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 آویختن مسیح به صلیب

 

 

 

 

 

 

 

 اختالف روایات مسیحیان درباره به دار آویخته شدن عیسی )ع(

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 ادامه هم یمقدار لیانج و قرآن نیب سهیمقا طوربه که بود بیصل درباره ما بحث

 گار ید میلیاین کنناد یم عاالم مردم ریسا با مسلمانان که ییهامناظره در اصوالً. دارد

. اسا  غالب و موفق مسلمان قطعًا شود  مراعات طیشرا آن اگر که دارد یطیشرا کی

 تح  را مطالب امتم که س ین الزم شما دارد  یمطالب شما مقابل طرف اگر جمله؛ از

 هام اگر ای. دیستین یقو شما مطالباز  یبعض در چون د یبده قرار انتقاد مورد و نظر

 دیاتوانینم. شاودیم تماام شاما وقا  د یاکن مطرح د یهست یقو که مطالب یبعض در

 اسا  نیاا قاعده. دیکن صحب  او با مطالب آن نقض به راجع تا دیاوریب ریگ را طرف

 شاهیر و اوسا  مطالب هیپا که ش رانیترمهم آن دارد  طرف که یدیعقا و مطالب که

 بار متفارع که گرید مطالب د یکرد رانیو شما را هیپا آن اگر که اوس  مطالب اصل و

 .دیکن صحب  آن   راجع بهگرددیم رانیو اس   هیپا آن

 از و اسا  ثاالو  اهلل نظار از انیحیمسا انیم در س ؟یچ انیحیمس انیم در حاال

 نظار از. اس  بیصل  چه هر  بنوت چه   یالوه یمنها چه   یالوه با چه حیمس نظر

 از و میکارد بحاث دیاتوح بااب در ما که دارند انحراف گونهآن  یالوه یاصل دهیعق
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 کاه کردناد درسا  را محاور نیاا باشد  ناموس ع یشر که هیعمل عیشرا به دهیعق نظر

 محاور حرمتًا و وجوبًا ع یشر لاعما تمام جهینت در و میجح در دخول بعد و بیصل

 راه دو حاداقل. میکنیما صاحب  راه چند از میکن صحب  هانیا با اگر ما. اس  شده

 نقالعنوان باه رًایااخ و اوالً هیااله مقدسه عیشرا کل دگاهید از ما نکهیا راه کی. اس 

. نادارد معناا هااحرف نیاا و میجحا و ءفدا و بیصل که میکنیم بحث هانیا با یوح

 یحتا اسا   ماا یدسترسا در کاه آنجاا تاا هیااله عیشارا کال در. اسا  بحث کی نیا

 چاه گارید یهااکتاب و اسا  شده فیتحر نقدریا که تورات یحت اس   شده فیتحر

 نیاا میآوریما دسا  باه هیااله عیشارا کل از ما که آنچه نباشد  چه باشد دسترس در

 ع یشار در هام اگار. لعما ع یشار و دهیعق ع یشر به اس  منقسم ع یشر که اس 

 ع یشر درباره اما هس   چه و هس  حلولی  اس  یهاللّ ابن اس   یانحرافات دهیعق

 چاه اسا  حق ع یشر که دارند قبول را مطلب نیا فیتکل عالم نیمتشرع تمام عمل

 یمطالب آن و ببرند کنار را عمل ع یشر یکل طوربه اما. اس  حق کنند  ادشیز و کم

 رنادیبگ قارار یاله اقدس ع یشر با یدشمن حد در که ند یبگو ندیگویم انیحیمس که

 ع یشار کردن نابود یکل طوربه یبرا از بدهند قرار وسیله را بیصل و ثیتثل دهیعق و

 .اس  برخورد کی نیا. در هیچ شریعتی نداریم ما  عمل

 اتیاآ درس  ما یوقت .قرآن از بعدًا و لیانج یعلما و لیانج خود از دوم برخورد

. رودیم نیب از بیصل  یقطع و حتمی  حداقل  میدهیم قرار نظر مد را مطالب و را

 اگار هساتند  یباطل مهین و باطل مختلف دیعقا یدارا که انیحیمس انیم در که یوقت

. شاد متزلزل بیصل اگر. نرود نیب از ولو اس   یکاف شد متزلزل هاآن دیعقا نیترمهم

 هماه یجا به حیمس اس   متزلزل ءفدا  اس  تزلزلم نار در دخول  شد متزلزل بیصل

 اس   متزلزل  اس  رفته نیب از عیشرا گونهآن. اس  متزلزل  اس  شده لعن  ملعونان

 . س ین اعتماد قابل گرید  گرف  قرار شک مورد که یوقت. ندکنیم دایپ شک حداقل

 یمتّا لیاانج در جملاه از دارناد  قباول هانیا که یلیاناج خود از یگزارش کی ما

 کننادیم نقال( ع) حیمسا از را جملاه نیا 27 هیآ  14 فصل مرقس و 31 هیآ  26 فصل

 قالها» گف ؟ موقع چه 1«اللیلة هذه في فيّ تشكّون كلكم». بیصل شب صلب  شب در

 نجاایا در کتااب اول محاور «کلکام» نیاا. «الصالب لیلاة للحاواریین مخاطبًا المسیح

 نییحاوار نیاا از را یمقدار  شده نوشته کههم  یلیناجا. هستند نییحوار نفر دوازده
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 اشهمااه لیااانج چهااار نیااا کااه. نوشااتند نییحااوار شاااگردان از را یمقاادار نوشااتند 

 اماا. اس  نییحوار شاگردان از مرقس. ستندین شاگردانهم  اشهمه ستند ین نییحوار

 از نفر دو. س ا خودشان از یمتّ. اس  شاگردان از لوقا. اس  نییحوار خود از پطرس

 خط کی نجایا در حیمس. اس  ملحق هم هیبق هستند  ریغ از نفر دو هستند  نییحوار

 هیقضا یرو گارید احتماال. اسا  دهیکشا احتمال یرو هانیا مطالب تمام یرو قرمز

 هاذه فاي فيّ تشكّون كلكم» :اول احتمال. میکنیم بحث را احتمال دو هر ما ب یصل

 شااک ماان در شااما همااه. مایسااتیهاام نمی سااف  یلاایخ حاااال اول  احتمااال  «اللیلااة

 او  شااتیفرما رساال   انیاک در رسول  انیک در یعنی کردن شک حیمس در  دیکنیم

ندارناد  تاا چاه  ظان هستند  شاکّ که یکسان. هستند شاکّ او اصل لیانج او  احکام

 یبارا میکنا قباول را هااآن یهاشاهادت( ع) حیمسابااره در هساتند شاکرسد یقین  

 قباول شااهدعنوان به را او ما  دارد شک یمطلب رد که یکس. شودیم چطور ل؟یاناج

 باه تقاوا  ناه دارند علم نه که هانیا. یتقو هم باشد  داشته علم دیبا هم شاهد ؟میکن

 اول گاام و هساتند اول درجاه و هستند حیمس نییحوار که یکسان ر یتعب نیا حساب

 یمتّا لیاانج کاه لیاانج دو در حیمسا خاود از یوقت   یحیمس ام   یترب در هستند

 نییحوار از یکی که لیانج دو نیا در. نییحوار از یشاگرد سمرق  یحوار کی باشد

 مرز آن .«اللیلة هذه في فيّ تشكّون كلكم»: دیگویم. اس  نییحوار ریغ از یکی اس  

 دیاشاتهنو لیااناج در شما که یمطالب تمام که اس  نیا آن یعموم حد و آن یعموم

 .اس  مورد کی نیا. س ین قیتصد مورد. اس  شک مورد د یاگفته ای

 هاذه»  «اللیلاة هاذه فاي فايّ تشكّون كلكم» نه  مییگویم. میآوریم ترنییپا: دوم 

 شااک شاادن ختااهیآو داربااه  شااب در حیمساا حالاا  در نکااهیا باار باشااد نااهیقر «ةلاایالل

 شاک شاب هماان در  (ع) حیمس شدن ختهیآو دار به شب در نکهیا س ؟یچ. دنکنیم

 پاس «.معهاا قیاسااتها الّتا  القضاایا من» .کنندکنند  یعنی در خود صلب شک میمی

 کماا. هساتند شااک  زدند دار را حیمس ندیگومی که یکسان. هستند شاک هانیا تمام

 قَتَلُاوهُ ماا وَ» 1«یَقینًا لُوهُقَتَ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إاِلَّ عِْلمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما»: دیگویم قرآن نکهیا

بِّهَ لكِنْ وَ». دیگویم لیانج که نیهم نیع 2«لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ  ماا... لَهُامْ  شاُ

 مشاتبه بلکاه ندارناد  علام زدند  دار را حیمس ندیگویم که ییهانیا «عِْلمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ
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 وحناا ی لیاانج در یبَعاد مرحلاه. اسا  یولاا مرحلاه نیا. هستند شاکّ بلکه هستند 

 گارید لیاانج دو یعنی  یحوار دو از لیانج دو نجایا تا پس. اس  دوم یحوار وحنای

 یوقت  یحوار دو از لیانج دو. س ین نییحوار ازهم که  یگرید م یخواند را یکی که

 ؟خواهناد گفا  چه گروه پس ند یبگو را مطلب نیا نوشتند  لیانج دو که یحوار دو

 نییحاوار خاود یهااحرف یوقتا. کردناد نییحاوار از اخاذ نییحاوار شاگردان چون

 در نیاا سا ؟یچ هیابق دیانیبب  (ع) حیمسا کاالم نا  به اس  شک و س ین آورنیقی

 خادامًا الكهناة رؤسااء و الفریسایون فأرسال»: 34 یالا 32 هیاآ 7 فصل وحنای لیانج

 .هستند انیهودی از نیمتق ونیسیفر ون یسیفر یساؤر شب آن در 1«لیمسكوه

 ؟ستندین هم ثیتثل به قائل -

  حیمسا مقابال در داشاتند تصلب منتها ان یهودی از نیمتق هستند  یهودیخیر   -

  یمتقا مییگویم ما. اس  یمتق از عبارت یسیفر ون یسیفر. بکشند را او خواستندیم

 یعلماا لکهناهرؤسااء ا «الكهناة رؤسااء و الفریسایون فأرسل» .یسیفر ندیگویم هاآن

 یسایرًا زماناًا معكام أناا یسوع لهم فقال. لیمسكوه خدامًا» .اس  یهودی کهان  بزرگ

 معناا دو «أرسالني الذي إل  أمضي» ؟س یچ یامض «أرسلني الذي إل  أمضي ثم بعد

 صالب  ریغ به ای صلب به ای. رمیمیم  کشندیم را من که اس  نیا شیمعنا کی. دارد

. اسا  نیاا شیمعناا کیا  «إِلَیْاهِ اللَّاهُ رَفَعَاهُ بَاْلأرسالني  الذي إل  أمضيثم » نه؛ دوم

 نیاا خاوب. بکشاند را او خواستندیم که یتیجمع نیا از داد نجات را او که خداوند

 ال أنااا أكااون حیااث و تجاادونني ال و سااتطلبونني»شااد. « أرساالني الااذي إلاا  أمضااي»

 را مطلاب نیاا د ییاایب دیادارن قادرت شاما  هستم من که آنجا «تأتوا أن أنتم تقدرون

 نیا  شده کشته شده  مصلوب اگر. شدم کشته من که س ین نیا شیمعنا. کرد ترروشن

 کنندیم انتحار را انخودش .دینیبب را من دییایب دیندار قدرت شما که ندارد  جا حرف

 کاه اسا  یعاالم کیا در یعنای د یاندار قدرت پس. نندیبب را او روندمی رند یمیم ای

 اسا  2«إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل» همان عالم آن و دیبرو شما عالم آن در شودینم وق چیه

 . برد باال عالم به زنده حال در را حیمس خداوند که

اس  که عار   یفرس نیهم ن  هم نیا  «تمسَّه لم الیهود أیدي أن» :گرید جمله

 کاه هاایهودی نیاا آقا. نخورد اوها به یهودی دس  «تمسَّه لم الیهود أیدي أن». کردم
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 کاه یهاودای اساخریوطی یجاسوسا و دادن نشاان لهیوسابه و آوردند را حیمس رفتند

 لام الیهاود أیادي أن» گویاد:اینجاا می .زدناد ردا آوردند  و گرفتند  بود یهودی اصالً

 کاه کنادیم قیتصاد را قارآن حرف همان پس. نخورد حیمس به دستشان اصالً «تمسَّه

 از لیانج سه احتجاج نجایا سوم. یکی هم نیا «عِْلمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما... لَهُمْ  شُبِّهَ نْلكِ وَ»

 الیادان حضرت کتاب. اس  تورات فروع از که الیدان کتاب از بعد. بود اربعه لیاناج

 در. اسا ( ع) یموسا از بعاد یایاانباز  اس   تورات فروع از که 37 هیآ  9 فصل( ع)

 یكاارت وُوُشایمِ ثیشایم باومیم هشاا أحاريَ وِ». کردم نقل را عبرانی عبارت من نجایا

 وساتین اثناین بعاد و: أي» .تاورات در برده اسم حیمس از اس   حیمس حیماش «ماشیح

 وستین اثنین بعد و». چه هر حاال  اس  سال هاآن اصطالح حسب بر اسبوع «أسبوعًا

 انقطااع زدن دار مگار ؟اسا  تفاااخ زدن دار مگر «یختفي و المسیح ینقطع وأسبوعًا 

 اختفاا نکاهیا بااالتر ؟ هسا  دیگار.اسا  منقطاع ه چیزیچ کشتند را یکس اگر ؟اس 

 کالً گویممی نکهیا ها یحیمس کالً ای هایلیانج اگر پس ل یاناج به مربوط نیا. س ین

  لیاانج ظاواهر و نصاو  باه هستند دیمق که هستند یکسان هایلیانج. دارد حساب

 نادیگومی که هستند یکسان یلیانج ریغ انیحیمس. هستند انیحیمس از دسته کی نیا

 و هاایلیانج چاه .هساتند هم هانیا. باشد لیانج ضد بر ولو  کرد حکم چه هر سایکل

 نصاو  ل یااناج نصو  از عبارت ها نیهم یبرا از اس  محور هآنچ انیحیمس چه

 کتااب در نیهمچناو  .میردکا نقال ماا کاه گفا  نطاوریا( ع) حیمسا به راجع لیاناج

  .(ع) الیدان

. ندارناد قباول را حیمسا صالب کاه هساتند ییهافرقاه یحیمس یعلما خود از بعد

 نیاا اسا   ضاالل  نیاا نادیگویم کاه هستند یگروه دارند  شک که هستند یگروه

 ایا. زدند دار به را( ع) حیمس جناب باشد قائل یکس اس  که یگمراه. اس  یگمراه

 خدا نبود  خدا پسر نزدند  دار واقعًا که م ییگویم ما کهچنان حیصح هدیعق اصل یرو

 قادرت بشر که بود خدا پسر ای بود  خدا چون ندیگویم باطل دهیعق یرونه   ای. نبود

 فِارَ  نیاا اسا  یحساب هر یرو .حساب نیا یرو بزند  دار را خدا پسر ای خدا ندارد

  شاتّ فِارَ  و» :مینوشات جملاه از. رناددا ییهاحرف انیجر نیا در نییحیمس مختلف

 من بوجه یصدقوا لم مَن اإلنجیل أهل من طوائف هناك و األوهام هذه كذلك یُزیفون

 نیا س  ه شیهاعکس نکهیا کما  را او یهادس  زدند خیم «رمِّسُ المسیح أن الوجوه

 صلباستخفوا بال حت  الصلیب  عل  مات ر ومِّسُ». زدند خیم را دس  کف آن و کف

 در کاه اسا  یمشاهور اساتاد میهیموسا «موسایهیم یاذكرهم مان مانهم و الصلیب  و
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 یحیمسا بعاد و هباود یهودی اصل در میهیموس. دادیم درس یلیانج الهوت مدارس

 مدرس یلیانج الهوت بزرگ مدارس در که اس  یحیمس بزرگ یعلما از. اس  شده

 کیا «الساطرینوسایون» اساا :دیاگویم طورنیا خیتار در شانیا. اس  بوده اول درجه

« الباردیسیانیون»سوم؛ « المركبونیون»دسته دوم؛ « الكاربوكراتیون»؛ انیحیمس از دسته

 الدوسایتیة  البولیسایون  البارسكالیونیون؛ المانیسیون»پنجم؛ « التاتبانیسیون»چهارم؛ 

 نیاا تشاانعبار و هساتند ینیحیمسا طوائاف از هانیا تمام «الغلنطانیائیة الموسیونیة 

 نیاا و کردناد درسا  کاه اسا  یمزخرفات از بیصل و صلب اصالً ندیگویم که اس 

 یمطاالب ینشاخوارها نیاا و اسا ( ع) حیمسا قدس ساح  به اهان  یبرا مزخرفات

 هااحرف نیاا و بیصال و ء اآللهاهابناا باه راجاع پرساتانب  از یادیاز گروه که اس 

 . اندگفته

 اردوارسایوس الموسیو قال :یلي كما اإلنجیل ماءعل من نفر شهادات هناك و» بعد

 الیهاود فغلاط غیاره  علا  شبهه أُلقي بأنه یقول و صلبه و عیس  قتل ینقل القرآن إن

 بااریس فاي الفرنساي االنسایتوري اعضاء أحد» .اس  بزرگ یعلما از نیا دینیبب 1«فیه

 النصارانیة ائلالمسا بعض فيالمسلمین عقیدة كتابه في المسلمین بمعارضة المشهور

 ینقال القارآن إن»: دیاگویم طورنیا شانیا .اس  نوشته نیمسلم رد بر کتاب «49  

 أنهام ظناوا و فیاه الیهود فغلط غیره  عل  شبهه أُلقي بأنه یقول و صلبه و عیس  قتل

 القارآن قالاه ماا و». اسا  صالیب منکر  اس  نوشته اسالم بر رد که هم شانیا «قتلوه

 هاو و) عیسا  أن یعتقادون كاانوا مباسایلیدیونف مانهم نصرانیة  طوائف عند موجود

 مونیس دیگویم نیا البته ««السریاني سیمون» عل  شبحه ألقي( الصلب لمحل ذاهب

 ثابا  و میادار ماا کاه یاادله از یبعض  بر حسب ما اتیروا حسب بر ولکن  یانیسر

 حیمسا گاناهدوازده نویاحوار و شااگردان از کاه بود متظاهر که یکسان از یکی اس  

. شاد مبادلاه« علیاه سایمون شابح ألقا  و تماماًا». اسا  اسخریوطی یهودای که اس 

 یوجاود با یاخف  «هنفس أخف  ثم». افتاد یسیع به او چهره افتاد  او به یسیع چهره

 «.إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل»: دیگویم قرآن که

 أن قارروا فاننهم: السایرنثیون ممانه الغاالطین و الیهاود مضطهدیه عل  لیضحك»

نیسا   احاد  نییحاوار او از. میازد ماا کاه یحرفا «عیس  بدل صلب الحواریین أحد

 علا  عثار قاد و». باود یطویاساخرالحواریین که تظاهر به حواریا  داشا   بهاودای 
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 مااانهم و .الباسااالیدینیین كاااالم نفاااس كالماااه إذا و الحاااواریین كتااااب مااان فصااالٍ

 قاال و» .هاانیا حسااب باه« الشاهید یوساتینوس تلمیاذ تاتیانوس أتباع: التاتیانوسیون

 د یندار کتاب شما چون میکنیم نقل ما« «الرسل رحلة»: یسم  كتابًا قرأ إنه: فوتیوس

 عار  را هاانیا ماا کاه اس  نیا. دهندیم گوش گرانید بعدًا و شودیم ضبط هانیا

 سلب جنبه در قدر هر ما  دیهست بحث محور و دیهست مطلب اصل که شما و میکنیم

 أندراوسو  ویوحنا بطرس أخبار فیه». بود میخواه تریقو اثبات جنبه در  میباش یقو

رحلاة  «یُصالب لام المسایح أن». ندیگومی هانیا همه «فیه قرر مما و بولس  و توما و

لب یُصالب ولكان لام». هساتند( ع) حیمس ونیحوار که   رسلیرسلال  قاد و غیاره  صاُ

 تخاالف التاي الكتاب قراءة حرّم  قد األول  مجامعهم أن صالبیه و من بذلك ضحك

 در. زدناد داررا  حیمسا کاه سا ین نیّبا نیاا اربعه لیاناج در اصالً «األربعة األناجیل

 و میمعتقد را مطالب یبعض که ماها مثل  اندندداللت کردند  جعلالبته  اربعه  لیاناج

 قاراءة حرّما  قاد األولا  مجاامعهم أن و». تانیمداللمی مطلب نیا بر را یتیروا و هیآ

 یحرقاون أتباعهم فصار اعتمدتها  التي الرسائل األربعة و األناجیل تخالف التي الكتب

. «للقارآن وقفاًا الصالب ینكار نراه: برنابا كننجیل منها سلم ما نرى إننا و الكتب  تلك

 روایاة فاي األناجیال ضتنااق» .یفارسا زباان به شده چاپ  دیکن هیته ییبرنابا لیانج

 .«الصلب

 ؟اس  بوده نییحوار از -

 سیقاد جنااب نییحاوار از یگروها اساتاد یعنای. اسا  بوده نییحوار نیاول از -

 حاول مسایحیة أخرى شبهات» بعد. میکنینم نقل نجایا را هانیا ما. اس  بوده برنابا

 اول مطلب. زدند دار . بله باالتر پله 1«الصلیب عل  یم  لم المصلوب: المسیح صلب

. اس  دوم مطلب هم نیا. مردن اما زدند  دار بردند  :دوم مطلب. اس  صلب انکار که

 المسیحیین» یسَّمون الذین كذا و األحرار أوروبا علماء من المدققین بعض عن یُروى»

 نادیگویم نیایعقل نیحیمسا. هستند مخالف عقل با نوعًا هایحیمس چون ««العقلیین

  دار یباال بردند هم اگر  ریخ. کشتند شیهابنده را خدا پسر و خدا. اس  عقل خالف

 أم مسایحیًا كاان مهما صُلب الذي أن» ندیگویم هانیا. بکشند نتوانستند  نمرد شانیا

 بدلش که یکس آن چه زدند  دار که باشد خودش حیمس چه. ندیگومی را دو هر «غیره

 لُافَّ و علیاه أُغماي بال یما   لام» دیاگویم. میکارد ذکار قابالً را بدل دو نیا که بود
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 الاذین جاء إذا حت  اللفائف  ألق  و أفا » نمرد  «الناووس ذلك في وضع و باللفائف

 بعد من که میخواند الیدان کتاب در. «سالنا عن اختف  و خرج الفتقاده الحجر رفعوا

 خواهاد یفامخ هفتاه 72 از بعاد حیماشا. دارد آنجا در حیماش که حیمس  هفته 72 از

 یجارح لام المصلوب أن: براهینهم من و. أعداؤه به یعلم ال حت ». دیگومی نجایا. شد

ه چا گاردن  شاود؟یم مجروح شیکجا  زنندیم داررا که  یکس «رجاله و كفّاه الّا منه

 حیمسا  باشاد کس هر زدند دار که یکس نیا شودیم معلوم ؟دارد پاها و دس  به کار

. نادارد یکاار گاردن به پس  کردند مجروح را شیپاها و دس  فقط نیا  حیمس ریغ ای

 ختناد یآو دار باه اگار و نادارد معنا بیصل نیا بشود  مجروح شیپا و دس  یکس اگر

 و هادس  و گذاشتند ییجا کی کنند  خفه را او گردن با که اس  نبوده ایگونهبه دار

 ثاال  إلَّاا معلقاًا مكاثی لام و المقاتال مان لیسا  هي و». کردند مجروح را شیپاها

 بالحرباة جارح لماا أناه و أیاام  عادة الصافة هذه عل  یعیش أن یمكن كان و ساعات 

 .«تامًا صلبًا یكن لم ذلك إن: قالوا بل ذلك  منه یخرج ال المی  و ماءٌ  و دمٌ منه خرج

 بعااد 1«اإلسااتنكار ساار». میگااذاریم را هاام کنااار بیصاال و برنابااا اساا .« یهااوذا»بعااد 

 . میکنیم استفاده فیشر قرآن از که آنچه سراغ میرسیم

 میاکارده عار  را مطاالبش اناًایاح کاه میادار معااد و برزخ باب در یبحث کی ما

 آن از را مکلاف شاخ  خداوناد مکلاف  شاخ . اسا  نجایا آن یجا بیترت طوربه

 گااه. دارد یمراحلا گارفتن. دارد یمراحلا رد یاگمی ایادن در بودن زنده موجود حال 

 گارفتن گاه و اس  انسان بعض گرفتن گاه. اس  یکل گرفتن گاه و اس  یبعض گرفتن

 کیا م یادار فناا لفا  کیا ماا مثالً. میدار تعبیر چند فیشر قرآن در. اس  انسان کل

. اس  یکی فنا لف  فیشر قرآن کل در. میدار یتوف کی م یدار موت کی م یدار فوت

 ذُو رَبِّاكَ وَجْاهُ یَبْقا  وَ*  فاانٍ عَلَیْها مَنْ لُّكُ» الرحمن  سوره در «فان هایعل من کل»

« فانٍ عَلَیْها مَنْ كُلُّ» نیا بگوید؟خواهد چه می .اس  آیه کی فقط 2«اْلنِْكرامِ وَ اْلجَاللِ

 یعنای اسا . یمعرفت و یعرفان عدبُ  بُعد کی. دارد بُعد چند نیا ؟دیبگو خواهدیم چه

 آن یایاکبر دامان در و باود خواهاد ابدًا و اس  بوده ازالً  اس  یواقع موجود که آن

 ساتند ین چیه او جنب در هیبق.   اوس اس  مطلق یغن و نشس  نخواهد یردگ هرگز

 از قبال. اسا  فنا هم بعد اس   بوده فنا هم قبل. اس  فنا هم حاال. اس  فنا نیا پس
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 او در جناب ردهکا جاادیا کاه هام حاال. نبود یزیچ کند  جادیا را عالم خداوند نکهیا

 و خودپاا ساتند ین خودپا. سنتدیندر جنب او چیزی  رند یبم که هم بعد ستند ینچیزی 

 نه و شدند جادیا یتعال و سبحانه حق اراده به. س ین کار در یخود ستند ین فاکخود

  ریاخ. بمانناد گاردد منقطاع هاآن یجادیا استمرار از حق اراده اگر که اس  گونهاین

 فعال و اسام در  نادارد ییمعناا خاود در یحرف یمعن. هستند یحرف یعنم مانند هانیا

 . دارد معنا

ذاتای   فقار 1«اْلحَمیادُ اْلغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِلَ  اْلفُقَراءُ أَْنتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یا» نیهمچن

 هم یزیچ اس   ریفق ذاتًا که یآدم. اس  فقر یعل فقرٌ یعرض فقر  بله  یعرض فقر نه

. اسا  فقارروی  فقار نیا دارد  پول نه دارد شعور نه دارد  علم نه دارد زور نه. ندارد

 نیتاربزرگ یحتا  یهست جهان موجودات کل. اس  یذات فقر سر بحث  نه مرتبه کی

 حق مقابل در هانیا  جان و جسم نظر از جهان موجودات نیرومندترین و نیترمهم و

 لَبِْثتُمْ  كَمْ قالَ» مثالً. میدار ما را رشینظا. ستندین یزیچ حق به نسب  یتعال و سبحانه

 كَامْ قالَ». کندیم زنده خداوند که ینیمجرم از شودیم سؤال 2«سِنینَ عَدَدَ اْلأَرْ ِ فِي

نینَ عَدَدَ اْلأَرْ ِ فِي لَبِْثتُمْ  خرفا  و خار نقادریا «یَاوْمٍ بَعْاضَ أَوْ یَوْماًا لَبِْثناا قاالُوا*  ساِ

 بودناد  ساال هزارهاا ها ساال هام بارزخ در کردناد  یزنادگ یمادت ایدن در که هستند

 کیا کاه آخارت عالم انیجر مقابل دربرای اینکه  چرا؟« یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا» ندیگویم

 مقابل در نجایا دارد  تکیالتش چقدر دارد  وسع  چقدر ندارد  آخر که اس  یعالم

 کاه یقصار مقابال در  دارد اتاا  چهاار تانهخانا شاما نکاهیا مثال. س ین یزیچ آن

 آن باه نساب  میندار یزیچ نیا .میندار یزیچ گویید ما اصالً  میدارد اتا  چهارصد

 مظااهر باه نساب . میادار هام چیاز یلایخ  دیاکن حسااب ترنییپا به نسب  اگر. اس 

 در آخارت عاالم حااال. اسا  برابار صد چند که یآن به نسب  اما. هس  دیکن حساب

 باه نساب  اسا  برابر ونیلیم هزاران هزارها و جن  در اس  برابر  ینهایب ابعاد لک

 در خداوناد کاه یکساان نیاا یحتا که عقاب و ثواب طیشرا نظر از و بقاء نظر از  نار

نینَ عَدَدَ اْلأَرْ ِ فِي لَبِْثتُمْ كَمْ قالَ»  فرمود ءایاح دوم صور نفخ  قاالُوا» ساال  چناد «ساِ

 «نَهاارٍ مِانْ اعَةًس» 3«.نَهارٍ مِنْ اعَةًس» که دارد آیات یبعض در .«یَوْمٍ بَعْضَ ًا أَوْیَوْم لَبِْثنا
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 لَقَادْ اْلنِیمانَ وَ اْلعِْلمَ أُوتُوا الَّذینَ قالَ وَ» .میدار «یَوْمٍ بَعْضَ یَوْمًا أَوْ»  میدار نهار م یدار

هم  نیا 1«تَعْلَمُونَ ال كُْنتُمْ لكِنَّكُمْ وَ اْلبَعْثِ یَوْمُ هذافَ اْلبَعْثِ یَوْمِ إِل  اللَّهِ كِتابِ في لَبِْثتُمْ

 ذات به نسب   میبسنج را نسب  یوقت نجا یا در. اس  نسب  نیا. اس  یگرید مطلب

 تماام و صافات تمام و ذوات تمام  حق افعال و حق صفات و یتعال و سبحانه اقدس

 معناا کیا نیاا. هساتند یفان ناآل هستند  یفان هستند  محض فقر او مقابل در افعال

 . اس  مطلق یفنا

 موجاود حاال نیعا در مطلاق یفناا نیاا از نظار صارف با دوم یمعنا دوم  یمعنا

 باه یحالت از  یحالت به یحالت از میهست تبدل حال در شهیهم ما که اس  نیا بودن 

 حاال از  بَعاد زماان به اول زمان از. اس  هیثان حال  به یولا حال  از یفنا  یحالت

 در نیاا که دوم مرحله مرحله  کی نیا. میهست تنقل حال در دائمًا عد ب حال به قبل

 ماا بار افعاال گاذرد یم ماا بار حااالت گاذرد یم ماا بار زمان. ء زمان هس اجزا کل

 در چه م یباش که ثال  نشئات از یانشئه هر در اس  الخط طول علی نیا و گذردیم

 . میکنینم بحثهم  را نیا. اس  دوم مرحله نیا. آخرت چه  برزخ چه  ایدن

. اسا  فنا ؛گرددیم ما عار  موت. اس  فنا ؛گرددیم ما عار  نوم :سوم مرحله

 نجاایا از حیمس انتقال. اس  فنا ؛شودیم ما حال شامل ام یق به بزرخ از اربع انتقال

  ترخاوب باه خوب نمکا از گر ید مکان به یمکان از انتقال. اس  فنا باز  باال عالم به

 هاانیا  گارید  حالا باه حال هر از گر ید ییجاه بیی جا هر از خوب  به بد مکان از

 نیهم فنا در ما. اس  عالم موجودات کل شامل ثالثه ابعاد در فنا پس. اس  فنا تمام

 مطالاب یبرا مقدمه اما دارد  اصال  خود که حال نیع در نیا  میکنیم بحث مقدار

 یکای یتاوف و موت ایآ. دارد هم یتوف دارد  موت قرآن در :یبعد لبمطا. اس  یعدب

 ماوت ریاغ  اس  شده ذکر یتوف که یاتیآ کل در .ریخ اس ؟ یکی هیتوف و ماتهإ اس ؟

 کاه یاتیاآ کال در و. ماوت ریغ ای موت از اعم ای. موت ریغ ای موت از اعم. اس  مراد

 خصاو ٌ و عماومٌ  یتاوفو  موت نیب که. اس  مراد موت همان اس   شده ذکر موت

 شده یتوف  مُرد کس هر ولکن. باشد مرده  شد یتوف کس هر که س ین ورطنیا .مطلق

 یاساتعمال فار  و. اس  آن یلغو فر  نیا. ندارد مرگ  شد یتوف کس هر ولکن. اس 

 یرو کنادیم عمالاسات را لغا  خداوناد کاه اسا  حساب نیا به هم فیشر قرآن در

 از روح یعنای چاه؟ یعنی موت خوب فرمود یم موت خداوند صرفًا اگر. اس  حساب
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 نیاا بشاود  گم روح نیا اس  ممکن ؟هچ بعد شد  خارج بدن نیا از روح  یشرع نظر

 إِذا أَ قاالُوا وَ». ریخ بشود؟ گم اس  ممکن روح ایآ. شودیم گم شودیم خاک که بدن

ما . میکرد قبول را اول مرحله .بود سؤال نیا 1«جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْ ِ فِي ضَلَْلنا

 گام نیزما در ماا جسم و روح گم شدیم  نیزم در یعنی «ضَلَْلنا»  «اْلأَرْ ِ فِي ضَلَْلنا»

 بَاْل جَدیادٍ خَْلاقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْ ِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»   دیگر اینجا پیدا نیس .شد

 . ندارند قبول را لقاء نکهیا یبرا زنند یم را حرف نیا «رُونَكافِ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ

 وُكِّالَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» نیس . ماته  إس ین «یمیتکم» 2«یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»

 ماتاها نکهیا یبرا. نداش  معنا بود ماتهإ نجایا. اس  یتوف «تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِل  ثُمَّ بِكُمْ

 بعد  ردیمیم. اس  اعم اماته  رساندنمی که را الموت بعد یایاح و الموت بعد اتیح

 آنهاا را زناده بعاد کاه شاوندمی دایاپ رچطو هستند  گمشده هانیا  میراندیم اگر ؟هچ

 بودناد زناده که طورهمان  میرانیمیم که ییهانیا یعنی  ًایمتوف میرانیمیم ریخ ؟میکن

 اجسااد و هااآن ارواح بااز  میرانیمیمهم که  یوقت بودند  ما درتق و علم محضر در

 قُْل» .خدا قدرت و علم از ردیگینم فاصله خدا  قدرت از و علم از شودینم گم هاآن

 :اس  نوع دو اخذ چون «.یأخذکم وافیة»؛ یعنی «بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ

 هام روح شاودیم خااک بادن  کشادیم را یکسا زنادیم یکسا کیا اس  مرتبه کی

چطاور؟ چاه  بادن دانناد ؟ چاه میکجاسا  روح نیاا. شد لبس س  ین یتوف  رودیم

  ًایواف اخذ که اس  یااماته  ریخ مرتبه کی .س نی ماتهإ نیااین توفی اس .  دانند.می

 خاودم نزد و نمکیم لبس را نیا  ریخ رف   میکن لبس را نیا که س ین رطونیا یعنی

 ینفا هام طورهماان  اتیخصوصا تمام با کردم دجایا را او خود که همانطور. هس 

 . من قدرت و من علم در اس   من نزد در یٰمنف نیا امینف حال در و کنمیم

یکی از آیاتی که در  «اْلأَرْ ِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ» س ؟یچ جواب «یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»

 خَْلاقٍ لَفاي إِنَّا أَ اْلأَرْ ِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»کل و مأکول اس   همین اس . شبهه آ

 جسام. باشاد ماا اجسام باشد  ما روح که اس  درس  دیجد خلق یصورت در «جَدیدٍ

 اْلمَاوْتِ مَلَاكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» ؟شودیم جادیا چطور پس شد  گم هم روح شد  گم که ما

 کاه الماوت ملاک سلب نیس   سلب و ایجاب هر دو اسا . صحب   «بِكُمْ كِّلَوُ الَّذي

 نیاا راناد یبم را شاما کاه اسا  داده وکال  او به خداوند که اس  االموات دار سیرئ

                                                           

 .10. سجده، آیه 1

 .11. همان، آیه 2
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ساه  «تُرْجَعُاونَ رَبِّكُامْ إِلا  ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ». اس  یتوف  ماتهإ

 «یفّوَتَایَ» بعاد و اس  حق قدرت علم هیحاش در که ا یدن یاول مرحله ای اس .همرحل

 رَبِّكُاامْ إِلاا  ثُاامَّ»بعاادًا  د یشااوینم گاام باارزخ در  دیاابرزخ در  ًایااواف را شااما ردیااگیم

 1.«یَْنظُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَنِذا أُْخرى فیهِ نُفِخَ ثُمَّ ... الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ. »«تُرْجَعُونَ

 علماای مسایحی. ایا هاایلیانج  کنناد اعتارا  ماا باه خواهنادیم که یکسان پس

 فَلَمَّاا» مارد  یسایع کاه دارد اتیاآ از یبعضا در. اسا  متناقض شما قرآن :ندیگویم

 کاه وقا  آن در یسایع ؟دیاگویم هچا «تَاوَفَّیْتَني» 2«عَلَایْهِمْ الرَّقیبَ أَْن َ كُْن َ تَوَفَّیْتَني

 مارده یسیع پس د یراندیم مرا یعنیکنند: آنها معنا می  «تَوَفَّیْتَني» دیگویم شد  صلب

 یَاوْمَ وَ مَوْتِاهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ»: دیگویم گرید هیآ در اما. اس 

هیدًا عَلَایْهِمْ یَكُونُ اْلقِیامَةِ  ها چاهنسالمام. اسا  زناده شاانیا پاس .نسااء ساوره 3«شاَ

 یچشام کنند  نگاه خواهندیم قرآن یرو که ییهاآن  ندیگویم مسلمانان؟ ندیگومی

 5«إِلَايَّ رافِعُاكَ وَ مُتَوَفِّیاكَ إِنِّاي» م یدار قرآن در 4«تَوَفَّاهُمُ» ندیگومی ندازند یب قرآن به

 لغ  یرو شما شدرسنا! در افتندمی ؟میکن چه پس اس   فوت یتوف نیا خوب .میدار

 یَتَوَفَّااهُنَّ» ماثالً. اسا  ماوت از ریاغ  اسا  یتاوف کاه یاتیاآ کال در. دیکن دق  یتوف

 یماوت نیاا  نه !کندیم ماتهإ موت یعنی چه؟ .کندیم یتوف را او موت م یدار 6«اْلمَوْتُ

 جسام او روح او  یاجازا باز راندند یمیم را او اگر که اس   یخصوص نیا یدارا که

 إِلا  ثُامَّ» بعادًا و بکناد بارزخ در خواهدیم کار هر که اس  قدرت و علم تح  در او

 . اس  یتوف اسالم نظر از موت این توفی اس . پس پس 7«یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ

 و مُارد. اسا  فاوت و ماوت شاعبه کیا :دارد شاعبه دو گرانید نظر از موت ولکن

 یبرزخا اتیاح   امااس  موت :دوم شعبه. اس  مخالف قرآن که اول شعبه. شد تمام

 کنار قرآن هم را نیا احیاء یعنی چه؟ پس  شودیم گم جسم شود یم گم روح س  ین

 و روح یبقا س  ین جسم و روح فوت اوالً  س ین فوت موت نیا :سوم مرحله. زندمی

                                                           

 .68. زمر، آیه 1

 .117. مائده، آیه 2

 .159. نساء، آیه 3

 .97. همان، آیه 4

 .55عمران، آیه . آل5

 .15. نساء، آیه 6

 .38. انعام، آیه 7



13 

 

 اْلمَاوْتِ مَلَاكُ یَتَوَفَّااكُمْ قُاْل» .شاوندینم گام اس  یباق که جسم و روح و اس  جسم

 میکنیما دقا  قرآن اتیآ سرجمع به یوقت ما. «تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِل  ثُمَّ بِكُمْ كِّلَوُ الَّذي

 دیاگویم کاه یاتیاآ 1«بعاض علا  بعضاه ینطاق و بعضا بعضه یفسر القرآن» مینیبیم

 قَبْالَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ» :دیگویم که یاتیآ با را  او کرد یتوف خداوند

 متشاابه  یتاوف یقبلا هیاآ ولو  اس  ن  که دوم هیآ نیا به. ندارد منافات چیه «مَوْتِهِ

 اتیاآ ولکن. اس  موت ریغ و موت از اعم س  ین متشابه یتوف اتیآ. س ین که باشد

 تشاابه دیاکن الیاخ شما یتوف اتیآ در هم اگر  اس  ن  که هیآ نیا. اس  ن  موت

 مسلم قدر پس. میدهیم ارجاع محکمات اتیآ به را بهاتمتشا اتیآ مییگومی اس  

 شاما. کارد میخاواه بحاث هیآ نیا یرو هستند  زنده یسیع جناب نساء هیآ حسب بر

 اْلقِیامَاةِ یَوْمَ وَ مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ» نساء هیآ در دیکن مطالعه

 اریبسا ادلاه جملاه از کاه میکنیما بحاث یمقدار هیآ این یرو .«ًاشَهید عَلَیْهِمْ یَكُونُ

 ماا که اس  نیا یبرا بحث منتها. دارد بحث و اس  یقرآن ن  و یقو و متقن اریبس

 هیاآ در نکاهیا ناه. میبده هس  احیانًا که یاالتیخو  راداتیا و اقوال شطحات جواب

 . باشد یشک

 یَتَاوَفَّ  اللَّاهُ». دیاگویم یتوف نوم به قرآن «ًایافو خذاأل :یتوف». دارد یمراحل یتوف

كُ مَنامِهاا فاي تَمُْ  لَمْ الَّتي وَ مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُسَ  وَ اْلمَاوْتَ عَلَیْهَاا قَضا  الَّتاي فَیُمْساِ

. اسا  ًایاواف االخاذ یتاوف منتهاا. اسا  یتوف خواب 2«مُسَمًّ  أَجَلٍ إِل  اْلأُْخرى یُرْسِلُ

. سا ین او اریااخت در درسا   بکند یکار خواهدیم انسان گاهگوناگون اس ؛  اخذها

درسا   بساازد  ییبناا خواهادیم  یجاابیا چاه یسالب چه. اس  او اریاخت در یبخش

 مطلقاًا او اریاختحال سلب و ایجاب  در  در. تواند درس نمی کند  خراب. تواندنمی

 أخاذی یعنای اسا   یتوف جابشیا در سلبش در بکند بخواهد کار هر  ریخ گاه. س ین

 و علام در بااز کنادیم سالب اگار. ًایاجابیا اخذًا چه ًایسلب اخذًا چه ًایواف أخذی ًا یواف

 . دارد تحقق دارد  وجود کونش و انیک او قدرت

 اگار ؟یبعض ای اس  ظاهر شتریب یکلّ یتوف. یکلّ گاه اس   یبعض یتوف گاه  یتوف

 میداد نجات کالً را او ما  بود یناراحت کی در یخطر کی در یمنجالب کی در یکس

 گرچاه  میرانادیم ایا میخواباناد او را ای اس  ترروشن یتوف نیا  میبرد خوب یجا به

                                                           

 .17 ، ص1 ج، بالقرآن القرآن تفسير فى الفرقان. 1

 .42. زمر، آیه 2
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ًا این اسا  یواف اخذ  رمیبگ را شما مال خواستم من اگر؟ طبعًا حال  اوّلی. اس  زنده

 منقول ریغ یهامال رم یگبرا  منقول یهامال اما اگر فقط .بگیرم دیدار مال چههر که

 در اگار. شاد عکس به هیقض پس. س ین ًایواف اخذ نیا  رمیبگ را موق   رمیبگ فقط را

  مینایبب دیابارا  مطلاب ظااهر «اْلمَاوْتِ مَلَاكُ تَوَفَّاكُمْیَ» ای «یَتَوَفَّ  اللَّهُ» که میدار قرآن

 ماورد کاه ییجاا کیا از را او کارد اخاذ نیاا بخاورد بشیتارک باه دسا  نکاهیا بدون

  «ًایاواف اخاذه» گارید وضاع و گرید یجا به برد  بود ضرر و خطر و هجوم و یناراحت

 . نکرد عوضش چیه یعنی ًایواف

 یال «كَفَرُوا الَّذینَ مِنَ مُطَهِّرُكَ وَ إِلَيَّ رافِعُكَ وَ مُتَوَفِّیكَ إِنِّي» که( ع) حیمس به راجع

 یتاوف ظااهر کناد  یتاوف کاه داده وعاده اوندخد اس   خدا وعده «مُتَوَفِّیكَ» نیا آخر 

 آن از را یسیع که اس  نیا یتوف ظاهر گرید نهیقر چیه بدون .گرید نهیقر چیه بدون

  یااذ و بکشاند را اوخواهناد کسانی کاه می نیب و ینصار نیب و هودی نیب منجالب

 توفی لاص .ببرد یگرید جو به و اوردیب رونیب کیتار خطرناک جو نیا از را او  کنند

 خواهادیم خادا یوقتا اسا   ناوم یتاوف نیاا قارآن خود در ًایثان اوالً  نیا. اس  نیا

 اخاذ  ًایاواف اخذ خواباندن  یتوف ؟س یچ آن یتوف  خواباندن نیا بخواباند  را انسان

 یبااق ینبات و یوانیح روح رود یم رونیب بدن از یانسان روح نسبی اس   یعنی ًایواف

. اسا  یتاوف ناوع کی نیا اس   یتوفزنده. این مرده اس  و نیمههنیم انسان. ماندیم

 یتاوف هام مناام در  «مَنامِهاا فاي تَمُاْ  لَامْ الَّتاي وَ مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُسَ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» که

 بادن نیاا از یانساان روح که دارند شرک  یتوف عدبُ کی در مرگ و خواب پس. اس 

 خاواب چاه و رودیما برزخ در که ردیبم. باشد خواب چه و ردیبم چه. شودیم خارج

 روح اخاذ یعنای اس   یتوف حال  دو هر در بشود  داریب ساع  چند از بعد که باشد

  .ًایواف ینساناال

لُ وَ اْلمَاوْتَ عَلَیْهَاا قَضا  الَّتاي فَیُمْسِكُ» رد یبم خواب در شانیا اس  بنا اگر  یُرْساِ

 یتاوف. اسا  شاده اول یِتاوف اس   خواب در که یکس نیا «مُسَمًّ  أَجَلٍ إِل  اْلأُْخرى

لُ» شاودینم دوم یتاوف انًایاح. شودینم انًایاح شود یم انًایاح هم دوم  اْلاأُْخرى یُرْساِ

 وَ مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُسَ یَتَوَفَّ  اللَّهُ» اس   گرفته خداوند که ینفس آن  «مُسَمًّ  أَجَلٍ إِل 

. گارددیبرم بدن به و کندیم ارسال اس   گرفته را روح نیا «مَنامِها في تَمُْ  مْلَ الَّتي

 رد یابم اس  بنا که آن اما  «اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض  الَّتي فَیُمْسِكُ»بعد: . شودیم داریب نیا

 که یوانیح روح و خواب حال در رفته رونیب که یانسان روح نیب اس  تجاذب چون

 را یانسان روح اگر چون. برگردد یانسان روح گذاردینم «یُمْسِكُ» نجایا. اس  بدن در
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 مربوط باه «اْلأُْخرى یُرْسِلُ وَ». اس  سیمغناط مثل  اس  تجاذب  گرددیبرم کنند رها

 کاره چ رد یبم کرده حکم خداوند که آن «اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَض  الَّتي فَیُمْسِكُ» اس  آن

 ماتن در و بشود ملحق او به هم یوانیح روح که داردیم نگه را یانانس روح ؟کندیم

 . اس  یتوف دوم مرحله نیا. ردیبگ قرار برزخ

 إِنِّاي» اسا  نیاا اسا   ترکامال هاانیا هماه از معناا کی به که یتوف سوم مرحله

 بادون کاه یناام مکان کی در  نه ؟دارد مکان خدا مگر« إِلَيَّ. »«إِلَيَّ رافِعُكَ وَ مُتَوَفِّیكَ

 ناه  اسا  یسایع کال یتاوف نیاا. کنمیم رفع را تو من  باشد ب یمص بدون و دغدغه

 و یانسان روح بلکه  ماتهإ ؛یوانیح روح و یانسان روح نه  خواب ؛یسیع یِانسان روح

 نجاات خداوناد خطر و منجالب نیا از  هس  که طورهمان جسم با ینبات و یوانیح

 الَّاذینَ فَاوْ َ اتَّبَعُاوكَ الَّذینَ جاعِلُ وَ كَفَرُوا الَّذینَ مِنَ مُطَهِّرُكَ وَ إِلَيَّ رافِعُكَ وَ» دهدیم

 یتوف اتیآ از اس  یفهرست کی نیا .آخر یال «مَرْجِعُكُمْ إِلَيَّ ثُمَّ اْلقِیامَةِ یَوْمِ إِل  كَفَرُوا

 ماا یسالب نظار از کاه یقبلا جهاات آن بار اضاافه را مطلب و خواند میخواه فردا که

 یقرآنا اتمقدسا اتیاآ نظار از( ع) حیمس بیصل عدم صلب  به راجع میکرد کیتشک

 .شودمی اثبات

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْنِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُبُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُحِضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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