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 تسبیح بالحمد تمامی موجودات
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 شهعور و بالحمهد حیتسهب کهه را اتیح از اول بُعد آن خلقت جهان موجودات کل

 قابهل گهاهچیه ماده چهارگانه هیذات عوارض که طورهمان. دارند است، بالحمد حیتسب

 یمعنهو جههت نیهمچن. باشد هانیا و زمان و ریّتغ و ترکّب که ستین ماده از انفصال

 ؛گانهسهه نشهاات در. سهتین انفصهال قابل ماده از بالحمد حیتسب یاتیح و یشعور و

 ریپذانفصال آخرت، نشاه و برزخ نشاه و هاآسمان و هانیزم ا،یدن یجا هر ا،یدن نشاه

 آنکهه مگهر سهت،ین مهاده از انفصهال قابل ماده یماد تیذات که طورهمان رایز. ستین

 1«بِحَمْهدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» باب از هم طورنیهم گردد، وجود از منفصل ماده

 بُعهد در. میکنیمه عرض یفیتکل اتیح بُعد ریغ در ما که است یعام استغراق کی نیا

 تمههام بالحمههد حیتسههب. اسههت الزم نجههایا در ییمّهها شههعورٌ کههه بالحمههد حیتسههب اتیههح

 ،مینیبیم ما یاتیآ در چنانکه عوارضشان، ،اللشانظ بلکه ،ذواتشان ،جهان موجودات

 ۀمهاد اسهت، شهده دهیآفر ماده که یهنگام از. است ماده انیک الزمه و کون الزمه نیا
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 بعهد است، برزخ عالم به انتقال عدب است، شده دهیآفر آن از گرید عناصر و است هیاول

 محدود جهنم در ولو ،است بهشت در ةیالنها ریغ یال بعد است، امتیق عالم به انتقال

 نیبه چنانکهه هیذات درصدصد مالزمه نیا ،دارد وجود ییما ةٌماد که یهنگام تا است،

 روح، یحته. هست زین «بِحَمْدِهِ سَبِّحُیُ» و ماده نیب است، هیذات عارضه چهار آن و ماده

 مهاده نیمکلفه ارواح. میکنیمه بحث میدار را نیمکلف ارواحاند، جنبه دو یدارا ارواح

 ارواح. اسهت یمهاد یرویهن یعنهی. بشهود بحهث ههم دیشها ،شده بحثش چنانکه است،

 دو یدارا هسهت، یمهاد یروههاین کهه نیمکلفه ارواح معلوم، که نیمکلف ریغ ،ینمکلف

بِّحُ» اتیح از بُعد کی در. است اتیح از بُعد  تَْفقَهُهونَ ال لكِهنْ وَ» دارنهد «بِحَمْهدِهِ یُسهَ

 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» که انسان روح هماد و هیرمایخم انسان، روح ماده 1«تَسْبیحَهُمْ

 ،جههان مهواد از اسهت یامهاده چهون روح یاوال ههوج نیا. است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» نیا

 .است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ» استغراق مشمول

 نع بالحمد حیتسب روح خود که داندینم روح خود ،«تَسْبیحَهُمْ تَْفقَهُونَ ال لكِنْ وَ»

 هم با منافات. است بُعد دو یدارا مکلفان روح شعور چون. کندیم یفیتکل غیر شعورٍ

بِّحُ» ،ةٌمهاد یهه ثیهح مهن اسهت روح شعور کی. هست مه ترکب. ندارد  «بِحَمْهدِهِ یُسهَ

 ال لكِهنْ وَ» عالم، مواد عالم، واناتیح عالم، نباتات عالم، جمادات ریسا مانند و. است

 امها اسهت، خهود . فهمهدینم را نیا یفیتکل شعور و ادراک جهت از روح ،«تَْفقَهُونَ

بِّحُیُ» بُعد روح، دوم بُعد اما. فهمدینم  فهمهد،یم نیها. اسهت فیهتکل یرو «بِحَمْهدِهِ سهَ

 اصهل نیها یرو. فهمهدیم را نیا. دهندینم دهند،یم انجام. دهدینم دهد،یم انجام

 و یجمهاد مراحهل کهل در هستند، یماد و ماده تمام که خلقت جهان موجودات کل

 اتیهح جههت بُعهد در روح فقه  هسهتند، «بِحَمْهدِهِ یُسَبِّحُ» ،یانسان و یوانیح و ینبات

 .ستین گاه و است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» گاه یفیتکل

 ]سؤال[ -

 آن یمهاد جههت نظهر از کافر روح ست،ین متوجه. کردم عرض که معنا نیهم به -

 یفهیتکل نظهر از کهافر روح امها. اسهت «بالحمد مسبح» است، بالحمد حیتسب شعور که

 جههان یاجهزا کهل کهه نادانهان ریسها ماننهد دانهدینم و سهتین خود «بالحمد مسبح»

 مسهبح» ههانیا ،یجمهاد چه ،ینبات چه یوانیح چه ،فیتکل دون ماده نظر از نشیآفر
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 موجهودات نیتریعال به نسبت است یبزرگ اریبس سرزنش کی نجایا. هستند «بالحمد

 شهعورٍ نع بالحمد حیتسب جهان موجودات کل چطور باشد، مکلفان ارواح که جهان،

 کمهال و شعور نیباالتر یدارا و اتیح نیباالتر یدارا که مکلفه ارواح شما اما دارند،

  1«فاسِقُونَ أَْكثَرُهُمْ» بلکه نه، گاه و دیدار بالحمد حیتسب گاه ،دیهست لیوسا نیبهتر و

 در باب تکلیف، در باب افرادی که اینها عن اختیارٍ...« فاسِقُونَ أَْكثَرُهُمْ» -

 را ههااتیح از یاتیهح ههر مها. مطلهب کیه نیها. کنمیمه عرض را نیهم هم ما -

 اتیهح کهه اتیهح مراحهل نیها از. نهه انهًایاح ،است ریپذییجدا انًایاح م،یکن حساب

 بعهد و باشهند نباتهات باشند، هاینام بعد و باشد شعورٍ نع بالحمد حیتسب در یجماد

 بعهد درجاتهه، و مراتبههب باشهد، مهانیا اتیح بعد باشند، هاانسان بعد باشد، واناتیح

 درجهه سهه عصهمت روح و عصهمت اتیهح چهون ؛درجه سه به باشد عصمت اتیح

 عصهمت او روح در معصهوم تیظرف مناسبت به خداوند که یعصمت درجه کی. است

 اسهت یبرون که دوم جهت. است یدرون جهت نیا. است عدالت فوق که دهدیم قرار

 و یدرونه عصهمت نیا به فایاکت که سوم، جهت. است یوح کتاب شود،یم یدرون و

یْاًا إِلَهیْهِمْ تَهرْكَنُ كِهدْتَ لَقَدْ ثَبَّْتناكَ أَنْ ال لَوْ وَ» ست،ین یبرون عصمت  دو آن 2«قَلهیالً شهَ

 بهر هم یوح اتیآ. ستین صددرصد یول ،است شده معصوم روح نیا. سته عصمت

 صهدصددر یوح اتیآ نیا به عصمت اما هست، صددرصد است، شده نازل قلب نیا

 . گرید اتیآ و «ثَبَّْتناكَ أَنْ ال لَوْ وَ». ستین

تنظیمی  کی. شک ال قرآن از است عبارت االرواح روح و. است روح مراحل هانیا

 مراتهب نیها. اسهت مهن از نقصهان. میکنه اسهتفاده بعد ،کنممی عرض گرفتم نظر در را

 اصهالً الهروح حبصا مادام و الموجود مادام هاروح از این یبعض. است روح مختلفه

 ،چهه و زمهان و ترکّهب و ریّهتغ که طورهمان ،بالحمد حیتسب روح. ستین انفکاک قابل

 با مگر ستند،ین ماده از انفصال قال و هم از انفصال قابل مواد، هیذات صفت چهار نیا

 فقه  نهه و سهتین انفصال قابل بالحمد حیتسب هم طورهمان وجود، اصل از انفصال

 همهه که آخرت -دارند اگر- برزخ ا،یدن عالم در. ستندین مکلف ینهاا ،فیتکل عالم در

 نیبه از کهالً موجهود مگهر ،موجهودات کهل بها است یذات مالزم بالحمد حیتسب دارند،

 . از بین برود ماده اصالً. برود
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 ،سهتین اگهر یجها کهه متعهال خداونهد اگهر ایآشود: مطرح می سؤال این نجایا در

 مهواد نیا که آمد خواهد یهنگام ایآ است، دهیآفر را عالم دموا نیا که متعال خداوند

ي مَعَههُ یَكُهنْ لَهمْ وَ اللَّههُ كَهانَ» کهه گهردد یانیجر همان مانند و کند نابود کالً را  1«ءٌشهَ

 ؟باشهد کهالً ایه بهرود نیبه از اسهت ممکهن کهالً ایآ. میندانست حاال تا. میدانینم خوب

 اسهت لیدل ماونه به ازمندین بودن نکهیا یبرا چرا؟. است ترکینزد رفتن نیب از امکان

 نگهه ةیهالنها ریهغ یاله طهورنیهم است، دهیآفر را عالم مواد وندخدا که طورهمان که

 لهوال اسهت الحهال ةعهیطب کهه یآنه امها. نهدارد لیهدل نیها. ندارد لیدل یدوم. داردیم

 نگهبهان هم عدب د،یآفر خداوند که است نیا عالم، مواد در است الحال ةعیطب ل،یالدل

 ماده اصل نیبنابرا نبود، ینگهبان یوقت. ستین لیدل ؟دارد استمرار ینگهبان ایآ است،

 ریهغ یاله ایه ،هسهتند مهواد نیها کهه یهنگهام تها. مطلب کی هم نیا. بود نخواهد هم

 دیهکن فهرض نکهیا ای. داریم لیدل آن ، برایمیدار جنت اهل در چنانکه باشند، ةیالنها

 لیهدل را سهوم. میهدار لیهدل ههم آن بهرای نهار، در مؤبهدین یبرا است، نار که یمادام

 اهل نه که یموجودات مواد ایآ نار، اهل نه هستند جنت اهل نه که یموجودات. میندار

 یبهاق دیهبا یهةالنها ریغ یال هم هاآن ستند،ین مکلف چون نار، اهل نه و هستند جنت

 چرا؟ است، ترکینزد آن ینف بلکه م،یندار باتاثو  ینف بر یلیدل نجایا ما نه، ای باشند

 اسهت نگهبان را هانیا خداوند که خلق لیالدل بعد است، الزمه دوم لیدل نکهیا یبرا

 به راجع و 2«مَجْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً» میدار لیدل جنت اهلراجع به  ولکن ة.یالنها ریغ یال

 نیبه از روحشهان نار اهل و رنا که آمد خواهد یهنگام که میدار یاادله هم نار اهل

 . رودیم نیب از روح. میدار حرف را جسم ؟طورچ جسم رود،یم

 الزمهه و اسهت موجهودات کهل یبهرا از کهه یارواحه نیها ایآ که بود نیا در بحث

 ههاآن از کهه هیهمرئ ریهغ موجودات چه و باشند هیمرئ موجودات چه موجودات، ذوات

 ،یانسهان چهه و یوانیهح چه ،ینبات روح چه و یجماد روح چه شود،یم روح به ریتعب

 شهعور کهه ،«بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» که یروح. دارند فرق ،بله ؟دارند فرق هم با ارواح نیا ایآ

 و دارد دوام ،یفهیتکل ریهغ جنبه در کفار ارواح یحت است، عالم کائنات کل به نسبت

بِّحُیُ» یبهرا از مهرگ. نهدارد مهرگ نهدارد، مرگ. ستین یرفتن نیب از  هرگهز «بِحَمْهدِهِ سهَ

 عههرض عههدب را یوانیههح و ینبههات مرحلههه. اسههت روح یاوال مرحلههه نیهها. نههدارد وجهود
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 طوربهه فهات یمعنها بهه مهرگ ایهآ انسان، روح یانسان مرحله ؛یانسان مرحله. کنمیم

 کهرده مقهرر نیمکلفه یبهرا خداونهد کهه یفهیتکل روح دارد امکان ندارد؟ ای دارد یکل

 خبهر بُعهد کیه در ؟باشهد نداشهته یاتیح گونه چیه رد،یبم یکل طوربه روح نیا است،

 ایه بمانهد یبهاق اجسامشهان ههم اگهر هسهتند، النار یف مؤبّد که نار اهل در بله، میدار

 طوربهه شهد خواههد افناء نار، در مؤبد کفار ارواح اما بماند، هم اگر. میدانینم ،نماند

 خلهق روح نیها که یهنگام از مکلفان ارواح اما. است معلوم نیا. ینسب افناء نه ،یکل

 کهه یمادام. شد نخواهد الروح روح نیا «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» که مادر رحم در شد،

 در ولهو. اسهت زنهده است، مادر رحم در که یمادام. شد نخواهد روح ال هرگز ،هست

 انتقهال ردیمیم یوقت ،محدوده نیا در است زنده دیآیم که ایدن عالم به محدوده، آن

 کهه یهنگهام محهدوده، آن در یبرزخ جسم استمرار به یویدن جسم نیا از است روح

 نُفِهخَ ثُهمَّ اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»

 ادلهه از هیهآ نیها. سهتین اعهدام ه،صعق است، هصعق 1«یَْنظُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فیهِ

 کیه یعنهی. شهد خواهد ورقنا در و صور در نفخ دو نکهیا رب است روشن اریبس اریبس

 در که است قیعم صدا نیا یقدر به ولکن ،است صدا ظاهر نظر از که یمحکم ضربه

. آوردیمه هصهعق حالهت بهه را زنهده موجودات که است مؤثر موجودات ذوات اعماق

 یکسهان کهل. اسهت ةماتهاإل ةنفخ که است یاول نفخه« الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ». ستین تهماإ

 نیمکلف به مربوط بحث و هستند برزخ در که یکسان کل و هستند فیتکل عالم در که

ماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ». است  اسهت، هصهعق ،«اْلهأَرْضِ فِهي مَهنْ وَ السهَّ

 نهوم حالهت م،یهدار بهودن داریهب حالهت کی ما .ستین موت است، باالتر نوم از هصعق

 اسهت، زنهده روح حالت چهار هر در. میدار موت حالت م،یدار یهوشیب حالت م،یدار

 کهه سهتین کهار در مهرگ یوله شود،یم ورطچ شود،یم ادیز شود،یم کم شعور  اما

 و گونهاگون درجهات گرچهه گهردد، منسهلخ اتیح از و بودن روح از روح یکل طوربه

 چههار نیها در امتیق در و برزخ در و هصعق در و نوم در روح برای از اتیح متفاوت

 . است مرحله

 دو ،«اللَّههُ شاءَ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»

 و( ع) یسیع و ییحی ؛است فرموده ذکر حًایصر فیشر قرآن را «اللَّهُ شاءَ مَنْ» مورد از

 ههانیا حهال شهامل هصعق نآ که خدا اءیانب( ص) نییمحمد و محمد ارواح که باالتر
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 اتیههح یدارا کههه روحشههان آن دارنههد، بههرزخ در کههه یاتیههح همههان هههانیا ،شهودینم

 بهدن به شودیم منتقل روح آن بلکه. شودینم حالش شامل هصعق نیا است، یبرزخ

 روح کهه ستین طورنیا پس. آمد خواهد که است گرید بحث ،ریغ ای یبرزخ با یامتیق

 چطهور؟ یوانیهح و ینبهات امها. اسهت یوانیهح و ینبهات از بعد مرحله نیا .برود نیب از

 نهه میکنیمه بحهث میهدار را ینبهات دارد، ینبات روح که یدرخت. رودیم نیب از خوب

 شهودیم، نشهد که خشک دارد، یاتنب روح که یدنییرو و درخت. بالحمد حیتسب روح

 نیها کنهد الیهخ آدم نکههیا مگهر. سهتین اصهالً ،سهتین اسهت، خواب روح نباتی گفت

 روح کشهندیم کهه یوانیهح ایه. اسهت نرفتهه نیبه از نیها بشهود، سهبز بعد شده خشک

. مانهدیم یبهاق و هسهت، یوانیهح روح نکههیا نه رود،یم نیب از کالً نجایا در یوانیح

 . است رفته نیب زا یکل طوربه

 روح نیها ،الوجهود مهادام کهه اسهت روح کیه روح قسهم چههار نیها انیهم در پس

 آغهاز از روح نیها کهه اسهت یروحه ههم بعهد و. است بالحمد حیتسب که است موجود

 از قبهل و فیهتکل هنگهام از. دیآینم خلقت آغاز از. دیآیم فیتکل هنگام از د،یآینم

 ادوار در بعدًا. است با آماده و هیته عنوانبه مادر رحم در و نیجن در فیتکل هنگام

 نیچن یوانیح و ینبات روح ایآ اما،. هست نیا یاخرو و یبرزخ و یویدن فیتکل ثالثه

 کهه اسهت یلهاوّ مانند نه. است نهمایب عوان نیا. رودیم نیب از ینبات روح. ریخ ؟است

 نشهاات در کنهدیم دایهپ دوام و دیهآیم بعهد کهه اسهت یدومه مانند نه ست،ه شهیهم

 در رودیمه و دیهآیم ینبهات روحاسهت،  نهمهایب عوان نیا. امتیق و برزخ و ایدن ثالث

 روح گونهاگون مراتهب نیا. ایدن نیهم در رودیم و دیآیم یوانیح حرو و ا،یدن نیهم

 .است بحث یفیتکل روح که است معاد در ما بحث است؟ کدام در ما بحث. است

 ]سؤال[ -

 مها رود،یمه نیب از یوانیح روح. میکن بحث دیبا کنم،یم عرض را یوانیح روح -

 بهاز هنهوز را مطلهب مهن. روح حیهوانی اسهت انسهان در. مینکرد عرض که وانیح در

 را نیها چطهور؟ انسهان در یوانیهح روح رود،یمه نیبه از االغ در یوانیح روح. نکردم

 بحهث محور ،ما بحث. میکن صحبت دیبا که است یگرید مطلب نجایا. میکنیم بحث

 فیهتکل روح کیه فیهتکل روح نیها در. است فیتکل روح از عبارت بحث هزیرک و ما

 کی و است گرانید و جن و مالئکه و انسان همچون یمکلفان در که است یقو اریبس

. اسهت واناتیح ارواح کند،یم فیتکل یمعنا به ریتعب از قرآن که ترنییپا فیتکل روح

 فِهي فَرَّْطنها ما أَمْثالُكُمْ أُمَمٌ إاِلَّ بِجَناحَیْهِ یَطیرُ طائِرٍ ال وَ اْلأَرْضِ فِي دَابَّةٍ نْمِ ما وَ» :انعام
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 در ایهآ. میکنیم بحث را انسان روح فعالً ما 1«یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِلى ثُمَّ ءٍشَيْ مِنْ اْلكِتابِ

 ؟اسهت فهوت کهالً موت با روح نیا ایآ است، انسان روح به نسبت که یگوناگون انظار

 در ایه امتهًایق ایه برزخًا است، یگرید جهات ست،ین فوت ای. ندیگویم نییماد چنانکه

 حهق واقهع اسهت و کهه یامتیهق آن نهه یول اند،قائل هم نیمشرک چنانکه فق ، امتیق

. آوردند اهلل اءیانب که ییمعنا نه به آن ولو هستند، قائل را یامتکیق هم نیمشرک. است

 حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ إِنْ» دسته کی. هستند دسته دو هستند، طرف دو نیمکلف یاول قطهن در

 یزنهدگ از مهرگ بها مها ،ریخ :ندیگویم گرید دسته کی ین.یماد 2«نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّْنیا

 یزندگ نیایکی اینکه  ؛دارد صورت چند هم میریمینم کالً منتها. میریمینم کالً ایدن

 بهه مهرگش پهس بهرزخ، بهه یویهدن بهدن از انتقال با کند،یم دایپ استمرار ایدن در روح

 نیها منهزل از. بهدن نیا منزل کی ا،یدن منزل کی ؛بُعد دو رد است منزل انتقال یمعنا

 یبرزخ بدن به متصل و شودیم خارج فیتکل مورد بدن نیا منزل از و فیتکل یایدن

 در ،ریهخ نهدیگویم سهوم دسهته. کنهدمی اسهتمرار پیهدا نیا ندیگویم عدب. است انسان

 د؟ییگویم هچ شما که کرد سؤال دیبا ست،ین اتیح برزخ در حاال. ستین اتیح برزخ

 اشهکال نهدارد؟ یاتیح گونهچیه رد،یمیم کالً یروح اتیح از مرگ با انسان روح ایآ

 خلههق دوبهاره را روح همههان کنهد؟یم کهاره چهه امهتیق در خهدا. شههودیم ادیهز اریبسه

 هیهبرزخ اتیح در ،نه ای ست؟یچ ا دهیفا کند؟یم خلق گرید روح شود،ینم کند؟یم

 ،فهمهدینمچیهزی  ولکهن ،هست. شودیم هصعق به یمبتال روح رد،یمیم انسان یوقت

 رونیهب یهوشهیب از امهةیالق ومیه و هسهت. اسهت یهوشهیب اسهت، هصعق ،یثواب یعذاب

 است، عدب هصعقکه . میخواند که هیآ نیهم یکی. است باطل عدبُ چند در نیا. دیآیم

 حهداقل فیشهر قهرآن در هیهآ پنجهاه حهدود گهرید و شهودینم حاصل هصعق مرگ با

  .یبرزخ اتیح بر کندیم داللت

 کیه. اسهت نیها بحهث مهوت،ال بعهد امّه ةٌایهح اثبهات یبرا میدار ادله رشته دو ما

 کهه میبکنهدلیهل  تهرشه دو نیها در بحث نکهیا از قبل. بود خواهد الموت بعد یزندگ

 بهه رسهد چهه تا دارند، قبول هم نییماد و خدا نیمنکر که است هیعقل ادله اول رشته

 قرآن مخصوصًا است، هیسماو کتب اتیآ دوم لیدل و ن،یمسلم و نیموحد و نیمشرک

 یلهیخ و میکنه بحهث دیهبا مها کهه یانکتهه ولکن(. ص) محمد مبارک سنت و فیشر

                                                           

 .38. انعام، آیه 1

 .37. مؤمنون، آیه 2
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 روح نیها کهه است نیا ،هینقل و هیعقل ادله با ما یهااثبات و ینف یبرا از است کمک

. اسهت شهده اشهاره ههم بارها که است المادّة عن مجرد :ندیفرمایم فالسفه انیآقا که

 ،ریهخ ایه. اسهت یحرفه یک نیا .یماد نه است، ماده نه که است نیا المادّة عن مجرد

 ههم وانهاتیح یحته عهالم، موجهودات همهه. مینهدار دعهوا. سهتین ماده هست، یماد

. سهتینپرکن تمشه یعنی ست،ین ماده روح که دانندیم عالم یهاانسان همه دانند،یم

 یالمهاد و المهادّة عهن مجهرد که است سوم ضلع ای است یماد که است نیا سر بحث

 از نهه و است یماد نه و است شده درست ماده از نه یالماد و المادّة عن مجرد است،

 یروههاین و عالم مواد مقابل در است یموجود کی نیا بلکه .است شده درست یماد

 . عالم یماد

 کهه انیهآقا از میکن سؤال اول ما دیبا م،یکن بحث میخواهیم ما که انیجر نیا در

 حیتسهب اتیهح ،اتیهح نیها چه کالً اتیح یمعن به روح کالً، اتیح یمعن به را روح

 ایآ ها،انسان چه و واناتیح چه باشد، نباتات اتیح چه جهان، کل در باشد، بالحمد

 ههم یوانیح روح و ینبات روح ایآ. است نشده بحث نیا باز است؟ مجرد کالً روح نیا

 مجهرد هم نیا «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إاِلَّ ءٍشَيْ مِنْ إِنْ» که جمادات ارواح باالتر و است؟ مجرد

 کهه البتهه دارند انیآقا که یاادله از یکی خوب است؟ مجرد تنها انسان روح ای است؟

 فهمهد؟یم چرا نباشد مجرد روح اگر :ندیگویم. است الیخ و است مثال ست،ین لیدل

همهه  مگهر فهمهد؟ینم چهرا اسهت؟ گفتهه را حهرف نیها یکسه چه. فهمدینم که ماده

 مهواد گفتهه یکسه چه است؟ کسانی دهیپوس یحلب با طال مگر هستند؟ کسانیها ماده

 کهه یمهواد هسهتند، شهعور یدارا کهه یمهواد کیه ؛هسهتند ستهد دو مواد ؟اندکسانی

 حهد تها شهعور در دارند درجات هستند شعور یدارا که یمواد و ستندین شعور یدارا

 کههه هسههتند یمههواد کیههعلیهها.  عصههمت حههد تهها و عصههمت حههد تهها و عههدالت و عقههل

 عهوانٌ تمتوسطا نهمایب و». است «بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ» یماد شعور اختصاص در شعورشان

 کنند،یم ذکر لیدل شش پنج که ادله از یلیدل عنوانبه دیخواهیم که شما .«ذلک بین

 انسان روح که دیکن اثبات دیخواهیم ادله از یلیدل عنوانبه. ستنی لیدل ا دانه کی

 دییهگویم. سهتین ههم یمهاد و اسهت المهادّة عن مجرد نیا است، بحث مورد که مثالً

 تو است، دعوا ؟فهمدینم جسم گفته، چه کسی فهمدینم سمج و فهمدیم روح چون

 کهه یاتیهآ کهل ذلک، ریغ یال ثالثًا ًا،یثان اوالً،. یکن ثابت را مطلب یخواهیم دعوا با
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 «مکُه» نیها 2«الزِبٍ طهینٍ مِهنْ» 1«تُرابٍ مِنْ خَلَْقناكُمْ» ذکر کرده؛ خداوند را انسان خلق

 :دیههگویم خههدا اسههت، روح و جسههم از مرکههب کههه انسههان سههت؟ین روح مکُهه سههت؟یک

 مِنْ» نیا ،بشود چه هر. است تراب انسان خلقت در نیآغاز قدم ،«تُرابٍ مِنْ خَلَْقناكُمْ»

 ههم روح اسهت، «تُهرابٍ مِهنْ» جسهم یوقت. است «تُرابٍ مِنْ» هم روح پس. است «تُرابٍ

 مطلهب نیها ربه کهه یاتیهآ لیقب نیا از و 3«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» ای. است «تُرابٍ مِنْ»

 . دارد داللت

 نیها بهه اسهت مجهرد دییهبگو اگر. ندارد مکان مجرد باشد، مجرد روح اگر یوانگه

 یلفظه بحهث ما است، یلفظ شما بحثنکه یا مثل پس ماده، نه و است یماد که معنا

 د،یهگردیم تنهاق  بهه مبهتال ایه. ستین یماد یروین گویید روحشما می .میکنینم که

 ،ءالبقها یروحان و هستند الحدوث یماد ها،انسان ارواح که اسفار در مالصدرا مانند

 کمها درآمهده مهاده از نیها کهه اسهت نیا الحدوث یماد از مراد اگر. است تناق  نیا

 نیها ؟است تکاملش یعنی ؟هچ یعنی البقاء یروحان پس ،«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» نکهیا

 در یمهاد و مهاده. دیهدآور مهاده مقابهل در را روح شهما. دییهبگو اههدخوینم شما را

 یروین از خداوند را روح دارد امکان چطور .شما نظر به مجرد یعنی روح روح، مقابل

ْأناهُ ثُهمَّ» مومنهون هیهآ برحسهب است، نیجن که یحال در بدن یماد  «آخَهرَ خَْلقهًا أَْنشهَ

 طفهره مرتبهه کی نیا برای است، یماد یروین و است یماد که یروح نیا بعد گرفته،

 ریهغ روح بهه شهودیم منتقهل یمهاد روح نیها شهود،یم حاصل قفزه شود،یم حاصل

 آن در ولهو ،اسهت نیضهینق نیبه جمهع. گهرددیم  ینقه بهه مبدل  ینق یعنی. یماد

 بعهد شهده، خلهق بهدن از کهه اسهت یروح که رودیم نیب از اول  ِینق نیا ای. واحد

 شما جا هر. است غل  هم نیا د،یآیم نشده خلق بدن از که گرید وحر که دوم  ینق

 . است غل  نیا ،دیبرو

 فقه . میسهتین میدار امتیق بحث که یمجال نیا در روح تیماد اثبات مقام در ما

 ایآ است، فیتکل و اریاخت و اراده یدارا که انسان روح نیا آید کهمی شیپ سؤال نیا

 اتیح خود  بدن است، درست هم بدن مرگ بدن، مرگ نه بدن، از مرگ با روح نیا

 در کهه روح نیا ست،ین فیتکل اتیح یدارا که بدن نیا. ندارد یفیتکل اتیح ندارد،

                                                           

 .5. حج، آیه 1

 .11. صافات، آیه 2

 .14. مؤمنون، آیه 3
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 مهوت با ایآ بدن، واسطه به چه و مًایمستق چه است، یفیتکل اتیح مح  انسان بدن

 و هسهتند منکهر. هسهتند منکر یگروه. است معاد در نیآغاز بحث نجایا شود؟یم چه

 اسهت، برزخ نه است، هصعق نه. شد مطلق مرگ روح اصالً مُرد، انسان یوقت ندیگویم

 حَیاتُنَها إاِلَّ هِهيَ ما قالُوا وَ». دارد فیشر قرآن در هیآ سه. شد مطلق مرگ. است چه نه

 چون دیکن اجعهمر مفصل ریتفس به انیآقا 1«الدَّهْرُ إاِلَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّْنیا

 نَحْههنُ مهها وَ الههدُّْنیا حَیاتُنَهها إاِلَّ هِههيَ إِنْ قههالُوا وَ»: 29 هیههآ انعههام، سههوره. شههودیم بحههث

 در نجهف در مهن کهه ییهاادداشهتی است شیپ سال یس حدودبرای  نیا .«بِمَبْعُوثینَ

 یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ مُوتُنَ الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ»: گرید هیآ. داشتم برزخ مورد

 سهوم، هیهآ جاثیهه. سهوره 24 هیهآ «یَظُنُّهونَ إاِلَّ هُمْ إِنْ عِْلمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إاِلَّ

 مها وَ اْلهأُولى مَوْتَتُنَها إاِلَّ هِيَ إِنْ*  لَیَقُولُونَ هؤُالءِ إِنَّ» :35و  34 هیآ )دخان(، 44 سوره

 نییمهادّ دهیهعق به راجع. است فیشر قرآن کل در ظاهرًا هیآ سه نیا .«ْنشَرینَبِمُ نَحْنُ

 دنبالهه را معهاد بهه اقهرار -شرکًا ولو- مبدأ به اقرار چون هستند، معاد و مبدأ منکر که

 . دارد

 ]سؤال[ -

 قسهمت دو را بحهث مها منتهها اسهت، تناسهخ نیها. میبکنه دیهبا ییههابحث البته -

 نیها بهود نفهر کیه میبهود کهه لبنهان در است ادمی. دارد هاتقسم قسمتش هر م،یکرد

 سهوار ،رفهتیم داشهت عالیهه در طجنهبال کمال ،طجنبال کمال بود، هایزودر سیرئ

 ،بهود سهوار یکس را یاالغ. داشتند نگه دار، نگه را نیماش گفت دفعه کی. بود نیماش

 ؟دیبفروشه را االغ شهما است ممکن :گفت ،احترام کمال با کرد ادهیپ را آقا آن و رفت

 یبعضه. اسهت کهرده حلهول خهر نیها در مهن پهدر روح نکهیا یبرا گفت چطور؟ گفت

 بهه خهر روح خهر، بهه انسهان روح کهه اسهت تناسخ قابل ندیگویم که. هستند چنیننیا

 قبول را بقا اصل که یکسان آن. آیدمی روح یبقا اصل در که است یبحث نیا .انسان

 ایه هسهتند قائهل تناسخ یول دارند، قبول را بقا که یکسان ،هستند مرحله کی ندارند،

 مراحهل و م،یهدار که یالموت قبل مراحل ما. است یگرید مطلب ،هستند قائل وحدت

 بحهث یبهرا یآمهادگ نههیزم نیها تا میکن بحث آن یرو یمقدار میدار که یالموت بعد

 م،یدار نوم بعد ،است معلوم که میدار مستمره اتیح کی ایدن اتیح در ما. باشد یکل

 امهتیق عهدب. اسهت اختالف مورد که میدار برزخ عدب. است قبول است، واضح هم نیا

                                                           

 .24. جاثیه، آیه 1



11 

 

. دارد قبول را امتیق دارد، قبول را برزخ کس هر. است اختالف مورد بًایتقر که میدار

 قبهول حتمهًا ههم را بهرزخ کهه سهتین نیها با مالزم ،دارد قبول را امتیق کس هر یول

 کهه هسهتند یکسهان انًا،یاح نیمفسر خود از یحت ن،یمسلم خود از یحت. باشد داشته

. هیهبرزخ اتیهح در است نصّ که است یاتیآ از تغافل ستند،ین هیبرزخ اتیح به قائل

 . است یمراحل هانیا

 ایه هیهبرزخ اتیهح امکهان ،ینقله نظهر از چه و یعقل نظر از چه بحث دوم مرحله

 ما ةٌایح امکان یعقل نظر از کند،یم اثبات که یاادله. است موتلا بعد امّ ةٌایح امکان

 ایهدن اتیهح اسهتمرار کهه ییما ةٌایح ای ؛است شق دو یدارا امکان نیا ،الموت بعد را

 ةٌایهح ای :دوم دسته است، دسته سه. امیالق ومی یال گرید بدن در گر،ید یجا در است،

 در انسهان روح بلکهه نهدارد، نهوم اتیهح و نهدارد هظقی اتیح برزخ در روح که ییما

 که است نیا سوم. شودیم نطوریا امتیق در نکهیا کما دارد، هصعق اتیح است، برزخ

 مرگ با یکل طوربه ،هصعق اتیح نه و دارد نوم اتیح نه و دارد هظقی اتیح نه ،ریخ

 کهه جسهم امهتیق در شهد؟ چه امتیق پس :میکنیم سؤال. ردیمیم انسان روح ،انسان

 بهرزخ در نهه. اسهت رفتهه نیب از یکل طوربه که هم روح. است دهش خاک شده، رفات

 چیههروح  اصهالً ،داشهته نهوم حالهت نهه ،داشهته هظهقی حالت نه ،داشته هصعق حالت

را  امهةیالق ومیه شهما بایهد پهس. نداشهته اسهت هانیا و ادراک و حس باب از یوجود

 هسههتند، نکههرم بههرزخ در عههدبُ سههه نیهها در را، اتیههح کههل کههه یکسههانمنکههر بشههوید. 

 گهرید روح خهدا اگهر کنهد؟یم چهه خهدا امهتیق در. باشند امتیق به معتقد توانندینم

 شهده اعهدام کهه روح همهان. سهتین امهتیق کهه کنهدینم خلهق چهه، من به کند خلق

 است، ممتنعات از معدوم اعاده. شودینم معدوم اعاده. است معدوم اعاده که آوردیم

 .کردنهد گم را دعا سوراخ شانیها یبعض. کردند اشتباه را جا و کردند ریگ هم فالسفه

 در خداونهد .کنهدینم معهدوم اعهاده در قیامهت خهدا یول 1«امتنعا مما المعدوم إعادة»

 رونیهب هصهعق از ،اسهته صعق حالت .است موجود روح. کندینم معدوم اعاده امتیق

 2.«رُونَیَْنظُ قِیامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فیهِ نُفِخَ ثُمَّ». دیآیم

 را صورتش که یبدن به دهدیم انتقال را موجود روحِ نیا و است موجود روح نیا

 کهه بهدن مهاده از یقسهمت سهت،ه بدن ۀماد. سته ماده کند،می خلق مجددًا خداوند
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 که است هیاصل ماده که بدن ماده از یقسمت ،کنیمبحث می چنانکه است، هیاصل ماده

 پهس. هسهت و روح نیها یبهرا از شهودیم ضهب  آن است، بوده مکلف روحِ با شهیهم

 امهةیالق ومیه اتیهح به قائل توانندینم ستند،ین کالً یبرزخ اتیح به قائل که یکسان

 کهه اسهت، نار است، تجن که یعاد نحو به باشند، یبرزخ اتیح به قائل مگر. باشند

 اتیهح ایه. دارد وجهود بهاز باشهد، هصهعق حالهت بهه یبرزخه اتیح ای. است نیّب نیا

 قهرآن آنچهه .یکله انعهدام نهه و هصهعق نهه و اسهت نوم نه باشد، نوم حالت به یبرزخ

 قالب در است، هیویدن اتیح استمرار ،هیآ پنجاه حدود حسب بر کند،یم ثابت فیشر

 قالب و است، یبرزخ بدن که گرید متصل قالب .گرید منفصل قالب در و گرید متصل

 یتناف دارند، تداخل وییدن جوّ هم با یبرزخ جوّ و است یبرزخ جوّ که گرید منفصل

 در اسهت، خنهک یلهیخ گذارد،یم دست آدم 1«عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ». ندارند هرگز هم

یاا وَ غُهدُواا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ» یول. است زده خی و گذاشتند هم خچالی  آنیها  .«عَشهِ

 بهدن ولهو. خودشهان ثواب و رحمت به تنسب هستند، ثواب و رحمت اهل که یکسان

 بُعهد چهون خنهک،. اسهت خنهک آتهش در یوله ،بسوزانند آتش در اهلل معاذ را سلمان

 . ندارند یوحدت تالزم و دارند تباعد هم با یامتیق بعد با یبرزخ

 ادلهه اولهش بُعهد هانیا همه که میبکن دیبا کار چند امتیق بحث در ورود یبرا ما

 کهه یمراحله .هیحاشه در اهللرسول سنت و است اهلل کتاب ادله مدو بعد و است هیعقل

 ههم یلهیخ 2«اْلمَهوْتِ أَخُ النَّهوْمَ» اتیهروا بر حسب چه؟ یعنی نوم مینیبب اوالً ،میدار ما

 اْلهأَْنفُسَ یَتَهوَفَّى اللَّههُ» ؛اسهت شهده استفاده قرآن هیآ دو از هم تیروا نیا. است خوب

كُ مَنامِهها فهي تَمُهْت مْلَ الَّتي وَ مَوْتِها حینَ لُ وَ اْلمَهوْتَ عَلَیْهَها قَضهى الَّتهي فَیُمْسهِ  یُرْسهِ

 یَتَوَفَّهاكُمْ الَّذي هُوَ» :دوم هیآ. است نجایا« اْلمَوْتِ أَخُ النَّوْمَ» 3«مُسَماى أَجَلٍ إِلى اْلأُْخرى

 «.اْلمَوْتِ أَخُ النَّوْمَ» 4«فیهِ مْیَبْعَثُكُ ثُمَّ بِالنَّهارِ جَرَحْتُمْ ما یَعْلَمُ وَ بِاللَّیْلِ

 ]سؤال[ -

 ثُهمَّ بِالنَّههارِ جَهرَحْتُمْ مها یَعْلَهمُ وَ بِاللَّیْهلِ یَتَوَفَّهاكُمْ الَّهذي هُهوَ» .است گرید هیآ نآ -

 را مهوت و نهوم نیبه تناسب قرآن کل در هیآ دو نیا «مُسَماى أَجَلٌ لِیُْقضى فیهِ یَبْعَثُكُمْ
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 یف ةایالح خ  طول یعل هیحس مکرره اتیآ از شودیم نوم نیا که .است فرموده ذکر

 یاثبهات ادلهه کیه م،یهدار هیهامکان ادلهه کیه ما .امکان موت، امکان یبرا باشد، ایالدن

 در و اسهت ممکهن اگهر .نهه ؟هسهت امها ،اسهت ممکهن عهالَم در زههایچ یلهیخ. میهدار

 مصهلحت کهه مها. دکنهیم جهادیا خداونهد طبعهًا اسهت، الزم هیهربان حکمت مصلحت

 بهرزخ چه ،اوالً الموت بعد اتیح امکان ادله. میدارن خبر. میدانینم را هیربان حکمت

 خواهد الموت بعد یاتیح حتمًا نکهیا اثبات ادله و تنها، امتیق چه ای دو هر امتیق و

 اثبهات، بهاالتر و امکهان ادلهه ایهآ. دیهکن فکهر انیهآقا ،است نیا بحث یوالا نقطه. بود

 نیمشهرک و ه،نه ؟اسهت نیموحهد اختصاص در الموت بعد اتیح اثبات بعدًا و امکان

 لیدل نیا هم «الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ إِنْ قالُوا وَ» که یکسان. نیمکلف کل بلکه ه،ن است؟

 یاادلهه ههم است، هیفطر ادله هم. هست الموت بعد امّ ةٌایح تحقق اثبات یبرا یعقل

  .ظاهر حسب بر تفطر به توجه عدم با که

 تیجهد و دیهرویم کهه شهما خهدا، نیمنکهر ها،ستیکمون نیا از میکنیم سؤال ما

 ندیگویم ؟چه یبرا د،یشویم هم کشته یحت ،دیکنیم چه د،یکشیم زحمت د،یکنیم

چه کسهی  د،یهست چیه شما الموت بعد اگر چه؟ یعنی کین نام نیا. بماند ما کین نام

 ،دیهکن صحبت هانیا با چه هر برد!؟ هیچ که حظ نمیچیه ؟از این نام نیک حظ ببرد

مهالنکوف،  کیهن نهامنهام نیهک لنهین،  ن،یاسهتال کین نام د،نشوینم خارج کین نام از

 یاادلهه مها نهدیگویم و هسهتند معهاد و مبهدأ منکهر که یکسان نیا .هانیا خروشچف،

 ههانیا خهود از مها سهت،ین چهه ست،ین شرع قیامت نیست، ست،ین خدا نکهیا بر میدار

 ییکارهها ،کشهیدمی ییهازحمت که شما. میدهیم لیتحو هانیا خود به و میریگیم

 مبهدأ اثبهات یبهرا د،یهخوریم زخهم د،یهدهیم دسهت از را خهود جان یحت د،یکنیم

در کهار  یالهه پهس اسهت، ثهواب اگر ؟دارد یثواب چرا؟ ،گرانید یبرا چرا؟ ،یستیکمون

 ندیبگو بعدًا خوب. کرد نیچن نیاستال بعدًا ندیبگو ،کین نام ست،ین ثواب ،ریخ. هست

 ایه دارد دهیهفا شهما یحهاال یبهرا ند،ینگو عالم همه ند،یبگو عالم همه اگر. ندینگو ای

 کهه حهاال ؟دارد دهیهفا هم که چه حاال د،یستین شما که عدب. کدامچیه یبرا ؟بعد یبرا

 باشهد، کیهن چه شود،یم حاصل بعدًا هچآن. بد ،دیهست بد اگر ک،ین هستید، کین اگر

 شهما یحهاال نهه ،خودتهان بهه نسهبت شما یحاال نه دارد، دهیفا حاال یبرا نه بد، چه

 فکهررا  اول بُعد نیا. دیهست یکل وجهٍب فات و ماتشما  کههم  بعد. گرانید به نسبت

 .دیکن

 ]سؤال[ -
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 از ؛فطهرت دوم اسهت، اول حهرف نیها. میکنیمه ردشهان کنند،یم منحصر چون -

 ؛فطرت. کرد میخواه صحبت هم باز م،یکرد بحث یموقع که است معاد هیفطر احکام

 فطرت در الموت، بعد اتیح بر ادله د،یتوح بر ادله خدا، وجود بر ادله د،یتوح بر ادله

 .دارد وجود ما

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


