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 حیات بعد الموتادله 
 

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

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 در رجحاان الحکما،  یفا امکاان ایا یذاتا امکاان الامکاان  ای امکان در که را یامور

 باه ازمنادین هاانیا همه رد یگیم قرار نظر مورد امتناع ای و ممکن تحقق وجوب ای امکان 

 سالاً احتماا،  ای شک ای ظن ای نیقی که یکس. است لیدل فرزند انسان اصوالً. است لیدل

 اصاوالً. اسات لیاعل فکار  نیاا کناد یم ادعاا لیادل بادون را یانیجر به نسات جابًیا ای

 هسات  انساان یبرا جهان  نهان ای و دایپ قیحقا و اءیاش به نسات که یاچهارگانه مراتب

 مرجاوح احتماا،. باشد دیبا  لیدل ا،یخ نه و حیصح لیدل به مرهون و مربوط هانیا تمام

 از قاال تاا درجاات  تماام باه باشاد رجحان ای است  برابر درصد  که باشد  شک باشد 

 جنااه رد چاه  یزیاچ اثااات جنااه در چاه اسات  صددرصد که باشد نیقی ای صددرصد 

 ایبار دیبا لیدل داند یم محا، را یزیچ یکس اگر. باشد لیدل به مقرون دیبا  یزیچ سلب

 دانادیم واقع ای یمصلحت ممکن چه و یذات ممکن چه داند یم ممکن ای. اوردیب استحاله

 ایا و ینفا در یسخن دیبا ای داند یم مرجوح ای و داند یم الوجود راجح ای الوجود الزم ای

 یکسا تنهاا و .نادارد مراحال نیاا از یامرحلاه چیها بار یلایدل چاون د ینگو هاآن اثاات

 لیادل یدارا کاه را یزیچ سلب ای یزیچ ثاوت  یزیچ اثاات یادعا بکند  ییادعا تواندیم

 اتیاح کاه اسات معااد ماا بحا . باشاد گارانید یبارا ًیاثان خود   یبرا اوالً کننده قانع

 بح  مورد طاعً دارد که یمراحل با الموت بعد نیمکلف اتیح نیا و الموت  بعد نیمکلف

 .است
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 یبقاا ایا متصال  یبقاا ایا. حیاات بعاد الماوت یبقاا اصل در میکنیم بح  فعالً ما

کاه  میکنا اثااات دیبا ما ایآ نجا یا در. میکرد عرض روزید را ل یتفص یمقدار که منفصل

 اگار آن  تحقاق لازوم بعد و بشود روشن دیبا امکان  او، است؟ ممکن حیات بعد الموت

  یپا سااا، نیاا. نادارد جاا هرگاز تحققا  لزوم است  نشده روشن امکان  هنوز یزیچ

 در اسات نیمکلفا ارواح اتیاح کاه الماوت بعاد یامّ ةٌایح اثاات یبرا از ما ایآ که دیآیم

 لیادل امکاان  اثااات یبارا از ایاآ  امتًیق الارزخ بعد ای برزخً الموت بعد با مناساه اجساد

 امتنااع اثاات یبرا. است یدوم طاعً م؟یخواهیم لیدل امتناع اثاات یبرا از ای میخواهیم

 منکار کاه یکسا. کناد ثابات را ادعا دیبا کند یم ادعا که یکس. میهست لیدل به ازمندین ما

 اثااات کاه یکسا اماا. اسات ماردد میکنا فارض ای کند یم انکار لیدل با را امر آن ای است 

 ممتناع را معااد اناًیاح کاه یکساان ایاآ. کناد اثااات دیابا نیا را  حاالت از یحالت کندیم

 قارآن را آنچاه هرگاز  دارناد؟ امتنااع بار یلیدل هانیا باشد  الموت بعد اتیح که دانندیم

 کاه را یزیاچ. است استاعادات الموت بعد اتیح و معاد نیمنکر از دیفرمایم نقل مقدس

 و دیااادهیند را آنچااه :بشااود داده گاازار  هاااآن بااه کااه یهنگااام  اندندانسااته و انااددهیند

 هاام تفکاار و اندندانسااته و انااددهیند آنکااه حساااب بااه افاات ی خواهااد تحقااق دیاندانسااته

 یرو هاانیا اناد نکرده آن نادهیآ باودن لِیادل از ییجاویپ و انادنکرده هم دقت اند نکرده

 وجاود اگار اسات؟ زیاچ آن لیادل یزیاچ باه نسات استاعاد ایآ اما . کنندیم انکار استاعاد

 ایا و سلاً تفکر ما که یبُعد در دمان ید بُعد در تمان یؤر بُعد در را یزیچ عدم ای را یزیچ

 در. ماانیخودها قادرت نظار از اساتاعاد هام آن ؟اسات لیدل استاعاد ایآ م یانکرده جابًیا

 نیچنا نوعاً اماا. دهادیم انجاام را یکاار کاه اسات یایروین انًیاح مانیخودها یروهاین

 نیاا سالب بار یلایدل یعنای نادارد  وجاود سالب اساتررا  و ستین نیچن نوعً اگر. ستین

 نوعاً ؟ساتین نیچنا اصالً که مییبگو دیبا ست ین نیچن نوعً تنها ندارد  وجود کالً انیجر

 نیچنا یفلساف بُعاد در اسات  نیچنا یمنطقا بُعاد در ؟اسات چنان اصالً پس است  چنان

 ماهاا و اسات نیچنا یفقها بُعاد در  یدتیاعق بُعاد در. اسات نیچنا یخیتار بُعد در است 

 ن یچنا دهنادیم فتاوا نوعً چون. اناتیجر از بسیاری در میکنیم عوام از یرویپ متأسفانه

 یعاوام حار  نیاا. غلاط خالفا  پس چنان  دهندیم فتوا نوعً چون. غلط خالف  پس

 چناان نوعً مگر است؟ درست نکهیا بر است لیدل است  نینچ نوعً مگر. است لیدل بدون

 خالف ؟ نکهیا بر است لیدل ست ین

 ]ساا،[ -
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 کاه یکساان معااد باه راجاع معااد  باه راجاع. میکنیما نیمعصوم از استخراج هم ما -

 امکاان امکاان  باه که آورند یم  یپ را محا، سخن او، است  محا، ندیبگو خواهندیم

 یکساان اریبسا. باشند آزاد ایدن یزندگ در تا نرسد تحقق وجوب کمت ح در امکان  یذات

 دایاپ قیحقاا برابار در یتیمساوول تاا را  قیحقاا کننادیم تجاهل هانیا که کفار از هستند

 ادیا را احکاام میروینم ما :ندیگویم که هستند یکسان مسلمانان ما انیم در یحت. نکنند

 انکااار را خاادا وجااود کااه یکسااان. میباشاا داشااتهن احکااام براباار در تیمسااوول کااه میریاابگ

 خادا مییبگاو اگار گویناد:می .دناندار کاه لیادل اسات  یمصالحت نوعً انکار نیا کنند یم

 مییگاویم او، از. هسات دهایاناا و دهایابا هسات  احکاام پس هست  رسالت پس هست 

 هارساالت ااما هسات  خادا هارساالت انیجر در. میباش آزاد تا هست میدانینم ای ست ین

 و امار چاون. میکنیما قااول  ساتین یمطلا باشد  نداشته ییهارسالت که ییخدا. ستین

 نیاا اماا هساتند  ییهارساالت  ساوم پلاه .دوم پلاه. ستین کار در یدیناا و دیبا و ایینه

 دیابا باشاد  بشر لهیوس به ییهارسالت اگر  چهارم. باشد بشر ریغ لهیوس به دیبا هارسالت

 اسات  رسل نیا تیربان بر داالت اتیآ که معجزاتشان اگر. باشد میخواهیم ما که گونهآن

 بار داالت اتیاآ امارانیاپ از گذشاتگان اگار نکاهیا ایا. میریپذینم ما نااشد ما لیم مطابق

 قااو، اسات  یگارید ورطا( ص) عااداه بان محمد رسالت تیآ چون داشتند  رساالتشان

 اصال عادم بار بااه  اشارا  بار ندارناد  لیادل خدا کارنا رب هانیا عذر  ا همه. میکنیم

 لیدل. است خدا ی از طر ربان یهایوح نیا نکهیا عدم بر  یبشر رسالت عدم بر رسالت 

 یکتااب ناه و یفطار نه و یحس برهان نه و یعقل برهان نه  یبرهان هانیا هرگز. ندارند که

 . است نیا انیجر 1«صادِقینَ كُْنتُمْ إِنْ عِْلمٍ مِنْ أَثارَةٍ وْأَ هذا قَاْلِ مِنْ بِكِتابٍ اْئتُوني» ندارند.

 ایا هساتند  مشر  که یکسان ای هستند  ملحد و یماد که یکسان از اعم معاد نیمنکر

 مانناد هساتند یکتااب موحاد کاه یکساان اناًیاح ایا. هساتند یکتااب ریاغ موحد که یکسان

 قااو، اسات  هااحر  نیاا و جازا و حساب که را یآنچنان معاد نصارا  و هودی از یاریبس

 باه نساات عادم و  وجاود باه نساات گونااگون یهااگروه در معاد قاو، عدم نیا و. ندارند

 بار  مطلاب نیا بر لیدل. است عذرها  تمام اینها یخداوند چه به نسات شرکت  و وحدت

 . ندارند ینف
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 وَ» ملحاد  و یمااد نیمنکار چاه  کنندیم نقل معاد نیمنکر از فیشر قرآن که یاادله

 یلایدل ونیادهر  ونیدهر 1«الدَّهْرُ إاِلَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا

 یادعاا گااه. کننادیم ادعاا فقاط ندارناد  معااد عادم بر یلیدل و ندارند خدا وجود عدم بر

 مگار. اسات اساتاعاد لیدلشااه .لیدلشااه باا دکننایم ادعاا انًیاح و یلیدلشاه چیه بدون

 ؟برگاردد مجاددً شاد  رفاات و خاکستر استخوان  و بدن  مرد  یوقت انسان است ممکن

 را انساان نینخست ن یآفر انیجر اگر. است رفتن یقاض به تنها استاعاد نیا. است استاعاد

 نا  حساب بار شاودیم 2«یْاهِعَلَ أَهْاوَنُ هُاوَ وَ» را نیدوما ن یآفر انیجر و ندریبگ نظر در

 معااد از عااارت که هاانسان مجدد ن یآفر نیا ماده؟ از ای شدبا خدا از دوم ن یآفر .قرآن

 در را بگذاریاد استاعاد شما است « عَلَیْهِ أَهْوَنُ» نیا ،امیالق ومی یال است  برزخ از که است

 اگار باشاد  اه چاه و دیهسات نییماد اگر باشد  ماده چه دگاریآفر جنب در خودتان  جنب

 و ل یدلا و عقال اوالً هانیا ولکن  .است غلط بُعد دو هر در  است غلط نیا د یهست یاله

 دو از کننادیم دور را خاود و گذارناد یم کناار را ل یدلا و حس یحت و ل یدل و فطرت

 کاه حقاه ریاغ تیخالق محور کی و است اه که حقه تیخالق محور کی ت یخالق محور

 نییمااد اگار اال و. کنادیم دور را خاود. کنادیم چناان و نیچنا که است ماده. ستا ماده

 نیهما مگار مییگاویم رناد ینگ دهیاناد اگر. دانندیم خالق که را ماده همان رندینگ دهیناد

 تاربزرگ کاار نینخست ن یآفر ایآ چرا  ؟دیآفر را هاانسان شما وعطت اثر در که ستین ماده

 کناد ءایاحإ را روح هماان مجادد مُرد  آنکه از بعد که نیواپس ن یفرآ ای است ییترمهم و

 گوناهچیه هاانیا الجمله یف. هستند ادله معرکه پس شهیهم هانیا. بدن نیا از یقسمت در

 کاه شاودیم چطور که است قرآن هیآ صدها نکهیا به یادعا ای ادعا مگر  ندارند یاستدالل

 نیااحااال  سات؟یچ 3«رَمایمٌ هِايَ وَ اْلعِظاامَ یُحْايِ مَانْ قا،َ خَْلقَهُ نَسِيَ وَ مَثاَلً لَنا ضَرَبَ وَ»

 کارد انشااء کاه یکسا همان. اله همان د یهست یاله ماده  همان د یهست یماد اگر ست یک

 ماره و یاولا ماره چاون. است ترممکن است؟ محا،  یبرا یثان مره در انشاء  یاول مره در

 . است نداشته الگو قاالً دارد  الگو قاالً هیثان مره ماا. بردیم کار یلیخ که است نیآغاز

 اوالً را بیاترت نیاا ماا و. است شده انیب هیآ پنج چهار با فیشر قرآن در نییماد مقاله

 معااد بعد است  دیتوح او، ناوت  نه  دیتوح هیقض دناا، به معاد هیقض چون. میکن عرض

                                                           

 .24. جاثیه، آیه 1

 .27. روم، آیه 2

 .78. یس، آیه 3
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 دارد  هیافطر ادلاه هام دیاتوح هیقضا دنااا، باه معااد هیقض. است نهمایب ناوت بعد  است

 بعُاد در کاه یوحا کتاب ؟دناکنیم چه یوح کتب و دارد  هیعلم دارد  هیحس دارد  هیعقل

 و فطارت باه انساان کاه را هماان کنناد یم بح  معاد بُعد در و خدا دیتوح و خدا وجود

 چاون. ددهنایم تالاور را هااآن  ناه ایا کنندیم تکرار را همان د یفهم علم و حس و عقل

 در خداوناد کاه طورهماان. اسات واحاد اله از دو هر عتیشر نیتدو کتاب و نیتکو کتاب

 و اسات فطارت هماان اصال که ما علوم و ما حواس و ما عقو، و ها انسان ما یهافطرت

 اماتیق بار و خدا وحدت و وجود بر است داده قرار نهیّب اریبس هیقطع ادله است  عقل بعد

  اسات کارده انیاب را قیحقاا نیا یوح کتب در هم طورهمان رسالت  بر طاعً و ندهیآ در

  .الشک

 فهمناد یم چاه و علاوم و عقاو، و هافطرت که را مقدار همان ایآ که نجاستیا ساا،

 ؟اسات کارده انیب شتریب  بهتر ؟است کرده انیب کمتر  بدتر ؟است کرده انیب را مقدار همان

 در کنادیم یمعرفا را شاتنیخو خاود کاه اوندخد نکهیا یبرا چطور؟. است درست یسوم

 و هاافطرت خاالق کاه او کند یم یمعرف را رسالت و کندیم یمعرف را معاد و یوح کتاب

 ماا اسات  معصاوم او ؟ماا ایا کند یمعرف تواندیم بهتر او است  هاعلم و هاحس و هاعقل

  میکنیما خطاا آنکاه نیع در ما ولکن. میکنیم خطا ما کند ینم خطا او. میستین معصوم

 اماا. میهسات واصل م یبنگر حیصح و میبنگر درست مانیهاعقل و هافطرت احکام بر اگر

 اثااات را معااد و را خادا وجاود کاه هیعقل ادله. است تالور به ازمندین  ستین تمام وصو،

 باه لیاتکم. اسات لیتکم به محتاج است  تالور به محتاج نیا چه  و هیفطر ادله و کندیم

 و کننادهلیتکم و تالوردهناده و دکننادهییتأ یوحا کتاب پاس  یوح لهیوس به له؟یوس هچ

 .دارد وجود ما یهاعقل و ما یهافطرت در که است یاادله ۀصددرصدکنند

 قارآن نقال؟ با چرا. است یعقل ثالثه اصو، و ثالثه احکام که است نیا نه مگر: ساا،

 میگاویم کاهنیا اسات  یعقلا صارفً کاه یلیدل  میدار لیدل نوع سه ما: جواب. است نقل

 کاه یلایدل. ستین آن پشت نقل است  یعقل صرفً که یلیدل. ردیگیم هم را فطرت  یعقل

 کادام  ینقلا هم و است یعقل هم که است یلیدل. ستین آن پشت عقل است  ینقل صرفً

 فطارت یاناام بر عقل نکهیا یبرا چرا؟. است ترکامل است  یعقل که یلیدل است؟ ترکامل

 کارده ثابات را یمطلاا  گارید یماناا بار علم  یمانا بر حس  یماان بر خود   یمانا بر و

 لیادل باا مسالمِ نقال لِیدل را نیا. دارد انًیاح ییهایکسر و انًیاح ییهانقصان اما. است

. اسات یوح که است شده ثابت عقل لیدل با اما. است نقل لیدل قرآن. کندیم ثابت عقل

 دهیافا باشاد نداشاته کماک باشاد  تنهاا نقال اگار. ساتین که تنها نقل ؟ستین نطوریا مگر
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 کاه اسات  اه کاه اسات عناه منقاو،ٌ از حتماً کاه اسات کمک یدارا تنها نقل اگر. ندارد

 شاودیم و. شودیم جمع آن در جهت دو هر نجایا پس. است قاو، قابل نیا است  رسو،

 اثااات کاه عقال لیادل نکهیا یبرا چرا؟. دانست نجایا در عقل لیدل از تریقو را نقل لیدل

. دارد کمتار باشاد راه در اگر انًیاح یتخالفات انً یاح ییهایکوتاه را  ثالثه اصو، کندیم

 کاه کارد ثابات عقال نیهم کرد  ثابت را یمطلا یفطر و یعقل لیدل با که عقل نیهم اما

 اسات  خادا طار  از کارد ثابات گرا. صددرصد کرد  ثابت. است اه طر  از فیشر قرآن

 در را آنچاه یعنای. اسات العقال فاو  یعنی. عقل لیدل محور بر است نقل لیدل قرآن پس

 تالاور و دهدیم تکامل قرآن لذا و دارد  وجود نقل لیدل نیا در ست ه ییهانقصان عقل

 قصاور اناًیاح اثر در و عقو، ریتقص اثر در که ییزهایچاز  یبعض کندیم نییتا و دهدیم

 . کندیم لیتکم و نییتا قرآن. ماندیم ناق  و ماندیم کم عقو،

 یبارا معاد  اثاات مثالً یبرا هیعقل و هیفطر ادله در میکرد ریس نکهیا از بعد ما نیبنابرا

 لیادل ماا مگار. اسات برزخ هاتکامل از یکی. میکن مراجعه قرآن به دیبا انیجر نیا تکامل

 بار ؟میدار مگر برزخ اتیخصوص بر ؟میدار هم برزخ بر م یارد معاد بر که صددرصد یعقل

 کاه یاتیخصوصا نیایتا و اصل در نقصان رفع اصل  تالور ؟میدار مگر معاد اتیخصوص

 نیتریقاو و نیبهتر با که ینقل کتاب با دیبا را نیا است  معاد اتیح در و برزخ اتیح در

 اسات ینایبراه کال در بخ تکامل ن قرآ لذا و. میکن اثاات ما است  شده اثاات عقل ادله

 .فروع در چه میباش داشته دیبا اصو، در چه ما که

 ]ساا،[ -

 از هساتند  غافال هیافطر ادلاه از کاه یکسان که است نیا گرید مطلب. میداد جواب -

 باا نکاهیا حسااب باه ناه کنناد  مطالعه را قرآن هستند  غافل هیعلم و هیحس و هیعقل ادله

 مگاار کننااد  مطالعااه   ]صاارفً[نااه اساات  الناازو، یربااان کااه اساات شااده ثاباات عقاال لیاادل

 ناه  ]قطعاً[ کاه دیشاا. باشد کتاب نیا در قح دیشا ؟کنندینم مطالعه را گرید یهاکتاب

 ادلاه کتااب نیاا کنناد  مطالعاه را کتااب نیاا اگار. نااشد که ستین نیا بر نانیاطم. هست

. کنادیم انیاب اوج نیباالتر در را هیربان ادله ه یعلم ادله ه یحس ادله و هیعقل ادله و هیفطر

 ثابات یوقتا. است النزو، یربان که کندیم ثابت را شتنیخو خود .آفتاب لیدل آمد آفتاب

 از قاال یهاافطرت نقال  از قاال یهااعقل کاه آنچه از پس است  النزو، یربان قطعً شد

 نیاا بدانناد  توانساتندیم ایاو  انددانسته یقرآن یوح نقل از قال یهاعلم و هاحس نقل 

  ست؟یچ آن دهیفا که است نقل لیدل قرآن دیینگو پس. است تریقو
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. اسات نقال کتااب قارآن: گفات. دارد فلسافه هم قرآن گفتم خواند یم اسفار یشخص

 از نقال قارآن منتهاا ؟ساتین مالصادرا فکار از نقل اسفار مگر. است نقل هم اسفار: گفتم

 کاه اسات رفتاه ماا مراز در نیاا صدرا؟مال فکر ای است تریقو خدا یوح. است خدا یوح

 و اسات اتیقطع نیباالتر نقل بُعد در هم که است ینقل کتاب قرآن. است نقل کتاب قرآن

 و هااحسااس یراهنماا. اسات هاافطرت و عقاو، یراهنماا بلکاه  یعقل لیدل بُعد در هم

 بُعاد کیا. میهسات فیشر قرآن قیدق مطالعه به ازمندین حداقل ما بُعد  دو در .است هاعلم

 را یاصال قیحقا نیا  یبرون و یدرون ادله یماان بر و اندکرده فکر بالفعل که یکسان یبرا

 کاردن  تفکار راه در ستند ین راه در که یکسان دوم بُعد. دهدیم تکامل قرآن اند کرده ثابت

 دییاایب دیگویم قرآن .ستندین هانیا و کردن مراجعه عقل لیدل به کردن  مراجعه فطرت به

 1«إِیَّااكُمْ أَوْ إِنَّاا وَ». ساته یحقا نآ در. است باطل صددرصد که ستین نطوریا. دیکن نگاه

 حامال کاه بزرگاوار رمااریپ. اسات میامال منطاق چقادر و اسات یقاو منطق چقدر یدنیبا

 لَعَلا » شاما  ایا ماا. ماا حتماً ناه شما  ای ما «إِیَّاكُمْ أَوْ إِنَّا وَ» است هیربان رساالت نیباالتر

بااالخره . هسات یکای دیاگویم. کنادیم یقااط هام را خود  2«مُاینٍ ضاَل،ٍ في أَوْ هُدىً

 م یکنیما نگاه را شما یهاحر  ما. ستین خارج یکی از خدا. ستین خارج یکی از ظال،

 شاما م یکنیما نگااه را هاساتیکمون شاما یهااحر  ماا. دیکن نگاه را ما یهاحر  شما

 هام شاما م یکنیما نگااه را هاایهودی آن یهاحر  ما. دیکن نگاه را نییاله ما یهار ح

 میفهمیما  میکنا توجاه و میکن فکر درست اگر و دیکن نگاه است قرآن که را ما یهاحر 

 روشان اریبسا ادلاه باا ماا آنچاه بار تاسا گذارندهصحه و است حیصح هاحر  نیا همه

 . میادهیفهم یعقل و یفطر

 لیادلاگر  خواهد؟یم لیدل ستین ممتنع. ستین ممتنع یولا مرحله. دارد یمراحل دمعا

 دیابا  اسات ممتناع کنادیم ادعاا که یکس. خواهدینم که لیدل یول م یآوریم خواهدیم

 لام ما االمكان بقع، في فذره سمعك قرع ما كل»( رض) نایس یابوعل قو، به. اوردیب لیدل

 باه چاه هار. اسات یجاالا حار  یلایخ. اسات یخاوب  حار «الارهاان ساطع عنه یذدّك

 ممکان بگاو  یکارد فکار ایا گفتند تو به د یرس فکرت به خورد  گوشت به خورد  چشمت

. اسات محاا، کارد ثابات کاه آمد یالارهان ساطع لیدل نکهیا مگر. است امکان اصل است 

 ممکان ربا لیادل ماا یولا. خواهادینم لیدل که بودن ممکن خواهد یم لیدل بودن محا،

                                                           

 .24. سبأ، آیه 1

 . همان. 2
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 یذاتا محاا، ست ین که محا،. ستین محا، او، مرحله   ولو نیازی نیست.میدار هم بودن

 یذاتا ممکن هر مگر است  یذات ممکن ای ممکن  است نوع دو ممکن .است ممکن. ستین

 نیاا مصالحت در اما رد یگیم تعلق او به هیربان قدرت است  یذات ممکن نه  ؟دارد تحقق

 مصالحت در ممکان .مصالحت در ممکان :ساوم پله  یذات مکنم :دوم پله. نیست درست

 مصاالح در مگار .راجحاه یکای ملزماه  هیاربان مصلحت در ممکن یکی  است نوع دوهم 

 ظارف  باه بساته سات ین جاهاا یبعضا  اسات جاهاا یبعض ؟دارد تیحتم تحقق راجحه

 مان یوجاود ظار  ولکان ؟نادارد مگر  یبشو اردریلیم شما دارد رجحان اصل در. است

 ینا ساتین بلاد هام عاربی کاه یجاا رومیما بدهناد  مان به اردیلیم اگر که است یورط

 در یانیجر کی اصل که ستین طورنیا راجحه مصلحت در پس. است نیا هیقض. ندازدیب

 و مان ظار  و مان باه نساات اما دارد  راجحه مصلحت تیربوب حکمت در ت یربوب نظر

 معااد یبرا ملزمه  مصلحت :چهارم پله. ستین یکاف راجحه مصلحت پس .نه هامن و من

 امکاان -3  یذاتا امکاان -2. امکاان پاس  امتنااع عادم بار لیادل -1 .داریام را چهارتا هر

 هام و هیحسا هام و هیاعقل هام و هیافطر ادلاه هام. ملزمه یمصلحت امکان -4  یمصلحت

 و یدرونا ادلاه باا دیبا اوالً که ادعا نیا. گذردیم ما نظر بر امیا کرور در که یاادله ه یعلم

 اسات  الماوت بعاد اتیاح باه راجاع که یمقدسات اتیآ محور بر ًیثان و میکن ثابت یبرون

 . میکن بح  ما امتًیق چه و برزخً چه

 هیقضا نیاا مییگاویم. هساتند خادا منکر که است نییدهر با میدار که یبحث نیاول ما

 اگار. دیباشا خداشاناس یحتا شاما کاه اسات نیاا فو  معاد  وجود بر لیدل و معاد اثاات

 م یباشا ینیدهار باا اگار .میکنیما صاحات هاایدهر باا  میادار لیدل ما  دیباش هم یدهر

 تحقاق و یمصالحت ملازم امکان باالتر  یمصلحت امکان باالتر   امکان  بر لیدل حداقل

 شاما. بلاه اناه؟ی دیهسات مخلاو  شاما بااالخره مییگویم نییدهر به ما چطور؟. میدار هم

 ایا هیااول مااده. هسات چاه هر دهر. است کرده خلق دهر  است نکرده خلق خدا دییوگیم

 خُلِقُاوا أَمْ». میهسات مخلاو  ما باالخره. است کرده خلق را شما ماده باالخره چیز دیگری.

 ادلاه نیبهتر 1«یُوقِنُونَ ال بَْل اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقُوا أَمْ*  اْلخالِقُونَ هُمُ أَمْ ءٍشَيْ غَیْرِ مِنْ

يْ غَیْارِ مِانْ خُلِقُاوا» یولا. دارناد قااو، هماه را «خُلِقُوا» .هیآ کی جمله چهار نیهم   «ءٍشاَ

 خاالق کاه است نیا نه دارد  خالق که حاال ؟هستند خالق خودشان ای دارد ای ندارد خالق

 القخا ریاغ پس هستند  خالق خودشان نکهیا نه و شودینم که خالقبدون  مخلو . ندارد

                                                           

 .36و  35. طور، آیات 1
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 کاه ریاغ نیاا. دوم بُعاد در. میکنیم بح  میدار نجایا در ما است  خالق که ریغ نیا. است

 ایا اسات اعقال ما از خالق نیا است  فهم دارندگان ما است  علما ما است  عقال ما خالق

. آن نااه و نیااا نااه ایاا م یکااردیم خلااق را او مااا م یبااود اعقاال خااالق از مااا اگاار  بلااه نااه؟

 مانادن باا  باودن  یدهر با یدهر نکهیا بُعد در نه   بکنم را خدا وجود تاثاا خواهمینم

 . میکنیم عرض میدار را نیا. میکن ثابت را معاد میخواهیم تیدهر و خدا انکار حالت در

 ناه  د؟یهسات مّاا خاالقٌ وجود منکر ایآ  کالً دیهست خدا وجود منکر که شما :مییگویم

 در یعلما و عقال. دییاگویم دیادار شاما اسات ماده رد که یعلم کی  یعقل کی باالخره

. دیاکنیم خلاق حسااب نیاا یرو شاما  اسات علما و عقال شما علم و عقل فو  که ماده

 خاار انسااان شااود ینم انسااان مگااس مگااس  مگااس  شاا،   شاا،   انسااان  انسااان  نطفااه

را  خادا وجاود اثااات کاردم عارض. کندیم کار دارد یعقلیک  شود ینم یقاط شود ینم

 اعلام شاما از  اسات اعقال شما از پس کند یم کار دارد که یعقل نیا. میبکن میخواهینم

 اسات  عاقال شما انیم ست؟ین نطوریا. است اعد، شما از است  عاد، شما انیم اگر. است

 افضال جهاات هماه در اسات  افضال اسات  فاضال. است اعد، است  عاد، است  اعقل

 عاد، دیکنیم فکر که شما ها عاقل شما. میکنیم ساا، ما .میندار کاررا  ادیز و کم است 

 یکسا باه اگار میکنیما سااا، شما از. باشد خود  یجا یزیچ هر دییگویم د یهست هم

  هساتند شاما فرزنادان کاه یافاراد. دیبکن را ظلم آن دفع که دیدار قدرت شما و شد  ظلم

 بچاه  فاالن باه بچاه فاالن اسات کارده ظلام دیدانیم هستند  شما تیوال و طرهیس تحت

 اگار. دیهسات عاقال د یهسات یعااد آدم د یستین ظالم هم خودتان. دیکن ظلم رفع دیتوانیم

 شاما ایا :اسات امر دو از یکی بر لیدل بود؟ خواهد چه بر لیدل د ینکن ظلم رفع امروز شما

 کی نیا. دیستین عاجز که دیعاجز ای. دیستین ظالم که دیهست ظالم ای. دیدانست که دیندانست

 فاردا یولا ناه  اماروز د یستین هم لیبخ د یستین هم عاجز و دیقادر و دیدانیم نه ای طر  

 باه چارا؟. اسات یقطعا باشاد چاه هار امروز از بعد. است یقطع امروز از بعد. است یقطع

 . چرا ست؟ین نطوریا مگر شما  عدالت وجود با عدالت و انتیخ عدم و قدرت و علم یمانا

 و اسات اعلام و اسات اعقال شاما از کاه ماده نیا است  دهیآفر را شما که یاماده نیا

 دانادیم مااده نیا است  اعد،. دارد وجود عاد، شما انیم در که است اعد، و است افهم

 جاوّ پاس. اسات ترنییپا شما از که نداند اگر بله  ؟شودیم ظلم موجودات نیا انیم در که

 .ساتین کاه هام خاائن  بله ؟دارد قدرت و داندیم. باشد ن یآفر یبرا از یبهتر مناط دیبا

. اسات عااد، کاه یآنا هساتند  عااد، هماه مییگاوینم ؟نااشد عاد، او د یهست عاد، شما

و  اسات عااد، خود   یماد حساب به ولو ها انسان انیم در است عاد، که یآن باالخره
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  ساتین اعاد، شاما از ت اسا دهیاآفر را شاما که آن ایآ گذارد یم خود یجا به را زیچ هر

 اسات  یویادن یزنادگ روز کاه جهاان روز نیاا در یوقتا چارا  ؟ساتین اقدر ست ین یاقو

 و هااظالم انیام در قضاا فصال و حکم فصل و حکومت فصل و دهدینم جزا را هاظالم

 نیاا کاه باشاد دیابا یگرید جهان ای :نااشد خارج حا، دو از دیبا پس کند ینم هامظلوم

 عاالم اگار ایا. بدهاد جزا آنجا هست  چه که است عاقل که است  عالم که ماش خالق ماده

 را شاما کاه یامااده نیاا دیابا پاس نااشاد  ایادن اماروز پس از نااشد  امروز پس از یگرید

 نییمااد هماه. دیاندار قاو، شما را نیا باشد  عاجز باشد  ظالم باشد  جاهل است  دهیآفر

 یحتا پاس. میرسیم خالق وجود اثاات به ما هم جا نیهم از و دارند قاو، را مطلب نیا

 . او، نیا. شوداثاات می مطلب نیاهم  یدهربر 

 ایا نییدهار نیااآقا نیا. کنمیم عرض اشارتً امروز کردم  عرض روزید که یمطلا  دوم

 زخم دادند یم ما، کردند یم یفداکار شدند یم کشته و جنگ رفتندیم که هاستیکمون

 کشااته کشاایدند آوارگاای می دند یکشاایم یخااوابیب دند یکشاایم زحماات خوردنااد یم

 یبارا بماناد؟ه کسای چا یبرا. بماند ما نام گفتند:می ؟هچ یبرا میکردیم ساا، شدند یم

 شاما پاس. اسات یوانگید یلیخ نیا ؟بماند هیچ شعوری دارید  و دیشد آجر د یردم یوقت

 چاون. دیهسات یّحا ماوت از بعد که دیدار مطلب نیا به اقرار روح عمق در ذات  عمق در

 کاه یخاوب کاار نیا کند ادرا  را  کین نام نیا کند ادرا  که ییامّ ةٌایح موت از اگر بعد

 دو شاهدا باه  راجاع فیشار قارآن در لذا و. تبی  نیس یلفظ کین نام پس نااشد  د یکرد

اَنَّ ال وَ»یار . گویناد  بایاد زد زاین نام نیک کاه می که دارد وجود سوره دو در هیآ  تَحْساَ

 رز   نادیگویم 1«فَارِحینَ*  یُرْزَقُاونَ رَبِّهِامْ عِْندَ أَحْیاءٌ بَْل أَمْواتً اللَّهِ سَایلِ في قُتِلُوا الَّذینَ

 نیاا شاد  چیه چیه و مُرد یوقت آدم ؟است رز  نیا ست؟یچ کین نام. است کین نام رز 

 جسام؟ است جسم رز . داشته باشد روح رز  که ندارد روح ؟است روح رز  ؟است رز 

 لیادل یعقلا و یفطار هیقض نیا نکهیا بر است لیدل خود  نیا ست؟یچ   پسشد خا  که

 . سته الموت بعد اتیح که است نیا بر

 و م یکنا بااز را فطارت کتااب درسات اگار ماا یهاافطرت فطارت  لیادل: گرید مرحله

 کاه فطرت کتاب در است انینما و درخشان اریبس م یکن دقت فطرت کتاب نیا در درست

 اتیاح ناه م یادار اتیاح باه یذاتا عشاق ماا چطور؟. سته امتیق و موجود وحدتهب اه

 میباشا و میباش و میباش که میدار یذات عشق هاانسان ما همه که است نیا نه مگر. رهیقص
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 نااشاد  یتایح نااشد  یبود مرگ از بعد چنانچه اگر. نرود نیب از ما بودِ مرگ  به. میباش و

 زیاچ آن و یزیاچ کیا باه دیباشا داشاته عشق شما چنانچه اگر چه؟ یعنی یذات عشق نیا

 عشاق هام بااز  باشد پایهبی وجود  بر لیدل ای د یایب بودن محا، بر یاادله. باشد محا،

 محاا، الماوت بعاد اتیاح اگار امکاان   حاد حااال. باشد محا، نکهیا مخصوصً د؟یدار

 یذاتا عشاق نیاا ؟اسات موجاود الماوت بعد مستمره  اتیح به یتذا عشق نیا چرا باشد 

 بعاد اتیاح کاه اسات نیاا بار لیدل رود ینم نیب از لیوسا از یالهیوس چیه با که یفطر

 را نیاا. است موجود هافطرت عمق در و هاانسان ذوات عمق در حکم نیا. سته الموت

 . ا عرض کردیمها راین اشاره هم نجایا در و میکرد عرض دیتوح بح  در

 ادلاه باا کاه  یوحا کتب خود است  مضاعف لیدل میکنیم صحاتکه  نییکتاب با بعد

 تالاور غیاره و لیاانج و تاورات یهاکتاب نیا. هست هارسالت نیا تاس شده ثابت هیعقل

 نیبا از هسات  ماا یبرونا و یدرونا ادلاه بر که ییغاارها و کندیم نقصان رفع و دهدیم

 و نییمااد مقااالت فیشار قرآن حاال .است قرآن آن نیباالتر و. بخشدیم تکامل و بردیم

 اصاالح و حاک و کنادیم نقال را نیمسالم نیموحاد و نییکتااب ریاغ نیموحد و نییکتاب

  23 ساوره جملاه از. اسات هیاآ چند نیا است نییماد یهاحر  درباره که یاتیآ. کندیم

 هیاآ کی نیا «بِمَاْعُوثینَ نَحْنُ ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ لدُّْنیاا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ إِنْ» :37 هیآ منون ام

 باه راجاع شاتریب هیاآ دو نیاا قارآن کال در کاه)جاثیاه(  45 سوره 24 هیآ آن رینظ و. است

کااه « نَحْیااا وَ نَمُااوتُ ساات ین نمااوت و ایاانح  «نَحْیااا وَ نَمُااوتُ». سااتین« نَحْیااا وَ نَمُااوتُ»

 . دیکن فکر فردا تا انیاآق کنم مطرح یالاسخواهم می

 قاالُوا وَ» نجایا  «هِيَ إِنْ» در سوره مامنون: .«هِيَ ما قالُوا وَ» :24  آیه 45سوره  دوم هیآ

. اسات هیاآ نیاا در فقاط دهار .«الدَّهْرُ إاِلَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما

. اسات ایادن اتیاح فقاط هم اتیح است  دهر با ما هال إ هم است  دهر با ما ءایحإ هم

 إاِلَّ یُهْلِكُناا ماا وَ نَحْیاا وَ نَمُوتُ الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ». ندارد وجود یگرید اتیح

 44 ساوره گارید هیاآ. اسات هیاآ دو نیاا «یَظُنُّاونَ إاِلَّ هُامْ إِنْ عِْلمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ

 «بِمُْنشَرینَ نَحْنُ ما وَ اْلأُول  مَوْتَتُنَا إاِلَّ هِيَ إِنْ* لَیَقُولُونَ  هااُلءِ إِنَّ» :35و  34 هیآ  )دخان(

 نییمااد مقاله. دیکن فکر جواب  در انیآقا کنمیم عرض که یالاس من. است سوم هیآ نیا

 ی.کای نیاا .«نَحْیاا وَ نَمُاوتُ الادُّْنیا حَیاتُنَاا إاِلَّ هِايَ إِنْ» ایا «هِايَما » بُعد کی. دارد بُعد دو

 مقالاه :میکنیما سااا،. میکنیما بحا  یلااوّ در ماا  «الدَّهْرُ إاِلَّ یُهْلِكُنا ما وَ» :گرید یادعا

 حَیاتُنَاا إاِلَّ هِايَ إِنْ» ای «هِيَ ما» که قرآن سوره دو در است کرده نقل خداوند که را نییماد

 ات؟یح ای است او، موت نییماد نظر در «.نَحْیا وَ نَمُوتُ»: بعد  اول  نیا «الدُّْنیا
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 ]ساا،[ -

 .میدار احتما، چند ؟چه موقع «وتُمُنَ»  «وتُمُنَ» بعد   فهممیم -

 ]ساا،[ -

را  سااا، نیاا یولا. اسات ختناسا یکای. دییافرمایم که است نیهم ابعاد  از یکی -

 عادب است  موت او،« نَحْیا وَ نَمُوتُ» نیا  «نَحْیا وَ نَمُوتُ». دیکن فکر را آن جواب م یکنیم

 نکااهیا. ناادیگویم را یدوماا؟ اینهااا .اساات مااوت عاادب اساات  اتیااح او، ایاا. اساات اتیااح

 هچا بعاد اسات  ایدن اتیح به منحصر اتیح یعنی چه؟ یعنی «الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ» ندیگویم

. داننادیم ماوت از قاال را اتیاح پاس چیاز. چیهبعد  طور؟چ بعد رند یمیم ؟ بعدشودیم

باید بفرمایاد:  «نَحْیا وَ نَمُوتُ» ؟است فرموده نقل عکس به متعا، خداوند ریتعا در چرا پس

 یاتیاح مااده د دا یاتیاح خداوناد  میباود ماادر رحام در که یوقت  اینح «.نموت و اینح»

 ا یادن اتیاح در اردد اساتمرار اتیاح هماان اینح. شد تمام  نموت :بعد .اینح کرد  جادیا

 شاودیم ؟«نَحْیاا وَ نَمُوتُ» فرمود فیشر قرآن چرا فات و هیچ. پس و مات بعد نموت  بعد

. اسات اتیاح بعاد اسات  ماوت او، چون که ستین جواب نیا الاته که داد را جواب نیا

 تیام  باود نشاده انشاء خلقاً آخار هنوز و مادر رحم در میبود نیجن ما یوقت نکهیا یبرا

 .است اتیح از بعد «وتُمُنَ» که است نیا جواب  نه؟ ای میبود

 ]ساا،[ -

 زناده یبعضا رناد یمیم یبعضا کاه اسات ایان جاواب کیا .اسات جواب  کی نیا -

 گارید رناد یمیم شاوند یم زنده که یکسان. شوندینم زنده رند یمیم که یکسان. شوندیم

 مان  دیاکن مراجعاه ریتفسا هبا دارد جواب چهار سه. است جواب  کی نیا. ستین یزندگ

 .میکنتصدیق می فردا یبرا را مطلب است  ریتفس در آنچه بر اضافه کردم فکر

نَا لِمَا تُحِاُّاهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  ضَاهُلَا تُحِاُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا ضَاهُ وَ جَنِّاْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


