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 اثبات حیات بعد الموت با ادله مادیین

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 از یبرخ  از پاسخ یبرا دارند، ینگرش قرآن مقدسات اتیآ در که یبرادران انًایاح

 ورطنیا اگر عبارت چون که. رندیگیم نظر در را یلفظ جهات اشکاالت، ای و سؤاالت

 ق رآن آنک ه ح ا  و. اس ت فرم ود  ط ورنیا خداون د جه ت نیا از است، باتریز باشد،

 لف ظ یب را معن ا نه و است معنا یبرا لفظ. کندینم لفظ یفدا را معنا چگا یه فیشر

 یلفظ  خن ا  قیض  در ییمعن ا کی  از حیصح کردن ریتعب یبرا از خداوند ًایثان اوالً،

 نظ ر از و باش د م وزون یل یخ لفظم ان میخ واهیم انًایاح ما. ردیگینم قرار ما مانند

 لفظ یفدا را معنا ای میکنیم فراموش را معنا انًایاح باشد، خوب یلیخ یریتعب ییبایز

 مراح   نیرب االت معن ا و لف ظ بُع د دو در. س تین ط ورنیا فیش ر ق رآن اما. میکنیم

 در ک ه یاتی آ نی ا بحث در ورود یبرا از است مقدمه نیا. دارد را بالغت و فصاحت

 .است وارد نییماد و نیملحد نظرات به راجع فیشر قرآن

 است، نییماد نظرات جهات ک  شام  و میکن بحث آن یرو میخواهیم که یاهیآ

 است، اتیح سلب نیا «هِيَ ما» .«الدُّْنیا احَیاتُنَ إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ» :هیجاث سور  ،24 هیآ

 از یک ی است، معنا دو یدارا ایالدن نااتیح و «الدُّْنیا حَیاتُنَا»اال  ستین یزندگ و اتیح

 ع الم یزن دگ نیهم  هاانس ان م ا به یزندگ نیترکینزد. است دنو از یکی است، یّدن

 م ا از ام ت،یق بع دًا و اس ت برزخ بعدًا که باشد گرید یهایزندگ اگر که است فیتکل
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 هس نند، منکر هانیا که باشد ییهایزندگ هم اگر هایزندگ نیترکینزد اما. است دور

 یزن دگ ها،یزن دگ نیترپس ت ب ودن، یدان  نظ ر از .دن و نظر از نیا. است ایدن یزندگ

 هایزن دگ نیترپس ت. باشد داشنه علوّ شودیم آنکه نیع در است، فیتکل عالم نیهم

 و ه اظلم ب ا است مشوب. است المعبود نیب و العبد نیب حجب با مشوب ونچ است،

 لح ا  از اس ت، ای دن اتی ح نی ا جهت نیا از ها،ینابسامان و هاشهوت و هاجهالت

 . بودن هیدان و بودن یدن

 انی ب ق بالً ک ه ،نیمشرک حرف ست؟یک حرف نیا «الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ»

 .یقبل هیآ «هاله هوا » نه 1«هَوا ُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَیْتَ أَ». ستیچ هانیا وضع است شد 

 مَ نِ فَرَأَیْ تَ أَ» درج اتهم یعل  نیمکلف ک  بعد و( ص) اهللرسو  او  شخص مخاطب

 مَنِ» ،نه ،«هاله هوا  اتخذ من» نفرمود است، ریتعب نیا جا دو قرآن در «هَوا ُ إِلهَهُ اتَّخَذَ

 ،ه اآن ئمنک  ک ه هس نند یکس ان دارد، ئ یمنک دارد، یاله  کس هر ،«هَوا ُ إِلهَهُ اتَّخَذَ

 بالس و  ام ار  نف س یه وا چ ه. عق  یهوا ای است نفس یهوا از عبارت هاآن مرجع

ور  أَمْ رُهُمْ» باش د، ش ورا یه وا چ ه باشد، شخصًا عق  یهوا چه باشد،  2«بَیْ نَهُمْ ش ُ

 انفص ا  نیالمالع رب از هاآن اعما  ها،آن علوم ها،آن دیعقا ا،هآن نظرات اما نوعًا،

 ال ه. اس ت یه و از عبارت هاآن اله چون ندارند، قبو اصالً  هسنند، ملحد پس. دارد

 ام ا رن د،یپذیم را اص   یخدا نیمشرک. ندارند قبو  اشراک عنوانبه یحن را یگرید

 موح د یه و تی الوه در نی ا «هَ وا ُ إِلهَ هُ ذَاتَّخَ مَنِ» اما. کنندیم اتخاذ گرید انیخدا

  .چه هر چه باشد، عق  یهوا چه باشد، نفس یهوا چه. است

 منک ر ه انیا را نف س یه وا ری غ تیالوه که است نیملحدراجع به  یقبل هیآ پس

. اس ت نیملح د نظ ر از یمع اد انی جر ب ه مرب و  یبع د هی آ در بح ث پ س هسنند،

 او  بُع د ؛هس نند منک ر اس ت، نی د ثالثه اصو   یاص دبُع دو که را بُعد دو نیملحد

 أَ». را الم وت بع د اتی ح اص   دوم بُع د. رن دیگیم اله را خود یهوا که را، اله اص 

 ؟«عِْلمٍ» چطور ،«اهلل هاضلّ علمٍ یعل» .«عِْلمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَوا ُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ فَرَأَیْتَ

 عل وم ریس ا و یحس  علم و یعقل علم و یفطرت علم منعا  داوندخ. ستین العلم یعل

 م،ینکن  اسنفاد  معلوم افتیدر یبرا هاعلم نیا از اگر اما. است فرمود  تیعنا ما به را

. گ ذاردیم را ییدان ا نی ا درِ و عل م نی ا درِ خداون د نج ایا ه،ی هیبد یهامعلوم یحن
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 دارن د اص رار یکس ان اگ ر. است ود فرم مقرر حق از ییجویپ یبرا را فطرت خداوند

 را خ ود یفط ر عل م یرو و دارن د یفط ر عل م بدهن د، ق رار فطرت نیا بر یحجب که

 از یک ی. باش د ح اکم انح راف بلک ه نباش د، ح اکم فط رت ک ه دهندیم قرار یحجب

 بفهم د، بخواه د اگ ر ک ه گ ذاردیم را فط رت درِ ک ه اس ت نیا نیالمالعرب یجزاها

. مراح  ک  و قلب و صدر و بّل نیهمچن و فکر بعدًا نیهمچن  ،عق نیهمچن. نفهمد

 إِلهَ هُ اتَّخَ ذَ» عل مٍ یعل که یکسان هیعل دهدیم ایالدن ومی خداوند که است ییجزا نیا

 و یٍحس  عل م یعل  و یٍعقل  عل م یعل. است یهو ریغ اله که یٍفطر علمٍ یعل ،«هَوا ُ

 در و مکل ف یهاانس ان درون ک ه یاران و ک ه ییهاچراغ لهیوس به ،یٍتجرب علم یعل

 اوالً توانندیم انوار نیا از اسنفاد  با و است، افروخنه خداوند مکلف یهاانسان برون

 «عِْل مٍ عَل ى» س ت،ه الموت بعد یاتیح که ابندیب و است واحد هست و ییخدا ابندیب

هُمْأَْن اسْنَیْقَنَْنها وَ بِها جَحَدُوا وَ» نکهیا کما. کنندیم تجاه   انک ار 1«عُلُ واا وَ ظُْلم ًا فُس ُ

هُمْ اسْنَیْقَنَْنها وَ بِها جَحَدُوا وَ» را، هیربان اتیآ و هیربان قیحقا کنندیم  ح ا  و «أَْنفُس ُ

 نیقی یجلو اما. دارد نیقی هانیا شعور و درک و نفس حا  و هانیا روح حا  آنکه

 عَل ى اللَّ هُ خَ نَمَ» خداون د ک ه ییج ا تا گردد،یم ضد به  یتبد نیقی نیا. رندیگیم را

  2«غِشاوَةٌ أَبْصارِهِمْ عَلى وَ سَمْعِهِمْ عَلى وَ قُلُوبِهِمْ

 افننی یبرا از است ینور علم نیا که دارد یعلم نکهیا با ؛«عِْلمٍ عَلى اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ»

مْعِهِ عَلى خَنَمَ وَ» تجاهالً، ،«هَوا ُ إِلهَهُ اتَّخَذَ» ذلک مع معاد، افننی و مبدأ  3.«قَْلبِ هِ وَ س َ

 و است یبرون افتیدر انسان سمع. «قَْلبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَنَمَ» چگونه؟ «اللَّهُ أَضَلَّهُ» نیا

 مّ ا عل مٌ ک ه اس ت، قل ب که یدرون افتیدر از یوقن. است یدرون افتیدر انسان قلب

 و عق  یمبنا بر قلب و فطرت یمبنا بر قلب فطرت، یمبنا بر یدرون افتیدر که است

 اس ت، مکل ف انس ان اس ت، انس ان یدرون  عوام   هانیا همه که تدبر یمبنا بر قلب

 عوام  ،یبرون عوام  نیهمچن و نکرد توجه هانیا به و کرد تجاه  را هانیا که یوقن

 آن مه م جمل ه از ،کن د قیحقا افتیدر تواندیم عوام  آن لهیوس به که انسان یبرون

 بنوان د س خنان نی ا دنیشن لهیوس به که بشنود را یسخنان انسان گوش با. است سمع

 . بکند شنریب اسنفاد  یدرون یهاافتیدر از
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رِ ِ عَل ى جَعَ  َ وَ قَْلبِهِ وَ سَمْعِهِ عَلى خَنَمَ وَ»  اف تیدر عام   دو چ ون .«غِش اوَةً بَص َ

 و یس یرئ عام  . می دار یدرون  اف تیدر یاص ل و یس یرئ عام   کی  و میدار یبرون

 از قل ب نیا و است روح عمق و است روح محور که است قلب یدرون افتیدر یاصل

 یزی چ ننوان د هم عق  که گذاردیم نمخ خداوند او قلب بر... و تدبر و عق  و فطرت

 ینورپاش  ک ه یدرون  عوام   نی ا ننوان د، ه م تفک ر ننواند، هم فطرت. بدهد قلب به

 ق رار قل ب در و کن د دای پ تبل ور یفط ر و یفک ر و یعقل  مطال ب تا قلب، بر کنندیم

 قل ب ب ه بفهم د، ه م عق   اگ ر نیبن ابرا ،گ ذاردیم را قل ب فه م درِ خداون د. ردیبگ

 و. یدرون عام  به است مربو  نیا. رسدینم قلب به بفهمد، هم فطرت اگر. رسدینم

 و یدرون  عام  به کندیم کمک که کندیم افتیدر را یمطالب که انسان یبرون عام 

 است جهان در که ییزهایچ دن،ید با .بصر و است سمع انسان، افتیدر یدرون عوام 

 جهان از میکنیم مشاهد  که را یائیاش م،ینیبیم هانوشنه در که را یمطالب م،ینیبیم

 را مع اد و مب دأ و را ح ق توان دیم انس ان خلقت جهان در سننینگر با چون خلقت،

 اریبس   یوس ا ک ه یمهم  لهیوس  دو ن دارد، سوم که یمهم لهیوس دو آن پس. بفهمد

 ها،دنی د ؛بص ر لهیوس  ب ه ها،دنیش ن ؛س مع لهیوس  به که هسنند یبرون مهمه اریبس

 از و عق  از و فطرت از که یقلب یهاافتیدر به میکن منضم را هایدنید و هایدنیشن

 ولک ن اس ت، انس ان تًاص ور انس ان نی ا ؟ش د هچ  انس ان نی ا نیبن ابرا رد،یگیم چه

 . است رفنه نیب از خودش دست به نشیانسان

او را  توان دیم یکس  چ ه ،«اللَّ هِ بَعْ دِ مِ نْ یَهْدی هِ فَمَ نْ غِشاوَةً بَصَرِ ِ عَلى جَعَ َ وَ»

 برون نظر از و درون نظر از چون ؟کنند چه ؟گرانید تواند،ینم که ؟خود ؟کند تیهدا

 از را فهم ش درِ و داد قرار غشاو  را یکس خداوند اگر. تداد  اس قرار غشاو  خداوند

 مِنْ یَهْدیهِ فَمَنْ» ؟کند باز را هاغشاو  نیا تواندیم یکس چه ،گرفت برون و درون نظر

 را یبرون عوام  و یدرون عوام  خداوند نکهیا بعد من یعنی ست،ین اهلل عن ،«اللَّهِ بَعْدِ

 بص ر بص رش نی ا ک ه ب ردارد را هاس رپوش نی ا تواندیم یکس چه ،گذاشت سرپوش

 بص ر بص ر، بل ه. باش د یانس ان قل ب قل بش ،باشد یانسان سمع سمعش ،باشد یانسان

 را اتی  وانیح اس  ت، یوانی  ح س  مع س  مع، و. ن  دیبیم را اتی  وانیح اس  ت، یوانی  ح

 بص ر و س مع اما. کندیم افتیدر را اتیوانیح که است یوانیح قلب قلب، و شنودیم

 1«.وِفاقًا جَزا ً» است شد  گرفنه او از یانویح قلب و
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 نیهم  انحص ار در اتی ح «هِ يَ م ا ق الُوا وَ» ها،نیهم ،«قالُوا وَ*  تَذَكَّرُونَ فَال أَ»

 اتی ح ن ه اس ت، بحث یانسان اتیح البنه. ستین شنریب اتیح کی پس. است اتیح

 بح ث ردم و ینب ات اتی ح. س تین ج ابیا و س لب ست،ین بحث مورد هاآن. یوانیح

 اص الً ک ه س تین بح ث م ورد بالحم د حیتس ب اتی ح. فهمندمی که ییهانیا. ستین

 بالفع   دارد، فی تکل و دارد تیمس ئول ک ه اس ت یاتی ح نی ا م راد بلکه. فهمندینم

 م ا ق الُوا وَ». اس ت مراد اتیح نیا دارد، یاناتیجر هم ند یآ به نسبت و دارد یفیوظا

 س  ؤا  «نَحْی  ا وَ نَمُ  وتُ» در نی  ا«. نَحْی  ا وَ نَمُ  وتُ» ؟چ  ه بع  د ،«یاال  دُّْن حَیاتُنَ  ا إاِلَّ هِ  يَ

 یکس ان نظ ر از ؟یکس  چه نظر از ؟«نَحْیا» ای واقع در است مقدم «وتُمُنَ» ایآ :شودیم

 ک ه یعبارت هسنند، قائ  اتیح کی فقط که یکسان. هسنند قائ  اتیح کی فقط که

 روح یوقن  م ادر رح م در ک ه ای نح. اس ت نموت و اینح هاآن د یعق از کندیم ریتعب

 نم وت، و ه.چ  ه ر و مس لم چ ه کافر، چه منکر، چه. دارند قبو  همه شود،یم د یدم

 ه م بع دًا و اس ت، الم وت ع ن اینح که است، اینح نیهم به منحصر اتیح اینح نیا

 چ ه و ب رزخ چ ه یگرید عالم موت از بعد و است، فوت موت موت، گرید. است موت

 خواه دیم ک ه خداوند پس،. ندارد وجود اصالً باشد، جزا و حساب آن در که امتیق

 عب ارت چرا پس. هسنند اتیح کی به قائ  فقط نییماد که را نییماد مقاله کند نق 

. اس ت اتی الح ع ن «وتُمُ نَ» چ ون ؟میفهمیم  اتی ح دو ک ه فرم ود  نق  یورط را

 یمرگ  نیهم  م،یری میم بودند، د زن قبالً پس. میریمیم و میبود زند  یعنی ،میریمیم

 ؟الم وت قب   ؟موق عچ ه  ،«نَحْی ا وَ». شودیم درست و شودیم حادث اشخاص ربکه 

  «.نَحْیا وَ نَمُوتُ» است، شد  ذکر بعدًا

 نک هیا مگ ر. میت وانینم م،یس نین اهل ش ما مییبگو دیبا ای نجایا کرد؟ دیبا کاره چ

 یهیت وج یمعن و نظ ر از ای و یلفظ نظر از هدبخوا اگر اال و بفهمد، و کند فکر انسان

 ف و  هابعض  ظلماتٌ» نیا. است غلط اریبس اریبس نیا بشود، شدرسنا  یقب از که کند

 چنانچ ه اگ ر ،بل ه: گفنن د. کنن د درس ت خواس نند یلفظ  نظر از یبعض. است «بعض

 و است هیویدن واحد  اتیح همان اینح که. است اینح از بعد نموت نیا است درست

 بی  ترت ب  ر دالل  ت ک  ه واو اوالً ام  ا ،درس  ت. س  تین یاتی  ح گ  رید و اس  ت م  وت بع  دًا

 ظ اهر اما کند،ینم بیترت بر داللت بله مییگویم .اینح بعد ،است نموت او . کندینم

 جل وتر آم د  ق بالً ک ه یآن. آمدند ما خانهبه  فالن یآقا و فالن یآقا ؟ستیچ انیجر

 یان اتیجر و دی دار  ی دل ک ه یاخاصه موارد در اال ؟است آمد  بعدًا که آن ای مییگوب

 مقدم امروز بر را روزید که است نیا عاق  شخص قاعد  اال و. کندیم تجرید که است
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 ک ه یآن  آمدن د، که یکسان. بدارد مقدم روزید بر را امروز که ستین طورنیا. داردیم

 چ ه؟ یعن ی عط ف ًایثان اوالً، ،آمد  که یکس بعدًا د،یکن ذکر قبالً دیبا است، آمد  قبالً

  یدل واو است گفنه یکس چه .هیعل معطوف معطوف؟ ای است مقدم هیعل معطوفٌ ایآ

 هی عل معط وفٌ. اس ت بی ترت در ظ اهر واو یول  اس ت، ن ص فا  ،بله ؟ستین بیترت بر

 او  نموت پس. است نموت به عطف اینح و «.نَحْیا وَ نَمُوتُ» معطوف؟ ای است جلوتر

 . شد غلط حرف نیا پس. است عدب ایحن و است

. خ وردیم ه م ب ه عب ارت وزن نم وت و ای نح فرمودیم اگر ندیگویم دوم، حرف

 إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ». خوردیم هم به عبارت وزن. کنندیم لفظ یفدا را معنا که یکسان

 نَمُ وتُ الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ام قالُوا وَ» ای است زیباتر نیا «وتُمُنَ وَالدُّْنیا نَحْیا  حَیاتُنَا

 یمعن ا ای  اس ت ب اتریز ،باتریز وزن: مییگو یم هاآن به. بشود باتریز وزن که «نَحْیا وَ

 حیص ح معن ا نک هیا ای است ترسنهیشا نیا باشد، باتریز وضع اگر ؟است باتریز حیصح

 وَ نَمُ وتُ» ولکن. بودن که غلط بود نموت و اینح اگر. دیهسن نیمرحلن نیب شما ؟باشد

 تقدم و است غلط و است باط  اینح بر نموت تقدم معنا نظر از اما. است باتریز «نَحْیا

 دی خواهیم ش ما نیبن ابرا. گف ت ش ودینم نی ا از ری غ و است حیصح نموت بر اینح

 . است غلط هم نیا شود، لفظ ییبایز یفدا معنا که را لفظ ییبایز دیکن مراعات

 نک هیا در بش ود گفنه آنچه از است اصح و است حیصح فیشر رآنق سوم، مطلب

 و دلرب ا و رعن ا و ب ایز اریبس  اریبس عبارت نظر از بله،. است انیتب و است انیب قرآن

. اس ت ننوشنه روزنامه منعا  خداوند. کرد دقت دیبا. ستین که روزنامه اما. است نور

 و روان، یل یخ ق،ی ان ق رآن ظاهر که ندارد منافات. کردم عرض برادران حضور بارها

 یحن . دارد عم ق ام ا مراح  ، نیب االتر در بالغ ت و فص احت نظ ر از و دلربا یلیخ

 عم ق عبارت خود 1«اْلحَقَائِقِ وَ اللَّطَائِفِ وَ اْلإِشَارَةِ وَ اْلعِبَارَةِ عَلَى». دارد عمق عبارتش

 و بهن ر  یوس ا ب ا ردنک  توج ه شنریب چه هر و کردن توجه نیا. کرد توجه دیبا. دارد

 ب ودن 2«لِلنَّاسِ بَیانٌ» از را قرآن ایآ ،مینکن ریگ و میبفهم را یمعان عمق اگر تر،سنهیشا

 و و تأوی   اش ار  و ب اطن و ظ اهر را مطالب تمام خواستیم خداوند اگر اندازد؟یم

 را م ا ًای ثان. بش ود براب ر ص دها دیبا قرآن اوالً د،یبگو یاروزنامه و باز یلیخ را همه

 ش ما یب را و بزن د را ه احرف هم ه ک ه یکس ست؟یک خوب اسناد. آوردیم بار تنب 
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 یاس ناد نیچن  اگ ر. اس ت غلط اصالً است، یبد اسناد نیا نگذارد؟ کردن فکر مجا 

 ش اگرد نی ا نگذاش ت، تفک ر و تأم   یج ا چیه و گفت باز را مطالب همه که دیافنی

 رئ وس ک ه اس ت یکس  خ وب اس ناد. ب ود اه دخو مقل د آخ ر تا نیا. کندینم تیترب

را ]...[  تفک  ر ن  هیزم ن  ه. بگ  ذارد حیص  ح را  در را تفک  ر ن  هیزم و دی  بگو را مطال  ب

 از نک هیا کم ا بدهد، قرار تفکر نهیزم د،یبگو را مطالب رئوس ر،یخ. ستیچ فهمدینم

و َ مُإِلَ یْ ُ نُْلقِ يَ أَنْ عَلَیْنَا إِنَّمَا» که است تیروا( ع) نیمعصوم ائمه  أَنْ عَلَ یْ ُمْ وَ اْلأُص ُ

 ق رآن در یتع ال و س بحانه ح ق را قواع د و نیمواز. ندیگوینم را فروع همه 1«تُفَرِّعُوا

 عی تفر ام ا ند،یفرمایم انیب را نیمواز (ع) ائمه نییرسول و اهللرسو  و دیفرمایم انیب

و  ت ذکّر اتی آ ت دبّر، اتیآ تفکّر، اتیآ ف،یشر قرآن لذا و .کرد تفکر دیبا. است شما با

 ک ه یتفکّرات  و ت دبّرات و تذکّرات است فر  و. است ادیز اریبس فیشر قرآن درغیر ، 

 ای دینرس دیشاد یکن فکر چه هر هاکناب ریسا در. هاکناب ریسا با میکنیم ما قرآن در

 و اس ت نغز عبارات یقدر به فیشر قرآن در اما. دیبمان مشنبه ای. است غلط د ویبرس

. دیرس یم و دیرس یم و دیرسیم دیکن فکر درست حیصح را  اگر شما که است پرمغز

 اهللرس و  ب ه مرب و  ک ه اس ت یقیحق ا که است مضروبه حجب که ییآنجا در مگر

 . است العلم یف نیراسخ ریسا و( ص)

 لف ظ پ ن  ب ا را معن ا پ ن  نک هیا یج ا ب ه فیشر قرآن. کردم عرض را مقدمه نیا

 اسنعما  و ست؟ین بهنر نیا. دیگویم لفظ کی با امکان صورت در را عنام پن  د،یبگو

 م ا» ک ه س تین م ا مث   خدا ، چوناست یضرور فیشر قرآن در معنااز  اکثر در لفظ

 ،بل ه مییبگ و نیاصول و اصو  در که مییایب که 2«جَوْفِهِ في قَْلبَیْنِ مِنْ لِرَجُ ٍ اللَّهُ جَعَ َ

 ک ه خ دا در. اس ت مح ا  هم قرآن در پس است، محا  معنا از اکثر در لفظ اسنعما 

 الجمع جمع مقام ائمه و اهللرسو  و دارد الجمع جمع مقام ذاتًا که خدا. ستین محا 

(  ع ) ام ر یول  ناآل ک ه اس ت معن ا نی ا ب ه الجمع جمع مقام. نًایعنا و مًایتعل دارند

 رس د چ ه ت ا. اس ت داد  را نیا خدا. است واحد آن در ما اعما  و افکار تمام منوجه

 تم ام یآن  هر در آن، :ومی ،یآن هر در 3«شَْأنٍ في هُوَ یَوْمٍ كُ َّ» که منعا  خداوند خدا،
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ْأنٍ عَنْ شَْأنٌ یَْشغَلُهُ لَا» واحد آن در همه و خلق و ریتدب و عیتشر شئون  چ را ش ما 1«ش َ

ک ه  ک رد توج ه دی اب را نکن ه نی ا ؟دی کنیم نیمع فهیوظ خدا یبرا دییآیم اصو  در

 آنج ا ت ا د،یفرمایم را یعبارت را، یلغن ،یاجمله یوقن فیشر قرآن در منعا  خداوند

 دی ندار ح ق ش ما. اس ت ش ام  باشد، شام  تواندیم یعرب نظر از و یلغو نظر از که

 و آب و ن ان نی ا 2«یُْنفِقُونَ رَزَْقناهُمْ مِمَّا» ،بله دییبگو. خودتان حد به دیکن محدودش

 عل م اس ت، تق وا روح رز  است، جسم رز  است، روح رز  رز ، نه. است آبگوشت

 هرظَ اه  ما نکهیا خاطر به رد،یگیم قرار بطن در هانیا مننها. سته هم هانیا است،

 ق رآن. میکنینم  ق هیعم نک ات و ق هیرق یمع ان به توجه و میهسن ظاهر اه  ،میهسن

 اْلبَیْ تَ جَعَْلنَ ا إِْذ وَ» مث  کن د، اراد  می امعن  چه ارد  لغت کی با لفظ، کی با فیشر

 م راد شیبعد اگر. است مراد امعن چهارد  هر. است معنا چهارد  3«أَمْنًا وَ لِلنَّاسِ مَثابَةً

 داش نه تط ابق لغ ت و معن ا دیبا. باشد معنا از اوسع لغت که ستین فصاحت نیا بود،

 هم ان ب ا م راد یمعن ا ددرص دص و اس ت م راد که معنا همان لغت صددرصد. باشند

 تا. است یعاد فصاحت یمعنا نیا. شودیم اسنعما  آن میتفه و نییتب یبرا که یلغن

 وج ود ک الم آن در ع و  و اس ت ک الم ابل   و اس ت کالم افصح که یکالم رسد چه

 . ندارد

 د،یرس یدرسن یجا به فکرمان اگر. میکن فکر ما. است هیآ نیهم هانمونه جمله از

 یرأ چه ار الم وت بع د اتی ح انی جر در م ا. میفهمینم ما خوب د،ینرس اگر. دیرس

 رس خ، مس خ، نس خ،. ب دهم  ی تحو خ واهمینم لغت. رسخ فسخ، مسخ، نسخ، :میدار

 را چهارت ا ه ر خواه دیم هی آ نی ا اگر. دیبگو خواهدیم هیآ نیا را چهارتا هر فسخ،

 نط وریا اربعه مراتب نیابه  راجع قرآن یجا چیه در و هست هم طورنیهم که دیبگو

 نباشد، مقدم «وتُمُنَ» اگر. باشد مقدم «وتُمُنَ» دیبا حنمًا است، نشد  انیب اخنصار به

 و نس خ. ردی گینم را هی بق. ردی گینم ش نریب را دوت ا یکی فقط باشد، «وتُمُنَ وَ ایحْنَ»

 ای آ. اس ت ونهچگ هیآ با آن قیتطب بینیممی بعد م،یکنیم انیب را فسخ و رسخ و مسخ

  نه؟ ای است شام  داللت نظر از و لغت نظر از هیآ
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 یعن ی. اس ت ال روح رس وخ رسخ، است، رسخ مطلب کی. میدار منقاب  مطلب دو

 رس وخ از رس خ ک ه. میس نه قائ   نیمس لم مخصوصًا و نییاله ما که  بقا در رسوخ

 د،یآفر یمبود نیجن که یوقن ما، یهاقالب در روح خداوند که یهنگام از یعنی است،

 اننق ا  ک ه آنج ا ا،ی دن ب ه رح م از بش ود مننق   ولو دارد، اتیح در رسوخ روح نیا

 ام ت،یق ب ه ب رزخ از برزخ، به ایدن اتیح از بشود مننق . است هردوانه اننقا  ست،ین

 و رس وخ البن ه است، امتیق که ر یاخ نشئه در حاال. ثالث نشئات رد دارد رسوخ نیا

 منافات رسوخ نیا با اما رود،یم نیب از مؤبدین نییجهنم ارواح ةیهانال ریغ یال یبقا

 معنق د هایبعض نکهیا به توجه با ن،ینشئن در رسوخ ای ثالث، نشئات در رسوخ. ندارد

 رس خ ول و اس ت، رس خ نی ا. هس نند منکر را یبرزخ اتیح هسنند، معاد و امتیق به

 . هسنند ائ ق نییاله که است بُعد کی نیا. است یدرجات یدارا

 یعنی فسخ. است نیا مقاب  فسخ. فسخ و رسخ و مسخ و نسخ فسخ، آن مقاب  در

 ش د، کالع دم ؟ش د هچ  معادل ه ،دی برگردان را ما  آن و دیکرد یامعامله اگر شما ؟هچ

 ط ورنیا نییماد از یاعد . ندیگویم نییماد که فسخ. رفت شد تمام بعد ،بود یمقدار

 فسخ شد، خار  انسان بدن از روح یوقن که دارند قبو  را نیا شانهمه ای ند،یگو یم

 روح مُ رد، ب دن ش د، خ ار  بدن از روح که طورهمان درجا، ،ردیمیم هم روح است،

 ب ه رس د چ ه ت ا و برزخ به رسد چه تا است، ارواح تناسخ نه رد،یمیم یکل طوربه هم

 ثالث نشئات در روح وخرس که هسنند قائ  ونیاله که میدار رسخ کی ما پس. امتیق

 ه اآن و حس اب و ج زا ک ه اس ت یگ رید مطلب نار و جنت در بشود چه هر و. است

 د،ی آفر ب دن در خداون د را روح او  یعنی فسخ فسخ، اما. است رسخ نیا. بود خواهد

 روح هم ،بود روح با اتشیح چون مُرد، بدن هم. گرفت بدن از را روح الموت عند بعد

 دو نی ا. ن دارد یانس ان روح و یانس ان نظ ر از یادراک  چیه ،یورشع چیه. مُرد درجا

 رس خ و نسخ. است فسخ مقابلش در و است یاوّل که است رسخ یکی پس هم، مقاب 

 .فسخ و مسخ و

 ]سؤا [ -

 . است مراد چهارتا هر. شودیم طورچ دینیبب کنمیم عرض را ماتیتقس من -

 .است ینیاله مقوله برای رسخ -

 و ک رد انکار را نیا خداوند یوقن. دیگویم داردرا  نییاله مقوله سلبًا .میرسیم -

 مق ابلش ؟س تیچ مق ابلش است، درست مقابلش یعنی است، باط  دیگویم کرد نق 

 ع رض را نی ا. اس ت مثب ت و یمنف  دالل ت دارد، دالل ت مییگ ویم نکهیا. است رسخ
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 روح که یوقن همان ؛فسخ ولکن ثالث، نشئات در است الروح بقا  رسخ پس. میکنیم

 دو گ ر،ید قو  دو. ردیمیم هم روح رد،یمیم بدن که طورهمان شودیم خار  بدن از

 مس خ. اس ت مس خ و اس ت نس خ گ رید ق و  دو. اس ت هایتناس خ ما  که گرید قو 

 رود رونی ب انس ان ب دن از انسان روح یعنی. بود مسخ 1«خاسِئینَ قِرَدَةً كُونُوا» ست؟یچ

 را یانس ان ب دن خداون د ولک ن اس ت، یانسان بدن ،یانسان بدن نیا ای انویح بدن به

 ب دن در که طورهمان روح مرتبه کی ؛است نوع دو مسخ. است مسخ ، اینکند وانیح

 گ ا . اس ت درج ا مسخِ است، مسخ نیا «خاسِئینَ قِرَدَةً» بدن ،یانسان روح روح، است،

 رد،ی مینم روح ش مُ رد، یم اد نی ا و ملح د نی ا یوقن یعنی. است یاننقال مسخ ،نه

 اتی ح نیهم  در ا،ی دن اتی ح نیهم در ،نه ست،ه یامنیق و برزخ دیبگو خواهدینم

 مس خ، ش د؟ ط ورچ ،یوانی ح کی  ب ه کندیم دایپ اننقا  بلکه رد،یمینم روحش ایدن

 . سوم نیا. شدن مننق  یوانیح بدن به یانسان بدن از یعنی مسخ

 هس ت،. ک ردن گ رید حک م به  یتبد را او  حکم رد؟دا معنا چه نسخ نسخ،و اما 

 از ک ه دی ز روح دی گویم هس نند، نی ا ب ه قائ  نوعًا که. گرید چهر  در دارد اسنمرار

 یگ رید ب دن ب ه اتص ا  ح اال ،یگ رید ب دن ب ه ش ودیم منص   بعد شد، جدا بدنش

 نیب  عن ام نیا به ارواح تناسخ که است نسخ نیا .میکن بحث دیبا را نیا است،گونه چ

 آن یب را از یکل  م وت ش د، خ ار  ب دنش از که انسان نیا روح که. است معروف ما

 از روح نی ا کن دیم دای پ اننقا  است، ایدن اتیح که یاول نشئه در بلکه. ستین روح

 اس ت، نس خ نی ا که گرید انسان به گرید انسان. گرید انسان بدن به مُرد، که بدن نیا

 نیهم  درج ا طوربه ای ،یوانیح بدن به است روح قا انن مسخ چون. ستین مسخ نیا

 . بشود مننق  یگرید وانیح بدن به ای گردد، «خاسِئینَ قِرَدَةً كُونُوا» یانسان بدن

 ه ر ؟دی بگو هچ  کن د اراد  بخواه د خ دا اگ ر را فس خ و رسخ و مسخ و نسخ نیا

 ه ر ،یج ابیا جه ات گ رید جه ات و ه انیا ک  سلب که یسلب جهت کی را. تاچهار

 إاِلَّ هِيَ إِنْ»یا  «هِيَ ما قالُوا وَ» فرمودیم اگر ؟دیبگو دیبا چه ،دیبگو بخواهد را تاچهار

 یک ی فق ط «نم وت و ای نح» فرمودیم اگر بود. یکی فقط «نَمُوتُ وَ نَحْیا الدُّْنیا حَیاتُنَا

. تس ین اتی ح گرید عدب ،است موت بعد. است ایالدن نااتیح که است اتیح او . بود

 فس خ و رس خ و مس خ و نس خ انی م در ؟گفتیم را کدام قو  چهار نیا انیم در نیا

 نس خ. میکنیم اسنفاد  را رسخ. نبود نسخ گرید گفت،یم فسخ فقط ؟گفتیم را کدام

                                                           

 .65. بقره، آیه 1
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 از انسان روح یوقنکه  است نجایا کجاست؟ مسخ و نسخ و .نبود هم مسخ. نبود گرید

. اس ت فس خ نی ا س ت؟یچ نی ا رد،ی میم کالً شود گفنه اگر گردد،یم جدا انسان بدن

 ای :دارد حا  دو رد،یمینم کالً شود گفنه اگر اما. هسنند قائ  را نیا نییماد از یبعض

. هاانس ان اب دان به رود،یم یاول نشئه در گرید ابدان به بدن نیا از دارد، نسخ حالت

 هم با ایآ قو  سه نیا. ودریم یوانیح بدن به یانسان بدن از است، مسخ شود گفنه ای

 رسخ، از ریغ گر،ید بله ؟است ایدن اتیح فقط اتیح که سنندین مطلب نیا در مشنرک

 بق ا ش د، منفص   انس ان ب دن از یوقن  روح نیا. است راسخ روح نیا دیگویم رسخ

 ع دب ،برزخ عالم به اننقا . میکنیم بحث را نشئه سه چون ،برزخ عالم به اننقا  دارد،

 . هسنند قائ  نییاله را نیا آخرت، عالم به اننقا 

 س ه ه ر اگ ر ؟اس ت ک دام اس ت، باط   و اس ت هانیا مقاب  در که یحرف سه اما

. هس نند مع اد منک ر ،هسنند اهلل منکر که «قالوا» از د،یبفرما بخواهد خداوند را حرف

. کنن دیم رفک  یبُع د س ه «ق الوا» نیا هسنند، معاد منکر و اهلل منکر نیقائل که «قالوا»

س ان کی «الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما» ندیگو یم که یکسان تمام مگر. سنندین کسانی همه

 اگ ر .دارند فسخ دارند، مسخ دارند، نسخ ؛زنندیم حرف نوع سه ،ریخ ؟زنندیم حرف

 انی ب هی آ س ه ،دو نیا جزه ب جا چیه قرآن ک  در و بکند انیب بخواهد را نوع سه هر

 نک هیا یب را چ را؟. باشد اینح بر مقدم نموت دیبا پس ه،یآ نیا مخصوصًا. ستا نشد 

 یحن . کنمیم  ع رض ک رد  فک ر من د،یکن دقت درست ستین  یتحم ...فرمودیم اگر

. کنمیم  ادداشتی شومیم بلند ،کنمیم فکر خواب در قظهی و نوم نیب هاوقت یبعض

 توجه انیآقا. است طورترنیهم که ریستف در. بود طورنیهم نوشنمیم که سنارگان در

 انک ار فق ط نم وت، و ای نح فرمودیم اگر نکهیا. است  یتحم شیکجا دینیبب دییبفرما

 ؛نم وت ،رف ت روح ک ه یوقن  ع دب ا،یدن یزندگ ؛اینح. بود نییماد یآرا از جهت کی

 بلک ه. مس خ ن ه و است نسخ نه. ستین یاننقال هم ایدن نشئه در یحن که مطلق موت

 یاتی ح گرید شد، خار  انسان بدن از انسان روح یوقن که فسخ به نیقائل فقط خ،فس

 اتی ح ای  هیبرزخ اتیح به رسد چه تا گر،ید انسان در نه گر،ید وانیح در نه ست،ین

 . گفتیم را نیهم فقط ه،یاخرو

 معن ا یف دا گف ت ش ودیم هم را لفظ. است نکرد  لفظ یفدا را معنا نجایا در اما

 نم وت ک ه اس ت ک رد  معن ا یفدا را لفظ اگر. است کرد  گفت شودیم و تاس نکرد 

. نبود ریپذ جبران ،گفتیم نموت و اینح اگر اما. است ریپذجبران است، اینح بر مقدم

چی زی  چیه  گ رید ،رف ت ک ه روح که بود فسخ فقط گفت،یم نموت و اینح اگر چون
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 از که یکسان چطور؟. است شام  نجایا ار دو هر ،گفت که« نَحْیا وَ نَمُوتُ» اما نیست.

 روح نی ا یوقن اما ندارد، امتیق ندارد، برزخ انسان روح که هسنند قائ  نییماد انیم

 مطل ق، م وت ه م ع دب. گ رددیم مننق  گرید انسان بدن به شد، خار  انسان بدن از

 ب دنٍ یف  ای حی ب دن، نیا از مُرد، یوقن انسان نیا یعنی« نَحْیا وَ نَمُوتُ» ؟است درست

 نی ا از روح اننق ا . س تین یکل موت. است بدن نیا از اننقا  بدن نیا از موت آخر،

 و اننقا ، یمعن به است موت. ستین موت هم و است موت هم نیا ،گرید بدن به بدن

 م،یری گینم ف وت یمعن به را موت ما لذا و. است موجود روح خود چون ستین موت

 ب ه ب رزخ از و اس ت ب رزخ به بدن نیا از روح اننقا . تسین فوت ،موت نییاله نظر از

 . امتیق

 ندیگویم ببرند، امتیق به برزخ از و برزخ به بدن از را اننقا  نکهیا یجا به هانیا

 نی ا در اس ت زن د  ش د، زن د  انس اناین  روح. ستین شنریب ایدن در اتیح کی ،ریخ

 اس ت، ایال دن ةای الح تم امش فقط یول. بدن آن بدن، آن رودیم بدن نیا از بعد بدن،

یعن ی ب ه ای ن روح . است نسخ از عبارت نیا شد؟ هچ نیا. ندارد امتیق و ندارد برزخ

 بع د بشود، د یبرچ ایدن تا رودینم نیب از رود،ینم نیب از اتیح نیا ،حیات داد  شد

 ای نح از را نیا. است نسخ نجایا بلکه. ستین امتیق و ستین برزخ پس. رودمی نیب از

 یعن ی ن ه، ف وت یمعن ا به «وتُمُنَ». میفهمیم« نَحْیا وَ نَمُوتُ» از. میفهمینم نموت و

 آن از ،یگ رید بدن در اتیح اما. است امّ موتٌ شد، خار  بدن نیا از یوقن روح نیا

 یبرزخ  هس ت که یزیچ. یگرید بدن در اتیح اما است، امّ موتٌ شد، مننق  اگر هم

 و رس خ و مس خ و نس خ و. اس ت نس خ نی ا س ت،ین کار در هم یامنیق ست،ین کار در

 . شد معلوم کندیم سرزنش و کندیم دیتند هیآ خودکه  فسخ نجایا در فسخ،

 ک ه یانس ان نی ا از کن د،یم دایپ اننقا  انسان روح یعنی شود،یم مسخ نیا کهاین

 نیماش  زا  جن بال ب ود، گفنه  جنبالطور که همان .یخر کی به ،یگرگیک  به مُرد

 االغ آن ک ه گف ت و .یاسیس ، رئیسبود هم هایوزرد سیرئ که شد اد یپ کشی درجه

 گف ت ؟یفروشیم را االغ نیا :گفت بود، سوارش یدهات کی هم االغ جلو، دیاوریب را

 ک رد  نف وذ االغ نیا در روحش من پدر گفت چرا؟ گفنند. خرمیم برابر چند گفت نه،

 ب دن در که پدر روح اما است، نمرد  پدرش روح ینعی است، مسخ ست؟یچ نیا. است

 . است شد  مننق  االغ بدن به حاال بود، االغ هم واقعًا و بود انسان

 وَ» :ب ود ط ورنیا چنانچ ه اگ ر ،میبفهم  میت وانیم چطور مارا  گانهسه مراتب نیا

 نی ا س ؤا  و دی آیم شیپ  سؤا کی یول «نَمُوتُ وَ نَحْیا الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا
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 حا  و. است اینح بر مقدم نموت که میکنیم تقدم اسنفاد  نموت از باالخر  که است

 نموت تقدم نیا. دارد جبران دو یم اینیگویم. است موت بر مقدم اتیح واقعًا نکهیا

 ک الً، اس ت اتی ح او  که است نیا نییماد نظرات از یکی نکهیا حفظ یبرا ا،ینح بر

 ک رد  جب ران جه ت چن د در هی آ را نی ا بشود، نموت و اینح که کالً، است وتم عدب

 ه انیا ،«ال دُّْنیا حَیاتُنَ ا إاِلَّ هِيَ ما» یا« هِيَ إِنْ». نییماد ؟یکسان چه «واقالُ وَ» -1 .است

 و نم وت نیب  واقع ًا یب یترت اگ ر پس. است عالم نیهم انحصار در اتیح که اندقائ 

 نع نموت است، اینح بعد است، نموت او  اگر. است حرف نیا ضنق نیا باشد، اینح

 یا ندیگویم چرا. است اتیح دو پس. است اتیح هم الموت بعد اتیح است، ةایالح

 معل وم اس ت، نک رد  رد و کرد  نق  هاآن از خداوند نکهیا؟ «الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما»

 کی  در. اس ت م ؤخر معن ا در اما ،است مقدم لفظ در نموت «نَحْیا وَ نَمُوتُ» شودیم

 روح نی ا ک ه نس خ نظ ر در. فس خ نظ ر و نس خ نظر ؟نظر کدام ن،ییماد نظرات از نظر

 از ش ودیم مننق   روح ک ه فسخ نظر از و ،یاول نشئه در شودیم گرید بدن به مننق 

 حاص    م وت یوقن  «وتُمُ نَ» نظ  ر نی ا در ؟س تیچ نظ ر نی  ا در وان،ی ح ب ه انس ان

 گ ر،ید وانی ح ای  یانس ان ب دن در «نَحْی ا وَ». س تین ف وت یول «وتُمُنَ» ،بله شود،یم

 اتی ح نی ا آخرت و برزخ در و است ایالدن ومی اتیح فقط مسنمر  اتیح نیا ولکن

 . است جهت کی نیا. بود نخواهد

 مگ  ر «نَحْی  ا وَ نَمُ  وتُ» ،«نَحْی  ا وَ نَمُ  وتُ ال  دُّْنیا حَیاتُنَ  ا إاِلَّ هِ  يَ م  ا ق  الُوا وَ» بع  دًا

 یوقن . دی بگو را نی ا خواه دیم ،بل ه ؟دی بگو را الموت بعد اتیح انکار خواهدینم

 در. ن دارد یکل  ترتّ ب «نَحْی ا وَ نَمُ وتُ» پ س د،ی بگو را الم وت بعد اتیح خواهدیم

 و ای نح اگر د،یکن دقت درست. ندارد ترتب ابعاد یبعض در دارد، ترتّب ابعاد از یبعض

 از باش د عب ارت که گرفتیم را باط  ثالثه دیعقا نیا از د یعق کی قطف بود، نموت

 هم ،«نَحْیا وَ نَمُوتُ» :فرمود یوقن اما. مُرد شد، خار  بدن نیا از روح یوقن کالً. فسخ

 یوقن  که یکسان را یواقع موت. ردیگیم را یمجاز موت هم رد،یگیم را یواقع موت

 نج ایا ام ا. مُ رد ه م روح ن دیگو یم  شد، حاص  بدن موت و شد خار  بدن از روح

 گ رید دس نه دو و .«الدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ» چون ست،ین اتیح بر مقدم موت

 یب اق هن وز اتی ح که یگرید بدن به شما بدن از است روح اننقا  که است نسخ که

 اننق ا  ک ه اس ت، مسخ که گرید حرف و. است یباق اتیح هم است، موت هم ،است

را  ثالثه مراتب نیا نیبنابرا. شدینم مشمو  نیا. است یوانیح به یانسان بدن از روح

 دو مرتب ه از البن ه ...انسان یکل طوربه اصالً که گرید مرتبه و کندیم ینف خداوند که
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 رس وخ نیا. است یکل طوربه روح رسوخ که رسخ، یکی ؛بود حیصح ثالثه مراتب نیا

 طورب ه م،یک رد حس اب دوت ا م ا که دارد که یابعاد با است حیصح یکل طوربه روح

 را ه انیا فس خ، و اس ت مس خ و است نسخ که گرید جهت سه آن اما. واحد بُعد یکل

 تق دم نظ ر از هی آ نی ا مش مو  ک ه است یصورت در هانیا انکار. دارد انکار خداوند

 ...کردم شار ا روزید که گرید مطلب مطلب، کی نیا. باشد اینح بر نموت

ن ا اتیح ب ر منرت ب نم وت نی ا ،«نَحْی ا وَ نَمُ وتُ ال دُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما قالُوا وَ» -

 .است ایدنال

 .یقبل اتیح ،ایدن اتیح نه -

 قائ   آن یعن ی. اس ت نی ا ن وع ب ه نس بت ای نح آن کنیول  ن،یا قائ  به نسبت -

 .است گردش حا  دردر ترتب  نیا ،نیا نوع«: نَحْیا وَ«. »نَمُوتُ»؛ ردیمیم

 و ةجماع نموت» :ورطنیا نموت. دارم ریتفس در الًیتفص شد، اشار  نیا روزید نه -

 ؛ش ودیم گ رانید ب دن ب ه مننق   هانیا روح رند،یمیم یجماعن یعنی ،«ةجماع اینح

 بُع د نی ا به ما و. است ابعادش از یکی نیا ،«ةجماع اینح و ةجماع نموت» نیا ا،ینح

 ةجماع  نم وت» ،«اینح ناکل و نموت کلنا» نه «وتُمُنَ» که است بُعد نیا. مینکرد جهتو

 بع د اتیح منکر که دسنه سه نیا هسنند، دسنه سه نییماد نیا چون «ةجماع اینح و

 دارد هی آ نیا را دسنه سه هر. هسنند دسنه سه هسنند، امتیق و برزخ عنوانبه الموت

  .بعد تا دیکن فکر انیآقا را نیا. کندیم ینف یکل طوربه

 

نَ ا لِمَ ا عَظِ یمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُ رْإِیمَانِ وَ مَعَ ارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


