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 سوره جاثیه 24تفسیر آیه 
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ  وَ ينَ اْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ

 الادنْنيا حَياتُنَاا إِالَّ هِيَ ما قالُوا وَ» :است (هيجاث) 45 سوره 24 هیآ یمبنا بر بحث دنباله

 نيب ،اوالً «یَظُنُّونَ إِالَّ هُمْ إِنْ عِْلمٍ مِنْ بِذلِكَ لَهُمْ ما وَ الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْيا وَ نَمُوتُ

 یمعناو نظار از ماوت. هسات زين هم اختالف است، یاشتراک چنانکه هالک، و موت لفظ

 باه یمکان از و گرید یدنب به یبدن از روح انتقال آن شتريب اطالق است، اطالق دو یدارا

 و نیيدهار چنانکاه ،یکلا فاوت در شاود،یم اساتعمال هم الًيقلموت . است گرید یمکان

 و یاصل استعمال. دارد استعمال ۀمعاکس ،هالک. است هالک عکس به و. اندقائل نیيماد

 آن اساتعمال نوعًا شد، هالک یفالن روح گفتند اگر. است صرف ینابود در هالک یاکثر

 از انتقاال کاه یسبن ینابود در هالک استعمال اما. شد نابود روح کالً که است معنا نیبد

 کمتار معناا نیاا در هالک استعمال باشد، گرید یعالم به یعالم از و گرید یبدن به یبدن

 فاوت عاد  از اسات عباارت یاکثار استعمال نظر از موت لفظ یلغو ظهور نیبنابرا. است

 .دو هر ای و گرید یعالم به یعالم از و گرید یبدن به یبدن از روح انتقال بلکه ،یکل

. اسات نابودشاده روح نیاا یکلا طورباه کاه است عکس به هالک یمعنا ظاهر اام و

 نابودشاده یکلا طورباه که شودیم استعمال الًيقل هم معنا نیا در بله،. دارد نیا در ظهور

 الادنْنيا حَياتُنَاا إِالَّ هِايَ ما قالُوا وَ» دیيبفرما توجه متعاکس ظهور دو نیا یمبنا بر بنا. است

 ست،ين «تنايمی ما و» ،«یُهْلِكُنا ما وَ نَحْيا» است. یاکثر یمعنا همان نموت «نَحْيا وَ نَمُوتُ
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 عاالم در ما هالکت از بعد که کندیم اهالک را ما که ییروين آن ،«الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِكُنا ما وَ»

 نیاا. باود نخواهاد یایجزا و حسااب عاالم ،اماتيق ناه و بارز  نه بود، مينخواه یگرید

 خداوناد کاه «الادَّهْرُ إِالَّ یُهْلِكُناا ما وَ» نیا. یبالکل است روح هالکت ست؟يچ شیمقتضا

 یناابود اظهر یمعنا همان اراده است، اظهر صرف ینابود یمعنا در که لغت نیا با دارد،

 چاه هار مااده، عت،يطب ،دهر خدا، نه و دهر اوالً. کندیم اهالک را ما دهر که است صرف

 آن از کاه اسات یکلا بردن نيب از برد،یم نيب از را ما یوقت. ستين خدا ند،یبگو بخواهند

 إِالَّ هُامْ إِنْ عِْلامٍ مِانْ بِاذلِكَ لَهُامْ ما وَ الدَّهْرُ إِالَّ یُهْلِكُنا ما وَ». است شده اهالک به ريتعب

  .«یَظُنُّونَ

 عارض که هست یشعب م،یکرد عرض روزید که فسخ و رسخ و مسخ و نسخ در نجایا

 از اسات معلاو  آنچاه. الماوت بعاد وضا  در اقوال تينياثن شعب، انيب از قبل و. ميکنیم

 بادن نیاا ییهامادت یعنی. هست موت واناتيح یحت و مکلفان ريغ و مکلفان کل یبرا

 اتياح باه مرباو  آنچه. ..و است فکر و است احساس و است شعور و است حرکت یدارا

 از مُارد، یانساان یوقت. است مسلّم که گرددیم متوقف ظاهر نظر از انیجر نیا بعد ،است

 آن نباود، یمرئا و نباود معلاو  اصالً که او روح نه ست،ين دایهو و دايپ یزيچ ظاهر نظر

 ناه و اسات نماو یدارا نه بدن که بدن، یاول قیطر به نه و. بود بدن در که هم یهنگام

 آنچاه است، مسلّم ظاهر نظر از مطلب نیا. است یاتيح حاالت و حرکت گونهچيه یدارا

 بعاد اتياح نیمنکار و الماوت بعاد اتياح باه نیمعتقاد گروه دو نيب است اختالف مورد

 هاالک هام روح یبارا شاد، حاصال او ایبار مار  که بدن نیا ایآ که است نیا الموت

 با نیيماد چنانکه مُرد؟ بدن مانند هم وحر که شد حاصل هالک است؟ مر  ای شد حاصل

 نيبا هياعل متفّقٌ که هستند مطلب نیا به قائل ميکنیم عرض امروز که یگوناگون اقوال

 ماا» هیآ نیا در و 1«الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ» که است نیا معاد نیمنکر ریسا و نیيماد کل

 چناد باشاد، مار  چناد باشد، واحد باشد، مکرّر ايالدن ةايح نیا حاال .«الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ

 چناد هار .دارد حسااب کنمکه عارض ماینیا ،اتيح چند هر و مر  چند هر باشد، اتيح

 بارز  ناا  به چه گرید عالم به مربو . است عالم نهمي به مربو ، اتيح چند هر و مر 

ارواح  یانساان تناسخ به قائل هچ. ندارد وجود یاتيح هرگز باشد، امتيق نا  به چه و باشد

 یکلا طورباه کاه باشاند نیا به قائل چه و باشند ارواح یوانيح تناسخ به قائل چه باشند،

 الماوت بعاد اتياح نیمنکار انيام در قاول سه نیا که. مُرد روح کالً رد،يمیم که انسان
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 یبارا یاتيح روح نیا گرید شد، جدا بدن از روح نیا یوقت ندیگویم کند،ینم فرق. است

 عنوانباه بماناد یبااق یاتياح نجاایا در ولاو. ندارد است جزا و حساب عالم که گرید عالم

 ،ناه ای ،یوانيح بدن به یانسان بدن از که مسخ ای گر،ید انسان به یانسان بدن از که نسخ

 کاه ايادن اتياح نیاا رياغ در اتيح یعنی الموت بعد اتيح هانیا صورت هر در کدا ،چيه

 . دنندار عقابًا ای ثوابًا باشد، جزا و باشد حساب اتيح

 عاالم الماوت بعاد ایاآ بود؟ خواهد چه الموت بعد. ستا هم متقابل یرأ دو نجایا پس

 عقااب و ثاواب و حسااب عالم آن در و است زنده عالم آن در روح که آمد خواهد یگرید

 نييکتاب از یگروه هبلک ،نيمشرک از یگروه و نیيماد ؛بود نخواهد ای. نيياله ؟بود خواهد

 و. شاودیم شاق دو پاس. هستند نينچنیا یبُعد کی در هم نصارا و هایهودی مايس ال و

 عارض را معااد باه نیمعتقاد و نياياله شاق لاو ماا. دارد یشاقوق کادا  هر شق دو نیا

 یکساان هام بعادً کاه تصور نظر از واق  فوق ای و واق  نظر از معاد به نیمعتقد. ميکنیم

 عارض کاهرا  غلا  متصاورات از یبعضا چنانکاه بشاوند، قائل را متصورات نیا از یبعض

 و مساخ و نساخ چاون ...ییهابادن از ایا بدن از که یوقت روح نیا. اندشده قائل ميکنیم

 ايادن اتياح در هابادن کال از ای شما بدن از روح نیا. ميکنیم عرض که است تاسه رسخ

 روح نیاا نادیگویم نيمسالم مخصوصاًا و نييکتااب مخصوصاًا نيياله شد، منسلخ یوقت

 نجاایا منتهاا. دارد حسااب جینتاا و حسااب یبرا از مّا اةٌيح دارد، مّا اةٌيح حاال،. دارد اتيح

 . ميتقس نظر از واق ، فوق و واق  نظر از هستند فرقه چند

 حاصال واساطه نجایا در که است معاد بلکه ست،ين یبرزخ که هستند قائل فرقه کی

 نو  حالت ای دهدیم دست او به صعقه حالت ای رودیم نيب از یکل به روح یعنی شود،یم

 اول یجزا و اول حساب عالم یعنی ندارد، برز  عالم روح یوقت. است هانیا از یکی دارد،

 وقت چيه که رديمیم یکل به ای ست،ين خارج حال چند از روح نیا ندارد، امةيالق و ی قبل

 ماوت اسات، ماوت ایا. بشاود جادیا دیبا یگرید روح امةيالق و ی چون. ستين قبول قابل

 ةاياالح یف موت است، موت. ستين یکل موت ايدن اتيح از رد،يمیم انسان که طورهمان

 ایا. ندارد ادراک اصالً که است صعقه موت ای ةيالبرزخ ةايالح یف موت نیا. است ةيالبرزخ

 باه قائال کاه یکسان. ندارد وجود یکل رطوبه نیا نکهیا ای و است نو  ؛است موقت موت

 اتياح .است آخرت اتيح به مربو  فق  عقاب و ثواب و حساب که هستند لاو قول نیا

. هدسات کیا نیا. ستين عقاب و ثواب قابل و حساب قابل هست، اگر ای ست،ين ای یبرزخ

 ای ییتنها ای دارد، استمرار بودن زنده در او روح مُرد، یوقت انسان که عکس به دو  دسته

 یول ،میدیند هنوز را آن واق  که است نیا. بود نخواهد کار در یامتيق اما ،یبرزخ بدن در
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 یعقلا هادلا از یکای کند،یم اثبات را معاد لزو  که یاادله که. هست مطلب نیا احتمال

 پاس اسات، کرده ظلم ايدن در مظلو  به که ندهد را ظالم یجزا خداوند اگر که است نیا

 هام نیاا. اسات یکااف بارز  سات،ا یکاف امّ عالمٌ شود، نيچن که باشد دیبا یگرید عالم

 معناا نیاا بار تسان و کتااب و عقال است، حيصح احتمال که سو  احتمال دو ، احتمال

 شاد، منفصال ايادن اتياح در بادن از یوقتا انساان روح کاه است نیا دارد، داللت مًایقو

 اتياح هام و هيابرزخ ناار و تجن و سابح است، یبرزخ اتيح هم. دارد استمرار اتشيح

 . هیاخرو نارو  تجن و حساب است، هیاخرو

 روح یبرزخا اتياح نیاا نادیگویم اسات نیاا اول قشا. است قش دوهم  نیا ولکن

 زناده برز  در که یروح همان با مُرد، نخواهد چگاهيه و است زنده برز  در ،دارد استمرار

 شاود،یم یجسامان بادن باه منتقل روح روح، یبرا از یموت بدون ،یاصعقه بدون است،

 وَ» ر،يخ اینکه دو  حرف. است حرف کی نیا. است شده خاک که یجسمان بدن از یقسم

 حاصل صعقه 1«اللَّهُ شاءَ مَنْ إِالَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ

 اتياح در انساان روح ،ماوت صرف ،موت در ونچ. شودیم حاطل موت از باالتر. شودیم

 بادن از است روح انتقال. است گرید عالم به بدن از انتقال موت چون. دارد ادراک یبرزخ

 دارد، شاعور اسات، یّحا فهماد،یم روح نیاا. است یباق روح اما ،یبرزخ بدن به یجسمان

 چيها بادون ،یاهصاعق هايچ بادون روح اتياح ایآ. هستند دسته دو نجایا اما دارد، ادراک

 دو  قاول ولکان. کنندیم گمان نطوریا یبعض دارد؟ استمرار نیا ایآ دارد؟ استمرار ینابود

 روح نیاا ،رياخ که است نیا فیشر قرآن از یاتیآ نصوص حسب بر است حيصح قول که

 شد خواهد حاصل یاصعقه سر آخر ه،يبرزخ اتيح به هیويدن اتيح از شد منتقل که انسان

 در اسات نا  یسيع. است یگرید مطلب (ع) ونیمحمد و محمد اال ،«اللَّهُ شاءَ نْمَ إِالَّ»

 عصامت درجاه نیبااالتر در کاه نييرساول و اهللرساول اسات، ن  قرآن در يیحی قرآن،

 نُفِاخَ وَ» یاقاعاده و یاضابطه وض  به و یعاد وض  به اما. است یگرید مرحله هستند

 ماوت از. اسات بااالتر نو  از صعقه «اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ سَّماواتِال فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي

 . است باالتر

 باشد، خواب چه ست،ه یويدن بدن در که حالت کی ؛است حالت سه روح یبرا چون

 برز  به ايدن از شودیم منتقل روح دو  حالت. ميبکن ادیز ماتيتقس ميخواهینم. داريب چه

 کاه اسات نیا روح گرید حالت. است حالت کی هم نیا ،یبرزخ بدن به یويدن بدن از و
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 روح گارید حالات. بارز  در چاه ايادن در چه بخوابد، روح. بخوابد برز  در چه ا،يدن در چه

 از بادتر ،است بدتر مر  از است هوشيب که یشخص .یهوشيب ،روح صعقه از است عبارت

 یولا. فهمادیم ز بار عالم در روحش است، مُرده که یشخص چون شک، ال. است خواب

 روح یولا. اسات صاعقه حالات نیاا. فهمدینم ، هيچاست یهوشيب حالت در که یشخص

 و ادراک بالفعال. ندارد بالفعل تعقل و ادراک. ندارد بالفعل درک اام است، زنده. است زنده

 اسات جاان فق  که یجان اما دارد، جان است، جاندار روح اما است، شده سلب او از تعقل

 . ستين است، یانسان عقل حالت تيفعل به مربو  آنچه و تعقلش و ادراکش که

 تماا  «اللَّاهُ شااءَ مَنْ إِالَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»

 ساخن فعاالً نيمکلفا باه راجا  که جهان جاندار موجودات تما  ان،يانس ان،يجن ان،يکروب

 «یَْنظُارُونَ قِياا ٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فيهِ نُفِخَ ثُمَّ». دهدیم دست آنها به صعقه حالت نیا است،

 نفخاه و. کندیم یهوشيب و صعقه به یمبتال را روح بلکه کند،ینم نابود را روح اول نفخ

 شاد، هاوشيب روح باود، کار کی اول نفخه در. کندیم کار دو دو  نفخه کند؟یم چه دو 

 دو  دو نفخاه ولکان،. شاد هاوشيب روح است، خاک که جسم. است هشد خاک که جسم

 یعااد حالات و هاوش حالات باه گاردد،یم خاارج یهوشايب از روح کار کی؛ کندیم کار

 گارددیبرم یبدن حالت به خاکستر و ميرم حالت از و ترفا حالت از هم بدن و گرددیبرم

 باه ا ياق ات،يح حالت به «ا ٌيقِ» ؟هچ در «ا ٌيقِ» ،«قِيا ٌ هُمْ فَإِذا» لذا و. است یثان خلق که

 یانساان یامّا جسمٌ اما. است یانسان روح همو  است یانسان جسم هم یعنی اتيح حالت

 . مطلب کی هم نیا. است روح کل روح ، اماکندینم بحث را

. اسات قاول دو اتياح دو هار ایو  هیاخرو اتيح ه،يبرزخ اتيح به راج  ؛گرید مطلب

 حارف اناد،قائل یروحان معاد به یاعده .جسم با روح گرید و است محض تيروحان یکی

 اشاره نجایا بعد که ندیگویم دارند یجسمان کنندیم اليخ اما است، یروحان معاد هایبعض

 صاورت نجایا دیگویم شود،یم وارد که معاد باب در مالصدرا مالصدرا، مثل. کنمیم دار 

. رودیما کناار والياه اماا ماناد،یم بادن صورت بدن، صورت .رودیمکنار  واليه ماند،یم

 فق  شود،ینم حشر معاد در بدن تيجسمان. رودیم نيب از کالً بدن تيجسمان یعنی واليه

 ؟شاودیم صاورت بادون واليه مگر میيگویم ما. بدن صورت در روح و است بدن صورت

 نيبا از یکلا طورباه آن تیاماد و والياه ،یاماده کی شودیم مگر ؟!است یحرف چه نیا

 از عباارت ظااهر صاورت. ساتين کاه ظااهر صورت ست؟يچ صورت .باشد صورت و برود

 ایا مااده چهاره. دارد مااده نیاا که یاچهره ،دارد موجود نیا که یاچهره از. است تيماه

 کاه مااده یظااهر چهره و ماده یباطن چهره. است یباطن چهره ای و است یظاهر چهره
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 دیادار واقعاًا شاما :میيگویم شانیا به. رودیم نيب از است، واليه و دهما یمبنا بر دو هر

 صاورت اوالً. اسات والياه ؟ساتيچ اصلش جسم چون. دیيفرمایم انکار را یجسمان معاد

 م،یبگاذر. ساتين جسام کاه صاورت باشاد، والياباله صورت هم اگر و شودینم واليباله

 . است یگرید مطلب

 و هساتند یجسامان اتياح باه قائل یگرید عده. هستند یروحان معاد به قائل یاعده

 کالً مُرد، که روح اوالً که کندیم ثابت را رياخ نيهم سنت ادله و کتاب ادله و هيعقل ادله

 الصاور نفاخ عناد :بعاد مرحلاه. اسات هيبرزخ اتيح ،است یبرزخ بدن در بلکه رد،يمینم

 باه صاعقه حالات بلکه رد،يمینم روح ،«أَرْضِاْل فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ صَعِقَ» االول

 گارددیبرم صعقه حالت از روح ،«یَْنظُرُونَ قِيا ٌ هُمْ فَإِذا» دو  نفخ در و دهدیم دست روح

 خواهاد اسات، آمده یبدن حالت به که بدن نیا در روح و گرددیبرم رفات حالت از بدن و

 مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ» ت،اس عمل کی یاول نفخه در. شد خواهد عمل سه که. بود

 روح مرباو  باه. اسات شده رفات که جسم ست،ين جسم مربو  به صعقه ،«السَّماواتِ فِي

. ساتين هاحرف نیا ،داخل یبدن در خارج، یبدن از. شودیم حاصل صعقه فق  روح است،

 روح کاه است نیا اول انیجر .است انیجر سه ه،يثان نفخه در «أُْخرى فيهِ نُفِخَ ثُمَّ» ولکن

 بادن و گارددیبرم یاصال یمقادار یجسامان بادن نیاا از ، دو. شاودیم خاارج صعقه از

 اتياح کنادیم داياپ اکتماال نجاایا گاردد،یم بدن نيهم داخل روح نيهم ،و س. شودیم

 باه قائل که یکسانبه  راج  یمختصر فهرست کی نیا. روح و جسم یدو هر در یمعاد

 .کرد  عرض که یشقوق در هستند، الموت بعد اتيح

 قائال کاه هستند یکسان. کرد  عرض روزید که است هیآ نيهم بحث مورد که قبلش

 نجایا 1«الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ ما قالُوا وَ». ستندين جزا و حساب عنوانبه الموت بعد اتيح به

 هِايَ إِنْ قاالُوا وَ ،نجایا در «الدنْنيا تُنَاحَيا إِالَّ هِيَ ما قالُوا وَ» نیا. ميکن صحبت دیبا یمقدار

 نَحْانُ ما وَ اْلأُولى مَوْتَتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ» :گرید فهیشر هیآ در ای گرید هیآ در 2«الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ

 و حال آنکه واقا . است یکی موت هم است، یکی اتيح هم موت، «هِيَ إِنْ» 3«بِمُْنشَرینَ

 اْثنَتَيْنِ أَحْيَيْتَنَا وَ اْثنَتَيْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا قالُوا». است دوتا هم موت است، دوتا اتيح که است نیا

                                                           

 .24. جاثيه، آیه 1

 .29. انعا ، آیه 2

 .35. دخان، آیه 3
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 اول یايااح. اسات ماتاهإ دو و است ءايحإ دو 1«سَبيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِلى فَهَْل بِذُنُوبِنا فَاعْتَرَْفنا

 إحياء که 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» اول یاياح است؟ کدا  دو  است، «ايالدن ةايللح» یاياح

 ءاياح برز  است، برز  در یاياح کردند اليخ یبرخ است؟ کدا  دو . است «ايدنال ةايللح»

 .خواهدینم

 ]سؤال[ -

 و یقبلا اتياح شد، حاصل انسان بر اول اتيح از اول موت یوقت چون دو ، نفخه -

 کاه حااال. دارد استمرار برز  در روح اتيح نیا ولکن،. برد نيب از را ینسب اتيح که اماته

 نا  حساب بر. میدار نیا بر هم یگرید اتيح کی و موت کی ما دارد، استمرار برز  در

 نیاا «اْلاأَرْضِ فِاي مَانْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ» :اول موت ه،یآ نیا

 قاالُوا». «یَْنظُارُونَ قِيا ٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فيهِ نُفِخَ ثُمَّ» :دو  اتيح. است باالتر موت از صعقه

 کاه یکساان .«سَابيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِلى فَهَْل بِذُنُوبِنا فَاعْتَرَْفنا اْثنَتَيْنِ أَحْيَيْتَنَا وَ اْثنَتَيْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا

 ماوت کیا و اتياح کی قائل به دانه، کی نه اتيح سنخ کی هستند، اتيح کی به قائل

 یجاابیا مطلب کی. دارند مطلب دو هانیا. ميکنیم عرض حاال که جنس، :سنخ. هستند

 ،ايدن نیا در «مماتٌ» و ايدن نیا در «ةٌايح» ،یجابیا مطلب. است یسلب مطلب کی و است

 باشاد، اماتيق چاه و باشد برز  چه گرید یعالم در یاتيح :یسلب مطلب. باشد متعدد ولو

 . ستين جزا اتيح و ابحس اتيح دو، هر چه

 داشتند مختلف اقوال بودند، امتيق ای برز  در اتيح به قائل که یکسان که رطوهمان

 سانخ کیا فقا  کاه هام یکساان ،واق  از اوس  چه و واق  چه بود گوناگون احتماالت و

 استفاده هیآ نيهم از که. دارند اختالف هم هانیا اند،قائل موت سنخ کی و اندقائل اتيح

 هساتند یکسان .گرید ريتعب به مطلب اعاده فسخ، و رسخ و مسخ و نسخ چطور؟. ميکنیم

 کیا و اسات ماوت کیا. شوندیم زنده گرید یگروه و میريمیم یگروه ما ندیگویم که

 وَ نَمُاوتُ الادنْنيا حَياتُنَاا إِالَّ هِايَ ما قالُوا وَ». کرد  عرض روزید که رياخ احتمال آن ات،يح

 کاه چهاار  جهت نیا ولکن است، مقد  جهت سه بهالبته  است؟ مقد  نموت اچر ،«نَحْيا

 ؟اينح ناکلّ. ستين نیا صحبت، کلّنا نموت؟ «وتُمُنَ» ،خودش بُعد در کندیم حل را مطلب

 اسات، اتيالح بعد موت کی. شوندیم زنده یگروه و رنديمیم ما از یگروه ،«وتُمُنَ». نه

 گاروه اماا. نادارد هااحرف نیاا و فسخ و تناسخ به یارک نیا. است الموت بعد اتيح کی

                                                           

 .11. غافر، آیه 1

 .14. مؤمنون، آیه 2
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 نساخ نساخ، چطور؟ ،ًايثان اينح و اوالً نموت ًا،يثان اينح و اوالً نموت ،ريخ :ندیگویم گرید

 مطلاق مار  مارد، یوقتا ،خاود نوباه باه کاس هر همگان، م،یردم ماها اگر که دیگویم

 از نکاهیا از بعاد شاخ  نیاا وحر یعنی. است یانسان ارواح تناسخ بلکه. شودینم حاصل

 ،گارید یانسان بدن به شودیم منتقل ايدن اتيح در دارد، اتيح رد،يمینم شد، حاصل بدن

 مساخ ایا اسات نسخ ای پس. است مسخ نجایا در ،یوانيح بدن به شودیم منتقل ای نسخ،

 در نموت نیا. است مؤخر« يانَحْ» است، مقد  «نَمُوتُ الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ ما قالُوا وَ». است

. یواقعا تقاد  و یواقعا تاأخر. اسات مؤخر احتمال چند در اينح و است مقد  احتمال چند

 نادیبگو بخواهناد کاه نجایا در است؟ مؤخر نموت و است مقد  اينح که است کجا ولکن،

 نيهما و کنادیم ءايااح دهر دهر، نه، که خداوند کند،یم ءاياح را ما خداوند ايدن اتيح در

 . است موت بر مقد  اتيح نجایا در. رانديمیم دهر

 روح نیاا انتقاال نساخ، -1 :جهت سه در. باشد اينح بر مقد  دیبا نموت جهت سه در

 نیاا روح انتقاال -2. اسات ايانح بار مقاد  نموت پس گر،ید انسان بدن به مُرد ناآل که

 اياتح و ةجماعا نماوت» -3. اسات مقاد  نماوت بااز گر،ید وانيح بدن به مُرد که انسان

 اسات، ماوت کیا رناد،يمیم یگروها .کالً نه ،میشویم زنده و میريمیم «آخرون ةجماع

 و اتياح کیا باه شاوندیم زناده شاوند،یم زناده یگروها. اتيح کی از ؟هچ از رنديمیم

 د،یگویم را کل نیا مسخ در و نسخ در. شد گروه گروه نیا پس. گرید اتيح به رنديمیم

 نسخ. میکرد که یبحث یرو است نسخ ای رديبم که انسان افراد از فرد هر ،هاانانس ما کل

 بدن به شودیم منتقل بلکه رد،يمینم کالً بدن مر  بدن، از انفصال با روح نیا که است

 باه شودیم منتقل انسان روح. است نسخ از بدتر ست،ين نسخ نکهیا ای. گرید انسان گر،ید

 ایا اسات، نمارده نکاهیا. است نمرده پس نجایا در. وانيح کی بدن به گر،ید یوانيح بدن

 چرا؟. میيگوینم موت ،ريخ موت، میيبگو را اول الموت بعد اتيح ،را اتيح دوتا نیا نکهیا

 ناد؟یبگو خواهنادیم هچا ،«الادنْنيا حَياتُنَاا إِالَّ هِايَ ماا» :ندیگومییی که هانیا نکهیا یبرا

 یمختلفا جاتدساته هاانیا چاون. رياخ ؟«ةواحاد ةمار ايالادن نااتيح اال یه ما» ندیگویم

 زناده ماا ةواحاد ةمارّ ،بله :ندیگویم حساب اتيح نیمنکر و نیيماد از دسته کی. هستند

. اسات مرتبه دو مردن نهو  است مرتبه دو بودن زنده نه ،میريمیم ةواحد ةمرّ و میشویم

 خداوناد که بدن نیا در ما ،ريخ ندیگویم که است نیا گرید دسته ولکن، دسته، کی نیا

 از قبال مرتباه صاد اگار... و ميهسات زنده گرید بدن در و میريمیم بدن نیا از کرد، ءاياح

 کال عادد باه ای مرتبه صد اگر ،ميکنیم عرض را احتمالش چنانکه ،امتيق از قبل و برز 

 انتقاال مرتباه دهاصا اگار بشود، وارد هانيجن در مرتب مُرد، دیز انسان نیا روح هاانسان
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 ما» باز ،گرید واناتيح هایبدن به ای گرید یهاانسان هایبدن به یقبل بدن از است روح

 نکاهیا یبارا چارا؟ دارد؟ یلزوم چه وحدت. ندارد لزو  وحدت. است «الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ

 اتياح شاتر،يب چه ،تاسه چه دوتا، چه. ستين حساب اتيح ندیگویم ند؟یگویم هچ هانیا

 ولاو ،دارد وحادت الحسااب قبال حساب به الحساب قبل اتيح نیا. سته الحساب قبل

 فاات و مات که هم ممات نیا ا،يدن اتيح و فيتکل اتيح از بعد ممات و. باشد مرتبه صد

  وحدت دارد. است، یکل

 مرتباه دو باشاد، مرتباه کیا اتياح نیاا. اندقائل موت کی و اندقائل اتيح کی پس

 ایا. انساان باه انسان روح است نسخ ای. هستند مختلف اقوال نیا باشد، مرتبه صد شد،با

 و ةجماعا نماوت» بلکه است، فسخ نه است، نسخ نه ای. وانيح به انسان روح است مسخ

 خواهادیم کاه را تاساه نیا. کند اراده هیآ نیا با خواهدیم خدا را تاسه نیا ،«آخرون اينح

 ا،اما. باشد مقد  اينح بر نموت دیبا نموت، خوب ا؟ينح ای باشد مقد  نموت دیبا ،کند اراده

 ایا است مقد  اتيح نجایا در شد، فاتت و ما ،مُرد انسان یوقت کالً که چهار  مرحله آن

 را بُعاد ساه آن حساب نجایا در میيگویم ؟کندیم کاره چ اينح و نموت پس. اتيح موت؟

 باه کناد، نقال را هاانیا و مساخ و نساخ ،کند نقل را اقوال نیا کل خواهدیم خداوند که

 فرقاه آن باه نسابت اماا. شاد ايانح بار مقاد  نموت که فرمود ورطنیا را هیآ هاآن حساب

 ،میمُارد ماا یوقتا. است انتقال نه است، نسخ نه ،ريخ: ندیگویم که رياخ فرقه آن چهار ،

 باا را نماوت بر مقد  یاينح نیا. است نموت بر مقد  اينح نجایا. است مطلق مر  گرید

 وَ» ًاياثان اوالً، است یقطع که تاسه آن نهیقر با تا،سه آن نهیقر با م؟يفهمیم یانهیقر چه

 فرماوده نقل خداوند که «الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ» یمقتضا ،«الدنْنيا حَياتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ قالُوا

 شیمقتضا ،ندیگویم مختلف یهاگروه نیا که آنچه صددرصد نقل است، نکرده نقض و

 نیا ایآ .ممات سنخ کی است، ممات کی و اتيح سنخ کی است، اتيح کی که است نیا

 ،یکلا طورباه ممات سنخ کی نیا و نشود، هانیا و نسخ اگر یکل طوربه اتيح سنخ کی

 اساتفاده ماا را نموت و اينح پس است، مقد  ممات بر اتيح است؟ یگرید بر مقد  کدا 

  .مرحله کی نیا. ريغ ادله آن از ميکنیم

 ،اسات مختلاف نسخشاان ایاآ ،تناساخ به نيقائل نیا که است نیا بحث گرید مرحله

 است نیا هانیا قول ایآ نه؟ ای استسان کی نسخ و مسخ ایآ فسخ، و رسخ و مسخ و نسخ

 ؟شاودیم نتقالم گارید وانياح ایا گارید انسان بدن کی به فق  روحش مُرد، دیز اگر که

 رهکا سات،ه اتيح رهک نیا که یمادام است؟ تنقل در دائمًا روحش ،ريخ ای. است احتمال

 عاالم نیاا کاه یماادام. ندارند قبول قيامت و برز  را که ةاميالق قبل و البرز  قبل اتيح
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 آن به بدن آن از بدن، آن به بدن نیا از هست، و هست طورنيهم روح نیا ست،ه اتيح

 روح گااه. اسات مساخ گاه است، نسخ گاه نه، ای. مسخ در یوانيح و نسخ در ینانسا بدن،

 چه. کندیم تبادل طورنيهم گاه ،رودیم پسرش بدن به گاه رود،یم االغ بدن به  جنبال

 بادن نیا از بدن، آن به بدن نیا از ست،ه ايالدن ةايالح که یمادام بماند روح نیا مستمرً

 نیا .انسان به وانيح از وان،يح به انسان ازیا  هاوانيح فق  ای هاانسان فق  ای بدن آن به

 باه انساان از کاه اسات مساخ یمقتضاا و هاانساان باه انسان از که است نسخ یمقتضا

 . هاوانيح

 یزندگ. ديهست حساب اتيح منکر جم  در شما د؟یيگومی هچ شما میيگویم هانیا به

 اتياح منکار شاما ،باشد متعدد ايدن یزندگ هم قدر هر است، ايدن یزندگ اختتا  از بعد که

 ليادل. دارناد استبعاد فق  نه، د؟یدار یليدل مطلب نیا بر. ديهست ثواب و عقاب و حساب

 جناب در خالقاه، قادرت جنب در هم آن شود،ینم ليدل که استبعاد. دارند استبعاد ندارند،

 یطاورنیا ظاهرً یعنی ستبعادا است، استبعاد. شودینم ليدل استبعاد ين هممخلوق قدرت

 و کتااب ادلاه ه،ياعقل ادله بلکه. دیندار جزا و حساب اتيح ینف بر یليدل شما پس. است

 را هياعقل ادلاه از یقسامت که است ليدل تما  ،هیفطر ادله ه،يعلم ادله ه،يحس ادله سنت،

 ليادل کاه دياکنیم انکاار هچآن د،يکنیم ادعا آنچه یبرا شما ًايثان اوالً، نیا. کرد  عرض

 منتقال گارید انساان بدن به روحم ،مُرد  که من دیيگویم د،يکنیم ادعا که آنچه. دیندار

 یلايدل چناين مينيبیما اشاخاص، باه ميکنیم مراجعه یوقت ست؟يچ شما ليدل. گرددیم

 اگار مُارد، هچا هار یا فاجر ای تاجر ای دکتر ای مهندس ای یربان عالم انسان نیا اگر. ستين

 نیاا نکاهیا از اسات؟ شاده منتقل ميفهمیم کجا از شود، منتقل گرید بدن به وحشر نیا

 تماا  آقاا نیا چون چرا؟ شد، آقا فالن بدن به منتقل روحش بعد ،مُرد آقا یقلعباس حاج

بایاد  شاما. ساتين یزياچ نيچن. است او مشابه اعمالش تما  افکارش، تما  ش،یهاحرف

 باه قائال کاه نیدارو. است نيهم مسينیدارو هینظر هنکیا کما د،یاوريب دست به مشابهت

 حاق شاما میيگاویم. دنادار شاباهت چاون دیاگویم ،اسات نهیبوز از انسان که است نیا

 دياکن فارض اگر ؟است وحدت بر ليدل شباهت مگر. دیندار گرانید حق ،دیدار را خودتان

 از که است نیا بر ليلد وانيل دو بودن مشابه نیا است، هم با مشابه آوردند که وانيل دو

 شودینم مگر ؟دنباش کارخانه کی از دارد لزو  چه. است کارخانه دو ر،يخ اند؟نهکارخا کی

 بسازد جداهم  را انسان و بسازد نهیبوز حق اراده شودینم مگر ؟بسازند مشابه کارخانه دو

 نساخ الياخ نیا یرو و دیاگرفته ادی نیدارو از شما. نباشد کار در انواع ءنشو نجایا در که

 باه منتقال مُارد، که انسان روح نکهیا به ميهست قائل که ما ،بله :دیيگویم مسخ اليخ ای
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کاه  اسات نیا ليدل. ميکنیم بحثبعد  را وانشيح حاال ، دليل داریم.شودیم گرید انسان

 افکاارش، کالماش، د،یاز نيعا اسات، زناده کاه ومرع ناآل. است مُرده دیز نیا بينيممی

 او هام پاس ،اوسات مماثال چاون. ستين که نيع اوست، مماثل است، او نيع اعمالش

 نيچنا هم اگر میيگویم. است شده متصل گرید بدن به و است کرده رها را بدن که است

 کاه دياکن داياپ نفر دو شما. ستين هم طورنیا و نیدارو هيقض مثل. شودینم ليدل باشد،

 نفار روح و اسات مُارده نفار کیا رساد چاه اتا. ستندين صددرصد هم مانند و هستند زنده

 . است آمده نیا بدن در یگرید

 جواب چقدر شودیم جيگ آد  که است غل  حرف بس از یعنی. ميکنیم سؤال یوانگه

 کاه باود مارده خاودش ومارع شاد، ومرع بدن به منتقل و مُرد که آد  نیا روح ایآ. بدهد

 نيجنا در اگر. شودیم روح دو یدارا پس ،دبو زنده اگر بود؟ زنده ای شد، او بدن به منتقل

 د،یياگویم شاما کاه یاهمااد اسات، نشاده خلق او در روح هنوز که ینيجن نیا اگر است،

 مُارد، شخ  نیا بدن و بدن نیا از شد منفصل روح نیا یوقت. دیيگویم شما که یرهد

 را نیا ديخواهیم اگر. ندارد روح هنوز بچه نیا که زن نیا رحم در رودیم دیآیم روح نیا

، چه موق  دیيگویم را نیا اگر. دیيبگو ديتوانینم را یلاوّ چون. دیيبگو را نیا پس ویيد،بگ

 او مانناد کاه ديرسا یحد به شد، بزر که این  یوقت ؟است آن نیاکه  شد خواهد معلو 

 و دباشاهام  یمطلب نيچن اگر. است او مشابه تما  او کار او، فکر او، عمل او، سخن ،بود

 دياکن داياپ فارد کی شما ًايثان .اوالً نیا ست،ين وحدت بر ليدل مشابهت نیا باشد، مشابه

. اسات یگارید بادن در حااال کرده، یزندگ سال پنجاه یکس بدن در قبالً باشد ادشی که

 انیاآقا مورچاه، یعنای ذر. اسات غل  ذر عالم و ندیگویم انیآقا که ذر عالم مثل .میندار

 اشهیآ در نکهیا یبرا ه،یذر عالم دیيبگو عالم مورچه. ما مورچه بودیم؟ ،ذر عالم گویندمی

 اريبسا نیمفسار از یحتا گارید بارادران متأسافانه. میکارد بحاث هفته چند ما مفصل که

 دقات ماا یوقتا هیاآ از اماا. فرمودناد یگرید ورط ییطباطبا بزرگوار عالمه یحت بزرگوار،

 بَناي مِانْ رَبناكَ أَخَاذَ إِْذ وَ». میندار ذر عالم میراويب دست به ميخواهیم مطلب و ميکنیم

 أَنْ شَاهِدْنا بَلاى قاالُوا بِارَبِّكُمْ لَسْاتُ أَ أَْنفُسِاهِمْ عَلى أَْشهَدَهُمْ وَ ذُرِّیَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَ َ

 ذر را هیاذر چارا شاما ؟ساتيچ ذر «ذُرِّیَّاتَهُمْ. »1«غاافِلينَ هاذا عَنْ كُنَّا إِنَّا اْلقِيامَةِ یَوْ َ تَقُولُوا

 یکسا نسال از ایا گار،ید صاورت باه اوست خود نسل نیا ای ها،نسل یعنی هیذر ؟!دیکرد

 لغات ذریاه را ذر کردیاد، شما اما. هستند اوالد هانیا و هستند اجداد هاآن که است گرید
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 لغات نظر از. است هاانسان اعقاب در که یفرزندان یعنی هیذر مورچه، یعنی ذر !دیريبگ ادی

 . مطلب نظر از چه تا د،یفرمود اشتباه را مطلب شماهم 

 یگارید عاالم در خلقاتش از قبال انساان که بر اینکه میآوریم ما که یاادله از یکی

 معصاو  باه حااال. باشاد معصاو  ولاو د،یاوريب انسان نفر کی شما :است نیا است، نبوده

 هنگاا  ر،ياخ باشاد، ادشی والدت از قبل نیا که دیاوريب انسان نفر کی. میندار یدسترس

 در آد  نیاا اگار و ذر، عاالم نيقاائل قاول باه ذر عالم در آد  نیا اگر. باشد ادشی والدت

ی زياچ دیابا اسات، باوده یگارید بادن در نیاا اگر ،تناسخ به نيقائل قول به تناسخ عالم

. آوردینم انينس که مکان به مکان از انتقال. باشد ادشی که دیاوريب نفر کی باشد، ادشی

 رفاتم نجاایا از اگر ؟رفت اد ی اشهمه ،گفتم درس رضااما  مسجد رفتم ا خانه از من اگر

 ورطانیا شادن منتقال گارید یجاا باه. هساتم، خاود  خود  من ؟رفت اد ی ،گرید رهک به

 بارود، اد یا فکار  برود، اد ی زدن حرف. برود اد ی دانستمیم من آنچه تما  که کندینم

 کاه یروح نیا شد، منفصل آن از روح ناآل که یبدن نیا. ستين نکهیا برود، اد ی لبمطا

 ادیاز افکاار دارد، ادیاز مطالاب و است هاحرف نیا و اهللتیآ و پروفسور و مهندس یليخ

هماه چياز را  نیاا شاد، متصال گارید بادن باه شاد، منفصل بدن نیا از تا روح نیا دارد،

 بادن کی در است، ميفه و است عاقل و است عالم که یروح اگر ،یوانگه. فراموش کرد

 عار نيجنا بشود، منتقل که نيجن در چطور فهمد،یم نه؟ ای فهمدیم هم باز باشد کوچک

 نیاا شاد چطاور. فهمادینم چيازی چيها دیآیم رونيب یوقت نيجن ؟!فهمدینم و زندمی

 هام اگار. فهمدینم چيه و نيجن به شد منتقل روحش ،بود بزرگوار عالمه عالم که یآدم

 یعنای این... بدن در گرید روح ،رفت نيب از او روح ،هستند که ییهاآد  نیا به شد منتقل

 نیاا هام آنجاا. اسات رنا  نيهما آسامان میبارو کجاا هر به. است خراب دیبرو جا هر

 باه منتقال روح نیاا نکهیا به رسد چه تا ؟رفت ادشی کالً چرا ،هداشت قبالً که ییهاحرف

 عنوانبه که است یگرید مطلب آن 1«خاسِئينَ قِرَدَةً كُونُوا» باب در البته. بشود انويح کی

 تأتی. تتمة للبحث و. است داده هاآن به خداوند ايالدن و ی که است ییجزا

نَا لِمَا تُحِبنهُ وَ ْقعَظِيمِ وَ وَفِّآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبنهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»
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