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 سوره زمر در باب توفّی 42تفسیر آیه 
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 باشدد، چه هر ای باشد، مسخ چه باشد تناسخ چه صرفًا الموت بعد اتیح به راجع

 کار در یااستحاله است، جزا و است حساب نهیزم که یالموت بعد اتیح مخصوصًا و

 ذلک مع. بود نخواهد یئیش عدم بر لیدل هم استبعاد که است یاستبعادات فقط. ستین

 اتیدح تحقد  بدر میدار هیحس یهانمونه و شواهد نیهمچن و هیعقل و هیفطر ادله ما

 و ادله همان یمبنا بر آن دنباله و .میکرد عرض را هیعقل ادله از یریمقاد. الموت بعد

 از فیتکل اتیح زمان در ما که یاهیحس ادله اما و. است شده عرض که است نیمواز

 فیتکل اتیح که هاانسان دنیخواب خود. است نوم یکی م،یدار الموت بعد یبقا یبرا

 از خدود نیدا سدت،ین فیتکل اتیح اما ماند،یم اتیح اصل. شودیم برطرف یمقدار

 یانسدان نفد  آنکده از بعدد کده کنددیم بیدتقر را مستبعد مطلب نیا که است یالهاد

 باشدد، یافاصدله ندو  هر گرفت، فاصله بدن از انسان یِانسان عاقله روح یعنی انسان،

 هیدآ دو فیشدر قدرآن در مدا ندهیزم نیا در. سته برگشت تحق  بلکه برگشت، امکان

 هیدآ، هیدآ نیا از قبل ،زمر سوره. انعام سوره 61 هیآ دوم زمر، سوره 44 هیآ یکی. میدار

لُّ فَإِنَّمدا ضَلَّ مَنْ وَ فَلِنَْفسِهِ اهْتَدى فَمَنِ بِاْلحَ ِّ لِلنَّاسِ اْلكِتابَ عَلَیْكَ أَْنزَْلنا إِنَّا»: 41  یَضدِ

 . «بِوَكیلٍ عَلَیْهِمْ أَْنتَ ما وَ عَلَیْها
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 آن اختالف و ستیچ موت و نوم هیقض اشتراک که است مطلب نیا به منتقل عدب

 و مدا اةٌیدح منتهدا ،شدودیم المدوت بعدد اتیح تحق  استفاده آن اشتراک از ست؟یچ

كُ مَنامِهدا فد  تَمُدْت لَدمْ الَّتد  وَ مَوْتِهدا حینَ اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ» ما، موتٌ  الَّتد  فَیُمْسدِ

لُ وَ اْلمَددوْتَ عَلَیْهَددا قَضددى م ى أَجَددلٍ لددىإِ اْلددأُْخرى یُرْسددِ  لِقَددوْمٍ لَآیدداتٍ ذلِددكَ فدد  إِنَّ مُسددَ

 کده یتدوف ،«یَتَدوَفَّى اللَّدهُ» اول،. اسدت مبارکده هیدآ نیا در بحث چند جانیا 1«یَتَفَكَّرُونَ

 آن خدود هدم بدرد، نیبد از انسدان را یموجدود اگدر. یوافد مؤکدد اخذ از است عبارت

 اعددام آن سدت،ین یتدوف نیدا. سدتا امددهین یزیچ من دست هم و رفته نیب از موجود

 رفتده نیبد از ظاهر در برد، نیب از یظاهر وضع در را یموجود اگر ر،یخ انًایاح. است

 آنکده بدا است، من قدرت طهیح در و یعلم طهیح در. است من نزد قتًایحق اما. است

 اهلل» نده ،«تیدمی اهلل» نده ،«یَتَدوَفَّى اللَّدهُ». اسدت نیا یتوف. است شده جدا روح از بدن

 را انف  خداوند. است وفا در دتأکّ و است تفعل باب یتوف .«یَتَوَفَّى اللَّهُ»بلکه  ،«عدمی

 نیدا رد،یدگیم خدواب حدال در نیهمچند و مدر  حال در که را هاانسان یهاجان و

 نیدا. اسدت دایدپ قددرت  در و علمد  در خداوندد نزد اما. است دایناپ یگرفتن گرفتن،

 ،خدواب حدال در ترنییپدا اید مدر  حدال در رد،یدگیم فاصدله دنب از که یانسان روح

 مؤکددِ یِوافد اخدذ در بلکده گدردد، ندابود شدود، گدم بدرود، نیبد از کده سدتین طورنیا

 یرو. هسدتند یبداق انفد  نیدا او قددرت قبضه در و او علم در. هست عالم پروردگار

 . میکنیم بحث بعد یتواف

 یهدانف  ایدآ اسدت؟ ییهدانف  چه نجایا در هانف از  مراد «اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ»

 چدون ،اسدت یوانیح یهانف  نیهمچن ای فقط، یانسان عقل و روح که است یانسان

 سدوم اسدت؟ ینبدات یهانف  سوم مرحله در نیهمچن ای. است نف  یدارا هم وانیح

 روح فقدط .شدودینم نفد  بده ریدتعب ینبدات روح از چون. ستین یاصل مورد در قطعًا

 نفد  بده ریدتعب لغدت در آن از کده اسدت یانسدان روح بداتتر مرحلده و اسدت یوانیح

 ینبدات روح بددن در شد، یتوف یوانیح روح با یانسان روح که یهنگام البته،. شودیم

 روح ،یانسدان روح رفتن دنبال به. رودیم نیب از یمختصر زمان از بعد اما هست، باز

 تحق  حالت که رفت خواهد نیب از ینبات روح ،یوانیح و یانسان دنبال به و یوانیح

 فقدط ایدآ سدت،ین مدراد طبعدًا ینبدات نفد  که است، نجایا در که انف  اما. است موت

 نفد ، کده میکنیم استفاده هیآ خود از هست؟ هم یوانیح نف  ای است یانسان نف 
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 بلکه. ستین فقط نوم حالت ای. ستین فقط مر  حالت فقط چون. است یانسان نف 

 آن مشدترک طوربده مر  حالت در و خواب حالت در. است مر  حالت و نوم حالت

 حالدت در یوانیدح نفد  امدا. است یانسان نف  است؟ کدام گرددیم متوفا که ینفس

 انفد  انف ، نیا از مراد پ . شودینم یتوف خواب حالت در اما شود،یم یتوف موت

 اطالق نجایا در هیآ اما گردد، اطالق هم یوانیح نف  بر نف  لفظ ولو. است هیانسان

 در یتوف مراد اگر. است فرموده ذکر را نوم هم و را موت هم چون است، دیمتق ندارد،

 یتدوف یوانیدح نفد  دنبدال  به هم و یانسان نف  هم موت حال در بود، موت حال

 حدینَ اْلأَْنفُ َ ىیَتَوَفَّ اللَّهُ» که است بحث مورد هم نوم حال در یتوف چون اما. شدیم

 انفد  از مدراد نیبنابرا ،است کار در هم منام چون ،«مَنامِها ف  تَمُْت لَمْ الَّت  وَ مَوْتِها

 .است هیانسان انف  که است انف  اول طبقه فقط نجایا در

 بده راجدع ریتعب نو  سه فیشر قرآن در ما ،«مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ»: سؤال

آمدده  فیشدر قدرآن یجدا چندد در که است ریتعب نیهم ریتعب کی. میدار موت حادثه

 ارواح چده هسدتند، ارواح قَبَضه که مالئکه گر،ید یرهایتعب. است جانیهم یکی. است

 سدوره 50 هیآ در مثالً. میدار هیآ دسته دو ما فیشر قرآن در ،ثهیخب ارواح چه و بهیط

 ذُوقُوا وَ أَدْبارَهُمْ وَ وُجُوهَهُمْ یَْضرِبُونَ اْلمَالئِكَةُ كَفَرُوا الَّذینَ وَفَّىیَتَ إِْذ تَرى لَوْ وَ» :انفال

 گونداگون یکارهدا و شدئون مالئکه، که مالئکه از یگروه «اْلمَالئِكَةُ» .«اْلحَری ِ عَذابَ

 كَفَدرُوا ذینَالَّد یَتَدوَفَّى إِْذ تَدرى لَدوْ وَ». هستند اتیمتوف مالئکه مالئکه، از یاعده. دارند

 پد . کنندیم چنان و نیچن کنند،یم یتوف که یامالئکه را «كَفَرُوا الَّذینَ» ،«اْلمَالئِكَةُ

 یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» :نیهمچن و. هستند ماتهإ مالئکه جمع و است جمع ست،ین نجایا در اهلل

 اللَّهُ» هیآ چند در ؛شد تهدس سه پ . 11 هیآ سجده سوره «بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ

 چندد در و کفدار ریغ به نسبت چه کفار، به نسبت چه «اْلمَالئِكَةُ» هیآ چند در ،«یَتَوَفَّى

 و ءایحإ ؛یتوف اصل که است نیا تناسب ست؟یچ آن تناسب. یتوفی «اْلمَوْتِ مَلَكُ» هیآ

. کنددیم ماتهإ که است ح  فقط گاه منتها. است یتعال و سبحانه ح  به مربوط ماتهإ

 نفد  به مربوط یتوف نیا که. مالئکه یاول  یطر به نه و است واسطه الموت ملک نه

 لیدل و دارد بحث نیا البته. هستند درجه آن در که یکسان و است( ص) نییالنبخاتم

، شودیم دوم دسته که الموت ملک که هستند ارواح از یقسمت. خودش یجا در دارد

 اسدت، اتمدوات دار ریدوز کده المدوت ملدک کده هسدتند هیدانث درجات مقامات هانیا

 بده نسدبت «اْلمَالئِكَةُ». هستند «اْلمَالئِكَةُ» سوم مرحله و کندیم یتوف حضورًا خودش

 فرسدتادن بددون است اهلل نه «كَفَرُوا الَّذینَ» یتوف. هستند عذاب مالئکه «كَفَرُوا الَّذینَ»
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 مالئکده از یاعدده بلکده. اسدت هیدثان لدهمرح کده است الموت ملک نه و الموت ملک

 در «آمنوا نیالذ و. »«كَفَرُوا الَّذینَ» به نسبت ة هستندماتاإل و یالتوف ةمالئک که هستند

 کده هستند مؤمن که یکسان مقابل در باب، کی ،«كَفَرُوا الَّذینَ یَتَوَفَّى» ...را سوم طبقه

 .خوانمیم تانیبرا را اشهیآ

 

 ]سؤال[ -

 مدثالً. کدردم عدرض که بود یموضوع بحث عنوانبه و بود استدراک نوانعبه آن -

 یگروهد «عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَیِّبینَ اْلمَالئِكَةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّذینَ»: 32 هیآ نحل سوره در

 در کده یکسدان و اهللرسول اول طبقه. هستند انمؤمن سومِ طبقه که هستند منانؤم از

 را نیمؤمن ایآ. هستند نیمؤمن سوم طبقه هستند، دوم مرتبه ،دوم طبقه .هستند حد آن

 بلکدده. ندده اسددت؟ اتمددوات دار  یرئدد کدده لیددعزرائ. ندده کنددد؟یم یوفتدد بالواسددطه اهلل

 بده هستند، اتموات دار وزارت عمال و هستند خدمه هانیا که یامالئکه ،«اْلمَالئِكَةُ»

 طَیِّبدینَ اْلمَالئِكَدةُ تَتَوَفَّداهُمُ الَّذینَ» هانیا ًایثان وتالم ملک دستور به و اوتً اهلل دستور

  .«عَلَیْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ

 کند،یم یتوف که الموت ملک ایآ ًایثان ندارد، یتناف هم با اوتً مرحله سه نیا پ 

 یوحد در مثدال . اسدت اهلل اذن بده اسدت؟ اهلل اذنه بد ای است خودش اریاخت به نیا

 یبدرا را یوحد نییالنبخاتم بعد ،(ص) نییالنبخاتم به کندیم یوح که اوندخد. است

 چدون اسدت، کدرده یوحد مدا بده نده؟ اید است، کرده یوح ما به خدا. کنندیم انیب ما

. ستین بالواسطه یول. برساند ما به نکهیا یبرا است، کرده حضرت آن به که یایوح

 بالواسدطه، اسدت کدرده یوحد پ . تاس کار در واسطه چون است، نکرده یوح ما به

 نده آنجدا. اسدت معلوم که اول درجه اماته ماته،إ باب در. بالواسطه است نکرده یوح

 خدودش یجدا. در کنددیم اماته خداوند ،ةماتاإل ةمالئک نه است، کار در الموت ملک

 ستا لیعزرائ که دوم مرحله در و. کنمیم عرض فهرستًا فقط من نجایا ،میکرد عرض

. «بِكُدمْ وُكِّدلَ الَّدذي اْلمَدوْتِ مَلَدكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» :الموت ملک مبارکه هیآ نیا سبح بر

 الَّدذي اْلمَدوْتِ مَلَدكُ» را، همده ،«یَتَوَفَّداكُمْ قُْل» .11 هیآ است، 32 سوره که سجده سوره

 لاو بخد  چدون ؛است بخ  دودر واقع  سه بخ  است.« مکُ» نیا منتها ،«بِكُمْ وُكِّلَ

 اسدت نیا بخ  کی. ماندیم بخ  دو. ستین کار در الموت ملک است، اهلل یتوف که

 اسدت نیدا گدرید بخد . کندیم یتوف انصارش و اعوان ۀواسط بدون الموت ملک که
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 یامالئکده چده و اماته، در هستند نیبیط که یامالئکه چه مالئکه، واسطه با ،ریخ که

 . هستند کفار به نسبت که

 کدار در «اْلمَالئِكَدةُ» نده و اسدت کدار در المدوت ملدک نه که یاول حلهمر در نجایا

. سدتین یبحثد و اسدت روشدن یلدیخ مطلدب آنجا در ،نیبیط «اْلمَالئِكَةُ» ولو هستند،

 یتوف بالواسطهو  شخصًا الموت ملک ای کند،یم یتوف الموت ملک که ییآنجا ولکن

 اتمدوات دار ریدوز کده المدوت ملدک اید. اسدت وممعل «اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ» کند،یم

 سده نیدا پد . کنندد یتدوف اهلل اذنه بد هاآن که دهدیم دستور اماته مالئکه به است،

 .است مطلب کی نیا. ندارند یتناف هرگز هم با مرحله دو نیا ای مرحله

 

 ]سؤال[ -

ایدن  اسدت، معلومکه  کندیم یتوف بالواسطه خدا که باشد ینفس اگر انف  نیا -

. است معلوم نیا که است الموت ملک واسطه با که باشد ینفس اگر. خواهدنمی لیدل

 سوم مرحله نیا است، «اْلمَالئِكَةُ» بلکه ست،ین الموت ملک واسطه با که باشد یانفس

 که است نیا دوم مطلب مطلب، کی نیا. ستین اصالً ریتعب سه نیا نیب یمنافات. است

 بسدم کم،یدیحی تکم،یدمی م،یدار کم اماته. میدار یتوف فیشر قرآن در ماتهإ باب در ما

 و المدوت بعدد یبقا و موت و نوم انیجر کند حشر خواهدیم که ییجا در ولکن ،اهلل

 یمعند بده یتدوف اصل اصوتً. است راتیتعب گونهاین ،یاول  یطر به را النوم بعد یبقا

 کدار را ارواح جسدم، نظدر از و روح نظر از انسان. دارد بُعد چند یتوف. ستین راندنیم

 دو هدر گداه. دارد بُعدد دو جسم نظر از و روح نظر از ،یوانیح و یانسان ارواح م،یندار

 فقدط. اسدت یگدرید مرحلده جسم عدبُ است، متوفا روح بُعد فقط گاه. است متوفا بُعد

 تاسد یانسدان روح بُعدد اید باشد، متوفا روح بُعد کهیی هم آنجا. است متوفا روح بُعد

 یتوف هانیا همه. است موت حال در یوانیح و یانسان روح بُعد ای نوم، حال در فقط

 . است

 از را یوانیح روح و یانسان روح خداوند کند،یم دایپ تحق  یواقع موت که یوقت

 اریبس بحث مورد که مرحله کی. دارد مرحله دو یتوف نجایا در رد،یگیم یکل به بدن

 نابود و ردیمیم و رودیم نیب از روح ندیگویم یگروه که است روح یتوف است، ادیز

لَْلنا إِذا أَ قدالُوا وَ». اسدت جسدم یتدوف دوم مرحله. شودیم  را یدومد 1«اْلدأَرْضِ فِد  ضدَ
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 بِلِقداءِ هُدمْ بَدْل جَدیددٍ خَْل ٍ لَف  إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ» د،یبگو خواهدیم

 نیدا. «تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل * كافِرُونَ رَبِّهِمْ

 نیدا کده جسدم یبقدا در هم و است بحث روح یبقا در هم یعنی. است جسم مرحله

 وَفَّىیَتَد اللَّدهُ» روح بده راجع. گرددیبرم او به روح و دیآیم تبلور حالت به بعدًا جسم

 نیبدد از شددوند،ینم گددم انفدد  کنددد،یم یتددوف را انفدد  کدده اسددت خداونددد ،«اْلددأَْنفُ َ

 امدا. هسدتند ، بداز هدمکنندد دایدپ یبرزخ حالت کنند، دایپ غشوه حالت ولو روند،ینم

 کده آن ؟«اترض یفد ظدلّ» چه کسدی ،«اْلأَرْضِ فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ» جسم به راجع

 خاکسدتر و خاک و شد گم نیزم در ما بدن این یوقت ایآ. است بدن نیا است، یارض

 روح بدرای اسدت، جسدم برای ست؟یچ برای« جَدیدٍ خَْل ٍ» ،«جَدیدٍ خَْل ٍ لَف  إِنَّا أَ» شد

 کده یکسدان سدت؟یچ «جَدیددٍ خَْلد ٍ» ،هسدتند روح یبقا به قائل که یکسان. ستین که

. شدودیم دوم خلد  چدون سدت؟یچ «جَدیددٍ خَْلد ٍ» باز هم ستند،ین روح یبقا به قائل

 یویددن چهدره بده خداوند را ماده اصل و است موجود ماده اصل یعنی «جَدیدٍ خَْل ٍ»

 . آوردیدرم است، ثالثه نشئه است، آخرت با مناسب که یتبلورات آن با است، بوده که

 راجدع نیدا. اماتده بدوناست  کل یتوف گاه. است یابعاد یدارا یتوف نیا نیبنابرا

 1«كَفَددرُوا الَّددذینَ مِددنَ مُطَهِّددرُ َ وَ إِلَدد َّ رافِعُددكَ وَ مُتَوَفِّیددكَ إِنِّدد ». اسددت(  ) حیمسددبدده 

 مخاطدب «کَ» ر،یدخ ؟بددنک اید نفسدک «یمتدوف ینإ» فرمود ؟ستیک «کَ» ،«مُتَوَفِّیكَ»

 لفدظ. رانمیدمیم را تدو نددارد. جسدم هدم روح هم ،هیجزئ بکال است، حیمس از عبارت

 جسدم از بعضدًا ای جسم از کالً روح گرفتن فاصله که ستین کار در نامهإ لفظ و ماتهإ

 یتدوف. اسدت یتدوف از اخد  اماته. است اماته از اعم یتوف. است یتوف نیا پ  .باشد

 .است اماته از اعم

 

 ]سؤال[ -

 عُدكَرافِ وَ مُتَوَفِّیكَ إِنِّ ». میدیفهمیم باز نبود هم آن اگر. است نهیقر هم آنبله،  -

 چده «مُتَوَفِّیدكَ إِنِّد » :یاولد نقطده نیهمد یول. است نهیقر هانیا همه ،«مُطَهِّرُ َ وَ إِلَ َّ

 یسد بدا بزنندد، دار بده را(  ) یسدیع گرفتندد میتصدم که یموقع فرمود؟ خداوند موقع

 داد، هدایهودی لیدتحو و فروخدت را حیمسد یوطیاسدخر یهدودای نقدره نهینقد پارچه

 یبدرا. «مُتَوَفِّیكَ إِنِّ » :فرمود خدا. بزنند دار بهکه  رندیبگ خواستند را حیمس هایهودی
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 را حیمس رند،یبگ را حیمس اگر. رندیبگ را حیمس خواهندیم که است ییجا نجایا نکهیا

 هدماو  کشدتن از بعدد. اسدت نشدده هدم کشدتهالبتده حدات  او، کشتن از بعد. کشندیم

 بده متوجده کده ییهالعنت همه نکهیا یبرا د،ش ختهیآو دار بر حیمس که گفت خواهند

 یننگد کید نیدا. بدرود نیبد از بیصل لعنت و دار لعنت نیا لهیوس به است، نییحیمس

 هیفد عتیشر لعنت از را ما حیمس که. است شده ننگ ندارد تیواقع که آن یفرض. بود

 اگدر و. اسدت موجدود لیداناج نصدوص در. شدد لعنت مورد ما یجا به که است گشته

 . داشت یشتریب تیواقع و بود باتتر لعنت نیا داشت، تیاقعو

 نجدایا در. کنمیم یواف اخذ من ،«مُتَوَفِّیكَ إِنِّ ». دهدیم بشارت نجایا در خداوند

 دنبدال بده کده اهاندت همده آن و کشدند،یم. برنددیم را حیمس نکند، اخذ خداوند اگر

 کدم تدو از چیهد ،یکداف طوربده رمیدگیم را تدو مدن. بدود خواهدد دنبدال به واقعًا دارد،

 رذل مکان که یمکان نیا. شودیم کم جسم از نه شود،یم کم تو روح از نه شود،ینم

 ،«إِلَ َّ رافِعُكَ وَ» کجا؟ برم،یم را تو مکان نیا از. کنند اهانت تو به خواهندیم و است

 راندنیم صحبت «إِلَ َّ عُكَرافِ» خیر،؟ رانمیمیم را تو یعنی ؟ستیچ «إِلَ َّ رافِعُكَ» یمعن

 خدا ؟رودیم خدا نزد نکهیا یمعنا به «إِلَ َّ» ؟معنا چه به «إِلَ َّ رافِعُكَ» وانگهی. ستین

 خدود عالم در من یعنی. برود خدا نزد که ندارد جا ندارد، حد ندارد، مکان. ندارد نزد

 میدداروایدات ، کمدا اینکده در بعضدی رنرسدد تدو وجدود به یگزند آنجا در که برمیم

 عدالم مدورهعم کدرات از یاکدره هدر در(  ) حیمسد باشدد، جدا هر چهارم، حات آسمان

 گدرید انکسد نده هسدتند، نصدارا نده هسدتند، هدودی نده کده برد خداوند آنجا در ،است

 تا و است زنده هم هنوز نساء سوره 159 هیآ حسب بر نکهیا تا. هست آنجا در هستند،

 وَ مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إِتَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ». بخواند نماز دیایب یمهد پشت یوقت

هیدًا عَلَدیْهِمْ یَكُدونُ اْلقِیامَدةِ یَوْمَ  أَهْدلِ مِدنْ إِنْ وَ». سدتین یتدوف قبدل ،«مَوْتِدهِ قَبْدلَ» «شدَ

 کتداب لاهد چده هر ر،یغ و نصارا و هودی ؛کتاب اهل کل. است راقغاست نیا ،«اْلكِتابِ

 هایحیمسد یحتد تاکنون نکهیا یبرا. است نمرده پ  ،«مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إِتَّ». است

 دشدمن کده هایهودی ها،یهودی رسد چه تا اوردند،ین حیمس حضرت به حیصح مانیا

 آن نیخدون دشدمن. میکدرد مصدالحه مدا گفتندد رًایاخ ولو. هستند حضرت آن نیخون

 مدانیا و هسدتند او بده کدافر چدرا دارند، قبول را حیمس هایهودی اگر. هستند حضرت

 . دییبفرما مراجعه ریتفس در که دارد یقیعم و مفصل اریبس بحث نیا البته ؟آورندینم

 اید اسدت، زندده هندوز حیمسد پد  ،«مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إِتَّ اْلكِتابِ أَهْلِ مِنْ إِنْ وَ»

 کی در زمان، کی در ولو کالً کتاب اهل نکهیا یبرا. دیگویم دروغ -اهلل معاذ- قرآن
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 ردیدبم نکدهیا از قبدل رد،یدبم خواهددیم(  ) حیمس که یزمان کی در. است مراد زمان

 فرمود خدا اگر «لَیُؤْمِنَنَّ». آورندیم مانیا او به نصارا و هودی از عالم، کتاب اهل تمام

 خددا کده میددار «آمَنَّدا قدالُوا» کید .اسدت «آمَنَّدا قالُوا» از ریغ ،است مطلب واقع «نَآمَ»

 کید ،«وانُدآمَ» ریدخ وقدت کید 1«قُلُدوبُهُمْ تُدؤْمِنْ لَمْ وَ» ،میآورد مانیا گفتند :دیفرمایم

 ،«نُمِؤیُد» اول بُعد در دهد،یم تیواقع بُعد دو در که یمانیا نیا حتمًا «لَیُؤْمِنَنَّ» مرتبه

 کده لسدان کدار اسدت، قلدب کدار مانیا چون، «نُمِیُؤ» یمعنا به ،«نُمِیُؤ» دیگویم خدا

 اهدل کدل آورنددیم صددرصدد حیصدح مانیا حتمًا ،«بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ» دوم بُعد در. ستین

 مدرده حیمسد اگدر چدون. است نمرده هنوز حیمس پ . ردیبم حیمس نکهیا از قبل کتاب

 باشند، آورده مانیا حیمس به ابکت اهل کل که میباش داشته سراغ را یزمان دیبا بود،

 اکثدرًا یحتد. ندارندد حیمسد بده نسدبت یمانیا نظر از را یوضع نیچن نییحیمس یحت

. بدود خواهدد «لَیُدؤْمِنَنَّ» حیمس حضرت به کالً هودی بشود گفتهکه  رسد چه تا ندارند،

 . ستین اصالً آن در موت که یتوف نیا. است یتوف کی نیا

 حالدت یتدوف اسدت، قظدهی حالدت یتدوف نیدا قظده،ی حالدت کده یتوف دوم مرحله

 را حیمسد خواسدتندیم که یکسان و اشرار مکان از کردن، عوض را مکان فقط یداریب

هندوز  ایددن اتیدح کده کامدل یتدوف است، اول یتوف نیا. بردن رونیب زند،یاویب دار به

 اللَّدهُ» ندد،ریگیم ین آدما از انسانی را روح ،ریخ که است نیا دوم یتوف موجود است.

 روح هندوز رد،یدگیم انسان نیا از خداوند را یانسان روح 2«مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى

 ندوم حالت در. است نوم حالت نیا. است یباق هم ینبات روح پ . است یباق یانسان

 آن در کده یتدوف یوتا مرحلده. نکدرد جددا ؛است یتوف یوتا مرحله نیا. است یتوف

 و بده بدردارد کدره نیدا از را موجدود نیدا کالً نکهیا مگر ندارد، وجود هرگز نکرد جدا

 عبدارت. است کردن جدا که دوم مرحله و. است حیمس ببرد، در اختصاص گرید یجا

 اسدت. ندوم حالدت بشود، جدا موقت طوربه انسان بدن از یانسان روح که است نیا از

 روح آن دنبدال بده شدد، جددا بددن از کده یانسدان روح ،ریخ که است نیا سوم مرحله

 حاصدل اماته موت حالت در که است ییجا در لیتفص نیا و بشود، جدا هم یوانیح

 هدم بدا روح دو هدر نجدایا در ،رانددیم را او خداوند و است داریب یکس اگر ات و بشود

 روح فر  در ،یانسان روح اصل در ،هم تیمع به یوانیح روح و یانسان روح. دنرویم
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 که ییآنجا در. کندیم تیتبع هم ینبات روح بعد روند،یم رونیب هم تیمع به یوانیح

 هیقضد نیدا اسدت، جددا و بدود نخواهد هم با یوانیح و یانسان روح دو گرفتن فاصله

 در بناسدت اگدر. اسدت خدواب کده یحدال در ،«مَنامِها ف  تَمُْت لَمْ الَّت  وَ». است موت

 بلکه گردد،یبرنم نجایا در رد،یبم خواب در است بنا اگر و. دانگردیبرم رد،ینم خواب

 . «الموت تمی هنا». است خارج که یانسان روح به شودیم منجذب یوانیح روح

 در موت سوم مرحله است، نوم دوم مرحله ،( ) حیمس یتوف یوتا مرحله نیبنابرا

 نف  و یانسان نف  ،یداریب حال در موت در چون قظه،ی حال در موت ، نهنوم حال

 نیدا. رودیمد هداآن دنبال به هم ینبات روح که گردندیم خارج هم با یوانیح روح و

 یعندی یتدوف. «مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ». دارد بحث انیجر نیهم در مبارکه هیآ

 بددن نیدا در یانسدان روح گدرید مُدرد، انسدان یوقتد. شدودیم گرفتده یانسان روح کالً

 اشدتراک حسداب بده کده اسدت ییجدا نجایا یول. ستین هم یوانیح روح البته. ستین

 وَ» اهلل، بسدم ،«مَوْتِها حینَ اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ». باشد مراد دیبا یانسان روح فقط یتوف

 حدال در هکد ییهاانسان آن ،«مَنامِها ف  تَمُْت لَمْ الَّت  اْلأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ» یعنی «الَّت 

 یتدوف. دارد فدرق دوم یتدوف با اول یتوف ولکن ،«یَتَوَفَّى» هم آنجا اند،نمرده خوابشان

 و کندیم دایپ تحق  موت و یوانیح با شودیم گرفته یانسان روح نف  ،«مَوْتِها حینَ»

 از بعدد ناخن نیا رتر،ید ینبات روح چون. رودیم نیب از هاآن دنبال به هم ینبات روح

 یمقددار کیدی نبدات روح شدود،یم بلندد کدم کی مو شود،یم بلند یمقدار کی مر 

 یعندی. رودیمد نیبد از مدوت حدال در هدم بدا یوانیدح و انسدانی روح ولکن ماند،یم

 . ردیگیم فاصله

 رد،یدمیم خدواب در اندًایاح اسدت، خدواب کده یکسد «مَنامِهدا ف  تَمُْت لَمْ الَّت  وَ»

 خدواب در اگدر. اسدت یوضدع کید رد،یدبم خدواب در اگدر .ردیمینم خواب در انًایاح

 شدده گرفتده بددن از یانسدان روح نیدا حدال دو هدر در یول. است یگرید وضع ردینم

 1«اْلمَدوْتَ عَلَیْهَدا قَضدى الَّت  فَیُمْسِكُ» شود؟یم هچ «مَنامِها ف  تَمُْت لَمْ الَّت  وَ». است

 خواهدیم نائم آدم نیا بر موت حکم و اقض خداوند اما است، نمرده هنوز و دهیخواب

كُ» کندد؟یم کاره چ. کند وارد كُ» را؟ هچد ،«فَیُمْسدِ  حدال در انسدان روح یعندی« یُمْسدِ

 بدر میددار لیددل چندد مدا نجدایا پد ،. هست که نیا ؟«یُمْسِكُ» بدن  در هنوز خواب

 .«ًایواف أخذی» «:یَتَوَفَّى» اوتً. شودیم خارج بدن از یانسان روح خواب حالت در نکهیا
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 حاصدل مدوت ای نوم است بنا و است موجود بدن در روح که یحالت در «ًایواف أخذی»

 یبداق بددن در روح نیدا کده اسدت حاصل لیتحص نیا چه؟ یعنی« یَتَوَفَّى» نیا بشود،

 اوتً، نیدا. اسدت بددن رونیب و ًایواف را انف  نیا «ذُأخُی» اوتً ،«یَتَوَفَّى» نیا پ . بماند

 کده انسدان بددن در یانسدان روح امسداک ،«اْلمَدوْتَ عَلَیْهَدا قَضدى الَّتد  فَیُمْسِكُ» ًایانث

 نیا نکهیا بر است دوم لیدل نیا پ  است، اتیح استمرار موجب. ستین موت موجب

 خدواب حالدت در حدات است، برده رونیب خداوند را یانسان روح است، شده که یتوف

 قَضدى الَّتد  فَیُمْسِكُ» ؟کندیم چه راندیبم بناستحال که . راندیبم را نیا بناست خدا

 بناسدت خدواب حال در که یکس آن .«مُسَم ى أَجَلٍ إِلى اْلأُْخرى یُرْسِلُ وَ اْلمَوْتَ عَلَیْهَا

 کدالً آدم نیدا از یوانیدح و یانسدان روح انفصدال در یتوف تحق  و ردیبم یکل طوربه

  .«عَلَیْهَا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ» یا هر چه، رجعه یال یا برزخ یال بعد که بشود

 خدارج ندوم حالدت در یانسدان روح یکدی اینکده،؛ میفمهیم معنا چند« یُمْسِكُ» از

 کده یانسدان روح نیا. و بمیراند کند اماته را نیا نوم تحال در خواهدیم خدا و است

 روح و یانسان روح نیب چون شود؟یم چه نباشد،« یُمْسِكُ» اگر ،«یُمْسِكُ» است خارج

 نیبد چدون. موقتدًا مگدر ،شودینم تنها. کنند یزندگ دیبا هم با است، تجاذب یوانیح

 کند،یم را بدن رشد و نمو اداره که یوانیح روح و است یعقالن روح که یانسان روح

 یزیدچ اگدر آهدن، کیدنزد رنددیبگ را رباآهن اگر ربا،آهن مثل. است تجاذب هاآن نیب

 تجداذب مانع رد،یبگ را جلو یزیچ اگر اما شود،یم حاصل تجاذب نیا رد،ینگ را جلو

 خدارج انسدان بددن از ندوم حدال در را یانسان روح نیا خداوند نجایا در. بود خواهد

. بشود حاصل یاعجاز مگر. خوابدینم همیشه که نوم حال در انسان نیا. است کرده

 روح بده مجدددًا شدودیم ملحد  یانسدان حرو بعدًا و خوابدیم یساعت چند کی ات و

 . بود خواهد یداریب و قظهی حالت و انسان یوانیح

 دو نیهم در و است  یدق و زیر بسیار مطلب شود؟یم حاصل چطور موت حادثه

 ،شدد خارج روح نیا «اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ» :هیآ نیا مخصوصًا ،است هیآ

 روح طبعدًا و است آن در یوانیح روح و است نائم که انسان دنب نیا .سته بدن نیا

  یپد حالدت دو نجدایا در اسدت، رفته رونیب یانسان روح حات است، آن در هم ینبات

 یانسان روح «مُسَم ى أَجَلٍ إِلى اْلأُْخرى یُرْسِلُ» شود، داریب انسان نیا بناست ای ؛دیآیم

 داریب یعنی بدهد، اتیح استمرار شود، ملح  یوانیح روح به که فرستدیم خداوند را

كُ» ولکدن. بدهدد یزنددگ استمرار و بشود آن  امدا ،«اْلمَدوْتَ عَلَیْهَدا قَضدى الَّتد  فَیُمْسدِ

كُ» رد،یدبم خدواب حدال در صاحب  است بنا که یروح  نگده را یانسدان روح ،«یُمْسدِ
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 یبرا ؟چرا. کندیم دایپ تحق  موت نجایا در شد، داشته نگه که یانسان روح. داردیم

 روح دیدبا حتمدًا. باشدد داشدته یزنددگ یوانیدح روح بدا فقدط توانددینم انسان نکهیا

 نگده را یانسدان روح خداوند که قدرنیهم لذا و. بشود یوانیح روح به متصل یانسان

 موقدت انفصدال نیدا یعندی داشتن نگه نیهم ،نگرددبر یداریب مقرر موعد در که دارد

 نیدا که یمادام. شد خواهد یدائم و یحتم انفصال بگذرد، خواب یدعا وقت از اگر

 تمدام خدواب مقددار یوقتد ولکن. ندارد لزوم یامساک است، نشده تمام خواب  مقدار

 روح و بماندد بددن نیدا در توانددینم انسدان یوانیدح روح گدرید شد، ادیز ادیز و شد

 یاحتمداتت از یکدی لدذا و. دبماند یوانیح روح بدون تنها تواندینم هم انسان یانسان

 بددن و یبرزخد بددن نیبد اسدت یبرزخ انسان یوانیح روح که است نیا میدار ما که

 . کنیمکه بعد صحبت می است یگرید بحث آن. انسان یویدن

 

 نگده خدارج در خداونددرا  یانسدان روح نیدا ،«اْلمَدوْتَ عَلَیْهَدا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ»

. شدودیم منجدذب یانسدان روح بده یوانیح روح ؟شودیم هچ داشت که نگه دارد،یم

 نیدا سدت؟یچ الحدال ةعدیطب نکند، امساک خواب حال در را یانسان روح خداوند اگر

 یوانیدح روح بده شدود،یم برگشدت یانسدان روح شدد، تمدام کده خواب وقت که است

 جاذبده یرویدن یجلدو گرفدت، را برگشدت نیا یجلو خداوند اگر اما. شودیم منجذب

 روح ،«اْلمَدوْتَ عَلَیْهَدا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ». گرفت را تجاذب ، جلویگرفت را دوتا نیا

 روح. بماندد تنهدا توانددینم یانسدان روح داشدت، نگده که حات. داشت نگه را یانسان

 منجدذب یانسدان روح بده یوانیدح روح نجدایا در بماندد، تنهدا توانددنمی هم یوانیح

 ،«اْلدأُْخرى یُرْسِلُ وَ اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ» .«الموت کامل تحق یف» شودیم

 بلکده رد،یدنم خدواب حدال در بناسدت اگر. داردینم نگه یعنی مسک،ی ت یعنی رسلی

م ى أَجَدلٍ إِلدى -الدنف  اخخدری– اْلأُْخرى یُرْسِلُ وَ». شود داریب خواب از بناست  .«مُسدَ

 انًایاح دو هر بر یمسم اجل لفظ چون ،یحتم ریغ اجل ای یحتم اجل ای یمسم اجل

 . شودیم اطالق

 

 امدا .اسدتو ساده  یعاد نکند، فکر انسان اگر .«یَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآیاتٍ ذلِكَ ف  إِنَّ»

 در ات،یح و موت و نوم نیب سهیمقا و اتیح موت نیب سهیمقا در کند فکر انسان اگر

: میددار تیدروا در کدهآورد یمد دست به مطلب نیا یبرا از ییهانشانه و اتیآ نجایا
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 هدم نیهمچند. اسدت ةخراآل و ایالدن نیب برزخٌ ،برزخ که طورهمان 1.«اْلمَوْتِ أَخُ النَّوْمَ»

 و ایددن یزنددگ نیبد کده طورهمدان. مدوت حالت و قظهی حالت نیب است یبرزخ نوم

 هدم طورهمدان 2«یُبْعَثُدونَ یَدوْمِ إِلدى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ» که است فاصله آخرت یزندگ

 واسطه آن و است واسطه کی ،مر  بعد و ایدن یزندگ در بودن داریب حالت به نسبت

 استفاده، همین فرمودند از این آیه ائمه که ییهااستفاده جمله از. است نوم از عبارت

 برادر موت منتها هستند، برادر هم با ادوت نیا «.اْلمَوْتِ أَخُ النَّوْمَ» که ی استعال اریبس

 . است کوچکتر برادر نوم و است بزرگتر

 

 ،یاولد ةٌیدآ ،«یَتَفَكَّدرُونَ لِقَدوْمٍ لَآیداتٍ ذلِدكَ ف  إِنَّ» ؟است اتیآ چطور ]قضیه[ نیا

 انسدان روح کده انسدان دنیدخواب چنانچده اگدر. المدوت بعد اتیح یبرا از اول نشانه

 خروج اگر ،ردیبم روح که بود نیا یمعنا به روح خروج و ندیخواب اگر شود،یم خارج

 کده ییهاانسدان درصدد ؟شدوندیم داریدب هاانسدان چرا پ  است، مر  با مالزم روح

 رندد،یمیم خدواب در کده ییهاانسدان درصدد مقابدل در شدوندیم داریدب و خوابندیم

 اما. است بات اریبس اریبس درصد. است هزار در 999 مییبگو است ممکن است؟ چقدر

 از بعدد روح یبقدا نکهیا بر است لیدل مر مهین نیهم. است مر مهین نوم حالت نیا

 روح یبقدا سدر بحث چون. دارد تحق  بلکه است، ریپذامکان تنها نه، بدن از انفصال

 .یانسدان ؟یوانیدح اید اسدت ترمهم یانسان روح ایآ ...بدن از که یانسان روح ایآ. است

 ،یندیمع مددت کی در ولو ،هست بدن از انفصال از بعد یانسان روح هک شد ثابت اگر

 . آیت کی نیا. ستین روح مردن یمعنا به بدن از روح انفصال نیبنابرا

 

 هیدتوف را شدما شدب «بِاللَّیْدلِ یَتَوَفَّاكُمْ الَّذي هُوَ وَ»: 60 هیآ انعام سوره در دوم تیآ

 در ات و ،«اْلدأَْنفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ». است ف ان ؟است کدام «مکُ» در اینجا را؟ هچ ،کندیم

 و روح مدا خدواب حدال در مگدر. سدتین که حیمس یتوف کند،یم یتوف خدا که خواب

خدا فقط  نکهیا یبرا ست،ین که هم مر  یتوف ؟گرید کره و گرید عالم به رودیم بدن

 فدرق ،نیطلدوعال نیبد ، چده درروز در چده شدب، در چدهنده،  ؟راندیمیم را ما شب در

 اولد  «اْلمَوْتَ عَلَیْهَا قَضى الَّت  فَیُمْسِكُ» نیا ،«بِاللَّیْلِ یَتَوَفَّاكُمْ الَّذي هُوَ» نه،. کندینم

                                                           

 .189 ، ص73 ج، األنوار بحار. 1

 .100. مؤمنون، آیه 2
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م ى أَجَدلٍ إِلدى اْلدأُْخرى یُرْسِلُ وَ». دیگویم دارد را ینا، «اْلأُْخرى یُرْسِلُ وَ» ،است  .«مُسدَ

 ندوم هدم یتدوف پد . اسدت کرده اطالق مستقالً انجیا در خداوند نوم بر را یتوف لفظ

 . ( ) حیمس مثل که است انسان وجود کل یتوف هم است، موت هم است،

 مدا» دانددیم آنکده حدال و .اسدت هیدحال واو ،«یَعْلَمُ وَ بِاللَّیْلِ یَتَوَفَّاكُمْ الَّذي هُوَ وَ»

 یعندی. اسدت جارحه از جرحتم اینکه بُعد کی. دارد بُعد دو جرحتم .«بِالنَّهارِ جَرَحْتُمْ

 کدار. شدودیم گفتده جارحده یکلد طوربده. هسدتند کار لهیوس که انسان یبدن یاعضا

. سدتین یظداهر یکارهدا انحصدار در کارهدا چدون ،دوم. بکندد بدد کدار بکندد، خوب

 بلکه. است جارحه هم هاآن است، صفات و است معرفت و است علم یباطن یکارها

 یبروند لیوسدا بدودن فعدال از ،انسدان یدروند لیوسا ودنب فعال یعنی بودن، جارحه

 یروهداین نیا است، انسان عقل است، انسان روح است، انسان قلب بلکه. است ترمهم

 فرماندده ؟ستین نطوریامگر  اندازد،یم کار به را یبرون یاعضا که است انسان یدرون

 کده معروفه تیروا آن برحسب ،است ح  و است عقل و است قلب از عبارت قوا کل

 أئمدة الحدواس و الحدواس أئمدة اخفكار و اخفكار أئمة العقول و العقول أئمة القلوب»

 بلکه. ندارند استقالل هستند، انسان یبرون و یخارج جوارح که اعضا نیا 1«اخعضاء

 یعندی یمعمدول ریدتعب آنبه  جارحه باشد، عمال جوارح از مراد اگر ،یدرون جوارح از

 دهدد،یم انجدام کدار کده یالهیوسد. دهددیم انجدام کدار که یالهیسو آن یعنی عامل،

 اما. شد جارحه دو هر پ  ،یدرون لهیوس ؟یبرون لهیوس ای است، ترمهم یدرون لهیوس

 کل نه و است یبرون اعمال کل جارحه از مراد نه. مییگوینمرا  کدامچیه مانجا یادر 

 اسدت، زدن جرح است، جرح از رحهجا .یدرون -یبرون اعمال کل نه و یدرون اعمال

 بدهد توجه و تذکر ما به خواهدیم در اینجا خداوند بد، اعمالیعنی . است زدن زخم

 مداتً، دتًا،یدعق اخالقدًا، علمدًا، د،یدزنیم جدرح د،یکنیم بد یکارها روز در که شما که

 یَتَوَفَّداكُمْ ذيالَّد هُوَ وَ» د،یکنیم نیالعالمرب طاعت طور از یتعد. دیکنیم یتعد نفسًا

 . «جَرَحْتُمْ ما یَعْلَمُ وَ بِاللَّیْلِ

 

. اسدت جارحه ،جرحتم که ندیگویم انیآقا. میدار عرض نیمفسر تمام با ما نجایا

. بدد کدار و کنددیم خدوب کدار یبرون یاعضا نیا است، انسان یبرون یاعضا جارحه

 زندده بعدد راندد،یمیم را شدما شدب د،یدکنیم خدوب کدار شدما دانددیم خداوند نکهیا

                                                           

 )با تفاوت(. 96 ، ص1 ج، األنوار بحار؛ 209 ، ص30 ج، بالقرآن القرآن يرتفس فى الفرقان. 1
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م ى أَجَدلٌ لِیُْقضدى فیدهِ یَبْعَدثُكُمْ ثُدمَّ». کندیم  در تنبده. دهددیم تنبده را مدا دارد 1.«مُسدَ

 خداوندد هدم بعدد و بشود حاصل ما یبرا خواب حال در یمرگمهین که است یصورت

 هدارحجآن  کده میگرد متنبه ما که مر مهین از بعد. کندیم زنده و کندیم داریب را ما

کدده از آیدده  آنچدده خددود نظددر از یلغددو نظددر از. مینکندد تکددرار میکددرد کدده ییهایتعددد و

 فهمیم...می

                                                           

 .60. انعام، آیه 1


