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 زنده شدن مردگان در دنیا 

 
 

 

 

 

 

  ؛نوممراحل مختلف 

 اختیاری اختیاری و غیر
 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ه واجب  اتبببا  ک یمخصوصًا حق ،اثبات حق است یه از طرف حق براک یاادله

ه قصورًا کاز ماست  یین نارسایا 1«اْلبالِغَةُ اْلحُجَّةُ فَلِلَّهِ قُْل»دله است. چون ادل ا ،است

ه از یبربان جم. حجینکیه بوجه نمیرًا به حجت بالغه الهیمخصوصًا بقص ،رًایا بقصیو 

ه و یاصبل حقبایقر یوم المعباد و سبایبرساتت رسبل  و د خودش و یاثبات بوح یبرا

. حقبایقن یباثبات ا یل باشد از برایان دارد دلکه امکاست  ینیل براهک یدارا ،هیفرع

 شیءل کل است و خدا عالم به یخداست و خدا خالق ادله و مدال ،انیچون طرف جر

نهبا از ین مقبدمات و ماننبد ایبا یرو ،است شیءل ک یم علیو رح شیءل که و قادر ب

 یه و بعبالاز طبرف حبق سببحان یو انفسب یات آفباقیبلفان بمبام آکت ما میهدا یبرا

واجب   یه حق سببحانه و بعبالکست ین طورنیج است. ایو شرعًا بس عًایو بشر نًایوکب

 یعبةرا یالشبم  فبکامبا  ،نیلفبکه را ببر میبامکه احیه و معارف فرعیند معارف اصلک

 ار آنها ننهاده باشد. یالنهار در اخت
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دو  یدارا 1«اْلحَبقُّ أَنَّبهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ ىحَتَّ أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیابِنا سَنُریهِمْ»ن یا

ان یبشبنوند و بعبد دوم جریف را مبیبلکخببار و بن إیبه اک یسانکبعد  یکعد است: بُ

لبف هسبتند و کلفبان مکگبر میا دیبه انسان و ک یه است. از آن هنگامیقض یاستمرار

و هر چبه جلبو از آن هنگام  ،ندکیشود و ثبت و ضبط میف بر آنها نوشته میلکقلم ب

 ،اسبتقبال اسبت یان حبال ببه سبویه جرک« سَ»ن یا بروند،بروند و اجتماعات جلوبر 

نُریهِمْ»دوام دارد.  ،فیلکشود حالت بیه ختم مکالموت  یحت  وَ اْلآفباقِ فِبي آیابِنبا سبَ

يْ كُبلِّ عَلبى نَّبهُأَ بِرَبِّب َ یَْكفِ لَمْ وَ أَ اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في هیدٌ ءٍشبَ « شبَ

ل مراحبل کب در تبًاا رحمی عذابًا ،تًایومیق بًاقدر د است، حاضر است علمًایخداوند شه

ه ک یلین و نسبت به مدالیلفکه میه و انفسیاء و نسبت به ادله آفاقیاش یو برون یدرون

 بِرَبِّب َ یَْكبفِ لَمْ وَ أَ» نیلفکم یبرا ا رجحانًایپروردگار عالم مقرر فرموده است وجوبًا 

سبتند و یوانبه نید ،ه قصبور مطلبق ندارنبدک یسانکن یبنابرا«. شَهیدٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى أَنَّهُ

هم در  ،ه مقرر استیو فرع هیل ابعاد اصلکه در ین ربانیبراه الًک ،ستندیف نیلکدون ب

ات رسل و یگر از آید هیات آفاقیها و هم در آها و عقلتاب و سنت و هم در فطرتک

ن و یهببا و زمببیق عببالم وجببود از آسببمان و آسببمانخالیبب لکببن یهببا و هم نببرسببالت

هبر دو ببه  ،استمرار بحث در موضو  نوم و ببرز  یبود از برا یان مقدمهیها. اینیزم

 مرابب  و معاد به مرابب . 

م نبو یبکت دارد و یبثرکه اکبم یبدار یاریبر اختینوم غ یکم: یدار ما چند نو  نوم

. در نداریماج یاحت فعالً م ویردکاشاره قبالً را  یاریاخت نوم. هر دو نوم است. یاریاخت

را  یاسبت، سباعاب یعباد یاریبر اختیباست: گباه نبوم غ بُعدهم چند  یاریر اختینوم غ

ه انسان کات بع  است کون از حرکثبات است، س ،ندکیاستراحت م ،خوابدیانسان م

است. گاه  ین عادیا .ساز است ادامه بدهدیه زندگکودش خ یارهاکبتواند به  مجددًا

 یاریب  از حبد معمبول اسبت اختیه ببکبنیا ،  از حد معمبول اسبتیاوقات خواب ب

 لَبِثُبوا وَ» هکبهبف کست. مانند خواب اصبحاب ین یاما همگان ،است یست، اضطرارین

 309ه جمعبًا کبسبال  سال و نبه سیصد 2،«بِسْعًا اْزدَادُوا وَ سِنینَ مِائَةٍ ثَالثَ كَهْفِهِمْ في

د. ییبد مراجعه بفرمایخواهیم ،اتین آیمربوط است به بحث خود ا بفاصیل ه کسال 

 اْلكَهْبفِ فِبي آذانِهِمْ عَلَى فَضَرَبْنا» هکدن، غذا نخوردن و زنده بودن یصد سال خوابیس

                                                           

 . 53فصلت، آیه  .1

 . 25کهف، آیه  .2



3 

 

اسبت. آذان « مْآذانِهِ عَلَى»ست، ین« ابصارهم یعل»ست ین« قلوبهم یعل» 1،«عَدَدًا سِنینَ

رد یبهبا بمها مبرده ببود و اگبر قلب قل  ،بود« قلوبهم یضربنا عل»در وسط است. اگر 

چشبم خبواب اسبت  ،ن باشدیمرده است. و اگر ضربه بر ابصار و اع یلک طورانسان به

ه کب ین مثلبث حالبت انسبانیبدار اسبت. در ایدار است و قل  هم بیانًا گوش بیاما اح

ن هبر دو یا خواب ببودن گبوش و هم نبی یداریب ،ب بودن ا خوایدار بودن چشم یب

رَبْنا». اسبت مرحله وسبط را خداونبد منربور نربر قبرار داده ،نسبت به قل   عَلَبى فَضبَ

ه کبالً بشبود کبالقلب  هبم  یاآلذان بشود و ضرب عل ین است ضرب علکمم« آذانِهِمْ

 نشود. ن است ضرب بر آذان کاما اگر ضرب بر ابصار بشود مم ،ن مرگ استیا

گبباه چشببم انسببان  ،زراره :حه زراره امببام صببادق فرمودنببدیو لببذا در آن صببح

د قلب  یبگبوش انسبان خواب یدار اسبت، امبا وقتبیباما گوش و قل  انسان ب ،خوابدیم

. اما اگر ضرب به چشم نخورده، به گوش نخورده، است نمرده است، انسان هم خواب

ات یق حیره و مرحله عمیرحله اخه مکن ضرب به قل  یا ،ه ضرب به قل  خوردهکبل

ه یبن آیبه در اکب یابکباز ن یکبینبد. کیدا مبیبن موت بحقبق پیا ،و وجود انسان است

رَبْنَا عَلَببى آذَانِهِببمْ» :فرمببود  یعلبب»سببت، و نببه یچببون مببرگ ن« قلببوبهم یعلبب»نببه « فَضببَ

 ،بشبنود انسبان ،دار بشبودیانسان ب و ن است ضرب بر بصر بشودکچون مم« ابصارهم

 اْلكَهْبفِ فِبي آذانِهِبمْ عَلَبى فَضَرَبْنا»شنود. یبا گوش مانسان ن کول ،ب استچشم خوا

ن یبو نه سال است در مرحله دوم. ا یصد سال است در مرحله اولیه سک« عَدَدًا سِنینَ

 است.  یر عادیخواب غ ،ستین یخواب عاد یک

 یلبیخ ،رر اسبتکباسبت و م یار عادیه برگشتن روح به بدن بسک یدر خواب عاد

صبد یه سکب یر عبادیاما در خواب غ 2«لَآیاتٍ ذلِ َ في إِنَّ»ست، درست است ین یمطلب

فقط ببا  ،سته استنشاق هوا البته ،اشامدیبدن نپوسد، غذا نخورد، ن ،شدکسال طول ب

ه پب  کبست ین مطل  نیاز ادله بر ا این این آدم زنده باشد. آیژن هوا ایسکاستنشاق ا

 ؟ن روح را به همان بدن برگرداندیخدا ا ،از بدن انسان یها فاصله روح انساناز مدت

است و مرحلبه دوم  یرارکه بکن مرحله دوم خواب است. بعد از مرحله اول خواب یا

بعبد  ،مربببه اسبت یبکهبف که آن ه را خداوند نقل فرموده اسبت در سبوره کخواب 

ه کپوسد ی  نمرد و بدنیمیانًا انسان میاح .دارد یم به مرگ، مرگ هم مراحلیرسیم
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 ،رد و ببدن  نپوسبدیپوسد، انسان بمیرد و بدن  میمیانًا میاح بُعد دارد؛ن هم دو یا

مان او بدن یبه احترام ا ،ه خداوند به احترام روح اوکاست  یسکا ی نو  است؛ن دو یا

ن یاز مجاهد یکیند. کیبدن  را هم حفظ مدم، یدخودم ند. من کیاو را هم حفظ م

ببود در جبهبه  ید شد. جوانیشهنشستند، یه در خانه ما مکن در لبنان عه و مسلمایش

 یدا شبد، عبرق رویبپردند، چهبره او کرا دفن  یسکاو  کنارل. ش  ماه گذشت، یاسرائ

مسبجد ه کب یض( وقتبر) یمرعش ی. مرحوم آقااش بود مانند گل، ممکن استیشانیپ

چهارصد سبال  مربوط به یفرمودند من با چشم خودم جسدها ردند،کنب  باتسر را 

ن یبرضباخان ملعبون داد ا یا ببن آدم را وقتبیرکشود. زیم .بازه استکه دم یقبل را د

شتر است بدن  بازه یه مال هزار سال قبل و بکا بن آدم یرکز ،ردندکخان را خراب یش

 مرحله است.  یکن یات است. ایاستثنائ هانیا .است

نهبا یدها سبال و هزارهبا سبال و اه بدن انسبان هبم بعبد از صبکمرحله است  یک

اد یپوسد چون مدت زیبدن م ،ریه نخکن. گاه اوقات است یالعالمماند به اراده ربیم

سبت، ببدن ین ببدن نیبا یرو یو نرر خاص یاد است و جهت خاصیاست. اگر مدت ز

  ببه یهبایه بعضبکر فرموده است کرا ذ یمتعدد یهاف موتیاما قرآن شر ،پوسدیم

 فَقبالَ اْلمَبوْتِ حَذَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذینَ إِلَى بَرَ لَمْ أَ»ده یدن نرسیپوس

 دِیبارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذینَ إِلَى بَرَ لَمْ أَ» 243ه یسوره بقره آ .«أَحْیاهُمْ ثُمَّ مُوبُوا اللَّهُ لَهُمُ

 رؤیبته کب یعد محبوراهلل )ص( است در بُسولخطاب به ر« بَرَ لَمْ أَ»ن یا« أُلُوفٌ هُمْ وَ

ن یالمالعبربه ببه اراده یبه خفینده و فعلیگذشته و آ حقایق)ص( نسبت به  اهللرسول

ه را در قبرآن یبن آیبه اکبمنفصبل اسبت. مبا  یبه وحب رؤیت ،دوم رؤیتمستمر است. 

ه کبل یبا در انجیبخواننبد یند ماه در بورات اهل بوراتک یسانکم و یخوانیف میشر

ه کبانبد ردهکبق یمنفصبل دارنبد. بصبد یبه وح رؤیتنها یا ،خوانندیاند ملیاهل انج

ه پروردگبار عبالم کب ین گزارشبابیبنبابرا ،اسبت یتباب وحبکل و قبرآن یبورات و انج

 أَ»است.  یربیبص رؤیتست، ین یبصر رؤیتاست،  یعلم رؤیتن گزارشات یدهد ایم

 رؤیبت« دِیبارِهِمْ مِبنْ خَرَجُبوا الَّبذینَ إِلَبى بَبرَ مْلَ أَ». هر دو جهت را شامل است« بَرَ لَمْ

رده کبخداونبد ببه او ارائبه  ،شبده یغمبر وحیه بر پین آیه اک یهمان هنگام اهللرسول

ه هزارها بودند از بالدشبان خبارج ک یه در گذشته گروهکان گذشته را ین جریاست ا

 اللَّبهُ لَهُبمُ فَقبالَ اْلمَوْتِ حَذَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ ارِهِمْدِی مِنْ خَرَجُوا الَّذینَ إِلَى بَرَ لَمْ أَ»شدند. 

را انجبام  یارکخواهد یه مکخداوند « فِعْلَهُ قَوْلُهُ»(  باقر )ر امامیبر حس  بعب .«مُوبُوا

، انسبان د لفظ اسبتنفهمیشنوند و میم یسانکبا ست. البته یلفظ ن ،بدهد اراده است
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ر یبنخ ،باشبدر یبمه لفظ کست ین این صحبتگر یمابه دإ در ر. امایه و غکو جن و مالئ

  1.«فَیَكُونُ كُنْ لَهُ یَقُولَ أَنْ شَیْئًا أَرادَ إِذا أَمْرُهُ إِنَّما»نجا اراده است. یا

  کبد فالن یگویر قال است، میه بعبکنیرد و اکاراده  یعنی« مُوبُوا اللَّهُ لَهُمُ فَقالَ»

 ثُبمَّ»ن اسبت. یالمالعبربنفبوذ اراده  یر از ببراین بعبیا ان انجام شد.یرد و جرکل  بر 

ات یبز از حیبگر یه ببراکبهسبتند  یسبانکرد. کشود ینم یارکرا « أَحْیاهُمْ» ؛«أَحْیاهُمْ

ال خودشبان یبات را به خیآ ،ات بعد الموتیز از حیگر یبر برایلکا باتبر و ی یبرزخ

 یعنی« مُوبُوا اللَّهُ لَهُمُ فَقالَ» ندیگویل در لغت هم غلط است. میه بأوکنند کیل میبأو

نص اسبت.  ن برخالفیا .ردکدار یاز خواب ب یعنی« أَحْیاهُمْ ثُمَّ» دنها را خوابانیخدا ا

 لَهُبمُ فَقبالَ» اء از مرگ است. پ یحاست. إ هر دو یبوف ،ر از خواب است. بلهیمرگ غ

كُرُونَ ت النَّباسِ أَْكثَبرَ لكِبنَّ وَ النَّاسِ عَلَى فَْضلٍ لَذُو اللَّهَ إِنَّ أَحْیاهُمْ ثُمَّ مُوبُوا اللَّهُ  «.یَشبْ

 فرموده.  بصریحخداوند را ات ین مرگ و حیب« مَّثُ»ه با فاصله کاست  یابیه از آین آیا
 

  ]سؤال[ -

 یبک ،مینبکالً بحث یم بفصیخواهیل  است. نمیدل یکن هم یا ،اد داردیادله ز -

 «أَحْیباهُمْ ثُبمَّ مُوبُبوا اللَّبهُ لَهُبمُ فَقبالَ» م.یبل داریچند دل ولو .است یافکم یاوریل بیدل

 رد؟کبجباد یا ببرای آنهبا یگبریروح د یعنبیرد؟ کاء یاح را چهپ   ،ردکاء یخداوند اح

 ،ه در ببدن اسبتکبشه مبرده اسبت، روح یرد؟ بدن همکست. بدن را زنده یاء آنها نیاح

ن موت چه بود؟ اگر مبوت یپ  ا ات است زنده است،یه اشعه حکله روح یبدن به وس

« لهبم»، ستین «لهم» نجایجاد شود، در ایا یگرید روح دیبعدًا با ،روح بود یلکانعدام 

ه ارواح آنها در خارج بدن قرار کاست  صوربیها زنده شدند در ها. همانهمان یعنی

ن ارواح را ببه همبان یموت محقق شده و بعدًا خداوند همب ،گرفته، موت حاصل شده

ات بعد الموت یه بخ  اول از حکه یآ یکن یا ات است.ینجا حیه اکدان برگردانده اب

 ،چبون فاصبله نشبده ،نشبده یاه فاصلهکم یدار یات بعد الموبیح یکاست. چون ما 

م، یبمبوت دارات بعبد الیبحمبا ه کبنیل اسبت ببر ایدل یکن یا ده وین بدن نپوسیبنابرا

ان و کبه انفصبال از مکببل ،سبتیح نات رویبانفصال روح از بدن انفصبال از اصبل ح

 . است در بدن انسان یت روح انسانیفعال
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نهبا یه اکبل اسبت یاسبرائیراجب  ببه بنکبه  55ه یبه بقره آکن در سوره مباریهم ن

 رؤیبت یف راجب  ببه بقاضبایدر قرآن شر ایات متعددهیردند و در آک رؤیت یبقاضا

ه ما کمحال است « جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَ َ نَنُؤْمِ لَنْ مُوسى یا قُْلتُمْ إِْذ وَ»بحث است. 

اهلل سبه نبو   رؤیتم. چون ینیبا بصر بب ،بًاه خدا را جهرکنیم مگر ایاوریمان بیبه بو ا

ن هبم محبال یبا .یتیریبصب یطبیمح رؤیبت -2، یبصبر رؤیت -1است روی احتمال: 

ار یم و بحبث بسبیبار  دیه مبا در پبکبه بحث لقباء اهلل را ک. یمعرفت رؤیت -3است، 

 یگبریدانه در فلسفه و مخصوصبًا در عرفبان، یبک چیبز ه متأسفکاست  یفیار شریبس

 یابصبال رؤیتست، ین یوصول رؤیتاست،  یمعرفت رؤیتو  یتیعبود رؤیتن یا ،شده

ن یبا از ایباهلل  یه فنباء فبکبا ورود حق در انسبان یورود انسان در حق  رؤیتست، ین

 ست. ین طرفا آن ی طرف

 جَهْبرَةً اللَّبهَ نَبرَى حَتَّى لَ َ نُؤْمِنَ لَنْ مُوسى یا قُْلتُمْ إِْذ وَ»ردند که ک ییا بقاضانجیا

 یبک( عبجامبر ) ینجا ولینها را گرفت. ایصاعقه ا .«بَْنرُرُونَ أَْنتُمْ وَ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَْبكُمُ

بْعینَ قَوْمَبهُ مُوسبى اْختبارَ وَ»ه کبگبر یات دینند با آکیه مین آیبا ا یاستدتل  رَجُبالً سبَ

ه چطبور کبنبد یفرمای( معجامر ) ین همان است. ولیا 1«الرَّجْفَةُ أَخَذَْبهُمُ فَلَمَّا لِمیقابِنا

ه کبننبد و حبال آنکن یفه رسول معیخل یبدون ابصال به وحبوانند یممردم مسلمان 

 یمنهبا رد، انتخبابکبهفتباد نفبر را انتخباب  یلیرسول از هفتصد هزار اسرائ یاموس

 ،یأنه موس عنوانبه یشد. موسیه غلط نمکبود  یوح به ابصال ب باانتخا اگر ،یوح

انتخاب اسبت،  ،ار استیاخت« اْختارَ وَ»ه امتحان بود، هفتاد نفر را کالرسول  ینه موس

ْئتَ لَبوْ رَبِّ قبالَ الرَّجْفَبةُ أَخَبذَْبهُمُ فَلَمَّبا لِمیقابِنا رَجُالً سَبْعینَ قَوْمَهُ مُوسى اْختارَ وَ»  شبِ

فَهاءُ فَعَبلَ بِمبا بُهْلِكُنا أَ إِیَّايَ وَ قَبْلُ مِنْ أَهْلَْكتَهُمْ  یموسبه کب یهمبان هفتباد نفبر« السبُّ

ه ین آیم. اینید ببیه ما خدا را باکهمان هفتاد نفر بوزرد درآمدند. گفتند  ،ردکانتخاب 

 یبا قُْلبتُمْ إِْذ وَ»ه کبتند، همه نبودند ها هسهمان« قُْلتُمْ إِْذ وَ» .ندکیان میهم همان را ب

 یاگر نبب «.بَْنرُرُونَ أَْنتُمْ وَ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَْبكُمُ جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَ َ نُؤْمِنَ لَنْ مُوسى

اگبر  یدرسبت. ولب ،ردکبانتخباب  یرا نبب یعلب ،بسبم اهلل ،نبدکانتخاب  یوح عنوانبه

ببوده اسبت  یموسب یغمببر مبا نببوده و ببرایپ یه ببراکبنبد کانتخباب ن یوح عنوانبه

هفتاد نفر را انتخباب  یگر، موسید یزهایو چ یمطالب یه اشاره باشد براکنیا عنوانبه

 رد و هفتاد نفر بوزرد درآمدند. ک
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 یدر قبوم موسب 1،«یَعْبدِلُونَ بِبهِ وَ بِباْلحَقِّ یَهْدُونَ أُمَّةٌ مُوسى قَوْمِ مِنْ وَ»ه کو حال آن

دوازده نفبر  یآن نقببا ،بودنبد« یَعْبدِلُونَ بِبهِ»بودنبد « بِباْلحَقِّ یَهْدُونَ»ه کبودند  یسانک

ه هر هفتباد نفبر کرد کهفتاد نفر انتخاب  یارائه وح ی) ( منها یموس یبودند و... ول

فبه رسبول را یخلفه یشبود سبقین مبیند: پب  بنبابرایفرمایامر م یّبوزرد درآمدند. ول

ه حالبت کبرسبول  یاانبد؟ موسبیفه متصل ببه وحبینند؟ سقکینماشتباه  ،نندکن یمع

شبما  ،ردکاشتباه ی وح ی منهائًانجا استثنایدر ا ،است یاش حالت وحیدعوب یاصول

 ه...کند یگویها مید؟ بعضینکیاشتباه نم

 

 ]سؤال[ -

رد کبن افبراد را انتخباب یه بهتبرکب ین افراد، وقتبیبهتر یعنیامامت نه، انتخاب.  -

 پی  ماست.ه صد آمد نود کند؟ چونکبواند انتخاب یباتبر را م ،مدغلط درآ

 

 ]سؤال[ -

ه بناست بروند ک یسانکل ک؟ نائ  خودش. نائ  خودش و چه کسینشد، نائ   -

نبد و صبوت کیجاد میا یه خداوند صوت وحکحاصل بشود و بشنوند  رؤیتطور و 

 یلیرا مراجعبه بفصبن یبا ن انتخباب اسبت.یبا ،شبودینبازل مب یبورات بر موسب یوح

 یرا نبه ببرا یبواننبد افبرادیه نمبکب یسبانکردم. کاختصار عرض  طورد من بهییبفرما

ه اگبر کبرد کآنها را انتخاب  ،ه بروند در طور و صدا بشنوندکنیا یبرا ،خالفت رسالت

 لَبنْ»د، آنهبا رفتنبد و گفتنبد ینکقبول  ،آمدند و دندیرا شن یوح یها رفتند و صدانیا

 ینبد آقبایگویمب ،نندکیه اعتراض مکها یو لذا بعض «.جَهْرَةً اللَّهَ نَرَى حَتَّى لَ َ نُؤْمِنَ

رد کن یجمهور مع یدرآمد، رئ طورآن ،ردک را نیمع ینگهبان فالن یدر شورا ینیخم

) ( اسبت،  یه موسبکبمبا  نِیر از معصومیمعصوم غ .ستیه نکدرآمد. معصوم  طورآن

فه ین سقیبنابرا .درآمدطور نیانتخاب  ا ،ردکانتخاب  یوح یشان منهایانمونه است. 

 ند؟کبواند بیار مچه ک

كُرُونَ لَعَلَّكُبمْ مَبوْبِكُمْ بَعْبدِ مِنْ بَعَْثناكُمْ ثُمَّ»ه ین آیا ن بعبث عبن یبا« بَعَْثنباكُمْ» 2«بَشبْ

ات یبه حکب« مکنباییاح»ست، بعث عن الموت است. چبون ین« مکناییاح»الموت است، 
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ه در ببرز  کبانتقبال روح  یعنبی ،اء داردیبحات إیاز آ ید. اگر هم در بعضاستمرار دار

 مَبوْبِكُمْ بَعْبدِ مِبنْ بَعَْثنباكُمْ ثُبمَّ»باشبد.  یویبه ببدن دنکن بدن انسان یزنده است به هم

 .«بَْشكُرُونَ لَعَلَّكُمْ

 

 ]سؤال[ -

 بَعَْثنباكُمْ ثُمَّ*  بَْنرُرُونَ مْأَْنتُ وَ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَْبكُمُ»چون فرمود  ،نها مرده بودندیا -

 مرگ است. یست؟ موت چ «مَوْبِكُمْ بَعْدِ مِنْ

 

 ]سؤال[ -

ست. مبوت قلب  یموت قل  ننجا یا« مکموب» یعنی« امات قلبه»نه است، یآنها قر -

ن یبا ردنبد.کینمب رؤیبتال ردند، اگر موت قل  نداشتند، سؤک رؤیتال ؤه سکداشتند 

و  259ات یبم ببه آیشبویبعد منتقل م. «مَوْبِكُمْ بَعْدِ مِنْ عَْثناكُمْبَ»ه که ین آیح ایهم صر

 . آیهاست طورنین قرآن ایهمه ا ،دینکد دقت یبا یلیه خین دو آیالبته راج  به ا. 260

ها عَلبى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي أَوْ» :ه بقرهکسوره مبار 259  أَنَّبى قبالَ عُرُوشبِ

قببل   .آخبر یال« لَبِْثتَ كَمْ قالَ بَعَثَهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَمابَهُ مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یيیُحْ

ماببه اسبت اء و إیبحإدر آنجا صبحبت  «كَالَّذي أَوْ»م است با نمرود. بعد یمحاجه ابراه

هم به « هُ»ر یه ضمک 1«اْلمُْل َ اللَّهُ آباهُ أَنْ رَبِّهِ في إِبْراهیمَ حَاجَّ الَّذي إِلَى بَرَ لَمْ أَ»گر ید

 یُحْیي الَّذي رَبِّيَ إِبْراهیمُ قالَ إِْذ»هر دو درست است.  ،گردد هم به نمرودیم برمیابراه

 أَنَبا قبالَ یُمیبتُ وَ یُحْیي الَّذي»ن، رب من کاء و امابه یبو هم اح ،یاگر بو رب «یُمیتُ وَ

 ندکاء اراده ید. احیاء و امابه را نفهمیه احکدر خرفت و نفهم بود قنیا «أُمیتُ وَ أُحْیي

 «أُمیتُ وَ أُحْیي أَنَا» :گر، گفتید ین زد جایا یول رد.یند زنده بمکاراده  ،زنده بشود و

 ،دیشکم نیگویم ،ومت منکاند در حه مستحق مرگک یسانک :ه گفتکن بود یه ایقض

م یاببراه .«أُمیبتُ»د پب  یشکم بیگویم ،ستندیه مستحق مرگ نک یسانک .«أُحْیي»پ  

بر است نیّه بکگر ید یرد، زد جاکنجا اصرار نیا ،خرفت استو  خر یلین خیه اکد ید

ن یبا ،ردکبافبت ید دریه با عقل، با فطرت، با شعور باکاست  یمطلب یک ...ه با چشمک

دانست. مثبل ح در معنا نیصر هم لفظ را یحت ،گذاشتنار کعقل و فطرت و شعور را 

 ،دانستیم الدتلةظنیشان هم قرآن را یا .است ةدتلالقرآن ظنیند یگویه مک یسانک
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 ییجا به مید و لذا ابراهیرا نفهم« أُمیتُ وَ أُحْیي»ه کدانست یم الدتلةظنیعبارت را 

مْ ِبِ یَبْأبي اللَّبهَ فَإِنَّ إِبْراهیمُ قالَ» .فهمدین خر هم باشد میا ،ه با چشمکزد   مِبنَ الشبَّ

 ،آورد به مغبربین است، شم  را از مشرق را می، اهلل ا«اْلمَْغرِبِ مِنَ بِها فَْأتِ اْلمَْشرِقِ

ن یبا«. الرَّبالِمینَ اْلقَبوْمَ یَهْبدِي ت اللَّبهُ وَ كَفَرَ الَّذي فَبُهِتَ» اور به مشرق.یبو از مغرب ب

 گر زد. ید یبه جابعد  ،دیه او نفهمکاست  یاء و امابه اصلیبحث در اح

 

 ]سؤال[ -

اء یباح ،ل انسبان بخبوردکبه  اءیاح شان فرمودند اگریه اک طورنه دارد، همانیقر -

مبان بخبورد یر بخبورد، ببه عقبل بخبورد، ببه اکباء به فیاما اگر اح .است یلکاز مرگ 

 وَ أُْنثبى أَوْ رٍذَكَ مِنْ صالِحًا عَمِلَ مَنْ» ،«فَلَنُحْیِیَنَّهُ»د ینکاست. مثالً فرض  یگریمطل  د

ر مدرسبه یبسبال در آن ز یک ینیخم یادم است آقای 1«طَیِّبَةً حَیاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِنٌ هُوَ

غب   یشبان بعضبیردنبد و در بحبث اخبالق اکیه بحث اخالق مبین آیا یه رویضیف

 هِبيَ وَ قَرْیَبةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي أَوْ»بود.  طورنیوقت ابود. آن یردند از ب  عرفان قوکیم

غمبر است یپ یول ،باشد هکهر این چه کسی باشد، کاری نداریم، « عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ

 یست، چرا؟ براینباشد ن یشان صاح  وحیه اکنیاست. احتمال ا یصاح  وح یعنی

« لَبِْثبتَ كَبمْ قالَ بَعَثَهُ ثُمَّ امٍع مِائَةَ اللَّهُ فَأَمابَهُ مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى قالَ»ه کنیا

 ببا اوا یبدر دن و ن زنبده اسبتیبزنبد؟ ایحرف م چه کسیخدا با  .حرف زد با اوخدا 

ه ببه کباسبت  ید الهامییا حداقل بگوی« لَبِْثتَ كَمْ قالَ» است. ین وحیا ،زندیحرف م

ه در کباسبت  یتبیواقع یبکن یبشد، باتخره خدا با او سخن گفتبه، ا یقل  مادر موس

ر ببود، دو ببرادر یبشبان جنباب عزیا ،ا بباتبریبات مترافره ینجا است. و برحس  روایا

 یکبیز با هم متولد شدند و با هبم مردنبد یر و عزیز، عزیزعُ یکیر و یعز یکیه کبودند 

شبد. چبون یه مبکباسبت  یبسبؤاتاز  یکبین یبا .پنجاه سال یکی ،ردکسال عمر  150

ه کبق مبرگ اسبت یاز مصاد ین مصداقیسال مرد، اه صد ین آیر بر حس  ایجناب عز

ن ین ببدن از ببیبه اکبرد کبن کاریفاصله شده خدا هم  یلیفاصله شده، حات خ یلیخ

 م.یخوانینرود، نه، حات م

 أَنَّبى»ن یا که دیآیم پی  نجایدر ا سؤالن یا« مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى قالَ»

ه کبم یبات داریبه بر حس  رواکهستند  یغمبر الهیر هستند و پیشان عزیاگر ا ،«یُحْیي
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شان ببورات را یو ا اسرائیل رفته بودبورات از بین بنی ،ه دوباره زنده شدک یر وقتیعز

ن یبگفتنبد ا ،نها خوانبدیا ایر از حفظ بریخواند. چون بورات را عز آنها یاز حفظ برا

ه کبنیببه حسباب ا ،ر اسبتین همان عزیا 1«اللَّهِ ابْنُ عُزَیْرٌ اْلیَهُودُ قالَتِ وَ» .ابن اهلل است

 یشان بورات را از حفظ ببرایه اکنیو دوم اسال مرد و بعد از صد سال زنده شد. صد 

ببورات را  ،بوانستند بورات را حافظ باشبندیه نمک یعاد یلیآنها خواند و مردم اسرائ

 آب  زده بودند. المقدس تیدر ب

 چبه موقب گفبت « مَوْبِهبا بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى قالَ»، دیآی  میپ یبسؤاتنجا یا

 أَوْ»شبان یده ببود؟ ایجبا رسبکببه  ؟ند بعبد از مبرگکنها را زنده یه خداوند اکشود یم

ه کبالمقبدس اسبت تیا بیبه یبن قری، ا«عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي

ا هبر یشته بودند کمردم را  یادیرده بودند و مقدار زکرا خراب المقدس تیبن یملحد

ها عَلبى خاوِیَةٌ هِيَ وَ»ه کاست  یاهیباتخره قر ،جا هبا، سباختمان ،هبادرخبت« عُرُوشبِ

دا ببود، یها په بدنکبود  یورطخته بودند و مردم  هم مرده بودند. اما یهمه ر ،رهایب

 یُحْیبي أَنَّبى قبالَ»ه صحبت بشبود. کست یدا نیپ یزیه چکها در قبر بود چون اگر بدن

ر اسبت و یبشبان عزیه اگبر اکب کبرد شبودینجبا مبیرا ا سبؤالن یا .«مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ

پب   ند،کیزنده مامت ینها را در قیاه خداوند کداشت  کاست، مگر ش یصاح  وح

ر یبعزه اگر کنیا یکین چند جواب دارد: ی؟ ا«مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى»چرا گفت 

هذه  ییحیف کی»گفت یند مکینها را زنده میه خداوند اکداشت  کواقعًا معاذ اهلل ش

« یبیحین أن کبمیهذه اهلل بعد موبها أو  ییحیأأو  ییحیف کی»گفت. ینم« أَنَّى»، «اهلل

 .زمبان اسبت سبؤال ،تزمان اسب« أَنَّى»، «أَنَّى»د نه، گفت یگویا میند کیم با استغرای

عبد شبود دو بُ چبه موقب ن یا .نها را بعد از مرگیند اکه خداوند زنده کشود  چه موق 

نها یا ،ندکیه خداوند نفخ صور مکاست  ةامیوم القیه کعد آخر است بُ ،عدبُ یکاست: 

 یسبکامبت یچون ق ،امت نبودیامت و وقت قیبه ق یکه نزدکر هم یعزند. کیرا زنده م

نبد و کنها را زنده یه خداوند اکر بقاضا داشته است یه عزکن است یا دومد. دانینمرا 

 أَرِنبي رَبِّ إِبْبراهیمُ قبالَ إِْذ وَ» است؛ یه بعدیآ در میه راج  به ابراهکنیما اک .ندیبب او

وت کبنه ارائه مل ،ائًا مّیوت را شکارائه مل ی است.ه مقام باتبرک 2،«اْلمَوْبى بُحْيِ كَیْفَ

شبود خداونبد ارائبه یه مبکبآن مقبدار  ،ه فعل اهلل اسبتکاء را یحوت إکارائه مل، یلک

                                                           

 .30توبه، آیه  .1

 . 260بقره، آیه  .2
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ال دارد کرد. چبه اشبکبن را بقاضبا یا ،اء استیخ اتنبیه شکنبوت  یبدهد به مقام عال

خیلی او  یوت براکمل رؤیتبر است و نییپام یاز ابراهه مقام  کر ) ( یه جناب عزک

قل   ره بکنیمثل ا« أَنَّى»اش، یبر رسالت و وحنییبه حس  درجه پا ،متر است طبعًاک

نشان  او خواهد خدا بهیا دل  میخواهد به او نشان بدهد یه خدا مک گذشته بوداو 

ن یعب یبکم، یبن داریقیعلم ال یکچون ما  .ندکدا ین پیقیشان یه اکنیا یبدهد. نه برا

د داشته باشند. ین باینمؤمه همه ک را نیقیم. علم الین داریقیحق ال یکم، ین داریقیال

ن یبد و نببوت و معباد و ایبه بوحکبن داشبته باشبند یقبید علبم الین باهلل بایمؤمنبمام 

ر اگبر یبعز .ن مربببه بباتبر اسبتیقبین الیم، عین داریقین الیع یکن ک. ولستهاحرف

 ایبن هکبنبد یببا چشبم بب ،نبدکینهبا را زنبده مبیه خداوند اکند یبخواهد با چشم  بب

ن یبا ،ن مرببه بباتبر اسبتیا ،شوندیگردند و جسم میده و چه برمیپوس یهااستخوان

شبان یا ،خواسبتینمب هبمن یقین الیم عین ندارد. اما جناب ابراهیقیمنافات با علم ال

 ،رت ببوأمیه بصبر ببا بصبکبل ،وت نه با بصرکه ارائه خود ملکخواست یمرببه باتبر م

ایبن م یود و لبذا ببه دسبت اببراهشبیه چگونبه مبک یفعل حضرت حق سبحانه و بعال

 1«.إِلَیْ َ فَصُرْهُنَّ الطَّیْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُْذ»ه کان حاصل شد یجر

اثببات  یببرا ،یببا چبه رسبد نبب یهبباللّ مبؤمن یبکشبود یًا مگر نمبیثان ،ن اوتًیا

دارد؟  یالکد، چبه اشبنبکب یین بقاضبایچن ،رندکه منک یسانکقت معاد نسبت به یحق

از  یاء مبوبیبن احیببشود ببا ا یانین جریه چنک یند از حق سبحانه و بعالکیبقاضا م

ن بقاضبا را یخودش ا یاز برا یشود حتیمگر نم ؛گران هم روشن بشود. سومید یبرا

  .«مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي أَنَّى قالَ»دارد،  که شکنیا عنوانبهنه  ،ندکب

 

 ]سؤال[ -

 ،خواهبدیزمبان را مب .زمبان اسبت« أَنَّبى»است. « فکی» ایینپزمان است، « أَنَّى» -

امبا نشبان  ،دانستیت را میفکیدهد. یت را نشان میفکیمنتها در زمان خداوند به او 

 ست. ین« فکی» سؤال .است« أَنَّى» سؤالن کول ،ندیبیت را آنجا میفکی .داده نشده بود

 .ر داده نشدیجواب حضرت عز -

ر را، یبرد عزکمابه إه خداوند کنیا یر باتبر داده شد. برایچرا، جواب حضرت عز -

ه حمبار کبن حمار و طعام و شراب هم فصل قائبل شبد یر را، بعد بیرد عزک اءیحبعد إ

                                                           

 . همان .1
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در طعام « یَتَسَنَّهْ لَمْ»ه ما از ک« یَتَسَنَّهْ لَمْ» ن طعام و شرابکول ،ده بودیبمام بدن  پوس

ه هبزار و صبد و کبدارد  ی( چبه اسبتبعادعبجر )امب یه ولبکم ینکیو شراب استفاده م

قبرآن مصبداق  ،نبدکارد سبال هبم عمبر یلیرده باشد، اگر چند مکسال عمر  یست سیب

و نسببت ببه  1«بَعَثَهُ ثُمَّ عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَمابَهُ» که هین آیم. نسبت به ایخوانیبعد م .دارد

 أَنَّهُ ت فَلَوْ»ه کون  یم و نسبت به جناب ینکیه بحث مک« یَتَسَنَّهْ لَمْ»ه کطعام و شراب 

نجبا ی  را مبا ایهباه حسابک 2«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ في لَلَبِثَ*  اْلمُسَبِّحینَ مِنَ كانَ

 م. ینکیعرض م ، حضوربانمیردک

 بَعْبدَ اللَّبهُ هبذِهِ حْیبيیُ أَنَّبى قالَ عُرُوشِها عَلى خاوِیَةٌ هِيَ وَ قَرْیَةٍ عَلى مَرَّ كَالَّذي أَوْ»

ببدن ببه « بَعَثَبهُ ثُبمَّ عامٍ مِائَةَ»خودش را،  ،راندی، خودش را خداوند م«اللَّهُ فَأَمابَهُ مَوْبِها

 أَوْ یَوْمبًا لَبِْثبتُ قالَ» ؟در موت یردکچقدر لبث « لَبِْثتَ كَمْ قالَ»هر صوربی که هست. 

چبه  ،ردیبمیه مبکب یچون انسان وقتب ؛استن یوم ایو بعض  ومًای، حساب «یَوْمٍ بَعْضَ

ادبر اسبت از یبار زیار بسبیر برز  بسیه در برز  چقدر مانده، چون سرعت سکداند یم

نینَ عَبدَدَ اْلبأَرْضِ فِبي لَبِْثتُمْ كَمْ»ه کنیما اکا. یر دنیسرعت س  أَوْ یَوْمبًا لَبِْثنبا قبالُوا*  سبِ

نجا یدر ا .ا چهی 4«نَهارٍ مِنْ ساعَةً»ه کنیا ای« ساعَةً»ه کنیا ای 3،«اْلعادِّینَ فَسْئَلِ یَوْمٍ بَعْضَ

رانده شد و بعبد یشان صبح میه اکنیا ی؟ برا«یَوْمًا»، چرا «یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْمًا لَبِْثتُ قالَ»

رد عصبر اسبت. بوجبه کال ید و خیها را مالرد عصر است، چشمکال یخ ،دار شدیه بک

ست، هنوز آفتاب است و بعد از ظهر اسبت. یعصر ن ،ریه نخکد ین بعد دکول بود. یلاوّ

« عبامٍ مِائَبةَ لَبِْثتَ بَْل قالَ»شود. یچون بناقض م ،هم نگفت اه دو را بک« یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ»

ا از سنه اسبت ی« یَتَسَنَّهْ لَمْ»، «یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِ َ وَ طَعامِ َ إِلى فَاْنرُرْ»، دلیل عینی لیدل

ر ییببغ یعنی ؛است« سنّ»ا از یشد یم« تتسنّیلم »چون اگر سنه بود  ،ستیه درست نک

ه مبا کب ییهباآب .آب یباافت، طعام و شراب ین یرییچ بغیهطعام و شراب  . اینافتنین

ن یبشود، صد سال ایعوض م ین مقداریا ،شبانه روز دو شبانه روز بماند یک ،میدار

 هکب یعبد ظباهر. در بُاسبت عوض نشبدهاصالً  ،ثافت و چهکو  کآب مانده، گرد و خا

 ییایمیعوض نشده باشد ولو از نرر شب ه اصالًک یعد اصلاما در بُ ،ما یاست برا یافک

                                                           

 .259همان، آیه  .1

 . 144 و 143صافات، آیات  .2

 . 113 و 112ون، آیات مؤمن .3

 . 35احقاف، آیه  .4
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 یرییبچ بغیاصالً هب یعد ظاهرن در بُکول ،مینکیآن را بحث نم ،ییایمیش یهاو دقت

. است شوف ماندهکم طورن آب بهیه اکه صد سال است کنیافته و حال این ن آبیادر 

ر بازه همراه یر بود، انجیه انجکت دارد یدر روا ،باشدچه شان هر شان، طعامیو طعام ا

« یَتَسَنَّهْ لَمْ»ر ین انجیصد سال مانده و ا ،برشدیروز بماند م یکر اگر ی، انجبود شانیا

و  کشتر دوام دارد در برابر گرد و خایا طعام و شراب بیآ .طعام و شراب راج  بهن یا

 وَ طَعامِب َ إِلى فَاْنرُرْ» -1شتر است. دو نرر است: یاش بهیه بنکحمار؟ حمار ا یآفتاب 

ن، طعبام و شبراب بسبنه کببه حمار نگاه « حِمارِكَ إِلى اْنرُرْ وَ» -2؛ «یَتَسَنَّهْ لَمْ شَرابِ َ

گوشت و پوست و استخوان  ،شده و بمام بدن  کخا ؛حمار باتبر از بسنه یول ،ندارد

رد کر یه جناب عزک یین بقاضایپ  ا« لِلنَّاسِ آیَةً لِنَجْعَلَ َ وَ». است شده کو بمام خا

ت قبرار یبم ببو را آیخواهیما م« لِنَجْعَلَ َ وَ»است  ین مطابق اراده الهیا« یُحْیي أَنَّى»

گبر ببو یعد دبُ ،میردکزنده  یه صد سال مردکعد بُ یک ؛عدمردم در چند بُ یم برایبده

ن طعام و شراب یه خداوند بکنند کن مطل  را مشاهده یگران ایو د ییمردم بگو یبرا

 قدر فرق قائل شده است. نین حمار ایو ب

 

 ]سؤال[ -

. اوتً اسبت  کبببه ع «لِلنَّباسِ آیَبةً لِنَجْعَلَب َ وَ»، ریب؟ نخدیجا درآوردکاز این را  -

 . اهلل..رسول ،ندکیشان در برز  هم عبادت میا

سال یبک روز اسبت یبا یبک سباعت  نفهمیده بود که این صد]...[ ولی او اصالً  -

 است که بخواهد عبادت کند.

 وَ»ًا اهمب  یبثان ،نبد اوتًکیعببادت مب یر زمانین با همان سرعت سیک، ولدباش -

شبتر یب ببروزت شبود و یبر بقویا رسالت جناب عزیت بشود، آیرسالت بو بقو« لِنَجْعَلَ َ

 وَ لِلنَّباسِ آیَةً لِنَجْعَلَ َ وَ» ؟ندکان صد سال عبادت شیه اکنیا ایداشته باشد بهتر است 

نَْكسُوها  ثُمَّ نُْنشِزُها كَیْفَ». ی؟ عرام حمار، عرام موبچه کسی، عرام «اْلعِرامِ إِلَى اْنرُرْ

وها»بعد  ،مینکیها را به هم وصل م، استخوان«لَحْمًا  قبالَ لَبهُ بَبَبیَّنَ فَلَمَّبا لَحْمبًا نَْكسبُ

نگفبت  ایبن اسبت کبه نداشبت کشبان شبیه اک یااز جمله ادله« علمتُ»نگفت  «أَعْلَمُ

 ،دانبمیمب« أَعْلَبمُ قالَ» ،نه«. قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ»ه کدانستم ینم قبالً .«علمت»

ن یقبین الین ببه مرحلبه عبیقبین دانستن از مرحله علم الین دانستن بات رفت، ایا یول

 . «قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ أَنَّ عْلَمُأَ قالَ» د.یرس

 داده نشد.  «أَنَّى»]...[ جواب  -
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صد هزار بومان قرض  یسکشما از «... أَنَّى»باتبر داده شد، جواب « أَنَّى»جواب  -

باتبر « أَنَّى»نجا جواب ی، جواب شما باتبر است. ا، پانصد هزار بومان داددیخواستیم

 ریبراند و خود عزیهم مرا ر یشد و خود عز« مَوْبِها بَعْدَ اللَّهُ هذِهِ یُحْیي» ینعی .داده شد

 جواب باتبر داده شد.  «نُْنشِزُها كَیْفَ اْلعِرامِ إِلَى اْنرُرْ وَ» که رد و نشان دادکزنده  را

 ؟است اضافه دامکاشاره به « هِهذِ»قید  -

 گر.یاموات د -

 باز هم اموات زنده نشدند. -

 .«نُْنشِزُها كَیْفَ اْلعِرامِ إِلَى اْنرُرْ وَ» -

 . ]...[فقط حمار زنده شد -

ه کبحمار هم  ،ه زنده شدکخودش ت. اس یافکنجا فقط حمار هم زنده بشود یا -

نها را با هبم در نربر یا ،ن رفته بود و شراب و طعامیها از به بمام استخوانکزنده شد 

رابِ َ وَ طَعامِ َ إِلى فَاْنرُرْ». یستچ دیآیدرم ی کهمطلب ، ببینیممیریبگ ن هبم، یب، ا«شبَ

 یلبک طوررده بهکر یی. اما نسبت به حمار بغاست ردهکر نییصد سال گذشته و اصالً بغ

 یبعضب ،میمتأسبف ،میبدار را اتیبروا یه بعضبکب، نسبت ببه ببدن خبودش از بین رفته

 فبي» :269صبفحه  1ن جلبد یم. در نبور الثقلبینبکیتبان نقبل مبیه حبات براکبات یروا

ر یبمبا عز ،ایبنجا دارد ارمیا« یقول فیه و طویل حدیث(  ) اللّه عبد أبي عن اتحتجاج

 اللّبه أمبات و» .ببود یآن هم نبب ه،کهر  ،ایارمر دارد. یشتر عزیت بیحات روا ،میخواند

« نصبر بخبت غبزاهم حبین حولبه مبا و المقدس بیت خراب الى نرر الذي النبي ارمیا

رد کبا را زنده ین ارمیخداوند خود ا «أحیاه ثم یحیي أنى :قال و» اصل. نبوکدنصّر در

 كیبف عروقبه و مفاصبله البى و اللحبم بلبب  كیبف و بلتبئم كیف أعضائه الى نرر و»

ه کب ه آنکبن اسبت یبت ایبروا یات. معنیروا گونهنیم از ایمتأسف یلیخ .«فلما بوصل

اما خبود  ،ر بودیرد خود عزکل ها را به هم وصرد و گوشت و استخوانکخداوند زنده 

دارد زنبده نبد، اگبر یبیرا مبچبه چیبزی  ،مبرده و هنبوز در حبال مبرگ اسبت اگرر یعز

؟ آن یسبتنبد چکیپ  بدن را خداوند وصل مب زنده است،ر در بدن یعزاگر  شود؟یم

 رده است.ک یرده اتغ را با آدم قاطکت را جعل ین روایه اک یاحمق

 

 ]سؤال[ -

 یعنبی« اهیبحأ»؟ هچب یعنی« اهیحأ»ن یدارد، ا« اهیحأثم » است. ه در برز کروح  -

دام جسبم؟ روح را کببرگردانبد ببه را ه روح کب یروح را برگردانبد ببه جسبم، وقتباین 
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، روح ببا ببدن سبتین اءیحه إکنیا ؟ستر استکو خا که هنوز خاک یبرگرداند به جسم

روح  ی، در صبوربستیه نکن در بدن کول است و خاک و خاکستر،ه در برز  کهست 

بدن آدم بشبود مثبل اول و روح  ،ن بدنیه اکند کیصدق م« اهیحأو »رود یدر بدن م

ن یبا ،حمبار یاعضبا« أعضبائه البى نربر و أحیباه ثبم»ه کبد یبگویت مبین روایبرود. ا

 است. ردهک یانسان قاط یحمار را با اعضا یرده اعضاکت جعل ین روایه اک یحمار

« حمبار یفبانرر الب» :دیگوی، آن وقت خدا م«بلتئم كیف ئهأعضا الى نرر و أحیاه ثم»

 ،فیقدر فاصبله دارد از قبرآن شبرنیه اکت یروا !  استیعج ،«کنفس یال»د یگوینم

 ند. کین از احتجاج نقل مینور الثقل یآقا

 «قایسبن إذا ثم من و»( عجامر ) یان ولین با جریه اکم یردک یحساب یکنجا یما ا

 إذا و»م. یردکب یحسباب یبکنجبا مبا یا ،ر الفرقبانیبفس 3و  2ء جز 244صفحه  ،4جلد 

 أمبد بضباعف فقبد یبوم، لحبد فارغ فضاء في العصیر و»بازه « الطازج التین بغیر قدرنا

ر را یبه انجکبنیا یشبود. چبرا؟ ببرایبراببر مب 35.500 «ضعفا 35500 /إلى لهما التسنّه

روز را به صد سال  یک .ندکیشتر میب ،ندکر نیروز بغ یکآب در  و ریانج ،دینکفرض 

برابر. اگر انسان صد  35.500شود یم ،یقمر یهاشود چقدر؟ آن سالیم مینکل یببد

 البالغبة الحجبة هنبا و»شود؟ یند مکبرابر  35.500صد سال را  ،ندکسال معموتً عمر 

 ببن محمبد الجبان و اتنب  إمبام الزمان و العصر لصاح  العمر طائل ناكري على لنا

 عمره طائل من المرجو اقل أن الشریف، فرجه بعالى اللّه عجل القائم المهدي نالحس

اس یبشبود. قیسبال مب 3.550.000شود؟ یچقدر م« الشراب و الطعام ذل  الى قیاسًا

 یا ولبیبقدر نگه داشته نیه خدا اکبر است ر محترمیا طعام و شراب جناب عزیآ ،مینک

 3.550.000 .فیبلکاهد بحقق بدهد در عبالم بخویاء را میل انبکه دولت ک( عجامر )

« سبنة 1151 اآلن عمره من هي این و سنة، مائة العادة في الممكن العمر كان إن» .سال

 هبذه اضبعاف آتف ثالثبة قراببة(  ) لبه المقبدّرة بلب  و» .ر را نوشبتمیه بفسک یوقت

 كبانَ أَنَّهُ ت لَوْفَ»: الحوت بطن في یون  لبث قایسنا إذا ثم من و .اآلن حتى له الواقعة

 و الحبوت بطن في الحي یلبث ت و «یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَْطنِهِ فِي لَلَبِثَ * اْلمُسَبِّحِینَ مِنَ

 إت»شبد. کقبه آدم نفب  نیپبنج دق ،ل اسبتکق هم مشیپنج دق «.مضاعف خناق له هو

 فهبي عفا،ضب 104240 /بصبح سنة فكل لها، ضعفا 288 /یوم كل و دقائق، خم  قرابة

 بین و بیننا الفاصل قدرنا إذا- السنین من اآلفات ببضعة یبعثون یوم قبل و اآلن حتى

  ما با یون  سه هزار سال...«. آتف ثالثة یون 
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