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 آلِهِ یعَلَ وَ مُحمَّدٍ یعَلَ هُاللَّ یصَلَّ وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَیالطَّاهِرِ

اکنون چون بحث برزخ است و بعد معاد است،  اما ،عرض شده است مرارًاقبالً هم 

از نظر اصل دارای سه بُعدد اسدت  یهادیان اله کلالزم است که اشارتًا عرض کنیم که 

شدود. سده بُعدد اصدلی عبدارت و از نظر فرع هم دارای سه بُعد است، که شش بُعدد می

است از توحیداهلل و المعاد و بین المبدأ و المعاد، رسالتًا. چدون بدین المبددأ و المعداد 

ای کده رسدوس یدهید  بُعدد رسدوس اسدت و ید  بُعدد احعدام فرع :دارای دو بُعد اسدت

  است. یههای اصلی شریعت الهبحث ما در پایه اماآورد. می

ای را که باید مؤمن باهلل بپذیرد و معتقد گردد و بدر مبندای آن عمدل نخستین نعته

اسدت. زیدرا اگدر  نبدوتسدوم ه دوم معداد اسدت و مرحلده و مرحل اهلل استتوحید ،کند

ه سدت. اعدادخداطدرف  معداد معندا نددارد، چدون معداد از ،توحید مورد اعتراف نباشدد

اموات در روز قیامت به عنوان حسداب و زد،ا، از خددای واحدد اسدت. پدی نخسدتین 

اعتقداد بده توحیدد دارد، عبدارت از متدیّن در زریدان دیندی برمدی قدمی را که شخص

 نبوت ،است. زیرا اگر معادی نباشد نبوتسوم ه دوم معاد است و مرحله است و مرحل

ها چده اردری نبیاء برای چه بیایند؟ تبشیر و انذار آناگر هیچ معادی نیست ا یعنی چه؟

مدات را کنند و محربه رسالت رسل عمل می وازبات را مردم اینعه ۀدارد؟ چون عمد

معاد است. پی این سده ه معاد و خوف از آینده کنند، به حساب طمع به آیندترک می
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هدا هر کدام از این است. و نبوتای، که توحید است و معاد است و بُعد اصلی و ریشه

 ای و فروعی احعامی دارد.فرعی ریشه

ای داریدم. یعدی از فدروع ما بحثی در فروع احعامی نداریم، بحث در فدروع ریشده

انددد یدد   لدد  عدددس را از اصددوس مددذهه آورده اینعددهعدددس اسددت.  ،ای توحیدددریشدده

لدوازم عدالمین از لدوازم توحیدد نیسدت. توحیدد الربزیرا فق  عدالت  ،مشهوری است

بسیار زیادی دارد و بین فِرَق اسالمی در لوازم گوناگون توحید اختالف است. یعی از 

الزم است خدا عدس داشته باشد  :گوینداختالفات این است که گروهی از مسلمین می

ولدو للدم  بعندد،بلعه هر کاری  ،الزم نیست عدس داشته باشد :گویند کهو گروهی می

 ممعن است للم هم بعند. ،نخیر :گویندمی عند عدس است و گروه دیگرب

از لدوازم توحیدد اسدت؟ تددرّد خداوندد از لدوازم توحیدد  یدهآیا فق  عدالت اله اما

عدالمین کده از الربعالمین، و سایر زهدات ااتدی الربه ینیست؟ و سایر صفات رحیم

یدد هدا از لدوازم توحتر توحید است یا فروع مانند فدرع عددالت اسدت، اینفروع ن،دی 

علدت زریدان خدا   ،اندعدس را یعی از دو اصل مذهه قرار داده اینعه علتنیست؟ 

چه لدوازم - لوازم توحید کل ،زریان عام. اگر ما زریان عام را حساب کنیمنه است و 

 بُعد دوم اصل توحید هستند. -یهو چه لوازم  یر ضرور یهضرور

 نبددوتاسدتمرار هدم دارای فرعدی اسدت کده آن فدرع عبدارت اسدت از  نبدوتاصدل 

طَفَیْنا الَّذینَ اْلكِتابَ أَوْرَْرنَا رُمَّ»معصومین )ع(. ه ائم) ( در  محمدیه  عِبادِندا مِدنْ اصدْ

لُ هُوَ الِكَ اللَّهِ بِإِْانِ بِاْلخَیْراتِ سابِقٌ مِْنهُمْ وَ مُْقتَصِدٌ مِْنهُمْ وَ لِنَْفسِهِ لالِمٌ فَمِْنهُمْ  اْلفَضدْ

ه و تمدام زریاندات خاصد یمحمددی، تقدوای محمددعلدم  ،محمدیدهعصدمت  1«اْلكَبیرُ

) ( در گروهی بعد از آن حضرت بر حسه نصّ ایدن آیده کده چنددان هدم  محمدیه

 ،گوییم امامت از فروع مذهه است، خیرانتقاس دارد. پی ما که می ،مورد بحث نیست

 از فروع اصل دین است.

کسی منعر شود مسلمان ) ( که اگر  اهللرسوسی عبارت است از رسالت اوّلاصل 

مسلمین ضروری است. اما استمرار ایدن رسدالت در معصدومین ه نیست، چون بین کافّ

مسدلمین قبدوس ه در  یر معصومین را هم یهاستمرار این رسالت ختم البتهدیگر است. 

 است و الی یوم الدین استمرار دارد. یهدارند که این رسالت، رسالت ختم
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 :گویندها مییسناین است که  ،ی استسنشیعه و ه ففق  اختالفی که بین دو طای

اربعده و ه ائمدیا  اوسه گانسالت در  یر معصومین یا خلفای سهراین قیادت و رهبری 

در معصدومینی بعدد  : این رسالت معصدومهگوید کهشیعه می امایا  یر، استمرار دارد. 

ر در معصومین بعدد از ) ( استمرار دارد. پی این استمرار رسالت پیغمب اهللرسوساز 

 آن حضرت، فرعی از فروع این رسالت است. این اصل مذهه است، از اصوس مدذهه

به این معنا و معنای اصل مذهه بودن این است که اگر چنانچه کسانی قصدورًا  است

) ( را در معصدومین بعددی  محمدیدهاستمرار رسدالت  -طور استکه نوعًا هم این-

 االیمان هستند. االسالم و ضعیفضعیف اما ،مسلمان هستند ،ندانند

تقصیر هم دارای مراحلی است. ی  مرحله از  ،اگر در این زریان مقصّر باشند اما

فهمیدند که استمرار رفتند، میولو عقابی دارد. اگر می ،تقصیر منحصر به قصور است

رفتندد، ولدی اگدر می بعدد از آن حضدرت اسدت،) ( در معصومینی  محمدیهرسالت 

استمرار  سنتاند که از نظر کتاب و اند و دیدهکسانی که رفته امافتند. تقصیر است. نر

ی هستند و نه ها نه سناین ،اما قبوس نعردند ،معصومین استه ائمدر  رسالت معصومه

ریدم، ی داسدن، مسلمان نیستند و چنین افرادی را ما نه در شدیعه داریدم و نده در شیعه

 قصور است.

معرمه است. اکثدرًا و قریده بده ه معزندگی کردم که  یتق وهابمن دو ساس در عم

هدا الندا  آن، یدا در عواماند کده قصدور دارندداند و ندانستهاند و نفهمیدهفاق ندیدهات

هدا را این است. بدین التقصدیر و القصدور القصور و التقصیر بینیا  قصور مطلق است

) (  اهللرسدوسان استمرار رسدالت روند ببینند و بدانند که زریطوری کردند که نمی

قسم سوم نداریم، قسم سوم کسی است  امابعدًا استمرار در معصومین است یا نیست. 

 ،رسوس الهی است که اگر دانسدت و ایمدان نیداورد اهللرسوسداند طور که میکه همان

ات ریبدر مبندای ضدرو اهللرسدوسطور هم بداندد کده اسدتمرار رسدالت کافر است، همان

ایدن مسدلمان  ،معصدومین اسدت، مدع الد  انعدار کندده ائمددر  سنتالت کتاب و دال

 نیست. 

 ]سؤاس[ -

فعدر او ایدن بدود کده زریدان  ،دانسدتفضدیلت می امدادانسدت. بله، فضدیلت می -

ه ادار یتاسالمی فدرق دارد. در رابطده بدا شدرعه ادار یتاسالمی با شرعه سیاست ادار

اربعه، هم عمر، هم عثمان، هم ابدوبعر از علدی ه مائالحدید و هم ی هم ابن ابیاسالم
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کردند. بین دین و سیاست زدایی انداختند و آیا هر کی بین دین و سیاست سؤاس می

 این کافر است؟ کافر که نیست. ،از روی ندانستن زدایی افعند

 ]سؤاس[ -

 مالزم خالفت است؟ یتباشد، مگر افضل -

 ]سؤاس[ -

 در رهبدری یتِ، افضدلیتمدالزم خالفدت اسدت؟ افضدل یتافضلمگر زدا کردند،  -

ابوبعر است. ایدن حسداب دو  با در رهبری سیاسی یتگفتند افضل اما، روحانی را بله

انعار کند، ایدن  و داندمن الدین می بالضرورةدوتا چهارتا است که اگر کسی آنچه را 

ارتًا بدود، حداال ایدن اشد 1«عُلُدواا وَ لُْلمًا أَْنفُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها زَحَدُوا وَ»کافر است. 

 است. نبوتمربوط به  اصل بحث ما این نیست. این

کده  طوروازم معاد هدم بدرزخ اسدت. همدانبحث ما مربوط به معاد است، یعی از ل

ات توحیدی را به دنباس دارد کده اگدر آن عالمین سایر خصوصیالرببه توحید ه عقید

کسی قصورًا یا بین التقصیر و القصور انعدار  ،می نداردی اسالکلسایر را که ضرورت 

ی هدم سدنباز مسلمان است. وهابی هم مسلمان است، شیعه هم مسلمان اسدت،  ،کند

ه مراتده ایمدان فدرق دارد. دربدار امدا ،مسلمان است، در اصل اسالم مسدلمان هسدتند

 ،ة استسالمیرورة االرا قبوس دارند که بالض کسانی که رسالت نی، چنین است،رسالت 

قبدوس ندارندد یدا قصدورًا  ،اسدت اهللرسدوسخالفت معصومه را که استمرار رسدالت  اما

است یا بین القصور و التقصیر است، مسلمان هستند و اگر بر مبندای ایمدان و اسدالم 

طور ولعن اهل نددات هسدتند، همدان ،ها کمتر از شیعه استندات آنه انداز ،بمیرند

 سوم است. ه مرحل

کسانی که به قیامت معتقد  اما ،ی که به قیامت معتقد نباشند مسلمان نیستندکسان

 دقدتوقتدی کده مدا  البتههستند، برزخ را قبوس ندارند چه؟ برزخ از فروع قیامت است. 

 یَددْخُلِ لَمَّدا وَ» یر از ضرورت است. آن کسانی که در آ از اسالم آوردندد  دقتکنیم، 

 قرآن باز مسلمان هستند.  ه نصب 2«قُلُوبِكُمْ في اْلإیمانُ

لَمْنا قُولُدوا لكِدنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُْل آمَنَّا اْلأَعْرابُ قالَتِ»  فدي اْلإیمدانُ یَددْخُلِ لَمَّدا وَ أَسدْ

 وَ»ایمان آوردیدم، ایدن ایمدان بدرای قلده اسدت  :گفتند« آمَنَّا اْلأَعْرابُ قالَتِ»«. قُلُوبِكُمْ
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« قُلُدوبِكُمْ فدي اْلإیمدانُ یَددْخُلِ لَمَّدا وَ»اسدالم اسدت، ایمدان نیسدت. « أَسْلَمْنا قُولُوا لكِنْ

گویندد هدا مخدالف بدا آنچده در لفد  میمسلمان هستند، ایمان لفظی دارند، قلده آن

قله نه قبوس دارد و نه منعدر  ،آیدی ایمان این است که در لف  میاواله نیست، مرحل

ه مؤمن است. مرحلد ، یا بعضًاکالًدارد یا قله قبوس  :دومه مرحلاست، مسلمان است. 

 بعدد االسدالم یمدانِاالاسالم بعد  یهاین قض ،شودقله کامالً در ایمان مطوی می :سوم

 دارد.  یها مراتباست، این

مسدلمین  کدلبدرای  یهاسدالمه اولیات حیات برزخی از ضروریه یبرزخ، قضه یقض

 سدنتکتداب و ه از نظدر ادلد فطدری و عقلدی و از نظدر ،شدود دقتنیست و اگر درست 

طور است، بعضی از احعامی که صریح قرآن ست. چنانعه در احعام اینهبرزخ ه یقض

. آن احعامی که بین است، بعضی ضروری نیستداللت دارد در بین مسلمین ضروری 

وزوب صالة، وزوب صدوم، وزدوب حدس اسدت کده اگدر  ،مسلمین ضروری است کل

اگدر  امداه است، چون همگان ایدن را قبدوس دارندد. کسی انعار کند انعار ضروری کرد

بده قدرآن یا  فتوا بدهد« عرضةللشّبهة ال» اهللکتابکسی در بعضی از احعام بر خالف 

، ایدن مسدلمان اسدت، مدؤمن قصورًا یا بین التقصدیر و القصدور یا مرازعه نعرده است

، چرا؟ به اصل عذاب هم دارد اما ،تنبیه هم دارد، مسلمان است، مؤمن است اما ،است

 مرازعه نعرده است.

 یدهبدر حیدات برزخ سنتکتاب و ه و ادلّ یهعقله ادلّ یهرازع به زریان حیات برزخ

اگدر  امدااست و برزخ بین الدنیا و اآلخرة اسدت.  اقوی یهداللت دارد که از حیات دنیو

ها منعر هستند، گروهی از شدیعیان منعدر یسنکسانی منعر باشند، چنانعه گروهی از 

ایدن از ضدروریات  امدا ،هستند، گروهی از مفسّران منعر هستند، انعار این  لد  اسدت

نیست که اگر کسی منعر شدود از اسدالم خدارس اسدت، ایدن نقصدان در  یهاسالمه اولی

اسالم او است و نقصان در ایمان او است. قصورًا در مردمانی که اهل علم و معرفدت 

ولدی روی  ،انی که اهل علم و معرفت هسدتنددر مردم التقصیر و القصور بیننیستند. 

هدا ایدن بده آنکنندد، می را خیداس ها و  یدره ایدنشدهها و گفتهشدهها و نوشتهشهرت

اسدت. ایدن کدافر  سدنتکه مطله چندین اسدت و بدر خدالف کتداب و  شده خیاس القاء

ایمانی ضعیف است،  ضعیف است. از نظر علمِاو ضعیف است، ایمان او نیست، اسالم 

طبعدًا  وضع او از نظر معرفت ایمانی ضعیف است و این طبعًا معذّب هم خواهد بود و

باز هم مسلمان است و باز هم مؤمن است و ایمان در  اما ،مورد انعار هم خواهد بود

ایدن قصدورها و بدین التقصدیر و القصدور را دارد و معاندد  امداقله او وارد شده است 
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 اهللکتدابمطله فرو رفته است، فرو رفته است کده نیست و اگر چنانچه در مغ،ها این 

بلعه این آدم فسق علمدی دارد، فسدق علمدی اسدت  ،الله است، این کافر نیستالدیلن

 چنین است.  ،این فسق علمی را برطرف کند و هر چه مرتبه باالتر باشدباید که 

 یدهآیه در قدرآن شدریف رازدع بده حیدات برزخ پنداهشاید بیش از ما برزخ، ه یقض

ها و افدراد از رشدته از هدر رشدته و یدا از هدر فدرد، اینعهداریم. تعداد مطله نیست الّا 

کده رازدع بده  طورفهمیم. همدانه حیات برزخی مدیاتی را ما نسبت بآیات، خصوصی

ات اصلی و الزمه و فرعی توحیدد توحید بسیار است، آیا تمام خصوصیتوحید، آیات 

، بعضدی فهمیمخصوصدیاتی مدی ایر، از هدر آیده؟ خیدمیمفهتوحید مدیه را از ی  آی

کده زدامع توحیدد بده عندوان ندداریم ای آیده امابه عنوان ازماس و است  هآیات زامع

ات و تمام خصوصدی به سایر آیات بدون مرازعه ،باشد که بسیار روشن و بیّن صیلتف

چندین چندین اسدت، رازدع بده معداد این. رازع به رسدالت اینلوازم توحید را بفهماند

داریم و این  آیه در قرآن شریف ششصد، پانصدبیش از تقریبًا است، ما نسبت به معاد 

 کنند. اتی را رازع به معاد و حیات آخرین بیان میآیات هر کدام خصوصی

یف از بدرای اهلل، از بدرای چنین اسدت. اسدمائی را کده قدرآن شدر رازع به برزخ نی،

اسدت، اسدماء زامدده  یه، اسدماء وصدفآوردمدیزخ اهلل، از برای معاد، از بدرای بدرانبیاء

ی در معاد یا در برزخ یا در نبدی، یدا یتنیست. اسمائی است که داللت دارد بر خصوص

 معارف اسالمیه است. کلنبی، یا در اهلل که محور اصلی لدر معصومین بعد ا

ید  بحدث عقلدی  ،طور تفصیل بحث کندیمبه یهرازع به آیات برزخ اینعهقبل از 

کنیم این است که اعتقاد به که قبالً اشاره کردیم. یعی از مطالبی که ما عرض میبود 

معاد، اعتقاد صحیح، نه اعتقادی که بر خالف عقل است، بر خالف نص است، اعتقاد 

ضروری عقلی با برزخ اسدت. اگدر حیدات برزخدی اصدالً نباشدد ه صحیح به معاد الزم

شدود، انسدان دارای دو چده چید،ی عدود میدر معاد  اینعهمعاد  ل  است. چرا؟ برای 

هدم زسدم اگر میرد بخش روح است و بخش زسم است. وقتی انسان می :بخش است

خاکستر گردد، خاک شود، و هم روح خاکستر شود، یعنی مدر،، مدر، هدر دو باشدد، 

شدود؟ آیدا هم مر، زسم باشد و هم مر، روح باشد. چه چید،ی در قیامدت عدود می

 المعددوم إعدادة»معدوم اسدت ه این اعاد ؟شودعود می ،وده استگونه که بزسم همان

بیّن است. همین بدن که دارای دو بُعد است، ی  بُعدد مدادّی و ید  بُعدد  1«امتنعا مما
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شدود. ایدن بددن شود؟ نمیآیا بُعد مادی بدن با همان بُعد صوری برگشت می ،صوری

و استخوان بدا آن شدعلی آن شعلی را که در عالم تعلیف داشت، آن گوشت و پوست 

متشعّل از ه مادّ اما ،که از نظر فی،یعی و از نظر هندسی داشت، این شعل از بین رفت

 بین نرفته است.

... برگشدت د، لف  معاد، لف  قیامت، لفد  حشدر وشویوم القیامة العبری اعاده می

ین ه است؟ ااست، برگشت چیست؟ آیا برگشت مانند صورت بدنی انسانی به اصل مادّ

صحیح است. قرآن هم انشاء مثل است، یعنی چه؟ یعنی این بدن را که خاکستر شدده 

عد انشاء کند، هم در بُعد صدورت این بدن را در دو بُخداوند طور نیست که این ،است

ی که وزدود دارد، خداک آن ی. در بُعد مادّبدنی که از بین رفته است، هم در بُعد مادّ

 که وزود دارد. 

ه امددام صددادق )ع( عددرض کردنددد کدده شددما رازددع بدده ایددن آیدده چدده بدد اینعددهکمددا 

یعنی چه؟  1«اْلعَذابَ لِیَذُوقُوا  َیْرَها زُلُودًا بَدَّْلناهُمْ زُلُودُهُمْ نَضِدَْت كُلَّما»فرمایید؟ می

 زُلُدودًا بَدَّْلناهُمْ»پیدا کند و بسوزد  نضسم ها در زهنهای آنکه زلود و بدن هر وقت

دهدد؟ وان دیگدر میدهد؟ پوست دیگر، گوشت دیگر، استخزلود دیگر می خدا«  َیْرَها

روایدت بسدیار شدریفی اسدت در  2« َیْرُهَا هِيَ وَ هِيَ هِيَ»خیر  این از بین رفت؟ فرمود:

ایدن مطلده روشدن شدود مثداس زدندد، حضدرت ید  خشدتی را  اینعهباب معاد. برای 

شعسدتند، بعدد دوبداره خشدت  بلده. آن را :ایدن خشدت اسدت؟ گفدت، گفتند: برداشتند

در «  َیْرُهَدا هِديَ وَ» در اصدل مدادّه اسدت،« هِديَ هِديَ»، « َیْرُهَدا هِيَ وَ هِيَ هِيَ». ندکرد

. آن شعل، شعل این بود، عین این نبود. آن شعلی را که ایدن داشدت، آن ابعداد شعل

 آن با شعستن این خشت از بین رفت. مثدل زمدان کده از ،هندسی و صورت را داشت

شدبیه ایدن  ،فردا مقارن با این، آن نیست ،رود، اگر ی  ساعت قبل از بین رفتبین می

مانندد لهدر دیدروز اسدت، لهدر دیدروز گذشدت و  ،است. لهر امروز، لهر دیروز نیست

 شود.دیگر تعرار نمی

آن صورت شعل بدا شعسدتن ایدن خشدت از  ،زا هم خشتی را که شعستنددر این

نده عدین آن صدورت،  ،ند، بعدًا صورتی مانندد آن صدورتمواد خشت ما اما ،بین رفت

دهندد چون عین آن صورت از بین رفت، صورتی مانند آن صورت به ایدن خشدت می
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زسدم  اما. ، نه عین آنخشت استه بنابراین آنچه اعاده شده است مثل صورت گذشت

بلعده از  ،، زسم همان زسم است، زسم افندا نشدده اسدتنشدهخود خشت که اعاده 

ه وزود دارد، صورتی کده ت گوشت و پوست و استخوان رفته است، پی اصل مادّحال

رازع بده زسدم اسدت. ه گرداند. این اعادمانند آن صورت را خداوند برمی ،رفته است

 روح چطور است؟ 

 ]سؤاس[ -

مثل چیست؟ مثل آن صورتی که ه طور شد، اعادمادّه است. اگر زسم انسان این -

بین اعتقاد به معاد، حیات معاد و  ر روح هم بمیرد. اصالً مالزمهاز بین رفته است، اگ

میرد و هم اگر انسان بعد از مر، مات و فات است، هم زسم می حیات برزخی است.

نده صدعقه، نده ندوم، نده  ،است، مدر،زسم مقارن با مر، روح میرد. یا مر، روح می

روح مدوت نیسدت، ه ، صدعقبیهوشی، نه انتقاس، انتقاس روح به عالم دیگر، خواب روح

 أَْنشَْأناهُ رُمَّ»روح در بدن نبود  ،گونه که در نخستین حاسموت روح این است که همان

طور هم روح را اعدام کند، اگدر خداوندد خداوند روح را ایداد کرد، همان 1«آخَرَ خَْلقًا

سدت خواهدد درالقیامدة چده چید،ی میمر، اعدام کرد بعددًا در یومه روح را به وسیل

ای ندارد. مانند آن روح، روح مدن نیسدت، زسدم مطلده فایده کند؟ مانند آن روح را؟

چه کسدی اسدت؟  ،چشددیگری است. خود زسم وزود دارد و آن کسی که عذاب می

منتهدا بده کند چه کسی است؟ روح من است، نه زسم، میآن کسی که رواب را درک 

 اصل زسم من است. ه یلشعل زسم من، به وسه زسم من، نه به وسیله وسیل

ْأناهُ رُدمَّ»طور نیست، اگر روحی را کده خداوندد ایدداد کدرد روح این اما  خَْلقدًا أَْنشدَ

القیامدة همدان معددوم اسدت و عدین إفناء و اعدام گردد یوماگر این روح با مر، « آخَرَ

بلعده  ،شود. اعادةالمعدوم است و این محاس است. عین عدوم نیسدتمعدوم ایداد می

القیامة ایداد کرد، به من چه ربطی دارد؟ من کده ارل آن است. خدا ممارل مرا یوممم

چه ربطی دارد؟ کار من به او چه ربطی دارد؟ وضع او به من چه ارتباطی  اورفتم. به 

کندد روح مدن اسدت، چشدد و ردواب را دریافدت میچون آن کسی که عذاب می ؟دارد

 روح من که با زسم من مُرد.

زسم وزود ه تر از مر، زسم است، چون در مر، زسم اصل مادّممر، روح مه

در مر، روح، روح اعدام شد، اگر صورت ایدن زسدم  اماای نیست. دارد و هیئت کاره
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شدود، گدردد و عدذاب بده صدورت وارد نمیمانند این صورت برمی ،با مر، اعدام شد

 امداروح اسدت.  ،کنددشود و کسی که عذاب را درک میبلعه عذاب به زسم وارد می

کندد. بده مدن ارتبداطی نددارد، مانندد مانند روح را خدا ایداد می ،اگر روح اعدام شود

گدردد، برمیدر زسم مانند زسم، مانندد صدورت زسدم  اماروح  یر از آن روح است، 

که یوم القیامة العبری بده زسدم یا روابی  کند. عذاباین مانند برخورد نمی عذاب به

زدا . اینکند، نه به شعل آن زسدمو روح درک می ین زسم استبه خود ا ،خوردمی

روح چده؟ روحدی کده درّاک عدذاب  اماشعل زسم است، نه خود زسم. ه اعاده، اعاد

ی حاصدل کلدمدر، فندای ه اگر این روح اعدام شد به وسیل ،است و درّاک رواب است

دیگر را انشداء کند؟ روح یمثل هنگامی که نبود، خداوند بعدًا چه چی،ی ایداد م ،شد

 اینعدهشبیه این را، خدالف ایدن را، طدور دیگدر، عدین  کند؟ به من چه ربطی دارد؟می

 شود، چون ایداد عین محاس است. عین اعدام شد، معدوم شد و ایداد مثل است.نمی

آیات معاد این مطله صریحًا و یا لاهرًا وزود دارد که ما مثل آنچه که  کللذا در  و

 ردانیم.گگذشته است، برمی

 1«.نُبَدِّسَ أَنْ عَلى» -

 وَ»انشاء چده چید،ی اسدت؟ « تَعْلَمُونَ ال ما في نُْنشِئَكُمْ وَ أَمْثالَكُمْ نُبَدِّسَ أَنْ عَلى» -

چه چی،ی است؟ آیا  انشاء ایداد است، انشاء« نُْنشِئَكُمْ»این  ،«تَعْلَمُونَ ال ما في نُْنشِئَكُمْ

است که از بدین رفتده  روح است؟ بله. ایداد شعل زسم دادبله، ای انشاء زسم است؟

فق  ی  ایداد است که شدعل زسدم را خداوندد بده ایدن  پی ی  ایداد است. است.

 شود.گردد و گوشت و پوست و استخوان میخاک داده است. یعنی این خاک برمی

 ]...[ این را چه کار کنیم؟ -

 نداریم.  این را ما -

 شود و میوه...بعدًا از خاک او درخت درست می میرد،اآلن ی  نفر می -

مدا اآلن در ابتددای  آکل و مأکوس است که باید بعد بحدث کندیم.ه آن بحث شبه -

برزخ هستیم، آن بحث برای بعد است. این مالزمت حتمی علمیِ عقلی در هدر زهدت 

، واقعی و حقیقی، بین اعتقاد به معاد و حیات برزخی است. اگر حیات برزخدی نبدود

گشدت. یعندی خداوندد ایدن خداک را شدبیه بده مات و فات، زسم که مرد، زسم برمی

گرداندد. چده کسدی بایدد عدذاب را درک کندد؟ روح، اگدر روح انسانی برمی اوسهیعل 
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ربطی ندارد، نه کاری که او کرده  اینماته شد، مانند آن روح را خدا ایداد کرد، پی إ

 کرده است مربوط به آن است. است به این مربوط است، نه کاری که این

چه در عالم برزخ و چه در عالم قیامدت آن کسدی کده ردواب و  ون در این میان،چ

بی کند، عبارت از روح است. اگر این روح در برزخ خواب باشد مطلعقاب را درک می

ولعدن آن چید،ی کده  کنیم.است، اگر صعقه باشد مطلبدی اسدت و ایدن را رد هدم مدی

شود قائل شد و به کسانی که حیات برزخی را منعر هستند نمیبسیار عدیه است و 

ر باشد اما ند، د، عدالم باشدنقیامت را قبوس دارند، عدامی باشدند کده معلدوم اسدت، مفسدّ

و حیداة  مّدا از بدرای  یدهل نعردید. چون بین حیات برزخزا تعقگوییم: شما در اینمی

 روح در عالم برزخ مالزمه است. 

 نیست، حیات زدای از روح است.حیات که اات روح  -

 گوید زدای از روح است؟ حیات یعنی روح. چه کسی می -

 روح یعنی اتالف روح.ه ماتپی إ -

 بله، نابود کردن روح است. -

 شود. روح میه ماتإپی قبل از قیامت هم  -

 ماته است. إروح نیست، صعقه است. صعقه  یر از ه خیر، امات -

 ت روح گفتید که روح زسم است.د خلقشما در مور -

 گویم زسم است. اآلن هم می -

 تواند حالت حیات داشته باشد.پی زسم که نمی -

 ایدن إماتده اسدت. رود.روح از بدین مدی یتدرّاکرود، روح از بین نمی یتزسمان -

رود. بدن که شعل است از بین می یترود، انسانبدن از بین نمی یتزسمان اینعهکما 

رداند، ولی عذاب که برای آن نیسدت، ردواب گبرمیوند خدابدن را  یتل انساناین شع

 ،روح که برای حساب و رواب و عقاب محور اسدت یتولعن درّاک هم برای آن نیست.

ندوم و صدعقه باشدد، ابطداس  حالدت اینعدهشدود، نده  ابطداس میکدالًروح  یتاین درّاک

 شود.می

چه بود؟ روح بود؟ حیات  ،خلق آخر کند در این زنین انشاءخداوند  اینعهقبل از 

روح را  ی  مرتبه زای دیگر برد، اینعهبود؟ حاال حیات را گرفت، حیات را گرفت، نه 

کنیم، بحث بر سر این است کده مدوت نمیبحث برد، آن را می یگیرد و زای دیگرمی

طور کده ایدن در رحدم مدادر زندین بدود و روح ی است، یعنی همانکلعبارت از فوت 

گویدد. اگدر د میایدن را دار طدور اسدت.حاال هدم همین چه بود؟ ،هنوز خلق نشده بود
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عبدری، اگدر مدوت مطلدق ال لقیامدةموت و قبل الموت، یعنی بعد اچنانچه وضع بعد ال

روح دیگدر باید یعنی به بدن کاری نداریم، اگر وضع موت مطلق باشد پی خدا  ،باشد

اگر به زسدم آن روح حیدات دیگدر  ،اکه داردو اگر در زسم آن روح که درّ کندایداد 

ولدی روحدی کده زسدم  ،روح زسدم اسدت، پی روح دیگر است. درست است دهدمی

 رقیق و لطیف است درّاکه دارد یا نددارد؟ اگدر ایدن درّاک زسمِکه است گاه این روح 

 دیگر هیچ چی،ی نیست.پی روح را از زسم روح گرفت.  ،را از این گرفت بودن

عد روحی این بحث الزم است، نسبت به حیات برزخی و حیدات دنیدا و ه در بُالبت

زایی کده قیامت رازع به روح باید بحث کنیم که وضع این روح چیست، تا آنحیات 

این است کده اگدر ایدن  ،زا استآن مقداری که مربوط به این اما توانیم بفهمیم.ما می

کند؟ خداوند راین خداوند در قیامت چه کار میبناب 1«مَْذكُورًا شَیْئًا یَكُنْ لَمْ»روح مات 

کندد؟ در زسدم ایدن روح؟ ربطدی نددارد. خداوندد در در قیامدت روح دیگدر ایدداد می

آن تمدام شدد. مثدل  عین آن چیست؟ عین آن؟ه کند؟ فایدقیامت روح مشابه ایداد می

 ای کده مشددهور کردندد و متددواتر کردندد کددهآن خرافدده ،الشدمیعدین زمدانی کدده در ردّ

غمبر روی زانوی امیرالمؤمنین عمدًا نماز عصر را نخواند، برای احترام پیغمبر که سر پی

بعدًا خداوند برای  ،در روایت است که هر دو نماز عصر را نخواندند امیرالمؤمنین بود.

الصدالة بدوده رای احترام بده علدی کده عمددًا تارکها، باحترام به علی، نه هر دوی آن

گدردد، گرداند که چه بشود؟ که زمان را برگرداند؟ زمان کده برنمیاست، خورشید را بر

پی وضع بدتر شد، هدم نمداز عصدر را بایدد قضدا  ،گرددزمان گذشت. اگر مشابه برمی

بخواند، هم نماز صبح را باید بخواند، هم نماز لهر را باید بخواند و هم نماز عصر را 

ورشید بینابین پنس نماز دارد. ایدن طلوع خورشید و  روب خ اینعهباید بخواند. برای 

 و حیات یوم القیامة العبری است. یهبین حیات برزخه مالزم

رازع به آیات، ی  بخش از آیات رازع به شهدا است که احتمداالت آن را عدرض 

بیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»کنیم. کنم که بعد روی آن فعر میمی  أَمْواتدًا اللَّدهِ سدَ

کند؟ ی  نفی اسدت و ید  اربدات چه چی،ی را نفی می 2« یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِْندَ أَحْیاءٌ ْلبَ

بدا مقتدوس شددن  ،است. نفدی مدوت اسدت، کسدانی کده مقتدوس فدی سدبیل اهلل هسدتند

فهمندد و قبدوس اندد؟ آن مرگدی کده همده میاند بلعه زنده هستند، چطدور نمردهنمرده

                                                           

 .1. انسان، آیه 1

 .169عمران، آیه . آل2
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اند، اگر مر، نسدبی را ها که مردهاین اند؟ی کنید که نمردهخواهید نفمیآن را  ،دارند

چون روح از این بدن دنیوی خدارس شدد. وقتدی  ،کند، مر، نسبی وزود داردنفی می

مر، نسبی حاصل شد. چون ما ید  مدر، نسدبی  ،روح از این بدن دنیوی خارس شد

که رازع به س  ل  است داریم و ی  مر، مطلق داریم. مر، مطلق یعی از ده احتما

ین قائدل هسدتند ر، مطلق که این را دهریین و مدادّیشود، مموت داده میوضع بعد ال

مطلدق اسدت، زسدم کده معلدوم اسدت، روح هدم  مدر،ِبعد دیگدر که وقتی انسان مُرد، 

 طور است، هر دو مثل آن وقتی که خاک بودند. همین

خواهدد نفدی چه چید،ی را می« أَمْواتًا هِاللَّ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»این 

 إِنَّدكَ»دانند مرده اسدت را که همه می خواهد نفی کند؟ نه، اینکند؟ مر، لاهر را می

بَنَّ ال وَ»آیات زیداد، حدی انسدان، برخدورد واقعدی انسدان.  1«مَیِّتُونَ إِنَّهُمْ وَ مَیِّت   تَحْسدَ

کند، موتی نیست که موت را نفی می اینعه« أَحْیاءٌ بَْل واتًاأَمْ اللَّهِ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ

کندد و ید  حیدات را در بلعه ده قسم موت است که خداوندد نفدی می ،دانندهمه می

 این ده قسم را به حساب احتماالت در نظر داشته باشید.  کند.زا رابت میاین

 کند. موت مطلق را نفی می اوس:

یعندی « أَمْواتدًا اللَّدهِ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ» .کندصعقه را نفی می: دوم

چون در  ،هوشی باشدطور نیست که این بین الدنیا و اآلخرة در حالت صعقه و بیاین

ورِ فِدي نُفِخَ وَ»شود طور میاین آخر برزخ عِقَ الصدو ماواتِ فِدي مَدنْ فَصدَ  فِدي مَدنْ وَ السدَّ

ایدن کده هسدت.  2«یَْنظُدرُونَ قِیدامٌ هُدمْ فَدإِاا أُْخدر  فیدهِ نُفِدخَ رُمَّ اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ

وم بدهند، بگویند بعد از انتقاس از حیات دنیا موت حاصدل خواهدد کسانی احتماس د

 ،تر اسدتهوش است، از خواب هدم خدوابیعنی حالت صعقه است، یعنی آدم بی ،شد

فهمدد، نده عدذاب و نده ردواب را درک هدیچ نمی امداندد کولی زنده است، حرکدت می

 امدا ،زا موزود است. این با حیات قیامت مناسبت داردکند. ولعن حیات در ایننمی

 دوم است.  احتماس نسبت به حیات برزخی  ل  است. این

 فدي لَبِثُدوا وَ»طور کده اصدحاب کهدف نوم مطلق، مثل اصحاب کهف، همان سوم:

زا هم ه،اران ساس ساس خوابیدند، آن 309 3«تِسْعًا اْزدَادُوا وَ سِنینَ مِائَةٍ رَالثَ كَهْفِهِمْ

                                                           

 .30. زمر، آیه 1

 .68. همان، آیه 2

 .25. کهف، آیه 3
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ساس که در دو مرحلده خوابیدندد،  309خواب هستند. چطور نسبت به اصحاب کهف 

دوم ندده سدداس،  ددذا در کددار نبددود، نموندده اسددت، ه سدداس و مرحلدد سیصددد اوسه مرحلدد

 کدالً ه باشد یا نه، ما کاری ندداریم،اگر کسی احتماس داد .طور هم احتماس داردهمین

ایدن ده  ،عبدری اسدتال ةقیامدلموت و قبل اماالت  لطی که نسبت به وضع بعد الاحت

کنیم، احتماس یازدهم این است که قرآن تصدیق و تصریح است که عرض می احتماس

 «.الكهف اصحاب في كما»کند. پی سوم نوم مطلق می

طور کده انسدان در دنیدا زندده اسدت، همدان« ء،احیاةٍ دون حسابٍ و ال ز» :چهارم

طدور خیداس کندد و بگویدد کسدانی کده حساب و ز،اء و عقاب کلی نیست، کسدی این

هدا زنده هستند اما حسداب نیسدت، عقداب نیسدت، زد،اء نیسدت، ایدن حرف ،میرندمی

 بلعه بدتر از دنیا است. ،است نظمبینیست. مثل دنیا 

این هم ی  حرفی اسدت کده بعضدی از « ألحیاءت لسایر احیاة  خاصّة لیس» :پندم

 ال وَ»کنیم کده زدا پدنس احتمداس اضدافه مدیپنس احتماس را دادند، ما این این مفسّرین

این حیاتی را که خداوندد از بدرای « أَحْیاءٌ بَْل أَمْواتًا اللَّهِ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ

هدایی اسدت کده در این ی  حیاتی  یر از حیات ،کندمقتولین فی سبیل اهلل اربات می

که شما نسبت به برزخ قائل هستید. این هم ید  فهمیم و  یر از حیاتی است دنیا می

 حیات که مثالً دو نوع حیات باشد. 

گمدان نعنیدد کسدانی کده در راه  :طور بگویداست، کسی این« حیاة اآلخرة» :ششم

مر، مطلق است. ایدن ه ر است، یعنی فاصلخدا کشته شدند مُردند، خیر قیامتی در کا

که مر، مطلق علی طوس  اوسمر، مطلق است دو بُعد دارد؛ ی  بُعد احتماس ه فاصل

بعددًا حیدات آخدرت بده حسداب  امدا ،خیر، مر، مطلدق اسدت الخ  است. یعی اینعه

ای اسدت کده مالزمه آن این بر خالف البتهحساب و ز،اء و عقاب ایداد خواهد شد. 

برزخی و حیات قیامت است، ولی ز،ء احتماالت است. حیداة اآلخدرة کده  بین حیات

 شوند.، بعدًا در قیامت احیاء می«بَل فَیُحیَون»یعنی « أَحْیاءٌ بَْل»

در این زسم دنیوی  اما ،حیّ است روح« حیاة الروح فی زسمٍ لم یعن معه» هفتم:

نسدخ و قائدل بده  کسدانی کده اینعدهو در زسم برزخی نیست، زسم رالثی است. کما 

کنندد کده مسدخ یعندی طور خیداس میها اینای از آنعده ،فسخ هستند رسخ و مسخ و

شود یا احیاندًا روح انسان وقتی مُرد داخل بدن انسان دیگر یا داخل بدن حیوانی می

از زندبالط  اینعدهشدود، کمدا حیوانی که مُرد روح او داخل بدن انسان یا حیوانی می

که یعی از ییالقات لبنان است و زدای خدوش آب و  عَلَییشان در کردند که انقل می
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دروز،  محمددهستند، از  هادروز هستند، دروزی زا که نوعًاهوای خنعی است، در آن

، زلو رفت و بده صداحه بوداین با ی  اال ی برخورد کرد که ی  روستایی سوار آن 

خدری؟ گفدت چندد می ،رده کدن بفروشی؟ تعدشود این االغ را به ممی آن االغ گفت:

چرا؟ گفت چدون ، گفت: ه کرددهم. تعد، من چند برابر آن را میگفت هر چه بگویی

این االغ پدر من است، پدر مدن مُدرد و روح او بده بددن ایدن االغ رفدتا حداال از کددا 

 «.لم یعن معه حیاة الروح فی زسمٍ»فهمید که این االغ پدر او است؟ 

فق  روح زنده است، بدنی در  ،میردوقتی انسان می« روحیة  محضة حیاة » هشتم:

زا گذاشت، بدن برزخی هم ندارد، این هم از بدن دنیوی را این اینعهکار نیست. کما 

 این احتماالت قریه و بعید دارد، ولی همه باطل است. البتهاحتماالت است. 

بی فدي قُتِلُدوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»، «حیاة الهدی» نهم: « أَحْیداءٌ بَدْل أَمْواتدًا اللَّدهِ لِسدَ

در راه  اینعه. چرا؟ برای استیافته هدایت .ولو خاک باشند ،یافته هستندها هدایتاین

 خدا کشته شده است.

ای دارندد، که ایدن هدم ید  خیدالی اسدت کده عدده« کر بعد الموتحیاة الذّ» :دهم

نده حالدت صدعقه، نده  هدا،گونه زندگی نیست، نه روح تنگوید که بعد از مر، هیچمی

حالت نوم است. هیچ حالتی از حاالت حیاتی برای روح انسان بعدد از مدوت نیسدت، 

شود و تر یه کند و در راه خدا کشته میزنگ می ،رودذکر است. این آدم میال ةحیا

شدود و مدردم ، زبدان،د میشددعده در راه خددا کشدته بعدد از ایناو به این اسدت چدون 

کندد؟ حداال چه کسی حد  میبرد. می ، او ح شددر راه خدا کشته فالنی  :گویندمی

مثدل کسدی اسدت کده کند که کشته نشده است؟ هنوز که کشدته نشدده اسدت. ح  می

کند، هنوز نخورده است. یا ولی حاال م،ه م،ه می ،خواهد بعدًا بخوردچلوکباب را می

دم اگر در راه خدا کشته برد. این آمی ح بعد  ،وقتی که دیگران چلوکباب را خوردند

کشدته  اگر هدم در راه خددا برد؟می ح  یاز چه چی، ،شد، اگر هنوز کشته نشده است

یین ایدن فعدر را مدادّ اینعهد؟ کما کنشد و بعد هم هیچ چی،ی نبود، چه کسی ح  می

رویم و زدان مدی یدتکمونیسدتی، حفد  مادّه ما برای حف  عقید :گویندکنند، میمی

 برای چه کسی بماند؟ نام نی  از ما باقی بماند. اینعهکنیم. چرا؟ برای خود را فدا می

برید؟ شما کدا هستید؟ شما که آزر شدید، سنگ و می لذتشما  ،برای دیگران بماند

 برید؟ پی این ی  حیات خیالی است.می لذتخاک شدید، اسید شدید، شما چطور 

بر مبنای عقل و کتداب  شتاحتماس صحیح آن است که بردا این ده احتماس است.

و بده  اسدت مر، فق  انفصاس این روح انسانیه حادر ،است. وقتی انسان مُرد سنتو 
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: روح دنباس آن روح حیوانی و نباتی از این بدن. این انسان که دارای چهدار بُعدد بدود

عقالنی، روح حیوانی، روح نباتی و بدن، و بدن هم که دارای دو بُعد بود، ی   انسانی

بدین ایدن  ،همین بدن و بُعد دیگر روح نباتی انسان که همدان بددن برزخدی اسدت بُعد

از،اء انفصاس حاصل خواهد شد. یعنی روح انسانی با بدن برزخدی، از روح حیدوانی 

 شود.با بدن دنیوی زدا می

ولدی مدوت نسدبی  ،زدایی که مر، مطلق نیست، اسم این مر، است، موت اسدت

گلی است به ای که کاهاز ی  خانه اگر انسان« لحیاةأحیی من ا»است، موتی است که 

ق بهتر است. اگر هدم لفد  مدر، بدر آن اطدال اما ،ی  قصری منتقل شد، انتقاس است

 صاس به زای دیگری است. زا و اتکنند، این انفصاس از این

که چی، دیگری هستند. کسانی  ءهستند، اشقیا ءمیرد، بحث ما سعداشخصی که می

زنددانی بودندد و در ایدن عدالم پدر از للدم و  لم دنیا، در ایدن قفدی بددنر این عاکه د

تر زدا زنددهکردند و عدس بسیار کم بود و للم بسیار زیداد بدود، اینللمت زندگی می

ه و لدذا در سدور تر هسدتند؟آن در عالم قیامت زنده هستند یا در عالم برزخ یا باالتر از

هدا مدرسده ها زنددگی نیسدت، ایناین 1«یلِحَیات قَدَّمْتُ لَیْتَني یا یَقُوسُ» فرماید:می فدر

کندد، زنددگی هایی است که انسان را برای زندگی اصلی آماده میها زندگیاست. این

فرعی است. مدرسه زای ماندن نیست، زای تحصیل کردن برای زندگی بعددی اسدت 

 لَیْتَندي یدا»کند. از زیه خود اعاشه  بتواندکه زندگی مستمر و مستقر است که انسان 

ولی مر، مطلدق نیسدت، مدر، نسدبی  ،مر، است یهحیات برزخپی « یلِحَیات قَدَّمْتُ

 است. یاین مر، نسبی در نسبت حیات برزخی از حیات دنیوی اقو اما ،است

آیات و  و آیات و بعد در لل این را برحسه دلیل عقل که مقدمه مطله استما 

ای که مربوط به شهدا هایی که رازع به آیه. بحثکنیمروایات این مطله را رابت می

ندی ایدن ده مدورد یع 2«أَمْواتدًا اللَّهِ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»و مقتولین است 

یا موت مطلق، یا مدوت اموات هستند، این ده احتماس که اکر کردیم همه موت است، 

 ند.نسبی، یا صعقه، یا نوم یا روح تنها هست

بدر  کنیم.استفاده می سنتآن حیات برزخی که ما از کتاب و « أَحْیاءٌ بَْل» :یازدهم

یه، تمدام ایدن ده مدورد مدردود عقله حسه دلیل خود آیه و سایر آیات و بر حسه ادلّ

                                                           

 .24. فجر، آیه 1

 .169عمران، آیه . آل2
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آن  یدهآیدات برزخ ،من تا مقادیری که قرآن را مطالعه کدردم تفصیلو به عنوان است. 

ه آید صدد، شداید حددود که حددودًا سدی آیده باشدد کنیممقدار نیست که ما گمان می

آیه آیاتی است که  صدحدود  ،کنیم دقتبرزخیه داشته باشیم. وقتی درست تفتیش و 

خی، حالت انتقاس، منتقل الیده، بر حیات برزخی، نوع حیات برزخی، وضع حیات برز

ه اسدت یدا کند. حدودی را که در آیات مقرر شدمیداللت  یهنار برزخ و یهت برزخزن

طور لهور که لهور قرآن هم اگر لهور مستقر باشد، لهور صدریح طور صریح یا بهبه

 است.

 لِمَدا نَداوَفِّْق وَ مِیاْلعَظِد اْلقُدرْآنِ مَعَدارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

  .«تَرْضَاهُ لَا وَ حِبُّهُتُ لَا عَمَّا زَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 .«عُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»


