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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 أَمْواتهً اللَّههِ سَبیلِ في قُتِلُوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ« »الرَّجِیمِ الشَّیْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

 1«.یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِْندَ أَحْیاءٌ ْلبَ

اولی مهوت مطلههه اسهت اهه اصه   ه مرحل موت و حیات دارای سه مرحله است:

دوم حیات مطلهه است اه در اختصاص ه گونه حیاتی وجود نداشته باشد. مرحلهیچ

اه هم موت است و ههم حیهات اسهت. « و بینهما عوان»حضرت اقدس ربوبیت است. 

 نه هر حیاتی، و ،مورد بحث است« عن شعورٍ و ادارکٍ و اختیارٍ و تکلیفٍ»ت حیا البته

آن حیاتی اه راجع  2«.كِنْ ال تَْفهَهُونَ تَسْبیحَهُمْءٍ إاِلَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لوَ إِنْ مِنْ شَيْ»الّا 

اهه نهه مهوت مطلههه اسهت و نهه  مورد سلب و ایجاب است به مهتولین فی سبیل اهلل

ها یها جهن عد انسانمطلهه، عبارت است از حیاةٌ مّا اه مناط تکلیف است در بُ حیات

 یا غیرهما از مکلفین عالم امکان.

، هرگز نبایهد گمهان شهود «سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتً وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في»جا در این

جها مهراد از امهوات سیسهتی این ،«أَمْواتهً»هسهتند « سَبیلِ اللَّههِ في»اسانی اه مهتول 

وَ ال »انهد. مباراهه بیهان میه مطلب سند مرحله است اه تمام این مراحل را خود آیه

انهدی آیا موت مطلق مراد است اه سلب می« سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتً تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في
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عهد وت در دو بُقائل داشت. موت مطلق قائل داشت اه موت و فوت است و موت و فه

عد حیهات اخهروی اهه گروههی انند و یک بُعد حیات برزخی اه نفی مییک بُ :است

فی قتل، انسان و یا هر مکلو یا موت ب « سَبیلِ اللَّهِ يف»انند. اگر بعد از قتل نفی می

بَنَّ »عهد اسهت. ، ایهن یهک بُموت مطلق و فوت مطلق باشد علی طول الخه  وَ ال تَحْسهَ

ایهن مهرم مطلهق  ،، وقتی انسان از زندگی دنیها مُهرد«سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتً لُوا فيالَّذینَ قُتِ

از حیات عارضی انسان، حیات اصلی انسان یا  ،است، روح او، جسم او، هر سه هست

دهیم، ایهن بهه طهور الهی مهوت اسهت. نهه حیهات حیات فرعی انسان اه توضهیح مهی

 اند.می نفییک نوع موت است اه آیه برزخی باشد و نه حیات اخروی باشد. این 

پذیرنهد اهه مهوت اسهت، اه ثابت است و همگان قبول دارند و همگان میآن البته

شهود آیها ههیچ مهوتی در اهار نیسهتی نمی ،میهردمنظور آن نیست. وقتی اه انسان می

همگهان،  یی اهه در اهار اسهت وبها ایهن مهوتٌ مّها امها ،در اار است ییاموتٌ مّگفت. 

پذیرند اه انفصال روح از بدن است، این را همه قبهول دان و همه میو موحمشراان 

روح هم منفصل از حیات استی سنانکه با انفصال  ،دارند، اما با انفصال روح از بدن

بیلِ  ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في»از بدن، بدن هم منفصل عن الحیاة استی پس روح  سهَ

آن موتی اه  اند اه مورد بحث است،اند، نفی موتی میموت می اه نفی« اللَّهِ أَمْواتً

شودی شود یا نمیمیرد سیزی مییعنی سهی انسان می« ال تَحْسَبَنَّ»همگان قبول دارند 

و  دیهدمیاهرد، در اار است یا نهی بله. این بدن حرات داشت، صهحبت می ییک نفی

اهرده اسهت اهه مهورد اتفها   ایجهاد یی راامرم یهک مهوتٌ مّهه اآلن نیست. پس حادث

خواهد را اه نمی همگان است، مکلف، غیر مکلف، اافر، مؤمن و هر اه و هر سه، این

 نفی اند.

ههای دیگهری قابهل نفهی این قابل نفی نیسهت، بلکهه موت« وَ ال تَحْسَبَنَّ ... أَمْواتً»

یها  احیاةٌ مّز له گرفت، انسان به تمام معنا ااست. یعنی این روح اه از بدن انسان فاص

الموت در اهار خواههد بهود. ایهن را باالتر از حیاةٌ مّا فاصله نگرفت، یهک حیهاتی بعهد

انهد و یهک احتمهال را عرض اردیم اه یازده احتمال است. ده احتمال را آیهه رد می

انهد و ههم ایهن آیهه اند. این آیه و آیهات دیگهر ههم ده احتمهال را نفهی میثابت می

انهدی سهه مرم با انسهان سهه میه اند. ما اول ببینیم حادثمی احتمال دهم را اثبات

از بهین  ،یا غیرفی سبیل اهلل مرم یا قتل ه سیزی از انسان حی بوده است اه به وسیل

مهرم جسهم انسهان ه بردی آیها در حادثهرودی این حادثه از انسان سه سیزی را میمی

 د.میردی جسم از اول تا آخر مرده است، جسم حیات ندارمی
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سراغی اسهت اهه در  1،«ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلهً آخَرَ»گیرد اگر روح در بدن انسان قرار می

اند. این اتا  از حیث خود تاریک است، اگر سراغ آمد روشنی اتا  تاریک روشن ارده

 اینکهتاریک است، بعد از « من حیث هو»سراغ بیاید اتا   اینکهعارضی است. قبل از 

مهن حیهث »سراغ رفهت بهاز  اینکهتاریک است، بعد از « من حیث هو» اتا  ،سراغ آمد

یک حیثیت قبل از آمدن سهراغ اسهت و  :. منتها این دو حیثیت استتاریک است« هو

بعد از رفتن سراغ است، این تاریکی هم حهیهی است و هم واقعی اسهت، ههم واقعهی 

واقعهً اهه  ،یاورنهددر شهب سهراغ را در اتها  ب اینکهاست و هم حهیهی است. قبل از 

ظلمت است و حهیهتً اه باز ظلمت است، هم واقعهً، سهون حهیههت و واقعیهت فهر  

واقعی نیست، واقع است حهیهت نیسهت، نهه واقهع  ،ها حهیهت استدارد، بعضی وقت

انهد. واقهع خیلهی است نه حهیهت است، هم واقع است و هم حهیهت است، فهر  می

ولی واقهع نیسهت، انجهام نشهده  ،م خیلی داریمولی حهیهت نیست، حهیهت ه ،داریم

هها نهه حهیههت است. بعضی اوقات هم حهیهت است و هم واقهع اسهت، بعضهی وقت

اجتماع نهیضین، اجتماع نهیضین نهه حهیههت اسهت و نهه  مثل است و نه واقع است،

 واقع است.

 نباشدی ، ولی واقعشود حهیهت باشدمی -

بهر اهل باشهد، نگذاشهتند اهلل حهاام اه رسولحهیهت این است  اینکهبله، برای  -

شهود، جلهوی آن را گرفتنهد. ایهن مثهالی اهه عهرض  بشود، واقع نشد، نگذاشهتند واقهع

جها بحهث انیم، این مطلب بایهد اینانم مماس است با مطلبی اه داریم بحث میمی

تمام بحوث برزخی را ما بتوانیم به طور روشن بحث انهیم. مها سراغهی  اینکهشود تا 

دهنده است و اتاقی داریم اهه دهنده است، روشن است و روشناییداریم اه روشنایی

در شب، تاریک است. این اتا  اه در شب تاریهک اسهت دارای سهه مرحلهه اسهت، دو 

وسه  داریهم ه آن مانند هم است، هم حهیهتً و هم واقعً تاریک است و مرحله مرحل

جا آیا واقعً و حهیهتً اتا  روشهن اسهت نآورند، در ایاه سراغ روشن را در اتا  می

یا تاریک استی اتا  نه حهیهتً روشن است نهه واقعهً روشهن اسهت، بالفعهل روشهنی 

نهه بالفعهل،  ،نهه واقعهً ،به اتا  بیاورند، نه حهیهتهً را سراغ اینکهگرفته است. قبل از 

، نه واقعً و نه بالفعهل تا  بردند نه حهیهتًسراغ را از ا اینکهادام نیست. بعد از  هیچ

، بُعد بالفعل. سون ایی در سه بُعد نیست: بُعد حهیهت، بُعد واقعروشنروشنایی نیست. 
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من حیث » باشد، حهیهتً روشن باشد، ذات آن واقعی یعنی ذات این، ذات این روشن

روشهن « مهن حیهث ههو»آن ذات  ،روشن باشد، اتهاقی اهه در شهب تاریهک اسهت« هو

عهد عهد ذات نهدارد، عَرَضهً ههم روشهن نیسهت، در سهه بُی هم در بُروشنای نیست، حق

 .تاریکی است

آیها حهیهتهً روشهن اسهتی ذات اتها   ،سهراغ را در اتها  آوردنهد اینکههاما بعد از 

ضهً روشهنایی اسهتی یها نهه، بالفعهل عر اتا  شن استی آیا واقعً روشن استی حقرو

سهراغ را  اینکهپس قبل از  .شن شدآمدن سراغ روه روشن شدی بالفعل عرضً به وسیل

 ،سهراغ را آوردنهد و بردنهد کههآنعد تاریک بود، بعهد از اتا  در سه بُ ،در اتا  بیاورند

عهد فهه  در یهک بُ ،عد تاریک است، هنگامی اه سراغ را در اتا  آوردنداتا  در سه بُ

 ،  نیسهتعد عرضی، نه حهیهتً، نه واقعً. واقع روشنی برای اتهاروشن است، در یک بُ

روشنی هم ذاتً  روشنی برای سراغ است. حهیهت و حقپس واقعً روشن نیست، واقع 

 پس اتا  عرضً روشن شد. ،برای سراغ است، برای اتا  نیست

شهود گفهت شود گفت اتا  مُردی مرده بهود. میمی ،اگر این سراغ را از اتا  گرفتیم

ً تاریهک شهدی واقعهً تاریهک بهود. تاریک بهود. واقعه ًاتا  حهیهتً تاریک شدی حهیهت

طهور عرضً تاریک شدی بله. عرضً روشن شد و عرضً تاریک شهد. قضهیه مهوت همین

است. بدن انسان، سه بدن برزخی انسان و سه بدن مادّی دنیوی انسان، ایهن دو اتها  

 آنکهو بعد از « ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلهً آخَرَ» اینکهاز برای سراغ روح هستند. قبل از متداخل 

را از بهدن گرفتنهد، ایهن بهدن، نهه حهیهتهً و نهه واقعهً و نهه عرضههً « خَْلههً آخَهرَ»ایهن 

روشنایی حیات نداشهت.  .انیمیف بحث مینایی حیات نداشت. ما از حیات تکلروش

روح اهه ه خداوند روشنایی حیات و زندگی را به وسهیل« ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلهً آخَرَ»وقتی 

عهد روشهنایی از بهرای عد از سهه بُبخش است در بدن آورد، یک بُاست و حیات حیات

برای بدن نبود و  بدن آمد، یعنی حیات واقعی برای بدن نبود و نیست، حیات حهیهی

تواند با امر روح حرات اند، زبان ضی، این سراغ روح آمد و بدن مینیست. حیات عَرَ

ببیند و الی آخر. ولکن این بدن ابزار است، با امر روح سخن بگوید، سشم با امر روح 

ن را بحهث تکلیف ندارد. حیات غیهر از آه از خود نه حهیهتً و نه واقعً حیات عاق ن

انیم، حیات نباتی نه، حیات عاق نه تکلیفی مربهوط بهه روح اسهت، مهادامی اهه نمی

م روح در بدن انسان اسهت. پهس بها رفهتن روح از بهدن مرگهی حاصهل شهد، ایهن مهر

 سیستی مرم بدن است یا مرم روحی

 حیات نباتی ربطی به روح نداردی -
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رب  دارد، در بحث ما نیست. سون بحث ما آن حیاتی است اه حیهات تکلیهف  -

است، آن هم حیات است. حیات نباتی اه نباتات دارند، حیات غیر حیات شعور ههم 

رمایید، این روح انسان اهه موجودات دارند. این تطبیق مثال با ممثّل را توجه بفه هم

، خداوند در بدن قرار داد، در این اتا  تاریک اه موت است و «ثُمَّ أَْنشَْأناهُ خَْلهً آخَرَ»

، این عرضً حالت حیهات بهه حیات عه نی و حیات تکلیفی از نظراست موت مطلق 

سه سیزی از  ،خود گرفت. پس وقتی اه این روح از بدن خارج شد و موت حاصل شد

 بین رفته استی فه  فاصله شده است، سیزی نشده است، فاصله شده است.

جا صد  آبادی سفر انم، اگر مرم در اینه خرابی به خانه بنده از خان اینکهمثل 

مرم به این معنا است اه جای من عوض شده است، خود من هستم. جا هسهت  ،اند

است، مرم این  بعدیه خانقبلی و اتصال به ه بین شما و خانه و من هم هستم، فاصل

است. واقع مرم از نظر قرآن پوسهت پیهازی اسهت، از نظهر شهرایع الهیهه مهرم حیهات 

مهرم مهوت مطلهق اسهت اهه ه باالتری است و نه امتر و نه برابر. گاهی اوقات حادثه

مرم حیهاتی برابهر بها حیهات ه قبول نداریم، حیات مطلق هم اه نیست، گاه نه، حادث

ا بیشتر. امتهر را قبهول نهداریم، برابهر را ههم قبهول نهداریم، بلکهه دنیا است، یا امتر ی

تر حیات بیشتر است. زنده بودن انسان، درک انسان، رؤیت حهایق برای انسان، وسهیع

الهیامة. در عالم دنیا ایهن مهرم شدن معرفت انسان، در جوّی اه مرم نیست مگر یوم

جها م دنیا مرض وجود دارد، اینولی در بزرخ این مرم هم نیست. در عال ،وجود دارد

در برزخ،  ،جا نیست. آنچه مربوط به تبلورات حیات استجا ظلم است، ایننیست، آن

 وجود دارد. ،برزخ بین الحیاتین اه حیات دنیا و حیات آخرت است

بنابراین این حالت انتهالی روح از بدن جسمانی بها اتصهالی اهه بهه بهدن برزخهی 

شهود، ایهن عنهد المهوت اهه از بهدن خهارج میانسان برزخی دارد، روح انسان با بدن 

حالت انتهالی است. یعنی مرم ذاتی اه بدن مرم واقعی داشهت، مهرم حهیههی ههم 

رود و حیهات رود، حیهات روح از بهین نمهیضی بدن از بین میرَبدن داشت، حیات عَ

د. یعنی رورود، بلکه حیات عرضی بدن از بین میروح در بدن برزخی هم از بین نمی

سهی یعنی این روح با بدن برزخی، از بدن جسمانی دنیوی به عالم دیگر منتههل شهد. 

از نظر بدن همان بدن برزخی اسهت و از نظهر عهالم، عهالم دیگهر اسهت، سهه در دریها 

باشد، سه در هوا باشد، سه بسوزد، هر سه باشد. آن یک عالم دیگری است اهه عهالم 

پهس مهرم سیسهتی آن مرگهی اهه همگهان «. خرةاآل و نیاالدّ بین»العالمین است،  بین

بیلِ اللَّههِ أَمْواتهً وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في»اند، آیه نفی نمی ،قبول دارند ، همهه «سهَ
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در ایهن اسهت اهه آیها ایهن « إنّما االخت ف»دانند اه در مرم انتهالی وجود دارد، می

گهرددی یها نهه، حیهات اسهتمرار م منتهل میشود از حیات هروح اه از بدن منتهل می

 جا است.داردی محور اخت ف این

انتهالٌ موت اتفا  دارند این است اه ه و الّا آنچه را ال مختلفین در جریان حادث

دن برزخهی از بهدن دنیهوی ا اه انتههال روح بها بهحاصل است، اما این انتهالٌ مّ ییامّ

است یا انتهاالتی دیگهری « إلی الموت المطلق» ا، انتهال حیات روحانتهالٌ مّاست، این 

یا نه، این فه  انتهال روح است با بدن برزخی از این بدن جسهمانی بهه عهالم دیگهری 

 اولی است.ه اند، این مرحلآیه نفی نمی ،پس آنچه را همگان از موت قبول دارند

بیلِ فهي قُتِلُهوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ» ههایی اهه شهما گمهان ، آن موت«أَمْواتهً اللَّههِ سهَ

اند اه آن روز عرض اردم به صورت تمام را نفی می ،انید اه ده قسم موت استمی

 انم. فهرست عرض می

حیهات دهد و هم روح موت مطلق، هم بدن حیات عرضی خود را از دست می -1

بعهد اهه  -در خهود  اسهت اههآن معنهایی  ذاتهی بهه-دهد ذاتی خود را از دست می

بهدن ه عهدی از ابعهاد سندگونهه و سندگانهی، هیچ شعوری در ههیچ بُهیچ حس تالمو

 «. تَحْسَبَنَّ ال وَ»نخواهد بود، این موت مطلق است. 

وَ » اینکههبلکهه حالهت صهعهه اسهت، امها  ،بعد از مرم روح موت مطلق ندارد -2

ماواتِ وَ مَهنْ فِهي اْلهأَرْضِ ایهن  1،«إِالَّ مَهنْ شهاءا اللَّههُ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِهي السهَّ

روح زنده است ادراک ندارد، نفی و  ،صعهه در صعهه است. صعهه از نوم باالتر است.

فهمد، هیچ سیزی. این صعهه اه عبارت است از موت اامل روح بها بههای اثبات نمی

 اند.اصل حیات، این را هم نفی می

عد مورد زندگی نبودن فه  دو بُ در تمام مراحل زندگی، در این ده نوم مطلق. -3

نبودن اصل زندگی اهه ههیچ گونهه زنهدگی بهرای انسهان در روح او و جسهم او  ،دارد

عد اول مهوت مطلهق اسهت، نهه بُ عد بیشتر ندارد؛معلوم نباشد، در این هشت قسم دو بُ

حیهاء إا   مُرد، اما در قیامهت  ،عد دوم این است اه وقتی انسان مُردبرزخ نه آخرت، بُ

دیگر. صعهه یعنهی بعهد ه گانعد و ابعاد هشتعد است. این دو بُشود، این هم یک بُمی

طور اه روح از بدن بیرون رفت، روح بیهو  مطلق ، انسان وقتی اه مرد همانالموت

ههو  مطلهق نیسهت، سنانکهه در شود، اما زنده است؛ این صعهه است. در نهوم بیمی
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بیند، ولی در حالت صعهه خواب دیدن میهو  مطلق نیست خواب خواب انسان بی

برزخهی ه مطلهه است. صعهه هم در این نشئه و ههم در نشهئه معنا ندارد، سون صعه

 صعهه است، اما روح زنده است. 

نهوم مطلهق  در اصحاب اهف نوم مطلق بود. اینکهپس سوم نوم مطلق است، اما 

هسهت و ههم همهین نهوم  در برزخسال، اسی بگوید:  309بیدار نشدند تا  اینکهیعنی 

سال اه دو مرتبهه خهواب بهود، در  309و  سیصد. سنانکه در اصحاب اهف در هست

این خواب ممتد هیچ غذایی و هیچ جریانی نبود، فرض انیم اسی اه پنجاه متر بپرد، 

سون پنجاه متر پریدن خر  عادت است. اگر بنا شد اه انسان  ،تواندپانصد متر هم می

وابد و غذا لزومی نداشته باشد، نه ثوابی، نه عهابی، نه غهذایی، و سند سال بخ سیصد

 این احتمال در بزرخ هم وجود دارد. این سوم است.

 فر  صعهه و نوم مطلق سیستی -

شهود خهواب ولکن در نوم مطلهق روح می ،هو  استدر صعهه روح مطلهً بی -

 بگوید، در خواب برود. ببیند و مطالبی را در خواب ببیند. در خواب بشنود، درخواب

صعهه این است اه نه در بیداری شعور دارد و نه در خواب، ولکن نوم مطلق ایهن 

طور نیست اهه بیهدار شهود و بخوابهد، ایهن مهورد طور خواب است، ایناست اه همین

 سوم است. 

در  اینکههرود، نهه ، زنده است، بیدار است، خواب ههم مهی«حساب حیاة  دون» -4

از دنیها «. حیهاة  دون حسهابٍ و ال جهزاء»ولی در حالی اه بیداری است  ،برزخ نخوابد

ت، زیهاد اسهت، عههاب اسهت، ثهواب بدتر، در دنیا حسابی است، جزایی است، اهم اسه

حسابی و نهه جزایهی، ایهن ههم  گونه، زنده است، اما هیچولکن اگر انسان بمیرد است.

 است.  یک احتمال

های زنهدگیایهن ولی مثل  ،، یک زندگی است«سحیاةٌ خاصّة لیس لسائر النّا» -5

گویهد، بشکافیم قرآن می خواهد بگوید اه اگر عمق آن رادنیا نیست. این همان را می

 قی است از حیات دنیا.رأ، این ای استهحیات خاص

آن بُعد دومی اه در موت گفتم این است، بُعد اول این بود اهه «. حیاة اآلخره» -6

 هایهة.مرم اه   حیهات نیسهت إلهی غیهر النه معنا اه با حادث موت مطلق است به این

ه اولی زندگی دنیها، مرحلهه مرم سه مرحله است، مرحله ، با حادثخیر یکی بود، دوم

اهه در  حیهات نیسهت اصه   اسهت یسطوُه ثانی اه مرحله مرحلسوم زندگی آخرت، 

خهود  ،ان رفهتحهیهت قبضه است. قبضه به این معنا اه اول وقتی اه زندگی از انسه
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 لق حاصل ارد، یوم الهیامة الکبریروح هم موت مطلق حاصل ارد، بعد اه موت مط

 گردد.ایجاد می حیات ثانیه

 طور اهههمهان ،، یعنی وقتی اه انسان مرد«لم یکن معه حیاة الرّوح فی جسمٍ» -7

 رها ارد، بنابراین خهود روح مطلههً هم جسم برزخی را ،را رها ارداین جسم دنیوی 

، نه بدن حیوانی و نه بدن انسانی و نهه بهدن «بأیّ بدنٍ اان»صل غیر مهیّد و غیر مت و

 نباتی نخواهد بود.

 «.حیاةٌ روحیةٌ محضة» -8

بیلِ فهي قُتِلُهوا الَّذینَ تَحْسَبَنَّ ال وَ»، «حیاة الهدی» -9 ، «أَحْیهاءٌ بَهْل أَمْواتهً اللَّههِ سهَ

 است، روح هم زنده نباشد.هدایت  لدر حا ، این بعد از مرم«حیاة الهدی»

 «.حیاة الذّار بعد الموت» -10

و آیاتی دیگر اه مربوط به بهرزخ « بخصوصها»اند این ده مورد را آیه رد میه هم

ه اند. ادلّرد می اه عهلی هم در ال این ده مرحله استه اند، ادلّاست تمام را رد می

برزخهی را یها مهوت ه گونهات اینعهلی، برای هر ادام دلیل عهلی اسهت اهه ایهن حیه

اند، اند. آن را اه عهل و آیات مباراات برزخ ثابت میا را رد میموتٌ مّمطلق را یا 

وَ مِهنْ وَرائِهِهمْ بَهرْزَخٌ »آیه در قرآن شریف پیدا اردم، در بحهث  26جا حدود من تا این

قهرآن ه ت. مشهوول مطالعهدر تفسیر و در آیات دیگر بحث شده اسه 1،«یَوْمِ یُبْعَثُونَ إِلى

تعداد مطرح انیم. هستیم اه تا آخر قرآن ما سهدر آیه راجع به حیات برزخی پیدا می

آیهات برزخهی مها  ای ازو مطلوب نیست، مطلوب و مهصود این اسهت اهه از ههر آیهه

بگهوییم بهرای  ،فهمیم. و الّا قرآن اه حهدیث نیسهتات را میخصوصیتی از خصوصی

بنابراین متواتر است، نه، قرآن یک اشاره انهد  ،اه حدیث داریماثبات ف ن مطلب پنج

ای قرآن شریف راجع به مطلبی داشهته باشهد قابهل همستهره اافی است. اگر یک اشار

قبول است، در مهابل هزاران حدیث است. اما نهه، اسهمائی را اهه قهرآن شهریف بهرای 

اسماء نشانگر و اسماء  ،اسماءگذارد، این قیامت یا برای برزخ یا برای حهایق دیگر می

الموت اسهت اهه از حیهات اند حیات بعهدی اه قرآن اثبات میوصفیه است. آن سیز

ذلک مها در و لهتر است. ضعیفت تر و شرای  بهتر و از حیات آخرتر و وسیعدنیا قوی

 «.نَیُبْعَثُو یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ» :قرآن شریف یک آیه داریم اه لفظ برزخ دارد
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 ،حاال به آیه مراجعه انیم. اوال  از نظر بحث عهلی اه آن روز ظهاهر  اشهاره اهردم

عهلیهه و ه آیهات اثبهات معهاد و ادلّه ،مطلقِ مطلق باشد مهداری اشاره اردم، اگر موتِ

اردیم. اگر سنانچه نه، ایهن روح بحث اند اه ما قب   اثبات معاد این را رد میه فطری

اه بدن داشهت ههم از بهین  ایحیات عرضیهآن گردد و نکه از بدن جدا میانسان سنا

طور اهه بهدن حیهات رود، روح هم فع   بمیرد، ا  ، نه صعهه، نه نوم، بلکه همهانمی

به طور الی حیات ذاتی  ،خلهیه داشت شت و مرد، روح هم اه حیات ذاتیهدا عرضیه

ماند، روح هم جسهم اسهت. جسهم روح رود، یعنی جسم روح باقی میروح از بین می

بخش بهود و ن جسم فهو  الجسهم و نیهروی روی نیهرو اهه حیهاتآولکن  ،باقی است

الهی افنهاء شهد و اعهدام شهد، در ایجاد حیات از برای روح ارده بود، آن هم به طهور 

 شودیالهیامة سه ایجاد مییوم

رخ ف الهیامة است و حیهات برزخهی را منکهر اسهت، ایهن بهاسی اه قائل به یوم

عهد ل و برخ ف آیات صهحبت اهرده اسهت، در سهه بُدلیل عهلی و برخ ف دلیل عد

گوییم اگر این روح به طور الی با مرم از حیات مخالفت ارده است. دلیل عهلی: می

وجهود نهدارد، حتهی در حالهت خهواب و در دنیا ا   از بین رفت و هیچ حیاتی اص   

معاد اه به معنای عهود  الهیامة خداوند سه سیزی را بیاوردیحالت صعهه، پس در یوم

شهودی آیها سهون انسهان روحهی جها عهود میسه سیزی در آن ،عود است است و محل

انیم، داشت و جسمی داشت و این روح انسهان اهه داریهم روح انسهانی را بحهث مهی

مکلف عاقهل، ایهن یهک و جسهم انسهان اهه دو جسهم اسهت، یهک جسهم  روح انسانی

گرددی اگر روح نباتی و روح حیوانی از بین برزخی و یک جسم دنیوی، ادام اعاده می

انهدی تر، روح انسانی ا   مرده است، خداوند سه سیزی را اعهاده میرفته است و مهم

انهد اهه بهه اهاری را اعاده می اند اه محال است، اگر مثل اواگر عین او را اعاده می

 آید.نمی

عهد عهد اسهت، یهک بُاین بدن انسان، این بدن ظهاهری و دنیهوی انسهان دارای دو بُ

رود، بهه عد هیئت و شکل بدنی. با مرم شکل بدن از بهین مهیبدنی، یک بُه اصل مادّ

ها محفوظ است ااری نداریم. با مرم شکل بدن به طهور الهی از هایی اه بدن آنآن

. یوم الهیامة خداوند از این بدن سه سیهز را اعهاده ماندمیبدن ه پس مادّ ،رودن میبی

أَنْ نُبَهدِّلَ أَمْثهالَكُمْ وَ  عَلهى»اندی اصل مادّه رای هست، شکل رای اشکالی ندارد. لذا می
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نبهدّلکم »یعنهی « لَ أَمْثهالَكُمْنُبَدِّ»ببینید تبدیل امثال است.  1،«ما ال تَعْلَمُونَ نُْنشِئَكُمْ في

« اُهم»جسهم اسهت، « اُهم»جها در این« اُهم»جا سه اسی استی در این« اُم»، «مثالکمأ

عد جسم اهه در بُ« ماُ»انیم. این روح اه نیست. تبدیل مثل روح غل  است، بحث می

 «.نبدّلکم امثالکم»خاک شد  ها اینمکان و منزل روح است، این جسم خاک شد، 

غله  اسهت، سهرای « نفسکمنبدّلکم أ«. »نبدّلکم أمثالکم» گیرد،می دو مفعول« بَدَّلَ»

آنچهه اهه از بهین رفتهه اسهت « مکمثهالنبدّلکم أ»اصل جسم موجود است.  اینکهبرای 

 ،صورت بدن انسانیِ انسان است. آیا صورت بدن انسانیِ انسان اه از بین رفته اسهت

، یعنی اصهل ایهن جسهم اهه هسهت «مْنُبَدِّلَ أَمْثالَكُ»است. « نبدّلکم»همان برگرددی نه، 

خواهد، ولکن مثل آن هیئتی اه بدن داشت و این مثل هیئت بهدنی، مثهل تبدیل نمی

اندی نه، مماثل اهه گوشت و پوست و استخوان، مماثل این شکل را خداوند اعاده می

اندی عین اهه از بهین رفهت، عهین ایهن شهکل از بهین شود. عین را اعاده میاعاده نمی

ل و ماننهد ایهن شود ایجاد گهردد عبهارت اسهت از مثهل ایهن شهکاه میبلکه آنرفت. 

 هِهيَ وَ هِهيَ هِهيَ»شکل، مثل آن خشتی اه آن روز عرض اردم. مانند ایهن شهکل اهه 

در جواب آن  ،آن خشتی را اه امام صاد  )ع( شکستند و بعد درست اردند 2،«غَیْرُهَا

« اْلعَهذابَ لِیَهذُوقُوا غَیْرَهها جُلُهود  بَدَّْلناهُمْ دُهُمْجُلُو نَضِجَْت كُلَّما»سائل اه عرض ارد: 

شهودی حضهرت خشهتی را گرفتنهد و شکسهتند، بعهد دوبهاره بهه حالهت اول سطور می

« غَیْرُهَها»خاای و ه در اصل مادّ« هِیَ هِیَ. »«غَیْرُهَا هِيَ وَ هِيَ هِيَ»برگرداند. فرمودند: 

 اه از بین رفت!در هیئت. هیئت 

ولی هیئت هندسی و شهکل هندسهی  ،هندسی، هیئت فیزیکی، موجود است هیئت

این خشت از بین رفت، آن شکل رفت و نهابود شهد، شهکل دیگهر مجهدد  ایجهاد شهد. 

از خاای اه قب   خشت بوده، بعد  انیدخشتی اه شما دوباره درست میشود آن نمی

اه من آن هیئهت قبلهی را شود بگویید خاک شده، اگر دوباره این را خشت انید، نمی

این درست اسهت. بلکهه مها یهک  3«امتنعا مما المعدوم إعادة»اعاده اردم. هیئت قبلی 

شکل دومی، شکل سومی، شکل سهارمی، شما هزار مرتبهه ایهن خشهت را بشهکنید و 
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در « غَیْرُهَها هِهيَ وَ»در اصهل مهادّه « هِهیَ هِهیَ«. »غَیْرُهَها هِيَ وَ هِيَ هِيَ»صورت دهید 

 ، منتها مماثل شکل بیشتر شده است.شکل

انیهد، گهاه نهه، انیهد، سهه میث میانیهد، مثلهگاه شما خشت مربع را مسهدّس می

جها آوریهد، پهس اینرا به همان قیاس هندسی قبل بهدون اهم و زیهاد می عخشت مرب

الهیامة بنا اسهت جا این بدن انسان اه یومتبدیل عین نیست. در این ،تبدیل مثل است

تبهدیل مثهل یعنهی خداونهد همهان شهکل را  -ااری به روح نداریم-مثل شود تبدیل 

قبر از بین رفت، همان وقتی خاک شد و رماد شد، همان شکلی اه از بین رفت اه در 

شود. بلکه مماثل آن شکل است. مماثل آن شکل اندی نمید  ایجاد میشکل را مجد

 آورد.را روی بدن می

پهس ایهن عههاب و  ،آوردی را روی بهدن انسهان مهیسؤال: اگر مماثل شکل انسهان

ه شهود یها روی مهادّو ثواب روی شکل هندسهی وارد میعهاب ی سیستثواب و جزاء 

شود. اگر دسهت ایهن آدم بهه وارد نمیاه شود، روی شکل روی بدن وارد می ،فیزیکی

ولهی همهین مهادّه اسهت، بهه او  شهدهمین دست اگر شکل آن عوض  ،سر اسی خورد

بلکهه روی اصهل  ،شهودروی شهکل وارد نمی جزا دادند یا نهی دادند. سون جزا ،زدند

ئَكُمْ عَلى»شود. بنابراین این مادّه وارد می ئَكُمْ»، ببینیهد «أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُْنشهِ « نُْنشهِ

جسم است. انشاء جسم هم انشاء سیستی یعنی ایجاد این جسم به مانند « اُم»، «اُم»

شود، جسم وجود دارد، جسم اه از خود جسم ایجاد می اینکهاولی است. نه صورت 

اننهد، د  ایجهاد میآورنهد، او را مجهدورت اولهی را میآن ص کهآننه  و رود.بین نمی

بهه خهود  اینکههدهنهد. سهرای بهرای ، مانند و شبه آن صهورت اولهی را بهه ایهن میخیر

 صورت انسانی بگیرد.

الهی ه رفتروح سطور استی روح از بینه م است، اما اعادجسه این مربوط به اعاد

این روح دارای یک اصهلی  اینکهشود، برای شودی نمیبرحسب احتمال دوم اعاده می

جا اصل شکل روح اسهت، شهکل روح، حیهات است و دارای یک شکلی است، در این

مرد اعاده  آیا خداوند همان روحی اه ،روح است. این حیات روح اه ا   از بین رفت

اندی اعاده معدوم، محال است. یا روحی مشابه اوی اگر خداونهد روحهی مشهابه او می

عاد ارده استی روح اآلن سه اسی درک ثواب و عهاب را در این بدن مُ ،انداعاده می

 نه روح شما. پس این خ ف عدل است. ،دیگر

بایهد  فضلی این شخصی اه به مهتضای عدل باید جزاء و عهاب شود، به مهتضا

به او ثواب داده شود، باید این ثواب و عهاب برگردد به روحی اه این اارها را اهرده 
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است، اارهای صالحه و طالحه ارده، به آن روح برگردد. سون هر عذابی و هر ثهوابی 

شود، سه اسهی مُهدرک آن اسهتی روح مهدرک به این بدن برزخی یا اخروی وارد می

ثهواب و عههابی اهه مسهتهیم بهه روح ه بههر دو بهره اسهت:ست. منتها روح دارای آن ا

ثهواب و ه و بههر .انسهان، اخه   انسهانه است، عهیهدروح خورد، مربوط به اعمال می

جسهم بهه روح ه بهه وسهیل اینکههشهود. جسهم بهه روح متوجهه میه عهابی اه به وسیل

مربوط به  بآن ثواب و عهاتر مهم البتهخود این روح است.  باز جسمِ ،شودمتوجه می

 خود روح است و راجع به اعمال روح است اه نیازمند به جسم نیست.

دوم اگر سنانچه انسان با مرم خود به طور الی مهرده اسهت، بعهد  ه در این مرحل

 اعهاده معهدوم اند اههاندی خداوند روح قبر را ایجاد میخداوند سه سیزی ایجاد می

ی بهدن مانند شهکل دیگهری بهرا ،آن روحاست، محال است، یا نه، روح دیگری مماثل 

آن سه شدی هر عذابی به این آدم وارد شود سهه ه فاید اند،مماثل آن شکل ایجاد می

اندی روح دوم، روح دوم مماثهل آن اسهت. فهرض انیهد اهه دو بهرادر اسی ادراک می

او را  ،هستند، شکل هم هستند، عین هم نیستند، مماثل هم هستند، اگر این گناه اهرد

شود، شهکل ههم او را تشویق انیمی نمی ،ازات انیمی اگر این اار خوبی انجام دادمج

 ،جا یک روحی را اه به طور الی از بین رفتطور است، اینجا هم همینهستند. این

شود. اگر طور میاندی اگر برزخ نباشد اینروحی مماثل او را ایجاد میخدا گویید می

د دوم از دو بُعد احتمال مستحیل است، یعنی در بزرخ ا   حیات برزخی نباشد اه بُع

گردد، یعنی خدا به الهیامة وضع بدن، شکل بدن برمیگونه حیاتی نیست. پس یومهیچ

بلکهه روح  ،انهدانهد، ولکهن روح قبلهی را اهه ایجهاد نمیدهد، انشهاء میاو شکل می

ا جسم دیگهر، فرقهی یا با جسم آن روح اول یا ب یاند. روح دیگردیگری را ایجاد می

جا ایجاد ارد، پهس اند. وقتی اه روح دیگری، حیات دیگری، ادراک دیگری، ایننمی

این دیگر شد، یعنی نه ثواب و نه عهاب، نه عدل است و نه فضل است. بنهابراین ایهن 

 به طور الی مستحیل خواهد بود.

وفان و بسهیاری اگر ما به عمق این نظریه اه بسیاری از مفسران و بسیاری از فیلس

گهوییم از عارفان و نویسندگان معتهد هستند اه حیات برزخی ا   وجهود نهدارد، می

جا معاد غل  است. پس اعتهاد به معاد م زم با حیاةٌ این مستحیل است، یعنی در این

تفصهیل ایهن مطلهب بعهد  ههم خواههد آمهد، ولهی حهاال  البتههدر عالم برزخ است.  امّ

 سون متن بحث ما است. ،موار عرض اردیفهرست
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قفس و پرنده حساب نکنیم اه بگوییم حهاال سهرا، ه روح بدن را ما مسئله مسئل -

 بگوییم این همان جسم لطیف به صورت یک موجود زنده رقیق شده است.

ْأناهُ خَْلههً »گوییم. همان جسهم لطیفهی اهه خداونهد ما هم همین را می - ثُهمَّ أَْنشهَ

بدن بود، بعد  خداوند موادی را از این بدن آورد و این را حیهات  ،اه این بدن 1،«آخَرَ

 داد و این روح شد. 

 تری...، از مواد به صورت یک جسم لطیفحیات داد نه -

گوییم روحهی را اهه خهدا انشهاء اهرد. خداونهد انیم، ما میما روح را عرض می -

داد. مها بایهد در  طور اه به جسم جسمانیت داد، بهه جسهم روح ههم روحانیهتهمان

 بحث روح مهداری بحث انیم.

 شود.این جسم را روحانیت داد، دو شق می -

باید بحث انیم، شما تهصیر ندارید، من هم خیلی مهصر نیستم. بایهد در مهورد  -

روح بحث انیم. یک بحثی است اه باید در جریان برزخ و معهاد بحهث شهود، گرسهه 

 روی این بحث عمهی شود. قب   مهداری بحث شده، ولیکن باید

بایهد ایهن ده شهکل « أَمْواتهً»ایهن  2،«سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتً وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في»

موت را به طور الی از بین ببرد، یک مورد آن ثابت اسهت. ایهن ده شهکل مهوت را از 

بهردی نهه. از بهین میادام یک را از بین ببردی بهه طهور تهوالی اسهت یها اه    ،بین ببرد

ا حیهات ا سطهور اسهتی ایهن حیهاةٌ مّهحیاةٌ مّهاست،  احیاةٌ مّاولی موت نیست، ه مرحل

صعهه استی حیات نوم اسهتی حیهات ذاهر اسهتی حیهات روح مجهرد از بهدن اسهتی 

جها تثبیهت حیهات را این ،، ببینید موت را برطهرف اهرد«أَحْیاءٌ بَْل»حیات سیستی نه، 

 ارد.

ه حادثهه ارد اهه بهه وسهیلانسان تصور می« ونَحیَیَ لبَ»بود اه  هدجا فرمواگر این

یعنهی یهوم « ونَحیَهیَ»به طور الی مرم حاصل شده است.  و مرم، فی سبیل اهللقتل 

سَبیِل  وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا في»گوید. طور نمیاست، قرآن اه این« ونَحیَیَ»الهیامة 

جمع حیّ است. حیّ نه ماضی اسهت و نهه مضهارع. بها « أَحْیاءٌ»، « أَحْیاءٌاللَّهِ أَمْواتً بَْل

، «حیاءحیٌّ من األ»فی سبیل اهلل شد، این ، این انسانی اه مهتول «أَحْیاءٌ»موت ه حادث

هم لفظً و ههم معنهً « سوف یحیون»ی این «سوف یحیون»یعنی « حیاء من األحیٌّ»آیا 
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معنهً غله  فرموده اسهت. « أَحْیاءٌ»نفرموده، « یونیح»غل  است. لفظً غل  است سون 

، اگهر بهه طهور الهی حیهاتی در بهرزخ نباشهداهه به این دلیل اهه عهرض اهردیم  ،است

بیاید، این عهدال  در عههاب و فضه   در ثهواب  و روح دیگریالهیامة حیات دیگری یوم

 دارد.نمعنا 

حیهاةٌ است، موت انار رفهت.  دومه ، زنده است، این مرحل«أَحْیاءٌ بَْل» بلکه فرمود:

طور نیسهت این«. رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ بَْل أَحْیاءٌ عِْندَ»ا سطور استی حیاةٌ مّ، ولی این ا استمّ

حساب نیست. یکی از احتماالت این است اه حیات است، حساب نیسهت، ثهواب اه 

« عِْنهدَ رَبِّهِهمْ»ت. در دنیها ، باالتر از دنیا اسه«أَحْیاءٌ عِْندَ رَبِّهِمْ»نیست، عهاب نیست، نه، 

جها امها در اینمحرومیت زیاد بود، نبود، مزاحمات زیاد بود، ظلم و ظلمات زیاد بود، 

ه ایهن صهعه انهدیسه سیزی را تثبیت می« یُرْزَقُونَ»این  .«بَْل أَحْیاءٌ عِْندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

یها  معنها نهدارد،« یُرْزَقُهونَ»نیست  معنا ندارد، نوم مطلق« یُرْزَقُونَ»مطلهه نیست، سون 

معنها نهدارد. سهون « یُرْزَقُونَ»باز  اینکهبرای  ،روح خالی از هر بدنی نیست فرض انید

. اگر روح از ال شوندمیپس با هم ثواب و با هم عهاب  ،روح و بدن با هم اار اردند

ااره است و ثواب و عهاب آن نیمه ،ابدان، هم بدن دنیوی و هم بدن برزخی جدا شود

 درست نیست.

یک سیزی در انجیل است اه اصل مطلهب در قهرآن شهریف اسهت، از عیسهی )ع( 

سه لزومی دارد جسم انسان ههم در معهاد باشهدی روح تنهها اهافی  :انند اهسؤال می

ها صهریحً معهاد روحهانی است، سنانکه بعضی معهاد روحهانی قائهل هسهتند. بعضهی

ند اه معهاد روحهانی زنولی حرفی می یحً بگویند،توانند صرنمیها گویند، بعضیمی

انهد، ههیچ سیهزی می صدرا در اسفار دائم جسهم را تجریهداست، مانند م صدرا. م 

شهوند، هیهوال و صهورت بها ههم جهدا می :گویدبعد می گوید: روح.ماند، میباقی نمی

رود. مهی مانهد و هیهوالمیرود، صورت بهدن بها روح ماند و هیوال میبدن می صورتِ

شهودی صهورت بهدون هیهوال هیوال یعنی سهی صورت بهدون هیهوال سهه میصورت بی

ولکن اصل  ،بگوید معاد جسمانی نیستتواند نمییعنی نه، از اول بگویید نه، پس این 

مطلب این است اه معاد جسمانی نیسهت، روح بها صهورت بهدن اسهت. صهورت بهدن 

ایهد ، شما از یاد بردهدرای بزرگوارصهیوال است، م  ورت روحص سون اص   سیستی

شهود شهود اهه هیهوال بهدون صهورت باشهد و نمیهیهوال اسهتی نمی اه صهورت روح

ا دارد، و الّا اص   هیوالءٌ مّدارد، صورت هم  اصورت بدون هیوال باشد. هیوال صورةٌ مّ

 سیزی وجود ندارد.
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اسهتی  اجها« قُهونَیُرْزَ»این اسانی اه قائل به حیات و حیات بعهدالموت هسهتند، 

المعهاد بیایهد ایهن ظلهم اسهت، اگر روح به تنهایی در یومفرماید: جا عیسی )ع( میاین

هسهتند. بعهد حضهرت مثهال شهریک روح و بدن هر دو در خیر و شر  اینکهسرای برای 

شهود بهه یهک می ،بها ههم اهاری اردنهد ،فرماید: اگر دو نفر شهریک بودنهدزند. میمی

 ،شود. اگر دو نفر شریک با هم اار بدی اردنهددیگری نهی نمی شریک سیزی داد و به

روح و بهدن ههر دو شهریک گویهد: جها میشود یکی تأدیب شود و دیگهری نههی اینمی

پهس ههم  ،روح و بدن هر دو شهریک هسهتند -داریمجا اضافه در این ما البته–هستند 

جها یهک سهؤالی در اینروح ثواب و عهاب دارد و هم بدن ثواب و عهاب دارد. منتها 

بهدن اهه ادارک نهدارد، پهس  :شهودوجود دارد، از حضرت عیسی بن مهریم سهؤال می

بهه روح متوجهه شهود، سهه  بایهد ثهواب و عههاب واب و عهاب برای بدن یعنهی سههیث

اعمال روحی اسهت و سهه اعمهالی اسهت اهه روح بها بهدن انجهام داده اسهت.  ،اعمال

ثواب و عهاب آن  ،ون حاجت بدن انجام دادهآن اعمالی اه روح بد :جواب این است

بایهد ایهن  ،بدن انجهام داده اسهته مربوط به روح است و آن اعمالی اه روح به وسیل

 روح ادراک اند. اینکهثواب و عهاب بر بدن وارد شود، بر بدن خود او، تا 

ها مربوط به اعمال روح باشد و نه اعمالی اه روح با بهدن اگر فه  ثواب و عهاب

ها برطرف شهده اسهت. اگهر اسهی ایهراد جام داده، بنابراین مهداری از ثواب و عهابان

این بدن اه نیسهت، ایهن بهدن اهار  ،در عالم برزخ اه ثواب و عهاب است :بگوید ،اند

ارده، این بدن اه نیست، بلکه بدن برزخی است، بدن برزخی است اه بر آن ثهواب و 

بنابراین عدل نخواههد بهود. جهواب: معنهی  اند،شود و روح ادراک میعهاب وارد می

عالم برزخ همین است، برزخ یعنی تمام ثواب نیست، تمام عهاب نیست، پس تمام بدن 

 1،«كَهَالَبِهِ قَالَبٍ فِي»نیست، بلکه بعض بدن است. آن بدنی اه به نام بدن برزخی است 

وایات، این بدن برزخی دائمً با برحسب تعابیر مختلف ر 2،«اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي»

 بلکه امسّ به روح است. ،بدن انسان بودهاین 

امها بهدن برزخهی انسهان بها روح در حهال پهرواز  ،خوابداین بدن دنیوی انسان می

شود، هایی اه روح در عالم خواب دارد، رویاهای صحیحه اه دیده میاست و فعالیت

بدن برزخی ثواب و عهابی در برزخ وارد شد این با بدن برزخیه است. بنابراین اگر به 
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اند، ثهواب برزخهی و عههاب برزخهی اسهت. امها اگهر در بهرزخ بهدن و روح ادراک می

ثواب و عههاب روحهانی وارد فه  دنیوی اه رفت، بدن برزخی هم نبود، پس به روح 

سه خوب و سه بد بر  ،شود. اما اعمالی اه با بدن برزخی و بدن دنیوی ارده استمی

طور خ است. برزخ است، یعنی بهاست، پس این برز نهصشودی این سیزی وارد می سه

عى»ت و لذا موق وْفَ یُهر  وَ أَنْ لَیْسَ لِْلإِْنسانِ إِالَّ مها سهَ عْیَهُ سهَ * ثُهمَّ یُجْهزاهُ  * وَ أَنَّ سهَ

« اْلجَهزاءا اْلهأَوْفىثُمَّ یُجْهزاهُ »در عالم برزخ است، پس « سَوْفَ یُر »این  1«.اْلجَزاءا اْلأَوْفى

 برای قیامت است.

درصد، عهابً و ثوابً، در دنیا هیچ ادام الّها احیانهً، ولکهن در جا جزای صددر این

بَْل أَحْیاءٌ عِْندَ رَبِّهِهمْ «. »یَوْمِ یُبْعَثُونَ وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى»، «برزخ بین االمرین»برزخ، 

هها و حیهات در ها، با بهدن برزخهی آنها، در روح آندر جسم آن« یُرزَقُون»، «یُرْزَقُونَ

جها اهارگر نیسهت، است، شههوات در آن« عِْندَ رَبِّهِمْ»تر است، سون جا حیات وسیعآن

 ،جا نیست، عالم تکلیف نیستجا اارگر نیست، موانع در آنها در آنها و ظلمشیطنت

ای قیامهت بهر« آتهاهُمُ» 2،«مها آتهاهُمُ اللَّههُفَهرِحینَ بِ» :بعدیه بلکه عالم اهلل است. مرحل

ه زمهان هه است و صهفت مشهبهحیاء حی است و حی صفت مشبأ« أَحْیاءٌ»استی اوال  

حهاال بایهد قهائم شهود. بایهد دو سال دیگری از  شود گفتمی« وَ اُنتُ زیدٌ قائمٌ»ندارد. 

ی اگر زید یک ساعت ئم باشد، باید از حاال قا«قائمٌ»گوییم شود یا اآلن اه می قب   قائم

بَهْل أَحْیهاءٌ »پهس ایهن «. زیدٌ قهائمٌ»توانیم بگوییم نمی ،دیگر قائم است و حاال خوابیده

مرم بایهد حیهات باشهد. حیهاتی اهه ه یعنی ب فاصله بعد از حادث« عِْندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

اشهکاالت معنهوی و بعد  در یوم الهیامة الکبری بیاید هم اشکاالت لفظی دارد و ههم 

اهلل برای شاءمطلب إنه الی آخر. تتم« مِنْ فَْضلِهِ فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ»خارجی دارد. 

 فردا باشد.

 لِمَها نَهاوَفِّْه وَ مِیاْلعَظِه اْلهُهرْآنِ مَعَهارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ ضَاهُتَرْ وَ تُحِبُّهُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»
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