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 «.لطَّاهِرِينَآلِهِ ا عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّىوَ  الْعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

اسهت  یه   1«یُرْزَقُهن َ رَبِّهِه ْ عِْنهدَ أَحْيها ٌ بَهْ » بعد از این یازده احتمالی که نسبت بهه

غلط است، ی  احتمال بينابين در کار اسهت کهه احتمهال  کالًاحتمال صحيح است و بقيه 

شهند کهه صهحيح شهند و احتمهال یهازده  از احتمهاالیی میدوازده  از ک  احتماالت می

اسهت،  فی سهبي  اه که مربنط به مقتنلينه نيست  و آ  احتمال این است که این دو آی

 رَبِّهِه ْ عِْنهدَ أَحْيها ٌ بَهْ  أَمْنایهً اللَّههِ سَهبي ِ فه  قُتِلُنا الَّذینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ»کند که اثبات می

 کند می اه سبي  یف اثبات حيات برزخيه برای مقتنلين« یُرْزَقُن َ

کند، فقط اثبهات بپس این آیه از آیایی نيست که اثبات حيات برزخيه برای ک  امنات 

ل بينهابين اسهت  یعنهی بهين کند، این احتمامی اه سبي  یفحيات برزخيه برای مقتنلين 

مطلقه از برای ک  امنات و ده احتمال قبلهی کهه ه احتمال دوازده  است که حيات برزخي

گننهه صحيحه آ ه ولن حيایی وجند دارد  حيات برزخي ،صحيحه وجند ندارده حيات برزخي

رکه مباه که از آیات مقدسات حيات برزخيه که حدود پنجاه آیه است    حاال ما از همين آی

و از ک  آیایی که راجع به حيات برزخيه است و همچنين بر مبنای دلي  فطرت و عق  و 

شهند کهه حيهات کني   فقهط یه  احتمهال یتبيهت میآ  یازده احتمال را باط  مهی ،عدل

ها ایهن اشهکال را با شرایط و جهایی که قرآ  ذکر فرمنده است  خيلیاست عاليه ه برزخي
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ه بقهره و آیهه ت برزخيه را برای ک  قائه  نيسهتند، و ایهن آیهکسانی که اص  حيا ،کردند

ولهن داللهت دارد بهر  گنینهد ، می«یَحْسَهبَنَّ ال وَ» کهه عمرا  راعمرا  را، مخصنصً آلآل

جهناا   اسهت  جهناا از دو جههت اسهت اه سبي  یفدر انحصار مقتنلين  ،حيات برزخيه

کند کند و در بعضی منارد نفی ما ادا  نمییدر بعضی منارد اثبات شی  نفی ما ادا  م  اول

 کند  این حرفی که مشهنر است که اثبهاتکند؛ فرق میو در بعضی منارد اثبات ما ادا  می

کنهد، گهاه سهاکت کنهد، گهاه نمیگننه نيست  گهاه میاین ،کند، خيرنفی ما ادا  نمی شی 

 است  

 أَحْيها ٌ بَهْ  أَمْنایهً اللَّههِ سَبي ِ ف  قُتِلُنا ذینَالَّ یَحْسَبَنَّ ال وَ»مبارکه ه اول در این آیه پل

نفهی مها ادا  هه   ،کند  اگهر اثبهات نکنهداین است که نفی ما ادا  نمی« یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ

کهه گروههی  شهندخند آیه این مطلب اسهتفاده میکند  چن  زمينه چيست؟ زمينه، از نمی

بهه  البتههه خدا کشته شدند، مهات و فهات، مهرط مطله ، بردند کسانی که در راگما  می

بهه حيهات  ،گانهه کهه قهبالً عهرد کهرد حيات قيامت معتقد هستند  یکی از احتماالت ده

کبری خداوند از برای حساا و ثناا و عقاا احيها  الهستند که ین  القيامة  معتقد قيامت

مربنط است « یَحْسَبَنَّال »ساا کند، اما معتقد به حيات بعد از منت نيستند  روی این حمی

 ،المعاد را قبنل دارندعد سن  اصنل عقيدیی حيات ین شریعت قرآ  که در بُبه به مکلفين 

اما حيات برزخيه را که بين المنت و المعاد است یا قبنل ندارند یا شه  دارنهد؛ ایهن یه  

و  اختيهار خهند ؛ اگهر انسها  بهدفی سبي  اهمقتنل شد  ه عد است  مخصنصً در زمينبُ

طنر بدو  گننه است  اگر برای انسا  هميناین ،مطلبی نيست ،مرد، ولن مات و فات شند

اختيهار  ،باشد یا نباشد ه، مرط پيش آمد و مُرد، چه بعد از منت حيات برزخياو اختيار خند

چهرا انسها   ،ای وجند ندارداز دست این شخص خارج است  اما اگر چنانچه حيات برزخيه

در غيهر  اه سهبي  یفهدر جنه  یها  اه سهبي  یفدست خند، خند را به کشتن دهد یا با 

ه بعدًا مرط است  جن  به امر خدا و وجنا شرعی خند را با دست خند به کشتن دهد ک

هست  فی سبي  اهمرط نيست، بلکه حيات باالیری برای مقتنلين  دهند  خير،جناا می

ه دارند و به آیه اشاره کهردی  کهه یصهریح دارد آقایا  ینج نيا نيست، با جهایی کهکه در د

 کبری  الیر بند  بعد المنت یا ین  القيامة یر بند  و حيات ننرانیدر ک  مراح  زنده

و زمينه این بهند کهه « فَْضلِهِ مِنْ اللَّهُ آیاهُ ُ بِما فَرِحينَ*  یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ أَحْيا ٌ بَْ »

هها بيهنه زنا  آ  ،شدندرفتند و کشته میرفتند، مردانی که جن  مین  میکسانی که ج

عد جهالت داشهتند؛ پاشيد  بعضی از جهّال و نادانا  که در دو بُشدند، زندگی از ه  میمی

« اللَّههِ سَهبي ِ فه  یِلُنااق»عد جهالت در انجا  امر الهی که خداوند امر کرده است که ی  بُ
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 اینکههبُعد جهالت دو ، جهالت به این مطلب کهه انسها  بعهد از  دند کرها سستی میاین

 رَبِّهِه ْ عِْنهدَ أَحْيها ٌ بَهْ »بلکه زنهده اسهت و اگهر اهه  حه  اسهت  ،مُرد مات و فات نيست

کند  گما  نکنيد اگر کسی امر خدا را انجا  داد آیه این دو جهالت را برطرف می« یُرْزَقُن َ

با دسهت انسا  این مات و فات است که  ،شهيد شد سبي  اه فیو به اختيار خند رفت و 

یهنانی زنهدگی هسهتی می خنیشتن را به مرط مطل  برساند که هيچ نباشد  یا زنده ،خند

عهد ینانی در زندگی یبلنر پيدا کنی، عبادت بيشتر پيدا کنی، چهن  در بُکنی، در راه خدا می

حسنات انجا  دهی، بيشتر بتنانی سهياات  بيشتر عبادت کنی، بيشتر بتنانی ،اسالمی است

کنی  چرا جلنی این یبلهنر را در عهال  یکليها بها اختيهار خهند و بهه دسهت خهند  را یرک

شنی؟ این سبي  کهه از آ  سهبي  میاست کشته  فی سبي  اهولن  ،رویگيری و میمی

رفهی کهه ح- فی سهبي  اهکشته شد  خنا است، اما  اه سبي  یفاقنی است  اگر ه  

از بهرای خهند و دیاهرا   ماند  و بيشتر نهافع بهند  -کن کنند عرد میها خيال میآ 

 بهتر است 

کننهد کهه نه، این یبليغایی که مردا  و زنها  می خناهد بايرد ها را میجلنی این آیه

 کهه شهندمرط است و این منجب ایهن می ،کشته شنند فی سبي  اه اگر کسانی بروند و

 ،بهه جههاد برونهد ههاآ ها ناذارنهد مهردا  رفتن به جهاد یردید داشته باشند، ز مرد  در 

فهنت  ميرنهد و ایهن مهنتِخند را منع کنند و نروند  چهن  می ،شنند  مردا چن  بينه می

 رَبِّهِه ْ عِْنهدَ أَحْيها ٌ بَْ  أَمْنایً اللَّهِ سَبي ِ ف  قُتِلُنا الَّذینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ»خير، گنید  میاست  

  « فَْضلِهِ مِنْ اللَّهُ آیاهُ ُ بِما فَرِحينَ  َ *یُرْزَقُن

کند، نفی حيهات دیاهرا  را اثبات می فی سبي  اه این حيات خاصی را برای مقتنلين

  ی  از کند که اثبات نصّ حصری باشد  آیا کداکند؟ اثبایی نفی میکند  کجا نفی مینمی

نزول آیه به این معنی ه که زمين نزول آیهه مخصنصً با زمينادات حصر در این آیه است، 

یشنی   فی سبي  اهو از برای شرکت کرد  در جهاد شند است که جلنی یبليغات گرفته 

کنهد؟ اوالً، ثانيهً اثبهات؛ هها نفهی میاین کجای آیه حيات بعد المنت را از برای غير شند 

 فهی سهبي  اهدانيهه مهرد  ه نچهه مریبهچن  که صد آمد، نند ه  پيش ماسهت  اگهر چنا

 عِْنهدَ أَحْيها ٌ»چيست؟ چن  ایهن عاليه ه مریب« یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ أَحْيا ٌ بَْ »منجب شند که 

جزای فعلی است، جزای بعد المنت است، جزای قيامهت نيسهت  « فَرِحينَ  *یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ

هها و جهزای بعهد المهنت بالفعه  بها ایهن رحمتاین جزای بعد المنت بالفعه  اسهت  آیها 

فهی هها نيسهت؟ انبيهائی کهه سهت، بهرای باالیرا فی سبي  اهها که برای مقتنلين عنایت

یر پهایينه برای درجه ،بندند فی سبي  اهولکن باالیر از مقتنلين  ،کشته نشدند سبي  اه
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ها نيست؟! ایهن ای آ رحيات با آ  خصنصيات هست، ب ،هست فی سبي  اهکه مقتنلين 

 دو 

اثبات حيات غير شهدا را هه   ،بعد المنت جا اثبات حيات برای شهدااگر ه  این  سن 

کند کند؟ اثبات میکند، برای چه کسانی اثبات مینکند و نفی ه  نکند؛ این نفی که نمی

 اه  سهبي هها بهاالیر از زنهدگی و مهرط مقتهنلين فهیبرای کسانی که زندگی و مرط آ 

یر، که یما  مکلفهين بعهد اثبات عمنمی و یرکند، اما اثبات شام است، پس او را اثبات می

ه المنت حی هستند، ما حدود پنجاه آیه داری   من یا امروز به حدود پنجاه آیهه در مطالعه

سریاسهری ه آیه را قبالً یاداشهت کهرده بهند   در مطالعه 25سریاسری قرآ  رسيد   حدود 

شند، به حدود پنجاه آیه رسهيدی  کهه ایهن حيهات بعهد میناکتفا به المعج  ه   قرآ  که

المنت برای هماا  است  برای اه  نار است، برای اهه  جنهت اسهت، بهرای متنسهطين 

 ،، برای هماا فی سبي  اهاست، نه ینها برای انبيا  و مرسلين، نه ینها از برای مقتنلين 

کلهی اسهت و آ  آیهایی کهه حيهات  برزخيههحيهات حتی کسانی که دو  یکليا هسهتند  

کند، آیا با این دو آیه منافات دارد که اثبات حيات برزخيهه ک  اثبات می برایبرزخی را از 

مطلقه بهند   هکند؟ هرگز، این ی  احتمال  احتمال دو  بعد از حيات برزخيبرای شهدا می

  اسهت، آ  ده احتمهالی کهه پس ما سه مرحله راجع به برزخ داری   ی  مرحله کهالً باطه

 کني  ناردی که رد نکردی ، رد میامروز م

، غيهر نهه  ایهن بينهابين فهی سهبي  اهحيات برزخيه مخصنص مقتنلين   احتمال دو 

است  احتمال سن  این است که خير، حيات برزخيه مربنط است به یما  کسهانی کهه چهه 

تنل شدند، مردند، خندکشی کردند، ، مقيطا الش سبي  یفچه  ،کشته شدند سبي  اه یف

به یمها  درکهات و درجهایی کهه در  ،اه  جنت هستند، اه  نار هستند، اه  هر چه باشند

ت طنر کهه حيهاها بعد المنت حهیّ هسهتند و همها این ،حيات خند و در مرد  خند دارند

يهه هه  درکایی از برای غير مؤمنين دارد، حيهات برزخ یکليا برای مؤمنين درجایی دارد و

است و برای کافرین درکهایی  فی سبي  اهقت   برای مؤمنين درجایی دارد، از جمله درجه

دارد و همچنين ین  القيامة الکبری آ  درجات و ایهن درکهات برحسهب درجهات ایمها  و 

و با مراح   ، با یریيباتگانه که هر سه حيات استدرکات کفر منجند است  در نشاات سه

عهد عهال  یکليها، چهه در این درجات و این درکات چه در بُ ،عد دارده بُگنناگننی که در س

 عد قيامت منجند است  عد برزخ و چه در بُبُ

آیهات قيامهت از ه منت مطل  باشد که قبالً برحسب ادلّه اینکهآ  ده احتمال؛ ه اما بقي

نظهر فطههرت و عقهه  و کتههاا و سههنّت مخصنصههً اول و دو  ایههن گذشههت و بعههد بحهه  
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بلکهه زنهده  انهد،هها مردهکهه این« یَحْسَهبَنَّ ال»    اما اگر صعقه باشد  کسی بانیدکني می

نرِ فِ  نُفِخَ وَ» اینکههستند  ممکن است برای انسا  صعقه حاص  شند  کما   فَصَهعِ َ الصهو

 قِيها ٌ هُه ْ فَهِِذا أُْخهر  فيههِ نُفِهخَ ثُه َّ اللَّههُ شا َ مَنْ إِالَّ اْلأَرْدِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ

حيات است  حياةٌ مّا را از برای برزخ ما قبهنل کنهي   ،مرط که نيست آ  صعقه 1« یَْنظُرُو َ

کني ، این حياةٌ مّا را قبنل می« أَحْيا ٌ بَْ  أَمْنایً اللَّهِ سَبي ِ ف  قُتِلُنا الَّذینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ»که 

، چيست؟ صهعقه اسهت  د از آ  منت مطل  استی حيات، آ  آخرین مرز حيات که بعاأدن

مماتٌ مّا است و مراح  دیار، آ  آخرین مرحله کهه بعهد از آ  مهنت مطله  اسهت، نن ، 

کند نه در بيداری، نه در خناا، نه حس می ،شندصعقه است  صعقه یعنی روح بيهنش می

، ایهن ه اسهتکند، این صهعقکند، نه درک عقاا میفهمد، هيچ  نه درک ثناا میو نه می

انهد و بها ایمها  و کسانی که مخصنصً اه  ایما  بندهاحتمال به چند جهت غلط است  

ها ههيچ به آ اصالً ها را خداوند به حالت صعقه باذارد، اند  اینمقتنل شده فی سبي  اه

ها اصالً   بمانند و خداوند به اینها معطصعقه حالت جزا نيست  این جزا ندهد که حالت

اسهت  آغهاز کهه  2«مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطا ً»این انقطاع رحمت است و رحمت خداوند  ،ندهد جزا

شهند، بعد از مرط که حيات یکليا یمها  می ،شد انقطاع ندارد و وقتی ه  که انسا  مُرد

است نباشهد، فقهط  فی سبي  اهچرا جزای خير و ثناا از برای منرد این آیه که مقتنلين 

فقط  ،این از نظر کنیاهی رحمت خناهد بند  این که حالت صعقه استحالت صعقه باشد؟ 

گردد و روح کند که ین  القيامة الکبری از صعقه برمیکند؟ این را حفظ میچه را حفظ می

بلکهه مهنت  ،اگر صعقه ه  نباشدکني  که شند  این اشکال را برطرف مییجدید ایجاد نم

روح قبلهی  آ  نابراین ثناا و عقهاا مربهنط بههب ،مطل  باشد باید روح جدید ایجاد شند

نخناهد بند  این خالف عق  است، خالف فض  است  فقط این حيات صعقه که بيهنشهی 

کهه روح  القيامة ین جناز احيای کند این حفظ می ،مطل  است و فنق خناا مطل  است

ود و راز صهعقه بيهرو  مهی ،دیاری نيست؛ همين روحی که حالت صعقه و بيهنشی دارد

 ها  حرف شند به بد  اخروی و حساا و ثناا و عقاا و اینمنتق  می

العالمين که به حالت صعقه باشهد و اصهالً خهند ولکن این نقصا  است در رحمت را

رحمت است، اما انسهانی  البته نن صعقه مار رحمت است؟ مار خند صعقه رحمت است؟ 

ای معرفت است، خداوند این آد  را کهه که دارای روح است، دارای عق  و شعنر است، دار
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یها  اسهت صعقه شبيه منت است، این عذاا ،در راه خدا کشته شده به حالت صعقه بياورد

رحمت است یا هيچ کدا ؟ عذاا است، اگر ه  عذاا کلی نباشد، عذااٌ مّا اسهت  بلهه در 

يد و خداونهد اخيره که حيات برزخی به پایها  رسهه است  مرحل امر البدّ منه اخيرهه مرحل

 فِه  مَهنْ فَصَهعِ َ»خناهد برزخ را به قيامت منتق  کند؛ قيامة اإلمایه و قيامهة اإلحيها   می

است؟ یا البدّ منه  1«زِْلزالَها اْلأَرْدُ زُْلزِلَتِ إِذا»  البدّ منه است «اْلأَرْدِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ

ولهن ههر « أَرْضَعَْت عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُ و یَْذهَ ُ هایَرَوْنَ یَنْ َ»است؟  البدّ منهحجّ ه مبارکه در سنر

 یَضَعُ وَأَرْضَعَْت  عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُ و یَْذهَ ُ یَرَوْنَها یَنْ َ»کسی باشد، مؤمنه باشد یا هر چه باشد 

 2«شَهدیدٌ للَّهِا عَذااَ لكِنَّ وَ بِسُكار  هُ ْ ما وَ سُكار  النَّاسَ یَرَ  وَ حَمْلَها حَمْ ٍ ذاتِ كُ و

ایهن البهدّ  اینکههاین برای مؤمن عذاا نيست، برای مؤمن نارانی و ناراحتی است  برای 

ه  نيسهت  البدّ منه  ،رحمت نيست که این ،است  اما در طنل عال  برزخ صعقه باشدمنه 

به عنهنا  ه پس ضلع سن  این متل  حالت صعقه بدو  هيچ لزومی عذااٌ مّا است  صعق

 آلخر برزخ است  لزو  صعقةا

 کجها 3،«یُرْزَقُهن َ رَبِّهِه ْ عِْنهدَ أَحْيها ٌ بَْ »  گننه است  در این آیهاز نظر آیات ه  همين

صعقه است؟ اگر صعقه باشد، نه خنرد  است، نه آشاميد  است، نهه دیهد  اگر « یُرْزَقُن َ»

یر اسهت  از خناا هه  خهناااین است، نه شنيد  است، نه گفتن است، هيچ چيز نيست  

اسهتراحت وجهند دارد، بيشهتر خهناا اسهت  در عهال  دنيها  برایدر عال  برزخ خناا  البته

بایهد بحه   ،سهتهر چهه هخناا برای استراحت وجند دارد، کمتر خناا است  در قيامت 

 کني   

 بَهْ »اگهر شهما بانیيهد صهعقه اسهت  انی این مطلب است کههبنابراین خند آیه جناب

يری  که صعقه است و اص  روح بهاقی اسهت  ولکهن ههيچ گرا ما می حداق  حيات« أَحْيا ٌ

یعنهی « یُرْزَقُهن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ»عدی از ابعاد درونی و برونی ندارد  این حالت ادراکی در هيچ بُ

کنهد احتمال را نفی میاین ها چيست؟ سریاسر آیه این حرف« اللَّهُ آیاهُ ُ بِما فَرِحينَ»چه؟ 

 أَالَّ خَْلفِهِه ْ مِهنْ بِهِه ْ یَْلحَقُهنا لَه ْ بِالَّهذینَ یَسْتَبْشِرُو َ وَ فَْضلِهِ مِنْ  اللَّه آیاهُ ُ بِما فَرِحينَ»
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 یُضهيعُ ال اللَّههَ أَ َّ وَ فَضهْ ٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِنِعْمَةٍ یَسْتَبْشِرُو َ*  یَحْزَنُن َ هُ ْ ال وَ عَلَيْهِ ْ خَنْفٌ

 آیه با این حرف مخالا است  پس این صعقه ه  قاب  قبنل نيست  ههم 1« اْلمُؤْمِنينَ أَجْرَ

بعد نن  مطل   این ه  هما  است، منتها دانی است، آ  ادنی اسهت  نهن  مطله  بهه 

طنر کهه عهرد کهرد   در نهن  اصهحاا کهها خهناا اصحاا کها، هما  نن  استشهاد

اسهت  اگهر نهن  مطل  است، نه خنراک است، نه التذاذ است، چيزی نيسهت، نهن  مطله  

مطل  باشد؛ صعقه نه، نن  مطل  که در خهناا، خهناا هه  ببيننهد، امها آنچهه انسها  در 

ت و عذابی است که در حالت بيداری دارد؟ ندارد  بنابراین ند، هما  واقعيت لذبيخناا می

رزق خهناا،  «یُرْزَقُهن َ رَبِّهِه ْ عِْندَ أَحْيا ٌ»    و ثانيًاوالً صعقه استه این ه  به دنبال قضي

 اینکهه ،خند است و رزق خناا صحيح، اگر خهناا درسهت اسهترزق خيال، اگر خناا بی

 ،رزق نيست  اگر من گرسنه بند ، در خناا دید  چلنکباا خنرد ، بيدار ه  شد  خهنرد 

کهه در خهناا دیهد ؟ در خهناا چلنکبهاا که بيدار شد  خنرد  رحمت است یا آ حاال آ 

بين  و در خهناا چنهين، مهن خهناا مهی  گفهتای میکند  طلبهخنرد  شک  را سير نمی

مهن در خهناا ازدواج   در خهناا یکليها نهداری، گفهت  یا حرا  است؟ گفت  است حالل

ازدواج کهه نکهرده  ،شهندبکرد   در خناا اگر واقعيت ه  داشته باشد که انسا  جنب ه  

ینانهد بها خهناا هماهنه  نمی ههاو    این« حينَفَرِ  *یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ أَحْيا ٌ»است  این 

 باشد 

نهه حسهاا  ،به ی  معنا بدیر است  زنهده اسهت« جزا  ال و حسااٍ دو حياةٌ »  چهار 

است، نه جزا  است، چه؟ زنده است از گرسنای بميرد، چن  نهه حسهاا اسهت، نهه جهزا  

نيست، نه عهال  بعدالمنت عال  یکليا که نيست  عال  یحصي  ه  که  است  چن  عال 

یکليا است که به حساا یکليا انسا  به دنبال کار برود یا زشت اسهت یها زیبها، عهال  

 ،جا خانه و نا  و غذا یهيه کند، پس اگر جهزا  نباشهدشند آ نمی ،یحصي  ه  که نيست

آیهه  و ال سهيّما کهه جها نيسهت چهن  چيهزی آ  ،پس این زنده بماند و از گرسنای بميرد

بهاالیر اسهت، ایهن چهه رزق بهاالیری  جهارزق آ « یُرْزَقُن َ رَبِّهِ ْ عِْندَ أَحْيا ٌ بَْ »فرماید  می

ایهن  ،است که نه حساا است، نه ثناا اسهت، نهه چيهزی اسهت، اصهالً ایهن رزق نيسهت

 کشنده است  

به معنهای دیاهر  ،این به این معنا قبنل است« حياةٌ خاصّةٌ ليست لسائر النّاس»  پنج 

زندگی مخصنصهی دارنهد کهه  ،هستند فی سبي  اهاین کسانی که مقتنلين  قبنل نيست 
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هها ، اینهسهتند فی سهبي  اهخناهد بانید کسانی که مقتنل دیارا  ندارند  چاننه؟ می

ها هستند؟ خيهر، انبيها  و رسه  ای دارند که بقيه دو  اینيهی  زندگی عالی و حيات راق

 را فهی سهبي  اهآ  زندگی مقتنلين  ،شهيد نشدند)ص( که  اهرسنلکه شهيد نشدند و 

)ص( در که  ابعهاد معنهنی و مهادّی غبطهه  اهرسهنلهها بهه زنهدگی برزخهی آ  ؟ندارند

که اگر کسی در خنرند، پس این حيات خاصه یعنی چه؟ حيات خاصه به این معنا است می

ایهن حيهات  ،خدا دهد وجند را در راهه و واقعً هم -معصنميناز غير -راه خدا کشته شند 

ه مبارکهه در سهنر ن کار را نکرده، منتها با آ  قيهد یا کسی که ای ،دارد بعد المنت باالیری

 مَهنْ مِهْنهُ ْ وَ نَحْبَههُ قَضى مَنْ فَمِْنهُ ْ عَلَيْهِ اللَّهَ عاهَدُوا ما صَدَقُنا رِجالٌ» فرماید می احزاا

است  مُرد، هر چه بند یعنی صددرصهد خهند را « یَْنتَظِرُ»است، نه « نَحْبَهُ قَضى» نه 1«یَْنتَظِرُ

این کهار را بکنهد و نهه اگهر پهيش آمهد،  که یسلي  و یقدی  ح  نکرد، نه جنای پيش آمد

چهه کشهته چه فی سبي  اه چه کشهته شهنند،  رفت  مطلب دیاری است، اما کسانی که

زنهدگی مبتغيهات یما  صددرصد  ها است که حاضر هستند، این حالت در زندگی آ نشنند

 وَ» بدهند و فقط رضای خدا را بايرند  را یقدی  کنند و یما  مطلنبات زندگی را در راه ح 

این درست است  این بر دیارا  که ایهن حالهت را « اللّه بس » ،بله 2«أَْكبَرُ اللَّهِ مِنَ رِْضنا ٌ

ها باالیر هسهتند، بعضهی از این ولکن بعضی ،ای استیقدّ  دارد  این حيات خاصه ،ندارند

 ها دارای حيات هستند  یر هستند، و یما  اینپایين

 بَْ      یَحْسَبَنَّ ال وَ»  گنید کهکه دیروز اشاریً عرد کردی   می« حياة اآلخرة»  شش 

صهفت مشهبهه اسهت، صهفت  است  حیّ« حیّ»جمع « أَحْيا ٌ»یعنی قيامت، چه شد؟ « أَحْيا ٌ

بانیيهد  ینانيهد ارد  اگهر شهما یه  سهال دیاهر مجتههد شهنید، میمشبهه زما  آینده نهد

 ولهی ،«مجتههدٌ»گهنیي  ؟ دروغ است، ی  ساعت دیار هه  مجتههد شهنید، نمی«مجتهدٌ»

بله، ولکن شهما صهفت مشهبهه یها اسه  « ، سَيَجتهدیَجْتَهِدَ  سنف»درست است   «یَجْتَهِدُ»

رسد نيست، یا چه در او اآل  ین حالت کنيد که ااطالق فاع  را یا اس  مفعنل را بر کسی 

اگر فقط  ،بعد از هزارا  سال که حيات قيامت خناهد شد  کسانی که در اول یکليا مُردند

کني   ده، هست، ده، پانزده هزار سال، حهداق  یها حهاال کهه حسهاا مهی« أَحْيا ٌ»در قيامت 

اند یا مرط مطله  اسهت یها اند  مُردهها مُردهپانزده هزار سال، بيست هزار سال بيشتر این

« فَهرِحينَ» نيسهت،« یُرْزَقُهن َ»خهنرد  اما حيات آ  بهه درد نمی ،هایی که نسبی استمرط
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نيست  چاننه شما چيزی که اگر ی  ساعت بعد، یا کمتر یها بيشهتر « یَسْتَبْشِرُو َ»نيست، 

، ی  ساعت دیار «قائ ٌ»زید در چه حال است؟ ، «قائ ٌ زیدٌ» ینانيد بانیيدنمی ،انجا  شند

« یَحيَهن َ»ا جهرسد زید صد سال دیار بایستد  پس در اینآ  چيست؟ یا چه ه نيست، فاید

ند، بلکه ميرند زنده هستزنده هستند  یعنی آ  آنی که می« أَحْيا ٌ بَْ » نفرمند، بلکه فرمند 

 بَهْ  أَمْنایهً اللَّههِ سَهبي ِ ف  اقُتِلُن الَّذینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ»نبندند؟  باالیر است، مار قبالً أحيا 

، حيهات بعهد دانند  نهکه همه می را که بند، ایناست؟ آ  کدا  حيات؟ هما  حيات« أَحْيا ٌ

یر اسهت و درخشهش بهاالیری از حيهات دنيها دارد  شهما یر است و زندگیکه حيات المنیی

 ناهند شد؟ها زنده خیعنی ین  القيامة کبری این« أَحْيا ٌ»بيایيد بانیيد 

 مقيد به عند را شده است  -

است، هميشه « عِْندِ»جا ه  نيست؟ این« عِْندِ»برزخ  عند را،کند، خير مار کم  می -

 اینکههفقط حيهات روحهانی  کمها « ل  یکن معه الرّوح فی جس ٍ ةحيا»  است  هفت « عِْندِ»

نتنانستند  د بانیند یاینانستن یا راجع به معاد ه ، بعضی معاد روحانی صرف قائ  هستند 

فقهط حيهات روح   دگنیير گفتند  میسينا چيز دیانافتند، یا مانند ابنعلی مت  مالصدراو 

نه ایهن بهد  و  ،دهدشند و حالت مرط دست میاست  وقتی که این روح از بد  جدا می

قهط ها نيست، نه روح نبایی، نه روح حينانی، نه بهد  برزخهی، فاصالً این ،نه بد  برزخی

روح خالی، این روح خالی چه مجرد باشد که قبنل نهداری ، چهه مجهرد نباشهد کهه قبهنل 

حيات چيست؟ اگر روح خالی زنهده باشهد، اگهر  این هداری   این روح خالی حیّ است، فاید

هها و ناا! یعنهی آ  ثکاره شدنيمه که این ،ستساا و جزا  و عقاا در حيات برزخيه هح

خناهد بهند،  نفسه حدّ یففقط نسبت به اعمال روح  ،ه روح شندهایی که باید متنجعقاا

هها انجها  داده اسهت، آ  چهه شهر و چه خير ،اجزا  و اعضا ه اما اعمالی که روح به وسيل

   خناهند بند  این عدل نيست، این خالف عدل است  معط

ه ، بهعملای کردند، دو نفر شری  هسهتندشما برای  ،اگر دو نفر با ه  شری  هستند

دهي  یا بعد به ین مزد می ،مُردی ی  نفر مزد دهيد به دیاری ندهيد  بانیيد  بعد از اینکه

خناهد  این روح و جس  که از پنجاه سال، یا بعد از بيست سال، اآل  این بدبخت نا  می

عد صحيح شرکت، جس  و روح که در حيهات یکليها بها هه  با ه  شری  هستند در آ  بُ

سهت، به هيچ کدا  ندهند که این حيهات ني لحات و طالحات یا جزا شری  هستند، در صا

جا حساا شهند و پس روح بدو  هيچ بدنی در عال  برزخ آ  ،جزا  داده شند بنا است اگر

نسهبت بهه حظهنس جسهمانی روح  اسهت این عدل نيسهت و لله   ،جزا  و ثناا و عقاا

 ی روح لل  است نسبت به حظنس جسمان اما ،«اللّه بس »حظنس روحانی روح 
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یها بایهد  حياة الههدی دارد و یعنی هيچ چيزی نيست هد ال ةحيا، «هد ال ةحيا»  نه 

در عهال   ،که در عال  یکليا داشته است اهتدائیه چيزی باشد؟ یعنی یبلنر اهتدا  و نتيج

پس احتمالی از آ  احتماالت  ،خناهي  بانیي که ما میاست  شند  اگر آ برزخ حاص  می

 بعهد ذكراله ةحيها«  »ذكراله ةحيها»مانند  ،گانه نخناهد بند  اگر آ  نيست قبنل نداری یازده

اصالً زندگی نيست  فقهط  یعنی ذكرة الحيااست   المنت   بعداهدال ةحياشبيه به « المنت

مُهرد  اینکههبعهد از  ،اگر کشته شند در راه آ  هدفی کهه داردکه کند خنش میبه این  دل

دارد؟  اینا  خير و نا  ني  از برای این آد  خناهد بند  چهه فایهدهنيست  اما چيزی هيچ 

بهرد؟ آ  وقهت چيزی نيستی، چهه کسهی لهذت می اگر ین آجر شنی و خاک شنی و هيچ

من کشته  که اگربری ت میبری؟ حاال لذبری که نيستی  حاال برای چه لذت مییت ملذ

ذکهر خيهر بعهدی ایهن ه ، فایدباشد خيربعدًا ذکر  شد  در راه کمننيستی یا هر راه دیاری،

رسهاند بعهد از رساند و باالیر چه بهه یهن میچيست؟ این ذکر خير بعدی اآل  چه به ین می

 ذکر ی  خيالی بيشتر نخناهد بند  ال مُردی و هيچ چيزی نيستی؟ پس این حياة اینکه

قه دارنهد یما  اشخاص عال ،فطریه که راجع به معاد داری  همين استه و از جمله ادلّ

داننهد کهه هميشهه نيسهتند و عالقهه دارنهد کهاری کهه هميشه باشند و عالقه دارنهد و می

اصهلی ه ها بماند که این عالقاین نا  نيکی از این  ها بماندبعدًا نا  نيکی از این ،کنندمی

 ،نباشهد المهنت حيات بعهدکند  چن  اگر ا اثبات میر المنت حيات بعداص   ،فطری است

جا جا نا  ني  برای شما معنی دارد جز خيال و نه آ ا  ني  چه کاره است؟ نه ایناصالً ن

 جا نخناهد بند  که خيال ه  نخناهد بند  هيچ چيز در آ 

که بعهدًا  به حالگانه یا فهمي  و از سایر آیات پنجاهبنابراین آنچه که ما از این آیه می

ی ایمنظنر یعداد نيست، منظهنر خصنصهيکني   عرد کرد  ه  سراسر قرآ  را مطالعه می

جها اسهت  در قهرآ  کني   ایهن مربهنط بهه اینحيات برزخی استفاده مهیاست که ما برای 

ه سهنر ،در ی  آیه فقهط لفهظ بهرزخ داریه  ،شریا آیایی که مربنط به حيات برزخيه است

 رَاِّ بِهكَ أَعُهنذُ وَ*  اطينِالشَّي هَمَزاتِ مِنْ بِكَ أَعُنذُ رَاِّ قُْ  وَ»  100یا  97مؤمنن ، آیات 

 فيمها صهالِحً أَعْمَه ُ لَعَلِّ *  ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ اْلمَنْتُ أَحَدَهُ ُ جا َ إِذا حَتَّى*  یَحْضُرُو ِ أَ ْ

ی لفهظ بهرزخ یعنه « یُبْعَتُهن  یَهنْ ِ إِلهى بَهرْزَخٌ وَرائِهِ ْ مِنْ وَ قائِلُها هُنَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ یَرَْكتُ

منت مطل ، این بهرزخ  ابينابين، اگر چنانچه زندگی در انحصار دنيا و آخرت باشد و بينهم

نيست  برزخ از جنس قب  و بعد است  سلب کهه بهرزخ نيسهت، بهرزخ قسهمتی ماننهد اول 

نه صددرصد مانند بعد؛ پس  ،درصد مانند اول استاست و قسمتی مانند بعد است، نه صد
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یعنهی « بَهرْزَخٌ»ایهن  ،کبهری نباشهدالو ین  القيامة  المنت بينی حيایی باید باشد  اگر حيای

 چه؟ 

ینما  دادند،  150ینما  دادند، ماه دو   صدمتالً فرد کنيد که به ی  آدمی ماه اول 

ینمها  بدهنهد،  صهدینما   اما اگر مهاه اول  150ینما   برزخ کدا  است؟  سيصدماه سن  

برزخ  آ  دستی ه  از او بايرند  ،ندهند چيزی هيچینما  بدهند، ماه دو   سيصدماه سن  

 چيهزی ههيچ ،شند  امها ایهن ميانهه نيسهتناراحت می ،نيست، برزخ به معنی فارسی است

« بَينَهُما»است  « بَينَهُما»نيست  ميانه نه مانند اول ک  است و نه مانند بعد زیاد است  این 

نه برزخ فارسی، برزخ فارسی به معنهی  ،گنیي را میگنیند، برزخ عربی را در لغت برزخ می

درصد مانند است، نه صد درصد مانند اولشد  است  نه، برزخ یعنی ميانه، نه صد ناراحت

 سنمی است  

 المهنت بعهدباشد، اگر چنانچهه  ای از وسای به هر وسيله المنت بعدپس اگر چنانچه 

زنهدگی  مال عرد کهردی  که در این احت ندارد یتنیحياما  ،حيایی نيست یا حيایی هست

   و بهشت و عذااو بيدار بند  و ز  گرفتن و جهنهست، اما خنرد  و خناا و خنراک 

عهد بهرزخ دارای دو بُ  نيست، این بهرزخ نيسهت ها، اگر اصالً نيست یا هست و اینو ثناا

عد دو  زندگی داشتن است  فقط عد اص  زنده بند  بين دنيا و آخرت است  بُی  بُ  است

شند، خالی می شند، روحِشند  نن  مطل  میزنده بند  نيست، زنده بند  صعقه می بح 

منحصر ه که از این آی« بَرْزَخٌ»این  ،خيرشند، احتماالت زیاد است  جزا  می بدو  حساا و

ایی بين الدنيا  مّةٌعد باید حيای  بُ  عد استاین است که این دو بُ ،کني به فرد استفاده می

بلکهه  ،نه مانند دنيا حيات کنیاه است و نه مانند آخرت حيات وسيع اسهت ،باشدو اآلخرة 

به آخرت اسهت  ولکهن  در ی  جهت شبيه ،دنيا استبه بينابين است  در ی  جهت شبيه 

زنهده  ،زنهدگی  عهد دو عهد اول اسهت، بُنه آخرت است  این در بُ و درصد نه دنيا استصد

  عهد داردبرزخ نيسهت  بهرزخ دو بُ ،کندزندگی نمی کند  اگر زنده است واست و زندگی می

عد در زنهدگی در آخرت ه  هست  ی  بُ ،ی  بعد در اص  زندگی است چنانکه در دنيا بند

عهد زنهده در دو بُ« بَهرْزَخٌ»پهس ایهن    در دنيا هست و ه  در آخرت هست ه است، کرد 

 بفرمایيد و بهه ههر جها کههبند  و زندگی کرد  است  از این آیه مفصّ  مراجعه به یفسير 

 دانيد مراجعه فرمایيد مناسب می
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 هَمَهزاتِ» گهاه ،مختلها اسهت« هَمَزاتِ» 1« الشَّياطينِ هَمَزاتِ مِنْ بِكَ أَعُنذُ رَاِّ قُْ  وَ»

 است، این که از طرف شياطين است در حيات یکليا هاییها و یعييبگمراهی« الشَّياطينِ

هایی کهه آمهده اسهت و آ  شهيطنت شهيطا  المنت ندععادی قاب  رفع است  ولکن اگر 

وار از جا بخناهد یرکيهز کنهد کهه شهيطا  و شهيطا این ،قبالً در حيات یکليا کرده است

 قُهْ  وَ»  عهد اسهتدو بُ« یَحْضُهرُو ِ أَ ْ رَاِّ بِكَ أَعُنذُ وَ»گنید  جا را میاین ،عال  دنيا برود

حاضهر « یَحْضُهرُو ِ أَ ْ رَاِّ بِهكَ أَعُهنذُ وَ»اول اسهت  « ياطينِالشَّ هَمَزاتِ مِنْ بِكَ أَعُنذُ رَاِّ

رود، خنّهاس آیهد و مهیحضنر نسبی دارد  می   گاه حاضر نيست، حضنر مطل  ندارد،شنند

است؛ گهاه نهه، حضهنر مطله  دارد و ایهن  است، وسناس است، جن  بين شما و شيطا 

فی الحياة الدنيا دارد که شهب و  حضنر مطل  مریبهی    دو گننه استه  حضنر مطل  

ا  را یحهت کنتهرل ابليسهی انس علن روز با انسا  حاضر است و افعال و افکار و عقاید و 

 گيرد می

عبارت  ،سن  از متل  شيطنت استه ولکن این حضنر دو  است، حضنر دو  که مرحل

آیهد کهه می   بهزرط رحمها تَهآیهد و گهاه مَگاه شيطا  می عندالمنت  عندالمنتاست از 

مهنت مهؤمن حاضهر ( در ؤمن حاضر هستند و اميرالمهؤمنين )ع)ص( در منت م اهرسنل

ص( ایهن مطلهب را ) هدیهسه  برزخهی بها اشهعاع روح والیهت محمد ججا یعدهستند  این

بهه  )رد( آبادیبيند  ی  مطلبی از مرحهن  شهاهمی عندالمنتکند که انسا  یصحيح می

عهد آیهات عد معرفت و در بُخمينی در بُ آقای اول ما و استاد مرحن استاد بزرگنار  ،یاد دار 

ا  و بهرای ذکهر خيهر ایشه کهه کردند  این حرف خيلی خنبی اسهتایشا  بيشتر بح  می

 ،کنهددر منقهع مهرط انسها  اميرالمهؤمنين را مشهاهده مییادبند ایشا  باید عرد کني   

علهی را در ه اگر مؤمن باشد چهر  طنری  منتها اگر مؤمن باشد ی  طنر و اگر کافر باشد 

 ،و اگر کافر باشد دنفرمایشند و اميرالمؤمنين ه  کم  مییر میروشن ،بيندقلب خند می

پهس بهه علهی  ،بينهدبيند  خند را که شهيطا  اسهت در علهی میخند را در علی میه چهر

شهند  در حقيقهت میجا به علی کافریر شند، اینیر میجا به علی مؤمنشند  آ کافریر می

یرائی است، خند را در او دید  و او را در خند دید   او را در خند دید  در صنریی که ننر 

رود  خند را در او دید ، ایهن للمهت اسهت  شند، معرفت باالیر میاست، ننرٌ علی ننر می

ميا  کهه شها بينهدمی گننههکند و علهی را آ بيند و ننر را برطرف میللمت را در ننر می
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 خناند  ی  مریبه این است، ی  مریبهنماز نمی اینکه ،علی در مسجد کشته شد  گفتندمی

 شند  اللّهی میعلیو برد علی را باال می

 أَحَهدَهُ ُ جها َ إِذا حَتَّهى» کجها؟« یَحْضُهرُو ِ أَ ْ رَاِّ بِهكَ أَعُنذُ وَ*  بِكَ رَاِّ أَعُنذُ قُْ  وَ»

عد حضنر های هميشای و در بُعد شيطنتدر بُ ،ا  زندگی کردندشيط کههایی این« اْلمَنْتُ

شهيطا  حاضهر  «اْلمَهنْتُ جها َ أَحَهدَهُ ُ إِذا حَتَّهى»عد سن  است  در بُه جا مرحلشيطا ، این

یعنهی « اْلمَهنْتُ جها َ» کهه چيست؟ ببينيد ی  مریبهه اسهت« جا َ« »ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ» است 

اگر گفتنهد زیهد بهه  است « اْلمَنْتُ جا َ»خناهد بميرد مجازًا می خناهد بميرد  اآل اآل  می

 وارد نشهدهحقيقت این است که وارد شد  اگر جلنی در باشهد کهه  ،دارالفرقا  آمد همدرس

 ،اسهت« جها َ» فرقا  شهد  ایهنه داخ  در مدرس« جا َ»جلنی در مجاز است  « جا َ»  است

ی  مریبه مجاز اسهت، نزدیه  مهرط   ستگننه است  منت آمد دو گننه امنت ه  همين

 کني  کهه ایهنجا به دو دلي  اثبات مهیحقيقت است  در این، نمرده است  ی  مریبه است

 اینکههاسهت، نهه  المنتقبه  اینکههمهنت اسهت  نهه الیحقه   از بعهد« ارْجِعُهن ِ رَاِّ قالَ»

جا  کندند ایهن کفّهار و  1«أَْنفُسَكُ ُ أَْخرِجُنا» منت حاص  شد اینکهعندالمنت است  بعد از 

 قهالَ»شياطينی که در حضنر شياطين هستند، وقتی که جا  رفهت و در بهرزخ وارد شهدند 

 إِذا حَتَّهى»چيست؟ « جا َ» معنای ی اینکهیکاین مطلب داری    ما دو دلي  بر« ارْجِعُن ِ رَاِّ

ر این آد  مرط حاصه  وقتی که مرط آمد، مرط نزد این آد  آمد و د« اْلمَنْتُ جا َ أَحَدَهُ ُ

حصنل مرط در این آد  قد  نهاد  مرط است در وجند این آد   قهد  نههاد  مهرط  ،شد

 در وجند این آد  به این معنی است که از حيات دنيا رفت و داخ  در وضع دیار شد  اگهر

یعنهی چهه؟ بایهد باشهد  بایهد بعهد از « ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ»پس این  ،المنت حيایی نيستبعد

اسهت؟  برای چه زمانیاین حرف  اینکهجا گفتي  دو دلي  داری  بر المنت باشد  اینحق ی

حقيقهت « اْلمَهنْتُ جها َ أَحَهدَهُ ُ إِذا حَتَّهى»  اسهت  دليه  اول المنتیحق این حرف بعد از 

انسا  این مجی  منت این است که منت در وجند این انسا  قد  نهاده است و در وجند 

 این دلي  اول    ه استیحق  پيدا کرد

ای نکهردی  یها ی  مهنقعی از اوّلهی اسهتفاده ما اگر ه « ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ»  دلي  دو 

گنید؟ اگهر را چه کسی می« ارْجِعُن ِ«  »ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ»کردی   اغمادفرد کنيد  اینکه

، ولهی «ارْجِعُهن ِ»  دگنیمی این ،به خانه برگرددخناهد اش بيرو  رفت و میاز خانهکسی 

شند گفت مهن را هست، نمی ؟ کسی که هننز در خانهطنرهست چ کسی که هننز در خانه
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صنریی است کهه از خانهه بيهرو  رفتهه در برگردانيد ا  به خانه من را برگردانيد  ا به خانه

  دنيها بيهروه یکليا و از خانه ها از خانها و حضنر شيطا کسی که با آ  شيطنت است 

عهد سهه بُ« ارْجِعُهن ِ رَاِّ» ایهن«  ارْجِعُهن ِ رَاِّ»صحيح است که بانید   برای او ،رفته است

ا ، کجها برگهرد  گنیهدمی ،رده  هننز نمعد غلطیا غلط است، یکی صحيح است  بُ، دودارد

است، بين المنت و الحيات است، بهين  یرعد غلط دو  که خفيابُ ی ا؟ هننز زندهبرگردان 

هننز نرفته است  یه  مریبهه اسهت داخه  خانهه  ه « بَيْن»و بعد المنت است  این الدنيا 

غلهط اسهت  اگهر از « ارْجِعُهن ِ»غلط است  ی  مریبه د  در خانه است باز « ارْجِعُن ِ» ،است

 است  « ارْجِعُن ِ»خانه بيرو  رفت 

عهد سهن  لهط اسهت و بُعد اول غکه دو بُ عد داردسه بُ« ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ»جا این در این

آ   « ارْجِعُهن ِ»  گنیدمرده، آمدند جا  این را بايرند، میعد اول این هننز نصحيح است  بُ

 المهنت عنهدکند  اگر انسا  عم  صالح میاگر هننز زنده است، « صالِحً أَعْمَ ُ لَعَلِّ » ه 

 عَهْنهُ ْ كَشَهْفنا آمَنُهنا لَمَّها ننُسَیُه قَنْ َ إِالَّ»قن  یننس؛  ت م ،کند اه إلىواقعً ینبه و انابه 

واقع مطلب ایهن اسهت، اگهر انسها   1«حينٍ إِلى مَتَّعْناهُ ْ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ فِ  اْلخِْزيِ عَذااَ

، نه برای خنف منت که در قن  یننس یحق  پيدا کرد، اگر واقعهً انسها  عندالمنتواقعً 

« ارْجِعُهن ِ»نهه  ،خناههدنمی 2«لَعَلِّه  * ارْجِعُهن ِ»س پذیرد  پهخدا می ،ینبه کند عندالمنت

 خناهد  می« لَعَلِّ » نه و خناهدمی

بعهد از « ارْجِعُهن ِ رَاِّ قهالَ»کني  کهه ایهن جا چندین بُعد از آیه استفاده میپس در این

، بلکهه بعهد از ت، نهه در حهال بهين المهنت و الحيهاتنهه نزدیه  مهن ،یحق  منت اسهت

 است   تالمن یحق

 ؛«جا َ»  اوالً

 ؛«ارْجِعُن ِ رَاِّ»  ثانيً

 ؛«یَرَْكتُ فيما صالِحً أَعْمَ ُ عَلِّ لَ»  ثالتً

 ؛«قائِلُها هُنَ كَلِمَةٌ اإِنَّهاكَلّ»  رابعً

 نيست، ورا  است « بَينَهُما»ت نيست  ؛ ورا  شد، در حيا«وَرائِهِ ْ مِنْوَ »  خامسً

خند این برزخ چيست؟ اگهر بهرزخ مهنت مطله  « یُبْعَتُن َ یَنْ ِ إِلى خٌبَرْزَ وَرائِهِ ْ مِنْوَ »

این برزخ یعنی  ،در کار نبند« الَقَ»جا در اینه  را چه کسی گفت؟ و اگر « الَقَ»است پس 
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عهرد کهرد    چنانچهه ،عد باید حيهات باشهدالحيایين به دو بُلحيایين  برزخ بينابرزخ بين

القيامة است، دو  زندگی کرد   پس زندگی و قب  نت است وعد اص  زندگی بعدالمی  بُ

 جا محق  است و در کار است  زندگی کرد  بعد المنت این

ماهر چنهدیا اسهت کهه « رَاِّ»سهؤال  « ارْجِعُهن ِ رَاِّ اْلمَهنْتُ قهالَ جا َ أَحَدَهُ ُ إِذا حَتَّى»

هسهتند کهه دیاهر مشهرک ها مشهرک اینه است، اگر هم راّ ی  راّ؟ «ارْجِعُن ِ»گنید می

ایهن « ارْجِعُهن ِ»ی را قائ  هستند و مهراد از ایهن هستند  اگر ه  مشرک هستند که خدایان

گردانيد  این در چنهد من را بر التة االخری،ا، ای الت، ای عزّی، ای مناة ثاست که ای خد

 جهت غلط است  

 ههذا مِهنْ غَْفلَهةٍ فه  كُْنهتَ لَقَهدْ»کنهد ميرد و منت یحق  پيهدا میوقتی انسا  می -1

سهت  حقهای  بهرای او چيزی مخفهی نيجا آ  1«حَدیدٌ اْليَنْ َ فَبَصَرُكَ غِطا َكَ عَْنكَ فَكَشَْفنا

جا دیار آلهه معنها نهدارد  قبنل نکرد؟ پس آ را خنرد چرا حقای  ه میروشن است و غص

 اله واحد است 

مشهرکين نقه  ایهن اونهد از در کهار باشهند، خد ایآلهههفرد محهال  جا براگر آ  -2

کند که باطه  خدا چيزی را نق  میاگر ما را برگردانيد   ،ای خدایا   گنیندکند که میمی

باید رد کند  معنی هدی بند  قرآ  همين است  اگر چنانچهه یه  پزشهکی داروی  ،است

 این پزشکی کام  نيست  ،عالج را به شما بدهد و آنچه را باید پرهيز کنيد نانید

ها که خند خدا بفرماید و یا حتی از شياطين نق  ها و ایجاا  شریا در ک  سلبقرآ

 وَ»ها صحيح است  بعضی وقتکند باط  است    البته از شيطا  نق  میاگر آنچه را  ،کند

 كها َ مها وَ ْخلَْفتُكُ ْفَهأَ وَعَدْیُكُ ْ وَ اْلحَ ِّ وَعْدَ وَعَدَكُ ْ اللَّهَ إِ َّ اْلأَمْرُ قُضِ َ لَمَّا الشَّيْطا ُ قالَ

، کند و باط  اسهتها نق  میآنچه را از شيطا  و شيطانی ،این درست است 2«عَلَيْكُ ْ لِ َ

چن  اگر رد نکند یعنی چه؟ یعنی قبنل دارد  اگهر یه  آقهایی بهه فهال   رد کند باید فنرًا 

 ل دارد و الّها، یعنی چه؟ یعنی قبهنقبنل ندارد اینکهفتنای صاحب عروه حاشيه نزد و حال 

، چرا «ارْجِعُن ِ رَاِّ قالَ»جا خدا باید حتمً حاشيه بزند  پس این سؤال که زد  اینحاشيه می

 « یَرَْكتُ فيما صالِحً أَعْمَ ُ عَلِّ لَ»؟ «ارْجِعُن ِ»
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رجعت ندارند؟ پس این آیهه بها  1«مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»سؤال دو   مار در رجعت  

 ؛«یَرَْكهتُ فيما صالِحً أَعْمَ ُ عَلِّ لَ» این را ی  مقداری بح  کردی   ارد یا نه؟آ  منافات د

 کههآن و حهال ای است که یرک کرده است؟اعمال صالحه« یَرَْكتُ ما»چيست؟ « یَرَْكتُ ما»

کهه را ای ای که یرک کهرده اسهت برگردانهد و اعمهال طالحههاعمال صالحه  عد استدو بُ

 2«قائِلُهها هُهنَ كَلِمَهةٌ إِنَّهها اكَلّه»عد است؟ جناا  رک کند  پس چرا ی  بُی ،انجا  داده است

ایهن آدمهی کهه واقعهً  ،گنیهدگنید  سؤال  اگر راسهت میدروغ می ،زندحرفی است که می

 قَهنْ َ إِالَّ»المنت طنر که عندالمنت مانند جریا  قن  یننس، چاننه عنهدت، هما مرده اس

فایده ندارد چن  دروغ  ایما  عند رؤیةالبأس«  اْلخِْزيِ عَذااَ عَْنهُ ْ كَشَْفنا آمَنُنا لَمَّا یُننُسَ

 عَهْنهُ ْ كَشَْفنا» اثر داشت  عند رویةالبأس ایما  قن  یننس مت  ،است، اما اگر راست باشد

مطلهب حاصه  اگر بعد از مهنت ایهن « حينٍ إِلى مَتَّعْناهُ ْ وَ الدُّْنيا اْلحَياةِ اْلخِْزيِ فِ  عَذااَ

 شد 

 ]سؤال[ -

سهؤال  « كَلِمَهةٌ إِنَّهها»پس این سؤال را من کرد ، باید ببيني  جناا آ  چيست  این  -

 فيمها صهالِحً أَعْمَه ُ»اگر این برگردد  ،گنیدخدایا اگر چنانچه این آد  صددرصد راست می

 ،«یُبْعَتُن َ یَنْ ِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِ ْ مِنْوَ »گرداند یا نه؟ این ه  سؤال است  خدا برمی« یَرَْكتُ

روح او و  بخناههد یها نخناههد رود و طبعهًدنيها مهی؟ وقتهی ایهن از حيهات «وَرائِهِ ْ»چرا 

 ، ورا  او حيات دنيا است ميردو بعد که می  کندجاهات او به حيات دنيا پشت میای
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