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 عَلَى وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

اينن هنم در  ،بود یهمورد بحث از برای اثبات حیات برزخه برزخ که دومین آيه آي

جنا هنم ینبیه سن الی کنه مکنن اسنت ايناست. م 1«مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»انحصار 

طور کنه آ  آينات حینات بشنود، همنا  ،راجع به حیات مقتولین فی سنبی  ا  اسنت

ای هنم کنه اينن هانار آينه ،برزخی را از برای مقتولین فی سبی  ا  ثابت کرده است

 اْلكُْفنرَ مَحَنضَ مَننْ»مربنو  بنه  ،بنرزخ اسنته آي ه اولاآل  مورد بحث خواهد بود، آي

از اينن  ،يا کسانی کنه بیانابین هسنتاد 2«مَحْضًا اْلإِيمَا َ مَحَضَ مَنْ»ا است. ام« مَحْضًا

  یود.نمیاثبات ها آيات حیات برزخی آ 

از برای  یهطور نیست که اگر حیات برزخجواب هما  جواب با اضافات است. اين

ثابنت نبایند. هنو  هنم ثابت ید برای ديگنرا  « مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ» و ییاطین

از  را یهداريم و هم اين آيه حیات برزخ یهحیات برزخ یتآيات بسیاری از برای عموم

کاد که نفی ما ادا کاد. در اينن آينه نمی اثبات طوری« مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»برای 

ديگر در قنرآ  ینريک کنه گروهنی از ه به سه آي توجهکایم و مخصوصًا با  غوربیشتر 
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خداوندا ما را  :کهکااد تقاضا میبایاد « مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»  برزخ که طبعًا اه

 برگردا  که عم  خود را اصالح کایم.

 هَمَننتاتِ مِنننْ بِنن َ أَعُننو ُ رَبِّ قُننْ  وَ» :ای کننه مننورد بحننث اسننت در همننین آيننهاوالً

 امنالمت تعیین  اسنت،  2«لُمَتَةٍ هُمَتَةٍ لِكُ ِّ وَيْ ٌ»يک همت داريم و لمت داريم  1«الشَّیاطینِ

دفنع اسنت، یود و در مورد اعم هنم کنه عبنارت از همت در مورد اغتیاب استعمال می

ای انجنا  ینود کنه انسنا  از ی که در انسا  است، محاولنهانسا  را خالی کرد ، حق

با همت حق خالی یود. دفع و هَت و أز است. اين را در تفسیر داريم مراجعه کاید. دفع 

ت او را بنه یند خواهند. هنتيعای دفع کرد  کسی از آنچه عقالً يا فطرتًا يا ینرعًا می

از او جدا یود. أز قطنع کنرد   ،مرغوب و مطلوب است برای او حرکت داد  که آنچه

و ییطا  اين کارها را ام  او در دنیا و آخرت مطلوب است. از آنچه برای تکاست او 

 دهد.انجا  می

هايی دارد. سل  و ايجاب ییطا  اين سه مرحلنه اسنت: ها و ايجابسل  ییطا 

سلبی است، از انسا  آنچه مرغنوب فطنرت و ه دفع و هت و أز است. دفع است که جاب

اين قطع و دفع است. هطور اينن کنار را انجنا   .کاددور می ،عق  و یرع انسا  است

ییطانی کنه انسنا  را  دهد با حرکتانسا  را به یدت حرکت می ؛دهد؟ هت استمی

انسنا   یتگنردد آنچنه را مرغنوب انسنانو ماقطع می یودمی دهد از انسا  مادفعمی

دهند. انسنا  را کاد، فاصله میقطع می ؛ بین انسا  و مرغوبات انسا ز استاست. و أ

از خداپرستی دور و به طاعت و عبادت ییطا  در ک  ابعاد فطنری و عقلنی و عملنی 

 د. اين معاای همت است. کاو... نتديک می

یاطینِ هَمَنتاتِ مِننْ بِ َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ»فرمايد: که میجا پس اين ينک همنت  «الشنَّ

، مث  درختی که یما تکنا  بريتد حرکت داد  و لرزش داد  که است، زأ نیست، همتِ

داونند خانسا  کنه  یتِهای انسان. میوهیود، بدو  میوه میريتدمی هامیوهدهید و می

ی و های دروننینیطات ،ر فرمنوده اسنتمقنردر ابعاد گوناگو  درونی و برونی انسا  

آنچنه را وقتی کاد که قطع کاد و از بین ببرد. می یتالهای برونی از انسا  فعییطات

مطلوب است، از بین بنرد بنه  از برای کمال انسا  در اين عالم و عالم ديگر مرغوب و

است. « ال اله الّا ا »کاد. به عکس کار ماحرف را وارد میافکار ییطانی و اف جای آ 
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هنا را همنتات ینیاطین خوب امناآورد. برد و خنوب را منیبدها را می« ال اله الّا ا »

آورد. اين معاای همتات ییاطین است که دارای اينن هاند مرحلنه برد و بد را میمی

 است. 

یاطینِ هَمَنتاتِ مِننْ بِن َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ» ینیاطین هنه کسنانی هسنتاد؟ اينن « الشنَّ

ییاطین فقط ییاطین جن نیسنتاد. در قنرآ  ینريک هنم ینیاطین جنن دارينم و هنم 

ین بلکه ییاط ،ییاطین انس داريم. در بعضی موارد ییاطین انس اغوی و اقوی هستاد

 هَمَنتاتِ مِننْ بِ َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ»کااد. پس اين ی میجن را به عاوا  یاگرد خود تلق

کااد؛ اين ییاطین هه ییاطین انس بایاد، کسانی که ديگرا  را گمراه می« الشَّیاطینِ

و هه ییاطین جن بایاد که ییطا   .کاادهای ديگر را گمراه میهايی که انسا انسا 

های ديگر بایاد. ماتاا ینیاطین جنن دارای دو بُعند هسنتاد و ینیاطین و ییطا  اول

های هسننتاد. یننیاطین برونننی انننس يننک بُعنندی هسننتاد کننه انسننا انننس يننک بُعنندی 

در داخن   اماکااد. و ها میبه انسا  توجهها را مکااده همتاتی دارند و گمراهیگمراه

 مطلبی نیست.

يک ییاطین جن برونی و يک ییاطین اننس  ولکن ییاطین جن دو بُعدی هستاد:

بالسوء اسنت.  بگويید نفس امارۀه مگر اياک ،درونی. انسا  ییطا  انسی درونی ندارد

است و جمنع محلّنی بنه ال  اسنت،  جا  کر یدهدر هر صورت اين ییاطین که در اين

ها و ییاطین جای و انسنی و دروننی و بروننی را در کن  استغراق دارد، تما  ییطات

فردی و اجتماعی را ینام   فطری و عقلی و فکری و قلبی و ابعاد برونیِ ابعاد درونیِ

 .مطل  بوداين مقدمه  .تاس

احیانًا اين ییاطین جن و انس از دور انسا  را از  1«يَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ»

کاد. ، فرق میاحیانًا حضوری است ،کاادها نتديک میکااد و به ییطاتخدا دور می

از نتدينک  اگنر امناهای او کمتر اسنت. یتالبکاد، اثر فعهايی یتالاگر کسی از دور فع

نتديک زيادتر است. پس ینیاطین جنن و  هاییتالاثر اين فع هايی دایته بایدیتلفعا

کااند و کااد، انسا  را از حقنايق دور میيک مرحله همت می :انسا  دو مرحله دارند

کااد. کتابی نویته یده است، مردی حرفی زده است ها نتديک میاز راه دور به باط 

 و از اين قبی .
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 به طور مماس با فکر و با قل  انسا  نتديک است، حضنور در درو  وجنودیِگاه 

کاند. پنس حضنور انسا ، انسا  را گمراه می انسا  و حضور در برو  مماس وجودیِ

رُو ِ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ»کاد. ماتاا ییطا  با غاي  بود  ییطا  فرق می نسنبت « يَحْضنُ

اا یود. نسبت به ییاطین برونی هنه اننس و هنه اره بالسوء بايد معبه ییطا  نفس امّ

نسبت به ینیطا  نفنس امناره بالسنوء حضنور  اماجن از دور و از نتديک معاا دارد و 

 هیست؟ به اين معاا است: «يَحْضُرُو ِ أَ ْ»دارد. 

پذيريم و ما او را در نتديک می گاه ،اين ییطا  نفس اماره بالسوء که نتديک است

ه نفنس امنار 1«بیند  أسنلم ینیطان » )ص( ا رسنولاه بنه قنول کاند، گنر ما اثر مید

ینود نمیولکن در ییطات حضور نندارد.  ،حاضر است« بید  أسلم» )ص( ا رسول

هم عق   ،سته نباید، هر دو ا رسولبالسوء در روح ه اراص  نفس بدنی و نفس امّ

در مبانای است و هم نفس است. اگر نفس نبایند خنورد و خنواب و خشنم و یناوت 

 بايد نفنس در کاتنرل عقن  اماصحیح هم معاا ندارد. هم بايد عق  باید و هم نفس. 

 ، عقلی که مستفاد از وحی است. باید

در کاتنرل  امناانسنا  اسنت،  ،ییطانی انسا  در کاترل عقن  باینده اراگر نفس امّ

مثن   ،باالتر است. حضنور دارده الیه است که اين مرحل عق  وحی باید انسا  موحا

خیلی ییطا  و  ،کسی که با کسی دوست است، آ  یخصی هم که با او دوست است

کاند در می يتگذارد. بلکه اين آد  جدّروی انسا  اثر نمی اماکااده و بد است، گمراه

آد  حاصن   اينن ری بنرایایت، گذایت و اگر اثر نگذاینت، تن ثّاو اثر بگذارد، اثر گذ

 .یود که او حضور دارد و نداردمی

در  امناوجودًا حضور دارد، حضور مماس بنا بند ، حضنور ممناس بنا روح دارد، 

 ا رسنولخواسنتاد در توانند گمنراه کاند. ینیاطیای کنه میتماس با روح انسنا  نمی

تما  ییاطین  ،بالسوء استه اربر ییطا  درونی که نفس امّه اضاف ،)ص( تصرّف کااد

نتوانستاد و محنال  اما ،ص( را ماحرف کااد )ا رسولبرونی بسیج بودند برای اياکه 

 رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ»بود. پس  «م يّد بالوحی و العصمة من عاد ا »بود که بتواناد، هو  

حضنور، حضنور  اين مراد از ،بالسوء استه ارکه یام  ییطا  نفس امّ« يَحْضُرُو ِ أَ ْ

ق  انسنا  را محکنو  افتا است. حضوری که عدر بُعد دو  است. حضوری که ییطات

کاند؛ ننه کاد که نفس را بر عقن  غالن  ايجاد میهمت کاد، حضوری که در انسا  می
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ه عق  بر نفس یود و نه نفس و عق  با هم یريک هستاد، بلکنفس بر عق  غال  می

 هنای مناها و سنر قلمهای ما و نویتهکه بر سر زبا  کُشیغال  است و اين لغت نفس

نفنس را محندود  بلکنه بايند اينن نفنس را بکشنیم، یمنیست ا م مورمغلط است. است، 

کایم. کشتن نفس اماره يعای خورد  ننه، آینامید  ننه، خوابیند  ننه، ز  گنرفتن ننه. 

ديند بالسنوء در کتناب و سناّت ننداريم، تحه اراصالً ما قت  نفس امّ ،کشتن غلط است

نینروی عقن  اسنت کنه  ينک نینرو، ،است. اين دو نیرو که در روح انسا  وجود دارنند

 ينتحرّکنه است. يک مرتبه نفس  يتکاترل است و يک نیرو، نیروی نفس است که حرّ

خواهد عق  را هم تحت کاترل آزادی یاوات قرار بدهد که عق  هنم ماناند دارد می

 آزادی به سمت یاوات برود. طور بانفس همین

  1«.نَْفسَهُ اتَأَمَ وَ عَْقلَهُ أَحْیَا قَدْ»البالغه دارد: در ناج -

خنود را کانار بتنند،  يعانی آ  جانت ینیطانی« أَمَاتَ»را بايد معاا کرد. « أَمَاتَ» -

مثن  منوت منا. منا کنه  ،به اينن معانا اسنت« أَمَاتَ»باید.  او ییطانیغیر کن جات ول

فوت نیست. ما اصالً قت  نفنس ننداريم.  فوت است؟ نه. نفس هم موتِ میريم موتِمی

 ،خیر. اگر هم کشتن نفس اماره در يک لفظی وجنود داینت ،ه نداريمکشتن نفس امار

«  سلم بیدأ ییطان »معاا یود. کشتن نیست، تحديد است. محدود کرد  طوربايد اين

در برابر عق  در دو بعُد  )ص( ا رسولبالسوء در ه ارییطا  نفس امّ«.  بید  َتِقُ»نه 

 وحی است.  یتست و يکی عقليکی عق  محمدی )ص( ا :است تسلیم ا رسول

رُو ِ أَ ْ رَبِّ بِنن َ أَعُننو ُ وَ» طننور نیسننت کننه اگننر مننن و آقننای اين« حَتَّننى*  يَحْضننُ

ديگنر همنا   ،البیا  و یما در آياتی مطالبی را قبالً گفتیمطباطبايی و صاح  مجمع

مجمع  اگر ايشا  در المیتا  نویت، ما در الفرقا  نویتیم و تبلور دارد. يا خیر،باید، 

سنات فات دارد. اگنر درسنت روی آينات مقداضا ،هما  باید، نخیر ،در مجمع نویت

تبلنور حاصن   امناینود. یود، تضناد حاصن  نمیقرآ  فکر کایم تااقض حاص  نمی

 یود. می

و تسنلیم  ينت )ص( در باالترين مقامات عبودا رسولطور که در بُعد اعلی هما 

گنردد عبادت، معرفت افتو  میه به وسیل 2«اْلیَقینِ يَْ تِیَ َ تَّىحَ رَبَّ َ اعْبُدْ وَ» امااست، 

 و معرفت إلنی غینر يتگردد و با اين دو بال عبودمعرفت عبادت افتو  میه و به وسیل
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بلکه تکام  است، در نظر به  ،کاد و تضاد نیستاااية از برای تقرّب إلی ا  سیر میال

 هاین است. نیتآيات مقدسات قرآ  

تضادی هايی را در تفسیر ناویتم، اما من قسمت ،عرض کرد  اولبخشی را که آ  

« هُنم» 1،«أَحَندَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»طور. در کار نیست، تبلور است. قسمت دو  هم همین

رُو ِ أَ ْ رَبِّ بِنن َ أَعُننو ُ وَ»هننه کسننی اسننت؟  حضننور یننیطا  بننه عاننوا  « يَحْضننُ

هاگا  مرگ است. بعد از مرگ که اضالل نیسنت،  تاهه زمانی است؟  تا کاادگیگمراه

 حند« حَتَّنى»بعد از مرگ تکلیک نیست. نه اضالل است و نه ت ثیر اضالل اسنت. اينن 

بر  که اين ییاطین ه میبه تو پاا ...کاد. خدايا تقاضای من اين است که نکادبیا  می

 جناءَ إِ ا ىحَتَّن»ر نسبت بنه منن نداینته بایناد. وقتنی منرگ حاصن  یند حضور م ث

تواناند حضنور داینته جا حضور م ثر يعای هه؟ اصنالً نمیديگر اين «اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ

 بایاد. 

، ک است و عاق  اسنتبرونی تا آ  هاگامی که انسا  مکلییطا  هه درونی، هه 

ديگر مطلبنی  ،ق پیدا کردهاگامی که مرگ تحق امار دایته باید. تواند حضور م ثمی

هنه « أَحَدَهُمُ»، «أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى  *يَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ». در کار نیست

کنه « يَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ»ییاطین هستاد؟ « أَحَدَهُمُ»آيا مراد از  کسی است؟

ا هم ینیاطین بودنند، هآ  «الشَّیاطینِ هَمَتاتِ مِنْ بِ َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ»ییاطین بودند، 

از همنتات در  حاضر ینوند، بر  کهبر  و پااه میمن از همتات ییاطین به تو پااه می

ر بایاد يا بخشنی ، همتاتی که در من م ثدر بُعد دور و هه در بُعد نتديک دو بُعد هه

ک بخنش توحیندی های زندگی ینخ  مکلنبايد تما  بخشها و بخشی از من. از آ 

 از دور بتواند تیرافکای کاد و نه از نتديک. ییطا  نه  ،باید

 )ص( است که بايند او هنم ا رسول اوالً ،مخاط  فرد است« رَبِّ قُْ  وَ»پس قبالً 

خطنا دارد، هنر هاند  پیغمبر را به حال خود واگنذارد، ایپااه ببرد. اگر خداوند لحظه

کاند. پنس ور میدرصند ده او را از خطا به طور کلّی و صداست ک یه. عصمت ربانکم

علنی االبندا   الحقیقینة القضنايا وجنه على، بعد  )ص( استا رسولبه  اولخطاب 

 و غیر خواهد ید.  2«أَجْمَعینَ الاَّاسِ وَ اْلجِاَّةِ مِنَ»فردٍ من المکلّفین  یام  به ک  فردٍ
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 أَعُو ُ وَ»تاد. جا ییاطین محور هساين «الشَّیاطینِ هَمَتاتِ مِنْ بِ َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ»

احتمنال  سنه احتمنال اسنت: 1« اْلمَنوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى  *يَحْضُرُو َ أَ ْ رَبِّ بِ َ

ه اضالل ییطا  تنا هاگنا  منرگ خنودش اسنت. انضنالل بنه وسنیل ،نتديک اين است

کاند و ینود. ینیطا  کنه اضنالل میکه اضالل میاست ییطا  تا هاگا  مرگ کسی 

یود هر دو تا هاگنا  کاد يا از دور يا از نتديک و کسی که اضالل میمیحضور پیدا 

 ديگر اضالل ییطا  معاا ندارد.  ،مرگ است. اگر ییطا  مُرد

دارد تا هنه رسند ناگر طرفی که مورد اضالل است مُرد، ديگر اضالل ییطا  معاا 

ينا  ل يعای هنه؟، ديگر اضالهاگامی که هر دو بمیرند. اگر يکی از مُضِ  و مُضَ  مُرد

، ییطا  ديگنر بايند بايد هر دو زنده بایاد يا اگر يکی زنده است و ديگری مُرده است

ه در نقطن«  اْلمَنوْتُ أَحَندَهُمُ جناءَ إِ ا حَتَّنى»مُضَ  ديگر يا مُضِ  ديگر. پس اينن  بیايد،

 کاد. می یا حد ب« يَحْضُرُو َ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ»اولی از برای همتات الشیاطین و 

مُضِ  است، ینیاطیای کنه همنت دارنند و « أَحَدَهُمُ»هه کسی است؟ « أَحَدَهُمُ»اين 

هنا آ  ،خواهاد ما را گمراه کاادحضوری می حضور دارند با همت دور و همت نتديکِ

 وَ»، که احتمال بسیار قوی است و قدر مسلّم احتمال اسنت. اولهستاد؟ اين احتمال 

 حَتَّنى»؟ هنه زمنانی همنتات؟ تا «يَحْضُرُو َ»تا هه زمانی « يَحْضُرُو َ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ

 لتومنی نندارد همنه را بگويند هنو يکی از اين ییاطین را... « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا

جنا يو  القیامة الکبنری اسنت کنه منوت يک جا نیست،بحث موت است، موت که يک

انتقال از زندگی دنیا بنه بنرزخ آحناد اسنت، جمنع در  اماجا است. است و حیات يک

إماته و هم الجمع نیست، يو  القیامة الکبری است که هم در بُعد نیست. يو  مرگ يو 

حضنور  اياکهکما « جاءَ إِ ا حَتَّى» است.« أَحَدَهُمُ»الجمع است و لذا حیاء يو در بُعد إ

ک  را بگینرد  اياکه. است، نه کاد، اين و آ  و..هم آحاد است. اضاللی که ییطا  می

موت که معلو  اسنت انتقنال از حینات « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»و حاضر باید. 

 يعای الشیاطین. « أَحَدَهُمُ»است. 

« مِننْ بِن َ أَعُنو ُ»آ  يک ینیطانی کنه بنا تنو حضنور دارد، وقتنی منرگ او رسنید 

خواهند ینما را حضنور دارد و میاين یخ  کافری که  هیست؟ ییطا  ديگر است.

اگنر  البتنهنیسنت، « مِننْ بِ َ أَعُو ُ»مادامی است که او نمرده است، اگر مُرد  ،گمراه کاد
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ننه « أَعُنو ُ»یخ  ديگر. اگر ینما هنم مُرديند ديگنر « مِنْ بِ َ أَعُو ُ»یما زنده هستید 

 نسبت به اين یخ  وجود دارد نه نسبت به یخ  ديگر. 

يعای احد اين ییاطین هه در بُعد حضوری و هنه « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ ءَجا إِ ا حَتَّى»

آيند. می پیش جا س الییطا  مراد است، اين در بُعد غیر حضوری. پس باابراين موتِ

ینیاطین جنن هطنور؟ مگنر  امنا اينن معلنو  اسنت، ییاطین انس حضور موت دارنند،

 اْلوَْقنتِ يَنوْ ِ إِلنى*  اْلمُْاظَرينَ مِنَ فَإِنَّ َ قالَ * يُبْعَثُو َ يَوْ ِ إِلى أَْنظِرْن »ییطا  نگفت 

ییاطین منراد  یهجا يک ییطا  مراد است، بقاين :کسی ممکن است بگويد ؟1«اْلمَعْلُو ِ

ری هستاد، نه يک ییطا . ییطا  ییاطین مُاظَ 2«اْلمُْاظَرينَ مِنَ فَإِنَّ َ»نیستاد. جواب: 

 مِننَ فَإِنَّن َ قنالَ * يُبْعَثُنو َ يَنوْ ِ إِلنى فَ َْنظِرْن  رَبِّ»کرد  ر بود اظَنخستین استدعای مُ

 در ییطات است.« اْلمُْاظَرينَ»، «اْلمُْاظَرينَ

 مِننَ فَإِنَّن َ»های ديگر جای کنه هه اين ییطا  و هه ییطا  ،هايی هستادییطا 

ینیطا  و ینیاطیای إلنی ينو  القیامنة بانابراين «. اْلمَعْلُو ِ اْلوَْقتِ يَوْ ِ إِلى * اْلمُْاظَرينَ

  موت اخیر. در موت اخیر که ییطا  مگر آ ،الکبری هستاد. پس موتی در کار نیست

بعد  ،قیامة اإلماتة زنده هستاده إلی يو  القیامة الکبری، يو  های ديگر کو ییطا  اول

 ین اين دو آيه مطل  هه خواهد ید؟میرند، بمی

هه ییاطین جنن و هنه ینیاطین  ،ین را فرموده استجا ک  ییاط ايناوالًجواب: 

هايی و ییطا  اولییطا   جن هستاد، نه کالً، انس. ییاطین جن گروهی از ییاطین

جا هم ییاطین جنن و هنم ر هستاد. اينمُاظَ« اْلمَعْلُو ِ اْلوَْقتِ يَوْ ِ إِلى» که با او هستاد

 ییاطین انس مراد است. 

جنا ر هستاد؟ نخیر. منا در اينلیلی داريم که همه مُاظَآيا در ییاطین جن ما د ،ثمّ

 دو بُعد مطل  داريم:

 ؛است« اْلمُْاظَرينَ مِنَ» اولییطا   -1

 ريای در کار هستاد. مُاظَ -2

هسنتاد ينا آ   اولای کنه بنا ینیطا  یآيا مُاظريای که در کنار هسنتاد کن ّ ینیاط

ها در حد که ییطات آ  است؟ کسانی اولها در حد ییطا  ییاطیای که ییطات آ 
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 امامُاظر است،  اولییطا   اياکههستاد کما « اْلمُْاظَرينَ مِنَ»ها ناي ،است اولییطا  

 هستاد؟ دلیلی نداريم. پس کجا تاافی است؟ « اْلمُْاظَرينَ مِنَ»آيا ک ّ ییاطین جن 

برسند.  را ین موتيکی از ییاط 1«اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»جا باابراين در اين

 مِننْ بِن َ أَعُنو ُ رَبِّ» کااد:عرض می يعای کسانی که« أَحَدَهُمُ» :اين يک احتمال. دو 

، اينن تنا هنه بنردکسی که از همتات ییاطین به خداونند پاناه می 2«الشَّیاطینِ هَمَتاتِ

تا زمانی است که مرگ او فنرا برسند. اگنر منرگ او رسنید و ینیطا  هنم  زمانی است؟

ست؟ خینر. و اثر کرد، بعد از مرگ هم ییطات هبود و ییطات ییطا  هم در ا حاضر

« أَحَندَهُمُ جناءَ إِ ا حَتَّنى»بعد از مرگ هم حضور است؟ خیر. اين احتمنال دو  اسنت. 

، موت کاادمی یتحضور و همتات ییاطین تبعییاطین و يعای احد آ  کسانی که از 

 برسد.

اين ینیطانی « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»: جمع هه ایکال دارد؟ و ساحتمال 

منن « أَحَندَهُمُ». منراد اسنتهنر دو منوت  ،که مُضِ  است و آ  آدمی که مُضنَ  اسنت

از غیر ییاطین کنه مُضنَ  هسنتاد؛ وقتنی منوت « أَحَدَهُمُ»الشیاطین که مُضِ  هستاد. 

جنا نندارد. در اين معانا يعانی هنه؟جنا ديگنر حضنور در اين ،برای اياا  هر دو رسید

در احتمال اقنوی بنین االحتمنالین ینیاطین اسنت و در احتمنال ديگنر کنه « أَحَدَهُمُ»

کاند. بایناد کنه ینیطا  حضنور پیندا میمراد کسانی فقط  ،احتمال بسیار بعید است

و الثانی جمع است و اين لفظ آيه با جمع  ولو اقرب من اال ولاحتمال احسن من اال

 «:أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى» اياکهبرای  ماافات ندارد. هرا؟

 ؛ییاطین الجن و االنس« أَحَدَهُمُ» -1

کااند ينا از دور، ينا کسانی که ییاطین جن و االنس حضور پیدا می« أَحَدَهُمُ» -2

هنا ینیطا  را کااد و نه اين اسنت کنه آ ها را هم به ییطات وادار میدر حضور آ 

 قضنی کااند. اينن هنا هنم قبنول میآ  ،کااندوادار میقبول نکرده بایاد، به ینیطات 

 حَتَّى»، اضالل کرد  و گمراه ید  تا هه زمانی است؟ ید  ییطانی کرد  و ییطانی

، اين هنم ينک مطلبنی اسنت کنه تفصنی  آ  را منا در تفسنیر «اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا

 گفتیم.

 یود.هم میبا احتمال دو   -
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 ماافات دارد.« أَعُو ُ رَبِّ قُْ »با  ،جمع است« هُم»، «أَحَدَهُمُ» -

 د؟نیوین میهما  مضلّ -

، ا رسننول، مخاطنن  اولفننرد اسننت. بُعنند « أَعُننو ُ رَبِّ قُننْ ». نننداريممضننلّین  مننا -

جنا نیسنت. وانگانی اقنرب در اين« هُنم»ماتدين. بُعد دو  مخاط  افنراد هسنتاد کنه 

 ؟جا هیستدر اين« هُم»مراجع نسبت به 

 ییاطین. -

هنم اقنرب مراجنع هسنتاد، هنم جمنع  ها هستاد،احسات. هو  اقرب مراجع آ  -

 جناءَ»ین هنم که مٌضَلّااي زمیاه اماهستاد و ضمیر جمع به جمع احتمال قطعی است، 

کانند. بلکننه لفننظ و لفننظ ايننن مطلنن  را دور نمیباینند، وجننود دارد « اْلمَننوْتُ أَحَنندَهُمُ

 أَحَندَهُمُ جناءَ»هنه مُضنِ  و هنه مُضنَ . ماتانا  :یايستگی دارد که یام  هر دو یود

 ت مُضِ  است و هم موت مُضَ  است.هم موکه « اْلمَوْتُ

 اْلقَنوْ ِ  فِن تَجْعَْلان  فَال رَبِّ*  يُوعَدُو َ ما تُرِيَاِّ  إِمَّا رَبِّ قُْ »در هاد آيه است.  -

 1.«الظَّالِمینَ

 اقرب مراجع ییاطین هستاد.  کیست؟اقرب مراجع  -

 معترضه باید و گرنه...« أَعو ٌ»اگر در دو آيه  -

 است.متنِ مطل  « أَعُو ُ رَبِّ قُْ »هرا معترضه باید؟ خیر، معترضه نیست. اصالً  -

 اْلقَنوْ ِ فِن  تَجْعَْلان  فَنال»از آ  اسنت. قبن  « يُوعَندُو َ منا تُرِيَاِّ  إِمَّا رَبِّ قُْ » :اول

ین لِین هستاد يا مُضنَ لّظالمین يا مُضِ« الظَّالِمینَ اْلقَوْ ِ فِ  تَجْعَْلا » در اين ،«الظَّالِمینَ

نُ هِن َ بِنالَّت  ادْفَنعْ*  لَقنادِرُو َ نَعِدُهُمْ ما نُرِيَ َ أَ ْ عَلى إِنَّا وَ»يا هر دو.  هستاد  أَحْسنَ

 ينتها حضنور پیندا کااند و ا ینیطا کنه در مقابن   2«.يَصِفُو َ بِما أَعْلَمُ نَحْنُ ئَةَالسَّیِّ

خطاب به صالحین است. « الشَّیاطینِ هَمَتاتِ مِنْ بِ َ أَعُو ُ رَبِّ قُْ  وَ»دعا است.  ،کااد

ی ماتاا حضور ییاطین بنرا ،خطاب به صالحین است« يَحْضُرُو ِ أَ ْ رَبِّ بِ َ أَعُو ُ وَ»

هنه دعنا کایند و هنه دعنا  .هه دعا کاید، هنه دعنا نکایند ؟اضالل تا هه زمانی است

 تا هه زمانی اين حضور ییاطین در ت ثیر ،نکاید، هه انضالل حاص  یود، هه نشود

 اد؟ حاضر و محضر، هنر دوات ثیر ک در یما هه زمانی است کهمحضر یما تا است و 
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هم ییاطین که در دور يا حضور مُضِ  هسنتاد و هنم « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»

 کااد.یکسانی که دعا م

 است. «السَّیِّئَةَ أَحْسَنُ هِ َبِالَّت   ادْفَعْ»برای  -

هنا يک بُعد که ماتدين هستاد حضور ینیاطین در آ  :است دو بُعدعرض کرد   -

جنا بنه بعند غینر اين کاند، از، يک بُعد غیر ماتدين هسنتاد کنه تن ثیر میکادنمیت ثیر 

 أَعْمَن ُ لَعَلِّن *  ارْجِعُنو ِ رَبِّ قالَ اْلمَوْت أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»ماتدين هستاد. هرا؟ 

ها ینیاطیای هسنتاد کنه مُضنِ  بودنند و حضنور ها ماتدين نیستاد، ايناين 1«صالِحًا

 و ا رسنول امناهنا تن ثیر داینت. دو  بودند که ضاللت در آ ه دایتاد. ییاطین دست

 ن و م ماین خارج هستاد، دور هستاد. یین و رسالییرسول

جا رسید که اگر همنتات ینیاطین از دور و همنتات ینیاطین از آخر مطل  به اين

تا هه زمانی اثر دارد و تا هه زمانی اضالل و انضالل وجود دارد؟ تا  ،نتديک اثر کرد

در بُعد مثبت که حضور ییاطین، انسنا  « و ُأَعُ»کاد؟ ت ثیر می ت ثیر« أَعُو ُ»هه زمانی 

در بُعند مافنی کنه حضنور ینیاطین تن ثیر و را گمراه نکاد و ییطا  هم حاضر نشود. 

 جناءَ إِ ا حَتَّنى»تنا هنه زمنانی اسنت؟  ،هم ضالل حاصن  بشنود برای یخ بکاد و 

هم ییاطین حاضرين و هم کسی که محضنر اسنت. ماتانا کسنی کنه « اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ

کسنی  کاند. آ کاد، گناه گمنراه نمیگاه آ  طرف را گمراه می ،یودییطا  حاضر می

در دُور وارد  ،ینودکاد از دُور خارج یده است. آ  کسی کنه گمنراه میکه گمراه نمی

« كَلِمَنةٌ إِنَّانا كَنالَّ تَرَْكتُ فیما صالِحًا أَعْمَ ُ لَعَلِّ *  ارْجِعُو ِ رَبِّ قالَ»یده است. هرا؟ 

 کسی است؟ هه

 ؛ییاطین هستاد -1

ینیطا  ظنالم و ینیطا   طین پذيرفتاند.ها را در حضور ییاکسانی که ییطات-2

 ماظلم. 

ها ت ثیر ییطات نکنرده اسنت و بُعد سو  کسانی که حضور ییاطین در آ  اما -3

 از جريا  خارج هستاد.فعالً ها آ  «بید  اسلم ییطان »ال سیما معصومین که اصالً 

 ییطات نیست.از  بدترییطا  بمیرد که اين غايت برای حضور يک اگر  حاال -

 یود.روی وحدات دارد بحث می -

 ظاهر آيه که وحدات نیست. -
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 «.اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى» -

 حضور که وحدت نیست. -

ی يک اضاللی در کار است، آ  اضاللی که از طريق ییطان« لک  انسا ٍ انسا » -

 أَحَندَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»تا هه حد است؟ تا حدّی که  کار است، تا هه زمانی است؟ در

 جناء را عنرض کنرديم« ارْجِعُنو ِ رَبِّ قالَ اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»است. « اْلمَوْتُ

 منوت مجیءالموت يک مجیء واقعی و يک مجیء مجنازی اسنت. مجنیء واقعنیِ که

ديگر اين آد  زنده نیست. اگر  ،ق پیدا کرددا کرد. وقتی موت تحقيعای موت تحقق پی

؟ اگر انسنا  زندهیست؟ ساگ حرف می« قَالَ» ،زنده نیست و موت و فوت کلّی است

د، ينا زننده بین نندارمُرد و حالت موت تحقق پیدا کرد، بعد از تحقق منوت ديگنر بیانا

ت، ينک پنا در آ  اينن دنینا اسنيک پا در است يا مُرده است، بیاابین هیست؟ بیاابین 

 ق پیدا نکرده است.دنیا است. پس تحق

 حالت احتضار دایت. -

گوياند فنال  کنس در ق نیست. اين را عرض کنرد  منثالً میحالت احتضار تحق -

 ،کنم مانند، زيناد مانند ،ما آمد و مانده فايده ندارد، اگر به خان جلوی درما آمد، ه خان

ما رسید که نتديک اسنت بیايند، اينن آمند نیسنت، ه خاناگر کسی مقاب   اما .ولی آمد

آيد. پس ما يک آمد مجازی دارينم، ينک آمد مجازی است. او آمد يعای اآل  دارد می

 إِ ا حَتَّنى»جا بر مجازی حم  بکایم؟ حقیقت است آمد حقیقی داريم. هرا ما در اين

به ظلم ظالم اسنت ينا ینیطا   اين کسی که ظالم است يا مُاظَلِم« اْلمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ

منوت کنه آمند، « اْلمَنوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِ ا حَتَّى»یده است ییطا  گمراه مُضِ  است يا

دارد: ينک روح عن البند  سنه حالنت الروح عن البد  است. انفصال الانفصال  ،موت

ک بشنود. يننتدينک اسنت، ممکنن اسنت  بله،حتضار است، جاء نیست، حالت قب  اال

دو نفنر کشنتی  اياکنهنیست، مشغول اسنت. مثن  « جَاءَ»د احتضار است باز حالت خو

خواهاد کشتی بگیرند، کشتی که کشتی بگیرند نشده است، می اياکهقب  از  ،گیرندمی

 هاوز نه کسی زمین زده است، ننه زمنین خنورده اسنت، ننه غالن  اسنت ننه ،گیرندمی

 طور است.جا هم همینید. اينها به زمین زد، تما  مغلوب، ولی وقتی يکی از آ 

 ]س ال[ -

 کام.است که عرض می اين دلی  خیر، -

  ]س ال[ -
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اينن « جاءَ إِ ا حَتَّى»اولی است. ه آيه دلی  است. اين مرحله آمده است. هم ،بله -

در حنال اسنت، هانوز نمنرده اسنت بیانابین  ،«لم يجن »، پس هاوز نمرده است« جَاءَ»

يعای وارد یند و معانی منوت هیسنت؟ « جَاءَ»نیست، « اءَجَ»کاد باز است، حرکت می

يعانی هیسنت؟ روح عنن البند  النروح عن البد  است. مجیء انفصال الموت انفصال 

ست، مقداری نیست. اگر هاوز نیامده است و نتدينک مقداری ه اياکهانفصال ید، نه 

باز  ،جا است جا، يک پا آنیست، نتديک است. اگر آمده است يک پا اين« جَاءَ»است، 

 هو  انفصال حاص  نیست. ،نیست« جَاءَ»

 ]...[احتماالً مرده باید  اگر -

 کایم. اين س ال ديگری بود که عرض کرديم. حاال عرض می -

 رَبِّ قنالَ»يعانی مُنرد. « اْلمَنوْتُ أَحَندَهُمُ جناءَ إِ ا حَتَّى»اولی است ه پس اين مرحل

فنوت اسنت و  اگنر منوتِ ،ق پیدا کنرده اسنتتحقهه کسی؟ موت که « قالَ» ،«ارْجِعُو َ

صنعقه  امنا ،ی است؟ و اگر حیاتی در کنار اسنت«قَالَ»هیچ حیاتی در کار نیست، هه 

ی است؟ اين «قَالَ»هه  ،ت؟ اگر حیاتی در کار است و نو  است ی اس«قَالَ»هه  ،است

 بايد درست باید و بتواند حرف بتند. 

؟ اگنر ا کجا برگرد ، بهردا . اگر آد  هاوز زنده استبرگ« ارْجِعُو َ رَبِّ»دلی  ديگر 

؟ بايد ، به کجا برگردا ؟ اگر مقاب  در استا به کجا برگرد ،است ةحیاالموت و البین 

ايشنا  از  اياکنه دلین  سنو  اسنت بنر« ارْجِعُنو َ»در خانه باید که برگرداند. پس اين 

 ،و زنندگی نبنود حیناتبعندی حیات دنینا بنه حینات ديگنر ماتقن  ینود. هنو  اگنر 

 يعای هه؟ « ارْجِعُو َ»

 ]س ال[ -

 آ  مجاز ید که عرض کرديم.  -

 ]س ال[ -

 رَبِّ»اسننت. خننود « ارْجِعُننو َ رَبِّ»جننا اين دلینن ، سننه دلینن  بننه عکننس داريننم. -

جا جمع ايندر هرا « ارْجِعُو َ رَبِّ قالَ»طور ن  است. ن  فوق ن  همین« ارْجِعُو َ

 قُنْ »الموت اسنت در اص  ا  اسنت و در فنرع ملنک ،ت استاست؟ آ  کسی که ممی

 يَتَنوَفَّى إِْ  تَرى لَوْ وَ»و در فرع فرد الموت. ملک 1«بِكُمْ وُكِّ َ الَّذ  اْلمَوْتِ مَلَ ُ يَتَوَفَّاكُمْ
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بنا هنم  1«حَرينقَاْل عَنذابَ  ُوقُنوا وَ أَدْبنارَهُمْ وَ وُجُوهَاُمْ يَْضرِبُو َ اْلمَالئِكَةُ كَفَرُوا الَّذينَ

إماتنه اصن   دریده اسنت. پنس آ  کسنی کنه انسنا  را ماافاتی ندارد، قبالً هم بحث 

کنه در  کاد عترائی  است و آ  کسیماته میا  است و آ  کسی که در فرع إ ،ادکمی

، «ئِكَنةُاْلمَال كَفَنرُوا الَّنذينَ يَتَنوَفَّى إِْ  تَنرى لَنوْ وَ»کاند ماته میار إالفرع نسبت به کففرع

 -تانه يکی، نه هاد -آيادعذاب میه مالئک کااد.توفّی می« اْلمَالئِكَةُ»، اين «اْلمَالئِكَةُ»

ار هنم کفن آياند، بنرای احتنرا ، بنرایرحمت میه طور که از برای م ماین مالئکهما 

، اهاننت اسنت. پنس خنالف احتنرا  اسنت آياد، برای اخترا . اخترا عذاب میه مالئک

اصن  « قنالَ رَبِّ»گوياد: می اولکااد، عذاب را مشاهده میه بیااد، مالئکمیها را اين

یما ما را به امر خدا برگردانیند، از خندا بخواهیند امنر کاند. « ارْجِعُو ِ»کار تو هستی 

مثن   مفنرد اسنت،« رَبِّ« »رَبِّ ارْجِعُنو ِ»ماافنات نندارد. در « رَبِّ» بنا «ارْجِعُنو ِ»پس 

کُ» تَْغفِر  وَ هننذا عَنننْ أَعْننرِْض يُوسننُ کُ» 2.«لِننذَْنبِ ِ اسننْ  وَ»مخاطنن  يوسننک اسننت « يُوسننُ

  زلیخا است.« اسْتَْغفِر 

ه مخاط  ا  نیست. مخاط  مالئک« ارْجِعُو ِ» ،مخاط  ا  است« رَبِّ»جا در اين

 لَعَلِّن  أَعْمَن ُ صنالِحًا»هرا؟ « قالَ رَبِّ ارْجِعُو ِ»عذاب هستاد. ه موت هستاد که مالئک

تواناد بگوياند. نمی« لَعَلِّ »بیشتر از « لَعَلِّ » اوالًهیست؟ « تَرَْكتُ ما» اين 3،«فیما تَرَْكتُ

یايد ما عمن   اين مقدار اجازه دارند.« لَعَلِّ »د جا جايی نیست که آزاد بایاهو  آ 

« کنیفی تر»هیست؟ اگر مای موصوفه باید « ما تَرَْكتُ»اين «. تَرَْكتُفیما » کایم،صالح 

منن صنالح را تنر  «. حًاکنی صنالِرْفنی تَ»يعانی « کیرْلَعَلِّ  أَعْمَ ُ صالِحًا ف  تَ» ،است

ه یايسنت ، صنالح را، آنچنهحاال که مُرد  هو  همتات ییاطین در من ت ثیر کرد ،کرد 

لَعَلِّن  أَعْمَن ُ صنالِحًا فیمنا »منن تنر  کنرد   ،تنو اسنت عبوديت هايما  است و یايست

گینرد. منات را میگینرد، هنم محرّهم واجبنات را می باابراين «کیرْفی تَ»يعای « تَرَْكتُ

منات را کنه تنر  کنرده اسنت، محرّ ،واجبات را که صالح بوده اسنت اياکههرا؟ برای 

 پس هر دو تر  است. اين در صورتی اسنت کنه ،، تر  کرده استتر  آ  صالح بوده

فنی الّنذی »يعانی « منا تَرَْكنتُفی»اگنر منای موصنوله بایند  امامای موصوفه باید.  ما،

صنالح « لَعَلِّ  أَعْمَ ُ صنالِحًا»عالمی را که تر  کرد . در عالمی که تر  کرد  « تترک
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دارای دو بُعد است: صالح مثبت بود که فع  واجبات بود و صالح مافی بود که تنر  

 مات بود، هر دو را یام  است.محرّ

لَعَلِّن  »ینود. هنم هنر دو را ینام  می ،که فرمنوده اسنت« ما»جا لفظ باابراين اين

صريح ندارد يا  توجهبه عالم قبلی « حًاکی صالِرْفی تَ»يعای « أَعْمَ ُ صالِحًا فیما تَرَْكتُ

فرموده است بنرای « ما»و در عالم تکلیک. « ذی ترکتفی العالم الّ»يعای « فیما تَرَْكتُ»

فیمنا » امابود.  اولط یام  بُعد فق ،فرمودمی« تَرْکیفی »که یام  هر دو یود. اگر ايا

ینود. ينک اصنالً نمی« لَعَلِّ  أَعْمَ ُ صالِحًا فیما تَرَْكتُ كَالَّ»یام  هر دو است. « تَرَْكتُ

 ،یود. به طور کلّنی مسنتحی  اسنتگفته می« کَلَّا»یود، يک مرتبه گفته می« ال»مرتبه 

محنال اسنت کنه  1«عَْانهُ ا نُاُنوا لِمنا الَعنادُو رُدُّوا لَوْ وَ»در آيات ديگر داريم  اياکهکما 

ديگر اسنت ه زيرا اگر از عالم برزخ برگشت یوند که اين آيه و آي ،ها برگشت یوندناي

راجنع بنه  ديگر است. هو  ما هاار آيه داريم. هانار آينهه و از عالم قیامت که دو آي

منت اسنت، راجع به برزخ است، يک آيه راجنع بنه قیا يک آيه ،تقاضای برگشت داريم

 دهیم. یود که اآل  آدرس میديگر هم برزخ و هم قیامت را یام  میه دو آي

 اين آيه راجع به کسانی است که هیچ گونه عم  صالح ندارند. -

یده است.  طها حبکسانی هستاد که اگر هم عم  صالح دارند، عم  صالح آ  -

 گذارند.ها اثر میهو  همتات ییاطین در آ 

 م  صالحی ندارند؟يعای هیچ ع -

إِنَّانا »یود. هرگت نمی« لَعَلِّ  أَعْمَ ُ صالِحًا فیما تَرَْكتُ كَالَّ»یده است.  طحب بله، -

 زند.حرفی است که می 2«كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُاا

 ]س ال[ -

کشنید، گفت، خجالنت میگفت، هم حاال. ماتاا در دنیا کمتر میهم در دنیا می -

ر دوا  دارد.  اينن نیست؛ يعای« اايقولُ»گويد. اآل  می اسنتدعا  آننًا و آننًاحالنت تحسنّ

« إِنَّاا كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُاا» کرديم.ما فامیديم که ایتباه  ،من را برگردا  يا،کاد که خدامی

حینات  اياکنهدلی  هاار  برای  3«يَوْ ِ يُبْعَثُو َ وَ مِنْ وَرائِاِمْ بَرْزَخٌ إِلى» فرمايد:می بعد

برزخ نیست. برزخ « بین الحیاة الدنیا و اآلخرة»است. عد  که « بَرزَخٌ»الموت است بعد 
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، ننه مشنابه بعندی باینددر جاتنی ، ، ننه صددرصندجاتی مشابه قبلنی بایند دربايد 

ینود نمیگوياند بنرزخ. به اينن می از هر دو دارد، ولکن صددرصد نیست.درصد، صد

گوياد، بنرزخ يعانی می، به اين برزخ درزخ است بین وجود کم و وجود زياعد  بگفت 

نه ماناد قلی ، قلی  است و نه ماناد کثیر، کثیر اسنت،  بین القلی  و الکثیره میانمیانه. 

 یصت درصد، پاجناهدرصد و  برزخِ سیها برزخ است. مثالً فرض کاید نبین ايه میان

يَوْ ِ  اِمْ بَرْزَخٌ إِلىوَ مِنْ وَرائِ»جا هم در ايندرصد عدد است.  پاجاهيعای  ،درصد است

ائی که حیات عق  است و حیات حساب و عقاب و جتاء و ثواب يک حیاةٌ مّ« يُبْعَثُو َ

 غلط است.« بَرْزَخٌ»بايد باید و الّا  ،است

کسی که در عنالم تکلینک فرمود؟ « مِنْ وَرائِاِمْ»، هرا س الی که من عرض کرد  اما

دارد و رو به برزخ و قیامت در واقع و حقیقت  او پشت به دنیا ،یودد میاست و متول

کااد. کسانی کنه دارد يا رو به دنیا دارد و پشت به برزخ و قیامت دارد؟ مرد  فرق می

هنه توجه دارند، اه  حق هستاد و حق را پذيرفتاد و به حالت بعد الموت و حساب 

 امناه اسنت. گونناين ،پشنت بنه دنینا هسنتاد و رو بنه آخنرت هاآ  ،برزخ و هه قیامت

وا وَ»ها بر حینات دنینا اسنت ارتکا  آ  کسانی که اه  دنیا هستاد که  بِاْلحَیناةِ رَضنُ

ينا أَيَّتُاَنا الناَّْفسُ اْلمُْطمَئِاَّنةُ * »انا  دو ننوع اسنت. ئهنو  اطم 1«بِانا اْطمَن َنووا وَ الدُّْنیا

 د:مطمئاه دو بُعد دار 2«رَبِّ ِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً إِلى ارْجِع 

 ؛«مطمئاة إلی الدنیا» -1

 «. مطمئاة إلی ا » -2

جنا دهاد و پشنت بنه اينجا را معبر قرار میکسانی که مطمئاة إلی ا  هستاد اين

 وَ الدُّْنیا بِاْلحَیاةِ رَضُوا وَ»روند. ولکن کسانی که هستاد و به طرف برزخ و قیامت می

بناز  ،جا هستاد. اگنر هنم مُنردرو به اين دائمًاجا است. باابراين اص  اين« بِاا اْطمَ َنووا

و  باز رو به دنیا است. پس پشت به قیامت اسنت. ،رو به دنیا است، اگر به قیامت رفت

واقنع مطلن  اينن « والُنمِکَمنا عَ وَرائِاِنمْ مِنْوَ »، «اماممن قدّ»نه « وَرائِاِمْ مِنْوَ » لذلک

يعانی  ،کاندانسا  به دنینا پشنت مینیست. واقع مطل  اين است که دنیا وراء است و 

ها حنق را نذذيرفتاند و واقنع را نطور است. ولکن ايست و واقع هم اينطور احق اين
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وا وَ»معکوس به حسناب آوردنند، هنو  اصن  دنینا اسنت کنه   وَ الندُّْنیا بِاْلحَیناةِ رَضنُ

 ها مُردند رو به دنیا هستاد.اين است که وقتی آ « بِاا اْطمَ َنووا

 که نیست؟« أَحَدَهُمْ»مربو  به  فقط «وَرائِاِمْ مِنْ وَ» -

 وراء نیسنتاد. منن وراءِ ینهفقط مربو  به کسانی است که اه  عذاب هستاد، بق -

 .استها وراء کسانی که ییطا  مُضِ  هستاد يا ییطا  مُضَ  هستاد. برزخ بر آ 

در بنرزخ هسنتاد و هنايی کنه کنافرين اسنت، اعنم اسنت از اين ک « وَرائِاِمْ»اگر  -

 درست نیست. « وَرائِاِمْ»هايی که در قیامت هستاد، اين

 است. « قُدّامِاِم»برای م ماین نیست، برای م ماین « وَرائِاِمْ» -

 نه، ک  کافرين.  -

  هم بر حسن  آمورد بحث است.  1«مَحْضًا اْلكُْفرَ مَحَضَ»فعالً اين کافريای که  -

جا بیشتر است، س بیشتر به دنیا عالقه دارد وراء در اينها است، يعای هر کدرکات آ 

 یود. ا  میبه جای وراء قُدّ ،کمتری به دنیا دارده هر کس عالق

 «.صالِحًا أَعْمَ ُ لَعَلِّ *  ارْجِعُو ِ رَبِّ»ها، تقاضای آ  هر کدا  به حد هما  -

 هنااين «عُنو ِارْجِ»گويند. دانند و او هنم دروم میجنا میهنو  اصن  را آ بله،  -

و ايننن  2«وَ إِ َّ النندَّارَ اْلننَخِرَةَ لَاِنن َ اْلحَیَننوا ُ»دانسننتاد حیننات را فقننط حیننات دنیننا می

كَالَّ إِنَّاا كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُانا وَ مِننْ »وا  است. یَدنیا فقط حَدارالکردند ر میحِیوانات تصو

ورِ فِن  نُفِن َ فَنإِ ايَوْ ِ يُبْعَثُو َ *  وَرائِاِمْ بَرْزَخٌ إِلى  ال وَ يَوْمَئِنذٍ بَیْناَاُمْ أَْنسنابَ فَنال الصنو

کنه  ديگر راجع به تقاضای برگشنت دارينم. ينک آينهه جا ما سه آيدر اين 3«يَتَساءَلُو َ

 مربو  به برزخ بود که تقاضای برگشت بعد الموت است. 

 ]س ال[ -

کایم و بنرای منی آ  را بنرای فنردا عنرضه همین بحث است که تتمنه اين مقدم -

خنواهیم و رجعنت اسنت، ( عنججمع مطالبی که راجع به ولیّ امر )روز هااریابه سر

ه سنور 37 تنا 36از آينه مربو  به قیامت است ه ای که در مقاب  آيدایت. دومین آيه

قیامنت اسنت. هنرا؟  کندا  جانام؟ جانامِ 4«وَ الَّذينَ كَفَرُوا لَاُمْ نارُ جَاَاَّمَ» فاطر است:
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ست. ها نیست، در برزخ که موت هين حرفدر برزخ ا« عَلَیْاِمْ فَیَمُوتُوا ْقضىال يُ»هو  

صعقه کنه بنه طنور کلّنی تمنا  صعقه هما  موت است. در برزخ موت و صعقه است. 

قالُوا رَبَّاا أَمَتَّاَا اْثاَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَاَا »اين موت است.  ،رودهوش و حواس انسا  از بین می

بی   فَاعْتَرَْفاا بِذُنُوبِاا فَاَْ  إِلنى اْثاَتَیْنِ کنه از آينات اثبنات بنرزخ اسنت  1«خُنرُوج  مِننْ سنَ

عنن حینای ء در حیات دنیا اسنت و إحینای ثنانی إحیاإحیای اولی، إ« أَحْیَیْتَاَا اْثاَتَیْنِ»

الحیناة  عننه ماتنإعن الحیاة الدنیا اسنت و ه ماتإ« أَمَتَّاَا اْثاَتَیْنِ»ة است. یبرزخال الحیاة

 یود.اين بعد بحث می .البرزخیة است

وَ الَّذينَ كَفَرُوا لَاُنمْ ننارُ جَاَناَّمَ وَ ال »: 37و  36ه است، آي 35ه فاطر که سوره سور

در « عَذابِاا مِنْ عَْااُمْ يُخَفَّکُ ال وَ»قیامت است « عَلَیْاِمْ فَیَمُوتُوا يُخَفَّکُ عَْااُمْ ال يُْقضى

جنا تخفینک نیسنت، قیامت است و ثواب هم اخک است. پس اينبرزخ عذاب اخک از 

طَرِخُو َ فیانا رَبَّانا  كَفُنور  كُن َّ نَجْنت  كَنذلِ َ» اين مربو  به برزخ است. * وَ هُنمْ يَصنْ

هنای در اينن آينات حرف «أَْخرِجْاا نَعْمَْ  صالِحًا غَیْرَ الَّذ  كُاَّنا نَعْمَن ُ أَ وَ لَنمْ نُعَمِّنرْكُمْ

 کانیم،کنه بنا هنم نظنر  را اين هاار آينه طور است، ولیهمه آيات اين بسیاری است،

أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَنذَكَّرَ وَ جناءَكُمُ »یود. مطال  بسیاری برای ما پیدا می

بنرزخ ه آينم ماو  کنه ه اوّلی که آي ،اين دو آيه« الاَّذيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظَّالِمینَ مِنْ نَصیر 

تقاضای رجوع عن القیامة مربو  به تقاضای رجوع عن البرزخ است. دومین آيه  ،بود

ديگنر دارينم کنه اينن دو آينه مشنترکًا هنر دو را بینا  ه . دو آينهستادم است، در جاا

 ...26ه انعا  آيه کاد. هم یام  برزخ است و هم یام  غیر برزخ است. در سورمی
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