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 آلِهِ عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 «.الطَّاهِرِينَ
کجیم و از ، فعالً روی پنج  آينه فکنر منیاهللآياتمکذّبین به  جريان برزخیِه دربار

فهمیم شود و بعدًا اين مطلن  را منیمی مستفاد ها اوالًاين پج  آيه حیات برزخی آن

ها را بنه حینات تکلینر ارجنا  ها با تمجّای شديدی که دارند، خداوند آنکه چرا اين

اولی عبارت ه مرحل :کجد. رجو  به حیات تکلیر دارای چهار يا پج  مرحله استنمی

حن،، هنم کجد و با عجاد و با علنم بنر خنال   اهللآياتانسان تکذي  به  ايجکهاست از 

 توجنهاعتقاد کجد و هم معتقد کجد. تا آن هجگنامی کنه عنذاب استل نا  بنه آن آد  م

جاا... * آمَجَّ قالُوا بَْأسَجا رَأَوْا فَلَمَّا»گردد.  اينن  1«فَلَمْ يَكُ يَنْجفَعُهُمْ ييمنانُهُمْ لَمَّنا رَأَوْا بَْأسنَ

 بأس اوالیه مرحل 2«.وْ ِ اْلمُجْرِمینَوَ ال يُرَدُّ بَْأسُجا عَنِ اْلقَ»برگشت ندارد.  ،بأس که آمد

جنا بنه موت اسنت. اينالدر اواخر همین عنالم تکلینر، قبن که جزای نخستین است، 

 شود.هالک میعذاب استل ا  يه وسیل

 3،«سنافِلَها عالِیَهنا جَعَْلجنا أَمْرُننا جاءَ فَلَمَّا»شد  توجههجگامی که عذاب استل ا  م

جا جای خواهد اين مکذّبین را اهالک کجد، آنو میهجگامی که عذاب استل ا  آمد 
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ايمان  ،العذابتقاضا کججد که ما از اين حالت رجو  کجیم، به حالت قب رجو  نیست. 

فَلَمْ يَكُ يَْجفَعُهُمْ ييمانُهُمْ لَمَّا ... * آمَجَّا قالُوا بَْأسَجا رَأَوْا لَمَّافَ» چونبیاوريم، فايده ندارد 

بته الّا قو  يونس که استثجاء اسنت. اينن ال« عِبادِهِ قَدْ خَلَْت في سُجَّةَ اللَّهِ الَّتيرَأَوْا بَْأسَجا 

و  اسنت. و الّنا عنالم تکلینر هجنوز مقب ی استدعای رجو  به عالم تکلیرِاواله مرحل

شنود و هجنوز می توجنهم اهللآيناتست. اآلن که عذاب آمده است و بنه مکنذّبین بنه ه

 :گويجدچون با ديدن عذاب الهی می اماد، هجوز عالم تکلیر است. ها از بین نرفتجاين

جا عَنننِ اْلقَننوْ ِ »قبننو  نیسننت  رؤيننة البننأس ايمننان آورديننم، ايمننان عجنند وَ ال يُننرَدُّ بَْأسننُ

  يک مورد است. اين« اْلمُجْرِمینَ

ينک  اين هم 1«ئِكَةُيِْذ يَتَوَفَّى الَّذينَ كَفَرُوا اْلمَال وَ لَوْ تَرى»دو ، هجگامی که ه مرحل 

در ننار قیامنت واقند شندند.  2«الجَّنارِ عَلَنى وُقِفُوا يِْذ» :سو ه مرحله از برزخ است. مرحل

 نخسنتین و بعند اسنت.ه ديگر نیز وجود دارد که مربوط بنه مرحلنه برگرديم، دو مرحل

و ٌ حَذَرَ اْلمَوْتِ فَقنا َ لَهُنمُ أَ لَمْ تَرَ يِلَى الَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُ»ک مرحله ي

ها مردند و برگشتجد، اشکالی ندارد. چجند منورد اسنت کنه اين 3«اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُمْ

يا دو يک مرحله يا شود و قاب  جبران نیست، ولی چجد مرحله گويجد و نمیدروغ می

مْ أُلُنو ٌ حَنذَرَ اْلمَنوْتِ وَ هُن»ينک مرحلنه همنان ها برگشت دارند. مرحله است که اين

 لَعَلَّكُنمْ مَنوْتِكُمْ بَعْندِ مِننْ بَعَْثجناكُمْ ثُنمَّ»چجنین و هم« فَقا َ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُنمَّ أَحْیناهُمْ

اسرائی  است که تقاضای رؤينت کردنند و همچجنین برای آن افرادی از بجی 4«تَْشكُرُونَ

 كَذلِكَ بِبَعْضِها اْضرِبُوهُ فَقُْلجا»بقره پیش آمد فرد اسرائیلی مقتو  که جريان  آن مانجد

مجنا  زمنان  امناهنا مردنند، عند دارد کنه اينينک بُاين سه منورد  5«اْلمَوْتى اللَّهُ يُحْيِ

ينک جهنت، چنون  ها را به چجد جهنت برگردانند:ا ايننشد. بجابراين خد ءتکلیر ايفا

هنا برگردنند. اين است کنه اينفرصت زمان تکلیر کام  نشده است، مقتضای عدالت 

جهت دو  اثبات حیات بعد الموت است که در قضیه بقره چجین بود. در قضنیه عزينر 
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چجننین بننود و در قضننیه سننفین « وَ هُننمْ أُلُننو ٌ حَننذَرَ اْلمَننوْتِ» یهچجننین بننود. در قضنن

 چجین بود که برگشت اين چهار مرحله دارای چجد جهت است.  نیزاسرائی  بجی

کججندگان اسنت کنه عبارت است از رجنو  بعندالموت از بنرای رجعتديگر ه مرحل

. بنا اينن قیند رجنو  بنه حینات شنودمیتفاصی  آن را عرض کرديم، پس پج  مرحلنه 

تکلیر که قاب  قبو  است، پج  شک  است. مجتهنا تکلینر قابن  قبنو ، احیاننل قابن  

و « وَ هُنمْ أُلُنو ٌ»عالمین مُمضی است، مانجد آن مراحلی که الربقبو  بودن از طر  

 سفین که به چجد جهت قاب  قبو  است.  آن و« بِبَعْضِها اْضرِبُوهُ فَقُْلجا»

تکذي   تاند و در حالبعضی مراح  هرگز قاب  قبو  نیست، برای کسانی که مرده

کججد، رجو  به عالم تکلیر که رجو  می 1«مَحْضل اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»اند. مرده اهللآيات

  قابن ،بنر فنرض محنا  اصنالح کججنداگر کججد. حتی خود را اصالح نمی اماکججد، می

 و همچجین اگر برای کسانی بجای رجعنت اسنتقبو  نیست. راجعین در حا  رجعت. 

وَ لَنوْ رُدُّوا »ها از برای اصالح کار خود برگشت داده شنوند. يا بجای رجعت نیست، اين

تر از همه عبارت اسنت از رجنو  از قیامنت بنه عنالم تحی و مس 2«لَعادُوا لِما نُهُوا عَْجهُ

شده است و از بین  3«زُْلزِلَتِ اْلأَرْضُ زِْلزالَها»تکلیر که عالم تکلیر از بین رفته است. 

دًا عالم تکلیر را تشکی  بدهند و يک فرد يا افرادی مجدای برخداوند رفته است. آيا 

 درست کجد؟ 

يک آيه کنه  داريم. توجهدر اين آيات به چجد جهت  جا پج  آيه داريم ودر اينما 

ه کجیم. آيات سوربحث، تک تک آيات را بحث می برای تکملهمؤمجون بود، ه همان آي

تقاضنا « حَتَّى يِذا جاءَ أَحَدَهُمُ اْلمَنوْتُ قنا َ رَبِّ ارْجِعُنونَ» :است 100و  99مؤمجون که 

« لَعَلِّي أَعْمَ ُ صالِحل فیما تَرَْكنتُ»دانید؟ برای چه من را برگر ،موفّیه است. چرا؟ مالئک

بوده است و با شنیطجت کامن   اهللآياتبرای اين جهت است. اين آدمی که مکذّب به 

 4«رَبِّ ارْجِعُونَ * لَعَلِّي أَعْمَن ُ صنالِحل فیمنا تَرَْكنتُ»: گويدمرده است، بعد از مرگ می

آينا برگشنت از عنالم بنرزخ بنه دنینا ذاتنل  شود که برگرديند  سنؤا :، نمی«لّاکَ» جواب:

در حکمت ربانینه  ،يا نهمستحی  است؟ مستحی  است در حکمت به صورت مطلقه؟ 
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کجند، پنس بنا می نفنیاينن را دارد  ،«أَعْمَ ُ صالِحل فیما تَرَْكنتُ»مستحی  است به قید 

ينک چنون  ...«مَحْضنل اْلكُْفنرَ مَحَنضَ مَننْ»رجعت مجافات ندارد. در صورتی با رجعت 

 مَحَنضَ»هنا است و اين« مَحْضل اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»کججد دسته از کسانی که رجعت می

انند، هسنتجد و شنیطان مرده« مَحْضنل اْلكُْفنرَ مَحَنضَ»هستجد. کسانی که « مَحْضل اْلكُْفرَ

حل لَعَلِّي أَعْمَ ُ صالِ» ايجکهها هم درست است و هم نادرست است. رجعت رجعت اين

 1«يِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُهنا»بعد اوّ  عد نادرست است: نادرست است، در دو بُ« فیما تَرَْكتُ

حینات  در زمنان حتنیفايده نندارد.  ،اگر هم راست بگويجد :گويجد، بعد دو دروغ می

ايمنان واقعنی نیسنت تنا  ،از خو  ايمان بیاورندها اينکه  رؤيةالبأسخود ايمان عجد 

برزخی را مشاهده کردند،  بأساصلی را و  بأسد از مرگ. بعد از مرگ که چه رسد بع

 عد مستحی  است:عالمین در دو بُالربها در حکمت برگشت اين

يِنَّهنا كَلِمَنةٌ هُنوَ »د، بعد دو  هم بناز جگويدروغ می« يِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها» :عد اوّ بُ

ما برگرديم  ايجکهعد يک بُ :عد استدارای دو بُ« وَ قائِلُهايِنَّها كَلِمَةٌ هُ» چون اين« قائِلُها

فرض  جد. بعد دو :گوياست که دروغ می بُعديک  اين« لَعَلِّي أَعْمَ ُ صالِحل فیما تَرَْكتُ»

فیمنا »ید، اگنر هنم راسنت بگويیند و برگرديند و عمن  صنال  يگوکجیم شما راست می

 ايجکنهد. دروغ اوّ  علنی فنرض یگويغ میورد کجید، قاب  قبو  نیست، پس باز «تَرَْكتُ

، گويیندم، دروغ مییکجاين کار را منی« لَعَلِّي أَعْمَ ُ صالِحل فیما تَرَْكتُ»د: یگويشما می

اگر هم بر فرض محا  شما راسنت بگويیند و بخواهیند  :دو  کجید. بُعداين کار را نمی

. بدتر خوردعم  صال  شما به درد نمی شود، اين« أَعْمَ ُ صالِحل فیما تَرَْكتُ»برگرديد 

 است، فايده ندارد.  رؤية البأساز ايمان عجد 

يا برگردد و عم  صال  بکجند. اينن دو عد سو  که برگردد و عم  صال  نکجد بُ اما

نندارد، اينن  ایهنیچ فاينده ،ينا نکجنداگر برگردد، عمن  صنال  بکجند  اماعد که هیچ، بُ

اصن  « اكَلّن»چیسنت؟ « اكَلّ»کجد چیست؟ آيه سل  میآنچه  رجعت چه اشکالی دارد؟

را « ارْجِعُنونَ رَبِّ»آينا خداونند « ارْجِعُونَ رَبِّ قا َ»کجد. ببیجید سل  نمیکه رجو  را 

نفنی  هچنآن برگشتن نفی نشده اسنت. نفی کرده است؟ برگشتن را نفی کرده است؟ نه،

را « لَعَلِّني»اينن  جنا سنراين، «تَرَْكنتُ لَعَلِّني أَعْمَن ُ صنالِحل فیمنا»شده است، اين است: 

گويید و اين کار را ه ترک کرديد. شما اواّلً دروغ میريم. عم  صال  کجید در آنچبُمی

ثانیل اگر هنم راسنت بگويیند و عمن  صنال  کجیند، مفنت  ؟کجید، پس چرا برگرديدنمی
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خنورد، یبنه درد نم ،گويید، چون عم  صال  شما بر فرض محا  هم انجنا  شنودمی

 .است البأسرويةچون ايمان بعد 

گردنند کنه بیشنتر هنا برمیاين :و لذا در آيات و روايات رجعت کذّابین اينن اسنت

در دنینا شنوند. رؤوس األشنهاد عذاب شوند. عذاب در همین دنیا شوند، عنذاب علنی 

ن و اگنر هنم بنر فنرض محنا  ايمنا« فنرًاونَ کُزدادُيَن»ها ايمان نخواهجد آورد بلکه اين

های عنذاب بنأساقوای از  البأسؤيةعجد رخورد. ايمان بیاروند، آن ايمان به درد نمی

کجند نفنی نفی می آنچهچون  ،مجافاتی با رجعت ندارد هرگز دنیوی است. بجابراين اين

طنور هنم کنه همین عد آن است. چه انجنا  نشنوددر هر دو بُ« أَعْمَ ُ صالِحل»برگشتن 

لَعَلِّي أَعْمَ ُ صنالِحل فیمنا »فايده ندارد.  ،گر هم انجا  شودو اگويجد هست و دروغ می

 فَإِذا» 1«نُفِخَ فَإِذا * يَوْ ِ يُبْعَثُونَ تَرَْكتُ كَالَّ يِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ يِلى

مِننْ » جنا حینات برزخنی بنوده اسنت.ايجکه جرينان تنا ايناست  آخرين دلی  بر« نُفِخَ

انند و اينن تقاضنا را دارنند و بنه شنرط انجنا  عمن  هايی که شیطان مردهآن« وَرائِهِمْ

 صال  برگشت داده نخواهجد شد.

 58ه ، قبن  از آين58ه زمنر، آينه کجند. سنورآياتی که فعالً فقط بر بنرزخ داللنت می

نَ منا وَ اتَّبِعُنو» :مالحظنه کجیند 55ه الموت دارند. از آيتحسّرهايی که کفار بعد ا أَحْسنَ

کسنانی کنه در شنريعت  هنم مخاطن  « وَ اتَّبِعُوا» که قرآن است. «أُْنزِ َ يِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ منا أُْننزِ َ يِلَنیْكُمْ مِننْ رَبِّكُنمْ مِننْ قَبْن ِ أَنْ يَنْأتِیَكُمُ »مکلّر هستجد.  هاخیر

مِنْ قَبْ ِ أَنْ يَْأتِیَكُمُ »بزرخ باشد، چون  براید عذاب برای کجا است؟ عذاب باي« اْلعَذابُ

 ،اتّبنا  اسنت. اگنر در بنزرخ حیناتی نیسنت هيعجی قب  از عذاب زمیج« اتَّبِعُوا« »اْلعَذابُ

 ه، وقتنی کنه زمیجن«اتَّبِعُنوا»اتّبا  اسنت  هجايی که زمیجاتّبا  است؟ نه، پس تا آن هزمیج

 «يَننْأتِیَكُمُ اْلعَننذابُ»ايننن بعنندًا « ْأتِیَكُمُ اْلعَننذابُيَنن»بعنند از آن چیسننت؟  ،اتّبننا  تمننا  شنند

ولنی ده  منثالً فنردا بعند از امنروز اسنت. ،قیامت باشد، چون اگر قیامت باشد شودنمی

اين بعد البعد البعد البعد است.  گويجد،است؟ اين را بعد نمی سا  بعد هم بعد از امروز

ًْتَنةً وَ أَْننتُمْ ال وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُْنزِ َ يِلَ» یْكُمْ مِنْ رَبِّكُنمْ مِننْ قَبْن ِ أَنْ يَنْأتِیَكُمُ اْلعَنذابُ بَ

در « تَقُنو َ أَنْ» 3،«تَقُو َ أَنْ»آيد می مباغتتلعذاب ناآگاه و  ،هم نداريد توجه 2«تَْشعُرُونَ
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د يعجی بالفاصله بعنقدر مسلّم اين است که اين جريان بعد از مرگ است. چه زمانی؟ 

شنما مجنالی از بنرای  ،از اختتا  زمان تکلیر است کنه بعند از اختتنا  زمنان تکلینر

 ايمان نداريد. 

ًْتَةً»نسبت به « أَْنتُمْ ال تَْشعُرُونَ» -  يا نسبت به عذاب؟ است «بَ

ًْتَةً وَ أَْنتُمْ ال تَْشعُرُونَ» -  باشد. « ال تَْشعُرُونَ»تواند است، عذاب که نمی« بَ

ًْتَةً» -  باشد؟ « ال تَْشعُرُونَ»تواند نمی« بَ

ًْتَةً» ايجکه، برای بله - يعجی ناآگاه، وقتی از يک جريانی ناآگاه باشد، يعجی چه؟  «بَ

 اين است. « ال تَْشعُرُونَ»ندانسته آمده است، چون آيد، دانستم که میخوب من نمی

 اين است که شعور و درک داشته باشد.  قدریعلم  -

اينن عنذاب بجنا بنوده امنروز فهمید کنه نمی ،ت کجید هر چقدر هم دقشما اصالً -

العنذاب عنذاب فو  ناآگاه است، چون عذاب ناآگاه در حقیقت خودِ بیايد. برای ايجکه

اتّبا  کجید که « أُْنزِ َ ما أَحْسَنَ» به«. سٌنَْف تَقُو َ أنْ نْعَ»يعجی « سٌنَْف تَقُو َ أَنْ». شودمی

هم متن است. اگر ما بمیريم و اتّبا  بنه قنرآن  ای دارد و حاشیهشیهحا هم يکجا اين

رَتى ينا نَْفنسٌ تَقُنو َ أَنْ»شود. طور میحوزه اينه شود؟ همچه می ،نداشته باشیم  حَسنْ

اخِرينَ لَمِننَ كُْجنتُ يِنْ وَ اللَّنهِ جَْج ِ في فَرَّْطتُ ما عَلى اسنت. اوّالً  هناهنر دوی آن 1«السنَّ

عقیندتی و بعند  نیست. اگر اتّبا  علمی و بعد ،تاب اهلللکاتّباعل « اللَّهِ جَْج ِ في تُفَرَّْط»

يشراک بناهلل و اگر ما  ايجکهکما « اللَّهِ جَْج ِ في فَرَّْطتُ»اهلل نباشد عملی بر محور کتاب

عند یند، در بُعند توحدر بُ« اللَّنهِ جَْجن ِ في فَرَّْطتُ»الحاد باهلل داشته باشیم،  ال سم  اهلل

است، اگر ما تفنريط داشنته باشنیم، کوتناهی داشنته « أُْنزِ َ ما أَحْسَنَ»اهلل هم که کتاب

اهلل نباشند و در باشیم، بدتر از کوتاهی است. کوتاهی داشته باشیم و رسايی به کتناب

. اسنت« اللَّنهِ جَْجن ِ فني فَرَّْطنتُ»نباشد، اينن محور علو  و عقايد و اخال  و اعما  ما 

اهلل کنار کسانی کنه در ججن  اهلل روی کتناب« وَ يِنْ كُْجتُ لَمِنَ السَّاخِرينَ»باالتر از اين 

کججدگان کجنای مسنخره کججند؟مگنر منا را مسنخره نمی کنرديم.کردند، مسنخره میمی

کرد، شما چرا درکنات را م میعرض کجم. آقا سؤا  از درکات جهج م هستجد؟ چهجهج

 کجید؟سؤا  می

 احسن در مقاب  حسن است؟اين  -
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تنورات و انجین  و زبنور احسنن  مقابن يعجنی قنرآن در در مقاب  حسن اسنت،  -

هنای وحنی دارد و احسنن ها حسنن هسنتجد، اينن احسنن اسنت. خندا حر است. آن

 های وحی اين است. حر 

اينن هنم دروغ  1«لَكُْجنتُ مِننَ اْلمُتَّقنینَ أَوْ تَقُنو َ لَنوْ أَنَّ اللَّنهَ هَنداني» :گويندبعد می

قی بنود . مگنر کرد متگر خداوند من را هدايت میبر فرض محا  ا :گويدگويد. میمی

هدايتی که کنرد آن  ی را نبايد بکجد.ديگر هدايت کرد و ی رايک خداوند هدايت نکرد؟

های بنه سنوی حن، را و تمنا  بانهتمنا  ديند 2«لِلجَّناسِ بَ ائِرُ هذا»طري، است. داللةال

رون مقنرّر کنرده سوی ح، را خداوند در درون و در بنهای به ها و دوربینینبنزديک

« لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَداني»اند و چشم روی هم گذاشتجد. ها خود را کور کردهاست. ولکن اين

 ؟ «لَوْ»د یگوياين شد. چرا می

رد، متقنی بنوديم. کنمیاجبار اگر خداوند ما را بر هدايت « لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَداني» :دو 

 .و الی آخر 3«جَمیعل الجَّاسَ لَهَدَى اللَّهُ يَشاءُ لَوْ أَنْ»بجا نیست  خیر،

رجو  به حیات دنیا  کرّه 4«.كَرَّةً لي أَنَّ لَوْ اْلعَذابَ تَرَى حینَ تَقُو َ أَوْ» :سو ه مرحل

 اْلعَذابَ تَرَى حینَ تَقُو َ أَوْ»زند. میرا حر  اين در برزخ  او در برزخ است. اواست و 
اولنی ه اولی داريم کنه در حینات دنینا مرحلنه يک مرحلرجو . چون « كَرَّة لي أَنَّ لَوْ

حیات تکلیر بود. وقتی از حیات دنیا به برزخ مجتق  شدند، آن وقت به حیات دنیا و 

جینَاْلمُ مِننَ فَنأَكُونَ كَنرَّةً لني أَنَّ لَنوْ»شود. کنرّةٌ اولنی. برگردند، کرّه می دروغ  ،ننه« حْسنِ

محسن نیستید. عم  شما ايجابنل و سنلبل درسنت نخواهند  ،اگر هم برگرديدید، گويمی

« لَنو»اينن  ،«لَنوْ أَنَّ اللَّنهَ هَنداني»او گفت:  ]...[چیست؟ « لیبَ» 5،«قَدْ جاءَْتكَ بَلى»بود. 

 خنوبکنرد، بر فرض محا  اگنر خداونند منن را هندايت می دگويیشده است. شما می

که بايد هدايت کجد کرده اسنت. نق نانی و ق نوری در حجن  کرده است. آن هدايت

فَكَذَّبْتَ بِها وَ اسْتَْكبَرْتَ وَ كُْجتَ مِنَ اْلكافِريَن  قَدْ جاءَْتكَ آياتي بَلى»نیست.  هبالًیه الهی
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بايند بنرزخ يگر، پس قبن  برزخ است د از بعد« اْلقِیامَةِ يَوْ َ وَ»ببیجید  1«اْلقِیامَةِ يَوْ َ وَ* 

وَ يَوْ َ اْلقِیامَنةِ »و در برزخ اين تحسّر وجود دارد  هست. پس در برزخ اين مقابله باشد

کنه « جَهَنجَّمَ مَْثنوىل لِْلمُتَكَبِّنرينَ تَرَى الَّذينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَ لَنیْسَ فني

 اين دو آيه.  ،بعد استه مرحل

دينروز اشنارتل گفتنیم و تمنا  « عَْجهُ يَْجأَوْنَ وَ عَْجهُ يَْجهَوْنَ هُمْ وَ»: 26ه انعا  آيه سور

جا اين«  وَ ما يَْشعُرُونَوَ هُمْ يَْجهَوْنَ عَْجهُ وَ يَْجأَوْنَ عَْجهُ وَ يِنْ يُهْلِكُونَ ياِلَّ أَْنفُسَهُمْ»نکرديم. 

است و  26ما هستیم ديگر، اوّلی «  يَْجأَوْنَ عَْجهُيَْجهَوْنَ عَْجهُ وَ»د. نشوها معلو  میمیجهج

وَ هُنمْ يَْجهَنوْنَ عَْجنهُ وَ » .اسنت بعنده آين ،ای که مورد بحث استاست، چون آيه 27بعد 

ينا بنه راه کججد که کججد. ديگران را نهی میاز قرآن و رسو  قرآن نهی می« يَْجأَوْنَ عَْجهُ

قننرآن نهننی  دِهننا را از قننرآنِ محمنند و محمنناننند، آنیامدهيننا هجننوز بننه راه ناننند و آمده

م خنود کججند. هنهنا هنم دوری میو خود آن« وَ هُمْ يَْجهَوْنَ عَْجهُ وَ يَْجأَوْنَ عَْجهُ»کججد. می

کججند. افنرادی کججند و هنم دور میقرآن )ص( دوری می دِها از قرآنِ محمد و محمآن

کججد و هنم ديگنران را از دوری می هايی که، اشخاصی که هم خود از قرآنکه، حوزه

می کنه هنم خنود او از قنرآن دور اسنت و هنم کججد، آن جوّ تاريک جهجقرآن دور می

 کجد، م دا  اين آيه است. از قرآن دور میديگران را 

مگنر منا در « نَوَ هُمْ يَْجهَوْنَ عَْجهُ وَ يَْجأَوْنَ عَْجهُ وَ يِنْ يُهْلِكُونَ ياِلَّ أَْنفُسَهُمْ وَ ما يَْشعُرُو»

ندار که از قرآن شرير فاصله داريم، مگنر در مداران شر هالکت نیستیم؟ مگر ما شر 

هالکت نیستیم؟ در هالکت علمی و عقیدتی و معرفتی و اخالقی و عملی هستیم. اگر 

 ،تقلید کججددهد، تورات صحی  موسی فتوا میيهودی که طب، خاخا   يک ازدان مقل

دهم، بنر نمنی العظمی معناذ اهلل کنه بنر محنور قنرآن فتنوااهللآيت یبهتر است يا از مج

او وحی خدا است، ولو گذشنته اسنت، ولنی اينن  ايجکهاز او، برای  محور خیاالت و...

وحی خندا اسنت، ولنو  تماملآن . مخلوط استوحی شیطان با وحی خدا نیست. اين 

 ت. اهلل نیسمقداری نسخ شده است، ولی اين چون بر محور کتاب

بودند و دار القنرار هنم « الجَّارِ عَلَى»فرار  دارجا اين« الجَّارِ عَلَى وُقِفُوا يِْذ تَرى لَوْ وَ»

 ينا فَقنالُوا الجَّنارِ عَلَنى وُقِفُنوا يِْذ تَرى لَوْ وَ»: 27ه انعا  آيه خواهد بود. سور« الجَّارِ عَلَى»

اينن فاينده « اْلمُنؤْمِجینَ مِنَ نَكُونَ وَ رَبِّجا آياتِبِ نُكَذِّبَ ال وَ»ای کاش برگرد  « نُرَدُ لَیْتَجا
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قنبالً حن، را از خنود و  1«قَبْن ُ مِننْ يُْخفُنونَ كنانُوا ما لَهُمْ بَدا بَْ » :ندارد، گذشت. بعد

ه کردند باط  را که باط  است. حن، را بنه چهنرکردند و مخفی میديگران مخفی می

 ند که خود و ديگران را گمراه کججد. دادح، نشان میه باط  و باط  را به چهر

بر فرض محا  اگنر برگشنت داده  2«لَكاذِبُونَ يِنَّهُمْ وَ عَْجهُ نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ»

شوند، چه برگشتی؟ آن برگشتی که محا  است کدا  است؟ برگشتی که از برزخ محا  

 3«عْمَن ُ صنالِحل فیمنا تَرَْكنتُلَعَلِّني أَ»کدا  برگشت است؟ آن برگشتی اسنت کنه  ،است

أَعْمَن ُ صنالِحل فیمنا » و گويندگويد. آن برگشتی است که اگر هنم راسنت میدروغ می

 4«مَحْضنل اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»سومی چرا، سومی که  اماخورد، به درد نمی ،باشد« تَرَْكتُ

بنه  بکججند، عم  صال  اگر کججد و بر فرض محا  همکججد، عم  صال  نمیرجو  می

 عند اسنت در هر دو بُ« لَكاذِبُونَ يِنَّهُمْ وَ عَْجهُ نُهُوا لِما لَعادُوا رُدُّوا لَوْ وَ»خورد. درد نمی

دروغ  ،کججندکجیم و هنم اگنر عمن  صنال  میگويجد که عم  صنال  منیهم دروغ می

 ياِلَّ هِنيَ نْيِ قنالُوا وَ»گويجند. هنا دروغ میعند اينگويجد که فاينده دارد. در هنر دو بُمی

 يک آيه است.  اين هم 5«الدُّْنیا حَیاتُجَا

وا اْلمُجْرِمُنونَ يِذِ تَنرى لَنوْ وَ: »12ه سجده آيه مبارکه ديگر سوره آي هِمْ ناكِسنُ «. رُؤُسنِ

مینوه را کنه ينک مرتبنه  6«ييجاعهنا قبن  الثمرة طرقَ هو ر الجَ» است مُجر  من الجَر 

طنر اين قَ ،ر  نیستکَجَجد، اين جَمی ،خورددرد میکی است و به اررسیده است و خو

کا  که حینوان هنم بنه زحمنت ه نرسیده میو  است. جَر  که خود آن جُر  است. جَر 

 . استاين مجر   تبذير است.چه رسد به انسان، اين اسرا  و  تا تواند بخوردمی

فطنرت  کنهايجمجرمون کسانی هستجد که ثمره را قب  از رسیدن آن کجدند. قب  از 

  کججند جلنوی عقن  را عقن  تعقن ايجکنهتبلور پیدا کجد فطرت را کور کردند، قبن  از 

هنا برسند، دين خندا بنه آن ايجکهقب  از  7«الهوى بطو  مكسو ٌ العق  ينارة»گرفتجد، 

کردند و زندگی انسنان در  قطرها نظر ديگران باط  جلوه دادند. اين دردين خدا را 
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. عالم دنیا اين زندگی است که بايد تبلور پیدا کجد و در راه ح، و صند  قند  بنردارد

يِذِ  وَ لَننوْ تَننرى»کردننند.  يکبننابننند و در حیننات دنیننا زننندگی را زننندگی حیننوانی کرد

 المجرمون علمینل، المجرمنون عقینديل، المجرمنون خلقینل،»مجرمون ه هم« اْلمُجْرِمُونَ

آنچنه را  ،کسنانی کنه نگذاشنتجد بنه ثمنر برسند« المجرمون معرفیل، المجرمنون عملینل

 هنا و چنه درهنا و چنه در عق چه در فطرت ،عجايت فرموداز بذرهای کما  خداوند 

ها، نگذاشتجد برسد، در نطفه خفنه کردنند و خنود را خفنه فعالیتها و چه در شريعت

 کردند. 

طور که در عالم دنیا، سرهای خنود همان« رُؤُسِهِمْ ناكِسُوا رِمُونَاْلمُجْ يِذِ تَرى لَوْ وَ»

بلکه سنر بنه پنايین انداختجند و بنذرهای حینات و  ،را نَکس کردند، سربلجدی نداشتجد

وا  وَ لَنوْ تَنرى»ها جَر  کردند و قب  از رسیدن کَجدند معرفت را اين يِذِ اْلمُجْرِمُنونَ ناكِسنُ

الحسناب و الجنزاء  ةينزمنان و مکنان نیسنت، عجد يت، عجنديتعجد« هِمْرُؤُسِهِمْ عِْجدَ رَبِّ

 است.

مِعْجا وَ لَوْ تَرى» رْنا وَ سنَ هِمْ عِْجندَ رَبِّهِنمْ رَبَّجنا أَبْ نَ وا رُؤُسنِ حناال « يِذِ اْلمُجْرِمُونَ ناكِسنُ

ديديد، حاال شجیديد. مگر در دنیا کور و کر بوديند؟ چنرا نديديند و نشنجیديد؟ در دنینا 

گرفتینند کننه  خننود را هایهننای خننود و جلننوی چشننم گوشدرِ امنناکننر نبودينند،  کننور و

ها را نديديد را نبیجد. شما عمدًا ديده آيات ح،ها د و چشمها سخن ح، را نشوگوش

« مُوقِجُنونَ يِنَّا صالِحل نَعْمَْ  فَارْجِعْجا سَمِعْجا وَ أَبْ َرْنا رَبَّجا»ها را نشجیديد. و عمدًا شجیده

يقنین نداشنتید ق نور نبنود،  قین داريد، آن وقت يقین نداشتید. آن زمنانی کنهديگر ي

 يقین به عجوان تق یر بود. بلکه عد  

ها را مجبنور نکنردی کنه در دنینا چرا اين ،جواب اين حر  که خدايا« شِْلجا لَوْ وَ»

ْلجا لَنوْ وَ» گويند:؟ میخوب ببیججد؟ مجبور نکنردی خنوب بشنجوند  نَْفنسٍ كُن َّ لَآتَیْجنا شنِ

کنرديم همگنان قند  در راه يعجی مجبور می اي ا  به طري، است، «جایْآتَ»که  1«هُداها

وَ لكِنْ حَ،َّ اْلقَوْ ُ مِجِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَجَّمَ »ح، بردارند که عالم اختیار و عالم امتجا  نبود. 

م برونند. سنؤا : منؤمجین همگنان حتمنل بايند بنه جهنج 2«مِنَ اْلجِجَّةِ وَ الجَّاسِ أَجْمَعنینَ

 ينک بُعند عند دارد:دو بُ« أَمْلَأَنَّ»چطور؟ رس  چطور؟ انبیاء چطور؟ اولیاء چطور؟ اين 

ينک  فنو  العنذاب اسنت.جا بمانجد و عذاب شوند. اين عذاب آن که به جهجم بروند و
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هنا رحمنت اين ایسوزندگان را ببیججد کنه اينن بنر امام بروند که نسوزند، بُعد به جهج

بعضنی آمدنند  1«وَ يِنْ مِنْجكُمْ ياِلَّ وارِدُهنا» :مبارکه مريم دارده در سور ايجکهکما  ،است

وَ يِنْ مِنْجكُمْ «. »وارِدُهنا» بیججد. خیر،کردند، گفتجد: از آن باال میشدرسجا اند، معجا کرده

ُیا * ثُننمَّ نُجَجِّنني الَّننذ ياِلَّ وارِدُهننا كننانَ عَلننى يننک  جننااين« ينَ اتَّقَننوْارَبِّننكَ حَْتمننل مَْقضننِ

 است حاب جای دارد.

آقای شیخ محمدتقی آملی از بزرگان اعال  علنی االطنال  مروح خدا رحمت کجد 

 جنا،اين :اين جمله را فرمودنند مجبر رفته بودند، در مسجد مجد ايشان ياد  استبود، 

 كنانَ عَلنى»شنويم، یقطعنل همنه وارد م« يِنْ مِْجكُمْ يِالَّ وارِدُهنا»جای است حاب است. 

 برطر  کجیم کنه حاالاين شک را بايد از « رَبِّكَ حَْتمل مَْقضِیُا * ثُمَّ نُجَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا

هنايی آن اما ،روندهمه جهجمی هستجد، همه زندان می« ثُمَّ نُجَجِّي»يقین حاص  شود. 

 اْلیَقِنینَ يَنْجقُضُ لَنا»بايند مطمنلن شنويم.  پنس ،شنوندمیندارند برگشنت  استحقا که 

  2«.بِالشَّكِّ

 کجد؟اين نجات پیدا می -

گینرد. حناال مجاسنبت آن اگر بماند آتنش می ايجکهبرای چرا؟ نجات است ديگر،  -

اهلل )ص(، عنالم دنینا، عنالم رسنو  کنال  3«خامدة جزناها و هي» ايجکهچیست؟ برای 

ودراهی، انسنان در اينن عنالم بیجی، خن، عالم خودخواهی، خودیتشهوت، عالم حیوان

ها، خنودداری هنا، تکنذي رها، تخلیتها، از اين حیوانتبايد از اين شهو ،آيدکه می

 ینتم حیوانرا از جهجخود هايی که در دنیا آن« اتَّقَوْا الَّذينَ نُجَجِّي ثُمَّ»کجد.  اتّقاءکجد، 

م دنینا را جهنجهنا اينود. پرهیز خواهد به جا هم نتیجاين ،پرهیز دادند دنیا و شهواتِ

هننا وارد م آخننرت هننم ايناننند. در جهننجگذراندننند و از بننرای خننود بهشننت مهیّننا کرده

رَبِّكَ حَْتمل مَْقضُِیا * ثُمَّ نُجَجِّي الَّنذينَ اتَّقَنوْا  وَ يِنْ مِْجكُمْ يِالَّ وارِدُها كانَ عَلى»شوند می

 «.رُ الظَّالِمینَ فیها جِثِیُاوَ نَذَ

 37کنه بنه  36ه فناطر آينه سنور ،يگر که ما روی اين آيه بسیار بحنث دارينمده آي

عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ ال يُخَفَّرُ عَْجهُمْ مِنْ  وَ الَّذينَ كَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَجَّمَ ال يُْقضى» :رسدمی

مشنًو  داد  مدر جهجها اين« عَذابِها كَذلِكَ نَجْزي كُ َّ كَفُورٍ * وَ هُمْ يَْ طَرِخُونَ فیها
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 الَّنذي غَیْرَ صالِحل نَعْمَْ  أَْخرِجْجا رَبَّجا» :ها اين است کهخواهجد بود و سخن آن و فرياد

ای اصنلی برگشنت نشندن اين آينه در علنت ريشنه« يَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ نَعْمَ ُ كُجَّا

أَ وَ »يک منورد اينن اسنت. مجح ر به فرد است. برگشت نشدن چجدين جهت دارد که 

« لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جناءَكُمُ الجَّنذيرُ فَنذُوقُوا فَمنا لِلظَّنالِمینَ مِننْ نَ نیرٍ

جنا آورديند؟ چنون چنرا منا را اين« أَْخرِجْجا رَبَّجا» :کججدها فرياد میاحتجاج است. اين

از اينن « أَْخرِجْجنا»کجیم. رديم، خنوب جبنران منیعم  طال  کرديم، عم  صال  که نک

جنا قیامنت اسنت کنه برگشنت بنه ، به حیات دنیا برگرديم. اگنر اينکرّهم به کجا؟ جهج

جنا احتمنا  هنر دو جا برزخ است کنه ايناصلی دارد. اگر اينه حیات تکلیر استحال

صنال   جا برزخ است که برگشت از برزخ به حینات تکلینر بنرای عمن است. اگر اين

ای و عم  صال  کجید، فايدهگويید و هم اگر هم راست بگويید شود. هم دروغ مینمی

أَ وَ لَنمْ نُعَمِّنرْكُمْ منا » :جنواب« نَعْمَن ُ كُجَّنا الَّنذي غَیْرَ صالِحل نَعْمَْ  أَْخرِجْجا رَبَّجا»ندارد. 

جنا باشند؟ اينکنافی ی تنذکر قدر عمنر ننداديم کنه بنرابه شما آن« يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَذَكَّرَ

ی اسنت کنه روی آن درسنت حسناب نشنده بسنیار مهمنه خیلی حر  است. اين نقط

ينک ما دو تذکر دارينم: «.  جاءَكُمُ الجَّذيرُأَ وَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ»است. 

سَجُريهِمْ آياتِجا »باشد  ر درونی داريم که فطری باشد، عقلی باشد، آيات بیّجات ح،تذک

 :ولنی اينن مطلن، نیسنت. دو  1«أَْنفُسِهِمْ حَتَّنى يَتَبَنیَّنَ لَهُنمْ أَنَّنهُ اْلحَن،ُ فِي اْلآفا ِ وَ في

نُنذُر الهنی بنا وحنی حن، و کنال  ثابنت و صددرصند حن، آمدنند و  2«جاءَكُمُ الجَّذيرُ»

 رات فطری و عقلی را برطر  کردند. های تذککوتاهی

« أَ وَ لَنمْ نُعَمِّنرْكُمْ»ن شما در مطل، هدايت بايد به اختیار خود قرار بگیريند. بجابراي

آن مقداری که ح، را تذکر پیدا کجد، « رُ فیهِما يَتَذَكَّ»آن مقدار به شما عمر نداديم که 

ه عسر باشد، نه حرج باشد، کجد، نه محا  باشد، نر پیدا میکسی که به طور عادی تذک

ح، در عالم تکلینر در اختینار شنما به ر د. آيا امکاناتی از برای تذکباش ممکننه غیر

نگذاشتیم؟ کسانی هستجد که خداوند از نظر عمر، زمنان عمنر، مکنان عمنر، جنوّ عمنر، 

شند، اينن ر شنوند میخواسنتجد متنذکها مقرر فرمود که اگر میدر اختیار آنامکاناتی 

تواند ح، را د، از امروز میلیر رسیتک اگر کسی اکجون، امروز به حد امامعلو  است. 

 و ر شود، چه از نظر درونی فطری و عقلی و چه از نظر برونی آيات بیّجات رسن متذک
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فنردا مُنرد، خنوب اينن آد  يک روز به او وقت دادند و  اماتواند رساالت، از امروز می

نشند. اگنر کسنی  داده فرصنت« كَّرَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ ما يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَذَ»م برود؟ جهج به بايد

يک هفته، خواهجد امتحان کججد، امتحان بسیار مشک ، بسیار سخت، ای را میبچهرا، 

: گويندسنر کنالس نشسنته اسنت، می بچهاين اگر  امادو هفته مقداری فرصت بدهید. 

 شود، شما به او مهلت نداديد. مردود میهمین اآلن امتحان است، او 

بناش از بنرای امتحنان يک بُعد اين است که وسائ  آمادهعد دارد  اين جريان دو بُ

من بتوانم اين وسائ  را عم  کجم، زمان و زمیجنه فنراهم  :عد دو دادن در کار باشد، بُ

 ،ينک نباشند تنا چنه رسند هنر دو نباشند باشد که من اين وسائ  را عم  کجم. اگر هر

عالمین از نظر درونی و از نظر الربجات   که آيات بیّست، بُعد اوهعد اوّ  شود. بُنمی

اگر  ما بايد برسد، مگر نرسید؟ ست، بايد بهه 1«قُْ  فَلِلَّهِ اْلحُجَّةُ اْلبالًَِةُ»که  است برونی

پنس  ،ت بالًه نبود و نرسید، پس من قاصر هستممن کوتاهی نکرد  و نرسید. اگر حج

 ،درسه لی اسنت. اگنر زمیجنامتحنان بسنیار عنا من اه  عذاب نخواهم بود. اين مثنا ِ

خواهد کرد و خنواب  يتشاگرد مدرسه در صورتی خیلی جدّ امافراهمی است،  ۀزمیج

گذارد که بدانند خود را، خوراک خود را، راحت خود را برای آماده کردن امتحان می

ينا کججد اگر بًتل بود و نداند که چه زمانی امتحان می اماکججد، چه زمانی امتحان می

روز،  پنانزدهروز،  ده ايجکنهند به جای ده او فرصتی نداند، فرصتی به اين آد  نداب ،نه

 جا اين امتحان غلط است. ، اينيک ساعت، گفتجد: نه، بیشتر، کمتر باشد

از کسی امتحان کردند که اين شخص قاصر است و به او فرصت ندادند کنه خنود 

ت و ثواب اسنت و حسناب اسنت و الموت که عذاب اسا آماده کجد، باالتر از اين بعدر

آيات بیّجنات  آنکهها، در اين عالم دنیا بايد به او فرصت داده باشجد. بعد از اين حر 

بايد اينن  ،اضافه بر دسترس داشتن و بودن ،دسترس باشدبايد در  یهالهه و حج  بالً

ايمنان  ر کجد، زير و باال کجد تنارسی کجد، تفکرزمیجه را داشته باشد که به طور عادی ب

يا ايمان نیاورد. روی اختیار ايمان بیناورد و روی اختینار ايمنان نیناورد. پنس بیاورد 

ر  را زد که اگر به کسی فرصت تذکر شود اين حبجابراين مرد  دو دسته هستجد. نمی

کجد، زمیجه ر داده نشده است و زمیجه هم نیست، در آلمان، در پاريس زندگی میو تدب

کم است، اين آدمی که ارمجی متولند شنده اسنت،  مان عمر همنیست، فرصت نیست، ز

د شده اسنت، مشنرک د شده است، ملحد متول، کمونیست متولد شده استيهودی متول
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د شده باشد، برای اين آد  هم زمیجه نبوده است، هم زمان نبوده است، هنم بنرای متول

عذاب ندارد، تنا  هم باشد، اهللآياتاگر مکذّب  حتی، استنداشته فرصت پذيرش ح، 

 لَنمْ وَ أَ»ننه اهن  باطن ، چنرا؟  ه  ح، ونباشد، نه ا اهللآياتچه رسد اگر مکذّب به 
حَنذَرَ  أُلُو ٌ هُمْ وَ»گرديم به آن کسانی که و لذا برمی 1«رُتَذَكَّ مَنْ فیهِ يَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ

 لَهُنمُ فَقنا َ اْلمَنوْتِ حَنذَرَ أُلُنو ٌ هُمْ وَ دِيارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذينَ يِلَى تَرَ لَمْ أَ» 2.«اْلمَوْت

هنايی را اين ايجکنهيکی  ؟ برای چجد جهت است:«أَحْیاهُمْ»چرا « أَحْیاهُمْ ثُمَّ مُوتُوا اللَّهُ

هنا بنار آن زمنانی کنه شايسنته بنود اين« يَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ»که خداوند میراند، 

ها حاص  نشد، خدا برگردانند. د و خود را آماده کججد، آن زمان برای آننبجدخود را ب

که از برای ای را آن وظیفه ،مبرًراجد به ججاب عزير پی برای اثبات جريان معاد. :دو 

فَأَماتَنهُ »جنا انجا  نشده بود، صد سا ، خداوند در اين بخشیدن رسالت داشت، ،تحق

ين ؟ نه، با ابايد نبوّت هم با او بمیرد ،میراند. صد سا  میراند صد سا  3«عا ٍ اللَّهُ مِائَة

دارنند، آينات بیّجنات الهنی   ت لّر تکذي  ح، دقدر عجاد دارند و يهود عجود که اين

 ها باشد. بیشتر از ساير امم نسبت به آنبايد 

زات ب نری و ديندنی و د، از معجنو معجزاتی کنه موسنی ) ( آور لذا آيات بیّجات

هنا و انبیاء تاريخ رساالت و تاريخ تکلیر باالتر بنود، چنون عجناد اين کردنی ک لمس

هنا تنورات را يکنی از منوارد، اين هنا از همنه بیشنتر بنود.ها و لُد بودن اينلّ  اين ت

 ینهانجا م نلحت ربچه کردند. حاال اين کردند، تحرير کردند و تمزي،خراب کردند، 

فَأَماتَنهُ » بمینردبنا بنرادرش ير ) ( اين است که عزير ، بخشیدن رسالت عزعد تحقدر بُ

«   ٍ اللَّهُ مِائَةَ عا ٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قا َ كَمْ لَبِْثتَ قا َ لَبِْثتُ يَوْمل أَوْ بَعْضَ يَوْ ٍ قا َ بَْ  لَبِْثتَ مِائَةَ عا

 ،امکنان رجعنتاد ّ دلی  رجعت است.  دستید  عديک بُعد دارد. جا چجدين بُدر اين

به طور يو  القیامة، اين  بعد الموت حیاء: يعد دو وقو  آن است، خوب اين برگشت. بُ

تورات   وقتی ججاب عزير زنده شد ر علجی و بیّن تثبیت کرد. بُعد سو :عیان و به طو

ها هم بد برداشت کردند. گفتجد: اين اسرائی  آورد، گرچه آنرا خالص و سالم نزد بجی

قدر خراب شده و باال و پنايین بود، اين تورات را که ايننخدا پسر خدا است. اگر پسر 

يهود رخت بربسنته تورات که از میان  یهانآورد. ولی برای تکمی  حجت ربده، نمیش
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زننده شند و صند سنا   ايجکنهها خراب کردند، ججاب عزينر بعند از بود، چون خود آن

ه برای تکمل« رُتَذَكَّ مَنْ فیهِ يَتَذَكَّرُ ما رْكُمْنُعَمِّ لَمْ وَ أَ»مرده بود، اين را آورد. پس ببیجید 

 وَ أَ»اين  ،عدی از ابعاد ديگريا در هر بُعد رسو  يا در بُعد مکلّر يا در بُانجا  وظیفه 
 بايد حجت باقی بماند.« نُعَمِّرْكُمْ لَمْ

 ]سؤا [ -

بنا همنین . در رجعت انسان استاين برای رجعت  برای معاد اين نیست، ولیکن -

گننردد، ولننی در معنناد ايننن جسننم بحننث ديگننری اسننت. جسننمی کننه مننرده اسننت برمی

 .آمدای از اين جسم است که اين در بحث معاد خواهد خالصه

آيا  ،ر، در عمر، در اين عمری که به شما داديمیمالتّع «فیهِ يَتَذَكَّرُ ما نُعَمِّرْكُمْ لَمْ وَ أَ»

« ءَكُمُ الجَّذيرُما يَتَذَكَّرُ فیهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جا»ی نبود؟ ر عادکعمری کافی و وافی از برای تذ

ر تذکه ت عمر، در مادّدر مد تذکر برای شماه ر دو جهت دارد  يکی زمیجيعجی اين تذک

عند خنودی عد برونی. بُعد خودی و بُبُعد است: دارای دو بُ که ه آنر و ريشتذکه و مادّ

 الجَّنذيرُ جناءَكُمُ وَ» :عند بروننیهنا و بُاينن حر که از نظر فطرت است و عق  اسنت و 

شما ظلم کرديد. کسی که بنه او حجّنت خندا نرسنیده اسنت و  1«لِلظَّالِمینَ فَما فَذُوقُوا

ده اسنت و ت خندا بنه او رسنیينا کسنی کنه حجناست، ظلم کرده است  ايمان نیاورده

رده اسنت کنه ست؟ ظلم در صورتی کنظلم کرده ا ،کر شودفرصت نداشته است که متذ

ه است و زمیجه و زمان و فرصت تذکر خداوند به او رسید هت بالًحجت خداوند، حج

يِنَّ اللَّنهَ عنالِمُ غَیْن ِ »جا تکذي  کرده اسنت. ، مد ذلک در اينعادی نسبت به او داشته

  2«.السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ

طور قطعنی  به است، اين مطل  را یهای که راجد به حیات برزخاين آيات خمسه

طور نیست که بنه حسناب آن ايی در کار است. اينالموت حیاةٌ مّکجد که بعدثابت می

يازده احتما  ممات باشد، چنون دوازده احتمنا  بنود، ده احتمنا  کنه قطعنل منردود 

 اين حیات برزخی به مقتولین فنی سنبی  اهلل کهاست و يک احتما  آن بیجابین است 

که اين دومین  اهللآياتبه بین ت و مربوط باشد به مکذيک مورد اس ، اينمربوط باشد

 بیجابین نه، بیجابین آيات زيادی داريم.  اما ،مورد است
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هستم، تا امروز حدود پججاه و چجد آيه من از اوّ  تا آخر من مشًو  مطالعه قرآن 

 لن، منا حینات برزخنی دارينم. بنرای کن مط قنو ٍيافتم که بدقی، در قرآن ه از مطالع

م، برای حیوانات حیات قیامنت یگويفین حیات برزخی داريم، برای حیوانات نمیمکلّ

وَ ما مِنْ دَابَّنةٍ فِني اْلنأَرْضِ وَ ال طنائِرٍ يَطینرُ »انعا  است: ه مبارکه ست که در سورههم 

 تقريبل 1«هِمْ يُحْشَرُونَرَبِّ ءٍ ثُمَّ يِلىبِجَجاحَیْهِ ياِلَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّْطجا فِي اْلكِتابِ مِنْ شَيْ

دواب ينو  القیامنة الکبنری حشنر  مجح ر به فرد در قرآن است که کن ه يا تحقیقل آي

راجد به بنرزخ بحنث ديگنری اسنت کنه آينا منا از آينات بنرزخ اسنتفاده  اماشوند، می

ولنو دون تکلینر باشنجد،  ،ها و جننفان و اضنافه بنر انسنانبر مکله کجیم که اضافمی

 حشنرِ ،يو  القیامة الکبنری حشرِ امايا نه؟ شوند ها حیوانات هم حشر میآن براضافه 

يا هر حیوانی به انسانی ظلنم کنرده  کلّی است. هر انسانی به حیوانی ظلم کرده است

جا جزاء در آن ،يا هر حیوانی به حیوانی ظلم کرده استيا هر انسانی به انسانی است 

ينک  يک شاه اسنت، سنواربری است. احیانل االغ سوار بر جا محشر کشود. آنداده می

ر سنر آد  ، احیانل آد  بنگیردمیيک االغ، االغ ديگری را گاز  وزير است. احیانلنخست

در کنه با بدن اصنلی بايد جا اين روح همان ،هر کسی ظلم کرده است زند.ديگری می

برگردد و رواينات در اينن زمیجنه  ،يا حیوان بوده استطو  عالم تکلیر با اين انسان 

 نیست. ،کجدانعا  داللت میه زيادتر از آنچه آي باشد،هر چه هم زياد  اما ،زياد داريم

شنما خینا  « وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطینرُ بِجَجاحَیْنهِ ياِلَّ أُمَنمٌ أَمْثنالُكُمْ»

هنا را نند، فهنم دارنند، مجتهنا منا زبنان آنکجید زبان ندارند، زبان دارند، شنعور دارمی

ياِلَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّْطجا فِي اْلكِتابِ مِنْ »فهمجد. زبان ما را نمی همها فهمیم و آننمی

 ثُنمَّ يِلنى»در کتاب تکنوين و در کتناب تشنريد هرگنز تفنريط و کوتناهی نیسنت « ءٍشَيْ

رَبِّهِنمْ  ثُنمَّ يِلنى»کجند عقنولی پیندا میالذوی حالنت« مْرَبِّهِ»، ربّها نفرموده است، «رَبِّهِمْ

 يک االغنی شنده اسنت، ايسنتاد و بنه او کناه ننداد، بر يک انسانی سوار اگر« يُحْشَرُونَ

يا نه؟ خوب  و نشست، آيا ظلم کرده استطور نشست و آب ندارد و همینيونجه نداد 

شنوند، اينن اين انسان و اين االغ زنده می يو  القیامة زا دهد،تواند جاين االغ که نمی

دهجند، يونجنه می دهجند، ننهشود، نه کاه به اين انسنان میاين انسان میبر االغ سوار 

عنالمین الرباگر منا بنه عند  مطلن،  ،ايستد. قضیه عد  الهی اين استطور میهمین

کجیم. اگنر  حواس خود را جمدخیلی بايد کجیم، خواهیم فهمید که در اين عالم  توجه
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ها، انسنان یتشود، به انسان چطنور؟ اگنر بنه انسنانحساب داده می ،به االغ ظلم کجید

عَنمَّ يَتَسناءَلُونَ * » ها را ناچیز بگیريندانسانه ها، عقیدها، به معرفت انسانعلم انسان

 الی آخر.  1«ثُمَّ كَلّا عَنِ الجَّبَإِ اْلعَظیمِ * الَّذي هُمْ فیهِ مُْختَلِفُونَ * كَالَّ سَیَعْلَمُونَ *

ينا ديگنر اسنت ه بحنث صنحبت کنجم. حناال هفتن دانم چطور در روز آخرِمن نمی

يا يا دو هفته يک هفته وقت داريم اگر ما  دانم چه بگويم،، چه عرض کجم. نمینیست

نهايت آماده کجیم، خنواب يک سا  وقت داريم که خود را برای زندگی بی يا يک ماه

گذرانیم؟ کجیم؟ به لهو و لع  میکجیم؟ تفري  میخوابیم؟ بازی میشت؟ میخواهیم دا

تهمننت زدن، فحننش دادن، ناراحننت کننردن غیبننت کننردن، بننه اذيننت کننردن ديگننران، 

باشنیم و معتقند باشنیم کنه ظاهرًا ما همه ديواننه هسنتیم. اگنر منا عاقن   گذرانیم؟می

، م است، آن هم چقدر آخرجهجارد و اگر آخر دارد برای اه  الموت آخر ندحیات بعد

 جا کاسبی نیست، بقّالی نیست، شهريه نیست...جا بايد از جی  بخوريم. آنآن و
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