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لَّ وَ  اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ» آلَِهِ  مُحَمََّد  وَ عَلََی عَلََ  اللََّهُ صََ
 «.الطَّاهِرِینَ

های ما در استمرار بحث حیات برزخیه هستیم، آیات با اقسام گوناگونی که در جنبه

یک و یکاف وجود دارد، طبعًا باید گانه یا بیشتر حیات برزخی در قرآن شریدوازده

ه وقت ما کم مانده است، بنابراین بر محور آی امابخش مورد بحث قرار بگیرد. بخش

های گوناگون آیات برزخیه را ما بخش 1«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِل  بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ»مبارکه 

آیات اصلی که همه  ،استکنیم و بعد مقادیری هم که از وقت مانده مقداری بحث می

و ولیکن آیاتی که آیات مادر است و سِمت مادر بودن  ،اصلی است، ما فرعی نداریم

  دهیم.ت در داللت بر حیات برزخیه دارد، مورد بحث قرار میمحوری

ما چند شعبه داریم، اوالً مرکز اصلی عبارت  خرةاآل و الدنیا بین راجع به برزخی بودن

و این حیات برزخیه بر محور اصل حیات و بر محور برزخیه  هاست از حیات برزخی

ه و ادلّ  ه عرض کردیمکچنانادلّه عقلیه بودن آن دارای جهات و جنبات گوناگون است. 

آیات و سنّت که تفصیالً باید مورد بحث قرار بگیرد، اصل حیات برزخیه را برای همگان 

ان را نیز شامل است و بلکه کلفغیر محیات برزخیه ه اثبات کرده است. بلکه احیانًا دامن
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سوم سایر دواب را نیز شامل است به مقتضای ضرورت معاد. چون در معاد ه در مرحل

ه روح نیست. بلکه اعاده چنانکه قبالً عرض کردیم و تفصیالً خواهد آمد، اعاده، اعاد

وانات ان از انس و جنّ و چه از برای حیکلفان و چه غیر مکلفچه از برای م ،جسم است

  1«.یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ  إِل  ثُمَّ» :انعامه برحسب آی

مثل است ه شود که اعادها ارجاع و اعاده میشود، بدنی از این بدناگر بدن خاک می

گونه نیست که روح به کلّی فانی شده باشد، و بعد از فنای کلّی این اماخلق مثل است.  و

ها ایجاد شود ان یا از برای حیوانکلفان یا غیر ملفکها مروح، روح دیگری از برای انسان

ل برگردیم که حیات اوه که دیگر حساب و عقاب و ثواب معنایی نخواهد داشت. به جمل

 ،انکلفکند و مخصوصًا از برای مزندگان اثبات میکل ای را که قرآن شریف برای برزخیه

ه نیا است و مرحلالدیوم اولی کهه حیات است. طبعًا حیات دارای مراحلی است، مرحل

کنیم که قرآن شریف در یک سطی بحث میوُه اخیره که یوم اآلخرة است و ما در مرحل

 یَوْمِ إِل  بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ »کند که میتصریح آیه به وصفی که داللت بر معنا دارد 

حالت برزخیه  حیات، حیات برزخ است یعنی روح حالت برزخیه دارد، بدن«. یُبْعَثُونَ

روح و بدنٌ مّا است حیات برزخیه دارد. حساب  دارد، اصل حیات که در مجموعِ

چنین است، مکان، مکان برزخی است، زمان، زمان چنین است، ثواب و عقاب ایناین

برزخی است، خواب برزخی است، غفلت برزخی است، هوشیاری برزخی است، شفاعت 

 همه زیر پوشش حیات برزخی است.  نیز برزخی است و این دوازده مرحله

فطرت و عقل و ه طور که روح انسان در عالم تکلیف دارای جنباتی است، جنبهمان

ه خیر و جنبه آن، جنب خفیه جلی و جنبه جنب ،و صدر و قلب و فؤاد و سایر مراحل لبّ

 کند به روح انسانی بما هو انسان که جایگاه آن در مغزهمگان برگشت می اماآن،  شر

انسان است، در صدر انسان است، در قلب انسان است، در لّب قلب انسان است که فؤاد 

گونه و باالتر و خیلی باالتر در حیات آخرت است. روح است و انسان باشد. و همین

معنی بودن بدن این نیست که انسان در قیامت با این بدن به  امامراتب آن و بدن است، 

شود. بدن و روح انسان، تکلیف زندگی کرده است ارجاع میتمام اجزای آن که در عالم 

نخستین  حیاتِ ،روح انسان در دنیا حیات روح در بدن و حیات بدن به عنوان ظرفِ

عد امکان حیات در بُ الكبرى القیامة یوممطلق نیست. ولکن حیات  ،است و تکلیف

  است. و الّا حیات مطلقه در اختصاص حضرت اقدس الهی است. همطلق

                                                           

 .38. انعام، آیه 1



3 

 

گونه مرض و ممات از برای آن نیست برای اهل حیات مطلقه یعنی حیاتی که هیچ

 یُْقض  ال» فات نیست. جنّت، آخر هم ندارد و اگر از برای اهل نار ممات هست، مماتِ

تمام جهات حیات از نظر ادراک وجود  2«.یَحْی  ال وَ فیها یَمُوتُ  ال» 1،«فَیَمُوُتوا عَلَیْهِمْ 

« النّار تدام ام» ظر ادراک وجود دارد. روح حیّ استجهات موت هم از ندارد و تمام 

 القیامةیومعذاب خود را با آن وضعیت خاصه  ،به عنوان خلود ابدیروح و بدن بعدًا که 

 اما «.أهل نارنار و ال  ال»میرد. پس میرد و هم آتش میروح این انسان به کلّی میهم دید. 

گین است که حیات برزخی است. این حیات برزخی بحث ما در جریان حیات میان

. آن در کل مراحلدارد و شباهتی به آخرت  در کل مراحل آن شباهتی به دنیا دارد

شباهت است به آخرت احیانًا در مراحل آن و بیکل شباهت است به دنیا احیانًا در بی

 مراحل آن. کل 

ن ظاهر و بدن خفی. بدن ظاهر مثالً روح انسان در عالم دنیا دارای دو بدن بود، بد

بدن  امابیند و مشهود است از برای خود و دیگران، انسان همین بدن است که انسان می

ها و ها و حسنبرزخی در حالت بیداری مشهود نیست مگر برای بیدارها، برای علی

های برزخی را با چشم برزخی که اکنون زنده روند بدنها که اگر به قبرستان میحسین

 هشنوند و اعمال برزخیان را مشاهدبینند و صداهای برزخیان را میاست قبل از مردن می

زندگی انسان در عالم  در وضع معمولیِ امابینند. ها را میو جنّت و نار آن کنندمی

در حیات  ،دید و شنید ظاهری است و لمس ظاهری است ،تکلیف که حیات ظاهری است

بینیم. مگر در های برزخی خود و دیگران را نمیما بدن تکلیف نوع جریان این است که

بینید با بدن برزخی در شما که خواب می ،عالم خواب، در رؤیاهای مخصوصًا صادقه

کنید. این بدن کنید و خیر و شرّی را در مکان برزخ مشاهده میسیر میدر عالم پرتو روح 

ن بدن برزخی بیده است. ایبرزخی شما است که در خواب مرئی است، بدن دنیوی خوا

رود. با این گوش برزخی است که سخنان می مه و جاهای دیگرمکره شما است که به مک

 حتیبینید. شنوید و با این چشم برزخی است که شما صور را در برزخ میرا در برزخ می

 کنید. برزخی مشاهده می دنیوی را با چشمهای صور بدن

کنیم که یکی از برای ما مشهود است، ا دو بدن زندگی میبنابراین در عالم دنیا ما ب

مگر که همین بدن ظاهری است و دیگری برای ما مشهود نیست که بدن برزخی است. 
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ت است. وصًا رؤیاهای صادقه برزخ موقت. خواب مخصاگر سفر برزخی است، برزخ موق

ها رؤیاهای ابت همگانی است که خوموق ت داریم، یک برزخِه برزخ موقگونما چندو 

کنند در برزخ همگانی است. یک برزخ نسبت به بعد است؛ کسانی که رجعت میه صادق

 حََذرَ  أُلُوفٌ هُمْ وَ دِیارِهِمْ مِنْ خَرَجُوا الَّذینَ إِلَ  تَرَ لَمْ أَ»گردند و کسانی که برمی ،بودند

و  2«مَوْتِكُمْ بَعْدِ مِنْ بَعَْثناكُمْ ثُمَّ » :چنینو هم 1«أَحْیاهُمْ ثُمَّ  مُوتُوا اللَّهُ  لَهُمُ  فَقالَ اْلمَوْتِ

همچنین برگشتن جناب عزیر )ع( و همچنین مواردی را که تفصیالً حضور برادران 

برزخ موقت است. ما در برزخ غیر  اما ،عرض کردیم که این برزخی تقریبًا طوالنی است

جا که در آن« یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِل  خٌبَرْزَ وَرائِهِمْ مِنْ وَ»برزخی را که  ،کنیمت بحث میموق

 شود. جا شروع میدر آن كبرىت قیامحیات  بعد یابد.برزخ خاتمه می

که بدن برزخی  هم حاال این برزخ، در این برزخ روح ما هست، همان روح، بدن ما

این  اماجا هست. داشت، آنفعالیت کردیم و در خواب باشد که در خواب مشاهده می

آن بدنی که در  اما ،ل نیست. در حیات تکلیف این دو بدن متداخل هستندفعادنیوی بدن 

گیر و ظاهری چشم یتلفعاظاهره فعال است بدن دنیوی است. اگر بدن برزخی ه مرحل

در عالم برزخ  اماکه بحث دیگر است. « اللَّهُ شَاءَ لِمَنْ»در عالم خواب است. مگر  ،دارد

ل است، و بدن دنیوی یا خاک فعاروح در بدن برزخی کالً  برعکس است، در عالم برزخ

 شود و یا تروتازه بماند با بدن دنیوی کاری نیست. 

شود و در مغز نقل می و شودروایت میشود و شود و نوشته میانًا گفته میاحی اینکه

ین زنند، یا چنمغز او می راگر اهل نار است با گرزها ب ،رود که وقتی شخص مردمردم می

ای از استاد اعظم و مربوط به این بدن نیست. یک جمله ،کنند اگر اهل جنّت استمی

بر  آبادی )رض(مرحوم آقای شاه سبحانه و تعالی نخستین درخشش مرحمت ربه نقط

کردند و ما تبلور مبنای کتاب و سنّت به یاد دارم؛ یکی از استدالالتی که ایشان می

دفن شد زنده شود و از او سؤال و جواب  اینکهبعد از  دهیم این است که اگر انسانمی

پس این اگر زنده شد باید مجددًا او را بیرون بیاورند، غسل و کفن و دفن و  ،حاصل گردد

ای که تجهیز میت را واجب کرده است، برای یک مرتبه واجب نکرده، صالة. چون ادلّه

 تجهیزدوباره  ،بعد که مردند« تَْشكُرُونَ لَعَلَّكُمْ وْتِكُمْمَ بَعْدِ مِنْ بَعَْثناكُمْ ثُمَّ»هایی که مگر آن
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انسان مرد و زنده شد، باید او را  -کنممن دارم اضافه می-مرتبه  الزم نبوده؟ اگر صد

 کنند. غسل به تعداد، کفن به تعداد، صالة به تعداد، دفن به تعداد.  تجهیز

کند، از او سؤال نشیند، صحبت میخ میبنابراین این معنا ندارد که انسان در عالم برز

دهد، مطلب این نیست. این بر خالف عقل است، بر خالف حس کنند جواب میمی

است، بر خالف کتاب است، بر خالف سنّت است. اگر هم در بعضی از روایات هست که 

حیانًا زمین نیست، ا گیرد، اواّلً قبر زیرِانسان در قبر مورد سؤال و ثواب و عقاب قرار می

فرعون در دریا غرق شدند، احیانًا در اسید است، احیانًا در دریا است که آل قبر روی زمین

زمین است، احیانًا روی زمین است، قبر یعنی بعدالموت.  رود. احیانًا زیرِ از بین می ،است

شود قبر یعنی زیر خاک، خیر، قبر یعنی پوشش، پوشش بر حیات دنیا، این گفته می اینکه

ششی که بر حیات دنیا نسبت به بدن قرار گرفت یا پوشش روی زمینی است یا زیر پو

الً، ثانیًا یا آتش است یا هر چه هست، این اوزمینی است یا دریایی است یا فضایی است 

روح با بدن  ،ا شدلباس این بدن شد و روح از بدن مجزّ وقتی که انسان مرد و خلعِ

هنگام به ( عاگر امیرالمؤمنین ) ندارد. با این بدن کاری اصالً ،برزخی استمرار حیات دارد

های برزخی مقام الجمع است و بدنروح او مقام جمع ،شودمرگ مؤمنان حاضر می

های اصلی و فرعی، بدن اصلی برای اُصالء، بدن لزوم ندارد. بدن یکیالجمع است. جمع

از مؤمنین شود نزد هرکس فرعی برای فروع. نه یک بدن است و با این یک بدن حاضر می

اهلل )ص( برای م است که رسولخواهد بمیرد و نه یک بدن برزخی. این مسلّکه می

 دوم است و... ه کسانی که صالحیت دارند، امیرالمؤمنین برای مرحل

شوند، در یک آن ها که نزدیک مرگ و عند االحتضار اشخاص مؤمن حاضر میاین

بدن اهلل صدها و هزارها هزارها، رسول میرند، این صدهاصدها، هزارها نفر از مؤمنین می

دارد؟ این بدن یا بدن برزخی اصلی؟ بدن دنیوی که یک بدن است فرعی ندارد، بدن 

، شود که با یک بدن برزخی در آن واحدیک بدن است. چگونه میهم برزخی اصلی 

ود که این کتاب، شالجمع برای روح است. نمیپذیر هم نیست، جمعالجمعجمع جااین

جا باشد و هم جاهای دیگر در همین زمان باشد. این مستحیل هم این ،یک کتاب است

الجمع مقام علم است و مقام قدرت است و مقام معرفت است و مقام است. مقام جمع

العالمین و از برای دیگران که خداوند مقام عد نخستین برای رباست در بُ یتومقیّ

 کند. ء میاعطا را الجمعجمع

از روح است با بدن حساب  ،پس در عالم برزخ روح با بدن برزخی محشور است

ست که فرعون ادر آیاتی که مربوط به آل چنین، ثواب همچنین و لذابرزخی، عقاب هم
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. است« نارًا أُدْخِلُوا»در همان دریا است، در آب سرد  1«نارًا فَأُدْخِلُوا أُْغرِقُوا خَطیئاتِهِمْ مِمَّا»

مکان، مکان دیگری است، زمان، زمان دیگری است، نار،  چون نار با آب چه ربطی دارد؟

ندارد. اگر منافات  همنار دیگری است، بدن، بدن دیگری است. بحث خواهیم کرد، با 

ها یخ که از اتمه ، این ذرهم که مالحظه کنیدرا یخ  ، شما یک ذرۀبخواهیم مثال بزنیم

منتها باید باز شود. در باطن نار است باید باز شود. از  ،استتکشیل شده در باطن نار 

کند، عقل دانستیم علم نفی نمیاز نظر علمی نمی هم ما اگر ،گونه استنظر علمی این

کند، تداخل مکانین است و تداخل زمانین است و تداخل در بدن است. در نفی نمی

 ظاهر مطلبی است و در باطن مطلبی دیگر است.

 شود؟ه چطور مشخص میپیغمبر و ائم برای ]...[ -

خواهیم وارد آن آن بحث شود. اآلن نمی د دربارهحساب خاصی است که باید بع -

در گلستان  ،بسوزد اندازند تامیشویم. پس ببینید در عالم برزخ یعنی بعدالموت. در اسید 

دیگر حال  ،ردخراش و گلستان و عطر مباشد. خیال نکنیم که اگر کسی در قصر و آسمان

 ،الم دفن کنندالسمی را در وادیکنند اگر آدم جهنها خیال مییاو خوب است، بعض

جا مورد زحمت است! نخیر، این ،جا مورد رحمت است! اگر یک بهشتی را بسوزاننداین

ها نیست، مکان، مکان دیگر است، وضع، وضع دیگر است و فقط بر مبنای این حرف

کند و مکان خوب هم مکان بد شخص صالح را ناجور نمی ایمان و عمل صالح است.

های دنیا است که خوب و های ظاهر و مکانها مکانکند. اینشخص طالح را جور نمی

 ،ما در عالم تکلیف است. بحث بسیار بسیار عمیق است بد آن ظاهری است و محسوسِ 

کنیم تا بعد چه می های اوالی بحث و تقسیم بحث را طی امروز و فردا عرضمنتها نقطه

 خواهد شد. 

اهلل است، دشمن زیاد دارد، دشمن دانا، حاال روشی که ما داریم که روش کتاب

دشمن نادان، دشمن چه و چه. ما باید حواس خود را باید جمع کنیم که سالم بمانیم و 

است غلط  اهللکتابرویم که راه این راه را طی کنیم و واقعًا اگر این راهی که ما داریم می

باشد، پس خدا هم غلط است، پیغمبر هم غلط است، قیامت هم غلط است، احتمال غلط 

 کنند. کنند و چنین و چنان میکنند کسانی که وز وز میدر راه ما نیست. غلط می

بلکه همان روح  ،ست با بدن برزخی، روحی دیگر نیستحاال در عالم برزخ روح ما ا

دیگر است. دیگر مکان، مکان دیگر است. زمان، زمان  بدن، بدن دیگر است. امااست، 

                                                           

 .25. نوح، آیه 1



7 

 

دیگر است نسبت به آخرت. در این دوازده بُعدی که ما شمردیم  است نسبت به دنیا و

روح، بدن، حیات، حساب، ثواب، عقاب، مکان، زمان، خواب، غفلت، هوش، شفاعت و 

ابعاد فرعی است. ابعاد دیگر؛ یک بُعد اصلی، اصل زندگی و حیات است و بُعدهای دیگر 

و از این قبیل. در تمام این ست. اتا دوازده که حتمًا خواهیم تعداد درست کنیمنمی

برزخ یعنی میانگین، هم شباهت به دنیا است و هم شباهت به آخرت  ،مراحل برزخ است

شباهت به آخرت است. در دنیا روح ما در دو شباهت به دنیا است و هم بیاست. هم بی

ن برزخی و جسمانی است، در برزخ در یک بدن برزخی است. در قیامت بدن برزخی بد

در طول ما که از این بدن  یانیست یک، این بدن هم کالً نیست دو، آن اجزای اصلیه

قدر آن یک مطلبی است، که آنباید بحث کنیم.  کنیم، آن هم نیست.تکلیف مشاهده می

خیز قدر این بدن خفیف و سبکشود گفت، آنمیاین بدن خفیف خواهد بود، مجرّد که ن

ته این تر باشد. البزخی باشد و یا خفیفخواهد بود که ممکن است مانند بدن بر

حیاء بدن خواهد آمد که آیا همین بدن، اگر إهایی است که بعدًا در بحث قیامت و بحث

صلی، اجزاء مهمان، همین بدن با تمام عوارضی که بوده، با تمام اجزایی که بوده، اجزاء ا

آید، برای اینکه هر فردی آکل و مأکول میه های دیگران و... نه تنها شبهاز اجزاء بدن

 ست، اشکاالت دیگریا جا بدن داشته باشد. آن هم اشکال مهمیباید صدها تُن در آن

 در این باب هست.  هم

را که شریعت و راجع به معاد جسمانی آن معادی را که انبیاء آوردند و آن معادی 

آورده است قرآن بیانگر است و جوابگوی تمام اشکاالت است. احتیاج نداریم که  هاخیر

ت شود جوابگوی و شدرسنا کنیم، اگر درست در آیات قرآن دقفکر کنیم و دفاع کنیم 

تمام ایراداتی است که نسبت به حیات بدن و انتقال روح به بدن و آن بدن خاص یوم 

حیات کل نسبت به روح و بدن و است ها مراحل برزخی هد بود. اینالقیامة الکبری خوا

 در عالم برزخ است.  که و جهات دیگر

 زمان و مکان برزخی را غیر از زمان و مکان... شما -

گَردد. زمَان در بَرزخ تنَدتر تر میغیر نیست، بَرزخ اسَت. مَثالً زمَان در دنیَا کنَد -

گونه است، مربوط به جاذبه اسَت. زمَان ت ایناآلن هم در بعضی کرا اینکهگردد. کما می

جَا یَک ثانیَه فهمیم یَک سَال ایناگَر کَردیم مَی ،ایمدر بعضی از کرات که سفر نکرده

هفَت شَش،  اقوی اسَت، مطلب ثابت است. در برزخ این شود، از نظر علمی همجا میآن



8 

 

کند، القیامة زنده میخداوند یوم کهی هایاین 1«سِنینَ عَدَدَ اْلأَرْضِ فِي لَبِْثتُمْ كَمْ» آیه داریم:

چقدر در ارض شما زندگی کردید؟ کدام ارض؟ دو ارض است؛ یک ارض ظاهر که حیات 

نینَ عََدَدَ اْلَأَرْضِ فَِي لَبِْثَتُمْ كََمْ»تکلیف است، یَک ارض برزخَی.  هَا هَای آنحرف« سَِ

هَا بعَد از یَک روز، ده روز، این و... یَک روز، 2«یََوْمٍ بَعَْ َ أَوْ یَوْمًَا لَبِْثنَا»مختلف است. 

کنَد. مثَال آن بَین مَا جَا زمَان سَریع سَیر میقدر در آنعد دارد. آناین چند بُ چیست؟

روز اسَت کَه  365، زمَان خورشَیدی است هانوها دور پروتگردش الکترون قضیه همین

نیَه هزار سال الکترونی، یَک ثا پنجاهسال الکترونی چقدر است؟  اماساعت،  24هر روزی 

و قطَر  گرددهزار بار می پنجاههر الکترونی دور پروتون در ثانیه  اینکهسال ما است. برای 

زمَین تَا ه هَزار برابَر فاصَل الکتَرون بَا پروتَون دهه الکترون با پروتون فرق دارد و فاصل

گویَد، مَا از زمین تَا خورشَید اسَت. ایَن را علَم میه هزار برابر فاصل ده خورشید است.

 ولی مطلب با علم و عقل منافات ندارد.  ،وییم. علم هم نگویدگخود نمی

اتمَی کَه عبَارت اسَت از ه اراتمی چگونه است؟ سَال اتمَی کَه، سَی حاال این زمان

هزار سال، یعنی یک ثانیَه از  پنجاهشمسی، در ثانیه ارضی ه الکترون، دور پروتون در ثانی

بَرزخ را  قضَیه تَوانیمیم. ما که نمیکن، مثال داریم عرض میما است هزار سال پنجاهاین 

 بت به بعضی از کَرات نفهمیَدیم، بَه هَر حَالجا را نسجا را نفهمیدیم، اینبفهمیم، این

وم القیامَة شود از کسَانی کَه یَای سؤال میدهدر برزخ برحسب آیات متعد یا نه. بفهمیم

باالخره کسی کَه در  گوید.سال می چند« سِنینَ عَدَدَ اْلأَرْضِ فِي لَبِْثتُمْ كَمْ» :شوندحیاء میإ

 قَالُوا»عالم تکلیف است چند سالی بوده است. یک سالی بَوده، چنَد سَالی بَوده اسَت. 

  شمارند سؤال کن.هایی که میاز این 3«اْلعادِّینَ فَسْئَلِ یَوْمٍ بَعْ َ أَوْ یَوْمًا لَبِْثنا

 ]سؤال[ -

یَک  جَاآن تر است و لذا صد سَالتر است. چون سرعت زیادجا سریعجا نه، آناین -

 تر است. شود. سریعروز مینیم جانآ شود، صد سالروز می

 ؟«اْلأَرْضِ فِي» .گویدصد سال دنیا را دارد می -

دو بخش اسَت؛ یَک بخَش ارض « اْلأَرْضِ فِي»درست است، ولی « اْلأَرْضِ فِي» ،بله -

و از « اْلَأَرْضِ فَِي» . فرمود:تظاهر است که عالم تکلیف است و یک بخش ارض برزخ اس
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لفَ  بَرزخ بیشَتر اسَت، در بعضَی  آیَات آید. البته در بعضیمیآیات این مطلب درکل 

نین اْلَأَرْضِ عََدَدَ فَِي»لف  قیامت بیشتر است، در بعضی هر دو لف  جمع است.  لفَ  « سَِ

کنم کَه ته به آیات لف  خواهیم رسید. این را به عنَوان اشَاره عَرض مَیچقدر است؟ الب

 الََّذینَ قَالَ وَ«. »عشَرًا»، «یَوْمٍ بَعْ َ أَوْ یَوْمًا»این لف  قبل اإلحیاء یوم القیامة الکبری، این 

اسَت، « اْلبَعَْثِ یََوْمِ إِلَ »ببینیَد لفَ   1«اْلبَعْثِ یَوْمِ إِل  اللَّهِ كِتابِ في لَبِْثتُمْ لَقَدْ اْلعِْلمَ أُوتُوا

 یَوْمِ إِل  اللَّهِ كِتابِ في لَبِْثتُمْ لَقَدْ اْلإِیمانَ وَ اْلعِْلمَ أُوتُوا الَّذینَ قالَ وَ»گیرد. لف  هر دو را می

کنَد. و بَه علَل قَدر سَریع سَیر میاین«. تَعْلَمَُونَ ال كُْنتُمْ لكِنَّكُمْ وَ اْلبَعْثِ یَوْمُ فَهذا اْلبَعْثِ

یَوم القیامَة اسَت کَه ن است، یکی نسبت حیات برزخَی یکی سرعت زما ،مختلفی است

در مقابل حیَات آخَرت کَه  ،الکبری باشد، این حیات برزخی ولو صدها هزار سال باشد

ت و نهایت دارد در نار، اما خیلی دور است، این در مقابَل آن چیَزی دارد در جننهایت ن

هَزار تومَان چیَزی نیسَت. ولَی در مقابَل یَک شَاهی  دهنیست. یک تومان، در مقابَل 

 این نسبت است، یک بُعد نسبت است، یک بُعد حقیقت است.  خیلی چیز است.

گونه نیست که این گونه است. از نظر مکان همچنین، از نظر مکان ایناز نظر زمان این

 ،قبر، یَا در ایَن مکَان آب یَا در ایَن مکَان کجَا این بدن در این مکانِ ،بدن که دفن شد

برزخی است، این بَدن برزخَی کَه  همان مکان را داشته باشد. خیر، چون حساب با بدن

در  ،بینیَدغیر مرئیه است، عالمی غیر این عالم ظاهر دارد و لذا شما در بیداری خواب نمی

مطلب دیگری است، به طور کلَّی در « اللَّهُ شَاءَ نمَ إِلَّا» بینید. در بیداریخواب، خواب می

شَود نمی ،کنیدمشاهده می بینید وروید و میدر خواب میشما شود آنچه را بیداری نمی

ایَن  مَاه اسَت و احیانًَا همَ نایَاز غیَر  ،انجام داد. آن سیری که در عَالم خَواب داریَد

ام یک ساعت کامالً صَحبت کَردم، در ها بنده خواب دیدهبعضی وقت ،ایممطلب را دیده

، ایشان بودنَد، یَک سَاعت کَامالً صَحبت کَردم، بعَد کَه )رض( بروجردی آقایمحضر 

 و آمدم ایشان فرمودنَد کَه بیاییَد بَا همَدیگر راه بَرویم، بعَد مطَالبی را فرمودنَدپایین 

پَن  دقیقَه خوابیَدم، مَن بلند شدم دیدم  ،خیلی هم طول کشید. من ساعت گذاشته بودم

تمَام را بلند شدم و  ،این پن  دقیقه را هم خواب ندیدم، پن  دقیقه خواب دیدمه حاال هم

 . نوشتم

بَه فَالن  دبینیهمگان که سیر برزخی... مثالً خواب می برایت از این بیّن و روشن اس

، فالن چیَز را گفَت، فَالن آدرس را داد و خیلَی هَم د، فالن کس را دیدیدجا سفر کردی
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دو دقیقََه  ،دشََویزمََان طََوالنی، مکََان بعیََد، حََرف طََوالنی، بیََدار می ،طََوالنی اسََت

 . این واقعیتی در رؤیاهای صادقه است. دخوابیدی

زمان در برزخ وضع دیگری دارد، مکان هم در برزخ وضع دیگری دارد. ایَن غلَط پس 

م اسَت مَرد، ن آدمی که اهل جهَنگویید ایشما که می :گوینداست که بعضی از کفّار می

یا بعد از مَرگ  .زمستان است ،بارد؟ خیر، ما رفتیم دیدیم قبر او خنک استقبر او آتش می

یا فالن کس بعد از مرگ چون مَؤمن  .زدهاست، یخچال یخ قبر او در یخچال ،گیردالو می

سَوزانند. انَد و دارنَد مین و عسل و حَوری و... نخیَر، او را انداختهلب است آب خنک و

دروغ است،  هاسوزانند. پس اینکند، میزندگی می ربان  و اله  اینکهاین آدم را به جرم 

ن بدن کاری نیسَت. آن کَاری کَه از نظَر چون با ای دگوییشما دروغ می نخیر، گوییم:می

بَا بَدن برزخَی اسَت و شَما بَدن برزخَی را در عَالم  ،حساب و ثواب و عقَاب هسَت

نیَد. توانید مشاهده کبرزخ موقت را شما نمی برزخی.بینید. چه برسد در عالم تکلیف نمی

خَواهم مَثالً شَما خوابیدیَد، مَن می آن چشم را ندارید که برزخ موقت را مشاهده کنید.

اءَ نمََ إِلَّا»دانم روید؟ نمیکجا می ،بینیدببینم شما که خواب می مطلَب دیگَری « اللََّهُ شََ

توانید در عالم بیداری ببینیَد کَه بَرزخ موقَت است. شما بدن برزخی را و دیگران را نمی

 إِلَ  بََرْزَخٌ وَرائِهَِمْ مِنْ وَ»تا چه رسد برزخی که موقت نیست، برزخی که دوام دارد  ،است

 «.یُبْعَثُونَ یَوْمِ

ثواب آن همچنین، ثواب برزخی نه مانند دنیا است که ثَوابی  پس مکان آن، زمان آن،

ولی  ،شودمی، عذاب هم کمی داده شودبلکه آدم در راه خدا کباب هم می ،شودداده نمی

ه رنَ  و نَه ماننَد آخَرت کَسَت کَه هَیچ و کمادر برزخ بینابین اسَت، نَه ماننَد دنیَا 

عَد جهَات مختلفَی را در چنَد بُاین آیَه مبارکه که ه لذا در آن آی صددرصد و پررن . و

 لِْلإِْنسَانِ لَیْسَ أَنْ وَ»از ابعاد عقیدتی و معرفتی و علمی و عملی و اخالقی و... محور است 

وْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ» کلیه قاعد 1«سَع  ما إاِلَّ وْفَ» 2.«اْلَأَوْف  اْلجََزاءَ یُجَْزاهُ ثَُمَّ*  یَُرى سََ « سََ

مربوط به آخرت است، پس در این  «اْلأَوْف  اْلجَزاءَ» :کلی است، دومه برزخ است. اوّل قاعد

برزخَی اسَت، خَواب برزخَی  عَذاب، نیست هاثوابه هم ،عالم برزخ ثواب برزخی است

ربَع در عالم دنیَا تقریبًَا ثلَث وقَت خَواب اسَت،  .کنمته حاال اشارتًا عرض میاست، الب

گونه است. در عالم قیامَت یَا خَواب نیسَت یَا خیلَی کَم وقت خواب است، معموالً این
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آیَد چَون ام بَرزخ بَه نظَر کَم میشتر خواب است. یکی از عللی که ایَاست. در برزخ بی

جَایی مخصوصًَا در آنداند چقدر خوابیَده اسَت. نمی خوابد،آدمی که می ،خواب است

 مَِنْ بَعَثَنا مَنْ وَیْلَنا یا قالُوا»تکلیف خارج است و لذا  حالت از وانسان  که از حالت اختیارِ

 وَیْلَنَا یَا قَالُوا» :کنندکند، سؤال میکند و زنده میکسانی را که خداوند بعث می 1«مَرْقَدِنا

خوابیده بودیم دیگر. اگر انسان بیشتر خواب باشَد، اهَل جا خوابیده بودیم، نای «بَعَثَنا مَنْ

 در خواب مطلبی نیست.  ،شد، اهل زندان هم باشد، اهل کتک هم باشدعذاب هم با

 مَِنْ بَعَثَنَا مََنْ وَیْلَنا یا قالُوا»در برزخ عذاب دارد.  اینکهها ناراحت هستند با و لذا این

خود چند اتاق دارید، اتَاق ه چرا مرقد گفتند؟ مرقد خوابگاه است، شما که در خان« مَرْقَدِنا

بیشَتر بیَدار هسَتید یَا ا، اتاق مطالعه، اتاق خواب، در اتاق خَواب شَما پذیرایی، اتاق غذ

در اتَاق خَواب مقَدماتی دارد  و الّا دلیلَی نَدارد بَه اتَاق خَواب برویَد. خواب؟ خواب

چقَدر اسَت؟ نَود درصَد، هشَتاد درصَد  شَما خوابید. در اتاق خواب درصد خَوابمی

 روند. نمیکه به اتاق خواب د بزن به سرشانخوابی بی کسانی کهخواب هستید. مگر 

 2؛«عَشِیًّا وَ بُْكرَةً فیها رِْزقُهُمْ لَهُمْ» برزخ مرقد است، یعنی انسان بیشتر خواب است و لذا

به امَام  که« عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»ببینید  3.«عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»

شَود؟ فرمَود: می ذابعَاین مقَدار  انسان فقط مگر در قیامتکنند: ع( عرض میصادق )

اعَةُ تَقَُومُ یََوْمَ وَ» :نیست، در قیامت که دنبَال آن داردنه، این برای قیامت   آلَ أَدْخِلَُوا السََّ

ذکَر  آیَه راه ، طرف فکر نکرد آیَه دنبالَه دارد! دنبالَدنباله آن است 4«اْلعَذابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ

 آلَ أَدْخِلَُوا وَ یََومَ القیامََةِ»برای برزخ است؟ بلَه، « عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»کن. 

هَا خَواب وجَود نَدارد کَه میجهن در قیامَت بَرای« اْلعَذابِ أَشَدِّ«. »اْلعَذابِ أَشَدََّ فِرْعَوْنَ

عذاب است و دائمًا  ،خواب وجود ندارد اصالً مها باشد. چون در جهناحیانًا برای بهشتی

خَواب باشَد بسَیار احیانًا در بهشت  -کنم، چون بحث بعدی استاگر که عرض می- اگر

کم است. خواب بهشت بسیار کمتر از دنیا است و خواب برزخ، برزخ است. در بَرزخ نوعًَا 

 انسان خواب است. 

                                                           

 .52. یس، آیه 1

 .62. مریم، آیه 2

 .46. غافر، آیه 3
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زخ اسَت، سَاب هَم بَراسَت. حسَاب؟ حپس خواب بیشتر برزخ بین الدنیا و اآلخَرة 

و فَالن، فعَالً بَه  سَیلی، چنَدتا برنَدمیکالنتَری ، اول کرده است یمانند کسی که جرم

شود. برزخ هَم  جا به حساب رسیدگی، آنببرندباید به دادگاه  ،شودحساب رسیدگی نمی

ت، ولَی وقتَی بیَدار اسَت آن عَذاب کالنتری است، گرچه نوعًَا خَواب اسَ سیلیِچندتا 

در اسََت کننََد. بََرزخ ه نمید را بََه او متوجََدرصََچنََین رحمََت صدهمدرصََد را و صد

در اسَت در بَدن، بَرزخ اسَت در عقَاب، بَرزخ اسَت در ثواب، برزخ است حساب، برزخ 

روایاتی اسَتفاده همچنین  در شفاعت. ما از آیات واست در زمان، برزخ است ، برزخ مکان

 ست. شفاعت نیست یا کم ااست. در برزخ  کنیم که شفاعت کبری مربوط به قیامتمی

برزخ نَه ماننَد دنیَا  اما ،ستاگری در کار جیدر برزخ شفاعت برزخیه است یعنی میان

ندارد. نه مانند آخرت که کالً حسَاب دارد بینَابین اسَت. شَفاعةٌ مَّا در  یکه هیچ حساب

ای که شَمردیم و شفاعت کلی در برزخ نیست. پس تمام این دوازده مرحله امابرزخ است، 

مربَوط بَه عَالم بَرزخ اسَت. ه حیات میانگین و بینابین است، مراحل دیگری که مربوط ب

 بندی است.این یک تقسیم

آیاتی که برزخ اهل نار، آیات  خوانیم،رشته میآیاتی را رشته بعد فردا اگر زنده ماندیم

هَا این و... مقتولین فی سَبیل اهللبرزخ  ،پن  آیه خواندیم ،هم چهار ، قبالًالجنةبرزخ اهل 

وار حضَور من فهرسَت ،قرآن تقریبًا به دو ثلث رسیدیمه هایی است که ما در مطالعبخش

بعد از رمضان اگر زنده ماندیم روی این آیات بحث کنیم، بعد هَم  ،کنمبرادران عرض می

 القیامه خواهیم داشت.یومبحث 

 وَ تُحِبَُّهُ لِمَا وَفِّْقنَا وَ مِیاْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ انِمَیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»


