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وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ  اْلعالَمينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِینَ 

عرض کردیم راجع به حيات برزخيه دو بحث است.. یتب بحتث اصتا حيتات برزخيته 

سوم مانده اس. کته حيتات ه تقرار دهيم و رش توجهرا مورد  آن اس. که دو رشته از آیات

بحث دوم کيفي. حيتات برزخيته است. کته و خوانيم. می ،سعداء که چند آیه اس.ه برزخي

قترآن،  270ه ن را هم بعدًا بحث خواهيم کرد. صتفحایبرزخ بين الدنيا و اآلخرة اس. که 

: 31ه آن آیقبا از « الصّحيفة مائتين و سبعين اآلیة الثّانية و الثّالثون» 32ه آینحا، ه سور

 اللَّتهُ یَجْتِِي كَتللِ َ یَشتاُُنَ متا فيها لَهُمْ اْلأَْنهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْري یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ»

 «.اْلمُتَّقينَ

بين الجنّات البرزخيّة و یوم القيامة الکبتر  و لکتن  الجنات هنا لفظيًا لغویًا مشترکةٌ»

حتا  کتونهم  1«طَيِّبتينَ اْلمَالئِكَتةُ تَتَوَفَّاهُمُ الَّلینَ»البرزخيّة اآلیة الثّانية تقدّم الجنة االولی 

و « تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ بِما اْلجَنَّةَ ادْخُلُوا عَلَيْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ»صالح. الاالیمان و العما بطيّبين 

لقيامتة نحن نعرف و نعلم بيقين أنّ جنة اآلخرة ما دخلهتا أحتدٌ حتّتی اآلن و حتّتی یتوم ا

 تَتَوَفَّتاهُمُ الَّتلینَ« »عند الموت ليس. إلّتا الجنّتة البرزخيّتة طبعتًا ةالکبر  و الجنّة الحاضر

کته « ادْخُلُتوا»ایتن  «تَعْمَلُتونَ كُْنتُمْ بِما اْلجَنَّةَ ادْخُلُوا عَلَيْكُمْ سَالمٌ یَقُولُونَ طَيِّبينَ اْلمَالئِكَةُ
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ا  را ه حضور داشته باشد و الّتا اگتر شتما یتب خانتهشود، امر اس.، باید مأمورٌ بگفته می

داخا خانه شو، غلت   بگویند:حاضر اس.، اآلن به شما  سا  دیگر خانه پنجاهالزم دارید، 

خانه باید حاضر و مهيّا باشد که شما داخا خانه شوید که بگویند اآلن داخا خانته  .اس.

و ال بتدّ أن »بالفعتا موجتود است..  این اس. که مدخا و جنّ. شما« ادْخُلُوا»شد و معنی 

فتی  «عَلَتيْكُمْ سَتالمٌ یَقُولُتونَ»تکون جنّةٌ عند الموت حتّی یؤمر اها الجنّة بالدّخو  فيهتا 

آیة ثانية الصّتحيفة ثالثمائتة « یَْنظُرُونَ هَْا*  تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ بِما اْلجَنَّةَ ادْخُلُوا» الوق.نفس 

 فرقان اس..ه سور بعد اشتباه گفتم. ، من24ه آی 326« ستّة و عشرین

حابُ». اآلیة الرّابعة و العشرون الصّتحيفة ثالثمائتة اثنتين و ستتّين. 24ه آی  اْلجَنَّتةِ أَصتْ

اوّالً یوم القيامة الکبر  ليس هناک مقيا ال صتبا  و »« مَقيالً أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ یَوْمَئِلٍ

قيا لإلقالة بمعنی النوم و ال نوم یوم القيامة الکبر  کما ال مساء و ال کلا و ال کلا، و الم

 أَْصحابُ» بدّ أن تعنی یوم الثّانی و ال 1«بِاْلغَمامِ السَّماءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ»نستفيد من آیات. ثمّ 

 وَ»لته تعتالی: جنّةً قبا یوم القيامة الکبتر  و قو« مَقيالً أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ یَوْمَئِلٍ اْلجَنَّةِ

 «ماتة األحياءم االوّ  من القيامة الکبر  یوم إو هلا اليوم، اليو« بِاْلغَمامِ السَّماءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ

 «.الًتَْنِی اْلمَالئِكَةُ نُِِّ َ وَ بِاْلغَمامِ السَّماءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ»

 مقيا اس.؟ فهميم در قيام. همنمی خود آیهاز  -

 زخ اس..مقيا برا  بر -

 فهميم در قيام. هم هس.. از همين قرینه می -

س.؟ به چه دليلی؟ چون برزخ عمتق همتين هنخير، اگر در برزخ بود در قيام. هم  -

طور کته همتان، ملکوت اوّ  عالم دنيا برزخ اس.، عالم دنيا اس.، ملکوت عالم دنيا اس.

طتور هتم همين جتاقمر هس. و صبح هس. و عصر هست.، آنجا شمس هس. و در این

کنيم. ولکن از و اثبات نمی س. که ما فعالً نفی.. آن بله، ولی قيام. وضع دیگر  اهس

ا  هتم نتداریم کته در ی اشارهه قيام. اس. ما هرگِ استفاده یا حتآیاتی که مربوط ب کا

کته در دنيتا هست. خير، خواب نيس.. خواب چناندر جنّ. یا نار خواب هس.. ن القيامةیوم

ه کنيم. آیخ هم هس.. رو  بحث دومی که کيفي. حيات برزخيه اس.، صحب. میدر برز

برزخيّة قبا یوم القيامة الکبر  و ال سيّما لقوله تعتالی له آیة ثانية، تدلّنا علی جنّة ه»بعد 

ماءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ * مَقيالً أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ یَوْمَئِلٍ اْلجَنَّةِ أَْصحابُ»بعد هله اآلیة:  « الستَّ

  «.یعنی یوم ثانی طبعًا، نفس اليوم، و یوم یعنی یوم الثّانی بعد اليوم االوّ 
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 ؟1«بُْشرى ال اْلمَالئِكَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ»اس. به مربوط به « یَوْمَئِلٍ»این  -

 کدام آیه؟ -

 در آیات قبا بود. -

ه همت« ًامَحْجُتور حِجْترًا یَقُولُتونَ وَ لِْلمُجْترِمينَ ئِلٍیَوْمَ بُْشرى ال اْلمَالئِكَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ» -

روا هتوالء یتطلبتون أن یت اْلمَالئِكَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ»اس. یا هر دو یوم. ها برا  یوم االوّ  این

عتلاب، ه مالئکته، مالئکت«   تر  المالئکه یوم المتوت طبعتًاالمالئکه و اليوم االوّ  الّل

« ًامَحْجُتور حِجْرًا یَقُولُونَ وَ لِْلمُجْرِمينَ یَوْمَئِلٍ بُْشرى ال اْلمَالئِكَةَ رَوْنَیَ یَوْمَ»ثواب، ه مالئک

و « مَْنثُورًا هَباءً فَجَعَْلناهُ عَمَاٍ مِنْ عَمِلُوا ما قَدِمْنا إِلى وَ»متی؟ فی نفس اليوم  «قَدِمْنا وَ»ثمّ 

 یَتوْمَ وَ»ثتمّ یتوم آختر « مَقتيالً أَحْسَنُ وَ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ یَوْمَئِلٍ اْلجَنَّةِ أَْصحابُ»فی نفس اليوم 

 و اربعون. الصّحيفه أربعمائة وحدة«. هلا یومٌ آخر «السَّماءُ تَشَقَّقُ

 شود؟پس این هم مربوط به دنيا می -

 برزخ. -

 برا  دنيا اس.. « یَوْمَئِلٍ بُْشرى ال اْلمَالئِكَةَ یَرَوْنَ یَوْمَ» -

سورة یس اآلیه السّادستة و العشترون، که برزخ اس..  .، عند الموتعند الموت اس -

من اصحاب یس، هله صاحب یس  ،«اْلجَنَّةَ ادْخُاِ قياَ»صّحيفه اربعمائة وحدة و اربعون: ال

 أَ» لی قولته:إ 2«اْلمُرْسَلينَ اتَّبِعُوا قَوْمِ یا قا َ یَسْعى رَجُاٌ اْلمَدینَةِ أَْقصَا مِنْ جاءَ وَ»  جاء الّل

*  یُْنقِتلُونِ ال وَ شَتيْئًا شَتفاعَتُهُمْ عَنِّت  تُْغنِ ال بِضُرٍّ الرَّحْمنُ یُرِدْنِ إِنْ آلِهَةً دُونِهِ مِنْ أَتَّخِلُ

در ختود آیته نتدارد « فصّا... هنا 3«فَاسْمَعُونِ بِرَبِّكُمْ آمَْن.ُ نِّ * إِ مُبينٍ ضَال ٍ لَف  إِذًا إِنِّ 

 قياَ»آید که این را کشتند. میدربعد  ه را کشتند، ولی از آی سیخدا صاحب ه که این بند

قتلتوه ألنّته انتصتر  ظتاهر قتتا.التا أو مات؟ حسب تا طبعًا. قُمتی؟ لمّا قُ»« ةَاْلجَنَّ ادْخُاِ

، ادختا الجنّتة «اْلجَنَّتةَ ادْخُاِ قياَ» ن الّلین کانوا من قبا عيسی )ع(لهلین النبيّين. النبيّي

 قَتوْم  لَيْ.َ یا قا َ اْلجَنَّةَ ادْخُاِ قياَ» قتاعند الموت طبعًا او عند ال ا فی جنة؟یوم الدّنيا م

صا بعد الموت له ادخا الجنّة یعنی بال فصا، قطعًا بال ف قيامتی قا ؟ بعد ما  4«یَعْلَمُونَ

 متا وَ*  مُْكترَمينَاْل مِتنَ جَعَلَن  وَ رَبِّ  ل  غَفَرَ مابِ»البرزخية  أ  جنّة ،ال بدّ أن تکون جنّة
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 كُنَّا ما وَ السَّماءِ مِنَ جُْندٍ مِنْ»یعنی بعد قتله طبعًا أو بعد موته  1«بَعْدِهِ مِنْ قَوْمِهِ عَلى أَْنَِْلنا

 . يهکنيم در اثبات اصا حيات برزخت اکتفا میاما به این مقدار آی ««مُْنِِلينَ

، از برا  اهتا جنّت. هتم وز خواندیمدیربرا  شهداء دو آیه، از برا  اها نار چند آیه 

 الَّتلینَ أَمَّتاوَ » 2،«النَّارِ فَفِ  شَقُوا الَّلینَ فَأَمَّا»هود: ه ، آیات سورروز، از برا  کاچند آیه ام

کنيم ایتن مطلتب را بته ما به این آیات اثبات میکه دیروز خواندیم.  3«.اْلجَنَّةِ فَفِ  سُعِدُوا

 برزخيّة منل الموت حتّی القيامتة ةٌهنالب حيا». موفق هستيم اوّ  در بحثما وجه بيّن که 

ما یب آیته در قترآن « مّا الکيفيةأموات و إماتة األحياء و یوم إحياء األالکبر  بيوميها یوم 

در  کند. لفظ برزخاین برزخ را معنا می 4«یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلى بَرْزَخٌ وَرائِهِمْ مِنْ وَ» :شریف داریم

یکی اس.. در این برزخ، رو  در برزخ اس.، جسم در بترزخ است.، عتلاب بترزخ  کاّ قرآن

 . اس.ه همه برزخ البتاس.، ثواب برزخ اس.، نوم و یقظه برزخ اس.، 

 برزخ به معنا  حائا اس..  -

عتوانٌ بينهمتا وستي ٌ بينهتا، »بعتد حائلی که قسمتی از قبتا دارد، قستمتی از  برزخ -

 ناحيتةٍتشابه الحياة الدّنيا من ناحيتة و الحيتاة االخرویّتة متن  يّةیشابه، یعنی الحياة البرزخ

ر  عوانٌ بينهما خلتي ٌ أخر ، ال تشابه الدّنيا من ناحية و ال تشابه االخرویّة من ناحيةٍ أخ

ایتن معنتی بترزخ است.، اصتا « الدّنيویة و الحياة االخرویّة وس ٌ بين األمرین بين الحياة

در قرآن داریم کته آن آبتی  5«مَحْجُورًا حِجْرًا وَ بَرْزَخًا بَيْنَهُما عَاَجَوَ »گونه اس.. برزخ این

دهد برزخ اس.، نه شور اس. و نه شيرین که بين آب شور و آب شيرین دریا را فاصله می

 اس.. « بَيْنَهُما»اس.. 

ين امّا الکيفية الحياة البرزخيّة بالنسبة للبدن بدنٌ برزخی ليس بدن»کيفي.، ه حاال قضي

در آخرت بحث بسيار مهمی است. چون « کما فی الدّنيا و ليس کما فی اآلخرة کما نبحث

حيی یوم القيامة الکبتر  یحيتی بتنفس البتدنين ها االنسان لمّا یُ»که محور بحث اس.. 

م یحيی بنفس البدن البرزخيّة و الدّنيو  أم یحيی فق  بالبدن البرزخی خمس احتماالت أ

حيی بخالصةٍ من البدن الدّنيو  أم یحيی بنفس الخالصتة و البتدن و  أم یالمادّ  الدني
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ه نستب. بته بتدن ماالتی اس. که بایتد بحتث کنتيم. آن تاحت« ةالبرزخی احتماالت خمس

ظاهر که در حال. یقظته بتا آن  بدنين هستيم. بدن  اس. معلوم اس.. در دنيا ما ذودنيو

کنيم ی اس.، هم در ظاهر کار متیکنيم، این بدن اس. و بدن باطن که بدن برزخکار می

کند بدن برزخی اس.، وقتی هم که بيدار هستيم بدن هم در نوم، بدنی که در نوم سير می

 کنند.برزخی داخا در این بدن با هم کار می

ًا شیء آختر. نبحتث ن اثنان حيوانيًا شیء آخر، نباتيو فی الحياة الدّنيا لنا انسانيًّا بدنا»

ًا البتدن هر الباهر. البدن الثّتانی انستانيًا هلا البدن الظّاالبدن انساني و  البدن االنسانی.ح

این دو بدن را در عالم دنيا داریم، رو  هم در « البرزخيّة الباطن الّل  نصير به حالة المنام

این دو بدن وجود دارد. در آخرت بين آن چند احتما  اس.، احتما  صحيحی کته بته آن 

ا است.. دنی که قطعتًا بایتد یتوم اآلخترة داشتته باشتيم بتدنٌ مّتب :خواهيم رسيد این اس.

خالصة و ساللةٌ من هلا البدن الدّنيو  الّتل  کنّتا نعيشته یتوم التّکليتف ال کتاّ هيبتةً، »

این دو بدن، با دنيا فتر  «. خالصة و ساللةٌ من هلا البدن کأصا و البدن البرزخيّة کفرع

 دارد. 

فالبتدن فتی الحالتة  نفستتهد هتو البتدن البرزختی متع و أمّا فی البرزخ لنا بدنٌ واحت»

البرزخيّة برزخٌ بين العالمين، لماذا برزخ بين العالمين؟ ألنّه فی الحياة الدّنيا کنّا نعيش فی 

بدنين اثنين األصا هو البدن الظاهر فی اآلخرة سوف نعيش بخالصةٍ و ستاللةٍ متن هتلا 

إنضمّ إلی خالصة البدن یوم القيامتة البتدن البدن ليس فی الدّنيا و ليس فی البرزخ مهما 

بترزخ است. دیگتر. بتدن در بترزخ  بنابراین بتدن در بترزخ، «.البرزخی الّل  نعيشه بالبرزخ

اگر بدن برزخی اس.، اما  ،قسمی از دنيا دارد که بدن برزخی اس. و قسمی از آخرت دارد

 بدن دنيو  در کار نيس..

لتدّنيا کأصتا بالبتدن الظّتاهر  المحستو  نحن نعتيش فتی الحيتاة ا»به تعبير آخر: 

و یوم القيامة الکبتر   خی فر  و هلا الفر  یظهر فی المنامالملمو  و لکن البدن البرز

نعيش بخالصةٍ و ساللةٍ من هلا البدن کأصا و فرعه البدن البرزخی و لکن یتوم البترزخ 

و اثبات از آیتات و  کنيمرا عرض میمطلب ه این البت«. األصا بال فرع هو البدن البرزخی

کنيم. پتس انستان بتا بتدن به عنوان فرع مطلب عرض میهس.، این را عقو  بعدًا  ادلّه

کند، این بدن برزخی در دنيا اصال. نداش.، فرع بود و اگر هم برزخی در برزخ زندگی می

اصا اس.، این مربوط ا در برزخ این بدن برزخی رت باشد اصال. ندارد فرع اس.. امدر آخ

 ه جسم. ب
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آخرت  دنيا نيس.؟ رو ِ دارد؟ رو ِ ي.ا رو ، آیا رو  انسان از نظر روحی هم برزخو ام

الرّو  ال یتغيّر و ال یتبدّ  با الرّو  هو الرّو  نفسه فی »نيس.؟ هس.، همان رو  اس.. 

حيّتة نّ اصا التّکليف علی الحيویّة الرو. لماذا ألالنّشئات الثالث؛ الدّنيا و البرزخ و القيامة

اس.، ستلب و  توجهبه ما اس. به رو  م توجهبعدًا که فرع اس.، تکليف که م«. اإلنسانية

، در آخترت کته تکليتف نيست.، ءایجاب در دنيا، در برزخ که تکليف نيس.، حساب و جتِا

و  ا ورود این حسابجسم باشد، امه حساب و جِاء همه متوارد بر رو  اس.، ولو به واسط

 و القيامة، وارد بر رو  اس.. نيا، غير تکليف یوم البرزخیوم الد جِاء و ثواب و تکليف،

چيِ  که مورد بحث اس. و مورد حساب اس. و مورد نفتی و اثبتات است. عبتارت از 

در  چنين،رو  اس.. پس کم و زیاد شدن رو  انسانی معنا ندارد، بدن اس. که در دنيا این

نتسائا ها إنّ الحالة الروحيّتة، لکن و » ،چنين، این هس.چنين و در آخرت اینبرزخ این

رو  االنسانيّة یوم الدّنيا و یوم القيامة الکبر  و یوم البرزخ حالة واحتدة؟ طبعتًا ال، الحالة 

 أَنَّ وَ * سَتعى متا إِالَّ لِْلإِْنستانِ لَيْسَ أَنْ وَ«. »یوم الدّنيا الرو  یعيش و ال حساب الّا قليا

 أَنْ وَ»کللب »گيرد. این هر سه را نشئه می 1«.اْلأَوْفى اْلجَِاءَ یُجِْاهُ ثُمَّ * یُرى سَوْفَ سَعْيَهُ

خور هتا هميشته کتتبعاد «. قما یطبّ قليالً یوم الدّنيا و لکن« سَعى ما إِالَّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ

مراعتات شتود،  جتادر این گونه نيس. کهزننده هستند، اینها هميشه کتبهستند و ظالم

 3«.اْلكافِرُونَ أَْكثَرُهُمُ»، «اکثرهم جاهلون» 2،«فاسِقُونَ رُهُمْأَْكثَ»

ال زیتادة و ال نقيصتة، در عتالم تکليتف « سَتعى متا إِالَّ لِْلإِْنستانِ لَتيْسَ أَنْ وَ»بنابراین 

طبّق و لکن قليالً و قليالً تجِ . یوم »شود. درصد تطبيق بسيار پایينی اس.. تطبيق نمی

یعنی یطبّق الحساب و الجِاء ثوابًا و عقابًا « اْلأَوْفى اْلجَِاءَ یُجِْاهُ أَنَّ ثُمَّ وَ»القيامة الکبر  

در جتِاء و ثتواب و بتا ایتن رو  کته فی البرزخ بين األمرین اس.. در بترزخ «. مائة بالمائة

ایتن درصتد درصد، يا خيلی کم اس. نه مانند آخرت صد؛ نه مانند دنشودحساب می عقاب

جتِاء یتوم القيامتة بستيار است.،  نيا خيلتی کتم است. و درصتدالتدء یوماس.. درصد جتِا

االنستان الّتل  یثتاب فتی الحيتاة »درصد، درصد جِاء یوم البرزخ، بترزخ است.. یعنتی صد

البرزخيّة ال یثاب مائة بالمائة برزخيًا و الّتل  یعاقتب فتی البترزخ ال یعاقتب مائتة بالمائتة 

جتا برنتد، آن.، او را بته شتهربانی و کالنتتر  میمانند کسی که کار  کرده اس«. برزخيًّا
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بعتدًا دادگتاه تا حترف، ولتيکن ختورد، چنتدستيلی میکنند، چندتا مینحساب او را درس. 

 جریان اس..ه مخواهد بود، این مقد

بناءً علی ذلب و الحساب و الثّواب و العقاب یوم البرزخ الواردة علی الرّو  إنّمتا تترد »

ه ایتن مرحلت«. برزخيّة و متا علتی ذلتب  برزخیٍ بساعاتٍ برزخيّة بيقظةٍورودًا برزخيًّا ببدنٍ

بيتدار است.، اکثرًا ، انسان در دنيا «و کللب النّوم کما بحثنا»حساب و ثواب و جِاء اس.. 

هایی که مریض هستند، در آخرت کالً بيدار اس.، آقایان یتب اشتاره در آیتات اگتر جِ آن

اصرار نداریم. یب اشاره در آیات حساب و جِاء و ثتواب و  کنيم،پيدا کردید ما استفاده می

ال اشارةً فی  ما وجدتمن الحدّ اآلن »در قيام. خواب هستيم. ما نداریم که  قيام. عقاب

لکر الحکيم أنّ یوم القيامة الکبر  منل اإلحياء للقيامة الکبر  ثمّ الحساب ثمّ الجنّة الآیة 

انستان همتين است.، بترا  اینکته نتوم بترا  «.  اآلنوجدت إلی حتدّما  ،ثمّ النّار فی نوم

شود، جا بدن، بدنی نيس. که خسته بشود، بدن خسته نمیاستراح. از خستگی اس.، آن

این بدن اس. و عالم بقاء اس.. اصرار نداریم، ولتی از نظتر دليتا ه چون جوهره و خالص

الحالة البرزخيّة برزخيّان بتين  م فی الحالة البرزخيّة و اليقظة فیو إذًا النو»گونه اس.. این

 وَیْلَنا یا قالُوا»یس: ه سوره دليا آن هم آی«. الدّنيا و اآلخرة فی البرزخ اإلنسان اکثره نائم

 1«.اْلمُرْسَلُونَ صَدَ َ وَ الرَّحْمنُ وَعَدَ ما هلا مَرْقَدِنا مِنْ بَعَثَنا مَنْ

يتدار هستتيد؟ اتتا  ختواب. شما در اتا  خواب چند درصد خواب هستيد، چند درصتد ب

، آن مطلتب دیگتر  است.، هخواب و بيدار و مطالعه و زن و ب ها یب اتا  دارند، بعضی

که چند اتا  دارد یکتی اتتا  مطالعته است.،  ا جا اتا  زیاد اس.. اتا  خواب، خانهندر آ

.؟ ، در اتا  خواب انسان اکثرًا ختواب است. یتا بيتدار استاس. اتا  غلا اس.، اتا  خواب

درصد، بتاالخره درصتد ختواب در اتتا   هفتاددرصد،  هشتاددرصد،  نوداکثرًا خواب اس.، 

یعبّر ربنا سبحانه تعالی عن الحياة البرزخيّة و المکان للحياة البرزخيّة »خواب بيشتر اس.. 

 مِنْ بَعَثَنا مَنْ وَیْلَنا یا قالُوا« »المکان الّل  هو ملکوتٌ و حقيقةٌ للحياة الدّنيویة یعبّر بمرقد

نوعًا خواب هستند، چون زمان برزخ هتم «. اْلمُرْسَلُونَ صَدَ َ وَ الرَّحْمنُ وَعَدَ ما هلا مَرْقَدِنا

 «.ًاکثر من السّرعة فی الِّمان دنيویالسّرعة فی الِّمان برزخيًّا ا»کند. فر  می

ًا مطلتب را مشتاهده کتردم، ستی و چنتد ستا  پتيش پتنآ دقيقته آقتا  خود من حس

همه را هم نوشتيم، پتنآ  روجرد  را خواب دیدم، یب ساع. ما با ایشان صحب. کردیم،ب

اع. باشتد. یتب ممکن اس. پنآ دقيقه خيلی هم کمتتر از یتب ستدقيقه یب ساع. شد. 
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جا. در بعضی از کرات وضتع از نظتر فيِیکتی و حرکت. ی در اینچيِ محسوسی اس.، حت

جتا بيشتتر است.. سترع. زمتان در آنجتا بيشتتر و طور  اس. که سرع. حرکت. در آن

 ا  اس..این بحث وارد شویم، این فق  یب اشاره خواهيم درنمی

و کللب الثّواب و العقاب فی الحياة البرزخيّة یختلفان عنهما فتی الحيتاة الدّنيویتة و »

زنتد، یتخ سوزد، در آتتش هتم یتخ نمیآدم در دنيا در یخ نمی«. الحياة یوم القيامة الکبر 

 أُْغرِقُتوا خَطيئاتِهِمْ مِمَّا»سوزد. زند، ولکن در برزخ در آب میزاند، آتش هم یخ نمیسونمی

بتاالخره احترا   ،هر چه آب دریا گرم باشد«. فی نفس اليم فی نفس البحر» 1«نارًا فَأُدْخِلُوا

 مِنْ لَهُمْ یَجِدُوا لَمْفَ نارًا فَأُدْخِلُوا أُْغرِقُوا خَطيئاتِهِمْ مِمَّا»کند، نار نيس.، در طوفان نو  نمی

شتود، کستانی کته جا اس. که احيانًا ستؤاالتی میشود؟ این، چگونه می«أَْنصارًا اللَّهِ دُونِ

ما رفتتيم و قبتر را شتکافتيم مترده  :گویندمی ،منکر علاب و ثواب و حيات برزخی هستند

است.، نته  طور خوابيده، بلند نشده، مرده نته دا  است.، نته سترد است.، نته خنتبهمين

جتا نتدارد، جستد آن هتا رااین کند، نته حتورالعين دارد،شامد، نه نکا  میآنه می خورد،می

 افتاده اس..

 برزخ که در قبر نيس.. -

ها این اس.. یکی این اس. که برزخ قبر نيست.، قبتر زیتر ختاک کته یکی از جواب -

حيانتًا أاالرض فقت ، ال، الحالة البرزخيّة و الحيتاة البرزخيّتة لتيس مکانهتا تحت. »نيس.. 

 اینکتهدر تمتام ایتن حتاالت قبتر است.. «. حيانًا یدفنأ ،حيانًا یقطّعیحر ، أ حيانًا، أیلوب

زیر خاک کتردیم، خيتر، شتب اوّ  قبتر  کنند که هر وق.ر می، تصوگویند شب او  قبرمی

 بعتد کته ،یتب مقتدار  مانتد ،شب اوّ  موت اس.. اگر کسی مُرد و در سردخانه گلاشتند

یعنتی گویند شب اوّ  قبر اس.، غل  اس.. شتب اوّ  قبتر شتب خواهند دفن کنند میمی

 اوّ  موت.

 ا  دارد؟پس تلقين چه فایده -

. اگتر اهتا ستعادت است.، بشتویمر متتلکميت. را تلقين یب تشتریفاتی است. کته  -

م کنند که او هاصا کند، تلقين میقفسی حعوارضی که بر او وارد شده ممکن اس. یب 

 کنيم.ولی در اصا حيات برزخی داریم بحث می که... نيس. یبگوید. از واجبات

الحياة البرزخيّة عمقٌ و ملکوتٌ للحياة الدّنيویة متن الناحيتة الروحيّتة و متن الناحيتة »

هایی که این ا اتمتر من دا  نيس.، سرد هم نيس.، امجا این انگشاین در«. البدنيّة کللب
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کننتد. انفجار اتمی ایجتاد می ،ها باز شوند منفجر شونداتم این اگر ،هانگشتر را تشکيا داد

پس منافات ندارد، این اآلن باز نشده سرد اس.، یا ولرم اس.، دا  نيست.، امتا بتاز شتود 

. این مثا  بود عرض کردم. تداخا نار برزختی بتا یتخ دنيتو ، تتداخا یتخ طور نيس.این

متن  :س. اس. منافات هم ندارد. اگتر کستی گفت.ها درتداخاه برزخی با نار دنيو ، هم

قبر را باز کردم دیدم این آدمی که اها آتش اس. نسوخته، بلکه کفن  -مثا  اس.-رفتم 

 اند، این بنا نيس. بسوزد.بسيار خوبی هم به او کرده

هلا البدن ال یعجّا ثوابته و  ،ال ،العلاب و الثّواب فی البرزخ ال یردان علی هلا البدن»

اصتالً «. اصيا من هتلا البتدن قسمابه انّما یعجّا الی یوم القيامة الکبر  خالصة و ال عق

کند. در برزخ به این بدن هيچ کار نيست.، ها جدا اس.، مرکِ بحث فر  میبحث ما با آن

رت است.. در بترزخ بتدن برزخ اس.، این بدن برا  دنيتا است.، قستم آن بترا  آخت چون

هر اشت» .برزخی سائله، مُ، ثواب برزخی، عقاب برزخیيهرزخ، یا نار بيه. برزخبرزخی در جن

و یقتف، یجلتس یقبتر، بين العوام، العوام من معمّمين أو غيرهم انّه لمّتا یمتوت االنستان 

اذکتر مرحتوم یقتف، یجلتس و یتستائا »؟ جایی نداشته که بنشيند. یجلسکجا « یتسائا

فی القرآن کان یقو  هکلا. اذا کتان  اوّ  اساتيد فی المعرفة و کان أنّه الشيخ الشاه آباد 

االنسان ميّ. و فی الليلة األولی بعد موته اذا یتسائا بهلا البدن. یعنی یحيی مترّة ثانيتة، 

نبش قبره ثمّ نکفّن مرّة الثانية ثمّ نیحيی مرّة ثانية، حتّی یسئا حتّی یجيب فاذًا ال بدّ أن 

 خوبی اس..  حرف« نغسّا مرّة الثانية

 خَرَجُتوا الَّتلینَ إِلَتى تَترَ أَلَمْ»گردند یا احيانًا از حيات برزخی برمی رجع. در کسانی که

از برزخ  کههایی این 1«أَحْياهُمْ ثُمَّ مُوتُوا اللَّهُ لَهُمُ فَقا َ اْلمَوْتِ حَلَرَ أُلُوفٌ هُمْ وَ دِیارِهِمْ مِنْ

اس. یتا نته؟ بلته، اگتر  فين و تجهيِ الزمکدوباره غسا الزم اس.؟ ت ،برگشتند اگر مردند

شرعی ما اس.. ما از نظتر فقته اصتغر وارد ه وظيف این طور اس..، اینصد مرتبه هم باشد

شتوند و بتا ایتن زبتان ستخن شویم، از نظر فقه اصغر اگر کسانی بعد الموت زنتده میمی

اشتکا  بستيار  ،شتوددًا رو  در این بتدن وارد میشنوند، مجدو با این گوش می گویندمی

دهيم و نمتاز بختوانيم و بعتد بتد از خاک بيترون بيتاوریم، غستا اس. که مجداده این س

إلتی یتوم  شود. همين که آشتکار شتدهمه آشکار می ،شودطور میيم. دوباره همينانبرگرد

ب نمتاز ميّت. و غستا رها  خود را کنار بگلاریم، مرتکاه ب ما باید هممرتالکبر   قيامة

البتدن المحاستب و المثتاب و المعاقتب و »اشيم؛ این نيس.. ميّ. و کفن ميّ. را داشته ب
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الحیّ یوم البرزخ ليس إلّا البدن البرزخی الّل  تطير بته حالتة النتوم فتی الرّوئتی و حالتة 

ایتن بترا  « و تمشتی و کتلا و کتلا ضالرُیا و حالة النّوم الّتی فيها تر  و تسمع و تترک

ما ندیدیم، خوب ندیدیم. چون مربوط به این ها اس.. بنابراین قيا  نباید کرد که اگر آن

پس این علاب و ثواب برزخی مربوط اس. به رو  با این بتدن نته، بلکته بتا  بدن نيس..

 بدن برزخی.

 ]سؤا [  -

فقت   1«مَحْضتًا اْلكُْفترَ مَحَتضَ مَتنْ وَ مَحْضًا اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»طور نيس.. نه این -

برا  رجع. اس.. امتا کستانی کته در  -فرمایيداجعه میمر–برا  رجع. اس.. آن روایات 

هتا اگتر اهتا ثتواب هستتند ثتواب برزختی این ،برزخ هستند به هر حالی از حاالت هستند

فرمایيتد. گونه اس. کته میدارند، اها علاب هستند، علاب برزخی دارند. بله، شفاع. این

 نيس.. اس. و در برزخ شفاع. ع. مربوط به یوم القيامة الکبر شفا

 ]سؤا [ -

گونته ة اینآیات خواهتد بتود. چتون اصتحاب الجنت اگر چنين چيِ  باشد بر خالف -

بيننتد، اصتحاب ار بعتد المتوت عتلاب می آیات آن را خواندیم، اصحاب النهستند که قبالً

بين هستند یا اصحاب النار هستتند یتا یيد بينافرمابينند. این کسانی که میالجنة ثواب می

زیتاد یتا کتم ، هستتند ار شتود باشتند. اصتحاب النتبين که نمیة هستند. بيناالجناصحاب 

 زیاد یا کم. باالخره علاب...هستند اصحاب الجنّة 

 ا  که بيشتر خواب هستند.در روایات هس.، نسب. به این مرحله -

نی علاب یع« عَْنهُمْ یُْلهَى»خواستم معنی کنم. را می 2«عَْنهُمْ یُْلهَى»درصد نيس. صد -

 بتاتتًاال « عَتْنهُمْ یُْلهَى»به این معنا اس.. « عَْنهُمْ یُْلهَى»درصد نيس.. و ثواب در برزخ صد

اها ثواب اس.، ثواب نيست.. نخيتر، کالً اگر اها علاب اس.، علاب نيس.. اگر « اطالقًا

 سَتعْيَهُ أَنَّ وَ * سَتعى متا إِالَّ لِْلإِْنسانِ لَيْسَ أَنْ وَ»مبارکه ه به همان تعبير آی« عَْنهُمْ یُْلهَى»

جتِاء اوفتی ایتن  «اْلتأَوْفى اْلجَتِاءَ یُجْتِاهُ ثُتمَّ»«. اْلتأَوْفى اْلجَتِاءَ یُجْتِاهُ ثُتمَّ * یُرى سَوْفَ

 یُْلهَتى»بينتابين است..  ،نيست. جِاء اوفی ا در برزخبرا  قيام. اس.. اماس.، درصد صد

  .شوندمی الهاء آن جهتی که صددرصد اس.،یعنی از « عَْنهُمْ

  ]سؤا [ -

                                                           

 .131 ، ص2 ج، یلقما ريتفس. 1
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برا  « عَْنهُمْ یُْلهَى»که برا  همه اس.. اس.. این« عَْنهُمْ یُْلهَى»بله، این یب معنا   -

 خواهند بود.که همه  کا

 نيس.؟« اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ» -

معصتومين فقت ؛ چتون از غيتر نيس.. « اْلإِیمَانَ مَحَضَ»نه، غير از معصومين اس.،  -

ایتن تعبيتر فقت  بترا  رجعت. فق  برا  رجع. بوده، « اْلكُْفرَ مَحَضَ»و « اْلإِیمَانَ مَحَضَ»

 فرمایيد...عد دوم را میعد که بُدر این دو بُ« عَْنهُمْ یُْلهَى»ا اس.، ام

 ]سؤا [ -

هتا از آنستند، اصتالً کسی که مقرّب اس.، چرا سؤا  شود؟ کسانی که از سابقين ه -

هستند اصتالً ستؤا  ندارنتد.  ينآیات در قرآن، سابقين که معصوم صشود. به نسؤا  نمی

 فق  اصحاب یمين و اصحاب شما  سؤا  دارند.

 ]سؤا [ -

بله، سؤا  اعما . ما  1«أُجِبْتُمْ ذا ما»این سؤا  چه سؤالی اس.؟ سؤا  اعما  نيس..  -

جتا دازیم. چتون اینانها، این بحث را به قيام. میراجع به مسائله و حساب و جِاء و این

جتا شتتش متورد یادداشت. کتردم، شتتش بحتث برزختی بته صتورت اشتتاره است.، متن این

البدن فی البرزخ برزختی  بتين التدّنيا و اآلخترة، الثتانی: »برا  برزخ اس.. که  ي.خصوص

النّوم فی البرزخ اکثر من الدّنيا و ليس فتی اآلخترة، الثالتث: جتِاء یتوم التدّنيا قليتا یتوم 

نه « عَْنهُمْ یُْلهَى»به این معنا اس.. « عَْنهُمْ یُْلهَى«. »ة بالمائة و فی البرزخ عواناآلخرة مائ

درصتد جتِاء یعنتی صد« عَْنهُمْ یُْلهَى» 2«.اللَّهُ شاءَ مَنْ إِالَّ»خواب، همه خواب هستند  اینکه

ير و کمتا الرابع: الرجوع من البرزخ إلی الحياة الدّنيا ممکن کما رجعوا کث»جا نيس.. در آن

یرجعوا یوم الرجعة و لکن الرجوع من یوم اآلخرة إلی البرزخ أو الدّنيا مستحيا. الخامس: 

البرزخ ليس قبرًا أرضيًا. إنّما القبر ما یقبر االنسان و یحتافظ عليته و یستتر االنستان، إمّتا 

د، آب سيد ریختنکسی را که در ا «لی ذلبإسترًا فی االرض او فی الماء او فی الهواء و ما 

 سيد اس..رفته، او قبر دارد، قبر او در ا شده و از بين

 عالم قبر یعنی عالم برزخ. یب اصطالحی در روایات اس. که -

ولکتن « بستم اه»کنيم. خاک یکی از مصادیق برزخ است. ما همين را داریم رد می -

ست. ی اهتا خصوصتياتاز بدن خارج شد... این برزخ صرف این خاک نيس.. وقتی که رو 
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بين الموت و الحياة اس.. راجع به شفاع. متا آیتات و روایتاتی  يهکه از برا  حال. برزخ

بترزخ نيست.؟  ،داریم که آیا مربوط به برزخ اس.؟ قيام. نيس.؟ مربوط به قيامت. است.

کدام نيس.. این بحث شفاع. را قبالً داشتيم و اگر هتم در  مربوط به هر دو اس. یا هيچ

کنيم و ایتن شاءاه در قيام. خواهد آمد که بحث میإن ،نداشتيم بحث موضوعیه سلسل

  .شاءاهبحث در قيام.، قيام. خواهد کرد إن

بر مبنتا   کنمتوانيم به بحث معاد منتقا شویم. مقدماتی را عرض میاآلن ظاهرًا می

ه این مقدمات به حساب ایتن نيست. کته اآلن بختواهيم البت... شودمقدماتی که بحث می

یوم القيامة الکبر  یومتان اثنتان حستب ». کنماآلن احتماالت را عرض می ،دليا بياوریم

 فِت  نُفِخَ وَ»ماتة نصوص من آیة اللکر الحکيم، اليوم االوّ  یوم اإلماتة کما کرّرنا، یوم األ

 فَتإِذا أُْخرى فيهِ نُفِخَ مَّثُ اللَّهُ شاءَ مَنْ إِالَّ اْلأَرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ

قستمتی از ایتن آیتات « و اآلیات حو  القيامة الکبر  مثلثة التدالالت 1«یَْنظُرُونَ قِيامٌ هُمْ

 راجع به قيام. اولی اس..

ماءُ إِذَا وَ* * ...  اْنكَتدَرَْت النُّجُتومُ إِذَا وَ*  كُتوِّرَْت الشَّمْسُ إِذَا»  إِذَا وَ» 2؛«كُشِتطَْ. الستَّ

هتا قيامت. اولتی است.. قستمتی از آیتات این 3«.تَخَلَّتْ. وَ فيها ما أَْلقَْ. وَ*  مُدَّْت ْلأَرْضُا

جُودِ إِلَتى یُتدْعَوْنَ وَ ستا ٍ عَتنْ یُْكشَتفُ یَتوْمَ»قيام. ثانيته است.. قيامت. ثانيته   فَتال الستج

القسم »اته اس.. حياء بعد اإلمالقيامة اس. که إآیاتی که مربوط به حيات یوم 4«یَسْتَطيعُونَ

مترین تقتو  القيامتة و لکتن تبتيّن القيامتة االولتی الثالث اآلیات الّتی تدلّنا علی مِج األ

القيامتة »مگر قيام. به معنتی ستلبی  جا خيلی مناسب نيس.،تعبير قيام. در این «القيامة

شتاء اه  حياء بصورةٍ ستاحقةٍ ماحقتة إلّتا متنخرة االولی باعتبار إماتة کاّ األو اآلاالولی أ

ا  هتا متوت و صتعقهبترا  این ،ين )ص( هستندیشاء اه که مقرّبين و محمّدمن « طبعًا

د بته آن بتدنٌ شتويه رو  با بدن برزختی منتقتا میشود. با همان حيات برزخحاصا نمی

کنتد کته از از این بدن به عنوان خالصه و به عنوان ستالله انتختاب میخداوند ائی که مّ

حياء، بدن اس.. کدام بتدن است.؟ حياة و قيام. إها  ما در حيات قيام. ترین بحثمهم

                                                           

 .68. زمر، آیه 1
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م از آیتات ایتن دو قستم. ستو پس کنم.بعد عرض می و پنآ احتما  دارد که اشاره کردم

   بحث اس.. اواله حياء، این مرحلإماته و هم قيام. إهم قيام.  گوید،جه. را می

بالمرحلتة   یعتيش فتی الحيتاة األخرویّتة أنّ الرّو  الّل المرحلة الثانی البحث نعرف»

حياء، الرّو  نفس الرّو . فی النشئات الثّالث کما بيّنا نفتس الترّو  الثانيّة و هی مرحلة اإل

و لکن البدن کيف؟ البدن یوم التدّنيا معلتوم؛ بتدنان اثنتان، یتوم البترزخ المعلتوم؛ البتدن 

هایی کته آکتا و متأکو  و شتبههه جا اس. که شبهدر این« البرزخیّ و یوم القيامة کيف؟

بلته، معتاد  اینکتهاند، مالصتدرا آختر ستر رستيد بته هند یا مالصدرا کرداهابوعلی سينا کرد

کوتتاه  متدام کوتتاه کردنتد و نمانتده است.، یعنتی چيِ  ا از جسم هيچجسمانی اس.، ام

صتورت  ،فق  صتورت هست. ،هيوال نيس.، جسم صورت و هيوال اس.، کردند، تراشيدند

ائی یتوم القيامتة يوال چيس.؟ بحث خواهيم کرد. چون نتوانستند بفهمند کته بتدنٌ مّتهبی

 حياء خواهد شد و رو  در آن قرار خواهد گرف.. الکبر  إ

البتدنين یتوم  نفسالبدن یوم القيامة الکبر  بين احتماالتٍ خمس: االحتما  االوّ  »

طور م مراحا رو  هس.، رو  همتاندر تما «الدّنيا. احتما ، احتما  الثانی البدن البرزخیّ

قيامتة الکبتر ، االحتمتا  ليتوم الاالحتما  االوّ  نفس البدنين فی الحيتاة التدّنيا »اس.. 

الثانی البدن البرزخی، االحتما  الثالث هتلا البتدن متن دون البتدن البرزختی، االحتمتا  

خالصتةٌ عتن هتلا  بدنٌ هو :جماعة، االحتما  الخامسبع: بال بدن کما یقوله و یقوله الرا

جِاءٌ من هلا البدن الدّنيو  الّتتی کنت. تعيشتها طتو  زمتن التکليتف ال االجتِاء البدن. أ

هتا این«. الموجودة، ال، اجِاءٌ اصيلة متينة مکينة باقية صلبة من هتلا البتدن. قلّتة أو کثترة

 احتماالت اس..

ت که از ایتن در یکی از این احتماال سوم بحث این اس. کهه سوم بحث، مرحله مرحل

کته در طتو  تکليتف در است. اس.؟ اجِایتی کدام اجِاء  این شود،بدن اجِایی گرفته می

، ومبدن دیگتران است.. ست همن اس.؟ نخير، اجِا  دیگر  هم از اجِا  اصلي اختصاص

ها مهمان هستند. اجتِا  ، این اجِا  دیگر  که نه بدن اصلی دیگران هس. و نه چيِ

حيتاء إشتود حيتاء میإکدام اجِاء آن بدنی که یوم القيامة الکبر  فرعيه مهمان هستند. با 

هتا  دیگتر  هتم داشتته باشتيم و بحثعتد آن خواهد شد؟ این سلسله بحث را در سته بُ

عقليه ه البته از نظر ادلّ .هایی که تاکنون کردیمس. و بحثاس. که بسيار بسيار عميق ه

ا  بحث کردیم. همد، تا اندازهتواند بفقا میجا که ععقليه تا آنه بحث کردیم، از نظر ادلّ

داللة واضحة فاصتحة بيّنتة  القرآنيّة تدلّنا و اآلیات المقدّسة»ا آن ه را نقا دالل. دارد. ام
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مائة بالمائة بماذا نُحشر و کيف نتسائا و ما إلی ذلب من ميِّاتٍ للحياة یوم القيامة تمامًا 

 «.الکبر 

 وَ تُحِبجهُ لِمَا نَاوَفِّْق وَ مِياْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ اصُدُورَنَ اْشرَ ْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبجهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ

 .«کُمْيْعَلَ السَّلَامُ وَ»


