
1 

 

332 

 

  حیات برزخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ  اْلعالَمینَ  رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِينَ   آلِهِ

 

که امرروز بحرر را را عرض کرديم، به حساب اينمعاد  بحوثفهرستی از ديروز ما 

در معراد بحرر  یتو کمّ یتنظر کیفمباحر برزخ را از  یهبه فکر اينکه بقدنبال کنیم، 

فکر کردم بعضی از مباحر اسرت کره چر ره در  رمن معراد مناسر  اسرت  اماکنیم. 

 اصالت دارد، حضور برادران عرض کنریم. یه ون در باب حیات برزخ امابحر شود، 

ای اسرت کره صرحبت کررديم، بخرش دوم يک بخش، بخش آيه کار ما دو بخش است:

کنیم و بین آيات اصالتًا و روايات موافقه برا آيرات میبخش روايتی است که صحبت 

هرا از نظرر حیرات بره آنو عدم مخالفه با آيات فرعرًا مطرالبی اسرت کره بايرد نسربت 

 ه باشیم.برزخی متنب

بدن  صال روح به بدن برزخی است،که در اختصاص ات یهآيا در حیات برزخ :اوالً

وی انسان اصالً جريان سل  و ايجرابی نسبت به بدن دنی ای ندارد؟دنیوی اصالً زمینه

بعرًا نیسرت،  رون طست. کلّرًا کره هست يا کلًّا هدر عالم بعدالموت نیست يا مقداری 

هرا بره معنرای برچ رت شود و بعد از مرگ هرچز حیاتی بررای آنها خاک میاکثر بدن
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 دارد. از ابدان وجودبعضی از امتیازات برای بعضی اوالً  امانیست.  اهبدن روح به آن

ست کره در هبعدالموت  يهدنیویه ای بین ارواح و ابدان جسمانهثانیًا ارتباطات مستمر

ست، ما اين مطل  الموت هبعد یتفقه اصغر هم راجع به احکامی که نسبت به بدن م

 . کنیممی را است عار

)ع( و چروهی از اولیاءاهلل  ائمهاء و های انبیهای اختصاصی، بدنراجع به بدن اما

اند، بعرد از مررگ هرم دنیا داشته شود. همان حالتی که در حیاتاحترامًا پوسیده نمی

القیامرة الکبرری برین سرابقین و لی يوم القیامة الکبری خواهند داشت. چر ه در يوم إ

بر ه محسوس است، ا افبالعیان تقسیم شوند. اين مطل   1«اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ» و بینمقرّ

کنیم کره آيرات و روايرات ايرن جريران اختصاصری را اسرتفاده مری هآنچه ما از اشرار

مقرررّبین و سررابقین يررا چروهرری از سررابقین و چروهرری از اصررحاب يمررین، های برردن

معصرومین، انبیراء )ع(، بلکره  ائمه)ص(،  اهللرسولماند. قطعًا بدن تازه میطور همین

د از مرگ به حساب ( است، احیانًا بعکمترين عصمت که عصمت آدم )ع مقامِ مادون

های خود م اهده کررديم کره بردن کسری خود ما با   م حتیمانند. روح می احترامِ

او ه ماه تازه است، عرق برر  هرر ششبعد از  ،که در راه خدا در لبنان ک ته شده است

 . بودن سته 

نرد: هنارامی کره فرمود ،مرحوم آقرای مرع ری )رض( کره از مراجرع تقلیرد بودنرد

جرا کردند و چروهی از شراهزادچان صرفوی در آنسر را خراب میباالزيرزمین مسجد 

های و  نرد سرال، بردن  هارصردمدفون بودند، من با   رم خرود ديردم کره بعرد از 

کلّرًا  نرین اسرت،  يهخرواهیم بارويیم صرفو. نمیهسرتبعضی از شاهزادچان صفوی 

 یتها، کلشاهزاده ها، کلطور نیست که کل شاهشود، اينپیدا میباالخره افراد درست 

خان پهلروی هنارامی کره دسرتور داده شرد در زمان ر ااست. ه تاز کامالً ندارد، بدن

شیخان را خراب کنند، قبر  ند نفر از علما و محدّثین بزرچوار اسالم را کره از جملره 

، بردن ترازه برود، قبرر را شرکافتند، ندها تازه بودبن آدم باشد و کسان ديار، اينزکريا 

زه بود و چذاشتند، هنوز وجود دارد. بعضی از افرادی که هنوز از زمان تخرير  بدن تا

کردنرد اعتررا  اند، بره حسراب احتررام ايرن بزرچرواران نبروده اسرت، ر اخانی مانده

يرا بعضری  بن آدم که بیش از هزار سال است که فوت کرده است،مطلبی است. زکريا 

بن آدم و دياری که در صحن هم ريا اشیخ، زک شیخان، دو چويند،ديار که شیخان می
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هرا دارای حال آنکره اين و ها محفوظ مانده استوجود دارد، قط  راوندی، بدن اين

 مقام عصمت نیستند. 

و العیران در طرول تراريخ اسرالم و قبرل از اسرالم هرم بررای  اين اسرتثناء برالح 

رای صراح  بردن ماند و اين احترامی است که از بهايی تازه میدياران است که بدن

، ن سرتهاو ه به اين بدن کاری نیست. اين بدن تازه است، عرق هرم برر  هرر امااست، 

کنرد و از روح به اين بردن عرودت نمی اماکفن هم تازه است، بدن هم کلًّا تازه است، 

شود. سؤال از روح است در محضرر بردن. آنچره را مرا از آيرات و اين بدن سؤال نمی

الموت ، اين است که اچر بعردکنیماستفاده می یهحیات برزخ یتکیفه رواياتی در زمین

وجرود سرؤالی بعرد المروت اچرر القیامة مطل  دياری است. تسائلی در کار است، يوم

، سؤال از روح است هناامی که در بدن برزخی است و در محضر اين بدن است دارد

ای نیسرت، بلره بدن کاره شودچفته می اينکهجا است. بهکنند، اچر در قبر تلقین میکه 

شرود. عرذاب و ثرواب و در حضور بدن اين جريان حاصل می اماای نیست، بدن کاره

ايرن بردن دنیروی نره عرذابی، نره  امراسؤال، همه مربوط به روح با بدن برزخی اسرت، 

نقرل ايرن جسرم نیسرت، نقرل  ،ثوابی، نه  نینی، نه  نانی. اچر هم نقلی در کار است

نقل اين جسم نیست،  ،ای در کار است، مالئک نقّالهر ملک نقّالهبدن برزخی است. اچ

است و بحثی دارد که در جرای  یهاين اجسام موجود است. نقل مربوط به ابدان برزخ

 خود شايد موفق شويم عرض کنیم. 

 

 ]سؤال[ -

 . شودا با طرح اين سؤال و جواب آن داده میکنم. جواب شمحاال عرض می -

پر  زيرارت شود، در برزخ روح در بدن به طور کلی وارد نمیچه  نانسؤال: اچر 

رويم؟ سرر قبرر، در قبرر بردن اسرت. مارر اهل قبور يعنی  ه؟ پ  برای  ه سر قبر می

جا با ايرن بردن خواهرد مار همان ،دارد روح در قبر باشد؟ روح با بدن برزخی یلزوم

کنند، آن کسی که به اک میکنند، آن کسی را که زير خايستاد؟ آن کسی را که قبر می

ايرن در رود، عبارت از اين بدن است. اين بدن که روح ندارد و دست ما زير خاک می

منهای روح و منهای بدن برزخی است که  بدن که بدن برزخی نیست. اين بدن دنیویِ

خوانیم، پ   را کنیم، نماز میدهیم، کفن میکنیم، غسل میجا ت ییع میما در فالن

 کنیم؟  را زيارت اهل قبور استحباب دارد؟ اين يک جواب است. زيارت می جاآن
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ین امروات  ررا حرمرت مسرلمان برر بر اين مطل ، راجرع بره تجهیرز و تکفرا افه 

 را؟  را ما حق نداريم که معاذاهلل  1«حُرْمَةُ اْلمُسْلِمِ مَی تًا كَحُرْمَتِهِ حَیًّا» :حس  روايت

 چذارنرد، حراالق نداريم در سردخانه باذاريم؟ البته میح را بسوزانیم؟  را تیّبدن م

 کاری نداريم.  را حق نداريم زخمی و پاره کنیم؟  را حق نرداريم پررت کنریم؟  ررا

که احتررام شرخز زنرده الزم اسرت،  ررا احتررام  طورحق نداريم اهانت کنیم؟ همان

. نردشاره فرموداست که ا فهمد، جواب همانم است؟ بدن که  یزی نمیبدن مرده الز

ای زنردچی کرديرد و شما  ند سال در يک خانهاچر اين روح با اين بدن ارتباط دارد. 

و چیريرد پول خوبی هرم می ،فروشیدکهنه هم شده است و خراب هم شده است و می

مرا برود، روح شرما برا آن خانره ه چويیرد ايرن خانرکنید میهر وقت عبور میرويد، می

ايد. به حساب بودن در ايرن خانره ارتبراط داريرد، ن خانه بودهارتباط دارد. شما در اي

برای شما بد است. ما ارتباطرات بسریار جا برای شما خوب است، بدِ اينجا  اينخوبِ

عالقه داريرد، به او داريم. شما  قدر با فرزند خود ارتباط داريد؟ آن فرزندی که زياد 

کنیرد، میدر صرورت احسراس درد نکنید. به او سیلی بزنند شما احساس درد می اچر

 د؟شونمی توجهشما م روحکنید. در روح احساس درد می

 

 ]سؤال[ -

ست و هنوز نپوسریده کنم. مادامی که بدن هت که عرض میآن مطل  بعدی اس -

اين بدن را از نظر قواعد تجهیزی در فقه اصرغر  ]...[جای خود است  است و هنوز سر

نیسرت کره يرک جمرادی را  طرورچويرد. اينمیهم همین را بايد احترام کرد. فقه اکبر 

زمرین ، بره یرت، بريردن پرای میت، بريدن دست میت، بريدن سر م، خیرکنیماحترام می

 رورت کره مطلر   مواقعها حرام است، مار در ... اينانداختن، سوزاندن، يخ زدن و

ون اهانرت بره ها حرام است.  را؟  راين« الضّرورات تُبیح المحظورات»دياری است 

شود که بدن را پررت کننرد، بردن را آيد و ناراحت میدرد میبه  تیّاست. روح م تیّم

الّا  بسوزانند، تجهیز درستی نکنند، به اهانت تجهیز کنند، او را جای بدی دفن کنند. و

را بايرد در جرای طراهر دفرن کررد. در جرايی کره  مؤمننیست، بدن  یبرای بدن مطلب

مکلّر   کرهاو ن کرد، در جايی که نجاست است نبايد دفن کررد، خبیر است نبايد دف

ما زندچان است و ه  ون دفن وظیف .نیست. در جايی که مغصوب است نبايد دفن کرد

                                                           

 .419، ص 1ب األحكام، ج یتهذ. 1



5 

 

باشد دفن نکنیم. اچر ما ما زندچان نسبت به مردچان مکلّ  هستیم جايی که مغصوب 

شرود، روح ذّی میتر عمل کرديم و هم روح مجا دفع کنیم هم ما خال  وظیفه ندر آ

که در حال حیات میل ندارد غاصر  باشرد،  طورن است. مؤمن میل ندارد، همانمؤم

انجرام  غصربیدر حال حیات هم میل ندارد که زندچان و مکلفان نسربت بره بردن او 

 دهند. 

که است، دفن نکردن يا دفن کردن، مادامی  تیّتمام احتراماتی که نسبت به بدن م

ها اسرتخوان حتریز يک و رع بردنی در ايرن بردن وجرود دارد، ست و هنواين بدن ه

ها از بین رفته باشرد و پوسریده باشرد، ايرن احتررام دارد. روی ايرن تولو چوش ،سته

مقرّر است، حرمت سوزاندن، حرمرت  یتها است که اين تجهیزی که از برای محساب

خانه ، در سردرا در يخچال چذاشتنانداختن، حرمت اهانت کردن، حرمت يخ زدن، او 

 ايرن بردن يرخ ،چذارندخانه میستثنائاتی، اين حرام است. در سردمار برای ا ،چذاشتن

سروزد. نره ذّی است کره ايرن بردن می ذّی است. اچر بسوزانند روح مت روح مت زند،می

 کند. کند، احساس روحی میروح احساس جسمی می اينکه

قعی کره روح در جسرم اسرت، يکی اينکره در مرو :عد استاحساس برای روح دو بُ

کنرد. کند، که روح در جسم است، بدن که احساس نمیروح احساس درد جسمی می

سروز  کنرد، احساس سروختن میبه وسیله بدن احساس روح است. روح ه بدن زمین

اچر روح از بدن خارج شرد، روح ناراحرت  اماکند. ولو روح احساس می جسمی است،

جسم  اينکهت، ناراحتی روحی است به حساب شود، احساس سوز  جسمی نیسمی

ند يرا سروزاناو است و مکران او اسرت و برا او مر لو  اسرت، دارنرد میه او را که خان

 اندازنرد يرا غیرره. آنکننرد يرا جرای برد میه میتکرزننرد يرا تکهکنند يرا میاهانت می

  یزهايی که از نظر تجهیز در احکام موجود است. 

جرا اسرت، روح کره رويم؟ بردن آنا به زيارت قبور کره مری را ماين سؤال که  اما

کنند يا  ه کردند.  را ما به زيارت قبر بله، روح مطّلع است که با بدن  ه می نیست.

زم مرواقعی کره الآن ها مح رور هسرتند، مارر ارواح نوعًا با بدن اينکهرويم؟ برای می

اسرت، ارواح خبیثره مطلر   طوربه که ايناست جای دياری بروند. در مورد ارواح طی

هرا پررواز آنه به و ارواح مؤمنین باالتر باشد، سعياری است. هر قدر ايمان ارواح طید

ه خانجايااه کجا است؟  اماباشد بی تر است. جهان در ملکوت عالم که در برزخ اين 

بی رتر کجرا هسرتید؟ اچرر هرم بی رتر بیررون  امرا ،جا است، کرار داريردعالی فالنجناب

 د،کنیو استراحت می کنیدشما بیتوته میجايی که جايااه شما کجا است؟ آن د،هستی
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شرود مالقرات در خانره بهترر میبه حساب اصل کجا است؟ خانه است. پر  شرما را 

ه ارواح در اصرل در جايارا کجا هستید.شود معلوم نمیدر جای ديار کرد. و ال سیّما 

 ابدان هستند. 

ترر )ص( را زيارت کرديم، زيارت در مدينره مهم اهلللرسوق شديم مثالً اچر ما موف

 اهللرسولدر مدينه  ما تواند مطل  دياری است.جا؟ برای کسی که نمیاست يا از اين

 اهللرسولدر همان مدفن  است اهللرسول جا حضور در محضر روحِرا زيارت کنیم، آن

هَدُ وَ كَلَامِي تَسْمَعُ أَنَّكَ أَْشهَدُ»)ص(. درست است  همره  1«]و ترردّ جروابی[ مَقَرامِي تَ رْ

)ص( را زيرارت کنریم.  اهللرسرول. از نزديک مرا يمدور و نزديک دار امادرست است، 

 چفرت کره مرنمیبی خوانردم، اي ران دالنامامِ مسرجساء هم من برای نه ه در آي نانک

ا مبرر معنراز پیغ اسرتغفار و سرت و دعرا کرردنريح نمراز بخروانم مطلبری نی پ ت به 

وَ لَروْ أَنَّهُرمْ إِْذ ظَلَمُروا »نسراء ه  ون مرده اسرت. چفرتم: قررآن را براز کنیرد سرور ،ندارد

ولُ لَوَجَردُوا اللَّرهَ تَوَّابرًا رَحیمرًا تَْغفَرَ لَهُرمُ الرَّسرُ تَْغفَرُوا اللَّرهَ وَ اسرْ  2«أَْنفُسَهُمْ جراََُُ فَاسرْ

ادامی که پیغمبر ت رري  دارنرد، عد را همه قبول داريم. معد دارد. يک بُسه بُ« جاََُُ»

« فَاسْتَْغفَرُوا اللَّرهَ» اوالً ،شويم، چناهانی داريمم رّ  می اهللرسولما به حضور مبارک 

ولُ» :بعرد واسرطه.اول بی واسطه نه، تَْغفَرَ لَهُرمُ الرَّسرُ در  نرد جهرت، از پیغمبرر « وَ اسرْ

ناقز است، پیغمبر کمک  بخواهیم که از خدا بخواهد و اچر نخواهیم، اچر خواست ما

 خواهد کرد.

عد يک بُعد دارد: دو بُ« وَ اسْتَْغفَرَ»است؟  یروی  ه حساب« وَ اسْتَْغفَرَ»آن وقت اين 

 اهللرسررولهررم بخررواهیم، از  اهللرسررولن اهلل، از بعررد از اسررتغفار مررايررن اسررت کرره مررا 

د ما استغفار کرديم که دي اهللرسولولو نخواهیم،  اينکهبخواهیم که استغفار کند. دوم 

کامرل ی نیست که غفر یتما موقع یتو اين استغفار ناقز است و کسری داريم و موقع

م رّ  شديم، مهمران آن حضررت هسرتیم، حضررت  اهللرسولبعًا به محضر ب ود، ط

کنند. مهمانداری مهم اين است که استغفار ما را تتمریم کننرد. ايرن در مهمانداری می

 اوله البترنرد، اهبزرچوار ت ري  دارند. وقتی هم که وفرات کرد زمانی است که پیغمبر

ما در قم هستیم، پیغمبر بزرچوار در مدينه هسرتند. اچرر از  اولعدی است. آن هم دو بُ

 دارند، ولی از نزديک مطل  دياری است.  توجه ،پیغمبر اکرم بخواهیم

                                                           

 .610 ، ص2ج، األعمال إقبال. 1
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از  يرک حضرور عردی اسرت:هم در حال حیات و هم در حرال مروت دو بُحضور 

نزديک است در حرال حیرات و در حرال مروت و يرک حضرور از دور اسرت در حرال 

برا پرا « ََجراُُ»اسرت. مارر « جراََُُ»حیات يا در حال موت. تمام اين مراحل اربعره 

اين يک مقام معنروی  پیغمبر پايی است؟ مار جسمی است؟ رفتن است؟ مار پیغمبریِ

ما م رهود و ملمروس و محسروس است و يک مقام روحانی و عالی است که از برای 

فری سربیل  -البته مثال اسرت-که ما بايد است. اين« جاََُُ» اهللرسولبه اتّجاه  .نیست

به طرر  خردا  1«رَب كَ كَدْحًا فَمُالقیهِ يا أَيُّهَا اْلإِْنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى»، باذاريمقدم اهلل 

کران و کراری بره زمران و ايرن اين راه جسرمانی نیسرت، کراری بره م رويم؟ نه،راه می

 اينکرهپیدا کنیم يا  اتّجاه)ص(  اهللرسولبه اچر ما الی اهلل است.  اتّجاهها ندارد، حر 

حیات دارند به حضور اي ران بررويم يرا  وقتی هم قرب جسمی و هم قرب روحی که

نه، ما حضور روحی پیردا کنریم  ره در حیرات  اينکهسر مزار مبارک اي ان برويم يا 

،  ه در ممات اي ان از دور عرض ادب کنیم و تقا را کنریم و خرواهش کنریم. اي ان

چفت که اچر بنا باشد من و رع خرود را عروض کرنم، ، ولی میه قانع شد، قانع شدالبت

 طور شد. مسجدالحرام اين آن امامِ در اينکهتو رافضی هستی، کما  :چويندمی

جا هسرتند. ن است که ارواح آنکنیم، به حساب ايما قبور را زيارت می اينکهپ  

الجمعی هرا مقرام جمرعکره احاطره ندارنرد. ارواح آن ائمهه ارواح غیر رسل و غیر البت

ین عنايرت فرمروده اسرت، هرم الجمعی را بره ارواح معصرومدارند. خداوند مقام جمرع

هرا شرهدای اعمرال اآلخر. اعطرايی اسرت و لرذا آنهرم يروم البرزخ ومنیا، هم يوالديوم

چرويیم، شرنود مرا  ره میمی اهللرسرولی اعمال، هم در القاء. اآلن ند، هم در تلقهست

که  ائمه رسل و کل و کل اهللرسولفهمد در فکر ما  یست، اآلن نائ  مطلق اآلن می

 ناظر است و حا ر است. اي ان حا ر است.  ،( استعجولیّ امر )

 

 ]سؤال[ -

حا ر است که  ند مرو  اينکهیم، نه کنآن نیست. حا ر است که ما  ه می ،نه -

ت. اين در سر من است، در ريش من است. در اصل اين دو با هم فرق دارد. حا ر اس

 :عرد اسرتعد رسالت است. رسرالت دارای دو بُدر بُحضور، اين احضار برای  یست؟ 

چرر انرد. اغین انجام دادهکه مبلَّ عد دوم تلقی آنچهعد تبلیغ است، تبلیغ رسالت. بُيک بُ

                                                           

 .6ه انشقاق، آی .1
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كُرل  أُمَّرة   وَ يَوْمَ نَبْعَررُ فري» ؟دهدبتواند شهادت ی کند،  طور مینتواند تلق اهللرسول

هداء اسرت. پیغمبر شهیدال ر 1«هؤُالءِ شَهیدًا عَلَیْهِمْ مِنْ أَْنفُسِهِمْ وَ جِْئنا بِكَ شَهیدًا عَلى

بر سابقین، برر همره،  صومین،ال هداء است، بر انبیاء، بر معالقیامة که پیغمبر شهیديوم

 ، اين ندانسته شاهد است؟فین شاهد استبر کل مکل

 

 ]سؤال[ -

عالِمُ اْلغَیْر ِ » .نوشتندطور میجن را اينه جن، از قديم سوره در سور اينکهکما  -

 کهاينرسالت است. نه  بُعددر  2«مِنْ رَسُولٍ غَیْبِهِ أَحَدًا * إاِلَّ مَنِ ارْتَضى فَال يُْظهِرُ عَلى

دًا * لِریَعْلَمَ أَنْ » ناي  خدا است. مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَیْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَْلفِرهِ رَصرَ

عررد در علررم در سرره بُايررن الرری آخررر. « قَرردْ أَبْلَغُرروا رِسرراالتِ رَب هِررمْ وَ أَحرراطَ بِمررا لَرردَيْهِمْ

ثبرات رسرالت اسرت. اثبرات ا اولعرد عد را عرض کردم. بُاختصاص رسالت است. دو بُ

لَ اللَّهُ يَجْمَعُ يَوْمَ» سوم:ه رسالت امتیاز دارد. خود رسالت که تبیلغ است و مرحل  الرُّسرُ

 ، ه جوابی به شما دادند کند:از پیغمبر سؤال میاينکه خداوند  3«أُجِبْتُمْ ذا ما فَیَقُولُ

تاريخ و عرض جغرافی را  يعنی وقتی بوديد؟! نه، پیغمبر بزرچوار ما که رسالت او طول

يعنی ما  ه جوابی داديم، « أُجِبْتُمْ ذا ما»چیرد از آن هناام الی يوم القیامة الکبری می

د ب رنود و در يراد او بمانرد و تلقری کنرد، بره د. پ  پیغمبر باي ه جوابی دادن بعضی

اعمرال  از «ما تلقَّی»فرموده است از برای القای الجمعی که خداوند عنايت مقام جمع

 زشت و زيبا،  ه درونی باشد و  ه برونی، افکار، نیّات، عقايد، علوم، معار ، اخالق. 

سل  و ايجاب داريم به عنوان وجوب  واثبات داريم  و علن ما نفیو آنچه در سرّ 

بررای  هرا را خداونردتمام اين رمت يا به عنوان استحباب يا مرجوحیت،يا به عنوان ح

ها عررض دهد، بر اينمی کند، ن انديون )ص( ابراز میو محم پیغمبر بزرچوار، محمد

ها معصومین که در رأس آن بتوانند، اينکهشود. عرض اعمال بر معصوم است برای می

 دهم؟بشهادت و الّا  یزی که من نديدم، هند. بد)ص( است بتوانند شهادت  اهللرسول

دهم؟ برشرهادت  ،م؟ نديدمدهبید، شهادت شما  ه چفت  یزی که ن نیدم، من ن نیدم

دهم؟ اين شهادت ظالمانه است. در ب طور شهادت  ،من لم  نکردم، احساس نکردم

                                                           

 .89ه نحل، آی .1

 .27و  26جن، آیات  .2

 .109ه مائده، آی .3
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ت بر اعمال است، مرا بايرد شرهود و حضرور داشرته اشهادات غیر معصومین که شهاد

ارد. بايد با   م خرود ببینرد ای ندباشیم. اچر حاکم شرع از هزار نفر هم ب نود فايده

نفر با   م ببینند، اچر ديدنی است. با چو  ب نوند اچر شنیدنی است، لم  يا  هار 

جا رسیديم که با بدن در عرالم بررزخ اچر لم  کردنی است. از اين نقطه به اين ،کنند

قدر احتررام دارد؟ رويم؟  را بدن اينکاری نیست، پ   را ما به زيارت اهل قبور می

 و  را...  را

نسان است، اين حالت بررزخ برین ر حیات برزخی برای احالتی که دمطل  ديار: 

خرة است که ديروز عرض کرديم. يکی از مطالبی که اشاره کردم راجرع بره الدنیا و اآل

خواهیم نفی کنیم يا اثبات کنیم، نه بر نفی آن دلیل شفاعت است.  یزهايی که ما می

ست، ديار. شفاعةٌ مّا ه به دلیل نقلی هستیم ، محتاجآن ثابت عقلی داريم نه بر اثبات

عرد خرود داللرت بسم اهلل. آيات راجع به شفاعت موجود اسرت و در حردّ خرود و در بُ

الموت هرم هسرت، ه قبرلالبترشفاعت بعدالموت متحقق خواهد شرد.  اينکهکند بر می

آيرا در بررزخ اسرت؟ در  ،الموت کره شرفاعت اسرتايرن بعرد امراست. الموت هم هبعد

طور است؟ بايرد بحرر کنریم. در برزخ شفاعت نیست. آيا اينت داريم که ارواي بعضی

است. جزای اوفی نیست، بلکه جزاءٌ  آيا در برزخ شفاعت است؟  ون برزخ ابتدای کار

ماتی است. آيا در برزخ شفاعتی اسرت يرا شرفاعت فقر  مّا است، به طور موقت و مقد

شرفاعةً »سرت و در آخررت ا «ةبرزخیر ةًشرفاع»اسرت در آخرت است يرا هرم در بررزخ 

شرفاعت موجرود اسرت. اچرر کسری  اصل اينکهبرای  ،امکان دارد هااينه هم. «خرويةأ

کره در ی اکنند. به عللی از جملره ادلّره]حر [ او را قبول نمی ،باويد شفاعت نیست

 .داريمشفاعت  یتده از برای اصل واقعقرآن شري  آيات متعد

 

 ]سؤال[ -

چری اسرت. دنیرا میرانجی برای دنیرا اسرت. دربرای دنیا است،  ون  از قضابله،  -

بره  کره مرائه اسرت. حرام شفاعت سریّه واج  شفاعت حسنه است، مقدمه ممثالً مقد

حرام است.  ،حرامه مواج ، واج  است و مقده مقدم کنیم کهاستدالل میهمین آيه 

درصرد اسرت. پر  در هرر سره است، منتها چاه درصد است و چراه صدشفاعت  جااين

در بحرر  هراتکوينًا، هرم عمرالً. تمرام ايناعت وجود دارد، هم ت ريعًا و هم ن ئه شف

عی بحر کنیم، بحثی است کره هرم مربروط بره واهلل بايد مو شاءکه إن است شفاعت

 ها اکتفراايد بحر کنیم. به چذشتهاهلل بشاءإن ،برزخ است و هم مربوط به آخرت است
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ممکرن اسرت بهترر  ،کنردمی بی رتر فکرررود و جلرو مری ههر   انسان کنیم  وننمی

کنم مری را مطالعهها تفسیر . من بعضی وقتفهمدها هم کمتر میمد. بعضی وقتبفه

کنم مؤل   ه چفته است، هر  ه فکر می اينفهمم نمی ،يا حال ندارم يا خسته هستم

 يرک مقردار. فهممبینم حراال بهترر مریمری ،کنمها مطالعه مریوقت فهمم، بعضینمی

 خورده است. ديار بايد حاشیه می

است، يک انسان واحد  هاهای چوناچون، انساندر هر صورت  ون انسان در زمان

علمری را باويرد يرا  يرک  یرز خواهردلذا اين وظیفه است که اچر انسان میو نیست. 

براال و پرايین کرامالً خود مراجعه کنرد و بايرد ه های چذشتو نوشته هابه چفته ،بنويسد

و  را  شرده اسرت و ام و نوشرته شرده اثبرات کنرد، نره  رون مرن چفتره و ، نفریکند

فرمودنرد: شرما شود آن را پاک کرد، بايد قبول کرد، به قرول آقرای بروجرردی، مینمی

اسرت،  سرائل نوشرته شرده اسرت. خروب نوشرتهردر چويید: کنید و میمدام رجوع می

 هان پاک کرد، ولی درست نیست. با آب دشود اند و نمیها نوشتهخیلی

، افتراد جا عد است که ما بايد بحر کنیم. اچر  یزی همراجع به شفاعت اين سه بُ

عرد بررزخ اسرت، دو بُه قیامت بحر خواهیم کرد. راجع به اخبراری کره دربرار بعدًا در

نج  بودم در سال پیش که  26، 25، من یتاست و يکی کیف یهيکی اصل حیات برزخ

 رَجُرلٌ قَرالَ :يم رالقُ» :االخبرارکنم. کردم، حاال برای شما عرض میيادداشت ها را اين

طرور نیسرت کره فهرم ببینیرد اين 1«جَرلَّ وَ عَرزَّ اللَّرهِ قَوْلِ فِي تَقُولُ مَا (ع) اللَّهِ عَبْدِ لِ َبِي

دانرد، منتهرا داشته باشد. فهم قررآن بررای هرر کسری کره لغرت عربری می ]...[انحصار 

فظی را همه لالتحت سطحی آن حد اما ،فهمندفهمند، بعضی کمتر میر میبعضی بهت

 هراآن ایهستند بی تر برر یالحديثةتی و تنبّهاتی را، کسانی که اصالبايد بفهمند، نکا

هستند، ما که منکرر   یالحديثکه اصالة کسانی کنند.بعدًا چو  میجا نیستند، که اين

 حدير نیستیم.

بودند،   یزفهم، خیلی باسواد بودند، ا در بازار تهران ديدمدو روز پیش  ند نفر ر

قردر روی آقا نکند شما اين :چفتنديکی ملّا بود، ، يکی مهندس بود، يکی فیلسو  بود

 توجهکند. در احادير نکاتی است که اچر نمی توجهقرآن کار کنید، باويند به حدير 

 يک جواب اين اسرت کره اوالً :رددو جواب دا :ماند. چفتمر قرآن کال مین ود، فکر د

اچر بنا شد انسان در قرآن کار کند، نه در حدير، ايرن بهترر اسرت يرا در حردير کرار 
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معلوم است، در قرآن کار کنرد نره در حردير. چفرتم پر  ترا  چفتند:نه در قرآن؟  ،کند

قرل جا جلو هسرتیم کره ثِتا اين ،نکنیم کارجا ما جلوتر هستیم. اچر هم در حدير اين

 است.  1«لِلنَّاسِ بَیانٌ»و  که قرآن استبری اک

دارنرد، مرا و اقروال ابعاد علمی اسالمی ترکیز بر حدير  ثانیًا برادران ديار در کل

دوم ه ه در مرحلرآن حدير. آنچه ابعاد اسالمی ترکیز بر قرآن داريم، در حاشی در کل

فرقران بی رتر از تفسریر المرا در  ،شودبر خال  آنچه چمان میبايد چفت اين است که 

ن مالحظه فرمودنرد. اخبراری کره در يم. آقاياخبر نقل کرد ،خبری حتیتمام مفسّرين 

... در درّ المنثور است، در بحار است، در جامع البیان طبری است و است، قلیننور الث 

چويید هر  ه خبر متناقض است قبول داريم. شما مینها را قبول اينه همما که الّا اين

ی کره در آيررات مقدسرات قرررآن دقتررکررردن، منتهرا  دقرتاز نظررر نقرل کررردن و کنریم؟ 

شود بر مبنای اين اسرت کره ی که در احادير میدقتشود، به حساب آيات است و می

 پرنجد، نکندر حدير می دقتن ینند و آن آقايانی که می .يا نه استبا آيات موافقت 

فهمنرد کره حردير طر ، آخر می احتمال، اين طر ، آن پانزدهاحتمال،  دهاحتمال، 

روی انسران اچرر  امرا ؟داللت ندارد يا سند آن خراب است، آن خیلری ارزشرمند اسرت

کند، طبعًا به جاهايی خواهرد رسرید و محرور و محرک بره دسرت او  دقتآيات قرآن 

ت کنرد، ايرن بره حسراب اثبرا وآيد که بتوانرد احاديرر و اقروال و نظررات را نفری می

 آيد؟ نمی

ه رفته بود، وقتی برچ ت، چفتند  طور بود؟ چفت: نره امرامی، به مک يک شخصی

ای نیست.  ون خدا که کاره]...[ ! نبود هدر مکهیچ  یزی  ، نه پیغمبریایمامزادهنه ا

د اسرت، نره امرامزاده اسرت، نره امرامزاده داوخردا نره خردا اسرت، نره پیغمبرر ه در خان

بررای  ،خرالیه بروجردی است. اين خانراهلل ده ابراهیم، هیچ ک  نیست، نه آيتشاهزا

کنند،  توجهشوند که به خدای ناديده مردم دلارم نمی اينکه ه دور آن بارديم؟ مثل 

ده يحیی تهران دو  نار خیلی حتمًا بايد يک  یزی باشد. من يادم است که در امامزا

یم. جرا منرزل داشرتاسرت، يرک زمرانی مرا آنباشید، يکی يا دوتا  اچر ديده ،بود بزرگ

ده يحیی چفتم که بیايیرد کردند، من به متولّی امامزاديديم که به آن دخیل آويزان می

 نرارًا فری نرار، انرک کنرت  برن االسلّام علیک يرا  نرار و  نامه بنويسیم:يک زيارت

توانید مزاده هم نمیشما به اما ای است درآورديد؟!الچنارات السّابقة! اين  ه مسخره

                                                           

 .138عمران، آیه . آل1
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مین توانید ببنديد،  را شما  نارپرست شديد؟! يا به وراهم نمیم به اما دخیل ببنديد،

تیرغ ه رفته بودم، يک تیغ خیلی بزرچی بود، با يک نفرر ورامرین رفتره بروديم، يرک بتّر

آن تیرغ پرر از دخیرل اسرت. بره ديدم خیلی بزرچی بود و کنار آن هم يک مسجد بود، 

ک رند. چفرتم يرک کراری ا را میاين بنده خدا چفتم بیا ايرن تیرغ را بُکُ ریم، چفرت: مر

خواسرتند مرا را کنیم. اين تیغ را آتش زديم و از بین برديم و فرار کرديم،  رون میمی

است. اين است که  ون کتاب خدا  طوربک ند.  ون حضرت تیغ را ک تیم ديار! اين

 نرزدکراظم هرم درس نخوانرده، نیسرت، نرزد آخونرد مالبرای خدا است و خدا ديردنی 

سرواد اسرت، بره آن درس نخوانده است، بی خوئیآقای  نزددرس نخوانده،  نائینی هم

 ولی برای رفع خستای بود. ،ه اصالت داردالبت، بودنداريم. برای رفع خستای  توجه

 قَروْلِ فِري تَقُولُ مَا (ع) اللَّهِ عَبْدِ لِ َبِي رَجُلٌ قَالَ :یم القُ»يکی از روايات اين است: 

 النَّاسُ يَقُولُ مَا (ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ عَ ِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها يُعْرَ ُونَ النَّارُ :جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ

 فَقَرالَ»د که اين نار، نرار قیامرت اسرت. کردنمردم خیال می ؟چويندمردم  ه می 1«فِیهَا

کره  کردنردها خیال میاين« ذَلِكَ بَیْنَ فِیمَا يُعَذَّبُونَ لَا هُمْ وَ اْلخُْلدِ نَارِ فِي إِنَّهَا: يَقُولُونَ

کردنرد و سراير می توجرهنکردند. اچر بره آيره  توجهها به آيه نار خلد است. ببینید اين

 غدو و ع یّ قائل نیست و از برای اهل رحمت در جنرت از برای قیامت اوالًآياتی که 

کره دائمرًا عرذاب اسرت و از برای اهل عذاب در نار قیامت  قیامت دائمًا رحمت است

 ، اچر به آن آيراتاين عذاب دائم است 2«كُلَّما نَضِجَْت جُلُودُهُمْ بَدَّْلناهُمْ جُلُودًا غَیْرَها»

 جا است.هم فق  اين اين 3«بعضًا يفسّر بعضه القرآن»کردند که می توجه

 

 ]سؤال[ -

 4«لَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اْلعَرذابِأَدْخِلُوا آ». القیامة همین استآيات يوم تريننزديک ،بله -

ه يادم است در يک آيره سرور ،با اينکه مفسّر است نکردند. فخر رازی توجهبه اين هم 

وَ لَوْ ال دَْفعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِربَعْضٍ » شدرسنا کرده بودجا خیلی حج در آنه مبارک

                                                           

 .455 ، ص25 ج، بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان؛ 258، ص 2، ج تفسیر القمی. 1

 .56ه نساء، آی .2

 .17 ، ص1 ج، بالقرآن القرآن ریتفس فى الفرقان. 3

 .46ه غافر، آی .4
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چويد صلوات می 1«اجِدُ يُْذكَرُ فیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثیرًالَهُد مَْت صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَس

عدی صلوات است، منتها در اسالم دو بُ ،صلوات بعد است ]...[يعنی مساجد. مساجد 

لَهُرد مَْت »هرا ت عبادتمکانر یهعدی است. نسبت به بقيک بُ یهو نسبت به بق ذکر کرده

لَواتٌ وَ » بعد: در  من آن عبادت است. ع يهود،یَصوامع نصارا، بِ« صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صرَ

فرامرو  کررده مسراجد،  يعنریچفته صلوات  نمازها و جايااه نمازها، اي ان« مَساجِدُ

شرود شود. پر  نمیطور میها اينحاال بعضی وقت است.که بعد از آن مساجد آمده 

کنیم،  دقتآيه ولی بايد در  ،فهمید شودمی را نه، قرآن ،شود فهمیدنمیرا چفت قرآن 

ر کنیم، خود آيه، قبل از آن، بعد از آن و ساير آيات،  دقتوقتی در آيه  قرآن کره مفسرّ

 ر هستیم، مفسّر نیستیم. خواهد، ما مستفسنمی

 يُعَرذَّبُونَ لَا هُمْ وَ اْلخُْلدِ نَارِ فِي إِنَّهَا: يَقُولُونَ فَقَالَ»جا که از امام سؤال کرد: در اين

ها بین صربح و شرام خرواب هسرتند و پ  اين«. السُّعَدَاءِ مِنَ فَهُمْ فَقَالَ ذَلِكَ بَیْنَ فِیمَا

آن نره، ايرن یره ، بقک ریدسراعت عرذاب  دوسراعت  24مند هستند. اچر آدم در سعادت

 هَرذَا إِنَّمَرا فَقَرالَ هَرذَا فَكَیْ َ فِدَاََ جُعِْلتُ لَهُ فَقِیلَ»مند است. ساعت سعادت 22روزی 

نه،  ،فرمايد  ون من امام هستم قبول کنیدامام نمی« فَهُوَ اْلخُْلدِ نَارِ فِي أَمَّا وَ ْنیَاالدُّ فِي

فرمودنرد کره  به شاچردان خودبه قرآن است. بارها باقرين )ع(، صادقین )ع(  استدالل

الل ما هر  ه چفتیم، سؤال کنید که کجای قرآن است که ياد بایريد که با قررآن اسرتد

 ائمره. اسرتدالل ، دياران قبول ندارندندارند ها قبولامام صادق را که سنیکنید و الّا 

طرور چوينرد خرود مرا اينکننرد و میاسرتدالل نمی ائمرهکره به لفظ قرآن اسرت نره اين

هرا آنکنیم و نمری توجرهدرسرت به لفظ قررآن ما منتها  .چويیم، به لفظ قرآن استمی

اعَةُ قَوْلُهُ فَهُوَ» فرمايد:میمعصومانه. بعد  توجهکنند، میتوجه درست  : وَ يَوْمَ تَقُومُ السرَّ

 .«أَشَدَّ اْلعَذابِ»پ  يومان شد. « أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

 أَحَردَكُمْ إِنَّ: قَالَ (ص) اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَنِ نَافِعٍ عَنْ»: فی المجمع الطبرسي

ها معنری کردنرد. آن طور که بعضیجايااه، نه آن 2«بِاْلغَدَاةِ هُمَْقعَدُ عَلَیْهِ عُرِضَ مَاتَ إِذَا

 عَلَیْرهِ عُررِضَ مَراتَ إِذَا»چاه ن یمن اينکهجايااه، نه  !عربی مقعدنه  فارسی است،مقعد 

 أَهْرلِ مِرنْ كَرانَ إِنْ» ه زمانی اسرت؟ بررزخ اسرت. « مَاتَ إِذَا» «اْلعَ ِي  وَ بِاْلغَدَاةِ مَْقعَدُهُ

 يَوْمَ  بْعَثَكَيَ حَتَّى مَْقعَدََُ هَذَا فَیُقَالُ النَّارِ فَمِنَ النَّارِ أَهْلِ مِنْ كَانَ إِنْوَ  اْلجَنَّةِ مِنَ نَّةِاْلجَ

                                                           

 .40ه حج، آی .1

 .818، ص 8 ج، القرآن تفسیر فى البیان مجمع. 2
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را  تجايااه آتش و جايااه جنر موت بالفاصلهالاهل جنت و اهل نار بعد به «اْلقِیَامَةِ

ان دادن از نزديک اسرت و يک ن  :د. منتها اين ن ان دادن دو نوع استندهن ان می

ونَ عَلَیْهرا غُردُوًّا وَ »ن ران دادن از نزديرک  .يرک ن ران دادن از دور اسرت النَّرارُ يُعْرَ رُ

قیامرت و جاياراه در نرار  . ن ران دادن از دور جاياراه در جنرتنار برزخ است« عَ ِیًّا

ی اسرت دهند. ن ان دادن دوم ن ان دادن معرفتی و بصیرتقیامت را از حاال ن ان می

 ای است. ن ان دادن معاينه اولو ن ان دادن 

 خیلریاسرت؟  نراتواندر حردير  ،و بفهمرد دقرت کنرددر قرآن تواند میاچر کسی 

 رون  ]...[چويند کنید و در حدير نه، میشما که در قرآن فکر میاست. چفت:  جال 

 ست.که صد آمد نود هم پیش ما

 

 ]سؤال[ -

 رون ايرن دنیرا  ،دنیا مقارن برزخ استاصالً ار. برزخ. دنیا همان برزخ است دي -

 در مقابل آخرت است. 

 يعنی لفظ دنیا؟ -

بله، اصالً  ند حدير داريم که دنیا در مقابل آخرت است. عمق دنیرا و ظراهر  -

 منتها دنیای برزخ است.  ،اآلخرة است. پ  دنیا استدنیا هر دو قبل

 الردُّْنیَا فِري ذَلِركَ )ع(: اللَّرهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ وَ الصَّحِیحَیْنِ يفِ مُسْلِمٌ وَ اْلبُخَارِيُّ أَوْرَدَهُ»

آيراتی کره نفری غردو و  دلیل: 1«عَ ِیًّا وَ غُدُوًّا تَكُونُ لَا اْلقِیَامَةِ نَارَ لِ َنَّ اْلقِیَامَةِ يَوْمِ قَبْلَ

کنرد. ت میالقیامة ثابکند و آياتی که متتابع بودن عذاب و رحمت را در يومع ی می

 وَ السُّعَدَاءِ مِنَ هُمْ ذَلِكَ بَیْنَ فَفِیمَا عَ ِیًّا وَ غُدُوًّا النَّارِ فِي يُعَذَّبُونَ إِنَّمَا كَانُوا إِنْ قَالَ ثُمَّ»

اعَةُ : وَ يَوْمَ تَجَلَّ وَ عَزَّ قَوْلَهُ تَسْمَعْ لَمْ أَ اْلقِیَامَةِ يَوْمِ قَبْلَ اْلبَرْزَخِ نَارِ فِي هَذَا لَكِنْ قُومُ السرَّ

بعرد اسرتدالل بره قررآن  ،کنردببینید مطل  را بیان می«  فِرْعَوْنَ أَشَدَّ اْلعَذابِأَدْخِلُوا آلَ

 کند. می

ع القمی قال أمیر المؤمنین )ع( في حدير» اال قبرر حر 2«قبرره فري المرؤمن إذا وُ رِ

اشراره بره « عَوُ ِ»زير خاک، روی خاک، هر جا. اين « وُ ِعَ»است، هر  ه هست. اين 

حتمًا بايد زير خاک باشد، در سرردخانه باشرد يرا در که است که وقتی مرد، نه ايناين 

                                                           

 همان.. 1
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يَفسَحان يعني الملكین له  ثمّ قبره في المؤمن إذا و ع»خانه باشد، اين قبر است. چرم

 رم بیند؟ برا  با  ه   می می .یتافق ديدچاه مه در قبر به انداز« في قبره مدّ بصره

ثرم يفسرحان يعنري »بینرد. نمی ها که روی هم است و آن را بستند،رزخی، اين   مب

إلى الجنرة، ثرم يقروالن لره: نرم قريرر  بصره، ثم يفتحان له بابًا الملكین له في قبره مدّ

ی تر نوم است. بخرواب! ناراه کرن، ايرن جنرت از آنِ  ون ب« العین، نوم ال اب الناعم

عرد القیامة و يرک بُعد بصیرتی است در يومض کردم. يک بُعدی که عردر دو بُ توست.

نروم ال راب »بخرواب راحرت راحرت. « قريرر العرین نرم»جا اسرت. بصری است که اين

هرايی کره پیرر هسرتند خوابنرد، آدمهايی که جوان هستند بی رتر می ون آدم« الناعم

به من قول داد  ون عزارئیل خوابم، ها زياد میولی من بعضی وقت .خوابندکمتر می

 صد سال زنده باشم.تا سر 

 

 ]سؤال[ -

و يک جمله عرض کنم که مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی که  .بله، روايت است -

ه در البت .شهری معرو  بوداس پايینبه حاج عباستادی از استادهای اخالق ما بود و 

انرد. کرده کنم. اي ران فروتای عررض مریاز نظرر معاينره ،مسلّم اسرت است و تارواي

اهلل اي ان را در خواب ديد. چفرت: حراج آقرا ايرن همان ش  فوت اي ان يکی از اهل

اين را سؤال نکردم  -اخالقیه مسئل- ا من  ند روز پیش خدمت شما رسیدممسئله ر

بفرمايید. فرمرود: اآلن م رغول حرور العرین  ،دهیدبجواب  شما وقت نداشتید اينکهيا 

شرود کره آدم در آخرر نمی بعد از کسالت ممتد. .ازه آمدممن ت، باشد بعد برای هستم،

خواهنرد شرما را دامراد شرود. مرثالً میبرزخ زنگ دندان باشد و فق  قیامت، اين نمی

ه بخوريرد، اصرالً آدم  سرال پنجراهسرال ديارر، شرما بايرد  پنجراهچويند می ،کنند غصرّ

 تواند بخوابد.نمی

 در برزخ که بی تر خواب است. -

يا بعضی از کسانی که در جنگ ايرران و عرراق ک رته  یدار است  طور؟وقتی ب -

 ، ممکرن اسرت بررای اواست که منتها اچر کسری نديرده اسرتی یتاين يک واقع .شدند

نزد پدر و مادر خود آمده برود، در  با جسد برزخی آن شخز قبول کند. باشدم کل 

. هریچ  یرزی نافرت. مرا را باز کرد و داخل آمد. چفتند: فالنی پ  مرا اشرتباه کررديم

جا به من دادند. خواستیم شما را داماد کنیم. چفت: من داماد شدم و  قدر زن اينمی

 :چفته برود ،قدر زن دادند که سر من شلوغ است. بعد با پدر خود شوخی کرده بوداين
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ولی سهم تو بی تر از مرادر اسرت.  ،جا خیلی خبر استمادر بیايید. آن پدر شما هم با

 تواند بایرد.ولی پدر  ند زن می ،کندبتواند يک شوهر فق  میمادر 

 

نَرا لِمَرا عَظِریمِ وَ وَف ْقآنِ اْلقُررْإِيمَانِ وَ مَعَرارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. َاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ َاهُ وَ جَن بْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْالسَّلَامُ عَلَیْ وَ»


