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 وَ عَلَی مَّدٍهُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ینَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 .«آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

در هار دو روز  اماا ،دو روز اخیر را ما راجع به جریان معاد، فهرستی عرض کردیم

ز روز سوم این جریاان اساک کاه بااز مطالبی از برزخ مانده بود که عرض کردیم. امرو

الً این مطلب برای ماا رونان گوییم. اوخی را که وجود دارد میمطالبی از حیات برز

روح آن همان روح  یهکه در حیات برزخ کردیمهای که باند و وجود دارد و با بحث

یاا بایاد گ:اک   .جسد آن، ایان جساد دنیاوی نیساک اما ،اسک که در عالم تکلیف بود

جسد ندارد، نه این جسد دنیوی و نه جسد برزخی خود و یا جسد دارد، جساد اصالً 

ه جسد برزخی خود او اسک که طبعًا همین قاعد ،برزخی خود او نیسک یا جسد دارد

که به طور برزخی ثاواب و عاااب دارد، ایان درساک  یهسومی اسک. زیرا حیات برزخ

هایی کاه باه هاا و عابابدر دو جهک؛ یک جهاک ثواب امابه روح اسک  توجهاسک م

گردد از نظر طاعاک و عیایان روح بادون واساطه و بعزای از می توجهروح انسان م

چاون ثاواب و  ؛ناودمی توجاهها که به روح انسان از طریا  جسام مها و عاابثواب

جسام ه کناد و چاون روح باه وسایلعااب باید به جسم وارد نود و روح احساس می

روح جسم نیا  بایاد ه م داده اسک، بنابراین به وسیلرا انجا یک طاعات و یک معاصی
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طاور ادراک ثواب و عااب را بکناد و ایان ماتزاای عادالک اساک کاه بعادالموت این

زیارا ایان ملام اساک. میار اینکاه در  باال ییِّ جسام ،نیسک که فاط روح انسان باناد 

باه  نکاهاینیردد، ولکان بار مبناای  توجهروح اصالً ثواب و عاابی م به یهحیات برزخ

که بحث کردیم، بعدالموت ثواب و عااب به روح باه عناوان  یهقرآنه دلیل عالی و ادل

 گردد، این ثواب دارای دو بُعد اسک و عااب هم همچنین.می توجهبرزخی م

جساد انجاام ه یک بُعد ثواب و عااب مربوط اسک به اعمالی که روح بدون واسط

اساک و ییاره اساک و  یکاسک، چه ن ، چه علم اسک، چه فکراسک دهد، چه عایدهمی

دهاد. ماتزاای عادالک ایان جساد انجاام میه یک بُعد اعمالی اسک که روح به وسیل

گانه ببیند. گرچه را دو، روح عااب را دوگانه ببیند و ثواب یهاسک که در حیات برزخ

های ائی از بادندر هر دو بُعد آن احساس و ادراک برای روح اساک. بناابراین بادن  م ا

جا سه احتمال دارد باند. حاال این یهان در عالم تکلیف باید با او در حالک برزخانس

منهای بدن برزخای کاه  ،کنیم یا فاط روح داخل این بدن جسمانی اسککه بحث می

احتمال دییر این اسک که هم با این بدن اسک و هم با بادن  .در عالم دنیا بوده اسک

این اسک کاه روح فااط باا  ،  و دلیل اسک، احتمال سوم که مورد تیدیاسک برزخی

 نود. به روح می توجهبدن برزخی اسک و ثواب و عااب برزخی م

اگر گ:ته نود که روح فاط با این بدن دنیوی اسک منهاای بادن برزخای، خاال  

  به برزخ اسک، چون این بدن متعل یکحس اسک و خال  عدل اسک و خال  برزخ

االخروی باناد کاه بارهاا انااره لبدن دنیوی و البادنا، بلکه بدن باید برزخ بیننیسک

کنیم. وانیهی این بر خال  حس اسک، کسی کاه کردیم، بعد ت:ییل آن را عرض می

کردند یا در یخچال گباناتند یاا زیار  بینیم یا مومیاییرا می اوه جنازما مرده اسک و 

ه سرد اساک، ناه آتا  بینند، این نه داغ اسک، نآن را باز کردند و می اما ،خاک کردند

بدن اصالً کاری ندارد و اگار  این نود،زنند، نه خنک میگرفته اسک، نه آن را باد می

نود، این بدن می توجهنما بیویید که بعدالموت عباب و ثواب برزخی به این بدن م

ها در دریاا وقتی که انسان 1«نارًا فَأُدْخِلُوا یُْیرِقُوا خَطیئاتِهِمْ مِمَّا»که برزخی نیسک. این

 فَاأُدْخِلُوا»سوزد که می آن سوزد، پسنمی نود،خ:ه ندند، این بدن در آب خنک می

سوزد و اگر در آب ، اگر این بدن بود که در آب نمیاسک عبارت از ییر این بدن« نارًا

 سوزد.دانیم نمیما که می ،بسوزد

                                                           

 .25 . نوح، آیه1
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وجود دارد و حسااب  بنابراین در میان این احتماالت، آن بدنی که در عالم برزخ 

اسک، عبارت اسک از بدن برزخای، هماان بادنی کاه در  توجهو ثواب و عااب بر او م

 کند که در بحث رویا م:یّالً عرض کردیم.عالم خواب احیانًا در رویاها پرواز می

سات قرآن مسات:اد اساک، زخ محسوس اسک و آنچه از آیات مادآنچه در عالم بر

سات قرآن در بُعد ماتن ول اسک و آنچه از آیات مادچه معاآنچه محسوس اسک و آن

به بدن برزخی اسک و ناه ایان  توجهمست:اد اسک، این اسک که عباب و ثواب م متین

 بدن. این بدن برای عالم قیامک اسک. 

بعادالموت ناده اساک، تعبیارات گونااگون  در روایاتی هم که تعبیر از بدن انساان

یاک تعریاف ایان اساک کاه جسام مارو ح و روح  البتاهخاوانیم. اسک که برای نما می

کاه در روایاک اساک  یمجس م، به آن کار نداریم و آن تعبیر عرفانی اسک، آن تعبیرهای

ادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي» 1،«كَاَالَبِهِ قَالَب  فِي»  فِاي« »کَ» 3؛«كَأَبْادَانِهِمْ یَبْادَانٍ فِاي» 2،«اْلأَجْساَ

نیساک، هیئاک  خود ایان اجسااد« اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي» مانند این.« كَاَالَبِهِ قَالَب 

 اجساد اسک.

 ]سؤال[ -

ی اساک. یاا خاصاه ک اسک، روضه باغ اسک، این برای دستروضه برای اهل جن -

خود این افراد، ابدان برزخی ما مانند این ابدان هستند؟ نما که « كَأَبْدَانِهِمْ یَبْدَانٍ فِي»

بینیاد؛ مخیوصاًا کسای کاه مارده بینید، بادن برزخای او را میرا می در خواب کسی

ادِ كَهَیْئَاةِ رَوْضَةٍ فِي»، «كَاَالَبِهِ قَالَب  فِي»اسک و بدن او خاک نده اسک. پس  ، «اْلأَجْساَ

کناد، ثی، ایان مطلاب را تأییاد میحادی بر حسب این مثلث نص «كَأَبْدَانِهِمْ یَبْدَانٍ فِي»

 کند. ای عدل این مطلب را تثبیک میمبن طلب را وکتاب و عال این م

 نخیی که نابینا اسک، در برزخ بینا اسک؟ -

 نابینا نیسک. یدر عین برزخ چرا؟ برای اینکه نابینای در این عین اسک، -

 دهد  نه.بینید؟ او جواب میاگر از نابینا سؤال کنیم  آیا نما خواب بیری می -

حاال بی ن. چشم بنده زمانی که خاواب هساتم بساته  ه،دهد بلمی قزا جواباز  -

اسک، پس از نظر دیدن نابینا هستم، نابینا باه دو صاورت اساک؛ یاک نابیناای اصالی 

                                                           

 .245، ص 3 ج، یالكاف. 1

 .270، ص 6 ج، األنوار بحار. 2

 .268ص ، 6ج . همان، 3
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در  اماا، خواب رفتم و چشام مان بساته اساک به یک نابینا جعلی اسک. اگر من ،اسک

م م یا با چشم دییر؟ ایان چشام برزخای اساک. آن چشادیدم با این چشم خواب دید

اآلن نابینا اسک و چشم خاود را  ،برزخی چه برای کسی که واقعًا نابینا اسک و چه نه

چشام خاود را کاه بیند، کسای واقعی اسک، کسی را نمی کسی که نابینای. بسته اسک

بینناد ولای ایان هار دو نابیناا کاه نابیناای اصالی اساک و هر دو نمی ،بیندببندد، نمی

ییر با بیر دییری دارند که بیر جسمانی اسک، ناه ها دید دنابینای جعلی اسک، این

 بییرت اسک، بیر جسمانی اسک. 

ها خواهیم برای دفع تهمک بیویند که اینخوانیم، نمیاین روایک را برای نما می

به سنّک کاری ندارند، ما با سنّک کار داریم. اصل کار ما کتااب اساک و فارا کاار ماا 

 اسک. هل:روایات مختم یگویمی ما سنّک اسک.

 ]سؤال[ -

 اسک. نباهک دارد، وزن نه. وزن بدن برزخی خیلی کمتر نکل -

 عم  و طول و عرض دارد؟  -

اندازند، عکس نما نبیه نما اساک یاا مثل عکس، مثالً یک عکسی از نما می - 

لکان از نظار جسام ایان خیلای رقیا  نظر صورت خود نما هستید؟ بله، و نه؟ بله. از

 نما صد کیلو گرم هستید. اماه یک گرم اسک اسک، فرض کنید ک

 آن عکس اسک، این بدن اسک. -

 پنجااهاگر فرض کنید که یک آدمای کاه دارای  خواستم مثال ب نم. کند،فرق می -

ایان از نظار  ،هیئک همان هیئک بماناد اماوزن اسک، وزن این آدم کم بشود،  گرمکیلو

مماثلاک اساک و مماثلاک در « کَ» نکل همان اسک یا نه؟ از نظر نکل هماان اساک.

ماا یاک  .وزن نیسک، فی یکی نیسک، مماثلک هندسی اساک، مماثلاک فی یکای نیساک

گرم اساک، کیلو ه:تادکه  یعنی بدن برزخی هم مانند این بدن ؛مماثلک فی یکی داریم

عما  و  هندسای داریام از نظار طاول و عارض وگرم اساک، یاک مماثلاک ه:تاد کیلو

طور که بر این جسم اگر سارما وارد مانند این اسک که هماناصل بدنی  هاییکخاص

کناد، بار آن جسام برزخای هام سارما وارد ناود، نود، روح انسان احساس سارما می

کند. نما در خواب دیدیاد، مان هام دیادم. در خاواب دیادم انسان احساس سرما می

زمانی که  فالن جا به چاه افتادم و پای من خیس نده اسک، پای من درد گرفته اسک،

کند، نه زیاد. چارا؟ چاون باا ایان پاا بینم که ماداری پای من درد مینوم میبلند می

نی:تادم، با پای برزخی که در این پا ادیام نده اسک، افتادم. این پا متأثّر نشده اساک، 
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ولی پای برزخی متأثر  ،چون من با این پا در چاه نی:تادم یا از باالی پشک بام نی:تادم

ر ایان پاا بیشاتر اساک، چاون آن ک. منتها تأثّر پای برزخی، برزخی اسک و تأثّنده اس

 خ:یف اسک.

 چرا خود همان روح نباند؟ -

دارد، های   دارد، نه چشم دارد، نه سار دارد، ناه دساک روح نه پا روح پا ندارد. -

 آن بادن روح انساانه کاه دارای بادن اساک و باه وسایلها را ندارد. ما آنکدام از این

جا اساک از کنیم. روایتی که در اینآن را بحث می ،کندثواب و عااب را احساس می

 اْلاأَرْوَاحَ إِنَّالَ  )ا( قَ قِادِعَنِ الیَّ»، حدیث 269ه ، ص:ح6جمله در بحار االنوار، جلد 

ماا  دقاککنیم، نمای دقاککنند ماا در احادیاث ها که خیال میآن« اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي

تر بر حدیث و قرآن رونن دقک در در قرآن که ما داریم، ما را دقکک، چون بیشتر اس

 کند.می

 وَ تَعَارَ ُ اْلجَنَّةِ فِي نَجَرَةٍ فِي اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي اْلأَرْوَاحَ إِنَّالَ  )ا( قَ قِادِعَنِ الیَّ»

ک هساتند را نادام ارواح اسک؟ ارواحی که اهل جتعارفوا و تتسائلوا، کیعنی ت« تَسَاءَلُ

ادِ صِ:َةِ فِي اْلأَرْوَاحَ إِنَّ» سؤال  کند.بحث می در کجاا؟ بعادالموت اساک. ایان « اْلأَجْساَ

:َةِبِ اْلأَرْوَاحَ إِنَّ» ، ن:رمود «اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي اْلأَرْوَاحَ إِنَّ» ادِ یاِ روح باه صا:ک « اْلأَجْساَ

د نیسک. جساد دارای جسد نیسک، جسد به ص:ک روح نیسک، روح هم به ص:ک جس

ها اسک، چه لطیاف ابعاد هندسی خاص اسک و دارای سر و دسک و پا و چنین حر 

مغا  روح در  ،ها را نادارد. روح سار نادارد، بلاهباند و چه ییر لطیف، روح این حر 

ییاره، لطیاف و  گونکلطیف، استخوان سر ندارد که موی لطیف،  امامغ  انسان اسک 

به دو صاورت اساک  « فِی»، این «فِی»؛ «اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي اْلأَرْوَاحَ نَّإِ»اوالً. ثانیًا  خیر.

 فِي»الموت، این ارواح در خود این اجساد؟ نه  بع« اْلأَجْسَادِ یفِ اْلأَرْوَاحَ إِنَّ» یک مرتبه

یعنی در اجسادی که مواصف این اجساد هستند، مماثال ایان اجسااد « اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ

 یعنی چه؟ «اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي»ر از نظر فی یکی و هندسی ییر این بانند که هستند. اگ

از نظار هندسای و  اماابلکه از نظر فی یکی، وزن آن از این اجساد بسیار کمتار اساک، 

طور معناا کارد کاه نود این حدیث را اینپس نمی«. اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي»نکل ماهری 

ناود. اجسااد نمایاانیر میه یعنی خود ارواح باه چهار« اْلأَجْسَادِ :َةِصِ فِي اْلأَرْوَاحَ إِنَّ»

 «.اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي»

 بلکه مراد اجساادخود این اجساد اسک، « اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ فِي»نود گ:ک  دوم  نمی

این اجساد اسک، منتها در عالم تکلیف ارواح ما در دو جسد بودند، جسد  ییردییری 
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جساد ییار  –حیات دنیا، ناه بارزخ البته-این جسد اسک و جسد ییر مرئی که ماهری 

میارد، زمانی کاه انساان می امااسک،  ینمرئی که جسد برزخی اسک که روح در جسد

 فِي» درماند رود و باقی میرود، روح از این جسد ماهری کنار مییک جسد کنار می

 این یک حدیث.« اْلأَجْسَادِ صِ:َةِ

عناه )ا( فای الحادیث »بحاار هماان آدرسای کاه عارض کاردیم. حدیث دییار در 

ماؤمن  درجاا بحاث چون این؛ روح مؤمن 1«رُوحُهُ تُؤْخَبُ ثُمَّالثّواب الابر و عاابه قال  

 افَلَا اْلعَیْنِ قَرِیرَ نَمْ لَهُ یُاَالُ ثُمَّ مَْن ِلَهُ رَیَى حَیْثُ اْلجَنَّةِ فِي فَتُوضَعُ رُوحُهُ تُؤْخَبُثّمَّ » اسک

ایان جساد  امااجسد، کادام جساد؟ جساد اساک،  «جَسَدَهُ تُیِیبُ اْلجَنَّةِ مِنَ نَْ:حَةٌ تَ َالُ

یبُ اْلجَنَّاةِ مِنَ نَْ:حَةٌ» 3،«كَأَبْدَانِهِمْ یَبْدَانٍ» 2،«اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ» دَهُ تُیاِ  وَ لَابَّتَهَا یَجِادُ جَساَ

 رُوحُهُ تُؤْخَبُ ثُمَّ... یَهْلًا لَا وَ بِكَ مَرْحَبًا لَا قَالَْک اْلكَافِرُ لَدَخَ إِذَا وَ قَالَ یُبْعَثَ حَتَّى طِیبَهَا

 الی آخر حدیث.  4«النَّارِ مِنَ نَْ:حَةٌ تَ َْل لَمْ ثُمَّ النَّارِ مِنَ مَْاعَدَهُ رَیَى حَیْثُ فَتُوضَعُ

مهار  5«الظَّهْارِ إِلَاى (ا) مِنِینَاْلمُاؤْ یَمِیارِ مَعَ خَرَجْکُ  قَالَ اْلعُرَنِيِّ حَبَّةَ»حدیث دییر 

لَامِ بِاوَادِ  فَوَقَافَ»باناد.  ، که قبرستانباندب ان جُکه « ةالکوف مهر»، ةالکوف  كَأَنَّاهُ الساَّ

 نَاالَنِي حَتَّاى قُمْکُ ثُمَّ مَلِْلکُ حَتَّى جَلَسْکُ ثُمَّ یَعْیَیْکُ حَتَّى بِاِیَامِهِ فَاُمْکُ لِأَْقوَام  مُخَاطِب 

بینم، ناه دهاد مان نمایانجاام می یخسته نادم، حزارت کارهاای« یَوَّلًا نَالَنِي مَا مِْثلُ

 وَ قُمْاکُ ثُامَّ مَلِْلاکُ حَتَّاى جَلَسْکُ ثُمَّ»بینیم. ها را میننوم و نه آنصدای اموات را می

:َْاکُ قَدْ إِنِّي اْلمُؤْمِنِینَ یَمِیرَ یَا فَاُْلکُ رِدَائِي جَمَعْکُ  فَرَاحَاةَ اْلاِیَاامِ طُاولِ نْمِا عَلَیْاكَ یَناْ

 إِلَّاا هُاوَ إِنْ حَبَّاةُ یَاا فَاَاالَ عَلَیْاهِ لِایَجْلِسَ الرِّدَاءَ طَرَحْکُ ثُمَّ»استراحک ب:رمایید. « سَاعَةٍ

 لَاوْ وَ مْنَعَا قَاالَ لَكَابَلِكَ إِنَّهُامْ وَ اْلمُاؤْمِنِینَ یَمِیارَ یَاا قُْلکُ قَالَ مُؤَانَسَتُهُ یَوْ مُؤْمِن  مُحَادَثَةُ

فَ ، «حَلَاااًا حَلَاااًا»ارواح را، ارواح دیاادنی اسااک. « حَلَاااًا حَلَاااًا لَاارَیَیْتَهُمْ لَااكَ كُشااِ

یاا امیرالماؤمنین  .امر آن باه ساومی نرسایده اساک« یَرْوَاح  یَمْ یَجْسَام  فَاُْلکُ یَتَحَادَثُونَ»

 فَاَاالَ»خاود ارواح، « یَرْوَاح  یَمْ»هاا اساک؟ ید اجسام همینیفرماآنچه نما مشاهده می

 قِیالَ إِلَّاا اْلاأَرْضِ بِاَاااِ مِانْ بُْاعَاةٍ فِاي یَمُاوتُ مُؤْمِن  مِنْ مَا وَ» ارواحی؟ چه اما« یَرْوَاح 
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روح اساک در دو بُعاد، در آن « عَدْنٍ جَنَّةِ مِنْ لَبُْاعَةٌ إِنَّهَا وَ السَّلَامِ بِوَادِ  اْلحَاِي لِرُوحِهِ

مرئی نیسک، در آن بُعدی که  وقکوح خود انسان اسک که هی  بُعد که مرئی نیسک، ر

مرین اساک. روحای االتکلیف این بدن هم نیسک، بلکه بینمرئی اسک، تمامًا در عالم 

اسک که در روی دییر قرار گرفته اسک، یعنی روح خود انسان کاه در بادن باه جسام 

 نود.مرو ح و روح مجس م تعبیر می

 فِادَا َ جُعِْلاکُ لَاهُ قُْلاکُ  قَالَ (ا) اللَّهِ عَبْدِ یَبِي عَنْ اْلحَنَّاطِ دٍوَلَّا یَبِي»  حدیث دییر

روایک را برادران سنّی روایاک را  1«خُْزر  طُیُور  حَوَاصِلِ فِي اْلمُؤْمِنِینَ یَرْوَاحَ یَنَّ یَرْوُونَ

 عَلَى یَْكرَمُ اْلمُؤْمِنُ الَ فَاَالَ اْلعَرْشِ حَوْلَ خُْزر  طُیُور »کند. کنند، حزرت رد مینال می

پرنده، روح ماؤمن در ه دان پرنده، معدچینه« طَیْر  حَوْصَلَةِ فِي رُوحَهُ یَجْعَلَ یَنْ مِنْ اللَّهِ

یَبْادَانٍ »چیساک؟ « كَأَبْادَانِهِمْ»، «فِاي یَبْادَانٍ كَأَبْادَانِهِمْ لَكِانْ»گیارد. پرنده قارار میه معد

دهاد، بعاد روح را درون آن قارار می ،کنادبدنی را خلا  می یعنی خدا یک« كَأَبْدَانِهِمْ

مان در عاالم  باه خادا آن بادنی کاه مرباوط اگرجا این، در یعنی چه؟ آن اجنبی اسک

ه اصاب آن بدن و تعبیبتکلیف نبوده اسک، نه ماهرًا این بدن و نه باطنًا بدن برزخی، 

 آن بدن کاری به روح من ندارد.

 که روح را در خود دارد. ای اسک این یک مجسمه -

اجنبی اسک؟ نه، باید چیا ی مرباوط  منای که از ؟ مجسمهایمجسمهمنتها چه  -

به دو صورت اسک؛ « فِي یَبْدَانٍ كَأَبْدَانِهِمْ»منتها این « فِي یَبْدَانٍ كَأَبْدَانِهِمْ»به من باند. 

ناد، بعادًا  یک صورت این اسک  زماانی کاه انساان مارد و روح او از ایان بادن جادا

کند که به این صورت نیساک، ایان ها داخل میهای مانند اینخداوند روح را در بدن

در حالی که در عالم تکلیف این روح در دو بادن اساک؛ یاک مااهر نبوده اسک. بدن 

 اسک و یک باطن که بدن برزخی اسک که بدن رؤیا اسک. 

بادن  ایان روح را از استمرار اسک؛ یعنای وقتای خداوناد ایانیعنی « فی»پس این 

نسبک به بدن برزخی دخاول و کاون آن در آن  اما ،خارج کرد، از این بدن خارج کرد

 به حالک استمرار بااء روح در این بدن اسک. «فی»پس  بدن حالک استمرار دارد.

لَعَْناا مَبْیَااانَ بْاانِ یُااونُسَ نْعَاا»  حاادیث بعاادی همااان « ةهُ )ا( فاای حاادیث الحوصااَ

هُ فَإِذَا)ا(   قِلیَّادِعَنِ ا»دان، چینه یَّرَ جَالَّ وَ عَا َّ اللَّاهُ قَبَزاَ  قَالَاب  فِاي الارووحَ تِْلاكَ صاَ

در  البتهکند آیا بدنی که در خواب سیر می« الدوْنیَا فِي كَاَالَبِهِ قَالَب «. »الدوْنیَا فِي كَاَالَبِهِ
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ایان بادن نیساک، دارد و این سایر بارای  یککند، این واقعآن رویاهای صادق سیر می

دهاد، آن کند و کارهای خیر یاا نار بادنی انجاام میها پرواز میبلکه روح با آن بدن

 قَدِمَ فَإِذَا»مانند این قالب اسک و روح استمرارًا در آن قالب برزخی باقی خواهد ماند. 

 بِتِْلاكَ وهُعَرَفُ»بینند؟ اگر کسی بعد از این نخص بمیرد، او را با چه می« اْلاَادِمُ عَلَیْهِمُ

بینند. یعنی نکل بدن برزخی همین به همین نکل می« الدوْنیَا فِي كَانَْک الَّتِي الیُّورَةِ

مخیوصاًا -را،  ای ّی را یاا حایبینیاد می تانکل اسک. نما که کسی را در خواب می

بینید؟ در حاالی کاه ایان بادن خااک بینید، نما به چه نکل میدر خواب می -می ک

اگر هم بیادار اساک ایان بادن در جاای خاود اساک. ناما باه چاه ناکلی نده اسک، 

 -اووزن  اینکاهناه -بینید. پس صورت آن بدن برزخای بینید؟ به نکل خود او میمی

ورَةِ بِتِْلاكَ عَرَفُوهُ اْلاَادِمُ عَلَیْهِمُ قَدِمَ فَإِذَا»مانند همین بدن اسک و لبا   كَانَاْک الَّتِاي الیاُّ

 «.الدوْنیَا فِي

جلاد بحاار  هماه را از بحاار ناال کاردم. چهاار. «عن یبی بییر فای حادیثٍ»عد ب

جلد را بار  چهارماالنوار اسک که باب البرزخ و المعاد اسک و اگر بخواهیم کامالً این 

 کنیم.ماند یا نه، حاال بعدًا بحث میدانم جلدی میبکنیم، نمی یربالمبنای قرآن 

ه ن:همیدند و به ما اجاازده دادناد کاه درس من به یاد دارم که در مسجدالحرام ک

دادم کاه آمادم ایاران و باه مان الیاالتین درس مایبدهیم، من صحیح بخاری را بین

 احی )ح:ظاه ا(( گ:تاه باود ناما احما  هساتید،ابی ندی. بعد آقاای فتاگ:تند  وه

کنااد. ماان احادیااث صااحیح بخاااری هااا را زیاار و رو میدارد وهابی ، اوفهمیاادنمی

مساجدالحرام،  هاایدرس تریندادم و نالوغالتین درس هم مایالیبین دم وخوانمی

ب کرده بودند، یعنای گایش ناده همه تعج ،ها خلوت نده بوددرسه درس ما بود. هم

و لکن هبا الحادیث یخاالف تلاک اآلیاة »گ:تم  ، ولی میخواندمبودند، حدیث را می

و نیخ عبدا( بن ا  از ملک خالد جا که رسید تلیربه این«. المبارکة فی سورة الکبا

 آمد. ]...[ حمید

حاال ما فاط کاری با احادیث اهل سنّک نداریم، در احادیث نیعه هام باه هماین 

قاادر خرافااات روی ادیااث ناایعه آندر احادیااث ساانّی و در احیعناای صااورت اسااک. 

اید نکردن که ب توجهروی  از وارد نده اسک و یا لّباتیها و روی تبات و نادانیتعی

دینای مساتمری تخلیص بشود. اگر ما کتب احادیث خود را تخلیص نکنیم، هماان بی

 حاسبر خال  عال و بر خاال  که گیرد. چی ی اسک که در میان مردم دارد اوج می

کنند، اگار باه و بر خال  وجدان و بر خال  عدل و بر خال  واقع مردم مشاهده می
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این چاه صاادقی گویند می بیویند،قال و قال  مدامگ:ته نود و « قالَ الیّادق»عنوان 

 فهمد.اسک؟ صادقی که )معاذ ا(( نمی

م. کاار یبنابراین ما دو کار اصلی باید در مجتمع اساالمی خاود حتماًا انجاام دها

ک:اا طور کاه خداوناد خودهماان ل این اسک که ما بر محور قرآن تکیه کنیم،اصلی او

دوم احاادیثی کاه از ه اللک اساک و مرحلااسک، در کتاب خود هم خود د یکدر الوه

هاا معیومین )ا( روایک نده اساک، بایاد بادانیم کاه علیاه آن ائمه)ص( و  ا(رسول

، یهاودی، آباروی وحای را باردنهاا را باردن، اسک. بارای آباروی آن هخیلی جعل ند

اسالم وانمود کردناد ه پرسک، خود را به چهرچهپرسک، هرنوی، مشرک، بکثمسیحی، 

طور که متن را جعال ها جعل کردند، همانایستادند، اینها میل نمازص:و  او و در

خواهناد نود؟ آقایان یک سری میکنند. میر نمیکنند، خوب سند را هم جعل میمی

ادق )ا(»کنناد. . متن را جعال میکردجعل را  نود سندبیویند نمی بارای « قاال الیاّ

فاالن عاادل  اییک عده« ، عن فالنٍفالنٍ عن»این متن مجهول قابل قبول نود  اینکه

کنند که عادل هستند و عالم هستند، ثاه هستند که این ماتن باا ایان ساند درسک می

 درسک باند.

توانیم قبول کنیم آنچه را کاه راجاع باه بادن برزخای جا میاحادیثی که ما تا این

 هِايَ فَأَیْنَ قُْلکُهُ )ا( قَالَ  ْنفِی الحَدیثِ عَ بَیِیر  یَبِي عَنْ»  خواندیم، از جمله این اسک

ةٍ فِاي  قَالَ»رود؟ میرد، روح کجا میانسان که می 1«-رواح األ- ادِ كَهَیْئَاةِ رَوْضاَ  اْلأَجْساَ

 3،«كَأَبْادَانِهِمْ یَبْادَانٍ فِي» 2،«اْلأَجْسَادِ كَهَیْئَةِ رَوْضَةٍ فِي»  پس تعابیر این اسک« اْلجَنَّةِ فِي

این هماانی اساک کاه ماا در عاالم حیاات تکلیاف هام «. کَ»همه  4«الَبِهِكَاَ قَالَب  فِي»

 کنیم.دریافک می

و ی نیساک و روح االموت کاره بحث خواهد ند، اگر این بدن بعدمطالبی که بعدًا

بادن در ه کاره اسک، پس اگر ما روایاتی داریم که روح می اک تاا نیماههم بدن برزخی

اگر  ،دهدنود و او جواب مینشیند و از او سؤال میینود و در قبر مبدن او وارد می

اگار اهال ثاواب اساک  ،دهندخورد، او را عباب میاهل عباب اسک گُرز بر مغ  او می
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کنایم و قباول نکنایم کاه عجلاه له عج اینکهها را چه کار کنیم؟ یا این .نودچنین می

 عبابر آیاتی که ثواب و بر محو ائمه)ص( و  ا(رسولها را م  بدنییوی، باسک یا نه

ها را معلوم کنیم. این روح در ایان کند، باید آنبرزخی را برای ییر این بدن اثبات می

گیارد و دهاد، یعنای روح انساان در بادن بایاه قارار میگیرد و جواب میبدن قرار می

گیارد، گویاد کاه روح در ایان بادن قارار میدهد، در این بدن نه. روایک میجواب می

ایان بار خاال  حاس اساک، بار خاال   ناود، ثاواب و عاااب و...واب میو ج سؤال

آیه یا بیشتر راجع به حیاات  پنجاهسک. در قرآن نریف ما حدود هنیوص آیات هم 

خوانادیم از  کاه عارض کاردیم،بندی تهدسا باااز آیاات را  یماادارماا  داریم، هبرزخی

 مِانْ خُارُوج  إِلاى فَهَاْل بِابُنُوبِنا فَاعْتَرَْفنا اْثنَتَیْنِ یَیْتَنَایَحْ وَ اْثنَتَیْنِ یَمَتَّنَا رَبَّنا قالُوا»  جمله

که سه مرتبه ناد. اگار بعاد الماوت دو مرتبه احیاء اسک و دو مرتبه احیاء، این 1«سَبیل 

 که سه مرتبه ند. نود تا جواب سؤال را بدهد، اینانسان زنده می

 ؛«لحیاة الد نیالحیاء إ» -1

 ؛«برزخفی ال ةیثان ةًمر  اءیحإ» -2

ورِ فِااي نُ:ِااخَ وَ»کااه « خاارةاآلللحیاااة  ةثالثاا ةًماار  اءیاااح» -3  عِ َ الیااُّ  فِااي مَاانْ فَیااَ

  2.«یَْنظُرُونَ قِیام  هُمْ فَإِذا یُْخرى فیهِ نُ:ِخَ ثُمَّ اللَّهُ ناءَ مَنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ

 باه عناوان ماتاه بارای ماایااء و دو إحو إخال  نیوص آیاتی اسک که فاط د این

 مِنْ خَرَجُوا الَّبینَ إِلَى تَرَ لَمْ یَ»استثناء دارد، استثناء  البته ر کرده اسک.می ان اصلی مار

 امااکه این موت سوم، که موت سوم استثناء اسک.  3«اْلمَوْتِ حَبَرَ یُلُو   هُمْ وَ دِیارِهِمْ

و خود باا هماین بادن، روح در هماین بادن بارود  برای همه؟ اگر بنا نود می ک در قبر

استثناء نده اساک، ماا اساتثنای صددرصاد  درصدها، پس این صدسؤال جواب و این

 مَحَا َ مَانْ»صد اسک یا کساانی کاه رجاوا در رجعاک دارناد کاه نداریم. استثناء در

 یهآن قزا ایان رجاوا خااص اساک یاا 4«مَحْزاًا اْلكُْ:ارَ مَحَا َ مَانْ وَ مَحْزًا اْلإِیمَانَ

 .اسرائیل که جسم باره را بعد از کشتن به انسان مرده زدند و آن انسان زناده نادبنی

 کاری نداریم. ئاتما به استثنا

                                                           

 .11. غافر، آیه 1

 .68 . زمر، آیه2

 .243 . بقره، آیه3
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 بحث باره تمام ند؟ -

 زنیم.آن تمام ند، ما به عنوان استثنائات داریم مثال می -

 ]سؤال[ -

اساتثناء  صددرصادباود، کلّای ه گاوییم اگار ضاابطاستثناء بود، ماا می هابله آن -

دو حیااء و إحیااء و دو إماتاه اساک. ایان دو إی این اسک که دو کلّه خورد. ضابطنمی

 نااءَ مَانْ»دوم اساتثناء اساک بارای چاه کسای؟ بارای ه ، تازه در اماتهسکی که اماتهإ

دیون )ص( هساتند، ماد و محهساتند کاه محما« اللَّاهُ ناءَ مَنْ»اسک. کسانی که  1«اللَّهُ

دو احیاء ندارند، یک اماته دارند، دو اماته ندارند، چرا؟ همین  ،حیاء دارندإا یک هاین

 مَانْ إاِلَّ اْلاأَرْضِ فِاي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَیَعِ َ الیُّورِ فِي نُ:ِخَ وَ»  آیه که خواندم

ساک، ایان هام نی« اللَّاهُ نااءَ مَنْ»اسک از برای  یهثانه پس این صعاه که امات« اللَّهُ ناءَ

برای کال  به عنوان ضابطه امااز این طر . استثناء اسک، استثناء از آن طر ، استثناء 

 اموات دو احیاء و اماته اسک.

نود، روح به بدن انسان گوید در قبر انسان زنده میکه احیانًا می پس این روایاتی

. قابل قبول نیسکاین  ،عااب داردو  گردد و ثوابگردد و همین بدن انسان برمیبرمی

توجیاه در کاار یم مراد بدن برزخی اسک و اگار پابیرش ایان ییا باید توجیه کنیم، بیو

کنیم، چطاور ناما حادیث ماثالً یاا از طار  ماابال قباول نمای نباند یا از خود نص

فالن که در آیات  فالن عنگبارید و به خاطر حدیث داللک نیوص آیات را کنار می

یک    نیوص آیاتی در کار بود، یا نصاگر احادیثی بر خال اماجعل و ابهام نیسک؛ 

نود آن را کناار گباناک؟ میر می خورید.واحده در کار بود، نما به مشکل برمیه آی

اساک، حادیث را کاه عان فاالن عان فاالن  اماا ،ناود کناار گباناکخیر، قارآن را می

 نود کنار گبانک!نمی

 ]سؤال[ -

 همه را بیویم. خواستمنمیزیاد داریم،  آن هم یک انکال اسک. ما انکال -

زیااد راجاع باه فشاار قبار ی جدیاد. روایاک جلاد 105، از این 6بحار االنوار، جلد 

را مطالعه کردم، ضغط قبر و فشار قبر ما روایک ه هم ،این ضغط قبر و فشار قبرداریم، 

ی هار باراهساک اصالً قابل قبول نیسک، فشاار قبار  هازیاد داریم. خوب بعزی از آن

کسی که بمیرد، مؤمن باند، کافر باند، فاس  باند، به چه صورت اساک؟ میار فشاار 

                                                           

 .68. زمر، آیه 1
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باه چرا فشار قبار  ،برای مؤمن؟ اگر مؤمن باند یا کافر باند تعبیبنیسک؟  تعبیبقبر 

الهای اساک ه ؟ میر اتوماتیکی اسک؟ میر فشار قبر اتومااتیکی و بادون ارادرسداو می

سوزد، نه، اگر سوزد، کافر برود میوزد، مؤمن برود میسکه بیویند این آت  اسک، می

المًا وَ بَارْدًا كُاوني نارُ یا»سوزاند آت  به اختیار نما بسوزاند، خوب مؤمن را نمی  ساَ

دهد؟ به این بدن یا چه کسی می را نود، فشاردر قبر که فشار داده می 1«إِبْراهیمَ عَلى

ا(( ایان فشااری کاه  )معاذ نیسک توجهمخدا  دهد، آیاآن بدن؟ این فشار را خدا می

اسک، پیغمبر اساک. پاس ایان  امیرالمؤمنیندهد مؤمن اسک، این سلمان اسک، این می

قسم روایک قابل قبول نیسک که فشار قبر ولو نسبک به بدن برزخی. ما تمام روایاات 

 .برزخی اسک بدنگوییم فشار قبر را می

  ]سؤال[ -

یعنی مان کاافر نشاوم،  ؛خواهد بیوید من را فشار نده؟ میخواهد بیویدچه می -

العابادین را در قبار بیبارناد، قبار . و الّاا اماام زینبشومبه فشار  مبتالفاس  نشوم که 

 بدهد، ملم اسک.العابدین را عباب زینامام خدا  ،فشار دهد

 ]سؤال[ -

 گیرد؟لمان را نمیالمؤمن س« ال فرق بین المؤمن و الکافر»المؤمنین یعنی چه؟  -

 طور که نما فرمودید استثنائاتی دارد.همان -

 بشاودطور معناا لکن اگر اینبکنید. و ،خواهید توجیه بکنیداین توجیه اسک. می -

 نناسد.که فشار قبر مؤمن و کافر نمی

 کنند ]...[ فشار قبر اسک، مثالً ییبک کردن. مثالً گناهان را بیان می -

ماادر او گ:اک  باه ساعادت ... پیغمبار کاه از دوساتان هام باود یکی از اصحاب -

 کند.رسیده اسک، بعد پیغمبر فرمود  فشار قبر او را اذیک می

 دهم، فهرساک کالبارادران فهرساک مای آن سعد بان معااذ اساک، مان دارم باه -

ناود احادیثی که من نیاه کردم، در کنار من اسک و حاضر اساک، چاون هماه را نمی

در « ال فارق باین الماؤمن و الکاافر» سک این احادیث یک دساته اساک کاهخواند. فهر

ر در عدم فشار یمان و ک:خواهد بیوید افشار قبر. بخواهید پیدا کنید توجیه کنید، می

مثالً فرض  ه ندندارند، چه مؤمن و چه کافر. معنی آن این اسک. اگر گ:ت یکقبر مدخل

، باد هساتیدداریاد، نداریاد، خاوب  کنید در حکومک نظامی، در حکومک نظامی کاار
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کند، چون حکومک نظامی حساب مسلمان اسک، ییر مسلمان اسک، فرق نمی هستید،

کناد. مینمؤمن، کاافر، فارق  ،قبر حکومک نظامی اسک فشار جا درعامی دارد، در این

توجیاه کنیاد آیاا  خواهیادمیخواهید توجیه بکنیاد، خاوب توجیاه کنیاد. اگار اگر می

 تَجْتَنِبُاوا إِنْ»فرمایاد  که مبنای زندگی او ایماان باوده اساک، قارآن مینخص مؤمنی 

 دییر فشار چیسک؟! 1«سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَ:ِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ

 مثالً کبائر را انجام داده اسک. -

اسک به  را انجام داده اسک. اگر مؤمنی کبائرحاال مؤمنی که کبائر را انجام داده  -

 چه حساب او فشار قبر دارد؟ به حساب ایمان یا ییر ایمان؟

 ]سؤال[ -

معنی کنیاد.  2«جَهَنَّمُ فَجَ َاؤُهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا یَْاتُْل مَنْ» کافر؟ جا بیوییم مؤمنِاین -

هر دو فشاار متزاد هستند، « هلِک:ر»کافر « هالیمانِ»جا مؤمن این عین ایمان اسک. این

ناود گ:اک طاور هام نمیبنابراین این حاال اصرار هم نداریم.ر دارند، تناق  اسک. قب

  .بوجهٍ عام که مؤمن هم فشار قبر دارد

نوند و تا سینه در قبر خود ار و مؤمنین زنده میگوید  کالً ک:می ی کهروایت  دوم

  بول نیسک، خال  حس اسک، خاالنشینند. اگر نشستن این بدن اسک که قابل قمی

کتاب و سنّک اسک که در عالم برزخ به این بدن اصالً کااری ندارناد و اگار ماراد ه ادل

بیناد؟ در بارزخ بدن برزخی اسک، چرا تا سینه؟ میر انسان تا سینه در برزخ عباب می

برد، ایان این تا سینه ثواب و عااب می 3«عَشِیًّا وَ یُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ النَّارُ»که انسان 

کنیم و های را عارض مایسینه یلط اسک. روایاتی که در این باب اساک، ماا نموناه تا

 .217ه ، ص:ح9حدیث  -1. کنیممی تاسیمو بر س

 ناید قبر گنجای  ندانته باند که تا سینه هستند. -

 یهسعد را بیاویم، در ایان حادیث قزا یهخواهم قزمی «(ا) اللَّهِ عَبْدِ یَبِي عَنْ» -

ایان محاور  .6، بحار االناوار، جلاد 220ه بهتر اسک. ص:حکه گوید  میسعد را م:یّالً

 یُتِيَ  قَالَ (ا) اللَّهِ عَبْدِ یَبِي عَنْ»احادیثی اسک که در باب فشار قبر در چند بُعد اسک. 

 ا(رسولاز اصحاب بسیار صالح « مَاتَ قَدْ مُعَاذٍ بْنَ سَعْدَ إِنَّ لَهُ فَاِیلَ (ص) اللَّهِ رَسُولُ
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حَابُهُ قَامَ وَ (ص) اللَّهِ رَسُولُ فَاَامَ»)ص(  اگار خاود مرجاع تالیاد عاام بارای « مَعَاهُ یَصاْ

 فَاأَمَرَ»حاال پیغمبر ب رگوار تشریف آورده اسک.  .تشییع یک مؤمنی برود، حساب دارد

از  تاوان خواناد، یَسال باناد اعامسال مید خواند هم یُونهم یَسل می« سَعْدٍ بِغُسْلِ

سعد ایستاده و حزرت فرمود  او ه در خان« اْلبَابِ عِزَادَةِ عَلَى قَائِم  هُوَ وَ»ک، یُسل اس

ولُ تَبِعَهُ سَرِیرِهِ عَلَى حُمِلَ وَ كُ:ِّنَ وَ حُنِّطَ یَنْ فَلَمَّا»را یسل بدهید و او را بشویید.   رَساُ

باا لب خیلی باال اسک، هام حاال اگر هم قبول کنیم، مط« رِدَاءٍ لَا وَ حِبَاءٍ بِلَا (ص) اللَّهِ

 كَاانَ ثُامَّ»قدر پیغمبر ب رگاوار متاأثّر بودناد. برهنه و هم عبا را انداخته اسک، این یپا

رفاک، گاه این طر  و گاه باه آن طار  می« مَرَّةً السَّرِیرِ یَسْرَةَ وَ مَرَّةً السَّرِیرِ یَمْنَةَ یَْأخُبُ

خاود پیغمبار ب رگاوار، « لَحَادَهُ حَتَّاى (ص) اللَّاهِ رَسُولُ  َلَفَنَ اْلاَبْرِ إِلَى بِهِ اْنتَهَى حَتَّى»

وَّى وَ»داخل قبر او را تلاین فرمودناد.   حَجَارًا نَااوِلُونِي یَاُاولُ جَعَالَ وَ عَلَیْاهِ اللَّابِنَ ساَ

این  به اقرب انخاص حتیکه  افتد:اق میاتکم خوب این خیلی « رَْطبًا تُرَابًا نَاوِلُونِي

او باند ولی پیغمبر ب رگوار این را نشان دادند  فرزندکنید پدر او باند،  می ک که فرض

دو» .خواستند ثابک کنند که او چادر از نظر اساالمی مااام دارد اینکهبرای   مَاا بِاهِ یَساُ

ها ایان خشاک -اللّبن که جمع لبن اسک مابین-ها را بین این لَبِن، گِل آن« اللَّبِنِ بَیْنَ

وَّى وَ عَلَیْاهِ التُّرَابَ حَثَا وَ فَرَغَ یَنْ فَلَمَّا»کردند، به هم وصل می هارا با این گِل  قَبْارَهُ ساَ

معمااری و  یهایان قزا .«اْلبَلَاءُ إِلَیْهِ یَیِلُ وَ سَیَبْلَى یَنَّهُ لَأَعْلَمُ إِنِّي (ص) اللَّهِ رَسُولُ قَالَ

یاک ماادار سساک راه  گویند  دنیا میر چیسک؟ مااها میاسک که بعزی دقککار با 

جا حزرت جواب سؤال ماد م را برویم، سسک کار کنیم، سسک تجارت کنیم. نه، این

ها را با گِل بین آناگبانتی و م مرتبها را این خشک ا(رسولسؤال کردند یا  ،دادند

سازی؟ حزرت فرمود  میر داری ساختمان می ،انجام دادی مرتبها را پوناندی، این

« یَحْكَمَهُ عَمَلًا عَمِلَ إِذَا عَبْدًا یُحِبو اللَّهَ لَكِنَّ وَ اْلبَلَاءُ إِلَیْهِ یَیِلُ وَ سَیَبْلَى یَنَّهُ عْلَمُلَأَ إِنِّي»

کار باید محکم باند. کسی را که بخواهناد اعادام کنناد اگار ماری  اساک بایاد او را 

یک درس کلّی اسک که  زمان اعدام باید او را اعدام کنند. ایندر معالجه بکنند و بعد 

 کار انسان اصوالً باید محکم باند، سسک بودن فایده ندارد.

پیغمبر این کار را « اْلجَنَّةُ لَكَ هَنِیئًا سَعْدُ یَا سَعْدٍ یُمو قَالَْک عَلَیْهِ التُّرْبَةَ سَوَّى یَنْ فَلَمَّا»

ولُ فَاَالَ»انجام داد.  عْدٍ یُمَّ یَاا (ص) اللَّاهِ رَساُ عجاب! ایان خالصاه باه بهشاک  «مَاهْ ساَ

عْدًا فَاإِنَّ رَبِّاكِ عَلَى تَجْ ِمِي لَا»رود. نمی ابَْتهُ قَادْ ساَ مَّةٌ یَصاَ فشااری باه بادن ساعد « ضاَ

 فَرَجَاعَ قَاالَ»آید، فشار روحی، روحی اسک، فشار به بادن ساعد بار قبار وارد ناد. می

 مَا سَعْدٍ عَلَى صَنَعْکَ رَیَیْنَا َ لَاَدْ اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ فَاَالُوا النَّاسُ رَجَعَ وَ (ص) اللَّهِ رَسُولُ
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باید  ا(رسولیعنی این فرد اول از اصحاب  خیلی عجیب اسک،« یَحَدٍ عَلَى تَْینَعْهُ لَمْ

اصاالً انجاام  دییاران، بارای دادنادباند که پیغمبر کاری که نسبک به تشییع او انجام 

 وَ رِدَاءٍ بِلَا كَانَْک اْلمَلَائِكَةَ إِنَّ (ص) فَاَالَ حِبَاءٍ لَا وَ رِدَاءٍ بِلَا تَهُجَنَازَ تَبِعْکَ إِنَّكَ»دادند. ن

هاای عجیبای اساک. مالئکاه رداء ندارناد، حاباء ندارناد، میار خیلای حر « حِابَاءٍ لَا

حتماًا عماماه هام « رِدَاءٍ بِلَا»دویدند. مالئکه طور معنا کنیم که مالئکه پریشان میاین

طور نیسک اگر قسامتی از حادیثی را امه، ری ، ردا، حباء هم دانتند. ایند، عمدانتن

متی قباول، قسامتی های آن را قباول کنایم، نخیار، قساقبول کردیم، باید تمام قسامک

 همه ناقبول.  اوقات همه قبول و بعزیناقبول. بعزی اوقات 

 ]سؤال[ -

گبارنااد یااا مااا ها میهااایی کااه ناااهمثاال همااین تاج ،معناای بکنیاادیعناای چااه؟  -

دارم کاه بتاوانیم  یکمن خیلی جاد« حِبَاءٍ لَا وَ رِدَاءٍ بِلَا كَانَْک اْلمَلَائِكَةَ إِنَّ» گباریم.می

 حِبَاءٍ لَا وَ رِدَاءٍ بِلَا كَانَْک اْلمَلَائِكَةَ إِنَّ»پبیر نباند ما چه کار بکنیم؟ توجیه کنیم، توجیه

طاور دویاد و سار از پاا گاویم  فاالن ناخص همینیم، میکنمعنای مای« بِهَاا فَتَأَسَّیْکُ

جاا نناخک؟ نه، این تعبیر اساک. در ایننناخک. یعنی واقعًا سر خود را از پا نمینمی

طاور ناناختند و همینیعنای مالئکاه سار از پاا نمی« رِدَاءٍ لَا وَ حِبَاءٍ بِلَا»همین اسک. 

رَةَ وَ مَرَّةً السَّرِیرِ یَمْنَةَ تَْأخُبُ كُْنکَ وَ قَالُوا»ها رفتم. دویدند و من هم پشک سر آنمی  یَساْ

 یَدِ  كَانَْک قَالَ» گاه این طر ، گاه آن طر ؟ آن را فهمیدیم، چه بوداین « مَرَّةً السَّرِیرِ

ع جناازه مطلب باالتر ند، جبرئیل هم احتارام کارده اساک و باه تشایی« جَبْرَئِیلَ یَدِ فِي

طار  را جبرئیال آن « یَْأخُابُ حَیْاثُ آخُبُ»م اسک، ا( مکر آمده اسک، مؤمن خیلی عند

تاه ثاواب هام گارفتم. البگرفک، مان هام میر  میگرفتم. این طگرفک، من هم میمی

 لَحَدْتَهُ وَ جِنَازَتِهِ عَلَى صَلَّیْکَ وَ بِغُسْلِهِ یَمَرْتَ قَالُوا»اطرا  تابوت را انسان بییرد.  دارد

این تشکیالت فشاار باه ساعد وارد ه با هم« ضَمَّةٌ یَصَابَْتهُ قَدْ سَعْدًا إِنَّ قُْلکَ ثُمَّ قَبْرِهِ فِي

حادیث کاار  یجااه ما به هما« سُوءٌ یَهْلِهِ مَعَ خُلُاِهِ فِي كَانَ إِنَّهُ نَعَمْ  )ص( فَاَالَ»ند؟ 

خواهد بیوید اگر هم فشار قبر باوده اساک، فشاار باه ایان الً این حدیث نمیداریم. او

اسک کاه  اینای نیسک. توضیح ؟ این بدن کارهباید بانددن بوده اسک. میر این بدن ب

بوده کسی فشار به بدنی برزخی سعد، سعد چه « ثُمَّ»اسک. او بوده بدن برزخی  ،نخیر

 عَاْنكُمْ نُكَ:ِّارْ عَْناهُ تُْنهَاوْنَ ماا كَباائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ»اسک؟ آیا سعد مشمول این آیه نیسک؟ 
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ه سعد که تمام واجبات را عمال کارده اساک، هما 1«كَریمًا مُدْخَالً نُدْخِْلكُمْ وَ ئاتِكُمْسَیِّ

آن را عمال کارده اساک و  صغائر حتی ،واجبات را کبائرمحر مات را ترک کرده اسک، 

کبائر محر مات را ترک کرده اسک، یک مادار سوء خل  با اهل خود دانته اسک، ایان 

 كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إِنْ»ل خود، کبائر اسک؟ کبائر اسک. طب  نص یک مادار سوء خل  با اه

تاازه اگار هام اساتحااق « كَریماًا مُدْخَالً نُدْخِْلكُمْ وَ سَیِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَ:ِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما

 تا به حاال عارض کاردیم،باز هم هر چه  ،دانک ضغطی را در قبر و فشاری را در قبر

 خوانیم.ین بدن نخواهد بود. روایک دییر هم اسک که بعدًا میمربوط به ا

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْاآنِ اْلاُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْن»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبوهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبوهُ وَ تَرْ

 «.کُمْالسَّلَامُ عَلَیْوَ »

                                                           

 .31 . نساء، آیه1


