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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

بعدی که معاد است ه اصول مباحث برزخی را خدمت برادران عرض کردیم. مرحل

لفتظ در  بتهکنيم، درستت استت  لفظ معاد را که تکرار میاوالًدارای چند بحث است. 

در قرآن زیاد استت. ستل لفتظ معتاد  2«نُعيدُكُم»و  1«میُعيدُكُ»قرآن شریف نداریم، ولی 

ای است که در قرآن شریف برای یتو  الیيامتا الکبتری استت. يهمستفاد از اسماء وصف

این عود، عود چيست؟ آیا فیت  عتود روا استت یتا جریانتار دیهتری بته همترا  روا 

الً بحتث کتردیم کته بعد الفور المطلق است که نته، مف تد بود. عود روا، عود خواه

 فتور سيتدا کتالًاگر انسان با مور عن الحياة الدنيا فور مطلق سيدا کنتد، روا انستان 

کند، اصالً روا انسان هيچ نباشد، بنابراین معاد معنا ندارد. خداونتد همتان را ایدتاد 

کند، روا دیهر که در میود. اگر روا دیهری ایداد شکند، او که دوبار  ایداد نمیمی

عالم تکليف کاری نکرد  است. در عالم تکليف نبود  است. بنابراین بایتد روا انستان 

ا که در عالم تکليف بود  است و در برزخ بود  است یو  الیياما الکبری یت  حيتاةم م ت
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ای مراحلی استت، متًالً ا بعد از حيار است، چون حيار دارداشته باشد. این حياةم م 

شتود، اعتدا  روا استت، انتیتال روا اماتته می« عن الحيتاة التد نيا»هنهامی که انسان 

 کتالًاست از این بدن به استمرار بدن برزخی و انف تال از ایتن بتدن استت. بنتابراین 

شود یتا مور به معنای فور مطلق نيست، بلکه یا انتیال است یا وضع روا عوض می

 شود. میوضع بدن عوض 

احيتاء در بترزخ و  کتلصعیه از بترای  دوآیه،  دوبر حسب ن وص آیاتی، حداقل 

ماوارِ وَ »شود که در این عالم تکليف ایداد می وَ نُفِخَ فِي ال ُّورِ فَ َعِقَ مَتنْ فِتي الستَّ

وجتود دارد. « هُتم» 1«فَتِِاا هُتمْ قِيتا ٌ مَنْ فِي اْلأَرْضِ إاِلَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُْختر 

عن »ی نکرد  است، اماته نبود، اماته کلنکرد  است، افناء « ال هُم»را « هُم»اولی ه صعی

هوشتی بتود کته از متور بتاالتر استت. نبتود، بلکته ایتن صتعیه و بی« الحياة الر وحيتا

اولتی ه هوشی مطلق که صتعیولکن روا موجود بود. بعد از بی ،هوشی مطلق بودبی

ولکن  ،مدددًا از حالت صعیه برگشت« فَِِاا هُمْ قِيا ٌ یَْنظُرُونَ نُفِخَ فيهِ أُْخر  ثُمَّ»است 

ع عتن» عودی   عد است:بُ دوبه عالم دیهر وارد شد. این معاد دارای  « یا األولت ال تع

طور که از عالم تکليف به بترزخ منتیتل شتد  بتود بتا همان :به حالت قبلی است. دو 

حساب منتیل خواهد شد. دستها  عالم تکليف الیو عالم برزخ به  ثانيه، ازه این صعی

اضافه با دستها  عالم برزخ، این دو دستها  با هم درنوردید   ،شوددر هم نوردید  می

ثانيته کته ه ماته که فنتاء مطلتق نيستت و در مرحلتاإلاولی صعیاه شود و در مرحلمی

را هتای دیهتر د استت. حتاال معادحياء فعتالً دو معتااإلحياء است و در صعیااإلصعیا

 کنيم. عرض می

معاد اول برگشت روا انسان به حالت حياتی که در بزرخ داشت که صعیه از بين 

وضتع  ،دو  از نظر زمتان و مکتان و از نظتر حستاب و ثتواب و عیتابه رود. مرحلمی

  عالم تکليف و عتالم بترزخ درکالًشود. چون شود و عوض میفه منتیل میکلارواا م

عد ثانی عود به زمان و مکتان و حستاب شود در بُشود و روا عود میهم نوردید  می

 و ثواب و عیاب دیهر، این عود دو  است. 

آیتا  ،شتود در ایتن دو مرحلتهاین سؤال است که آیا روا انسان که اعاد  می :سو 

عتود گویند روا بدون بدن بدنی هم دارد یا بدنی ندارد؟ گروهی هستند که رسمًا می

بتود. چنتان کته صتدوقيون از گردد و در حيار حساب و ثتواب و عیتاب خواهتد می
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بتن متریم ( ع عترض کردنتد: یتا ون ختدمت مستي  گفتند. صتدوقيين چنين میانديلي

د؟ عترض يتگویت طعا  و شراب و... وجود دارد؟ فرمود: شما چه میاهلل آیا در جنروا

ست. بعد حضرر مًال زدند. چنانکته در کردند: نه، فی  روا است. فرمود: این ظلم ا

شتود. بتا  تکميتلبایتد در بيتان  ،انديل برنابا این مذکور است. مًال خيلی عالی زدید

مًال حیایق را بيان فرمودند. فرمودند: اگر دو نفر با هم شتری  بودنتد و هتر دو کتار 

دیهتری مورد نظر را اندا  دادند، صحي  است به یکی از دو نفر مزد داد  شتود و بته 

نه؟ گفتند: نه. فرمود: روا و بدن با هم در عالم تکليف شری  بودنتد. اگتر فیت  روا 

در عالم جزا حساب و ثواب و عیاب داشته باشد، شری  دیهر که بدن استت محترو  

حياء شود روا إظلم مطلق است. اگر  ،نشوند. اگر هيچ کدا  احياء است این ظلم است

لم استت، منتاتا الظنه بدن اخروی این بعضبرزخی و  بدنی در کار نباشد، نه بدن اما

 این بيان تکميل دارد. 

 

 ]سؤال[ -

 تکرار شود. اینکهفرمایيد برای دانيد. میاین را شما می -

بن متریم اگر سؤال شود که جسم دارای شعور نيست. بنابراین این مًال که مسي  

انسان با هم شری  شتدند هتر دو ( ع فرمودند با جریان موجود فرق دارد. اگر دو نفر 

روا و بتدن کته  امتا کردند، هر دو را باید حساب و جزاء داد.شعور دارند، هر دو کار 

هر دو با هم شری  هستند، در عالم تکليف شعور برای روا است، بدن شتعور نتدارد. 

درست است،  :بنابراین اگر فی  روا احياء شود و بدن احياء نهردد ظلم است. جواب

عتتد عتتد استتت. یتت  بُروا در دو بُ يتتتالفعادارک روا و  امتتابتترای روا استتت،  شتتعور

دهتد، عیيتد  استت، های زشت و زیبایی که روا بدون نياز به بتدن اندتا  میيتالفع

است و... اموری که نياز به بدن نه برزخی و نته اختروی  يتعلم است، معرفت است، ن

دهتد گرچته بتدن ن اندتا  میبتده یت  کارهتایی استت کته روا بته وستيل امانيست. 

توانتد اندتا  دهتد. ازدوار کتردن، ختوردن، بتدن نمیه وسيلروا بدون  امافامد. نمی

د ، بدون خوابيدن، رفتن، آمدن و... کارهایی که چه زشت باشد و چه زیبا، روا بمدر 

ه وستيل تواند اندا  دهتد. بلکته روا بتهبدن برزخی یا اخروی یا هر دو یا دنيوی نمی

جا دو شری  هستند، دو نفر هستند. یکتی روا . بنابراین در ایندهدا اندا  میم بدنٌ 

است در اعمالی که مربوط به بدن نيست. دو  خود روا است در اعمتالی کته مربتوط 

طتور بتن متریم را بایتد اینجا بيان حضرر مسي  به بدن است، سل شری  است. این
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به بتدن در آن اعمتال نيستت. دو  روا  معنا کرد، ی  روا است در اعمالی که نيازی

کنتد. اگتر جتزای است در اعمالی که نياز به بدن است. سل جزا بته دو شتکل کتار می

جتزای روا را ندهنتد در اعمتالی  اماروا را بدهند در اعمالی که نياز به بدن نيست، 

ا های ثواب یا عیتاب روا راین ظلم است. یعنی میداری از جزا ،که نياز به بدن است

بدن اندتا  ه در اعمالی که روا به وسيل امااند، در اعمالی که نياز به بدن نيست داد 

شتود روحتانی جزای روا را نمی ،چه اعمال درست و چه اعمال نادرست ،داد  است

داد. روا نکاا ندارد، روا خوردن نتدارد، آشتاميدن نتدارد، روا کارهتای جستمی را 

 ،حياء شود، یو  الیياما الکبری بدون هيچ بدنیروا إد  ندارد. بنابراین اگر فی  بمدر 

های روا را يتالفعجا است، بنابراین بعضی از آن بانه برزخی و نه دنيوی که مناسب 

 اند. کرد  طرا

ر اعمال بدنی روا وارد دبحث اگر چنانچه ثوابی بر این بدن ه وانهای برای تکمل

شتود، چته کستی نی روا وارد میشود یا عذابی بتر ایتن بتدن برحستب اعمتال بتدمی

روا ادراک  امتاکند؟ روا، درست استت بتدن بمدتر د  ختود شتعور نتدارد، ادراک می

یت  عمتل کته  :دو عمتل دارد. دو عمتل دارد اینکهکند. روا دو ادراک دارد کما می

خواهد و ی  عمتل مربتوط بته روا استت و بتدن مربوط به خود روا است، بدن نمی

کند. این جزا چته ثتواب باشتد چته عیتاب، آن م روا ادراک میرا ه اءخواهد. جزمی

متا  1«جَنَّتَتيْنِ»چيزی که مربوط به خود روا است، به خود روا و لذا در قرآن شتریف 

است.  تدو جن 3«وَ جَنَ  اْلدَنَّتَيْنِ دانٍ» 2،«جَنَّتانِ رَبِّهِ مَیا َ خافَ لِمَنْ وَ»مکرر داریم و 

جا شما هر چه باغ بخواهيد در این 4«مَزیدٌ لَدَیْنا»چون  ،نيستت دو باغ مراد از دو جن

روا استت و یت  بختش  جنتی  بخش  دهد. جنعتان دو بخش است:ه شما میخدا ب

شود می توجههایی است که به روا مروا مربوط به آن ثواب جنتجسم است.  جنت

 جنتتو غيتر . استت و  توجهو نياز بدن نيست. معرفت است، علم است، عبادر است، 

 دهد. جسم اندا  میه هایی که روا به وسيلجسم مربوط است به استفاد 
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 ]سؤال[ -

 رفتيد. یشما جای دیهر -

 

 ]سؤال[  -

را من عرض کرد . اگر چنانچته خداونتد روا را  «جَنَّتانِ رَبِّهِ مَیا َ خافَ لِمَنْ وَ» -

ار نباشتد، آیتا خداونتد روا را در یو  الیياما الکبری احياء کنتد و اصتالً بتدنی در کت

بدهد با جسم دیهری که خدا  ءاعمال جسمی هيچ جزا ندهد؟ ظلم است. روا را جزا

کنتد است. چون ادراکی که روا می «االنسان جنب كالحدر في»که کند؟ اینخلق می

ادراک،  ،اگر بدن ختود ایتن روا استت ،شوداز نظر ثواب و عیابی که به بدن وارد می

، بدن دیهری است نه. اگر ی  سيلی به صورر فرزنتد شتما بزننتد، اک کامل استادر

اگر به صورر شما بزننتد روا در  اماآید. آید، روا شما درد میصورر شما درد نمی

جا یت  جاتت استت. لتذا در عتالم جا دوبله است، آنآید. اینبُعد صورر به درد می

نشد  است، روا با بدن برزختی در  برزخ مادامی که بدن خاک نشد  است و خاکستر

هایی که هستتند جا است. آن بدنجا است، اصل جای او آنجا، اصل مکان آن آنآن

 مطلب دیهری است که استمرار دارد. 

 توجتهستار قترآن متا میدبه ن وص آیار  اینکهبنابراین میتضای عدالت قبل از 

 اعتاد  ابتدنٌ م تدر معاد با  ین است که روا انسانا يهالاه کنيم، میتضای عدالت کامل

؟ اگتتر بتتدن یعنتتی چتتهگتتذاریم کتته روا بیاولتتی کتته کنتتار میه شتتود. ستتل ایتتن مرحلتت

جا رسيدند کته متدا  بتدن را ین شيرازی (رضع در اسفار در باب معاد به اینصدرالد

ست. این حرف نيتراشيدند و به این رسيدند که روا با صورر است، هيوالیی در کار 

جستم، ولتو در نتداریم. صتورر بیهيتوال صورر بیما  اینکهت! برای خيلی هيوال اس

ی هيتوال را منکتر کلتنه چيز دیهر. شما اگر به طور  ،منتاا نه جسم ،ینه صورر باشدآ

چيتز  خالف نظترار ختود شتما استت، بترخالف همته هيوال که برهستيد، صورر بی

لطيتف استت متا  است. اگر مراد شما هيوالی خيلتی لطيتف استت، یعنتی بتدن بستيار

عرضی نداریم، درست است. در حالی که شما فرمودید باالخر  صتورر خواهتد بتود، 

ا بتدنٌ م تین چه حرفی است؟ باالخر  روا بتا روا با صورر خواهد بود بدون هيوال ا

جتا استت متا احتمتاالر را باید باشد. حاال در سبر و تیسيم و در احتمتاالتی کته این

کنيم، احتمتاالتی کته محتال ی که قابل قبول نيست رد میکنيم. ما احتماالتعرض می
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تر است این را مورد بحث قترار کنيم، احتماالتی که درست است یا درستاست رد می

 دهيم. می

ا اعتاد  گتردد، فیت  در بتدن بتدنٌ م تبنا شد روا بتا  که حاال :این است راحتماال

اولی خارر شد  است. فی  ه از صعی اینکهبرزخی است؟ بدن اعاد  است دیهر، برای 

؟ همين، یعنی این بدنی کته روا است با بدن برزخی است؟ فی  با همين بدن دنيوی

سال تکليفی زندگی کرد  است و چیدر اجزاء برای این بدن آمتد  استت  سندا در آن 

، شودکو  دماوند می را برای این بدن بياورند تما  اجزاء ندو رفته است که اگر بخواه

این روا را با این بتدن در یت  دوران ختاص  بخواهندیعنی اگر  است؟ این مطلب آیا

شود؟ سل شما بهویيتد کته بياورند مابیی آن چه می ،که هنوز تحول سيدا نکرد  است

ه اجزایی که این اجزاء، چه اجزای اصلی دیهران است و به وسيل کلروا را با بدن با 

نباتتار و ه مان دیهران استت بته وستيلنباتار و حيوانار منتیل شد  است، اجزاء ما

حيوانار منتیل شد  است، اجزایی است که نه اجزای اصلی دیهران است و نه اجزای 

شود و روا در این بدن با بدن اجزاء این بدن حشر می مًلثاین  کلفرعی مامان، با 

 کتلروا هم بتا بتدن برزختی و هتم بتا « ولیماما امکن أالدمع »برزخی خواهد بود 

 آید.ی این بدن دنيوی در طول تکليف میاجزا

مطلب دیهر این است که بدن برزخی لزو  نتدارد، چتون روا در بتدن برزختی در 

عالم برزخ جزای خود را دید  است. بنابراین در آخرر فی  با این بدن ماد ی با تما  

که اجزاء بياید، این هم نه. حرف دیهر این است که در طرف میابل برویم. آن اجزایی 

 يهنه، بی يهدر این بدن دنيوی انسان در طول تکليف با انسان هستند، فی  با او، با بی

 :است نو  سهآیند اجزایی که در طول تکليف با بدن انسان می يهاست. بی نو سه 

 کتالًو...  نباتتار حيوانار وه فين دیهر به وسيلکلابدان م يهاحيانًا اجزای اصل -1

دیهتران ه احيانًا اجزای اصلي جا است.آکل و مأکول اینه که شبا نيست، احيانًا است

شتود. ایتن اجتزای اصتلی دیهتران کته بته ایتن انستان منتیتل به این انسان منتیل می

 نيست، این ی  مورد است. معادالیو این جزء بدن معاد اصلی انسان  ،شودمی

ه دیهران که بته وستيل ایيهفرع دیهران که مامان هستند، اجزاء ایيهفرع اجزاء -2

هتا بياینتد؟ چته این ،شتودفرعی انسان می ءشود و اجزاانتیاالتی داخل بدن انسان می

 لزومی دارد. 
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دیهتران  يهاصتل ءنه از اجتزا ،رودآید و میای که به بدن انسان میيهفرع ءاجزا -3

رد بلکه اجزای مامان صرف است. امتروز ختودیهران است.  يهفرع ءاست و نه از اجزا

 و بعد تما  شد و از بين رفت. این هم چه لزومی دارد که بياید؟ 

کنم نه قول آخر؛ که روا انستان یتا بتا این بيان قول اخير است که دار  عرض می

بدن برزخی یا بدون آن هر چه، با آن بتدنی کته از ایتن بتدن دنيتوی و عتالم تکليتف 

ین بدن با این صدق نيست. اجزاء ا اماگردد، کند و احياء میاست، با این بدن عود می

ای کته در بعضتی روایتار دارد آن نطفته حتتیای و اجزاء اصلی ایتن بتدن کته ریشه

 ،خداوند انسان را از او خلق کرد  است؛ حاال کاری به درستی و نادرستی آن نتداریم

 اْلیَبْترِ فِتي  تَبْیَت»ختود آن نطفته  1«مِْناَتا خُلِتقَ النُّْطفَتاُ الَّتِتي» :ولی در روایار داریتم

  2.«ةًمُسْتَدِیرَ

کنيم کته ی داریم احتمتاالً بحتث متیکلکنيم. به طور ست بحث میحاال هر چه ه

 کليف از گوشتت و استتخوان بودنتد و غيتر انسان که در طول عالم ت يهاصل ءآن اجزا

گردد و این جا ضرری و ظلمی به کسی اصلی احياء می ءبودند، هر چه است آن اجزا

اصتلی کته در طتول  ، چتون بتا همتان اجتزاء نسبت به این روا عدل استوالًانيست. 

شود. ثانيًا بته اجتزای اصتلی دیهتران ظلتم تکليف با او بود  است، با همان احياء می

بدن بمانند یا ها بینيست که اگر اجزایی از ابدان دیهران داخل بدن من و ما شد، آن

چترا بتا  ،ان دیهران هم که جزء من شدندمام يهها کم شود. اجزای فرعبدن اصلی آن

هتا. اجتزای ها باشند، سل نه با من و نته بتا آنمن باشند؟ اگر بنا است که باشند با آن

دیهران، این هم چه  يهدیهران است و نه از اجزای فرع يهای که نه از اجزای اصليهفرع

ه لزومی دارد کته لزومی دارد باشد؟ لزومی ندارد حاال اگر هم باشد اشکالی ندارد، چ

انسان  يهاین است که اجزای اصل ،باشد؟! آن چيزی که از نظر عدالت ربانيه لزو  دارد

اقل در طتول حتد -حتاال بته قبتل از آن کتاری نتداریم-اقل در طتول تکليتف حتدکه 

احيتاء گتردد و روا در آن بتدن قترار بهيترد و  يهتکليف بود  استت ایتن اجتزای اصتل

 حساب و ثواب و عیاب و... 

های بدن یاخته کلعلم ثابت کرد  است که در هر چند سالی  کنندادعا میسؤال. 

اید. گویند، حتمًا شنيد ها را می. این حرفآیدهای دیهر میرود و یاختههر فردی می

                                                           

 .450، ص 1 . تهذیب األحكام، ج1

 . 251، ص 3. الکافی، ج 2
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اجتتزای اصتتلی انستتان،  حتتتیها و اجتتزای بتتدن انستتان نتته فرعتتًا یاختتته ،هایاختتته کتل

های دیهر روند و یاختهها میی اینکلاست، به طور های انسان که در درون استخوان

یته  اگر هم چنين مطلبی باشد، این فرضيه است، نظراوالًآید. این چند دروغ است. می

 ،انستان استت این داخل بدنهایی که این استخوان است، حیيیت نيست. ثانيًا سؤال:

. استتخوان بتزر  نتداردرا هتا استتخوان کته ایتن حرف ]...[ ؟روداین هم تحليتل متی

شود. فرض کنيد استخوان ی  میداری کم شود، الغر شتود، کمتی آب شتوید ولتی می

گوینتد میادیری از استخوان انسان در بدن باقی است. توجيه آن مطلبی که آقایان می

گردنتد ی نتابود نمیکلتها بته این است کته یاختته ،ها آمد اگر مًالً درست به نظر آن

دهنتد، تغييتر شتکل شوند، تغيير صورر میها عوض میند، یاختههای دیهر بياییاخته

 .دهندمی

  .قانون الوازیه -

گردد. درست است معتدو  ای معدو  نمیمعنی قانون الوازیه است که هيچ ماد   -

ی معدو  گردد؟ نه، کلشود. این حرف درستی است. ماد   به طور گردد، عوض مینمی

ها و عناصر و... متًالً هيتز  را کته ها و سروتونفواصل الکترونولکن ماد   بر اثر تغيير 

هيز  از بتين نرفتته استت هيتز  خاکستتر شتد  استت، صتورر  ،سوزاندند خاکستر شد

دیهری به خود گرفته است. بنابراین ماد   همان ماد   است، ولکن ماد   صورر ماهوی 

ی ختود را از دستت خود را از دست داد  است. صورر ظاهری خود را، صورر ماهو

خواهيم صتورر متاهوی بتدن بتاقی بمانتد، خيتر، ماننتد همتان داد  است. ما که نمی

فرمایيتد مًالی که در روایت است. به اما  صتادق ( ع عترض کردنتد کته آقتا شتما می

؟ حضرر مًال زدند. ی  خشتی شودعين همان بدن برگشت می ،وقتی که انسان مُرد

هِتیَ » 1«غَيْرُهَتا هِتيَ وَ هِتيَ هِتيَ»سمت کردند. فرمودنتد: بود این را شکستند، بعد دو ق

ایم، چتوب و در اصل ماد  ، خشت همان خشت است. متا ختاک اضتافه نيتاورد « هِیَ

هيئتت ایتن، ایم. همان خشتی را که شکستتيم، ایم، هيچ چيزی نياورد آشغال نياورد 

رگردانتد. ایتن هيئت ظاهری ایتن خشتت از دستت رفتت، ب -نهماهيت -هيئت ظاهری 

جا فترق ماد   همان ماد   است، صورر غير آن صورر است، صورر مماثل است. این

 کند. می

                                                           

 .219 ص ،10 ج األنوار، بحار. 1
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کنيم، متدو ر درستت متی مًلتثع بود  است، شکنيم، مرب  مرتبه ما خشت را میی

جا هم صورر عوض شد  است، یعنی مًال آن صورر قبلی هتم اینکنيم. درست می

ولی ماد   همتان  ،، مًال صورر قبلی هم نيستتواند باشدنيست. نه، عين آن که نمی

ای را که کند؟ خداوند همان ماد  ماد   است. ولکن یو  الیياما الکبری خداوند چه می

بنا است احياء گردد که خاک شد  است، که متفرق شد  است، که به جاهای مختلتف 

کند. عين صورر اولتی ارجا  میعالم رفته است، همان ماد   را به مًل صورر اولی 

عاد عين صورر اولی نيست. اگر هم امکان داشتته باشتد که از بين رفت. مُعاد فی المَ

بعد ایتن دستت الغتر شتد ایتن  ،لزومی ندارد. اگر کسی با این دست به کسی سيلی زد

گویند که صتورر عتوض شتد، صتورر مطلتب دهند یا نه؟ بله، نمیمی ءدست را جزا

ب است. این خشتی هم که شکسته شتد، اگتر بعتدًا بته صتورر نيست، عمد  ماد   مطل

ماد   همان ماد   است و صورر مانند همان صورر است. جزا روی چه  ،اولی برگردد

 شود؟ روی صورر یا ماد  ؟ روی ماد  . وارد می

 اید آیار متعد 1«تَعْلَمُونَ ال ما في نُْنشِئَكُمْ»در قرآن هم ما انشاء مًل زیاد داریم. 

گتردد. بته مًتل برمی«  أَمًْتالَكُم»، «أَمًْتالَكُمْ نُبَتدِّلَ أَنْ عَلت »ورد که بيش از د  م داریم،

شتود، یعنتی بتدنی انستان وجتود دارد، مًتل اعتاد  می  خود ماد   که وجود دارد، ماد 

صورر بدنی انسان در عالم تکليف این صورر از بين رفت، چون ختاک شتد  استت 

خداونتد ایتن متاد   را بته مًتل صتورر اولتی  ،رر از بتين رفتتدیهر. وقتی ایتن صتو

 جزا روی صورر وارد اوالً اینکهچرا؟ برای  ،گرداند. خوب این مطلب هم نيستبرمی

هتایی استت کته مرحتو  آقتای از حرف 2«ا امتنعتامم ت إعتادة المعتدو »شود، ثانيًا نمی

إعتادة »گوینتد ستت میهتا راها ایناین است. بعضی وقت ،سبزواری راست گفته است

خود معدو  را اعاد  کنند ممتنع است. خورشيد غروب کرد، بعتد « ا امتنعامم  المعدو 

 معتدو   محتال استت. اعتادبه همان ساعت برگردانند، ممتنع است دیهتر، رد الشتمل 

ی چته؟ آن دیهتر برگتردانيم؟ یعنت صورر که از بين رفت، عين این همان« ا امتنعامم »

گردانند کته آیتار متعتددی در گردانند. مًل آن صورر را برمیمیا بررفت. مًل آن ر

 این باب داریم. 

                                                           

 .61 . واقعه، آیه1
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ایتن ایتراد را وارد گردد، کستی این احتمال اخير که این اجزای اصلی انسان برمی

شوند. این عتين همتان حترف ها عوض میعلم ثابت کرد  است که یاخته ،که بله کند

 ایتن از اوالًبشوند، فرض کنيد کته عتوض شتوند. ها عوض هم که الوازیه است. یاخته

های یاختته امتاشتوند، نظر علمی، از نظر واقعی ثابت نيست. فرض کنيد که عوض می

عتوض شتود.  يتتولتو چاتر  و ماه ،استخوان که عوض شدند اصل ماد   موجود است

 ،کنتدستال کته زنتدگی می ش تتیا  سندا طور نيست که انسان در طول بنابراین این

حاال صد درصد ماد تًا و صورتًا  ،سال قبل این بدن چيز دیهری بود  است سندا الً مً

ها است غير آن است. اصالً اثبار این غير ممکن است، بلکه بر خالف خود حرف این

شتود. بياتود  گوید که هيچ چيز موجود نمیاو می البتهرود. که هيچ چيز از بين نمی

هتای حرفه نبتود  استت و موجتود شتد  استت. همت عالمه هم اینکهگفته است! برای 

 اینکهنه  ،رود حاالرود. از بين نمیالوازیه که درست نيست. بله هيچ چيز از بين نمی

ها اعدا  می ارواا جانکالًبعدًا  ،ها وقتی که عذاب خود را دیدندیجانمبعدًا. ارواا 

طور نيستت کته مترد  نکند. در بعد فيزیکی ایشوند. او در بعد فيزیکی صحبت میمی

 از بين رفتته استت. خيتر، کالً ،کنند که اگر صورر و هيئت چيزی عوض شدخيال می

صورر عوض شد  است، ولکن اصل ماد   که تما  موجودار عالم، تما  مواد  عالم از 

و... موجتب  هاحرکتها و ها و سروتونالکترونه فاصل اینکهنظر ماد  ، ماد   هستند العا 

اشياء در صتورر بتاطن، اار و صتور اشتياء در حالتت ظتاهر  هایيته ماهشود کمی

 فرض کنيد که عوض شود. این هم ی  مطلب است. 

 :حاال چه کنيم؟ در این احتماالر

 ؛گرددروا که بدون بدن برمی -1

 ؛فی  با بدن برزخی -2

 ؛اجزاء کلبا بدن اخروی  -3

 .و بدناجزاء و بدن برزخی، با هر د کلبا بدن اخروی  -4

بلکه بعض اجزاء است. بعض اجزاء هم یا همتان  ،اجزاء نيست کلبدن اخروی  اما

زمان تکليف بود  است که ما ایتن را معتیتد هستتيم یتا  کلاجزای اصلی است که در 

اجزاء مامتان دیهتران  امانه، اجزای اصلی دیهران که جزء بدن من شد  است نيست، 

ی  میدار اشکال دارد، اگر مامان بنا است چطور است؟ خوب این  ،در بدن من باشد

ای کته فیت  يتهکه باشد، چرا برای او نباشد برای من باشد؟ اجزاء سو  کته اجتزاء فرع
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در شما بود  است و به من منتیل شتد   اینکهمامان من است و مامان شما است، نه 

 . ر من است و به شما منتیل شد  استد اینکهها و نه با غذا و این حرف ،است

 ما باید فکر کنتيم کتدا  اقترب بته عتدل اوالًاین مراحل را ما در عالم معاد داریم. 

اگر اصالً بدن نباشتد،  -جاهایی که بدن است، بدن نيست که کاری نداریمدر -است؟ 

 اوالً ،برگردد« بدنٌ ما»اگر با  امابدون هيچ بدنی روا اعاد  گردد این اصالً ظلم است. 

گانه کدا  اقرب به عدل است و بعدًا برحسب ن توص هفتیا  ششدر این احتماالر 

کنيم کتته تمتتا  ایتتن بتتدن کنيم؟ آیتتا از آیتتار استتتفاد  متتیای متتیآیتتار چتته استتتفاد 

ایتن  1«رَمتيمٌ هِتيَ وَ اْلعِظتا َ یُحْيِ مَنْ قالَ خَْلیَهُ نَسِيَ وَ مًََالً لَنا ضَرَبَ وَ»گردد؟ برمی

گردد. آن حرفی که در روایتت دارد کته آن   برمیجزء ادله کسانی است که خود عظا

 اْلیَبْتترِ فِتتي تَبْیَتت » همتتان نطفتته ،کتته خداونتتد از آن نطفتته خلتتق کتترد  استتت اینطفتته

بحتث را عترض ه متًالً آن کنتار بترود؟ ایتن تتمت ،شتودو با همتان خلتق می« مُسْتَدِیرَةً

 کنيم. می

که وقتی شرو  کنم، حتال فاميد  من امروز کسالت داشتم، ولی این مطلب را می

 شِفاءٌ هُوَ ما اْلیُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ»سار قرآن است میدمن خوب خواهد شد. چون آیار 

 2«خَسارًا إاِلَّ الظَّالِمينَ یَزیدُ ال وَ لِْلمُؤْمِنينَ رَحْمَام وَ

 

نَتا لِمَتا عَظِتيمِ وَ وَفِّْیآنِ اْلیُترْْلِِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ امِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَاْاللَّاُمَّ اْش»

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»
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