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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

 ،کردیم. حاال از نظر عقل و عدل المعاد است عرضمعاد یومه احتماالتی که دربار

سااتی تحالل سلبًا و ایجابًا آیاا  مقدسکنيم و بعد به عنوان محور ابر و تقسيم میس

ه باره وجود دارد. اصل معاد را پذیرفتيم که عُود روح است از حالت صاعقکه در این 

بدن اسات کاه نيماه  لام اسات یاا فقان باا بادن  بیاولی به حيا  اخری، این یا کالً

 برزخی است، باز  لم است و یا فقن با بدن دنيوی است که باز  لم است یا اگر هام

ه اجزایی از اصول ابادان ساایر بر بدن برزخی بدن اخروی است بدن اخروی که اضاف

 مانند. بدن میای بیعدهفان نيز در آن وجود دارد باز  لم است، مکل

العاالمين در برکا   لم را نسبت به افعاال رب کله این  لم برکاتی دارد، ما البت

بر و تقسايم کنيم. ما با سانفی میقرآن شریف  مبنای عقل و عدل به نصوص آیاتی از

بدن بودن که هيچ، اگر فقن انسان کنيم، مراحل دارد، این بیطور عرض میداللی این

با بدن برزخی در یوم القيامة الکبری محشاور گاردد و بادن دنياوی هرگاز نباشاد، باه 

يّما ال سا شده است. و های روح با ابزار بدن دنيوی در یوم القيامة الکبری  لميتالفع
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برزخ آخار دارد و محادود الیاوم امااآخار نادارد،  جناتیوم القيامة الکبری برای اهل 

 است.

اگر چنانچه انسان در برزخ بدون بدن برزخی بود و فقن ثواب یاا عقااب بار روح 

 لام اسات. همچناين اگار انساان یاوم القياماة الکباری ه جاا نيماانسان وارد بود، این

محشور گردد و این بدن اخروی نباشد  لم اسات،  محشور گردد، فقن با بدن برزخی

اگر بدن دنيوی نباشد  لم است، اگر با بدن دنيوی باشاد و بادن برزخای نباشاد  لام 

است، اگر هر دو بدن نباشند چند  لم است، اگر هر دو بدن باشند عدل است. توضيح 

 دهيم. می

و مياانیين دریافات هایی را به عنوان برزخی ها و عقابدر عالم برزخ روح، ثواب

برزخی باشد و چه اهل نار برزخی باشد. ولی برزخ است،  جنتخواهد کرد، چه اهل 

اصالً نباید بدن دنيوی باشد چون برزخ است. بدن اخروی هم نباید باشد چون بارزخ 

برناد، باه است، بدن برزخی باید باشد، چون برزخ است. اگر کسی را باه کالنتاری می

کرده اسات، تماام جازای او را نبایاد در کالنتاری بدهناد، چاون  عنوان اینکه کار بدی

برزخ است، وقتی او را به دادگاه بردند مطلبی اسات یاا اگار خواساتند باه کسای اجار 

ه االجر نيست، چون وسن است، برزخ اسات، مرحلااولی تمامه خوبی بدهند، در مرحل

 تمام است. ه بعدی است که مرحل

تار تر شاود. یعنای  لام بيّنکنيم کاه روشانمای بحا  جنتحاال ما راجع به اهل 

شود اگر انسان در یوم القيامة الکباری فقان باا بادن برزخای احياا  گاردد و بادن می

دنيوی نباشد، برعکس بدن دنيوی باشد و بدن برزخی نباشد، هار دو  لام اسات. اگار 

بيناد، بيناد و یاا عقااب میکه در عالم برزخ با بدن برزخی ثواب میروح انسان چنان

ه اگر در آخر  هم همين بدن باشد، پس بدن دنيوی کجاا اساتپ پاس روح باه وسايل

بيناد. پاس ساه بدن دنيا انجام داده است ثوابًا و عقابًا جازا  نمیه اعمالی که با وسيل

شریک دارد. عيسی بن مریم در آن مثال فرمودند دو شریک، ما توضيحًا عرض کردیم 

تر یا هر چه، سه نفر باا ریک هستند، یک شریک قویسه شریک دارد. سه نفر با هم ش

هم شریک هستند. این سه نفر که با هم شریک هستند چه در کار خير و چاه در کاار 

یکی بيشتر و یکی کمتر، ولای هار ساه شر، هر سه باید جزا ببينند گرچه مراتب دارند، 

 باید جزا ببينند.

صلی انسان عبار  اسات از روح انسان در عالم تکليف دارای سه بُعد است، بُعد ا

ل روح شاود. شاریک اوت کاه بار او وارد میوارداتی اسا کلف است و درّاک کلکه م
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بدن برزخی است و شریک دوم روح این بدن است. روح با دو وسيله کار کرده اسات  

ناپيدا در عالم تکلياف بادن برزخای اسات ه پيدا، وسيله ناپيدا و یک وسيله یک وسيل

کند، هر کاری که با اعضای این بدن کند، با این بدن کار میحرکت می که با این بدن

بشود، هماان اعضاا  کاه باه ناام بادن برزخای اسات داخال ایان اعضاا  وجاود دارد. 

که اجزایی که در داخل و بطان دسات انساان اسات، باا  ااهر دسات انساان در چنان

سات باه عناوان طور دستی که در بطن ایان دحرکا  زشت و زیبا شریک است، همان

دست برزخی است و سر و پایی که با این بدن انسان در عاالم تکلياف اسات و ناه در 

ف است و نه در این کلف نيست، نه روح بر بدن برزخی مکلخواب، چون در خواب م

 ف است. کلبدن م

ف است، اعمال اختياری را که چه زیباا و کلدر حالت یقظه و بيداری که انسان م

دهناد، شاریک آن دو روح انساان دهد سه شریک با هم انجام میچه زشت انجام می

است، یک بخش از اعمال روح انسان، اعمال روحی است کاه نياازی باه بادن نادارد، 

جسام انجاام ه بخش دوم اعمال جسمی اسات کاه ایان اعماالی را کاه روح باه وسايل

دهد، یدهد، دو جسم است و هر دو جسم در این اعمالی که روح با جسم انجام ممی

 شریک هستند، جسم برزخی و همين جسم  اهری. 

که روح باید جزا ثوابًا یا عقابًا ببيند یا هم ثواب و هام عقااب  طوربنابراین همان

طور کااه روح در اعمااال باارای کسااانی کااه هاار دو جتاات را مسااتحن هسااتند، همااان

بادن انجاام ایان ه روحی باید جزا ببيند، در اعمال غيرمستقيمه که به وسايله مستقيم

دهد که در داخل این بدن و در کُمون و بطن ایان بادن برزخای اسات، بایاد یاک می

جزای دییر هم ببيند، جزای دوم به این معنا اسات کاه هام روح جازا ببيناد، باا ورود 

، چاون هار دو ثواب یا عقاب بر این بدن و هم با ورود ثواب یا عقاب بر بدن برزخای

 ها انجام داده است.آنه هستند و روح به وسيلمّال روح طور متداخل از ع به

بيناد و هار دو هام برزخای روح در عالم برزخ فقن در دو بُعاد جازا می اینکه اما 

ای کاه نيازمناد باه قيمهاست. یک بُعد جزای برزخی روح است نسبت به اعماال مسات

عْيَهُ أَنَّ وَ» کاالًکرده است، پس برزخی اسات، بدن نبوده،  وْ َ ساَ  یُجْازاهُ ثُامَّ * یُار  ساَ

ه است. این یک بُعد است و یک بُعد اعمالی است که انساان باه وسايل 1«اْلأَوْفى اْلجَزا َ
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ورود ثاواب و عقااب بار ه این دو بدن انجام داده است ولکن در عالم برزخ باه وسايل

 بيند، چون برزخی است. بدن برزخی روح جزا می

اسات، آن بادنی کاه از ایان بادن کسی بیوید در آخر  هم فقن باا بادن دنياوی 

میر بادن برزخای در  اینکهجا فقن با این است، نخير. چراپ برای شود، آنمحشور می

اعمال زشت و زیبا با این بدن نبوده است، اگر استحقاق ثواب دارد إلای غيار الناتایاة 

اسات، چاه در بارزخ و در قيامات، چارا فقان بایاد در بارزخ و قيامات  جنتها در این

 باشدپ محروم

کنيد.  دقتها چه از نظر شکل بح ، جدید است، از نظر مواد بح  مقداری بح 

اگر چنانچه روح انسان فقن در بُعد برزخی در قيامت جزای بدنی ببيناد،  لام اسات. 

فقن در بُعد این بدن در قيامت ببيند، پس این چطورپ  لم است. زیرا اگر انساان کاار 

نيستپ حااال کاه  1«مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطا ً»این کار خير  خيری انجام داده است، میر جزای

است، چرا وقتی که برزخ تمام شد بدن برزخی کناار رفات و بادن « مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطا ً»

که نيست. بله، در عالم بارزخ ثاواب بار بادن « مَجْذُوذٍ غَيْرَ عَطا ً»دنيوی فقن آمد. این 

خلود است، یوم قيامة الیومدنيوی برای  برزخی است، بر بدن دنيوی نيست؛ چون بدن

جاا بارزخ اسات. بناابراین در ایان احتمااال  کاه روح الکبری است، در حالی کاه این

انسان یوم القيامة الکبری بدون این بدن باشد کاه  لام اسات، فقان باا بادن برزخای 

باشد  لم است، فقن با بدن دنيوی باشد  لم است، بایاد باا بادنين باشاد. باا هار دو 

بدن دنيوی انسان دارای احتماالتی است که  امابدن، منتتا بدن برزخی که بيّن است، 

 کنيم. این یک جتت است.ما باز روی آن بح  می

 ]سؤال[ -

 بدن برزخی در ضمن این بدن دنيوی است، یعنی حرکا  خير و شرّی... -

 ملکو ِ این بدن دنيوی است.  -

یی که داخل دست انساان اسات کارهاای روی زنم، اجزامن برای شما مثال می -

دهيم یا روی دسات دهدپ نه، ما با روی دست یا کار خير انجام میدست را انجام می

ساوزد، سوزانند  اهر و باطن میوقتی که این دست را می امادهيم، کار شر انجام می

ر باا پان  نفا اینکاهمثال  چون با هم حرکت کردند. استپ نه،باطن  لم نسبت به پس 

 هم یک نفر را بکشند.

                                                           

 .108یه آ . هود،1



5 

 

 دهد.این  اهر است، باطن که کاری انجام نمی -

مثل این است که پن  نفر یک نفر بکشند، یک نفر را بزنند، اگر پن  نفر یک نفر  -

جاا هام شود گفت که یک نفر را بزنيد، نه، هر پن  نفر درست اسات. اینرا زدند، نمی

بزار هستند. یک شریک  اهر محسوس است، شریک هستند، دو نفر شریک به عنوان ا

یک شریکی که ملکو  به آن معنای دییار نيسات، باه ایان معناا بلاه. ملکاو  یعنای 

طوری که اجزای داخل جسمانی این دست با اجزای  اهر در حرکاا  زشات و همان

ایان دسات وارد اسات باا  کالطور هم دست برزخی که در زیبا شریک هستند، همان

به روح دارای حرکاا  اسات. بناابراین ایان  توجهای این دست با حرکا  زشت و زیب

طاور اسات. ناقص است، این نقصان است، نقصان ثاواب اسات، در عقااب هام همين

 تر شود.روشن اینکهزنيم برای حاال در ثواب مثال می

بادن ه راجع به بدنی کاه یاوم القياماة الکباری روح بایاد در آن بادن باا اضااف اما

رود،  لم است به کنار مایه که الزمجا چند احتمال وجود دارد. آنینبرزخی برود، ا

کاه محاال اسات هايچ. در عادل التای عقل است قطعاًا وجاود دارد و آنه که الزمآن

ی در  لم هم محال است. ناه در  لام است و در عدل عادی محال است و حتمحال 

 شود. نمی مطلن که انسان بدون هيچ بدن؛

رود. یاک برزخی است و با بدن دنيوی هم است، با کدام بدن مایحاال که با بدن 

سال در سن تکليف بوده است و در  پنجاهاحتمال است که این بدن دنيوی انسان که 

بدن در بُعد دو و سه که با هم یکی هساتند ه تمام اعمال زشت و زیبای روح به وسيل

مام این اجازا  باا روح که بدن برزخی و روح است، بدن برزخی و بدن دنيوی است، ت

چقدر بادل ماا خورد، دماوند، هر انسانی چقدر میه شود قلانسان محشور گردند. می

ماند هايچ ماند، آن چيزی که میرود، چقدر میآید، چقدر میچقدر می یتحلل است،

آیاد و کيلو. آن مقداری کاه میلو، صد کي شصتیا  پنجاهماند است، آن چيزی که می

شاود، آن شود و بعاد مقاداری دفاع میخورد و جز  خون میانسان میرود، وقتی می

جزئای از آن کاه  دفع شده است؛ منتتا یاک شده وشود جز  بدن او چيزی که دفع می

رود. اگار آید و میکند یا نه، و یک جزئی است که میلال پيدا میمستمر است، بعد تح

شاودپ ناه تنتاا هار دنی چقدر میانسان بخواهد با تمام این اجزا  محشور گردد، هر ب

آکال و ماأکول ه شود که شبتشود، بلکه بين ابدان تداخل حاصل میبدنی چقدر می

جا بيّن است، تداخل بين ابدان، من از بدن او، از بدن من و... این یاک مطلاب در این

 است.
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، همان کروموزم، همان اوول که از مقابل آن این است که نخير، همان نطفهه نقط

بينای کاه بسيار بسيار ریز ذرهه همان ذر 1«التَّرائِبِ وَ الصُّْلبِ بَيْنِ مِنْ یَْخرُجُ»رد و زن م

های کمک و با آمده است و همان با نطفه« التَّرائِبِ وَ الصُّْلبِ بَيْنِ»مبدأ در رحم است 

شود، ولی اصل اوّلی چيستپ فقان کم بزرگ میشود، کمکم جنين میمواد کمک کم

مقابل آن است. این دو در مقابل ه نه، این هم نقط يهان اصل اوّلی احيا  گردد، بقهم

 یکدییر قرار دارند. 

، بلکاه انساان باا اسات و ناه آخاریاست که نه اوّلی این -1« طا و بينتما متوس»

بدن خود که در عالم تکليف بوده است، فقن بارای اجازا  اصالی اسات.  يهاصل  اجزا

ان نه، فرق بين دییر و دییران این است که اجزا  دییران دو بخش اجزا  دییر و دییر

خوردن داخال بادن انساان ه است  یک بخش اجزای اصلی ابدان دییران که به وسيل

دییران که در خورد و خاوراک داخال بادن ه شود، این نه، یک بُعد هم اجزا  فرعيمی

دییر، اجزائی که انسان به شود، این هم نه، این اجزای دییران است. اجزای انسان می

و ناه از  غذا و حيوان خاورده اسات، ناه از اجازای اصالی دییاران باوده اساته وسيل

اجزای فرعی دییران بوده است، بلکه اجازا  دییار باوده اسات. از اجازای دییار باوده 

 است؛ یعنی اصالً کاری به ابدان دییران ندارد. این سه.

و الاا اجزا  اصلی  -عد استدر دو بُ-ه چتارم این است که اجزای اصلی دییران ن

دییر باشد، اشکالی ندارد. اجزای دییر، نه اجزای دییران، اجزای دییری که جز  بدن 

انسان شده است منتای اجزای دییران، اجزا  ابدان دییران نه اصالً و نه فرعًا نه، این 

یاک مقادار  -دفرض کنيد کاه دماوناد نباشا-شود. یعنی بدن انسان هم مثل اوّلی می

شود. چون از اجزای دییران چه اصالً و چه فرعاًا خيلای کام باه انساان تر میکوچک

 شود. این چتارم.ملحن می

خاواهيم مطلاب را تحقيان و وقتی می اینکهکنيم تا پنجم، احتماال  را عرض می

اهلل مطلاب اثبا  کرده باشيم، ال اله الاا اهلل، ترجيحًا این ال الاه الااا و تثبيت کنيم، نفی 

از نظر عقلی و عدلی ثابت و روشن به دست بياید. پنجم این اسات کاه اجازا  اصالی 

بدن خود انسان که در طول تکليف بوده است وجود دارد و اجزا  فرعی دییر نيست، 

 دییران است.  هایهای دییران هم نيست، اجزا  فرعی بدناجزا  اصلی بدن
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ست استپ کادام غلان اساتپ کادام  لام و علی ذلک از احتماال  است. کدام در

آکال و ماأکول ه استپ کدام محال استپ کدام عادل اساتپ کادام فضال اساتپ شابت

آکال ه کنند دارای چند بُعد است که این شبتآکل و مأکول که میه جا است، شبتاین

آکال و ماأکول ایان اسات کاه ه خواهد چه کاری انجام دهدپ غرض شبتو مأکول می

بين ببرد. از بين بردن معاد جسمانی با وسایل گونااگونی کاه باه  معاد جسمانی را از

خيال استدالل شبته است یا استبعاد است و یا چه است و یا چاه اسات، کاه معااد را 

 ها که بح  ندارد.خواهد از بين ببرد، بلکه معاد جسمانی را، جسم برزخی و ایننمی

تواند در است انسان نمی معاد جسمانی که با این جسم دنيوی به هر وضعی شده 

کنناد. یاک مرتباه جاا وارد مییوم القيامة الکباری عاود پيادا کناد، شابتاتی را در این

استدالل است، استدالل قابل قبول است روی چشم، روی قلب، نه عرفا، نه فالسفه، نه 

ای که رنا  دليال منکرین معاد جسمانی که مليّين ادیان هستند و نه غير، هيچ شبته

کاه برهاان باشاد و دليال  -داشته باشد تا چه رسد که عمان دليال رن  دليل حتی-

ًا، اصاالً و اباد . فقان اساتبعاد اسات. قارآن حساباشد، دليل قابل قبول باشد عقاالً و 

 وَ اْلعِظاامَ یُحْايِ مَانْ قاالَ خَْلقَهُ نَسِيَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ»کند  شریف زیاد استبعاد می

أَها الَّاذ  یُحْييتَا قُْل»ین استدالل کرد. این جواب  ا 1«رَميمٌ هِيَ قباول  2«مَارَّ ٍ أَوَّلَ أَْنشاَ

 داری که خداوند این را اول خلن کرد.

تر است یا خلن دوم کاه الیاو داردپا اگار یاک متندسای خلن اول بدون الیو متم

ل اوتر است یا یک ساختمان خيلی عالی را ساخت، بعد خراب شد دوباره بسازد متم

تار را قباول داریاد، ولای تار اسات. چارا شاما متمل متمتر اساتپ اوساخته است متم

عا کرد کاه مان هواپيماایی سااختم کاه سااعتی ر را قبول ندارید. اگر یک نفر ادتپایين

رود، کيلاومتر مای هشتصادرود، بعد بیوید که یکی هام سااختم کاه هزار کيلومتر می

در قرآن شریف  3«عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ»کند. این بول میکند، هزار را قرا قبول نمی هشتصد

هاا کاه گوینادپ اینها چاه چيازی می اهر  چند جا است، یک جا مسلام است که این

ان را که خداوند به عنوان خلن قبول دارند خداوند این انسان را آفریده است. این انس

مرتبه خلن شده است، چطاور در ها یک ل آفریده است، هر فرد فردی از افراد انساناو
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ا مقتضای عدالت از مقتضای خلن اول جدوم که یوم القيامة الکبری است و آنه مرتب

 اماال انسان بر مبنای حکمت است، بر مبنای عدالت است، انسان باالتر است. خلن او

 خلن ثانی بر مبنای نتيجه است، بر مبنای عدل است. 

روری داریام. اگار خلان اول عادل راجاح ما یک عدل راجح داریم و یک عدل ضا

خلن دوم که یاوم القياماة الکباری اسات  امااست که آن هم در اموری ضروری است، 

 در اصل معاد داریم. ایان اساتبعاد کالًای که ما هاین عدل ضروری است، بر مبنای ادل

 خلن است.

 جاواب دليال،« رَمايمٌ هِايَ وَ ظاامَاْلعِ یُحْيِ مَنْ قالَ خَْلقَهُ نَسِيَ وَ مَثَالً لَنا ضَرَبَ وَ»

ایان هام دليال اسات، « أَْنشَأَها الَّذ  یُحْييتَا قُْل»دليل است؛ جواب غير دليل چيستپ 

هماان کسای کاه « أَْنشَأَها الَّذ  یُحْييتَا قُْل»دهد. یعنی با دليل جواب غير دليل را می

ایان بارای او « عَلَيْاهِ أَهْاوَنُ هُاوَ»کناد. اوّل درست کارد، هماان هام دوم را درسات می

 تر است. آسان

طاور یک بُعد استبعاد است. البته در باب وجاود صاانع و وجاود خاالن هام همين

بينياد. در ین به مشکل برخوردند کاه شاما میموحد حتیاست. در باب وجود خالن 

ی، علمی و... اثباا  کارده اسات کاه خاالقی حسفطری، عقلی،  ادلهباب وجود خالن 

ل نادارد، چاه شود یک موجودی کاه اصاالً اوور میکند چطنسان فکر میا اماهست. 

ها؛ کسی آن را درست کرده است، چه بوده استپ چرا بوده، چرا من نبودمپ این حر 

آید، کند. این شبتا  که میآید و آدم را سردرگم میها میاین شبته است. این شبته

چه کاار کنادپ بعضای  اما ،ر است. متحيکندمغز هم تحيّر ایجاد میترین ولو برای قوی

شاود، بعضای اوقاا  هام نخيار. چاون دليال کند و ملحد میاوقا  به تحيّر اکتفا می

 صددرصاداسات. وقتای کاه دليال عقلای  صددرصادی و علمی حسفطری و عقلی و 

رود. و ایان جاز اساتبعاد چيازی کناار مای هااحر  است، دییر شبته و استبعاد و این

کناد ر اسات و او را منحار  میدر کسی، مخصوصًا استبعاد قوی ماؤث. استبعاد نيست

اگر کسی از نظر  1«بِالشَّكِّ اْليَقِينَ یَْنقُضُ لَا»از باب  اماکه استدالل قوی در کار نباشد. 

آن شابته اسات کاه حااال  ياهاستدالل به یقين رسيده است که جتان مبدأیی دارد، بق

يسات، زماان نادارد، مکاان نادارد، اول نادارد، آخار مبدأ دارد، این مبدأ که مانند ماا ن

شود که دليل عقلی نيست، این ساردرگمی عقلای شودپ این چه میندارد. این چه می
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العقل است، یاک برابار العقل است، یک دوناست. چون عقل سه حال دارد  یک فوق

 با عقل است. عقل این سه حالت را در نفی اثبا  دارد. 

ست که عقل بر آن احاطه دارد، علام بار آن احاطاه دارد، کام و برابر با عقل این ا

گویاد غلان زناد و میالعقل اسات، عقال را زماين میزیاد نيست. بعضی مطالب دون

 تا است و تناقضاتی که در باب تثلي  است. تا یکی است، یکی سه. سهکردی

شاته باشاد، تواناد آن را قباول داالعقل این است که عقل یا قباول دارد یاا میفوق

فتميادپ وجود دارد، چيستپ حقيقات آن را می عمومیه فتمد. نيروی جاذبولی نمی

فتميم. اگر ما علم محين و ماده وجود دارد، ولی حقيقت ماده چيستپ ما آن را نمی

ساتيم خاالن مااده شاویم؛ چاون توانبه حقيقت ماده را داشتيم، ما می صددرصدعلم 

های گذشته که اشاره است. بح  صددرصددر  درصد مطابن و مساوی با قعلم صد

بر وجاود مبادأ را ه قاطع ادلهکه  طورنظير و مثال عرض کردم. همان کردیم. به عنوان

نداشاته باشايد، تاازه اگار هام  ایادلاه اینکاهبارد، میار شبته و سردرگمی از بين نمی

 شود. شوم که دليل نمینداشته باشيد سردرگرم می ایادله

کائناا   کال اینکاهچ دليلی بر وجود خالن نبود، بر فرض محال. با فرض کنيم هي

مان  اینکاهدليل بر وجود خالن است. اگر هيچ دليلای بار وجاود خاالن نباود، صار  

فتمم. یاک فتمم دليل بر این است که نيستپ خيلای چيزهاا اسات کاه مان نماینمی

واناد بیویاد مان عاا کناد و بتيست، بسم اهلل. چه کسی است که ادفتمم که نمرتبه می

در تماام  1«عِْلمٍ مِنْ بِهِ لَتُمْ ما»است.  ایراددانم که عالم مبنایی ندارد، نداریم. فقن می

عقلای  ادلهها است. فرض کنيد ما هيچ   و این حر بدأ و معاد و وحی و نبوابعاد م

مان کاه  اماااز نظر ایجابی نداریم کاه خاالقی موجاود اسات، مبادأیی موجاود اسات، 

فتمایپ میار عقال انساان باه تماام کائناا  نم بفتمم، میر تو همه چياز را میتوانمی

شود مخصوصًا خالن کائنا  به عقل و علم ما محاا  باشاد تاا احاطه داردپ میر می

داریام کاه  یاهو فطر ياهو علم حسايه ادلاهقاطعاه و  ياهعقل ادلاهماا  اینکهچه رسد به 

شاد، حااال ماا داریام در محاال خالقی هست و اگر خالقی نباشد محال است عاالم با

 کنيمپزندگی می

 ادلاه. ایان ما باشايممحال است  اصالًاگر عالم مبدأیی ندارد، خالقی ندارد، پس  

ای نداشتيم شبته سار ادلهخورد، اگر قبالً هم ابعاد است شبته را می کلعقلی که در 
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پاس شابته  قطعاًا نيسات چطاورپ اماادانيم وجود دارد یاا نادارد. جای خود بود. نمی

باود،  مثبتاه ادلهولکن  ،برد. اگر شبته بودکاربُر نيست، اثباتًا و نفيًا کاری از پيش نمی

 طور است.معاد همين در بابدانيم خدا چيست، پس نيست غلن است. ما نمی

شود که این روح بماند، این بدن خاک اگر ما حقيقت معاد را نفتميدیم چطور می

های دییران، اجزا  فرعی را جدا کنند، اجزا  اصلی بدن شود. بعد این بدن خاک شده

های دییران، اجزا  متمان بدن خود انسان این سه جاز  جادا شاود. هار جاا ایان بدن

ها پخش شده اسات، دود شاده اسات، ایان بدن بوده است اگر در دریاها، در رودخانه

جمع شاود.   تکليف است   اصلی که در عالم تکليف و در مدپخش جمع شود، اجزا

ل خادا را نداری. اگار ناداری کاه بایاد از او یک جواب دارد  یا خدا را قبول داری یا

اثبا  کرد، چون آدمی که مبدأ برای او ثابت نيست، معاد یعنای چاهپ معااد بار محاور 

کنناد معااد مبادأ اسات و محاور بعادی کاه معااد را تأکياد می يهمبدأ است، محور اول

شد و وحی نباشد، دییر چه جزایی است، جزا به اعماالی رسالت است. که اگر مبدأ با

داناد اگر کسی خالن را قبول دارد و می اماکه خدا نیفته است، وحی نکرده استپ و 

که خالن قادر است، آیا معاد محال استپ محال است. شبتاتی ایجاد کردند تاا آن را 

امکاان آن مسااوی باا محال کنند. از حال امکان بيرون برود. اگار معااد امکاان دارد، 

طور است، اگار وجاود خادا حداقل وجود خدا هم همين اینکهوجوب آن است، برای 

 امکان دارد امکان مساوی با وجوب و ضرور  است. اگر معاد امکان دارد. 

 کنيد.به مبدأ صحبت می توجهبا  -

أ ست. گفتم اگر چنانچه انسان مبددم، نیفتم چون مبدأ است، معاد هم همثال ز -

تواند قبول داشته باشد. ولکان اگار مبادأ باشاد، معنای را قبول ندارد، معاد را هم نمی

را ثابات کناد. معااد ه دارد که معاد وجود دارد یا ندارد. یا کسی بياید با دليل استحال

ها خيال کردند و به دییران القا  کردند که معاد چه در بُعد فلسفی و چه ولی بعضی

در بُعد چيزهای دییر اساتحاله دارد. در بُعاد فلسافی کاه دیاروز و چه  اشراکدر بُعد 

گوید روح با صور  هياوالیی در کاار اشاره کردم. مرحوم مالصدرا )رض( ایشان می

کنيم  این حر  خيلی هيوال استا این مطلب دییری است و اشاتباه عرض مینيست. 

 است.

 آن استعداد است. هيوال صور  به معنای به فعليت رسيدن خود ماده است، -

 این یک معنای آن است، ولی در نظر فلسفی هيوال استعداد نيست.  -

 ت.له، به معنای استعداد است. به فعليت رسيدن ماده، هيوال اسب -
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فلسفه و در ه طور اصطالح فرمودند که در اسفار نفرمودند. یعنی در هماگر این -

ال کنياد کاه معناای هياوالی صاور  تمام فالسافه، از هار کادام از بزرگاان شاما ساؤ

چيست، هيوالی صور  معنای  ااهر نيسات. یاک مرتباه ماا یاک صاور  باه عناوان 

آن حار  دارد. اگار ایان را هام بیاویيم بااز هام  تحقانمادّه  دونداریم که ب يتماه

 ن ندارد. بدون ماده تحق يتدرست نيست، چون ماه

 صور . گویيم ماده است، این ماده هيوال دارد وما می -

 ياتخود این ماده که هيوال و صاور  دارد، صاور  مااده عباار  اسات از ماه -

 ماده و هيوالی ماده اصل ماده است. 

 نداریم. يتما کاری به ماه ]...[ است. اهمماهيت  -

خواهنااد حرفاای بزننااد کااه در خواهنااد بیویناادپ اگاار میهااا چااه چياازی میاین -

خواهيم توجيه کنايم ماا کاه باا کسای اگر میهای خود نیفتند چه عرض کنيم، کتاب

 دعوا نداریم.

 صور  ما به الشی  بالفعل است، چون فعليت ماده که... -

گاردد، یعنای وقتای کاه انساان محشور می يتخواهد بیوید که فقن فعلاگر می -

 گردد، قبل از آن چطورپمرد، بدن انسان بالفعل چه بوده است، آن محشور می

  وجود دارد.استعداد در آن ه ، جنباستلفعل بدن که با آن -

 بدن که استعداد فعل ندارد، استعداد فعل برای روح است. -

 ماده بدن.  -

آجر اسات و  بدن هميشه مثله بدن نه استعداد دارد و نه بالفعل دارد، ماده ماد -

. اگر کند. چون مبادی هم برای آقایان فرق دارد؛ ما اصرار نداریمروح بر آن تابش می

 قابل توجيه است بسم اهلل. با صد توجيه درست کنيد.

محاوری ایان شابته ه آکل و مأکول معرو  است، آیه ای که به شبتبعد یک شبته

دليال اسات، ه باه چتار اما. این شبته است، 11و  10ه سجده است، آیه مبارکه در سور

 خَْلانٍ لَفاي إِنَّاا أَ اْلاأَرْضِ فِاي ناضَلَْل إِذا أَ قالُوا وَ»کنيم  دقتآیه  درعام  وجهه اگر ما ب

 إِلاى ثُامَّ بِكُامْ وُكِّلَ الَّذ  اْلمَوْ ِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل*  كافِرُونَ رَبِّتِمْ بِلِقا ِ هُمْ بَْل جَدیدٍ

آکال و ه یاک مرتباه اسات کاه انساان شابت کرد. دقتباید به این آیه . «تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ

خواهد با آیه تطبين دهد، آن درست نيست، برای گویند را میين میمأکولی که مشتبت

کناد و چاه کناد، چاه اشاکاالتی را کاه ذکار میقرآن شریف چه اساتدالالتی می اینکه

کند، این حد ندارد. در مثل  زمان، در گذشته، فعل، آیناده هار شبتاتی را که ذکر می
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سات ر چاه را هام کاه ممکان اکس هر چه را بیوید و هر چه را خواهد گفت، بلکه ه

 دهد.  زمان ندارد، قرآن جواب میبیویند که اگر قائل هم در مثل

ابعاد علمی و عقيدتی و عملای و  کلقرآن جوابیوی تمام مشکالتی است که در  

ی کمتار دقاتبيشاتری الزم دارد، بعضای  دقتها فکری وجود دارد. ولو بعضی از آن

مراحلی را « قالُوا وَ»است. بنابراین  دقتکتاب  ،ستقرآن که روزنامه ني اماالزم دارد، 

هر کس، هر کس که راجع به اصل معاد یا معاد جسمانی گير دارد، هر « قالُوا وَ»دارد. 

 کنيم.را در معاد جسمانی منحصر نمی« الُواق»دو. پس ما 

 گيرد.روح را می« یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»جواب جنبه روحانی آن است.  -

 چه کسی استپ « مکُ»نه،  -

 «.اْلمَوْ ِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ» -

 چه کسی استپ « کُم»فتمم، می -

 گيرد.مجموع است، ولی ملک المو  که مجموع را نمی« کُم» -

کنيد برای همين اسات، باه تفساير  دقتگویم بيشتر می اینکهگيرد. هر دو را می -

ایان دو « اْلاأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»هم مراجعه کنيد، خود من هم مراجعه کردم. 

 قائل دارد، چند قائل داردپ دو، به عنوان تقسيم. 

گویاد ماا کاه در زماين گام شادیم  منکر معاد اسات، ایان هام میکالًکسی که  -1

شاود گردیم؛ نه روح و نه جسم، به او کااری ناداریم و ایان را نمیگردیمپ برنمیبرمی

 کاری کرد.

 که قائل به معاد باشد. کسی  -2

اگر کسی قائل به معاد باشد، معاد روحانی است، جسام انساان کاه در زماين گام 

شد. قاطی شد، این طر  رفت، آن طر  رفت؛ یکی از ابعاد آن آکل و ماأکول اسات، 

جسم انسان که خاک شاد و بعاد درخات رویياد، بعاد حياوانی خاورد و بعاد حياوان 

اجزا  بدن آن مرده جزئی از اجزا  بدن این انساان  گوشت را انسانی خورد، پسحالل

خواهد شد. چه کاری باید انجام دادپ از چند حاال خاارج نيسات  یاا بیاویيم هار دو 

معاد دارند یا هيچ کدام ندارند یا یکای دارد و دییاری نادارد. معااد جسامانی از ساه 

کاه مارده  کنيم، یاک نفار آدمایحال خارج نيست. یا بیویيم این دو را که فارض مای

است و قسمتی از بدن او داخل بدن این انسان شد و هر دو بنا است که با بدن کامل 

هار دو  -خاود شود، هر کس با بدن خاصه بع  نمیبدن غير کامل ک–محشور گردند 

قرار است محشور شوند، اگر هر دو محشور گردناد، قسامتی از آن باه بادن ایان رفتاه 
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. اگار یکای محشاور شاود و دییاری نشاود، فارض شوند محشور میکالًاست و هر دو 

کنيم این آدمی که بدن او خاک شده است و بعد گياه شده است و بعد حيوان شده می

بدن داخل بدن دییری شاده  کلو حيوان شده،  بدن خاک شده و گياه شده کلاست 

 است. خود او بدن ندارد. مثال زدیم که خيلی روشن بشود.

توانناد داشاته فان معااد جسامانی نمیکلپس بعضی از م این آدمی که بدن ندارد،

شاوند یاا باشند، چون بدن ندارند و بعضی دییر بدن دارند. حاال هار دو محشاور می

 شود. شود و یکی نمیهيچ کدام یا یکی می

شوند، بدن یکی رفت. اگار بیویياد کاه یکای اگر بیویيم هر دو با بدن محشور می

شود، این  لام اسات. آن کسای کاه بادن او را نمی شود و دییری محشورمحشور می

خوردند، محشور نشود و آن کسی که بدن او حاضر است او محشور شاود، ایان  لام 

 است. پس منظور این است که هيچ کدام محشور نخواهند شد.

گویند درست اسات، ماا داریام ایان ها میخواهم بیویم استداللی که اینمن نمی 

شاود گفات و اناد و آنچاه مینيم، یعنی ماا دليال را آنچاه گفتهکاستدالل را تبلور می

کنيم کاه بعاد  وقتای آنچه خواهند گفت یا نخواهند گفت، باه عناوان دليال ذکار مای

کساانی کاه  کالخراب شد نه فقن حر  مشتبتين آکل و مأکول قبلای خاراب شاود. 

هاا ل، تمام حر معاد شبته دارند یا به خيال دليالیومراجع به معاد جسمانی انسان، 

اسات و آنچاه را امکاان دارد  ایاام کلرد شده باشد. قرآن کتاب یوم که نيست، کتاب 

 ، اصالً نیویند. این هم یک بُعد است.اندگفته شود ولو گفته

ل خلن اول که شاد. خلان او« جَدیدٍ خَْلنٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»

 ثُامَّ»ای باود، معايّن و بايّن باود و خادا ایان را خلان کارد. د و نطفاهکه شد، خاکی بو

ولی بعد  که هم روح گم شد و هم بدن گم شد. آن کسی که منکر  1«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ

گویاد روح گوید هم روح گم شد و هم بدن گم شد. آن کسی که میمعادین است، می

ولکن این بدن که گم شاد و احياناًا داخال  شود.شود، روح داخل غذا نمیدرگير نمی

ابدان دییران شد، بنابراین از این سه احتمال خارج نيست، احتمال صحيح که بار آن 

 قالُوا وَ»فين بدن ندارند. کلاعتراض و اشکالی وارد نيست، این است که هيچ کدام از م

جواب این اسات کاه ایان دليال نيسات  2«.جَدیدٍ خَْلنٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ
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کنند که این عبار  اصالً برای چيست، بعضی خيال می«. كافِرُونَ رَبِّتِمْ بِلِقا ِ هُمْ بَْل»

هاا خواهد بفرماید این دليل نيست، اینمی«. یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»  بالفاصله جواب داده است

قيامت را منکر هستند یاا مشکل دارند؛ چون اصل قيامت را منکر هستند، چون اصل 

 قيامت بدن را منکر هستند.

در همين هنیامی که ما در زمين گم « اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ»فرماید  جا میاین -

 هستيمپ یعنی خلن جدید برزخی هستيمپ« جَدیدٍ خَْلنٍ لَفي»هستيم، در همين هنیام 

  یعنی چهپ خلن جدیدآن خلن جدید نيست.  که بح  نيست.آن -

 یعنی با بدن جدید است. آید، طور برمیاز عبار  آیه این -

ماتاه یاک چيازی زخ هيچ چيزی ایجااد نشاد. یعنای باا إخلن جدید یعنی در بر -

 . نيستخلن جدید جا اینرفت، چيزی ایجاد نشد، 

 ]سؤال[ -

بلکاه  نيسات، در بارزخ خلان جدیاد اینکاهبارای « جَدیادٍ خَْلانٍ لَفي إِنَّا أَ»نخير،  -

  .استمرار حيا  دنيوی است

  ]سؤال[ -

 نه اثبا  است نه نفی است. -

 در خلن جدید هستيم.  -

د  خلن ک مرتبه است که خداوند ما را مجدبه این معنا  ی «جَدیدٍ خَْلنٍ في» ،نه -

 ،دارد ياتما غرق هستيم و حتم ،شودتر میکند، یک مرتبه است که نه عبار  قویمی

هُم »، «هُم إلی ضاللٍ»، «هُم عَلی ضاللٍ»، «هُم فی ضاللٍ». مثالً نيستی قابل فرار یعن

 کاالًوقتی ما مردیم، ما همان موقع که زنده بودیم و  یعنی غرق در ضالل.« فی ضاللٍ

در حيا  بودیم، آیا زماانی کاه ماا ماردیم چاه در بارزخ و چاه در قيامات در حياا  

 خواهيم بودپ

« جَدیادٍ خَْلانٍ لَفاي»قبل از آن  اما« تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلى ثُمَّ» دارد ادامهدر قيامت  -

]...[ 

ه شود، ما در ابتدای نقطثمّ بيان است، اجازه بدهيد به آیه برسيم ببينيم چه می -

احتماااال  و اساتدالال  و شاابتاتی کااه در انکااار  کاالاولای ه اولای هسااتيم. در نقطاا

وجاود خيااالتی کاه  کالح و جسم، در انکاار معااد جسام، معادین، در انکار معاد رو

آکال و ماأکول اسات کاه ه . یکی از آن شبتشودپاسخ داده می« ضَلَْلنا إِذا أَ» دارد، در

 معرو  است. 
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ماا دو لقاا  «. كافِرُونَ رَبِّتِمْ بِلِقا ِ هُمْ ْلبَ»فرماید که اشکال اصلی این است که می

 ،ک لقا  اخروی داریم؛ لقاا  اخاروی دو بُعادی اساتیک لقا  برزخی داریم، ی داریم 

یک لقا  روح داریم، یک لقاا  باا بادن داریام. بعضای هار ساه لقاا  را منکار هساتند، 

ا باا بعضی، بعضی را قبول دارند و بعضی را قبول ندارند. پس سر جمع انکار لقاا   مّا

 سايّما یاوم عادله این است کاه لقاا  مساتمر باشاد. و ال يترب دارند و مقتضای ربوب

است باید چه شودپ  1«اْلأَوْفى اْلجَزا َ»القيامة الکبری اگر لقا  حساب و جزای کامل که 

 ،باید روح با بدن برزخی و آن اجزا  بدن اصلی انسان که در طول تکليف بوده اسات

 باید باشد. 

کجاا شما آقایان الفرقان را مطالعه بفرمایيد و در آیه فکر بفرمایيد، ایان شابته تاا 

تواند قابل قبول باشد یا اصالً قابل قبول نيسات. اصاالً درصاد ایان شابته چقادر می

چند نفار از  ،ميرندکنم که آیا در ميان هزاران فرد که میاستپ این جمله را عرض می

اگر خيال هام کنناد بااز  هيچ کس.که  کنمپ من خيال میکنندطور خيال میها اینآن

ها اوالً چاون قبرساتان ،کنم اصاالً درصاد نادارديال میشود. من خاشکالی وارد نمی

جاا روند که آدم بخورند، درختی آنمزرعه نيست، گاو و گوسفند داخل قبرستان نمی

به گاو و گوسافند های بتشت زهرا را بتشت زهرا درخت دارد، درخت اگر هم ،نيست

 الً.این او دهند که بخورند.نمی

 ]سؤال[ -

در وضع معمول درصدی ندارد یا خيلی کم است، آن درصاد  .دانم. این اوالًمی -

 بفرمایيد.  دقتکم هم جواب دارد. شما در هر دو بُعد آن 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّتُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 .41. نجم، آیه 1
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