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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

*  كاافِرُو َ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»

  1«.تُرْجَعُو َ رَبِّكُمْ إِلى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل

مبارکه قرآ  شریف، هار ه است در زما  نزول آی« قالُوا»که مربوط به « ضَلَْلنا»این 

هاا در نظار باشاد، سالال اختصااد نادارد باه آن اه کاه آ « ضَلَْلنا»ها از چه نظر آ 

ناک اسات، در در کل ابعادی کاه باه عناوا  شابهه و سالال شابهه« ضَلَْلنا»ن دارند. ای

« ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا»ها باید جوابگوی این طول تاریخ ضد رسالی مطرح است و رسالت

چاه « قاالُوا»ابعاد آ  باشد. بنابراین لزوم ندارد کاه ماا تسسان کنايم کاه ایان  در کل

هایی بعد از مرگ اسات  آیاا گمشادگی چه گمشدگی« ضَلَْلنا» کسانی بودند و مراد از

ل، دوم، سوم، چهاارم، نانسم اسات  هار نان  روح است  جسم است  جسم در بُعد او

 مورد است  چهار مورد است  

عاد اساتمراری عاد گذشاته و یا  بُیا  بُ« اْلاأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»بنابراین 

م ی  مقدار فرق دارند، یکی نقضی اسات، یکای دارد. چنانکه این دو جواب هم با ه

حلّی است ی  بعد گذشاته و یا  بعاد اساتمراری دارد. بناابراین ها  لازوم نادارد و 
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لَْلنا»کنايم ماراد  هم نادارد کاه ماا تفحا  رجحانی لَْلنا إِذا أَ قاالُوا وَ»از « ضاَ  فِاي ضاَ

به طور معاينن گمشادگی  «قالُوا»است. ثانيًا اگر چنان ه آ  « یضَلَل»، این چه «اْلأَرْضِ

خواهاد جاواب بفرمایاد، اند و خداوند به طور معاينن میدر زمين را بعد از موت گفته

کاه « اْلمَاوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»  در جواب هم «ضَلَْلنا»چگونه « قالُوا وَ»باید بفرماید: 

 أَ وَ قاالُوا» 12و  10 مبارکه سسده، آیااته را بدهد. بنابراین سور« هاضَلَْلنا»جواب این 

ی  « نا»مقداری بحث کنيم. « نا» ، ما روی«جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا

روح انسا  اسات و فارع آ  کاه مرکاوب روح اسات، « نا»اصل و ی  فرع است. اصل 

باود  قابالً روح شد  روح است که قبالً نيدا  گم« ضَلَْلنا» بد  انسا  است. آیا مراد از

ای نيدا بود در حرکات بد  او، گرچه خود روح مرئی نيست. ولکن ماا هر انسا  زنده

توانيم بفهميم فال  کن زنده است و یا مرده اسات. از حرکااتی و آثااری کاه روح می

روح را ماا کنيم که این انسا  زنده است. نان انسا ، در بد  انسا  دارد، دریافت می

هنگامی که  امادهد. ها را انسام میسی که زنده است و کارهای زندهیابيم برای کمی

ق نيدا کرد این روح گم شد، چو  ایان روح حقروح از بد  انسا  خارج شد و موت ت

بينيم، در ابادا  دیگار بينيم فاصله گرفته، در جای دیگر نيز نمایرا در بد  او که نمی

خ و فسخ که قبالً بحث کردیم که انتقاال بينيم. بنابر عقائد رسخ و نسخ و مسنيز نمی

روح از این بد  به بد  حيوا  یا به بد  انسا  دیگر، انسا  دیگر وقتای مُارد، انساا  

دیگر این مراحل چهارگانه رسخ و نسخ و مساخ و فساخ عارض کاردیم باشاد کاه باه 

 مناسبت اشاره کنيم. 

عاد جسام روح مراحال دارد و در بُ عاددر بُ« اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا»نن این 

هم مراحال دارد. گفتاه باشاند، نگفتاه باشانده خواهناد گفات، نگواهناد گفات. تماام 

شد  انسا ، چه از نظر روح و چه از نظار جسام و چاه هار دو، در ای در گم ه«قالُوا»

جا به عنوا  سلال و یا ایساد شبهه مطرح است. جواب هم در همين آیه کالً ذکار این

 مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»ست. در قرآ  شریف نظير زیاد دارد، مثالً: شده ا

کاری نداریم سلال از چه جهات روح اسات،  1«.قَليالً إاِلَّ اْلعِْلمِ مِنَ أُوتيتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ

ء بحاث اساراه تفساير آ  را در ساور اینکاهاز هر جهتی از جهات از روح باشاد. کماا 

خود این ی  تعبير خاد است. یعنی ایان « یئَلُونِسَ»، «یَسْئَلُونَكَ وَ»کردیم. لذا فرمود: 
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سلال استمرار دارد. این سلال که استمرار دارد یا آ  موقع بوده یا بعدًا خواهد بود یا 

 ها. سلال کلشود بشود و خداوند جواب داده از هایی که میسلال

کردناد آبادی )رض( مید اعظم اعلم ما مرحوم آقای شاهای مرحوم استای  اشاره

دهيم. ایشااا  رفتيم. مااا آ  را تبلااور ماایسااال نااي  کااه درن ایشااا  ماای 54 ،53در 

رین گماا  میمی رین و یيار مفسان کنناد، فرمودند برخالف آن ه را که گروهی از مفسان

بارو، سالال « مْارِ رَبِّايأَ مِانْ الرُّوحُ قُلِ»خدا جواب نداده است. نگير جواب داده است. 

دانيم. خير، جواب داده است. نکن نيست، بگو کار خدا است، منتها ما کار خدا را نمی

دهيم بر مبناای سالال. سالال ساعه دهيم و به این جوابگویی سعه میولکن تبلور می

 آیا روح جسم است یا مسرد اسات  حاادا اسات یاا« الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»دارد که 

شود یا در خارج از باد   ماراد از شود و در بد  وارد میازلی است  از بد  خلق می

روح، روح نباتی است یا حيوانی است  یا روح عادالت اسات یاا روح عصامت اسات  

روح متّصل است که روح عصمت باشد یا روح منفصل اسات کاه روح قارآ  باشاد و 

 مِانَ أُوتياتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ رُّوحِال عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»محور سلال آخر است. 

 ال ثُامَّ إِلَيْاكَ أَوْحَيْناا بِالَّاذي لَنَْذهَبَنَّ شِْئنا لَئِنْ وَ»محور این است و لذا « قَليالً إاِلَّ اْلعِْلمِ

. آ  بگ  مهمی کاه ماورد سالال اسات، روح القارآ  اسات 1«وَكيالً عَلَيْنا بِهِ لَكَ تَسِدُ

نازول قارآ  ه االرواح است، زمينااالرواح است و در حاشيه قرآ  که روحقرآ  که روح

ئَلُونَكَ وَ»اهلل )د( که روح قدسی عصمت است در رسول ایان آیاات « الارُّوحِ عَانِ یَساْ

هاا را زناده گویياد روحاالرواح اسات و شاما میکسا آماده اسات  ایان قارآ  کاه روح

ها را کاه در طریاق تکامال فکرهاا و هماه چياز انساا  هاا وهاا و عقلکند. فطرتمی

اهلل )د( حامال روح مانناد رساول کالکند به طوری کاه خواهند باشند، زنده میمی

ئَلُونَكَ وَ»فرمایاد: ها چه روح بگویند چه نگویند، قارآ  میگردد، آ قرآ  می  عَانِ یَساْ

 أَمْارِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ»قرآ :  گویيد چه روح است چه روح نيست،این که شما می«. الرُّوحِ

 جواب است. « رَبِّي

روح در ابعاد افراد و در ابعاد حاالت آ  مورد سالال باشاد، قارآ  شاریف جاواب 

یمااانی، روح عاادالت، روح داده اساات. روح نباااتی، روح حيااوانی، روح انسااانی، روح ا

قارآ  شاریف  االرواحالقارآ ، ایان ارواح گونااگو  کاه روحالقادن، روحعصمت، روح

این ارواح که ارواح گوناگو  است و در ابعاد گونااگو  «. الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»باشد 
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آیا این روح مسرد « یَسْئَلُونَكَ» گيرد.است. حاال روح انسا  که در قالب انسا  قرار می

است  مادی است  حادا است  قدیم است  از بد  خلق شده است  از باد  نيسات  

فرموده. به شرطی که ما حسااب « رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ» ها را خداوند درجواب تمام

 اینکاهطاور دقات نکنايم یاا همين اینکهروی آ  فکر کنيم، نه و کنيم کالم خدا است 

 های خود اکتفا کنيم. بشنویم و به هما  شنيده

لَْلنا إِذا أَ وَ قاالُوا»طور اسات: در این آیه همين اناد، چاه چاه گفته« اْلاأَرْضِ يفِا ضاَ

اند، چه خواهند گفت، چه نگواهند گفت، آ  قولی کاه در ضااللت فای ا رض نگفته

افکاار  کالاست و این ضاللت فی ا رض دارای مراحلی است. چو  قرآ  مهيمن بار 

گذشاته نبایاد محادود  ها است، این است که به حد خادبجوا کلاست، مهيمن بر 

یا ضاللت جسم است و یا ضاللت روح جسم است. ضااللت جسام « ناضَلَْل»کرد. این 

شاود و جاای آ  نيادا نيسات، شد  جسم است. وقتی جای جسامی عاوض میکه گم

کناد و الای آخار کاه نان  مرحلاه عارض شاود، انتقاال نيادا میخود جسم عاوض می

، «نا»ارد. اگر مراحل د« ضَلَْلنا»جسم است « نای»، «نا»است. اگر « ضَلَْلنا»کنيم. این می

روح است که اصيل است ولی در سالال اصايل نيسات، چاو  معااد جسامانی، « نای»

روح است، « نا»کسانی که معاد را قبول دارند، معاد جسمانی احيانًا منکر هستند. اگر 

روح و جسم هر دو است، هر دو دارای مراحال هساتند « نا»مراحل دارد. اگر « ضَلَْلنا»

خواهاد فقا  کنناد سالال اساتفهامِ اساتفهام اسات. نمیکاه میهایی هم و این سلال

ه ها هستند که سلالی را از کسانی که شایساتبفهمد چيست، نهه اعتراض است. بعضی

دانند. نمی را کنند و خودشا  هم جوابکنند، یا نزد خود سلال میجواب نيستند می

 نند. اعتراض وارد ک اینکهگيرند، برای خود این سلال را مدرک می

کنناد کاه خياال میاهلل )د( را از رساولاین سلال « اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا»

اهلل سلال نکنند، نزد خود این سلال اهلل جواب ندارد و اگر هم از رسولکنند رسولمی

کنند که بله، این سلال دليل بر این اسات کاه ایان مطلاب درسات اسات. را مطرح می

 ار نيست.خلق جدیدی در ک

گویيم. جسم را میه سسده، حاال مرحله از سور 11و  10روح، آیات ه مراحله خمس

کند و نسبت به جسم نه، یاا کسانی که یا معتقد به اصل معاد هستند که روح عود می

کاه ضاالل  اولمنکر هر دو معاد هستند، این سالال را دارناد. در بعاد جسام، ضاالل 

ضاللت دو گوناه اسات: یا  گمشادگی اسات، جسم گمراهی نيست، گمشدگی است. 

یعنی چه  اگر کسی یا چيزی گم شده اسات، گماراه « الضّالة نَشَدُّ»ی  گمراهی است. 
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عاد دارد: است، ولای گام شاده، ضاالل دو بُ نهم نيست، ملمن است، خيلی هم مقد

ی  ضاالل باه معنای گمراهای اسات کاه از حاق منحارف گشاته اسات، یا  ضاالل 

د گم نشده است که ضالل گمراهای باشاد، بلکاه نادری دارد، گمشدگی است. نزد خو

 «. نشدن الضّالة»شود: مادری دارد، صاحبی دارد و این گم شده است، این می

 فِاي»این ضاالل گمراهای نيسات، چاو  گمراهای « اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ وَ قالُوا»

شاود در عاالم گماراه مینيست، گمراهی در عالم تکليف است. وقتای انساا  « اْلأَرْضِ

تکليف است، وقتی مرد گمراهی یعنی چاه  در بارزگ گمراهای یعنای چاه  در قيامات 

گمراهی یعنی چه  کسای کاه گماراه باوده اسات چاه در بارزگ و چاه در قيامات جازا 

 خَْلاقٍ لَفاي» اینکاهو باه دليال « اْلاأَرْضِ فِاي»جا به دليل در این« ضَلَْلنا»بيند. این می

وط است به حيات بعادالموت یاوم القياماة الکباری کاه اصاالت دارد، ایان مرب« جَدیدٍ

باد   اینکاه اوله مرحل شد  بد  دارای چند مرحله است:گم شد ،یعنی گم« ضَلَْلنا»

زیر خاک رفت. اگر هنوز بد  است، گم نشده است. نن باز معنا نادارد و کناار رفات. 

شت و نوست و استگوا  از این دوم که این بد  خاک گردد، گم گشت بد  گوه مرحل

ه حالت فعلی و خاک شد. این گم گشتن است، ی  گام گشاتن ماات و فاات اسات کا

در جاایی در  تحاولاسات.  تحولل است، این بحث دیگری است. ی  گم گشتن تحو

 کنيم. ت دیگر که بحث میتحوالانتقالی در دیگرا  و  تحولخود، 

هااا خاااک اسااتگوا  تمااام اینهایی کااه گوشاات و نوساات و : آ  بااد اول تحااول

است، گم شده. بد  انسانی، نيکر انسانی از  اولشود، این ضالل شود، خاکستر میمی

نظر صورت، از نظر صورت ظاهری و از نظر ماهيت، این گم گشته است. ایان ضاالل 

است. ضالل دوم: اگر این بد  که فعالً خاک شده، این خاک متفرنق گردد، ضالل  اول

باشاد. باه « جَدیادٍ خَْلاقٍ لَفاي» اینکاهتر است باه ر متفرق نشود این نزدی دوم، باز اگ

حساب سلال. ولکن این خاک اگر متفرق گردد، این ضالل دوم است. ضالل ساوم باا 

به نباتات گردد. ضالل چهارم این است کاه داخال ابادا  حيواناات  تحولتفرق آ  م

ضاالل بارای جسام ه ین نن  مرحلهایی گردد. اگردد. ضالل ننسم داخل ابدا  انسا 

کنند اشکال تر آ  از نظر سلال استشکال و سلالی که خيال میتر و شدیداست. عميق

وارد است، این نن  مرحله با هم است. هم بد  خااک گاردد، هام متفارق گاردد، هام 

تبدیل به نبات گردد، کالً یا بعضًا  کاری نداریم، کالً یاا بعضاًا، کاالً کاه خيلای فارق 

 کند. می



6 

 

این بد  خاک گردد، بعد متفرق گردد، کالً یا بعضًا، داخال نباات شاود و کاالً یاا 

کالً یا بعضًا حيوا  گردد و داخل باد  انساا  داخل حيوا  گردد، بعضًا نبات گردد. 

ماا «. خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ»ق نيدا کرد حقضالل اگر از برای بد  ته این نن  مرحل ]...[گردد 

  مانناد انساانی کاه ماثالً ایان انساا  ده سااله اولفتيم، برگردیم به حال نن  راه را ر

بودهه این ده سال، ده سال، شد ننساه سال، بعاد ننسااه سااله برگاردد ده سااله شاود. 

ها است کاه اشاگاد اشکال و ایراد را انسا  به طور مستحکم بيا  کند. بعضی وقت

د. فایاده نادارده اگار ندهو جواب می ندنکترسند، اشکال را شل بيا  میاز اشکال می

جاا کاه امکاا  دارد، اناد شاما اضاافه کنياد. تاا آ اشکال را کردند، آن اه را کاه گفته

شه و از بيخ و بن ایان اشاکال دهيد از ریاشکال را متمرکز کنيد که بعد که جواب می

 ند. کَرا ب

جدیاد اسات، چاو  « جَدیادٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ»ضالل که حاصل شد ه این نن  مرحل

انتقاال  -انتقال زمانی را کاار ناداریم-انتقال مکانی ه ضالل و نن  مرحله نن  مرحل

، انتقال از خاک به نبات و به حيوا  و به انسا ، با تماام ایان مکانی و انتقال ماهوی

شود هما  انسانی که در عاالم تکلياف کند و میکند. برگشت میانتقاالت ارتساع می

کرده است. چه زشت چه زیبا و هر چه است. این ضالل در بد  اسات. بار زندگی می

 کنم.اسان تقسيمی که من می

: اولشد  است. آیا این روح چناد گمشادگی دارد  گمشادگی  ضالل در روح گم

است.گمشدگی دوم، ایان روح کاه از ایان باد  منفصال  اولاین  انفصال از این بد ،

صاال باه رساخ و مساخ و فساخ و نساخ، اته قاعادصال نيدا کارد  باه حياوا . ات شد،

شاود. آ  بادنی حيوا ، این روح داخل بد  حيوانی گردد، باز به بد  انسا  وارد می

بر آ  سلال مشکلی که مانند اشاکال، در ه ضالل بود، اضافه که دارای این نن  مرحل

ه قيادشود، وانگهی ایان روح کاه باه ع اولیافته است برگردد، بد   تحولنن  مرحله 

گاردد. یا  مرتباه شاد. شاود، روح او داخال باد  حياوا  میگروهی انسا  مسخ می

هميشگیه که این  اینکهآنی بود، نه « خاسِئينَ قِرَدَةً كُونُوا»این  1،«خاسِئينَ قِرَدَةً كُونُوا»

روح انسا ، بد  او بوزینه شد. و این روح هنوز روح انسانی است چو  اگر این روح، 

شود عذابی نيست. در صورتی این روح در این جریا  معذّب خواهد باود  روح بوزینه
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که بد  او بوزیناه شاود، ماردم باا او برخاورد بوزیناه داشاته باشاند و ایان روح، روح 

 شود. انسانی باشد. این مشکل است، این عذابی است که به انسا  وارد می

ل روح از این بد  اسات، کااری انتقا« ناْللَضَ»اولی ه ی روح، مرحل«ناضَلَْل»عد در بُ

بعضی از قاائلين باه مساخ کاه ایان روح ه دوم به عقيده به بد  برزخی نداریم. مرحل

شود اصالً حيوا  به انساا  برگاردد  مان باه یااد داخل بد  حيوا  گردد. چگونه می

های بيروت اسات جاایی اسات باه دارم در لبنا  که بودیم در مرتفعات بيروت، یيالق

هاا باود، یا  جاا جنابالت دزد مهام آ ها است و در آ جا جای دزدیو آ  عَلَیْنام 

رفتاه، کسای هام ساوار االد باوده، او را موقع گفتند جنبالت داشته در خيابا  راه می

باا کماال احتارام الباد -فروشای  کناد. چاه کاار داری  ایان االد را چناد میصدا می

ه قيمات گزافای االد را خریاد. فروشای. باخواهی بگری  هر چه میمی -حضرت االد

بعد طرف که االد را فروخت آمد سوار شد، گفت سوار بابای خاود شاوم  روح باباای 

 من در این االد رفته. 

 چطور این را فهميده بود  -

دانم از نفهمی چطور فهميده بود  با کمال نفهمای چطاور فهمياده  چاو  نمی -

 خودش االد بوده. االد با االد رفيق است. 

 به او وحی شده بوده. -

 1.«أَوْلِيائِهِمْ إِلى لَيُوحُو َ الشَّياطينَ إِ َّ»این وحی شيطا  است.  -

- ]...[  

ی دوم: کسانی که قائال «ناْللَضَ»است.  اولی «ناْللَضَ»نن رفيق زیاد دارند. این  -

ها به عکن هم قائل . بعضیبه مسخ دوم هستند، مسخ انسانی، این مسخ حيوانی بود

االیای انساام  هااشاود و لاذا خيلیگویند روح االد در بد  انسا  وارد میهستند، می

: گوینادها از ایان طارف، میشاود. بعضایدهند. روح حيوا  داخل بد  انسا  میمی

 اولهاا را خاواهيم کارد. چاو  بحث این البتهشود. روح انسا  داخل بد  حيوا  می

ماه ني  یا سال قبل بود که ما رسخ و مسخ و فسخ و نساخه ایان چهاار  هفت، هشت

 جا، جای آ  است که با اشاراتی بحث کنيم. این امارا بحث کردیم.  مرحله

انفصال از  دیگر مسخ انسانی است، مسخ انسانی که روح انسا  بعد ازه ی  مرحل

یم، اشاره خواهيم کارد. تفاصيل را داد البتهبد  خود داخل بد  انسا  دیگری گردد. 
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این ضالل سوم است. داخل بد  انسا  دیگری شود. چهارم کسانی که کاالً قائال باه 

القياماة را الموت یومقيامت و حيات بعد فنای فی البرزگ هستند. قيامت را قبول دارد،

کاه از هماه بادتر شاد. کاالً گوید با موت کالً روح فانی اسات. اینقبول دارد، ولی می

کند. روح زید را کاه ایان هما  خدا ایساد می«. لَفي إِنَّا أَ»یعنی نابود نابود شد. ضلَّه 

روح بعد از انفصال از بد  با موت، دو موت حاصل شد، ی  موت انفصال ایان روح 

از بد  است و ی  موت خود این روح مُرد. نه خواب، ناه صاعقه، بلکاه مارگ. یعنای 

بود، حاال به بد  تبدیل شود یا ناه، اصاالً افنااء روح گردد چه بود  بد   اینکهقبل از 

لَْلنا»ها مراحل است. این« ضَلَْلنا»محض شود. این هم باز  ی جسام و روح اسات، «ضاَ

لَْلنا»، نن  مرتباه چهاری جسم و «ضَلَْلنا»اگر با هم جمع شود. نن  مرحله   ی روح«ضاَ

ل است، اگر سلال بيشتر از این این نن  مرحله است که برای ضال 1«كامِلَة عَشَرَةٌ تِْلكَ»

 است بفرمایيد. 

هماه خلاق جدیاد اسات، آ  « جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ وَ قالُوا»

، «جَدیادٍ خَْلاقٍعلای »، «جَدیدٍ خَْلقٍإلی »است، یعنی ی  مرتبه «. جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي»هم 

تعاابير مطاابق لیاوی و ادبای «. جَدیادٍ خَْلاقٍ لَفي»است. تعابير مگتلف « جَدید گَْلقٍلِ»

إلای »باا  «اْلمُسْتَقيمَ صِّراطَلل» با «اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَ اهْدِنَا اهْدِنَا»ه کنيم توجاست باید 

 إِ َّ»ها با هم فارق دارد. فرق دارد. این «اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَعَلَی »با  «اْلمُسْتَقيمَ الصِّراطَ

وَ »جاا هاا فارق دارد. در ایننيست، این« لَّتيإلی ا» 2،«أَْقوَمُ هِيَ لِلَّتي یَهْدي اْلقُرْآ َ اهذَ

یرق در خلق جدید است. چگوناه  « جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا

ی کلاایان قاانو  یير ممکن است یا  نفار از « ال حِوَلَ عَنه»بردار نيست، این انفصال

ها کردند یا طبق واقعيتای خلق جدید کنار برود. منتها خلق جدید طبق خيالی که آ 

کناد، خلاق کند. واقعيتی که قرآ  شریف برای خلاق جدیاد بياا  میکه قرآ  بيا  می

روح به جسم چه و جسم چه جسام  اتصالجدید جسم چه و خلق جدید روح چه و 

و جسم هم مانند این جسم اسات و ناه عاين ایان  ها خلق جدید استاینه باشد، هم

 کنيم. طور اشاره کردیم و بعدًا در موضوع خاد خود صحبت میجسم، همين

دو جاواب  ایان اساتعساب.« جَدیادٍ خَْلاقٍ لَفي إِنَّا أَ اْلأَرْضِ فِي ضَلَْلنا إِذا أَ وَ قالُوا»

کاافر باه رب  !نداشاته اساتا از بايخ دُم هاخار این« كافِرُو َ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل»دارد: 
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جاا هستند و کافر به لقاء رب هستند. و این لقاء رب مراتاب دارد. آ  مراتبای کاه این

کاه  البرزگلقاء بعد الموت یوماست.  لقاء بعد الموتمورد بحث متنی و محوری است 

لقااء ایان لکبری است و جا خيلی محور بحث نيست. لقاء بعد البرزگ یوم القيامة ااین

اسات و  معلاوم اسات. لقااءالعلم برای اهل معرفات معرفت همالحساب است. آ  لقاء 

تمام مراحال  ،است. چه عقاب باشد، چه ثواب باشد است و لقاء السزاء لقاء الحساب

منکر لقاء هستند و لقاء مراحل دارد. مثلثی از لقااء، مراحال لقااء اسات. ها است. این

 عد ثالث را هم.عد ثانی را هم و بُچو  منکر هستند، نن بُ لقاء اولعد ها در بُاین

 ]سلال[ -

خواهيم لقاء را معنی کنيم. لقاء چيست  ی  مرتبه لقاء باا بصار اسات، یا  می -

مرتبه لقاء با بصيرت است، ی  مرتبه نه بصر و نه بصيرت اسات. لقااء چيازی کاه آ  

يم مگر خادا آساما  اسات  ناه کنطرف باید به من بدهد. ما که هميشه داریم دعا می

چو  مرکز خيرات آسما  است. خدا که در آسما  نيست، ما که مسيحی نيستيم، خدا 

نان ببينياد لقااء مراحال دارد. اگار گفتناد  1«.ماءالسن في ذيالّ أبانا»را آسما  بدانيم. 

جناب امام )رض( به خلي  تشریف بردند، خاود اماام کاه نرفتاه، آ  قادرت حکومات 

جا رفته است. لبنا  رفتاه اسات، هرزگاوین رفتاه اسات، کساا المی به آ جمهوری اس

این بشار اسات و جسام اسات و  اینکهرفته است، کسا رفته است. خود لزوم ندارد، با 

راجع خواهيم در قرآ  داریم. ما نمی لقاءاهللاست. بله،  لقاءاهللشاید برود. لقاء ربنهم، 

به چهارشنبه خواهد بود که قسمتی از بحث  کنيم و این بحث مربوطبحث  لقاءاهلل به

 است.  لقاءاهللما در اخالق مربوط به 

 اوله کساانی کاه زاویا« كاافِرُو َ رَبِّهِامْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل»کنم، ای عرض میحاال اشاره

مثلثةالزوایای لقاء رب را منکر هساتند، دوم را هام منکار هساتند. ساوم را هام منکار 

شناخت حق. معتارف « یوم الدننيا لقاء الرنب معرفيًا»نيا است، الدیوم اوله هستند. زاوی

که حق است و واحد است. وحای دارد، شاریعت دارد، انبيااء دارد، بعادًا باشيم به این

دوم و سوم را کافر هستند ه ها کافر باشند، نقطاولی را اینه قيامت دارد. نن اگر نقط

کنيم. مطلب عقلی هم است که اگر ستفاده میو الّا ما از آیات بسياری این مطلب را ا

شاود و تواناد منکار معااد و نباوت باشاد. نمیکسی خدای واحاد را قائال اسات، نمی

شود کسی قائل به معاد باشد و خدا را قبول نداشته باشد. قائل باه نباوت عکنه نمی
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و باه کسی خدا را به عنوا  توحيد قباول داشات  اماباشد، خدا را قبول نداشته باشد. 

 يتتر، این قبول کرد  و ایما  به خداوند در بعد وحدانعنوا  صحيح، هر چه صحيح

و « یوم البارزگ برزخاًا»استمرار دارد.  لقاءاهلل، مستلزم این است که يتابعاد ربان کلو 

خواهد بگویاد می« هُمْ بَْل»به عنوا  قيامت کبری استمرار دارد. « یوم القيامة الکبری»

خود است، ایان بی استنكارکنند، سلال زنند. این سلال که میهوده میبيرف حها این

 رَبِّهِامْ بِلِقااءِ هُامْ بَاْل»دليل که نيست، مرض جای دیگر است. اصل مطلب ایان اسات 

ای که منکر اصل وجود خدا هستند یا منکر توحياد هساتند، کساانی کاه عده« كافِرُو َ

ها که دليل بر نبود  خدا ندارند. . اینکنندليد میها تقها هم از آ هآگاه هستند، ناآگا

گویند اگر ما بگویيم خدا اسات، نان ها مرض دارند، میدليل بر شرک ندارند. نه، این

منکار  ابتادای دم نداشات. از اهگویيم خر ما از کارمی اولت است، قيامت است. از نبو

 شویم تا راحت شویم.می

رویم یاد بگياریم. مسائلی را بلد نيستيم، نمی گویند مامانند بعضی کسانی که می

شویم عمل کنايم. کنيمه چو  اگر برویم یاد بگيریم یا سلال کنيم، مبتال میسلال نمی

تو دوبله گمراه هستی. یکی سلال کرد  واجب است، تارک واجاب کاردی. دوم چاو  

از نظر  ای،ترک واجب کردی از نظر سلال و معرفت، ترک واجب از نظر عمل هم کرده

 ای. اعتقاد هم کرده

 ]سلال[ -

هم از فسر است و هام از فساور، هار دو اسات.  1«أَمامَهُ لِيَْفسُرَ اْلإِْنسا ُ یُریدُ بَْل» -

خواهد چياز یااد کنند یا سلال استفهام است، میاین مرض است، کسانی که سلال می

تنکار است. گاه سالال اساتفهامی این اس «جَدیدٍ خَْلقٍ لَفي إِنَّا أَ»بگيرد، این که نيست. 

کنند. منتها این سلال برای مساگره و بارای کنند، گاه سلال برای مسگره کرد  میمی

 بِلِقاءِ هُمْ بَْل»کوچ  کرد  جریا  و کوچ  کرد  مطلب و القاء شبهه، این چيست  

بحانه تعالی را کافر هستند. بين خود و بين رب س ها لقاء ربچو  این« كافِرُو َ رَبِّهِمْ

 که فطرت ستر ندارد، عقل ستر ندارد. ستر ایساد کردند و حال آ 

دهد که خدایی در کار اسات و واحاد اسات. آیات آفاقيه و انفسيه برمال نشا  می

فاتح دارد کاه ه گویناد. کفاار در بعضای آیاات ساورکفر ستر است، به زرناع، کفاار می
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ْطأَهُ أَْخارَجَ كَازَرْعٍ» 2«.نَباتُاهُ اْلكُفَّاارَ أَعْسَابَ» 1،«اْلكُفَّاارَ بِهِامُ لِيَیيظَ» تَْیلَظَ فَاززَرَهُ شاَ  فَاساْ

ار ار چاه کساانی هساتند  کفاکف«. اْلكُفَّارَ بِهِمُ لِيَیيظَ الزُّرَّاعَ یُعْسِبُ سُوقِهِ عَلى فَاسْتَوى

. ولای نوشاندمی چه کسانی هستند  هما  زرناع هستند، چرا  برای اینکه روی تگم را

ی  نوشاند  خوب است، ی  نوشاند  بد است. نوشاند ، نوشاند  تگم زیر خاک و 

گيریم این نوشااند  باد اسات. اگار انساا  باين آب داد  خوب است. چو  نتيسه می

خاود و حاق را بشوشااند یاا اصاالً بشوشااند کفاار، یاا فرعاًا بشوشااند کفارا ، اونلای کااه 

دوم را قباول دارد ایان تگلفاات ه اگار مرحلا« افِرُو َكا رَبِّهِامْ بِلِقااءِ هُمْ بَْل» اشنتيسه

 عملی دارد و تگلّفات در سلب و ایساب کار دارد. 

، اهللةاهلل، عباادنيا، معرفاةالادماا بایاد لقااء رب را یوم« كافِرُو َ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل»

ر طاعات اهلل. سه مرحله است: تا معرفت نباشد عبادت نيست. عبادت هم بر محوطاعة

ها به لقاءاهلل باشد. چو  این است و طاعت هم بر محور عبادت است. این مراحل باید

ب، کسی باال است. لقاءالره اهلل مرحلربه اهلل که خيلی بعد است، لقاء و لقاء نياالدیوم

هاا خداوناد عنایات کارده اسات. از آیااز و تاا انساام و در تماام که به تمام هستی آ 

به رب کافر است. اگر ی  نفر ی  توما  به انسا  کما  کناد، دو  حاالت، این نسبت

رود. سگ بسيار وفادار است، به سگ اساتگوا  توما  کرایه ماشين بدهد، یاد او نمی

بيناد دم تکاا  بدهی، هي  هم ندارد، تا عمر دارد و عمر داری هر زماا  کاه تاو را می

باشد، سگ انگليسای باشاد،  گوید سالم عليکم، متشکرم مرسی. هر سگیدهد. میمی

 خواهد باشد.عرب باشد هر چه می

 شود.گوشت گرا  شده است، دیگر به سگ هم استگوا  داده نمی -

خورنااد. حاااال بعضاای از اولياااءاهلل هااا اسااتگوا  را میبااه قااول شااما، مگاار آدم -

هاا را خوردند چاو  ناول نداشاتند. مان آ کردند میخوردند. آب میاستگوا  را می

را از نظر ظااهر و  يتها تمام مراحل ربوباین« كافِرُو َ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل»شناسم. می

کنند. کاافرو ه باطن و جسم و روح و فرد و اجتماع و همه و همه و همه مشاهده می

ایان  در بارزگ ]...[ بناابراین ،انادچو  بين خود و بين رب ستر و حساب ایسااد کرده

جسام « کُام»  یا  کُام روح اسات، یا  «کُم»، کدام «یَتَوَفَّاكُمْ قُْل» اولی است.ه مرحل

ساه ناوع اسات. « یتَاوَفََّ«. »اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»هر دوگانه است. « کُم»است، ی  

                                                           

 .29. فتح، آیه 1

 .20. حدید، آیه 2



12 

 

و از کساانی  1«مَنامِهاا في تَمُْت لَمْ الَّتي وَ مَوْتِها حينَ اْلأَْنفُنَ یَتَوَفَّى اللَّهُ»: اول« یتَوَفََّ»

 اهلل )د( است. کند رسولمی« یتَوَفََّ»ها را که فق  اهلل نفن آ 

شاهداء البحار در روایاات دارد.  حتیجا برای شما نقل کردم که من روایت را این

ه کناد. در صافحقابض میشاهداء البحار را در ی  روایت دارد که فق  خداوند روح 

 ابان أخارج و» :173ه نثور، جلد نانسم، صافحسسده، الدنر المه سور 21، 20، جزء 285

 بقابض الماوت ملاك لوكّا اهلل  نإ :یقول)د(  اهلل رسول سمعت مامةأ أبى عن ماجة

کند، یکی خودش، بعضی دیگر را که اکثر هستند منتها این وکيل دو کار می« ا رواح

لبحار کساانی ، شهداء ا«الّا شهداء البحر»خود ایشا  هستند ه اعوا  او. منتها وزیر امات

چاه « أرواحهام قبض ىیتولّ هنّإف»که به جنگ رفتند و در جنگ دریایی شهيد شدند. 

کسی  خود خدا. این را ی  موقع عرض کارده باودم در نوشاته یاادم نباود. وقتای کاه 

شهداء البحر چنا  هستند، محمد و محمدیو  )د( احق و اعلی هستند که خداوناد 

و اگر هم جبرئيل آمده، این تشریفات ظاهر است. ای قبض روح کند بدو  هي  واسطه

کناد بایاد روحا  اقاوای از او و الّا جبرئيل... آخر کسای کاه قابض روح کسای را می

گوناه نيسات  در احضاار ارواح گونه نيست  در نوم میناطيسی مگر اینباشد. مگر این

تر ما قاویگونه نيست  اگر در بعضی مراحل واقعيت داشته باشد، اگر روح شامگر این

تر نباشاد چاه  اگار روح شاما از کند، قاویاز روح آ  شگ  مُحضر باشد احضار می

خوابانياد. مطلاب سااده اسات. در جاهاایی حارام تر باشد، شاما او را میروح او قوی

الموت، اهلل کاه نياماده ایان کاار را بکناد. ملا  است، در جاهایی حالل است. ملا 

لمااوت در قاابض و بساا  بيشااتر اساات یااا روح المااوت اساات. آیااا قاادرت روح ملاا  ا

اقُورَةِ جِنَااا ِ فِااي اْلقُاادُنِ رُوحُ»اهلل، اهلل )د(  رسااولرسااول  حَاادَائِقِنَا مِاانْ ذَاقَ الصااَّ

اقُورَةِ جِنَاا ِ فِاي اْلقُادُنِ رُوحُ»اهلل )د( اسات. ث از رساولحدی 2«اْلبَاكُورَةِ ایان « الصاَّ

م در فلساافه کااه قبااول ناادارم مرحااوم حاااج عبااارت را بااه یاااد دارم از اسااتاد بزرگااوار

ترین فيلسوف شارق و مهدی آشتيانی که بزرگمهدی آشتيانی )رض(، حاج ميرزاميرزا

از  د بااود، خااوب بااود،شااد. موحاا یاارب بااود در زمااا  خااود و از گرساانگی هاام فااوت

از ساهم اماام گفات مرجاع وقات گفتناد کاه چناين و چناا ،  گرسنگی مریض شد، به

  . مرحوم شد.شودنمی
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اقُورَةِ جِنَااا ِ فِااي اْلقُادُنِ رُوحُ»  های کوچاا ، بهشااتقاادن در بهشااتالروح« الصااَّ

هاای بکار ماا از باد« اْلبَااكُورَة حَادَائِقِنَا مِانْ ذَاقَ»د کسا و بهشت جبرئيال کساا! محم

تواند یاا جبرئيال یاا چاه یاا کالً استفاده کرده، عزرائيل چه موقع می اینکهچشيده، نه 

تواند قدرت مالئکه است، چه موقع می کلالمالئکه است یا فوق عظيم چه یا روح که

را قابض کناد  روح را چاه کسای باه او داد  خادا، چاه کسای  اهللرساولیير اهلل روح 

 قُاْل»دیگاری اسات. ه دیگرا  کاه ماادو  هساتند، مرحلا اماتواند قبض کند  خدا. می

ت کنيد بحاث کاردیم ولکان چاو  بحاث مرکّاز قدر این توفّی د« اْلمَوْتِ مَلَكُ یَتَوَفَّاكُمْ

صالح باشد، طالح باشاد، هار کاه باشاد، هار چاه « یَتَوَفَّاكُمْ قُْل»جا است، متنی در این

ابعااد  کالروح، جسم برزخی، ایان جسام روح در « كُمْ»جسم، « كُمْ»ه «یَتَوَفَّاكُمْ»باشد 

فارق دارد. ماا ماوت داریام، « ماوت»با  «توفّی»نيست. اصوالً « یُمِيتُكُم» ه«یَتَوَفَّاكُمْ»آ  

در قارآ  شاریف بسايار اسات. ماوت هام « تاوفّی»و وفات داریم. « توفّی»فوت داریم، 

ه در یوم القيامة الکبری نفای شاده «فَوْت فَال»فوت در موت استعمال نشده،  امااست، 

 است. 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُارْمَعَاارِفِ اْل إِیمَا ِ وَمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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