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 عَلَى وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

 خَْلي ٍ لَفي  إِنَّيا أَ اْليََرْ ِ فِي  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ» «الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ»

 إِليى ثُيمَّ بِكُيمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُْل * كافِرُونَ رَبِّهِمْ بِلِقاءِ هُمْ بَْل دٍجَدي

 1.«تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ

سؤال از قدرت مصدر اعلی است که ح  سبحانه و تعيالی « خَْل ٍ جَديدٍ لَف  إِنَّا أَ»

گم شد و يا مراحل کمتر در ار  و ارواح ما هنگامی که بدن ما در پنج مرحله  باشد.

خال  چه کسی است؟ خيدا. آييا خيال  « جَديدٍ خَْل ٍ لَف  إِنَّا أَ»در چند مرحله گم شد 

 هُيمْ بَيْل»اولی ه ای است؛ مرحلجا دو مرحلهکند؟ جواب در اينما را مجددًا خل  می

جيواب دو  بير حسيا قاعيدی باييد  که تفسير آن را عر  کرديم.« نَكافِرُو رَبِّهِمْ بِلِقاءِ

چيون بحيب بير سير ايين اسيت کيه چگونيه ام يان دارد « يَتَوَفَّياكُمْ قُْل» طور باشد،اين

لَْلنا إِذا»خداونييد انسييان را بعييد  خليي  جديييد ب نييد؟ ول يين خداونييد  «اْلييََرْ ِ فِيي  ضييَ

ات کيه االميول دار االموات و وزير دايرةالموت، موکفرمايد: نه فقط من، بل ه ملکمی
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است و مَموريت دارد که ايين کيار را انجيا  بدهيد تيا چيه  مؤمّرالموت است، او ملک

 اْلمَوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»برسد به خود خدا. )چون که صد آمد، نود هم پيش ماست( 

ايين  داد ، قدرت داد ، امر داد  که کلرا که من وکالت  الموتملک« بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي

 ييهقيدرت او فرع اين يهها در برابر توفّی روح ناچيز است، او قيادر اسيت بيا گیگمشد

 ،کنيمرا ميی« مْکُي»کيه بحيب مراتيا « مْکُي» یِعلم او، قدرت او، عمل او در تيوفّ ،است

 را نسبت به او سؤال کردی است. « خَْل ٍ لَف »فرعی است تا چه برسد خال  که 

رسيد کيه ميات و فيات به نظر می «مْ ُيتُمِيُ»نيست، چون  «مْ ُيتُمِيُ»« يَتَوَفَّاكُمْ قُْل» 

 ةٌميوت کيه حاصيل شيد بعيد حييا اين يهمثالً يا اعم است، بله اعم است. اعمّ است از 

طور نيست؟ ديگر فرعی در کار نيسيت. ائی باشد يا موت، موت مطل  باشد. مگر اينمّ

ميوت را  خيا ای معنيی هدارد که لفظ موت را بفرمايند و با قرين یوانگهی چه لزوم

جا خداونيد ا بعد الموت است را ارادی ب نند؟ بايد لفظ خود را بياورند. اينمّ ةٌکه حيا

خواهد بيان بفرماييد؟ چه می« جَديدٍ خَْل ٍ لَف  إِنَّا أَ اْلََرْ ِ فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ»در جواب 

شيود. روح جسيد گيم می شود و نهنيست، نه روح گم می« ضَلَْلنا»خواهد بفرمايد: می

او است و جسيد بيه هير ه پيدا است و در قبض الموتملکاز برای  حتیوجود دارد و 

تيا، کمتير، تيا، چهاراولی، ثانيه، ثالثه، رابعه، خامسه هر پنجه حالی باشد چه در مرحل

 اسيت. بنيابراين الموتملکقدرت ه علم و قبضه ی در قبضربانهر چه، همه به توفي  

 بايد باشد.« اكُمْيَتَوَفَّ»

ساتی که لفيظ تيوفّی اصالً توفّی موت نيست. آيات مقد توفّی اخص از موت است،

است و ايين  «األخذُ وافيًا»توفّی تفعّل است. . «األخذُ وافيًا»دهد دارد معنای موت نمی

اخذ وافيه اين است که خداوند انسان ه أخذ وافيه هم دارای مراحلی است. يک مرحل

بدن برزخيی بيه طيور وافيی ند و با اين إماته روح به طور وافی اخذ گردد. را إماته ب 

گيردد، در عليم و قيدرت  أخيذخذ گردد ولی روح باشد. بدن جسمانی به طور وافيی أ

 محفوظ باشد. اين يک معنای توفّی است.  ربانيه

معنی ديگر توفّی اين است که روح در جسيم خيود وجيود دارد و هرگيز إنفسيادی 

جسم حاصل نشدی است، بل ه خداوند اين موجود بزرگيوار ماننيد عيسيی  بين روح و

خواسيتند او را بيه دار بزننيد، بن مريم )ع( که مورد خطر حتمی قيرار گرفتيه بيود، می

در  1«إِلَي َّ رافِعُيكَ وَ مُتَوَفِّييكَ إِنِّي »تصميم بر اين شد که عيسيی )ع( را بيه دار بزننيد، 
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ای برای مسيي  ئهيعنی از اين م ان که م انت سي« إِلَ َّ رافِعُكَ وَ»جا مرگ نيست. اين

 إِنِّي »اند و تصميم دارند که او را به دار آويزنيد، از ايين م يان بن مريم اختالف کردی

 الَّيذينَ فَيوْ َ اتَّبَعُيوكَ الَّيذينَ جاعِلُ وَ كَفَرُوا الَّذينَ مِنَ مُطَهِّرُكَ وَ إِلَ َّ رافِعُكَ وَ مُتَوَفِّيكَ

 أَهْيلِ مِينْ إِنْ وَ» :نساء استی سوره ليل علی ذلک آيه مبارکالی آخر. و من الد« فَرُواكَ

هيدًا عَلَييْهِمْ يَكُونُ اْلقِيامَةِ يَوْ َ وَ مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَيُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ فنيا نشيدی اسيت.  1«شيَ

عيسيی ه در زمان إماتي هايی کهاقل آن کسانی که اآلن هستند، آنحدتما  اهل کتاب 

)ع( هستند، چند ميليارد اهل کتاب در عالم هستند قبالً کمتر بودند بعدًا بيشتر، تما  

 إاِلَّ اْلكِتيابِ أَهْيلِ مِينْ إِنْ وَ»او هسيتند ه اهل کتابی که بالفعل در زمان مسيي  و إماتي

«. إِلَي َّ رافِعُيكَ وَ»تيوفّی اسيت پس مسي  بايد زندی باشد، اصالً م« مَوْتِهِ قَبْلَ بِهِ لَيُؤْمِنَنَّ

جا اشارتًا عر  کرديم که شيايد بعيدًا هيم بيه ی است که کرديم و اينخاصاين بحب 

 مناسبتی بيايد.

 مَنامِهيا في  تَمُيْت لَيمْ الَّتي  وَ مَوْتِها حينَ اْلََْنفُسَ يَتَوَفَّى اللَّهُ»در موت توفّی است. 

توفّی است، موت نو  هم  2«أَجَلٍ إِلى اْلَُْخرى يُرْسِلُ وَ اْلمَوْتَ عَلَيْهَا قَضى الَّت  فَيُمْسِكُ

 خيذُاأل» اين يهچيرا؟ بيرای السماء توفّی است. همه توفّی اسيت.  إلیتوفّی است. صعد 

رود. نيه ضيالل از بيين شود، از بيين نميیاست، گم نمی محفوظها در تما  آن «وافيًا

العيالمين رب ييتعليم و قيدرت و قيومه بضيرفتن کل است، و نه ضالل گم شدن از ق

 است. 

بحب ب نيم که تما  مراحل  «مکُ»يک مقدار راجع به « يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»جا هم در اين

چه چييز  «مکُ»است. اين  «مکُ»آکل و مَکول را که عر  کرديم، مطوی در اين ه شبه

خبيار اسيت. إخبيار، فقيط إ« يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»خواهد بگويد؟ جواب آن اين است که را می

ألنّ ی چهير ،خبار با دليل است، منتها چهریکنند، نه. اين إخبار قرآن را قبول میإمگر 

های اختصاصيی و ممتياز قيرآن شيري  در ها نيست و ي ی از روشاين حرف و إنّ و

منطقی منطقييين، ی فراردهندی نيست. چهری استدالل چهری استدالل اين است که چهر

فقهيين،  فقهیين، اصولی اصوليی ين، چهرعرفانی عرفانيی ين، چهرفی فلسفيفلسی چهر

فيين جهيان صاصی نيست. چون قيرآن بيا تميا  م ل، قرآن شري  اختتجريبيينعلمی 

کنيد، اختصاصيی به دانسيتن لتيت عربيی و لتيت قيرآن صيحبت می توجهآفرينش، با 
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گوينيد: البيروج، هيا آمدنيد مینجومی 1«اْلبُرُوجِ ذاتِ السَّماءِ وَ»نيست. مثالً فر  کنيد 

گانه است. نه قرآن که فقط با شما صيحبت ن يردی اسيت. البيرج در لتيت بروج دوازدی

قسم به آسيمان کيه دارای « اْلبُرُوجِ ذاتِ السَّماءِ وَ»عربی يعنی قصر خيلی بلند و زيبا. 

ب نييد. ايين عشير را شيما درسيت بيروج اثنی اين يههای بسيار بلند زيبا است، نيه کاخ

تحميل رأی بر قرآن است. قرآن که با منجّمين سينن نگفتيه اسيت. قيرآن بيا همگيان 

سنن گفته است و در تما  ابعادی که م لفان بيه آن نيياز دارنيد، در تميا  جريانيات 

 عالم ت لي  خداوند سنن گفته است. 

اريم. در بعيد اوّل کيه د« مْکُ»چيست؟ ما چند تا  «مْکُ»اين « يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»جا در اين

مشترک روح و جسم. روح و جسم را يتوفّی. وقتی کيه ايين روح از جسيم جيدا « مْکُ»

العيالمين روح و جسيم را از عليم و قيدرت رب شد و موت حاصل گرديد، اين جدايی

تيوفّی اسيت، محيدود اسيت. يَخيذ وافييًا يايين روح و جسيم « يَتَوَفَّاكُمْ» کند.جدا نمی

َْنایُ ثُمَّ»اوند روح را به جسم طور که خدهمان اعطای ذاتی بود کَيم نبيود،  2«خَْلقًا أَْنشَ

کيه  طورزياد نبود، اشتبای نبود، جهالت نبود، خالف ح مت و مصيلحت نبيود، هميان

دادن اين روح به جسم و درست کردن اين جسم بر مبنای صحي  ح مت در آفرينش 

طيور است، گرفتن آن هيم همين 3«تَْقويمٍ أَحْسَنِ ف  اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ»که بود انسان 

 وع الی اهلل آن به يد قدرت قيومیهلل بودن آن و رج 4«راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا»است 

 المين نقصيان در کيار نيسيت،العيربالمين است. بر مبنيای ييد قيدرت قييومی العرب

عيد حاال اين کُمی کيه دو جيزء دارد، دو بُ« تَوَفَّاكُمْيَ قُْل»زيادی نيست و کسری نيست. 

در جسم است.  خواهيم صحبت کنيم. شبهه آکل و مَکولآن میدارد، در مورد جسم 

در  اماها وجود دارد که قبالً صحبت کرديم، و اين حرف مسخه البته در روح هم قضي

 جسم.

خداونيد ارادی فرميود و عزرائييل را کيه  کيه« يَتَوَفَّياكُمْ»، سيؤال: ايين «يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»

هيای ديگير، اعوان را هم نسبت بيه گرویه است، نسبت به گروهی و مالئ  الموتملک
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است، ايين کُيم جسيم کيدا   يهامر الهی است و ارادی و قدرت اله هکه ب« يَتَوَفَّاكُمْ»اين 

 کُم است؟ 

ييا نطفيه اسيت.  اوالی جسم نطفيه اسيت. منيی اسيته اولی. کُم نقطه کُم نقط -1

همان دودی و همان کر  که جزء بسيار ريز از منی مرد است و جزء بسيار ريز از منيی 

 أَمْشياجٍ نُْطفَيةٍ مِينْ اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا إِنَّا»، 1«التَّرائِاِ وَ الصُّْلاِ بَيْنِ مِنْ يَْنرُجُ»زن است که 

اسيت و « أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ مِنْ»ی آفرينش انسان اواله مرحل 2«بَصيرًا سَميعًا فَجَعَْلنایُ نَبْتَليهِ

يک مشج آن مشج بين النّطفتيين اسيت. منيی ميرد و منيی زن. « أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ مِنْ»اين 

های گوناگون در کار است مشج ،کند. امشاجمرد با هم مشج پيدا میه زن و نطفه نطف

 قُيْل» کنيم.شياری ميیکه در جای خود بحب شدی است و اگر پيش بيايد باييد بشيود، ا

ای کيه از ميرد و بيا ای کيه در مشيج اوّل اسيت، هميان ذریيعنی همان نطفه« يَتَوَفَّاكُمْ

ی و ايين دو نطفيه بيا هيم ازدواج ای از زن از صلا مرد و از ترائا زن ايين دو ذرّیذر

ل کنيد. بقييه... ايين کُيم، کُيم اوّکردند يا دختر بود و يا پسر، همان را خداوند اخذ می

 است.

 ،در مقابل کُم دو ، يعنی آن نطفه با تما  عوارضی که بر آن نطفه قرار گرفيت -2

از نطفه مرد در استمرار عمل جنسی و از غيذاهای زن و چيه و چيه در گذشيته عيالم 

سيال بيه  هشيتادو بلوغ و بيزرگ شيد و شيد و شيد و ميرد  يتجنينی و در عالم طفول

حم مادران است کل اين کُم، اين هم ييک کُيم آن نه مای يا شش ماهی که در ره اضاف

می است که با تما  آنچيه را کيه بيه ايين بيدن تر از کُم اوّل است. اين کُاست. اين کُم

  «.يَتَوَفَّاكُمْ»منضم گرديدی است، اين 

کُم يعنی کُم از زمان ت لي  تا موت. چون کُم از زمان ت لي  تيا ميوت ميورد  -3

ت، پس مورد ثواب است و عقاب است. اين کُيم قبيل از سؤال است و مورد ت لي  اس

 ييهسو  يعنی آن اجزای بدنه ت لي  که ت لي  نيست. اين احتمال سو ، کُم در مرحل

اجزای ديگر نيه، اجيزای  اماانسان که از آغاز ت لي  تا هنگا  مرگ با روح بودی است 

ديگر که عر  کيرديم. ها ها برای ديگران، ي ی از آنديگر سه ديگر داريم؛ دوتای آن

هيا شيود، آندهد که بر بدن انسان اضيافه میآن اجزای ديگر که مثلّثی را تش يل می

اصلی است کيه منصيو  شيما اسيت. در معياد  يهنه. کُم در احتمال سو  اجزای بدن
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خود که منلوط بيا  خا برای ديگر نيست. معاد برای معاد، در معاد هر کسی با بدن 

شيود بيرای او عرضيی اسيت و در حاليت معياد شود و يا اگير میهای ديگران نمیبدن

گيرد، هر فيرد از افيراد شود به بدن اصلی و روح انسان در آن بدن قرار میبرگشت می

ای دارند که يا جيزء هخاص يهی و اجزای اصلخاصين از اين عالم مادی يک بدن  لفم

 و الی آخر.  گرددشود و يا اگر بشود جزء اصلی نمیاجزای ديگران نمی

 ]سؤال[ -

و  باشيد ايين سومی که کُيمه کنيم. اين مرحلحاال داريم احتماالت را عر  می -

روح در ايين  ،ايين بيدن «بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُْل». ظاهرًا همين است

ست امير و که در طول ت لي  مورد ت لي  است و عمل ا يهبدن و در اين اجزای اصل

 عد جسمی اين است. اين هم احتمال سو . کُم در بُ« يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»نهی است، 

مسيتقبل « يَتَوَفَّاكُمْ»در زمان توفّی. اين « يَتَوَفَّاكُمْ»احتمال چهار  اين است که نه، 

 فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا وَ»؟ «يَتَوَفَّاكُمْ»چه وقت « يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»که نيست.  «مْاکُنَيْفَوَّتَ»است. 

چه وقت است؟ وقتی که مرد. بعد از ميوت. « ضَلَْلنا إِذا» 1«جَديدٍ خَْل ٍ لَف  إِنَّا أَ اْلََرْ ِ

ميراند در هميان هنگيا  در همان هنگا ، در آن هنگامی که خداوند می« يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»

 کيلمييرد بيا نسان در آن حالت کيه میاحتمال چهار  اين است که يعنی ا« يَتَوَفَّاكُمْ»

عالم ت لي ،  کلدر  يهآغازين، چه اجزای اصل يهاجزايی که اآلن دارد چه اجزای اصل

مهمان کيه بيه  يهديگران که به اين اضافه شدی است، چه اجزای فرع يهچه اجزای اصل

ی غير ديگران که به ايين اضيافه شيد يهاين اضافه شدی است از ديگران، چه اجزای فرع

 اين هم احتمال چهار . «. يَتَوَفَّاكُمْ»کيلو  صدکيلو. تما   صداست تما  آن با هم 

برای اين نيست که ما بنواهيم  ،کنمبينابين احتماالت اين احتماالت را عر  می

بنواهيد  اين هگويد تا ها انسان مدا  احتمال میاحتمال زياد بگوييم. بعضی از وقت

ويند آقا چقدر چيز بلد است، ننير. ما هيچ چيزی را جيز بگ ،طرح او خيلی مهم باشد

ب نييم تيا تجزييه و تحلييل و سيبر و  دقتم، بايد يفرمايد بلد نيستآنچه را خداوند می

 تقسيم داللی و معرفتی و قرآنی ب نيم تا بفهميم. 

ای که اجيزای يهديگر اين است که ننير، اين بدن اصلی انسان با اجزای فرع« کُم»

بعيد  .نيست، بل ه اجزايی است کيه گيای مهميان مين بودنيد و رفتنيد و آمدنيدديگران 

هيا نيسيت، آن ای از ديگيران کيه جيزء اجيزای آنييهو اجيزای فرع ،خيير احتمال ديگر
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شرکت داشته باشند و الی آخر. کدا  ييک « يَتَوَفَّاكُمْ»مهمان بشوند و در  يهاجزای فرع

ظلم است؟ کدا  ظلم صرف است، کدا  عدل  هاها عدل است و کدا  يک از ايناز اين

صرف است؟ آن چيزی که مسلّم اين است که يو  القيامة ال بری بايد روح، در بنشی 

هيا را زمان ت لي  بيودی اسيت، سيؤال و جيواب و عقياب و اين کلاز اين بدن که در 

 يهپيس آن اجيزای اصيل اصلی بدن ديگران در بدن مين بياييد؟اجزای  اماداشته باشد. 

عاد متداخل نيست، مُ ،عادعاد فی المَمُ ندارد يا کم دارد، اين ظلم است. تداخل نيست،

است آن هيم ييک مطلبيی اسيت. « أَمْشاجٍ ْطفَةٍنُ»جزء آغازينی که  آنکاری نداريم که 

ای که خداوند انسيان را ست. نطفههتر است، بله آن هم خيلی بيّن اين هول ن خوب 

بدن انسان وجيود  کلت لي  در  مدتم ت لي  در طول خل  کردی است در تما  عال

اجزايی که پررنگ هسيتند  امارنگ است. در عين اصالت بسيار خفي  و کم امادارد، 

 -افعيال زشيت و زيبيا-کنيد دارند و مماس هستند در افعالی کيه انسيان می يتو فعل

نيد، از ميا اجزای اصلی بدن من و شما و شما است که در طول عالم ت لي  با ما بود

گردنيد و جيدا در حالی که زندی بوديم جيدا نشيدند. اگير اجزاييی داخيل بيدن ميا می

ها نيست. گای است و گای آنه ها اصالتی ندارند. جزا دادن روح به وسيلگردند، اينمی

انيد، حي  و عيدالت ان ماندی لفآن اجزايی که در طول عالم ت لي  با ما م امانيست. 

اقل اين است کيه آن اجزاييی حد -گوييماکثر آن را نمی–قل احدصحي  اين است که 

انيد آن اجيزا بيرای هير که در طول زمان ت لي  هر چند سال بودی اسيت بيا مين بودی

شيود؟ بعيدی کسی بايد باشند، پس اگر چنانچه اين اجزاء تداخل پيدا ب ننيد، چيه می

ل و مَکول وليو قلييالً آکه در شبه اين هبدن خواهد بود. برای بدن خواهد بود، کمبی

در  -حاال يا زياد يا کم کياری نيداريم، کيالً هيم باشيد اشي الی نيدارد-افتد اتفا  می

شيود، در نتيجيه بيدن فيالن شينص صيل میآکل و مَکول چندتا اگر به هم مته شبه

تبديل به خاک، تبديل به آب، تبديل بيه گييای، گييای بيه حييوان و گوسيفند، گوسيفند 

ها، يک انسان گوسفند را خوردی است ييا چنيد نفير خوردنيد ا انساني تبديل به انسان

باالخری اين آقا فعالً بدن ندارد. اين بدن ندارد، اين دو بدن دارد. او هيم بيدن اصيلی 

صل بشود که اين معاذ اهلل خداوند جاهل است ديگر به روح متخود و هم بدن اصلی 

ت. اگير بنيا نيسيت، جيزای روح در يا عاجز است يا ظالم است، چون اين نيمه جزا اس

خواهد. وليی وقتيی کيه مقتضيای عيدالت بعد اعمال بدنی دادی بشود، اصالً بدن نمی

کامل اين است که روح اضافه بر جزای بر اعمال روحی خود که مستقيم است، جزای 

پس هر کسی جسم خود، نه من بعضی را دار  و  ،جسم هم باشده اعمالی که به وسيل
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شيدی  بعضی را ندار  يا شما هيچ جسم نداريد، جسم شما منليوط بيا جسيم ديگيران

 نيروی چند نفر آد  را خيوردی واست يا بعضی دارای چند جسم هستند. يک نفر آد  

اين  قدرساب  تهران و ميدان اما  حاال، اينه بزرگ شدی است. مثل يک نفر در توپنان

آميد بعيد ييک سير کوچيک پييدا ی شي م میمدتکردند، شوخی می ،چا  و بزرگ بود

بيه  ،قيدر خيوردی و خيوردیقدر بزرگ هستند. ايين آدميی کيه اينها اينشد. بعضیمی

بيدن  آد  سه، چهار نفر آد  خوردی است، سه، چهار نفر آد  بيدن ندارنيد، ايينی انداز

 دارد. 

 العيالمينربن احتمالی کيه مقتضيای عيدالت ، آپس ببينيد در کل اين احتماالت

کنييم، کُيم أنيت، است، اين است که کُم يعنی کُمی که واقعًا کُم اسيت. کُيم را تقسييم 

تيو هييچ چييزی نيداری،  او را در او، ،در اونت و انت. نه اين يه تيو را أ« يَتَوَفَّاك»نت. أ

« يَتَوَفَّياكُمْ»را شيامل اسيت. ين  لفافراد م کلشود. چون کُم افراد است. کُم اين ه نمی

الً اخذ وافيی اخذ وافی او ،کند وافيًا. هر کسی را که خداوند اخذ میاکَيتوفّ ،اکَيتوفّ

 بحيباخيذ وافيی بيه عنيوان عيدل  دربه عنوان عدل و اخذ وافی به عنوان فضل. ميا 

ذ خ، ولی ااز اجساد ديگران اضافه ب نند اين هديگری است، نه  مطلافضل  کنيم.می

عالم ت لي  با  کلوافی به عنوان عدل اين است که اين شنص را آن بدنش را که در 

او بودی است و در زشت و زيباها مورد امر روح بودی است و نهی روح بودی اسيت، آن 

 جيااين اگر منليوط بشيود، چونهر کسی برای خودش، او برای او. قاطی نبايد بشود. 

 آيد. آکل و مَکول میه شبه

گوييم وقتی اصل معياد جسيمانی ت: خوب مم ن است طور ديگر باشد؟ میإن قل

به دليل عقل و به دليل کتاب و سنّت ثابيت اسيت، شيما ايين ثابيت را بيه احتمياالتی 

ی در دو کليبريد که غلط است، بل ه قرآن شري  احتماالت غلط شيما را بيه طيور می

مربيوط بيه خيودش. « کَ» هير کيس، آن« کُم»دهد. يک بعد بعد يا چند بعد جواب می

آورنييد، روح شيما را در بيدن ديگيری و روح ديگيری را در بيدن شيما نمی اين يهکميا 

کذلک جسم شما برای شما است و جسم من برای من است، جسيم او بيرای او اسيت. 

يا اين محيال اسيت آ «تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذي اْلمَوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُْل»

زميين بيا ايين ی ی داشته باشد؟ ايين کيرخاصين بدن اصلی  لفکه هر فردی از افراد م

ها اجزای ، هر فرد آن ل های معظمت و با اين وسعت آيا از محاالت است که انسان

کل زمين داشته باشند و اگر هم يک ميوقعی  از یخاصای و سهم يهبدن يهاصله خاص

که سرجمع از آغاز خلقت انسان تا  شد زياد ها زيادِای انسانهقدر جمعيتشد که آن
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کنم، قرآن جيواب دادی روی اگر دار  بحب می–وزن ب نيد ها رابدناگر  ،انقرا  عالم

زمين را کيه ی آن مقاديری از مواد کر کننداگر وزن  -اگری استاست و جواب آن هم 

بيه اجيزای  حيولد و متبيدن انسيان شيو حيولبه نطفه گردد و مت حولمم ن است مت

  ل های مهای انسانبدن يهاصلی بدن انسان گردد، اگر موازنه شود بين اجزای اصل

بشيود، اگير اجيزای  به اين اجزاء اصيليه حولو اجزايی که از اين ار  ام ان دارد مت

 اْليََرْ ُ زُْلزِلَيتِ إِذا»بدن انسان برابر بود که مطلبی نيست، برابير ننواهنيد بيود. چيون 

ار  هنوز وجود دارد، اثقيال دارد و اثقيال آن  1«أَْثقالَها اْلََرْ ُ أَْخرَجَتِ وَ*  ْلزالَهازِ

ها است، ي ی از اثقيال ار  ي ی از اثقال ار  انسان 2،«اْلمَْطلُوبُ وَ الطَّالِاُ ضَعُ َ»

 یوليی برابير ،ر  استاها باشد. پس ها که سيم و زر و اين حرفهای انسانمطلوب

 نيست. 

بيشتر از ار  باشد. احتميال ها های اصلی اين انساندو  اين است که ننير، بدن

ها کمتر از آن مقاديری های اصلی انسان. کمتر باشد که مطلبی نيست، بدناست ديگر

 اجزاييی کيه -تعبيير را کيار نيداريم–شيود از ار  باشد که تبديل بيه بيدن اصيلی می

ن است که اجزای فرعی ديگران نه، آن اجيزای رود که اجزای فرعی ديگراآيد و میمی

کيليوگر ،  صيداصلی انسان که در طول عالم ت لي  اجيزای اصيلی ايين انسيانی کيه 

 سيیکيليوگر ،  بيسيتفير  کنييد  ،بيشيتر ييا کيليوگر  کمتير دويستکيلوگر ،  پنجای

کيلوگر  اجزای اصلی هر چه وجود دارد، اين اجزای اصيلی ايين بيدن انسيان از ايين 

گويييد احتميال نيدارد. برابری که محال است. بيشتر بودن ار  شيما می ،ستار  ا

تر اسيت. کمتير بيودن گوييم هم برابيری محيال اسيت، هيم بيشيتر بيودن آن محيالمی

طيور برسيد مم ن است در موازنيه ييک وقتيی اين ،گوييد: ننيرصحي  است. شما می

بسييار قيوی اسيت کيه  خواهد، احتمال است. چون استدالل در صورتیدليل هم نمی

احتماالت را هم خفه ب ند. نه فقط استدالل اگر استدالل را خفه کرد. ننير، استدالل 

آن استدالل است را  مؤدّایر خالف باحتماالتی که  کلدر جايی بسيار قوی است که 

 خفه ب ند و از بين ببرد. 

ها طيوری سيانهای انبيدن يهحاال اين احتمال، باز انتقاد است که اگر اجزای اصل

ار  اسيت؟ جيواب:  آن يهاست که برابر با ار  است يا بيشتر از ار  است و حيال 
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تيا  و رواييت هيم دارييم اين هکما –ه د؟ آيا کافی نيست آن نطفاحتمال اوّل ما چه بو

آن جزء اصيلی آيا کافی نيست که  -عد اين احتمالای هم قابل قبول است در بُاندازی

ان فرع آن است و نشَت گرفتن از چيزهيای ديگير اسيت کيه که تما  اجزای بعدی انس

همان نطفه باشد، آن نطفه برای مرد و نطفه برای زن که بسييار رييز هيم اسيت، علي  

هيا علي  در آن اسيت و منی يک اقيانوس موّاجی است کيه ميليونی است که يک قطر

مذکّر و مؤنّب  کنند و اينها با هم ازدواج میزن هم چنين است که بعد اينه يک نطف

بيدن اسيت بعيد ايين  کلبدن نيست. وقتی همان در  کلشود، تما . مگر همان در می

ترين ها کيوچ ترين سيهم و کاميلهير فيردی از افيراد انسيان :کنيممطلا را عر  می

ای کيه از ايين جسمانی اين جهان دارند، نطفه اسيت. ايين نطفيهه بنشی را که از بني

کند، اين نطفه فرع بدن ميرد و زن اسيت، اصيل نيسيت. ا میمرد و از اين زن تبدّل پيد

نطفه از نطفه نيست. نطفه از خون است و چه است و چيه اسيت. هير فيردی از افيراد 

ها اگر اين مطلا بر فر  محال مثالً بر فر  يک احتمال بسيار ضعي  طوری انسان

قابيل تبيدّل بيه زمين و آن جسم ظياهر زميين کيه  يهشد که يو  القيامة ال بری اين بن

طيور، ايين اجزای اصلی بدن انسان است، اين کمتر بود يا برابير بيود ييا چيه بيود، اين

آيات هم بيه ايين مطليا  1«مُسْتَدِيرَةً تَبْقَى» کند که در روايت هم بودمقدار کفايت می

اوليی اسيت، ييک بعيد ه اشاری دارد. منتها جريان دو بعدی است. يک بعد جريان نطفي

 يُحْييهَا قُْل*  رَميمٌ هِ َ وَ اْلعِظا َ يُحْ ِ مَنْ قالَ خَْلقَهُ نَسِ َ وَ مَثَالً لَنا رَبَضَ وَ»جريان 

 الی آخر.  2«مَرَّةٍ أَوَّلَ أَْنشَََها الَّذي

سييازيم، اييين کمييا را بايييد کمييا چيسييت؟ کمييا می 3«نُعيييدُیُ خَْليي ٍ أَوَّلَ بَييدَْأنا كَمييا»

هنگا  آغازين انسان بود، حالت نطفه بود، نعيد  بگيريد. نطفه آن هنگا  که صددرصد

شييود همييان اسييت. منتهييا آن نطفييه صييلا همييان اسييت. ديگيير بيياالتر از اييين کييه نمی

خواسيت. خواست و چيه میخواست، شير میمی مدتخواست، خواست، رحم میمی

ه خداوند آد ِ اوّل را از تراب آفرييد، نيه رحيم دييد، ني اين هننير، اين آنی است، کما 

خواست آنًا. منتها دو تيا کميا در می مدتمرد ديد، نه زن بود، نه ه صلا ديد، نه نطف
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، کميا، ايين کميا دو بعيد 2«تَعُيودُونَ بَدَأَكُمْ كَما»، 1«أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ»يک کما  ،جا استاين

اهيد. خونمی ميدتاوّل است که انسانِ اوّل که انسان اوّل  «بَدَأَكُمْ»يک  ،«بَدَأَكُمْ» دارد

نطفه است و هير  3«أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ مِنْ اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا إِنَّا»مستمر است که « بدأناکم»يک 

هيا بيودی ای که مبدأ آغازين نشوء و ارتقيای آنيهاصله ها آن نطففردی از افراد انسان

کند. پس ما حرف داريم، طوری نيسيت کيه احتميال است، همان را خداوند ايجاد می

 ما حرف داريم.  باشد،

د از پدر و مادر متولها که آيا اصل وجودی اين انسان :تبيين اين مطلا اين است

أمشياج نيسيت؟ بليه. خيوب بعيد کيه عميل جنسيی م يرر ه گردند، مگر همان نطفيمی

 ييتتقورحيم را ر چه خواهند کرد؟ م ر عمل جنسیهای ها و نطفهاين منی ،شودمی

کننيد، کمييک اصيليه را احاطييه میه و نطفيي يهاصيل ه، غيذا اسييت از بيرای نطفييکنيدمی

بعد شير اسيت و  ،شودتقويت تقويت، شير و چه تا جنين متولد می ،کنند، غذا استمی

آغازين عبيارت اسيت از ه نفط اوّلی وه شود، پس اين نطفغذاها است و بعد بزرگ می

 «.أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ»همان 

 ]سؤال[ -

 باشد. هميشه الز  استخواهيم بگوييم نمی ،ندکم کمک میيخواهيم بگويمی -

خييورد نطفييه شييود، از غييذايی کييه میبيياالخری نطفييه هييم از غييذاها درسييت می -

 شود. می

 .حرف شما درست است ،بله -

 يعنی در واقع از همان ابزار. -

از افراد انسان ييک بيدن  یهر فرد جواب اين است که از اصل آن يا از فرع آن؟ -

از فرع آن انسان درست شدی  ،ی که اين انسان داردخاصد، منتها اين بدن ی دارنخاص

کيه اصيل ايين اسيت، چه آکل و مَکولی؟ فيرع او  ،است؟ خوب فرع او اصل اين است

 فرع او ننواهد شد.

 اجزاء اصليه چطور؟ -
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 نُْطفَيةٍ»عيد اسيت. ييک بُ یعيدانسان دو بُ يهاصل او هم ننواهد شد. اجزای اصل -

 «.أَمْشاجٍ

 و قابل جذب است. شودکل بدن انسان خاک می -

قابيل شيود و ن انسيان کيه خياک میبيد کيلول ن اين  ،مفهمها را میاينه هم -

اخيص بيه او اسيت کيه  خيا جذب است، دو بنش است؛ يک بنش اوّلی آن بنش 

 با او بودی است.زمان ت لي   کلامشاج است. بنش دو  آن است که در ه همان نطف

 اصلی برای ديگران قابل جذب است يا نه؟ همان -

ولی اصل ننواهد شد. بيه چيه دلييل؟ بيه دلييل  ،قابل جذب برای ديگران است -

ی خاصيبه مقتضای عدل و دالالت قطعيه معاد جسيمانی باييد هير فيردی بيدن  اين ه

ی داشيته باشيد، شيما بنواهييد باليدليل خاصيبايد هر فيردی بيدن  اين هداشته باشد. 

ها اصيلی های انسيانشود. اگر توانستيم نقض ب نيم تما  نطفهنقض نمی نقض کنيد،

شود. آن ها محشور میبرای ديگران خواهند شد يا فرع مالز  با ديگران که با بدن آن

ميا بيا چييزی کيه مسيلّم و ثابيت اسيت -چيزی که مسلّم و ثابت است ايين اسيت کيه 

م و ثابيت اسيت عقيالً و بير مبنيای آن کيه مسيلّ -توانيم با احتميال از بيين ببيريمنمی

بيرای  شدالالت کتاب و سنّت و عقالً و چه اين است که هر فردی چنانچه روح خيود

 وَ»خود بايد داشيته باشيد. ايين بيدن خيا   خا ی از برای روح خاص، بدن شخود

يعنيی ميا اخيذ « مْيَتَوَفَّياكُ قُيْل، «يَتَوَفَّياكُمْ قُيْل»گيم بشيود « اْلََرْ ِ فِ  ضَلَْلنا إِذا أَ قالُوا

بيدنی کيه بيرای شيما اسيت، غيذا ه خاصای که يا اجزای کنيم وافيًا. يعنی آن نطفهمی

شود، دوا شود، گيای شود، حيوان گردد هر چه هرچه است کيه هير کجيا بيرود، در هير 

شييما عنييد اهلل تعييالی.  بييرایزمييان، در هيير م ييان، در هيير وضييعی اييين محفييوظ اسييت 

به اين معنيا  1«بُعْثِرَْت اْلقُبُورُ إِذَا وَ»ن يو  القيامة ال بری متقضای عدل اين است که اي

 است. 

ننيير، قبير « بُعْثِيرَْت»جيا معنی آن اين است که فقط بدن در اين قبر بيود و در اين

زيير  ،گيای اگير جيای واحيدی اسيتگای بعد از مرگ انسان. در ايين منفیيعنی منفی

هير چيه هير کسيی شيدی اسيت،  ر  هسيتيم،هر جا متفي ،در آتش، در آب ،زمينی است

ربيا را هنآ ،گذارييدکند. مثل فر  کنيد متناطيس. متناطيس که میجمع میخداوند 

ی را جمع ب نيد، با دسيت جميع هايخواهيد يک آهنی را، يک سوزنگذاريد و میمی
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شيود. بيا جميع می بدون گشيتن با آن و بايد بگرديد تا جمع شود، کردن مش ل است

 وُكِّيلَ الَّيذي اْلمَيوْتِ مَلَكُ يَتَوَفَّاكُمْ قُْل» حتیخود بر مبنای علم محيط که  ومهيقی اراد

 «. بِكُمْ

 ]سؤال[ -

جواب داد . جزء فرعی ديگری است و اين جزء فرعی ديگری از او منفصل شدی  -

شيود و بيا او ای کيه از انسيان منفصيل میاز اجيزای فرعييهاين است: ال بدّ است، اين 

اين انسان اسيت کيه اصيلِ او اسيت.  هاين جزء فرعي -نبايد است-يد محشور گردد نبا

او جزء فرعی است، از کسيی ديگير اصيل ايين ه خود اين انسان هم که نطف اين هکما 

ها ديگر به حالت فرعی ها شدی است اين اصلها که تبديل به اصلاست. پس اين فرع

گيردد کيه ه حاليت اصيلی قبليی برنمیگيردد. نيه بيقبل و به حالت اصلی قبيل برنمی

ه ای که پسر را درست کردی است، دختر را درست کردی است برگردد و جزء نطفينطفه

شود. جزء بدن فرعی شما هم که با او جيزا شما بشود، يعنی جزء بدن اصلی شما نمی

شود. چون مقتضای عدل اين اسيت کيه هير روحيی واحيد، و عقاب داشته باشيد نمی

آکل و مَکول ه ، شبه«ين التّداخلَف»خا  داشته باشد که تداخل نداشته دارای بدن 

کجا است. اصالً ريشه ندارد، اصل ندارد و بساط معيادی کيه قيرآن شيري  بياز کيردی 

است و به ما تفهيم کردی است، اگر ما اين را درست دريافت ب نيم، تميا  شيبهات بيه 

کنيم. ميثالً اگير کيه ريافيت نميیرود. علّت بزرگ شبهات ايين اسيت کيه ميا دکنار می

گويند. اگر ممتنيع معيدو  شيد، مثالً می 1«امتنعا اممّ المعدو  إعادة»المُعاد فی المَعاد، 

گيرد، کار نداريم، معاد که اين پس مُعاد فی المَعاد معدو  نيست، آن جای خود را می

بدن خاک. مُعياد  وح است إلیچيست؟ مُعاد فی المَعاد عود الر نيست. مُعاد فی المَعاد

بيدن ه فی المَعاد عود نطفه است به وضع انسانی. باالتر، مُعاد فی المَعاد اجزای اصيلي

شيود. مُعياد فيی المَعياد ايين اسيت کيه شيود و روح در او داخيل میاست که بيدن می

کند، نه اصل انسان که در دنيا بود، نظير آن صورت بدنی خدا خل  می يهصورت بدن

و ليذا  -صيورت کيه از بيين رفيت–المَعاد اصل آن صيورتی اسيت کيه  آن را. مُعاد فی

 « م أمثال منبدلّ»قرآن دارد.  2«أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»شود که عر  می

 «.أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ» -
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مفعول دو  «نُبَدِّلَ»جا اين« أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»کنم. دانم، من دار  معنا میمی -

علييی أن نبييدّل م »اسييت.  «أَمْثييالَكُمْ»اسييت، يييک مفعييول « کُييم»گيييرد. يييک مفعييول می

در بعد جسمی است. يعنيی ايين جسيمی کيه « کُم»جا چيست؟ در اين« کُم»، «أمثال م

يعنيی صيورت « أمثيال م»را « کُيم»است. اين « کُم»خاک شدی است، اين جسم خاکی 

انسان که قبالً از بين رفت، مانند و مثل آن انسانی که داريم. صورت و ش ل ظاهری 

دهيم و مجاز چه کسی است؟ کسی که عقياب و ثيواب بير صورت را به اين جسم می

شود صورت است يا خود جسم است؟ اگير روح انسيان بير بيدن او کيه ايين آن بار می

بدن خشت است، گل است، اگر فر  کنيد خداوند اين بدن را که خاک است، روح را 

شيود، اگير جيزا و ثيواب و روح زندی میه ان بدن قرار بدهد و آن بدن به واسطدر هم

کند؟ بليه، وليی اکميل آن چيسيت؟ ها روی اين بدن قرار بگيرد، روح احساس نمیاين

که دانه به  «تَعْلَمُونَ ال ما ف  نُْنشِئَكُمْ وَ    أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»اکمل آن اين است که 

 کلدارد. تما  آياتی که مربوط است به خل  مرّةً ثانية در  دقتن آيات بحب با ايه دان

دهيم، در کل اين ابعياد دهيم يا احتمال نمیکنيم و احتمال میابعادی که ما ف ر می

 فهميم.کنيم و بيشتر میمی دقتکنيم و بيشتر شاءاهلل غور میآيات وارد است. إن

نَيا لِمَيا عَظِييمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُيرْإِيمَانِ وَ مَعَيارِفِ اْلمِ و اْلعِْلا بِنُورِ اْلصُدُورَنَ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَایُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَایُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «. ُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»


