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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

از جمله خلق جدید  ،سات قرآن آمده استبه تعبيرات گوناگون در آیات مقد معاد

ایْن  اسْت و 2«هُمْرًا مِْْ خَيْْ»است،  1«نَمُوتَعْلَ ال ما في»است، خلق االنفال است، انشاء 

بيان کْرده  ،یوم القيامة الکبری استه هایی که در اعادکاریتعبيرات گوناگون آن ریزه

سات معاد بيان کرده است که عود جسم است به چه قدآیات م کلیاست. هم به طور 

طْور  کيفيت؟ عود روح به جسم است به چه کيفيت؟ چه مقْداری از جسْم اسْت بْه

اجزای بدن انسان نيسْت. چ انکْه چ ْد روز کل که  ریحکالصه اشاراجمال و به طور 

اجْزاء، بْا کل قبل احتماالت را عرض کردم که آیا انسان در معاد از نظر عود بدنی با 

بعض اجْزاء، ایْن بعْض چْه بعسْی اسْت، ایْن را بحْو کْردیم و بْاز هْم صْحبت 

 ک يم. می

وَ لَْمْ یَْرَوْا أَنَّ اللَّْهَ الََّْل خَلَْقَ  أ»: 99ه اسراء آیْه کمباره راجع به انشاء مثل، سور

أَنْ یَْخلُقَ مِْْثلَهُمْ وَ جَعَْلَ لَهُْمْ أَجَْ ر ال رَیْْهَ فيْهِ فَْأَبَى  السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ قادِرٌ عَلى

یا رؤیت بصری و رؤیت ، آ«وَ لَمْ یَرَوْا أ»جا تغيير است. اوّل در این« الظَّالِمُونَ إِالَّ كُفُورًا
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که انسان  هاییادراکها و بصيرتی و رؤیت عقلی و علمی، رؤیت فطری و سایر رؤیت

ه زن ْد؟ کْه آیْها را نداشت د و این حرف را میاین رؤیت ،دارد یا حصوالر یا تحصي ر

گوی د کْه ها میاین« جَدیدًاوَ قالُوا أَ إِذا كُ َّا عِظامًا وَ رُفاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَْلقًا »قبلی 

های ما نيز خاکسْتر تهای ما و گوشه گامی که ما استخوان شدیم و رفات، استخوان

انگيزش جدیدی در آفری ش برای ما حاصل خواهد « إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَْلقًا جَدیدًا»شدند 

عْْد دیگْْر نسْْبت بْْه عْْد محْْال اسْت و در بُشْد و ایْْن انگيْْزش جدیْْد کْه در یْْ  بُ

 عالمين ممکن و امکن است و اهون است. الرب

که در عالم زندگی دنيْا ای هعد محال را کاری نداریم که همان صورت انسانيما بُ

کْه ممکْن اسْت آن اماآن صورت را خداوند اعاده ک د. معلوم است،  عين ،بوده است

بْه مثْل آن  ،نخسْتين در حالْت فقهْی این است که بدن انسْان بْه صْورت انسْانیِ

وح انسْان بْه ثانيه اعْاده گْردد و ره صورت اعاده گردد و روح انسان از حالت صعق

 چهْاراعْاده گْردد. ایْن  ،کل و مثْل بْدن اوّل را داده اسْتاین بدن کْه خداونْد شْ

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ »شری  هست د. « مَنْ شاءَ اللَّهُ»ای که فقط در ی  اعاده اعاده

فَِِْذا هُْمْ قِيْامٌ   وَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ إاِلَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيْهِ أُْخْر مَنْ فِي السَّماواتِ

روح است که صعقه او را در بْرز  در ه ی  اعاده دارد. اعاد« مَنْ شاءَ اللَّهُ» ،1«یَْ ظُرُونَ

روح اسْت بْه همْان جسْمی کْه در همْان جسْم ه لحظات آخر نگرفته اسْت، اعْاد

 شود.با تفاصيلی که بعدًا عرض می اندمرده

اولْی ه روح است از حالت صْعقه دیگر دارند. ی  اعاده مردگان سه اعاد يهبق اما

و در  نيست« مَنْ شاءَ اللَّهُ»این برای « فَِِذا هُمْ قِيامٌ یَْ ظُرُونَ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُْخر »به ثانيه 

طور است، تازه اسْت همان« اءَ اللَّهُمَنْ ش»جسم هم دارای دو اعاده هست د که اجسام 

، نْه بْه ع ْوان جابئها بْه ع ْوان اسْتو اعاده ندارد که دیروز بحو کردیم. حاال این

، دليل عقلی و دليل علمی و هيچ دليلی بر محال بْودن خلْق جدیْد ندارنْد استحاله

ن ک د که ایاثبات می يهکه دليل عقل، دليل حس، دليل عدل، دليل علم، نصوص قرآن

 خلق جدید ضروری است.

خلْق ثْانی  امْااگر خلق اوّل انسان به مقتسای رحمت و عطوفت و رجحان بود، 

و ثوابًا و عقابًا این واجْه اسْت. مسْتحه  ئًاانسان که به حسابِ حساب است و جزا

را انجام بدهد و واجه را نه،  راجحواجه را نه؟ اگر کسی مستحه و  ،را انجام بدهد
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ایْن  1«وَ قالُوا أَ إِذا كُ َّا عِظامًا وَ رُفاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَْلقًا جَدیدًا» شود؟این چطور می

ه اسْت. ادلْو عطف به سْایر  2« وَ لَمْ یَرَوْاأَ»عد تحقق عد امکان و در بُخلق جدید در بُ

ْْأَ»فرمایْْد: حْْاال آن دليْْل حاضْْری کْْه ایْْن آیْْه می ْْهَ الَّ ْْرَوْا أَنَّ اللَّ ْْمْ یَ ْْقَ  وَ لَ َل خَلَ

او اشراک ورزیدید؛ بْا مشْرکين  بهکه « اهلل»شما که قبول دارید « السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ

کائ ْات کْل که خالق السماوات و االرض اسْت و خْالق « اهلل»ک د دیگر، صحبت می

مأَ»ها است است که ميلياردها برابر انسان اواتِ وَ  وَ لَمْ یَْرَوْا أَنَّ اللَّْهَ الََّْل خَلَْقَ السَّْ

 مرّةر ثانية. ؟چطور« أَنْ یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ اْلأَرْضَ قادِرٌ عَلى

ها و حْْاال بْْر فْْرض اگْْر خداونْْد تمْْام جهْْان آفْْری ش را آفریْْده بْْود، آسْْمانی

تواند شد در این تشکي  کرد که آیا خدا میآیا میها و... ها و زمينها، آسمانزمي ی

هْم از نظْر بُ يْه،  3«ماواتِ وَ اْلأَرْضِ أَْكبَرُ مِنْ خَْلقِ ال َّاسِلَخَْلقُ السَّ»انسان خلق ک د؟ 

هایی که در هم از نظر کثرت، هم از سایر جهات، چون در این سماوات و ارض انسان

 ،صریح بعسی از آیاته فسيلت مان د انسان هست د، در بعسی از کرات برحسه اشار

همْه جهْان وسْيع خلقْت را آفریْده  کسی کْه ایْن ،موجود هست د و اگر هم نباش د

حْاال  امْا .اولی که خلق نکرده استه این مرحل ؟قدرت ندارد انسان را بيافری د ،است

–جهان را آفریده است و ی  جزء بسيار ریز ناچيز جهان از نظر کون کل که خداوند 

دًا این انسْان را د مجدتوانانسان است، نمی ،از نظر خلقت -کيان مطله دیگری است

ها اولویت قطعْی را هْم این ای کهاز برای حساب و جزاء انشاء ک د؟ مان د  يافری د وب

 فهمد. شعوری میرا هر بی يهقطع یتفهم د! اولونمی

ماواتِ وَ اْلْأَرْضَ قْادِرٌ عَلْىأَ»حاال  أَنْ یَْخلُْقَ   وَ لَمْ یَْرَوْا أَنَّ اللَّْهَ الََّْل خَلَْقَ السَّْ

ه است. اگر در اصل قدرت تشکي  دارید که خداوند که هم پس اصل قدرت 4«مِْثلَهُمْ

قدرت ندارد انسان بيافری د یا ش  داریم که قدرت دارد انسان  ،جهان را آفریده است

 ،ه گامی کْه ایْن مطلْه بْيّن اسْت امابيافری د، این مطلبی بود که باید بحو ک يم. 

و عُدّه و افراد و همه چيْز دّه و کون اوسع و کونی که از نظر عِ اقویکسی که آن کون 

ها انسان را خلق ک د؟ ایْن یْ  تواند مان د انسانخلق کرده است، نمی ،اوسع هست د
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داشتيم. خلق اوّل انسان  1«عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ»در بعسی از آیات  ای کهمورد است. دوم 

خلْق دوم تر اسْت؟ آیْا قْدرتی کْه در که مسلّم است. آیا خلق دوم انسان از او قْوی

ایْن اهْون  ،يه باشدرباناهونی در برابر قدرت  هيّنالزم است، قدرت بيشتر است؟ اگر 

عْدالت بْه حسْاب ب ایْن از نظْر امکْان و از نظْر وجْو« عَلَيْْهِ أَهْْوَنُ هُوَ وَ»است و 

عْالمين معْاد و الربعالمين است و آیاتی که قب ر بحو کردیم مقتسای عْدالت الرب

 حساب و جزاء است. 

یْ  احتمْال  :عْد دارد و چ ْد احتمْال داردچ ْد بُ« أَنْ یَْخلُقَ مِْْثلَهُمْ عَلى»حاال 

کْه نيسْت، « یخلقهْم»ک يم. آن است که مْا داریْم بحْو مْی« أَنْ یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ عَلى»

  اولی نيست. ما یه ثانيه است، مرحله مرحل« یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ»است. این « یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ»

یا أَیُّهَا ال َّاسُ أَْنتُمُ اْلفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ اْلغَ ِْيُّ اْلحَميْدُ   »اولی داریم که ه مرحل

َْهِبْكُمْ وَ یَْأتِ بِخَْلقٍ جَدیدٍ ی  مرتبه این است که شما ن ازید کْه چ ْين و  2«إِنْ یَشَْأ یُ

شد. ایْن « مِْثلَهُمْ»این « بِخَْلقٍ جَدیدٍ»د برچ ان! نه، خدا اگر بخواهد شما را از بين می

هْا بْا آنمادی و هم در روح و هْم در... ولْی ه ها است هم در ب يغير از آن« مِْثلَهُمْ»

 . استمماثل 

عالم آفری ش است، این فْرض اوّل، کل مرحله است که خداوند که خالق  این ی 

در ایْن دنيْا،  ،به معاد کاری ندارد های دیگری بعد از بين بردن؛ها را انسانمان د این

این مورد اوّل اسْت. مْورد  خلق ک د؟ ها راد مان د اینتوان، نمیقدر بر خود ن ازنداین

ک د. خلق ثل میعد معاد، در معاد خداوند خلق المِدر بُ 3«أَنْ یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ عَلى» :دوم

« مِْْثلَهُمْ»کْه لْزوم نداشْت.  که از بين رفته است محال است. اگر هم امکان داشتآن

وَ قالُوا أَ إِذا كُ َّا عِظامًْا » :قبلیه یع ی مثل این کسانی که م کر خلق جدید هست د، آی

کْه خْدا در این خلق جدید، این خلق جدیْد را  4«وَ رُفاتًا أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَْلقًا جَدیدًا

 ک د. خلق مثل می ک د،می

کْه خلْق که خلق است خلْق مثْل اسْت. آنندارد، آن که خلق نيست که بحوآن

و د، چْون تحصْيل حاصْل اسْت ک ْمیناست، خلْق اصلی اجزای بدن  نيست اصلِ
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اصل روح است و این هم خلْق اسْت. خلْق مثْل چيسْت؟ یع ْی  ،که خلق نيستآن

همان صورتی که انسان در عالم تکليف داشت، صورت انسانی که داشت، بعد رفْات 

پوشْاند و مان ْد شد، خداونْد مان ْد آن صْورت را در ایْن خْاک می و رماد و خاک

 ،عاد عين همْان نيسْتعاد فی المَآن نيست. پس مُ عينگيرد، اوّل را به خود می لشک

، صورت استخوان و گوشت و پوست و... يهبلکه مثل آن است. مان د آن صورت انسان

ی  لباس  :ا دو لباس داریمپوشاند، لباس دوم است. ممی را خداوند مان د آن صورت

در عالم تکليف است و ی  لباس در عالم قيامْت اسْت. در بْرز  لبْاس دوم در کْار 

نيست. در برز  استمرار لباس اوّل است. استمرار لباس اوّل کْه خداونْد وقتْی مْا را 

 بْه ایْن روح لبْاس بْدن برزخْی و لبْاس بْدن دنيْوی 1«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»آفرید 

 پوشانيد. 

رود. خلْق لبْاس نشْد. یْوم القيامْة ی  لباس ک ْار مْی ،ميردوقتی که انسان می

ک ْد و نْد خلْق میخواهد احياء شود، شبيه لباس عالم تکليف را خداوالکبری که می

لَْبْسٍ مِْنْ خَْلْقٍ  بَْْل هُْمْ فْي»عالم تکليف با لَبس جدید  صلی بدنِروح در آن مواد ا

تْرددی در کْار باشْد و  ای کْهانْد بْدون ها عميقًا فرو رفته. اینلبس، پوشش 2«جَدیدٍ

« آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»تغيّری در کار باشد، لبس جدید در کار است. آن لباسی که در 

یکی اصل است - در کار بود ت بسانسان پوشيد، روح لباس بدن، بدن لباس روح که 

 مْوته حادثه روح از این بدن جسمانی به وسيلپوشيد، وقتی که این  -فرع یو دیگر

 پوشد. بيرون رفت، یوم القيامة الکبری مجدّدًا روح لباس بدن نخستين را می

ایْن روح کْه از ایْن بْدن  امْابدن نخستين است، روح است، بدن برزخْی اسْت، 

ک ْد. یع ْی شْکل انسْانی جا لباس دوم را خدا خلْق میاین ،اصلی خارج شده است

آن شْکل انسْانی نخسْتين را « مَْنْ شْاءَ اللَّْهُ»ه از بين رفت، نسبت به غير نخستين ک

این خلق جدید است، ایْن خلْق قبلْی نيسْت، شْبيه اسْت. اگْر یْ   خلق... خداوند

شْبيه ، این عين آن نيسْت، دیگر بلوری مان د اوه ای بلوری ساخت و کارخانکارخانه

ای سْاخت او را لْوری کْه کارخانْهجا است که اگْر آن بآن است. م تها بحو ما این

این خلق جدید در اصل جرم بلور  ،بشک  د، مجدد ذوب ک  د و شبيه آن بلور بسازند

 وَ لَْمْ أَ»جْا نيست، بلکه در شکل بلوری است که به او داده شْده اسْت. حْاال در این
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خلْق فقْط  1«أَنْ یَْخلُْقَ مِْْثلَهُمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الََّل خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ قْادِرٌ عَلْى

روح به بدن هم باز خلق است. چْون یْ  خلْق اصْلی اسْت و ه بله اعاد است.مثل 

ی  خلق نسبی است که اآلن عرض کردم. خلق اصلی مان د شکل انسانی گَشته کْه 

ال »است. ایجْاد « ال من شیء»ک م. ایجاد از بين رفته است ایجاد شد، حاال عرض می

جسْم  ایْن اعاده دادن روح به امابر مب ای اجزای اصلی بدن مکلّف است،  «من شیء

این هم خلق اسْت، م تهْا خلْق اوّل بْا خلْق دوم  ،که به مان د شکل اوّل آمده است

فرق دارد. خلق اوّل اصل شکل را ایجاد فرموده است که مشابه با شکل اوّل اسْت و 

برگرداندند. نه برگرداندن به  بدنرا مجدد به این  خلق دوم که خلق نسبی است، روح

طور که روح انسان در عالم تکليف در بدن بود و ایْن روح از بْدن این مع ا که همان

شود! عي ًا کْه نيسْت، خْارج شْد. اآلن کْه خارج شد، آن خارج شدن عي ًا جبران می

بدن است به مان د دخْول قبلْی  در این دخول ،شودروح به این بدن برگشت داده می

 ک د. ظاهری قبلی خلق میه ظاهری بدن را خداوند به مان د چهره این چهرو 

ظاهری قبلی که از بين رفت، پوسيد، خلْق جدیْد اسْت و روح کْه در ایْن ه چهر

 ثُْمَّ»شود. آن ورودی که د است، همان ورود تکرار نمیرود مجدشود، وبدن وارد می
أَنْ یَْخلُقَ مِْْثلَهُمْ وَ  عَلى»ت، این رفت، گَشت. تکرار شود غلط اس 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ

هْا بْه عقْل این کفرًا و کفرانًا. 3«جَعَلَ لَهُمْ أَجَ ر ال رَیْهَ فيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إاِلَّ كُفُورًا

خود ظلم کردند، به حقيقت ظلم کردند، به فطرت ظلم کردند، به عقل ظلم کردند، به 

اک انسانی ظلم کردند، به ادراک حيوانی ظلم کردند، حيْوان حس ظلم کردند، به ادر

 هم پيش ما است.  نودآمد،  صدهم این مطله را قبول دارد که چون 

ایْن آیْات مْا اصْل کْل ای، از ه از هر آیهالبت. 81ه یس، آیه مبارکه دیگر سوره آی

آیْات  ای در هر یْ  از ایْنهخاصهای ک يم. ولکن نکتهخلق جدیدی را استفاده می

ک يم. آنچه یوم القيامة الکبری است که ما مطاله دیگری هم در بُعد معاد استفاده می

چيست؟ بدن برزخی است که نيست، همين  ،گيردگردد و روح در او قرار میاحياء می

ولْی اصْل آن  ،ک يمدیگر استفاده مْی از آیاتنه، نه را  ؟بدن است عي ًا با تمام اجزاء

أَنْ  أَ وَ لَيْسَ الََّل خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى» :جا استنکه این بدن است ای

                                                           

 .99آیه اسراء، . 1

 .14آیه مؤمنون، . 2

 .99آیه ، ءاسرا. 3



7 

 

ه چهْر امْاها همان اسْت، بدنی انسانه مثلهم در چهره نه در مادّه، مادّ« یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ

ها که از بين رفته است و پوسيده شده است، آن چهره خلق المثْل اسْت. بدنی انسان

و  يْتخلقت و در بعد برگشت روح به بدن نيز مماثلْت اسْت. یْ  واقعدر بعد اصل 

 ی  مماثلت. 

ایْْن اسْْت کْْه روح بْْه همْْان اجْْزای اصْْلی بْْدن کْْه بْْدن شْْده اسْْت  يْْتواقع

گردد و مماثلت این برگشت مماثل است. قب ر خداوند انشاء بْر بْدن کْرده بْود، برمی

أَنْ  قَ السَّماواتِ وَ اْلْأَرْضَ بِقْادِرٍ عَلْىأَ وَ لَيْسَ الََّل خَلَ»جا برگشت مماثل است. این

جا تبدیل به ، چرا ایناگر علم، علم مطلق است« وَ هُوَ اْلخَ َّقُ اْلعَليمُ یَْخلُقَ مِْثلَهُمْ بَلى

است. مادام که علم مطلق و قدرت  هعلم مطلق مساوی با قدرت مطلق شود؟جهل می

خلقْت رجحْان دارد، و  در بْدایتاالتر است، آن خلقْی کْه امکْان دارد و بْ همطلق

وَ هُْوَ اْلخَْ َّقُ  بَلْى»جا در اینیوم القيامة الکبری وجوب دارد،  باالتر در خلق جدید

علم او از بين رفت؟ علم او محدود شد؟ قدرت او از بين رفت یا محدود شْد؟ « اْلعَليمُ

يْئًا أَنْ یَقُْولَ لَْهُ كُْنْ إِنَّمْا أَمْْرُهُ إِ»نسيان، فراموش شد؟ مْانعی در کْار بْود؟  ذا أَرادَ شَْ

« ال مْن شْیء»اوّليه بْه صْرف اراده ه در ایجاد مادّ ای کهمعطّلی ندارد. کما  1«فَيَكُونُ

 اماماه طول کشيد  نهماه یا  ششیوم الدنيا  تایجاد گردید و برحسه مصالح در والد

 یوم القيامة الکبری مان د اوّل است. 

 ثُمَّ» ،اواّلر 2«اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ»ری آنًا در یوم القيامة الکب
و حرکْت آغْازین مْادّه کْه  آنًْا، آن آنِ واقعْی« یَْ ظُرُونَ قِيامٌ هُمْ فَِِذا أُْخر  فيهِ نُفِخَ

ذا إِنَّمْا أَمْْرُهُ إِ». الکترونْی الکترونی کمتر است تا چه رسد ماه و سْال وه از ثاني حتی

ه کْه خداونْد قْول را نسْبت بْه او توجْ« هُ»ایْن « أَرادَ شَيْئًا أَنْ یَقُولَ لَْهُ كُْنْ فَيَكُْونُ

لفظ نيست. بْه تعبيْر مْا صْحبت کْرده  3«قوله فعله»دهد که به قول امام باقر )ع( می

ک د، اص ر له هم ندارد. این است، چقدر بليغ است. ف نی له تر ک د شد، له تر نمی

شود، بْا د شد، یع ی به صرف اراده. با له تر کردن که ساختمان درست نمیله تر ک 

شود. این یع ی به صرف اراده این جریْان انجْام شْد. له تر کردن چيزی درست نمی

ه خواهد، بلکه همان نقطْحاال تعبيری که قرآن شریف راجع به ایجادی که زمان نمی
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علْم و اطّْ ع نْداریم و نزدیْ  هْم آغازین و واحد آغازین زمان که هرگز مْا بْه او 

کْه  «کُْن»م تهْا ایْن مخاطْه « أَنْ یَقُولَ لَْهُ كُْنْ فَيَكُْونُ» :شودنيستيم، این تعبير می

اراده کْه چيْزی ایجْاد  ،خطاب لفظی نيست خطاب تکْوی ی اسْت. خطْاب تکْوی ی

 نخستين است خالق و مخلْوق اسْت،ه اگر مادّ ،گردد. این اراده که چيزی ایجاد گردد

چْه در خلْق  ،های بعدی استمخلوقٌ م ه در کار نيست، چيزی نبوده است. اگر خلق

جْا هْم آنًْا اراده ها یوم التکليف و چه در خلق امثال ما یوم القيامْة در اینما انسان

ک د که این خاک بدن انسْان کْه پخْش شْده اسْت، آنًْا در همْان یْ  آن جمْع می

آن اجزای اصلی تبدیل به شْکل انسْان اوّل گردد. شود و اجزای اصلی م ظور میمی

زمْان ه جْا فاصْلشود. در او همان یْ  آن، دیگْر اینگردد و روح در او وارد میمی

ه زمْان داشْته باشْد. ایْن فاصْله چيست؟! عالم تکليف، عالم ابت ء نيست کْه فاصْل

 الی آخر است.  1«أَمْشاجٍ نُْطفَةٍ مِنْ»زمان در عالم تبادل است و 

جا مخاطه تکوی ی دارد، مخاطه تکوی ی موجْود اسْت مخاطه دارد. اینجا این

که چيست؟ همين خاک است. در بعد تبدّل خاک به مثل صورت اوّل، صورت اولی و 

اولی که خلق نخستين باشْد ایْن مخاطْه ه در بعد برگشت روح به جسم، اما در مادّ

مخلْوق اسْت،  وخْالقٌ بلکْه  ،ندارد. نه مخاطه لفظی دارد نه مخاطه تکوی ی دارد

باطل « ءخلق من ال شی» امااست  «ءن شیمِ ئًاشي قَلَخَ»گاه « ءشي ال من قَلَخَ»چون 

 شود چيزی خلق کرد تا چه رسد...نمی ئی، از هر شيءاست. خلق من ال شی

 ]سؤال[ -

مْن گفْتم بْه دو  .شودشود، این نمیمن نگفتم این می ،این را بحو کردیم. بله -

ی عْددر آن بُ ترین آیْهآیات مهم است، مهمه واقعه، همه مبارکه ت. بعد سورشکل اس

 بَيْْ َكُمُ قَْدَّرْنا نَحْنُ» :واقعه استه مبارکه سور 60ه آی ،خواهيم استفاده ک يممیما  که

خدا هميشه سابق است. در ميادین قْدرت و در ميْادین « بِمَسْبُوقينَ نَحْنُ ما وَ اْلمَوْتَ

نه مْوازات بْا ی يتوم، هيچ قدرت و علم و قييتومن تدبير و در ميدان قيم، در ميداعل

بلکْه خداونْد هميشْه  ،حق دارد، نه استق ل دارد که ایْن کمتْر و او بيشْتر يتومقي

 نَحْْْنُ مْْا وَ» 2،«أَمْْْرِهِ وَ لكِْنَّ أَْكثَْْرَ ال َّْْاسِ ال یَعْلَمُْْونَ وَ اللَّْْهُ غالِْْهٌ عَلْْى»سْابق اسْْت 

 وَ أَمْثْالَكُمْ نُبَْدِّلَ أَنْ عَلْى»ک يم عْد کْه عْرض مْیدر ایْن بُ ؟در چْه بعْد «بِمَسْبُوقينَ
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نيد محال اسْت، خْوب محْال دای  مطله است شما می 1«تَعْلَمُونَ ال ما في نُْ شِئَكُمْ

هایی در برابْر قْدرت خْدا و قدرت خواهدقدرت میاست، ی  مطلبی محال نيست، 

گَارد که خداوند خلق االمثال ک د. چ ين قدرتی میدهد و نمی پارازیتاست که این 

مْا سْابقی  يْتومبر قدرت ما و بْر علْم و قي« بِمَسْبُوقينَ نَحْنُ ما وَ»هم وجود ندارد. 

 وجود ندارد که ترمز ک د و جلو بگيرد که ما خلق جدیْد نک ْيم مگْر خيْاالت واهْی

 خَْلقًْا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»گير نيست مثل مفعول مگر بدّل دو« أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى». هااین
ها خيْْال گير اسْت؟ پْْس مفعْول دوم آن کجْا اسْت؟! بعسْیبْدّل دو مفعْول 2«آخَْرَ

هایی شبيه شما درسْت ک ْيم. یع ی ما ی  انسان« أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»ک  د که می

هایی یوم القيامة الکبری درسْت ک ْد آن چه شد؟! اگر خداوند ی  انسانه خوب فاید

 آن چيست؟ ه که در جسم شبيه جسم ما و در روح و در شکل شبيه ما، فاید

 به شوشتر زدند گردن مسگری  گ ه کرد در بلخ آه گری 

گ اه کرده است و خدا ی  شخص دیگْری را درسْت ک ْد! نْه، ایْن  عمروبن  زید

 نيست. 

 سؤال[] -

 این در حقيقت بمباران دليل است.یع ی « أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى» تأیيد است. -

 ]سؤال[ -

ببي يد آخر بحو سْر  معانی است.اگر هم باشد یکی از  ،جا نيستجای این، این -

سطی نيسْت کْه نيست، بحو سر خلقت وُکه چه چيزی است؟ بحو سر خلقت اولی 

 آن که محْطّ اماد. بله این هم مشمول باشد. را به جای شما بياور یشما بروید و کس

 است خلق آخر است یوم القيامة الکبری.  بحو

مفعْول دوم « أَمْثْالَكُمْ»خْوب  3.«أَنْ نُبَْدِّلَ أَمْثْالَكُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ   عَلى»

ئَكُمْ وَ»بْه دليْل « مْثْالَكُمْأَ نُبَْدِّلَکم أَنْ عَلى» یع ی است، مفعول اوّل کجا است؟ « نُْ شِْ

أَمْثالَكُمْ وَ  نُبَدِّلَکُم أَنْ عَلى»است. « کُم»د، تبدیل هم روی گيرقرار می« کُم»انشاء روی 

شود. تبدیل به مثل می« کُم» «نُبَدِّلَکُمْ أَنْ عَلى»اولی ه مرحل« ما ال تَعْلَمُونَ نُْ شِئَكُمْ في

ک ْد. را خداوند مماثل اوّل درست می« کُم»شود؟ خود می مثل به تبدیل« کُم»کجای 
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اسْت.  تررقيْقروح « کُْم»روح اسْت.  «کُْم»، «کُم» جسم است و ی  «کُم»، «کُم»ی  

این جسمی که رفات و رماد و خاک شْده اسْت، خْود ایْن  «نُبَدِّلَکُمْ»جسم که « کُم»

روح هْم تبْدیل « کُم» امااست، آورد. این خلق جدید اوّل میه جسم را به مان د چهر

؟ نه، به جای آنمماثل  ،ک  دروح، یع ی خداوند خود روح را نابود می مثلروح است 

 شود. تبدیل به مثل می ،ثانيه در برز  مصعق شده استه خود روح که در صعق

مثل است. بيْدار همْان خْواب  به اگر ی  روحی خواب است و بيدار شد، تبدیل

اولی ه ک د. اگر این روح در صعقبيدار است، م تها حال فرق میاست و خواب همان 

این  1«اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»هوش مطلق شد بی

اوّل تبْدیل شْد، همْان حْالی کْه  این روح مصعوق به مثلِ ،صعقه وقتی برطرف شد

 ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُْخر »گرداند عد از صعقه هم خدا برمیاوّل بود. قبل از صعقه چه بود؟ ب

 این هم تبدیل اوّل روح است. « فَِِذا هُمْ قِيامٌ یَْ ظُرُونَ

در همْان  ،تبدیل دوم روح این است که در همان مکان بدن تکليفی که روح بْود

بدن  طور که در دنيا روح در اینک د. برگشت مماثل اوّل است. همانبدن برگشت می

شْود طور هم در عالم قيامت روح به این بدن برگشْت داده میال بود، همينفعبود و 

ه ک ْد. پْس همْبعًْا فْرق میطجْزاء  يْتالفعبا  تکليفیعالم  يتالفعم تها  2،«فَعاقِبُوا»

 است. خلق المثل در اصل ب يه که نيست، خلق المثْل در چهْره« المثل خلق»ها این

روح که خارج از بدن ه به حالت روحی برگشت. چهر ،ه بودروح که صعقه است. چهر

نخستين ه به چهر ،جسم که خاک شده بوده بود به مماثل بودن در بدن برگشت. چهر

 برگشت. 

خلق االمثال است. خلق المثل روح خود روح، خلق المثْل  ها،خلقپس تمام این 

شود، نْه از جسْم. نه از روح کم می ،شودجسم خود جسم، هيچ چيزی از ما کم نمی

خَْلقٍ جَدیدٍ بَْل  وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَْل ا فِي اْلأَرْضِ أَ إِنَّا لَفي» باشدهر قدر این جسم ضلل ا 

مل  الموت اسْت تْا چْه رسْد بْه ه در قبس 3«هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ   قُْل یَتَوَفَّاكُمْ

 نُْ شِئَكُمْ وَ أَمْثالَكُمْ نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»قدرت و علم حسرت حق )سبحانه و تعالی(. ه قبس
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کسانی که م کر خلق  «تَعْلَمُونَ ال»ی   :عد داردچ د بُ« تَعْلَمُونَ ال» 1؛«تَعْلَمُونَ ال ما في

ق جدیْدی است. چرا نباید بدان د که خلْ عن تقصيرٍ «تَعْلَمُونَ ال»جدید هست د، م تها 

 ها؟ و آیات و دالالت و این حرف يهو انفس يهآفاقه لخواهد بود با این همه اد

 ]سؤال[ -

 فْي نُْ شِئَكُمْ وَ»مای موصوله است.  ،دانيم، در آنچه نمی«تَعْلَمُونَ ال ما في» ،بله -

« کُم»ک د. انشاء را انشاء می« کُم»ظرف، ظرف ال تعلمون است. خداوند « تَعْلَمُونَ ال ما

که دو جهت در  جهاتی داردعد روحی در بُ« کُم»ء و انشا تی داردعد جسمی جهادر بُ

که ی  جهت اسْت « اللَّهُ شاءَ مَنْ»روح است و دو جهت در جسم است، الّا نسبت به 

جسْم اسْت، همْه در ایْن انشْاء و خلْق جدیْد  بْه اصْلو آن ی  جهت نقل روح 

کسْانی کْه م کْر معْاد  در« تَعْلَمُْونَ ال» «تَعْلَمُْونَ ال مْا فْي نُْ شِئَكُمْ وَ»شرکت دارند 

در کسْانی کْه دیوانْه هسْت د، « تَعْلَمُونَ ال»است،  عن تقصيرٍ« تَعْلَمُونَ ال»آن  ،هست د

 دیگر داریم. « تَعْلَمُونَ ال»قصور است، به آن کاری نداریم و ی   ،مکلّف نيست د

کسْانی کْه بْه معْاد یقْين دارنْد، یقْين دارنْد کْه دیگر این اسْت: « تَعْلَمُونَ ال»

چطور؟ احاطه دارند؟! به  اما ،عودهای خلق جدیدی برای جسم است، برای روح است

قصور مطلق اسْت و « تَعْلَمُونَ ال»جا عالمين احاطه دارند؟ نه، اینالربملکوت احياء 

رسْول اهلل )ص(  و رسْل جهْان خلقْت کْه ءعق  اقوایاعقل و  حتیتقصير نيست. 

دانْد و نْه ماتْه را میداند، نْه حقيقْة اإمی نه وقت ساعت را داند.هم نمیاست، او 

دانْد، یْ  احيْاء را فقْط خداونْد می صددرصْدداند، ملکْوت حياء را میحقيقة اإ

دیون )ص( مْث ر نشْان داده محمْو د ر آن را بْه محمْای را به ابْراهيم و بْاالتگوشه

 دارای مراحلی است. « تَعْلَمُونَ ال»باشد. پس این 

اولْی ه یْ  نشْئ دو نشْئه دارد: 2«تَََْكَّرُونَ ال فَلَوْ اْلأُولى ال َّْشأَةَ مْتُمُعَلِ لَقَدْ وَ»بعد 

ثانيه اسْت کْه خلْق جدیْد اسْت و خلْق ه ی  نشئ «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»است که 

ایْراد فرمایْد کْه شْما در اصْل نشْئه جسم است. می دو بعد امثال در دو بعد روح و

بودن خود که خداوند شما را خلق کْرده اسْت یْا نْه؟ قبْول  ؟ در اصل مخلوقدارید

مْسَ وَ اْلقَمَْرَ لَيَقُْولُنَّ »داریم.  خَّرَ الشَّْ وَ لَئِنْ سَأَْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ وَ سَْ
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ماواتِ خَلَقَ مَنْ سَأَْلتَهُمْ لَئِنْ وَ»یا  1،«اللَّهُ فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ  خَلَقَهُْنَّ لَيَقُْولُنَّ أَرْضَاْلْ وَ السَّْ

مْادّیين مطلْه  ک ْد.این را که قبول دارید. با مشْرکين دارد بحْو می 2«اْلعَليمُ اْلعَزیزُ

بخواه د معاد را بحْو  ای کهدیگری است، مادّیين خدا را قبول ندارند تا چه رسد به 

 جهْانِکْل خْالق  اوّل را قدم نهادند و خالق را قبْول دارنْد کْهه کسانی که پلّ ک  د.

توحيد الزم نيسْت،  ،دانيدشما میه لقد به دو تأکيد، هم 3«عَلِمْتُمُ لَقَدْ وَ»خلقت است 

شما دانسْتيد کْه « اْلأُولى ال َّْشأَةَ عَلِمْتُمُ لَقَدْ وَ»د بودن و کتابی بودن الزم نيست موح

آیْا ایْن « ََكَّرُونَتَْ ال فَلَْوْ»تکليف خلق کْرد. در عالم اولی شما را ه خداوند در مرحل

نيسْت؟ در چ ْد جهْت اسْت. در یْ   ثانيْهه اولی موجه تَکر برای نشئه خلق نشئ

اولْی امکْان داشْت و ه طور که در نشئجهت، اصل امکان و رجحان بر امکان، همان

ثانيه هْم امکْان دارد ه نشئ ای کهمصلحت بود و خداوند خلق کرد، آن دليل است بر 

بعًا با دوم فرق دارد. اگر کسی بدون سْابقه و بْدون طاوّل  نچو و باالتر امکان دارد.

ایْن  ،بعد ساختمان خراب شد، دوباره مان د او بسازد ،الگو ی  ساختمانی را ساخت

ه تر است یا اوّلی؟ اوّلی مشکل است، این ی  جهْت اسْت. دوم اگْر مْث ر نشْئمشکل

کرد، مْث ر تْرک ینداشت و رجحان داشت و اگر هم خدا چيزی خلق نم باولی وجو

عْد عْالمين در بُالرب يْهثانيه به مقتسای عدالت قطعه نشئ در اماراجحی بوده است، 

ساهای دیگر حتمًا عد دوم داده است و مقتای که خداوند در بُاوّل، به مقتسای وعده

ه قطعيْت یه اسْت کْه بْه دليْل اولویْثانيه تَکّر ضروره س تَکّر به نشئباید نشئه... پ

 این مطله ثابت است.  يهارجو خ يهعقل

« فَ  أُْقسِمُ بِرَبِّ اْلمَشارِقِ وَ اْلمَغْارِبِ إِنَّْا لَقْادِرُونَ»: 40ه معارج آیه دیگر سوره آی

گْویيم کْه شْما مع ْا نداریْد، ما می ،گوی د ال مع ا نداردگویيم ال، میواقعًا ال، ما می

اگر خورشيد را حساب ک يد، خورشْيد « اْلمَغارِبِفَ  أُْقسِمُ بِرَبِّ اْلمَشارِقِ وَ »واقعًا ال، 

 مغرب دارد.  365ک د و ای شروع میمشرق دارد، چون هر روز از ی  نقطه 365

 کرات آسمانی هم مشرق و مغرب دارند؟ -
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فَلَكٍ  وَ كُلٌّ في»گوید تمام کراتی که مشرق و مغرب دارند ست. میآن هم ه ،بله -

نيست که دارای مشرق و مغْرب نباشْد، دارای حرکْت نباشْد،  هيچ کائ ی 1«یَسْبَحُونَ

خورم. چرا قسم بخْورم؟ قسْم از من به کائ ات قسم نمی« بالکائ ات فَ  أُْقسِمُ»یع ی 

ْْرَبِّ اْلمَشْْارِقِ وَ »بْْاب عْْدم دليْْل کْْه نيسْْت، چْْون خداونْْد دليْْل دارد. اگْْر هْْم  بِ

فَْ  » :گویْدجْا میاین ،نْه امْا ،این قسم به خود دليْل اسْت ،قسم بخورد« اْلمَغارِبِ

 ولْيکن بْه رب ،صْحيح اسْت ،اسْت« قسْم بْهیُ»خود رب، خود رب که « أُْقسِمُ بِرَبِّ

کسْانی کْه رب را ندانسْت د و نفهميدنْد و معتقْد  ،خورممشارق و مغارب قسم نمی

 ک يم. ها بحو میداریم با آن ،نشدند

 طور باشد یا نه.اینخورم که یع ی نه، چ ين نيست، قسم می« فَ » -

كَْ َّ إِنَّْا خَلَْق ْاهُمْ مِمَّْا »است. ببي يْد « فَ  أُْقسِمُ»ولکن  ،فرمایيداین را شما می -

 یع ی چه؟ 2«یَعْلَمُونَ   فَ 

  ]سؤال[ -

 كُْلُّ یَْطمَْعُ أَ»ک يْد. طور نيست کْه شْما خيْال میبعد از آن بيان شد. آن نشد. -

طور نيست که هْر کْدام وارد بهشْت شْوید، نه، این 3«نَعيم جَ َّةَ یُدْخَلَ أَنْ مِْ هُمْ امْرِئٍ

از آنچْه  4«یَعْلَمُْونَ مِمَّْا خَلَْق اهُمْ إِنَّا»طور نيست این« كَ َّ»این مربوط به چيز نيست، 

 فَ  أُْقسِمُ بِرَبِّ اْلمَشْارِقِ وَ»او را خلق کردیم. بعد از آن  ،است قَرهه دان د که نطفمی

جا ال نفی قسم . در اینکاری به قبل ندارد« ال« »دِّلَأَنْ نُبَ اْلمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ   عَلى

خواهد. آیا قسم خوردن بر کائ ْات و ربّ قسم است؟ این که قسم نمی نفی است. چرا

ولْو  ،کائ ات الزم است؟ نه بر کائ ات و نه بْر ربّ کائ ْات قسْم خْوردن الزم نيسْت

و  ال نهایيه حْق )سْبحانهه قدرت مطلق ،«نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْ هُم» ای کهدليل، برای قسم به 

قدرت کامله ایْن مطلْه  ،را نبي يم يتبارز هم نباشد، ولو ما ربوب يتتعالی( ولو ربوب

 . نبوداین بحو اصلی ما  5«مِْ هُم خَيْرًا نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»ک د که را تثبيت می
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نظيْر اسْت کْه وقتْی خداونْد قرآن بیکل ن جمله است که در بحو اصلی ما ای

بهتر از آن است؟ بهتر از آن است.  یا ک د مثل همان است؟ کمتر از آن استمی تبدیل

شْما را در آن را، جسْم  شماروح « م کُيرًا مِکُم خَنُبَدِّلَ أَنْ عَلى»یع ی « نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»

بيشْتری گرفتْه اسْت،  یْتلم تکليف است. روح حرهمه چيز آن بهتر از عا عالمی که

بْود، مْرض بدن تخليص شده اسْت، آن بْدنی کْه عْوارض داشْت، م ْافی بْا خلْود 

مرگ داشت و... در عالم قيامت مرضی در کار نيست که انسان بميرد، مراجعْه  داشت،

نيست که انسان؛ عوامل موت وجود ندارد، عوامل مْوت بْر ایْن بْدن  الزم به پزشکی

هم خير در بعد بدن است « خيرًا م هم»است. این « خيرًا»شود چون این بدن نمی وارد

 ک يم. و هم خير در بعد روح است که ی  مقداری که وقت داریم صحبت می

أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْ هُمْ وَ مْا  فَ  أُْقسِمُ بِرَبِّ اْلمَشارِقِ وَ اْلمَغارِبِ إِنَّا لَقادِرُونَ   عَلى»

مْا گفتْيم « أَنْ نُبَْدِّلَ خَيْْرًا مِْْ هُمْ عَلْى»این دو بعد دارد. یْ  بعْد  1«نُ بِمَسْبُوقينَنَحْ

آوریم، ایْن یْ  بهتْر از شْما مْی یهایانسْانبریم و ن ازید، گفتيم شما را از بين می

 .یوم المعاد استه عد اعادعدی که جای بحو است که بُمطله است. ولکن در این بُ

 شود.ل به خير نمی]...[ تبدی -

دارد. ایْن  ک د و خلْودحقيقت بروز می ای که خير است. برای تبدیل بهآن هم  -

 است. خيردر نظر اهل تقوا  ؟ها باید خير باشددر نظر آن مگر ،خير است

 ک يم.نه، خود شما را تبدیل به خير می -

 .ر نظر..داقل در نظر چه کسی؟ حد« رًا مِْ هُمْخَيْ» :فرمایدخدا می -

 ندارد.« نُبَدِّلَکُم»آیه که  -

بْرم و در نظر چه کسی؟ من شْما را می« کُم خيرًا م کمنُبَدِّلَ أَنْ عَلى»فهمم. می -

 ا قبول ندارد، حتی در همان احتمال اول.آورم آن ربهتر از شما می

 ک م که خود این شخص تبدیل به خير شود. احتمال دوم را عرض می -

در « أَنْ نُبَْدِّلَ خَيْْرًا مِْْ هُمْ عَلْى»اولْی کْه ه مرحلْک يم. حْاال ا بحو مْیاین ر -

در نظْر « خيْرًا مْ کم« »کُم خيرًا مْ کمنُبَدِّلَ أَنْ عَلى»یع ی احتمال دوم که معاد است 

 اولی است.ه چه کسی؟ این مرحل

 ها که نظر ندارند، خودشان خير هست د.این -
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ک م. تبْدیل بهتْر از گوید من شما را به بهتْر تبْدیل مْیگوید. میخدا دارد می -

اگْر  ای کهچرا؟ برای  ،است« خيرًا م کم»از نظر واقع ظر شما یا از نظر واقع؟ به واقع. ن

 ،نخواهد بود، پس ظلم خواهْد بْود جزائیخداوند شما را تبدیل نک د، پس حساب و 

 کسانی که... هم نسبت

 ج به دیگر. -

 ک يم.ری را عرض میما هم ج به دیگ -

 تبدیل به خير نشده است. که خودشخودش تبدیل به خير بشود،  -

 خود او یا از نظر واقع؟ خير برای فهمم. تبدیل بهمی -

 تبدیل به خير بشود. موجود انساناین خود او، خود واقع  -

دِّلَ خَيْْرًا أَنْ نُبَْ عَلْى»طور نيسْت. آیْه آیه که این ،گویيدطور میشما دارید این -

هْا ها! وقتْی در نظْر خْود ایندر نظرخود این« خيرًا م هم» نفرموده است که 1.«مِْ هُمْ

آن خيْرش  2«كُْ ْتُ تُرابًْا وَ یَقُولُ اْلكافِرُ یا لَيْتَ ي» ای کهاین شر است. چرا؟ برای  ،است

فر معلوم اسْت، ولکْن مگْر خيْر فقْط از نظْر کْا که نيست، است. پس خير از نظر او

 است؟ 

 اص ر نظر مطرح نيست. -

پس واقع مطرح است. واقع این است که کافر اگر احياء شود از  ،نه، مطرح نيست -

 حاالنيست.  طاست، نظر م ا طنظر عدالت واقع خير است یا احياء نشود؟ پس واقع م ا

جا واقع مطْرح نباشد، این م اطاست. اگر هم نظر  طنظر صحيح م ا ،نيست طنظر م ا

بدن بهتر، روح بهتر، برای « أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْ هُمْ عَلى»ک د. می بي یاست. خداوند واقع

ثْواب  بي  د وطور است که جزای خود را میاین تنسبت به اهل ج  ؟برای بدن روح؟

عْد علْم و و در بُ يْتعْد واقعنسبت به کسانی که ظلْم کردنْد، بهتْر در بُ اما. برندمی

زن ْد، ق میگر کسی ی  عمْل بْدی کْرده اسْت و شْ عالمين چيست؟ الاربعدالت 

از نظر مصلحت اس م و اجتماع خوب اسْت؟ بلْه، از نظْر واقْع  امابرای او بد است، 

باشْد  داشْتهاگْر عقْل  امْابْد اسْت،  ،کش د، درد داردخوب است. اگر دندانی را می

خواهد. حاال ر مثال نمیدیگشود. این او خراب می های دیگرچون دندان ،خوب است
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هست د و  شوند، اهل ج ّتکسانی که احياء می هم در بعد« أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْ هُمْ عَلى»

 است. « خَيْرًا مِْ هُمْ»هم کسانی که اهل نار هست د هر دو 

خَيْْرًا »در بعْد جسْمی و در بعْد روحْی، در بعْد جسْمی « خَيْرًا مِْ هُمْ»حاال این 

جسم خ صه است. اگر ط یی با مس و آهْن مخلْوط باشْد،  ای که؟ برای چرا «مِْ هُمْ

این از حال اوّل بهتر است یا نه؟  ،اگر این را در کوره ذوب کردند و ط ی خالص شد

 روند. بله، چون حال اوّل فلزات دیگر زود از بين می

حْو حاال این بْدن انسْان دارای دو مرحلْه اسْت کْه در مْورد ایْن دو مرحلْه ب

دنيوی عمل معيّن خيلی کمی دارد، خيلی برسد به صد و چ ْد سْال ه ک يم. مرحلمی

اگْر ایْن بْدن را از عْوارض مْوت،  امْاها، حرف رسد یا نهصد و چ د سال و اینمی

بماند، آیا بيشتر ماندن در بعد اصْلی  بتواند عوارض قرب موت تخليص ک  د و بيشتر

گردد، در برز  و بدن دارد که انسان بيمار می خير است یا کمتر ماندن؟ عوارضی این

کْه مطلْه دیگْری ئه سْيمگر ظهور ملکْوت اعمْال  ،قيامت اص ر بيماری مع ا ندارد

شود، در اثر سستی بدن، در اثر عوارض داخلی است. انسان در اثر ناپرهيزی بيمار می

صله است و پس این خيرًا است، این بدن ا ،جا نيستشود، در آنو خارجی بيمار می

که معلْوم اسْت نسْبت بْه  تاین بدن خير است از نظر اصل بدنی، نسبت به اهل ج 

اهل نار و روح. روح که به طور موقت اسْير ایْن بْدن بْود، خيْر اسْت یْا روح از آن 

در عالم قيامت که اگر اهل  .، در عالم قيامتاسارت بيرون بياید؟ برز  را کاری نداریم

عْد اصْلی واقْع و حقيقْت ایْن بْه از نظْر بُ اسْتهل نار و ا .آخر ندارد است، تج 

تمْام  و ایْن مْرد ،طور نيست که تا آتش بگيْردخواهد رسيد. اینخودش  وفاقجزای 

 شد. 

جَْت جُلُْودُهُمْ بَْدَّْل اهُمْ جُلُْودًا غَيْرَهْا لِيََُْوقُوا »فرمایْد: لَا قْرآن میو  كُلَّمْا نَسِْ

ک  ْد ها خيْال میآیات همين است. بعسْیه هم است.این آیه خيلی عالی  1«اْلعََابَ

جلْود « كُلَّما نَسِجَْت جُلُْودُهُمْ» نيست.« بدّل ا لهم» ،«بَدَّْل اهُمْ»که جلود یع ی پوست، 

 ارواح« هُْمْ»و جسْم، هْر دو  و بْاطن یع ْی ظْاهر جلْود اررواح ،االرواح مراد اسْت

جَْت جُلُْ» البته خود این بحو دارد. است. بْه « ودُهُمْ بَْدَّْل اهُمْ جُلُْودًا غَيْرَهْاكُلَّما نَسِْ
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بْرای ای کْه ذوق عَْاب « لِيََُوقُوا اْلعََابَ» 1«غَيْرُهَا وَ هِيَ هِيَ هِيَ»تعبير امام باقر )ع( 

 شود. اگر ی  آن این آدم سوخت و از بين رفت، این جزای وفاق نيست. 

عد خلق شبيه است، شبيه در بُ« خيرًا م هم»م ه« أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْ هُمْ عَلى»ب ابراین 

ک د، چه زمانی؟ این بدنی که در یوم القيامة شْکل و مثْل بْدن اوّل آن را درست می

در چْه سْن؟ آن مثلْی کْه موافقْت دارد بْا تمْام  در چْه زمْان؟ مثْلِ آورد، مثلِمی

ابعْاد کل است و مثل در  خ صه و ک سانسان در طول تکليف، این  اشکال انسانیِ

 اهلل صحبت خواهيم کرد.شاءای که ما در آن بحو کردیم و إناربعه
 َْا لِمَْا عَظِْيمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُْرِِْیمَانِ وَ مَعَْارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِ ُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. اهُضَ َا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَ قبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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