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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

ه ، سور70ه سور 40ه معاد در آیالیومان کلفبحث در تبدیل انسان و سایر م تتمه

این تثبيت قدرت  «لَقادِرُونَ إِنَّا اْلمَغارِبِ وَ قِاْلمَشارِ بِرَبِّ أُْقسِمُ فَال» :است معارج

 1«مِْنهُمْ  خَيْرًا نُبَدِّلَ  أَنْ  عَلى»جا حق سبحانه و تعالی است و مورد آن در اینه مطلق

« هُم»جا محور بحث است؛ در این« هُم»این «. مِْنهُمْ خَيْرًاهُم نُبَدِّلَ أَنْ  عَلى»یعنی 

نسبت به منکرین معاد و  اینکهاین تبدیل اعم است از  البتهمنکرین معاد است. 

کافرین باشد و یا مؤمنين و مسلمين باشد. چون تبدیل و احياء و خلق األمثال نسبت 

 .«بِمَسْبُوقينَ  نَحْنُ  ما وَ مِْنهُمْ خَيْرًا نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»دارد  يتبه تمام مکلفان عموم

اولی حيات تحصيل ه جات است. درجزندگی دارای دره اصوالً این سه مرحل 

است که بين  يهحيات برزخ يهثانه نيا است و درجالدیومتکليف و الیوماست که 

ثالثه یوم القيامة الکبری است. هر سه خير ه الموت و یوم القيامة الکبری است و درج

 في اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ»است، اصل حيات خير است. خداوند که انسان را آفرید 
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اصل خلقت در احسن تقویم است چه از نظر تقویم روحی و چه از   1«تَْقویمٍ أَحْسَنِ

است و  کلفکند و منظر جسمی و چه مکانی که انسان در آن مکان زندگی می

که را که پروردگار عالم خلق فرموده مسئول است و امر و نهی دارد، آنچه را و آن

 است.خير « بما أنّه من خلق اهلل»است 

کند، شر نسبی هم که شر آن بيشتر از خير است، اصالً خداوند شر مطلق خلق نمی

کند و اگر شيطان و سایر شياطين را کند. شر برابر با خير هم خلق نمیخلق نمی

آفریده است، خدا شيطان را شيطان نيافریده است، شيطان شيطنت کرد. خدا انسان را 

 يهو عقل بر همين مبنا و سایر آیات آفاق یهرت توحيدآفریند. انسان را با فطکافر نمی

 فَمَنْ »کند. خلق می -کند توجهاگر -کنند إلی اهلل می توجهای که انسان را ميهو انفس

ان عنایت فرموده کلفی است که خداوند به ميتاین مش 2«فَْليَْكفُرْ شاءَ مَنْ وَ فَْليُؤْمِنْ شاءَ

 مَنْ  وَ»به وحی الهی. « فَْليُؤْمِنْ»ا تبلور دهد خواهد ایمان فطرت و عقل راست، می

را که  يهآیات بيّنات ربانه عقل را و چهره فطرت را و چهره بپوشاند چهر« فَْليَْكفُرْ شاءَ

ر ای که خداوند مقرد از این ادلّهدر آفاق است و در انفس است بپوشد، خود را بپوش

 شود. کرده است که پوشش دوم حاصل می

انسان این است که دید فطرت را و دید عقل را و دید نفس انسان را  پوشش اوّل

حق هستند و دليل بر حق هستند، بپوشد. ه نسبت به آیات درونی و برونی که نشان

دهد. بيند. اگر چشم را پوشاند، نور را تميز نمیوقتی انسان کور شد خورشيد را نمی

اولی که ه د تشخيص بدهد. مرحلتوانآنچه در خارج مورد دیدن و دریافت است نمی

تعبير « الدُّْنيا اْلحَياةِ »عالم تکليف است که قرآن شریف از آن بسيار زیاد به ه مرحل

ث مؤنث است و هم از برای دانی مؤن ث است، هم از برای دنیاست. دنيا مؤنفرموده 

به انسان همين زندگی عالم  يتترین زندگی عقل و شعور و مسئولاست. نزدیک

 ث دانی است.ف است. پس دنيا مؤنليتک

است و خداوند تمام  يتهمين زندگی دانی انسان که زندگی تکليف و مسئول اماو 

شرایط ترقی انسان را و اهتدای انسان را در آیات آفاقی و انفسی مقرّر کرده است، 

که  يهشود. ممکن است این حيات داناگر انسان تخلّف کند این دانی، دنی هم می

 عليا، این حياتی که به انسان نزدیک است، ممکن است حيات «دُنوِّهِ»ست از نزدیک ا
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گردد و بعدًا در برزخ باالتر تبلور و در عالم قيامت باالتر، تبلور ثانی و هميشگی است 

المؤمن دنياه »که زندگی مؤمن در دنيا زندگی نور است و زندگی کمال است. 

ان کلفها و مقی انسانوند در دنيا از برای ترمی که خدااگر همين نع اماو  1«.اآلخره

ها به طور صحيح نکند. نِعمت را نَعمَت و مقرّر کرده است، استفاده از این نعمت

نقمت کند، شيرین را تلخ کند و آنچه نور است و هدایت است به ضاللت تبدیل کند 

ست و نه جبر ائی دارد. نه اختيار مطلق ااین کفر است و انسان در هر دو اختيارٌ مّ

 2«.أَمْرَیْنِ  بَيْنَ أَمْرٌ لَكِنْ  وَ تَْفوِیضَ لَا وَ جَبْرَ لَا»مطلق است 

گفتند و فرمود که در مسجد از دنيا بد می( بر گروهی گذر میعؤمنين )اميرالم

گویيد؟ خداوند شما را آفریده است و این کردند. فرمود: چرا از دنيا بد میمذمّت می

با تمام نعم شایسته و  يتترین زندگی عقل و ادارک مسئولنزدیکزندگی دنيا را که 

« الدّنيا دار الصّالحين»؟ گویيدبایسته است، خداوند آفریده است، چرا به دنيا بد می

اگر دار دنيا نبود، آن مقاماتی که انبياء و اولياء و مقرّبين و سابقين بعد الموت در 

 برزخ و قيامت دارند، نخواهند داشت.

تکامل و تکميل است، دنيا بد نيست. ه تحصيل است و مدرسه مدرسه، مدرس این

 هرحمت متواليه مقدمآخرت است، ه مقدماین دنيا  ،اگر شما با دنيا خوب عمل کنيد

رسول  3«خامدة یه و جزناها»است منتها این شرط وجود دارد که  يهربانه يو متواصل

از این دنيای پر از آتش « خامدة یه و جزناها»اهلل )ص( بر حسب نقل فرمودند: 

 نارُ  یا»ها بلکه نسبت به آن ،عبور کردیم، نسبت به ما خاموش بود يتشهوت و حيوان

 بود.  4«سَالمًا وَ بَرْدًا كُوني

 5«إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ»این دنيا نار است برای کسانی که نظر درست به این دنيا نکنند. 

باشند. زندگی دنيا را که « بِهَا أَبْصَرَ مَنْ »انی که نور است نسبت به کس اماباشند. 

 ،یوم القيامة الکبری عليایو حيات  يهزندگی تحصيل است از برای حيات عالی برزخ

 ه قرار بدهند. مقدموسيله و 
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مبارکه ه منظور دارم که این آی ،کنم قبالً هم گفتمات را عرض میمقدماین 

در چه بُعد است؟ به یک معنا این خير « خَيْرًا»، «مِْنهُمْ خَيْرًا نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»فرماید: می

مقابل شر است و به معنای دیگر مقابل خير کمتر است. یا بوجهٍ عام در بُعد اصل 

مقابل خير است. خداوند حيات دنيا را و دنيا را و شرایط آن را  آفرینش و خلقت

تر از حيات عالی اماو  است يهتر از او حيات برزخعالی اما ،مقرر فرموده است

، کلف، مکان مکلف، روح مکلف، حيات یوم القيامة الکبری است. بدن ميهبرزخ

 تمام خير است.  ،، حساب او، جزای او، ثواب باشد یا عقاب باشدکلفزندگی م

در هر بُعدی از ابعاد که انسان حساب کند خير است. درست است محصّل که در 

تر از آن هنگامی است که به امااین زمان برای او خير است.  ،کنددانشگاه تحصيل می

گردد. دار دنيا خير است، اصل گيری میشود و مشغول نتيجهحصيل میالتفارغ

آفرینش بر مبنای خير است و تمام وسایل ترقی روحی و جسمی و معرفتی را خداوند 

 اتی است. مقدمن خير هما ،ان مقرر فرموده است. خير استکلفها و سایر مبرای انسان

این خير یوم القيامة  عليایه اولی این خير در برزخ بعد الموت است و نتيجه نتيج

کل که این تعبير در  بارکهمه در این آی« مِْنهُمْ خَيْرًا نُبَدِّلَ أَنْ عَلى»الکبری است. پس 

 * لَقادِرُونَ  إِنَّا مَغارِبِ اْل وَ  اْلمَشارِقِ بِرَبِّ  أُْقسِمُ  فاَل» است: فرد منحصر به قرآن شریف

در اختصاص کفّار نيست. چه کفّار و چه غير کفّار  «مِْنهُمْ»، 1«مِْنهُمْ  خَيْرًا نُبَدِّلَ أَنْ  عَلى

ابعاد است. بدن بهتر از بدن برزخ و دنيا است؛ روح بهتر از روح کل در « مِْنهُمْ  خَيْرًا»

بُعد چه در بُعد تکليف، چه در ، ان دنيا استدر برزخ و در دنيا است؛ مکان بهتر از مک

است. خواب در  جوّ عدالت مطلقه تر است؛تر است؛ جزاء کامل؛ حساب کاملبرزخ

جا اصالً وجود ندارد پس خيریتی که در حيات یوم القيامة الکبری است کالً چه آن

 نسبت به صالحان و چه نسبت به طالحان خير است.

الحان کردم. این از برای خود طالحان و هم از برای ای نسبت به طدیروز اشاره

دنيا بيشتر  اگر کافر و فاسق در عالم زندگی اینکهصالحان خير است. چرا؟ برای 

جا کمتر است. پس اگر آن ،بماند، در برزخ و آخرت عذاب بيشتر نيست. کمتر بماند

چون تقليل برای او خير است  حتی ،شخص کافر زودتر به عالم آخرت و برزخ برود

 مقتضای صددرصدکه آنچه  يتاین در بُعد خود او است و در بُعد واقع .عذاب است

 یُجْزاهُ ثُمَّ»فضل است  مقتضای گونه که پروردگار عالم اراده داردعدل است و آن
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ه ضابطخير است و این یک  یهدنيوه و از مرحل يهبرزخه از مرحل 1«اْلأَوْفى اْلجَزاءَ

وَ أَنْ »است که  ثالثنشئات  و ابعاد زندگیکل در  یهاقتصاد يهمعرفت يهعلم يهعقل

وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ »شود. در این عالم درست عمل نمی اما 2«لَيْسَ لِْلإِْنسانِ إاِلَّ ما سَعى

یوم القيامة « اْلأَوْفى اْلجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ»شود. در برزخ عمل می وفیبه طور  3«یُرى

 یق اوفی چه ثوابًا و چه عقابًا. الکبری به طر

پس در هر بُعدی از ابعاد کون و کيان انسان در روح او، در جسم او، در مکان او، 

خَيْرًا »ای از مراحل حساب کنيد و نار او، در هر مرحله جنتی او، در ادر حساب اوف

دو بُعد « نْ نُبَدِّلَهُم خَيْرًا مِْنهُمْ أَ عَلى»یعنی « أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْنهُمْ  عَلى»است. « مِْنهُمْ

أَنْ نُبَدِّلَهُم  عَلى»یعنی « أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْنهُمْ عَلى»کنم. است. بدن و روح را عرض نمی

نسبت به خود « هُم»دو بُعد است: یک بُعد « أَنْ نُبَدِّلَهُم خَيْرًا مِْنهُمْ  عَلى»؛ «خَيْرًا مِْنهُمْ

سم است. یک بُعد نسبت به زمان و مکان و حساب و جزاء ثوابًا و عقابًا که روح و ج

 است و هم در بُعد منفصل. « خَيْرًا مِْنهُمْ »هم در بُعد متّصل 

فرماید، بيّن و در قرآن شریف نسبت به حيات آخرت وقتی خداوند بحث می

نی که روشن است که حيات آخرت افضل از دو حيات قبلی برزخ و دنيا است. کسا

کل برزخ را قبول ندارند از حيات قبلی که حيات تکليف است این برتر و باالتر در 

 است.  ویحيات روح اق ،چه در این بدن باشد، چه در این بدن نباشد ،جهات است

است و هم ظرف روح  یهم حيات روح اقو ،ستهاگر در همين بدن هم باشد که 

بُعد درونی و ذاتی روح و جسم و در  و خير است؛ چه در یجا است اقوکه بدن آن

های قبلی است. بُعد برونی ساعت قيامت، غير از ساعات قبلی. مکان آن غير از مکان

ها در بُعد خير بودن و افضل بودن و اعدل بودن و اکمل ها و غيریتاین مغایرت

فجر ببينيد تعبير ه مبارکه مثالً در سور بودن و اوفی بودن در حيات آخرت است.

 چقدر عميق و قوی است، از روی حساب است. 

 ]سؤال[ -

این را  نشویه است،« من»تبعيضيه است، « مِن» «خَيْرًا مِْنهُمْ»این بحث دارد  -

كَالَّ إِذا دُكَّتِ اْلأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَ جاءَ رَبُّكَ وَ »فجر ه مبارکه کنيم. در سوربحث می
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آن  1«.ءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ اْلإِْنسانُ وَ أَنَّى لَهُ الذِّْكرىاْلمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَ جي

چند غفلت است: غفلت قصور است، غفلت تقصير است،  ،کسانی که غافل بودند

کسانی که هيچ  اما ،غفلت مجموع قصور و تقصير است، کسانی که غفلت داشتند

، ين )ص(د مقرّبين و سابقين، محمد و محمدیننغفلت نداشتند و حضور داشتند ما

کسی است که در حيات چه کسی است؟ برای برای « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى» .ها نه دیگراین

یا نيمه خواب و نيمه بيدار بوده است. « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»دنيا خواب مطلق بوده است، 

یا نخير طاعت، طاعت حسابی و عادالنه  «أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»باز  ،فسق و طاعت مخلوط

« أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»چهارم ه در مرحل اما ،«أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»خواسته است بيشتر می

 نيست. 

ای که شاید و باید و امکان داشته است و خدا خواسته گونهچهارم آنه مرحل

صال کرده است که اتو خداوند هم کمک  نداههمگانی تکاملی کوشيد ترقیدر  ،است

شدند و  مدغمدو بُعد از عصمت است که عصمت خلقی و عصمت خالقی در هم 

« أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»نيست. برای ما « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»آن  ،محمد و محمدها درست کردند

است. « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»ها است، برای سلمان« أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»است، برای عدول 

آخرین مادون عصمت ترقّی کنند و نکردند تقصيرًا ه توانستند تا آن ذرکسانی که می

است. هم از برای کسانی که کم « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»یا جمع بين قصور و تقصير 

مطلبی نيست.  ،قصور ذاتی از خدا نشدن بوده است ،نگذاشتند، اگر قصور بوده

تا چه رسد جمع در قصور و تقصير. بين قصور و  تقصيری هم در کار نبوده است

 نيست. « أَنَّى لَهُ الذِّْكرى»تقصير باشد 

 2«قَدَّمْتُ لِحَياتي یَقُولُ یا لَيْتَني»گویند؟ اخيره جمعًا چه میه ها غير از فرقحاال آن

آید. یک تومان برای ولی به حساب نمی ،فهمد. قبالً زندگی بودهمیرا  جا زندگیآن

در مقابل یک  اماخورد. خرد و میسی که هيچ پولی ندارد پول است، نان میک

 ميليارد این پول نيست. 

 يتحيات دنيا نسبت به خودش، نسبت به موت حيات است. حيات عقل و مسئول

شود، نسبت به رنگ میکم يهنسبت به حيات برزخ اماادراک و تکليف حيات است. 

، «هذه لِحَياتي»، نه «قَدَّمْتُ لِحَياتي یَقُولُ یا لَيْتَني»اصالً حيات نيست.  یهحيات اخرو
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شود که حيات می توجهم 1«الذِّْكرى لَهُ أَنَّى وَ اْلإِْنسانُ  یَتَذَكَّرُ»جا آن«. لآلخرة»نه 

ات آن حيات آخرین بوده است که مقدمها آخرین اصل حيات است و تمام این

 ه است. مقدمبرزخ الیوم يهبرزخ اتمقدمنيا و الدیومات تکليفی مقدم

جا این 2«یَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ اْلحَيَوانُ لَهِيَ اْلآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ» :عنکبوته در سور

شود، خدا هم این حرف را تصدیق می کرکند که انسان متذخداوند از انسان نقل می

 اما« قَدَّمْتُ لِحَياتي * یَقُولُ یا لَيْتَني ى لَهُ الذِّْكرىیَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ اْلإِْنسانُ وَ أَنَّ»کند که می

یعنی برزخ هم کنار « اْلحَيَوانُ لَهِيَ اْلآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ»جا خود خداوند مستقيمًا این

حيوان « اْلحَيَوانُ لَهِيَ»هم نسبت به حيات آخرت بينابين است  يهرفت. حيات برزخ

و  يتست. حَيَوان حرکت در حيات است. حرکت در حيات در بُعد فعلنيست، حَيَوان ا

 یوم القيامة الکبری است.  ،در بُعد نتيجه

در بُعد  امابرزخ است الیومتکليف است. در بُعد نتيجةٌ مّا الیوممّا  در بُعد فعليةٌ

الکبری است. آن یوم القيامة « اْلأَوْفى اْلجَزاءَ یُجْزاهُ ثُمَّ»و در بُعد نتيجه که  يتفعل

و  يهات برزخعت آن از ترقيسر ،اتی که مؤمنين یوم القيامة الکبری خواهند کردترقي

 است.  ترات دنيا بسيار زیادترقي

هم سرعت و هم کيلومتراژ بيرون رفتن  ،تر رها کنيدشما هر چقدر فشنگ را قوی

داشته  یترقوی کشف تر خواهد شد. ما هر چه در طریق حق در زندگی دنياآن قوی

 با عنایتی که یوم القيامة الکبری آخرً سير آن بهتر در برزخ برزخًا و سير آن در باشيم،

هایة غير الن جا إلیدر این «أَمْثالِها عَْشرُ»و اکثر از  4«أَمْثالِها عَْشرُ» 3،«مَزیدٌ لَدَیْنا وَ»

 هایی است که بعدًا عرض خواهيم کرد.بحث

اصل حيات این است. وقتی  «یَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ اْلحَيَوانُ لَهِيَ ْلآخِرَةَا الدَّارَ إِنَّ وَ»

ه مقدمکه اصل حيات این است بنابراین زندگی عالم تکليف که روی تکليف است، 

اصلی که جزای اوفی است یوم القيامة ه است و زندگی برزخ بينابين است و نتيج
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با این نکاتی که از خود آیه بوجهٍ عام و  توجهالکبری است. پس این آیه با این 

 1«.أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِْنهُمْ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقينَ  عَلى»فهميم می

 ]...[ در مقابل حيات دنيا است.  -

 مگر من چه گفتم؟ -

 برزخِ دنيا همان برزخ است.  -

 نيا است. دنيا است، چون دنيا یعنی قبل القيامة. برزخ هم د انبرزخ هم -

 نيست. لهو و لعب در برزخ که  -

 برزخ آخرت نيست. -

 شود؟قيامت صغری حساب نمیبرزخ مگر  -

 رجعت هم قيامت صغری است.  ،باشد -

 برزخ که لهو و لعب ندارد. -

درست است حيات دنيا ذکر  «اْلحَيَوانُ لَهِيَ اْلآخِرَةَ الدَّارَ  إِنَّ وَ» اینکه .فهمممی -

آن  ، اگر چنانچه برزخ هم جزءبعد از حيات دنيا که حيات برزخ است مااشده است، 

سومی است. وقتی که حيات  «اْلآخِرَةُ الدَّارُ»فرماید. در آخرت نمی« اْلحَيَوانُ لَهِيَ»بود 

ده است؟ در قرآن که دنيا قبالً ذکر ش ،«اْلحَيَوانُ لَهِيَ» که دار اآلخرة است سومی

برزخ هم در  در تحت عام نيست. زخ ذکر نشده است،. فرض کنيد برچيزی نيست

مقابل آخرت بينابين است. یکی حيات صغری است، یکی حيات وسطی است، یکی 

جا از است که حرکت سریع در آن« اْلحَيَوانُ لَهِيَ»که  عليااست. حيات  علياحيات 

 جا خواهد بود.اعمالی که چه زشت باشد، چه زیبا در آنه نظر نتيج

و در  الجسم است در ابعادی معاد ،مطالبی که در باب معاد داشتيمسرجمع 

ابعادی معاد روح است که چهار بُعد است. در یک بُعد معصومين )ع( شرکت دارند 

است و در ابعاد دیگر شرکت ندارند، روح انسان همان روح با  2«إاِلَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ»که 

مکانت، از نظر ادراک، از نظر معرفت، از  تخليصات و تلخيصات. از نظر مکان، از نظر

چه مفيد باشد و چه مفيد  ،جا کالً عالم معرفت و شعور استنظر شعور. چون آن

 ثُمَّ كاَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِْلمَ اْليَقينِ * لَتَرَوُنَّ اْلجَحيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ اْليَقينِ * »نباشد. 
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این مشاهده و  ،کندبيند و مشاهده میجا وقتی میدر این 1«النَّعيمِ  نِعَ  یَوْمَئِذٍ لَتُسْئَلُنَّ 

 دیدن برای او فایده ندارد. 

، چون چند يمکنچند سؤال می هااز این ،کسانی که فقط قائل به معاد روح هستند

دسته هستند. بعضی کالً منکر معاد جسم و روح هستند. بعضی قائل به معاد روح 

کسانی که قائل به  اماخواهد جسم برزخی باشد یا نباشد؛ ال میحا ،هستند نه جسم

گردد یعنی چه؟! اصالً برای که معنا ندارد. جسم برمیاین ،نه روح ،معاد جسم باشند

 چه جسم برگردد؟! 

اگر جسم خالی از حال رماد و تراب به این جسم برگردد و خلق امثال شود و 

جهت بیخواهد قائل باشد مگر کسی که می تواندیعنی چه؟ اصالً نمی ،روح نباشد

نفی و سلب کلّی است که اصالً معادی ه حرف بزند. پس سه مرحله است. یک مرحل

اتی معاد جسم و روح است با خصوصي ،دوم که در مقابل استه در کار نيست. مرحل

وسطی این است که معاد روح است و ه که قرآن شریف تبيين فرموده است و مرحل

 نيست.  معاد جسم

اگر معاد روح باشد و معاد هيچ جسمی نه جسم برزخی و نه قيامت نباشد این 

باز هم این  ،نباشد دنيویظلم است. اگر معاد روح با جسم برزخی باشد و جسمی 

اگر معاد روح با معاد جسم برزخی باشد که  اماظلم است ولو ظلم کمتر است و 

شود با آن تخليصاتی که است، اخل میمجدّدًا در جسم دنيوی و معاد جسم دنيوی د

 این معاد کامل و عدالت است.

ها به حساب استبعاد و این ،کندجسمٍ عود می گویند روح بال أیّ کسانی که می اما

کنند: یک دسته استنکار. این استبعاد را دو دسته میه استنکار است، استبعاد در نتيج

 إِنَّا أَ رُفاتًا وَ  عِظامًا كُنَّا إِذا أَ»کسانی که بعد الموت منکر حيات مطلق هستند 

 ست. که محور هم جسم اس 2«جَدیدًا خَْلقًا لَمَبْعُوثُونَ

ولی جسم الزم نيست، روح برگشت  بشود،گویند نخير برگشت دیگر میه یک دست

شود، برگشت روح به کجا است؟ روح مرده است گویيم اگر روح برگشت می. میبشود

در بُعد  ،ت مطلق است که غلط است. اگر روح موت صعقه داردشود؟ مومی ءحياإ
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برگشت به بدن در کار  اماشود، آید و زنده میشود یعنی به هوش میاوّل اعاده می

 نيست. 

به این جسم است، روح جای  قمتعلو نصوص آیات بسيار زیادی است که احيای 

بلکه روح در خود  ،نيست يست، روح در جسم دیگر نيست. روح بدون جسمدیگر ن

وَ ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَسِيَ خَْلقَهُ قالَ مَنْ یُحْيِ اْلعِظامَ وَ هِيَ »همين جسم است. از جمله 

در آیاتی که  اینکهیا  1«عَليمٌ خَْلقٍ  بِكُلِّ  هُوَ  وَ  مَرَّةٍ أَوَّلَ  أَْنشَأَها الَّذي یُحْييهَا قُلْ رَميمٌ * 

این یک مطلبی است که مالزمه  2.«جَدیدٍ خَْلقٍ مِنْ لَبْسٍ في هُمْ بَْل»لفظ خلق جدید 

لباس خلق جدید را « جَدیدٍ خَْلقٍ  مِنْ  لَبْسٍ في»است که کأنّ اآلن  صددرصداست و 

حتمًا باید جسم در ابعادی و روح در ابعادی بپوشد و این خيریتی که مشاهده 

مکان و جزاء و حساب اصلی است و هم در زمان و  ءخيریت هم در دو جز ،شودمی

 از جمله بدن انسان. ،ها استو این حرف

برزخ بهتر باشد و باالتر از بدن الیوماگر بدن یوم القيامة الکبری بخواهد از بدن  

قدر تر شود. چون بدن هر خلود آن قوینيا بهتر باشد به چه حساب است؟ باید الدیوم

دنيا الیوممادگی بدن در خلود آ این خير است. ،آمادگی خلود بيشتر داشته باشد

باید این بدن که  امابرزخ بيشتر باز منقطع اآلخر. الیوممحدود و کم است. در خلود 

داشته باشد  جنتآمادگی خلود إلی غير النّهایة در  ،شودروح در این بدن برگشت می

ل الحا طبيعةشود را داشته باشد. پس به و خلود تا وقتی که نار در نار خاموش می

مرض و  بواعثمرگ و  بواعثآن فضوالت، اضافات و  تر باشد.باید این بدن خالص

 ،ها باید به طور کلّی از بين برود. این بحث را قبالً مطرح کردیمتمام آن ،فنا بواعث

است، آن حدی که از اقلّ اقل  ،عاد استمَالیومعاد کنيم که آن بدنی که مُتکرار نمی

 يهست در حالی که تکميل شده است و باالتر اجزای اصلجنين ا، باالتر نطفه است

 چه بوده چه کار داریم.  ،انسان که در طول عالم تکليف بوده است يهبدن

چون  ،دارند که به مقتضای عدالت يهبدنه ان اجزای خاصکلفهر فردی از افراد م

زای باید در همان اج ،کرده استکار زشت و زیبا می يهبدنه روح با آن اجزای خاص

. کمتر ظلم است، بيشتر غلط به او داده شودی زشت و زیبا حساب و جزا يهبدنه خاصّ
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است، احيانًا بيشتر ظلم است، اگر اجزای بيشترین انسان اجزای اصلی دیگران باشد 

 خواهد باشد.یا اجزای مهمان یا هر چه می

العه کنيد، آقایان مط ،کنيماین جریان ما مطرح میه مراحلی از بحث را در دنبال

گوید و اسالم خواهيم مطالعه کنيم که قرآن چه میبررسی کنيد که از حاال می

اند و نوشته يهاند، در کتب کالماند و در کتب عقاید نوشتهچيست؟ آنچه را فرموده

خواهيم ضرورت در روایات است جای خود. ما می حتیاند و شهرت یا اجماع کرده

ایم ها را چشيدهها و ضرورتچون ما بالیای این شهرتاز حاال مسلمان شویم. چرا؟ 

در آن  ،يا تقطيع شده استسایم و بالیای آن روایاتی که جعل شده است و کشيده

بابی که محسوس و ملموس ما نيست، در آن ابوابی که محسوس و ملموس ما است، 

که  مگر کسانیو حس کند. تواند لمس کند می ،هر کس که لمس دارد و حس دارد

ها تصوّر قدر کورکورانه و احمقانه است که بر خالف ضرورت هم آنها آنتقليد آن

 کنند که تقليد است. می

مواردی از بحث که موارد اصلی بحث یوم القيامة الکبری است. یوم القيامة 

وَ »جهان. کل جهان، بُعد دیگر برگشت کل یک بُعد انفجار  :الکبری دو بُعد است

در دو بُعد است.  «ذاتِ الرَّجْعِ»این  1« الرَّجْعِ * وَ اْلأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِالسَّماءِ ذاتِ

رجوع السماء إلی »ارجاع و رجوع است.  ،در دو بُعد است، ذات رجع «ذاتِ الصَّدْعِ»

که این رجوع است. موقعی که  2«دُخانٌ هِيَ وَ السَّماءِ إِلَى اسْتَوى ثُمَّ»که  «ما کانت

و  يهشود و تمام جهان به حالت اوّلنخستين ایجاد میه صعقه و نقر ،ينانفجار نخست

 کند.برگشت می يهاوّله ماد

دوم است که ه صعق ،که مورد بحث و مورد حاجت ما در بحث معاد استآن

ان کلفان و در ضمن مکلفکند و مخصوصًا حيات مجهان به عالم حيات برگشت می

فِي اْلأَرْضِ وَ ال طائِرٍ یَطيرُ بِجَناحَيْهِ إاِلَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما  وَ ما مِنْ دَابَّةٍ»این حيوانات. 

که خود حيوانات هم حشر دارند،  3«رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ ءٍ ثُمَّ إِلىفَرَّْطنا فِي اْلكِتابِ مِنْ شَيْ 

ه ها است. آن هم بحثی کفهم آنه ها است، به اندازفکر آنه منتها حشرشان به انداز

 قبالً داشتيم و اشاره خواهيم کرد.

                                                           

 . 12و  11. طارق، آیات 1

 .11. فصلت، آیه 2
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نار، وضع  مدت، جنت مدتنار،  يت، فعلجنت يت، مکان نار، فعلجنتمکان 

جا جای آن نيست. شفاعت، اثر حساب، محاسب، زمان حساب، شفاعت، توبه که این

ها مباحثی توبه و تکفير حسنات و سيئات نسبت به یکدیگر که جبران کنند. تمام این

 اما ،األنوار چندین جلد دارد، آقایان خواستيد مطالعه بفرمایيدحاردر باست که 

 بسياری از روایات قابل قبول نيست. 

این ابحاث را خواهيم داشت. نخستين بحثی که در  يهما بر محور نصوص قرآن 

بحث این است که چگونه جهان منفجر گردد، این جهان که به  ،جا وجود دارداین

 اماقبالً گفتيم،  1«إاِلَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ »شود د و موت حاصل میشوطور کلّی منفجر می

 هماهنگ باشد. با هم بحث  و نسق خواهيم بر حسب ترتيبمی

ها ها و زمين و زمينیآیاتی که مربوط به انفجار جهان است از آسمان و آسمانی

اهد ارض و نباتات و دریا که این وقت زیادی نخو حتیاموات و  حتیحياء، أو 

 اولی است.ه ای است که باید بر حسب ترتيب عرض کنيم. این مرحلداشت. این اشاره

؟ حساب به و برای کيست کند برای چيستخداوند که حساب می :دومه مرحل

 معنای صحيح که به معنای استعالم نيست.

 استفهام است، استعالم نيست. -1

 است.« بينهما» -2

هستند تمامًا و نه اهل نار هستند  جنتنه اهل  ،ایمان کسانی که بينابين است -3

تمامًا، حساب در کار است، برای استعالم نيست، برای استفهام هم نيست، برای ترتيب 

 دادن جزاء در ثواب و عقاب است. 

چه  2«فَيَوْمَئِذٍ ال یُسْئَلُ عَنْ ذَْنبِهِ إِْنسٌ وَ ال جَانٌ »ای هستند که حساب ندارند عده

 اینکهچون  ،دیگری طرف مقابل هستنده د؟ حساب استعالم است. عدّحسابی ندارن

فَيَوْمَئِذٍ ال یُسْئَلُ عَنْ ذَْنبِهِ إِْنسٌ وَ ال جَانٌ * فَبِأَيِّ آالءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ * یُعْرَفُ »

سؤال  ،شودمجرم سؤال نمی کهاین «وَ اْلأَْقدامِ اْلمُجْرِمُونَ بِسيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصي

شود. در مقابل کسانی هستند که نه سابقين هستند، سابقين و استعالم نمی

معصومين هم حساب ندارند. نه استفهام است نه استعالم است و نه چيز دیگر. 

                                                           

 .68و زمر آیه  87. نمل، آیه 1

 .39. الرحمن، آیه 2
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آیا در اختصاص برزخ است؟  ،است« بينهما»حساب است. این حسابی که « بينهما»

 مت است؟ این هم یک مطلبی است. در اختصاص قيامت است؟ در مجموع برزخ و قيا

ه و نار کجا است؟ بر حسب آیات مرحل جنتمطلب دیگر این است که این 

نهایی که یوم القيامة ه زمين نبوده است. مرحله آغازین خلقت انسان روی این کر

 عَرْضُها جَنَّةٍ  وَ »ای که در قرآن شریف کجا است؟ که آن دو آیه جنتالکبری است. 

 جاروایاتی هم در این 2«عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ اْلأَرْضُ»یا  1«اْلأَرْضِ  وَ ماءِالسَّ كَعَرْضِ

ها که ت عجيب و غریب است مگر بعضی از آنافانه آن روایوارد شده است که متأس

  يت است.که صحيح است در اقلآناست.  يتدر اقل

؟ در همين ارض ما است و در همين سماء اولی ما استه در همين کر جنتآیا 

وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَةً »نجم در فوق سماء سابعه است؟ ه وات سبع است یا بر حسب آیاسم

کل یعنی فوق  ،آن باال است 3«* عِْندَها جَنَّةُ اْلمَْأوى * عِْندَ سِدْرَةِ اْلمُْنتَهى أُْخرى

 خواهد باشد.جهان خلقت است. نار هر کجا می

گونه که ر مستقل بحث شفاعت را نکردیم. آنو همچنين بحث شفاعت. ما به طو

گونه هم که در الفرقان آوردیم در تفسير الميزان استاد علّامه آوردند خوب و آن

آوریم شاید بهتر خواهد شد. چون قرآن سوم میه گونه که در مرحلخوب است. و آن

واهد بيشتر خ ،کنيم توجهو  کرو تف دقتشریف کتاب مطالعه و دقت است هر قدر ما 

به  گيریم چون قبالً بود. این مراحل بحث را به یاری خدا پياپی به سرعت پی می

 شویم.هم به بحث امامت منتقل می شده است و بعدها اشاره بحث بسياری از

ا لِمَاا نَاعَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

 «.کُمْ وَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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