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وا مفادی لیتحلی بررس  «عنهمی لهی» تیر
وا گرید و اتیآ با آنی ظاهر تعارض رفع کردیور با  اتیر
 15/2/1397تاریخ دریافت: 
 19/3/1398تاریخ پذیرش: 

 1نطقی نرگس
 2کاوس روحی برندق
 3علی حاجی خانی

 چکیده
 از را هها انسهان از گروههی که هستند مقبولی و معتبر احادیث دسته از «عنهم یلهی» روایات
 بهها و حلیلهیت _ توصههیفی روش بها نوشهتار ایههن کننهد. مههی معرفهی معهاف بههرزخ عهالم پرسهش
 و پههردازد مههی روایههات ایههن دقیهه  مفههاد ه مطالعهه بههه ای کتابخانههه گههردآوری ه شههیو از اسههتفاده
« عهنهم یلههی» روایهات دقیه  فههم کنهد. مهی بررسهی را روایهات دیگر و آیات با ها  آن تعارض
 و کننهد مهی معهاف برزخهی سؤال از تنها را ها انسان از گروهی روایات، این که دهد می نشان
سههائل و برزخههی عههذاب و ثهواب قبههر، فشههار چههون ههایی واقعیههت بهها برزخههی السهؤ  اخههروی ه م 

 قابهل غیهر تعهارض روایهات، و آیهات از یهک هیچ با مذکور روایات  بنا بر این، است. متفاوت
  زند. می تخصیص را ها  آن از برخی تنها و نداشته جمع

سائله. زخ،بر عنهم، یلهی الکفر، محض االیمان، محض : ها کلیدواژه  م 

 همسأل انیب .1
سهائله، چهون بهرزخ عالم های واقعیت و وقایع از بسیاری برزخ، به مربوط روایات  مخاطبهان م 
 در کننهد. مهی گهزارش را ... و برزخهی عقهاب و ثهواب قبهر، فشهار برزخهی، سهؤاالت ه محدود سؤال،
 و سههؤاالت بههانمخاط کههه هسههتند برزخههی روایههات  جملههه از «عههنهم یلهههی» روایههات میههان، ایههن

                                                   
 .(nnotghi@yahoo.com) (نویسنده مسئول) دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس  .1

گروه علوم قرآن و حدیث )نویسنده مسئول(/ 2  k.roohi@modares.ac.ir. دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 
گروه علوم قرآن و حدیث )نویسنده مسئول(/ 3  .ali.hajikhani@modares.ac.ir. استادیار دانشگاه تربیت مدرس 
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 مؤمنههان ه دسههت سههه بههه ههها انسههان روایههات، ایههن در کننههد. مههی مشههخص را برزخههی هههای پرسههش
لَهی» گروه و خالص کافران خالص، م ی   دیگهر، روایهات و آیات که حالی در؛ اند شده تقسیم «َعنه 

  اند. شمرده افراد  همه به ناظر را قبر سؤال موضو  و نپذیرفته را بندی تقسیم این
 سهمت بدین را نوشتار این روایات، دیگر و آیات و «عنهم یلهی» روایات میان مذکور رضتعا
 بنشهیند. بررسهی بهه بهه را مذکور تعارض و کرده مطالعه را «عنهم یلهی» روایات مفاد تا داد سوق

 و خهالص مؤمنهان کیسهتی سهؤال چههار بهه روایهات مفهاد ه مطالعه ههدف با نوشتار این ، بنا بر این
لَههی» گهروه کیسهتی و هها، آن بهه قبر سؤال اختصاص چرایی و خالص، کافران م ی   چرایهی و« َعهنه 
 بررسهی را آمهده پهیش تعهارض مقاله، دوم بخش گوید. می پاسخ را سؤال از گروه این شدن معاف
   نماید. می رد یا حل را آن و کرده

 صههلمف و روشههن صههورت بههه را حههدیث مفههاد، نخسههت کههه اسههت بههدان پههژوهش ایههن اهمیههت
 مشهخص «عهنهم یلههی» گهروه و خهالص کهافر خالص، مؤمن از معصوم مراد تا کند می تبیین
 نوشهتار ایهن ه ویه  امتیازات از روایات دیگر و آیات با روایات این تعارض بررسی همچنین گردد.
  شود. نمی یافت دیگر های پژوهش در که است

ه مطالعهه مفصههل و روشههن صههورت  هبهه روایههات از دسههته ایههن مفههاد پیشههین، آثههار در سههوگمندانه
 پرداختهه بهدان کلهی و گهذرابهه صهورت   برزخهی مطالعهات دیگهر ضهمن در تنهها و انهد هنشد دقی  

 پیهدا روایهات دیگهر و آیهات بها روایهات ایهن تعهارض بررسهی ه ویه  نوشتاری همچنین است. شده
  از: اند عبارت اند؛ دهکر یاد گذرا و کلیبه صورت  روایات این از که - پیشین آثار از برخی نشد.

 نشهههریه ،مقبههل راضههیهو  مسههعودی عبههدالهادی ،«حههدیث نگههاه از برزخههی فشههار» ههها: مقالههه
 مفیههد شههیخ نظههر بررسههی» ؛79-58ص ،21 شههماره ،1395 تابسههتان و بهههار ،حههدیث و اندیشههه

کنگههره شههیخ مفیههد ،احمههدی احمههد، «برزخههی حیههات پیرامههون  دو، شههماره ،مجموعههه مقههاالت 
  107ه86ص
معههاد و عههدل یهها مراحههل  ؛طباطبههایی محمدحسههین سههید، حیههاة مهها بعههد المههوت ههها: ابکتهه

 محسهنی عظهیم محمهد، برزخ و معاد از دیهدگاه قهرآن و روایهات ؛الهدی علم محمد، نهایی بشر
بهرزخ پژوهشهی  ،اسهدی محمهد علهی، زخهیحیات پس ازمرگ؛ تحقیقی درحیات بهر ؛دایکندی

 .محمد قاسمی علی، قرآنی و روایی
 پایهان ،1394، طبسهی سیدالحسهینی زههرا بهی بهی، «قیامهت و بهرزخ در سهؤال» هها: نامهه نپایا
 و قهرآن آیینهه در برزخی های نعمت و ها عذاب» مشهد؛ فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی نامه

 ایهههالم؛ قرآنههی علهههوم دانشههگاه ارشههد کارشناسهههی نامههه پایههان ،1395، عزیزپهههور دانههش، «حههدیث
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 نامهه پایهان ،1394، پاسهبان طیبهه، «بهرزخ آیهات دربهاره شهده ارائهه ههای دیهدگاه تطبیقی بررسی»
 مشهد. فردوسی دانشگاه ارشد کارشناسی

 عنهم یلهی اتیروا .2
گون روایهههات میهههان در  را برزخهههی ههههای سهههؤال مخاطبهههان روایهههات، از ای دسهههته برزخهههی، گونههها

 را بهرزخ اههل روایهات این شود. می یاد ها  آن از «عنهم یلهی» روایات نام به که کنند می مشخص
لَهههی» گههروه و خههالص کههافران خههالص، مؤمنههان گههروه سههه بههه م ی   ایههن در کنههد. مههی تقسههیم «َعههنه 

 گیرند می قرار برزخی های پرسش و ها سؤال مخاطب قبر عالم در نخست گروه دو بندی، تقسیم
 از: اند عبارت روایات  این از برخی هستند. معاف ها پرسش و ها سؤال این از سوم گروه و

َآکرربَیأبررََررنَ،هث ىبررََررنَالحجررا ،ََررنَالجبرار،ََبرراَبررنَمحمرراََررنَ،یاَعرر رَ َىررَأبرو
َمحرضَأوَمحضاََُماََیالَمحضَمنَإلَالقبآَ فَسأ یَلَ:َبااََأبوَقا َقا :َ الحضآم

4َََم م.َىهوَیَاآلشروََوَمحضاََُفآکال
ََا َبرنََبرااَََرنَنجرآاَ،َیأبرَبرنَالرآحمنََبراََنَاد،یزَبنَسهٍََنَأصحابنا،َمنه

َمحضراَفرآکوالَمحضاَماََیالَمحضَمنَقبآهَ فَسأ یَإنما:َقا ََبااََیأبََنَسناَ،
5َََم م.َىه یفََذلَسو َماَوأما

 را واحهد ومیمفهه هها آن ه هم و نداشته هم با چشمگیری تفاوت متنی، جهت به روایات این
 «َمهن» قرائهت دو بهه «االیمهان محهض من» عبارت مذکور، روایات در که  این جز؛ کنند می گزارش
 مشههخص ههها  آن قههاری کههه آن بههی قرائههت نههو  دو ایههن اسههت. شههده خوانههده جههاره «ِمههن» و موصههوله
  6است. شده گزارش نفر یک توس ، باشد

 شههکل بههه «َمحههض» و جههاره «ِمههن» بهها قرائههت کههه دهههد مههی نشههان قرائههت نههو  دو ایههن بررسههی
 معنههای قرائههت، ایههن بهها زیههرا؛ کننههد می رد را آن صههریح اخبههار کههه اسههت تصههحیفی مصههدری،
 در 7؛شهههود نمیپرسهههیده  اعمهههال از و شهههود می سهههؤال عقایهههد از تنهههها کهههه شهههود می چنهههین حههدیث
 دیثحه اول نیمهه برابهر در کهه - «عهنهم لههییفک ذله سهوى مها أمها و» حدیث دوم نیمه که حالی
 مخاطبهان و کنهد معهاف برزخهی های سهؤال از را «عنهم یلهی» گروه که است آن دنبال به - آمده

                                                   
 .235، ص3، جالکافی. 4

 . 238 – 235، ص3، جهمان :ر. دیگر روایات رسیده در این موضو  را جا. . همان5

 .260، ص6، جبحار االنوار  .6

 همان.  .7

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/879369
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 از نمایههد. تبیههین را برزخههی های سههؤال محتههوای کههه  ایههن نههه کنههد؛ مشههخص را برزخههی های سههؤال
 قرائهههت تهههرجی  بههها و 8اند دانسهههته تر مناسهههب را فعلهههی سهههاختار محهههدثان، از برخهههی، رو همهههین
   9اند. دانسته ابعد را اعمال بر «باقون» لفظ لتدال موصوله،

 «ِمههن» بها قرائهت و اسهت دقیه  و درسههت قرائهت موصهوله، «َمهن» بها روایههت قرائهت  بنها بهر ایهن،
 «َمهن» بها قرائهت از محهدثان ه همه کههگونهه  ؛ همهاناسهت ناسهازگار روایهت مقصود و معنا با جاره،
 اند. کرده اعالم نادقی  یا مردود را جاره «ِمن» با قرائت واند   کرده دفا  موصوله

 ثیحد مفاد یبررس .3
 روایههت صههدور بههه الزم اطمینههان 11ههها آن استفاضههه و 10روایههات سههندی صههحت بههه توجههه بهها

 متههواتر شههبه یهها 12متههواتر را احادیههث ایههن متقههدم، محههدثان از برخههی کههه  ایههن چههه؛ آیههد می حاصههل
 عنههوان  بههه ههها  آن فهههم امکههان ،«عههنهم یلهههی» روایههات سههندی صههحت پههذیرش بهها 13انههد. خوانههده
 حهدیث مفهاد بررسهی روایهات، ایهن دقیه  و درسهت فههمبهرای  آیهد. مهی فراهم معصوم سخن
ه بهه ترکیبههات و ههها واژه معههانی بررسههی بهها حههدیث مفههاد بررسههی نمایههد. می ناپههذیر اجتناب و الزم

 بهرای 14آیهد. مهی ارشهم بهه الحهدیثی فقه قواعد ترین بنیادی از که شود می آغاز حدیث در کاررفته
 اسهت اسهتفاده مهورد اجتههادی و تقلیدی ه شیو دو احادیث، در رفته کار  به های واژه معانی فهم
 بهها اول، روش در رود. مههی کههار بههه کمتههر بههودنش مشههکل و کشههیدن طههول جهههت بههه دوم روش کههه

 درسهتی  بهه اداعتمه بها و یهابیم می را نظهر مهورد ه واژ ذیل شده  ارائه معنای لغات، کتب به مراجعه
  15کنیم. می فرض کلمه اصلی معنای را همان دانان، لغت گفته
 بهه علیهه متف  معنهای، باشهد اتفهاق لغهت اهل میان ها واژه معنای در چنانچه روش، این در

 الزم لغهت، اههل میهان اخهتالف وجهود صهورت در و شود می اتخاذ واژه استعمالی معنای عنوان 
                                                   

 .171، ص1، جمن ال یحضره الفقیه  .8

  .456، ص2، جلوامع صاحبقرانی  .9

 .103-104، صرهیافتی تحلیلی بر فهم حدیث  .10

کهه ایهن روایهات در ههر طبقهه بها بهیش از دو راوی نقهل شهده  .11 دانهش درایههه : ر. ) انهد مهراد از استفاضهۀ روایهت، ایهن اسهت 
 . (87ص ،الحدیث

 .277، ص6، جبحار االنوار؛ 326، ص1، جالفصول المهمه فی أصول اْلئمه  .12

 .456، ص2، جلوامع صاحبقرانی  .13

  .94ه81، صدرسنامه فهم حدیث. 14

 .81همان، ص  .15
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   داد. ترجیح دیگری بر را عنام یک ،قراین  گردآوری با است
 دقیهه  فهههم کههه دارد وجههود «الهههاء» و «کفههر» ،«ایمههان» ،«محههض» ه واژ چهههار مههذکور روایههات در

 است. ها  آن دقی  معنای فهم بر متوق  حدیث
 محض .3-1
 بهه چیهزی بها آمیختگی و غش گونه هر از که است چیزی هر خالص معنای به «محض» ه واژ
 شههیر معنهای بههه «المحهض اللههبن» تعهابیر در تههوان می را واژه ایهن کههاربری رایه  مههوارد 16باشهد. دور

  17دید. خالص ابریشم معنای به «المحض ریالحر» تعبیر و خالص
 در واسههت  آلههودگی از دور بههه و خههالص عرفههی و رایهه  معنههای همههان بههه محههض  واژه  بنهها بههر ایههن

کار  معنا همین به نیز حدیث  است. رفتهبه 

 مانیا .3-2
 نقهیض کهه 18اسهت «تصهدی » و «قلبهی سهکونت» معنهای دو بهه ،«امهن» ه مهاد از «ایمان» واژه
 و نفهس طمأنینهه همهان را واژه ایهن اصهلی معنهای شناسهان، واژه از برخهی 19است. ترس و خوف
 معنهههای همهههان از مقتهههبس و مهههأخوذ خهههود ،«تصهههدی » معنهههای گهههویی 20اند. دانسهههته تهههرس زوال
 اطمینههان همههان را ایمههان متکلمههان، از برخههیکههه  نههانچ 21؛اسههت «قلبههی اطمینههان و سههکونت»
   22اند. دانسته راسخ باور و جازم اعتقاد و

قات و 23دارد قرار کفر برابر در واژه این  و الهی کتب ،پیامبر بزرگ، خدای آن، اصلی متعّلَ
 حقانیهت و بهزرگ خهدای قلبهی تصهدی  را ایمهان متکلمهان، از برخی، رو این از 24است. قیامت

                                                   
تهاج ؛ 302، ص4، جالنهایهه فهی غریهب الحهدیث و االثهر؛ 227، ص7، جلسان العرب؛ 229، ص4، جمجمع البحرین  .16

 .149، ص10، جالعروس

 .229، ص4، جمجمع البحرین  .17

 .133، ص1، جمعجم مقاییس اللغه  .18

 .388، ص8، جالعین  .19

 .25، صمفردات فی غریب القرآنال  .20

کلمات القرآن الکریم  .21  .150، ص1، جالتحقی  فی 

کالم  .22  . 76، صفرهنگ اصطالحات علم 

 .21، ص13، جلسان العرب  .23

 .205ه204، ص2، جمجمع البحرین  .24
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  25است. آورده خدا سوی از پیامبر که اند دانسته آیینی و اصول و پیامبر سالتر
 انهد داده گسترش نیز رفتاری و زبانی امور به را ایمان گستره قلبی، باور و اعتقاد بر عالوه برخی

 عمهل و راسهت سهخن کهه آن حهال26اند. دانسهته داخهل ایمهان در را صالح عمل و راست سخن و
 ایمان متعلقات به عملی التزام بر تصمیم و قصد بلکه؛ است ایمان های آورده و فواید از صالح
 که این گو 27؛نیست ایمانی متعلقات به عمل به نیازی و است کافی ایمان لباس به تزین برای
 جههوارح و ارکههان آثههار از کههه اسههت عمههل از متفههاوت و اسههت قلبههی بههاور ماهیههت و جههنس از ایمههان
 است.
 چیهزی برابهر در خشهو  اظههار چون تری حساس و تر دقی  مفاهیم تصدی ، بر عالوه برخی اما

؛ اسههت ایمههان دسههتاوردهای و فوایههد از معنهها ایههن کههه 28انههد افزوده واژه ایههن معنههایی گسههتره بههه را
قات برابر در مؤمن هرکه  چنان   است. تسلیم و خاشع ایمانش، متعّلَ
 ایمههان سههازی خالص ایمههان، محههض از مههراد ایمههان، اسههتعمالی و اصههلی معنههای بههه توجههه بهها
  30دهد. می نجات شیطانی های وسوسه و القائات قبول از را انسان که 29است
 بههه انسههان اطمینههان و سههکونت درجههه بههاالترین خههالص، ایمههان مههذکور، معههانی بههه توجههه بهها

قههات  اطمینههان، و سههکونت ایههن کههه اسههت امامههت و معههاد نبههوت، توحیههد، چههون ایمههانی متعّلَ
قههات ایههن پههذیرش و صههدی ت سههاز زمنیههه  تههوان بههرزخ عههالم در افههرادی ، بنهها بههر ایههن شههود. می متعّلَ
 بههه نسههبت را خههود تکلیهه  دنیهها عههالم در کههه هسههتند دارا را برزخههی هههای سههؤال بههه گههویی پاسههخ

قات  بهاالترین در را هها  آن راسهتی و حقانیهت هها، آن بهه اطمینهان بها و انهد کرده روشهن ایمانی متعّلَ
 اند. رفتهپذی ممکن درجه
 محتهوای روایهات، کهه آنجها؛ اسهت سهازگار نیهز برزخهی روایهات دیگهر بها روایهت از برداشت این
 دینهی ههای آموزه دیگهر از و کننهد می معرفهی اعتقهادات و باورهها را برزخی های پرسش و سؤاالت
  31آورند. نمی میان به سخنی عملی تکالی  چون

                                                   
کالم؛ 654، ص2، جدایره المعارف تشیع  .25   .165، صسرمایه ایمان؛ 72، صفرهنگ علم 

 .26، صفی غریب القرآنالمفردات   .26

 .79، ص«رابطه ایمان و معرفت از دیدگاه عالمه مصباح یزدی»  .27

 .25، ص18، جتاج العروس؛ 197، ص4، جالقاموس المحی   .28

 .178، ص1، جمن ال یحضره الفقیه  .29

 .385، ص2، جمجمع البحرین  .30

؛ 99، صتصهههحیح االعتقهههادات االمامیهههه؛ 59، صاالعتقهههادات فهههی االمامیهههه؛ 238 – 236و 232، ص3، جالکهههافی  .31
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گفته قهات بهه نسبت فزاینده و کامل پذیرش و التزام با افرادی چنین که نماند نا  ایمهانی متعّلَ
قات، این لوازم به نسبت عملی اقدام بر راسخ عزم و  برخهوردار درخشهانی و روشن پرونده از متعّلَ

   رساند. خواهد شان حقیقی جایگاه به را ها  آن پرونده، این آخرت عالم در که هستند
  کفر .3-3

 در ههم کهه اسهت امتنها  و سهرپیچی و 32گذاشهتن شسهرپو و پوشهاندن معنهای به «کفر» ماده
 بههه هههم «کفههر» واژه رو، ازایههن 34گیههرد. مههی قههرار «شههکر» مفهههوم برابههر در هههم و 33«ایمههان» مفهههوم برابههر

 تعریهه  در کهههگونههه  همههان 35؛رود مههی کههار  بههه «انکههارکردن» معنههای بههه هههم و «پوشههاندن» مفهههوم
 واجهههب آن تصهههدی  کهههه دانسهههتند چیهههزی قلبهههی تصهههدی  عهههدم و 36انکهههار را کفهههر اصهههطالحی،

  37است.
 و 39حهه  و 38کنههد می انکههار را بههزرگ خههدای کههه اسههت کسههی کههافر ،«کفههر» معههانی بههه توجههه بهها
 کهه دانسهت چیهزی بهه اعتنها عهدم و رد تهوان می را کفهر  بنا بر این 40پوشاند می را الهی های نعمت

 و ها احسهان و هها تنعم بهه تهوجهی بی و ناسپاسی و است سرپوشی و محو تبری، آن پیامدهای
   41هستند. آن مصادی  از ح به  توجهی بی و رد

؛ دهد می پوشش را پیشین معانی که است جامع معنای همان معنا، این که رسد می نظر به
 و ههها نعمت بههه نسههبت رد نههوعی کههه گیههرد دربرمی را ناسپاسههی معنههای هم رد معنههای بههه کفههر زیههرا

 روشهن وجهود بها؛ اسهت حقیقهت و حه  رد کهه گیهرد برمیدر را انکهار معنای  هم و است. ها خوبی
 آن. بودن

                                                                                                                        
 .35، صجاوید یا حیات اخروی

 .433، صالمفردات فی غریب القرآن؛ 191، ص5، جمعجم مقاییس اللغه  .32

 .144، ص5، جلسان العرب  .33

 .356، ص5، جالعین  .34

 .807، ص2، جالصحاح  .35

کالم  .36  .191، صفرهنگ علم 

 .166، صسرمایه ایمان  .37

 .128، ص2، جالقاموس المحی ؛ 45، صق اللغویهالفرو  .38

 .191، ص5، جمعجم مقاییس اللغه  .39

  .128، ص2، جالقاموس المحی  ؛808، ص2، جالصحاح  .40

کلمات القرآن الکریم  .41  .79، ص10، جالتحقی  فی 
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گههر  بنهها بههر ایههن،  دامههن تعبیههر ایههن، کنههیم تعبیههر خههالص کههافر بههه را «الکفههر محههض مههن» تعبیههر ا
 تههالش و کفههر بههه محههض توجههه بهها و 42انههد بازمانده ایمههان درجههات همههه از کههه گیههرد می را فههاجرانی
 بههه دیههن ائمههه بهها آشههکار عههداوت و حهه  اهههل ابهه جههدال وسههیله  بههه کفههر تقویههت و پههرورش جهههت
کهه از، شهود سهؤال ایمهان از کهه هنگهامی کسهی چنین اند. یازیده دست کفر مراتب باالترین  آنجا
  43بازماند. گویی پاسخ از و آید مردد زبانش، است بوده او دشمن ترین بزرگ ایمان

 انکهار را حه  کهه انهد دهدا نسهبت کسهانی بهه را «فهرکال محهض» تعبیر تر، دقی  نگاهی با برخی
 امکههان حهه ، پههذیرش بهها کم دسههت یهها شههدند می هههدایت آن، وسههیلهبههه  کههه حالی در؛ کردنههد می

 پیهامبر وصهایت و والیت را ح  مصداق ترین روشن ها  آن شد. می فراهم ها  آن برای هدایت
 هها، آن لمهایع ویه ه، بهه سهنت اههل از بسهیاری امها؛ بهود دارا را مهردم ههدایت تهوان که اند دانسته
 انتهای به ها ناصبی که اند شده مدعی روشنیبه  برخیکه  چنان 44؛کردند کوتاهی آن به نسبت
  45شوند. نامیده خالص کافر که هستند دارا را این شایستگی آنان و اند رسیده فساد
 روشهن مصهداق یهک تنهها، کنهیم معنها والیهت ردکننهدگان بهه را «الکفهر محهض» تعبیر که این
 و دارد تر گسهترده و فراتهر معنایی تعبیر این که درحالی؛ ایم نشانده آن معنای جای  به را رتعبی این

 دوره از کههه باشههد آن معنهها، ایههن بههه توجههه علههت شههاید گیههرد. دربرمی نیههز را والیههت ردکننههدگان
 تعههویض انههدازه  بههه عههاملی هههیچ و سههقیفه جریههان انههدازه  بههه جریههانی هههیچ بعههد بههه پیههامبر
 همهه اسهاس و ریشه عامل این و است نبوده دخیل ها انسان ایمان و کفر در مبرپیا جانشین
 شود. می قلمداد پیامبر شهادت از بعد ها ناراستی و ها گمراهی
 الهاء .4-3
 تهر  گردانهدن، روی برگشهتن، 47،کهردن نظر صرف معنای به 46«لهی» یا «لهو» ه ماد از «الهاء»

  رود. می کار  به 50دیگری به چیزی از اشتغالو  49دیگری خاطر به 48چیزی
                                                   

 .151ه150، صالوالدات الثال ؛ 614، ص25، جالوافی. 42

 .614، ص25، جالوافی  .43

 . 444، ص4، جاالنوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه؛ 456، ص2، جقرانیلوامع صاحب  .44

 .565ه564، ص2، جتنزیه الشیعه اإلثنی عشریه عن الشبهات الواهیه  .45

 .213، ص5، جمعجم مقاییس اللغه  .46

 .87، ص4، جالعین  .47

 .338، صترتیب اصالح المنط   .48

 .213، ص5، جمعجم مقاییس اللغه  .49
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 و سهؤال در کهه دارد اشهاره کسانی به «عنهم لهیی من» عبارت مذکور، ه ماد معنای به توجه با
 روی ههها  آن از پرسههش و سههؤال مههأموران گههویی 51؛شههود نمی توجههه ههها  آن بههه برزخههی هههای پرسههش
 اند. کرده نظر صرف ها  آن از کردن سؤال از و اند گردانده
 ایمههان از سههؤال شایسههته ههها  آن کههه اسههت جهههت بههدان ههها  آن از نظر صههرف و یگردانههیرو ایههن
 زنهدگی طهول در هها  آن کهه است این، نیستند ایمان از سؤال شایسته ها  آن که این دلیل نیستند.

   52داشتند. چشم دنیوی امور و معاش به بیشتر و نداشته کافی توجه دینشان به
 بها و انهد داده تن جاهالنه زندگی به دنیا، عالم در 53علمی و فکری ضع  جهت به گروه این

 حهه  راه کههردن پیههدا و حهه  تشههخیص جهههت منطهه  و تفکههر از محههض، تقلیههد گههرفتن پههیش در
   اند. دورمانده
 کهه نیست دلیل این به برزخی پرسش و سؤال از گروه این شدن معاف که است توجه شایان
 شایسهتگی و اهلیهت عهدم در ریشهه امر این بلکه؛ ستا مساوی هم با ها  آن کفر و ایمانی اعمال
 همهین از 54بشناسهند. را آن معنهای و بفهمنهد را مسهأله بتوانند تا دارد شدن سؤالبرای  گروه این

 از و انههد بوده فرهنگههی سههلطه زیههر کهههانههد   شههمرده 55مستضههعفانی را گههروه ایههن برخههی کههه روسههت
 ایهن 57،قرآن تعبیر به 56اند. نبوده نیز خود اردی از هجرت به قادر و اند مانده عاجز ح  تشخیص

 آنهان، اسهتیالی و سهیطره نتیجهه در و گرفتهه قهرار سهتمگر افهراد غلبهه و تعهدی مهورد زمین، در افراد
  58اند. گرفته قرار ستمگر طایفه آن قیمومیت تحت و داده  دست از را خود آزادی و اختیار

گون و متفههاوت بسههیار گههروه ایههن خههارجی شههواهد و مصههادی   مثههال،  عنههوان  بهههاسههت؛  گونهها
 توانهایی کهه کسانی یا 60زیستند میانبیا  فترت دوره در که کسانی و 59کودکان دیوانگان، ابلهان،

                                                                                                                        
 .259، ص15، جلعربلسان ا  .50

  .614، ص25، جالوافی  .51

 همان.  .52

 .177ص ،انسان در عالم برزخ  .53

 .72، ص2، جح  الیقین فی معرفه اصول الدین  .54

 . 94، ص1، جالفصول المهمه فی اصول االئمه  .55

 .137، صحیات پس از مرگ  .56

رِ   .57 ِذ ی"َو ن  ّنَ َعَلی اّلَ ْن َنم 
َ
وا فِ ید  أ ْضِعف  ِئّمَ  یَن اْست 

َ
ْم أ ْرِض َو َنْجَعَله 

َ
م  اْلواِرثِ  ها اْْل  (5 ، آیهقصصسوره َن" )یَو َنْجَعَله 

 .66، ص3، جمعاد شناسی  .58

 .73، صسؤال در برزخ و قیامت؛ 70، ص2، جح  الیقین فی معرفه اصول الدین  .59

 .57، ص6، جمنهاج البراعه فی شرح نه  البالغه  .60
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 قهرار گهروه ایهن در، شناسهند نمی خهود اجداد وآبا  دین جز حقی و ندارند را ح  بر دین تشخیص
 ناسههخ را یههک هیچ و بیننههد می مههه عههرض در را مههذاهب و ادیههان تمههام کههه افههرادی یهها گیرنههد. مههی

یههاد، سهههادگی روی از کههه گروههههی همچنههین داننهههد. نمی دیگههری  محهههی  تهههأثیر تحههت پیوسهههته ز
 فکهری مستضهعفان از، نباشهند مقصهر کهار مقهدمات در کهه  صهورتی در اینهان هستند. اجتماعی
  61شوند. می محسوب
 پرسهش و سهؤال از سهوم گهروه کهردن معهاف و بهرزخ اهل با بزرگ خدای برخورد نحوه این شاید
 و تهوان اندازهبه  کس هر از و 62کند می برخورد منصفانه همگان با که دارد خداوند عدل در ریشه

 کههه این بههر اسههالم فقهههای جمیههع بلکههه، شههیعه فقهههایکههه  ؛ چنههانبههرد می توقههع و انتظههار امکههانش
   63اند. کرده اجما  و اتفاق، است قدرت و علم به مشروط الهیه تکالی  جمیع

هِذ  ِإّنَ  آیهه گهروه، ایهن دربهاره
َ
م   َن یاّل هاه  ِسهِهْم ی ظهاِلِم  ه  َکههاْلَمالئِ  َتَوّفَ ْنف 

َ
وا أ ْم ک   َم یِفه قهال  وا ْنهت  ههاک   قهال   ّنَ

ْسَتْضَعِف  ْرِض ی فِ  َن یم 
َ
وا اْْل   قال 

َ
ْرض   ْن ک  تَ  َلْم  أ

َ
وا ها واِسهَع  اهلِل  أ ههاِجر  ولِئه ههایفِ  َفت 

 
ْم  َک َفأ واه 

ْ
م   َمهأ  َو  َجَههّنَ

 ذیههل دارد. توجههه قابل ای نکتهه - 65اسههت برزخهی های سههؤال بهه مربههوط کهه - 64راا یَمِصهه ْت سهاَء 
 از کهه کنهد می تأویهل افهرادی بهه را «انفسههم ظهالمی» عبهارت کهه اسهت شده نقل روایتی آیه، این
 در مهرگ، هنگهام در افهراد این نکردند. همراهی را ایشان جنگ، در و شدند جدا مؤمنان امیر
 را حه  تشهخیص تهوان و بهودیم مستضهع  مها کهه دهنهد می پاسهخ الهی فرشتگان تسؤاال برابر

 بهههه توانسههتند می ههها  آن زیههرا؛ پذیرنهههد نمی ههها  آن از را پاسههخ ایههن الههههی فرشههتگان امهها؛ نداشههتیم
 کودکهان و زنهان مردان، از اعم، افراد این از برخی از پاسخ این اما؛ کنند مهاجرت دیگر سرزمینی

  66گردد. می پذیرفته - بودند محروم حقیقت تشخیص از یراست  به که -
 مستضع  های انسان با خاص ای گونهبه  که کند می تأیید را پیشین برداشت روایت، این
 جههل زیهرا؛ شهود می برخهورد  بهرزخ عهالم در - انهد بوده بهره بی اختیار و انتخاب قوۀ از که - فکری
 خهاطر بهه یها ضهع  ایهن اسهت. پذیرفتهه بهزرگ یخدا نزد قصور و ضع  روی از دین معارف به

 دینههی دسههتورات بههه عمههل امکههان عههدم جهههت بههه بهها و اسههت دینههی عههالم بههه دسترسههی عههدم
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 .8، ص«نسبت عدالت و اخالق در نه  البالغه»  .62

 .53، ص3، جمعاد شناسی  .63

 .97. سوره نساء، آیه 64

 .49، ص5، جالمیزان فی تفسیرالقرآن  .65

 . 149، ص1، جتفسیر القمی؛ 536، ص1ج، نورالثقلین تفسیر  .66



ررس
ب

ی 
ی لیتحل

فاد
م

ی لهی» تیروا 
نهم

ع
یرو با« 

 رفع کرد
ض

تعار
 

یآ با آنی ظاهر
 ... و ات

 

 

93 

  67است.
 را آنههان برخههی اسههت. آمههده متعههددی توصههیفات بههرزخ، عههالم در گههروه ایههن وضههعیت دربههاره
 کهه حالی در 68؛دهسهتن دور بهرزخ عهالم در عقهاب و ثهواب و سهؤال از کهه انهد کرده توصی  چنین
 قبهر سهؤال از را هها  آن تنهها بلکهه، انهد نیاورده میهان بهه سهخنی هها  آن عقهاب و ثهواب از روایات این

 مستضعفان از ثواب نفیکه  ؛ چناناست متفاوت ثواب و عذاب با سؤال و است داشته معاف
 میههان رایهه  قههول خههالف بههر، رو  ایههن از رسههد. می نظههر بههه بعیههد بسههیار ایمههان اهههل های متوسهه  و

 یلهههی» احادیههث کههه گفههت بایههد 69سههوم، گههروه پههاداش و عههذاب عههدم بههر مبنههی شههیعه محههدثان
 در سهؤال بهه محهدود روایهات ایهن موضهو  و اند نگفته سخنی گروه این پاداش و عذاب از «عنهم
  70است. برزخ

 ههیچ رازیه؛ کهرد اسهتنباط توان نمی را عذاب و ثواب عدم روایات، در سؤال عدم از  بنا بر این،
 سهؤال اسهت ممکهن بلکهه، نهدارد وجهود ثواب و عذاب عدم و میت از سؤال عدم بین ای مالزمه

 در آن، از بعهد امها؛ نیسهتند پرسهش شهرای ارای د زیهرا؛ نگیرد صورت مستضعفان و متوسطین از
  71فرماید. عنایت ثوابی و گردد نصیبشان آنان حال متناسب الهی واسعه رحمت و لط  برزخ

 و غفلهههت خهههواب، در قیامهههت روز تههها کهههه انهههد کرده توصهههی  چنهههین را سهههوم گهههروه ایهههن برخهههی
 در خبهری بی زیهرا؛ نیسهت دقیه  چنهدان هها  آن دربهاره نیهز تعبیهر ایهن 72برنهد. می سر به خبری بی
 و انهد کرده مطهرح را قبر سؤال موضو  تنها روایات این که حالی در؛ است سؤال از اعم برزخ عالم
   اند. دانسته معاف السؤ از تنها را آنان

 چنههین و اند دانسههته معههاف نیههز نشههر و بعههث از را مستضههعفان احادیههث، بههه اسههتناد بهها برخههی
 روایهات، از برداشهت ایهن 73رونهد. می بهین از مهردن محض به بهائم مانند ها  آن که اند کرده تصور
 روز در نشههر و بعههث بههر داللتههی هههیچ روایههات ایههن سههو، یک از زیههرا؛ رسههد می نظههر بههه غریههب بسههیار
 دیگهر، سهوی از کننهد. می گهزارش را بهرزخ در سهؤال موضهو  خهاص، وربهه طه تنها و ندارند قیامت
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 علمهی ضهع  جههت به که است دلیل این به تنها، هستند معاف برزخی سؤال از که گروه این
 و صهههالح اعمهههال خهههود نوبههههبهههه  ههههم هههها  آن گرنهههه و؛ نهههدندار سهههؤال شایسهههتگی و اهلیهههت فکهههری و

  د.شو می حسابرسی قیامت روز در که اند داشته حیناصال
 کهرد. حمل خاص سؤال بر باید را روایات این در قبر سؤال موضو  که اند شده آن بر برخی اما

 زکههات و نمههاز تفاصههیل و جزئیههات از سههؤال مثههل خههاص سههؤال سههوم، گههروه از کههه این، توضههیح
 از صحرانشهینان و یانروسهتای برخهی ان،پیهر زنان، از اعم، مستضعفان از بسیاری زیرا؛ شود نمی
؛ بشناسههند را واجبههات ایههن جزئیههات تهها نبههوده ههها  آن بههین فقیهههی و عههالم و انههد بوده دور علههم دیههار
 از ههها  آن از امهها دانسههتند. می واجههب، دادنههد می انجههام کههه را ای روزه و نمههاز از مقههدار همههین بلکههه
گاه نآ از ها سرزمین همه که - امام و پیامبر خدا،   74شود. می سؤال - اند شده آ
، رو  ایههن از اسههت. آن ظههاهر بهها مخههال  و روایههت از جدیههد برداشههتی روایههت، از برداشههت ایههن
 حمهل روایهت بهر را ظهاهری معنهای بر عالوه معنایی بتواند که است مستنداتی و مدار  نیازمند
 محتههوای و وضههو م کهههاسههت  روایههاتی برداشههت، ایههن نادرسههتی بههر دلیههل ایههن، از جههدای کنههد.
 و اعمهههال از سههؤال و 75اند دانسههته بینشهههی و اعتقههادی موضههوعات همهههین را برزخههی های سههؤال
  76اند. کرده موکول آخرت عالم به را کردارها
 باالیی فکری ظرفیت از که - خالص کافران و خالص مؤمنان که آید برمی، گذشت چه آن از
 مستضههعفان امهها؛ گیرنههد مههی قههرار سههؤال مههورد بههرزخ در - هسههتند برخههوردار باطههل یهها حهه  مسههیر در

گاهانههه انتخههاب ه درجهه بههه دنیهها در و هسههتند برخههوردار انههدکی فکههری ظرفیههت از کههه - فکههری  و آ
 ایهن زیهرا؛ شهوند می معاف برزخی های سؤال از برزخ عالم در - اند نرسیده منطقی گیری تصمیم
 زنهدگی طهول در هها  آن نیسهتند.  سهؤال شایسهته و انهد نرسهیده جواب و سؤال مقام به دنیا در افراد

  بازماندند. علمی و فکری امور از و داشتند توجه دنیوی امور و معاش به بیشتر شان دنیایی

 معارض اتیروا و اتیآ .4
 بهرزخ، عهالم در کهه دههد می توجه موضو  بدین مذکور روایات ظاهر، پیداست که گونه همان

 دو ایهن از غیهر و گیرنهد می قهرار پرسهش و سؤال مورد الصخ کافران و خالص مؤمنان گروه دو تنها
 آیهات که است حالی در این شود. می برداشته دیگران از برزخ عالم های پرسش و ها سؤال گروه،

                                                   
 . 31، ص5، جلئالی االخبار  .74
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 و دهنهد می خبهر برزخهی های پرسهش و ها سهؤال شدن همگانی و بودن عمومی از چند، روایاتی و
 روایات و آیات این از برخی دانند. نمی معاف ها پرسش و ها سؤال این از را ها انسان از یک هیچ

 از: اند عبارت
 بهدین کتهاب ایهن آیهات از چنهدی و اسهت کهریم قهرآن کتهاب در مطرح های آموزه از برزخ .4-1

 برزخهههی حیهههات بهههرزخ، وجهههود چهههون برزخهههی موضهههوعاتی آیهههات، ایهههن در انهههد. پرداختهههه موضهههو 
 و برزخهی جههنم و بهشهت برزخهی، سهؤال برزخ، در زمان وی گی برزخی، عقاب و ثواب شهیدان،

 «عهنهم یلههی» روایهات بها اولیهه و بهدوی تعهارض نهوعی آیهات، ایهن از برخی در شود. می دیده ...
 از: اند عبارت آیات این شود. می دیده

َ   َ ِذََِإ
َیال   ََن  م  اه  ف   و  لئََِت  رالْم  َک  ِسرِهْمََ ظراِلمََِه  ْنف 

 
واَأ َیِفرَقرال  ْمَکَ َم   َ واَْنر رکَ َقرال  فََِان   ْضر    َ ْس َیم  َ ِفرَن 

ْرِضَ
 َْ واَا ََقال 

 
ْمََأ ََْنَکَ تَ َل  ْرض 

 
ََأ َِ ََا واَُهَواِسر   ت  راِجر  ولِئرَ رایفََِف 

 
أ َف  ْمَََ  واه 

ْ
رأ ََم  م  رن   ه  ََج  ْتََو  َسراء 

ِصَ 77َ.آاَُیم 
َ ٍْ ایَ َق  ف   و  ىَ َْمَکَ َ  َم  ْوِتَََ  ِذََالْم 

ََیال   َو  َک ِ ََْمَکَ بٍََِ  م   ب َََِِإل َث  ََْمَکَ ر   َ و ْآج    78ََ.ت 
َ  َ ف   یَ َا و   َََ س  ْنف 

 َْ َیِحََا ْوِتهاَن  ََم  َََِو 
رْمََ ال   رْتََل  م  ناِمهراَ ِفرَت  َْمِسریَ فَ َم  رََ  َِ

ضر َ ال   ىَ ََق  راْیََ    َ
َ ْوت  ََالْم  ََو  َی   ٍ ْشآ َْآِس

 َْ َََِإل ََا  ٍ ج 
 
م ُ َأ س  ََم    َ َذلََِ فََِِإ  َََ َیآل  ْومَ َات 

ف َیَ َِلق  َک َ َ   َ و 79ََ.ر 
َ رررار  َیَ َالن    َ رررو ض  ىَ َْ آ  ََ ررراْیََ  رررا  اغ  ََو ُ ِارررَو  ََای ََُ  رررَو  َی  ََْوم  ررروم  ق  ََت   َ رررا َالس   رررواَه  ْدِشى 

 
ََأ ََن    َ رررْو  َ ََِفْآ رررا   ع 

 
َأ

ذاِبَ 80َ.اْل  
 فاصهله در کس ههیچ کهه باورنهد ایهن بر آیات، این به استناد با مسلمان اندیشمندان از برخی
 از پهس انسهان کهه نیسهت چنهین یعنی؛ رود نمی فرو حسی بی و خاموشی در کبری قیامت و مرگ
 نهه، باشهد داشهته لهذتی نهه؛ نکنهد احسهاس را چیهز هیچ و فهرورود هوشی بی شبیه حالی در دنمر

 حیهات از دیگر ای مرحله وارد مرگ، از پس بالفاصله انسان بلکه؛ اندوهی نه و سروری نه المی،
 بها هها  آن 81رنه . چیزههایی از و بهرد می لهذت چیزههایی از؛ کنهد می حهس را چیز همهه که شود می

 کامهل حیهات یهک از قیامهت و مهرگ بهین فاصهله در انسهان که اند شده آن بر آیات این هب استناد
 82است. برخوردار

                                                   
 .97ره نساء، آیه . سو77
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 . 46. سوره غافر، آیه 80
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 گهروه دو بهه و بهوده حیهات دارای برزخیهان کهه دهد می نشان برزخی، زندگی از مذکور توصی 
  بنا بر این، شوند. نمی رها خود حال به برزخ اهل از یک هیچ و شوند می تقسیم رنجیده و متنعم
 و اسهت اخهروی حیهات از قبهل برزخهی حیهات، اسهت گرفتهه قهرار بحهث مهورد گفتار این در آنچه

 برزخهی های سهؤال مخاطبهان تعیهین درصهدد مهتن و اسهت نبهوده میهان در برزخی سؤال موضو 
   نیست.

 همگهانی جهواب و سؤال از نوعی به اشاره، مورد آیات درکه  شود گفته است نممک اینجا در
 انسهانی جهان مهرگ مالئکهه وقتهی که آمده صراحت به لذا شده، گفته سخن رخ()بز مرگ از پس
 چگونهه ،موضهو  ایهن بهه توجهه با کردی؟ می چه و بودی کجا کنند: می سؤال وی از گیرند، می را
 از آیهات در هها سهؤال این که داشت توجه باید؟ نیست برزخی سؤالکه  گفت راحتی به شود می
 معاف برزخی سؤال از روایات در که فکری مستضعفان نه، شود می پرسیده محض کافران گروه
 اند. شده

 برزخههی هههای نقمههت و ههها نعمت از و هسههتند حیههات دارای بههرزخ اهههل همههه کههه این، رو  ایههن از
 مطهابقی، ارتبهاط هها  آن بهین توان نمی وندارد  ارتباط برزخی سؤال موضو  با چندان، برخوردارند
  کرد. برداشت را برزخی سؤال عمومیت متن، از تا دکر برقرار التزامی یا ضمنی

گفته هِذ  ِإّنَ  آیهه تنها مذکور، آیات میان در که نماند نا
َ
م   َن یاّل هاه  ِسهِهْم ی ظهاِلِم  ه  َکهاْلَمالئِ  َتَوّفَ ْنف 

َ
 أ

وا ْم ک   َم یفِ  قال  وا ْنت  اک   قال  ْسَتْضهَعِف  ّنَ ْرِض ی ِفه َن یم 
َ
وا اْْل   قهال 

َ
هتَ  َلهْم  أ ْرض   ْن ک 

َ
وا ها واِسهَع  اهلِل  أ ههاِجر   ههایفِ  َفت 

ولِئهه
 
ْم  َک َفأ واه 

ْ
م   َمههأ  آن مخاطههب کههه گویههد مههی سههخن برزخههی سههؤال از 83یراا َمِصهه سههاَءْت  َو  َجَهههّنَ

 فکهری مستضهعفان نه شوند؛ می قلمداد محض کافران اعضای از و 84هستند مشرکان و کافران
 ایهن بهر ادامهه در آیهه کهه اسهت آن ا،ادعه این بر دلیل اند. هشد معاف برزخی سؤال از روایت در که
 شهدن دور بها تها نکردند مهاجرت دیگری سرزمین به کفر سرزمین از چرا که کند می اعتراض گروه
 مهاجرتبرای  گروه این از آیه توقع کنند. حفظ را خود ایمان و دین بتوانندشر   و کفر فضای از
 ایهنکهم  دسهت و بودنهد برخهوردار بهاالیی تفکهر قهوه ازگهروه  این که دهد می نشاندیگر  سرزمین به

 حفهظ را ایمانشهان و دیهن تواننهد مهی سهرزمین، این از مهاجرت با که ندشتدا را تشخیص قدرت
   کنند.

                                                   
 . 97. سوره نساء، آیه 83

، 1، جلقهرآنالمیزان فهی تفسهیر ا؛ 151، ص3، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ 303ص ،3، جالتبیان فی تفسیر القرآن  .84
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؛ اسهت شهده داده نسهبت نیهز فالسهفه و قهدما از برخی به گاه برزخی، سؤال عمومیت مدعای
 در زیهرا 85؛ندارنهد مهدعا ایهن بر دقیقی و تام داللت، شود می دیده ها  آن آثار در آنچه که حالی در
کار  کلی و مهمله تعابیر فالسفه، و قدما آثار  ،«کهل» چهون مطلقی قید و سور هیچ و است رفتهبه 
 ها انسهان همهه بهه را برزخهی های سهؤال و حیات بتوان تا شود نمی دیده آثار این در ... و «جمیع»

 انکهار را بهرزخ عهالم در روح محض تعطیلی ح،صری وربه ط آثار، از یکی در که این جز؛ داد نسبت
 بینههابینی عههالم بههین حیههاتی دارای بههرزخ، عههالم در را نههاقص و متوسهه  های انسههان و اسههت کههرده
  86است. دانسته روح و جسم
 را برزخیههان وجههود و هسههتی نههو  تنههها واسههت  نشههده زده حرفههی بههرزخ در سههؤال از اثههر، ایههن در

 نهاقص و متوسه  های انسهان و دارنهد حیهات فارقهاتم عهالم در برخهی کهه اسهت کهرده مشخص
 را بهههرزخ اهههل وجهههودی مرتبههه اثهههر، ایههن، حقیقهههت در کننههد. می زنهههدگی عقههل و مهههاده عههالم بههین

گهر واسهت  مانهده سهاکت پرسش و سؤال موضو  به نسبت و است کرده مشخص  نیسهت الزم ا
 از وقتههی مههثالا ؛ رنههددا گویههایی خههوبی بههه تعههابیر و کلمههات کههاربرد وضههعیت باشههند، داشههته سههور

 پیهدا بهودیم، مستضهع  ما گویند می صراحت به ها  آن و کنتم؟ فیم: شود می سؤال مستضعان
ح ترجیح قاعدهبنا بر   بنا بر این، هست. جواب و سؤال که است ح غیر بر مصّرَ  تهوان می 87مصّرَ
 مخاطبهان دنبهو عمهومی مهدعای و داد ترجیح دانشمندان های یافته بر را «عنهم یلهی» روایات
 زد. تخصیص روایات این با را برزخی های سؤال
 بهرای کهافی مهدر  و دلیهل دانشهمندان برخهی دالیهل و مهذکور آیات، گذشت آنچه به توجه با
 را برزخی پرسش و سؤال توانند نمی و نیستند برزخی پرسش و سؤال مخاطبان عمومیت اثبات
   دهند. نسبت همه به

َرسرو َجنربَإلر َجىرسَحَر َحآبَبنَصخآَأقبٍَقا :َف ه،آیَورکالمذَالحافظَبإسنادَو
َیب راَمرنَاَمرآ!َصرخآَایرَقرا :َلمرن؟َأمکَب اَمنَلناَاَمآَهذا!َمحماَایَفقا :،َاَ
ََسرألیَ:  نر؛َیَسرائىوَیََم:َت ال َاََفأنز َموس .َمنَهاروَهَبمنزلَ منَهوَلمن
.َمخَىفروََهیرفَهرمَیالرذَ*َمیال ظَالنبأََنَطالب.َیأبَبنَ َىهَشلفََنکهَمَأهٍ
َشلفَهَ آفوَیسَ ىموَیسَ م.یَىَوردَ)ردع(َلکَشلفَه.َوََهیبولَالمصاقَمم م
َ فََم اَسألوَیَإذََهیولَوَشلفَهَ آفوَیسَ ىموَیسَلکَثمَوَ.کیَحقَإنهاکَب ا

                                                   
 .336ه335، ص5، جالحکمه المتعالیه فی اْلسفار العقلیه اْلربعه  .85

 .267، صالشواهد الربوبیه فی المناه  السلوکیه  .86

 .180، صدر االستبصار مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی  .87
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َآکیرنَوَآکرمنَوَإلَبحرآَ فرَلَوَبرآَ فَلَوَغآبَ فَلَوَعرقَ فَتیمَبق یَفلَقبورهم.
َ؟َنریدَماَوَ؟َربَمنَت:یلىمَقولَیَالموت،َب اَنیالمؤمنَآیأمَ َىهَیولََنَسألنهی
88َََ؟َإمامَمنَوَ؟َینبَمنَو

 تأویهل امهام دربهاره برزخهی های سؤال موضو  به را قرآن آیات از برخی مذکور، تفسیری روایت
یها و خشهکی و غهرب و شهرق در کهه دارد مهی بیهان ادامهه، در روایت این کند. می  ای مهرده ههیچ در

 و «غهرب و شهرق» ،«تیهم» عام عبارات گردد. معاف امام درباره برزخی های سؤال از که نیست
 مهورد مردگهان همهه کهه زنهد می رقهم خواننهده بهرای را تصهور این روایت، منفی سیاق در «بحر و بر»

 طبهههانمخا روایهههت، همهههین بهههه اسهههتناد بههها برخهههیکهههه  ؛ چنهههانگیرنهههد می قهههرار برزخهههی های سهههؤال
گرچه 89؛اند دانسته مردم عموم را برزخی های سؤال  برخی و دارد ضع  و شدت سؤاالت این ا
  90گیرند. می قرار سؤال مورد بیشتر برخی و کمتر
 اش خهانواده هم احادیهث دیگهر کنهار در باید داللی، و سندی صحت فرض بر روایت، این اما
 مخاطبهههان تعیهههین از متفهههاوت صهههدوری ههههدف بههها مفهههرد حهههدیث ایهههن کهههه زمهههانی بگیهههرد. قهههرار
 تعیهین صهدوری ههدف و مسهتفیض سهند بها «عهنهم یلههی» احادیهث کنهار در برزخی های سؤال

 یلهههی» خههانواده هم احادیههث بهها مههذکور عههام روایههت، گیههرد می قههرار برزخههی های سههؤال مخاطبههان
 کههافران و مؤمنههان بههه عمومیههت از برزخههی های سههؤال مخاطبههان و خههورد می تخصههیص «عههنهم
  شود. می محدود خاص

َ...َافنیرَنیحرَتیرالمَإلر َآکیرنَوَآکرمنَاَکالمىَئیجَی:َقا ََبااََیأبََنَ...َ.4-2
َالآجرٍَاَکرَإذاَوَ...:َقرا ،َمؤمنراََُاَکرَفرإذاَقرا :َ؟َنریدَماَوَ؟َربَمنَتیالمَسألَیف
91ََ.َ...:َقو یفَ...َ؟َنیدَماَوَ؟َربَمنَله:َقولَیفَ...َهیَىَدشلَافآاَُک
َفرإذا،َقبرآهَ فرَالآجرٍَسرأ یَقو :یََبااََأباَسمعَأنهَاَع ثَبنََمروََنَ...َ.4-3

َال رروسهَنومرَنرمَلره:ٍَیرقَوهَالجنرَإلر َبرابَلرهَفَحَوَأذرعهَسب َقبآهَ فَلهَفسحَأثبت
92ََ.نیال َآیقر
َتیرالمَسرأ یَ:أبوَبااََقا َقا :َرف هَه،یأبََنَالخآاسان ،َاحماَبنَمحماََنَ.4-4

                                                   
شههواهد التنزیههل لقواعههد ؛ 276، ص2، جبمناقههب ابههن شهههر آشههو؛ 216، ص6، جبحههار االنههوار؛ 411-410، صالیقههین  .88

 .418، ص2، جالتفضیل

 .95، صمعاد و عدل یا مراحل نهایی بشر  .89

کریم  .90  .214، ص4)معاد در قرآن(، ج تفسیر موضوعی قرآن 

 .237-2367، ص3، جالکافی  .91

 .238همان، ص  .92
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َتیرالبَأهٍَانایإََهیولَوَامهیصَوَحجهَوَاتهکزَوَصلتهَنََخمس،ََنَقبآهَ ف َفَقرو ،
93ََتمامه.َ ف ىَنقصَمنَنکیفَدشٍَماَلألربع:َالقبآَجانبَمنهَیالول

کی «الرجل» و «المیت» عام تعابیر مذکور، روایات در  پهس ها انسهان همهه که هستند آن از حا
 کلهی و عام های برداشت زمینه عام، تعابیر این شوند. می واقع سؤال مورد برزخ، عالم در مرگ از
  بدهند. نسبت همه به را برزخی های سؤال برخی تا اند کرده فراهم را روایات از

َأََمکمرنَتیرالمَأهرٍََى َماَقو :یََبااََأباَسم تََبااَ:َبنَحییَیََنَ...َ.6-5
94ََ.َ...َصنع؟یَفکیَقىت:َنکیآ؟َوَآکمنَلقاءَت میمََنَارؤوای

 دشههوار مههرده بههر قبههر اول شههب تهها کنههد می سههفارش مههرده تلقههین بههه را بازمانههدگان تروایهه ایههن
 کهههه دههههد می نشهههان مهههذکور روایهههت در «میهههتهم» و «المیهههت» ه واژ دو بهههودن عهههام ظهههاهراا  نگهههذرد.
 بهها محههدثان از برخههیکهه  ؛ چنههانشههود می پرسههیده همگهان از و دارد عمومیههت برزخههی های سهؤال
 ایههن حمههل «میههت تلقههین» دعههای در «حهه  القبههری فهه نکیههر و رکههمن سههؤال و» عبههارت بههه اسههتناد
  95اند. شمرده روایت ظاهر خالف را مردگان برخی بر عبارت

 دنبهال بهه بایهد کهه دههد می نشهان «عهنهم یلههی» روایهات بها روایهت ایهن میهان موجهود تعارض
 «عههنهم یلهههی» احادیههث بههه فههوق روایههات تخصههیص آن وشههد  موجههود تعههارض رفههعبههرای  راهههی

 .ستا

 یریگ جهینت .5

 در سهؤال موضهو  بهه نهاظر را علمهی ههایی گهزاره ،«عنهم یلهی» روایات بر تمرکز با پژوهش این
کید برزخ عالم   از: اند عبارت ها گزاره این از برخی کند. می تأسیس یا تأ

 برخهههوردار تهههوجهی قابهههل مقبولیهههت از و هسهههتند صهههحیحی روایهههات «عهههنهم یلههههی» روایهههات
 ند.هست

 و معنها بها و اسهت نادرست جاره ِمن با و صحیح موصوله َمن با «عنهم یلهی» ایاترو قرائت
 است. ناسازگار روایات مقصود

 هستند. خالص مؤمنان مصداقترین  روشن خالص، شیعیان

َض  َمن» روشن مصداق والیت، کنندگان رد فر َمّحَ  است. «الک 
                                                   

 .241همان، ص  .93

 .201همان، ص 94

 .322، صالمسائل السرویه  .95
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لَهههی» هههای انسههان از پرسههش از نظر صههرف و رویگردانههی  جهههت بههدان بههرزخ، عههالم در «عههنهم ی 
   نیستند. ایمان از سؤال شایسته علمی، و فکری ضع  جهت به ها  آن که است

 نداشهتند کهافی توجه دینشان به زندگی طول در که هستند کسانی «عنهم یلهی» های انسان
  کردند. می توجه دنیوی امور و معاش به بیشتر و

 تقلیهد گهرفتن پهیش در بها و دادند تن جاهالنه زندگی به دنیا، عالم در «عنهم یلهی»مصادی 
   ماندند. باز تفکر از محض،

 است. قبر فشار و عذاب و ثواب از متفاوت بحثی برزخ، در سؤال موضو 
  باشند. می برخوردار برزخی های نقمت و ها نعمت از و هستند حیات دارای برزخ اهل همه
حی ایهاترو قبهر، سهؤال بهودن عمهومی بهر دال روایات از برخی  روایهات بها کهه هسهتند غیرمصهّرَ
   خورند. می تخصیص «عنهم یلهی» صریح

 کتابنامه .6
 - الشهعب ومطهابع دار قهاهرۀ: زمخشهری، عمهر بهن محمهود القاسهم ابهی جهاراهلل ،أساس البالغه _

 م.1960 ،یالقوم اإلتحاد
 ش.1382 چهارم، خوبان، مهر قم: آبادی، حاجی صالحی اهلل نعمت ،انسان از مرگ تا برزخ _
 ش.1388 اول، الفکر، دار تهران: مظاهری، محمد ،انسان در عالم برزخ _
یههاره الجامعههه _  اول، االعلمههی، بیههروت: کربالئههی، عبههاس بههن جههواد ،اْلنههوار السههاطعه فههی شههرح ز

  م.2007 - 1428
 دوم، دارالمفیهد، بیهروت: انصهاری، ابهراهیم: محقه  د،یهمف محمد بن محمد ،اوائل المقاالت _

 م.1993ق/1414
: تصهحیح مجلسهی، محمدتقی بن محمدباقر ،بحار اْلنوار الجامعه لدرر أخبار االئمه االطهار _
  م.1983ق/1403 دوم، الوفاء، بیروت: ،یالعابد ییحی
 اول، مههر، آشهیانه قهم: دایکنهدی، محسنی عظیم محمد ،برزخ و معاد از دیدگاه قرآن و روایات _

 ش.1391
 ش.1388 ،خمینی امام مؤسسه قم: قاسمی، حمدم علی ،برزخ، پژوهشی قرآنی و روایی _
 علهی و هاللی علی: تحقی  زبیدی، حسینی مرتضی محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس _

 ق.1414 دارالفکر، بیروت: سیری،

 اول، ،یالعربهه التهرا  اءیههإح دار بیهروت: طوسههی، حسهن بههن محمهد ،التبیهان فههی تفسهیر القههرآن _
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   تا. بی
کلمات القر _  اسهالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: ،یمصطفو حسن ،آن الکریمالتحقی  فی 

 ق. 1417 اول،

 حسههن محمههد:  یههتعل سههکیت، ابههنی اهههواز اسههحاق بههن یعقههوب ،ترتیههب إصههالح المنطهه  _
  ق.1412 اول، رضوی، قدس آستان مشهد: ،یائکب
 نگهرهک قهم: ،یدرگهاه نیحسه: محقه  د،یمف محمد بن محمد ،تصحیح االعتقادات االمامیه _

 ق.1414 د،یمف خیش
 ق.1421 اول، االسالمی، النشر قم: ،ینیقزوی موسوی عل دیس ،تعلیقه علی معالم اْلصول _
 سهوم، دارالکتهاب، قهم: جزایهری، موسهوی طیهب: محقه  قمی، ابراهیم بن علی ،تفسیر القمی _

 ش.1363
کبیر منه  الصادقین فی الزام المخالفین _  محمد انهچاپخ جا، بی کاشانی، اهلل مالفتح ،تفسیر 

 ش. 1333 علمی، حسن
کریم _  ش.1391 نهم، اسراء، قم: آملی، جوادی عبداهلل قرآن(، در )معاد تفسیر موضوعی قرآن 
 هاشههم دیسهه:  یههتعل و حیتصههح حههویزی، عروسههی جمعههۀ بههن علههی عبههد ،تفسههیر نههور الثقلههین _

 ش. 1370ق/1412 چهارم، اسماعیلیان، قم: ،یمحالتی رسول
 دوم، نا، بی جا، بی ،یزیتبر لیتجل ابوطالب ،ه عن الشبهات الواهیهتنزیه الشیعه اإلثنی عشری _

 ق.1415
   ش.1352 اعلمی، تهران: شبر، سیدعبداهلل ،ح  الیقین فی معرفۀ اصول الدین _
 احیهاء دار بیهروت: شیرازی، محمد الدین صدر ،الحکمه المتعالیه فی اْلسفار العقلیه اْلربعه _

  م.1981 سوم، العربی، الترا 
 اول، کتهاب، بوسهتان قهم: اسهدی، محمهد علهی ،پس ازمرگ؛ تحقیقی درحیهات برزخهی حیات _

 ش.1361
 القصههیر، علهی سههید: تعلیه  و مراجعههه طباطبهایی، محمدحسهین سههید ،حیهاۀ مها بعههد المهوت _

 م.2008/ق1429 اول، المقدسۀ، الحسینیۀ العتبۀ کربالء:
 اول، رضههههوی، دانشههههگاه مشهههههد: بیرجنههههدی، ربههههانی محمدحسههههن ،دانههههش درایههههۀ الحههههدیث _

 ش.1380
 تشهههیع، المعهههارف دایهههرۀ سهههازمان تههههران: دیگهههران، و صهههدر سهههیدجواد ،دایهههرۀ المعهههارف تشهههیع _

 ش.1368
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 ش.1391 سوم، زائر، قم: مسعودی، عبدالهادی ،درسنامه فهم حدیث _
 ش.1393 ارا ، دانشگاه ارا : ابراهیمی، ابراهیم ،رهیافتی تحلیلی بر فهم حدیث _
 ش.1385 یکم، و بیست صدرا، تهران: مطهری، مرتضی ،ویزندگی جاوید یا حیات اخر _
 الزهههراء، جهها، بهی الریجههانی، آملههی صهادق کوشههش بههه الهیجهی، مالعبههدالرزاق ،سهرمایه ایمههان _

 ش.1372 سوم،
: تصههحیح ،یانکحسهه مکحهها عبههداهلل عبیههداهلل ابوالقاسههم ،شههواهد التنزیههل لقواعههد التفضههیل _

 م.1990ق/1411 اول، اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تهران: ،یمحمود باقر محمد
 دیسه حیتصهح و  یهتعل شهیرازی، محمهد الدین صدر ،الشواهد الربوبیه فی المناه  السلوکیه _

 تا. بی ،یدانشگاه نشر زکمر -ی فرهنگ انقالب ستادتهران:  ،یانیآشت نیالد جالل

 العلهم دار بیهروت: عطهار، الغفهور عبد أحمد: تصحیح جوهری، حماد بن اسماعیل ،الصحاح _
  ق.1407 چهارم، للمالیین،

 ش.1375 پنجم، نبوی، تهران: اشتهاردی، محمدی محمد ،عالم برزخ در چند قدمی ما _
 الهجهرۀ، دار جها، بهی ،یسهامرائ میابهراه -ی مخزومهی مههد تصهحیح فراهیهدی، خلیهل ،العین _

 ق. 1410 دوم،
کالم _  .ش1390 معارف، نشر دفتر قم: محمدی، مسلم ،فرهنگ اصطالحات علم 
کالم _  ش.1370 اول، صبا، تهران: خاتمی، احمد ،فرهنگ علم 
  ق.1412 اول، ،یاسالم نشر قم: ،یرکعس هاللی أب ،الفروق اللغویه _
 محمههد بهن محمههد  یهتحق عههاملی، حهر حسهن بههن محمهد ،الفصهول المهمهه فههی أصهول اْلئمههه _

 ش. 1376ق/1418 اول، نگین، قم: ،ینیقائ نیحس
 تا. بی نا، بی جا، بی ،یآباد روزیف بیعقو بن محمد ،القاموس المحی  _

 الکتهب دار تههران: ،یغفهار بهرکای عله:  یهتعل و حیتصهح کلینهی، یعقهوب بهن محمد ،الکافی _
 ش. 1365 چهارم، االسالمیۀ،

 اول، التهرا ، اءیإلح تیالب آله مؤسس قم: خراسانی، آخوند محمدکاظم ،کفایه اْلصول _
  ق.1409

  ق.1405 الحوزۀ، ادبقم:  منظور، ابن ،لسان العرب _
 ش. 1373 اول، اسماعیلیان، قم: مجلسی، تقی محمد ،لوامع صاحبقرانی _
 تا. بی المحمدی، مکتبۀ قم: تویسرکانی، نبی محمد ،لئالی االخبار _
 مشههد: دلبهری، علهی سهید ،در االستبصهار مبانی رفع تعارض اخبار از دیهدگاه شهیخ طوسهی _
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 ش.1386اول، رضوی، اسالمی علوم دانشگاه
 ش. 1362 دوم، مرتضوی، تهران: طریحی، فخرالدین ،ع البحرینمجم _

 ش.1372 سوم، خسرو، ناصر تهران: طبرسی، حسن بن فضل ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن _
 دار بیهههروت: د،یهههالحم عبهههد صههائب تصهههحیح مفیهههد، محمهههد بههن محمهههد ،المسههائل السهههرویه _

  م.1993ق/1414 دوم، المفید،
 ،ینمهازی عله بهن حسهن: حیتصهح و  یتحق ،یشاهرودی ازنم علی ،مستدر  سفینه البحار _

  ق.1405 االسالمی، النشر قم:
 حهوزه اسهالمی تبلیغهات دفتهر قهم: سهبزواری، شهریعتی بهاقر محمهد ،معاد در نگهاه عقهل و دیهن _

 ش.1380 قم، علمیه
یههان، کتابخانههه تهههران: الهههدی، علههم محمههد ،معههاد و عههدل یهها مراحههل نهههایی بشههر _  دهههم، افتخار

   تا. بی
کبهری عله:  یهتعل و حیتصهح صهدوق، بابویه بن علی بن محمد ،معانی اْلخبار _  قهم: ،یغفهار ا

   ش.1338ق/1379 اسالمی، نشر
 مکتبههۀقههم:  هههارون، محمههد السههالم عبههد: تصههحیح فههارس، بههن احمههد ،معجههم مقههاییس اللغههه _

  ق.1404 االسالمی، االعالم
 نشههر جهها، بههی اصههفهانی، راغههب محمههد بههن حسههین ابوالقاسههم ،المفههردات فههی غریههب القههرآن _

  ق.1404 الکتاب،
 ،یغفار برکای عل:  یتعل و حیتصح صدوق، بابویه بن علی بن محمد ،من ال یحضره الفقیه _

  تا. بی اسالمی، نشر قم:
 لجنهۀ: تصهحیح مازنهدرانی، سهاروی آشهوب شههر ابهن علی بن محمد ،مناقب ابن شهر آشوب _

 م.1956/ق1376 ،هالحیدری نج : النج ، اساتذۀ من
 میإبههراه دیسهه: تصههحیح خههویی، هاشههمی اهلل حبیههب ،منهههاج البراعههه فههی شههرح نههه  البالغههه _

 تا. بی چهارم، ،یالمهد امام فرهنگ ادیبن تهران: ،یانجیم
ی اْلعلمههههه مؤسسهههه بیههههروت: طباطبههههایی، محمدحسههههین سههههید ،المیههههزان فههههی تفسههههیر القههههرآن _

 ق.1390 دوم، للمطبوعات،
 -ی الههزاو أحمههد طههاهر: تصههحیح ر،یههاث ابههن نیالههد مجههد ،النهایههه فههی غریههب الحههدیث و اْلثههر _

 ش. 1364 چهارم، اسماعیلیان، قم: ،یالطناح محمد محمود
 اإلمامه تبکمی فیه العلم ویه نیالد قاتیالتحق زکمر: تصحیح ،یاشانک ضیف محمد ،الوافی _
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 اول، ،یعلهههههه نیالمههههههؤمن ریههههههأم االمههههههامه تبههههههکم اصههههههفهان: ،یعلهههههه نیالمههههههؤمن ریههههههأم
 . ش1374ق/1416

کعل ،الوالدات الثال  _  ق.1433 المظفر، جا، بی ،یعاملی ورانی 
 اول، (،ی)جزائهههر تهههابکال داره مؤسسهههقهههم:  ،یانصهههار:  یهههتحق طهههاووس، بهههن سهههید ،الیقهههین _

 ق.1413
 علهوم ارشهد، کارشناسهی پاسبان، طیبه ،«برزخ آیات درباره شده ارائه دیدگاه تطبیقی بررسی» _

 ش.1394 فردوسی، دانشگاه مشهد: ی،ایروان مرتضی راهنما: حدیث، و نآقر

 کنگهره مقهاالت مجموعهه احمدی، احمد ،«برزخی حیات پیرامون مفید شیخ نظر بررسی» _
  .2 شماره مفید، شیخ

نشههریه   میربابههاپور، مصههطفی سههید ،«یههزدی مصههباح عالمههه دیههدگاه از معرفههت و ایمههان رابطههه» _
 .2ش ش،1396 تابستان چهارم، سال ،حکمت اسالمی

 جوارشهکیان، عبهاس راهنمها: طبسهی، سیدالحسهینی زههرا بهی بهی ،«برزخ و قیامت سؤال در» _
کههالم اسهههالمی نیههها، ارشههادی رضههها محمههد مشههاور:  مشههههد: اسههالمی، کهههالم گههرایش ،فلسههفه و 
 .م2015ق/1394 فردوسی، دانشگاه

 دانشهگاه ،حدیث اندیشهه تهرانی، دلشاد مصطفی ،«البالغه نه  در اخالق و عدالت نسبت» _
 .12ش ش،1390 زمستان و پاییز حدیث، و قرآن




