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 اشاره
بعد از بحث مقدماتي ادله حرمت غيبت را شروع كرديم كه دليل اول عقل بود و دليل دوم آيات قرآن كريم است. 

كند آيه شريفه سوره حجرات بود و در آن سه  مستقيم داللت بر حرمت غيبت مي طور بهدليل در آيات كه  نيتر مهم

بعضُكُم بعضًا  غْتَبيمنَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم ولَا تَجسسوا ولَا  رًايآمنُوا اجتَنبوا كَث نَيالذ هايأَيا «حكم آمده بود: 

گر چه اصل داللت آيه وضوح . »ميفَكَرِهتُموه واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تَواب رح تًايم هيلَحم أَخ أْكلَيأَحدكُم أَنْ  حبيأَ

 كنيم. كاملي دارد ولي چند نكته را عرض مي

 ادامه نكات
 نكته اول سؤالي بود كه آيا سه موضوعي كه در آيه آمده يك حكم است يا سه حكم جدا هستند؟

ها تعدد دارد؛ و ال يغتب مستقالً  تعدد و وحدت حكم و خطابات در آيه بود و نتيجه گرفتيم كه اين بحث اول

اي  همراه باشد يا نباشد، مالزمه سوءظنغيبت تعلق گرفته است چه با تجسس و  عنوان بههست يعني نهي  موردتوجه

عموم و  سوءظنكه بين اغتياب و  طور همانندارد. بين اغتياب و تجسس عموم و خصوص من وجه هست  ها آنبا 

ها منظور نيست كه بگوييم يك حكم روي ماده اجتماع آمده بلكه سه  خصوص من وجه است و ماده اجتماع اين

 حكم است و هر يك از اين عناوين مستقالً موضوع حكمي هستند. اين نكته و بحث اول در آيه شريفه بود.

عقاب هست اگر فعل واحد موضوع اين چند عنوان بشود تأكد و اشتداد است در موارد اجتماع تعدد يا اشتداد 

 متعدد بشود چند معصيت جمع شده است. ها فعلاگر هم 

 داللت آيه دامنهنكته دوم: 
عام  طور بهبحث دوم اين است كه دامنه اين آيه شريفه تا حد مؤمنان به معناي خاص است يا شامل مسلمانان 

غيبت از حيث  رهيدادود داللت آيه را مشخص كنيم در آينده يك بحث جدي در خصوص شود؟ ابتدا بايد ح مي
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مؤمن و مسلم بين فقها وجود خواهد داشت و اينكه حرمت غيبت اختصاص به مؤمن به معناي امامي دارد يا شامل 

 شود؟  مي ها مسلمانهمه 

 نظريات موجود

 :اي دارند براي خود ادله هركدامدو نظريه هست و 

 اول نظر

شايد اين حكم اشتهار بيشتري داشته باشد كه حكم حرمت غيبت اختصاص به مؤمنان و  كه نيايك نظريه  -

 ؛اماميه و شيعه دارد

 نظر دوم

 دارند. قراراين حكم  رهيدااختصاص به شيعه ندارد بلكه همه مسلمانان در  كه نيانظر دوم  -

 آيد اما اين آيه شريفه بر كدام از اين دو نظر داللت دارد؟  ي اين بحث در آينده ميبند جمع

ي در كل تر ياساسي روايات بلكه از جهت داللت اين آيه مبتني بر بحث بند جمعپاسخ به اين سؤال نه از حيث 

 صورت بهوصفي يا  صورت هبهاي قرآن يا مؤمنون چه »ايا أيها الذين آمنو«قرآن است و پاسخ به اين سؤال كه آيا 

 شود؟ هست يا فقط شامل شيعه و اماميه مي ها مسلمانندا و خطاب كه بيايد شامل همه 

 آمده و خطاب به مؤمنين است، چيست؟ »بعضكم بعضاً«ي كه در ا »كُم«يا  »يا أيها الذين آمنوا«مقصود از 

ي صدر اسالم است و در آن زمان چنين تفكيكي بين شيعه و ها مسلمانمال ها »الذين آمنوا«اند  بعضي گفته -

و به كتاب و كساني كه در صدر  اهللا رسوليعني الذين آمنوا به » الذين آمنوا«سني پيدا نشده بود؛ بنابراين 

 نَيالذ هايأَيا «اسالم بودند كه ايمان به خدا و پيغمبر و كتاب داشتند و مسائل بعدي مطرح نبود تا بگوييم 

گيرد و مقصود همه كساني بودند كه قيود اوليه ايمان و اسالم را داشتند  را مي طايفهيا آن  طايفهاين  »منُواآ
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فهميم كه الذين آمنوا يعني آمنوا باهللا و رسوله و كتاب المنزل علي رسوله و چيزي بيش از اين  از اين مي

 نيست.

اگر اين احتمال را بگوييم هر جا خطابي به مؤمنان باشد و حكمي اختصاص به مؤمنين داشته باشد نسبت به  

الْمسلم أَخُ « نظير) كه 10(حجرات/»إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوة«فرمايد:  همه مسلمانان شمول دارد. در سوره حجرات مي

P0F1» الْمسلم
P و مؤمن به اصول مشترك هست نه به اصول ويژه مذاهب كه مذهب  شود در روايات مقصود مسلم مي

 اماميه باشد.

يعني ايمان به خدا و  آمنواي واضح و آشكار نبوده اما ها يمرزبنداين  وقت آناحتمال ديگري وجود دارد كه  -

حاظ كبروي شود؛ علي االجمال بايد به اين معتقد باشد و به ل پيغمبر و آنچه از سوي خدا و پيغمبر ابالغ مي

گوييم در درون  خدا و پيغمبر و قرآن به معناي كلي نيست بلكه خدا و پيامبر و قرآن كه مي آمنوامعناي 

همين ايمان، ايمان به ائمه و اولياي الهي و واليت و امامت هم وجود دارد و امري قابل استدالل است و ادله 

 متقن بر آن قائل است.

فَال و ربك ال يؤْمنُونَ حتَّى «بود  طور اينباالجمال وجود دارد آن زمان هم  ها هم در درون ايمان ولو پس اين

آورند تا اينكه در هر اختالفي كه بينشان  نمي ماني) ا65(نساء/ » يحكِّموك فيما شَجرَ بينَهم ثُم ال يجِدوا في أَنْفُسهِم

 ازجملهگويد؛  هست تو را حاكم بدانند؛ ايمان به پيغمبر يعني ايمان به جميع ما أنزل اهللا و جميع آنچه پيغمبر مي

 اوايلحديث ثقلين و حديث غدير و حديث أخوت و همه چيزهايي كه از پيغمبر نقل شده است. البته ممكن است 

تا  مسئلهشد كسي زير بار اين  و كساني با دقت به آن توجه نداشتند و اال همان وقت هم اگر توجه ميمطرح نبود 

نيست، تماميت ايمان به اين است كه تمام لوازم و اقتضائات نبوت و رسالت را  الذين آمنوارفت.  آخر خط نمي

امامت خالفت پيغمبر به همان شكلي كه  بپذيرد و يكي از لوازم و اقتضائات ايمان به نبوت و ايمان به واليت و
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يعني كساني كه همه ها »يا أيها الذين آمنوا« وقت آن. اگر گفتيم اين در دل آن قرار دارد هستوصايت كرده است 

اسالم در روايات به خاطر  دايرهايمان خارج است. البته  دايرهواليت را بپذيرند و اگر كسي نپذيرد از  ازجملهچيز 

مؤمنان به واليت عالوه بر ايمان به  يعنيالذين آمنوا تعميم داده شده و جاي خود محفوظ است اما احكام  سلسله

 ساير اموري كه هست.

 ؛ي مذهبيها تفرقاز اين  نظر قطعيعني مسلمين با آمنُوا  نَيالذ هايأَ ايبنا بر نظر اول  -

شود كه خط مستقيم رسالت را ادامه دادند  مسلمانان ميشامل يك گروه از آمنُوا  نَيالذ هايأَيا بنا بر نظر دوم  -

 .و در مسير واليت و امامت قرار گرفتند

 بررسي دو نظر
شود يعني اگر كسي به آنچه پيغمبر  كه گفته مي »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «آيد احتمال دوم درست است.  به نظر مي

الذين «شود گفت  نمي القاعده يعلتأكيد بر آن هست ايمان نياورد  همه آنگويد بخصوص واليت و امامت كه  مي

يا أَيها « كه در آيه آمده طور همانو به آنچه پيغمبر اكرم ابالغ كرد. » لم يؤمن بجميع ما أنزل اهللا«بلكه » آمنوا

) و آياتي 67(مائده/» غْت رِسالَتَه و اللَّه يعصمك منَ النَّاسالرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك منْ ربك و إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّ

 از اين قبيل،

كنم جاي ترديد در اين باشد كه قوام ايمان به واليت و  چون ايمان به جميع ما أنزل اهللا الزم است فكر نمي

 ها بحثآن زمان هنوز اين ائمه اثني عشر است منتهي ممكن است كسي بگويد چون  هم آنوصايت و امامت ائمه 

قُلْ لَم تُؤْمنُوا و لكنْ قُولُوا «هست  جميع ما أنزل اهللادهيم كه در آمنوا  نبوده از ايمان خارج است و اين را جواب مي

مراتب ايمان است. شرط  شده كيتفكمعلوم نيست ناظر به واليت باشد. ايمان و اسالم قطعاً  )14(حجرات/»أَسلَمنا

ما  ان اين است كه جميع ما أنزل اهللا ولو باالجمال قائل باشد و زمان پيامبر هم اگر كسي باالجمال به جميعاوليه ايم

مصاديق آن واضح  تدريج بهي اين اجمال واضح نيست و ها مصداققائل نبود، مؤمن نبود؛ منتهي زماني  انزل اهللا

گوييم  كه ميآمنُوا  نَيالذ هايأَلذا يا  ؛ ويؤمنلم شود وقتي مصداق واضح باشد بايد بپذيرد و اگر نپذيرد  مي
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شود كه اعتقاد به جميع ما أنزل  شود بلكه كساني مي نظر دوم درست است يعني شامل همه مسلمانان نمي القاعده يعل

 اهللا و علي رسوله دارند.

هر مسلماني را بگيرد و همين ترديد كافي است كه بگوييم اطالقي در  »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «من الترديد كه  الاقل

آمنوا باهللا و رسوله و ما يعني  »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «اين نيست قدر متيقن را بايد بگيريم و بيش از آن ترديد داريم. 

عالً از يك زاويه يك نكته را ما معتقد به پيوند عميق اسالمي هستيم و احكام مشترك وجود دارد ف أنزل علي رسوله.

شود ولي بعيد است بشود  گوييم در خود غيبت هم اختالف است ممكن است بگوييم غيبت شامل ديگران هم مي مي

 گوييم. ي نهايي نيست فعالً بحثي در خود آيه ميبند جمعاز اين آيه استفاده كرد. اين 

واليت  ازجملهه معني الخاص است يعني همه آنچه پيامبر گفته دارد مقصود ب »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «همه آيات كه 

مسلمان فقط شيعه هست و غير آن مسلمان نيست، احكام  معاذ اهللاگوييم كه  و امامت را بپذيرد، ايمان اين است. نمي

بعيد  گيرد كه يا نميگيرد  را مي ها آنقرآن آمنُوا  نَيالذ هايأَيا خواهيم ببينيم  مشترك فراواني وجود دارد؛ بلكه مي

 است بگيرد.

 نظر سوم

احتمال سومي كه كسي آن را نفرموده اين است كه كساني كه به واليت و وصايت معتقد نيستند به دو گروه تقسيم 

 :شوند مي

اند و يا  اند يا جهل تقصيري دارند كه عن علم زير بار وصايت و واليت نرفته گروهي عالم هستند و نپذيرفته -1

ها يك گروه هستند كه عدم اعتقادشان به واليت و  هستند كه بايد دقت بكنند و بفهمند. اين جاهل مقصر

وصايت به شكل عصياني است و تجري در آن وجود دارد به نحو تخلف عن علم يا عن جهل تقصيري و 

 ؛تخلف با يك جهل تقصيري است
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قصوري است يعني در  ها آنما جهل دسته ديگر كه شايد زياد باشند معتقد به واليت و وصايت نيستند ا -2

پذيرند و در اختالف ادله و جوي كه بزرگ شده راه باز نشده  صورت اثبات اينكه پيغمبر اين را فرموده مي

 كه آن را بپذيرند.

 انكار ضروري
اين دو نوع شبيه بحثي است كه در انكار ضروري گفته شده است؛ در انكار ضروري سؤال است كه آيا موجب 

 ت يا كفر نيست و موجب ارتداد هست يا نيست؟ كفر اس

اند انكار ضروري موضوعيت دارد كسي كه ضروري دين را انكار بكند مرتد است ولي بعضي مثل  بعضي گفته -

 ؛حضرت امام

 .اند موضوعيت ندارد بعضي از بزرگان گفته -

 ها يعلوداد است؛ بعضي از اي از رسالت برگردد موجب ارت انكار ضروري اگر به انكار رسالت يا انكار گوشه

نماز را قبول ندارند يا كساني حجاب را قبول ندارند در زمان رضاخان در بين روحانيون كسي قصيده بلندي در نفي 

گويد اين ضروري  دو جور هستند گاهي چيزي را قبول ندارد براي اينكه مي ها آدمحجاب از شريعت گفته است؛ اين 

يمانش به رسول كم نشده به حيثي كه اگر يقين بكند كه اين مال پيامبر است قبول اي از ا جزء اسالم نيست؛ ذره

گذارد بفهمد كه اين در  كند و حتي ممكن است مقصر هم باشد و هواها نمي كند، ولي به هر دليلي ولو اشتباه مي مي

اين اندازه را قبول ندارم. نوع گويد پيامبر هم گفته باشد من قبول ندارم يا حداقل  كند و مي دين است، گاهي نفي مي

 ارتداد نيست ولي نوع دوم باشد كفر و ارتداد است. اول

هاي قرآن احتمال سوم را بگويد كه كسي واليت و وصايت »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «بعيد نيست كسي در خطابات  

گويد حتي اگر پيغمبر هم فرموده باشد من قبول  كند به حيثي كه مي را به نحو كلي يا بعد معلوم شدن جزئيات نفي مي

ا فرموده كند و اگر متوجه بشود كه پيغمبر اكرم اين ر ندارم اين لم يؤمن، يا از جهت اينكه قاصر يا مقصر است نفي مي

كنار برود و حقيقت را درست  ها پردههستند كه اگر  ها مسلمانكند؛ در جامعه اسالمي االن جمع زيادي از  قبول مي
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شكسته بشود عنادي ندارند كه بگويند اين حرف پيغمبر  اند قرارگرفتهبفهمند و موج اجتماعي و خانوادگي كه در آن 

 را قبول نداريم.

 »:آمنُوا نَيالذ هايأَيا « شود كه ال سوم ميبگوييم احتم طور ايناگر 

 گيرد؛ عام مي طور بهرا  ها مسلمانيا  -

 گيرد؛ خاص مي طور بهيا فقط شيعه و اماميه اثني عشريه را  -

شود كه به پيغمبر و لوازم آن ايمان دارند و  شامل كساني مي »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «احتمال سوم تفصيل است كه  

كنند ولي لوازمي كه نسبت به آن شناخت دارند و عالماً و عامداً يا از روي جهل تقصيري مقابل آن  نفي نمي

 ؛ستنديا ينم

لي معذور هستند و يي كه اماميه نيستند وها مسلمانآمنُوا  نَيالذ هايأَيا شود كه  بنابراين احتمال سوم اين مي

، بعيد نيست آن را گردد برنمي ما أنزل اهللا و بما جاء به الرسولنسبت به واليت و وصايت به نفي ايمان به  شان نفي

 شود اين حرف را زد. شود و در مباني مي بگيرد. اين قول به تفصيل مي

نسبت  شان نفياوسع از شيعه هست و مسلمانان ديگري كه عناد ندارند و  اش دايرهآمنُوا  نَيالذ هايأَيا وقتي گفتيم 

شود و شامل  ها هم مي ، بگوييم شامل اينگردد برنميبه وصايت و امامت به نفي رسالت و نبوت و وحدانيت خدا 

 دارد. اي شود، تشخيص اين دو نياز به ضابطه و قاعده كنند نمي يي كه عنادي دارند و با آگاهي نفي ميها آن

 مبناي نظر سوم
به نحو اجمال؛ به نحو اجمال  يعني آمنوا بجميع ما أنزل اهللا »آمنوا«احتمال سوم مبتني بر اين است كه بگوييم 

 هم ممكن است كسي بگويد اين تفصيل در آن اجمال نيست. شايد اظهر احتمال سوم باشد.



 ٢٣٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

8 

  نكته

از مؤمن  تنها نههاي در قرآن »آمنُوا نَيالذ هايأَيا «غالب يك مطلب ديگر اين است كه  »يا أيها الذين آمنوا«در 

شود خطابات قرآن عام است و براي جميع  شود از مسلمان هم الغاء خصوصيت مي و شيعه الغاء خصوصيت مي

 اهيأَيا « خواهيم مفهوم ولو اينكه وقتي مي» يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلوة آتواالزكوة إركعوا« مكلفين است

نُوا نَيالذرا بفهميم يكي از اين سه احتمال هست ولي در غالب خطابات چون احكام مشترك بين مسلم و كافر  »آم

چون آن قاعده را داريم الغاء خصوصيت » الكفار مكلفون بالفروع«شود و  است و خطابات شامل كفار هم مي

مربوط به  »إنما المؤمنون إخوة«فرمايد:  دهيم اما اين در چنين خطاباتي نيست. جايي كه مي كنيم و تعميم مي مي

ا يغْتَب لَ يا َ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال يسخَرْ قَوم منْ قَوم«فرمايد:  شود يا مي خودشان است و الغاء خصوصيت نمي

» الصلوة امويأق«مثل كه اين قيد در خود حكم هم آمده نه صرف خطاب به حكمي كه كلي است. » بعضُكُم بعضا

بگوييم اينجا هم الغاء خصوصيت  تر قيدقشود اين حكم مربوط به دامنه مؤمنين هست.  اينجا الغاء خصوصيت نمي

 »كُم«ندارند غيبت بكنند بيشتر بحث ما در بعضكم بعضا است،  يعني كفار اجازه »يا أيها الذين آمنوا«شود  مي

شود؛ كمي كه خطاب به مؤمنين است يعني مؤمنين با يكي از سه احتمالي  بعضكم است كه اين الغاء خصوصيت نمي

بت يعني همه مأمور هستند. متعلق حكم غي »يا أيها الذين آمنوا« است البته حكم ضيق فم الركيهكه گفته شد و خود 

شود و هم مؤمن و هم مسلم و هم كافر  مؤمنان هستند و اينكه چه كسي مخاطب اين حكم است الغاء خصوصيت مي

 شوند. وقتي غيبت مؤمني را بكنند همه مؤاخذه مي

 نكته سوم: التفات در آيه شريفه 
سياق پيش نيامده نكته بعدي در آيه شريفه التفاتي است كه در آيه هست در اين آيه سه حكم به يك منوال و 

 :است

 ؛خطاب است »يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً منَ الظَّنِّ«حكم اول 



 ٢٣٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                                                                                                                                                                    

9 

 ؛كه نهي خطابي است» ال تَجسسوا«حكم دوم 

 .)12(حجرات/»ًو ال يغْتَب بعضُكُم بعضا«حكم سوم حالت غيبت پيدا كرده 

اين تغيير لحن كه از خطاب به غيبت آمده است ممكن است تأكيد بر شمول و عمومي باشد كه در بحث غيبت 

نبايد اين  كس چيهگويد  است يعني تأكيد بر فراگيري يك حكم نسبت به همه مؤمنان و كساني كه متعلق هستند، مي

احتماالً توجه آن مفيد يك  ال يغتبدر  د. پسكار را بكند؛ تغيير لحن شايد مفيد يك نوع تأكيدي در باب غيبت باش

 تأكيدي است و يك تأكيد نسبت شمول در اين هست.

 ات در آيه شريفه مؤكدنكته چهارم: 
 :ما مؤكدات در آيه هست؛ تأكيداتي كه در آيه نسبت به غيبت است چند چيز است بعديبحث 

 ؛يكي التفات حضور به غيبت است -1

 .است كه بعضي از شما غيبت بعضي نكند »بعضُكُم بعضاً«يكي هم  -2

اي كه آمده مفيد شمول و عموم است كه اينجا هيچ عنواني در آن دخالت ندارد يكي از مؤمنين مؤمن  بعض نكره

ديگري را، هيچ قيدي در اين دخالت ندارد شمول دارد و اين هم مؤكد نسبت به شمول اين حكم است و نسبت به 

 .جايز نيست سك چيهكند كه غيبت  هر كه مؤمن باشد و لذا اين اطالق را تأكيد مي

أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً «تأكيد سوم كه در كتب تفصيلي مفصل آمده جمله بعدي است كه  -3

 .»فَكَرِهتُموه

تعليل نسبت به آيه و حكمت و علتي براي حكم است كه در حقيقت شارع و  منزله بهجمله بعدي در حقيقت 

استفهام استنكاري با آن جايگزيني كه آمده  -اند كه مفسرين هم فرموده طور همان-كند.  مي خداوند در اينجا بيان

آبروي برادر ايماني را مثل گوشت او تلقي كرده و چون او غائب است او را مرده فرض كرده است و غيبت يعني 

عرض فرد غائب هم  گوشت؛ اي از تن برادري كه از دنيا رفته است به خاطر اينكه لحم يعني خوردن گوشت پاره
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تصوير  طور اينآخر  فكرهتموهاي، با عالمت سؤالي و با  يعني مرده و غيبت كردن يعني خوردن گوشت يك مرده

 كرده است.

بالغت اين تشبيه و مفيد  درنهايتپنج شش تأكيد با يك تشبيه و كنايه بسيار شديدي كه در آيه آمده است كه 

در اينكه افراد را در اين امر متنفر بكند مؤثر است كه در بحث تفسيري شايد دقائق  العاده فوقنهايت تأكيد است و 

 ديگري هم داشته باشد. اين هم تأكيداتي كه در اين آيه هست.

 نكته پنجم: بحث كالمي
 .بحث كالمي است و بحث فقهي نيست پنجمنكته 

 مقصود از بيان تشبيهي، كنايي و مجازي

بيان تشبيهي و كنايي »  أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً؟ فَكَرِهتُموه«ست كه آيا سؤالي كه وجود دارد اين ا

 ؟و مجازي است براي اينكه تنفر در افراد ايجاد بكند يا چيزي فراتر از اين است

اين واقعيت يك بيان مثالي و برزخي است كه با تجسم اعمال هم ارتباط دارد احتمال اول اين است كه  -1

ممكن است كسي احتمال اول را بگويد كه به خاطر اينكه مطلب خوب جا بيفتد خداوند مثالي زده است 

وقُودها « »فيه بعض و بعث« »كصيب من السماء« »كمثل الحمار«مثل نظير اين تشبيهاتي در قرآن داريم 

بعضي از تشبيهات مجاز و كنايه است براي اينكه اهميت قصه را روشن بكند و مطلب را  »اس و الْحجارةالنَّ

 ؛كند خوب تفهيم بكند و ايجاد عالقه يا نفرت بكند تشبيه مي

كند مثالً عين اين سؤال در آيه ذر هست  احتمال ديگري هست كه بعضي از تشبيهات قرآن واقعيت را بيان مي -2

»  أَنْفُسهِم أَ لَست بِرَبكُم قالُوا بلى  و أَشْهدهم على -إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني آدم منْ ظُهورِهم ذُريتَهم و«كه 

 ؛)122(اعراف/
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گويد  گويند اين يك بيان تشبيهي و تمثيلي و نمادين است براي اينكه فطرت را بيان بكند مي بعضي مي -3

جايي جمع هستند و  ها آدمكند كه همه  براي اينكه آن را خوب بيان بكند فرض مي گويد خدا، ميفطرت شما 

ديگر اين يك حقيقتي است كه در عالم ارواح اتفاق  احتمال بهگويند بلي، ولي  كند مي سؤال مي ها آنخدا از 

 افتاده است.

بعضي از قسم دوم و جاهايي هم دو آنجا هم اين دو احتمال هست بعضي تشبيهات قرآن از قسم اول است 

 احتمالي است.

 واقعيتاينجا هم احتمال دارد بگوييم از قبيل تشبيهات و تمثيالت متعارف و عرفي است يا فراتر از آن بيان 

اي وجود ندارد كه كدام باشد ولي با مجموعه رواياتي كه مثالً در باب معراج آمده  برزخي و مثالي است؛ در آيه قرينه

ها يك نوع تجسمي دارند بعيد نيست كه اين را حمل بر حقيقت بكنيم  گويد اين جسم اعمال و رواياتي كه مياصل ت

كند منتهي  اصل اين است كه بگوييم واقعاً أكل لحم ميته مي »أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً؟ فَكَرِهتُموه«در 

هم أكل لحم ميته  اش برزخيأكل لحم ميته دنيايي نيست كه پاره گوشتش را بكند ولي دانيم كه  چيزي كه مسلم مي

حقيقي است بنا بر اصالة الحقيقه بعيد نيست بگوييم ظاهر آيه يك نوع تجسم برزخي است و آنچه در روايات آمده 

بيند و در  برزخ اين را مي لذا بعيد نيست بگوييم اگر كسي چشم برزخي پيدا بكند در عالم ؛ وكند اين را تأييد مي

 علي محمد و آله االطهار اهللا صلي ؛ وكند واقع أكل لحم ميته ميكند كه در قيامت تجسد پيدا مي
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