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بقای روح بعد از مرگ
سٍح ٍ ًفس
آیبت هتؼذد لشآى هجیذ ،ثِ صشاحت حىبیت اص ثمبی سٍح پس اص هشي هىوٌذ.
اًسبًْب ثب تَجِ ثهِ دیهذابُ لهشآى ٍ احبدیه ٍ تبییهذ داًطهوٌذاى اسهمهى ٍ حىوهب ٍ هتىلوهیي ٍ حتهى داًطهوٌذاى
غشثى دس ثبؼي خَد هَجَدى ثِ ًبم سٍح ٍ ًفس داسًذ.
ایههي هَجههَد غیههش اص ثههذى ٍ اػعههب ٍ جههَاسح اٍ ثههَدُ ،حههبون ٍ هههذثش ٍ هههذیش ٍ داساى ضههؼَس ٍ دسن ثههَدُ ،اػوههب
ثذى ٍ جَاسح ٍ اػعهب سا اداسُ ههىوٌهذ ً .فهس ٍ سٍاى اًسهبًى هَجهَد هجهشد ثهَدٍُ ،یژاهىّهبى جسهن ٍ ههبدُ سا
ًذاسد ،ثلىِ هَجَدى هسهتم ههىثبضهذ اشچهِ دس ثهذى دس ساثؽهِ ًضدیىهى ثهب جسهن ٍ اػعهب ٍ جهَاسح ثهذى لهشاس
داسد .
حب ایي هسئلِ دس ایٌجب هؽشح است وهِ اشچهِ ًفهس ٍ سٍح ثهب ثهذى ٍ جسهن دس ساثؽهِ ًضدیىهى لهشاس داسًهذ ٍلهى
ثؼذ اص هشدى اًسبى ٍ جذاضذى سٍح اص ثهذى آیهب سٍح فهبًى ههىاهشدد ٍ اص ثهیي ههىسٍد یهب ایٌىهِ ثمهب داضهتِ ،ثهِ
صًذاى خَد اداهِ هىدّذ .

دیدگاه غسالی در مورد عالقه نفس با بدن
غضالی دس هَسد ػملِ ًفس یب ثذى چٌیي هىاَیذ:
«ًفس دس ثذى غشیت اسهت صیهشا ثهذى اص ػهبلن فهبًی هلهه اسهت ٍ ًفهس اص ػهبلن سهشهذی هلىهَتً ،فهس ،ههذثش
ثذى اسهت ٍ ثهذى آلهت ًفهسً ،فهس اًسهبًى دس ثهذى ثهِ هثبثهِ حهبووى اسهت وهِ دس ضهْش ٍ دس هولىهتخهَیص
فشهبى هىساًذ»
ٍ ثبص هىاَیذ« :ایي جسن ًسجتثهِ ًفهس چهَى جبههِ اسهت ًسهجتثهِ تهي ٍ ،تهي اسهت وهِ جبههِ سا ثهِ ٍاسهؽِ
اػعبى خَد حشوت هىدّذ ،لَای ًفهس دس هَاظهؼى اص ثهذى ظهبّش ههىضهَد دس حبلیىهِ ًفهس راتهب ٍاحهذ اسهت .
سوغ ٍ ثصش ٍ رٍق ٍ لوس ثِ هٌضلِ آلتاًذ ً .فس هذسن است » ...
پس ًفس هَجَد هستملى است دس ثذى ٍ ّوهشاُ ثهذى ثهَدُ ،اػعهب ٍ جهَاسح سا اداسُ ههىوٌهذ  .حهب پبسه سهاا
ثههبا ایههي اسههت وههِ سٍح ثؼههذ اص هههشي اًسههبى ٍ جذاضههذى اص ثههذى ثمههب داسد  ٍ .ثمههبى سٍح پههس اص هههشي ثههذى اص
هؼبسف ثلٌذ اسمهى است وِ هشي سا پبیهبى صًهذاى ًذاًسهتِ ثلىهِ آًهشا سٍصًهِاى ثهِ صًهذاى دیگهش آًْهن دس جْهبى
ثشتش تلمى هىوٌذ .
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نگاه قرآن به زندگی پس از مرگ
لشآى ثشخمف اًذیطِ ػشة جبّلی وِ هؼتمذ ثَدًذ:
«هب ّى اا حیبتٌب الذًیب ًوَت ٍ ًحیى ٍ هب یْلىٌب اا الذّش»
«جض صًذاى دًیب ،صًذاى ًیست هىهیشین ٍ صًذُ هىضَین ٍ هب سا صهبى ٍ ازساى صًذاى ًبثَد هىسبصد»
هىاَیذ :وِ سضتِ صًذاى پس اص هشي ثبلى اسهت ٍ ّشاهض اص ّهن اسسهتِ ًوهىضهَد ٍ ایهي حمیمهت ظهوي آیهبتى
ثیبى ضذُ وِ هب دس ایٌجب ثِ ثشخى اص آًْب اضبسُ هىوٌین:
شهیدان زندهاند!
لشآى ثب صشاحت ّشچِ وبه تش ضْیذاى ساُ حك سا صًذُ هىخَاًذ ٍ هىفشهبیذ:
«ٍ ا تمَلَا لوي یمت فى سجی اهلل اهَات ث احیب ٍ لىي ا تطؼشٍى»
«ثِ افشادى وِ دس ساُ خذا وطتِ هىضًَذ هشدُ ًگَئیذ! آًبى صًذابًٌذ اهب ضوب ًوىداًیذ»
ثبص دس جبى دیگش هىفشهبیذ:
«ل یتَفبون هله الوَت الزى ٍو ثىن ثن الى سثىن تشجؼَى»
«ثگَ فشضتِ هشي وِ ثش ضوب هبهَس است (سٍح) ضوب سا هىایشد سپس ثِ سَى پشٍسدابستبى ثبص هىاشدیذ»

دس ایههي آیههِ تؼجیههش جبلههت ،ولوههِ «یتَفههبون» اص هههبدُ «تههَفى» اسههت ٍ ثههِ افتههِ «ساغههت« دس «هفههشدات« ولوههِ
«ٍافى» دس اص ثِ هؼٌبى چیضى اسهت وهِ ثهِ حهذ ووهب ثشسهذ یؼٌهى اهشفتي چیهضى اسهتثهِؼهَس وبهه  .ایهي
تؼجیش ثِ ٍظهَح ایهي حمیمهت سا ههىسسهبًذ وهِ ههشي ثهِ هؼٌهبى فٌهب ٍ ًهبثَدى ًیسهت ،ثلىهِ لهجط ٍ دسیبفهت ٍ
اشفتي سٍح آدهى ثِ ؼَس وبه است ٍ ایي خهَد دلیه ثهش ایهي اسهت وهِ سٍح آدههى ثؼهذ اص ههشي ثهبلى ههىهبًهذ:
ثسیبسى اص هفسشاى ًیض ثِ ایي ًىتِ تبویهذ وهشدُاًهذ  .جبلهت ایهي اسهت وهِ ایهي آیهِ پبسه ثهِ وسهبًى اسهت وهِ
لیبهت سا اًىبس هىوشدًذ چٌبًىِ دس آیِ لج اص ایي آیِ ،چٌیي آهذُ است:
«ٍ لبلَا اارا ظللٌب فى ااسض ائٌب لفى خلك جذیذ»
«آًْب افتٌذ آیب ٌّگبهى وِ هشدین ٍ دس صهیي ان ضذین آفشیٌص تبصُاى هىیبثین»
آیِ ثؼذ دس پبس آًْب چٌیي هىاَیذٍ :جهَد ضهوب تٌْهب جسهن ضهوب ًیسهت وهِ ثهب ههشي ،ثهِ ؼهَس ولهى اهن ضهَیذ
ثلىِ اَّش اصلى وِ سٍح است اص سَى فشضتگبى الْهى اشفتهِ ههىضهَد ٍ دس لیبههت ثهِ سهَى خهذا ثهبص ههىاهشدد
(ٍ جسن ضوب ًیض دس وٌبس سٍح هحطَس هىاشدد)
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اص ایي آیهِ ٍ آیهبت هشثهَغ ثهِ هسهبلِ ثمهبى سٍح ایهي اسهت وهِ ّشاهض ثهِ ههشي اص دسیچهِ چطهن دًیبپشسهتبى
هبدى ًگبُ ًىٌیذ وِ آًشا ثِ هؼٌبى ًبثَدى اًسبى ٍ ًمؽِ پبیبى صًذاى اٍ هىضوشًذ! ٍ هىاَیٌذ:
«اى ّى اا حیبتٌب الذًیب ًوَت ٍ ًحیب»
«جض صًذاى دًیب ،صًذاى ًیست ،هىهیشین ٍ صًذُ هىضَین»
ثلىِ هشي اًتمب اص «حیبت ادًهی« ٍ صًهذاى پسهتتهش ثهِ «حیهبت اػلهی« ٍ صًهذاى ثهباتش اسهت ،آى ّهن تَسهػ
فشضتگبى الْى وِ ٍسیلِ ایي ًم ٍ اًتمب اًذ ،صَست هىایشد .
دس ثشخى اص آیبت لشآى خذاًٍذ ولوِ «تَفى» سا ثِ خَدش ًسجت دادُ است آًجب وِ هىفشهبیذ:
«اهلل یتَفى ااًفس حیي هَتْب»
«خذاًٍذ جبًْب (اسٍاح) سا ثِ ٌّگبم هشي هىایشد ٍ دسیبفت هىوٌذ»
ٍ ثبص دس جبى دیگش هىفشهبیذ:
«ٍ ...لىي اػجذ اهلل الزى یتَفبون»
«ٍ ...لى هي خذائى سا پشستص هىوٌن وِ سٍح ضوب سا ثِ ٌّگبم هشي هىایشد»
ًىتِ لبث تزوش دس ایٌجهب ایهي اسهت وهِ ثهیي ایهي سهِ تؼجیهش دس ههَسد ولوهِ «تهَفى» دس لهشآى هجیهذ (یىهى ثهِ
هؼٌبى ایٌىِ خذا جبى ضهوب سا ههىایهشد  .هؼٌهبى دٍم ایٌىهِ فشضهتِ ههشي ،جهبى ضهوب سا ههىایهشد ٍ هؼٌهبى سهَم
وِ فشضتگبى ٍ همئىِ ،جبى اًسبىّب سا هىایشًهذ) تعهبدى ٍجهَد ًهذاسد چهشا وهِ ّوهِ فشضهتگبى فشههبًجشداس خهذا
ّستٌذ .پس فبػ اصلى اٍ است ٍ فشضهتگبى لهجط اسٍاح ًیهض سئیسهى داسًهذ وهِ «هلهه الوهَت« ًبهیهذُ ههىضهَد
ٍ فشضتگبى دیگش دس لجط اسٍاح هبهَس اٍیٌذ .
ٍ دس آیِ دیگش ًیض ،دس لشآى ولوِ «یتَفى» ثِ وبس هىسٍد ٍ چٌیي هىفشهبیذ:
«اهلل یتَفى ااًفس حیي هَتْب ٍ التى لن توهت فهى هٌبهْهب فیوسهه التهى لعهى ػلیْهب الوهَت ٍ یشسه ااخهشى
الى اج هسوى اى فى رله آلیبت لمَم یتفىشٍى»
«خذاًٍذ اسٍاح سا ثِ ٌّگبم هشي ،لجط هىوٌذ ٍ اسٍاحهى سا وهِ ًوهشدُاًهذ ًیهض ثهِ ٌّگهبم خهَاة ههىایهشد ،سهپس
اسٍاح وسبًى سا وهِ فشههبى ههشي آًْهب سا صهبدس وهشدًُ ،گهِ ههىداسد ٍ اسٍاح دیگهشى (وهِ ثبیهذ صًهذُ ثوبًٌهذ) ثهبص
هىاشداًذ تب سشآهذ هؼیٌى ،دس ایي اهش ًطبًِّبئى است ثشاى وسبًى وِ تفىش هىوٌٌذ»
دس آیِ ثبا ولوِ «تَفى» دس هَسد ٍظهغ اًسهبى ثهِ ٌّگهبم خهَاة ٍ ٌّگهبم ههشي ،دس ّهش دٍ ثهِ وهبس سفتهِ اسهت،
یؼٌى خذاًٍذ جبًْب (اسٍاح) سا ثهِ ٌّگهبم ههشي ،لهجط ههىوٌهذ ٍ ًیهض جبًْهبئى سا وهِ ًوهشدُاًهذ ثهِ ٌّگهبم خهَاة
هىایشد ،سپس آًشا وِ فشهبى ههشي دسثهبسُ آى صهبدس ضهذُ ًگهبُ ههىداسد ٍ دیگهشى سا وهِ هطهوَ فشههبى ههشي
ًیس تثبص هىاشداًذ تب سشآهذ هؼیٌى .
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ولوِ «اًفس» دس آیِ ،جوغ ًفهس یؼٌهى ّوهبى سٍح اًسهبًى اسهت وهِ ؼجهك ایهي آیهِ دس دٍ حهب (دس حهب ههشي
ٍ دس حب خَاة) اشفتِ هىضهَد ثهب ایهي تفهبٍت وهِ دس حهب خهَاة «تهَفى» وبهه ًیسهت ٍ ثهبس دیگهش ثهِ ثهذى
فشستبدُ هىضَد ٍلهى دس حهب ههشي ثبصاطهتى ٍجهَد ًهذاسد ٍ ثهِ تؼجیهش «فخهش ساصی« دس تفسهیش وجیهش سٍح داساى
سِ حبلت است :ابُ ضؼبع آى ثش ظبّش ٍ ثبؼي ثذى هىافتذ ٍ اهبُ فمهػ ثهش ظهبّش ثهذى ههىتبثهذ ٍ اهبُ پشتهَ آى ثهِ
ؼَس ولى اص ظبّش ٍ ثبؼي جوهغ ههىضهَد اٍلهى حهب ثیهذاسى اسهت ،دٍههى حهب خهَاة سهتسهَهى حهب ههشي
است!  .هسلن است وِ دس حب خهَاة ،حیهبت ًجهبتى وهِ ثهش اسهب آى سهلَلْبى ثهذى داساى تغزیهِ ٍ سضهذ ٍ ًوهَ
ٍ تَلیذ هث است ٍ ًیض حیبت حیَاًى وهِ ضهبه حهس ٍ حشوهت اسهت اص اًسهبى اشفتهِ ًوهىضهَد ٍ تٌْهب دس حهب
هشي است وِ ّوِ ایٌْب سا اص دست هىدّذ .
تشابه خواب و مرگ
اص هؽبلت ثبا ایي ًىتِ ػلوهى سا ًیهض اسهتفبدُ ههىوٌهین وهِ خهَاة ضهى ظهؼیفى اص ههشي اسهت ٍ ههشي ًوًَهِ
وبهلى اص خَاة ٍ ًیهض اسهتفبدُ ههىوٌهین وهِ اًسهبى تشویجهى اص جسهن ٍ سٍح اسهت ،جسهن اص جْهبى ههبدُ اسهت ٍ
سٍح اَّشى هبٍساى جْبى هبدُ ػٌصشى .
اص ایٌجب هسهبئ فهشاٍاى ٍ سههَص ػلوهى دسثهبسُ خهَاة ٍ سؤیهب ى اًسهبًْب وطه ههىضهَد; صیهشا هَلهغ خهَاة سٍح
اًسبًى جذا هىاشدد ٍ ثِ فؼبلیت آصاداًِتشى هىپشداصد ٍ ثِ ّویي دلی اص حَادثى تبصُ آابُ هىاشدد .
دس ایههي خصههَظ سٍایتههى اسههت وههِ «اسههوبػی حمههی ثشضههَی« (هتَفههبى . ُ۳۳۱۱ ،ق) هاله تفسههیش سٍحالجیههبى،
یىى اص تفبسهیش هؼتجهش ثهشادساى اّه سهٌت (ج ،۸ظ )۳۳۱اص ػلهی ثهي اثهی ؼبلهت ػلیهِ السهمم ثهِ ایهي هعهوَى
ًم هىوٌذ:
«اى الشٍح یخهشج ػٌهذ الٌهَم ٍ یجمهى ضهؼبػِ فهى الجسهذ فلهزله یهشى الشؤیهب فهبرا اًتجهِ ػهبد سٍحهِ الهى جسهذُ
ثبسشع هي لحظة»
«سٍح ثِ ٌّگبم خَاة اص ثذى خبسج هىضَد ٍ پشتهَ ٍ ضهؼبع آى دس ثهذى ثهبلى ههىهبًهذ لهزا اًسهبى خهَاة ههىثیٌهذ
ٍ ٌّگبهى وِ ثیذاس ضذ ٍ سٍح ،سشیغتش اص یه لحظِ ثش جسذ ثبص هىاشدد»
پس اص آیبت یبد ضذُ ثِ صشاحت هسبلِ ثمهبى سٍح ثؼهذ اص ههشدى اًسهبًْب اسهتفبدُ ههىضهَد; صیهشا «تهَفى» وهِ ثهِ
هؼٌبى دسیبفت چیضى آًْهن ثهِ صهَست وبهه اسهت ،ثهِ ٌّگهبم ههشي هصهذاق جسهوبًى ًهذاسد ،حیهبت ایهبّى ٍ
حیَاًى وِ ثب هشي ًبثَد هىضَدً ،وهىتَاًهذ هصهذاق ثهشاى ػٌهَاى «تهَفى» ثبضهذ ثٌهبثشایي ًتیجهِ ههىایهشین وهِ
هٌظَس اص «تَفى» دس آیبت یبد ضذُ دسیبفت سٍح اًسبًى است وِ ػبه حیبت اًسبى هىثبضذ .
دس آیِ دیگشى دس لشآى خؽبة ثِ هسلوبًبى چٌیي هىفشهبیذ:
«ٍ ا تحسجي الزیي لتلَا فى سجی اهلل اهَاتب ث احیب ػٌذ سثْن یشصلَى»
«(اى پیههبهجش) ّشاههض اوههبى هجههش وسههبًى وههِ دس ساُ خههذا وطههتِ ضههذًذ هشدابًٌههذ! ثلىههِ آًههبى صًههذُاًههذ ٍ ًههضد
پشٍسدابسضبى سٍصى دادُ هىضًَذ»
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اشچِ ثؼعى ثِ افتِ استبد ػمههِ ؼجبؼجهبئی لهذ سهشُ دس تفسهیش الویهضاى اصهشاس داسًهذ وهِ ایهي آیهِ هخصهَظ
ضههْیذاى ثههذس (یههب ثههِ تؼجیههش ثؼعههى دیگههش هشثههَغ ثههِ ضههْذاى احههذ) اسههت ٍ لىههي هسههلوب آیههِ هفْههَم ٍسههیغ ٍ
اسههتشدُاى داسد ٍ دا ثههش ایٌىههِ اسٍاح ضههْذا ثؼههذ اص ضههْبدت صًذابًٌههذ ٍ ػوههَم ضههْیذاى سا ثههذٍى اسههتثٌب ضههبه
هىضَد ٍ غیش ضْیذاى سا ًیض ًفى ًوىوٌذ

سرکتاب و دعا (امیراحسان) 09120132301 :

گلکسار اراِیه دهنده فلزیاب های هوشمند و تمام اتوماتیک با
تکنولوژی برتر و کاربری آسان برای افراد آماتور و حرفه ای
2سال گارانتی و  10سال خدمات پس از فروش از جمله پاسخگویی به
سواالت شما

جهت مشاهده محصوالت جدید شرکت گلکسار به
سایت  www.GaLexar.comمراجعه کنید
کانال های تلگرام گلکسار :
@galexarco

کانال رسمی گلکسار

@galexardl

کانال دانلود نرم افزارها ،کتاب،کاتالوگ و...

برای دانلود رایگان انواع کتاب های علوم غریبه و کتاب های آثار و عالِیم
گنج یابی به سایت گلکسار مراجعه کنید
دانلود رایگان مقاالت و نرم افزارهای تبدیل گوشی به انواع ردیاب گران
قیمت مثل ردیاب ریفایندر Rayfinder ،و جوتارا و یا ردیاب دو نفره جیو
لوکیتور،ردیاب دو نفره بیوتارا  biotaraو غیره
دانلود رایگان مقاالت آموزشی کار با ردیاب و مقاله آشنایی با انواع فلزیاب
های تصویری
دانلود رایگان مقاالت جدید و مقاالتی که در لیست زیر مشاهده میکنید در
سایت گلکسار
جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

آموزش تبدیل گوشی موبایل به ردیاب شعاع زن فرکانسی همراه با نرم
افزار
آموزش کار با ردیاب های آنتنی (ردیاب های گمانه زن)
آشنایی با انواع ردیاب و نحوه کار با آنها(حتما دقیق مطالعه کنید)
ساخت انواع آنتن برای ردیاب یا طالیاب های فرکانسی
آموزش ساخت ردیاب خوراک خور ساده
دانلود کتاب های مفید که به شما در گنج یابی کمک میکنند

لطفا سوال ها ی خود در باره ردیاب را در سایت گلکسار مطرح کنید .
شماره تلفن ها برای کمک و خدمات گارانتی به کسانی است که فلزیاب
های گلکسار را خریداری کرده و یا دادن اطالعات به کسانی که مایل به
خرید فلزیاب های گلکسار هستند
شرکت گلکسار ارائه دهنده بهترین دستگاه های فلزیاب ،طالیاب و گنج یاب

شماره های تماس  9119314595 :و 09118335033

جهت دریافت جدیدترین مقاالت آموزشی ساخت و کار با ردیاب و ...به سایت و یا کانال تلگرام گلکسار مراجعه کنید
www.GaLexar.com

تلفن0911 833 5033-- 0911 931 4595:

