
 بِظت ه جٌِه

 آفریدٍ اًصان اعىال با تدریج بَ یا اشت وّجّد اكٌّن كٌد، وى وطرح كریه قرآن كَ جٌِىى ه بِظت آیا

 كجاشت؟ ده آن وكان طدٍ، آفریدٍ اگر طّد؟ وى

ٌّه ه بِظت ًّع ده كریه قرآن ٌّه ه بِظت یكى; كٌد وى وطرح را جِ  ۶۲ ه ۶۲ ُاى آیَ در كَ برزخى، جِ

ٌّه ه بِظت ًّع ایي. اشت طدٍ وطرح ًّح، شّرٍ ۶۲ ه ويۆم شّرٍ ۶۲; عىران آل شّرٍ ۹۲۱; یس شّرٍ  جِ

 .یابد وى پایان قیاوت برپایى با ه باطد وى وّقتى همى اشت، وّجّد اكٌّن ُه

ٌّه ه بِظت دیگرى  .اشت طدٍ وطرح فراهاًى ُاى آیَ در كَ اشت قیاوت در جِ

ٌّه ه بِظت ًّع ایي كَ طّد وى اشتفادٍ اشالوى رهایات ه قرآن آیات از  .اشت وّجّد اكٌّن ُه جِ

ٌّه ه بِظت براى كَ آیاتى ذیل در وفصران از بصیارى  اًد، گفتَ رفتَ، كار بَ( طدٍ وِیا) «اعّدت» كنىَ جِ

ٌّه، ه بِظت كَ طّد وى اشتفادٍ كنىَ ایي از  :آیات ایي واًٌد; اشت وّجّد اكٌّن ُه جِ

َّة) َِا َهَج َّ َعْرُض [ ه]اشت زویي ه ُا آشىان[ قدر بَ] پٌِایض كَ بِظتى ه; (ِمْنُىتَِّقیي ُأِعدَّْت َهالَْْرُض ُت امصََّىـ

 .اشت طدٍ آوادٍ پرُیزگاران براى

ٌَّاَر َهاتَُّقّا)  شّرٍ ۶۹ آیَ ه. بترشید اشت طدٍ آوادٍ كافران براى كَ آتظى از ه[; ۳(]ِمْنَكـِفِریي ُأِعدَّْت امَِّتى ام

 ... . ه بقرٍ شّرٍ ۶۶ حدید،

ٌّه ه بِظت آیا هّلل،  :فروّد اوام اًد؟ طدٍ آفریدٍ اكٌّن ُه جِ

ََّة َدَخَل َقْد( آمَ ه عنیَ امنَ صنى)هّلِل ٌّاَر َرَأى َه اْمَج  بَ خدا رشّل كَ ٌُگاوى بنى،; امصَّىاِء ِاَمى ِبَ ُعِرَج َمّىا ام

ٌّه ه طد بِظت هارد كرد، عرهج آشىان  .دید را جِ

 :فرواید وى( آمَ ه عنیَ امنَ صنى)اكرم پیاوبر دیگرى رهایت در

 را زویي ه ُا آشىان خداهًد كَ ایي از قبل شال ُزار ده بِظت، در بر; عام ِبَاْمَفْى اَلْرَض َه امصَّىِّت هّلُل

 .هّلل

ٌّه ه بِظت وكان ٌّه ه بِظت وكان وّرد در. اشت جِان ایي باطي ه درهن در برزخى جِ  اختالف قیاوت جِ

 اشت ًظر

ٌّه ه بِظت گرچَ  ه خصّصیات از برخى بَ دُى طكل در آدویان اعىال همى اشت، وّجّد اكٌّن ُه جِ

 .دارًد ًقض آًِا ُاى هیژگى

 .طّد وى غرس بِظت در درخت یك گّید، وى «هّلل



ٌّه ه بِظت وكان  .اشت جِان ایي باطي ه درهن در برزخى جِ

ٌّه ه بِظت وكان وّرد در  :اشت ًظر اختالف قیاوت جِ

 ه دُد وى ُا آشىان بَ( آمَ ه عنیَ امنَ صنى)اشالم پیاوبر وعراج از خبر قرآن چّن اشت، ُا آشىان در. ۹

ٌَْدُا:)فرواید وى َُّة ِع  برتریي كَ اى ًقطَ ُىان اشت، امىٌتِى شدرة ًزد جاهیدان بِظت[ ۲(;]اْمَىْأهى َج

 .اشت آشىان وكان

 وى دادٍ هعدٍ طىا بَ چَ آن ه طىا رهزى; ۸(]ُتَّعُدهن َوا َه ِرْزُقُكْه امصََّىآِء ِفى َه: )فرواید وى دیگرى آیَ در

 .اشت آشىان در طّد،

ٌّه ه بِظت. ۶  كرات ه زویي طّوار قیاوت، برپایى با مذا. باطد داطتَ وكان بَ ًیازى تا ًیصت وادى جِ

ٌّه ه بِظت همى طّد، وى پیچیدٍ ُه در آشىاًى  .اشت باقى خّد حال بَ ه بّدٍ وّجّد جِ

ٌّه ه بِظت. ۳  [۱.]دارد قرار جِان ایي باطي ه درهن در جِ


