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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
 أَعُاو ُ» :انبياا  اتاته آی (عج) ولیّ امردر بحث رجعت در دولت  دوممحوری ه آی

 یَرِثُهاا اْلاََرْ َ أَنَّ الاِّكْكرِ بَعْادِ مِانْ الزَّبُاورِ فِا  كَتَبْناا لَقَدْ وَ» «الرَّجِيم الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ

الِحُونَ عِبادِيَ ْلنا َ ماا وَ*  عابِادینَ لِقَاوْمٍ لَبَالغاً هاِّا فا  إِنَّ*  الصاَّ  رَحْمَا ً إاِلَّ أَرْتاَ

 1«.نَلِْلعالَمي

 وَ»از  بحاث هتتماای اتات  اه راجا  باه ایان آیاه بحاث  نايم  آیاه اینکاهقبل از 

ه نور  ه بحث  ردیم. در توره تور 55ه اتت  همان آی« أَمْنا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ

فرمایاد: زندگی تکليا  میه راج  به امن مطلق در آخرین مرحل 82ه انعام  آیه مبار 

قبال از آن «. مُهْتَادُونَ هُامْ وَ اْلََمْنُ مُلَهُ أُولئِكَ بِظُْلمٍ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا الَِّّینَ»

الرحمن )ع( بااا مشاار ين اتاات   ااه در آخاار  ااار ابااراهيم خلياال بااه محاجّااهراجاا  

 بِاهِ یُنَازكْ  لَامْ ماا بِاللَّهِ أَْشرَْكتُمْ أَنَّكُمْ تَخافُونَ ال وَ أَْشرَْكتُمْ ما أَخافُ كَيْ َ وَ» فرماید:می

مشر ين ابراهيم )ع( را به  2«تَعْلَمُونَ كُْنتُمْ إِنْ بِاْلََمْنِ أَحَقُّ اْلفَریقَيْنِ يُّفَََ تُْلطانً عَلَيْكُمْ

فرمایاد: . در آخارین مرحلاه می ردندتهدید می  ردن یتا  زدن وبيرون  ردن  آتش 
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آرامش هستند  یا  سانی  اه مشار   آیا ابراهيم و ابراهيميان أحق به امن و امانت و

  ام أحق هستند؟باهلل شدند؛  د

مطلقاه را در هماين زنادگی  ياتامن حاق ساانی  اه  اه  عناوان  لای این بعد به

 الَّاِّینَ»انعاام: ه   تور82ه در طو  تاریخ تکلي  چه  سانی هستند؟ آی  تکلي  دارند

ن در االمن  ه جنس امن اتات  اما« اْلََمْنُ لَهُمُ أُولئِكَ بِظُْلمٍ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ آمَنُوا

گانه از نظر زندگی فردی و زندگی اجتماعی و زندگی دعوت الی اهلل  ل نواميس پنج

هاا هاا را نادارد  و تعرّ ای نسابت باه آنمطلق  ه  سی حق تعرّ  بار آن قو ٍبامن 

 «.مُهْتَدُونَ هُمْ وَ»نخواهد شد 

این ایمان  ایماان  «آمَنُوا الَِّّینَ»فرماید: خداوند  ه می« آمَنُوا الَِّّینَ» :اولیه مرحل

ه طبعاً دنباا  دارد  دنبالا« آمَنُاوا» نور خوانادیم. بعاد ایانه  امل اتت چنانکه در آی

 ماا وَ» هساتند:گوناه عمل صالح اتت. منتها  سانی هستند  ه ا ثار  هام این« آمَنُوا»

هاا  امال ه ایماان آنبسياری  سانی هستند   1«مُْشرِكُون هُمْ وَ إاِلَّ بِاللَّهِ أَْكثَرُهُمْ یُؤْمِنُ

ظلام اتات  عمال  باها مشوب آنها  امل نيست  احيانً ایمان نيست  عمل صالح آن

ماورد  ها مورد امن مطلق نيستند.  ساانی  اهها نيز مشوب با ظلم اتت  آنصالح آن

  هستند:امن مطلق ه وعد

 ؛«آمَنُوا الَِّّینَ» :اوالً

 ؛«ظُْلمٍبِ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ» :ثانيً

ها بر مبناای وحای دارا الی اهلل را اینا  حاور اهتد ه  ل مَ« مُهْتَدُونَ هُمْ وَ» :ثالثً

 هستند.

عاد  ه دارای دو بُ« إیمانَهُمْ» مراد از ظلم چيست؟ این« بِظُْلمٍ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ»

عاد ت و بار مبناای بُعد علمای اتابُ اوالًعد درونی  ه بعد درونی و بعد برونی. بُ :اتت

ق پيادا حقاعد عقيدتی اتت  این ایمان علمً و عقيادتً در قلاا انساان تعلمی  ثانيً بُ

 ند  ظلم در آن نباشد. ایمان  امل باشد  اگر ایمان  ایمان  امال نباشاد در آن شا  

به ظلم اتت. و  ملبوسایمان  اما ند باشد  در آن تخل  باشد  گرچه صدق ایمان می

انساان چاه از نظار فاردی  و چاه از نظار ه اگر اعما  ظااهر  ظاهره ر مرحلهمچنين د

 اماانيسات. « بِظُْلمٍ یَْلبِسُوا»اجتماعی صددرصد انجام واجبات و تر  محرّمات باشد  

اتات. « بِظُْلمٍ یَْلبِسُوا»م را آلوده شود این ی  واجا را تر   ند و ی  محرّ حتیاگر 
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 نه ایمان درونی را  اه از نظار« بِظُْلمٍ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وا وَآمَنُ الَِّّینَ»فرماید: آیه می

منحرف نباشد  ایماان مخلاوب باا شا   ظالم نباشد  علمِ علمی و عقيدتی اتت  علمِ

ه ظااهره صاالحات نباشاد  و در مرحلا  لنباشد  ایمان ناقص  ه مضر اتت به عمل 

صااارر را انجاام  حتایه نباشاد. غير صاالح صالحه مشوب به اعما ایمان هم اعما  

 ندهند  چون صاارر هم ظلم اتت. 

 ظَلَمْناا رَبَّناا» اهلل )ع( قبال از رتاالت عار   ارد:آدم صافی اه مگر نه این اتت 

 عَصا  وَ» ظلم آدم چه بود؟ 1«اْلخاتِرینَ مِنَ لَنَكُونَنَّ تَرْحَمْنا وَ لَنا تَْافِرْ لَمْ إِنْ وَ أَْنفُسَنا

 وَ عَلَيْهِ فَتابَ رَبُّهُ اجْتَباهُ ثُمَّ»این ی  گناه  وچکی قبل از رتالت بود  2«فَاَوى رَبَّهُ آدَمُ

ظلم از بين رفت  این ظلم و این گناه با توبه از بين رفت. پس  سانی  ه اگار  3«هَدى

این گناه توباه  ردناد و جباران  ردناد و از باين از اند  هم گناهی در ی  زمانی  رده

اتات. پوشاش ایماان بایاد از نظار « بِظُْلامٍ إیمانَهُمْ یَْلبِسُوا لَمْ وَ»ها مشمو  بردند  این

 امااانسان ادعا  ند  ه در قلا مؤمن اتات   امادرونی و برونی  پوشش ایمانی باشد. 

 بِسَلَا» های ظاهری او خالف ایمان باشد  گناه باشد  چه  م یا زیاد باشد  اینپوشش

از دهاد  امن مطلق میه داد آیاتی اتت  ه وعدمبار ه از عِه این آیپس «. بِظُْلمٍ إیمانَهُ

ایمان هستند و بر حسا حدیث مقبو   ه موافق با  هدرجات عالي در  ه برای  سانی

آیاات  اما 4«مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ وَ مَنْ مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ» گونه آیات اتتاین

 انبيا . ه مبار ات تور

 أَنَّ الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»به بعد:  105انبيا   ه مبار ه آخر تور آیات

 إاِلَّ أَرْتَْلنا َ ما وَ * عابِدینَ لِقَوْمٍ لَبَالغً هِّا ف  إِنَّ * الصَّالِحُونَ عِبادِيَ یَرِثُها اْلََرْ َ

يا   در آیات آخرین دو رجعت مورد بحث اتات. انبه مبار ه در تور «لِْلعالَمينَ رَحْمَ ً

آیاه داریام  اه « اْلكُْفارَ مَحْضاً مَحَاضَ مَانْ» ته در تور دیگر هم راجا  باه رجعاتالب

« اْلكُْفارَ مَحْضاً مَحَاضَ مَانْ»رجعات  او انبياا  ه در آیات آخرین تور اماخوانيم. می

مالحظااه «. مَحْضااً نَاْلإِیمَااا مَحَااضَ مَاانْ» خااوانيم  بعااد رجعااتبحااث شااده اتاات می

«. فَاعْبُادُون رَبُّكُامْ أَنَاا وَ واحِدَةً أُمَّ ً أُمَّتُكُمْ هِِّهِ إِنَّ»از همين توره:  92ه بفرمایيد در آی
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« أُمَّاتُكُمْ هاِِّهِ إِنَّ»  ایان تعبيار در دو جای قرآن ایان مطلاا اتات  باا  مای اخاتالف

تات  اه مرتالين بار حساا ين و مرتلين انبيخطاب به  يست؟ خطاب به مَمومين  

هاای اصالی اتات و امتهاا دارناد؛ بعضای اوقاات امت ه دارند   یدرجات گوناگون

هاای رتااالت والیات عازم امتهاای اصالی امتهای فرعی اتات. امتبعضی اوقات 

هساتند. ناوح اتات  اباراهيم اتات  موتای اتات  عيسای اتات   اماتهستند  ه پنج 

نبيا  تاورات هساتند  انبياا  انجيال هساتند  انبياا  ين )ص( و انبيا  جز   ه ابيالنخاتم

هاا امتهاا هام صح  ابراهيم هستند  ه انبيا  فرع هستند و یا رتل فرع هساتند  آن

 داشتند. 

او ماردم  امات  جناب لوب در تدوم پيامبر فارع باود  و تااب  شاریعت تاورات باود

ين هستند چه نبي  لو  مرتلين  لجا در این«  ُم« »أُمَّتُكُمْ هِِّهِ إِنَّ»تدوم بودند. این 

« هِِّهِ إِنَّ»ها مَموم و مقتدا هستند. اصل باشند  چه فرع باشند   ه بر مبنای وحی این

فين تاریخ رتالت و تاریخ تکلي  تمامً تر جم  از آدم کلیعنی تمام امم  تمام م هِِّه

جانّ  وير اناس    غکل   جنّ مکلهای مکبری؛ تمام انسانالتا خاتم الی یوم القيام  

 لرتال ٍ»هستند « واحِدَةً ُ مَّ ًأُ» ها  در هر جای این جهان وتي  هستند  تمام اینکلم

این خيلی حرف اتت  مگر رتال متعادد نيساتند؟ چارا  مگار  «واحد رتو ٍو ل واحدة

متعدد نيستند؟ چرا  ولکن چاون إلاه  إلاه واحاد  اممرتاالت متعدد نيست؟ چرا  مگر 

 عمق و در متن رتالت واحده اتت.  اتت  رتالت هم در

  لشامل   ای  ه هرگز این احکام قابل تر  نيستمهاحکام واجبه و احکام محرّ

 يهو واجبااات اصاال خااررتاال اتاات  همااه دعااوت الاای اهلل و اليااوم اآ  اال ورتاااالت 

 ردند. اختالف در فروع اتت  اختالفااتی  اه در  يهناموت يهو محرّمات اصل يهناموت

هاای های دعوت توحيدی و دعاوت معااد و دعوتاین به اصو  و به متن  فروع اتت

 زند. دیگر  رر نمی

إلايهم  بنابراین تمام رتل حامل رتالت واحده از إله واحد هستند و تماام مرتالٌ

 ما وَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنا الَِّّي وَ نُوحً بِهِ وَصَّ  ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»هم چنين اتت. مثالً 

 «رع أقيموا الشّ» 1«فيهِ تَتَفَرَّقُوا ال وَ الدِّینَ أَقيمُوا أَنْ عيس  وَ مُوت  وَ إِبْراهيمَ بِهِ وَصَّيْنا

اهلل طاعا تماام رتال الهای باه « الادِّین الطَّاعتاه»نيست  شرعت منفصل از دین اتت  

ی هاامنتهاا چهره  اهلل دعاوت نکارده باشاد باه طاعا اه دعوت  ردند  رتولی نيست 
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اهلل  اهلل من   ردند  منتهاا معصايمعصي ها احيانً فرق دارد. تمام رتل الهی از طاعت

 عد خصوصی دارد. عد عمومی دارد  ی  بُی  بُ

واحده هستند  از برای رتالت  امتفين تاریخ تکلي  و رتاالت کلبنابراین تمام م

 فَتَقَطَّعُاوا*  فَااتَّقُونِ رَبُّكُامْ أَنَاا وَ ةًواحِادَ أُمَّا ً أُمَّاتُكُمْ هاِِّهِ إِنَّ وَ»واحده و إلاه واحاد. 

ها تقطّ  حاصل  ردند. وقتای  اه جنااب اباراهيم آماد   ساانی  اه تااب  این 1«أَمْرَهُم

  وقتی جناب موتی آمد همچنين؛ «تَقَطَّعُوا»ای زیر بار نرفتند شریعت نوح بودند  عده

در «. بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا»جناب عيسی آمد همچنين؛ رتو  آخرین آمدند همچنين 

 إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا» 2 «راجِعُونَ إِلَيْنا كُلٌّ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ تَقَطَّعُوا وَ»جا این .«زُبُر » :دیگر دارده آی

ل بودن و وحای و مرتِ يتو ربوب يتعد الوهآغاز از ما اتت  آغاز در بُ 3«راجِعُونَ إِلَيْهِ

هار  اماتطور نيسات  اه این« راجِعُونَ إِلَيْنا كُلٌّوَ»تادن و تَدیا  ردن از ما اتت. فرت

 فَمَانْ»رتولی به توی ی  الهی راج  باشند  پاس مبادأ و منتهاا هار دو یکای اتات. 

عد فين در چند بُکلم  لجا تؤا  اتت. این مطلا معلوم اتت  ه این :نتيجه 4«یَعْمَْل

 طاعا اهللتمام شرای  الهيه از مبدأ دین واحاد اتات  اه :  اوعد واحده هستند. بُ امت

اختالفات  می  اماو از نظر تلبی تر  محرمات.  از نظر ایجابی انجام واجبات اتت؛

زماان تکليا  خااص از شاریعت   الفه این اتات  اه در کلامم مه وظيف :مدو. دارند

 واحده تبعيت  نند. 

ید تااب  شاریعت ناوح باشاند  دیگار فين باکلم  لطور  ه در زمان نوح )ع( همان

هاا و دیگاران بایاد صددرصاد تااب   اه آماد نوحی نيسات  اباراهيم« أَمْارَهُمْ تَقَطَّعُاوا»

ين  النبيو همچنين موتی و همچنين عيسای و همچناين خااتم شریعت ابراهيم باشند

 م  آیا تحقق پيدا خواهد  رد؟ در زماانی  اه ایانتوه تحقق؛ مرحل امااین باید اتت. 

و شریعت واحده و تحقاق ایماان و عمال صاالحه واحاده و حکومات و « أُمَّ ً واحِدَةً»

منحصر به فرد بر تمام عالم تکلي  بار محاور ایماان باشاد  از نظار  مستقلفرماندهی 

( خواهناد باود و از نظار ابازار رهباری  اه از تماام امام عاج) ولیّ امرد و رهبر  ه قار

 فَمَانْ» پروراناد.می را ایان مطلاا داردد. این صالحين و اصلحين انتخاب خواهند ش
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یکای  ساانی  :ما دو  فران داریم 1«لِسَعْيِهِ كُْفرانَ فَال مُؤْمِنٌ هُوَ وَ الصَّالِحاتِ مِنَ یَعْمَْل

عاد ای در هار دو بُ ه دارای مراتاا ایماان و اعماا  صاالحه بودناد و مقاماات عالياه

ران اتات ولای در عاالم دنياا  اه عاالم داشتند  فقط بعد از مرگ. تعی این قابال جبا

 كُْفارانَ فَاال»راقی نيسات؟ امگار نفای اتات« كُْفرانَ فَال» فران اتت. این   تکلي  اتت

 فاران   در هر جا  اه امکاان دارد تاعی او جباران گاردد و نتيجاه داده شاود« لِسَعْيِهِ

اتات  و اتت  ه عالم تکلي   او اولی قدم ه نخواهد شد و تاافل نخواهد شد  مرحل

در دنياا حتماً بایاد  :گویادمی« كُْفارانَ فَاال»عالم بعد الموت اتات. ایان  هثانيه مرحل

در   ترین درجاات  اه داشاتندها و اعماا  صاالحه در آن عاالیزمانی بياید  ه ایمان

 جا تحقق پيدا  ند و اصوالً چنين اتت. همين

لعالمين در عالم تکلي  ااولی تبعيت از شریعت ربه گونه اتت  ه نتيجاصوالً این

عْيِهِ كُْفارانَ فَال»گونه اتت؟ نخير  این هميشه اماگِّارند. منتها ظالمين نمی  اتت « لِساَ

زمانی در هماين عاالم تکليا   -و آیاتی از این قبيل- 2«لِْلمُتَّقينَ اْلعاقِبَ ُ وَ»زمانی  ه 

ت اتات  جباران موالعالم تکلي  اتات و قباله اولی  ه مرحله خواهد آمد  ه مرحل

الِحاتِ مِنَ یَعْمَْل فَمَنْ» .شودمی« الصَّالِحات عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَِّّینَ»زحمات   ل  وَ الصاَّ

چون  ه صد آمد ناود هام - را باال« الصَّالِحاتِ»آن این دتت پایين اتت   «مُؤْمِنٌ هُوَ

  .نور خواندیمه در آی -پيش ماتت

ل بحاث  «حَرَامٌ»ن رجعت اتت  ه این آغازیه جا مرحلاین« وَ حَرَامٌ» را باید مفصاّ

اْلكُْفرَ  مَحَضَ مَنْ»رجعت ه  نيم. چند آیه در قرآن شری  اتت  ه این نسبت به مرحل

 مَانْ« »أَهْلَْكناهاا قَرْیَا ٍ» 3.«یَرْجِعُاون ال أَنَّهُمْ أَهْلَْكناها قَرْیَ ٍ عَل  حَرامٌ وَ»اتت. « مَحْضً

گونه نيست  ه خداوند هر  سی را به عِّاب دنيا و به اتت. این« حْضًاْلكُْفرَ مَ مَحَضَ

عِّاب اتتيصا  مبتال  ند  نه؛ اگر ظلم خيلی باال رفت و تعدّی خيلای زیااد شاد  آن 

  آن هنگام اتت  ه تدوميان غرق و شوندمی فرعونيان غرق و هنگام اتت  ه فرعون

 ه نسبت به قرای متخلّفه باوده  های جمعیشوند. این هال گيرند و چه میآتش می

عاد اجتمااعی عد شخصی و چه در بُاتت  ه بدترین در ات  فر و تکِّیا را چه در بُ

 عد اتت. ها را هال   رده اتت و آیات بسياری در این بُخداوند این  و برونی داشتند
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ا  اه خداوناد در هماين دنيا اتات قارا  و مجتمعااتی  ل ه « أَهْلَْكناها قَرْیَ ٍ»این 

« قَرْیَ ٍ عَل  حَرامٌ وَ»ها زنده نخواهند شد؟ ها را به عِّاب اتتيصا  هال   رد  ایناین

عد ایجابی و  نيم. چون در بُبعد بحث مفصّل عر  می  ای اتته این فعالً اشارهالبت

 هْلَْكناهاأَ قَرْیَ ٍ عَل  حَرامٌ وَ» نيم. داریم بحث می« مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»عد در بُ

وقتی  ه « أَهْلَْكناها قَرْیَ ٍ» اینکهاز رجوع نکردن محروم هستند. برای « یَرْجِعُون ال أَنَّهُمْ

عاِّاب   اگر عِّاب بخواهد تکميال شاود اماجا مبتال به عِّاب برزخ هستند  ند آنمُرد

« هْلَْكناهااأَ قَرْیَ ٍ»هم در دنيا  هم در برزخ  هم در آخرت.  باشد:عد باید در ته بُ امل 

خواهاد هاا نمیبينند  عاِّاب آخارت را هام خواهناد دیاد و د  آنعِّاب برزخ را می

ولکن رجوع  1«تَرَْكتُ فيما صالِحً أَعْمَلُ لَعَلك  * ارْجِعُونِ رَبِّ» برگردند  ه اگر برگردند

 مَانْ»( بارای عاِّاب دیادن اتات. و رجاوع عاجمهادی ) شامو جهانها در دولت این

( عاجتکامل بيشتر و حضاور در دولات مهادی ) اینکهاز برای « مَحْضً إِیمَانَاْل مَحَضَ

 اتت. 

 فُتِحَاْت إِ ا حَتَّا » تاا چاه زماانی؟« یَرْجِعُاونَ ال أَهْلَْكناهاا أَنَّهُامْ قَرْیَ ٍ عَل  حَرامٌ وَ»

َْجُوجُ َْجُوجُ وَ یَ ينای  حادب حدب آتمانی  حدب زم 2«یَْنسِلُون حَدَبٍ كُلك مِنْ هُمْ وَ مَ

مرتف  اتت  حدب آتمانی  حدب مرتف   حدب زمينی و حدب بحری؛ تمام نيروهای 

 ند و احتماالً جنا  جهاانی آتمانی و هوایی و جوّی و برّی و بحری افتتاح پيدا می

 یَجوج حاال اینکه 3«.اْلحَقُّ اْلوَعْدُ اْقتَرَبَ وَ  *یَْنسِلُونَ حَدَبٍ كُلك مِنْ هُمْ وَ»توم اتت. 

جاا در همينبحاث دارد  ایان خاود هستند  اآن موق  بحث آن نيسات   چه و مَجوج

  .18ه بحث  ردیم و هم در تور

َْجُوجُ فُتِحَْت إِ ا حَتَّ » َْجُوجُ وَ یَ  ال أَنَّهُامْ ... حَرامٌ»  «یَْنسِلُون حَدَبٍ كُلك مِنْ هُمْ وَ مَ

َْجُوجُ فُتِحَْت»یعنی وقتی  ه . «یَرْجِعُونَ َْجُوجُ وَ یَا از رجاوع « أَهْلَْكناهاا قَرْیَا ٍ» ایان« مَا

 اْقتَارَبَ وَ»جا  اه قيامات نيسات.  نند. چه موق ؟ ایننکردن محروم هستند  رجوع می

عاد نسبت به قيام قيامات دو بُ« اْلحَقُّ اْلوَعْد»؛ «اْلحَقُّ اْلوَعْد اْقتَرَبَ وَ»این «. اْلحَقُّ اْلوَعْد

چااه در عااالم تکلياا  و حيااا  چااه در باارزخ أ  االاتاات   ااه   االماتااقيام یاا   دارد:

 فَاإِ ا اْلحَاقُُُُّ  دُاْلوَعْ اْقتَرَبَ وَ»نشده اتت.  اتت  هنوزحيا  ميرند و ی  قيامت اإلمی
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این «. ظالِمينَ كُنَّا بَْل هِّا مِنْ غَْفلَ ٍ ف  كُنَّا قَدْ وَیْلَنا یا كَفَرُوا الَِّّینَ أَبْصارُ شاخِصَ ٌ هِ َ

- سانی  ه منکر هستند به هر طرف بزنند  از نظر داللت ادبی و داللت لااوی را ه آی

رجوع خاص خواهند داشت  سانی  ه اهال : گویدمی - نمبه طور اجما  عر  می

 هال  شده هستند. ه قری

 وَ»الجما  اتات. ثانياً ایان القياما   یومالقيام  نيست  چاون یوم برای یوماوالًاین 

قيامت  باری باشاد  قيامِ ه آخرین ه وعد آنکهیعنی قبل از   اتت« اْلحَقُّ وَعْدُاْل اْقتَرَبَ

«. اْلكُْفارَ مَحْضاً مَحَاضَ مَانْ»ها رجاوع خواهناد  ارد این  اإلحيا قيام و   اإلماتقيام 

 .  نيمرا ما تصدیق می« اْلكُْفرَ مَحْضً مَحَضَ مَنْ»جا روایات این

 إِنَّ ... * ... * هاؤُال ِ كاانَ لَاوْ... *  اللَّاهِ دُونِ مِانْ تَعْبُادُونَ ماا وَ إِنَّكُامْ» :بعد از آن

آن جریاان ه رتد باه... هماتا می 1«مُبْعَدُونَ عَْنها أُولئِكَ اْلحُسْن  مِنَّا لَهُمْ تَبَقَْت الَِّّینَ

زناده  اردن ایان  صاارایبعاد از قيامات  .قيامت اتت  همه جریان قيامت  بری اتت

خاواهيم  اه میاین«. كَتَبْناا لَقَدْ وَ»بعد   را در دولت مهدی« اْلكُْفرَ مَحْضً ضَمَحَ مَنْ»

 اْلإِیمَاانَ مَحَاضَ مَانْ» از محورهای بحث ایجابی  اه دومبحث  نيم  به عنوان محور 

 اتت. « مَحْضً

ه اتات؟ مکار ؟ ار   ادام ا 2«اْلاََرْ  أَنَّ الاِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»

خادای « اْلاََرْ  أَنَّ» اتت؟ مدینه اتات؟ شارق اوتاط اتات؟ نخيار  مکهمگر خدا در 

 د باود مقياداشات  آن ار  اگار ار  قيادی می« اْلََرْ  أَنَّ»فرماید: االر  میخالق

ار    االزماين ماا  ه ناه فقااط ایان  ار  ار  تکليا   ال ادام ار ؟ « اْلاََرْ  أَنَّ»

فينی وجود دارند و آیاتی اشاره به کلها و در تمام  راتی  ه متمانتکلي . در تمام آ

 وَ دابَّا ٍ مِانْ فيهِما بَثَّ ما وَ اْلََرْ ِ وَ السَّماواتِ خَْلقُ آیاتِهِ مِنْ وَ» :این مطلا دارد  ه

 خَْلاقُ آیاتِاهِ مِانْ وَ»خاواهيم تفصايل بادهيم نمی 3«.قَادیرٌ یَشاا   إِ ا جَمْعِهِامْ عَلا  هُوَ

دانسات  حااال هام بشار تاا دیاروز نمی«. دابَّا ٍ مِانْ فيهِما بَثَّ ما وَ اْلََرْ ِ وَ السَّماواتِ

داناد ها و زمين از جنبندگانی.  ادام بشار میداند. و آنچه ما پرا ندیم در آتماننمی

 مِانْ فيهِماا بَاثَّ ماا وَ»هایی هساتند؟ انساانحيواناتی یاا احيانً   ه در  رات آتمانی

شامل تمام جنبندگان شاود. جنبنادگان بارّی  بحاری   اینکهبرای   فرمود« دابَّ ٍ»؛ «دابَّ ٍ
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گاردد. العقو  برمیبه  وی «هُم»ا نفرمود  جَمْعِهِ« جَمْعِهِمْ عَل  هُوَ وَ» جوّی و هر چه.

جما   اتات  البثبعد  این جم   اتت «یَشا   إِ ا»  َ نيست شا إِ ا «جَمْعِهِمْ عَل  هُوَ وَ»

آغاازین جنبنادگان ه خداوند در مرحلطور  ه در حيات تکلي  اتت. همان البثبعد 

« قَادیرٌ یَشاا   إِ ا جَمْعِهِمْ عَل  هُوَ وَ»طور هم همان  پخش  رد ها و زمينرا در آتمان

 رات دیگری  العقو  ویها و زمين ما انسانه العقو   رالعقو  اتت   وی وی «هُم»

   جم  خواهند شد. «قَدیرٌ یَشا   إِ ا»شناتيم و ما نمیهم  ه هستند 

تاوار خواهناد شاد و بااال  پيماهاازماين زودتار باه  يهانه العقو  این  رآیا  وی

 كَتَبْناا لَقَدْ وَ»ها زودتر؟ این را بلد نيستيم. حاال این اشاره بود  ه خواهند رفت  یا آن

ار  تکليا . ماا در روایاات ایان مطلاا را   ال« اْلََرْ َ أَنَّ الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ 

( فقاط مرباوب باه عاج) ولیّ امراتالمی مطلق  شمو جهانبسيار داریم  ه حا ميت 

 عِبادِيَ یَرِثُها اْلََرْ َ أَنَّ» فه را خواهد گرفت.کل رات م  لزمين نخواهد بود. ه این  ر

الِحُونَ عِباادِيَ»؛ «الصَّالِحُونَ  55ه ناور آیاه ی اتات  اه در تاورصاالحونان هما« الصاَّ

 الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَِّّینَ اللَّهُ وَعَدَ» :خواندیم  ه خداوند وعده داده اتت

 تا آخر  ه حدود دو هفته بحث داشتيم. «. اْلََرْ ِ فِ  لَيَسْتَْخلِفَنَّهُمْ

الِحُ عِبااادِيَ یَرِثُهااا اْلااََرْ َ أَنَّ» آن « نَعابِاادی لِقَااوْمٍ لَبَالغااً هااِّا فاا  إِنَّ*  ونَالصااَّ

اتت به عناوان خاالص  اه تاراز  عبادةاهللو  طاع اهللها هایی  ه تمام زندگی آنگروه

ْلنا َ ماا وَ»نور  ه آی هستند بر حسا آنچه از آیات دیگر فهميدیم از جمله او  « أَرْتاَ

الِحُونَ باادِيَعِ»ار  را   القضيه چيست؟ ایان قضايه چيسات  اه  ؟چرا وارث « الصاَّ

های قاصار  های نااقص  تالطهجور  تالطههای جور و نيماهخواهند بود؟ تمام تلطه

  حربای و تجااری و غياره ابعاد علمای و عملای و تياتای و  لهای مقصّر در تلطه

جهاان تکليا  باه طاور   لدر   عالم تکلي  تلطات  لتمام از بين خواهد رفت. و 

الِحُونَ عِباادِيَ»مشمو  مربوب به  ْلنا َ ماا وَ»خواهاد باود. چارا؟ چاون « الصاَّ  إاِلَّ أَرْتاَ

 اماتآخارین از بارای  نبایگونه نيستند  انبيا  قبل از انبيا  اینه هم 1«لِْلعالَمينَ رَحْمَ ً

ایان رتاالت آخارین باه  اماای رحمت بودناد  عاالمين نباود. خاصای در زمان خاصه

 او عاد عاد؛ در بُدر چناد بُ شامو جهان  گاردد. شامورتو  )ص( باید جهانه وتيل

 دومعااد در بُ و تااوم و چهااارم. دومو  او هاام داشااتند.  يااهوالیاات عاازم اتاات  ااه بق

تحققی اتت.  شمو جهانتکليفی اتت و ی   شمو جهانتحققی  ی   شمو جهان
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ن تکليفی  ه ا ثر  هم عمل نکردند و زیر بار نرفتند هنوز هم نرفتناد  ایا شمو جهان

اتت. شریعت نوح همگانی بود  شاریعت اباراهيم  شاریعت  لعزمااولوبرای پنج رتالت 

 ق نيافت. حقولی ت  همگانی بود عيسیموتی  شریعت 

از انبيا  نياماده  اینبیجریان خاص اتت و این تعبير بر هيچ « أَرْتَْلنا َ ما وَ»این 

تماام جهاان تکليا  بایاد «. ْلعاالَمينَلِ رَحْمَا ً إاِلَّ» حصار اتات« أَرْتَْلنا َ ما وَ»اتت. 

در رتالت آخرین شود  هنوز نشده اتات. اآن هام  اه ماا  يهمشمو  این رحمت ربان

تشکيالت دولت اتالمی دادیم  در ميان ما هم نشده؛ ا ثریت پيدا نکرده  بلکاه هناوز 

 دارد.  يتهم اقل

ما در تفهم مارادات قرآنای  . نم عر  را یاجا مقدمهاین« الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»

تاات قدایان آیاات و مه  ننادنه حالت تعه داشته باشيم نه حالات  ايق  علام ناز 

او مطلقه اتات و  ربانيتمطلقه اتت  قدرت او مطلقه اتت  رحمت او مطلقه اتت  

هاای تکليا  گفتاه زمان  لدر  فينکلم  لآنچه را شاید و باید الی یوم الدین برای 

هایی  اه بایاد و شااید گفتاه آن غيا 1«بِضَنينٍ اْلاَيْاِ عَلَ  هُوَ ما وَ»اتت.  باشد  گفته

شود و تبيين گردد در این قرآن شری  آمده اتت  بخلی در  ار نيست  جهلی در  ار 

 نيست  عجزی در  ار نيست. 

 حق   نيم نيم  فکر میمی دقتلاات و جمالت قرآن شری  بنابراین ما وقتی در 

تضييق هام ناداریم و اگار ماا در لاتای از  حقگوید نداریم و ز آنچه قرآن میتوتعه ا

عد ای  در بُعد جملهعد لاوی و در بُای از قرآن  احتماالتی را در بُجمله قرآن  و یا در

اتت.  الجم جم مراد باشد. مقام فصاحتی و بالغتی دیدیم تمام این احتماالت باید 

گوناه نيسات  اه خداوناد جا عر   ردیم. اینً ایناین را بارها عر   ردیم خصوص

 ایان اوالًمعنای واحاد محاا  اتات   اتتعما  لفظ در ا ثر ازمقلد اصو  ما باشد  ه 

را  الجما جم دارد و مقاام  الجما جم مقام  يتمحا  نيست. خداوند در اصل الوه

ته آیاات الب 2«ْشهَدُتَ یَوْمَ»معصومين.  ارمه)ص( و  اهللرتو دهد به رتل و ال تيّما می

هاؤاُل ِ  عَلا  بِاكَ جِْئناا وَ»دارد  اه  اهللرتاو شهادت بسيار اتت  مقام شاهادتی  اه 

 شهدا  اتت. الاین شهيد  3«شَهِيد 

                                                           

 .24آیه تکویر، . 1

 .24آیه نور، . 2
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فين تلبً و ایجابً در  ل کلم  لت و اعمالی  ه ياتمام افکار و علوم و عقاید و ن

اتت  چگونه شاهد اتت؟ خداوند  رتل  پيامبر شاهد حتی  های تکلي  داشتندزمان

فاين را اراراه کلم  التمام  ارهای  ولیّ امربه او داده اتت  اآن به  الجم جم مقام 

 نم  شاما داند من چاه فکار مایاتت  در آن واحد می الجم جم دهد. این مقام می

عر ی اتات. حااال  الجم جم  ند  این مقام  نيد  فالن  س چه فکر میچه فکر می

داللی  لاتی  ه دارای چند معنا اتت  خداوند هر چند معنا را اراده  الجم جم ام مق

در لاات عربای  مثاباه 1«أَمْناً وَ لِلنَّااسِ مَثابَا ً اْلبَيْاتَ جَعَْلنَاا إِْ  وَ» گونه نيست. ند  این

 فِا  بَايْنِقَْل مِانْ لِرَجُالٍ اللَّاهُ جَعَالَ ما» تا مراد اتت. اینچهاردهمعنا دارد  هر  چهارده

 را نیاعاخداوند با ی  لات تمام م نيستيم.خدا  ه آدم نيست  ما هم  ه خدا  2«جَوْفِهِ

 زد.  ند و اگر معنای خاص اراده  رده بود قيد میاراده می  دارد  ه

 كَتَبْنا لَقَدْ وَ» احتماالت:این زبور چيست؟ « الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ» :جاحا  در این

گویناد.  ه محکام نوشاته شاده زباور می  آن«ما  ُتِاَ»یعنی  «ما زُبِرَ»ر زَبو« الزَّبُورِ  فِ

از بين رود این زبور من زبر الحدیاد اتات.  و پا  شود   امکان درد ه نوشته شدهآن

طور نيست  ه شل های آهن محکم هستند  اینهای آهن اتت  برادهزبر الحدید براده

  آنچاه باه طاور «ماا زُبِارَ»از نظر اصال لاات  زبورد تا  رد. حاال بشو نخمانند   باشند

گونه خيا  ود اتت؟ چنانکه ما ایندا زبور  زبورمحکم تثبيت شده اتت. حاال آیا این 

ها  در آیاد در نوشاتهگونه به گماان ماا میاین   نيم. هر وقت لفظ زبور گفته شودمی

ر زبا تا انبيا  زبور نيساتند؟ هماه  يهبق ود اتت؟ مگرداها  ه زبور ها  در درسگفته

ود اتات  زباورتر از تاورات داها زبورتر هساتند  قارآن زباورتر از زباور هستند  بعضی

 اتت. یترتر اتت  وحی باالتر و عالیاتت  زبورتر از انجيل اتت   تاب

طور اتت. لفظ قرآن اختصاص به این قرآن اخير پيدا در قرآن هم همين  ما اینکه

 3؛«أَْقاوَم هِا َ لِلَّتا  یَهْدي اْلقُرْآنَ هَِّا إِنَّ» امااتت  عَلَم شده اتت  درتت اتت.   رده

هاای خوانادنی مراحال دارد  ست. یعنی وحیههای دیگر هم پس قرآن« اْلقُرْآنَ هَِّا»

یا اتت. های خواندنی این وحی اتت  ه نام آن قرآن باالترین مراحل وحی آخرین و

لَما فَلَمَّاا»الهای  اتاالم هساتند. تاه قدام ادیان و شارای  ماتالم تم اتالم؛  تَلَّاهُ وَ أَتاْ

                                                           

 .125آیه بقره، . 1
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  باالترین اتاالم اتات  ولکان اتاالم اخيار را اتاالم «مَتلَأَ»جناب ابراهيم  1«لِْلجَبينِ

شاود. و هام نمی نساخجاا اتات و گویند  چرا؟ چون بااالترین مراحال تساليم اینمی

آخارین را  آخرین باشند  باید ایان اتاالمِ این اتالمِ نندگان قبلی اگر در زمان تسليم

زمان آقاای بروجاردی باود   در مرج  تقليد بيستبپِّیرند؛ این اتالم شد. فر   نيد 

مرجا  بودناد. یاا در انجيال هام  ياهگفتناد مرجا  یعنای آقاای بروجاردی  بقمی ولای

اتام عيسای خاتم )ص( اتت. از عيسای   آقا خواهد آمد  آقای انبيا  رتو  گوید:می

 برد و آقا خواهد آمد. برد  از یحيی اتم یحيی میمی

معنا دارد  دوازدهالوحی هستند و قرآن های انبيا   قراريننسبت به قرآن تمام وحی

هاای تاایر  تاب اماامعنا در باالترین تبلور آن در این قرآن اخير اتات.  دوازدهو این 

صاحا وحی ه فرشته اند به واتطخووحی هم خواندنی هستند. خداوند وحی را می

های خوانادنیه های وحی  ه همباالترین خواندنی اماين  نبيو حامل وحی بر قلوب 

 وحی را با ا افه دارد  این قرآن اخير اتت. 

های وحای  ه تمام  تاب رتاندمیو لِّا قرآن شری  آیاتی دارد  ه در این آیات 

این قرآن.  2؛«واحِدَةً جُمْلَ ً اْلقُرْآنُ عَلَيْهِ نُزك َ ال لَوْ واكَفَرُ الَِّّینَ قا َ وَ» :قرآن اتت. مثالً

 ال الَّاِّینَ قاا َ» ناد؟ چرا خداوند ایان قارآن را عاو  نمی: گویدمی  ه یا آیات دیگر

آورد یاا ایان چرا خداوند قرآن دیگار نمای 3«بَدِّْلهُ أَوْ هِّا غَيْرِ بِقُرْآنٍ اْرتِ لِقا َنَا یَرْجُونَ

خواهد ما را آهوفهم خواهد به ما بفهماند؟ میدانيد خدا چه میرا بد   ند؟ میقرآن 

نيساتيد.  چيزی خواهد بگوید شما هيچچيست؟ می دوم ند  من آهو هستم  آهو اتم 

  نی. او را فراموش نمی اما  اتم خود را ممکن اتت فراموش  نی

« اْلقُارْآنَ هَِّا»ين هستند. حاال آیاتی بر این مطلا داریم  ه قرارين وحی همه قرار

مرتباه   ار  دهقارآن شاری  حادود   لطور اتت. زبور در دليل دارد  زبور هم همين

اگار زباور اتام  4«زُبُور  دَاوُدَ آتَيْنَا و» :جا داریمدوزبور  را « الزَّبور  الزُّبر  زبور »شده  

گار گفتايم باه فاالن طاور نيسات؟ االزّباور باشاد  مگار این بود  بایدد داوخاص  تاب 

گفتيم  تاب را به او دادیام   اما  های دیگر هم  تاب اتتشخص  تابی دادیم   تاب
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 .32آیه فرقان، . 2
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باور نيسات  زّال« زُبُاور  دَاوُدَ آتَيْنَاا و»یعنی این  تاب را به او دادیم. در دو جای قرآن 

 دداوهای ثابات وحای باه ثاابتی از نوشاتهه ی  نوشاتانوشاتهالزّبر نيست. زبور  یعنای 

اگر مراد این بود  ه اتم  تاب وحی  اما  زبور  اتت  الزّبر نيست  الزّبور نيست. دادیم

علام  اه  .چون لفظ زبور  ه عَلَم نيست و لاِّا الزّبار داریام  زبور بود  الزّبور بود داود

گویناد. پاس ایان لفاظ الزید  العلای  اه نمی  گویندالزید  ه نمی گيرد.ال  و الم نمی

به آیات  اینکه ند و قبل از می توجه ه  او   آیدبه  هن آدم می او   جازبور در این

  ها اتاتها و نوشاتهبه آن اصطالحاتی  ه در فکرهای ماا از شانيده   ند توجهدیگر 

 وَ»  نيم.جاا گيار مایزبور اتت و لِّا این داود ند زبور یعنی  تاب شخص می خيا 

  ر باید قبال از زباور باشاد   پس   ر  دام اتت؟« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ

پس آن   ار عباارت اتات از تاورات  چاون در دو جاای قارآن باه تاورات لفاظ   ار 

 اتتعما  شده اتت. 

یکی هم در   اتت داودیکی در زبور  :بنابراین در دو جا خداوند این وعده را داده

   تاب اشاعياگر در انجيل نيست؟ مگر در تورات اتت. مگر در قرآن نيست؟ هست؛ م

؟ مگر در  تاب دانيا  نيست؟ مگر در  تاب یرميا نيست؟ مگر در  تاب حبقوق نيست

پاس چارا  .نيست؟ مگر در  تا فرعی انبيا  تورات نيست؟ هست  زیاد هم هسات نبی

 ه  ؟ با اینمدهيجواب  متوانيشد؟ این تؤا  را با چه می« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ»فقط 

تابر    نمچندین احتما  برای زبور هست من عر  می  زبور چند احتما  دارد این

الم جانس  و الم  الا  و الا  «الزَّبُاور»« الزَّبُاورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ» -1  نيم.تقسيم می و

هاای آتامانی را تماام  تاب «الزَّبُاور»آتامانی اتات و ایان ه اتت  زبور  تاب نوشات

در   اوتاتای زرتشات در  تااب حتایبااالتر   حتیطور هم هست. همين  امل اتتش

های مشر ين هام ایان جریاان وجاود های زرتشت  در  تاب شا مونی  در  تابگات

 حتاین را مطالعه  نيد. از  تا انبياا  و عهدیت اخوانيم. بشاردارد و این را بعد  می

 .غير انبيا 

 ستاید دانست تا  ه آگاهب   تتااجماع ملل بقي  اهلل 

 موشا رجعت آرد به شهر بن  از قو  یهود حضرت موتی  و

 ویْ رَ ان شاه نهفته روی در   قوم حنيفه راتت این دعوا 

 به چرخ چار عيسی را برده تا   نصرانی نيز از فراز دار 

 از مقدم وی جهان جنان گردد  مان گردد ظاهر چو در آخرالز
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باید دانست   هلل اتت   ابقي -و ادیان نينیمتدنه فقط -اجماع ملل 

 ستتا  ه آگاه

بلکاه  تاا غيار رتامی   این  تابت وحی در انحصار  تاا رتامی وحای نيسات

هاا از داشته باشيم  تا غير وحای  این توجه این مطلاوحی هم دارد. منتها باید به 

وحای  آخرین خواهد آمد و چنين و چناان خواهاد شاد؟ ایان دانند  ه دولتِ جا می

های زرتشت  ه با لات اصل ها هم حالت التقاطی دارند. اگر در  تاب گاتاتت  آن

تالم و در تفسير  با اصال اوتاتایی  اه بارای شاش رتو  االاوتتایی نقل  ردیم در 

  بخاش از پانج بخاش ها  ه یاهزار تا  قبل اتت  وقتی  ه زرتشت در  تاب گات

 شامو جهانت دولت يادهد  از خصوصاز دولت آخرین خبر می تاب زرتشت اتت  

دهد  همچنين و در  تاب شا مونی هندی خبر می .دهدی آخرین خبر میربانالهی و 

 همچنين این اخبار اتت. 

 بَعْادِ مِانْ الزَّبُاورِ فِا »اگر ما خياا   نايم  ه این مطلا  ایاشاره  ردم بر را هااین

 دهيم:میاحتما  نه  ما چند   اتت داودزبور فقط زبور « الِّكْكرِ

  ؛داودی  زبور  زبور  -1

 . تا انبيا   لزبور  -2

   ر دارای پنج مرحله اتت: « الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ»بعد 

 دادن باه رتال و مرتالٌ  رتِّه  ه مادّاتت یعنی آن 1«اْلحَكِيمِ الِّكْكرِ» مرحله او :

برای خدا   ر اتات   نه  إليهم اتت  ه عنداهلل اتت. علمی  ه عنداهلل اتت   ر اتت

دهاد  ن مینبيايبعد  نزو  به قلاوب     ر اتته نزو  مادّالاتت  ه قبل  رآن مادّه تِّ

 اولی   ر اتت. ه مرحل

إلايهم را  اتت تمام رتل و مرتلٌوحی ه به وتيلدادن خداوند   رتِّ :مدوه مرحل

 خواهد شد.  ی ه چنين جریان

م تاوه مرحلا« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  تَبْناكَ لَقَدْ وَ»ها اتت  تا این :متوه مرحل

 ها اتت.  تا این

  رهای اصلی    رهای اصلی  ه  تا آتمانی اصلی باشاند  اه  :چهارمه مرحل

 این پنج  تاب اتت. 

                                                           

  .58عمران، آیه . آل1
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 امااهای آتمانی قبل از قرآن تحریفااتی شاده  در ميان این  تاب پنجم:ه و مرحل

ق خيلای حقاباه طاور مت آنتر مانده و این بشارت در  ه  متر تحری  شده و تالمآن

ایان مطلاا را  داودزباور  37اتات. در فصال  داوديّن   ر شده اتت  هماين زباور ب

 تکرار  رده اتت.  داودخداوند در این  تاب زبور 

ز های علنی قرآن عبارت اتت ایکی از اتم« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»

  ری  اما  تمام  تا انبيا    ر اتت 1«تُسْئَلُونَ تَوْفَ وَ لِقَوْمِكَ وَ لَكَ لَِِّْكرٌ إِنَّهُ وَ» .  ر

  فاينکلم  التمام مجهوالت اتات از بارای  ر ك ه تمام   رها در آن جم  اتت و مِّ

ت ا راین قرآن شری  اتت. پس قرآن   ر اتت   تاا اصالی انبياا    ار هساتند  تاِّ

به تَتيس دولت آخرین داده اتت ی  ه خداوند نسبت ا  ر هستند. و این وعدهانبيا  

  تا انبيا  و غير انبيا  موجود اتت.   لدر 

عد زماانی اتات؟ آیاا بعاد رتبای اتات؟ آیاا هام بعد چيست؟ آیا بِ« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ»

جاا احتماا  در این تایهاا احتماا  اتات  حادود اینه زمانی و هم رتبی اتت؟ هم

 ه باا لفاظ و باا معناا هماهنا  اتات  آیاه  نيم. آنمنتها تبر و تقسيم می  دهيممی

بسايار زیاادی  ت نيم احتمااالقبو  مای   نند ند  آیات دیگر تصدیق میتصدیق می

 اه بار خاالف لفاظ اتات  لاات اتات  بار هاایی احتما   آن تیاتت از این حدود 

گاِّاریم. ایان هاا را  ناار میات دیگار آنآیا آیاه و خالف مراد اتت  از نظر خود این

درتت به آیات بنگاریم و   معنی تبر و تقسيم داللی اتت بر مبنای نگریستن مستقيم

 ی قارل نباشيم. اتضييق و توتعه

یکی  عد دارد:عد از نظر اتتعمالی دو بُاین بَ« الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِ  كَتَبْنا لَقَدْ وَ»

عنی بعد از آن   ری  ه خداوند در آن این بشارت و وعاده را یادداشات ی  عد زمانیبَ

 داودبعد  در زبور ایان مطلاا را آورده اتات  اه ایان زباور  تااب زباور    رده اتت

عد خاص باشد یا هر  تاب آتمانی  ه بعد از آن   ر اتت  ه تورات اتت. این ی  بَ

ای باه عاد رتباهی هام داریام. بَاباهای و بعاد رتی  بَعد درجه اینکهزمانی اتت. برای 

عد اتات  چاون از  ه از نظر زمانی بَنوردد و آنزمان  اری ندارد. زمان را در هم می

را  اتت و آن گوید گِّشتهاتت میتر پایينرا  ه  ای و مقامی باالتر اتت  آنتبهنظر ر

« الاِّكْكرِ بَعْادِ نْمِا»باشاد.  جا   ر قرآندر این«. الِّكْكرِ بَعْدِ مِنْ»گوید:  ه باالتر اتت می

در آن   ار شاده و ماا    تا انبيا  باشاند  لای از قرآن  ه ای و درجهعد رتبهیعنی بَ
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 أَوَّ ُ» 1؛«اْلعابِدینَ أَوَّ ُ فَََنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْل»نمونه در قرآن شری  داریم. مثالً: 

عابادین از آغااز زماان تکليا  تاا   لدر ميان  زمانی اتت؟ پيامبر بزرگوار« اْلعابِدینَ

 أَوَّ ُ فَََنَاا وَلَادٌ لِلارَّحْمنِ كاانَ إِنْ قُْل»ای اتت. رتبه او   زمانی نيست او زمان خود  

عد  هم بعد زمانی و هم احتما  بعد مکانتی اتات. اگار ماراد از جا بَدر این« اْلعابِدینَ

 .ترین وعده را..ن بيان و درخشانخداوند بهتری آنکهیعنی بعد از     ر باشد
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