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 بقا یا فنا روح پس از مرگ 

  

 

 

 

 

 

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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
ضَ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُوورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِ أَنَّ اْلو َرْ» الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أَعُوذُ

الِحُونَ  ْلنا َ إِ َّ  * َ عابِودینَ لِقَووْ ٍ لَبَالغوً هورا فوي إِنَّ* یَرِثُها عِبادِيَ الصوَّ وَ موا أَرَْوَ

 1.«رَحْمَةً لِْلعالَمينَ

 

گانه بحث کردیم. بحث زبور که محوور نرور ما راجع به این جمالت و لغات شش

در قرآن  «ورًابُزَ»لفظ  .«بورالزّ وأ برالزّ وأ زبورًا من یمعنال هو ما»جا ماند. در این ،بود

و  163ه ، آیو4ه یکوی در َوور« زَبُورًا داوُدَ آتَيْناو »شریف در دو جا ذکر شده اَت که 

قل زُبُورًا و لوم یقول الز بور و لَوم یقول لم ی« »زَبُورًا داوُدَ آتَيْناوَ . »55ه ، آی17ه دو  َور

زیودًا کتابوً  عنی زبورًا من الز بر کما یقال آتيتت طبعً «رًازَبُو داوُدَ آتَيْناو »الزَّبور قال: 

در ایون دو آیوه « زَبُوورًا»لفظ «. نو إذا قال آتيت زیدًا الکتاب بيّب الکت یعنی کتابً من

هم مفرد اَت و هم معرّف نيست بلکوه نکوره اَوت  ،مورد بشارت اَت داودکه زبور 

 «.زَبُورًا داوُدَ آتَيْناوَ »
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 :184ه عموران، آیوآله حلّی به    اَت از جمله َورظ زبور جمع مو در آیاتی لف

عد َه بُ« فَإِنْ كَرَّبُو َ فَقَدْ كُرِبَ رَُُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِاْلبَيِّناتِ وَ الز بُرِ وَ اْلكِتابِ اْلمُنيرِ»

 وی اتتصوار ت رَل الهوی و انبيواا الهوی در م لو اصو ً دعو .کنيمدارد که بحث می

هوا دعووت آن امادعوت، بيّنات که دعوت نيست. بيّنات معجزات اَت،  البتهشود. می

 کر مرحلوة اولوی کافّوةالورّکر، اننورار، البشوارا، الورّ»شوود. ر می ی اتتصوادر یک م ل

کروهم بالوحی ترکيرًا للفطر و للعقوول و ییوات رّفين علهيم أن یکلّرَلين الی المالم

 اولی اَت که ترکير اَت.ه این مرحل«. ناتاهلل البيّ

لبية و» إنورار و إتافوه از عواقوب تفلّوف از «. اننورار المرحله ال ّانية المرحلة السوّ

«. تيرٍ یفلّفه شریعة اهلل َبحانه و تعالی المرحلة ال ّال ة التّبشير بکلّ»هلل اَت. اةشریع

ث تواهيم بعد اَت بح چهارجا که جمعً عد ایناین َه مرحله اَت. ما در این َه بُ

تی یعنی اییات البيّنات الّ»، «فَإِنْ كَرَّبُو َ فَقَدْ كُرِبَ رَُُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ بِاْلبَيِّناتِ»کرد 

زبور و کتواب  فرق در چيسوت  فورق بوين«. نيرر و الکتاب المبلّ علی رَا تهم و الزّتد

عنوا  قطوع اَوت، اگور که به م« رمِنَ الزَّبْ»بر که جمع زبور اَت منير در چيست  اگر ز

 .چيست  این یک آیه« وَ اْلكِتابِ اْلمُنيرِ»مراد از زُبر کتب اَت، پس 

هم  «جاا ْتهُمْ» ّالثون آ یة الفامسة و العشرون: السّورا الفامسة و ال اییة ال ّانية:»

دو  1«اْلمُنيورِ كِتوابِبِاْل وَ بِوالز بُرِ وَ بِاْلبَيِّنواتِ رَُُلُهُمْ جاا ْتهُمْ»جا رَل بود و هم این اول

بيّنوات و زبور و کتواب منيور قرآن شریف بين این َه جمع کورده اَوت کوه کل آیه در 

 کتواب کهنالو سيلو و ربوالزّ و ناتيّالب نيب تجمع ميالحک الرّکر یف اواحد هیآ». اَت

*  تَعْلَمُوونَ   مْكُْنوتُ إِنْ الورِْكرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا»َورا النّحل، اییه الرابعة و ا ربعون:  ريمن

فالمرحلوة »ثالوث اَوت. ه جوا نيسوت. ایون مرحلوکتاب منير در این 2«.الز بُرِ وَ بِاْلبَيِّناتِ

 المرحلووة ال ّانيووة، ثووالت کلمووات:» داود« ا ولووی موون إَووتعمال، زبووور، زبووورًا، موورّتين

ت و الزّبور و البيّنات، الزّبور، الکتواب المنيور. المرحلوة ال ّال وة جموع بوين اثنوين بالبيّنوا

 إِنَّوهُ وَ»: 196ه آیو)شعراا(،  26ه چهار  زبر اَت. م الً در َوره مرحل« المرحلة الرّابعة

کل کتابات السّماا النّاحية منهی اننرار قبل القرآن کوریم یصودق «. »اْل َوَّلينَ زُبُرِ لَفي

أَ »: 43ه آیو)قمور(،  54ه گور َوورآیوه دی«. اْلو َوَّلينَ زُبُورِ لَفوي إِنَّوهُ وَ« »عليها زبر األوّلين

 وَ»: 52ه دیگر در هموين َووره آیوه آی« كُفَّارُكُمْ تَيْرٌ مِنْ أُولئِكُمْ أَ ْ لَكُمْ بَراا اٌ فِي الز بُرِ
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ه مؤمنوون آیوه دیگر َووره آی« مُسْتَطَرٌ كَبيرٍ وَ صَغيرٍ كُل  وَ*  الز بُرِ فِي فَعَلُوهُ اٍشَيْ كُل 

 «. قِطعً»یعنی « زُبُرًا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ افَتَقَطَّعُو»: 53

 :و هم معرّفً ذکر شده اَت« ورًابُزَ» :پس ببينيد لفظ زبور هم منکَّرًا ذکر شده اَت

جمع اَت و هم جمعی که بدون الف و « الز بر»که « اْلمُنيرِ اْلكِتابِ وَ الز بُرِ وَ بِاْلبَيِّناتِ»

و آیات دیگر  کوه موا توانودیم. رو  ایون  1«اْل َوَّلينَ زُبُرِ فيلَ إِنَّهُ وَ» :   تعریف اَت

 داودنيسوت. زبوور  داودفهميم که لفظ زبور در اتتصاص کتاب زبور جریانات ما می

لوو »)ع( نيست.  داودلفظ زبور در اتتصاص کتاب رَالت و وحی  اماهم زبور اَت، 

فقو؟  نقوول زبوور  داودیات کتاب دليلٌ علی أنّ المقصود منّ الزّبور فی بعض ای دلّ

  «.الکتب ب موَی فق؟  نقول کتاب موَی، کلّ الکتب  نقول کلّ، کتاداود

جا  قورآن زبوور ذکور شوده  هنُطور نيست که لفظ زبور عَلَم باشد. در بنابراین این

که معرّف « لينَاْل َوَّ زُبُرِ»بر الزّجا  دیگر  هنُ 2«زَبُورًا داوُدَ آتَيْنا»اَت. فق؟ دو جا منکّرًا 

 اینکوهتعریوف بوه اضوافه اَوت یوا  ،اَوت «اْلو َوَّلينَ زُبُرِ» اَت یا به حساب اضافه که 

بوه    دليول بور اَوت و اصوو ً جموع محلّوی  که الف و    تعریف« الز بُرِ وَ بِاْلبَيِّناتِ»

يل بر اَتغراق دلجمع دربياید،  ، الف و    وقتی که َرا، العلما«رِالز بُ»اَتغراق اَت. 

 إِنَّهُ وَ»اَت. پس دليل بر اَتغراق زبور نسبت به کل آنچه را که انبياا دارند ما داریم. 

لٌ مِونْ قَبْلِوكَ جواؤُ » :آن َه آیه اینکهیا « اْل َوَّلينَ زُبُرِ لَفي فَإِنْ كَرَّبُو َ فَقَودْ كُورِبَ رَُوُ

   زبوور داشوت، ادریوس زبوور داشوت، ابوراهيمآد ،همه« رِو الز بُ» اهآنه هم 3«بِاْلبَيِّناتِ

 .«جاؤُ بِاْلبَيِّناتِ وَ الز بُرِ»همه زبور دارند.  زبور داشت،

هموه زبوور « اْلمُنيورِ بِاْلكِتوابِ وَ بِالز بُرِ وَ بِاْلبَيِّناتِ رَُُلُهُمْ جاا ْتهُمْ»دیگر هم که ه آی

تموا  « بِوالز بُرِ وَ بِاْلبَيِّنواتِ» 4«تَعْلَمُوونَ   كُْنتُمْ إِنْ الرِْكرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا»دیگر: ه داشتند. آی

 داودبور داشوتند. پوس زبوور در اتتصواص کتواب نود، ز انبياا که دارا  بيّنوات هسوت

ه مبارکوه آیو اینکوهکتب انبياا را شامل اَت. این یک دليل اَوت بور  ، بلکه کلنيست

دْ كَتَبْنوا وَ لَقَو» نيست،« فی زبورٍ»زبورًا نيست،  5«رِوَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُو»انبياا که ه َور
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وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ أَنَّ »این جنس اَت، یعنی جنس زبور. « فِي الزَّبُورِ

کول   اَوت داودچه کسی گفته اَت کوه مربووب بوه  «اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ

نسبت به « وَ لَقَدْ كَتَبْنا»، پس این بودند دارا  زبورانبياا کل زبور داشتند. وقتی انبياا 

ر الموؤمنين و نوا َوبحانه و تعوالی بشوّ فی کلّ کتابات الوحی ربّ» انبياا اَت.کتب کل 

 في إِنَّأَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُون * » «:ا الصالحين بهره البشارا القاطعةعباد

 داودزبوور فقو؟ . پوس «لِْلعوالَمينَ رَحْمَةً إِ َّ أَرََْْلنا َ ما وَ*  عابِدینَ لِقَوْ ٍ لَبَالغً هرا

( و دولوت مهود  عو بشارات انبياا نسبت به رجعت زموان مهود  ) اینکهنيست. کما 

ات قبل از دولت مهد  و در زمان دولت مهد  هم در قورآن اَوت، ( و تصوصيع )

اَووت، هووم در مزاميوور  داودهوم در انجيوول اَووت، هووم در زبوور  هوم در تووورات اَووت،

کول وق نبوی اَوت و در کتاب اشعياا اَت، هوم در کتواب حبقوَليمان اَت، هم در 

هایی شده اَت، این بشوارت بوه طوور مرکّوز، کوم یوا زیواد تحریف اینکهکتب انبياا با 

 کتب انبياا ذکر شده اَت. کل اشاره یا صریح در 

قهوا بشوارا ربّنوا حلّهوره ال ن نواحيتين إثنتوين یودلّنا علوی أنّمو الواقع الفارجیف»

جواؤُ »طوور اَوت و آیواتی هوم کوه توارجی این واقوع«. کافة کتابات النّبيينبالنّسبة ل

وَ لَقَودْ كَتَبْنوا »توانيم بگویيم که بنابراین ما چطور می طور اَت،این 1«بِاْلبَيِّناتِ وَ الز بُرِ

فقو؟ زبوور « لزَّبُوورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِوَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي ا»  داودفق؟ زبور یعنی « فِي الزَّبُورِ

الف و    عهود  اَوت  عهود تواص جا چه کسی گفته الف و    در ایناَت.  داود

 داوُدَ آتَيْنوا»اَت. گاه عهد عا  اَت. احيانً الف و    عهد تاص اَت. الزّبور یعنوی 

چه کسی گفته این اَت  نه، ممکون اَوت عهود عوا   همان زبورًا، الزّبور یعنی« زَبُورًا

« الزّبر»این البيّنات و الزّبر که فرمودند « جاؤُ بِاْلبَيِّناتِ وَ الز بُرِ»باشد، عهد عا  چيست  

 إِنَّوهُ وَ»عهد ذکر  دارد در آیات دیگور  و عهد ذکر  در َه آیه دارد به لفظ الزّبرپس 

 فَتَقَطَّعُووا» 3،«الز بُورِ فِوي فَعَلُووهُ اٍشَيْ كُل  وَ» 2،«أَ ْ لَكُمْ بَراا اٌ فِي الز بُرِ» ،«لينَاْل َوَّ زُبُرِ لَفي

هفوت موورد بوه طوور کوه در « رًازُبُ»مورد  چهارو « رِالز بُ»مورد  َه 4«زُبُرًا بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ

شده اَت. این کوافی نيسوت  حلّا  به    یا غير محلّا  به    این زبور ذکرجمع یا م
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« وَ لَقَودْ كَتَبْنوا فِوي الزَّبُوورِ» اینکوهتواهيم. قرینه باشد بور اگر قرینه می ،که قرینه باشد

جا حق این اَت که ما تردید کنيم کوه آیوا اگر هم قرینه نباشد، در اینها اَت. همان

اَت  داودزبور هم  گویيمزبر انبياا اَت  میکل اَت یا  داودمراد از زبور فق؟ زبور 

 اَت.  اولزبر انبياا. این بحث کل هم و 

، إنرار زَبر اَت. «الزّبور من زَبَر، قَطَعَ و أنرَرَ»بحث دو  این اَت که زبور چيست  

شوود آن را شوود دَوت گرفوت، نمیها  آهن اَت کوه نمیبراده 1«اْلحَدیدِ زُبَرَ آتُوني»

ن آنچوه تشوونت کرد، باید ذوب کرد. بنوابرای کار  کرد. باید آن را آتش زد، باید آب

کتوب »این زبور اَت، پس زبوور اتو ّ از کتواب اَوت.  ،تافه دارددارد، إنرار دارد، ا

ن َه بفوش اَوت، چرا  برا  این که کتب نبيي« زبر ن )ع( ليست کلّها زبرًا، فيهايالنّبيّ

ع مون الودّعوا عد اربوا نبياا لهم قوا»ات اَت. ن بفش بيّنبفش قبل از کتب نبيي البته

الرَّوالة  یهرا الشفّ  ليدّع ا ا ولی الدّ  ت من آیات اهلل البيّنات أنّالربّانية القاعد

دو  ذکر اَت. لفظ ذکر به ه اولی اَت و مرحله این بيّنات، این مرحل«. اهلل من رَول

ه انبياا اَتعمال شده اَوت، ذکور اَوت. مرحلوکل کتب آَمانی و کل قرآن شریف به 

بوه انبيواا کند. اگر این ذکر  کوه کند یا ت ثير نمینرار اَت. این ذکر یا ت ثير میَو  ا

ت ثير کورد  نرار اَت، اگراکنند، اگر ت ثير نکرد ين القاا میکلفبر م ،آیات بيّناته وَيل

این چهار مرحلوه «. دعوات الرَّاليةالربع أما  األفون بين مراحل فالمکلّ»تبشير اَت. 

 اَت. 

« اْلو َوَّلينَ زُبُورِ لَفوي إِنَّهُ وَ»زبور اَت، زَبر اَت، ه ا  که انرار اَت مرحلمرحلهآن 

هوا  انبيواا ذکور شوده اَوت، ایون ين و در کتاباولوه یعنی در انرارهایی که در السون

نرار اَت، فق؟ جاهایی که زبور، زُبر و الزّبر اَت، اکل مطلب وجود دارد. از قضا در 

و ت َويس  )ع (بُعد، بُعد انرار اَت و جریان رجعت در دولت مهد  نرار اَت. این ا

 ةة المهدویوالدّولوة الحقّو». عد تبشير نرار  و بُاعد عد دارد؛ بُ( دو بُع دولت مهد  )

وَ «. »فور محضوًرار بالنّسبة لمون محّوض المحوض الکفيها إنرار و فيها تبشير. إن )ع (

لوووا و التّبشووير للوورین آمنوووا و عم» 2.«ننَّهُوومْ   یَرْجِعُوووقَرْیَووةٍ أَهْلَْكناهووا أَ حَوورا ٌ عَلوو 

الحات الَّوورینَ آمَنُوووا وَ عَمِلُوووا »تعووابير  در قوورآن شووریف اَووت. تعووابير  بوورا  «. الصووّ
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الِحاتِ» هست. یک مورد: 1«الصَّالِحات کوه  2«وَعَدَ اللَّهُ الَّرینَ آمَنُوا مِْنكُمْ وَ عَمِلُوا الصوَّ

أَنَّ اْلو َرْضَ یَرِثُهوا عِبوادِيَ » :  بود که ما چند روز بحوث کوردیم و همچنوينمحوره آی

  3.«الصَّالِحُونَ

ا رض بصووراٍ صوالحةٍ  هوم قُووّاد« وا الصَّالِحاتِالَّرینَ آمَنُوا وَ عَمِلُ»الصّالحون و »

نوور  هدر آیو :ين اعم اَت، عابودین اعوم اَوت. موا چهوار تعبيور داریوممتق اما«. ربّانية

الِحاتِ» أَنَّ اْلوو َرْضَ یَرِثُهووا عِبووادِيَ »و صووالحين « الَّوورینَ آمَنُوووا مِووْنكُمْ وَ عَمِلُوووا الصووَّ

، این نيست که در زمان دولت مهود  ایون آد  فقو؟ موؤمن اَوت« یَرِثُها« »الصَّالِحُونَ

بادَِي عِ»چه جزئی و چه کلّی را ها ها و رهبر ها و حکومت، یعنی قدرت«یَرِثُها» تير،

کول در  ،معنا  تاص داردکنيم، الصّالحون را عرض میمعنا  گيرند. می« الصَّالِحُونَ

اعوم  4«وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقوينَ» :این دو مورد بود. دو مورد دیگرطور اَت. قرآن هم همين

ين متقوکول هستند  نه. « عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»ين متقکل اعم اَت. آیا « تَّقينَالمُ»اَت، 

هورا  إِنَّ فوي» :ين، دو متقوهستند  نه، پس این یک « نُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتالَّرینَ آمَ»

کوه زمامودار « أَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ» :اولیه مرحل 5.«لَبَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَ

تيّر هسوتند  هستند، انی کههستند. زمامدار بر چه کسانی  باید کسانی باشند. آن کس

صالحين « هرا لَبَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَ إِنَّ في»و درَت هستند و در مسلک ایمان هستند 

طور ر موا هموانها حساب دارد. اگاینه هم« لِلَّرینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» .نفرمود

توانيم تيلی مطلب پيدا کنيم، بيشتر در قرآن دقت کنيم میت میکه در جا  دیگر دق

 قرآن که گنگ نيست.  اماکنيم. ما گنگ هستيم، 

ا رض هسوتند، در مربوب اَت به کسانی که ورثوة تعبيرپس چهار تعبير اَت، دو 

 ها و... یک دَته هم شعبیتها، مدیرها و اَتاندار که فرماندار  )ع (زمان مهد  

 بير دارد: ها دو تعنانی هستند، ایها  ربهستند که مورد این فرمان

 «.را لَبَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَه إِنَّ في» -1

 «. وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ»که « قينَتَّالمُ» -2
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وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْودِ »جا آمده اَت  بنابراین زبور به چه حسابی در این

الِحُونَالرِْكرِ أَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِ أَنَّ اْلو َرْضَ »چورا زبوور فرمووده اَوت  ایون « يَ الصوَّ

الصَّالِحُونَ فی الدّولة أَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ »دو جنبه دارد؛ « یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ

للّرین محّض الکفر  ة إنرار بالنّسبةأو جهةٌ ایجابيّة، جهةٌ َلبيّ ةلها جهةٌ َلبيّ األتيرا

هورا لَبَالغوً لِقَووْ ٍ  إِنَّ فوي»و جهوة ایجابيوة: »یات قبل هوم بوود. آ اینکه، کما «ضًمح

جهت زَبر و قطوع و َولب و  اول ،انبيااه مبارکه و هر دو را تداوند در َور ««عابِدینَ

مَّوةً إِنَّ هورِهِ أُمَّوتُكُمْ أُ»اییة ال ّانية و التّسعون، َورا ا نبيواا: »إنرار را بيان کرده اَت. 

 «.واحِدَاً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

 1«زُبُوورًا بَيْوونَهُمْ أَمْوورَهُمْ فَتَقَطَّعُوووا»دارد: « زُبُوورًا»دیگور ه اولووی اَووت. آیووه ایون مرحلوو 

اهلل بيناتهم للحفاظة  ةهؤ ا المتقطعون الرین تقطّعوا امر اهلل و شرع« أَمْرَهُمْ فَتَقَطَّعُوا»

 فَتَقَطَّعُووا» .«ة و دعووا الدّینيوة اهلل تعوالی ینودّد بهومعووا الرَّواليّد هم دکّاتعلی دکّات

الِحاتِ وَ » :نرار اَت. تبشيرا، این «راجِعُونَ إِلَيْنا بَيْنَهُمْ كُلٌّ أَمْرَهُمْ فَمَنْ یَعْمَْل مِونَ الصوَّ

ا و هوم در اَوتغراق نيسوت  پوس هوم در دنيو« فَال كُْفرانَ»مگر  2،«هُوَ مُؤْمِنٌ فَال كُْفرانَ

ها را موؤمن بکشود و بوا این کفران َعی اَت که در دنيا تما  زحمت ،برزخ و آترت

فَوال كُْفورانَ »اَوتغراق َولب اَوت. « فَال كُْفورانَ»ولو در برزخ، نه  ،ها بميردآن زحمت

هوت زَبور ایون ج« قَرْیَوةٍ وَ حَورا ٌ عَلو »اَت  «   کفران»چطور « لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ

 نرار اَت. ااَت و جهت قطع اَت و جهت 

ا  کوه محورو  هسوتند اهول قریوه« قَرْیَةٍ أَهْلَْكناهوا أَنَّهُومْ   یَرْجِعُوونَ وَ حَرا ٌ عَل »

تداونود بووه عوراب اَتيصووال هووالس کورده اَووت، محوورو  هسوتند از رجوووع نکووردن، 

حَتَّ  إِذا » شوند.ابی میچون رجوع کنند در دنيا عراب حس ،تواهند رجوع نکنندمی

  یرجعووون    ون ن   یرجعوومتووی حوورا ٌ عليووه موو ،حتّووی» «فُتِحَووْت یَووْ جُوَُ وَ مَووْ جُوَُ

لُونَ»«. یرجعووون * وَ    حَتَّوو  إِذا فُتِحَووْت یَووْ جُوَُ وَ مَووْ جُوَُ وَ هُوومْ مِوونْ كُوولِ حَوودَبٍ یَْنسووِ

غَْفلَوةٍ مِونْ  ةٌ أَبْصارُ الَّرینَ كَفَرُوا یا وَیْلَنا قَدْ كُنَّا فوياْقتَرَبَ اْلوَعْدُ اْلحَقُّ فَإِذا هِيَ شاتِصَ

* إِنَّكُمْ وَ موا تَعْبُودُونَ * لَووْ كوانَ هوؤُ اَ * لَهُومْ فيهوا زَفيورٌ * إِنَّ  هرا بَْل كُنَّا ظالِمينَ

تبشوير اَوت،  1«مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»باز تبشير اَت، ببينيد جمع اَت.  3«الَّرینَ
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أُولئِكَ عَْنهوا  إِنَّ الَّرینَ ََبَقَْت لَهُمْ مِنَّا اْلحُسْن »إنرار اَت، « مَحْضً اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»

کول هایی راجوع بوه بعد الموت و قسمت و هایی راجع به قيامتاین قسمت 2«مُبْعَدُونَ

 بحث بود. 

ایون  3«* وَ لَقَودْ كَتَبْنوا... ... * یَووْ َ نَْطووِي...  یَحْوزُنُهُمُ... * حَسيسَها یَسْمَعُونَ  »

انبيواا یوا در کتوب ه کتب آَمانی که بوا السونکل « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ»نرار اَت. ا

لو تفلّوف انسوانٌ » :عد إنراریک بُ ،عد داردنرار چند بُانرار  دارند و این انبياا جهت ا

المرحلوه ال انيوة مون » یاولوه مرحلو« َويّئة فوی حياتوهعن شرعة اهلل ینرر بمفلّفواتٍ 

اننرار أنّه علی حال هرا الّر  یتفلّف عن شرعة اهلل َيّئاتٌ یو  المهد ، عرابات یو  

المرحلوة الرّابعوة یوو  »، بورزخ، «بعود المووت المرحلوة ال ّال وة»ثانيوه ه مرحل« المهد 

نورار هوم اعود اَوت، را  چهوار بُکه تبشير هوم دا طورعد دارد. همانچهار بُ«. القيامة

تعالی إشواراً إلوی موا فوی نرر ربّنا َبحانه و و لقد کتبنا هنا ی»عد اَت. دارا  چهار بُ

الکفر محضوً و جهوة  جهةٌ َلبية بالنّسبة للّرین محض البشارا الّتی لها هن هرالزّبر م

ي الزَّبُورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِ وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِ»، «ایجابية بالنّسبة للّرین محض ا یمان محضً

نورار اَوت و بورا  طورف دیگور بورا  آن طورف ا«. يَ الصَّالِحُونَأَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِ

 4.«لِْلعالَمينَ رَحْمَةً إِ َّ أَرََْْلنا َ ما وَ*  عابِدینَ لِقَوْ ٍ لَبَالغً هرا في إِنَّ»تبشير اَت. 

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِوي الزَّبُوورِ مِونْ » قوله َبحانه و تعالی:من لمقصود هل ا»بحث َو : 

ذکر چيست  مگر نه این اَت که انبيواا )ع( در «  ما هو المعنی من الرّکر  «بَعْدِ الرِْكرِ

ثال وه ه ، در مرحلکرثانيه چه دارند  تره اولی آیات بيّنات دارند  بله، در مرحله مرحل

« لَقَدْ وَ»تواهد بگوید. تبشير دارند. آیه همين را میه بعراه نرار، در مرحلچه دارند  ا

وَ لَقَودْ كَتَبْنوا فِوي » .«م لثٌ مون التّ کيودات» اَت. ت کيد« كَتَبْنا»ت کيد،  «قَدْ»   ت کيد، 

مِنْ »نرار  آن ها  آَمانی، در بفش اکتابکل ها  آَمانی، وحیکل یعنی « الزَّبُورِ

لَقَدْ كَتَبْنا فی کلّ کتب السّماا و علی السونة کافوة نبيّوين فوی الزّبوور »یعنی « بَعْدِ الرِْكرِ

 کرباید متور اولنرار بعد از ترکير اَت. ا، «یعنی فی اننرار من بعد الرّکر، بعد الترّکير

اثور نکورد  کراگر تور ًابعد ،کنند کرباید متر ًاکه آیات بيّنات اَت، بعد ولا کنند، قبل 
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انبيواا کول نوریرًا و بشويرًا بورا   1،«نَوریرًا وَ بَشيرًا»نرار اَت، اگر اثر کرد تبشير اَت. ا

 اَت. 

ذکّرنوا، مون بعود موا من بعود موا » ، یعنی«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ»پس 

« كَتَبْنا فِوي الزَّبُوورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِ« »يّةفين بحقائق رَاليّة و حقائق رَولذکّرنا المکلّ

دنيا و برزخ ه کننده در ابعاد اربعتافهانرارکننده و کننده و اها  قطعیعنی در آن بيان

اَت  بَعد زمانی اَت.  بَعد چه  ،من بعد ما ذکّرنا، پس بَعد« مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ»و قيامت 

 . زُبر اَتکل لکه نيست، ب داودزبور هم تصوص زبور 

زُبور کول درَت اَت. هوم  ،ستههم  داوداگر بگویيم که مراد از زبور، زبور  :دو 

علما اَت و هوم کل اَت، منافات ندارد. اگر گفتند العلماا هم  داوداَت و هم زبور 

در  داودبينيم در کتواب زبوور جا ما میمنافات ندارد. در این ،اَت اوله علما  درج

جوا چورا در این البتوهآیه در مورد این مطلب اَت.  چهلحدود  ،اوددزبور  37فصل 

به طور تاص مراد باشد در ضمن عوا   چوون در ميوان کتوب انبيواا  داودضمنً زبور 

کنيم، در کوه مطالعوه مویداود در زبور کم شوده اَوت. در زبوور  ،تحریفات شده اَت

یون بشوارت بوه یوو  تحریف کوم شوده اَوت. در کتوب َوایر انبيواا ا داودکتاب وحی 

دَوت نفوورده اَوت.  داودمقدار  دَت تورده اَوت، ولوی در زبوور  )ع (المهد  

کنيم. پس در ضومن مقصوود از مالحره تواهيم کرد و در بشارت عهدین مطالعه می

زُبور باشود و کول چه « وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ». ولکن شودمیهم مراد  داودزبور، زبور 

ماا مون  فیوَ لَقَدْ كَتَبْنا »صحيح اَت  باشد، چه هر دو که داودچه زبور  کلّ زُبور السوّ

 «.مِنْ بَعْدِ الرِْكرِداود و غير 

دادن به  کریک بَعد زمانی اَت، بعد از تر جا دو بَعد اَت:در این« لرِْكرِمِنْ بَعْدِ ا»

و بعد تبشير اَت و « ًمَحْض اْلكُْفرَ مَحَضَ مَنْ»نرار اَت برا  اين که زَبر اَت و کلفم

و لکون »اَوت. « عابِودینَ قَووْ ٍ»تبشير بورا  ه این مرحل« لَبَالغً هرا في إِنَّ»ينيد: لرا بب

بَعد در ایون دو بُعود « مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ»این «. إنرارًا فی الزّبور لقو ٍ عاصين و لقو ٍ عُصاا

سماا اَوت الزبر کل اَت. الزّبور هم این معلو  «  الزّبور کلّ زُبر السّماا»اَت. زمانی 

اگور ذکور را قورآن  اموادادن،  کربعود از تور« مِنْ بَعْدِ الورِْكرِ» در ضمن. داودو هم زبور 

چنانکه آیات بسيار  در قرآن شریف لفظ ذکور را در اتتصواص قورآن آورده  ،بگيریم

ماا فوی حالوة کل فی « »وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ» شود:میاَت، معنی آن این  کتب السوّ
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 أَوَّلُ فَ َنَوا وَلَودٌ لِلورَّحْمنِ كوانَ إِنْ قُوْل« »بعدًا رتبيّوً -عد القرآنب-اننرار من بعد الرّکر 

انبياا، چه ذکر ه ذکر باشد برا  همکل این اوّليت رتبی اَت. پس ذکر، چه  1«اْلعابِدینَ

کوه « تَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الورِْكرِوَ لَقَدْ كَ» مطلب درَت اَتجا مراد قرآن باشد، این

 «.أَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»اَت: بشارت 

انوود از کسووانی کووه َووه دَووته هسووتند؛ یووک دَووته عبارت )عوو (در دولووت مهوود  

مقامان در طول تاریخ تکليف کوه بور باطول ا رض هستند. به جا  تما  صاحبورثة

 دَوْلَتُنَوا»حق و باطل مفلوب بوده اَت یا شایستگی نداشتند، در آینده که  بودند و یا

ها وارد این 3«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّرینَ»ها  الصّالحين اولدرجه  2«الدُّوَلِ آتِرُ

وزیرها و مسولمانان  دولوت، دولوت حوق اَوت و نفسوته شوند. یعنوی هموزمين می

بر چه کسی  باید یک مسلّ؟ٌ عليهمی باشند، یک شَعبی  اماحق،  وزیرها و مدیرها و...

اولوی را ه ها حکومت کنند. پس مرحلها بر اینباید باشند، جماعتی باید باشند که آن

نوور کوه: ه َووره کنيم که دو آیه دارد و از آیا رض اَتفاده میآیات وراثةکل که از 

اولوی ه ایون مرحلو که بحث کوردیم. 4«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّرینَ اللَّهُ وَعَدَ»

کول رحموت و رهبور   يوتنوور و جمع يوتاز این جمع اوله اولی و دَته اَت. طبق

 عالم تکليف انبياا و مانند انبياا هستند. 

 .«مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ» :اوله دَت

رنود و موؤمن هسوتند، نوه موؤمن کسانی که در دولت مهد  تشوریف دا :دو ه دَت

ها کوه هستند، کافر نيستند، مکرّب نيستند، تشریف دارند و هستند. این تال ، مؤمن

 رجوع ندارند. 

کننود، ماننود موا کوه اَوتدعا کسانی هسوتند کوه رجووع با َوتدعا می :َو ه دَت

لت کنيم که ما را هم در دوو تعالی تقاضا می َبحانهاز حضرت اقدس حق  ،کنيممی

 ما هم جزا شعب هستيم. ،فرمایدا  را اجابت میهمهد  بياورید. تداوند عده مبارک

هوا پس شعب َه دَته تواهند بود. شعب و کسانی که دولت مهد  نسبت بوه آن

در ترتيب عدد ، کسانی که در دولوت  اوله دَت دارد َه دَته تواهد بود: يتحاکم
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کوه « مَحْضوً اْلإِیمَانَ مَحَضَ مَنْ»دو  ه اَت. دَت یتمهد  از مؤمنين هستند که اک ر

َو  متوَطين در ایمان هستند ه دَتها تحت َلطه هستند. مقامی ندارند و تود آن

د عوه و تعوالی أن یرجعنوا بنسوتدعی ربنوا َوبحان»ها رجعت با َتدعاا دارند. که این

یوک تعبيور شوده  هواها شعب هسوتند. از ایناین« )ع ( موتنا فی دولةٍ مبارکةٍ مهدویّة

درَوت را اَت و از کسانی که زمامدار هستند تعبير دیگور  شوده اَوت. حوا  تعبيور 

وَ لَقَودْ كَتَبْنوا فِوي الزَّبُوورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِ أَنَّ اْلو َرْضَ یَرِثُهوا عِبوادِيَ »ت کنيد. ببينيود دق

الحون اَوت و ون نيسوت، العابودون نيسوت، الصوّ متقوالمؤمنون نيسوت، ال« الصَّالِحُونَ

ه حساب دارد. این حساب کرده اَت. الصّالحون در قرآن شریف فق؟ به انبياا و درج

 «.الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّرینَ»مؤمنين بعد از انبياا اطالق شده اَت. مانند  اولِ

امل انبياا اَت و کسوانی این ش« الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِْنكُمْ آمَنُوا الَّرینَ اللَّهُ وَعَدَ» 

اند. صالحات فرد ، صالحات تلو انبياا هستند که تما  صالحات را عمل کردهکه تالی

اجتماعی، صالحات عقيدتی، علمی، اتالقی، صالحات در فعل واجبات، صالحات در 

 عَمِلُووا وَ آمَنُووا الَّورینَ»انود. ایون تکليف، تما  صالحات را بدون اَوت ناا عمول کرده

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ »جا که قبالً بحث کردیم. ولی در این« الِحاتِالصَّ

ریخ يطرین علوی األرض طوول تواکلّ األرض یرثها وراثةً عمّون کوانوا مسو« »أَنَّ اْل َرْضَ

ت. من که نيس کرمؤنث اَت، صدا  مر«. ماردا و الصّدّاماتالتّکليف من الفراعنة و النّ

 من الصدو  لسدو  ياف»کرد ، در تفسير نوشتم: به یاد دار  که در صَدو  که بحث می

 عد  اَت. این دو بُ 1،«انیمان قافلة ضدّ صدّا  صدا ٍ

ه   همو«عِبوادِيَ»، کودا  «یَرِثُهوا عِبوادِيَ»تواریخ اَوت. ه فراعنوکل حا  این ارت از 

هوا نيسوتيم.   نه. موا وارت در زمامودار  آن  ما هم هستيم«عِبادِيَ»کل   نه. «عِبادِيَ»

قرآن شریف لفظ صالحون کل ه کنيد. در حا  به الصّالحون توج« الِحُونَعِبادِيَ الصَّ»

آن آموده مرتبوه در قور 26که آمده اَت، این در اتتصاص انبياا اَت. م الً صوالحون 

وَ أَْنكِحُووا »مرتبوه فقو؟ یوک «. الصّيغه َتّة و عشرین مرّا الصّالحون کرّر بنفس»اَت. 

الِحينَ مِونْ عِبوادِكُمْ وَ إِموائِكُمْ اْل َیام   25کوه آن مصولحت اَوت. پوس  2«مِْنكُمْ وَ الصوَّ

 بِرَحْمَتِوكَ أَدْتِْلني»صالحين اَت.  اوله الصّالحين کجا اَت  الصّالحين درج .مرتبه
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الِحينَ عِبوادِ َ في رآن مراجعوه کنيود، لفوظ کنود. شوما بوه قوابوراهيم تقاضوا می 1«الصوَّ

داران اَووووت. يتصووووالح اوله مووووورد، ایوووون درجوووو 26مووووورد از  25صووووالحين در 

 ين، نه عابدین.متقداران، نه مؤمنين، نه يتصالح

الِحُونَ» چورا در  2«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الرِْكرِ أَنَّ اْل َرْضَ یَرِثُها عِبادِيَ الصوَّ

ی اَت، به درد متقفرموده اَت  چون ممکن اَت کسی عابد اَت، جا صالحون این

محرّموات را فوردًا تورس ه توان اَت و همشبتورد. یک آدمی که نمازحکومت نمی

شوود تورد. نمینمی يتبه درد حاکم ، اماددهکند و واجبات را شفصً انجا  میمی

ومت جمهور  اَالمی ها در حککند. اگر بعضی ناَامانیاو را حاکم کرد، تراب می

وارد کنيم، صوالحيت نودارد، دینوی نمویا حمول بور بیر هاآنه هم ،کنيممالحره می

د وزارت هووم کنوومیتوانوود وزارت کنوود. تيووال توانوود حکومووت کنوود، نمینيسووت، نمی

در بواب قضواوت هوم و لرا شود. ضَرَبَ در اصل الضَّرب بوده، نه، اَت، نمی یضربتنّ

توانود قاضوی اب قضاوت کسی که علوم قاضوی بوودن را دارد، میطور داریم. در باین

عمل قضاوت هم باید  3«.أَحْكَامِنَا مِنْ شَيْئً عَرَفَ»شود  تير، بلکه در روایت دارد که 

 کرده باشد. 

شفصی کوه معموار اَوت و درس معموار  و مهندَوی َواتتمان توانوده اَوت، 

 يوتکورده باشود. موا نوه درس حاکمبایود کوار هوم  ،تواند عمالً معمار باشود  تيورمی

ها رو  فسوق و نوادانی و را عمل کردیم. َراغ ما آمد، بعضی يتتواندیم و نه حاکم

هوا را بکَنود کوه آنه ها را درَت کند یا ریشو، تدا یا آنيتشرارت و شهوت و حيوان

دانود ها راحت شود. یک دَوته هوم از رو  نوادانی، نمیجمهور  اَالمی از شر این

وزارت کورد  چطوور دانود چطوور بایود قضواوت کورد  چطوور باید کورد  نمیچه کار 

کنند، فرهنگوی را کلّی کرد  چطور وزیر فرهنگی کرد  پزشک را وزیر فرهنگ میمدیر

 شود. کنند، این نمیدارند و پزشک میبرمی

ين اَوت. ایون حسواب متقوغير از عابدون اَت و غيور از « عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»این 

نکرده کوار . موا حسوابوجوود داردکامالً  )ع (ها در دولت مهد  و این حساب دارد

علوم موا کشوش پيودا نکورد کوه فوالن  ،کردیم. یا رو  نادانی یا اگر هرچه فکور کوردیم
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ا  را صادر کار را ندارد. اگر مرحو  آقا  تمينی فرمان هشت مادّه يتشف  صالح

ها  مفتلوف در ا  به زبانمان هشت مادّهکرد، فریاد زد و گریه کرد و ناله کرد که فر

را پور از توون کونم، ایون  هاعالم پفش شد که من حاکم شرع درَت نکرد  کوه شوهر

 باید بداند. 

شفصويًّ صوالحً عمليوً »عد اَوت. مرحلوه اولوی: چند بُ« عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»پس 

 ، امرًا بوالمعروف و نهيوًثانيً عمالً بالواجبات الشفصيّة و ترکً للمحرّمات الشفصيّة.

قودر توالی از توانود امور کنود، اینقدر از معروف پر اَت که میتود این«. عن المنکر

تواند نهی از منکر کند. امر به معروف نياز به ایون دارد کوه توود منکرات اَت که می

ر شما معروف را ترس نکنيد و نهی از منکر نياز به این دارد که تود شما آلوده به منک

آمورٍ بوالمعروف و کولّ  هل کلّ»َو  کافی اَت. ه دو  اَت. مرحله نشوید. این مرحل

 حساب دارد. « له السّلطة  طليقناهیٍ عن المنکر 

توانود معلوم شوود  ا  شودن، هور کسوی میرَوهها، مدیر مدَو  زمامدار ه مرحل

و غيره وزیر شدن شدن، معاون شدن، وزیر شدن، نفست متير، مدیر مدرَه شدن، معل

ها حساب دارد، حساب علمی و عملی بر مبنا  قورآن دارد. پوس فرموود: که تما  این

إِنَّ »یوا  1«وَ اْلعاقِبَةُ لِْلمُتَّقينَ» البته فرمود:، عباد  المتّقون نفرمود. «عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»

ا بوه درد وزارت آدمی که عابد اَت، عادل هم اَت، ام 2«هرا لَبَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَ في

محفوو   اوا  اَت کوه عابود بوودن ، یعنی َلطه، َلطهاَتتورد. این بالغ که نمی

نيسوت، بلکوه تقووا  مطلقوه اَوت،  يوهاَت. مجبور نيست که تفلّف کند، در حال تق

ابعاد اَت و لورا کل حکومت صالحين در  ،حکومتی که َيطره دارد اینکهچرا  برا  

تَبْنوا فِوي الزَّبُوورِ مِونْ بَعْودِ الورِْكرِ أَنَّ اْلو َرْضَ یَرِثُهوا عِبوادِيَ وَ لَقَودْ كَ» عبارت عوض شد:

آن « لِقَووْ ٍ عابِودینَ»صوالحين نيسوت، « هرا لَبَالغً لِقَووْ ٍ عابِودینَ الصَّالِحُونَ * إِنَّ في

 إِنَّ فوي»گيرنود رض به دَوت میادر ه را به عنوان وراثت َلط يتها حاکماوله درج

« مَحْضوً اْلإِیمَوانَ مَحَوضَ»مؤمنينی که هستند، مؤمنينی کوه « بَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَهرا لَ

حکوموت ندارنود، یوا  يتصوالح اموا« مَحْضً اْلإِیمَانَ مَحَضَ». ولی اوله هستند، درج

هسوتند یوا  )عو (کوه زموان دولوت مهود   ییهوامؤمنينی که متوَ؟ هسوتند، چوه آن

عب المؤمن الشّ». ها شَعب هستنداند و برگشتند، ایناا کردهکسانی که رجعت با َتدع
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اح م األک ریّووةو هوو سوويطر علوويهم حکومووة ت )عوو (قة فووی دولووة ا مووا  المهوود  السووّ

الحون الِحُونَ» .«الصووّ دو تعبيوور بوورا  «. المؤمنووون»و نووه « المتّقووون»نووه « عِبووادِيَ الصووَّ

ایون ه انی کوه تحوت َولطاَت و دو تعبير بورا  کسو )ع (زمامداران حکومت مهد  

 مطلقه را دارند.  یتزمامدار  هستند که اک ر

ْلنا َ»، «نا َهرا لَبَالغً لِقَوْ ٍ عابِدینَ * وَ ما أَرََْْل إِنَّ في» ه جریوان تتمو« وَ موا أَرَْوَ

 انبيواا بورا ه طور هستند. همانبياا اینه هم« وَ ما أَرََْْلنا َ إِ َّ رَحْمَةً لِْلعالَمينَ»اَت. 

آیوات کول جوا عوالمين اَوت. در این امواين تود حامول رحموت الهوی هسوتند، کلفم

شوود موا می ،عود دعووت و هودایت اَوتعود رَوالت و در بُمبارکات عوالمين کوه در بُ

 یوهمحمداین رحمت رَوالت  اینکه بر -جا آیاتی را نقل کرد من این-اَتد ل کنيم 

 ف و حيات اَت. جهان تکليف در همين عالم تکليکل )ص( مربوب به 

ایون تکووّن « عَبْودِهِ لِيَكُوونَ لِْلعوالَمينَ نَوریرًا تَبارَ َ الَّوري نَوزَّلَ اْلفُرْقوانَ عَلو »م الً: 

ق پيودا عوالمين تحقوکول در صوورتی بورا  نورارت نه فقو؟ ابوالغ آن، تکووّن  نرارت،

ه َوور اهلل در یک زمانی تحقق پيدا کنود، ایون از شریعتِاز  فکند که ترس از تفلمی

« وَ إِنَّووهُ لَتَْنزیوولُ رَبِّ اْلعووالَمينَ» :192ه شووعراا آیووه بووود و همچنووين َووور 1ه فرقووان آیوو

رر بوالغ دعووت قرآنوی و از ن هقرآني يتعالمين اَت، ربوبکل طور که رب، ربّ همان

ه آیو )َوجده(، 32ه جهانی اَت و همچنين َووراینق دادن دعوت قرآنی از نرر تحق

: 87ه آیو )ص(، 38ه و همچنين َوور«  تابِ   رَیْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ اْلعالَمينَتَْنزیلُ اْلكِ»: 2

تَْنزیولٌ » :80ه آیو )واقعه(، 56ه و همچنين َور تحقق اَت.. « إِنْ هُوَ إِ َّ ذِْكرٌ لِْلعالَمينَ»

  .«لِْلعالَمينَ وَ ما هُوَ إِ َّ ذِْكرٌ»  :52ه آی )قلم(، 68ه و همچنين َور« مِنْ رَبِّ اْلعالَمينَ

در عالمين هم مطلبی اَت که ما نوعً غافل هستيم. ببينيد عوالم مفورد اَوت و  و

الجمع کوه نيسوت، ماننود قوم نيسوت، فوردِ قوم، ایون عوالمين عالمين جموع اَوت، اَوم

اذا کوان المقصوود »عالمين نشد، عالمِين شد.  اینکهچيست  فق؟ جنّ و انس هستند  

ایع إذا کوان المقصوود أو َائر الشور نَالميةاالرّبانية ا الشرعة من المکلّفين علی ضو

عالمين فق؟ در بُعود «.  لماذا یقول عالَمين ،ن، عالم الجنّ و اننسعالَمِيْ من العالمين

اٍ تَْلقَهُ ثُمَّ كُلَّ شَيْ رَبُّنَا الَّري أَعْط »لق نيست، در بعد عد تتربيت تکوینی نيست، در بُ

کون عالمٌ آتر مکلّفً غيور نا أن یفال بدّ ه»اَت.  2« اْلكِتابِ تَْنزیلُ»تير،  نيست، 1«هَدى

                                                           

 .50. طه، آیه 1

 .2، آیه سجده. 2
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عود تربيوت آیواتی کوه لفوظ عوالمين دارد در بُکول مطلب بويّن اَوت. «. و ا نس الجنّ

  گيرد.گيرد، آجر را نمینگ را نمیعد اتّجاه تکليفی عالمين، َهدایتی و در بُ

تکوینی اَت و هدایت تکووینی نسوبت  يتآن ربوب «اْلعالَمينَاْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ » البته

هُودى  » 1«تَْنزیلٌ مِنْ رَبِّ اْلعوالَمينَ»ولکن  ،عالمين اَت، آن َر جا  تود اَتکل به 

پس باید عالم َو  در کوار باشود. آن  3«وَ ما أَرََْْلنا َ إِ َّ رَحْمَةً لِْلعالَمينَ» 2« لِْلعالَمينَ

ارض ما نيست، در کرات دیگر اَت، پس این حکومت شامل کورات  هعالم َو  در کر

تواهنود بگرارنود. عوالم َوومی دیگر تکليفی هم تواهد شد، اَوم آن را هور چوه می

 پون  عوالم یوا اَت. این قدر اقل اَت که عالم َو  اَت، ممکن اَت که چهار عالم

موا یوک  حوداقلجمع َه عوالم اَوت، پوس  حداقل لیو ،چون عالم جمع اَت ،باشد

وَ مِنْ آیاتِهِ تَْلقُ السَّماواتِ وَ اْل َرْضِ وَ ما بَوثَّ فيهِموا »عالم دیگر  هم داریم چنانکه 

این مطلب  جمعً پس این آیه و آیات دیگر 4«جَمْعِهِمْ إِذا یَشااُ قَدیرٌ مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَل 

هووا  تجعکنوود کووه گروهووی در دولووت آتوورین رجعووت تواهنوود کوورد، ررا ت بيووت می

بوورا  فووردا بوورادران کتوواب بشووارات را بردارنوود و گونوواگون کووه عوورض تووواهيم کوورد. 

اشواراتی توواهيم داشوت. از موا مطالعه بفرمایند کوه  ،بشاراتی که از کتب انبياا اَت

اَت، کتاب َليمان اَت، کتاب اشعياا اَوت، توورات موَوی  داودجمله کتاب زبور 

کتوب  حتیاناجيل منسوبه به عيسی )ع( اَت و اَت. در َفر تکوین و غير تکوین و 

ها ملتق؟ هستند و قسومتی از شوریعت که این« حتّی فی کتابات الزّرادشت»زرادشت، 

در کتوب  حتویهوا اَوت وحی اَت، شریعت ابراهيم اَت و قسمتی اتتالق توود آن

حتّوی فوی کتوب،  اب عبدا ا وثان هرا البشوارا مسوجّلة موجوودحتّی فی الکت»هنود، 

 «.بٍ من عبدا األوثانکت

 

 اْلمُجَاهِدِینَ مِنَ وَ أَْنصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ مِنْ اجْعَْلنَا وَ مَْفرَجَهُ ََهِّْل وَ فَرَجَهُ عَجِّْل اللَّهُمَّ»

 «. یَدَیْهِ بَيْنَاللَّهِ  ََبِيلِ فِي
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 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»


