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 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّىوَ  اْلعالَمینَ رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

 

هدر دو  دارای دو بُعدد اسدت کده ندرآ  ،حیات برزخیه که بین الدنیا و اآلخرة است

ثانید  کیییدت حیدات برزخیده. الب ده الً اصل حیات برزخیده و کند. اوبُعد را تثبیت می

نرآ  ک ابی نیست که از برای اس دالل بر مطلبی از آيات خود، آيات زياد الزم داش ه 

الصددور يث است که چو  به يکی، دو مدورد نطعیباشد، يک آيه کافی است. آ  حد

 ندر زياد باشند و روايت مخالف نداش ه باشد تدا اينکده انسدا بايد روايات آ  ،نیست

الصددور اسدت و هدم ا ندرآ  شدريف کده هدم نطعیصادر شده اسدت. امدمطمئن شود 

در نرآ  شريف و ظهور مس قری در نرآ   ایمرکّزهه اگر اشار ح یالداللة است، نطعی

و لکدن هندا آيداتد عدد ة »اين دلیل است، ولدو يدک آيده باشدد.  ،شريف بر مطلبی باشد

للحالدة البرزخی دة علدی یمدرين اثندین ا مدر للعشرات العشرات فی الذّکر الحکیم تددلّنا 

ما ة البرزخی ة ال نقول اصطیینا إنّا و ل یصل الحیاة البرزخی ة و ا مر الثّانی حالة الحیا

ن )ع( آياتد تدلّ نسمٌ منهدا علدی اربع عشر عدد المعصومین المحم ديی ننظر إلی آيات 
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خشی که راجدع بده آيدات اسدت، ب« یصل الحیاة البرزخی ة و القسم الثّانی علی کییی ها

 کنیم. نسم ی از آيات داللت بر اصل حیات برزخیه دارد که امروز بحث می

ثمانی ة سورة هود، اف حوا القرآ . هذه اآلية بوحدتها و دو  وحددتها اآلية مائة و »

هداء و یهدل الةنّدة و یهدل  تدلّنا علی یصل الحیاة البرزخیة للس عداء و ا شدقیاء و الشدّ

ر بصورة  ناصة  راصة و اآليات ا خری نسم منها القسدم الثّدانی تددل علدی الحیداة النّا

البرزخی ة للس عداء، شهداء کانوا یو غیر شهداء و القسم اآلخر تدلّ علی حیداة البرزخیدة 

لالشقیاء مق ولین فی سبیل الشقاوة یو غیر مق ولین نحن ن حد ث حالی  حول المرحلة 

لو  ح ّی من المسلمین البرزخی ة خالف  لمن يقولو  و ي قو  ا ولی و هی یصل الحیاة

حیداةد  و ح ّی من المیس رين و ح ّی من الشیعة ی   بعد الموت عن الحیاة الدنیا لیسدت

لو  و لکن سنادًا إلی نصوص آيات  عِدة نطرد ولو  و ي قو اطالن  بعضهم يقولو  و يغ

 «.هذه ا ناويل

عیدٌيَوْمَ: »105 هود، آيهه سور قِ و وَ سدَ مدا »؛ « يَْأتِ ال تَكَلَّمُ نَْیسٌ إاِلَّ بِإِْذنِهِ فَمِدْنهُمْ شدَ

هنا غیدر معلدوم و  ؟الیوم؟ هل هو يوم الةمع يوم القیامة الکبری یم يوم الموت اهو هذ

يعنی ال ت کلم نیسٌ یي ة نیس کانت نیس سعیدة « يَوْمَ يَْأتِ ال تَكَلَّمُ» ]...[لکن بعد ذلک 

عیدٌ»س شقی ة، یو نی قی يشدمل « يَوْمَ يَْأتِ ال تَكَلَّمُ نَْیسٌ إاِلَّ بِإِْذنِهِ فَمِْنهُمْ شَقِ و وَ سدَ الشدّ

کافة ا شقیاء و الس عید يشمل کافة الس عداء، الس عداء بدرجاتهم و ا شقیاء بدرکاتهم و 

 خالِدينَ» اشقیايی که اهل جحیم هس ند و« يشمل الزّاوية االولی و الثالثة و الوسطی

گردندد شوند و بعد به جندت برمیر جحیم وارد میهس ند يا اشقیايی که د 1«یَبَدًا فیها

 هس ند که دارای درجات هس ند. سابقو از الیمین هس ند يا و سعدايی که اصحاب

 در اين آيه معنای شقاوت چیست؟ -

 الَّدذينَ مَّدافَأَ»شقاوت در برابر حق ايس ادگی کرد ، اس قامت و عناد کدرد  اسدت. 

م ی الیوم « النَّارِ فَیِ  شَقُوا الَّذينَ فَأَمَّا»يقد م ربنا سبحانه و تعالی االشقیاء هنا »« شَقُوا

 الَّذينَ فَأَمَّا»فی نیس هذا الیوم « يَوْمَ يَْأتِ ال تَكَلَّمُ نَْیسٌ إاِلَّ بِإِْذنِهِ»المذکور من ذی نبل 

 «.النَّارِ فَیِ  شَقُوا

 2«النَّاسُ لَهُ مَةْمُوعٌ يَوْمٌ ذلِكَ»آ  هم دارد: نبل از  -

 يوم نیامت است.  ،آ  مةموع -
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 هما  است. ه اين دنبال -

 دنبال همین آيه؟ -

 نبل از آ  آيه است.  -

برای نیامدت نیسدت. اصدل يدوم البدرز. اسدت.  جاآ  برای نیامت است، ولی اين -

ی يدوم القیامدة الکبدری و آيدات علدی يدوم هنا آيات ثالثة فی القرآ  آيات تددلنا علد»

اين آياتی « القیامة الصغری البرزخی ة و آيات تدل علی ناح ین و هذه اآلية من الثالث

 کنیم...که بحث می

 1«.النَّاسُ لَهُ مَةْمُوعٌ يَوْمٌ ذلِكَ اْلآخِرَةِ عَذابَ خافَ لِمَنْ لَآيَةً ذلِكَ ف   َّإِ» -

 آ  برای آخرت است.  -

 هما  آيه است. ه اصالً دنبال -

 ذلِدكَ اْلآخِرَةِ عَذابَ خافَ لِمَنْ لَآيَةً ذلِكَ ف   َّإِ»هما  آيه باشد. ه باشد، دنبال -

ايدن آخدرت « مَعْدُود  لِأَجَلٍ إاِلَّ نُؤَخِّرُهُ ما وَ مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَْشهُودٌ * يَوْمٌ

نیا با فصل، آخرت بعد الدنیا بالفصل، يک آخرت بعد الديک دارای دو مرحله است: 

 هر دو آخرت است. 

 است؟« مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»همین  -

ايدن  ،دو مرحلده دارد« مَةْمُوعٌ لَهُ النَّداسُ»است. « مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»بله آخر آ   -

آ ِ يوم القیامدة الکبدری  در هما « مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»يک مرتبه را بحث خواهیم کرد. 

در  و مردندد و مردندد، مةموع خواهند بود. آيدا ون دی مُردندد آخردر يک مرتبه است. 

مةموع هسد ند يدا  آخرها در آيا آ  ، مردند،است بمیرند بناآخرين مرحله کسانی که 

يدک جمعدی کده بده طدور  ؛مةموع نیس ند؟ مةموع هس ند. پس جمع دو جمدع اسدت

الةمع کلّی اسدت. حداال از آيدات نبلدی جمع شدند، يک جمع يومد بعآمدند و  م  ابع

خددود انسدا  يددک مطلبدی را در نظددر  مرتبده، اصدراری نددداريم؛ چدو  يددک خدوانیممی

)معداذ ا(( مدا  ،خواهدد بدر آيده تحمیدل کنددبعدد می ،گويد درست اسدتمی ،گیردمی

 طور نیس یم. اين

 اخدذ ربدانی 2«إِ َّ یَْخذَهُ یَلِیمٌ شَدِيدٌ وَ هِ َ ظالِمَةد اْلقُرىإِذا یَخَذَ  یَْخذُ رَب كَ وَ كَذلِكَ»

عَدذابَ اْلدآخِرَةِ »چیسدت؟ « عَذابَ اْلدآخِرَةِ»، «ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ اْلآخِرَةِ إِ َّ ف »
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اآلخدرة »مقابل برز. نیست.  آخرةشکی نیست. « بعد عذاب الد نیا، اآلخرة مقابل الدنیا

مقابدل البدرز. و لکدن اآلخدرة  لیس ذکر الحکیم مقابل الد نیا والما ذکرت فی فی کل 

البرزخی ة و حالة الصدعقة  لها حاالت ثالث الحالة البرزخی ة، حالة الصعقة عن الحیاة

مرحله اسدت کده آخدرتِ نیامدت سه مرحله است. دو « حیاء للحیاة ا خروي ةالثانیة اإل

ماواتِ »، اإلحیاءاست، نیامة اإلماتة است و نیامة  وَ نُیِخَ فِ  الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِ  السدَّ

هدذا  » 1«فَدإِذا هُدمْ نِیدامٌ يَْنظُدرُو َ وَ مَنْ فِ  اْلأَرْضِ إاِلَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُیِخَ فیدهِ یُْخدرى

ن الیدومین يدوم الحیداة يومدا  م ّصدال  بعضدهم بدبعق للقیامدة الکبدری و نبدل هدذي

مگر دلیل ناطع داش ه باشیم. لیظ آخدرت در  ...لیظ آخرت اين هم آخرت، «البرزخی ة

الحیاة إم ا حیاة الدنیوي ة یو حیاة یخروية يعنی بعد الدنیوي ة و الحیاة »مقابل دنیا است. 

يعنی هر دو حیدات « ذلک الحیاة بعد البرزخی ة الحیاة البرزخی ة و بعد ا خروي ة تشمل

ذلِدكَ لَآيَدةً لِمَدنْ خدافَ عَدذابَ  إِ َّ فد »رسدیم. هم می« وعٌمَةْمُ»آخرت است. حاال به 

إنما يخیف إذا کا  يوم القیامة  2«وِفان  جَزاءً»هل إ   العذاب المخیف »سؤال: «. اْلآخِرَةِ

ماتی اسدت، مخیدف اسدت؟ و عذاب برز. عذاب مقدد «الکبری؟ عذاب البرز. ال يخیف

 ت.بعدًا عذاب کلّی که هر دو مخیف شده اس

عدذاب شدامل عدذاب «. إلدی الحیداة اآلخدرة»پس آخرت شدامل بعدد المدوت اسدت 

خیه باشد، اگر حیات باشدد کده مدا بدا حیدات کداری برزخیه است، الب ه اگر عذاب برز

ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خدافَ عَدذابَ  إِ َّ ف »عذاب برزخی و عذاب يوم القیامة است. نداريم. 

 اسدت؛ مگدر ايدن يومدا  نیسدت؟ آخدرت يومدا « النَّداسُ لَدهُ وعٌمَةْمُد يَدوْمٌ ذلِكَاْلآخِرَةِ 

کلّدی باشدد  «النَّداسُ لَهُ مَةْمُوعٌ» از اين يوما  يکی البرز. و يوم بعد از برز. است.يوم

هدم را جمدع کدردم، روز دوم  ءعلمداه کافی است يا نه؟ من دو روز در نم ماندم و هم

، هدم روز دوم روز اول جمدع کدنملزومی نداشدت کده هدم ، مطلبی نیست. جمع کردم

ربندا سدبحانه تعدالی »، «النَّداسُ لَدهُ مَةْمُدوعٌ»اخیدرًا « النَّاسُ لَهُ مَةْمُوعٌ يَوْمٌ»جمع کنم. 

 يةمع النّاس ککل سدعداء و یشدقیاء فدی الیدوم الثّدانی مدن اآلخدرة يعندی يدوم القیامدة

 « الکبری

 ست.برز. همین اآل  هم ه 3«نُؤَخِّرُهُ ما وَ» صحبت در مورد تأخیر آ  است، -

                                                           

 .68. زمر، آیه 1

 .26. نبأ، آیه 2

 .104. هود، آیه 3
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 «.ذلِكَ لَآيَةً... إِ َّ ف »تأخیر از دنیا است. « نُؤَخِّرُهُ ما وَ» تأخیر از چه؟ -

 ق است.برز. اآل  محق -

 برای کسانی که نمردند چطور؟ -

 خود برز. تأخیر دارد، يعنی محقق نشده است. « نُؤَخِّرُهُ» ،نه -

کنند، آ  کسانی شما را که انذار می« نْ خافَ عَذابَ اْلآخِرَةِذلِكَ لَآيَةً لِمَ إِ َّ ف » -

اگر از عذاب آخدرت ب رسدند، مدن و  ،کنندکه مُنذر هس ند و حاضر هس ند و انذار می

ترسیم، عذاب آخرت اخیره است يا عذاب برز. هم اگر باشدد شما از عذاب آخرت می

آخرت در مقابدل عدذاب دنیدا  ترسیم، عذاب، عذاب است. اين عذابترسیم؟ میما می

عذاب اس یصدال يک بُعد يک بُعد در رجعت است و  :است. عذاب دنیا دو بُعدی است

    مقابل الددنیا، « عَذابَ اْلآخِرَةِ»»، «ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ اْلآخِرَةِ إِ َّ ف »است. 

ردند، او را زدند، اين راه حبس ک« عذاب الد نیا لالنسا  طريقة للقضاء و العذاب الد نیا

چده عدذاب  یچ راهدی نددارد چده عدذاب بدرز. باشدد ودارد. ولی عذاب بعد الموت ه

 نیامت باشد. 

ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ اْلآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَدوْمٌ  إِ َّ ف »

يشدمل الیدومین الحیدويین بعدد « ةْمُوعٌ لَهُ النَّداسُيَوْمٌ مَ»لحد  اآل  اآلخرة و »، «مَْشهُودٌ

دت الحیاة البرزخی ة و الحیاة يوم القیامة و لکن إذا نکلت عن ذلک و اکّ ،الحیاة الد نیا

يوم القیامة الکبری نقول هنا شاهد ثانی « يَوْمٌ مَةْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ»علی ی   المقصود من 

 لِأَجَدلٍ إاِلَّ نُدؤَخِّرُهُ مدا وَ» «نؤخّره عدن الحیداة الدد نیا طبعد « إاِلَّ نُؤَخِّرُهُ ما وَ»اآلية ال ّالیة 

شود و نیا شروع میشود؟ اين عذابی که بعد از دوع میاز کةا شر« يَْأتِ يَوْمَ * مَعْدُود 

 مدا وَ»کندد کند و تدأخیر میکند و نمیببايد در دنیا عذابی که کند، خداوند تأخیر می

 فَمِدْنهُمْ» چه زمانی اسدت؟ 1«بِإِْذنِهِ إاِلَّ نَْیسٌ تَكَلَّمُ ال يَْأتِ يَوْمَ * مَعْدُود  لِأَجَلٍ الَّإِ نُؤَخِّرُهُ

ا نص اآلية بالنّسبة للحیاة البرزخی دة السدعیدة و الشدقیة للمکلیدین یم » 2«سَعیدٌ وَ شَقِ و

 کند. یین میاگر آ  ظهور است، اين نص است. نص ظهور را بیش ر تب« ککل نص اآلية

خواهدد از میاز چده زمدانی؟ « النَّارِ فَیِ  شَقُوا الَّذينَ فَأَمَّا*  سَعیدٌ وَ شَقِ و فَمِْنهُمْ»

 لَهُدمْ النَّدارِ فَیِ  شَقُوا الَّذينَ فَأَمَّا» :بعدًا دارد اينکه؟ نخیر. برای بگويدنار نیامت کبری 
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و هذه السدماوات » 1؛«اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ*  شَهیقٌ وَ زَفیرٌ فیها

ماءا اْنیَطَدرَْت»آيددات زيدادی داريدم « رتداف یطّو هدذه االرض   اْلكَواكِدد ُ إِذَا وَ*  إِذَا السددَّ

قَّْت» 2،«اْن َثَرَْت ماءا اْنشدَ  وَ * * وَ إِذَا اْلدأَرْضُ مُددَّْت حُقَّدْت وَ لِرَب هدا یَذِنَدْت وَ*  إِذَا السدَّ

در يدوم الثدانی کده  چه زمدانی؟ يعندی يدوم الثدانی. پدسيعنی  3«تَخَلَّْت وَ فیها ما ْتیَْلقَ

 مدا»نیامت کبری است اين سماوات و ارض کالً منیطر است و کالً منشق است. پدس 

کندد، ايدن کده بدا مدا صدحبت می« اْلدأَرْضُ وَ السَّماواتُ» 4،«اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ

 که بعدًا ممکن است بیايد؟  دارد يا آاست که اآل  وجود 

 ]سؤال[ -

 کنیم. اين را تیصیالً در تیسیر ما بحث کرديم. بحث می ،دانممی ،بله -

 عالم آخرت هم همین سماوات و ارض است.سماوات  -

ولکن آنکه مسلّم است کدام اسدت؟ مسدلم  سدماوات و ارض هدم هسدت.  ،باشد -

 خواهد بود و هنوز... بعدًا که شود سماوات و ارضینمی

 آخرت است يا... چیست؟ سماء لحن آيه -

ماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ»لحن آ   - الدف و الم ذکدر اسدت و « اْلدأَرْضُ وَ السدَّ

فهمند که اگر خالف اين باشدد کده ه مردم میفهمند. آنچچه مردم میحضور است، آن

بیهمند، آ  چیزی که  با دنت که سماوات و ارض آخرتی را بیهمند، خیلی کم هس ند

کنیم و عدالم فهمند همدین سدماوات و ارض اسدت کده مدا در آ  زنددگی مدیهمه می

إِالَّ مدا »، «إِالَّ مدا شداءَ رَب دكَ اْلدأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ»تکلیف است. 

ست، اهل شقاوت ه ها مادامی که سماوات و ارضاس ثناء است. يعنی اين« كَشاءَ رَب 

هدا را از ندار بیدرو  بیداورد. در نار خالد هس ند. مگر آ  ون ی که خداوند بخواهد آ 

نیامدت اسدت.  از ندارنار برزخیه است، يکی از بیرو  آورد  از نار دو بُعد است؛ يکی 

 مدا»جا خلود محد د اسدت کده ولکن اين خلودی که اين ،نبول داريمهم ما هر دو را 

إلدی هندا نسد یید « »إاِلَّ ما شاءَ رَب كَ إِ َّ رَبَّكَ فَعَّالد لِما يُريددُ اْلأَرْضُ وَ ماواتُالسَّ دامَتِ

ماواتُ دامَدتِ مدا»من نص نوله تعدالی:  ی   السدماوات و ا رض  ندلّ « اْلدأَرْضُ وَ السدَّ

                                                           

 .107و  106. همان، آیات 1

 .2و  1. انفطار، آیات 2

 .4تا  1. انشقاق، آیات 3

 .107. هود، آیه 4
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بده اندل تقددير. بده سدماوات و ارضدی « تقدير تعنیدا  هدذه السدماوات و هدذه ا رض

ت که بعد از خراب شد  اين سماوات و اين ارض خداوند درست خواهدد منحصر اس

عِدُوا»کرد، آ  هم تازه سماوات معلوم نیست، بلکه اصل سماء.  هندا » 1«وَ یَمَّا الَّذينَ سدُ

 2«.شَقُوا الَّذينَ فَأَمَّا» فرق بین ال عبیرين

 رود؟خالدين در مورد برز. به کار می -

 چرا به کار نرود؟ -

 دهند.ها را عذاب میها نوع  خواب هس ند و فقط صبح و شام آ آ ه همچو   -

 يعنی اين آدم چه بیدار است و چه خواب است... باشد، باالخره خلود دارند. -

 شقی و سعید دارند. ن ی بیدار هس ندو -

 نشد، در خواب چطور؟ -

 ]سؤال[ -

عندی همیشده بیددار اگر گی ندد کسدی خالدد در سدةده اسدت يمعنی خلود، مثالً  -

جا نسم ی بیدار است و نسم ی خواب است. ولکن در نسدم ی کده خدواب است؟ اين

است، عذاب نیست به دلیل آيات ديگر. در نسدم ی کده خدواب اسدت بده دلیدل آيدات 

اعَةُ یَدْخِلُدوا آلَ فِرْ»ديگر  دَّ النَّارُ يُعْرَضُو َ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ يَدوْمَ تَقُدومُ السدَّ عَدوْ َ یَشدَ

   3«.اْلعَذابَ

 .«خالِدَيْنِ النَّارِ فِ »: توانست بگويدمی -

در حدالی کده بیددار هسد ند عدذاب « النَّدارِ فِد »است، ولدی « النَّارِ فِ »فهمم می -

 بعضده ريیسد   القدرآ »بینند، در حالی که بیدار نیسد ند نده، بده دلیدل آيدات ديگدر. می

 که خواب نیست. « ومُ السَّاعَةُ یَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْ َ یَشَدَّ اْلعَذابَوَ يَوْمَ تَقُ» 4«.بعض 

 ]سؤال[ -

ل اصدالً حیداتی بعدد ما در بحدث او ل هسد یم. در بحدث اوآ  بحث دوم است.  -

ت کنیم. اين چندد نک ده اسدبحث می ، اين راست يا نههالموت و نبل القیامة الکبری 

قوا« »شَقُوا الَّذينَ فَأَمَّا» که بايد بحث کنیم: قُوا، شدَ  یَمَّدا وَ»ثدم   فعدل معلدوم، لم يقل شدُ

                                                           

  108، آیه همان. 1

 .106. همان، آیه 2

 .46. غافر، آیه 3

 .180، ص 14ير القرآن بالقرآن، ج . الفرقان فى تفس4
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لماذا؟ الیرق بینهما ی   الشقاوة من انسا  الشقی نیسده و  ،فعل مةهول «سُعِدُوا الَّذينَ

شود، خددا در شدقاوت او اصدالً دخدال ی آدمی که شقی می« لیس من ا( تعالی علیه

عِدُوا الَّدذينَ یَمَّا وَ»ف خدا نیست. شود، شر از طرندارد، خود او شقی می عادة « »سدُ السد 

مطلد  را  ده ايدندر آيدات م عدد «مدن ا( و لیست من نیس السعید فقط، ال، بدل منده

شدود، شدروع و آغداز آ  از انسدا  اسدت و ه بده انسدا  میداريم که اگر خیدری م وجد

 1«.وَ الَّذينَ اهْ َدَوْا زادَهُمْ هُدىً»خداوند 

شود و خدا در سعادت بده او به شقاوت خود انسا  است که شقی میراجع  اماو 

عِدُوا الَّدذينَ یَمَّدا وَ»هذا هو الیرق بین شقوا و سعدوا »کند. کمک نمی بمدا اسدعدوا « سدُ

 ما إاِلَّ اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ اْلةَنَّةِ فَیِ » «انیسهم فأسعدهم ا(

السعداء الّذی يدخلو  الةنّة يوم القیامة الکبری هل يخرجو  من »سؤال: «. رَب كَ شاءَ

هدؤالء؟ طبعدد  ال. ال يخرجددو . نعدم، ا شددقیاء نددد يخرجدو  و نددد ال يخرجددو  حسدد  

االس حقانات و لکن الس عداء يوم القیام الکبری فی الةنّة ا خیرة هل إذا دخلوا جندة 

 «.رَب كَ شاءَ ما إاِلَّ»نا يقول: يوم القیامة الکبری هل يخرجو  یو ال؟ رب 

 معی ن بر مشیت خدا است. ]...[ -

ولی فعالً  ،تأويلی است که بعدًا بايد در مورد آ  صحبت کنیم يک فهمم، آ می -

نطع  شاء رب ک إنقطاع العذاب عن یهل العذاب و إنقطاع » نیستما يشاء « شاءَ ما إاِلَّ»

 ما إاِلَّ»را در تیسیر نوش یم جای خود، ولی ببینید ما آنچه « عن یهل الرحمةالرحمة 

لالشقیاء و « اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ»علی نطعیة المشی ة  دلیلد شاء

بدرای  بالمشدیهاس شدهاد « شداءي ماال يعنی شاء نطع  يعنی « رَب كَ شاءَ ما إاِلَّ»للس عداء 

اءَ»د، نددرت دار ونددبگويدد خدابخواهد اين نیست که  ت دلیدل بدر ب ّیدت و نطعید« شدَ

 مطلق است. 

 ]...[به معنای منقطع شد  بهشت برزخی باشد، منظور اين باشد اگر  -

 شداءَ مدا إاِلَّ»اولی نسبت به اشقیاء و سدعداء هدر دو ه دهیم. پس مرحلجواب می -

ايدن  «قطداع النّدار هنداتعالی انقطاع الةندة هندا و ان و يعنی يشاء ربنّا سبحانه»« رَب كَ

بده  ت از نظدر انقطداع رحمدت بدرای اهدل جنّدت و نیامدتاين مشیت ثابت است. مشی

نصوص آيات زياد غیر ممکن است و غلط است. من ها فرق بین اين دو اين اسدت کده 

 إِ َّ»لالشدقیاء « رَب كَ شاءَ ما إاِلَّ اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدينَ» نسبت به

                                                           

 .17. محمد، آیه 1
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تق ضی إنّه يخلّد جماعةً فدی النّدار و لکدن ال « يُريدُ لِما»؛ فع الی  ه «يُريدُ لِما فَعَّالد رَبَّكَ

 «.يبقیهم فی النّار بل يخرجهم من النّار

قُوا الَّدذينَ فَأَمَّدا»گیرد؟ نمیهمه را در بر «الَّذينَ شَقُوا»: مگر اين کنیممی سؤال « شدَ

جدا گیرد. پس چطور اينبرمیملحدين و کذابین را در هر چه از له  و ابوسییا  وابو

از بدرای مؤب ددين فدی النّدار کده « خالددين إلّدا»شدود؟ مدا از آتش انیصدال حاصدل می

« إلّدا»نداريم. پس اين « إلّا»، ما «يعذبو  فی النّار ح ّی تموت النّار و يموتو  فی النّار»

 فَصَعِقَ الصُّورِ فِ  نُیِخَ وَ» اين است:« إلّا» بايد در عالم غیر از عالم نیامت کبری باشد.

در حالدت « فی حالة الصدعقة ال جندةد و ال ندار» 1«اْلأَرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ

هوشدی صدعقه اسدت، بی« ال جنةد إثابدةً و ال ندارٌ عقابد »نوم که هیچ، در حالت صعقه 

ل نددارد، س نددارد، تعقدحیدات دارد. رو  احسدامطلق است. نده رو  احسداس دارد، 

است. ون ی که هدم رو   تاست و هم جسم کرخ تاست، هم رو  کرخ تجسم کرخ

شاءَ رَب دکَ انقطداع «. »رَب كَ شاءَ ما إاِلَّ»پس اين  ،است تاست و هم جسم کرخ تکرخ

ال الرحمة و العذاب و لکن الرحمة سوف تةد د بالنّسبة  هدل الةنّدة و العدذاب ندد کِ

ن فدی ،  نّده اهدل العدذاب لیسدوا مسد مر ي يةد د بالنّسدبة  هدل العدذابيةد د و ند ال

ما هر چه در آيده  «العذاب علی طول الخط بعضهم مس مرو  و بعضهم غیر مس مرين

 وَ»خواهیم تحمیل کنیم، پس مالحظه کنیدد. شود، نمیتر میمطل  روشن ،ت کنیمدن

ماواتُ دامَدتِ مدا فیهدا دينَخالِ اْلةَنَّةِ فَیِ  سُعِدُوا الَّذينَ یَمَّا  شداءَ مدا إاِلَّ اْلدأَرْضُ وَ السدَّ

يعندی إذا کدا  هندا عطداء  2«مَةْذُوذ  غَیْرَ عَطاءً» هناک فع ال لما يريد هنا»سؤال: « رَب كَ

« مةذوذًا عن یهدل الةنّدة إنّمدا مةدذوذد ال لعددم اسد حقانهم إنّمدا لصدعق هم الحدالی

بعد کده  اماشد، ولی جنّت نیست.  تسم کرخهوش مطلق شد و نسبت به رو  و جبی

 شود؟زنده شد چه می

شدوند شود، وارد محشر و حسداب و ک داب میغیر از صعقه و برز. که تمام می -

 و...

صدال دارد، ندار هدا اتبعددًا جندت بدرای آ  صدال دارد.، ولدی بعدد اتفاصله است -

و بین الةنّة و »ه باشد. اتصال داش ه باشد، ممکن است نداش  هابرای آ  ممکن است

النّار الیوم القیامة الکبری فرق بالنّسبة  هل الةنّة یهل الةنّة الذّين سدعدوا يددخلو  

                                                           

 .68، آیه زمر. 1

 .108، آیه هود. 2
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غیدر « مَةْدذُوذ  غَیْدرَ عَطداءً»فی الةنّة يوم القیامة الکبری بال یی  عذاب إلی غیر النّهاية 

ية للر حمة يوم القیامدة و غیر مةذوذ يوم القیامة الکبری  نّه ال نهامةذوذ فی البرز. 

 «الکبری

 يعنی اصالً هیچ انقطاعی ندارد. غیر مةذوذ مطلق است، -

ايدن هدیچ کده شدما  چیسدت؟« شداءَ مدا إاِلَّ»چیسدت؟ ندص « دامَتِ ما»هیچ؟ پس  -

 دامَتِ ما فیها خالِدينَ»دلیلی در کار است.  اماگويید، اگر هیچ دلیلی در کار نبود، می

عدوا شداءَ ما إاِلَّللذين شقوا و  شاءَ ما إاِلَّ»، «شاءَ ما إاِلَّ رْضُاْلأَ وَ السَّماواتُ «. للدذين سدُ

هنا انقطاعٌ عن العذاب  هل العدذاب و »کند، من ها انقطاع ايةاد می« شاءَ ما إاِلَّ»اين 

  و لکدن هدل انقطاعد« رَب دکَ شداءَ ما إاِلَّ»عن الر حمة  هل الر حمة بدلیل نوله تعالی: 

لیس  علی طول الخط بل « مَةْذُوذ  غَیْرَ عَطاءً»طول الخط؟ ال. بالنّسبة  هل الةنّة علی 

يدخلو  الةنّة فی يوم القیامة الکبری إلی غیر النّهاية یما بالنّسبة  هل النّار مرحل ا  

مدن الزّمدا   ، عمرًااثن ا  ند يدخلو  النّار يوم القیامة الکبری و يظلّو  مد ة من الزّما 

اين مراحل مخ لف بدرای اهدل ندار « م يخرجو  یو ال يدخلو  یو ال يخرجو  إطالن ث

 است و برای اهل جنّت نیست.

إال عندد « مَةْدذُوذ  غَیْدرَ عَطداءً» یهل الةنّة لم ا يدخلو  الةنّة فی الحیاة البرزخی دة»

ل العذاب، و لکن  ه النّهاية الصعقة بعد ي ّصل الر حمة إلی نیامة يوم الکبری إلی غیر

عذاب مةذوذ. مةذوذ جدذّين اثندین الةدذّ االو ل کةدذّ « مَةْذُوذ  غَیْرَ»هنا لیس عذاب 

الةدذّ الثّدانی: هدؤالء الدذّين هدم يسد حقّو  العدذاب، »اين صعقه است. «. یهل الر حمة

الةنّة. یو يدخلو  النّار لیطدرة   اب فی النّار البرزخی ة ثم يدخلو يمکن يس حقّو  العذ

الةنّة. یو يظلّو  فی النّار ال إلی غیر النّهاية ح ّدی تیندی  م طالت ثم  يخرجو نصرت ی

ر  ر بعضدها بعضد  و هدذه اآليدة المبارکدة تیسد  النّار فیینی مدن فدی النّدار. القدرآ  يیسد 

جمالتها بعضها بعض  و القدر المسلّم، القدر المقطدوع، مدن النّدار و الةنّدة فدی هدذه 

ی الةنّدة البرزخی دة. ثدم ت لدوا النّدار و الةنّدة يدوم القیامدة الکبدر اآلية المبارکة النّدار و

 «.غیر ما ذکرنا فلیراجع إلی ال یسیر بالنّسبة لها و من یراد ال یصیل

الحیاة البرزخی ة الصحاب النّار. سورة االنعام اآلية الثالثدة و »راجع به اصحاب نار 

 إِلَیْدهِ يُدو َ لَدمْ وَ إِلَد َّ یُوحِد َ نالَ یَوْ ى اللَّهِ كَذِب عَلَ وَ مَنْ یَْظلَمُ مِمَّنِ اْف َرى«: »تسعو 

، «اْلمَدوْتِ غَمَدراتِ فد  الظَّالِمُو َ إِذِی تَر لَوْ وَ اللَّهُ یَْنزَلَ ما مِْثلَ سَأُْنزِلُ نالَ مَنْ ءٌ وَشَ ْ

اعمداق . در طبعد نیا عن الحیاة الده موت است، صعقه چیست؟ صعق« اْلمَوْتِ غَمَراتِ»

طُوا اْلمَالئِكَدةُ وَ اْلمَدوْتِ غَمَراتِ ف  الظَّالِمُو َ إِذِ تَرى لَوْ وَ»موت   یَْخرِجُدوا یَيْدديهِمْ باسدِ
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تکوين است، تشريع نیست. تدالش کنیدد مهم امر  کنامر است، ولی« یَْخرِجُوا« »یَْنیُسَكُمُ

كُمُ رِجُدوایَْخ»شود. امدر، امدر تکدوين اسدت. نمی ،از خود جا  داش ه باشید  اْلیَدوْمَ یَْنیُسدَ

 آياتِددهِ عَددنْ كُْندد ُمْ وَ اْلحَددق  غَیْددرَ اللَّددهِ عَلَددى تَقُولُددو َ كُْندد ُمْ بِمددا اْلهُددو ِ عَددذابَ تُةْددزَوْ َ

الیدوم يعندی يدوم « المقصود عن الیوم؟ الیوم الموت، الیوم یو غددًا ما هو»؛ «تَسْ َْكبِرُو 

د المدوت إذا کاندت النّدار اْلهُو ِ فدال بدد مدن ندارٍ بعد يوم الموت تُةْزَوْ َ عَذابَ»الموت 

اْلیَدوْمَ تُةْدزَوْ َ عَدذابَ »یوم القیامة الکبری کیف يقول الیوم؟ لقدد يقدول غددًا مخ صةً ب

* وَ لَقَددْ  اْلهُو ِ بِما كُْن ُمْ تَقُولُو َ عَلَدى اللَّدهِ غَیْدرَ اْلحَدق  وَ كُْند ُمْ عَدنْ آياتِدهِ تَسدْ َْكبِرُو 

 1«كَما خَلَْقناكُمْ یَوَّلَ مَرَّة  وَ تَرَْك ُمْ ما خَوَّْلناكُمْ وَراءَ ظُهُدورِكُمْ وَ مدا نَدرى ْئ ُمُونا فُرادىجِ

 -نه اينکه بعد الحیاة الددنیا-برزخی صريح و بی ن است. اگر بعدالموت  اين آيه در نار

 یس الیوم، الیوم دلیلدو ن»يعنی چه؟ « اْلیَوْمَ»پس  ،فصل عذاب نار بعدالموت نباشدبال

 «ناطعٌ ال حِول عنه و ال مرد  له ی   بعد الموت حیاة برزخی ة الهل النّار هنا

وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ » العراف اآلية السادسة و الثالثو :ا 36اعراف، آيات ه سور

عَلَدى  فَمَنْ یَْظلَدمُ مِمَّدنِ اْف َدرى اسْ َْكبَرُوا عَْنها یُولئِكَ یَْصحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُو َ *

لُنا  اللَّهِ كَذِب  یَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ یُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصیبُهُمْ مِدنَ اْلكِ دابِ حَ َّدى إِذا جداءَْتهُمْ رُسدُ

ْن ُمْ تَدْعُو َ نالُوا یَيْنَ ما كُ» «حال ینّهم يَ َوَفَّوْنَهُمْجاءَْتهُمْ رُسُلُنا » جا استاين« يَ َوَفَّوْنَهُمْ

یَْنیُسِهِمْ یَنَّهُمْ كانُوا كدافِرينَ * ندالَ ادْخُلُدوا  مِنْ دُو ِ اللَّهِ نالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَ شَهِدُوا عَلى

یمم النّار تدخل النّدار فدورًا » 2؛«یُمَمٍ نَدْ خَلَْت مِنْ نَبْلِكُمْ مِنَ اْلةِن  وَ اْلإِْنسِ فِ  النَّارِ ف 

شدود، جدا مینیامت که يک« الةمع فی الةنّة و فی النّار و لکن هنا یممٌمع بعق يوم 

ندالَ »میرند هر کددام کده از اهدل ندار مُردندد مرگ به طور م  الی است، کم کم می اما

 لَعَنَدْت یُمَمٍ نَدْ خَلَْت مِنْ نَبْلِكُمْ مِنَ اْلةِن  وَ اْلإِْنسِ فِ  النَّارِ كُلَّما دَخَلَْت یُمَّدةد ادْخُلُوا ف 

ديگدر مدوتی نیسدت. « يوم القیامدة الکبدری؟ م ی« »یُْخ َها حَ َّى إِذَا ادَّارَكُوا فیها جَمیع 

 نقل به بزر. کند.  یون ی خواهد بود که موت

الموت عن الحیاة الدد نیا موتدا ؛ مدوت ينقدل االنسدا  عدن الحیداة  ،الموت موتا »

 فِد  نُیِدخَ وَ«. »ة الکبدری إماتدةً  يوم القیامدبرزخی ة و موتد يقارالد نیوية إلی الحیاة ال

مدوات  ؛«حیداءًیمواتد  کدانوا یو ی» 3«.اْلأَرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ

                                                           

 .94و  93. انعام، آیات 1

 .38و  37اعراف، آیات . 2

 .68. زمر، آیه 3
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روندد. گدر بده بدرز. نمیحیداء ديگیرند، برای یحیاء هم صعقه است، یحالت صعقه می

، در جندت يدا روندرند و به برز. میمیی که میزيادی برز. است، کسانه پس برای عد

کده  ماتدةنیامةاإله ماتده زندده هسد ند. در لحظدنیامةاإله کسانی که تا آ  لحظ در نار.

یحیای در برز. باشدند شود چه حیاء میای که شامل حال ینیامةالصعقة است، صعقه

 نیا ديگر برزخی نخواهد بود. و چه یحیای يوم الدنیا باشند برای یحیای يوم الد

یُمَمٍ نَدْ خَلَْت مِنْ نَبْلِكُمْ مِنَ اْلةِن  وَ اْلإِْنسِ فِ  النَّدارِ كُلَّمدا دَخَلَدْت  نالَ ادْخُلُوا ف »

یُمَّةد لَعَنَْت یُْخ َها حَ َّى إِذَا ادَّارَكُوا فیها جَمیع  نالَْت یُْخراهُمْ لِأُوالهُمْ رَبَّنا هؤُالءِ یَضَلُّونا 

 1«.ی  مِنَ النَّارِ نالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ ال تَعْلَمُو َفَآتِهِمْ عَذاب  ضِعْ

إِْذ يَ َدوَفَّى الَّدذينَ  وَ لَدوْ تَدرى: »50انیدال، آيدات ه سدور« سورة ثامنة اآلية خمسو »

رای بد« ذُونُدوا»، «كَیَرُوا اْلمَالئِكَةُ يَْضرِبُو َ وُجُوهَهُمْ وَ یَدْبارَهُمْ وَ ذُونُوا عَدذابَ اْلحَريدقِ

 گويد: در زندا  بمدا ،برند، میاو را به زندا  میتنبیه هزار سال بعد است؟ کسی که 

إِْذ يَ َدوَفَّى الَّدذينَ  وَ لَدوْ تَدرى»ده سال ديگدر.  اينکه از نه ،يعنی از امروز در زندا  بما 

رِبُو َ وُجُددوهَهُمْ وَ یَدْبددارَهُمْ وَ ذُونُددواكَیَددرُوا  نددی و يقولددو  للم ددوفین يع« اْلمَالئِكَددةُ يَضددْ

 دِ *لِْلعَبید بِظَدالَّمٍ لَدیْسَ اللَّدهَ یَ َّ وَ یَيْدديكُمْ نَددَّمَْت بِمدا ذلِدكَذُونُوا عَذابَ اْلحَريقِ * »

 كَدَْیبِ آلِ فِرْعَوْ َ وَ الَّذينَ مِنْ نَبْلِهِمْ كَیَرُوا بِآياتِ اللَّدهِ فَأَخَدذَهُمُ اللَّدهُ بِدذُنُوبِهِمْ إِ َّ اللَّدهَ

 2.«وِيو شَديدُ اْلعِقابِنَ

 فَسدَ َْذكُرُو َ«. »سورة الغافر )مؤمن( اآلية السادسة و ا ربعدو . »46 آيهغافر، ه سور

الی آخر.  4«فِرْعَوْ َ آلِ مِنْ مُؤْمِنٌ رَجُلد نالَ وَ» فرعو  استاين مؤمن آل 3«لَكُمْ یَنُولُ ما

 اللَّدهُ فَوَنداهُ * بِاْلعِبدادِ بَصدیرٌ اللَّدهَ إِ َّ اللَّهِ إِلَى یَمْري یُفَو ضُ لَكُمْ وَ یَنُولُ ما فَسَ َْذكُرُو َ»

ماضدی اسدت. اگدر عدذاب، « حداقَ» «اْلعَدذابِ سُوءا فِرْعَوْ َ بِآلِ حاقَ وَ مَكَرُوا ما سَی ئاتِ

 حداقَ وَ»که دلیلی نداريم. « ببعقٍ من ال أويل»نیست مگر « حاقَ»عذاب آخرت است 

و لیس فی اآلخرة غدوٌ » 5« * النَّارُ يُعْرَضُو َ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّااْلعَذابِ سُوءا فِرْعَوْ َ بِآلِ

در دنیا انسا  اکثرًا بیددار  که عرض کردمراجع به حاالت برزخیه آ  روز « و ال عشی 

                                                           

 .38. اعراف، آیه 1

 .52تا  50انفال، آیات . 2

 .44. غافر، آیه 3

 .28، آیه همان. 4

 .46و  45همان، آیات . 5
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و ال اشارة فی الدذکر »است، در برز. اکثرًا خواب است، در نیامت همیشه بیدار است. 

و ال آية تشیر فی الذکر الحکیم تدلنا علی ی   هناک يدوم القیامدة الکبدری فدی الحکیم 

 «.الةنّة یو فی النّار ال نوم و ال صعقة و ال کذا

 ]سؤال[ -

کنیم، بدرز. اهدل جنّدت بدرای فدردا خواهدد بدود. ما فعالً برز. کیّار را بحث می -

و َ عَلَیْهداالنَّدارُ»آل فرعدو   ؟من« النَّارُ يُعْرَضُو َ عَلَیْها» ال يددخلو  فیهدا إنمدا «  يُعْرَضدُ

و َ  الدخول فی اصل النّار يوم القیامة الکبری و لکن فی الحیاة البرزخی دة النَّدارُ يُعْرَضدُ

 «.عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا

برای برز. اسدت.  اين صبح و عصر چطور؟ فرمود: :کننداز امام بانر )ع( سؤال می

ت است که فقط صبح و عصر باشد، بقیده در خدواب باشدند. ن رحمايچو  در نیامت 

 تَقُومُ يَوْمَ وَ»و دلیالً ناطع  علی ذلک بعد ما نلنا: »« النَّارُ يُعْرَضُو َ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا»

، ت مدد ، هدم تد چیست؟ هم ماد «اْلعَذابِ یَشَدَّ»، «اْلعَذابِ یَشَدَّ فِرْعَوْ َ آلَ یَدْخِلُوا السَّاعَةُ

هم حال  ، عذابی که در آ  خواب اصالً نیست و بسیار هم شديد است. عرض بدر ندار 

وَ ندالُوا یَ إِذا »نار هم منقطع نیست و عذاب هدم منقطدع نیسدت  ،نار است نیست، خودِ

 ،اسدت برزخیدهه ايدن مرحلد 1«خَْلقٍ جَديد ... * نُْل يَ َوَفَّاكُمْ ضَلَْلنا فِ  اْلأَرْضِ یَ إِنَّا لَی 

اين  2«كُلَّما نَضِةَْت جُلُودُهُمْ بَدَّْلناهُمْ جُلُودًا غَیْرَها لِیَذُونُوا اْلعَذابَ» :نیامته بعد مرحل

 .نیستبرای برز. 

 ]سؤال[ -

 مثالً راجع به هم داريم. در آيات برز. خواهیم خواند.« فی النّار»ما آيات برز.  -

ايدن هدم خدوانیم. برای برز. اسدت کده بعدد می 3«نارًا خِلُوافَأُدْ یُْغرِنُوا خَطیئاتِهِمْ مِمَّا»

مثدل کده  نیسدتدخدول آ  دخدولی  برای اينکدهعرض بر نار است و هم دخول است. 

النَّارُ يُعْرَضُو َ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یَدْخِلُدوا آلَ فِرْعَدوْ َ ». است نیامت

 «.و هنا عذابٌ شديدٌ يوم البرز. و هنا عذابٌ یشد يوم القیامة الکبری» 4«یَشَدَّ اْلعَذابِ

                                                           

 .11و  10آیات . سجده، 1

 .56. نساء، آیه 2

 .25. نوح، آیه 3

 .46. غافر، آیه 4



14 

 

ما اين را بحث کدرديم « اآلية الحادی عشر، نیس السورة» 11ه ، آي(40) همین سوره

و «. »وجٍ مِنْ سَبیلٍخُرُ نالُوا رَبَّنا یَمَ َّنَا اْثنَ َیْنِ وَ یَحْیَیْ َنَا اْثنَ َیْنِ فَاعْ َرَْفنا بِذُنُوبِنا فَهَْل إِلى»

  فدی الحیداة ماتدة عدن الحیداة البرزخی دة فدال بدد ی  تکدوماتة اثن ین إلّدا اإلال معنا لإل

 «.البرزخی ة حیاةد م ا

مِمَّددا » :25ه ، آيد71ه سدور« السدورة واحددة و سددبعو  اآليدة الخامسدة و العشددرو » 

سددوف »وا خبددر از ماضددی اسددت، ندده لدددخِیُ« م ددی؟»، «خَطیئدداتِهِمْ یُْغرِنُددوا فَددأُدْخِلُوا نددارًا

يعنی من خطیئاتهم « طیئاتِهِمْمِمَّا خَ»« بیوم نیامة الکبری، ال ح ّی يیصّليدخلو  نارًا 

ه در سدیین« مِمَّا خَطیئاتِهِمْ یُْغرِنُوا فَأُدْخِلُوا نارًا فَلَمْ يَةِدُوا لَهُمْ مِدنْ دُو ِ اللَّدهِ یَْنصدارًا»

ه بده آتدش رف ندد و ايدن نک د آبدر خدود  ،ندو  ريدا جدر  ،در جريا  غرق کیّار نو ،

 کنیم.ی است که در بحث دوم، بحث میخاص

 آتش رف ند؟ در آب به -

فدی المداء، مداءٌ ی نیس الماء ادخلدوا ندارًا، ندارٌ هم غرنوا فی الماء و لکن ف»بله.  -

 «. حول النّار. نبحث حوله بإذ  ا( سبحانه و تعالی

 لِمَدا وَفِّْقنَدا وَ مِیاْلعَظِد اْلقُدرْآ ِ مَعَدارِفِ وَ مَا ِياْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ ورَنَاصُدُ اْشرَ ْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِب هُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِب هُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»


