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 آلِهِ یعَلَ وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»
 .«نَیالطَّاهِرِ
ای عهر  مههقد، بعد هم راجع بهه ییامهک ریهری میهای راجع به ابحاث برزخهتتم

نیم. چهن  عهالم بهرز  ررنیم و بعهد بحهم مهیدیگهری ههم عهر  مهیه مقدرردیم، م

این جها  اسهک و عمهم مسهتنر ایهن جهها  از اب هار و ب هرهای عادیهه  ره ملکنت

گذرد، از سؤال نیاید انتظار داشته باشیم آنچه در عالم برز  میما اسک، از این جهک 

و  یههو عذاب و ثناب و حساب، ما بشننیم و بیینیم. ندید  عذاب برزخی و نهار برزخ

هها حیهات دارنهد و رهه اروا  در آ  یههو اجسها  برزخ یههبرزخک ثناب برزخی و جنه

ها ایجهاب شهند، ایهن سهل سائالتی ره در برز  و بعدالمنت میو مُ تنشنید  سؤاال

 .های برز  را منکر شنیمها و ثنابها و عذابرند ره ما سؤاالت و جنابنمی

هم ره مع هنمین  بینیم. گروه بسیار رمینمی اما ،ما از نظر ایمانی معتقد هستیم

عهد رییهک و در ها در همین دنیها در بُتلن مع نمین هستند، ب ر و ب یرت آ و تالی

رهه  -عهد ذهذیرو و ت هدیم ایمهانیچنانکهه در بُ-ای یهنی اسهک عد سمع به انهدازهبُ

( جُیّها  عشهننند. در روایهک دارد رهه امیرالمهؤمنین  بیننهد و میرا می یهاحنال برزخ

گفههک، صههدای او را  یعهه  رفههک و بهها اههه  ییههنر سهه ن می  میرفههک، بههه ییرسههتامی

هها را رههامال  آ  یکشهنید و وعهعههها را میههای آ شهنیدند و حرهرت ههم جنابمی
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با چشهم برزخهی. مها چنهد چشهم داریهم، یکهی چشهم حیهنانی اسهک رهه  امادید، می

سهتیم، یکسها  ه بُعهدرنیم، بها حینانهات در ایهن می َرهای حینانی را ما مشاهده می

بینهد، تر مییهنیخیلهی از مها بینند، اس  در تهاریکی تر میبعری حینانات ینی بلکه

ها انسها  از گننهه نیسهک رهه مهاب هار حیهنانی اینإعد بیند. در بُتر میاالغ از ما ینی

 مقدّ  باشیم. 

رنیم، ر مهیرنیم، تهدببینیم تعقه  مهینسانی اسک، آنچه را مهیب ار ادو  إه مرحل

عهد ها در بُهایی رهه مها انسها رنیم. با ب ر فطری، ب ر عقلی و سایر ادراکتفکر می

ههها را ایههن دریافک رنیم رههه رهه رات مههیهههایی از ورای می ههَ دریافک ،انسههانی داریههم

ب هار و ادراک انسهانی را بها إههای دریافک ر  اماحینانات ندارند، یسمتی را دارند، 

 ب ر و غیر ب ر حینانات ندارند.

ه ایهن مرحله 1،«اْلحَهمُّ أَنَّههُ لَهُهمْ یَتَیَیَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ في وَ اْلآفاقِ فِي آیاتِنا یهِمْسَنُر»

یم معتقهد تهنانسهن  اب هار ایمهانی اسهک، مها بها ب هر انسهانی نمیه دو  اسک. مرحل

هها را بهر ت و معاد و احکا  باشیم، ولهن بهه  هنر اجمهال اینآنچنانی به تنحید و نین

ب هار إسن  ه رنیم بنجهٍ ما. ذس مرحلفطرت درسک و عق  درسک دریافک میمینای 

شهنیم و ت هدیم بینیم، یعنهی معتقهد میایمانی اسک، بر مینهای اخیهار وحهی مها مهی

رنیم ره در مراح  گننهاگن  چنهین و چنها  بهنده اسهک و هسهک و خناههد بهند. می

دری عالی اسک و به یدری ب ار ایمانی فنیانی اسک، فنق، ایما  به یچهار  إه مرحل

باال اسک ره ما اصال  در همین عالم  ییعک و در همهین عهالم دنیها بهرز  را مشهاهده 

ه رنیم، چنانکهمها بهرز  را مشهاهده مهیرنیم، برز  را، ییامک مطل  بعدی اسهک. می

 ،هها هسهتندتلن اینها ره تهالیمع نمین و سایر رس  و مَن دو  اینه اهلل و ائمرسنل

مه  یا یایی استاد اعظم ما در معارف یرآ  این عال  مشاهد بندند. از مرحن  در برز

هها صهحیک رردنهد و مطل  ثابک اسک ره ایشا  به ییرستا  رفتند و با بعرهی از آ 

 جناب شنیدند.

رفتنهد و نگفتنهد و نشهنیدند،  ،عی ت نّف و معرفک هستندبعری از رسانی ره مد

 ،ایئ  مّهتلن مع نمین هسهتند، شهدی را داریم ره تالیافرا چنیناگر گفتند نشنیدند. ما 

ی ذیهدا رننهد. حسه رابط حتی ب اری، سمعی وإه تنانند رابطنه رلّ ، با عالم برز  می

ک را، قیامة را، جنالین رسانی هستند ره  ،باالتر از اینه بعدی اسک. مرحله این مرحل
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القیامهة الکیهری هنهنز رهه   ین  هننز نیسک. چن بینند، چن ر را به عننا  شیح مینا

ک نرفتهه اسهک، نهار یهن  نشده، جنک سر جای خندو اسک، ولی رسهی هنهنز در جنه

القیامة الکیری هننز درسک نشده، نار برز  متتابع اسک، ولی نار ین  القیامة الکیهری 

ن ولکه ،ک درسک شدهجن اماهننز درسک نشده، این نار در مادو  سماء سابعه اسک. 

رهه  را المأوی رسهانیمعراج در جنهةه  ص( در لیل اهللرسنلجند ندارد. تی واه  جن

ها به عننا  ولکن جنتی ،ک وایع اسکدید، به عننا  شیح، خند جناه  جنّک هستند 

 شیح و صنرت.

د و را در متن سماء مشاهده ررد. محم  اهرهه ی یه چنانکه آد   ع( اشیا  خمس

مهتن سهماء مشهاهده رهرد. اشهیا  را، خهند علی و فا مه و حسن و حسین  ع( را در 

 یننا  شیح، به عنهنا  دوربینهها به عبلکه خند آ  ،ها ره نیندند، اسماء فقط نیندآ 

یح  و اهه  نهار  ص( نار را ش اهللرسنلمعراج ه ه بعدًا خلم خناهد شد. در لیلراز آ 

راین ایهن دیهدها ک را شیح  مشاهده رهرد. بنهابرا شیح  دید، جنک را اصال  و اه  جن

دیدها را یکسا  بگیریم. اگر فر  رنید ما با چشم ه تنانیم همگنناگن  اسک، ما نمی

رهه مها اسهک اصال  نیسک، خیلی چیزها  ،بینیمرا نمی یهو احنال برزخ یهحیات برزخ

های مها وجهند دارد، نیهافتیم وجهند دارد. نیافتهه ،فهمیموجند دارد، نمیو بینیم نمی

های مها اسههک، چهن  مهها علهم مطلههم نیسهتیم، ب ههر و ادراک و ز یافتهههخیلهی بیشهتر ا

 دریافک مطلم نیستیم.

بگهنییم  ، نری نیسک ره اگهر مها معهاهلل اهلل معتقهد نیاشهیم یهذس این حالک برزخ

بینیم نیسک و اگر معتقد باشیم باز جریا  خیلی دلنشهین نیاشهد. همچنهین چن  نمی

 دنیها فهرق دارد، بهرز  بها سهرعک زمها   هنر اسهک، سهرعک زمها زما  برز  ههم این

نینَ عَدَدَ اْلأَرْ ِ فِي لَیِْثتُمْ كَمْ»ای بر این مطل  وجند دارد. دهه آیات متعدچنانک  1،«سهِ

مطله  دیگهری  2«اْلعِْلهمَ أُوتُنا الَّذینَ یالَ»رسانی ره منحرف بندند، نه مؤمنین، این از 

نینِ عَهدَدَ اْلهأَرْ ِ فِهي لَیِْثهتُمْ كَمْ»اسک،  ، از رسهانی رهه منکهر حیهات بعهدالمنت و «سهِ

 عَهدَدَ اْلهأَرْ ِ فِهي لَیِْثهتُمْ كَهمْ»شهند  سهؤال می ،م  نص  ین  القیامهة الکیهری بندنهد

آ  ویتهی رهه بهرای یهن   اینکهه، ردا  ار ؟ نه فقهط ار  حیهات دنیها، بهرای «نِسِنی

چیهزی «. نِسِنی عَدَدَ اْلأَرْ ِ فِي» یی  از این« لَیِْثتُمْ كَمْ»شنند حیاء میإالقیامة الکیری 
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ره روشن اسک و بیّن اسک و نزدیک اسهک، لیهم بعهد المهنت در ییهنر اسهک، بهه ههر 

 معنای یینر.

، چند حساب «اْلعادِّینَ فَسْئَ ِ»یک روز، بعض روز.  1،«یَنْ ٍ بَعْضَ أَوْ یَنْم  لَیِْثنا یالُنا»

 فَههذا اْلیَعْمِ یَنْ ِ إِلى اللَّهِ كِتابِ في لَیِْثتُمْ لَقَدْ اْلإِیما َ وَ اْلعِْلمَ أُوتُنا الَّذینَ یالَ وَ»دارد. 

در  ،آیهدبه چند جهک این لیم رم بهه نظهر می 2،«تَعْلَمُن َ ال كُْنتُمْ لكِنَّكُمْ وَ اْلیَعْمِ یَنْ ُ

در بهرز  ارثهرًا خهناب  اینکهحالی ره ممکن اسک صدها هزار سال باشد. یک جهک 

چه وعهعی  رنند، دریافک میحیاء شدندویتی برای ین  القیامة الکیری إ  دو هستند. 

برای اه  جنک نهایک ندارد ی خناهد بند ره از ممتدِ ممتدخناهند داشک، چه زما  

خیلی  نی  اسک. نسیک به  نل زما  و  اما ،اه  نار هم ولن محدود اسکو از برای 

دروغ «. یَههنْ ٍ بَعْههضَ أَوْ یَنْمهه » ینههد گنهسههک، میاوعههاعی رههه یههن  القیامههة الکیههری 

ننعه  نهائم  اینکهه هنر اسهک، نسهیک بهه گنیند، هم رییک اینگنیند، هم دروغ میمی

بحم برز  یها راجهع بهه ه القیامة الکیری. این شاید در تتمهستند و هم نسیک به ین  

بحهم شهند. زمها  سهه یسهم اسهک  یهک زمها   ،رنیمییامک رهه در زمها  بحهم مهی

یرز  الیهن فهمیم، ررات دیگر بماند، یک یسم زمها  ما ره میه دنیا اسک، در ررال ین

 اسک و یک یسم زما  ین  القیامة الکیری اسک.

اعَةُ»یهرآ  هللرهر شهده اسهک ه آی 43یکی از اسماء ین  القیامة الکیری ره در   3«السهَّ

نیسک. « السَّاعَةُ» نیسک، حیات برزخی هم چندا « السَّاعَةُ»اسک. نسیک به حیات دنیا 

 43یک امتیازی دارد ره لغت  یعنهی چهه و چهرا در یهرآ  شهری  این ساعک « السَّاعَةُ»

ه اسهماء دیگهری دارد رهه به ین  القیامة الکیری اسک. الیتمربنط « السَّاعَةُ»مرتیه لفظ 

چند صنرت به مها تفههیم رهرده اسهک،  رنیم. راجع به ییامک یرآ  شری  بهبحم می

رننهد. یم یبا اسمائی ره داللک بر مسمّ ا اسمائی ره خداوند هللرر فرمنده اسک،بی یک

برای هر چهه و از بهرای ههر رهه، آنچهه بهنده و  ،فرمایدر میاسمائی را ره خداوند مقر

هسک و آنچه خناهد بهند، چهه در بهرز  و چهه در ییامهک، اسهماء خشهک نیسهک یها 

سک. ما سه نهنع اسهم داریهم  یهک اسمائی ره برخالف معنای خارجی داللک دارد نی

اصال  راش   ،اسمی اسک ره اصال  اسم جامد اسک، مث  دینار اسک، اسم جامد اسک
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هایی را بهرای ههیچ چیهزی از معنایی نیسک، این یک ننع اسهک. خداونهد چنهین اسهم

 گذارد و نگذاشته اسک، نه تکنین  و نه تشریع .نمی

ر اسک، نشانگر اسک، این اسهم بیهانگر بیانگ ،یک اسم، اسمی اسک ره جامد نیسک

اسهک  یها اسهمی اسهک رهه نشهانگر و بیهانگر آ   نهنعل دو گر هم در یسمک اوو نشان

بینم، آ  مقدار ره بینم. من همه چیز را نمیمی ،ا من ره اسم گذاشته اسک ره چیزی

این اسهم را بهر مینهای دیهد صهحیح  ،بینمبینم. آ  مقدار ره با دید صحیح میمن می

خند نسیک به آ  وععی ره این چیز دارد یا آ  وععی ره این رهس دارد، در حالهک 

 صددرصدگذار . این اسم رام  نیسک، فعلی یا گذشته یا آینده یا هر سه، من اسم می

 نیسک.

رام  بر حاالت این شیء مسمّی ه گذارد احا ولی گاهی اویات رسی ره اسم می

بیانگر اسهک، اسهم رهامال  و  صددرصدن اسم یا ش ص مسمّی دارد، در مثلم زما  ای

گههذارد، خداونههد از بههرای اشههیاء یهها از بههرای  ههنر اسههم میاسههک. خههدا این صددرصههد

بر تما  حهاالت ایهن شه ص یها ه این اسم به عننا  احا  ،گذارداش اص اسم ره می

شیء اسک، در مثلم زما  این اسم نشانگر اسهک، دوربهین اسهک، بیهانگر اسهک. اسهم 

ر اسهک، اسهمی را بهرای یاصهر ههم نیسهک. اسهم دیگهر اسهم مق ه سهک، اسهمجامد نی

ش ص بهنده اسهک یها  ه در اینم و ما تق یر داریم در دریافک آنچگذاریش  ی می

ا ناآگاه یر مق ر اسک. ولن در تآید، اسم مق هستیم، اشتیاه درمیر خناهد بند، مق 

 باشیم.

، رچه  علی اسهکلی ره زله علی، رچرچ  زل  ر بالفع  اسک.احیان  اسم مق 

اسمی ره درسهک منهایض بها علی ره زل  نداشک! علی.  ره زل  ندارد، آ  هم زل ِ

اسمائی ره خداوند متعال از برای اشیاء یا از برای اشه اص  امامعنای خارجی اسک. 

هایی اسهک رهه فرمایهد، اسهمر میو در هر حالتی از حاالت مقهرعدی از ابعاد در هر بُ

ها لفهظ اسهک نشانگر اسک، عیارت اسهک، لفهظ نیسهک. بعرهی از اسهم بیانگر اسک و

عیارت نیسک، معیّر معنا نیسک. ولی بعرهی از اسهماء معیّهر معنها اسهک، اسهمائی رهه 

چیزی اسک ره هیچ ی هنری و  ، نر معرفک و علم معیّر معنا اسک نر درسک و بهبه

 ند اسهک، آ   منجهآ تی رهه دریارلّی دارد بر تما  خ نصهه تق یری ندارد و احا 

ره را و آنچه را رهه رند آ گذارد. منتها خداوند ره معرفی میا میخد اسمی اسک ره
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فهی دو شهک  معر بهه فهی رنهد،معر 2«لِلنَّها ِ بَیها ٌ» رتهاب در و 1«مُیینٍ كِتابٍ»باید در 

رائِ یْلَهىتُ یَهنْ َ» 4،«اْلحِسابِ یَنْ ِ» 3،«اْلقِیامَةِ یَنْ َ»به  ریم م ت ر رند  یکی می  5،«رُالسهَّ

 اینکهیات گنناگن ، نه  نر م ت ر در جنو... به 7«.التَّغابُنِ یَنْ ُ» 6،«دُاْلأَْشها یَقُن ُ یَنْ َ»

 ت در آ  باشد.یاتما  خ نص و یک اسم باشد

ر حیات مکلفهین مقهره اخیره هر اسمی از اسماء وصفی ره خداوند از برای مرحل

نسیک به بعری از جهات. ییامک اسک  بیانگرر اسک و این اسماء نشانگ ،فرمنده اسک

ناب اسههک، ییهها  الثالحسههاب اسههک، ییهها األمنات اسههک، ییا األشهههاد اسههک، ییهها ییا 

« اْلحِسابِ یَنْ ِ»های گنناگننی ره در رار اسک. العقاب اسک، ییا  من القیر اسک، ییا 

ة، بهین بهین اهه  الجنه ابن اسهکچن  تغ« التَّغابُنِ یَنْ ُ»حساب اسک،  اینکهبه حساب 

رائِ تُیْلَهى یَنْ َ»ار. ة و اه  النلنّار، بین اه  الجناه  ا جها بهه چهن  سهرائر در آ « رُالسهَّ

 و هرهردجها انسها  م فهی میتی رهه در اینیارند، خفعننا  بال و بلنا ظهنر ذیدا می

بهیّن  األشهادشند و علی رئن  ظاهر میآ   جا خیر و شرداده اسک، در آ نشا  نمی

ا ، من چند مهنرد را یادداشهک رهرده ،خناهد بند. این اسمائی ره یرآ  شری  فرمنده

 ع رنند.ا  به  نر منازات باید با هم تتیآیای

 چهه قیامهة را یادداشهک رهرد ، تها الین من در بعری از مجلدات تفسهیر اسهماء 

اء این اسک ره ما به عنهنا  منرد را به یاد دار ، یا بیشتر یا هر چه. منظنر از این اسم

، اوال  معرفهی مجمه ، وارد در بحهم ییامهک بشهنیمخناهیم میبراعک استهالل ویتی 

سات قدفی مف ّ  ره در تف یالت آیات مبه صنرت مجم ، بعدًا معر نشانگرفی معر

ل یرآ  که ذروردگار عالم اوهم دارد، چنان یکفی مف ّ  شده اسک. این رلّییامک معر

ذنجاه شه  یها القدر بیا  ررد، جم  برای ذیغمیر بزرگنار در لیلةحکم و مرا به  نر م

بهین زمها  ه ، چهن  فاصهل«رِاْلقَهدْ لَیْلَهةِ فهي أَْنزَْلناهُ إِنَّا»بعثک  هبعد از لیلبیشتر یا رمتر 
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شه  اسهک.  ذنجهاه، هر چهه، تقرییه  حهدود 23یا  21باشد یا  19یدر اولی ه بعثک و لیل

 مف ّ  بیا  ررد. رآ  را به ذیغمیر به عننا  براعک استهالل یرآ ِی ر خداوند جا این

 إاِلَّ اللَّیْ َ یُمِ*  اْلمُزَّمِّ ُ أَیُّهَا یا« »الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»مزمّ  ه لذلک در سنرو 

هها اینه همه 1،«تَهرْتیال  اْلقُهرْآ َ رَتِّه ِ وَ عَلَیْهِ زِدْ أَوْ*  یَلیال  مِْنهُ اْنقُْص أَوِ نِْ فَهُ*  یَلیال 

 لَه َ إِ َّ»بهرای چهه؟  2«.ییال  أَْینَ ُ وَ وَْ ئ  أَشَدُّ هِيَ اللَّیْ ِ ناشِئَةَ إِ َّ»برای چه؟ چرا لی ؟ 

 ص( اگهر حالهک  اهللرسهنلبهاو اسهک. درسهک اسهک ، آماده« َنیال  سَیْح  النَّهارِ فِي

روی  آمادگیِ اماشد، را نداشک ارسال نمیآمادگی از برای حم  این وحی و رسالک 

در درجات  ص(  اهللرسنل«. تقنًی»، «معرفة » 3،«عِْلم  زِدْني رَبِّ یُْ  وَ»آمادگی اسک، 

ای بهرای عُظمی رهه دارد و زمینههه یرند، ذیغمیر در هما  حالک رسالک ختم  میقدّت

، ش ، ییا ، «اللَّیْ َ مِیُ»اسک، مع هلللک  یهنزول وحی و یرآ  شری  و این رسالک ختم

، ییا  عیهادت، یها دو ثلهم شه ، یها ة، خناند  یرآ ، ییا  در صال«تَرْتیال  اْلقُرْآ َ رَتِّ ِ»

یْح  النَّههارِ فِي لَ َ إِ َّ» ن   ش ، یا ثلم ش ، یا هر چه. ، سهیح سهیاحک « َهنیال  سهَ

می اسک رهه متال  هاینیسک، سیح سیاحک در آب نیسک، بلکه سیاحک در اییانن 

هستند. تن ای ذیغمیهر، بایهد در دریهای  هاکمرد  غرق در جهاالت و شهنات و حینانی

ها و از هها و از شههنتها را نجات بدهی، از جهالکبزرگ اجتماع شنا رنی ره غریم

انحرافات. ذس باید خند را درسک ررد تها دیگهرا  را درسهک رهرد، تهن بایهد شهنا بلهد 

 اند نجات بدهی. ردمی ره غرق شدهم ،باشی تا به دریا بروی

« اْلقِیامَهةِ یَهنْ َ»اولهی اسهماء اسهک. ه آیات میارراتی ره راجع به معاد اسهک مرحله

یهن  ». مرتیهه هللرهر شهده اسهک 23« اآلخِهرِ ن ِیَه»مرتیه در یرآ  شری  هللرر شده،  هفتاد

 عَنْ یُْكشَ ُ یَنْ َ» 5،«دِالتَّنا یَنْ َ» 4،«عَةُاْلقارِ»، «السَّرائِرُ تُیْلَى یَنْ َ»، «التَّغابُنِ یَنْ ُ» ،«النّشنر

منرد غیر از ساعک ییامهک  ذنجمرتیه در یرآ  اسک،  48 لفظ ساعک«. السَّاعَةُ» 6،«ساقٍ
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مهنرد مربهنط بهه سهاعک یهن  القیامهة الکیهری و اسهماء  43اسک ره من تتیّع رهرد  و 

 دیگری هم در رار اسک.

مرتیهه هللرهر  23در یهرآ  شهری  « اْلهآخِرِ اْلیَهنْ ِ»اسک،  1«اْلآخِرِ اْلیَنْ ِ»یکی از اسماء 

ه سه یهن  ره ،اسک. چن  ما سه ین  داریم« اْلآخِرِ اْلیَنْ ِ»نیسک « ین  اآلخَر»شده اسک. 

ت و اعمهال نسیک بهه نیهن فین ره منرد بحم هستندگانه اسک از برای مکلنشئات سه

 بِأَیَّها ِ هللَكِّهرْهُمْ وَ»هها وجهند دارد. برای این ، سه ین تکلیفی و جزاء و حساب و عقاب

گیهرد، در یهرآ  شهری  منسهی بهرای یهن  خهند صهحیک را میجها یک بُعدِ این 2«اللَّهِ

بعد هم چند  ،  اهلل در دنیا چند ین  اسکیاا«. اللَّهِ بِأَیَّا ِ هللَكِّرْهُمْ وَ»رند مأمنر اسک می

دنیا رهه الهین سهه یهن  اسهک    شهام جهامعِ ین  اسک، ولی به عننا  تقسهیم م ت هرِ

ک اسهک، یهن  القیامهة حسهاب و الجهزاء منیهیهن  الیرز  رهه الیهن کلی  اسهک، التین 

مرتیهه  23اهلل. الین  اآلخر ره در یرآ  شری  به این تعهداد  یاا ،اسکالکیری ین  اخیر 

  سهؤال .ه رنیهدجها چنهد نکتهه را بایهد تنجهسک. اینین  اآلخِر اسک آخَر نی ،هللرر شده

الین  اآلخِر ره بعد از آ  ینمی نیسک، معنای آخِر این اسک؛ اگر گفتید دوسهک دیگهر، 

افعه   آخِر اسک، لفظ آخَر با آخِر فرق دارد. آخَر ،آخرین دوسکگفتید آخَر اسک، اگر 

تر،  رف نیسک، آخَر آ  دیگر مطلم یعنی بعد از آ  قنلٍاسک آخِر فاع  اسک، فاع  ب

 تناند باشد، ممکن اسک چندین آ   رف باشد.تر می رف م آ تر ه رف بعد از آ 

خِر، ولی نسیک به نشهئاتی ل، ین  آخَر دو ، آخَر سن ، آخَر چهار  و ین  اآلین  او

وّل اسهک و یهن  اآلخَهر اسهک رهه بهرز  فا  دارند سه ین  بیشتر نیسک، ین  االره مکل

ها فقهط فظ ین  اآلخِر بعری ویکالقیامة اسک. منتها لاسک و ین  اآلخِر اسک ره ین 

ها هم شام  ییامک اسهک و ههم شهام  برای ییامک ریری استعمال شده، بعری ویک

جهایی رهه ههم دانم. آ فعهال  مهن نمهی ،اخت اص به برز  داشته باشد امابرز  اسک. 

یهک  شهند میحسهاب جهک اسک ره دو ین  روی این  ،برز  اسک و هم ییامک اسک

کلی  ینمها  کلی  اسهک. گرچهه یهن  بعهدالتالتسک و یک یهن  بعهدین  تکلی  ا ،ین 

ههر  اینکهشند به حساب این یک ین  حساب می امااسک، برز  اسک و ییامک اسک، 

اسهک  3«أَیَّها ٍ سِتَّةِ في»خلم سماوات و ار  گرچه  اینکهدو بعد از تکلی  اسک. رما 
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  یهک یهن  در بعرهی از ره شش دورا  اسک، ولی هر شش دورا  را خداوند به عننا

 آیات هللرر فرمنده اسک.

رَ اْثنا اللَّهِ عِْندَ الشُّهُنرِ عِدَّةَ إِ َّ» هْرًا عَشهَ ماواتِ خَلَهمَ یَهنْ َ اللَّههِ كِتهابِ فهي شهَ  وَ السهَّ

یک دورا  ره دورا  رلّی خلقک اسک و این یک دورا  رلّی خلقهک شهش  1«.اْلأَرْ َ

لک بهین ب ش اسک، شش دورا  اسک و این شش د ورا  برحس  تف هی  آیهات ف هّ

الین  اآلخَر به یهک  هم جاها تقسیم اسک. در اینها و خلم زمین و زمینخلم آسما 

 امهاییامک اسک.  ،ین  بعد المنت اسک  اینمعنایی ره معنای اصی  اسک و بُعد اصی ِ

ند، در القیامة هر دو یک یهن  هسهتالیرز  و ین شند چن  ین الیرز  هم میشام  ین 

کلیه  و التین ها را، چهه   انسا یاا شند ر کلی  وحدت دارند. و نیز میبُعد بَعدالت

ه گانههای شهشالقیامة را یک ین  حسهاب رهرد، ماننهد دورا الیرز  و چه ین چه ین 

یک زمانی  اینکهیک ین  حساب ررد به حساب د. نشنخلقک ره یک ین  حساب می

 رد. ل و وسط و آخر آ  فرق دارچه اوگ فین اسک،مربنط به این مکل

گانه ییامک الیهن  اآلخِهر اسهک نهه الیهن  اآلخَهر، 23هنگامی ره برحس  این آیات 

الیرز  اسهک این آخِر یی  دارد، این یی  یک ین  وسط اسک ره ین  ،الین  اآلخِر اسک

 نیا اسک.الدکلی  اسک و ین التین ل اسک ره و یک ین  او

 ]سؤال[ -

سال، یهک  هفتادرند یعنی معنا، نسیت . مثال  انسا  یک ین  زندگی می به همین -

ین ، یک زما ، ولکن این زما  چند ین  اسک، ین  شیاب و ین  رهنلک و یهن  ذیهری، 

، سهاعک از سهنع اسهک، سهنع یعنهی «السَّاعَةُ»ها. این مربنط به الین  اآلخِر. این حرف

یا تحنّل بین متیاینین ره بند رلّه  نهابند « تَغَیّرَ، نَّلَتَحَ»  تحنّل، خند سنع، ساعة یعنی

شند، یا نابند رلّ  بند شند، ره این منرد بحم نیسک. اصال  تحهنّل ههم نیسهک، چهن  

اگر هم بعد از نابند بندی بیاید تحهنّل نیسهک. در  نیسک.اگر بند نابند شند ره تحنّل 

تحهنّل زمهانی اسهک یها  ،حهنّلتحنّل باید چیزی باشد ره این چیز متحنل گهردد. یها ت

ه همیشهه ه. مهادّتحنّل مکانی اسک، تحنّل  نلی اسک، تحنّل درونی اسهک، مثه  مهادّ

ه رات مهادّک، خهند زمها  ههم از تحهناّلت و تغیهمتحهنل اسه  زما  اسهک چهن  دائمه

شند. چرا لفظ ساعة در اخت اص ین  القیامة الکیهری یهرار گرفتهه اسهک؟ استفاده می

رند مانند هما  الین  اآلخِر اسهک رهه تی هم ره یرآ  شری  هللرر میآیه. این ساع 43
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چنهین  نیهز مع بین برز  و ییامک اسهک. در سهاعکبیشتر ییامک اسک و احیان  هم جا

 شند.خیلی بیشتر مربنط به ییامک ریری اسک و شام  برز  هم می کاسک، ساع

 کما در دنیا ساع اسک؟ مگر و یا نسیک به ییامک ریری چرا ساعکنسیک به این د

آ  انتقهال ه مادّه تحنّل اسک و الزمهه نداریم؟ در دنیا تحنّل اسک. در دنیا اصال  الزم

ی یتهزما  یک وایعو گردد. ین تحنّل و انتقال متن  زما  مستفاد میاسک، از خند هم

ی اسک ره مستفاد از ایهن تحهنّل اسهک و یتاسک، خیال نیسک، جع  نیسک، یک وایع

اسک؟ چن   کالقیامة ساع. چرا ین خناهد آمد واسک ره در بحم خند تحنّله الزم

تحنّل خیلی عظیم اسک، مکهانی، زمهانی، از نظهر حهال، از نظهر حسهاب رهه در دنیها 

نینده، در برز  رم بنده، از نظر ثناب و عذاب ره در دنیا رم بهنده در بهرز  مقهداری 

الیرز  در همهین ییهنر نهک یهن ج  نینده اسک. از نظر مکا ، مکا  اهه رال  امابیشتر، 

دْرَةِ عِْندَ»ین  القیامة الکیری  ، ولی مکا  جنکها بندهآ   جَنَّهةُ عِْنهدَها*  اْلمُْنتَههى سهِ

 اسک. 1«اْلمَْأوى

را بهه تغیهر زمهانی  کر زمهانی اسهک، درسهک اسهک مها سهاعک نه تنها تغیاین ساع

ر نیسهک؟ مهادامی رهه  ن، مگر اینه اسکر مادّمیدأ تغیر زمانی تغی امارنیم، ا الق می

رات زمهانی اسهک رهه مها بهه آ  ی وجند دارد، از جملهه تغیهرات تغیهراتمادّه اسک تغی

رات درونی ره علم هر چه ذهیش بهرود تغی امارنیم. خیلی احتیاج داریم و دریافک می

ر خیلهی ، عمنمی نیسک. نسیک به ییامک ساعک اسهک چهن  تغیهرسدبه عمم آ  نمی

ه ی اسک، خالصه و ساللنظر مکا ، بد  انسا  ره بد  خاص رو  انسا  ازباال اسک، 

برخهنرد بها مها  اینکههی اسهک، از نظهر مکها ، از نظهر مکانهک. از نظهر از این بد  مادّ

بهه  کبرز  اسک. بنابراین سهاع آنچه در چگننه خناهد شد، غیر از دنیا اسک و غیر از

اعک اسهک یعنهی تحهنّل، لفهظ سهدر یرآ  شهری  ههم رهه تکهرار  و این حساب اسک.

یعنی تحنّل، تحنّل رلّی. درسک اسک ره انسا  با منت تحنّلی برای برز  ذیدا  ساعک

زیاد اسک رهه شهیاهک آ  آ  چیزی ره تحنّل وایعی اسک و تحنّل بسیار  اما ،رندمی

 شیاهک ییامک با امانیا و اآلخرة دارد. رم اسک و برز  شیاهک به ین  الد نیاالدبا ین 

ره اعمال انسا  و اخهالق انسها   یهنیا رم اسک مگر در بعری از امنر استمرارالدین 
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اسک، همه  کجا لفظ ساعباشد، بنابراین در این 1«لِأَْنفُسِكُمْ تُقَدِّمُنا ما وَ»انسا   یکو ن

 اسک. کساع

دییقهه، مها  ش هکیعنهی  ک،سهاعبگنیهد  شهری   نر نیسک ره اگهر یهرآ ذس این

دییقه اسهک؟ ایهن یهن   ش کرنیم. ین  القیامة الکیری ساعة اسک، می  نر ت نّراین

اعة»اولی ه القیامة الکیری ره دارای سه مرحله اسک  مرحل ة ییامه»اسهک، « بدایة السهّ

دییقه نیسک، یک دییقه ههم  ش کلی ندارد، آ  اسک، إماته، آنی اسک، معط« التّدمیر

ای از آ ِ زما  باشهد، سهاعک هللرّه ترینزما  باشد. رنچک نیسک، ممکن اسک یک آ ِ

حیاء حیاء هم آنی اسک، غیر از إإ ،اسک« ییامة اإلحیاء»دو  ره ه خدا این اسک. مرحل

ک سن  ساعک برای اه  جنهه ها دارد و... مرحلها در دنیا اسک ره  نلید انسا لمنا

اصهال  ؟ دییقهه ش هکرجها شهد اه  نار هم  نالنی اسهک. ذهس  برایآخر ندارد و از 

سهات قد هنر اسهک، در ارثهر آیهات مدییقه نیسک. ین  هم در یرآ  این ش ک ساعک

سهاعک نیسهک، مجمهنع لیه  و نههار نیسهک،  24یرآ  ره لفظ ین  هللرر شده اسک یهن  

این ین   اما ،مرتیه لفظ ین  در یرآ  شری  هللرر شده سی دخیلی رم اسک. در حدود 

 خَلَهمَ یَهنْ َ»زمها  اسهک.  مطلهمِ ،خلقهک   سهت یها، ا  سهتهیهازما  اسک، مث  ا مطلمِ

گیرد. ذس لفهظ یهن  و م میه را همطلم زما  اسک ره ادوار ست 2«اْلأَرْ َ وَ السَّماواتِ

 ...لفظ ساعة

 ]سؤال[ -

ییهنل ههم مها ایهن را الیته این ین  ما اسک، ین  ییامک نیسک، ین  الهی نیسک،  -

راین ایهن ییهنل نیسهک. بنهاب ین  به یک معنا یینل اسک بهه یهک معنها یکنداریم. اصل

 کربهنبی چیسهک؟ سهاع  نر اسهک، سهاعکالقیامة ره ین  اسک، ساعک هم همینین 

نَةٍ أَْل َ»دیگر ره ه اسک و آی 3«ةٍسَنَ أَْل َ خَمْسینَ»ربنبی بر حس  آیات معارج ره   سهَ

ه جها عمیهم اسهک و آیایها  مالحظهاسک، یکی از احتمهاالتی رهه در آ  4«تَعُدُّو َ مِمَّا

تهارنن  « عنهدنا»واحهد زمها  «. عنهدنا»نه « عند اهلل»یعنی واحد زما   ،خناهید فرمند

 ،گهرددولی رمتر از ثانیه وجند دارد، در یک ثانیه ذروتن  دور الکترو  می ،ثانیه بنده

                                                           

 .110. بقره، آیه 1

 .36. توبه، آیه 2

 .4. معارج، آیه 3

 .5. سجده، آیه 4
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ههزار  ذنجهاهفهمیم هزار سال اسک، یک ثانیه ره ما می ذنجاه ،هزار مرتیه اسک ذنجاه

ها نیسهک، لکن ساعک خداوند و واحد زما  خداوند این حرفسال الکترونی اسک. و

ترین حررهک مهاده ترین حررک مادّه اسک و ما اگر رنچهکواحد زما  برابر با رنچک

 ایم.خند مادّه را فهمیده ، وایع را بفهمیم

بها ه ه و حررات مالزمی بر هللات مادّرله احا  اما ،فهمیمما حرراتی از مادّه را می

ل حررک مادّه  یع  ن هناهیم داشهک. بنهابراین سهاعک رهه عد اوص  در بُه، م  نمادّ

آ ، اماتهه، و در  اولهی ه این ساعک، تحنّل اسهک. تحهنّل در مرحله ،فرمایدخداوند می

آنیهه ه اولهی و مرحلهه مرحلهآ   نر. ثالثه همینه حیاء، و در مرحلثانیه  آ ، إه مرحل

خناههد تکهنین رنهد ره می رسی 1«.فَیَكُن ُ كُنْ لَهُ یَقُنلَ أَ ْ  شَیْئ أَرادَ إِهللا أَمْرُهُ إِنَّما»ره 

را خداوند در زما  تعریه  رهرده، زمها   یهاوله خناهد، مادّالحال مدت نمیبه  ییعة

 ،ره خداوند ایجاد ررد ایهن در الزمها  بهند، اراده فرمهند یهاوله ، در الزما . مادّهنیند

زمانی اسک، هننز زما  نیامهده اسهک.  ،یهاوله   مادّبین اراده و تکنّه فاصلباید گفک 

 گنجد خناهد بند.ر ما هم نمیواحد اوّل زما  ره در ت ن آ  اما ،زمانی اسک

لیااهلل بر مینای اسماء ییامهک و همچنهین خ نصهشاءبحم را إ ه دنیال  هت مف هّ

 بحم خناهیم ررد. 2«آیاتُهُ فُ ِّلَْک كِتابٌ»ییامک را در 

 لِمَها وَفِّْقنَها وَ مِیاْلعَظِه اْلقُهرْآ ِ مَعَهارِفِ وَ مَا ِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُنرِ صُدُورَنَا اْشرَ ْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْعَاهُ لَا وَ تُحِیُّهُ لَا عَمَّا جَنِّیْنَا وَ تَرْعَاهُ وَ تُحِیُّهُ

 .«کُمْیْعَلَ السَّلَا ُ وَ»

                                                           

 .82. یس، آیه 1

 .3. فصلت، آیه 2


