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لَّی اللََّ ینَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ» مََّد  وَ عَلََی ِلَِهِ هُ عَلََی مُحَوَ صََ
 «.الطَّاهِرِینَ

« قَبَرَ»دیروز راجع به فشار قبر مقداری صحبت کردیم و تکرارًا به طَرر اجمَاا اصَ   

کند، چه زیر زمین باشَد، چَه ا در خرد مسترر میقبر مکانی است که انسان ر« سَتَرَ»یعنی 

در ِب باشد و خفه شرد، چه در اسید بیفتد و از بین برود، باالخره در هر صَرر  حیَا  

یسَت، دنیری انسان مسترر شده است. مسترر شدن حیا  دنیری انسان که مرئی دیگران ن

تعماا در انحصَار ی از نظَر لتَت، تَا چَه رسَد از نظَر اسَاین قبر است. پس لفظ قبر حت

 األرض نیست. تحت

ََرَ »فرمایََد  اگََر قََرِن شََری  می ََررُ بُعْرِ ََررُ» 1،«وَ إِذَا اْلقُبُ هََا و گاهیعنََی میفی« اْلقُبُ

دَ َ »ها و مرقدها. مستررگاه قالُرا یا وَیْلَنا مَنْ بَعَرَنا مِنْ مَرْقََدِنا هَ ا مَا وَعََدَ الَرَّحْمنُ وَ صََ

کند، چند ستر است  یَ  سَتر است. حاال این قبر که انسان را ستر می این قبر 2«اْلمُرْسَلُرنَ

طرر بماند این مراد نیست؛ ممکن است بدن ظاهری انسان همین ،بدن ظاهری انسان است

ترانند ببینند، ببیننَد تَا خَاو شَرد یَا نشَرد. ایَن بَدن ظَاهری و بماند و کسانی که می
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خی انسَان اسَت کَه هَر دو مسَترر هسَتند. نیست، بلکه مربرط به روح انسان و بدن برز

اسَت  یَهبَه حیَا  برزخ ترجَهولکن در ِخر  ستر م ،روح در حیا  دنیا هم مسترر برد

فهمیم شَنریم و نمَیبینیم و نمیکه بردن روح در بدن برزخی است، ما برزخیَان را نمَی

 هََا راهََا و چََه کیفیََت حیََا  ِنحیََا  ِنه کََه در عََالم بََرز  زنََده هسََتند چََه مََاد

دانیم، مگر از نظر اخبارهای غیبی قرِن و سَنتت. پَس از نظَر بصَر مَا مسَترر اسَت، نمی

   ما این مررد تصدیق و قبرا است.گرچه از نظر بصیر

حاال این قبر که عبار  از قبر بدن برزخی با روح است، این در روایاتی است که فشار 

کنیم. در بعضَی از روایَا  یهایی را اشَاره مَهایی را خراندیم و قسَمتدارد. ما قسمت

)ص( نقَ  شَده اسَت. ایَن  اهللرسَرااز « ما من مؤمنٍ إلتا و له ضتطةٌ فی القبَر»که دارد 

ایمَان را هَم  یَهِن درجَا  عال« ما مَن مَؤمنٍ»حصر است. « ما من مؤمنٍ»تهمت است، 

 ههَا هَم ضَتطایمان هسَتند، ِنه ها قلنیز شام  است، ِن شام  است. معصرمین )ع( را

نسَبت بَه اهَ  عَ اب هَم  حتَیقبر دارند؟ رحمت خداوند که از ع اب او اوسَع اسَت، 

ر کرده است، وجَرد دارد. تَا چَه رسَد وی مبانی و اسبابی که خداوند مقرهایی رتیفی 

بایَد باشَند، چَه در مقَام عصَمت هسَتند کَه  یَهاله یهها مررد رحمت کلتکسانی که ِن

نا ِ إِنَّ»اگَر گناهَانی هَم دارنَد او ال  معلرم است، چه مادون عصمت هسَتند کَه   اْلحَسََ

إِنْ تَجْتَنِبُرا كَبائِرَ ما تُْنهََرْنَ عَْنَهُ »خراهد، به طرر اترماتیکی تربه هم نمی 1«السَّیِّئا ِ یُْ هِبْنَ

 ها چرا؟قبر برای ِن پس ضتط 2«نُكَفِّرْ عَْنكُمْ سَیِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِْلكُمْ مُدْخَ   كَریمًا

ش دیگر از روایا  روایاتی است که بعضی را روز گ شته اشاره کَردیم، بعضَی را بی

میَرد روح او در بَدنش برگشَت کنیم. هنگَامی کَه انسَان میکنیم و عبَرر مَیاشاره می

شَرد، شرد، برگشَت میشرد، این برگشت یعنی چه؟ روح انسان در بدن انسان نفخ میمی

گشت یعنی چه؟ اگر برگشت برای این بدن اسَت کَه نشیند. برشرد و در قبر میادخاا می

های کَافران را این بدن مصاب نیست، معاقب نیست، مسئرا نیسَت، معَ تب نیسَت، بَدن

ها نرسیده اسَت. کسَانی کَه در راه خَدا ِن هایکنیم که هرگز ِسیبی به بدنمشاهده می

یم که چنین شدند. بینها را با چشم میکشته شدند، قطعه قطعه شدند و سرخته شدند، ِن

دارنَد و جسَد محفَرس اسَت و جَا چنَین اسَت و ها و نمرودها را نگَه میولکن فرعرن
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مررد رؤیت اشَیاص و بیننَدگان اسَت، ایَن جسَد طَرری نیسَت، نَه عَ ابی دارد و نَه 

 رحمتی دارد.

ال  اگر رحمت و ع ابی است مربرط به این جسد نیست. ثانیًا اگر ثراب و عَ اب قبَر او

 یَهِیَه بَه دالال  گرنَاگرن و سَنتت قطع پنجَاهبرز  است که بر حسب بَیش از در عالم 

النََّارُ »ا اسَت کَه ا و ثَراب  م َا و عَ اب  م َ، این مطلب ثابَت اسَت کَه حیَا ٌ م َیهاس م

دَّ اْل پَس اگَر  1«عََ ابِیُعْرَضُرنَ عَلَیْها غُدُوًّا وَ عَشِیًّا وَ یَرْمَ تَقُرمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُرا ِاَ فِرْعَرْنَ أَشََ

این بدن است، مادامی که این بدن است بعد دیگر ع اب و ثرابی نیراهَد بَرد. اضَافه بَر 

 2«قالُرا رَبَّنَا أَمَتَّنََا اْثنَتََیْنِ وَ أَحْیَیْتَنََا اْثنَتََیْنِ فَاعْتَرَْفنَا بَِ ُنُربِنا»ِنچه دیروز باز عرض کردیم 

رتبَه اماتَه اسَت، اگَر چنانچَه انسَان در قبَر راجع به این بدن دو مرتبه احیاء است، دو م

برای جراب سؤاا زنده شرد و بعد بمیرد، پس این سه مرتبه احیاء است و سه مرتبَه اماتَه 

کنیم، است. ظاهرًا جریان بحث برزخی را که حَدود یَ  مَاه اسَت مَا داریَم بحَث مَی

 کنیم. جا ختم میپیچیم، همینگرییم که در هم میجا نمیاین

ه قیامت کبری عرض کردیم کَه قَرِن شَری  از قیامَت کبَری دو گرنَه بحَث راجع ب

برائت استه ا است کَه بَه طَرر میتصَر بَا اسَماء بیَانگر و ه کرده است  ی  گرنه، گرن

اسماء گریایی که از برای قیامت کبری ذکر کرده است. ِن روز عَرض کَردیم کَه مَر   در 

اعَةُ»ه اسماء دیگری مانند ه است. البتقیامة ذکر شدالیرممرتبه  هفتادقرِن شری   کَه « السََّ

مرتبه از ِن غیَر از سَاعت قیامَت اسَت کَه  پنجمرتبه ِمده است.  48دارای دو معنا است 

یا ی  بُعدی ذکر شَده اسَت یَا « السَّاعَةُ»مرتبه لفظ  43شرد. در قرِن شری  مرتبه می 43

عَدی بُه قیامَت کبَری اسَت و دوخیره است کبُعدی، ساعت ادو بُعدی ذکر شده است. ی 

که بعدالمر  است که شام  ساعتین است که ساعت برز  و ساعت قیامت کبَری باشَد و 

راجَع بَه  اینکَهشرد. کمَا فی میشرند و ی  ساعت معرهم مندمج می این دو ساعت در

التعمیر اسَت. گَاهی التَدمیر اسَت و یَ  قیامَةقیامت کبری کَه دو بُعَد دارد  یَ  قیامة

گَاه قیامَت التعمیَر  3،« عَظَیم  ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَْلزَلَةَ إِنَّ»  گریدالتدمیر را می  ِیا  قیامةاوقا

 4«.سِراعًا اْلأَجْداثِ مِنَ یَْیرُجُرنَ»  گریدرا می
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التدمیر نام گرفته است کَه قبَ  اسَت و هَم قیامَةالتعمیر نَام گاه این قیامت هم قیامة

ایَن دو سَاعت در هَم دمَج « السَّاعَةُ»شرند. همچنین ج میگیرد، دو قیامت در هم دممی

عالم است و ساعت  ک ه شرند یا سه ساعت. ساعت برز  و ساعت قیامةالتدمیر که اماتمی

التعمیر است که احیای کسانی است که اماته شَدند و بایَد حسَاب شَرند، اخیره که قیامة

 شرند. ها احیانًا با هم دمج میِن

المر  سَاعت مربَرط بَه قبَ ه ِیه کَه پَنج ِیَ 48ساعت میان ه گان43بنابراین ِیا  

و قیامَت و چَه  یَهساعت بعدالمر  است چه مستمرًا که حیا  برزخ ِیه، 43است و این 

کنیم. بعَد باشد. این سَاعت را بحَث مَی القیامةالکبرییرمحیا  اصلی اخیره که حیا  

 یََرْمَ» 3،«اْلقارِعََةُ» 2،«السَّرائِرُ تُبْلَى یَرْمَ» 1،«التَّتابُنِ یَرْمُ»، «یرم النشرر»تعبیرا  دیگر که مر   

 و تعبیرا  گرناگرن از برای قیامت کبری است. 5«سا ٍ عَنْ یُْكشَ ُ یَرْمَ» 4،«دَالتَّنا

لفظ قیامت از الفاس و اسمائی اسَت کَه بیشَترین را بَه خَرد اختصَاص داده اسَت. 

کَه تعبیَرا  وصَفی اسَت و بیَانگر قیامَت کبَری  تعبیرا  اسمی مفرد یا مرکتب میتصَر

اعَةُ»قیامة، الیرمقیامة است و بعد از الیرماست، بیشترین  « اْلیََرْمِ اْلَِخِرِ»اسَت و بعَد « السََّ

ها حساب دارد هَم تعَداد حسَاب دارد، هَم وصَ  حسَاب دارد، اسَم است و تمام این

 وصفی است که این اسم وصفی بیانگر است. 

بیَان شَده اسَت و  یهقیامةالکبری است که با اسماء وصفالیرمفی لی معراوه این مرحل

تفسیر است که ِیا وضع سَاعت چگرنَه اسَت؟ وضَع حسَاب چگرنَه ه دوم مرحله مرحل

ه تی که راجَع بَه احیَاء و مَادیاشرد کدام بدن است؟ و خصرصاست؟ بدنی که احیاء می

کَه ایَن در تفاصَی  ِیَا  ذکَر  ت و نَاراحیاء و کیفیت احیاء و حساب بعداالحیاء و جن

 شده است.

مرتبَه ذکَر شَده اسَت. چَرا  هفتَادقیامة که در قَرِن شَری  الیرمفع   راجع به لفظ 

ر مقابَ  قعَرد اسَت. قیامت است؟ اص   لفظ لتت قیامت را معنا کنیم بعد قیامت و قیام د

ن انسَان است؟ چَرالکبری انسان نیمه قاعد القیامةالمر  انسان قاعد است، قب یعنی قب 
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در این سَه نشَئه حَاال  حیَری و  ،  که دارای سه نشئه استسه نشئه دارد. انسان مکل

ی  نرع در حیا  دنیَا قعَرد    زندگی انسان در بُعد اصلی و در بُعد کیفیتی سه نرع است

 مقداری قیام و در حیا  قیامت کبری قیام کلتی است.  یها است. در حیا  برزخم 

اسَت و در  القیامَةالکبرییرمقیامة تعبیر شَده اسَت از حیَا  اخیَره کَه الیرمکه این

قیام نیست؟ بَا  الدنیایرماست که قیام برزخی است، ِیا  یهِن زندگی برزخه ضمن و حاشی

 1«رَبَِّكَ كََدْحًا فَمُ قیَهِ یا أَیُّهََا اْلِِْنسَانُ إِنََّكَ كَادِح  إِلَى»است.  الدنیایرماص  قیام  اینکه

ه حرکَت حمت کشیدن، حرکت کردن، درونی، برونی، فکری، عقیَدتی، علمَی همَکدح، ز

قیَام ه گیرد، چه ع اب و چَه ثَراب در بَرز  دنبالَالمر  میاست. نتایجی که انسان بعد

اعمالی است کَه انسَان در درون  صددرصداصلی و ه دنبال القیامةالکبرییرمدنیا است و 

چطرر این یرم اخیَر کَه یَرم جَزای اخیَره اسَت،  انجام داده است. پس الدنیایرمیا برون 

 قیام نیست؟ الیرم الدنیایرم اماالکبری است، قیامةالیرم

 ]سؤاا[ -

 کنیم. ساعت را بعد صحبت می -

 یعنی به قیامت ربط دارد؟ -

ربط دارد، بایَد یَ  بَه یَ  صَحبت کنَیم. عمَده ایَن سَه اسَت   ، خیلی همبله -

 خر.اآلیرمقیامت، ساعت، 

 ]سؤاا[ -

 یتقیام انسان در بُعَد انسَانه قیام، قیام جسم است یا قیام روح است؟ عمده ِیا عمد -

و در بُعد شریعت اهلل، این قیام روح است یا قیام جسم است؟ یا قیَام روح در جسَم اسَت 

یا قیام روح در این جسم است؟ ِیا قیام روح در این جسم اهم است یا قیام روح در جسم 

این اجزای جسَمانی اسَت کَه ه یام روح در جسم اخروی که خ صه و س لبرزخی؟ یا ق

 در طرا تکلی  با انسان برده است.

کنیم. ِیَا قیامَت مصَدر اسَت یَا نَه؟ مصَدر اسَت. قیَام، ال  لفظ قیامت را معنا ما او

کَه مَا قیام مصدر است. تای قیامت چه نقشی دارد؟ این«. یامة قِ وَ قِیامًا، ، یَقُرمُامَقَ»قیامت 

لتت کلید فهم است، خداوند بَا لتَا  معَانی را بَه مَا  اینکهبرای  ،کنیممیدر لتت دقت 

لفظ که نیست. یَا اگَر بَا لفَظ وحَی فرماید. وحی بیالقاء فرمرده است، به ما وحی نمی

است. ِنچه را خداوند اراده فرمرده است، لفظَی کَه نشَانگر همَان  صددرصدکرده است 
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ند و نه لفظ اوسع است و نه لفظ اضیق است. اگر لفظی را که گرینَده کمراد است بیان می

کنَد، اگَر ایَن لفَظ از نظَر معنَای مَراد اضَیق باشَد، خَ ف برای تفهیم طرف القاء می

فصاحت است. اگر لفظ اوسع باشد باز خ ف فصاحت است. باید لفظ قالب معنَا و معنَا 

دیگَران  صددرصَدقَرِن اسَت.  اصباشد و این از امتیازا  خ صددرصدهم مطابق لفظ 

هَا علَم محَیط نیسَت، ترانند چنین کننَد چَرن علَم محَیط ندارنَد، چَرن علَم ِننمی

بَا لفَظ ادا کننَد، مگَر در بُعَد  صددرصدکنند ترانند ِن معنایی که اراده میبنابراین نمی

الزم  نگری ایَن علَم محَیطیَتو واقع یَتدر بُعد بیان واقع اماتکلیفی و در بُعد تیاطبی. 

 1«.السَّماءِ فِي ال وَ اْلأَرْضِ فِي ذَرَّة  مِْرقااِ مِنْ رَبِّكَ عَنْ یَعْزُبُ ما وَ»است که 

ال  این چیست؟ فع  است؟ مصَدر اسَت؟ اسَم مصَدر ما باید به لفظ قیامت برسیم. او

د؟ ِیَا تَای است؟ معلرم است مصدر است، منتهَا قیامَت تَا دارد، ایَن تَا چَه نقشَی دار

 اینکَهجا دو احتماا است. چرا؟ بَرای خیر، تای تأنیث است؟ در اینالته است یا قیامت مب

ث اسَت امَة. حیَاة مؤنَحیَاة القیالیرمقیامة بین یرم و قیامت چیزی جا افتاده است. الیرم

پس القیامة هم وص  از برای حیا  خراهَد بَرد، پَس روی همَین احتمَاا تَای تأنیَث 

 است.

لقیامَة نیسَت، بلکَه ا حیَاةال یرمقیامة الیرم ،خیررمردید، تماا دوم که شما اشاره فاح

 اْلِِْنسَانُ بََ ِ» اینکَهالقیامة، القیام مصدر است، تا تای مبالته است، تای تأنیث نیست. کما 

جا گیر کردند که چه باید کرد، شدرسنا کردند. شَتلطنا ِقایان نرعًا این 2«بَصیرَةٌ نَْفسِهِ عَلى

گریَد انسَان کَه مَ کر اسَت، تَای می« بَصَیرَةٌ نَْفسِهِ عَلى اْلِِْنسانُ  ِبَ»را شدرسنا کردند. 

گریَد روی حسَاب نفَس اسَت. که تای تأنیث است، پس روی چَه حسَابی؟ می« بَصیرَةٌ»

 تای مبالته است.« بَصیرَةٌ»اص   چه ربطی دارد؟ یعنی به حاا متعلق مرصرف؟ نییر، تاء 

، حَاا مَن مسَاعد اهللرسراسؤاا کرد که یابن ع( رمضان از امام صاد  )در ی  نفر 

هِ عَلَى اْلِِْنسَانُ بََ ِ»نیست که روزه بگیرم، حاال روزه بگیرم یَا نَه؟ فرمَرد   « بَصَیرَةٌ نَْفسَِ

دانی. تر خرد بهتر به حاا خرد ِگاه هستی کَه خطَر دارد، خَرف داری، خرد  بهتر می

ه کلتَی و ضَابطه ایَن از بَاب قاعَد البته ضرر داری، دکتر و غیر دکتر و عالم و جاه  و...

دانَد. بَه طَرر کلتَی ایَن داند، بعضَی مراقَع نمیعمرمی است و التا امام بعضی مراقع می

یَ  ما قیامة تای قیامت یا تای تأنیث است یا تای مبالته است. اگر تای تأنیث باشد الیرمال
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؟ اگر تای تأنیث باشد یرم الحیاة مبالته داریم، اگر تای مبالته باشد دو مبالته داریم. چطرر

مصَدر « عَدا»، «زیَد  عَداٌ»، در «زیَد  عَداٌ»قیامة؟ مر  الیرمالقائمة باید باشد. پس چرا 

قیامَة الیرمجَا عَدا اسَت. در اینه است ولی صفت است به عنران مبالته؛ یعنَی مجسَم

جَاع و... تمَام یرمی است که قعرد در ِن نیست، همه قیام است، اص   قعرد و رکَرع و ارت

 طرر نبرد. این الدنیایرمطرر نبرد، قیام است، برز  این صددرصدقیام است، 

 ]سؤاا[ -

 جا ی  بار نیست.نه، این -

 ]سؤاا[ -

 قیامة ی  بار است، این را قبرا داریم.الیرمقبرا داریم که  ،بله -

 ]سؤاا[ -

جمَع و الیرم. بَه عنَران خر اسَتاآلیَرمکنیم. ایَن بَه عنَران حَاال عَرض مَی ،بله -

خر است. این احتماالتی که در تاء است یا تای تأنیث یا تای مبالته اسَت و اگَر هَم اآلیرم

ای در میَان اسَت. حَداق  مر ه باشد، باز تأنیث است. مر ه هم تأنیث است. بَاالخره مبالتَه

 ،قیَامالیرمای که در این احتماال  وجرد دارد این است که قیام مصدر اسَت. پَس مبالته

تا تای تأنیث نیست، یرمی که این یرم همه قیام است، اص   در این یرم قعرد نیسَت. طبَق 

قَائم  صددرصَدقائم است، ثراب  صددرصدقائم است، ع اب  صددرصدمرازینی حساب 

ر ام مرازینی کَه پروردگَار عَالم مقَرقائم است، طبق مرازین. تم صددرصداست، شفاعت 

شَد، نسَبت بَه شَریعت اهلل قعَرد بَرد. نسَبت بَه درست عم  نمی کرده است که در دنیا

شَرد. نسَبت بَه عدلی که ما نسبت به یکدیگر باید مراعا  کنیم قعرد برد، اکررًا قیَام نمی

نسبت به عم  به حکَم الهَی نرعًَا  1،«فاسِقُرنَ أَْكرَرُهُمْ»گرفتن شریعت اهلل نرعًا قعرد برد، 

 قعرد برد. قیام هم هست.

دولَت ه ( اسَت و در چنَد سَالع( اسَت و در دولَت داود )ر دولت سَلیمان )عقیام د

ولکن کلتَی  ،هایی استها قیام( است، اینعجامیرالمؤمنین )ع( است و در دولت ولی  امر )

ی نیسَت کَه صددرصَد ،باشَد صددرصَدنیست مگر اخیَره باشَد. اگَر اخیَر  صددرصد

هَم هسَتند  ی( یهَرد هَم هسَتند، نصَارعجدر دولت ولی  امر ) اینکهاسترناء ندارد؛ برای 

 یََرْمِ إِلَى اْلبَْتضَاءَ وَ اْلعََداوَةَ بَیَْنَهُمُ فَأَْغرَیْنَا»؛ یبَرای نصَار« أَْلقَیْنَا»برای یهرد، « فَأَْغرَیْنا»
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برای  صددرصد پس این قیام 2«اْلقِیامَةِ یَرْمِ إِلى اْلبَْتضاءَ وَ اْلعَداوَةَ بَیْنَهُمُ أَْلقَیْنا وَ» 1،«اْلقِیامَةِ

ه تشریعی حق است نه تکرینی. بلکه تکَرینی هَم چَرن خداونَد اراده ک  ابعادی که اراد

عَالم در دنیا ندارد، چرن عالم تکلی  اسَت و « ما یجب» نسبت به ک  صددرصدتکرینی 

ابعادی که خداوند تکرینًَا  العالمین در ک . پس قیام نسبت به ک  مرادا  ربتسییر نیست

بَه  صددرصَدخراهَد، ایَن قیَام ، ثرابًَا و عقابًَا میتطبیقًا و حسَابًا و جزائًَا ریعًا وو تش

 خر مربرط است.اآلیرم

 لََیْسَ أَنْ وَ»دارد  ه مبارکَه طرر نیست و ل ا ِیَطرر نیست. در دنیا باز ایندر برز  این

ی کلَه این قاعد« ْلِِْنسانِلِ لَیْسَ أَنْ وَ»خداوند سه بُعدی فرمرده است  3«سَعى ما إاِلَّ لِْلِِْنسانِ

 صددرصَدطرر است؟ ِیا ساعیان بَه سَعی خَرد قاعده است، دنیا این« سَعى ما إاِلَّ»است 

 ،درصد مشت پرکن درستی است؟ نییر ،رسندرسند یا به درصدی که از سعی خرد میمی

 اکررًا ظلم است، اکررًا اجحاف است، اکررًا چنین است. 

 ]سؤاا[ -

خراهَد. . چرا فقط اقرام؟ میصرص به اقَرام کنَیم، دلیَ  میاقرام نیست« لِْلِِْنسانِ» -

 کلتی است. ه این قاعد« سَعى ما إاِلَّ لِْلِِْنسانِ لَیْسَ أَنْ وَ»خراهد. ی  قرم دلی  می

رْفَ»، 4«یُرى سَرْفَ سَعْیَهُ أَنَّ وَ»دوم  ه قاعد دو سَرف اسَت  یکَی سَرف مرقَت و « سََ

 یَتولَی کلت« یَُرى»( است؛ قت عبار  از دولت ولی  عصر )عجی  سرف قطعی. سرف مر

رْفَ» یَهدارد حالَت بَرز  اسَت، در حیَا  برزخ یتسرف که کلت اماندارد.   امَا« یَُرى سََ

قیام کلتی است. اگر در برز  قیامَت اسَت، قیامَةٌ  5«ثُمَّ یُجْزاهُ اْلجَزاءَ اْلأَوْفى»نه.  صددرصد

در قیامَت اسَت، بَرز  در قیَام نسَبت بَه ِنچَه را کَه  م ا است، قیامت نسبی است. برز 

اسَت، صَتری نیسَت.  القیامَةالکبرییرمولکَن  ،ر فرمرده اسَتند برای مکلفین مقرخداو

ِن قیامت صتری است، یعنی قیام کلتی نسبت به ِنچه را کَه  6«قِیَامَتُهُ فَقَدْ قَامَْت مَا َ مَنْ»

الکبری این قیام کلتَی اسَت کَه قیامةالخر، یرماآلیرم اماپروردگار اراده کرده است، نیست. 
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جَزاءٌ »، «جَزاءٌ وفَی»، «جزاءٌ غیر وفی»پس جزاء سه جزاء است.  1«ثُمَّ یُجْزاهُ اْلجَزاءَ اْلأَوْفى»

است چه از طرف ما و چه از طرف شرع. از طرف ما جَزاء  الدنیایرمجزاء غیر وفی «. أوفی

دهیم و از طرف شرع هم چرن عالم جزاء درست را نمی غیر وفی است، در بیشتر مرارد ما

تکلی  است بیشتر جزاء غیر وفی است، اگر معلرم شد ف ن کس زنَا کَرده اسَت و چهَار 

کشَد. ایَن جَزاء غیَر وفَی کنَد، نمیشاهد دیدند چنین است، اگر ندیدند خدا اعَدام نمی

کنند و جزاء غیر وفَی ، نمیاست. جزاء غیر وفی ظالمانه نسبت به کسانی که باید وفا کنند

ر . حدود و تعزیراتی که خداوند مقَرر کرده استنه نسبت به حدودی که خداوند مقرعادال

جزاء کند، خراسته اسَت وضَع اجتمَاع اسَ می الیرمجا را کرده است، نیراسته است این

طرر انجام شرد که چهَار بار نباشد که در خیابان و در گ رخان و صحن اینقدر نکبتِن

خراهنَد اکتفَا کننَد، عَین جهَ  نفر شاهد عادا ببینند و التا کسانی که به علَم خَرد می

مبادا طرری وضَع  هاینکاست، این برای جلرگیری از اص  زنا و اص  جریان نیست، برای 

 او را ببینند. بترانند نامرسی وقیح شرد که چهار نفر ناهنجار بی

هَا یَا عادالنَه از طَرف حَق و جزاء غیر وفی است یا ظالمانه از طَرف ظالم الدنیایرم

قیامَة در الیرمبنَابراین « ثَُمَّ یُجَْزاهُ اْلجََزاءَ اْلَأَوْفى»جزاء وفی است.  صددرصدبرز  الیرم

بیشتر که اگر تا تای مبالته باشَد و هَر دو ه . در مبالتصددرصدته تمام قیام است ی  مبال

استعماا لفظ در اکرر از معنا بَرای خَدا  اینکهشرد. برای می حتیاحتماا در کار است و 

مطلبی نیست، چرن قاعده است. ی  لفظی بگرید که چند معنا داشته باشد. ی  تَاء تَای 

ترانَد باشَد. اگَر م باشَد، تَاء مصَدری هَم باشَد، هَر چَه میتأنیث باشد و تاء مبالته ه

جَا هَر دو گ اریم وحد  در تای تأنیَث منَدغم اسَت. در اینتناقضی بین این معانی می

کَه تَاء تَای « یَرم القیامَة»و هَم « یرم الحیاة القیامة»، «القیامة»، «الحیاة»مراد است. هم 

اسَت. بنَابراین دو مبالتَه اسَت. مبالتَه  مبالته است، هم تای تأنیث است، هم تای مبالته

ِیَا  ایَن مطلَب را  خر خراهَد شَد و مَا از کَ اآلیَرمقیام کلتی در  درصد صدِیعنی در

 فهمیم. می

قیامة است انتیاب کردم که ِن الیرمتی که در ِن یاقیامت خصرصه گانهفتاداز ِیا  

ست، در بُعَد بَرز  اسَت ولکَن قیام در هر سه بُعد است معلرم ا البتهها کدام هستند. قیام

 خر است، ِن ابعد ابعاد و اقرای ابعاد است. اآلیرمِن قیامی که در بُعد حیا  ِخرین و ال
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ع ابی که در ِن روز است غیَر از عَ اب برزخَی اسَت کَه عَدا « قیامة الع اب»او ال  

 امََةِ یَُرَدُّونَ إِلَىوَ یََرْمَ اْلقِی»است و غیر از ع اب دنیری است که بین العدا و الدنیا است. 

 امَاکه در دریَا غَر  شَدند،  2«عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُرنَ النَّارُ»فرعرن ِا 1،«أَشَدِّ اْلعَ ابِ

ع ابی که تمام سَاعا   اماگیرد. است، تمام ساعا  شب و روز را نمی« عَشِیًّا وَ غُدُوًّا»این 

قیامَة خَراب الیرمدر قَرِن شَری  نَداریم کَه  رهگیرد و خراب ندارد و ما ی  اشارا می

ت و نَه از بَرای اهَ  نَار. در بَرز  اکرَرًا خَراب هسَتند، ولَی باشد، نَه بَرای اهَ  جنَ

 در دو بُعد است. بُعد زمانی و بُعد ماد ی.  3«أَشَدِّ اْلعَ ابِ»قیامة الیرم

ن بیَدار هسَتند و او ال  کَ ت زمَا اینکهتر از برز  است، به حساب ع اب شدیدتر و قری

ثانیًا طرالنی بردن ع اب بیشتر از طرالنی بردن برز  است. منتهَا کسَانی کَه یَ  سَاا 

ها که از اه  ع اب هم باشند مر   ی  سَاا اسَت. قب  از قیامت کبری بمیرند و برز  ِن

 جزاء اوفی است.  القیامةالکبرییرم اما

م اسََت و بََین مکلفََین و غیََر حََاک خداونََد «و قیامََة الحکََم»  85ه بقََره، ِیََه سََرر

برز  هَم الیَرمحَاکم اسَت،  الَدنیایرمکند. این خداوند که حاکم است فین حکم میمکل

هَایی کَه قیامة هیچ حاکمی غیَر از او نیسَت و ثانیًَا کَ  حکمالیرماوال   اماحاکم است 

 کند. باید بشرد خداوند می

مطلَق اسَت. پَس قیَام  یتحاکم« مْ یَرْمَ اْلقِیامَةِفَاللَّهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُ  »113ه ، ِیبقرهه سرر

العالمین است که در دنیا نبرد، چرن دار تکلی  بَرد حکم رب صددرصدحکم است. قیام 

حَد  اینکَهظلمًَا. بَرای  اینکَهاألمرین برد نه و در برز  هم قیامی نداشت چرن برز  بین

 ماتی حساب است. مقد

 ]سؤاا[ -

یََرْمَ »خَرانیم. مَر   حَاال می ،ها را پیَدا کَردماینه . بنده همخرانیمها را میهمین -

 اْلأَجَْداثِ مَِنَ یَْیرُجَُرنَ یََرْمَ»خَرانیم. مَر   حَاال بَرای شَما می ،را داریَم 4«یَقُرمُ الرُّوحُ

 . از خاو قیام است؟ قیام 5«سِراعًا
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داریَم کَه لفَظ قیَام دارد، ِیَاتی «  اْلحِسَابُ یَقُرمُ یَرْمَ»  41ه ابراهیم، ِیه سررحساب، 

را از  . ِیَاتی کَه قیامَت. این ِیا  را مقَد م دانسَتیمخراندمِیاتی که لفظ قیام ندارد، می

 الَدنیایرمحسَاب «  اْلحِسَابُ یَقَُرمُ یََرْمَ»کنَد. نظر لفظ و نشانگری کلمه خردش معنا می

هی کَه حَد نیست. غایب غایب است. حساب جزائی است، حساب تنبیهی نه. حساب تنبی

 امَاط اسَت، هم مترسَ ولیکن حساب جزائی حسابی در بزر  ،بزنید حساب تنبیهی است

ه ابَراهیم ِیَه سَرر«  اْلحِسَابُ یَقُرمُ یَرْمَ». ایستدحساب کام   به پا می« یرم القیامة یقرم»

41 . 

 صددرصَدو همچنین اشهاد؛ در دنیا اشهاد هستند، در بَزر  هَم هسَتند. در قیامَت 

جنسی، امر مالی، امر جانی باشند، راسَت  اگر اشهادی برای امر الدنیایرمشهاد است. قیام ا

برز  بیشَتر اسَت و سَالم اسَت و در ِن هَیچ اشَکالی الیَرم امَا، یا دروغ باالخره هست

هادُ» القیامَةالکبرییرمنیست. ولکن  صددرصد امانیست،  چَه اشَهاد  1«وَ یََرْمَ یَقَُرمُ اْلأَشَْ

هاد فضایی باشند، اشهاد م ئکی باشند، اشَهاد سَایر معصَرمین باشَند، ارضی باشند، اش

 تََرَدُّ سُرءٍ مِنْ عَمِلَْت ما وَ مُحْضَرًا خَیْرٍ مِنْ عَمِلَْت ما نَْفسٍ كُ ُّ تَجِدُ یَرْمَ»اشهاد اعضا باشند 

زبَان هسَتند، ، اشَهاد بیتنددار هستمام اشهاد. اشهاد زبان 2«بَعیدًا أَمَدًا بَیْنَهُ وَ بَیْنَها أَنَّ لَرْ

شَده  تشَکی تمام اعمالی که از انسان سر زده است و اعمَالی کَه سَین باشَد در زبَان 

چَه فکَر و عقیَده و علَم باشَد در نشده اسَت، اگَر چنا تشکی است، عم  باشد در بدن 

 ،ستنسا  رب استا  3«تَعْمَلُرنَ كُْنتُمْ ما نَسْتَْنسِخُ كُنَّا إِنَّا»شده است  تشکی خرد جای خرد 

منتها استنسا  لفظی نیست بلکه استنسا  الگربرداری از صرر  عم  و از صدای سَین 

درون و  ابعَاداز  عدیبُک  اشهاد در هر  4«وَ یَرْمَ یَقُرمُ اْلأَْشهادُ»طرر است. اشهاد هم همین

لی کَم ولیکن در برز  قیامتی است، در دنیا خی ،دارند صددرصدجا قیام ِن ،برونی باشند

 است. 

عم َاا دارد، م ئکَه دارد، انبیَاء  الَدنیایرمالعَامین العالمین. ربو همچنین عم اا رب

شرد چرن انجام نمی هاِنکار  صددرصد اینکهدارد، برای  5«حَفَظَة  عَلَیْكُمْ یُرْسِ ُ وَ»دارد 
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 .خی اسَتنیست، برز صددرصد اما ند،معارض قیام داربرز  ب الیرممعارض دارد. ولیکن 

فاا اْلمَ ئِكَةُ وَ الرُّوحُ یَقُرمُ رْمَیَ»  38ه ِی )نبأ(، 78ه قیامة در سررالیرم اما  یَتَكَلَّمَُرنَ ال صََ

مگَر بَه او اجَازه  ،پیتمبر هم حق حرف زدن ندارد« صَرابًا قااَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إاِلَّ

 دهند، معصرم است ولی با اجازه. 

 .ندارندمعارض  م ئکه که -

 برد؟نخرد شیطان معارض م ئکه  معارض دارند، م ئکه هم معارض دارند. مگر -

 نه، نسبت به اعماا بندگان. -

  بَه شَرایع مقَد  . و همچنین قیام کلتی. مَا کَه مکلَکنمرا عرض نمی اعماانه  -

نگر از نظَر نشَاابعاد تکلیفی از نظَر نشَان یَافتن و  ترانیم قیام در ک ، ما میالهی هستیم

اسَت  داشَته باشَیم؟ هَر چَه مَؤمن الَدنیایرمو عقَاب در  بردن و از نظر حساب و جزاء

ه ِیَ )مطففَین(، 83ه ولی در قیامت در سرر ،نیست صددرصدگرفتارتر است. باز در برز  

اسَت  یت تکلی   ربربی ،عدی استبُ دو یتربرب چرن «اْلعالَمینَ لِرَبِّ النَّا ُ یَقُرمُ یَرْمَ» 6

نیا اسَت و الَدتکلی  میصرص بَه عَالم تکلیَ  و یرم یتالجزاء است. ربربةو ی  ربربی

 النََّا ُ یَقَُرمُ یََرْمَ»اسَت.  القیامَةالکبرییرمالجزاء بعضًا برزخًا برز  و ک   و تمامًا ةربربی

 صَفت یَتنیست، ربربذا  صفت  یتصفت فع  است، ربرب یتو این ربرب «اْلعالَمینَ لِرَبِّ

عَد اسَت، یَ  بُتکلیَ  الیرمعَد یَ  بُ  ع  است و این صفت فع  دارای دو بُعَد اسَتف

قیامَة هنَرز نیامَده الیرمرب از نظر حساب و ثراب و عقاب  یتعد ربربقیامة است. بُالیرم

های ها قیامپس این 1«صَفاا صَفاا اْلمَلَكُ وَ رَبُّكَ جاءَ وَ»؛ «الجزاءبربربی ة  رَبُّكَ جاءَ وَ»است. 

 قیام است. اماجایی که لفظ قیام ندارد گرناگرنی است که لفظ قیام دارد. پس ِن

 ]سؤاا[ -

 . نیست صددرصدال  قیام جا اونیست. این صددرصدجا ، ولی ِنصددرصد -

 شرد ]...[ِید که انسان بیدار میما قیام خراهیم کرد، ی  روزی می -

 است. القیامةالکبرییرمت و ِن این یرم ی  یرم اس ِن ی  یرم نیست، -

 زمان. زمان خالی است.این یرم یعنی  -

اهلل چیز دیگر است، یرم چیز دیگَری اسَت. میام نیست. ایابله، ولی یرم یکی است، ا -

. و حسَاب باشَد اسَت کَه قیامَت القیامَةالکبرییرماین یَرم یَ  یَرم اسَت و ِن یَرم، 

، اگَر عمَ  خیَر امی ندارند، فقط قیامتی دارنداعماا در دنیا قی« قیامة االعماا»همچنین 
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عمَ  شَر  ماند، بعضی اوقا  شر هم بیشتر اسَت.جا خیر انسان مقداری میاست، در این

جَا شَرد. پَس اعمَاا در اینسرء از عم  شر بیشتر از عم  خیَر میه است احیانًا استفاد

جَا در این رصَدصددجا جای عم  است و جَای قیَام عمَ  بَه جَزاء قیام ندارد. در این

 اتَّقََرْا الََّ ینَ وَ»األعماا اسَت. قیامَة، قیامَةالیرمبلکه درصد ِن کم است. ولکَن  ،نیست

خَررد، تقَرا ارد، تقرا کت  نمیجا قیام دقیامت تقرا است. تقرا در ِن 1«اْلقِیامَةِ یَرْمَ فَرْقَهُمْ

 خراهد شد.داده ء جا جزادر ِن صددرصدرر نیراهد برد، تقرا درصد نیست، تقرا مست

و قیامةالجمع ما در هیچ بُعَدی از  2«اْلقِیامَةِ یَرْمَ أُجُررَكُمْ تُرَفَّرْنَ إِنَّما وَ»  االجررو قیامة

فَین در یَ  نه در دنیا و نَه در بَرز . ِیَا کَ  متکل ،ابعاد تکلی  جمع در حیا  نداریم

 یََرْمِ إِلَى لَیَجْمَعََنَّكُمْ»  داردجَا زمان در حیا  جمع هستند؟ نه در دنیا و نه در برز . این

 شرند.پس ی  یرم است. چرن جمع ی  جمع است و همگان با هم جمع می 3«اْلقِیامَةِ

 این یرم و لیله است؟ -

یرم و لیله نیست، زمان است. ولی یَ  زمَان اسَت منتهَا ممکَن اسَت یَ   ،نییر -

کشَد، ممکَن اسَت یَ  ممکن است صد میلیَارد سَاا طَرا ب ،میلیارد ساا طرا بکشد

 و همچنین شهاد .  ی به وجرد بیاید.ثانیه طرا بکشد. ی  ثانیه الکترون

 ]سؤاا[ -

وَ یََرْمَ »کَه قَب   خرانَدیم  صددرصددر دنیا که اص   شام  نیست. شهاد  اصلی  -

هیدًا ََیْهِمْ شَََ راجََع بََه عیسََی بََن مََریم اسََت. عیسََی بََن مََریم )ع(  4«اْلقِیامَََةِ یَكََُرنُ عَلَ

شَهادتی  اینکَهنیسَت؟ بَرای  الدنیایرمبرز  نیست؟ مگر الیرمقیامة شهید است. مگر الیرم

 کلتی است. برجه که قیامت است و قیام در شهاد  

قیام رسد، تکلی  دارد، نرعًا به اه  ِن میالیرمالنعم. خداوند نعمی  و همچنین قیامة

 امَا ،عنَران برزخَی اسَتاست و در برز  به  صددرصد به اه  ِن نعماین برای حصرا 

أَْخرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّبا ِ مَِنَ الَرِّْز ِ قَُْ  هَِيَ لِلََّ ینَ  قُْ  مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي»قیامة الیرم
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جَا نیراهَد رسَید ار ِنهیچ چیزی به ِن کفَ 1«ِمَنُرا فِي اْلحَیاةِ الدُّْنیا خالِصَة  یَرْمَ اْلقِیامَةِ

 نعمت نیست.قمت، مگر ن

اللعنة. لعنت در دنیا است، در برز  است، ولی قیامَت نیسَت، قیامَت ن قیامةو همچنی

 اینکَهبرای «. اللعنة أُْتبِعُرا»در دنیا  2«اْلقِیامَةِ یَرْمَ وَ لَعْنَة  الدُّْنیا ه ِهِ في أُْتبِعُرا وَ» صددرصد

لِیَحْمِلَُرا أَوْزارَهَُمْ كامِلََة  »االوزار. قیام لعنت است و همچنین حمَ  صددرصدقیامة الیرم

 اینکَهکام  نیست. بَرای  ،کندحم  گناه می الدنیایرمکند انسان که گناه می 3«یَرْمَ اْلقِیامَةِ

جا جزاء کام   داده شرد. در بزر  هم حمَ  کامَ  باید در این ،اگر حم  گناه کام  باشد

را أَوْزارَهَُمْ كامِلََة  یََرْمَ اْلقِیامََةِ وَ مَِنْ لِیَحْمِلُ»قیامة الیرمنیست، حم  برزخی است ولکن 

 «.  أَوْزارِ الَّ ینَ...

خداوند تبیین فرمرده، بَرای همَه روشَن نشَده اسَت،  الدنیایرمبیان. الیرمو همچنین 

گرینَد ر کسَانی کَه میتقصیر کرده است به تصَر تبیینخداوند در  اینکهنه البته تقصیرًا. 

 ،کَرده اسَت تبیَینقرِن کَام    ،خیرالحماقة هستند. ها قطعیو ِناللة است الدقرِن ظنی

هََای خََرد را گ ارنََد و گرشکسََانی هسََتند کََه تقصََیرًا چشََم خََرد را بََه هََم می امََا

و  تبیَینبرز  الیرمتبی ن کم است و در  ،در دنیا است تبیینکنند. پس نمی ترجهبندند و می

کنیم البرز  این مطلب را استفاده مَیاز ِیا نیست. و ل ا ما  صددرصدتبی ن هر دو است؟ 

در برز  زنده هَم نبردنَد.  هکأن ،کنداحیاء می القیامةالکبرییرمخداوند کسانی را در  هکأن

قالُرا یا وَیْلَنَا مََنْ »نیست.  صددرصدجا ولر با چشم باز درصد تبی ن در ِن شردمعلرم می

  4«.حْمنُبَعَرَنا مِنْ مَرْقَدِنا ه ا ما وَعَدَ الرَّ

بیَان در بَرز  و همچنَین اخَراج « وَ لَیُبَیَِّنَنَّ لَكَُمْ»برد کَه  92ه نح ، ِیه این در سرر

ررًا    وَ كُ َّ إِنسان  أَْلزَمْناهُ طائِرَهُ في»الکتب  عُنُقِهِ وَ نُْیرِجُ لَهُ یَرْمَ اْلقِیامََةِ كِتابًَا یَْلقَاهُ مَْنشَُ

ایَن مگَر در بَرز  نیسَت؟ اسَت. ایَن در  5«اْلیَرْمَ عَلَیَْكَ حَسَیبًا بِنَْفسِكَ اْقرَْأ كِتابَكَ كَفى

 قیامت است. ه حاشی
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برز  است، ولی قیامَت در اهَ و الیرمو  الدنیایرمااله و. اه و و همچنین قیامة

ها ... كَانَ ذلَِكَ فَِي وَ إِنْ مِنْ قَرْیَة  إاِلَّ نَحْنُ مُهْلِكُرهَا قَبَْ َ یََرْمِ اْلقِیامََةِ أَوْ مُعََ ِّبُر»نیست. 

 1«.اْلكِتابِ مَسْطُررًا

الرزن. اعماا خیر وزن دارد، اعماا شَر وزن نَدارد بَه دلیَ  همَین و همچنین قیامة 

فَأَمََّا »کسَی کَه «. وَْزنًَا اْلقِیامَةِ یَرْمَ لَهُمْ نُقیمُ فَ »  109ه که ، ِیه سرر .ِیه و ِیا  دیگر

مَرازین اسَت،  ایَن 2«عیشَة  راضِیَة    وَ أَمَّا مَنْ خَفَّْت مَرازینُهُ في مَنْ ثَقُلَْت مَرازینُهُ   فَهُرَ

کاهد. هر چه سَیئا  زیَادتر سیئا  از وزن می ،طرر نیست که سیئا  وزن دارد، نییراین

 صَفرتر از کَم خراهَد شَد، از ماند. بلکه پَایینوزن میانسان ب  اینکهکند تا شرد اثر می

 د از نظر عدد وجردی و عدد حیاتی.شد یعنی بدهکار هم خراهد شتر خراهد هم پایین

جا هیچ وزنی به عنران قیامت کَه تأکیَد در قیَام ِن 3«فَ  نُقیمُ لَهُمْ یَرْمَ اْلقِیامَةِ وَْزنًا»

، صَدام وزن در دنیَا وزن داشَتند، شَاه وزن دارد اینکَهاست، برای  هابرای این عدم وزن

در برز ، برز  اسَت، در قیامَت، قیامَت ها در دنیا وزن دارند. ندارد، فرعرن وزن دارد، ای

 است. 

رُهُ یََرْمَ اْلقِیامََةِ »و همچنین عمی  ْنكًا وَ نَحْشَُ وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِْكري فَِِنَّ لَهُ مَعیشَة  ضََ

اسَت کَه  مَاییعاین  ،عمی است 4«بَصیرًا كُْنتُ قَدْ وَ أَعْمى حَشَرْتَني لِمَ رَبِّ قااَ   أَعْمى

، در بَاطن و هسَتند کررتر از کررها دارهابعضی از چشم ،. در دنیا نییرداردقیام در برز  

در  عمیاست. قیام  عمیکه قیام « وَ نَحْشُرُهُ یَرْمَ اْلقِیامَةِ أَعْمى» ةقیامالیرمدر  اما، در ظاهر

 بُعد سلبی و قیام بصیر  در بُعد ایجابی از برای مؤمنین. 

طَ اْلمَرازینَ نَضَعُ وَ» ین مرازین.و همچن القسَط بَدا المَرازین  5«اْلقِیامََةِ لِیََرْمِ اْلقِسَْ

ک  مرازین است. که میزان عق  و علَم و  همفردبقسط خرد  یعنی قسط.« اْلمَرازینَ»است. 

بیَان ت که قسط هم بر مبنای شریعت الهیه ر محرر قسط اسبتمام مرازین  ،اخ   و عم 

 شده است.

 االتر از عدا است؟ب -
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گیرد و باالتر از ِن را. مَا یَ  قسَط داریَم یَ  بله، قسط باالتر است و عدا را می -

از بَرای  ةقیامَالیرمر، ولی قسط یعنی باالتر. منتها قسَط بَاالتر بعدا داریم. عدا یعنی برا

شَرد تَا  گفتَه . پس باید قسطنهبرای اه  نار طبعًا  1«وَ لَدَیْنا مَزید »ت باالتر است اه  جن

حسَاب شَرع. و در  بَهدر دنیَا فصَ  اسَت  ،فصَ الیرمهر دو را شام  شرد و همچنین 

فصَ  اسَت. بَرز  الیرمیکَی از اسَماء قیامَت  امَابرزخَی اسَت.  امَا ،برز  فص  اسَت

 یَْفصَِ ُ اللََّهَ إِنَّ»اسَت.  صددرصَدچَرن  ،فصَ  نیسَتالیرمفص  نیست و دنیا هم الیرم

 قیامت است.  فص  است، از اسماء خاصالیرمیا  2«ةِاْلقِیامَ یَرْمَ بَیْنَهُمْ

 ]سؤاا[ -

 عََدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ یَرْمَئِ   اْلأَخِ َّءُ»  را معنا کرد. فص  بین األخت ء هااین همه باید -

شَرد. جا فاصله میِن ،در لهر و حیرانیت و شهر  با هم بردند األخلتهاین  3«.اْلمُتَّقینَ إاِلَّ

ها باید بَه کدام از اینهر  4«.بَنیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ   أَبیهِ وَ أُمِّهِ وَ   أَخیهِ مِنْ اْلمَرْءُ یَفِرُّ یَرْمَ»یا 

 که عرض کردم خراستم قیامت را معنا کنم.این حساب خرد بررسی شرد.

نَا لِمَا تُحِبَُّهُ وَ عَظِیمِ وَ وَفِّْقِنِ اْلقُرْارِفِ اْلِِیمَانِ وَ مَعَمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُررِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.  ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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