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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ینَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

اممه  عممدا  القیامممق قممرآی  مریی  عریممر اممر   اسمت آیاسمما  ونامماونای امه ام ین 

یمن  » قیاممق امه میما  اسمت الین  هد ین  اسمت  یما بیشتری را به خن   خصیص می

 ر میای این  و... 3«سَاقٍ عَن یُْكشَیُ یَنْ َ» 2 «التَّغابُنِ یَنْ ُ» 1 «السَّرائِرُ  ُرْلَى یَنْ َ»  «النّشنر

قیاممق ام اظمر الین طرعم    القیامق ام اظر مماای و معنمنی اسمتی اه ام اسما  ین ایام

انیم.  ر قرآی  مریی ساعق صحرت میالین  عدا  بیشتر است. ما امروم  ر منر  لفظ 

آیمه اسمت.  43آیا ی است اه عرض ار یم لفظ ساعق ام برای قیامت مقرر  د  است  

 انیم.بعد  ر منر  ین  صحرت می و مقداری  ر منر  ساعق

تی است امه مما بمرای مامدوی خمن   سؤال اه آیا مقصن  ام ساعت همای ساعاوالً

ثاایمه اسمتا ایمن اسمت یما یم   یم    صمتر  قیقه ه  قیقه   صتر ار یم اه مقر
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 یگری استا بحث بعدی راجع به ین  است  آیا یمن  امه  ر قمرآی  مریی شامر  مد  

مر ره ین  بر حسب  قتی  451است و  عدا  بسیار باالیی ام ین   ر قرآی  ریی است  

ایما    مر ره امه یمن   451اه  ر آیات  ر معجم ار    لفظ ین  شار  د  است. ام این 

 451ین  االً ه صیغ مختلفو  اریم. « یَنْمِئِذٍ» و  4 «یَنْمِئِذٍ» 3 «یَنْمَئِذٍ» 2 «یَنْمَیْنِ» 1 «أَیَّام »

مر ره  ند مر ره به معنای ین  ما استا ینمی اه  451ام این  امامر ره شار  د  است  

سمت  یما ساعت است اه مجمنع  مب و روم ا 24انیم  رااه روم است  ما حساب می

 فرض انیم ین  روم اور قرینه  ا ته با یم.

 نی بین ین  و لیم  و اامار فمرق اسمت  ر اسمتعماال ی امه مما  اریمم  اسمرت بمه 

ام لی  و اامار اسمت  اامار بخشمی ام یمن   . ین  اعمما معمنل استا   هایی اه ممای

داول ام   مما لی  هم بخشی ام ین  است. بنابراین اور ین  به همای معنا اه مت است و

ی ادا ت مجمنع لی  و ااار اسمت و اومر قرینمه  ا مت ااست استعمال  د  اور قرینه

احیاا  لی  است و احیاا  ااار است. این ین  با صمیغ وناماونای امه  ر قمرآی  مریی 

اهلل را اضمافه انمیم امه ایما ه مر ره است و اور  و آیم 451شار  د  است عرض ار یم 

ین  مربنط به  ایما  پنجین  مربنط به قیامت ارری است و  پنج  ین  است یام   ام  

 391 من . مر رمه می 391است و ی  ین  عرارت ام برمخ است اه عرض خناهیم ار   

القیاممق آی مربمنط بمه ین ه مر رم 391مر ره لفظ یمن  بما صمیغ وناماونی   451مر ره ام 

 شمنل با د.ای مالررمخ هم به طنر حا یهاست  یا  ر ضمن آی ین 

ین  امه ممرا  یما  هشتساعت است  فقط  24ین  است اه  هشت ر این میای  ناا 

منر  را یا  ا مت انیمد.  هشتااار است و یا لی  است. این  اینکهساعت است یا  24

 یستا جا  ر این ایا  5 «أُخَرَ أَیَّا ٍ مِنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلى أَوْ مَریض  مِْنكُمْ كایَ فَمَنْ»مثالً 

 ب  یگر ایست   نی  ب روم  ایست  این قرینمه  ار .  رومهای  یگر اه روم است 

یا ُ» این 6«أَیَّا ٍ ثَالثَقِ فَصِیا ُ» :همچنین روم سمه  مرااه سمه روم اسمت « أَیَّما ٍ ثَالثَمقِ صمِ
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 فم  اللَّمهَ اْشكُمرُوا وَ»چنمین و هم جا قرینه  ار   نی صیا   ر روم اسمتایست بام این

قرینمه   همم  مب و همم روم اسمت اروم منم سمه روم منا است  سهاه  1«مَعْدُو اتٍ أَیَّا ٍ

 مب اسمت و همم روم اسمت. بمه هم  2«أَیَّا ٍ ثَالثَقَ النَّاسَ  ُكَلِّمَ أاَلَّ آیَتُكَ» اینکه ار . یا 

« آیَمت» من   د میرمادی بمه اما  یحیمی ام ایشمای متنلم( اه وعد   ا    د فماریا )ع

بما ممر   سمه روم صمحرت  «رَمْم ً إاِلَّ أَیَّما ٍ ثَالثَمقَ النَّماسَ  ُكَلِّمَ» آیت این استا  یست

 جا فقط  ب و فقط روم ایست.است. این 24 ا سهیعنی انی  روم  یستا امی

اسی    اور«رَجَعْتُمْ إِشا سَرْعَقٍ وَ» ر حج   3«أَیَّا ٍ ثَالثَقِ فَصِیا ُ یَجِدْ لَمْ فَمَنْ»همچنین 

امه فقمط « أَیَّما ٍ ثَالثَقِ فَصِیا ُ»  آمد  است باب حجا ی اه  ر قرباای اکر  با خصنصی

 ثَالثَمقَ  ارِكُممْ فم   َمَتَّعُمنا»ااار است. یا راجع به قن  لنط امه وعمد  عمذاب  ا    مد 

مَ یَمْذكُرُوا» :چنمینو هم  رااه روم اسمت.سه  ب ایست  ه روم با فاصل سه 4 «أَیَّا ٍ  اسمْ

 24 نمد  6 «اَحِسماتٍ أَیَّما ٍ فم » : ب و روم است. و همچنین 5 «مَعْلُنماتٍ أَیَّا ٍ ف  اللَّهِ

 وَثَمَااِیَقَ لَیَالٍ سَرْعَ عَلَیْاِمْ سَخََّرَهَا» :و همچنین  فقط روم یا  ب ایست. «اَحِس»ساعت 

 هشت ب و  هفتاست   ااار ایا  لی  بر این است اه مرا  ام « لَیَالٍ» 7 «حُسُنمًا أَیََّا ٍ

 9 «مَعْمدُو اتٍ أَیَّامم » :و همچنمین 8«.آمِنمینَ أَیَّام  وَ لَیالِ َ فیاا سیرُوا» :روم. و همچنین

 منر  منحصرً استعمال  د  است. یام  این 

ممنر   یمام  منر  اه لفظ ین  شار  د  است  فقط این  451منر  ام  یام   ر این 

 ناایم ام این اثمرت  ب و روم با هم است. آیا ما امی است اه مرا  یا روم است و یا

طنر ایست امه منطمق قمرآی  ر این  ساعت استفا   انیم 24استعمال لفظ ین   ر غیر 

مر رمه شامر  مد   پااصمد ناایما اور  ر اتمابی میمد ساعت استا  را امی 24لفظ ین  

ن عمرو است یا اه   مه  اایم مید بمر ره هم شار  د امی پنجمرا  مید بن عمرو بن   
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مر رمه قرینمه بمه  مخص  یگمری  پنجاین  اینکهمگر  ونییم همای است ونییما میمی

  ن .

قیاممق الین آی ه مر رم 389  مر ره لفظ ین  شار  مد  اسمت 451 ر قرآی  ریی اه 

مر ره  389انیم  ین  قیامت پنج ین  است. قیامق پنج مرحله است بحث میالین است. 

هم  یهبه معنای  ب و روم یا فقط روم است و بق ین  مرحله یام  امق است و قیالین 

مر رمه.  یمام  مر ره است  الّما  451مطلق ممای است. پس ین  به معنای مطلق ممای  ر 

این مطلق ممای یا مطلق ممای  ر  ایا است یا مطلق مممای  ر بمرمخ اسمت یما مطلمق 

 ممای  ر ین  القیامق الکرری است.

امه  ر    المی  هشمتام این جنّی اه قرآی  ریی ایجا  ار     قریر  حدو   آیا ما

فامیم امه اممیمما ر ره لفظ ین  شامر امر   اسمت و مطلمق مممای ارا   امر   اسمت  م

رجحای  ار  اه ین   ر اصطالح قرآی مطلق ممای با مد   ورای با مد  مممای با مدا 

ماواتِ خَلَمقَ الَّمذ  هُنَ»طنر است  این ایا  ر آیات ستّق  اینکهاما   فم  اْلمََرْضَ وَ السمَّ

ه  نرات به صنرت  یگر  ار    نرات را ام قصد خمراب ار امد امه بما الرت 1«.أَیَّا ٍ سِتَّقِ

یعنمی  منره   ایما  ار  اه سمتّق   ر سِفر  کنینحس و عق  ساموار ارا د.  ر  نرات 

روم جمعمه قطمع  مد.  ر  منره  جمعمه و  منره   اار منره  پنجیکشنره   و نره  سه

قطع است  ار  اه خداواد روم الین .  ر  نره اه استقطع الین بعضی  ار  اه  نره 

 وَ » هد: ق جناب می   نی خسته  د  بن . قرآی  ر سنر   نره اار خن  را  ما  ار 

صحرت  2«لُغُنبٍ مِنْ مَسَّنا ما وَ أَیَّا ٍ سِتَّقِ ف  بَیْنَاُما ما وَ اْلََرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَْقنَا لَقَدْ

مممای  ر   م مممای اسمت و ایمن   م  و نره اصالً ارن   صمحرت  و یکشنره   نره

 فسیر  مد  اسمت. ایمن را قمرالً عمرض امر یم و  وبمار   12 ا  9فصلت ام آیات   سنر

 انیم. کرار امی

ریمم انیم  آیا ما  ر قرآی ممای  اپس ما روی لفظ ین  و روی لفظ ساعق بحث می

امه قمرآی آی امما هیم. اها بعمدً جمناب ممیقرآی ما  اریم یا ا  یا اها لفظ ممای  ر 

 ها است.اند ساعق است و ین  است  ااار است  لی  است و این ریی شار می

 وقت هم است. -
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پس بنابراین  عریری  1«.اْلمَعْلُن ِ اْلنَْقتِ یَنْ ِ»ولی ممای ایست. بله وقت هم است   -

قرآی  ریی ام ممای  ار  یا ممای خاص اه لی  است  ااار است  یا ممای عا  همر اه 

لفمظ مما  امما و اه ین  است  یا فرض انید ممای  یگر اه ساعت و وقت است  اریم  

قمدر روی ولمیکن این  ویری انمیمخناهیم اتیجمهیابیم. امیممای  ر قرآی  ریی امی

ولکن لفظ یمن  و لفمظ سماعق امه بمه اوقمات ممای  کیه انیم اه  نین و  نای  خیر. 

مربنط است مما  اریمم. اوقمات را  ر  قسمیم  یهو اوقات اخرو یهو اوقات برمخ یه این

 انم اه بعدً آیات ین  را بحث انیم.عرض می

 اولبرینید برحسب  قسیم حاالت ونااونی برای مکلفین ما سمه یمن   اریمم: یمن  

ررمخ الیمن  د   ندین ه ار سال با مد. یمن   و  خناهد بااست  هر  ه می الدایاین 

ها با هم فمرق این مدتقیامق است. الین است اه آی حاالت برمخی است و ین  سن  

قیامق الین  مدتقیامق و ال سیّما الین  مدتررمخ با الین  مدتبا  الدایاین  مدت ار   

ست  آخر ادار   همچنمین اسمرت ا 2«مَجْذُوشٍ غَیْرَ عَطا ً»است   جنتاه مربنط به اه  

ها با همم فمرق انیم ایست  اینمی  صنری اه ما  ر  ایا مد آی   مدتبه اه  اار اه 

 پمنجآخرت همم  ایا  ا است  انیم پنجبر حسب  قسیمی اه ما فکر می ایا  ایا  ار . 

  ا.یام  برمخ یکی است   ایا  ا است  

اسمت  بعضمی  و  اسمت   اولضی یمن  قیامت است بع ایا این آیا ی اه راجع به 

 ما اسمت  پنج   بعضی پمنجم اسمت  بعضمیبعضی ین  سن  است  بعضی  اار  است

بیشمتر ایسمت   مما  آی مممای اسمت.  پمنج ا است  بعضی امتر اسمت  ام  ااربعضی 

ما ه  ا وقتی امه اهم  اإلممای قیامت ام هنگا  قیامق پنجمنتاا  ر بعضی ام آیات این 

ین  فرممن     ی  ا را به  عریر  پنجرسند هر و اه  عقاب به عقاب می ثناب به ثناب

 پمنجشار فرمن     ر بعضی ام آیات  عریمر بیشمتر  ار     و ر بعضی ام آیات به  عریر 

 فِم  مَنْ فَصَعِقَ الصُّنرِ فِ  اُفِخَ وَ»آیات  ار :  هاآیه هم اینکهین  است.  طنرا برای 

 فَمِِشا أُْخمر  فیمهِ اُفِمخَ ثُمَّ اللَّهُ  ا َ مَنْ إاِلَّ»ین    ی این  3 «اْلََرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ

اولمی ه جما سمه مرحلمه اسمت  مرحلماین  و ین . وسط آی  مها این« یَیَْنظُرُو قِیا ٌ هُمْ
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ام  ه ه اما اولی اه مرحل 1«.اْلقَاَّارِ اْلناحِدِ لِلَّهِ اْلیَنْ َ اْلمُْلكُ لِمَنِ»عالم است  ا  ه اما 

 ن  اه  ر قرآی است عالم ی  ین  یا  عریر ین  یا  عریر  یگر میا  ه اما   عالم است

عالم و احیا  فاصله اسمت  ایمن فاصمله ا  ه اما ه حاص   د بین اما  اینکهو بعد ام 

و ما مه  مداد إأحیا   ر عالم ا   اینکه  بعد ام «اْلیَنْ َ اْلمُْلكُ لِمَنِ»هم باید ین  با د. 

 حساب.الین حساب است  آیات الین حیا  اشداد. پس این سه ین . ین   اار  هننم إ

  ر عالم برمخ استا « اْلیَنْ َ اْلمُْلكُ لِمَنِ»این  -

حیا   د  اسمت  وقتمی امه أا  ه ما إ ر وقتی است اه « اْلیَنْ َ اْلمُْلكُ لِمَنِ»این  -

 ر  اینکمهحیا  فی الررمخ  با عقیمد  بمه أ ه   الدایاحیا  فی أحیا   د   ه أا  ه اما 

هایی اه قرنل اداراد مطلب  یگری است  ای اه  ار . آیهبرمخ هم حیات است با ا ل

 اْلمُْلمكُ لِمَمنِ» ر بمرمخ همم حیمات اسمت ایمن  اینکههایی اه قرنل  اراد با مرنای آی

ا   الرتهیا  خناهند  د  حإحیا  اما ه  داد  بعدً أا   ر منر ی آیه است اه « اْلیَنْ َ

 اولی اه صعققاالما ق است.ه اولی   ر صعقه    ر صعق«اللَّهُ  ا َ مَنْ إاِلَّ»حیا  أ

 ]سؤال[  -

 رح    هم اه ام اظر اص  منضنعیمیفارست خناایم  به  ما ثابت است  می -

ن     ین   و   ین  ساولپس بنابراین ین   باید بحث  ن .ی  مطلب  یگر است   رح 

حیما  اإلین حیما  اسمت  یمن  سمن  بین االما ق و اإل   ین   و ما ق استاالین  اولین  

حسماب اسمت   2«اْلحِسمابُ یَقُمن ُ یَنْ َ»حساب  الین است  ین   اار   ها ین   اار  

ت و اه حساب  د  است  اهم  جنمت  ر جنم پنجم ینمی است قر  ام ج ا است. ین 

اسمت  آخمر  3«مَجْمذُوشٍ غَیْمرَ عَطا ً» جنتسن  اسرت به اه  اه  اار  ر اار و این ین  

خمال  عمدل  اینکمهاسمت  بمه حسماب « عذاب  مجذوش»ادار  و اسرت به اه  اار این 

 امه  یگمره عق  است و خال  همه  ی  است  امص اتماب اسمت و ا لم خال  است 

    ر قیامت است.ین این پنج بمااند.  ر اار إلی غیر الناایقاساای 

ررمخ الین خرة است و قر  و اآل الدایاررمخ است اه بین الین    ین قر  ام این پنج 

است برای اساای اه  ر حیات  ایا هستند. اساای اه  ر حیات  ایا هستند  الدایاین 
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  منسمی )ع(  ر سمنر 1«اللَّمهِ بََِیَّما ِ شَكِّمرْهُمْ وَ»ی هستند  آی  عمایی امه ایامهم  ارای 

 اوله یمن  را  ر آیم یام  اهلل هر ایا این «. اللَّهِ بََِیَّا ِ شَكِّرْهُمْ وَ»ر است اه ابراهیم مَمن

  ایا را. ایا ا   ایا را  اه  ایا برمخ و قیامت را و بعد ام  ایا  و  ه ویر    ر آیمی

« هلّلِ»ات اائنا  ها و ممایا  و  ایا ا    آیا «اللَّهِ بََِیَّا ِ شَكِّرْهُمْ» ایا   ایا  قسیم 

ها حالمت هستند  بعضمیها  ور  ر هستند  بعضیها ا  ی ایستندا  را  منتاا بعضی

  «شَكِّمرْهُمْ»قیاممق اسمت  الین  اهللایما یکمی ام «. اللَّمهِ بََِیَّا ِ شَكِّرْهُمْ»متنسط  اراد. این 

جعمق رالین ی  ر  ایا یک«. شَكِّرْهُمْ»ررمخ است  الین آی پنج مرحله است. یکی  بایکی 

 هللرسمنلالممؤمنین و فمنق هممه و  و امیر ا ی امه ماانمد سملیمای وایماماست.  یگمر 

ی امه خداوامد ایمامآی  اهللایما اسمت.  یگمر  اهللایا ها ام حکنمت اسالمی ار اد  این

 اهللایما صال برای مستحقّین ایجا  ار   است  بمام ام استئاهالک ار   است و عذاب 

 است. اهللایا ام  هاین بحث ار یم بام به آی ا ار  خناهیم ار   ایناست   ر آیات ا

مامدوی عمالم  کلیمی  ایما ین  عا ی است  ام   الدایاین  اهللایا  اارمین ین  ام 

 ار هسمتند   کلیمی  اشمای ایما مادوی   ایا ا  ین  ام این  اار است  منتاا  اهللایا 

ا   ار   یتاشای است و الّر . آی یکی اه بی ا یتاشای است و الّها بییکی ام آی

همالک امه  ر إ ایا  ا اه اشای  ار :  اارآی  اما کلیی به هر وضعی اه هست.  ایا 

( است و عج  ی  بُعد اقنای آی  ولت مادی )یهق  ولت الا حق ایا قرآی میا   اریم  

ین  ام  پنجها ینو  است. ات اه  ر ممای سلیمای و  اهای حق اسبعد  یگر آی  ُوَیله

 شَكِّرْهُمْوَ » ر قیامت و ی  ین   ین  برمخی است.  اهللایا ین  ام  پنج ر  ایا و  اهللایا 

ویمر . میاست هممه را  ر بر 5ه ابراهیم آی   ر این  و آیه اه اوّلی  ر سنر« اللَّهِ بََِیَّا ِ

 یَرْجُنیَ ال لِلَّذینَ یَْغفِرُوا مَنُناآ لِلَّذینَ قُْ »است:  14ه آی)جاثیه(   45   ومی اه سنر اما

حداق  یکی خارج اسمت  یم  یمن  ام « یَرْجُنیَ ال»ادا  استا « یَرْجُنیَ ال»  «اللَّهِ أَیَّا َ

« یَرْجُمنیَ ال» ایکلفممعما ی مامدوی  ایما . اسمتین   ایا خارج است  ین  عما ی  پنج

 استا« یَرْجُنیَ ال»ادار    ه  ی ی 

ین   یگر  ر  ایا معنا  ار   اسرت بمه یمن  بمرمخ   اارار اسرت به فا« یَرْجُنیَ ال»

ه خمسم ایما قیامت معنا  ار  و اسرت به یم  یمن  ام ه معنا  ار   اسرت به ایا  خمس

اننمد. همگمای  ایا معنا ادار   آی ی  ین   یستا ینمی است اه همگای مادوی می

 ال» اینکمهاننمد   مامدوی میانند یما مامدوی ااسماای یما حیمناای  مشمترا مادوی می
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 کذیب  ر اهالک  یعنی امید اهالک اداراد اه اور ما « یَرْجُنیَ ال»ادار . بله « یَرْجُنیَ

اکر امد یما   نجمه(  اسماای امه عمج ولت مادی )« یَرْجُنیَ ال»ار یم  هالک هستیم. 

 یَرْجُنیَ ال» منل مادی را قرنل اداراد  جاای ار اد و عنا  ار اد و ین   ولت  نجه

هستند. یا اساای اه  ولت حق را به عننای  ویالت حق قرمنل ادارامد امه « اللَّهِ أَیَّا َ

اهالک   ایا اهالک   اینکه ولتی ما وی  ولت مادی  ا ته با د. یا  حقامکای  ار  

مختصری اسمت ه ( است. این ی  برهولت حق و ین  رجعت اه ین  مادی )عج  ایا 

 راجمع بمه سماعت و راجمع بمه اوالً ر جای خمن  خناهمد آممد. مما  اه بعدً  فاسیر آی

 قیامق.الین ررمخ اه بحث آی وذ ت  ساعق و الین انیم  قیامق  اریم بحث میالین 

سمماعق اممه  ر قممرآی  ممریی  اریممم  عممدا ی ام آی را عممرض اممر     ر اختصمماص 

امار  و  مه    مه  و    مه سمن    مه  اولقیامق است و این ساعق  ه سماعت الین 

و  اسی ایست. جا خیلی امن ار ایست   نی ساعت  پنجم. منتاا ساعت  و   ر این

 إاِلَّ»حیا  اسی یا  یم ی بمه جم  أا  ه ما إما ق است  بعد ام اإل ر ساعت  و  اه بعد

اه   یگرای اماهستند. « اللَّهُ  ا َ مَنْ»هم اه « اللَّهُ  ا َ مَنْ»وجن  ادار    1«اللَّهُ  ا َ مَنْ

ها رسیدوی  ن   منر  اظر قرار بگیراد   مه بشمناد   مه  ر آی ساعت به حساب آی

الممرحلتین لت حیات  ارامد  ایمن مربمنط بمه بیناشناد  افی  اثرات  ر حالتی اه حا

 ر حالت  اماالمرحلتین همه  ر حالت صعقه هستند  ماد  هستند ایست.  نی  ر بین

 ر ام امن  اسمت و قمنی اممات  منت مطلمق ایسمت  ر ام ان  اسصعقه هستند. این قنی

  ر ام من ی است اه  ر عالم برمخ  حقق  ار .قنی

اسمت  این ساعق با مراحلی اه  ار   اص  لغت سماعق یعنمی  مها سماعق ام سمنع 

این ساعق  ارای  و معنا است  ی  معنا  ضیّع است  «. فَاعَ َ»  «سَاعَیَ»ساعق    «سَنَعَ»

رفتن  ااقراض  این ی  معنا است  ی  معنای آی هم  درّج اسمت  ضایع  دی  ام بین 

 هر  و هم با هم است. 

 ]سؤال[ -

با ااقضا  ادار ا ه مگر مالمم  حنلی است   درّج و  حنل. منتاا  درّج و آیکی  -

ی اه الّ   ارای ممای و  ارای  درّج است  مگر ممای بعمدی همیشمه بما او منجن  ما ّ

یند  اآلی وجن   ار ا اآلی  ر ی  آای  ر  حمرک خمن  اسمت  آیِ هستا مگر ممای آ

ای سماعت  ار    قرلی ام بین رفته و آیِ بعدی هننم ایامد  است. پس بنابراین هر مما ّ
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ادار . خدا ین  ادار   ساعت امدار   عممر امدار   مممای   حنلخدا ساعت ادار   خدا 

است  مربنط بمه  غیّمر و   حنلربنط به ادار   هر  عریری ام  عریرا ی اه م مدتادار   

 راّب است  این راجع به حق ایست. خداواد عممر امدار   عممر مربمنط بمه منجمن ی 

خداوامد المممای و  اممااست اه  ارای  غیّمر و  راّمب و  ر اتیجمه  ارای مممای اسمت  

 المکای است.

 ه  عریر منجن ات غیر خداواد همه ممای  اراد   ه  عریر ساعت ام آی انید   اما

ین  انید   ه  عریر  قیقه و ثاایه انید   مه همر  عریمری بمر حسمب آاچمه مما ایاممنمد 

 فامیم.فامیم یا آاچه اه ما امیهستیم و می

 ]سؤال[ -

بمه  و صمنرت « امایَ»جا منسملخ ام مممای اسمت   منی خمدا مممای امدار . این -

اور  امات  ماضی است  اسرت به منجن  مماای اس« اَایَ» ن : ی  مر ره استعمال می

طمنر همم همین« یَکمنیُ»همم ممماای ایسمت.  یمتاست  امل یتمنجن  مماای ارا د امل

منسلخ ام مممای « یَکنیُ اهلل»منسلخ ام ممای است   نی ممای ایست  « اایَ اهلل»است. 

 ر مثلمث مممای فعلمی اسمت.  منسملخ ام مممای« اهلل اَمائِنٌ» منی مممای ایسمت.   است

ال ممای خداوامد ال مای و بعدال مای و معقر   نی ؛خداواد ام مثلث ممای خارج است

 1«. ٌ َ  مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ كَایَ»منجن  بن   است. 

این ام آیا ی است اه به حساب آیات متشاباات است   راا  نی اای اه ماضمی 

ابه  ار   ما  ر اای ماضی اه  ر غیر خمدا است  ر خدا با اای ماضی  ر غیر خدا  ش

 ن  و طرع  مماای است   نی غیر خدا همه مماای هستند  وقتی  ر خدا استعمال می

را منسملخ ام مممای انمیم. منتاما « اایَ»ما   اهلل اه مماای ایسته استعمال  د به قرین

سمت با مد  ممکمن ا منقتماضی ممکن است ماضی مضارع فرق است  و بین ماضی 

و اه ماضی مسمتمر  منقتماضی مستمر با د   ر خداواد هیچ ادا  ایست  اه ماضی 

ایست   یتمالم  با امل یتابد اما  است یتمالم  به ابد یتاست. امل یتاست  بلکه امل

 اداراد. یت اراد و امل یتابد« مَجْذُوشٍ غَیْرَ عَطا ً» جنت نااکه اه  

ک اسمت و  حره ام  غیّر است اه اتیج خن  ساعق  پس ساعق به طنر مطلق عرارت

این  غیّر ضیاع است. منتاا ما  و ضیاع  اریم  ی  ضمیاع شا می  امنای و یم  ضمیاع 

ومر  . امنی منجمن  ومر    وما  ایمای او ضمایع میایاای. وا  انی منجن  ضمایع می
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سماعت قرلمی ایسمت  قابم  بروشمت  ضایع ور   یعنی انی قرلی  یگمر رفمت  ایسمت 

یعنی ممای بروشت  اومر   مس را به این معنا بگیراد اه خنر ید بروشتلشاایست. ر ّ

برومر    مممای بروشمت  هم خنر ید محال ارا د و منافی با وضمع اائنمات ارا مد و

 این ممای قرلی وذ ت.« ضاعَ»ادار . 

ومذرا اسمت  مممای آینمد  همم  امما  ممای حالی هم ولن اگذ ته است و حال است

ممماای همم امه  اینکمهع  و بُعد  ار   یکی اآلی ایست و  یگمر هننم ایامد  است. ضیا

های سه وااه هر سه حالمت ضمیاع و آید خناهد رفت  ضایع خناهد  د. پس ممایمی

ها با همم فمرق  ار . ها و ااعدا  آیحالت ااصرا  و حالت وذ ت  اراد  منتاا وذ ت

یم  یعنی ممای وذ ته ی  ضیاع ایاای  ار اماضیاع انای است. این ی  ضیاع است  

اور همای جریااات و باتر ام   جریااا ی بن    ر ممای بعد اه مشابه ممای وذ ته است

 بیسمتام اظمر ایمای امه.  مما  ر مممای   آی با د ممای ام اظر انای ضایع  د  است

 بیسمتامنی مممای  جماسالگی مجتاد  دید  این سیسالگی مجتاد ارن ید   ر ممای 

 ر با مد ومر پماییناام اظر ایای  رقی پیدا ار ید یما برابمر هسمتید   اماسالگی وذ ت  

سالگی عالم بن   بعمد  ر   صتالی است. اور فرض انید ااسای  ر سن پنجا   ضیاع

جما ضمیاع ایماای اسمت  ضمیاع سالگی علم او ام بین رفته  این هشتا الی  هفتا  سن

   ام اظر انی  امنی  مما علمی ضایع  د یتانای ایست. اسرت به  ما ایای و منقع

ممای  ما وذ ته اه  ر ی  مثلثی است. ممای  مما  ر  ام اظر ممای   اه وجن   ار 

سمالگی بمن  ام اظمر امنای مممای آی  هشمتا سالگی  آی ممای قرلی اه قر  ام  هشتا 

وذ ت  ام اظر ایاای علم آی وذ ت  ام اظر خن   ما  خن   ما وجمن   اریمد. پمس 

 است با هم فرق  ار . یتانای با ضیاع ایای اه منقع این وذ ت و ضیاع

قیاممق الین قمدر آیمات راجمع بمه ایمن  اریمم امه اعق اسمتا اینسالین  را قیامت 

 امماقیامت شار  د  اسمت.  برایمر ره لفظ ساعق ام  43اعق است  عرض ار یم سالین 

و ضیاع است  همر راجع به  ایا ساعق ام  اریم  اسرت به برمخ ساعت ام  اریم. هر  

 ار   یمتامه بسمیار اهمآی اما و وذ ت است  وذ ت انی است  وذ ت ایای است  

قابم  اعما   ارا مد.  ر اصمالً آی حالمت    یستا این است اه ی  حالتی قرالً بمن  

اه ااسای اختیار  ا ت  اار بد ااجا   هد  اار خنب ااجا   هد  میا  با د  الدایاین 

است. این ایای  ر برمخ ایست  پمس سماعت  الدایاین یای ممای ام با د  این حالت ا
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ساعت  ایا سماعتی   اسی اه مر  1 «قِیَامَتُهُ قَامَْت فَقَدْ مَاتَ مَنْ»جا ضایع  د.  ایا این

ی یتبن  اه ام اظر انی وذ ت  بسم اهلل  ام اظر ایای هم وذ ت   نی ایمای و ممنقع

عالم برمخ ایست.  ر عالم برمخ بینابین است   کلیی ما  ا تیم  رتالین اه  ر ساعت 

  ولکن آیا ضیاع ساعت  ایا اقنی استا یما ضمیاع «ةخراآل من قسمٌ و ایاالدّ من قسمٌ»

 ساعت برمخ اقنی استا ساعت  ایا.

ضایع  دی ساعت  ایا ام اظر ایای ام ضایع  دی برمخ ام اظر ایمای اقمنی اسمت. 

رو  و  یگر  کلیفمی  ر ممای  ایا االً ام بین میایای ساعات  ایا و  اینکه راا برای 

 ر برمخ بین االمرین است  بخشی ام  ایا بخشی ام آخرت  اماعالم برمخ وجن  ادار . 

است  ساعت برمخ و ممای برمخ اسرت به آخرت اضعی است  اسرت به  ایا  یسمتا 

 مر  ام مای و مامانید.  ر بُعد ام بین رفتن ماقنی است   ر هر  و بُعد اه مالحظه می

منجمن ات غیمر خمدا ممماای ه بین رفتن ایای ممای و حالتی اه منجن  مماای اه هم

ها امه همیچ  خن  آی ممای  بن  الدایاین هایی اه  ر ممای کلیهستند  این منجن  م

هایی است اه  ر عالم  کلیمی حالتی اه حالت  کلیی است و اختیار اسرت به ممای

 . ا ته   ر برمخ ایست

همم سماعت بمرمخ را و قیامق همم سماعت  ایما را الین قیامق  طنر استا الین  اما

جما حقمایق بمروم  ر آی صد رصمدقیامق ج ای اوفی است  الین ااد   ر پشت سر می

عمالم ا    خراب  دی صد رصد  عِقاب صد رصد  حساب صد رصداند  ثناب می

 وجمن   ار   من  میاخمراب  اه رو   ایا. وقتی اه ااسای  ر برمخ میصد رصدهم 

قیاممق الکرمری  مما  الین  امماولکن اسرت به  ی ی اه  ر برمخ اسمت بینمابین اسمت. 

طَْت السَّما ُ إِشَا وَ» 2«اْاتَثَرَْت اْلكَناكِبُ إِشَا وَ*  اْافَطَرَْت السَّما ُ إِشَا»اائنات   مما   3«.كُشمِ

رو . ایمن ام اظمر ن  و انمار ممی معالم وجن  به طنر الّی ام ایمای خمن  منسملخ می

. ایمن اوات و  مه اسمرت بمه ارضحالت انای حیا ی عالم وجن    ه اسمرت بمه سمم

االما مق حیا  سابقه ادار . بین بین االما ق و اإلساعت  ساعت اما ه ساعت ام این بُعد. 

یمن حیا  ام برای عالم  کلیی معنا ادار   ام اظر عالم برمخ هم معنما امدار   بمام او اإل

 ساعت خاص است.  ساعت
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 قِیما ٌ هُممْ فَمِِشا أُْخمر  فیهِ اُفِخَ ثُمَّ»حیا  است اإلساعقساعت سن  اه  ساعت سن  

حیا  اشد  حیات استمرار است.  ر م سابقه  ر برمخ ادار    ر برمخ إ  این ه«یَْنظُرُویَ

ا  اسمت   نالمد حیإغیر این  ارضحیا   ایا غیر ام این احیا  است.  ر إحیا   د  إ ایا 

ااقضا  است  این ساعت سن . ساعت  اار  امه سماعق الحسماب  است   کلیی است 

ررمخ اومر الیمن ی ایست  خیلی  رصد آی ام است  صد رصدحساب  الدایاین است. 

قیاممق ال یمن پمنجم امه سماعت ه   مرحلم حساب است بام حساب برمخی اسمت  جم ا

ناب و ساعت عقاب است  این هم  ر  ایما ث پنجم اه ساعته الکرری است  این مرحل

ای  کمالیی خمن  را  رسمت ااجما  کلفماه ایست   رصد آی بسیار ام اسمت   منی م

ایسممت  بلکممه  رصممدی اسممت. بنممابراین السمماعق  صد رصممد هنممد   ر بممرمخ هممم امی

ه انمد  ام آی اقطم من  پیمدا میی اه  ر قیامت اررای حاصم  می حنلاختصاص به 

 ه این اختصاصی است.خامسه اولی  ا اقط

بله   ایا هم ساعت است  برمخ هم ساعت است  ولی الساعق این است. مثال میما  

مجتاد هسمتند  ولکمن یم  افمر  پااصدمرجع  قلید هستند      ار   مثالً فرض انید 

مراجع  ر مقاب  او اقشی ادارامد. آقما یعنمی او   یهآقای بروجر ی )رض( است اه بق

هما  مخص لفمظ آقما  ر مقابم  آی اممااه ایستند  آقا هسمتند   همه آقا هستند  خاام

 1«إسمرائی  بن  أاریا  من أفض  أمّت  علما » ر روایت مستفیض  اینکهایشای است. یا 

 ر   ه اساای هستندا آقایمای اسرائی بنیااریا   2«إِسْرَائِی َ بَنِ  كَََْارِیَا ِ أُمَّتِ  عُلَمَا ُ»یا 

ونیند بله   یخ ااصاری ام منسمی انند و میها جرأت میبعضییا معنای آی مااداد  

هم ایست  آیا اسی امه بمه « کَ»  «کَ»یا « أفض  أمّت  علما »باال ر است  یعنی  ها 

 رین  من ا آ   امه  ر پمایین ن  مااند اسی اسمت امه بمه او وحمی امیاو وحی می

قدّ  است   نی به او وحمی المعصنمین م الّا مرا ب رسالت بن  ام  ما  علمای اسال 

 را یا انار بگذارید یا  رست معنا انید. حدیثاین یا  ن . پس می

 اور معصنمین با د  طنرا -

 بله  معصنمین  رست است.  -

  ن .به معصنمین هم وحی امی -
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لاما   آاچمه را باإلاسمت معصمن  لیکن مااند وحی اسمت. یعنمی معصمن   وبله   -

ممرا  ام وحمی  و بُعمد  امما اراد  وحی اشمن .  ما هم ائمهما    ار  به عقید هللرسنل

ثاایه  یعنی آاچمه ه اولی بر رس  است  بُعد  و  وحی اقطه است: ی  بُعد وحی اقط

مؤمنین  ر حا یه و  ر امیرال  به وحی اتاب و سنّت ام خداواد ورفت هللرسنلرا اه 

مام مطلب بیشتر پختمه اه میهایی است  و  روی این عقید  ورفت. این مثاله مرحل

علما  با مند. ه  ن  همیا باال ر افض   امی اسرائی بنی ه ااریا  « أمّت  علما » ن . 

ص( همه هستند  غیر ام ) هللرسنلاسال  غیر ام  امترا  ر اظر بگیرید   ما   امته هم

 تاممهسمتند.  ر میمای  هللرسمنل امتاساای اه مسلمای هستند ه هم )ص( هللرسنل

   اولیمای ایمن علمماه مرا رمی  ارامد  مر رم ای علما  هستند و این علمما عد  هللرسنل

را همم  ر  یمههما  ما بق لنبعد  الیه مر ر  معصنمین هستند ائمهسنل و لربعد اعلمای 

آینمدا  ه اساای به اظمر می« مّت أُ علما »این علما  اور فرمن : ا  بربگیر .  ر میای 

 ناایم  یخ ااصاری را با اما  صما ق )ع( یکمی انمیم  . ما امیفقط معصنمین هستند

طمنر  ن . پس ما اسرت را  ر اظر بگیمریم اینایشای خاک اف  اما  صا ق هم امی

  ن .می

 من   های ونااونی وحمی مییتها و ایفااریا  با صنرته یا ام اظر وحی  به هم

ومذار   بمرای را انار همم می رس ال من لع  ااولنافر  پنجوقتی خداواد این وحی  اما

 المدِّینِ مِمنَ لَكُمْ  َرَعَ» : عرا    اریم   راا سنر یتخا م االاریا  ی  وحی و ی  وص

رَعَ»ونیدا  نی حساب  ار    ما  حساب  ار . امی« أوحی» را  1 «وَصَّى ما  لَكُممْ  مَ

  بمه «الَّمذ وَ »است.  یتم وصمفر  است  ه« وَصَّی»هم «. اُنح  بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ

است  « ما»به جای « الَّذی»و جمع است  هم  است   وحی«أَوْحَیْنا»  «الَّذی« »ما»جای 

« الَّذی»بن ی اس یعنی اسی اه  « ما» 2«.المعاا  میا ة على  دلّ المراا  میا ة» نی 

جما   این«أوحمی»یمام. این ی  امت« الَّذی»را افرمن     یه بقاوالً  «وَ الَّذی»باال ر است. 

 من . )ص( شار می هللرسنلجا وحی بر جمع است.  ر سه بُعد این« اا»است   یتوص

فات قالصیجمع« أَوْحَیْنا«. »إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذ  وَ اُنح  بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ  َرَعَ»

بمه غیمر خمدا  مما   ر  است  یعنی  ما  مراح  ایحما  ممکمن ام خمدا« ایحا » ر بُعد 

 .است)ص( جمع  عرداهللمحمد بن 
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 نی وناا النریام غیب برآ أ  ت شوالجالل وجه هنای حضر

ین امروبیا  ها و  ما  فضائلی اه  ر ها و  ما  وحیها و  ما  رسالت ما  ارنت

 یتام فر تگای و غیر فر تگای است   ر او جمع است  با اضافه اه رمم  خلمن  و ابمد

 د )ص( است. ریعت محم   کلیی برای  ریعت قرآی ر عالم 

 وَ مُنسمى وَ إِبْمراهیمَ بِمهِ وَصَّیْنا ما وَ»اضافه  ار   « اَا»  فقط ی  «وَصَّیْنا ما وَ»بعد 

امر   هممه عمرض هایی بمن  امه ها مثال  این«فیهِ  َتَفَرَّقُنا ال وَ الدِّینَ أَقیمُنا أَیْ عیسى

 قرآای بن .

ویمر   ساعت ممای است  مطلق ممای اسمت. سماعت ثاایمه را می جا ساعت  ر این

ویر   هممه سماعت اسمت  ااایت سال را میویر   بیویر   ه ار سال را میسال را می

اسممت   ممممای«. ضمماعَیعنممی  سمماعَ»هسممتند. مشممترک  ممراا  ممنی  ممما   ر بُعممد ضممیاع 

 مه  همر  با مدبسیط وذر   ممای  ایا با د  برمخ با د  باشت با د  سریع با د  می

سماعات ثمال  اه  ر بین آی اما .این ممای وذرا است  ماه با د ما بداایم و  ه اداای

القیامق است ساعق  امتیام  ار  ققیاماعقالررمخ و سقالدایا  ساعقالساع   بینامتیام  ار 

آیات قمرآی  میا ی لفظ ساعت  ر مقدار  ساعق استالها ساعت قیامقو لذا بین ساعت

ام این قریم .  ر  ایما  1 «ساعَقٍ غَیْرَ لَرِثُنا ما»راجع به برمخ ام  اریم  اما د  است شار 

اه ضیاع و ااقضما  اسمت   ر بُعمد  اوللفظ الساعق  ر بُعد  اماهم  اریم و ام  اریم. 

  ین  ه  ر  ایا و  ه  ر آخرت بن   استکلفهایی اه ام برای مایایا   و  ااقضا  

 ی امه  ر بُعمد حیمات   ر بُعمد بمدی   ر بُعمد یاها و خصنصایای ر قیامت است. آی 

ها هممه اه  ر قیامت است قرلی جنّل روح   ر بُعد حساب  ر بُعد ثناب و عقاب  آی

 خراب  د  است.

ونیمد می  های ونااونی  ا ت ولی ی  خااه باتمرین خاامه اسمتاور ااسای خااه

آید. ی خااه اخناهد رفت  به حساب امیخااه ایست   ر آ یهفالای این است  بقه خاا

 امماقیامت هم انی آی وذرا اسمت   ساعت  با انی آی اه وذرا است الدایاین ساعات 

 ی اه اصحاب ممای و اصحاب ساعت  ا تند اه  ر  ایا بن   یاام اظر ایای خصنص

 طمنر  ی اه  ر  ایا و بمرمخ بمن   اسمت بمهیا ر   ر آخرت آی خصنصو  ر برمخ قنی

انیم امه ی ام بین رفته است. ثمّ لفظ ین  و لفظ ساعق برخال  آاچه ما وممای ممیالّ

« یَمنْ ٍ»طمنر ایسمت.  قیقمه اسمت  این  صمتساعت است و ساعت فقمط  24ین  فقط 
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َْیٍ فم  هُمنَ یَمنْ ٍ كُم َّ»برحسب اطالقا ی اه قرآی احیاام   ار     24 یمن   یسمتا 1 « مَ

  صمنرآامی امه مما تا خیر  هر آای. ادا  آیا ساعت آی  َی اس 24ساعت استا هر 

 . آی ین حرات ما ّاول ر ام الکتروایا اه  آیِ انیم اه  آیِ الکتروایا اه  آیِ ان  می

آغامین ممای اسمت  نااکمه  راّمب اخسمتین ه   اه اقطما ّ ین حراتاول رین و بسیط

طنر امه مما هممای .فامیم و اخمناهیم فامیمدب است  ما اممیآغامین  راّه ما ّ   اقط

  را ایم   اخسمتین اخسمتین حرامت مما ّ   ناایم پیدا انیم  امیبه حقیقت ما ّه احاط

ها بما همم  ر اصم    را ایم .  منی ایمن اخسمتین  را ای   اخستین  غیّمر مما ّ راّب ما ّ

حقیقت ما   مندمج هستند و مدغم هستند. پس اور خداواد فرمن   ر فالی ساعت یا 

 قیقمه اسمت    صمتساعت اسمت و سماعت  24اگنییم ین     نین ار   ر فالی ین  

َْیٍ ف  هُنَ یَنْ ٍ كُ َّ اْلََرْضِ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ یَسْئَلُهُ»خیر. مثالً   ر هر آای  َای  2«. َ

  است. آی آای است امه استا بله.  ه آایا آی آای اه اعمق اعماق  غیّر و ممای ما ّ

  ای اه اور ام مما ّ  است  آی اقطهحرات و  غیّر و  راّب  ر ما ّآغامین ممای و ه اقط

مطالعمه بفرماییمد   ر  فسمیر حمنار ت. این بحمث را  ر   معدو  مطلق اسما ّ  بر اریم

هما و د ام آی ممایای است اه قر  ام آی ااعمدا  مطلمق  بعماقطه اقطه . آیآمد  است

 رات و  ی های  یگر است. راّرات و  غی

 ر بُعمد  اولیمه  ی اه  ر ما یترا آفرید  اوّل یهاول  آغامین اه خداواد ما ه آی اقط

بن   مربنط به  راّب اخستین است و  ر اتیجه  غیّر اخسمتین و مممای اخسمتین   ایجا

 ار . پمس مما  وجن « من حیث هی الما ّة»  ای اه ام برای ما ّاست. آی  اار مرحله

یا  3«یَنْ ٍ ف « »یَنْمَیْنِ ف »خداواد فرمن :  وا م اه هر طنر ااتظار  ا ته با یاراید این

 این همای ساعت و ین  ما است.« ساعق»

 عَلمى رَبِّم  إِیَّ»طنر امه ها ایست  اار خدایی است. هممایاار خدا مث  اار ااسای

 ناایم بمر آی صمراط مسمتقیم خداواد بر صراط مستقیم است  ما می 4 «مُسْتَقیمٍ صِراطٍ

 بََِْخلَماقِ  َخَلَّقُمنا»با دا خیر. معنی  یت نااد بر صراط مستقیم ربنبما مربنب میبا ی
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این ایست اه ما اخالق خدا را یا  بگیریم  محال است ما بتمناایم اخمالق خمدا  1«اللَّهِ

حیما  إانمد  ما ه میإخدا مدا   آ   بکشیمااشی وجن   ار   را...  ر اخالق خدا آ  

فرستد  همر اماری خمدا اند  پیغمرر میاند  ارسال میما ه میاند  إاند. إحیا  میمی

« اللَّمهِ بََِْخلَماقِ  َخَلَّقُمنا» هد ما بلد ایستیم. بنابراین معنمی ااجا  می یتبه عننای ربنب

ای وذا ته است را قرنل انید  کلف ن  اخالقی را اه خداواد پی  پای  ما ماین می

 ق  یطاای را.اه اخالق خیال خن  و اه اخال

خناهنمد خمن  را بمه خمدا انند  ائم میامی  نجههایی اه معنی آی این است آ  

 حتّمى أطعنى عرد »اخالق خدا.   اهللاهلل یعنی قسمتی ام روح خدا  اخالقب اند  روح

 یسمتا قمرآی « مَثَلی أَو مِثلمی»  «مَثَلی أَو مِثلی»خنااند  مَثَلی را مِثلی می 2 «أجعلك

مَاوَاتِ وَ اََرض «. »أَو» 3« ٌ َ ْ كَمِْثلِهِ لَیْسَ»: ونیدمی مَثَلی لَهُ المَثَم ُ اََعلمی فِمی السمَّ

 ونییامی« أَو»  پس  را  ن «أَو

نَما لِمَما عَظِمیمِ وَ وَفِّْقآیِ اْلقُمرِِْیمَایِ وَ مَعَمارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَاَا بِنُنرِ اْل رَحْاللَّاُمَّ اْ »

 «. ضَا ُنَا عَمَّا لَا  ُحِرُّهُ وَ لَا  َرْضَا ُ وَ جَنِّرْ  َرْ ُحِرُّهُ وَ

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»

                                                           

 .129، ص 58بحار األنوار، ج  .1

 .361، ص 15، ج (خوئى) البالغة نهج شرح یف البراعة منهاج. 2

 .11آیه ، ءشعرا. 3


