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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

تی که ياخصوصکل حياء موتی که اصل و پایه برای اعتقاد به معاد است. در این إ

طور نيست که آن شریف آیات دارد، اینان باید بدانند یا بهتر است که بدانند، قرکلفم

اندیشیی مطیال ی را راجیه بیه بينی و مصلحتما از عقل خود، از روایت، از مصلحت

ستجو کردیم و حياء موتی سلب یا ایجاب کنيم. ما روی چند تع ير در قرآن شریف جإ

يیایی کیه حإ تیهال  2«.یُحْيیيُممْ» 1،«اْلمَیوْت  یُحْيِی َ»حيیاء المیوتی، کنيم. یک تع يیر إمی

نيا است. تع ير دیگر آیاتی است که خلق مثل را شامل اسیت، مربوط به بعد الحياة الد

و تع يیرات دیگیر. همینیين میا  3«تَعْلَمُیونَ ال میا فی »خلق مثیل، خلیق امثیاا، انشیاء 

ان را نس ت به حيات بعد الموت کلفتع يرات دیگری داریم که حقيقت قابل فهم ما م

 بيان کرده است.
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تری نسی ت بیه ایین  تحليل کاملی نس ت به آنییه قی  ً تفتیيم، تحليیل کامیلاوالً

فرماید، هم تع ير خلق حياء، نس ت به این خلق، این خلق ثانی که خداوند متعاا میإ

ثانی است و هم تع ير احياء است و هم تع ير انشاء است، این دارای چند مرحله است. 

است و یک مرحله روح در جسم اسیت. در  یک مرحله روح است و یک مرحله جسم

قرآن شریف این مطلب را به خوبی ت يیين کیرده اسیت، از جملیه  ه روح، دو آیه مرحل

 فَیِِاا أمْخرى فيهِ نمفِخَ ثممَّ... اْلأَرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ فِ  مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِ  نمفِخَ وَ»

کنید، ایجیاد می اولی که برای روح انسان صیعقهه . نفخثانیه نفخ 1«.یَْنظمرُونَ قِيامٌ هُمْ

تیردد، یعنیی بيهوشییی، ای کیه صیعقه شیامل حییاا او میاعیدام نيسیت. موجیود زنییده

اصیل حيیات و اصیل  امیابيهوشی به این معنا است که حيات فعلی عق نیی نيسیت، 

، يیهت جراحيیاروح موجود است. چنانکه بعضی از اعضای انسان را برای بعضی عمل

کنند. وقتی این عضو کرخت شد حيات حيوانی موجیود اسیت، عمل جرح، کرخت می

حالیت صیعقه  امیاحيات ن اتی موجود است، حيات انسانی بر هیر دو موجیود اسیت، 

 است.

حس بالعفیل  اماتع ير صعقه درست است، حالت صعقه است، حيات وجود دارد، 

، اعیدام حيیات نشیده اصل حيیات وجیود دارد امانيست، ادراک حسی بالفعل نيست 

جسم در صعقه شده باشید ییا در بعضیی کل است. زیرا اتر اعدام حيات جسمانی در 

بعضی، مجددًا باید حيات دیگیری ایجیاد تیردد، ییا ماننید ه از اعضای جسم در صعق

ماواتِ فِ  مَنْ»اولی که خداوند تمام ه حيات ق لی یا هر چه. در صعق  فِی  مَینْ وَ السیَّ

ان و کلفیتمام م -ان استکلفبحث در م -ان را کلفان و غير مکلفتمام م را، 2«اْلأَرْضِ

کنید. بیا ییک هیا ایجیاد میمسئوالن را، مسئوالن در بُعید تکليیف را، صیعقه بیرای آن

بیا  3«.النَّیاقمورِ فِی  نمقِیرَ فَیِِاا»صَرخه و نفخه و نَقره کیه قیرآن ع یارات مختلفیی دارد، 

ميرند، میات و فیات نيسیت، بلکیه حالیت عنا میصرخه، صيحه، تمام زندتان به این م

دهد، بيهوشی عضوی نيست، کرخت عضوی نيسیت، ها دست میبيهوشی مطلق به آن

اند، جسم رفته است. کسانی که زنیده هسیتند کرخت روح است. برای کسانی که مرده

ها کرخیت اند روح آنکرخت روح و جسم به طور مطلق است و برای کسانی که مرده
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احساس بالفعل روح در صعقة اإلماتیة از بیين  اماد. حيات روح موجود است، تردمی

ماواتِ فِی  مَینْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِ  نمفِخَ وَ»رود. می  شیاءَ مَینْ إاِلَّ اْلیأَرْضِ فِی  مَینْ وَ السیَّ

 إین اماته را ندارند.« اللَّهُ شاءَ مَنْ»، «اللَّهُ

 ]سؤاا[ -

 اوادوم. ه ، بعیدًا صیعق«أمْخیرى فيیهِ نمفِخَ ثممَّ»لق. مطه مطلق است، نه إماته صعق -

صدای بسیيار مهيیب شیدیدی کیه در  اواایجاب است. ه سلب است، دوم صعقه صعق

ه مرحلی«. اللَّیهُ شیاءَ مَینْ إاِلَّ»کنید تردد و صعقه ایجاد میدرون اوات احياء ایجاد می

د. ایین احيیاء نيسیت  تیرداست، روح به حالت ق لیی خیود برمی« صعقة االعادة»دوم 

« اللَّیهُ شیاءَ مَینْ إاِلَّ»ثانيیه ه اولیی و صیعقه احياء است، احياء روح است. در این صیعق

بيهوشیی  -نیه میوت-اولی که بيهوشی مطلیق اسیت ه صعق« اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»نيستند، 

( صیون )محمدو  محمدکه « اللَّهُ شاءَ مَنْ»که شامل همگان تردید، شامل  اوامطلق 

ثانيیه هیم ه مسلّم این است. ط عًا صعق شود. حاال تا چه حدی است، حدهستند، نمی

تردد. این از نظر روح. پس اولی است، شامل حاا این بزرتان نمیه که بر م نای صعق

دارد « اللَّیهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»برزخ برای کل در بعد احياء روح، این احياء روح نقشی نه در 

شیامل حیاا  ای که صعقهدارد و نه در هنگامه يهبرزخه خ. نه در فطرو نه در آخر برز

 نيستند. این برای روح.« اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»تمام زندتان شود، در این صعقه 

جسم، احياء جسم چيست  احياء جسم هم آیات انشاء امثاا و آیات احياء جسم، 

تیردد. د جسیم احيیاء میتوییچه اعمّ از جسم، چیه خیاصّ بیه جسیم، ایین آییات می

رماد شد  خیاک شید  اتیر « اللَّهُ شاءَ مَنْ»های چطور  آیا بدن« اللَّهُ شاءَ مَنْ»های بدن

یون )ص(، بلکیه میادون محمیدو  محمیدشیود و انن بیدن حتمی است که خاک نمی

ها کام ً تازه است، دیده هم شده، در معصومين نه، در غير معصیومين، چیون کیه این

انید وجیود تونیه کیه رحلیت فرمودهها هماننود هم پیي  ماسیت. ایین بیدن صد آمد،

 مَینْ إاِلَّ»احيایی که بیه ارواح  اواتردد  در بعد متعلّق می هادارند، چه احيایی به آن

آید و این ارواحی که م ت ی به ثانيه میه تيرد، این است که صعقتعلّق می« اللَّه شاءَ

عید ایین مربیوط بیه ییک بُ«. اللَّیهُ شیاءَ مَنْ إاِلَّ»ترداند، میبيهوشی مطلق شده بودند بر

 فِی  مَینْ»کیل عید احيیاء نسی ت بیه ییک بُ عد احياء اسیت روح، چون روح دارای دو بُ

عید را ، این بُ«نَیَْنظمرُو قِيامٌ هُمْ فَِِاا أمْخرى فيهِ نمفِخَ ثممَّ»که « اْلأَرْضِ فِ  مَنْ وَ السَّماواتِ

 دارد.
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تونه که خداونید روح را در إماتیه از بیدن خیار  عد نس ی و مکانی، همانو یک بُ

احيیاء ااتیی  اواترداند، این احياء نسی ی اسیت. تونه هم به این بدن برمیکرد، همان

شیرکت ندارنیدچ چیون صیعقه « اللَّیه شیاءَ مَینْ»است، دوم احياء نس ی است. در اوّلیی 

ه در مرحلی امیاکنيید.  دقیتبيایید، « أمْخرى فيهِ خَنمفِ ثممَّ» اینکهها نشد تا شامل حاا آن

هیا های آنطور که ارواح غير معصومين از این بیدندوم همگان شریک هستند، همان

های جسمانی ظاهری خود خیار  با موت خار  شد، ارواح معصومين نيز از این بدن

ن بیوده تیردد، فقیا انفصیاا بیين روح و بیدها برمیشد. پس این ارواح به همين بدن

است. روح از بين نرفته، صیعقه حاصیل نشیده، بیدن از بیين نرفتیه اسیت. پیس احيیاء 

ها به یون )ص( یک احياء بيشتر نيست، احياء انتقالی، برتشت ارواح مقدس آنمحمد

وسیيده بودنید و ها که نه ارواح را صعقه شامل شده بود و نه ابیدان پابدان مقدس آن

 .از بين رفته بودند

عد روح چند احياء دارند و در بعد جسم هم چند احياء دارنید، در بُ يهبق، يهبق اما

مربوط به جسم  ال ته« قِيامٌ«. »أمْخرى فيهِ نمفِخَ ثممَّ»چند احياء یکی احياء ااتی است که 

نفیخ « اللَّیهُ شیاءَ مَینْ»کنيم. این احياء ااتی که در این انفیس غيیر است، بعد بحث می

کند. ایین ییک. نسی ت با این نفخ، با این نَقره، حيات پيدا می شود و با این صعقه،می

دوم ایین ارواح بعید از اینکیه از صیعقه خی ص شید، داخیل در ایین ابیدان ه به مرحل

 امیاين کیه بحیث شید. کلفیين و غير مکلفمکل احياء از برای ه تردد. پس دو مرحلمی

ق تردیده يده است و متفرکه بعد از مرگ پوسان، آن ابدانی کلفنس ت به بدن، ابدان م

هیایی شیامل حیاا آن است و داخل ابدان دیگر یا ابدان دیگران تردییده اسیت، موت

شده، موت یعنی تغيّر. یک تغيّر پوسيده شدن، تغيّر دوم منتشر شیدن، منتشیر شیدن در 

ابدان و اجزای دیگران. ایین دو تغيّیر از بیرای ابیدانی کیه پوسیيده شیده اسیت و رمیاد 

 رُفات تردیده است، حاصل شده است. تردیده است،

در  اواکنيم. احيیاء خواهد، احياء سوم را هیم عیرض مییجا دو احياء میپس این

 هُیمْ بَیْل جَدییدٍ خَْلیقٍ لَفی  إِنَّیا أَ اْلأَرْضِ فِ  ضَلَْلنا إِاا أَ قالموا وَ»ای که بحث کردیم آیه

 رَبُِّمییمْ إِلیی  ثمییمَّ بُِمییمْ وُكِّییلَ الَّیی   اْلمَییوْتِ مَلَیی ُ یَتَوَفَّییاكممْ قمییْل * كییافِرُونَ رَبِّهِییمْ بِلِقییاءِ

بعد است، این اجزاء که در ابدان دیگران یا جاهای دیگر ه مرحل« یَتَوَفَّاكممْ» 1«.تمرْجَعُونَ

شود، این یک احياء، ها جمه میهایی که شده، اینتویيم، آنمتفرّق شده، همه را نمی

                                                           

 .11و  10. سجده، آیات 1



5 

 

شیود، ن اجزاء ت دیل به پوست و توشیت و اسیتخوان میدوم  ایه احياء جمعی. مرحل

دوم دو احياء وجود دارد  یک احياء ت دیل کردن اجیزای ه این دو مورد. در این مرحل

دوم انشیاء المثیل اسیت، یعنیی ه رفات شده و خاکستر شده به توشت و پوست. مرحل

وند یوم این صورت جسمانی انسانی، نه روحانی، این صورت جسمانی انسان که خدا

 شود.کند مثل صورت از بين رفته است، عين آن که نمیالقيامة الک ری خلق می

ه اعیاد 1،«إعیادة المعیدوم ممّیا امتنعیا»توید  اتر حاجی س زواری در باب معاد می

دوم ایجیاد ه معدوم نيست. نه روح معدوم شده است، نه شکلی که خداونید در مرحلی

ه جیا اعیاد، این«إعادة المعیدوم ممّیا امتنعیا»بله ت. عين همان از بين رفته اس ،کندمی

ه روح از حالت صعقه به حالت هوش است، معیدوم نيسیت، اعیاده معدوم نيست. اعاد

معدوم نيست. مثل صورت اولیی را خداونید ه جسم به مثل صورت اولی است و اعاد

جیا ، اینکند. سوم  اعادة الروح است إلی جسیمکند و خود آن را ایجاد نمیایجاد می

معیدوم ه هم اعادة المعدوم نيست. شخصی از خانه بيرون رفت بعد به خانه آمد، اعاد

 نيست. این آمدن در خانه مثل بودن در خانه است، ولی عين او نخواهد بود. 

کیل احياء که هر کدام بعد از یک موت و إماته اسیت، ه بنابراین در این چند مرحل

هیا بيشیتر اسیت کیه ییک احيیاء از بیرای آن« اللَّهُ اءَش مَنْ»ان شرکت دارند، فقا کلفم

نيست. در عالم برزخ که موتی ن وده است تا احياء شود، در عالم دنيا که حيات اولیی 

بوده، در عالم برزخ بنا به اعتقاد برزخ اسیتمرار حيیاة الیدنيا اسیت، کیم شیده، چيیزی 

ن... چه چيیزی را احيیاء نشده، یعنی فاصله ترفته است، روح با بدن برزخی از این بد

شود، احياء روح در دو اند  هيچ. وقتی هم که برای یوم القيامة الک ری احياء میکرده

احياء روح در دو بعد، یکی « اللَّهُ شاءَ مَنْ»بعد، احياء جسم هم در چند بعد. برای غير 

 ً اصی اینکیهاز حالت صعقه بيرون آمدن، دوم به بدن اصلی برتشتن. احياء جسم به 

 اخيره است.ه حيات جسم به این است که روح در این جسم قرار بگيرد، این مرحل

احياء جسم این است که جسم را خداوند ش يه و مثل صورت اولیی ه اخيره مرحل

، ق یل از ایین هیم اجیزاء را از جاهیای تونیاتون جمیه «خلقًا ثانيیًا»خلق کرده است، 

بیه صیورت اولییِ توشیت و پوسیت و کردن، مجموع کردن و این اجیزای مجموعیه را 

طور که مین تفتیي  کیردم ها مراحل است. در قرآن شریف آناستخوان درآوردن. این

عیود چطیور اسیت. در قیرآن  اینکیهراجیه بیه  29ه اعراف، آییه آیه داریم، سور دوازده
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شریف ما لفظ معاد که در اختصاص این معاد معروف عندنا باشد نداریم، اتیر دارییم 

نوعیًا آقاییان حسیاب  1،«مَعیادٍ إِلی  لَیرادك َ اْلقمیرْآنَ عَلَيْی َ فَیرَضَ الَّی   إِنَّ»است.  کلی

یعنی فقا به مکّه. نه، چه کسی تفته است  یکیی مکّیه « مَعادٍ إِل  لَرادك َ»اند که کرده

است و ییک رجیوع ییوم القيامیة الک یری اسیت. « إلی مکّة المکرّمة»است، یک رجوع 

 دوازدهقرآن موجود است کیه مین ه شریفه آی یازدهلفظ عود در  اما، اصرار هم نداریم

 آیه اکر کردم، یکی لفظ عود ندارد.

جِدٍ كمیلِّ عِْنیدَ وُجُیوهَُممْ أَقيمُوا وَ بِاْلقِسْاِ رَبِّ  أَمَرَ قمْل  »29ه اعراف، آیه سور  وَ مَسیْ

بیه تع يیرات « نَتَعُیودُو بَیدَأَكممْ كَما»این . «نَتَعُودُو بَدَأَكممْ كَما الدِّینَ لَهُ مُْخلِصينَ ادْعُوهُ

ه یا استضیا  کلیای در قرآن شریف وجود دارد، یک اشراق دهتوناتون در آیات متعد

 كَما»کنيم.  دقترا عرض کنيم، بعد آیات را بيشتر « نَتَعُودُو بَدَأَكممْ كَما»نس ت به  کلی

است. خلیق انسیان  اواهمان خلق انسان « كممْبَدَأَ»دو بعد دارد  یک « بَدَأَكممْ»، «بَدَأَكممْ

که آدم است، رحم ندیده است، صلب ندییده اسیت، نطفیه ن یوده اسیت، خیاک را  اوا

در ایین خیاک روحیی کیه خداونید از خیاک ایجیاد  2،«مَسْنمونٍ حَمٍَِ مِنْ صَْلصااٍ مِنْ»

ایین «. بَدَأَكممْ»است، این  اوامواليد بعد از کل در  3،«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثممَّ»فرموده که 

 كَمیا»خاک را فوری به جسم انسانی م یدّا کیرد و روح هیم در ایین جسیم قیرار داد. 

عد است. چون ما دو احتماا در ميیان احتمیاالت بیدن ییوم این یک بُ« نَتَعُودُو بَدَأَكممْ

هیم ایین قيامة الک ری داشتيم، یکی از احتماالت بدن یوم القيامة الک ری نطفه بیود. ف

این احتماا منجّز باشید، نيسیت. احتمیاا دوم ایین  اینکهسخت است، حاجتی هم به 

 کنيم.یا آیات دیگر که عرض می« نَتَعُودُو بَدَأَكممْ كَما»است که خير، 

 ]سؤاا[ -

« بَیدَأَكممْ« »نَتَعُیودُو بَیدَأَكممْ كَمیا»کنم. برای همين است که عیرض میی« مَرَّةٍ أَوَّاَ» -

که آدم صیفیّ ا  اسیت و حیوّای صیفية  اواورت جمعی از یک فرد. فرد است در ص

کنید. عیود طیور هیم عیود میا  است، اوّلی آدم است، چطور خداوند بدء کرد  همين

کنم. بدء به چه بود  بدء بدن و روح، عود چه چيیزی  چيست  بحث عود را عرض می

کام ً نابود شده، بعید روح  عود بدن و روح. ولکن عود روح این نيست که همان روح

                                                           

 .85ه . قصص، آی1

 .26. حجر، آیه 2

 .14. مؤمنون، آیه 3
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دیگر خدا ایجاد کرده، خير، عود روح عود ااتیی اسیت، عیود مکیانی اسیت کیه عیرض 

کنيم. عود جسیم چيسیت  عیود جسیم عينیًا عیود همیان صیورت کردیم باز عرض می

اوالیی است که از بين رفته است  غلیا اسیت. عیود مثیل اسیت  صیحي  اسیت. عیود 

. عیود اجیزاء متفرقیه اسیت  صیحي  اسیت. آن اجزاء است کمیا کانیت  صیحي  اسیت

عودهایی که صیحي  اسیت، خداونید در آییاتی ت يیين فرمیوده اسیت و آن عیودی کیه 

 ناصحي  است و محاا است، اص ً آیات به آن کاری ندارد.

تشی يه اسیت، مگیر در تشی يه بایید صددرصیید « کَمَیا»، ایین «نَتَعُیودُو بَیدَأَكممْ كَمیا»

یعنی دم هم دارد  دندان هیم دارد  حيیوان هیم « یدٌ کاألسدز»مشابهت در کار باشد  

هیا هیم باشد. بله، بعضیی وقت صددرصدهست  تش يه درصد است، لزومی ندارد که 

است. همان بدن، همان صورت انسانی که ما عند المیوت داشیتيم، مماثیل  صددرصد

 آورد، مطل یی نيسیت. ولکین در تشی يهخیدا میی صددرصیدهمان صورت انسیانی را 

، چنانکیه قیدرت و علیم «بَیدَأَكممْ كَما»باشند.  صددرصدلزومی ندارد که این دو با هم 

پروردتار عالم بدء کرد و حالت آغازین خلقت را در نخستين خلق انسیان کیه انسیان 

 اواتر اسیت، دهد، بعیدًا کیه آسیاناست، درست کرد، همين کار را بعدًا انجام می اوا

پروردتار بود که نيست، چون ه سخت و آسانی در برابر ارادتر است یا بعدًا  اتر آسان

تر اسیت و سیخت اواکند، اتر سخت و آسانی بیود کیه نيسیت، با ما دارد صح ت می

 أَمْ ءٍشیَ ْ غَيْیرِ مِینْ خملِقمواأَم »تر است. چرا شما سخت را ق وا دارید که بعدی که آسان

چون بعدی کتک دارد، بعدی حساب دارد،  در بعدی ق وا ندارید  اما 1«اْلخالِقمونَ هُمُ

 «.تَعُودُونَ بَدَأَكممْ كَما»بعدی جزاء دارد. این یک آیه، 

دیگیر وجیود دارد ه عود به یک مرحل اماجا بدء نيست، ، در این4ه یونس، آیه سور

 اللَّیهِ وَعْیدَ جَميعیًا مَیرْجِعُُممْ إِلَيْیهِ»و سرجمه آیه داللت بر مطلوبی است که ما داریم. 

الِحاتِ عَمِلمیوا وَ آمَنمیوا الَّی ینَ لِيَجْیزِ َ یُعيیدُهُ ثمیمَّ اْلخَْلیقَ یَ ْدَؤُا إِنَّهُ حَقًّا اِ الصیَّ «. بِاْلقِسیْ

دو شیق اسیت  هیم بیدء انسیان « بَدَأَكممْ كَما»اوّلی فرق کرد.  با« یَ ْدَؤُا»، «اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا»

مسیتمر « یَ ْیدَؤُا»جیا ییک شیق اسیت. ینمواليد انسان. وليکن در اکل ين و هم بدء اول

های شود بدء اوّلی باشد، چون انسیانکه مستمر است، بنابراین نمی« یَ ْدَؤُا»است. این 

اسیت ولکین  2«أَمْشیا ٍ نمْطفَیةٍ مِینْ»هیا اند، خلق اینکه خلق نشده اوادیگر مانند آدم 
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 ثمیمَّ» مرتب« اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا إِنَّهُ» است. پس« مَسْنمونٍ حَمٍَِ مِنْ صَْلصااٍ مِنْ» اواخلق آدم 

نسیانی اسیت که در بعد دوم مربوط به مواليید و مواليید ا« اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا»منتها «. یُعيدُهُ

زمان اسیت. بیدء ییک  یک ه، فقا اعاد«یُعيدُهُ ثممَّ» اماست، استمرار است، یک زمان ني

 تردند.د نمیمتول جامتتالی است، چون همه یک هایزمان نيست، زمان

شیود، در در برزخ نيست، در برزخ کاری نمیه اعاد« یُعيدُهُ ثممَّ»، این «یُعيدُهُ ثممَّ» اما

برزخ ایجاد حيات نيست، حيات مستمر است، ایجاد جسم نيست، جسم برزخی است، 

 با فاصله مربوط بیه ییوم« یُعيدُهُ ثممَّ»ای نيست. پس جا کارهجسم دنيایی هم که در آن

تویید کیه نمی امیا، «یُعيیدُهُ ثمیمَّ اْلخَْلیقَ یَ ْیدَؤُا»جا اعاده است القيامة الک ری است. این

در یک مرحله ماننید  ال تهکند. کند اعاده هم میطور که بدء میمانند بدء است. همان

آغیازین ه طور کیه در مرحلیهمیان«. اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا»است، در این مرحله که خلق است، 

هیا انسیان را خلیق ها، خداوند با دیدن صلب و ترا ب و رحیم و ایین حرفنساناکل 

منهیای صیلب و رحیم و « یُعيیدُهُ ثمیمَّ«. »یُعيیدُهُ ثممَّ»کند، ولکن در اصل خلق است، می

 ندارد. این هم یک آیه.« کَمَا»جا در این اماکند. ها اعاده میترا ب و این حرف

رَكا ُِممْ مِینْ هَیْل قمیْل  »34ه همين سوره، آی ، ایین «یُعيیدُهُ ثمیمَّ اْلخَْلیقَ یَ ْیدَؤُا مَینْ شیم

ه و اعیاد يیتبیدء خالق چداشیته باشیند يیتعید بایید خالقشرکای شیما حیداقل در دو بُ

 ثمیمَّ اْلخَْلیقَ یَ ْیدَؤُا اللَّیهُ قمیلِ یُعيیدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا مَنْ شمرَكا ُِممْ مِنْ هَْل قمْل». يتخالق

مواليید انسیانی منتشیأ کیل ين، آدم کیه از او اولاعم است، چه انسان « اْلخَْلقَ»، «دُهُیُعي

امشیا  و ایین ه هایی کیه رحیم دیدنید و صیلب دیدنید و نطفیشده است و چه انسیان

 «.تمؤْفَُمونَ فَأَنَّ  یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا اللَّهُ قملِ»ها. حرف

، کسییانی کییه «ًاحَدییید أَوْ حِجییارَةً كمونمییوا قمییْل  »50ه اسییراء، آیییه دیگییر، سییوره آییی

، «ًاجَدیید خَْلقیًا لَمَ ْعُوثمیونَ إِنَّیا أَ رُفاتًا وَ عِظامًا كمنَّا إِاا أَ قالموا وَ  »49ه تفتند... از آیمی

هم بعث جزء روح است هیم جیزء جسیم « ًاجَدید خَْلقًا لَمَ ْعُوثمونَ إِنَّاأَ »خلق دوم  این 

هییا جسییم اسییت، اییین جسییم کییه رفییات خواهیید شیید چطییور اسییت، مشییکل بییزرگ آن

 كمونمیوا قمیْلًا * جَدیید خَْلقیًا لَمَ ْعُوثمونَ إِنَّا أَ رُفاتًا وَ عِظامًا كمنَّا إِاا أَ قالموا وَ»تردد  برمی

 مِمَّیا خَْلقیًا أَوْ»اشید، آهین باشید. خواهد باشد، سین  ب، هر چه می«ًاحَدید أَوْ حِجارَةً

ُْ ُرُ تری را در نظیر تر و سیختعلم هر قدر ترقّیی کنید و خلیق سیخت«. صمدُورِكممْ ف  یَ

هایی ترین سینگينهيدروژنی کیه در قلیب خورشیيد اسیت و سینگينه بگيرد، مثل مادّ

ُْ ُرُ امِمَّ خَْلقًا أَوْ»ایم و هر چه باالتر برود، است که ما تاکنون شناخته دُورِكممْ فی  یَ  صیم
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، «مَیرَّةٍ أَوَّاَ فَطَیرَكممْ الَّی   قملِ»  کنداعاده می چه کسی باالخره«. ایُعيدُنَ مَنْ فَسَيَقمولمونَ

 است. خلق است و شق طور که فطر،فطر است. همان

آغازین از چيیز دیگیر شیکافت و آفریید، همینیين از خیود شیما ه شما را در مرحل

آورد. اتیر قی  ً در شکافد و بيرون میرا و زندتی بعدی شما را میحيات بعدی شما 

ثانيه شیما را ه اولی شما را از موجود دیگری شکافت، از پدر و مادر، در مرحله مرحل

کند. این نخستين ایجاد میه شکافد و از خود شما حيات مانند مرحلاز خود شما می

خیودی پدر و مادر، ه از نطف اینکه اواه تر از اوّلی است، مرحلدومی دو مرحله آسان

تر که آغازین بود سیخت ه اوادوم از خود شما. بعد دیگر که از مرحله ن ود، در مرحل

يَقمولمونَ»دوم تکرار امثاا اسیت. ه تری باشد در مرحلاست، اتر سخت و سخت  مَینْ فَسیَ

جیا ، این«هُیوَ مَت  یَقمولمونَ وَ رُؤُسَهُمْ لَيْ َإِ فَسَيُْنغِضمونَ مَرَّةٍ أَوَّاَ فَطَرَكممْ الَّ   قملِ یُعيدُنا

دليل شد  آیا اتر کسی بگوید من موجیود « مَتی»اشکاا پيدا کردند، چه زمانی است  

شیدم،  تولیدد شدی  باالخره مبگویيد چه زمانی متول توانيد شک کنيد،هستم شما می

دانم. مین نیدانم، شیما شدم شکّی نيست، چه زمیانی را مین نی تولدم اینکهباالخره در 

کننید و سیابقًا کیه ندانيد، هيچ کس هم نداند، مثیل کسیانی کیه عمیر خیود را کیم می

شیک  تولد لشده، در اص تولدشناسنامه ن ود. اتر انسان نداند که این فرد چه زمانی م

 کند می

داند چیه اعة اتر انسان شک دارد که چه زمانی است، اص ً نمیقيام السيه در قض

*  مُرْسیاها أَیَّانَ السَّاعَةِ عَنِ یَسْئَلمونَ َ»تواند بداند چه زمانی است. است و نمیزمانی 

شاید نزدیک  2،«ًاقَری  یَُمونَ أَنْ عَس  قمْل هُوَ مَت  یَقمولمونَ وَ»داند. کسی نمی 1،«أَْنتَ فيمَ

این  باشد و شایدِ محقّق است، قریب هم هست، برحسب آیاتی از هنگام آغازین خلق

ت و خواهیید آمیید. از زمییان ان کییه بییه آن اشییاره شییده اسییکلفییمکییل انسییان یییا خلییق 

 يين، نالخاتم يين )ص( تا قيامت کمتر است تا از زمان آغازین خلقت تا زمان النخاتم

است، یک بعد زمانی و یک بعد  ا رسواعد اعة است، در دو بُالسا  رسوال ا رسوا

عیید از او رسییالتی نيسییت و بعیید زمییانیچ زمییان بعیید از مکییانتی. بعیید مکییانتیچ چییون ب

آغیازین خلقیت ه تیا مرحلی ا رسیواتر است از زمیان تا قيامت، این نزدیک ا رسوا

 ان.کلفم
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ای اسیت کیه در آیه، آییه دوازده، در «خَلَْقناكممْ مِْنها  »55ه طه، آیه دیگر، سوره آی

وَ »، از خیاک، «خَلَْقنیاكممْ مِْنهیا»ند. رساآن بدء و اعاده نيست، ولی همين مطلب را می

اخیرا ، اخیرا  اعیاده اسیت، «. أمْخیرى تیارَةً نمْخرِجُُممْ مِْنها وَ»، در خاک، «نمعيدُكممْ فيها

نقل « اللَّه شاءَ مَنْ»، در «اللَّه شاءَ مَنْ»اخرا  فقا نقل مکان نيست. بله مگر نس ت به 

ر خاک بيرون آمیدن و روح هیم بیه آن ای که عوض نشده از زیمکان است، جسد تازه

را شیامل « اللَّیه شاءَ مَنْ»طور نيست که ين است و اینکلفمکل « كممْ» امامتعلّق شدن. 

، از همیين «أمْخیرى تیارَةً نمْخیرِجُُممْ مِْنهیا وَ»باشد. « اللَّهُ شاءَ مَنْ»باشد یا در اختصاص 

اد از خیاک جهیان خیاکی خاک جسم را و از همين خاک که برزخ باشد، روح را. میر

 است.

جِلِّ كَطَ ِّ السَّماءَ نَْطوِ  یَوْمَ»ان ياء  ه ، سور104ه دیگر، آیه آی ، طومیار «لِْلُمتمیبِ السیِّ

پيیيم. طومیار پيیيم، آسمان بیا تمیام ط قیات آن را در هیم مییآسمان را در هم می

ها. پيیيیدن طومیار از نوشیته، مانند «لِْلُمتمبِ السِّجِلِّ كَطَ ِّ»پيیيم آسمان را درهم می

پيیيدنید، انن هیم کتیاب اسیت. وقتیی هایی بیود طومیار بیود، میچون سابقًا نوشیته

ت ارنید ت ارند، یا به طور قدیم یا به طور جدید، چطور به هم میپيیند و هم میمی

اسیت.  ارجی  اواجیا احتمیاا ، این«نمعيیدُهُ خَْلیقٍ أَوَّاَ بَدَْأنا كَما»و چيزی پيدا نيست. 

 أَوَّاَ«. »نمعيیدُهُ خَْلیقٍ أَوَّاَ بَیدَْأنا كَمیا»کیه نيسیت، « لقمکممْخَ اَأَوَّ»، «خَْلقٍ أَوَّاَ بَدَْأنا كَما»

قیت آغیازین خله اوليه اسیت، مرحلیه خلق مادّ« خَْلقٍ أَوَّاَ»مراحلی دارد  یکی « خَْلقٍ

آفرییدیم، ایین  اواه را يیه اولطور کیه میادّيه. همیانه اولبوجهٍ عام ع ارت است از مادّ

ها را کیه بیه ایین صیورت ن یود، تمیام ارواح و ها را، این عناصر را، این مولکواچهره

بودنید،  اواها و همه و همیه منیدمو و منیدغم در خلیق ها و زمينیاجساد و آسمانی

کيانی، انسان و حيوان و آسمان و زمين نداشیتند،  يتفعل اماجسمانی داشتند،  يتفعل

یعنی چه  یعنی تمام جهان خلقت برتشیت دارد « نمعيدُهُ«. »نمعيدُهُ خَْلقٍ أَوَّاَ دَْأنابَ كَما»

کنید چیه چيیزی کنید. برتشیت می، تمام جهیان خلقیت برتشیت می«اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»

مانیید، بعییدًا خداونیید بییاز طییور هییم نمیهمين ال تییهشییود. يییه میه اولشییود  مییادمی

قيامیت و الیی آخیر خلیق بعیدی ه امیت، بهشیت قيامیت، سیاهرتردد... آسیمان قيبرمی

 «.نمعيدُهُ خَْلقٍ أَوَّاَ بَدَْأنا كَما» خواهد شد. این یک مرحله

جهیان وجیود اسیت کیل میادّة المیواد يیه کیه ه اولآغیازین خلقیت میادّه آیا مرحلی

 اوابرتردانند  مثل  اواتری در کار باشد، یا مثل تر است، اتر مشکل و مشکلمشکل

أوّا خلیقٍ »دوم ه که شد، باز برتردانند و خلق امشا  کننید  ایین ییک مرحلیه. مرحلی
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ين بیود، کلفیها و مرا که خداوند آفرید که اوّليت در خلق انسان اوا، انسان «ل نسان

« مَسْنمونٍ حَمٍَِ مِنْ صَْلصااٍ»را از تراب،  اواطور که خداوند بدن انسان ، همان«نمعيدُهُ»

فهميم ح را هم به او وارد کرد. این احتمالی که ما بهتر در معیاد مییدرست کرد و رو

 دوم.ه این مرحل«. نمعيدُهُ»همين است، 

 نمْطفَیةٍ مِینْ اْلِِْنسیانَ خَلَْقنَیا إِنَّا»که  يتدر مواليد، در مواليد انسان« خَْلقٍ أَوَّاَ»سوم  

فهميم، هر کسیی فقیا ا خيلی میاحتماا دوم است که م«. نمعيدُهُ»این  1«نَ ْتَليهِ أَمْشا ٍ

ترداند و روح در همان ای که خلق شده است، همان نطفه را خداوند برمیاز آن نطفه

کیه مقتضیی  ةٌ مّیابسيار لطيف اسیت و ط عیًا لطافیبسيار تيرد. ولو بدن نطفه قرار می

اجسیام ییک ه طور نيست که بقای همیباشد. چون این جنت و نارخلود است باید در 

اشد، ط  یک نوع بقا دارد، مس یک نوع، خاک یک نوع، چوب یک نیوع، فیرق طور ب

سیاله  صیدساا روی آن کار کنند، باید قیدرت  صددارند. آن ساختمانی که بنا است 

داشته باشد، ساختمانی که برای یک هفته است یک هفته کافی است. بدنی که بیرای 

 عالم تکليف کافی است. در برزخ آن به مقداره این عالم تکليف آفریده شده است، بني

 غَيْییرَ عَطییاءً»مقییدار، آخییر نییدارد، ت بییه مقییدار بیبییه مقییدار بییرزخ، در قيامییت، در جنیی

در نار هم مقدار بسيار زیادی. پس این بدن عين این بدن نيست، ییا همیان  2،«مَجْ مواٍ

رموده خاصی را مقرر فه ان نطفکلفای است که خداوند برای هر فردی از افراد منطفه

تَدِیرَةً تَ ْقَ »است، همان نطفه که برحسب روایت امام صادق )ع(   ایین از بیين  3،«مُسیْ

 خَْلیقٍ أَوَّاَ بَدَْأنا كَما»کنيم. این هم رود، هر چه، این بحثی است که بعد عرض مینمی

 ، یعنی خودم بر خیودم وعیده دادم. ایین مقتضیای عیدالت اسیت،«ًاعَلَيْن وَعْدًا«. »نمعيدُهُ

 «.فاعِلينَ كمنَّا إِنَّا عَلَيْنا وَعْدًا»مقتضای رحمت است، مقتضای عدالت و فضل است، 

، همان تع يری کیه قی  ً «یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا أَمَّنْ  »64ه نمل، آیه دیگر، سوره آی

ا اوآغیازین انسیان ه آغیازین و اوّلیی اسیت، مرحلیه مرحلی« یَ ْیدَؤُا«. »یَ ْیدَؤُا»ت شت، 

 یَرْزمقمُممْ مَنْ وَ یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا أَمَّنْ»سوم است. ه توالد است، مرحله نيست، مرحل

 «.صادِقينَ كمْنتممْ إِنْ بُرْهانَُممْ هاتموا قمْل اللَّهِ مَهَ إِلهٌ أَ اْلأَرْضِ وَ السَّماءِ مِنَ

                                                           

 .2. انسان، آیه 1

 .108. هود، آیه 2

 .91 ، ص28 ج، بالقرآن القرآن تفسیر فى الفرقان. 3
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 اْلخَْلیقَ بَیدَأَ كَيْیفَ فَاْنظمرُوا ْلأَرْضِا فِ  سيرُوا قمْل  »20ه عنک وت، آیه دیگر، سوره آی

سیؤاا  ایین امیر بیه محیاا «. رٌقَیدی ءٍشیَ ْ كمیلِّ عَل  اللَّهَ إِنَّ اْلآخِرَةَ النَّْشأَةَ یُْنشِئم اللَّهُ ثممَّ

کنيم، سیير کنيم، سير تیاریخی میی، بسم ا ، ما سير می«اْلأَرْضِ فِ  سيرُوا قمْل»نيست  

کنيم، سیير در عیالم کنيم، سیير در علیوم تجربیی مییسير عقلی میی کنيم،جغرافی می

کنيم، هر سيری. تیاکنون بشیر سیيرهای زییادی کنيم، سير در عالم تکوین میجنين می

 بَیدَأَ كَيْیفَ فَیاْنظمرُوا اْلیأَرْضِ فِی  سيرُوا قمْل»شود این نتيجه ترفته شود که می اماکرده، 

هِمْ خَْلیقَ ال وَ اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَْلقَ أَْشهَدْتمهُمْ ما»  «اْلخَْلقَ  مُتَّخِی َ كمْنیتم میا وَ أَْنفمسیِ

وقتی خداوند آفرین  را آغاز کرد ما ن ودیم که ب ينيم، پس چطیور  1«.ًاعَضمد اْلمُضِلِّينَ

ئم اللَّیهُ ثمیمَّ»  «اْلخَْلیقَ بَیدَأَ كَيْیفَ فَیاْنظمرُوا اْلأَرْضِ فِ  سيرُوا قمْل»فرماید می أَةَ یُْنشیِ  النَّشیْ

 «. قَدیرٌ ءٍشَ ْ كملِّ عَل  اللَّهَ إِنَّ اْلآخِرَةَ

تواند بفهمید، ان يیاء هیم داریم، هيچ کس نمی يهنيه رباواقع يتجواب  ما یک کيف

 2،«تمیؤْمِنْ لَیمْ وَ أَ قیااَ اْلمَوْت  تمحْ ِ كَيْفَ أَرِن  رَبِّ»توانند. اتر ابراهيم عرض کرد  نمی

عدی که امکان دارد ییک شیخم ممتیازی ماننید ابیراهيم ملکوتی در این بُ يتآن کيف

است، علیم بیه آن  العالمينربکه در اختصاص  صددرصدملکوتی  يتکيف امابفهمد. 

 مِینْ هَیْل»اسیت و  يیتاسیت و در جمیه خالق يیتمساوی با قدرت به این کيف يتکيف

 3«.اللَّهِ غَيْرُ خالِقٍ

سير، سيرهای توناتونی کیه ه ، سير، نتيج«فَاْنظمرُوا اْلأَرْضِ  فِ سيرُوا قمْل»جا در این

کند که ارض هم فقا این ارض نيسیت، حیاال هیر چیه، ایین انسان در عالم ارضی می

، در این ارض تکليف سير کنيد. «اْلأَرْضِ فِ  سيرُوا قمْل» «.ث ّت األرض ثم انق »ارض. 

« بُدِأَ»، «اْلخَْلقَ بَدَأَ كَيْفَ فَاْنظمرُوا»نتيجه   از نظر علمی، از نظر معرفتی، از نظر عق نی.

این ا  چگونه خلق را آغاز کیرد  یعنیی  امانيست. ا  را ق وا دارید که خالق است، 

فهميم. ولکن این مطلیب ها را نمیاین از کدامرا  نه، هيچ وتررا  نه،  يتاات این کيف

 اْلأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقموا أَمْ * اْلخالِقمونَ هُمُ أَمْ ءٍ ْشَ غَيْرِ مِنْ خملِقموا أَمْ»فهميم را می

دانيم کیه نمیی العیالمينربقیدرت نسی ت بیه « کيیف»علیم و « کيف» 4«.یُوقِنمونَ ال بَْل

                                                           

 .51. کهف، آیه 1

 .260. بقره، آیه 2

 .3. فاطر، آیه 3

 .36و  35، آیه . طور4
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دانيم وجود دارد، خدایی که ایین خلیق را آغیاز کیرد، آغیاز بیر م نیای می اماچيست، 

را ییک « کيف»، این آغاز را کرده است. این قدرت مطلقه و علم و حکمت مطلقه کرد

تیویيم ن یودیم، اتیر هیم فهميم که چگونه آغاز کیرده اسیت  میمرت ه به این معنا می

خلق و بر کيفيت بدء پيدا کنیيم، ایین هیم  يتعلمی بر کيفه توانستيم احاطبودیم نمی

 دانيم که هست.می اماشد. سوم  که نمی

نهاییت خلیق را آغیاز کیرد، وقتیی کیه میا قیدرت بیدانيم که خداوند با علم و می

دانستيم، سير عقلی کردیم، سير علمی کردیم، هر سیيری، علمیاء هیر قیدر سیير علمیی 

فهمنید ایین فهمند که این جهان آغاز دارد، عق ء هر قدر سير عقلی کنند میکنند می

عقی ء  جهان آغاز دارد، از درون جهان و از برون جهیان ایین مطلیب بیرای علمیاء و

هویدا و پيدا است که این جهان آغاز دارد. ایین جهیان کیه آغیاز دارد، آن کسیی کیه 

میرگ  اینکیهتوانید بعید از توانید اعیاده کنید  نمیآفرین  این جهان را آغاز کرد، نمی

ان انسان و کلفأحياء و نس ت به مکل تری ان این جهان آغاز شده را ترفت، نس ت به 

 ثممَّ»تر است. ل ا اعاده آسان 1،«عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ»آیه داریم که  غير انسان اعاده کند  در

تویید آییا کسیی کیه بیدء خلیق کیرد دهید، بیيّن اسیت، نمیدارد خ ر می 2،«یُْنشِئم اللَّهُ

کيلویی را بلنید  صداتر کسی ادّعا کرد من یک هالتر «. یُْنشِئم اللَّهُ ثممَّ»تواند، خير، نمی

توانید، ایین سیؤاا را می هفتیادتواند، را می شصتتواند، را می پنجاهم تویيکردم، می

بیدء خلیق را در اصیل بیدء خلیق، نیه در اصیل « کيیف»جا خداونید کیه ندارد. در این

 النَّْشأَةَ یُْنشِئم اللَّهُ ثممَّ»علمی پيدا کنم. ه جا احاطکه من باشم، یا اتر ن اشم این يتکيف

دیگیر، ه تر از این خلق هم باشید. آییولو خلق مهم« رٌقَدی ءٍشَ ْ كملِّ عَل  اللَّهَ إِنَّ اْلآخِرَةَ

 روم.ه سور

 انشاء خلق اوا است   -

است، یک انشیاء  اواخير، انشاء دو شکل است، یک انشاء اصلی است که خلق  -

 ترداند.فرعی است، یعنی حالت عوض شد باز به حالت ق ل برمی

سؤاا  معنی اعاده «. تمرْجَعُونَ إِلَيْهِ ثممَّ یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا اللَّهُ»روم  ه ، سور11ه آی

چيست  جواب  « تمرْجَعُونَ إِلَيْهِ ثممَّ»چيست  اعاده احياء یوم القيامة الک ری است، پس 

 مِینَ یَْخرُجُیونَ یَیوْمَ»کنید. چند مرحله است  دو مرحله، یک مرحله خداوند احيیاء می

                                                           

 .27. روم، آیه 1

 .30. عنکبوت، آیه 2
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ونَ نمصمبٍ إِل  كَأَنَّهُمْ سِراعًا ثِاْلأَجْدا شیوند، بعید رجیوع إلیی ا  در زنیده می 1،«یُوفِضیم

چيست  در حساب است و در جزاء است. در همين بعید اسیت کیه بیين میا و مرحیوم 

استاد بزرتوار علّامه ط اط ایی در این آیه اخت ف بود، ایشان فکر فرموده بودنید کیه 

وم القيامة الک ری است، ما عرض کردیم خيیر، ط یق آییات رجوع الی ا  فقا احياء ی

ُْفمیرُونَ كَيْیفَ»ای یکی احياء است و بعد از احياء رجیوع اسیت. متعدّه  كمْنیتممْ وَ بِاللَّیهِ تَ

ایشیان بیه ایین آییه بیرای  2،«تمرْجَعُیونَ إِلَيْیهِ ثمیمَّ یُحْيیيُممْ ثممَّ یُميتمُممْ ثممَّ فَأَحْياكممْ أَمْواتًا

« یُميیتمُممْ ثممَّ»، «فی الحياة الدّنيا« »فَأَحْياكممْ»فرمودند، خير. رزخی استدالا میحيات ب

ایشیان «. تمرْجَعُیونَ إِلَيْیهِ ثمیمَّ»، «إلیی الحيیاة األخیری« »یُحْييُممْ ثممَّ»، «إلی الحياة الدّنيا»

 اسیت. مین بیه چنید جهیت يیهحيات برزخ« یُحْييُممْ»فرمودند، در تفسير دارند که می

خواهید، اسیتمرار حيیات دنيیا اسیت. احيیاء نمی يهحيات برزخ اینکهتفتم خير، یکی 

برای ق یل « یُحْييُممْ ثممَّ»دليل بر این است که « تمرْجَعُونَ إِلَيْهِ ثممَّ»فرمودند که ایشان می

 إِلَيْییهِ ثمییمَّ»بییرای قيامییةاإلحياء اسییت، « یُحْيییيُممْ»از قيامییت اسییت. عییرض کییردیم خيییر، 

برای حساب است. آیات بر ایین مطلیب میا زییاد دارییم، م حظیه نفرمیوده « عُونَتمرْجَ

 بودند. این هم یک آیه.

این آیه در این «. یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا الَّ   هُوَ وَ  »27ه دیگر، همين سوره، آیه آی

 ثممَّ اْلخَْلقَ یَ ْدَؤُا الَّ   وَهُ وَ»روم. ه سور«. عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ»تع ير منحصر به فرد است  

، اهون است. اتر هَيِّن و اهونی در کار باشد ال شکّ کیه اعیاده «عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ یُعيدُهُ

إعادة الرّوح عن »مراحلی که نس ت به روح است. کل تر از ابتداء است. اعاده در آسان

ه ق جمیه شیود، اعیاداجیزای متفیر بیدن کیهه ، اعیاد«إعادة الرّوح عن ال دن»، «الصعقة

روح بیه ایین بیدن، تمیام ه اجزای جمه شده که توشت و پوست و استخوان شود، اعاد

هیا تصیوّر کننید کیه بیرای تر اسیت. اتیر اینآسان يهها در بعد غير قدرت الهاین اعاده

 الَّی   هُیوَ»، روی این تصور هم این جیواب اسیت  تخداوند هيّن و اهونی در کار اس

ماواتِ فِی  اْلیأَعْل  اْلمَثَلم لَهُ وَ عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ یُعيدُهُ ثممَّ اْلخَْلقَ دَؤُایَ ْ  وَ اْلیأَرْضِ وَ السیَّ

 «.اْلحَُيمُ اْلعَزیزم هُوَ

 ًا *نَ اتی اْلیأَرْضِ مِینَ أَْن َتَُممْ اللَّهُ وَ»است   71ه نوح که سوره ، سور18ه همینين آی

، اخیرا  مین العیدم إلیی «إِْخراجیًا یُْخیرِجُُممْ وَ«. »إِْخراجیًا یُْخرِجُُممْ وَ فيها یُعيدُكممْ ثممَّ

                                                           

 .43. معارج، آیه 1

 .26. بقره، آیه 2
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الوجود نيست، اخیرا  مکیانتی اسیت، اخیرا  مکیانی اسیت، اخیرا  شیکلی اسیت. در 

بعضی اخرا  مِثل است، در بعضی اخرا  عیين اسیت. اخیرا  عیين، عیين روح اسیت، 

 وَ فيها یُعيدُكممْ ثممَّ»ثل است. اخرا  جسم عين جسم است، ولکن شکل جسم، اخرا  م

  مربوط به یوم القيامة الک ری است.« إِْخراجًا یُْخرِجُُممْ»، «إِْخراجًا یُْخرِجُُممْ

 وَ یُ ْیدِ ُ هُیوَ إِنَّهُ»است   85ه برو  که سوره ، سور13ه آیه، آی دوازدهآخرین آیه از 

ای کیه خلیق األمثیاا اسیت، ایین اعیاده م حث بعدی میا«. دُاْلوَدُو اْلغَفمورُ هُوَ وَ * یُعيدُ

ا  شیاءآن إنه تتمی کند، اعاده در مراحلی است کیه انن فرصیت نيسیت وخداوند می

 برای فردا باشد.

نَیا لِمَیا عَظِیيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقمیرِِْیمَانِ وَ مَعَیارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصمدُورَنَا بِنمورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تمحِ كهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّ ْتَرْتمحِ كهُ وَ 

 «.کممْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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