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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

و بر مبناا  عادک  اه نساب  باه بارزا و معااد و  يهو قرآن يهبعد از استدالالت عقل

بحث ما راجع باه ایان  د، فعالًحال  برزخيه و حال  معاد به صورت مفصّله بحث ش

اس   ه قيام   بر  دارا  چند بُعد اس ، بُعد اوّک چگونه اس  و سابقه دارد یا نه، 

الحقه دارد یا نه؟ و بُعد دوم نيز چگونه اس   ه باز سابقه دارد یا نه یاا الحقاه دارد 

ا  آیاات  نيم، آقایاا  رو  آ  فرار بفرمایياد و بار مبنایا نه؟ این مطلب را مطرح می

  نيد. دق 

و قياما  اانياه دمير اسا  قيامةالا آیا قيام  اولای و اانياه  اه قياما  اولای قياام

عمير اس ، این دو قياما  ساابقه دارناد یاا ندارناد؟ چاه ساابقه دارناد و چاه ةالتقيام

ينی را خداوناد خلا  رلفندارند، هنگامی  ه این دو قيام  خواهد شد، آیا بعدًا هم م

هاا حياات رليف و عاالم دنياا باشاد  اه بعادًا هام، بعاد از مار  آ  ند  ه عالم تمی

 م القيامة الربر  باشد یا نباشد.ا  و یوبرزخيه

عمير در قرآ  باه چاه ویاعی ةالتدمير و قيامةالتمطلب دیگر این اس   ه این قيام

دمير جدا  از یردیگر هساتند یاا باا هام باه ةالتعمير و قيامةالتیاد شده اس . آیا قيام

شاوند و ماراد هار ت مزدوج هستند؟ احيانًا این دو قيام  در قرآ  با هم ذ ر میصور
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عمير. ةالتقيامشود، بعدًا ماتة اس  ذ ر میقيامةاإلدمير  ه ةالتقيامدو اس . احيانًا اوّک 

شاود. مان در آیاات دمير ذ ر میةالتقيامشود، بعدًا عمير ذ ر میةالتقيامو احيانًا قبالً 

قسيم احتمالی نيس  و احيانًا این دو قيام  با هام باه راور مازدوج غور  ردم، این ت

ماتاااة، بعاااد قيامةاإلحياء، بعاااد قياماااةاإلماتاااة، بعاااد قيامةاإل  اشاااوند. آیاااهذ ااار می

شوند و حساب هم روشن اس ؛ این دو حياء؛ این دو قيام  به هم دوخته میقيامةاإل

این سلب  اماقيام  ایجاب، قيام  دو قيام  هستند یری قيام  سلب اس  و دیگر  

 لَا»ه ريبه رور  ه  لمدهند. هما در قيام  تشريل می   را«اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»و ایجاب 

هاا  ماا، در  ل عقاید ما، افرار ما، علوم ماا، اخاالم ماا، سالب و ایجاب «اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ

و این نقاش دارا  درجاات و اعماک برونی ما، فرد  ما، اجتماعی ما باید نقش بگيرد 

داریام، « اللَّاهُ إِلَّاا إِلَاهَ لَاا»مراحلی اس ، همچنين نسب  به قيام ، نسب  به ماوت ماا 

داریم، برزا غلط یا « اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا»نسب  به برزا «. إِلَّا»، موت صحيح «لَا»موت غلط 

 بار  نياز ماا دارا  نفای و اس . نسب  به قياما  « إِلَّا»، برزا صحيح «لَا»عدم برزا 

جا نفی و اابات به یک معنا هر دو درس  اس  باه یاک معناا اابات هستيم ولرن این

 نه.

نفی حرف  سانی اس   ه  الً قياما  را « لَا»به آ  معنا  ه هر دو درس  نيس ، 

تند هر دو درسا  هسا« إِلَّا»و « لَا» اینرهدر بُعد  امااابات آ  اس . « إِلَّا»منرر هستند. 

« إِلّاا»؛ «لَاا»گردد، دمير اس   ه  لّ جها  از حال  فعلی خود منسلخ میةالتقيام« لَا»

 گردد. دوم اس   ه جها  مجددًا ایجاد میه مرحل

دمير حاصال ةالتاقيامه مطلب دیگر  ه باید تذ ّر داد این اس : هنگامی  ه هنگام

  باه مار  شادند و ناه ناابود ، مباتال 1«اللَّاهُ شااءَ مَانْ إاِلَّ»شد و تمام جها  خلقا  

مبتال  به مر  شدند، آسما  غير آسما  و زمين غير زمين و ستارگا  غير ستارگا ، 

 ياهحياات و حالا  فعل ياهها، دریاها غير دریاها؛ غيری   ه حالا  فعلها غير  وه وه

  اه مبادّک و محاوّکها در هر بُعد  از ابعاد اس ، مبدّک و محوّک گردد. اینزندگی آ 

  آید  ه بين القيامتين فاصله چقدر اس ؟ اگر  تاب و سنّشود این سؤاک پيش میمی

این دو قيام  با هم  اماالزم نبوده اس   ه ذ ر  ند. ذ ر  رده اس  قبوک، اگر نررده، 

مندغم و ملتحم هستند. حتمًا باید انسا  بُعد اوّک را بپذیرد و بعدًا بُعد دوم را بپذیرد. 

اناد هایی  ه در بارزا نرفتهاند و انسا ها  ه از برزا  ه مرده ه انسا رور نيس  این
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ها بدو  تحاوّلی باه قياما   بار  وارد شاوند، بلراه تحاوّلی ایجااد اند، این ه نمرده

گردد  ه با این تحوّک قيام   بر  از نظر زما  و از نظار مراا ، حسااب، عقااب، می

هاا  هاایی اسا  و بحثشود. این بحثمیجنّ ، نار، اعراف، شفاع  و غيره تأسيس 

 دیگر هم  ه ملح  به این اس .

آیات مبار ات قرآ  راجع به این دو قيام  به چهار صورت بحث  رده اسا   اه 

عرض  ردم. گاهی اوّلی را مقدّم، دومی را بعد، گاه دومی را مقدم اوّلای را بعاد، گااه 

عمير، بعد بالعرس ةالتقيامدمير، بعد التةقيام ند هر دو را با هم و گاه اوّلی را ذ ر می

چاو   ، ند ند و در هم ادغام میعمير بعد تدمير؛ این دو را با هم مخلوط میةالتقيام

و چاه  رلاف  اس . و در  لّ خرابی جها  هساتی چاه زنادگا  مذِ رَهر دو موجب 

، چاه نباتاات، چاه جماادات، چاه دریاهاا، چاه ف ااها  اه تادمير رلافزندگا  غير م

در قارآ  « اللَّاهُ شااءَ مَانْ»شاود و نمی« اللَّاهُ شااءَ مَانْ»به  توجهگردند، این تدمير ممی

 شریف به تعبيرات گوناگو  ذ ر شده اس .

از حيات « اللَّهُ شاءَ مَنْ»اس . مر  « اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»یک تعبير همين آیه اس   ه 

هاا خاواب هام در اس ، بلراه آ دنيا مانند دیگرا  مر  نيس ، بلره حيات باالتر  

جا حيات برزا ندارند. اگر رسوک اهلل و ائمّه )ع( در برزا خواب داشته باشند، تازه آ 

خواب فقط برا  استراح  نيسا ، اگار خاواب داشاته باشاند، پاس در راوک سااعات 

 نيم  نيم و تقایاا مای نيم و عارض ادب مایها ساالم مایشبانه روز  ه خدم  آ 

 خواب هستند؟ این مطلبی اس   ه بعدًا صحب  خواهيم  رد.  شفاع   نند،

قدر مسلّم « اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»تعبير دیگر   ه نسب  به این گروه اس   ه این گروه 

غير  حتیمحمّد و محمّدیين معصوميين )ع( هستند و همچنين سایر انبياء اولوالعزم و 

یعنی چاه؟ یعنای زناده  1«حَيًّا أُبْعَثُ»م )ع( اولوالعزم. نسب  به اولوالعزم عيسی بن مری

گردد و نسب  به یحيی )ع(  ه از انبياء اولاوالعزم نيسا ، اس  و به قيام  منتقل می

 اس .« حَيًّا یُبْعَثُ»و یری « حَيًّا أُبْعَثُ»اس ، یری  2«حَيًّا یُبْعَثُ»باز 

 برا  ح رت مسيح اس ؟« أُبْعَثُ» -

بارا  یحيای اسا . از ایان دو چاه « یُبعَثُ»ت مسيح اس  و برا  ح ر« أُبْعَثُ» -

 نيم؟ این دو نمونه هستند. این دو نمونه، بَعث عيسی بن مریم در حاک می ا استفاده
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چنين هستند و  نيزانبياء اولوالعزم  يهبق اینرهحيات إلی القيامة الربر  شاهد اس  بر 

انبيااء غيار  ياهبق اینراههد اسا  بار راجع به یحيی )ع(  ه از اولوالعزم نيس ، باز شا

 دارند.  یّها هم بعث حشند، رُسل باشند، آ اولوالعزم نبی باشند یا نبا

به  لّ معصومين اس   توجهم ي این مش« اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ» ند  ه ها تأیيد میاین

ها هساتند، بخاش دوم از جان و این معصومين سه بخش هستند؛ یک بخش از انساا 

 نُفِاخَ وَ»شود ا   ه حاصل میصعقه د و بخش سوم از مالئره هستند. چو  اینهستن

گيارد،  ساانی همه را در بر می« اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِ َ الصُّورِ فِي

زنده هستند، این – نيماال زندگی نباتات را بحث نمی – ه زنده هستند.  لّ  سانی  ه 

تر قاو « عان الحيااا الادّنيا إلای البارزاه إماتا»شود  ه از ها میک آ صعقه شامل حا

روح در حاک صعقه باقی اس . این مالئره را شامل اسا ، انبيااء را شاامل  امااس ، 

اس ، جن را هم شامل اس ، چاو  در مياا  جان هام رُسالی قبال از رساال  اخياره 

هابًا لَهُ یَجِدْ اْلآ َ یَسْتَمِعِ فَمَنْ لِلسَّمْعِ مَقاعِدَ مِْنها نَْقعُدُ كُنَّا أَنَّا وَ»وجود داشته اس ،   شاِ

آزاد بودند، بر خالف قسمتی از روایات  ه به صورت دیگر مطلب را « نَْقعُدُ» 1؛«رَصَدًا

بيا   رده اس . صریح آیاتی از قرآ  شریف نفی و اابات اس ، اابات نسب  به رُسل 

هاا هام وحای باه واساطه بودناد و بار این ها  اناسها فارع رساال جن اس   ه این

رَ یاا»شده اس ، رسوک علی الجن بودند می و همچناين آیاات  2«اْلاِِْنسِ وَ اْلجِانِّ مَعْشاَ

 دیگر. 

جن برا  جن، انس برا  انس، ولاو اناس محاور اسا  و  3«مِْنكُمْ رُسُلٌ یَْأتِكُمْ لَمْ أَ»

ومين در انس  اه رُسال جن فرع اس . معصومين در جن  ه رُسل جن هستند و معص

 شااءَ مَانْ»هاا استثناء  ه در مالئره هستند، اینعام بال انس هستند و معصومين بوجهٍ

 مَنْ»ها در خارج هستند، چو  دليلی بر دخوک آ « اللَّهُ شاءَ مَنْ»از  يههستند، بق« اللَّهُ

 نداریم. « اللَّهُ شاءَ

گاردد، تعاابير گونااگونی جر میدمير منفةالتقيامحاال این جها  خلق   ه در این 

 وا ب، انجم این پنج تعبير را داریام.  در قرآ  شریف نسب  به آسما ، خورشيد، ماه،
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قَّ ِ»نسب  به آسما  بوجهٍ عام  ه  لّ سماوات سبع را شامل اس   طَْ »، «اْنشاَ  1«كُشاِ

مْسُ جُمِاعَ وَ» :نسب  به مااه و خورشايد عبارات مختلفی وجود دارد،  2،«اْلقَمَارُ وَ الشاَّ

 4،«اْنكَادَرَْت النُّجُاومُ إِذَا وَ» :نسب  باه انجام 3،«كُوِّرَْت الشَّمْسُ إِذَا» :نسب  به خورشيد

نسب  به  وا ب اعم اس ، انجم  وا بی اس   ه درخشش دارند یا درخشش ظاهر  

گوناه  ال  وا اب این امااجاا اسا ، و بارنی، هر دو یا درخشش بارنی تمادّ  در آ 

 تند. نيس

بْحانَهُ بِيَمينِاهِ مَْطوِیَّاتٌ السَّماواتُ وَ»پس آیاتی نسب  به السّماء و السّماوات.   وَ ساُ

 أَذِنَْ  وَ*  اْنشَقَّْ  السَّماءُ إِذَا» 6،«كُشِطَْ  السَّماءُ إِذَا وَ»یا السّماء  5« َیُْشرِكُو عَمَّا تَعالى

ه با هم، یا نسب  باه خورشايد باه تنهاایی، یاا یا نسب  به خورشيد ما 7«حُقَّْ  وَ لِرَبِّها

ها نسب  به انجم  ه بخشی از ستارگا  اس   ه رلوع تمدّ  و درخشش تمّد  در آ 

ها  وا اب هساتند. خاورد و بع ایاس  یا درخشش ظاهر  اس   ه به چشم ما می

 ها به استثناء فرشتگا . این نسب  به آسما  و آسمانی

 ]سؤاک[ -

 «اللَّاهُ شااءَ مَانْ»رشتگا  عرض  ردم، به استثناء فرشاتگا   اه جازء به استثناء ف -

 اه در بع ای از  -یا هر اسمی  ه داشته باشاند- هاییهستند و به استثناء آ  انسا 

ها رُسلی اسا ، ها هستند  ه اگر در ميا  آ  رات آسمانی هستند و مانند این انسا 

 هستند. « اللَّهُ شاءَ مَنْ»ها هم جزء آ 

 ]سؤاک[ -

ها را فهميدیم، نمونه راجع نمونهما هایی  ه معصوم هستند.  ل معصومين. آ  -

 یحيی. :عيسی، غير اولوالعزم :به اولوالعزم

 خواهد فقط همين را بگوید.از  جا معلوم  ه این نمونه اس ؟ شاید می -
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 العاالمينرب ي ،  ساانی  اه ماورد مشا«اللَّاهُ شااءَ مَنْ» اینرهفقط ندارد؛ برا   -

هستند، در چه بُعد  هستند؟ بين یحيی و عيسی چقادر فاصاله اسا ؟ باين یحيای و 

عيسی فواصلی اس ، ولی هر دو دارا  مقام عصم  هستند.  سانی  اه دارا  مقاام 

مقت ا  احترام به مقاام عصام   اه  -خواستم این را بحث  نممی-عصم  هستند

 ه آ  عصم  را  يهو عصم  ربان رلفدارا  دو بُعد اس ، عصم  بشر ، عصم  م

ها  بخشاد، مقت اا  احتارام باد تر می  عمي  ند و تحقدهد و تأ يد میلور میتب

ها نشاود. ها اس   ه صعقه شامل آ ها اس   ه نپوسد، مقت ا  احترام ارواح آ آ 

 اشاره اس   ه بعد باید صحب   نيم. البته

 إِذَا وَ»ه سماواتيا . نسب  باه ارض، نساب  باه ارض این نسب  ب« اللَّهُ شاءَ مَنْإِلّا »

 وَ» :و همچنين 2«زِْلزالَها اْلأَرْضُ زُْلزِلَ ِ إِذا» 1،«تَخَلَّْ  وَ فيها ما أَْلقَْ  وَ*  مُدَّْت اْلأَرْضُ

راجع به ارض آیات بسايار زیااد  اسا   3«واحِدَا دَكَّةً فَدُكَّتا اْلجِباکُ وَ اْلأَرْضُ حُمِلَ ِ

شاود، اناد اش شاامل شود، حر   شاامل حااک آ  میشامل حاک آ  می« ْلزاکَزِ» ه 

ماواتُ وَ اْلاأَرْضِ غَيْارَ اْلأَرْضُ تُبَدَّکُ یَوْمَ»شود و وقتی  ه حاک آ  می  لِلَّاهِ بَارَزُوا وَ الساَّ

گااردد  ااه اگاار از اریاايا   ساای باشااد، آ  را ارض غياار ارض می 4«رِاْلقَهَّااا اْلواحِاادِ

باه  ي هاا و... ویاعها، باغها، دریاها، سبزهساختما  اما. مادّه، مادّه اس  شناسدنمی

باه  لّای در هام پيچياده  يهشاود و روماار حياات اریارور  لّی در هم نوردیاده می

ماءَ نَْطاوِ  یَاوْمَ» اینراهشود.  ما می جِلِّ كَطَايِّ الساَّ  خَْلا ٍ أَوَّکَ بَادَْأنا كَماا لِْلكُتُابِ الساِّ

همچناين نساب  باه زماين.  ،شاودرومار وجود  آساما  در هام پيچياده می 5«نُعيدُهُ

نسب  به زمين  ه ما تعابير گوناگونی داریم؛ نسب  باه جبااک هام باه هماين صاورت 

 فَيَذَرُها*  نَسْفًا رَبِّي یَْنسِفُها فَقُْل اْلجِباکِ عَنِ یَسْئَلُونَكَ» 6،«سُيِّرَْت اْلجِباکُ إِذَا وَ»اس . 
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 2،«سَرابًا فَكانَْ  اْلجِباکُ سُيِّرَتِ»الی آخر.  1«أَمْتًا ال وَ عِوَجًا فيها تَرى ال*  صَفًاصَْف قاعًا

 و تعبيرات گوناگو . 4«كَاْلعِهْنِ اْلجِباکُ تَكُو ُ وَ» 3،«مَْنثُورًا هَباءً»

 إِذَا وَ» 5،«فُجِّارَْت اْلبِحاارُ إِذَا وَ»نسب  به دریاها ما دو نص در قرآ  شریف داریام: 

هاا هار  دام قبل اس  و  ادام بعاد اسا ، این« ْتسُجِّرَ»و « فُجِّرَْت»، 6«ْتسُجِّرَ اْلبِحارُ

 اادام بحااث اساا . و در بع اای از آیااات اساا   ااه مویااعی تاادمير جهااا  را بحااث 

  ند.  ند، بلره  لّی بحث مینمی

 إِ َّ رَبَّكُامْ اتَّقُاوا النَّاا ُ یُّهَااأَ» الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ :حجه مبار ه اوّک سوره آی

برا  سماء اسا ، فقاط روماار « زَْلزَلَةَ»این  .گوید  جانمی 7«عَظيمٌ ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَْلزَلَةَ

ها را؟ پيچد یا رومار ارض را، یا رومار جباک را، یاا روماار انساا سماء را در هم می

 اْلاأَرْضُ زُْلزِلَا ِ إِذا» اماااین به وجاه عاام خاود اسا . «. مٌعَظي ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَْلزَلَةَ إِ َّ»

 نيم یا نه؛ هار آ  خاص نسب  به همين اریی اس   ه ما در آ  زندگی می« زِْلزالَها

 اْلاأَرْضِ مِانَ وَ»ا   ه به نام ارض ناميده بشود، چو  مشابه با این ارض اس   اه  ره

 هف  ارض اس   ه با هام مشاابه هساتند، مشاابه در جاوّ 8«نَهُنَّبَيْ اْلأَمْرُ یَتَنَزَّکُ مِْثلَهُنَّ

ترليفی هستند  ه ممرن اس  مشابه باشد با  سانی  ه در این هف   حياتی و در جوّ

 و غيره. ي  نند از نظر انسانعرض زندگی می

جمع آیاتی اس   ه در قرآ  شریف راجع به انفجار و تدمير  لّی جهاا  ها سراین

تعبير دیگار  هام وجاود « اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»برا  «. اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»رد خلق  وجود دا

تاوانيم اساتدالک  نايم بارا  تر اس ، یعنای بيشاتر میدارد  ه آ  تعبير برا  ما روشن

 چه  سانی هستند.« اللَّهُ شاءَ مَنْ» اینره
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« رَبِّ وَجْااهُ» 1«اْلااِِْكرامِ وَ اْلجَااالکِ ذُو رَبِّااكَ وَجْااهُ یَبْقااى وَ*  فااا ٍ عَلَيْهااا مَاانْ كُاالُّ»

چيس ؟ فنا انعدام نيس ، فنا از دسا  داد  ایان جسام اسا  در حاشايه و از دسا  

اگر غشوه حاصل شاود  اماداد  حال  حیّ روح نه، حال  ادراش و شعور روح اس ، 

این بقاء نيس ، غشوه حاصل شود بقاء نيس ، فقط اصل روح و اصل حيات موجود 

، اگار ماا در ذوات «فاا ٍ»دو مرحلاه دارد، ان  هام  البتاه« فاا ٍ عَلَيْهاا مَنْ كُلُّ»س . ا

موجودات بنگریم همه فانی هستند، در جنب ح  هيچ نيساتند، در جناب حا  صافر 

 نيم. از هستند، این معنا  عرفانی قرآنی آ  اس   ه از آیات دیگر هام اساتفاده مای

فقار إلای  2«اللَّاهِ إِلَى اْلفُقَراءُ أَْنتُمُ النَّا ُ أَیُّهَا یا» جمله انسا   ه اشرف مخلوقات اس 

 اْلغَنِيُّ هُوَ اللَّهُ وَ»اهلل، فقير ذات فقر اس ، نه موجود   ه فقر بر او عارض شده اس ، 

اابات اس ، همه ان  ه   مرحلاواله این مرحل« فا ٍ عَلَيْها مَنْ كُلُّ»این آیه: «. اْلحَميدُ

در بُعد دوم  اه بُعاد ظااهر  اسا   اه أحيااء دارا  حياات هساتند،  اماد فانی هستن

دارا  شعور و ادراش هساتند، دارا  عمال و ترلياف هساتند، أحيااء مالئرای، أحيااء 

 الّ جهاا   توجه ه م ا بعدًا فانی خواهند شد. در تدمير و صعقهحياء انسی، جنّی، أ

را  عقل هستند، در این مثلّث و دا خلق  اس ، نسب  به من  سانی  ه دارا  شعور

قارآ  ه صاریحه یا در این مربع انس، جن، مالئره و  ساانی هام  اه بار حساب اشاار

 إِذا جَمْعِهِامْ عَلى هُوَ وَ دابَّةٍ مِنْ فيهِما بَثَّ ما وَ»شریف در  رات دیگر وجود دارند  ه 

 3.«قَدیرٌ یَشاءُ

« اهلل یَبْقاى وَ»نيسا ، « كَرَبُّا یَبْقاى وَ»، «.بِّكَرَ وَجْهُ یَبْقى وَ*  فا ٍ عَلَيْها مَنْ كُلُّ»

اصلی و زیارین اسا ، اهلل ه سه مرحله اس ، یک مرحله  ه مرحل« رَبِّكَ وَجْهُ» نيس ،

 يا اس ، آ  بوده اس  و خواهد بود، تغيّر و تحوّلی در او نخواهد بود. بُعاد دوم ربوب

، چاه هااد  ی ، چاه مادبر يابالفعال چاه خالق يا حادث اس . ربوب ي اس ، ربوب

دوم ه بود ، چه رازم بود ، چه موفِّ  بود ، حادث به حدوث جها  اس ، این مرحل

او فعال او  يا شاود، ربوباو منتقال باه دیگار  نمی يا از آ ِ او اس . ربوب امااس . 

اس  و فعل او حادث اس ، گرچه در ذات از نظر علم و قدرت و حيات  ه المحدود 

 يا فعلای اسا ، ربوب يا اس ، این المحدود بود  قدرت و علم و حياات منشاأ ربوب

                                                           

 .27و  26الرحمن، آیات . 1

 .15آیه فاطر، . 2

 .29آیه ، ءشعرا. 3



9 

 

« مَْخلُاومَ لَاا إِْذ خَاالِ ٌ»بله، ایان  1«مَْخلُومَ لَا إِْذ خَالِ ٌ وَ مَعْلُومَ لَا إِْذ عَالِمٌ»شأنی اس : 

خالقي  بالفعل نيس ، خالقي  شأنی اس   ه خداوند نخواسته اس  فعالً خل   ند، 

ه  ناد. پاس مرحلابعدًا هنگامی  ه مصلح  دانس  و حرم  مقت ی بود، خلا  می

 يا رور  اه الوهشاود. هماا اس   ه آ  هم به غيار منتقال نمی ي ربوبه دوم مرحل

نياز هام قابال انتقااک نيسا . مفعاوک او  يا پروردگار عالم قابل انتقااک نيسا ، ربوب

چياز  نيسا ، مفعاولی در  اار نيسا .  يا خالی  هستند، ولی مفعاوک الوه ي ربوب

در غيار بُعاد  يا الوه يا فاعل امااخل  هساتند،  البته ي در بُعد ربوب ي الوه ي فاعل

اسا   العاالميندوام و بقااء رب ی تعبير  نايم،يتی نيس ، بلره اگر فاعليتفاعل ي ربوب

   تغيّر حاک، بدو  عمر، بدو  زما ، بدو  مرا ، بدو  آغاز، بدو  انجام و غيره. بدو

در بع ای از مخلوقاات  العاالمينرب يا ربوب« رَبِّاكَ وَجْاهُ یَبْقاى وَ»سوم: ه مرحل

تربيتی  ي ها... ربوبها زیاد، در بع یها  م، در بع یصورت گرفته اس ، در بع ی

 ياا ها هاايچ سااهمی از ربوبها هاايچ. بع اایبع اای  نيم، درو ترليفاای را عاارض ماای

ندارند  ه  فّاار محاه هساتند. بع ای از هار دو ساهم  العالمينهدایتی ترليفی رب

 اه آ  2«اللَّاهِ بِِِْذ ِ بِاْلخَيْراتِ سابِ ٌ مِْنهُمْ وَ مُْقتَصِدٌ مِْنهُمْ وَ لِنَْفسِهِ ظالِمٌ فَمِْنهُمْ»دارند. 

 اار غلاط هام انجاام  ،دارا  دو مرحله اسا  یاا ماؤمن اسا  اس   ه« لِنَْفسِهِ ظالِمٌ»

دٌ مِااْنهُمْ»اساا ، خِصاام اش دهااد یااا همااهمی  سااابِ ٌ مِااْنهُمْ» ااه عااادک اساا  و « مُْقتَصااِ

 رین هستند. ها معصومين و مطه ه آ « بِاْلخَيْراتِ

بصوراٍ مطلقه، نه وجاه رب دارد، ناه وجاه خاالف، اس  « رَبِّكَ وَجْهُ» ه حاال آ 

 ه فقط وجه رب اسا ، در تماام وجاود او، در تماام  ياا  او، در تماام اعمااک او، آ 

در تلقّای اسا   رف  ربنور از مع ۀاقواک او، افرار او، نظرات او، در تمام جهات گرفت

 ه را و در هر وقتی  ه چه را و آ ، در بُعد رسال ، در بُعد دعوت آنی و در بُعد عبود

دهند. معصومين مطلا  در عصام .  ساانی  اه انجام می اوخواهد، می العالمينرب

 وَجْهُ»ه الزاویاوّک و رأ ه ها قدر مسلّم و درجآ  ،معصومين مطل  در عصم  هستند

 ی دارناد، اهال جنّا   االً اباد ی اباد اماندارند،  ي هستند و باقی هستند، ازل« رَبِّ

هساتند؟ « رَبِّاكَ وَجْاهُ»بوجهٍ عام مگر اهل جنّ   الً «. وَجْهُ رَبِّکَ»دارند، چه برسد به 

جاا آ  قادر   اه مسالّم ایان مطلا  این امااهستند؟ خير. « رَبِّكَ وَجْهُ»به رور مطل  
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هيچ تخلّفی  بقوکٍ مطل اس   العالمينربتربيتی ه ها وجهآ ه اس ،  سانی  ه وجه

عان تقصاير تعبير  نيم قصورًا، ماراد از قصاور، قصاور  اینرهقصورًا و تقصيرًا ندارند؛ 

معرفا  اسا  ه  اه خادا شایسات گوناهتواند آ اس . و الّا قصور اصلی  ه انسا  نمی

گونه  ه شایسته اس  عبادت تواند او را آ و نمی 1.«مَعْرِفَتِكَ حَ َّ عَرَْفنَاكَ مَا»بشناسد 

 خاواهيم آ  را بحاث  نايم، ولران آ  حا ّماا نمی«. عِبَادَتِاكَ حَا َّ عَبَادْنَاكَ مَا» ند 

هاایی  اه دارا هساتند، معرف  و ح ّ عبادتی  ه ممرن اس  در  لّ جها  خلق  آ 

« اْلاِِْكرامِ وَ اْلجَاالکِ ذُو رَبِّاكَ وَجْاهُ یَبْقاى وَ»محمّد و محمّدیو  )ص(  ه دارا هستند 

ا  بود  ه قبل از بقاء اس ، این حال  استمرار  و حال  بقائی دارد. این یک مقدّمه

 نيم: یات ح ور برادرا  عرض  ردیم. حاال ما از نزدیک شروع میخواند  نصوص آ

 ارض، چه بالیی سر این زمين ما در انفجار آخرین خواهد آمد؟ 

ماواتُ وَ اْلاأَرْضِ غَيْارَ اْلاأَرْضُ تُبَادَّکُ یَاوْمَ: »48ه ابراهيم، آیه سور  لِلَّاهِ بَارَزُوا وَ الساَّ

 تُبَادَّکُ یَاوْمَ»اس ، دو قيام  جمع شده اس ، ببينيد  جا جمع شدهاین«. اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ

ماواتُ وَ اْلااأَرْضِ غَيْاارَ اْلااأَرْضُ افناااء اساا ، « تُبَاادَّکُ»تاادمير اساا ، « تُبَاادَّکُ»ایاان « السااَّ

عمير ةالتقيامااین قياما  اانياه اسا ، « اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ لِلَّهِ بَرَزُوا وَ»ماتة اس  و قيامةاإل

بٍ إِلى كَأَنَّهُمْ سِراعًا اْلأَجْداثِ مِنَ جُو َْخرُیَ»اس   ه  و َ نُصاُ دوم ه ایان مرحلا 2«یُوفِ اُ

 غَيْارَ اْلاأَرْضُ تُبَادَّکُ یَوْمَ»مبار ه با هم ادغام شده اس  ه اس . هر دو مرحله در این آی

یاات باه راور مختصار این سير  در آ«. اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ لِلَّهِ بَرَزُوا وَ السَّماواتُ وَ اْلأَرْضِ

 اس . 

تُهُ جَميعاًا اْلاأَرْضُ وَ: »67ه اسا ، آیا 39ه زمر  ه ساوره سور  وَ اْلقِيامَاةِ یَاوْمَ قَبْ اَ

ماواتُ تُهُ جَميعااًا اْلااأَرْضُ وَ»الاای آخاار. « بِيَمينِااهِ مَْطوِیَّاااتٌ السااَّ مگاار ارض در « قَبْ ااَ

تُهُ جَميعاًا اْلاأَرْضُ وَ». پاس چارا بلاهح  نيس ؟ ه رليف در قب التیوم در یاوم « قَبْ اَ

ایان ارض ماا و  اینراهاإلماتة و یوم اإلحياء؟ یوم قياماة االولای و الثّانياة، چارا؟ بارا  

 امااقطعاًا هساتند،  العاالمينربتراوینی ه ين این ارض در عالم ترليف در قب ارلفم

  تجدیاد خلقاه از بين برد   ل ارض و بعدًا افاده تروینی افاده خداوند از این قب 

  ند. این یک مورد. نمی 3«اِبِالسَّاهِرَ هُمْ فَِِذا»
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رود، ساماوات از تروینی اس   ه فقط در بُعد ترليف اس . زمين  الً از بين نمی

 ناد. اگار گفتناد الترلياف عمال نمیود، پاس آ  قب اه را خداوناد در یومربين نمای

جهاا  خلقا  در او اسا ، قب اه مراحال دارد، تماام ه فالنی، فال  جریاا  در قب ا

العااالمين دارا  دو مرحلااه اساا ، رب ياا ربوب اینرااهالعااالمين اساا ،  مااا ربه قب اا

یاوم الجازاء را در عاالم  يا شود. خداوناد ربوبجزا، قاری نمیه ترليف، مرحله مرحل

 ناد. قااری نمی آورد،رليف را در عاالم جازاء نمایالتیوم ي آورد و ربوبترليف نمی

 ياا قيومه علاام و قب ااه قاادرت و قب ااه  ااه در قب اا العااالمينربه قب اا قب ااه،

رلياف، التیوماس ، ارض و  لّ جها  خلق ، این در قب اه باود  ارض  العالمينرب

حسااب ه احيااء للقياماة نيسا ، قب اه قب ا چو  قياما  نيسا ،افناء نيس ، ه قب 

زواک ترلياف، در دنياا ترلياف ه عقااب نيسا ، قب اه جزاء نيس ، قب ه نيس ، قب 

حا  چياز  ه تواند بر خالف ارادا  اس   ه  سی نمیالقيامة قب هدر یوم امااس ، 

ا دیگار جااین 1«منااص حاين فاالت خالص یوم فات فقد»بگوید یا  ار  انجام دهد. 

 لِلَّهِ اْليَوْمَ اْلمُْلكُ لِمَنِ»رود، در اختيار انسا  بوده اس  بيرو  میاز زش  و زیبا آنچه 

 3«بِيَمينِاهِ مَْطوِیَّااتٌ السَّماواتُ وَ اْلقِيامَةِ یَوْمَ قَبْ َتُهُ جَميعًا اْلأَرْضُ وَ» 2،«اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ

« ْطوِیَّاتٌمَ»در بُعد عدک و ف ل  العالمينربآسما  وسيع به یمين قدرت ه رومار نام

 اس . 

در ماورد  4«بَسًّا باکُاْلجِ بُسَّ ِ وَ*  رَجًّا اْلأَرْضُ رُجَّ ِ إِذا: »4ه آی )واقعه(، 56ه سور

چناا  تراا  داده ایان ارض آ « رَجًّاا اْلأَرْضُ رُجَّ ِ إِذا» نيم، ارض داریم صحب  می

شود  ه سابقه ندارد، چو  ارتجااج ارض و زلازاک ارض دارا  مراحلای اسا   اه می

 دانند.قبالً گفتم، آقایا  می

 الَّاذ  هُاوَ»دًا خداوناد بعا ،حرش بوده اس این زمين راهوار گردد مت اینرهقبل از 

ذلوک از ذِک اس  از ذُک نيس ، ذِک یعنی راهوار. حيوانی  ه  5«ذَلُوالً اْلأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ

چه راهوار اس  و چه چموش اس  در هر دو صورت حر   داریم، راهوار اسا  یاا 
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 رْضَاْلاأَ لَكُامُ جَعَالَ الَّاذ  هُاوَ»چموش اس . این زمين حيوانی بود  ه چماوش باود 

به حر   افتاد، این حر   دوم اس ، حر   سوم حر   إماته اس ، حر ا  « ذَلُوالً

اسام « الرَّاجِفَاةُ» 1«الرَّادِفَاةُ تَْتبَعُهَاا*  الرَّاجِفَاةُ تَرْجُافُ یَاوْمَ»چهارم حر   إحياء اس  

قدر حر ات زمين در منط  علمی قرآ  بيّن اسا   اه از اساماء زماين زمين اس ، آ 

 تَرْجُافُ یَاوْمَ»اس . علم هم به هر  جا رسيد نتوانس  این اسام را معايّن  ناد. راجفه 

 «:الرَّاجِفَةُ»منتها این « الرَّاجِفَةُ

 ترليفی؛ ه رجف -1

   بود؛اراهوار  اس   ه ان  در آ  هستيم، قبالً رجفهه رجف -3

 ؛«الرَّاجِفَةُ تَرْجُفُ» -3

 «. الرَّادِفَةُ تَْتبَعُهَا» -4

رجفه. پس از هنگامی  ه خداوند این زمين را آفرید، تا آ  هنگامی  ه یوم چهار 

گيارد. منتهاا شود چهار رجفاه و حر ا  شادید در ایان زماين صاورت میالقيامة می

رجفة اإلماتاة اسا   اه عباارت  یهبسيار قوه مراحل این حر ات مختلف اس ، مرحل

 مِانَ یَْخرُجُاو َ یَاوْمَ»ء هام  اه  ند و رجفه اإلحيااا   ه زمين را نابود میاس  رجفه

و َ نُصُبٍ إِلى كَأَنَّهُمْ سِراعًا اْلأَجْداثِ  وَ» 14ه آیا )حاقاه(، 69ه . همچناين ساور2«یُوفِ اُ

باه چاه؟ حامال دارد. حامال « حُمِلَا ِ«. »واحِادَاً دَكَّاةً فَدُكَّتا اْلجِباکُ وَ اْلأَرْضُ حُمِلَ ِ

ها باا اس ، حامل زلزاک اس  و تمام اینصعقه اس ، حامل نقره اس ، حامل رجفة 

مراتب مترتّبه اس   ه بحث خواهيم  رد، چه قبل اس ، چه بعد اس ، از خاود آیاات 

  نيم. استفاده می

در نتيجه به قدر  این حر   شدید اسا   اه ناه تنهاا در زماين زلازاک مویاعی 

اسا ، در  ند، ما یک زلزاک مویعی داریام  اه زماين در هماين حاالی  اه ایجاد می

شاود، آ  زلازاک  ند و نابود میهمين ویعی  ه اس  خيلی خيلی حر   زیاد  می

ا  قاو  اسا   اه از جاا  خاود هام حر ا  این زلزاک باه انادازه امامویعی اس . 

و هام زماين را باه راه  دارد  ند، هم در خاود حر اات بسايار شادید منفجر ننادهمی

 اندازد.می

 ]سؤاک[ -
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ایان  اار را  واحادهه ، ایان نفخا1«واحِدَاً دَكَّةً فَدُكَّتا اْلجِباکُ وَ أَرْضُاْل حُمِلَ ِ وَ» -

 دَكَّاةً فَادُكَّتا اْلجِبااکُ وَ اْلاأَرْضُ حُمِلَا ِ وَ*  واحِدَاٌ نَْفخَةٌ الصُّورِ فِي نُفِخَ فَِِذا» ند. می

 اْلواقِعَاةُ»باشاد چاه « المُمِيتَاة اقِعَةُاْلو»چه « اْلواقِعَةُ» 2«.اْلواقِعَةُ وَقَعَ ِ فَيَوْمَئِذٍ*  واحِدَاً

  نيم.باشد داریم به رور رمز  به آیات اشاره می« المُحيِية

 كَثيباًا اْلجِبااکُ كانَا ِ وَ اْلجِبااکُ وَ اْلاأَرْضُ تَرْجُافُ یَاوْمَ: »14ه آیا )مزمل( 73ه سور

آنچناا  رجفاه « اْلجِبااکُ وَ اْلاأَرْضُ تَرْجُافُ یَوْمَ»در اار این رجفه « كانَ ِ»این «. مَهيالً

ها  بسايار مهام و سانگين زماين  اه شدید اس  و زلزاک عظيم اس   اه آ  قسام 

یعنی تلّ ریاگ، « ا ثب ُ«. » َثيب»شود. ، یک مش  ریگ می«مَهيالً كَثيبًا»جباک اس  

 اْلجِبااکُ تَكُاو ُ وَ»ماند؟ خير، بلره رور میاین قدرگردد. هميناین جباک تلّ ریگ می

راور مانناد  ه در هوا همين شده و بسيار پوشها  زدهمانند پشم 3«اْلمَْنفُوشِ اْلعِهْنِكَ

 شوند.غبار پرا نده می

 ناد، آ  وقا  در آ  زماا  وقتای ایان بيا  می خداوندی اس   ه يتاین یک واقع

 زَْلزَلَاةَ إِ َّ رَبَّكُامْ اتَّقُاوا النَّاا ُ أَیُّهَاا یاا»حج: ه اوّک سوره شود، در آیحال  حاصل می

اعَةِ يْ الساَّ عَةٍ كُاالُّ تَااْذهَلُ تَرَوْنَهااا یَاوْمَ*  عَظاايمٌ ءٌشااَ در آ  حاااک مریااعه و غياار « مُرْیاِ

شاود چاه مریعه، یک حال  ایطراب شادید تاا بميرناد. یعنای زماانی  اه زلزلاه می

 ها را باه یااد دارم در تهارا  باودم، یاک ساخنرانی داشاتم،شود؟ من یری از زلزلهمی

شدید شد، زیر یک  رسی نشسته بودیم، ناگها   رسای باه آ  رارف ه زمانی  ه زلزل

 نشدم، بعد فهميدیم  ه زلزله اس ، بعد وحش   ردیم. توجهاتام رف  اصالً م

آ  زلزاک  لّای ارض  اه زلازاک مویاعی اسا  و ایاافه بار زلازاک درجاایی و  اما

ميارد، جا آنًا  ه انسا  نمیآ درونی، زلزاک برونی هم وجود دارد  ه حَمل اس ، در 

 وَ» نناد: فریااد بلناد می ی شود  ه  ل بشارزدگی شامل حاک انسا  مییک وحش 

 4.«لَها ما اْلِِْنسا ُ قاکَ

 84ه و همچناين ساور«. مَهايالً كَثيبًا اْلجِباکُ كانَ ِ وَ اْلجِباکُ وَ اْلأَرْضُ تَرْجُفُ یَوْمَ»

باه بيا  الخاالء « تَخَلَّاْ  وَ فيهاا ماا أَْلقَاْ  وَ*  مُادَّْت رْضُاْلأَ إِذَا وَ: »3ه آی )انشقام(،
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چنانراه در آیاات زلازاک مان ایان « تَخَلَّاْ  وَ فيها ما أَْلقَْ  وَ»شود، تخلّی می ریزد،می

 فهميم.مطلب را می

الای آخار  ؛«دَكًّاا دَكًّاا اْلاأَرْضُ دُكَّا ِ إِذا كَاالَّ: »21ه آیا )فجر(، 89ه و همچنين سور

ارض ان  « بارِزَاً اْلأَرْضَ تَرَى وَ: »47ه  هف، آیه و همچنين سور 1.«مُْنبَثًّا هَباءً فَكانَْ »

ها، ها، ساختما بروز ندارد، چطور؟ نه در ظاهر و نه در بارن بروز دارد. در ظاهر  وه

هااا و... مااانع از ایاان اساا   ااه افاا ، افاا  مطلاا  باشااد. دوم: در درو  زمااين درخ 

ی  ه هستند، رالها و جواهرات و معااد   اه هساتند، باروز ندارناد. ولای از هایمرده

 اْلااأَرْضُ أَْخرَجَاا ِ وَ*  زِْلزالَهااا اْلااأَرْضُ زُْلزِلَاا ِ إِذا»آیااد، رارف دیگاار زمااين بياارو  می

ها و غياار ااقاالی  اه چاه رالاب هساتند و چاه مطلاوب هساتند، چاه انساا « أَْاقالَهاا

ها از جاواهر و معااد  زماين، هاا  انساا چاه مطلوب ين هساتند ورلفاها از مانسا 

 .«بارِزَاً اْلأَرْضَ تَرَى وَ» نند بروز پيدا می هااین

تسيير اس ، بااز مثال ارض، « اْلجِباکَ نُسَيِّرُ یَوْمَ وَ: »47ه  هف، آیه و همچنين سور

بلراه  رور  ه حر   اریی حر   درجایی نيس   اه منفجار درجاایی بشاود،هما 

بعاد « مَهايالً كَثيباًا»شاود و سير اس ، در جباک هام در مویاع خاود ناابود میحمل 

 «.اْلمَْنفُوشِ كَاْلعِهْنِ»شود حر   شدید، بعد تبدیل می

اخياره  اه ه بعد آیاتی  ه راجع به جباک اس ، این آیات راجع به ارض بود الّا آیا

ان   2«نَسْفًا رَبِّي یَْنسِفُها فَقُْل اکِاْلجِب عَنِ یَسْئَلُونَكَ وَ»برا  شما خواندم. آیات جباک: 

ها  جنگی نسف بسايار مهام اسا ، نساف ویارا   ارد  و باه راور  لای در تا تيک

ا  را نسف  ردند، به رور  لی ااار آ  از باين رفا  و ناابود شاد. منفجر  رد ، خانه

شود. ما یا یک نسف بع ی داریم و یک نسف  لّی داریم، نسف حاال جباک نسف می

نساف یعنای  امادرِ آ ، دیوار آ  پيدا باشد،  اماپایه را خراب  نند،  اینرهبع ی مثل 

 لّی تمام خاش و خا ستر گردد، اصالً به رور  لّی آاار خاناه  اه از نظار خاانگی از 

 بين رفته اس ، بلره از نظر اجزاء خانه هم به رور  لی از بين رفته اس .

رابًا فَكانَْ  اْلجِباکُ سُيِّرَتِ وَ» 3،«نُسِفَْ  اْلجِباکُ إِذَا وَ» جبااک باه راور  تسايير  1«ساَ

یک مقادار بماناد، نخيار  اینرهجباک، نه ه شود  ه در اصل جباک معلوم و در قاعدمی

                                                           

 .6آیه واقعه، . 1

 .105آیه طه، . 2

 .10آیه مرسالت، . 3



15 

 

بينای خيااک شود  ه خورشيد گرفتاه اسا ، از دور میقدر برّام میاین« سَرابًا فَكانَْ »

دهاد و شاما از  ه خورشيد نور می  نی  ه آ  آب اس . سراب جا  صافی اس می

 وَجَدَ وَ شَيْئًا یَجِدْهُ لَمْ جاءَهُ إِذا» ند آب اس  دور مثالً  سی  ه تشنه اس ، خياک می

 كَااْلعِهْنِ اْلجِبااکُ تَكُاو ُ وَ» قارعاه:ه ، ساور5ه آیا 101ه چنين در سورو هم 2«.عِْندَهُ اللَّهَ

  نيم. ها به رور اجماک بحث میمورد آ  و بعد هم آیاتی دیگر  ه در« اْلمَْنفُوشِ

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُارِِْیمَا ِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. یَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْیَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.رُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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