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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 
سؤؤاالتی  و استحیاء اإلاإلماته و قیامةکه قیامة قیامتین استه  سؤاالتی درباراواّلً

هر کدام به سؤؤاال   است. این سه مرحله« امتینبعد القی»و « قبل القیامتین»راجع به 

 ها جواب ایجابی و سلبی ندارد.نآشود که اکثر ای بخش میمتعددّه

جؤواب ایجؤابی یؤا سؤلبی دارد و  ،ها بر محؤور آیؤاتی از قؤرآن شؤری کمی از این

 الًاصؤو«. ال»بگؤوییم  تؤوانیمو نؤه مؤی «نعؤم»بگؤوییم توانیم می نه ها رابسیاری از این

کنؤؤیم کؤؤه معلومؤؤا  مؤؤا بسؤؤیار کمتؤؤر از باعتؤؤرا  بایؤؤد بؤؤه ایؤؤن مطلؤؤ   الهاللؤؤینبین

 :روح اسؤته در آیؤریح کالصؤ  ه اشؤارمطلؤ   چنانکه نسبت به اینمجهوال  ما است. 

در « مْتُؤ» 1،«یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ اْلعِْلمِ إاِلَّ قَلؤیالً»

 ،ولو احیانًا استثنایی هم داشؤته باشؤد ،جا به صور  جمعی کل  مخاطبین هستنداین

ی کؤه کؤل  کل یه نسبت به مخاطبین به این آیؤه و سؤایر آیؤا  بؤه وجؤه کل ؤه ضابط اما
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 «وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ اْلعِْلمِ إاِلَّ قَلیالً»ها هستند ها انسانآن علیایه ین هستند و در قل کلفم

 ین ثابت کرده است.کلفعدی قل ت علم را از برای مه سه بُک

که تنوین تنکیر « الً»است.  تبعیض« قَلیل»خود « لیلإاِلَّ قَ» ،تبعیض« مِنَ اْلعِْلمِ»اواّلً 

 امؤا، دانیمدانیم و نمؤیو نمؤی دانیماست. بنؤابراین از علؤم نمؤی تبعیضاست و تنکیر 

أیؤن » امؤا( نیؤ  چنؤین اسؤت. عه معصؤومین  های ما بسیار کم است. راجع بؤدانستنی

عالمین بسنجیم، علؤوم الرباگر علوم کل  عالمین را در برابر علوم «. جهالة من جهالة

بسؤؤیار نؤؤاچی ی در برابؤؤر علؤؤم محؤؤید کل ؤؤی کؤؤه در اختصؤؤا  ه ذرّیؤؤ  کؤؤل  عؤؤالمین 

 عالمین است.الرب

ها و دعو  هاوحی ها ونیازمند به رسالت مادّیهکه علوم  مادّیهاز نظر علوم  حتی

ن جهان خلقت برحس  نیؤاز مؤادّی کؤه یها از مادّیها و غیر انسانبلکه انسان ،نیست

بسؤیار دنبؤا   ،حوائج مادّی خود را در این زنؤدگی انجؤام دهنؤد اینکهاز برای  ،دارند

 ،هؤایی کؤه مربؤوه بؤه جسؤم انسؤان اسؤتکؤه بیماری طورهمان روند.علوم مادّی می

بؤه دنبؤا  ش شؤ  و  ،کند و هر که باشد و به هر وضعی هم کؤه باشؤدمیانسان درک 

چون جسم شیؤدا اسؤت و بیمؤاری جسؤم  ؛رود تا بیماری جسمی برطر  شوددارو می

 رود.نی  شیدا است و لذا انسان بیمار در جسم به دنبا  ش ش  و دارو و درمان می

 ،سؤؤت و درد نؤؤداردروح انسؤؤان ناشیؤؤدا اسؤؤت، بیمؤؤاری روح هؤؤم ناشیؤؤدا اچؤؤون  امؤؤا

رونؤد و ها دنبا  ش شؤ  نمیته ایندرد هستند. البکثر مردمان که بیمخصوصًا برای ا

 روند. نمی ،دنبا  دارویی که روح را تصحیح کند

کنند کؤه عؤین می تصریح و مادّی قبو  دارند و تجریبیهم علمای  هدر علوم مادّی

عؤالم، علؤومی کؤه بؤا مؤادّه جهؤان که علوم مؤادّی  هااین عبار ، عبار  مجموعه کل 

آن را  میؤؤ  میلیؤؤونُ مؤؤا ،ارتبؤؤاه دارد و مربؤؤوه بؤؤه جریانؤؤا  مؤؤادّی مؤؤواد عؤؤالم اسؤؤت

علؤوم مؤادّی و  کؤه تمؤامعمومی ه و نیروی جاذب عمومی استفهمیدیم که قوّه جاذبه 

از یؤ   یمها یؤ  میلیؤونبرحس  تعبیر آن ،ها از آن نشأ  گرفته استتدریجی انسان

تؤا چؤه برسؤد علؤوم غیؤر  ،یم از علوم مادّی است که بر جهان مادّه سؤیطره داردمیلیون

ال  ال اوّ ِ علم محید الی ا ِ ،که مربوه به وحی است و باالتر از ارتباه به وحی مادّیه

  عالمین است.الرباست و ال آخر نسبت به  ابد

فهمیم و مؤی ،کنیمت مؤیکند و ما دقشری  تبیین مینسبت به معاد آنچه را قرآن 

مطؤالبی اسؤت کؤه قؤرآن  امؤا ؛شویم. به طور صریح یا به طور ظاهر و اشارهر میمتذک

چون از برای عموم نیست. مطالبی است کؤه قؤرآن  ،کرد دقتباید بسیار  ،فرموده است



3 

 

نفرموده است که نباید هم فرموده باشد. اگر خداوند از مطالبی در این کتؤاب آخؤرین 

بر مبنای جهل و یا بخل و یا عج  نیست. بلکه سکو  بؤر  سکو  ،سکو  کرده است

دانستن چنان اموری نبوده یا اصالً امکان نداشته  ،انکلفاین معنا است که مصلحت م

 ها بدانند.است آن

ما  ،قرآن تصریحا  و ظواهر و اشارا  بسیار زیادی دارد البتهنسبت به یوم اآلخر 

یه  یؤهو عقل یؤهفطره فهمیم و ادل م و میکنیمی دقتجا که در توان داریم تا آن و حسؤّ

 ،یؤوم الجؤ اء اسؤت و در قؤرآن شؤری  نسؤبت بؤه معؤادکه ای دارد و با ادل ه تظافرهم 

تؤوانیم مینؤه  در ی  مثلثی جهالت ما بسیار از علم مؤا بیشؤتر اسؤت. اماتعاون دارد. 

 توانیم نفی کنیم.می نه اثبا  کنیم و

مؤا بعؤد ه سؤوم نسؤبت بؤ ؛م نسبت به خود قیامتدو ؛ةسؤا  اوّ  نسبت قبل القیام

ریؤ  قآیا قبل از این قیامتی که قرآن شؤری  تصؤریح دارد کؤه  :نسبت به اوّ  .القیامة

ری  است یا بعید است یا متوسد است، آیا قاست که بحث خواهیم کرد که آیا قیامت 

خداونؤد متعؤا  بعؤد  هایی بوده است یا نه؟ آیاقبل از این قیامت هم قیامتی یا قیامت

انؤؤد و از انی بودهکلفؤؤاالز  موجؤؤوداتی را آفریؤؤد و در میؤؤان ایؤؤن موجؤؤودا  طبعؤؤًا م

 ان است. کلفچون طبعًا قیامت برای م ،اندهنگامی که بوده

چؤه  ،ان اسؤتکلفؤقیامت و یوم اآلخر و یوم الحساب مربؤوه بؤه م حصو  تی ه لب

گوییم به این حساب است. آیؤا آن میاگر  .انس و چه مالئکه و چه جانّ و چه حیوان

انی در کلفؤهؤا مآفرینش آغازین که شروردگار عالم آفرید و از هنگامی که در میان آن

تاکنون قیامتی نشده اسؤت؟ یؤا قیؤامتی  ،اندبوده هاین ابعاد گوناگون و درجا  مختلف

اثبؤا   توانیم از قرآن شری  نفؤی و یؤاهایی شده است؟ آیا میشده است؟ و یا قیامت

 شویم؟  توجهآن را م

موضوعی بر قرآن ه تسلسلی و مخصوصًا احاطه خواهد، احاطاین احاطه می البته

هایی که بعد از ظاهر است که آیا جواب این سؤؤا  را دقتشری ، حداقل بر ظاهر و 

به که آیا قبل از این قیامت کبری اولی: ه نقطیابیم؟ نفیًا و یا اثباتًا از قرآن شری  می

این نسل  -نسل اخیر مورد بحث است- ن از این نسل اخیر وعده داده شدهیکلفل  مک

نسبت به نسل اخیر آیا  -دانیمقبل را نمی-اند شیدا کرده انتسا  ااخیر که از آدم و حوّ

آن آسؤان ؟ جؤواب ه استهایی قبالً شدقیامتیامت نخستین است یا قیامت و یا این ق

إلؤی یؤوم القیامؤة  به نسل آخرین تا حؤاال وکه ن قیامت و آیا نسبت به قبل از ای است

 کؤرده شیؤدا انتسؤا انتشؤاء و  اآدم و حؤوّعبار  از نسؤلی کؤه از  ،الکبری مربوه است
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 .قبالً بوده است یا نبوده است؟ جواب این ساده اسؤت اینکهاین آخرین است یا  است.

، چه جنّ و انسان و  کلهای مهای گذشته از آن آغاز آفرینش نسلنسبت به نسل اما

انعؤام ه کؤه از سؤورچنان ،اسؤت کلؤ خؤود م تعد حیوانیمالئکه و حیوان هم که در بُ

هایی یا قیؤامتی اصؤالً شؤده آیا قبالً قیامت 1«رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ ثُمَّ إِلى» :کنیماستفاده می

 مراد از قیامت طبعًا قیامت کل ی است.  و است؟

ها و درختان و حیوانا  و ها و زمین و زمینو آسمان قیامت کل ی که تمام آسمان

این از آغاز تا قیامتی که خواهد آمد، قیؤامتی یؤا  ،همه را منفجر کند ،هادریاها و کوه

م جؤواب شیؤدا سؤؤا  دوتؤوانیم بؤرای نمؤیهایی بوده است و یا نبوده است؟ مؤا قیامت

  هم نسؤبت بؤه تکؤالی  های گذشته اطالعی نداریم و قرآن شریکنیم، چون از نسل

ها مطلبی را از نظؤر صؤراحت ها در میان آنها و رسالتهای گذشته و قیامت آننسل

 فهماند.ور و یا اشاره به ما نمیو یا از نظر ظه

 های مختلفی شده است. فهمیم که نفخهمی 2«خَلیفَةً اْلأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي»از  -

. اگؤر نسؤلی شؤودمؤیانقراض نسل قیامؤت ولکن قیامت نشده است. چون معنی  -

قیامت  ،بعد نسل دیگر درست شد اما ،هایی منقرض شدیعنی نسل انسان ،منقرض شد

 هم شد یا نه؟ بحث در این است.

 قیامت نشده است. -

 فهمید؟از کجا می -

 برد.از بین می قیامت کلی، نظام را کالً «إِنِّي جاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلیفَةً» -
 ،خلیفه قؤرار دادم ارضدر این . من ارضکدام است؟ یعنی در این « ي اْلأَرْضِفِ» -

 دارد.  دو حا  رضبودن ا ولیهم بوده است.  رضهایی بودند و ایعنی قبالً هم انسان

 .رضهمین ا -

هیئتؤی  ی  ای است و دارایدارای ی  مادّه رضشوم، ولکن همین امی توجهم -

هؤم  ارضی قبلی با کؤل  جهؤان منقؤرض شؤدند و ایؤن هااست. ممکن است قبالً نسل

 .گونؤه اسؤت، چون خورشید ایناست از نظر هیئت به مادّه برگشته است، منقرض شده

 را معنی کنیؤد. 3«ال یَرَوْنَ فیها شَمْسًا وَ ال زَمْهَریرًا»گونه نیست؟ مثالً مگر خورشید این

                                                           

 .38 انعام، آیه. 1
 .30آیه بقره، . 2
 .13آیه انسان، . 3
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 مکؤررکبری شمس اسؤت. شؤمس کؤه کنیم که یوم القیامة الما از این آیه استفاده نمی

 گیرد.گردد و حالت فعلی شمسی به خود میشمسی برمیه شد. شس مادّ

 1؟«اْلأَرْضُ وَ السَّماوا ُ دامَتِ ما»مگر در سوره هود نیامده  -

 ،کنممؤن دارم سؤؤا  مؤی که هایی استاین بحث البتهآن مربوه به برزخ است.  -

هؤا هسؤتند بؤه انی کؤه محؤور اصؤلی قیامؤت آناز آغاز آفؤرینش کسؤ .آقایان فکر کنند

حساب و ج ا ثوابًا یا عقابًا از مالئکه و جنّ و انس و حیوان و غیؤر، آیؤا ایؤن  حسابِ

یؤؤا قؤؤبالً هؤؤم  ؟ایؤؤن قیامؤؤت نخسؤؤتین اسؤؤت ،قیؤؤامتی کؤؤه بؤؤه مؤؤا وعؤؤده داده شؤؤده اسؤؤت

 است. این ی  بحث .کنیممطرح می فعالً های کل ی بوده است؟ ماقیامت

وقت آن هرگ   ،این قیامتی که به ما وعده داده شده استدرست است  :گربحث دی

ن شده است یا نه؟ که از آغاز خلقت این انسان و تخمینًا معیّآیا  اما ،است ن نشدهمعیّ

یا  ان تا انقراض جهان را حساب کنیم ما در بخش نخستینکلفیا از آغاز خلقت کل  م

کبؤری قریؤ  هسؤتیم یؤا بینؤابین ال ةیامؤق إلؤیبخش آخرین یا بخش وسد هستیم؟ ما 

بحث  هستیم؟ یا إلی قیامة الکبری بعید هستیم؟ این آیاتی دارد، منتها در این آیا  که

در زمؤان نؤ و  وحؤی بؤر  از برای ما حاصؤل اسؤت کؤه اگؤر قیامؤت کنیم این تردّدمی

آغؤازین ه اسؤت؟ بؤه حسؤاب نقطؤ قری  به چه حساب ،باشد ری قین   ( النبیخاتم

 قریبؤًاان باشد، کلفآغازین کل  مه اگر از نقط اماتوانیم بفهمیم. رینش این انسان میآف

 بعد است. ه شویم. این مرحلنمی توجهچی ی م ، چونکندو بعیدًا برای ما فرقی نمی

در خود قیامت آیا بین القیامتین فاصله زیاد اسؤت و یؤا فاصؤله کؤم اسؤت؟ آیؤا  

گاه هر دو را با هم، اوّلی را  ،کندمی م ج حیاءمةاإلقیاماته و مةاإلبین قیا مقدساتی که

 ؛حیاءمؤةاالقیا :مؤی راگاه فقد دو ؛ماتهمةاالقیا :اوّ  و دومی را دوم. گاه فقد اوّلی را

ماتؤه مةاإلکنؤد کؤه قیامی م ج گاه به این معنا .ماتهمةاإلقیاًا بعد ؛حیاءمةاالقیا گاه قبالً

زیؤاد  ،کؤه آیؤا  در ایؤن زمینؤه مطالعؤه کؤردمچنان و ماته، بعد احیاءإبعد احیاء، بعد 

 داریم.

 ،آیا جواب این سؤؤا  را از ایؤن وضؤعی کؤه بؤین القیؤامتین در آیؤا  قؤرآن اسؤت

ه جهان کالً تدمیر خواهد شد، آیا بعد فاصل که توانیم بفهمیم؟ بین القیامتین وقتیمی

 هم ی  مطل  است. خواهد بود یا فاصله کم است و یا بسیار کم است؟ این  زیادی

                                                           

 .107آیه ، هود. 1
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در کتؤاب رج گامو  وجاز ستارگان  من به یاد دارم در نوشتن کتاب ،دیگر طل م

در کتؤاب مؤرگ آلمؤانی رج گامو  وجداریم. هم در تفسیر  نقل کردم، مرگ خورشید

منقؤرض خواهؤد شؤد و در حالؤت یؤل حس  ایؤن دال خورشید بر :نویسدخورشید می

های حر –د. حرار  آن بسیار زیاد خواهد ش ،رسدانقراض که به حالت احتضار می

چؤون انفجؤار زمؤین و انفجؤار دریاهؤا  ،گونؤه اسؤتقاعؤدتًا همین -کنماو را نقل مؤی

یقین نداشته  البتهخورشید است.  شناسیمخواهد و مرک  حرارتی که ما میحرار  می

ر و خورشؤید در حؤا  احتضؤا این گویداست. می سازگاراین با احتما  ظاهر  ،باشیم

شؤود کؤه فرزنؤدان خؤود را بؤه ای داغ میشود، به گونؤهدر حا  انفجار بسیار داغ می

گوید مؤا میبعد کند. داغ می ،کندشمسی را به تعبیرا  ما منفجر میه منظوم ی،تعبیر

 چه کنیم؟  ،کنیمزمین زندگی میه چه کنیم؟ ما که در روی کر

کند کؤه مؤن بؤه کسؤانی کؤه ی میترق قدر علم رود، آنقدر باال میگوید علم آنمی

و دهم در حؤا  قیامؤت دهم و امیؤد مؤیاطمینؤان مؤی ،های این زمین هستندسرنشین

بؤا ایؤن وسؤائل بؤه کراتؤی  ،انؤدهؤا درسؤت کردهخورشید که با وسائلی که اینانفجار 

مرگ خورشید با مؤرگ  اماخواهند رفت که منفجر نشده است. مرگ خورشید درست، 

هؤا اسؤت. بنؤابراین ها و سؤتارگان و زمؤین و زمینهؤا و آسؤمانها و ماهکل  خورشؤید

بؤین ه فاصؤله هاللؤین بؤود کؤه عؤرض کؤردم. در زمینؤالنجاتی در کار نیست. ایؤن بین

توانیم از قرآن استفاده کنیم که فاصله زیاد است، یا فاصله کم اسؤت، القیامتین ما می

 یا بسیار کم است؟ این هم مطلبی است.

خواهؤد، آیؤا گؤردد و زمؤان نمیحاصؤل می امّؤ آنؤًا ماتؤهمةاإلقیاطور کؤه مانثمّ ه

 و حیاءمؤؤةاإلایؤؤن در قؤؤرآن جؤؤواب دارد. قیااسؤؤت؟ بلؤؤه،  چنؤؤینحیاء هؤؤم مؤؤةاإلقیا

رِ أَوْ هُؤوَ أَْقؤرَبُ»کمتر از ثانیه است.  واحد است، آنِ ماته در آنِمةاإلقیا  1،«كَلَمْؤحِ اْلبَصؤَ

 مؤا را« أَوْ هُؤوَ أَْقؤرَبُ»فهمیم. از ثانیه کمتر است و ما می رلمح البص چون لمح البصر،

که اگر آن واحد حرکت را  است عبار  از واحد حرکت« ربالقُ أَْقرَب»فهمیم. آن نمی

شود و در آن واحد حرکت که واحد اصلی زمان می معدومی مادّه به طور کل  ،برداریم

کند. عالم تکلی  نیست سل  و ایجاد میخداوند  ،شویمنمی توجهاست که اصالً ما م

را در شؤش زمؤان  سؤماوا  و ارضما باشد کؤه  کرکه از برای امتحان ما و از برای تذ

 و... 
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آیؤد. این القیامة الکبری چه چندمین باشد و چه آخرین باشد، این سؤا  شؤیش می

 ،ن باشؤدآخؤری ایؤن، چه ر احتماال  چه چندمین قیامت باشداین القیامة الکبری بر اث

قؤی را یخال چه اوّلین و آخرین قیامت باشد، آیا بعد از این قیامت کبری بؤاز خداونؤد

طور که عالم تکلیفی از برای ما و فرماید؟ همانکند؟ عالم تکلیفی تأسیس میخلق می

بعدًا برزخ و قیؤامتی خواهؤد  و سلی بودند و تکالیفی بودمانندهای ما تشکیل داد و رُ

 ،این قیامت کبری حاصل شد این قیامؤت چؤه آخؤر داشؤته باشؤد اینکه بود، آیا بعد از

 است. کل ی این ی  بحث .چه نداشته باشد

 ولؤی عرض کردیم بهشؤت نؤه، ت و جهنم آخر دارند یا نه؟ مکرراین بهش خود آیا

شؤود کؤه بهشؤت آخؤر اسؤتفاده می 1«عَطاءً غَیْرَ مَجْؤذُوذٌ»از خواهیم بحث کنیم. آیا می

راجؤع بؤه  امؤابیّن اسؤت کؤه آخؤر دارد.  جهنمخواهیم بحث کنیم. راجع به ندارد؟ می

آیؤا  ،دارنؤد اختیؤاراز آنچه را که اهؤل بهشؤت بیشتر ثواب  2«لَدَیْنا مَ یدٌ»بهشت ثواب 

جا یؤ  نظؤر فلسؤفی داریؤم و یؤ  نظؤر داللؤی قرآنؤی این ما آخر دارد یا نه؟ باالخره

 داریم که باید بحث کنیم. 

آقایان فکر کنند که این قیامت کبری که حاصل خواهد  ،اال  استامروز طرح سؤ

چنانکؤه  ،دوام دارد ةإلی غیر النهایؤة الحقیقیؤ جنتطور نسبت به اهل این همین ،شد

 جنتعد در بُ هم قیامت کبری ،اصالً آخر ندارد نه آخر دارد و نه نسبتًا. خداوند اصالً

 بحث خواهیم کرد. هم خلود ، راجع بهچراعد نار در بُ ،آخر نداشته باشد

اوّ  ه هؤر دو مرتبؤه جلسؤه منفجؤر شؤد. در جلسؤ ،من دو مرتبه بحث خلؤود کؤردم

 :فرمودنؤدمی ،رسؤیدم. خدمت آقای خؤویی کؤه میندکم شد هاطلبهبحث خلود کردم 

هؤا را شما چنؤین و چنؤان، اسؤتعداد چنؤین اسؤت، آینؤده چنؤان اسؤت. اگؤر ایؤن بحث

دانسؤتم در ابرقؤو دارم ر شؤما جمؤع شؤوند؟ گفؤتم مؤن نمینفرمایید بهتر نیست که دو

 ،است. مطال  علمی باید بحث شود یهعلمه جا حوزکردم اینمی تصورکنم، بحث می

 .است گونهجا هم همین، اینندزیاد شو یا کم شوند

 ،کؤردیمبحث می ما م انقالبحسن عسکری  ع( که سا  اوّ  و دو در مسجد امام

باال که بحث عربی داشؤتیم شؤاید  و شدزمین شر میزیر ،زمین بحث فارسی بوددر زیر
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م و عوام غیر هایی کردیم که از نظر عوام معمّآمدند. بحثنفر فقد از حجاز می هفتاد

 خواهم معرکه بگیرم.که نمی نم ،بروند ،سعودی رفتند نفرِ هفتاد م خوشایند نبود،معمّ

دو مرتبؤه بحؤث  هؤم ظؤاهرًا جؤاد کؤردم ایندر نج  اشر  دو مرتبؤه بحؤث خلؤو

م. ولکن باز هم بحث خواهیم کرد. چون بدترین ظلمی را که به خداونؤد نسؤبت یکرد

ار است. نسبت به شیطان چنین حرفؤی فی الن  ال نهایةهمین قضیه  ،ایماند و دادهداده

 قدر  ندارد ،ظلم کندتواند نمیگونه اند. شیطان اینرا ن دند که نسبت به رحمان زده

از نظر زمان، از نظر مادّه،  المحدود ی  گناه محدود عذاب برای لم کند کهظ طوراین

، از این بحث دور نشویم که آیا این قیامت کبری چه آخؤرین قیامؤت باشد دّهاز نظر مُ

خواهد باشد، آیا ایؤن قیامؤت کبؤری هر چه می ،هایی باشدباشد و چه بعدًا هم قیامت

 و یا آخر ندارد؟ -برای اهل نار که دارد -آخر دارد؟  نتجنسبت به اهل 

وَجْؤهُ  وَ یَبْقؤى»آیؤا بؤا  ؟منافا  ندارد «عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٌ» اگر بگوییم آخر دارد آیا

 و از نظؤر نفؤی توانؤدمؤی چون این دو آیؤه ؟منافا  ندارد 1«رَبِّكَ ذُو اْلجَال ِ وَ اْلإِْكرامِ

« وَجْؤهُ رَبِّؤكَ ذُو اْلجَؤال ِ وَ اْلؤإِْكرامِ وَ یَبْقؤى»حؤث باشؤد. آیؤا جا محؤور باثبا  در این

به حدّ کامل و به حدّ عصؤمت و بؤاالترین  ال سیّماها در آن یتربوبه هکسانی که وج

بقاء  ،به ارادة اهلل یا نهمنتها بقاء اهلل است؟  همچونها نآ یبقا ،مراحل عصمت است

و از بین خواهنؤد  سانی که در نار نابود خواهند شدکنسبت به  ،جا نسبی استدر این

 رفت.

 ]سؤا [ -

زیاد فکر  .کنمصحبت میو کنم چون فکر می بگذارید من عرض خود را بگویم، -

کنم. مؤن فقؤد بعدًا استفاده مؤی من ،شودفراموش می نیست،معصوم  آدم که اماکردم 

سؤؤا  کؤه  ،کنمسؤؤا  مؤی فقؤد .خواهم فعالً اثبا  یؤا سؤل  کؤنمنمی ،کنمسؤا  می

چنؤد نفؤر از « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الؤرَّحیمِ»مرحوم آقای بروجردی فرمود:  .اشکا  ندارد

مِ »فرمؤود: در  ؟آقؤا :، گفتنؤدهم هسؤتند از علمای تراز ،که اآلن تشری  دارند علما بِسؤْ

 کنم.سؤا  می اشکا  دارید؟ من فعالً« اللَّهِ

ی  آخر ندارد؟ نسبت به نار  جنتآخر دارد یا در  جنتنسبت به قیامت کبری در 

چون اآلن جؤای آن اسؤت. آیؤا اهؤل نؤار کؤه  بعد دنبا  نکردم ،کردم را سؤا این روز 

آخؤر دارنؤد، آیؤا مؤدّ  هؤ اران سؤا ،  هؤم نؤار ءآخؤر دارد و بقؤا هاآن باالخره عذاب
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 هشؤتادحق  بؤه معنؤی که احقاب،  «أَحْقابًا»ها سا ، آخر ندارد. ه اران سا  میلیون

 سؤا  صد ؟سا  هشتصد ؟ا هشتاد ستا سا ؟ ده هشتاد یعنی چندتا ،است سا  آمده

طور که کند؟ همانقاب میگونه عخداوند این ؟گونه استجریان این سا ؟هشتصد  تا

هؤم از نظؤر  ،نهایت ظلم است، عقابی که از نظر زمان هؤم بسؤیار زیؤاد باشؤدعقاب ال

خالِؤدینَ » یؤا 1«أَحْقابؤًا فیهؤا البِثینَ» هایی کهیجهنمدّه که با این مادّه و هم از نظر م

رحمؤت  امؤا، گونه است؟ رحمت خداوند حد نؤداردکنند قضیه اینچه می 2«فیها أَبَدًا

 عد  خداوند حد دارد. اما .خداوند فضل است

و  3«وَ لَؤدَیْنا مَ یؤدٌ»اسؤت  جنتاهل  توجهطور که فضل خداوند مآیا همانسؤا : 

آیؤا نسؤبت بؤه اهؤل  ،کندها عنایت میبیشتر از آنچه را استحقاق دارند خداوند به آن

 .شؤود اصؤالً نخؤوردنمیتا بخؤورد؟ هشود نُؤبخورد، می تا توسریاست دهنار، اگر قرار 

  کمتؤر مدّ شودتا بخورد؟ میهشت یا تاهشود نُمی اما این ظلم به دیگرن است.چون 

 جا جای بحث است.ذاب کمتر شود؟ چون اینشود مادّه عشود؟ می

تعیؤین ایؤن محؤدود  امااست،  محدودعدالت  توانیم بگوییم طبقمی از نظر کل ی -

 خواهد.می حکمت ربانی شدن

 .حسؤاب کنؤیم را خؤواهیم ذرّه و مثقؤا تؤوانیم بفهمؤیم. نؤه نمیاین را هؤم می -

 جنؤتخداوند نسبت بؤه اهؤل طور که شود همانخواهیم این را سؤا  کنیم آیا میمی

جؤا ثؤواب را شود این طر  کم کند، آننسبت به اهل نار هم می ،دارد« وَ لَدَیْنا مَ یدٌ»

 اثبؤا  و نفؤیمؤا از آیؤا  ؟ شؤودمؤیشؤود یؤا نمی ،جا عذاب را کم کنؤدزیاد کند این

 کنیم.استفاده می

 شود.گویید ه اران سا  میچون می -

ظلمؤی  مؤادّةً کمتر کند؟ هؤر دو را، هؤم ةًو مدّ ةًمادّ شود خداوندمیهمین است.  -

سؤا  شؤود،  بیسؤت ،سا  بوده بیستاگر  مدّتًانسبت به او شود، هم  همان ،کرده است

یؤ  نفؤر  ، آنکشتی  نفر را ها آنی است، آنًا زد ظلم چون بعضی ،سا  شود شنجاه

، او را وح را از او گرفتؤهکشؤته و ر او را عد اینکؤهی  بُ :عد دارداین دو بُ ،را که کشت

 ،مانؤدم ایؤن اسؤت کؤه ایؤن شؤخ  اگؤر میعؤد دوبُ .جا بکشند و دوباره زنده شودآن
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توانست برای خود ی  مقامؤا  و فضؤائلی می ،هایی را کس  کندتوانست رحمتمی

شؤود شود. اگر هر دو شد، آیا میجا جبران میآن هرفتاین از دست ،دست بیاورده را ب

و مظلومین و اهؤل  منعمین که ظلم نسبت به ایبه گونه ،مدّ  آن کسر شودو  از مادّه

 این هم ی  بحث است. ؟نباشد جنت

فقؤد  و نؤار جنتآیا  است. بیّن ،خواهیم بحث کنیمبحث دیگر که گذشتیم و نمی

ولکن هؤم جسؤمانی  است. غلد کمتر است؟ ، فقد روحانیاست غلداست؟ جسمانی 

بایؤد  ،چه بسازند و چه نسؤازند ،سوزنداهل نار می :دیگر مطل  است. و هم روحانی

خسؤته  جنؤتآن مقداری که استحقاق است یا فرض کنید کمتؤر. آیؤا اهؤل  به بسوزند

اآلن در اروشای شهو ، آمریکای شؤهو   ؟آخر نداشته باشد اگرمخصوصًا  ،شوندنمی

. لخؤت کننؤدل میبرعکس عمؤبعد  ،انداند به دست آوردهعم ظاهری که خواستهتمام نِ

چؤون  ،خورنؤدعؤرق میکننؤد، بعضؤی لباس شاره به تن میها، لخت یتجمع ،شوندمی

 ،هؤا اسؤتنی که از برای اهل دنیا در دنیؤای آنن داشته باشند. این تفن خواهند تفن می

عؤد عد فعلی و ی  بُی  بُ :عد زنده استزنده است؟ انسان به دو بُ یانسان به چه چی 

از این لباس به آن لباس، از ایؤن زن  ،جاجا به آناز این که علی این استعد فبُ .آینده

محؤدود و به آن زن، از این غذا به آن غؤذا، از ایؤن شؤهر بؤه آن شؤهر، ایؤن آخؤر دارد 

کنؤد؟ خسؤته نمی یؤت، ایؤن فعلباشد محدود باشد یا بسیار طوالنیاگر بهشت ال .است

چون ما بایؤد اسؤالم را  ،نم. سؤا  استایجاد ک تشکی خواهم نمی ،سؤا  است البته

ال تُغنِؤی و ال تُسؤمَنُ عؤن » انداند و آنچه را نوشتهاز اوّ  مطالعه کنیم. آنچه را فرموده

تجربؤؤه کؤؤردیم بعضؤؤی از ضؤؤروریا  بؤؤرخال  ضؤؤرور  عقلؤؤی و  اینکؤؤهکمؤؤا  «جؤؤوعٍ

 است.  یبرخال  ضرور  قرآن

خواهد باشؤد یا  انسان که میجریان مهم ح آینده، نسبت به .دوم نسبت به آینده

 و از نظر مادّی کالً ،آینده است. انسان آرزوهایی دارد از نظر زندگی و تکامل زندگی

آیا در بهشت هم انسان امید به آینده  انسان ی  انتظاراتی دارد. ،از نظر معنوی بعضًا

تَهي» .جؤا اسؤتآندارد؟ هر چؤه بخواهؤد  كُمْ وَ لَكُؤمْ فیهؤا مؤا تَشؤْ  لَكُؤمْ فیهؤا مؤا أَْنفُسؤُ

، د، هر چقدر کؤار کنیؤددرس بخوانی ههر چبعدًا دارد. دنیا نیست که  یتفعل 1،«تَدَّعُونَ

آنچه را هم که انسؤان « وَ لَدَیْنا مَ یدٌ»بلکه  ،جا آنچه را که انسان بخواهدنخیر، در آن

هؤم  خداوند آنچؤه را ،داند که بخواهدفهمد که بخواهد یا نمیچون نمی ،خواهدنمی
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شس انتظؤار آینؤده یعنؤی  .دارد یتفعل ،کندداند به او عنایت میفهمد و نمیکه او نمی

 چه؟

تؤر، ب رگه تؤر، کؤاش خانؤانسان در بهشت آرزو داشته باشد کؤاش یؤ  بؤاغ ب رگ

یؤ  جا شیغمبر ب رگوار بؤا کاش حوری بیشتر، هر چه حوری بخواهد فراهم است. این

 :یا رسو  اهلل من اهل بهشؤت هسؤتم؟ فرمؤود :کرد شیرزنی شوخی کردند. شیرزن عرض

شؤویم. جا همؤه جؤوان میفرمود: آن .دهند. ناراحت شدها را راه نمیجا شیرزننه، آن

چنؤین و  ،هایی هستندیا رسو  اهلل اگر در بهشت حوریه :بعد ی  زن دیگر سؤا  کرد

منثور هستند درّ  ،قرآن شری  دارد که توصیفاتی و آن چنان هستند بسیار زیبا هستند

 جنؤتها را از برای اهل ها چه هستیم؟ جواب فرمودند: خداوند آنما زن چه... شس و

ها زیباتر هستید و های مؤمنه از آنشما زن .ها عملی ندارندخلق کرده است و حوری

وَ »شوید. ثانیًا ها بیشتر است. اواّلً چون شما با عمل وارد بهشت میشما از آنه جاذب

 ،عالم دنیا اسؤت ضیق ،کندزن دیگر حسد می هاین زن ب اینکهت عل  1«رِجْ أَْضغانَكُمْیُْخ

عالم دنیا است از نظر جنسی، از نظر مؤالی، از نظؤر  ضیقآید چون کم می .آیدکم می

رود. تمؤام چی هؤایی کؤه بؤه عنؤوان از بین مؤی جنتاشکاال  در  ، این عیوب وتوجه

در  یت، بؤه عنؤوان محؤدودیت، به عنوان عدم فعلج ن عحسد، به عنوان جهل، به عنوا

هایی ایجؤاد شؤود فواصؤلی ایجؤاد گؤردد، حسؤدعلمًا یا جهالً موجؤ  می و دنیا است

جؤا ایؤن حؤر  را هؤای اینزن البتهرود. جا از بین میگردد، ناراحتی ایجاد گردد، آن

 فهمند.نمی

 ]سؤا [ -

جؤا اگؤر لذا در آن و طور است.این بله ،دهدنسبت به آنچه را خداوند نعمت می -

اسؤتمرار  جؤاآن جا با شؤما بؤوده وه ار حوری هم داشته باشید، خانم شما که این ده

ایؤن سؤؤا  را  .شؤودمیی خؤارج کل ؤ طؤور بؤهاضغان نیست.  مطلبی هم ،ازدواج است

و آرز که به خؤاطر آنآرزویی نسبت به آینده دارد  جنتآیا انسان در  تکمیل کنیم که

 .استاین هم ی  سؤا   .حیا  انسان آرزو استه دلگرم بماند؟ نه، عمد

هؤا سؤؤا  چون سه بخش است. مثلثی از سؤا  که هر ضلعی از آن ده ،مسؤا  سو

است. قبل القیامة، فی القیامة و بعد القیامة، آیا بعد القیامة خداوند به همؤین قیامؤت 

ایؤن حسؤاب، اگؤر ایؤن قیامؤت  ی رومؤثالً ؟کند که آخرین قیامت استکبری اکتفا می
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هایی قبالً نبوده هایی قبل هم بوده یا نبوده، اگر قیامتولو قیامت ،آخرین قیامت است

الفرضین هایی قبالً بوده این آخرین است. علیکه این اوّلین و آخرین است. اگر قیامت

عؤالم  دیگؤر خداونؤد ،چؤه نداشؤته باشؤد ،آیا بعد القیامة الکبری چه آخر داشته باشؤد

 تکلی  ندارد؟ سؤا  بسیار مهم است. 

کنیم که جؤواب دهؤیم ما سؤا  می ،رسدها نمیعقل بعضی، شودسؤاال  میاین 

ها و خیلیدانم. که اگر سؤا  شد جواب داشته باشیم. یا جواب مثبت یا منفی یا نمی

ت، اگؤر قیامت کبری حاصل شد چه آخرین قیامت اس اینکهبعد از . است دانمنمی هم

، است این اوّلین و آخرین قیامت ،هایی نبوده استو چه قیامت باشد هایی بودهقیامت

آیؤا  ،چؤه نداشؤته باشؤد و چه آخؤر داشؤته باشؤد ،این قیامت اوّ  و آخر یا قیامت آخر

به اسم انسان کار نؤداریم. موجؤوداتی کؤه در حاال خداوند خلقی نخواهد کرد؟ دیگر 

 ،باشؤند کلؤ م ،بودن، جنّ بودن، مالئکه بؤودن و غیؤر بؤودن هر بعدی از ابعاد انسان

خداونؤد عؤالم تعبیر دیگؤر جا عالم تکلی  نیست. به دیگر خلق نخواهد کرد؟ چون آن

 تکلی  را تجدید نخواهد فرمود؟

 1.«اْلعَمَلَ یَسْتَْأنِ ُ»روایت داریم که  -

تَْأنِ ُ»دیدم. ولیکن من آن روایت را  .شود استفاده کرد یا نهباید ببینیم می - « یَسؤْ

 آقایان بگردیؤد ببینیؤد بؤه چؤه معنؤا اسؤت.امروز صرفًا سؤا  است.  به چه معنا است؟

کنؤد یؤا میاستینا   خداونداصالتًا از نظر کتاب و بعدًا از نظر روایا  که آیا اصالً و 

اونؤؤد چؤؤون خد نیم بگؤؤوییمتؤؤواتًا، مینؤؤه؟ اگؤؤر مؤؤا دلیلؤؤی نداشؤؤتیم نؤؤه کتابؤؤًا و نؤؤه سؤؤن 

تؤؤوانیم بگؤؤوییم؟ ین دیگؤؤری خلؤؤق کنؤؤد یؤؤا نمیکلفؤؤبایؤؤد حتمؤؤًا م، الفضؤؤل اسؤؤتدائم

الفضؤل بؤودن و اگؤر دائم اینکؤهچؤرا؟ بؤرای  .کنؤیم اسؤتدال توانیم به ایؤن دلیؤل نمی

مگر  ؟طورای نباشد چیهاگر بر اماای باشد. یهباید بر ،است یهالبرالفیض بودن علیدائم

 لَؤمْ وَ اللَّهُ كَانَ»ت ثابت نیست که خداوند متعا  کتاب و سن این مطل  از نظر عقل و 

مع دارای دو معنا است، یؤ  معنؤا اصؤالً هؤیج موجؤودی غیؤر از اهلل  2«ءٌشَي مَعَهُ یَكُنْ

 همین است. یتاهلل، مقتضای توحید در ازل یتازل ، مقتضایاست نبوده

 است. هیج زمانی هم نبوده -
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خدا در کجا است؟ نه زمؤان بؤوده  ،در نیست اصالً وده،نه زمان بوده، نه مکان ب -

آفؤرینش را آغؤاز فرمؤود. چنانکؤه بعؤد االز  بعؤد االز  است، نه مکان بوده، خداونؤد 

 آفرینش را آغاز کرد.

 بعد االز  یعنی بعد از گذشت زمان؟ -

لذا از  که زمان نیست. این بعد اصالً زمؤان نیسؤت.  ندارد و امعن دیگر نه زمان -

اوّلین خلق با اوّلین زمان توأم است. زمؤان بؤا  ،اوّلین را خلق کرد وقتینی خداوند یع

 قبالً که اصالً زمان نبوده است. زمان غلد بوده است. ،خلق توأم است

 خلق نداشته باشد؟خدا شس هیج زمانی نبوده است که  -

 كَؤانَ»مؤان بنؤابراین قبؤل از ز ،بله، ولکن زمان آغاز دارد. چون زمان آغؤاز دارد -

گوینؤد کننؤد، میالفیض بودن استدال  میکسانی که به دائم «ءٌشَي مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ

چنؤؤین عرفؤؤا هؤؤم  و فالسؤؤفه . آقایؤؤانالفؤؤیض اسؤؤتالفضؤؤل اسؤؤت و دائمخداونؤؤد دائم

 ،خداوند ازلی است چنان که اینکهعالمین مالزمت دارد بر الربدوام فیض  گویند:می

شؤود ، چطؤور مؤیچؤون فؤیض حؤادس اسؤت ،هم ازلی باشد. این محا  استفیض او 

هر یکؤی  ،در جمع هم حادس است. خلق کرد ،فیض در مفرد حادس استازلی باشد. 

چؤون زمؤان محؤدود  ؛محدود است یا نه؟ زمانی است یا نه؟ خداوند که زمانی نیسؤت

نؤده محؤدود است. هر چقدر زمان نسبت به گذشته کشش داشؤته باشؤد، نسؤبت بؤه آی

خداونؤد  ولؤیشس مجموعه زمان محدود اسؤت.  .است. چون آنا  زمان محدود است

بنابراین  .المکان استفوق و  مانالمحدود است. المحدود زمانی نه، ال محدود فوقال

گونؤه خیؤا  کنؤد و عرفؤانی هؤم قؤاطی آن کنؤد. چؤون شود که انسان فلسفی ایننمی

ل بحؤث کؤردماین را در مسؤجد -الفضل است دائم بحؤث  جؤا هؤم دراین ،امؤام مفصؤ 

 ایؤن شؤس مقتضؤای دوام فضؤل ،الفضؤل اسؤتچون خداوند دائم -توحید بحث کردم

هؤیج نبؤوده اسؤت  .تواندهیج زمانی نمی ،هیج نبوده است که مخلوقی نباشدکه  است

که مخلوق نباشد. مخلوق حادس است، فرد آن حادس اسؤت، جمؤع آن حؤادس اسؤت. 

 وَ اللَّؤهُ كَؤانَ»نیست. بنؤابراین  للمکان ونداست و خدا 1«مْ یَكُنْ ثُمَّ كَانَلَ»معنی حادس 

 این بحث دنباله دارد.«. ءٌشَي مَعَهُ یَكُنْ لَمْ
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نَؤا لِمَؤا عَظِؤیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُؤرْإِیمَانِ وَ مَعَؤارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْ تَرْتُحِبُّهُ وَ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


