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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَالَمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ »
 «.الطَّاهِرِینَ

سؤاالتی را در این سه مورد کردیم که آیا قبل از معادی که خداوندد بده مدا وعدد  

معادهدای دیردری هدم قدبود بدود   شمول است معداد یدااست که معاد کلّی جهان داد 

در هدر بُعددی از  اسدت انکلفداست یا نه؟ و بعدًا این معادی که مورد وعد  از بدرای م

، این معاد آخر دارد یا آخر ندارد؟ نسبت به اهل نار که ایدن مطلدب بدی ن ابعاد تکلیف

ث خلود در بح 1«.هل نارال نار و ال أ»مانی خواهد آمد که ز یهقطعه است بر مبنای ادلّ

 باز هم شاید عرض کنیم.عرض کردیم، 

فضل حضرت اقدد  الهدی اسدت و مقتضای  جنتچون ، جنتنسبت به اهل  اما

د  الهدی ایدن محدود است و عدل محدود است. مقتضای عددل حضدرت اقدفضل ال

بایدد بحدث  ،چده حدد ی اسدت در کاران نار جزای وفاق باشد،است که نسبت به گناه

و سدایر تعبیراتدی کده قدرآن شدریف  2«مَزیددٌ لَددَیْنا وَ»که  جنتنسبت به اهل  اماکنیم. 
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دارد، آیدا ایدن فضدل از نآدر آخدر  جندتالعالمین از بدرای اهدل نسبت به فضیلت رب

است، از نآر آخر آیا محدود اسدت و یدا  جنتکه او ل ورود در محدود است؟ آغاز آن

د یا نه؟ اگر هدم امکدان امکان عقلی دار جنتال محدود است؟ اصوالد ال محدود بودن 

دلیل نقلی دارد یا دلیل نقلی ندارد؟ و همچنین سایر بحدویی کده  ،عقلی داشته باشد

 و اهل نار است. جنتراجع به اهل 

عدالمین و الربمطلب سوم بعد القیامة الکبری آیا به مقتضای دائم الفضدل بدودن 

ار دارد؟ با این قیامدت خلقت جهان تکلیف دیرر استمر، یهغیر لفآو  یهفآل دیرره ادلّ

هایی بود  است و یا نبود  است، با این قیامت کبدری کده مدورد کبری، چه قبود قیامت

بعددًا رروردگدار و گردد عالم تکلیف به طور کلّی ختم می ،ان استکلفوعد  از برای م

ها هسدتند کده بودندد؟ فرماید؟ و یا اگر هستند همانین دیرری را خلق نمیکلفعالم م

جهان تکلیف دیرری خداوند خلقت بفرمایدد کده مددددًا رسدلی و کتدب وحدی و  اما

تکالیفی، عالم تکلیف، عالم ابتوء و امتحانی مدددًا و به طور متسلسل تشکیل گردد، 

 که نیست؟ و همچنین مباحث و مطالب دیرری.آیا وجود دارد و یا آن

 ،کنیمم و مطرح مدینسبت به بحث او ل و ضلع او ل مثلث سؤاالتی که مطرح کردی

قبدل از ایدن قیامدت کبدرای موعدود   کده ما هرگز دلیلی، نه عقلدی و نده نقلدی ندداریم

، نه برای بودن آن دلیل داریم و نده از بدرای نبدودن آن، های دیرری نبود  استقیامت

بلکه از نآراتی بودن آن از نبودن آن ارجح است. درست است که رروردگدار عدالم در 

آغاز آفدرینش مصووصدد در مبندای تکلیدف و  امارا آغاز کرد  است،  ال زمان آفرینش

هایی هدم ها هسدتند و یدا انسدانهمین انسدان ،عقلی که مورد مسئولیت تکلیفی است

انقراض عالم هستی که قیامت کبری است در  ها که منقرض شدند واز این انسان قبل

عالم  ،ند و رروردگار عالما های دیرری هم منقرض شدانحوار این نسل است یا نسل

هایی شدد  قیامت یا قیامت تکلیف دیرری خلق کرد  است. همچنین به طور متسلسل

ان اسدت. کلفداست و یا قیامت مربوط است به همین قیامتی که مورد وعد  از بدرای م

در نفی و ایبات به طور صددرصد ما دلیلدی ندداریم. مکتشدفین هدم اگدر اجسدادی از 

هدا به صدها هدزار سدال یدا میلیون زنند مربوطیابند که حد  مییمردگان انسانی م

 دلیل بر عدم قیامت کبری نسبت به گذشته نیست. ،سال قبل است

ممکن است گمان شود که اگر قیامت دیرری قبود، قبل از این نسدل انسدانی شدد  

د و بده بود، بنابراین اجساد چرا باید ریدا شود؟ یعنی قیامت اجساد هم بایدد برردا شدو

بینیدد ایدد و میان را دید کلفکنیم مرر شما اجساد تمام میا نار برود. عرض می جنت
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ها ها و غیدر انسدانتا حتم کنید که قیامتی نشد  است؟ ما اجسادی را از برخی انسدان

گونده ای از دریاها است، آیا دیدن اینکنیم، این بعضی از کل است، قطر اکتشاف می

ها قیامدت نشدد  اسدت اند از برای آنان که مرد کلفسایر م اینکه اجساد دلیل است بر

 ها هنوز هستند؟ نه دلیل بر نفی است و نه دلیل بر ایبات است.چون این

 ]سؤال[ -

یوم تبد ل األرض غیر »فقط نفرمود، این فقط را من و شما بروییم مطلبی است.  -

کنیم و که این خانه را خراب می که نفرمود. اگر یک معماری گفت« األرض ألولی مر ة

شود؟ خیر. این وضع فعلدی او ل است که خراب میه این مرتب ،سازیمای دیرر میخانه

 کنیم، فقط که ندارد.دیرر را درست میه کنیم و خانما خراب می ،که دارد

 ]سؤال[ -

 1«خَلیفَدةد اْلدََرْضِ فِدي جاعِدلٌ إِنِّي»شود؟ شود، دلیل بر چه میاین هم دلیل نمی -

برای  امااند و بعدًا خداوند این نسل انسان را آفرید  است، ها منقرض شد یعنی قبلی

ها برزخ است. چون معنای قیامت کلّی این است کده ها قیامت است؟ خیر، برای آنآن

طدور تمام عالم وجود منقرض شود و بعدًا خداوندد آفدرینش انسدان را آغداز کندد، این

نش انسان را خداوند آغاز کدرد  اسدت در صدورت اسدتمراری، نده در نبود  است. آفری

و او لیه برگشته، ارض، غیدر االرض شدد ،   صورت ابتدایی که تمام عالم به حالت ماد 

های قبلدی منقدرض شددند و قیامدت شدد ، بعددًا ماوات غیر الس ماوات شد  و نسلس ال

 خَلَْقندا ُ اْلدَدانَّ وَ»اند، د، جن بود انخداوند این آدم را آفرید  است، خیر. موئکه بود 

اند، جن بود  است، زمین بود  است، ستارگان، موئکه بود  2،«السَّمُومِ نارِ مِنْ قَبْلُ مِنْ

های گذشته نبدود  اسدت. راجدع بده ها، رس قیامت کبرایی از برای نسل یا نسلآسمان

دانیم یم بدود  اسدت و نده مدیدانکنیم، نده مدیضلع او ل سؤال به این مقدار اکتفا مدی

 نبود  است.

دوم که قیامت کبری است. از آیدات قیامدت کبدری کده مدا بدرای آقایدان ه مرحل اما

خواندیم نسبت به قیامت سماء و سماوات و قیامت انددم و کواکدب و قیامدت نی درین، 

و قیامددت جبددال و بحددار و  و قمددر و قیامددت ارض، زلددزال ارض و تبددد ل ارضشددمس 

شمول اسدت کنیم که این قیامت موعود قیامت جهانها، استفاد  میو حیوانها انسان
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مددا همددین مقدددار  ،یابددد. وضددع تبددد ل چروندده اسددتو تمددام جهددان آفددرینش تبددد ل می

 1«.اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ لِلَّهِ بَرَزُوا وَ السَّماواتُ وَ اْلََرْضِ غَیْرَ اْلََرْضُ تُبَدَّلُ یَوْمَ»فهمیم می

حیاء فاصله کم اسدت و یدا فاصدله بسدیار اسدت؟ از إماته و قیامت إقیامت  بین دو

 فِي نُفِخَ وَ» اینکهکنیم که فاصله کم نیست، برای مربوطه استفاد  میه در آی« یُمَّ»لفظ 

« فَ»، «یُمَّ» 2«نُفِخَ یُمَّ اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ اْلََرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَوَعِقَ الوُّورِ

 یُمَّ»بود فاصله بیشتر بود. « فَ»بود فاصله کم، « وَ»نیست. اگر « فَ»نیست، « وَ»نیست، 

ما چه عرض کندیم؟ آن مقددار کده  ؟، چقدر است«یَْنآُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فیهِ نُفِخَ

« یُدمَّ»ه ایدن اسدت کد ،کنیماز این آیه و آیاتی که اشار  به این مطلب دارد استفاد  می

ما است. درست است که خداوند با ما سصن « یُمَّ»الهی غیر از « یُمَّ»در کار است، ولی 

 الهی و آن زمان فاصلی که خداوند مقدر ر فرمدود  اسدت غیدر از آن« یُمَّ» اما ،گویدمی

 دودقیقده،  یک« فَ»گویم. می« یُمَّ»فهمیم. ما یک ساعت را هم است که ما می یزیچ

فرمایدد یدک حسداب دیردری عالمین میالربکه « یُمَّ» امازیادتر.  یمقدار« مَّیُ»دقیقه، 

 دارد.

 ]سؤال[ -

متعارض و متناقض است که جا در اینقدر روایات دانیم. اینها را اصود نمیآن -

عراف أو اهل نار او الد ما  جنتدیرر این است که نسبت به اهل ه داند. مرحلکسی نمی

 رِجالٌ اْلََعْرافِوَ عَلَی »ل ما اندام دادیم. اعراف مفوّ  راف را در سورداریم. بحث اع

بحث بسیار عالی است و بسیار دقیق است که در جای خدود  3«.بِسیماهُمْ كُوًّ یَعْرِفُونَ

الی آخر. این بحث را باید در جای « بِسیماهُمْ كُوًّ رِجالٌ اْلََعْرافِوَ عَلَی » خواهد آمد.

  .بکنیمخود 

روندد می جندتهایی هسدتند و کسدانی کده در دسدته ،رونددکسانی که در ندار می

روندد از نآدر زمدان و مکدان یکسدان هایی کده در ندار میهایی هستند. آیا دستهدسته

 مِدْنهُمْ بدابٍ لِكُدلِّ أَبْدوابٍ سَبْعَةُ لَها»طبقه است،  هفتهستند؟ طبعد نه. خود نار دارای 

ها اسدت، خداوندد طبقدات شدیطنت گانه که بر حسبن طبقات هفتای 4«.مَْقسُومٌ جُْزءٌ
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ها از نآر زمدان بده مناسدبت اعمدال و کند و هر کدام آنبصش می هفترا ها میجهن

هایی کده در هدا و از نآدر عدذابها و از نآر مکان به مناسبت اعمال و کفر آنکفر آن

ای در قدرآن هدا. آیدات متعدد د ها و کفدر آناعمال آن  به انداز ،جا مقر ر شد  استآن

یک بُعد. خود عمل محدود است و جدزاء  1«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما تُدْزَوْنَ إِنَّما» :شریف است

 هم طبعد محدود است.

عمدل عودیان در ندار خدود ملکدوت  ، اگدر بدروزچون خود عمل که محدود اسدت

هدم اشدکال  محددود شددن محددودمحددود گدردد، الشود محددود الخواهد بود، نمی

گردد، عمل عویان محدود نمیال عدلی دارد. محدود تبد ل به الهم اشک ،عقلی دارد

که محدود است ملکوت خود این عمل و حقیقت خود این عمل در ندار یدوم القیامدة 

کند، بنابراین ملکوت آن مانند ظاهر آن محدود است. اگر روست یک الکبری بروز می

روست است طبعد محددود اسدت. ایدن درکداتی از  آنچه داخل ،موجودی محدود است

آیندد و بده ها در نار مقداری خالدد هسدتند و بعدد بیدرون میبرای نار است که بعضی

روندد، می جندتآیندد و بده بداز بیدرون می ،روند، بعضی بیشتر خالد هسدتندمی جنت

همان معنایی اسدت کده آیا به « أَبَدًا فیها خالِدینَ»هستند.  2«أَبَدًا فیها خالِدینَ» بعضی

ها، در ها، در تحقیقات، در فلسدفهها، در گفتهگویند؟ در نوشتهدرصد از علماء می 99

هایة است. ایدن بددترین لی غیر الن، إگویند که نار واقعد آخر نداردها، در غیر میعرفان

تر از این فحدش اگدر بشدکافیم نسدبت بده مقدام فحش هرز  به خدا است، فحشی هرز 

 اینکدهکندد، مردر جا که امکان دارد عذاب نمیتا آن عالمین وجود ندارد.الرب  مقد 

 عذاب نکردن ظلم باشد.

وقت است آن  ،اگر عذاب نکردن نسبت به کسی که مستحق عذاب است ظلم باشد

کند. اگر امکان داشته باشد از استحقاق عذاب کم شود و ظلمدی نسدبت که عذاب می

کند. لذا توبه اسدت، لدذا شدفاعت اسدت، لدذا از عذاب کم میبه مساوین در کار نباشد 

لی را مقدر ر کدرد  ئکلیدف وسداالتسنات است. لدذا خداوندد در یومئات بالحالسی تکفیر

 نی محو گردد و یا کم گردد.های معی است که گناهان به حساب

 ]سؤال[ -
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های بادوام، جاقا «األیافی الصالدة» :گویندخلود، بقاء است. مثود فرض کنید می -

خیلدی طویدل اسدت. اصدود آن ولکن آخر  ،های آهنی دوام دارد، یعنی آخر دارداجاق

کده از نآر لغت هم آقایان مشکل دارند  ،لفظ خلود هم که از نآر لغتی باید معنا کرد

لذا «. ةد مدیدة اکثربقاء مد »، خلود ابدی: «مدیدة ةٌمد  بقاء» :خلودباید بعدًا بحث کنیم. 

 1،«فیهدا خالِددینَ»کندد بی نه خداوند وقتی که برای اهدل ندار خلدود ارائده می  سوردر 

آیدر ایدن زیداد داریدم. ن«. أَبَدًا فیها خالِدینَ» دارد: جنتندارد، ولکن برای اهل « أَبَدًا»

 کنیم.بحث آن را بعد می

اهدل  را برای اهل نار بروید؟ خیر. چون بعضدی از« أَبَدًا»جا خدا فراموش کرد این

خلود ابدی دارند. خلود ابدی هم کده مقددار بیشدتر  نار خلود غیر ابدی دارند، بعضی

آن هم آخر دارد. هنرامی خواهد آمد که نار و اهل ندار  ،اهل نار استه ماندن از هم

گدردد، فنداء میإماتدة و إمیدان بده طدور کلّدی گردندد، ارواح جهنکلّی نابود می به طور

مطلب دیرری  جنتاهل  اماگردد. ه به طور کلی افناء میحالت غشو  هم نیست، بلک

چده ابددی  ،است« خُلودِ فِی النّار»ی راجع به ااست که باید بحث کنیم. این یک اشار 

 باشد و چه غیر ابدی باشد که باید بعدًا بحث کنیم. 

اسدت. صددها  جندتخواهم عرض کنم و جدید است راجع به اهدل مطلبی که می

 2«مَدْدذُوذٍ غَیْدرَ عَطداءً» :هود سور  همطلب را عرض کردیم و استناد به آیمرتبه ما این 

نسبت به اهل « اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَ»کردیم. راجع به این آیه که 

 دامَدتِ مدا فیهدا خالِددینَ»یک شدکل اسدت.  جنتنار یک شکل است و نسبت به اهل 

 به بعد. 105ه هود، آیه مبارک  سور«. رَبُّكَ شاءَ ما الَّإِ اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ

 لَدهُ مَدْمُدو ٌ یَوْمٌ ذلِكَ اْلآخِرَةِ عَذابَ خافَ لِمَنْ لَآیَةد ذلِكَ في إِنَّ»آن فرمود:  از قبل

گوید؟ آخرت، قیامت کبری اسدت، بدرزخ اسدت. کدا را می 3«مَْشهُودٌ یَوْمٌ ذلِكَ وَ النَّا ُ

بدرزخ شدامل کنیم کده عدذاب آخدرت را تدَخیر نمدی 4،«مَعْددُودٍ لََِجَدلٍ إاِلَّ رُ ُنُؤَخِّ ما وَ»

، اجل معدود دو اجل است، یک اجل زند  بودن در عالم «مَعْدُودٍ لََِجَلٍ إاِلَّ». شودنمی

کشدند، یدک همدین انن او را نمی ،تکلیف است. حاال که این کافر است و زند  اسدت
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تا بعدد از اختتدام بدرزخ  ،ه برزخ هم باید اختتام ریدا کنداجل دیرر اجل برزخ است ک

 خرة و قیامة الکبری درست شود.عذاب انه هنرام

َْتِ یَوْمَ» َْتِ یَوْمَ»کنیم. ل بحث کردیم ولکن اشار  میکدام یوم؟ این را مفوّ 1«یَ « یَ

َْتِ ال یَدوْمَ» کدام یوم؟ یوم االخرة. یوم انخر، یوم انخر برزخ اسدت.  إاِلَّ نَْفدسٌ كَلَّدمُتَ یَد

هیقٌ وَ زَفیدرٌ فیهدا لَهُدمْ النَّدارِ فَفِدي شَقُوا الَّذینَ فَََمَّا*  سَعیدٌ وَ شَقِيٌّ فَمِْنهُمْ بِإِْذنِهِ *  شدَ

جا مشکل داشتیم، مشکل این بود که این«. اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَ

ماتة در یوم القیامة الکبری دو یوم است، یوم اإل ،تاگر این یوم یوم القیامة الکبری اس

از بدین  3«مُدَّْت اْلََرْضُ إِذَا وَ» 2،«اْنشَقَّْت السَّماءُ ذَاا»ماته حیاء است. در یوم اإلو یوم اإل

 دامَدتِ ما»رفته است. سماوات و ارضی در کار نیست تا عَمَد بقاء اهل نار در این نار 

آید و دو جواب داشت که باشد. این اشکال و این سؤال ریش می« اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ

عِدُ الَّدذینَ أَمَّدا وَ*  یُریددُ لِمدا فَعَّدالٌ رَبَّكَ إِنَّ رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ»کنیم. عرض می کده  4،«سدُ

 نیست.« سَعَدُ»

مدهول اسدت، حسداب دارد. چدون « سُعِدُ»جا این ،بود معلوم است 5«شَقُوا»جا آن

جلوی شدر را آزاد گذاشدتن  ،تر از طرف خود ما است و اگر از طرف حق باشدشر بیش

خیر بیشتر از طرف حق سبحانه و تعالی است.  امااست، هُل دادن به طرف شر نیست، 

کنیم و خددا کده عمل مدی یتکه با جد  هستیم کیست؟ فاعل آن ما« سُعِدُ»و لذا فاعل 

ت از طدرف مدا اسدت، درصدد کدم آن کده ، درصد زیاد شقاو«شَقُوا» اماکند. لطف می

 دامَدتِ ما فیها خالِدینَ اْلدَنَّةِ فَفِي سُعِدُوا الَّذینَ أَمَّا وَ»گیرد. خداوند جلوی آن را نمی

ل « مَدْدذُوذٌ غَیْدرَ عَطداءً رَبُّدكَ شداءَ مدا إاِلَّ اْلدََرْضُ وَ السَّماواتُ بحدث کدردیم، آن مفودّ

 کنیم. جا الزم است عرض میاشاراتی که این

َْتِ یَوْمَ»ؤال: آیا س یوم البرزخ است؟ با آیات قبلی سازگار نیست،  6«نَْفسٌ تَكَلَّمُ ال یَ

یوم القیامة است؟ با آیات بعدی سازگار نیسدت. هدیک کددام نیسدت؟ غلدط اسدت. اگدر 
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هُ یَوْمٌ ذلِكَ وَ النَّا ُ لَهُ مَدْمُو ٌ یَوْمٌ ذلِكَ»آیات قبلی را در نآر بریریم که  کده « ودٌمَشدْ

« مَعْدُودٍ لََِجَلٍ إاِلَّ نُؤَخِّرُ ُ ما وَ»یوم القیامة الکبری است یوم البرزخ نیست، رس بعد آن 

َْتِ یَوْمَ»بعد   همان یوم است، همان یوم القیامة الکبری باید که مراد باشد. «یَ

ماو دامَدتِ مدا فیها خالِدینَ»اگر همان یوم القیامة الکبری مراد باشد رس   وَ اتُالسدَّ

سماوات و ارض بده طدور کلّدی منفددر و منفطدر  اینکهچه خواهد شد؟ حال « اْلََرْضُ

شد  است. یا بروییم خیر، آیات قبلی مربوط به قیامت کبری است ولکن آیات بعددی 

هم قیامت کبری را شامل است و هم قیامت صغری را، هم برزخ را شامل است و هدم 

منتهدا جمدع  ،شدودمی هامقد مه که مشمول این یومقیامت کبری را. برزخ را به عنوان 

 لَدهُ مَدْمُدو ٌ»شدوند تدا یدوم القیامدة الکبدری کم در برزخ جمع میآن دفعی نیست، کم

 است.« النَّا ُ

ماواتُ دامَدتِ مدا فیهدا خالِددینَ»یکی از شواهد ایدن مطلدب ایدن اسدت کده   وَ السدَّ

رندد، ردس بایدد بدرزخ باشدد. در بدرزخ ها و زمدین دوام دا، مادامی کده آسدمان«اْلََرْضُ

سماوات و ارض موجود است، این سماوات و ارض که در برزخ موجود است، چقددر 

عدذاب دارندد،  یدهدوام دارند؟ به مقدار دوام سماوات و ارض در برزخ اهدل ندار برزخ

عذاب در این زمینه و در این برهه دیرر  ،شد منفطربعد که سماوات و ارض منفدر و 

واهد شد. این در صورتی که آیات قبلی که در مورد قیامت کبری است بعدًا منقطع خ

کنیم، یا هر دو منورف شد  است و قیامت صغری را که برزخ است بحث می اینکهیا 

 قیامت را هم قیامت صغری و هم قیامت کبری.

مطلب دیرر ایدن اسدت کده سدماوات و ارض مردر منحودر بده همدین سدماوات و 

این سدماوات  اینکهعالم تکلیف و عالم برزخ است؟ نه. مرر بعد از ارضی است که در 

و مدن الدد لیل »کندد؟ چدرا. دیرر خدا دوبار  خلدق نمی ،و ارض منفدر و منفطر شدند

ا فِیهَا یرَوْنَ لَا» :«علی ذلک  إِذَا»مردر شدمس از بدین نرفتده بدود؟  1،«زَمْهَرِیدراا وَلَدا شَمْسدا

رس خداوند،  3«.اْلقَمَرُ وَ الشَّمْسُ جُمِعَ وَ» س که کنار رفته بوداین شم 2«كُوِّرَْت الشَّمْسُ

ل معطّد ،آفریندد، سدماء و سدماوات دیردری، ارض و ارضدین دیردریشمس دیرری می
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 گویددمی تی کدهااست هم شدمس دارد. مدثود، آید جنتماند و آیاتی که مربوط به نمی

 ، سایه از چه؟دارند جنتهمیشری در ه ها ظِلّ دائم دارند، سایاین

 ، نور است نه شمس.«زَمْهَرِیراا لَا وَ شَمْساا فِیهَا یرَوْنَ لَا» -

گفدت. معندای آن می را بر خوفمثل آن برادری که هر لفآی  شمس نور است؟ -

ا فِیهَدا یرَوْنَ لَا»شمس یعنی نور؟  بینندد کده منبدع خورشدید را نمی جندتاهدل « شَمْسدا

و بایدد زمهریدر  و نداری باشدد، بینند. باید زمهریررا نمیحرارت و نور است و زمهریر 

شدود گفدت مدن زیداد ردول . اگر در جیب شدما ردول نیسدت، میشمسی باشد تا نبینند

غیدر از  ،بینمبیندی. نمدیبیندی؟ بایدد باشدد کده نمیبینم؟ خوب نیست، چه را نمینمی

اید شمس باشد و زمهریدر باشدد، بدا ب« زَمْهَریرًا ال وَ شَمْسد اسفیه یَرَوْنَ ال»ندارم است. 

جا مسدتثنی در این جنتشمس باید آتش بریرند، با زمهریر باید یخ بزنند، ولکن اهل 

هستند و همچنین آیات دیرری که هم سماء و هم ارض، فعود به اندم کاری ندداریم، 

ماواتُ دامَدتِ مدا»سدماوات اسدت  بحدثچدون و هدم ارض، هم سماء  « اْلدََرْضُ وَ السدَّ

کندد. ارض انفدار ریدا کرد مبد ل بده غیدر االرض می اینکهخداوند ارض را که بعد از 

کند. بنابراین کند، در قیامة اإلحیاء و سماوات دیرری درست میدیرر بعدًا درست می

 دامَدتِ مدا»ردس  ،عندد القیامدة الکبدری موجدود اسدتالسماواتی و ارضی باز هم بعدد 

 ین را شامل است.ا« اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ

سؤال: این مطلب، مطلبی است که با فکر باید به نتیده رسید، همه کده اهدل فکدر 

ماواتُ»نیستند. آنچه را انسان از  فهمدد، همدین سدماوات و همدین می« اْلدََرْضُ وَ السدَّ

 ارض است. 

 دامَددتِ مددا»گویددد، جددواب: قددرآن هددم کتدداب فکددر اسددت، منتهددا یددک جهددت را نمی

اولی که برای همران ظاهر است، همین سماوات و ارض ه مرحل« اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ

کنیم ت از آیات قیامة الکبری، قیامة اإلحیداء اسدتفاد  مدیدوم که با دقه است و مرحل

و چده خواهدد بدود. آن  ءاین اسدت کده شدمس خواهدد بدود. شدمس و زمهریدر و سدما

م در بدرزخ و چده از مدادام در سماوات و ارض مادامی که هستند؛ باالخر  چه از مادا

، منآور این است. مادامی کده سدماوات و ارض اسدت اگدر در فهمیممیقیامت مطلب 

و اگدر . بدرزخ و آغداز قیامدت کبدری اسدته برزخ است مادام چده زمدانی اسدت؟ خاتمد

که قبل از قیامدت کبدری  طوربه قیامت کبری است، رس همان سماوات و ارض مربوط

بعد القیامة الکبری آن سماوات و ارض هم طور همان ،داشت سماوات و ارض اختتام

یم آیده فقدط بدرزخ را یتدوانیم بردوگیدرد، نمیاختتام خواهد داشت. آیده هدر دو را می
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م قبلدی کده مقدد ه گیدرد، آیدو ارض برزخ را می واتیم آیه فقط سمایگیرد. اگر برومی

 .ربط نصواهد داشته آیات بعدی ب ،است

شدود بده طدور نمی« النَّا ُ لَهُ مَدْمُو ٌ یَوْمٌ ذلِكَ»حآه فرمودید که مورا قبلی ه آی 

طدور بعدی یا شامل این است و دیرری، یا اینه باشد. آی این اجنبیبعدی از ه کلّی آی

 جا یک اشار . نیست که اصود قیامت کبری را در نآر نریرد. بنابراین این

یز آخر آن ن جنتکه نار آن آخر دارد، نیوم القیامة الکبری چنا اینکه یک اشار  بر

کنیم، طور که نار آن آخدر دارد، داریدم مطدرح مدیهمان کنیم.دارد. داریم صحبت می

 یدتحتمه طور که نار آن آخر دارد بده ادلّدکنیم. همانبحث می ،فتوای عقیدتی نیست

 مدا إاِلَّ»بله  هم آخر دارد. جنتی و قرآنی خلود در نار، نسبت به عقلی و عدلی و نوّ

بسم اهلل. محم د و محم دیون )ص( آخر نداشدته باشدند، « رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ»، داریم« شاءَ

 رَبَّكَ إِنَّ رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ»، «رَبُّكَ شاءَ ما»در هر دو این  ،«شاءَ ما إاِلَّ» جنته مدموع اما

ماواتُ دامَدتِ مدا فیهدا خالِددینَ اْلدَنَّةِ فَفِي سُعِدُوا الَّذینَ أَمَّا وَ*  یُریدُ لِما فَعَّالٌ  وَ السدَّ

در برزخ به جای خود، در قیامت هم رس مادام است. مادام که چندین اسدت  1«.اْلََرْضُ

که نیست. اگر گفتند فون جریان، مادام کده این یعنی آخر ندارد؟و چنان خواهد بود، 

 این مدادام آخدر نددارد؟ خدودِجریان هم دنبال آن خواهد بود،  فون جریان است، این

 مادام آخر دارد.

 کند. این را محدود می« مَدْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً» -

کندد. مدا که صدها بار عرض کردیم نامحدود می. اینکندنه، آن را نامحدود می -

 جا داریم. دو نکته در این

آن وقدت  .[].. میرند و هم این نآدام عدالممیموجودات ه هم قیامت إماته وقتی -

 دیرر سماواتی در کار نیست.

مدا  فرمایدد.بعدًا خداوند سماوات و ارض دیرری و خورشید دیرری را خلق می -

ل بود. شما تَم« زَمْهَریرًا ال وَ شَمْسد فیها یَرَوْنَ ال»از جایی که استفاد  کردیم از جمله 

 شود. کنم ببینید چه میبفرمایید، من دارم مطرح می

محدور « اْلدََرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَ اْلدَنَّةِ فَفِي سُعِدُوا الَّذینَ اأَمَّ وَ»

ه آی این اصلی آیه قیامت کبری است و محور فرعی قیامت صغری که برزخ است. ما از

که سماوات و ارضی هم خواهدد بدود یدوم القیامدة استفاد  کردیم دیرر و آیات دیرر 
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ای در کدلّ قدرآن شدریف جا فرض کنید آیدهاین ،کردیمستفاد  هم نمیالکبری؛ و اگر ا

کدرد بدر ای اصود وجود نداشت که داللدت میوجود ندارد، در کلّ قرآن شریف اگر آیه

اگدر آیده  ،عمیر یوم القیامدة الکبدری، سدماواتی اسدت و ارضدی اسدتقیامةالتدر  اینکه

ر نیست؟ در محور داللی این آیده روز قیامت در محوه نداشتیم خوب این آیه، مرر آی

. خدوب از نآدر است این آیه مربوط به برزخه مربوط به قیامت کبری است و در حاشی

گیدرد و هدم هم بدرزخ را بده طدور حاشدیه می« اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما»محوری 

ندده تنهددا  قیامددت کبددری را. رددس در قیامددت کبددری سددماوات و ارضددی وجددود دارد؛

روندد. ندار هدم در همدین سدماوات و ارض اسدت. می جنتی است که اهل المَوةجن

با سماواتی خلق  ،کندولکن خداوند این نار را که در همین سماوات و ارض مقر ر می

ه ها است. منتهدا سدعکند که نار در آنها است، ارضینی خلق میکند که نار در آنمی

 وَ»کده  محدیط اسدتعدالم کدون  بر کل جنتنار بیشتر است. چرا؟ چون ه از سع جنت

َْوى جَنَّةُ عِْندَها * اْلمُْنتَهى سِدْرَةِ عِْندَ*  أُْخرى نَْزلَةد رَآ ُ لَقَدْ هدای دارد کده بحث 1«اْلمَ

 کنیم.که عرض می

اهل ندار فرمدود: « اْلََرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما فیها خالِدینَ»سؤال: قبود راجع به 

 استثناء بعددی نداشدت،استثناء نداشت؛ یعنی « یُریدُ لِما فَعَّالٌ رَبَّكَ إِنَّ بُّكَرَ شاءَ ما إاِلَّ»

« شاءَ ما إاِلَّ»؛ خوب «مَدْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ» جنتآخر آن راجع به اهل  اما

 یدک بُعدد تبیدین قددرت یدک بُعدد واقعیتدی اسدت، دو بُعد اسدت:« شاءَ ما إاِلَّ»چیست؟ 

هدا این ،ی یعنی تا سماوات و ارض قیامت کبری وجود داردیتحق است. واقع النهایت

تعلّدق بریدرد کده  یتخداوندد مشد اینکدهمردر «. إاِلَّ ما شاءَ رَبُّکَ»هستند،  جنتهم در 

 ندارند.  األرض تدام نابود کند که استحقاق بقاء ما جنتبعضی را در 

مدادامی کده سدماوات و  جندتدر مطلب دیرر این است که درست اسدت خداوندد 

 ،میراند، بعد که سماوات و ارض که از بدین رفدترا نمی جنتاهل  ،ارض وجود دارد

بده کدددا « مَدْدذُوذٍ غَیْدرَ عَطداءً»میراندد. ایدن مطلدب درسدت اسدت، ولکدن آن وقدت می

دهیم، هیک وقت قطع تومان می رانودخورد؟ ببینید اگر گفتند که ما به زید ماهی می

یعندی مدادامی کده هسدت بده او  ،نیم، یعنی چه؟ یعنی زیدد همیشده اسدت یدا ندهکنمی

هیک وقت شما را از ایدن خانده  شما اجار  دادیم، دهیم؟ اگر گفتند این خانه را بهمی

شما هم إلی غیر النهایدة  ،یعنی خانه إلی غیر النهایة استکنیم، یعنی چه؟ جواب نمی
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خاکستر شد و خود شما هدم  هستید، اگر خانه مادامی که خانه است شما نه، هستید؟

ی داریدم، معطِد یعندی مُعطَدی« مَدْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً»این مدذوذ است؟ معنی  ردید،مثود مُ

به فضل خدود خیلدی بیشدتر  العالمینالعالمین است. ربی ربداریم، عطا داریم. معطِ

؟ درا از کددا فهمیدید کند. قبول، ولدی غیدر النهایدةعنایت می ،از آنچه استحقاق است

نهایدت. میلیدون برابدر، تریلیدون برابدر، هدر چده؛ بی برابر، هزاربرابر،  دویستبرابر،  صد

داد  شود. ولی بیشتر از آنچده  ،مقتضای فضل است که بیشتر از آنچه استحقاق است

اهلل فدردا خدواهیم داشدت. شداءنهایت که بحث عقلدی هدم إناستحقاق است، یعنی بی

را یعنی چده؟ ایدن  نهایت نسبت به موجود محدود اصودنهایت یعنی چه؟ بیبی اصود

 کنیم.بحث می ،هم داریم در حوار

و عطدا را حسداب کنیدد.  ی و مُعطَدیعطِدنآر از بحدث عقلدی ایدن مُحاال با صرف 

عطدا  حدد دارد، ،است جنتاهل  است و اطاعت مرز ندارد. مُعطَیالعالمین ربی عطِمُ

 إاِلَّ»یدان را جنتو  جندترد حد دارد؛ ولکن آیا اگر خداوند در یک زمانی هم در بُعد ف

فرمدود،  إماتدهیدان را جنتو  جنت 1«اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»مطلب دیرری است، « رَبُّكَ شاءَ ما

ها یان مقطو  شد؟ مقطو  بودن عطا در صورتی است که اینجنتخداوند از  ءآیا عطا

ها ندهد. به آنرا ها باشند و نعمت جنترا بیرون کند، در  هاآن جنتباشند و خدا از 

از بدین رفتندد چطدور؟ مدثود مدا در مقابدل آن  جندتو هم اهل  جنتاگر هم خود  اما

  آیده در سدور دوازد  2«یَحْیدى ال وَ فیهدا یَمُدوتُ ال»داریدم: را  آیات راجع به اهل ندار

کنندد کده ایدن آقایدان خیدال میاسراء است من این را راجع به خلدود ذکدر کدردم کده 

مراجعه کنیدد. یکدی از  ،إلی غیر النّهایة. داللت ندارد یتآیه داللت دارد بر ابد دوازد 

 یَمُوتُ ال» :گویندگویند؟ میآقایان چه می« یَحْیى ال وَ فیها یَمُوتُ ال» :ها این استآن

ت، حیات مطلدق یعنی بین مرگ و حیات است، رس موت مطلق نیس« یَحْیى ال وَ فیها

 است. « خلود فی النّار إلی غیر النّهایة»رس  ،هم نیست. رس اگر موت مطلق نباشد

ها را یابدت کدن. زیدد گوید. اینمی« فیها»چون که  ،جواب آن است« فیها»جواب: 

اگر خانه و زید هدر دو از بدین رفتندد، زیدد در خانده نماندد؟  اماماند، در آن خانه نمی

و چه نسبت به اهل ندار.  جنتچه نسبت به اهل  «العرش یم  انقشیب ت »خانه نیست. 

ندار  ،«فدی النّدار أبدًا»است « مصلّد»این کافری که  :چند احتمال است« فیها یَمُوتُ ال»
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رود و این نار از بین می اینکهیا «. ال یَمُوتُ»میرد. نصیر نار است او می اینکهبا  است،

اگدر  امدا«. فیهدا»گویدد: می اینکدهرود؟ نصیر. برای و بعدًا از بین می هستاین شصص 

طور باشد که نار و اهل نار هر دو با هم نابود گردند، هدم آتدش خداموش گدردد و این

در « مدات فیهدا»اسدت. ظدرف و مآدروف اسدت؟ « مداتَ فیهدا»جدا هم آتشدیان. در این

مداتَ »ندد هر دو بدا هدم بمیر ، ولی اگراو در آتش بمیرد صورتی است که آتش است و

یک  داریم،« مات بعدها» یک داریم،« مات معها»است، یک « ماتَ معها»نیست. « فیها

را نفدی « مدات معهدا»، «فیهدا یَمُدوتُ ال»جا این. «مات فیها»داریم و یک « مات قبلها»

« مات بعددها»، «فیها یَمُوتُ ال»کند. را نفی می« مات قبلها»، «فیها یَمُوتُ ال»کند. نمی

 غَیْرَ عَطاءً» جاکند. در اینرا نفی نمی« مات معها»، «فیها یَمُوتُ ال» اما کند.میرا نفی 

و اهدل  جندتغیر مدذوذ است. انفوالی بین نعمدت  عالمینالرباین عطاء «. مَدْذُوذٍ

 جندتی باشدد، اهدل جنتطور نیست که این شود. یعنی چه؟ یعنی ایننار حاصل نمی

 اینکدهاسدت؟ تدا « إلی غیدر النّهایدة» جنتآیا  امانیست. طور باشد و نعمت نباشد، این

هم  جنتاست اهل « غیر النهایة» جنتطور که ، همان«مَدْذُوذٍ غَیْرَ عَطاءً»ید یشما برو

 این یک اشار  از نآر داللی. .خواهند ماند« إلی غیر النّهایة»

-بددی از نآر عقلی، از نآر عقلی ما یک سرمدی داریم، یدک ازلدی داریدم، یدک ا

سدرمد از نآدر تعبیدری کده مدا اصدطوح داریدم  -البتّه این بحث را آقایان آشنا هستند

است حقیقتد، این سرمد  الآخر، و که الاو ل است حقیقتدجمع بین ازل و ابد است. آن

شود ازلی داشته باشدیم کده ابددی آیا می امااست. و  عالمینالرب به است که منحور

خودکفدا اسدت و نبدود   ،آغاز ندارد و نیداز نددارد ،زلی استنباشد؟ نه. موجودی که ا

ذاتیه  یتذاتیه مستلزم ابد یتدارد. ازل یتاست که او را ایداد کنند، به طریق اولی ابد

اگر موجودی را یافتیم که از ازل آن خبر نداریم، ولکن یافتیم که  و بالعکس هم است

غیر ذاتدی، آیدا در  اماذاتیه.  یتبا ازل ذاتیه مستلزم است یتاین ذاتد النهایت است، ابد

 ه کنید، فرض کردم.آقایان توجتوانیم فرض کنیم؟ می فرعی غیر ذاتی یت، ازلیتازل

را فرعدی حسداب  یدتهدا ازلگویند قدیم زمان، حدوث ذاتدی، قددیم زمدان. اینمی

 فقط ذاتی یتدیرر دو نیست. ازل یتخواهیم بحث کنیم. ازلاین را می ،کردند، تناقض

که الاو ل است، اصود او ل ندارد، رس خالق ندارد، مصلوق نیسدت، ایدن دیردر است؛ آن

بدهندد  اینکدهاند قبل از اند، اگر به او داد را به او داد  یتشود که ازلذاتی است. نمی

فقط ذاتدی  یتما فکر کنیم، ازل یتنیست. اگر به عمق معنای ازل یتچه؟ نبود؟ رس ازل

 این مقدمه است برای این جریان عقلی. چه؟ یتابد امااست، 
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ذاتیه داریم  یتدو نو  است. یک ابد یتممکن است کسی بروید ابدو اما ابدیت، 

 یتتعدالی اسدت، یدک ابدد سدبحانه و ذاتیده اسدت، در انحودار حدق یدتازله که نتید

ممکن اسدت خددا  ،آغاز دارد آخر ندارد. اما ،رضیه داریم یعنی چه؟ یعنی آغاز داردع

گدذارد از بدین دهدد و نمیطدور فدیض میولکن خداوندد همین ،خلق کرد  است او را

که او ل دارد را برود. آیا قدرت خدا محدود است؟ نه. فضل خدا محدود است؟ نه. این

. خداوند خلق کرد، این بهشتی را خلق کرد، آیا امکدان دارد عقدود کده کنیمعرض می

عرضدیه  یت، ابددیتا بحدث اسدت. ایدن ابددجاین بهشتی اصود آخر نداشته باشد؟ این

بحث کدردیم و  جا ما در حواردر اینتواند باشد. عرضیه نمی یتتواند باشد، یا ابدمی

 کنیم.جا اشار  میاین

آغازین که این موجدود زمدانی اسدت، ه آغازین، در این نقطه م این نقطیگویما می

رد رس ذاتد اندام هم دارد. اضافه این موجود مکانی است، آغاز دارد. اگر ذاتد آغاز دا

خداوندد اراد  کندد  امداکه ذاتد اندام دارد، اندام هم دارد عرضد به طریق اولی. بر آن

يْ كُلِّ عَلى»که این موجود إلی غیر النّهایة بماند، بله. خدا  آیدا  امدااسدت،  1«قَددیرٌ ءٍشدَ

م، اگدر کنیاگر داریم بحث می رویطبعد نه. گیرد یا نه؟ قدرت به محال ذاتی تعلّق می

غیریه إلی غیدر النّهایدة باشدد، ایدن محدال ذاتدی  یتابد یابت شد که محال ذاتی است

بندابراین اضدافه بدر دلیدل قرآندی، دلیدل  ،است، اگر این یابت شد که محال ذاتی است

البتده آن مطلدب  «رَبُّدكَ شداءَ مدا إاِلَّ» ...جندتعقلی هم بر این مطلب خواهد بدود کده 

 ابدیت إلی غیر النّهایة نصواهد داشت. جنت یرری است.د

 هم که...« رَبُّكَ شاءَ ما إاِلَّ»در آن  -

 ؟جنتاهل نار یا اهل  که چه؟ -

 . اگر ابدیت محال است.جنتاهل  -

ماواتُ دامَدتِ مدا»جدا فرمدود: اینچدون ، این ابدیت چه ابدیتی؟ - « اْلدََرْضُ وَ السدَّ

 .نیستهایة النّ غیر إلی که ابدیتِاین

 فرمایید ابدیت محال است.شما می -

 ،کنیم. یعندی او ل داردإلی غیر النّهایة. ابدیتی که النهایة است، آن را عرض مدی -

 کنیم و ایدراد مهدماین را ایراد مدیما ربط ندارد،  آخر هیک ندارد، به قدرت مطلقه اما

 آخر ندارد؟  ،جا آغاز شداز این :کنیمما سؤال می است که این
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 بالفعل ابدیت باشد. اینکه، نه یقف است لماین  -

َن محدود اسدت یدا غیدر شّالم. آیا این بیگویَن میشّالم، ما بیگویما بالفعل نمی -

َن شدّ الب امدامحدود است، ابدیت إلی غیر النهایدة مطلدق اسدت، َن الشّالمحدود؟ اگر ب

َن. چطدور؟ شدّ المحددود شدود هدم بد التواندنمی . هم بالفعلباشدمحدود ال تواندینم

محدود بودن یعنی چه؟ این را ما در بحث زمان داریم، در بحث زمان وقتی َن الشّالب

خواهیم این را داریم، حاال می ،که ذرات زمان محدود است، مدمو  آن محدود است

از آغاز اد این زمان فردی از افر اد  کنیم. این آخر ندارد، هر فردجا ریمطلب را در این

ردس مدمدو   محددود اسدت دیردر، هدر فدرد.این محدود است یا نده؟  ،هایةإلی غیر الن

 محدود است.

 همین که حد دارد، محدود است.  -

او ل حدد دارد. اگدر کسدی  سر این اسدت کدهحد دارد، آخر ندارد. بحث  آن او ل -

حدد  او ل :برویدداگر  کنیم.عرض میما روی این فکر کردیم بعد  طور بروید،بیاید این

اگدر از آخدر  امدایک سال کم شدد  اسدت.  ،ریددارد آخر ندارد؛ اگر از او ل یک سال ببُ

 یک سال ببرید یک سال کم نشد  است.

 دانید، این اولیت لم یقفی است.شما اولیت را بالفعل می -

 ما تسلسدل زمدان را در هدمرا، « لَم یَقف»گوییم، ما همین می« لَم یَقف»هم ما  -

آغدازین کده حدد اسدت و ه نوردیم، وقتی تسلسل زمان را در هم بنوردیم، این نقطمی

 النقطتین چه در...ما بین ،آخرین حد نیسته نقط

شود و بداز هدم ادامده ریددا ن حد متوقف نمیای، منتها حد در واقع خارج هست -

 کند.می

غیر النهایة نسدبی الی  غیر النهایة واقعیه است یا کند الیدانم. ادامه ریدا میمی -

 است؟ اگر واقعی است، رس بنابراین آخر ندارد.

 است.  لم یقفیآخر نداردِ -

، لدم «لَدم یَقِدف»ولی ایدن  .است« لَم یَقِف»دارم قبول  است، «لَم یَقِف»دانم، می -

 خر ندارد. طور که خدا آیقفِ لم یقف است که اصود هیک، همان

 ابدیت ذاتی و بالفعل است.  این اصود معنا ندارد. آن -

 ،الیزال غیر محدود رروردگار عالم این هدم آخدر نصواهدد نداشدت  نشد، به اراد -

 خداوند آخر ندارد. چنانکه
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کنیم محددود گوییم آخر ندارد، هر چه باشد، در خارج که حساب میکه میاین -

 است.

 از او ل محدود است، از آخر هم محدود است؟  -

 محدود است، ولی در خارج...از آخر  -

 محدود است، آخر دارد.رس اگر از آخر  -

 بالفعل خدا باشد.  اینکهکند، یعنی لم یقف است، نه استمرار ریدا می -

 دانیم. ما فعل و شَن را می -

نَدا لِمَدا مِ وَ وَفِّْقعَآِدیآنِ اْلقُدرْإِیمَانِ وَ مَعَدارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


