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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف  813الهدی، ص )مصباح فداهارواحنازمین ظهور حضرت مهدی

 ناسوت، ملکوت. دل، ظهور، غیبت، زمین، ارض، ، عصرحضرت ولیّکلمات کلیدی: 

 

 َّر  غیر از زمین دنیاست. فرجهتعالیاهللعجّلعصرزمین ظهور حضرت ولی يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض َغي ْ

 .2شودروزی که زمین به زمین دیگری مبدّل می 1.اْْلَْرض  

 تصوّر کنید.توانید میرا هم های دیگری شناسیم که ارض عالم خاک است؛ امّا ارضمیما یک زمین 

ارض  ی اوّل ساختمانت. بنابراین طبقهتقابل بلندی و پستی اس ءو سما ارض ام که گفتهقبالً برایتان 

ی سوم ی دوم ارض و طبقه، طبقهدی دوم رفتیبه طبقهوقتی  حال ی دوم سماء است؛و طبقهاست 

شود و به ماء میی چهارم سی سوم ارض و طبقه، طبقهدرفتی ی سومطبقهبه وقتی  شود؛سماء می

ما  ی شمسی.ی داخل منظومهین کرهغیر از ا ؛شدببینید معنی ارض چیز دیگری حاال همین ترتیب. 

. ارض ملکوت دارد ارض ملکوتکتابی به نام  3نربَارض ملکوت یعنی چه؟ هانری کُ ؛ارض ملکوت داریم

َر  گوید: که قرآن میسوت است. آنجا هم ارض دارد. اینارض عالم نااین غیر از  يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض َغي ْ

روزی  روز قیامت است؛ مال همان؟ ظاهرش شود یعنی چهمیکه زمین، زمین دیگری روزی  ،اْْلَْرض  
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-یّتسری خاصّیک ی زمین،ستیم، کرهاالن روی آن ه شود. این زمینی کهمین، زمین دیگری میکه ز

طبیعت است؛ عالم مثالً فرسودگی از آثار زمین  ارض قیامت چنین چیزهایی را ندارد؛یقیناً  که ها دارد

با گذشت زمان کند، که در ارض عالم طبیعت زندگی میزمین قیامت فرسودگی نیست. انسان  در امّا

زاد و ولد  چنین چیزهایی نیست؛ پیری و مرگ نیست؛امّا در قیامت شود؛ پیر، بیمار و گرسنه می

َر  که در ارض عالم ناسوت است، آنجا وجود ندارد. اینهاییاز  کدامنیست. هیچ  يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض َغي ْ

دیگری دارد که خود آن  هایتخاصّیّ ؛ امّا غیر از ارض است. یک زمین دیگری است؛ارض است .اْْلَْرض  

-اجازه بدهید واردش نشوم. بحث بسیار مهّمی هم هست که گره از خیلی بحث ؛ستل اصّیک بحث مف

َر اْْلَْرض  که . اینکندهای فکری باز می حجّت خدا شود. زمین، زمین دیگری می ،يَ ْوَم تُ َبدَُّل اْْلَْرُض َغي ْ

زمین راه اگر کسی به آن سر هر است!ظا دائماً ست.ا رظاهآن زمین که زمین دیگری است، دائماً در 

مشکل ما این است که به آنجا راه پیدا نکردیم. این است که خودمان را  .پیدا کند، غیبتی وجود ندارد

ست. آنجا زمین ا به آن زمین راه پیدا کند، حجّت خدا آنجا ظاهر بینیم؛ واالّ اگر کسیدر غیبت می

 ظاهرترین ظاهرها در آنجا حجّت خداست. ظهور حجّت خداست؛

ارض دل، سرزمین دل و ملکوت  بهایی و راهبری کند و ما را ارض دل راهنماین خدا ما را به  شاءاهللنا

ل ین ارض عالم گِمال اها ها و غیبتی حجابمعنا ندارد. همه که آنجا قطعاً غیبت برساند وجود انسان

 است. ارض عالم دل، ارض ظهور حجّت خداست. 

 

ٍد َو آ لِ  مْ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ  ُمَحمَّ

 


