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 عَلَى وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّىوَ  اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

ته د و یها ه و نهه بهر مبنهای میهخ و ت ا هت یههقدره ما معتقد هستیم بر مبنای ادلّ

فهر  دارد  نهایتهن نهار از بهین و نار بها ههم  جنتت ا ت دیگران که جریان زمان در 

ل إلهی ییهر النّهایهل القطعیه جنت اماروند. ت اهد رفت و اهخ نار هم با نار از بین می

ا ت. اگر دیروز و روزهای قبخ نیز ایراداتی عرض کردم، بر این مبنا ا ت که بهرادران 

اصه ً   تفکر کنند که آیا این ایرادها ج اب دارد یا نهدارد و اگهر دارد، وگ نهه ا هت 

ها بحث باید ونین باشد، کسی که مدرّس ا ت اگر تمام مطالب را از ایرادها و ج اب

 وَ» و تص صیات و ت ضیحات را بگ ید، این درس نیست. اص ً  درس باید به عنه ان

باشد. مطالبی را ا تاد یا مُباحث شما بگ ید که قابخ نظر و قابهخ  1«اْلأَمْرِ فِي شاوِرْهُمْ

ه کنند. وند ایراد راجع بهه بقهاإ إلهی ییهر النّهایه دقتعدًا همگان با هم ا ت و ب دقت

کنیم، ههایی کهه عهرض مهیعهرض کهردیم. حهاً ببینهیم ایهن ج اب جنتو اهخ  جنت

 کننده ا ت یا نه. های قاطع و قانعج اب

                                                           

 .159عمران، آیه . آل1
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یها ًمحهدود  :با این مقدّمه: اص ً  هر کائنی از کائنات از دو وضهع تهارن نیسهت

ًمحهدود مطلهق فقه   امهایا محدود ا ت. گروه محدود اقسامی دارد  مطلق ا ت و

ًمحدود مطلق از نظر ک ن، از نظر کیان، از نظر زمان، از نظر مکهان،  یک فرض دارد.

از نظر قدرت، حیات، علم و  ایر امتیهازات مطلقهه، ًمحهدود مطلهق ا هت بهه تمهام 

بردار یهتئا ت که دو در انحصار حضرت اقدس الهی یتمعنی الکلمل و این تص ص

نهدارد. وه ن اگهر  یهت، بلکه اص ً  مطلهق امکهان دوئیهنقله نیست، نه تنها از نظر ادلّ

 دوئیهتدر کار ب د، ونانکه تفصیال  در مباحث ت حید عرض شهده ا هت، اگهر  یتدوئ

ی بینهمها بایهد باشهد و ایهن از اطهال  و از ای و جهات مختلفههاباشد جهات مشترکه

 کنیم و ن قبال  مفصّخ صحبت شده ا ت. برد. این را بحث نمین میبیرو یتمحدود

عد دوم کهائن ا هت. کهائنی کهه آنچه که م رد بحث امروزه و امروزهای ما ا ت بُ

ًمحدود مطلق نیست  این وند ن ع ا ت یا محدود مطلق ا ت، از نظهر زمهان آیهاز 

 یت، از هر نظری ذاتن محدوددارد، انجام دارد. از نظر مکان، از نظر ک ن، از نظر کیان

ای، ذاتهی نهه افاضههه از نظر بنی اهلل   ى منمخل قات ونین هستند. تمام ه دارد، هم

ط ر کهه حهق ا هت. همهان جنهتای در نهایت ًمحدود مطلق ا هت کهه اههخ افاضه

 بحانه و تعالی از لحاظ اصخ ذاتی در کخّ ابعاد ًمحدود مطلق ا ت، مشم ل زمان 

مکان نیست، مشم ل ابعاد فیزیکی و هند ی نیسهت و مشهم ل  هایر  نیست، مشم ل

اهلل، هرگهز   ه ى منو  اهلل   ى امدر مقابخ کخّ  ،جهاتی که او را محدود کند نیست

 ت انند ذاتن ًمحدود مطلق باشند.نمی

و از نظهر  یهتکه ذاتن محدود مطلق نیستند، از نظر ازل اهلل   ى منو  اهلل   ى ام

بهال.یر  یهتدارنهد، نهه بهال.یر. ازل یهتنهه ذاتهن ازل یهتکنند. نسبت به ازلر  میف یتابد

به این کائن داده شده ا ت، پس نبه ده ا هت و م جه د شهده  یتتناقض ا ت. اگر ازل

ا هت و در انحصهار  یههذات یهتا ت، پس ازل یعنی وه  اگر داده نشهده ا هت کهه ازل

 رض کردیم. حضرت حق  بحانه و تعالی ا ت، ونانکه دیروز ع

ازل یعنی ًاوّل مطلق، ًاوّل مطلق دو ن ع نیست که یکی ذاتی باشد، یکی ییری 

آیاز ب دن حق  بحانه و تعالی ذاتی ا ت و در انحصار او ا هت. باشد. ًاوّلیت و بی

د هم نیست. مباحث ت حید این مطلهب را قابخ تعد یتاعطایی نیست و از نظر این ذات

، تمهام یتابد اما. یهمعنا دارد و نه ییر یه، نه ذاتیهییر ربان یتثابت کرده ا ت. پس ازل

ها را ایجاد کهرده ا هت. ایهن م جه دات اند و تداوند آنکائنات که آیاز دارند، نب ده

که از نظر ذاتی فقیر إلی اهلل هستند، از نظر آیاز فقیر مطلهق إلهی اهلل هسهتند، از نظهر 
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ای ا هت، نیهز ی ییر النّهایهل المطلقهل کهه افاضهها تمرار نیز همچنین و از نظر بقاإ إل

 همچنین. 

إلهی  جنهتعد عقلی عرض کردم، این ب د که اگر ونانچه اههخ ایرادی که در این بُ

ط ر کهه اشهاره ه، فعهال  کهه نیسهت. همهانلمطلقه که آتر ندارد. شأنن البتییر النّهایل ا

 جنهتو اهخ  جنتایل المطلقه فرم دند، مبنا، بسیار مبنای در تی ا ت. إلی ییر النّه

بهه طه ر  جنهتای که ما داریم و اگر إلی ییر النّهایل به دن اههخ هستند بر حسب ادلّه

و  هایر ادلّهه مهانع  یههنقله ت اند ادلّهمطلق افاضتن و بال.یر، اگر عقال  محال باشد، نمی

 جنهتخ اهه یههً نهایهت ابده آن شبیه دلیخ عقلی را که برای ا تحاله باشد. اگر ریش

برطرف بش د، مطلب ممکهن ت اههد به د. اوّل  این دلیخه مثال  عرض کردیم، اگر ریش

 اثبات امکان ا ت، بعدًا اثبات تحقّق ا ت.

گ نه نیست اگر ما امکان ویزی را اثبات کردیم، مالزم با تحقّق باشد. بله، اگر این 

حقّهق ا هت و تحقّهق تحقّق آن را اثبات کردیم، پس امکان دارد. و ن امکان قبخ از ت

رجحانی امکان ا ت. اشکال این ب د که وط ر امکان دارد این م ج داتی که، ه نتیج

هها آتهر نداشهته آن جنهترونهد ت دشهان و می جنتهایی که، مکلّفینی که به انسان

ها محدود نیست  پهس ش د. مگر هر جزئی از اجزاإ زمان آنباشد و این ًمحدود می

 جنهتکالی ندارد. اگر هر جزئی از اجزاإ آن زمانی که اههخ مجم ع محدود ا ت، اش

گردند إلی ییر النّهایل، ونانکه ههر جزئهی از اجهزاإ ایهن زمهان محهدود می جنتوارد 

شه د اجهزاإ محهدود باشهند و کهخّ ا ت، مرکّب از این محدود هم محدود ا هت. نمی

اگهر  حتیا ت، ًمحدود باشد. و ن کخّ مرکّب از همین محدود و محدود و محدود 

نهایت اجزاإ محدوده را تص ّر کنید و به هم ملزم کنید، کخّ تعبیر در ت باشد. اگر بی

محدود ت اهد ب د. ًمحدود ب دن اجزاإ و کلّی که اجزاإ آن هر یک، هر یک محدود 

 هستند، یل  ا ت. 

  ها بالفعخ وج د داشته باشد.این در ص رتی ا ت که همه آن -

ه ایهن مطلهب البتهدهیم. ا ت. حاً بالفعخ را هم جه اب مهی هااین یکی از آن -

ش د که و ن ههر کنم. این اجزاإ ًمحدوده که اشکال میبعدی آن ا ت که عرض می

ت اند باشهد، وه ن إلهی ییهر النّهایهل جزئی محدود ا ت، پس کخّ إلی ییر النّهایل نمی

ل به آتهر داریهم کهه نهه ًمحدود ا ت. ج اب آن این ا ت که ما یک ًمحدود از اوّ

اوّل دارد و نه آتر دارد که این م رد بحث ما نیست. یک ًمحدود داریم کهه از نظهر 

آتر ًمحدود ا ت، اوّل محدود ا ت. کهخّ جههان تلقهت آیهاز دارد و از نظهر آیهاز 
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محدود ا ت. قبخ از آن نب ده ا ت، بعد از آن تداونهد ایجهاد کهرده ا هت. ولکهن از 

عالمین، و ن قدرت و رحمت و الربه دود ا ت نه ذاتن، بلکه به افاضنظر انجام ًمح

إلی  جنتو اهخ  جنتداشت نگه یتنهایت ا ت، در فاعلعلم حق  بحانه و تعالی بی

ییر النّهایل عجزی در کار نیست. قدرت حق  هبحانه و تعهالی و علهم او و رحمهت او 

رحمت انسهان بگ یهد بایهد  نقصی ندارد که از نظر نقص قدرت یا نقص علم یا نقص

 آتر محدود ش د، آتر داشته باشد.

گیرد متعلَّق قدرت، اگر متعلَّق قدرت ذاتن محال باشد، قدرت به آن تعلق نمی اماو 

و ما دیروز ت ا تیم این حرف را بهزنیم کهه متعلَّهق قهدرت ذاتهن محهال ا هت. امهروز 

ای اثبات امکهان بقهاإ إلهی ییهر کنیم تیر، متعلَّق قدرت ذاتن محال نیست. برعرض می

ه دو ویز ًزم داریم: قدرت مطلقه و علهم و رحمهت مطلقه جنتو اهخ  جنتالنّهایل 

اگر متعلّق قدرت که ابقاإ إلی ییر النّهایهل باشهد،  اماایرادی ندارد.  اینکهعالمین، الرب

 اللَّهَ إِنَّ» بلکه« ةقدرال في لضعفٍ ً»گیرد. ذاتن محال باشد، قدرت به محال تعلّق نمی

لی ا هت کهه قهبال  این ًشیإ مطلق ا ت که این « قَدیرٌ إٍشَيْ كُخِّ عَلى هم بحث مفصهّ

 کردیم. 

 آن م ج دی که امکان دارد، آن را ایجاد کنند، این شیإ ا ت به عن ان مها یَعه د،

بهر  اگر شما ویزی را در نظر گرفتید که لفظ ویز را اماکنیم. عن انی که بعدًا بحث می

ویز نیست. این ً شیإ مطلق ا ت. در  اماکنید مانند اجتماع نقیضین، آن اطال  می

تص ّر هم محال ا ت. در منطق ما ایهن صهحبت را داریهم و بهه آقایهان ایهراد داریهم. 

شه د. در ههی  کنیم اجتمهاع نقیضهین ا هت، تصه ّر نمیگ ینهد: تصه ّر مهیها میاین

ابعههاد جمههع نقیضههین امکههان نههدارد. وههرا مهها  عههدی ازصههقعی از اصههقاع و در هههی  بُ

ش د تص ّر کرد، محال ا ت تصه ّر گ ییم اجتماع نقیضین محال ا ت  و ن نمیمی

از ه وج د تارجی اجتماع نقیضین و یا ارتفهاع نقیضهین نشهأت گرفتهه کنیم. ا تحال

فهمیم، تص ّر ا ت. هر وه کنی، من در یک آن هستم و نیستم. هستم را مهیه ا تحال

ت انهد جها بگیهرد. جمع بین هستم و نیستم در هی  م.زی نمی امافهمیم. یستم را مین

 بِكُهخِّ»کهه  یهتهم امکان ندارد. در عمق علهم رب ب یتعلم رب ب باًتر از م.ز، در صقع

عهالمین محهال ا هت، وه ن اصهخ ایهن الربا ت، اجتماع در بُعد علمهی « عَلیمٌ إٍشَيْ

ر ذاتن محال نب د  اشکال و ایرادی که در این جریان ب د اگ اماقضیه ذاتن محال ا ت. 

و  جنهتگ ییم ییهر، بقهاإ إلهی ییهر النّهایهل ، ذاتی نمییهکه بقاإ إلی ییر النّهایل حقیق
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ش د محال ا ت، یا هر وه و یا هر وه، این از نظر عرضی و بال.یر گفته می جنتاهخ 

 ورا  

ندارد، و ن اجزاإ این زمهان محهدود  و ن اجزاإ این زمان که آیاز دارد ولی آتر

 . ج اب: ما دو گ نه محدود داریم ا ت، پس کخّ این زمان هم محدود ا ت

یک گ نه محدود داریم اوّل محدود ا ت، آتهر ههم محهدود ا هت. اوّل معهیّن  -1

هایی کهه گ نههگ نهه محهدود ا هت. آنا ت، آتر هم معیّن، بعد فناإ مطلهق. ایهن یک

 صحیح ا ت.

 نه محدود داریم که اوّل محدود ا ت، آتهر ًمحهدود ا هت بهه عکهس یک گ -2

 یهتا هت، ازل یهتنداریم. اوّل ًمحدود، آتر محدود نداریم. وه ن اوّل ًمحهدود ازل

کهه در انحصهار حهق تعهالی  هبحانه و  یههذات یهتمعنا ندارد و ازل یها ت و ییر یهذات

 گ ییم دو فرض ا ت.مستلزم ا ت و لذا می یهذات یتتعالی ا ت، این با ابد

یک فرض این ا ت که اوّل محدود ا ت و آتر محدود ا ت زمانن، مکانن، ک نهن،  

عد دیگهر ایهن ا هت کهه م ج دات ییر از تدا هی  هستند. بُه کیانن و هر وه. ذاتن هم

اوّل محدود ا ت، آتر ًمحدود ا ت. اوّل محدود ا ت و ن تدا تلق کهرده ا هت، 

ته د ه  ن تداونهد بهه علهم مطلهق و قهدرت و رحمهت مطلقهآتر ًمحدود ا ت  وه

ندارد. در فعلی آن ج اب داریم. ا تمرار  یتدهد. ا تمرار علی التّتابع فعلا تمرار می

 ،علی التّتابع. مثال: عدد، عدد از کدام این دوتا ا ت  عدد اوّل محدود ا ت یا نه  بله

شهما ههر وهه عهدد بهاً ًمحهدود ا هت.  شمحدود ا ت، آتراوّل . عدد صحیح یک

فعلیت ندارد. اوّل محهدود ا هت، آتهر ًمحهدود  امابروی، باز هست، ًمحدود ا ت. 

ا ت، منافات ندارد که اوّل محدود باشد و آتر ًمحدود باشهد. و ً  هیّما در مه رد 

 ت اهد، مگر معدودها محدود نیستند  فرض ما که بالفعخ نیست. و ن عدد معدود می

 ] ؤال[ -

کنیم. گ ییم. ما در عدد داریم بحهث مهیها صفر هستند، ما عدد را داریم مینآ -

یها -ا هت  یهکمالحظه بفرمایید. این عدد که آیاز آن از نظر عدد محدود ا هت کهه 

ت انهد آتهر آن شهأنن ًمحهدود ا هت، بالفعهخ نیسهت و نمی -یک ده هزارم یک ا ت

 امهای اهلل معدود و محهدود هسهتند. باشد. بالفعخ معدود و محدود داریم، تمام ما   

عهد عهدد، عهددی ا هت کهه معهدودهای عهد دارد  یهک بُعدد ًمحدود ا ت. عدد دو بُ

عد عدد، عددی ا ت کهه معهدودهای ً نهایهل را نشهان دهد. یک بُبالفعخ را نشان می

ش د شما بالفعخ یک عهددی دهد. اوّلی بالفعخ ا ت، دومی شأنی ا ت. یعنی نمیمی
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شه د، ههر عهددی را حسهاب کنیهد اضهافه میا هت. البتهه  شید کهه ً نهایهتداشته با

ش د، وه معدود بیاید و وه نیاید. اگر معهدود ش د، میش د، میش د، میمضاعف می

باشد که بالفعخ ا ت، اگر معدود بیاید شأنن ا ت. اگر معدود نباشهد و نهه بیایهد، ایهن 

 تص ّر عددی ا ت، فق  مثال زدم.

ن را در ح ار مطالعه کنید، در ترجمه هم که ما این را بحث کهردیم. مها آقایان ای 

باید کجا بگردیم محال ا ت  وقتی ا تحاله بیّن باشد، ط ری که قابخ تردیهد نباشهد. 

ط ر ایراد کند، بگ ید این م جه داتی کهه ا ت. اگر کسی این ط رباز کردن مطلب این

، اگر إلی ییهر النّهایهل هسهتند، زمهان جنتو اهخ  جنتتداوند آفریده ا ت و ً یّما 

إلی ییر النّهایل هستند، إلی ییر النّهایل بالفعهخ هسهتند  اماا ت، مرکّب از زمان ا ت، 

یا شأنن هستند  زمان شأن ا ت. آنِ اوّل، آنِ دوم. إلی ییر النّهایل زمانن هستند، کیانهن 

ه عدی از ابعاد همستند، در هر بُهستند، معرفتن هستند، حظّن هستند، وه هستند، وه ه

 ش د و مخص صن آنات زمان. آن در یک آن جمع نمی

ایراد این ا ت. اگر ما از اوّل زمان بهشتی، و   آن و قسمتی از آتر آن برداریم، 

ش د یا نه  باید کم بش د، کهم نشه د کهه بهه جهای یهک میلیه ن و دو، بها یهک کم می

رونهد، مها  د. اگهر از آیهاز کهه بهه بهشهت میشهمیلی ن منهای دو مسهاوی ا هت، نمی

حساب کنیم که فرض کنید یک  ال بعد رفت، دو  ال بعد رفت، دو  ال اوّل رفهت، 

 ه  ال بیرون آمد، بعد دوباره رفت. وه از اوّل کم کنیم، وه از و   کم کنیم تا آن 

أن ا هت. گیرید. بالفعخ که نیست، باای که شما دوام فی الجنّل را در نظر مینقطه لشهّ

ه ته اهیم در آن ت قّهف کنهیم و  هؤال کنهیم. ایهن نقطهای کهه مها میاین نقطه، نقطه

کنیم و این آترینِ آترین ا ت که ما داریم روی آن  ؤال میه آیازین ا ت، این نقط

ش د یا نه  بله، از کجای آن  اوّلی را بردارید، کم میه نقاط و   ا ت. اگر شما نقط

شه د. اگهر از و ه  شه د  از اوّل کهم میز اوّل بردارید از آتر کم میاز اوّل آن. اگر ا

آید. آترین را بردارید، بعد نقاط دیگر میه ش د. اگر این نقطبردارید، از و   کم می

ش د، ابد که آتر ندارد، بالفعخ هم نیست. ایهن شما از هر جا کم کنید، از ابد کم نمی

ش د. پهس ایهن از ش د، از اوّل کم میوه کم میابد بالفعخ نیست، آتر هم ندارد. هر 

 نظر آتر ابدی بال.یر ا ت، از نظر ییر آتر محدود ا ت.

 آتهر زمهان ا هت. و   آن که  محدود باشد ییک م ج دوه مانعی دارد آیاز  

که این دائم الفضخ و دائم الفیض با قدرت آن ًمحدود به وه حساب  به حساب این

دههد. گذارد این م ج د از بهین بهرود و ا هتمرار مینمیو رحمت و علم مطلق ت د، 
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اصه ً  وجه د کائنهات  ،ندکتر میآن محال ا ت  مطلب دیگر که این را روشنکجای 

 در عالم...

 ] ؤال[ -

. اوّل که دارد. اجازه دهیهد مطلهب از ههم بهاز نشه د، شنه مثخ ت د، به قدرت -

ته اهم ن شهتم، می ههم با قلهمو  کنم. فکر کردمصحبت میو کنم و ن دارم فکر می

آن را عرض کنم. بعد آقایان نظر دهید. ا تحاله کجا ا ت  ا هتحاله بهه ایهن ه تالص

اگر بعضی از این اجزاإ زمهان را بهرداریم، مجمه ع ایهن م جه دی کهه  که حساب ب د

ش د. از کجا  از و   آن. از آن آترِ ش د یا نه  کم میآیاز دارد و آتر ندارد، کم می

ت انید از آترِ ًآتر کم کنید. ندارد. اصال  نمی یتآتر فعلش د، و ن ًآتر کم نمیً

 یتت د کم کنیهد، ذاتیهه باشهد. از ابهد یتت انید از ابدو ن ًآتر ا ت، مگر شما می

های متتابع... این مطلب زمان امات انید کم کنید. زمان ا ت، بسم اهلل. عرضیه هم نمی

 کند. ین مطلب را بیشتر روشن میکنم، ارا که عرض می

تکه ینی « کُهن»اص ً  ایجاد این م ج داتی را که تداوند آفریده ا ت، بها اراده و 

زنیم مثهخ نه ر هها وگ نهه ا هت  ات مهاتیکی ا هت  نهه. مثهال مهیب ده ا ت. بقاإ آن

ر را ت رشید، ن ر بر ، اگر ن ر بر  به این اتا  ما، زیرزمین ما افتاده ا ت، آیا این نه 

میهرد. رها کرده ا ت  وه منشأ بر  باشد، وه نباشد این ن ر مدّتی ا ت، بعد ههم می

صال بهر  از منبهع بهر  منقطهع شهد، ایهن نه ر دیگهر وقتی که ات نه، آنن و کمتر از آن،

ن ر ، کممرده ا ت، نه وج د دارد، کمرنگ ا ت، نه وج د دارد ،نیست. نه وج د دارد

مثهال در عهالم که ن، حهق  هبحانه و تعهالی کهه ایجهاد  ا ت. این معنی حرفی ا ت.

فرم د، نزایید، وًدت از درون ذات نب د، وًدت از برون ذات نبه د. کهائن اوّل مه رد 

 بحث ا ت. 

نخسهتین ا هت، قبهخ از آن ویهزی ه ای را که تداوند آفرید که مادّنخستین آفریده

 النَّهاسُ أَیُّهَها یا»ت دش هست  نه، نب د که آن را نگه دارد. بعد آفرید. حاً که آفرید، 

ته اهیم ذات آن فقر ا هت. ماننهد بنها و بنّها نیسهت. فهر  دارد کهه نمی 1«اْلفُقَراإُ أَْنتُمُ

تفصیخ بدهیم، و ن قبال  صحبت کردیم، فر  دارد. مثال: اگر شهما ایهن را بهه د هت 

افتد پس پایین میماند و  جا میبگیرید، وقتی که د ت را رها کنید، این مقداری این

یا همان لحظه افتاده ا ت  افتاده ا ت. وه ن بهه جهایی کهه بنهد نباشهد، اصهال  وهرا 
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هها، عبهارت بایستد  م ج دات عالم آفرینش نیز اگر نازی کنهد، از دم فهرو ریزنهد قالب

هها ویسهت!  ها ویست!  اصال  همه ناب د محه  صهرف هسهتند. قالبیل  ا ت. قالب

ماند  نخیر، اگر آنی پروردگهار و آنچه که در قالب ا ت، باقی میرود قالب از بین می

عالم، آن اراده تک ینی را به تعبیر ما ترمز بگیهرد. آن اراده تکه ینی را ا هتمرار ندههد، 

ت اهد. در همان لحظه که ا تمرار داده نشد م ج دات کال  منعدم هستند، اعدام نمی

. اگر در بعضی جهات فقیر ا هت و در ت اهد که فقر مطلق نیستاعدام م ج دی می

اگهر  امهات مان به شما احتیان دارد،  صدبعضی فقیر نیست، یک آدمی که برای روزی 

بعهد از  میهرد،ت اند بخ رد زنده باشد، این نمیرا ندهید، علف هم می ت مان صدشما 

ت که نیس ط راگر ونانچه تمام هستی این م ج د افاضه ا ت. این امامیرد. تی میمد

حهق ا هت و لطهف حهق ا هت، مهن ه ست، تمام افاضههمن و لطف حق، من و آنچه 

ها را آفریهد، بهه مها ا هتقالل کهه ویزی از ت د ندارم، وقتی هم که تداوند من و من

 نداد. ا تقالل دادنی نیست.

این فقر مطلق، نه فقیر، فقر مطلق به معنای مصهدری یها بهه تعبیهر آقایهان معنهای 

طلق ا م نباشد، فعخ نباشد، إلی یعنی وه  باز إلی ممکن ا ت معنا حرفی، این فقر م

تر ا ت. این فقر مطلق ا هت، وقتهی تداونهد آن فقیهر جا از إلی هم إلیاین امابدهد، 

نخستین ا هت، بایهد رهها کهرد  تیهر، بایهد ه ایجاد فرم د که مادّ شیإٍ من ًمطلق را 

دارد. مرتّهب نگهه مهیه  د دارد، این افاضمرتّبی که وجه مرتّب افاضت بکند. این افاض

اگر بخ اهد از بین برود، اعدام نیست، انعهدام ا هت. اگهر مها بخه اهیم کسهی را تانهه 

ماننهد  بکشهیم، -)معاذ اهلل( که نیست-تراب کنیم، کسی را )معاذ اهلل( مستحق ا ت 

اعظم طار  که در پاکستان اوّلین و آترین فحش را به ولیّ امر داده ا ت بکشیم، اگر 

مسلمین جهان ه بخ اهیم کسی را اعدام کنیم، این کار وج دی ا ت، اعدام ا ت، هم

تر و کافرتر تر و مرتدتر و تطرناکوظیفه دارند این شخصی را که بسیار بسیار نانجیب

 آن هم هست و پخش ت اهد شد.ه اعدام کنند. اعالمیاز  لمان رشدی ا ت، 

ای آن فهیض ًزم نیست تداوند اعدام کند. لحظهه امات اهد، ببینید این اعدام می

نظر کند و ادامه ندهد ن ر وج د الهی را، آنن عدم صرف، نه هستند و تک ینی را صرف

ها کم شده ا ت. به آنه اند، نه هستند و بنیکم هستند، نه هستند و وهره ع ض کرده

 ها اعدام مطلق هستند. ط ر کلّی این

قدرت دارد و لطف دارد و علم دارد به طه ر « قَدیرٌ إٍشَيْ كُخِّ عَلى»آیا تداوند که 

مطلق که نگذارد از بین بروند  وه کسی مهانع ا هت  بخهخ مهانع ا هت  جههخ مهانع 
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تداونهد ه یا آن مه رد ارادها وج د ندارد ا ت  عجز مانع ا ت  از طرف تدا که این

اگر ت رشید ونانچهه در ن رپاشهی ادامهه دههد، آتهر  -مثال ا ت-که ا تمرار بدهد 

داشهت در وصهخ کهردن  یهتداشت وه  اگر ت رشید ازل یتدارد  نه. اگر ت رشید ازل

ن ر و اناره آتر دارد  آتر در ص رتی دارد که تسته بشه د. بخهخ پهیش بیایهد، عجهز 

 پیش بیاید، مصلحتی پیش بیاید. پیش بیاید، نادانی 

ا هتمرار جههان.  اینکهت اهد، نه پس قضیه به عکس ا ت. انعدام جهان دلیخ می

عهالمین و رحمهت الربه عهالمین و حیهات مطلقهالربه مطلقه ا تمرار جهان به اراد

جها این یعالمین، مادامی که مانعی در کار نباشد این ا تمرار دارد. کجهاالربه مطلق

 ا ت  اصال  ایراد وج د ندارد.ایراد 

 وط ر  1«اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما»فرماید: ای که میآیه -

ای نداشهت. عقلهی داشهتیم، ادلّهه فایهدهه کنیم. اگر ونانچه مها ا هتحالبحث می -

عالمین به وقه ع نزدیهک الربعقلی، امکان و امکانی که از نظر فیض ه حالت ا تحال

کند، مگر مخالف فضخ نیست  برد محدود می جنتوند کسی را که در ا ت. ورا تدا

بیشتر ا ت یا محهدود بیشهتر  یشتر باشد بهتر نیست  آیا ًنهایهمگر فضخ هر وقدر ب

ت اهیم به ا ت  جهخ ا ت، عجز ا ت، بخخ ا ت، مانع ا ت  ورا از بین برود  نمی

ق آن بهر مبنهای امکهان رجحهان دارد. نه، تحقّه یتحتم اینکهاین ا تدًل کنیم، برای 

 دارد، این ایراد اوّل کنار رفت.

ایراد دوم، ایراد دوم که وند روز پیش عرض کردم جزإ ایرادهها و  هؤاًت ا هت.  

انهد و های مهادّی را بردهدر همین دنیای ما، متمدّنینی هستند که تمام حظ ظ و لذّت

از لباس ن  تسته شده ا ت، لبهاس کنند. اند، بعد قضیه را به عکس میاند و بردهبرده

رود. از تمیهز به دن پ شد. از لباس پ شیدن تسته شهده ا هت، لخهت راه مهیکهنه می

 ش د. میش د، ت ب ورک تسته می

ت اند راکد باشهد و در یهک زمهین درجها این حالت انفجاری ا ت. و ن بشر نمی

ت اند قص، بدون إلی نمیلنل باشد. حرکت إلی الکمال، إلی ابزند، بشر باید دائم الحرک

باشد. مِن برای کلّی ا ت، إلی هم از بهرای کلّهی ا هت. بنهابراین آدم در بهشهت مرفّهه 

بماند و همه ویز هم فراهم باشد، هی  ناراحتی هم نیست، هر وقدر زن بخ اهد، هر 

وقدر لباس بخ اهد، هر وقدر یذا بخ اهد، هر وقدر بهشت بخ اههد، بهاب بخ اههد، 
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ت اهد که انگ ر بدهد که اگر حرص نکند، ت اهد، حرص کردن م  نمیمیآب دادن ن

تَهي مها فیهها لَكُهمْ» ت اههد.هها را نمیانگ ر ندههد. این كُمْ تَشهْ  مها فیهها لَكُهمْ وَ أَْنفُسهُ

ر هد، بسهیار آن ویزی را هم که عقهخ انسهان نمی 2«مَزِیدٌ لَدَیْنا وَ»دیگر: ه آی  1«تَدَّعُ نَ

 «.مَزِیدٌ لَدَیْنا وَ»ر د ً و بعد عقخ او نمیباً ا ت و حا

کسی بگ ید آدم در دنیا به وهه ویهزی زنهده ا هت  بهه امیهد، امیهد بهه آینهده، در 

نهایت که فرض کنید، همین اآلن بهشت به امید یعنی وه  هر وه شما بخ اهید تا بی

مانیهد و میکند. اصال  ورا شما بمانید  یک مهدتی شهما تداوند برای شما م ج د می

 یهرود هم حظ ظ جسمانانسان که در بهشت می روید. وند ج اب دارد:بعدًا هم می

دارد. در هر دو حظ ظ آینده در کار ا هت. وطه ر  حظه ظ  یهدارد، هم حظ ظ معن 

معن ی که بیّن ا ت. در بهشهت برزتهی و بهشهت یه م القیامهل الکبهری مگهر عبهادت 

دارد. هر وقدر عبادت بیشهتر، معرفهت بیشهتر  نیست  مگر معرفت نیست  حتمن وج د

 وَ»ا هت.  جنهتا ت. معرفت بیشتر عبادت بیشتر و این بهاًترین لهذّت از بهرای اههخ 

 آتر دارد  3«    هِ الخَّ مِنَ رِْض انٍ

 ] ؤال[ -

مدام بهرو بهاً، مهدام « ارْقَْأ وَ»ا ت دیگر، تأیید عرض من ا ت.  4«ارْقَْأ وَ»همین  -

عهالمین الرببرو. عبادتن، معرفتن، آتر ندارد. ونانکه معبه د و معهروف کهه  بخ ان باً

 ا ت آتر ندارد، عبادت هم آتر ندارد.

این را قبال  مکرّر عرض کردم که این یل  ا ت که گفته شه د مخص صهن انبیهاإ و 

عار، نهه بهه تهدا برزتی بیکار و بی جنتها در من دونهم که این اولیاإ و اهخ نجات

جها تانه که نیست. آنتانه که نیست، حمّالجا ًتدارند، نه عبادت دارند، آن جهت 

 وَ» گ نه نیست که در بهشت فق  جسم، نخیر. آن ویزی که در بهشت مههم ا هتاین

مکهان مگر ا «اللَّهِ ذِْكرُ»، «اللَّهِ مِنَ رِْض انٌ» 5،«أَْكبَرُ اللَّهِ لَذِْكرُ وَ» یا« أَْكبَرُ اللَّهِ مِنَ رِْض انٌ

ین )ص( با این م انع، بها ایهن جریانهات عجیهب کهه در النبیدارد کسی که مانند تاتم
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ها بر ضدّ آن حضرت افروتتند. یک لحظه عبادت تداوند را زندگی او ب د، وه آتش

ترک نکرد، بعد که رفع م انع بش د، به محب ب که ر ید، حُجُب ترک کند. اگر شما به 

ن یسههید و مههدام جهه اب منههد هسههتی، مههدام نامههه میهیههک محبهه ب جسههمانی عالق

 ا ت  یک درجه باًتر ا ت.  ط رکنید، اینت اهید، وقتی ر یدید، به او نگاه نمیمی

وقتی شما این حجبی که نسهبت بهه ر ه ل اهلل و معصه مین حجهب نه ر ا هت و 

نسبت به دیگران حجب ظلمت ا ت، وقتی کهه حجهب ظلمهت و نه ر برطهرف شهد و 

عهالمین در الربت انست بهه محضهر مقهدّس  -حجاب ذات رب الّا-حجاب بیانسان 

شه د ت اهد  پس اگر بگ یند: نه، این نهار ا هت. میو معرفت باشد، نمی یتبعد عب د

فرماید: تدایا اگر من را که اههخ عبهادت هسهتم در نهار فرمایش امیر المؤمنین که می

من ناری که در آن عبادت ا ت را  قرار بدهی، جنتقرار بدهی و اهخ معصیت را در 

 کنی.دانم اهخ معرفت را در نار وارد نمیت اهم. ولکن میمی

معرفت ا ت،  جنتاولیاإ اهلل،  جنتنیست.  جنتاصخ مطلب فرار از نار و جذب  

ن محهال النبییتهاتمبرای  حتیش د، محال ا ت. عبادت ا ت. این یک آن نمی جنت

باًتر رود و معرفهت  یتهر قدر عب د 1«عِْلمن زِدْني رَبِّ ْخقُ وَ» ا ت. این تدرّجی ا ت.

عبهادت بیشهتر، ایهن آتهر ه معرفهت بیشهتر، معرفهت بیشهتر مقدّمهه بیشتر، عبادت مقدّم

 دامَهتِ مها»مثهخ  حتّهىآتهر نهدارد، ه نقطه 2  «اْلیَقِهینُ یَْأتِیَهكَ حَتَّى رَبَّكَ اعْبُدْ وَ»ندارد. 

 «.اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ

  ] ؤال[ -

 ادب را نگههاه ادبههی ادب را نگهاه کردنههد، ادبِهها فقهه  بیکننههد. اینشه تی می -

تّای مها ا ت که این حتّای تدا آتر ندارد. ح مقتضای اینادب  نکردند. ادب عرفانیِ

به حق  هبحانه و تعهالی ا هت. بنهابراین  یتصال ن ر معرفت و عب دآتر دارد. این ات

ت اهیهد یهک  هاعت پهیش او به محب ب کهه ر هیدید، می... شما جنتورا انسان در 

 -محبه ب مجهازی-ت اهید همیشه در تدمت محبه ب باشهید باشید تمام بش د  می

 ال، زحمت کشهیدید   ی ال،  بیست ال،  پنجاههمیشه باشید، همیشه باشید شما 

که مرکز عبهادت و مرکهز  جنتر یدید، حاً بعد از یک  اعت بلند بش ید بروید. در 

ت اهد إلی ییر النّهایل و این جا کم باشد. میت اهد آنمعرفت ا ت، انسان اصال  نمی
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تر ها عالیا ت و هر قدر درجات آن جنتحظّ ا ت و این حظّ معن ی و روحی اهخ 

 تر ا ت.، این مطلب و این جریان طبعن عالیباشد

 ] ؤال[ -

صال  مه ت نیسهت، حیهات ا هت. جا انقلی را نخ اندیم. آنه ه هن ز ادلّالبت بله، -

 حیّ ا ت. این از نظر بعد معرفتی. جنت اینکهکما 

ت انید ول کباب یهک کباب عالقه دارید، میز نظر بُعد جسمانی  شما که به ول ا 

 ال را یک روز بخ رید  یک نفر عهرب مهمهان مرحه م آقهای بروجهردی به د. آقهای 

جها یهذا بهرویم آن -ه تعطیهخ شهدهتانهه ارم کهه اآلن تهازمهمان-بروجردی فرم دند: 

ول کباب، صهبح ول کبهاب، ظههر ول کبهاب، عصهر جا باشیم. این شب بخ ریم و آن

ت انهد بخه رد. دیگهر کبهاب نمی اینکههکباب، مدام ت رد و ت رد و ته رد، بهرای ول 

روز را یک لحظه بخه رد  یهک  پانزدهروز،  دههای ش د همین ول کبابولکن آیا می

شه د امهروز اگر انسان یک روز ول کباب ت رد، برای فردا را کهه نمی ش د.دفعه نمی

فردا. از نظر حظ ظ جسمانی امروز یک یهذا، یهک فردا پسبخ رد، برای فردا فردا، پس

ولکهن امهروز جبهران  ،لباس، یک باب، یک زن، صد زن، هزار زن، هر وه، حه ر العهین

 م. ت اهد. این دوط ر میکند، این همینفردا را نمی

کسی که ایهن زنهدگی، زنهدگی پهر از  حتیآیا مرگ مطل ب ا ت یا حیات   :  م

ه فناإ بر بقاإ تهرجیح پیهدا نکهرده البتصدمات و زحمات و ناراحتی ا ت، مادامی که 

ولکهن همهین زنهدگی  ،شه دا ت، اگر فناإ بر بقاإ ترجیح پیدا کرد مطلهب دیگهری می

امالک ت د را بفروشهد و یهک دقیقهه ه مش ب و مخل ط، آیا این آدم حاضر ا ت هم

 بیشتر زنده بماند  یک دقیقه قبخ نمیرد. 

 مها فیهها لَكُهمْ»دارد کهه حیهات بهر ممهات رجحهان دارد.  یهتاصال  این مطلهب کل

طه ر إلهی انسان در بهشت اشهتها نهدارد همین 1«تَدَّعُ نَ ما فیها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ تَْشتَهي

که ممکهن ا هت و مقتضهای رحمهت و فضهخ ا هت، ایهن میهخ ییر النّهایل بماند  این

از نظهر جسهمانی و  جنتهایی که در نعیم ها ا ت. تمام میخندارد  این باًترین میخ

بهر  یههههای روحانههای جسهمانی و نعمتعاع ا ت. ایهن نعیمالشانی ا ت، تحتروح
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تَهي مها فیها مْلَكُ»مح ر بقاإ إلی ییر النّهایل هستند. بنابراین به نص ص آیات که   تَشهْ

 1«.رَحیمٍ یَفُ رٍ مِنْ نُزًُ *  تَدَّعُ نَ ما فیها لَكُمْ وَ أَْنفُسُكُمْ

ونهین  ،آید، مثخ آیاتی که دیروز بحث کردیم نخیهرو اگر احیانن آیاتی به نظر می 

شه د. قسهمتی نیست. روی آیات فکر کنید، اگر در ت فکر کنید، مطلب ط ر دیگر می

که انسان فکر نکرده و مخص صن اگر بخ اههد کهه ایهرادی وارد کنهد، از از آیات ا ت 

ه ما این کار را کردیم نه برای ایراد البتکند. گذارد، مطلب را محکم میجیب ت د می

ت اهند ایرادی داشته باشند، اگر ایراد کردند یا نکردند اگر کسانی می اینکهب د، برای 

 عَلَهیْهِمُ فَخَهرَّ»کنیم، بعهد کهه از بهین رفهت، رد ق ی میجا که امکان داما ایراد را تا آن

وجه رب ب د. مگر  3«   مِاْلإِْكرا وَ اْلجَاللِ ذُو رَبِّكَ وَجْهُ یَبْقى وَ»در  2«.فَ ْقِهِمْ مِنْ السَّْقفُ

رب آتر دارد  وجه رب هم آتر ندارد. یک وجهه متّصهخ ا هت، یهک وجهه منفصهخ 

 ا ت.ا ت. وجه متّصخ وجه ذات رب 

  ] ؤال[ -

ای از وجه رب در شما نیست  هسهت، بهه مگر شما که مؤمن هستید، وجهه بله، -

.انَكُمْ یُْخهرِنْ وَ»باقی هستید.  همان وجهه ههایی کهه تهراب ا هت، نادر هت آن 4«أَضهْ

ش د. صاف ها جبران میا ت، عصیان ا ت، بزرگ ا ت، ک وک ا ت به هر نح  این

آدمهی را کهه یهک  جنتهمیشه وجه رب ا ت. در  جنت. در رودمی جنتکه شد، به 

دهند. مانند همان پیرزن قسمت شیطانی و یک قسمت رحمانی در او ا ت را راه نمی

شه ی، روی. ناراحهت شهد، فرمه د: نهه، ته  جه ان میکه پی.مبر فرم د: ت  بهشت نمهی

رود، مهی نروی. آن مشکالتی که از نظر جسمی و روحی ا ت، به ط ر کلّی از بیمی

 وجه رب ا ت. 

ها دوام نخ اهند داشت اهخ نار که وجه رب نیستند، وجه شیطان هستند و آن اما

ط ر که ذات رب  هبحانه و همان« رَبِّكَ وَجْهُ یَبْقى وَ»به حساب مقتضای عدل الهی 

او ههم کهه دارای  یهتاو هم باقی ا هت، مربه بیّن بهه رب ب یتتعالی باقی ا ت و رب ب

ها بایهد ها ورا از بین روند  اینو درجات ایمان در ابعاد گ ناگ ن هستند، اینمراتب 
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ت اند این محمّهد ریهز را ههم نگهه ت اند محمّد را نگه دارد  نمیباقی باشند. تدا نمی

ربّ ه دارد  آن علی را هم نگه دارد  باقر را هم نگه دارد  کسانی کهه مقهداری وجهه

بماننهد و آتهر  جنتها در ش ند، اینجهی تخلیص میها وج د دارد و به هر ودر آن

 نداشته باشد. 

ماواتُ ما دامَهتِ فیها تالِدینَ» اما زنهد، مگهر مها تهدا بها زبهان مها حهرف می «السهَّ

گ ییم تا تدا وج د دارد ونین ا ت، مگر تهدا آتهر دارد ! تها تهدا وجه د دارد، نمی

 شاإَ ما إًَِّ اْلجَنَّلِ فَفِي  ُعِدُوا الَّذینَ أَمَّا وَ»ت اهد بگ ید آتر ندارد، این تعبیر ا ت. می

 1«.رَبُّكَ

 ] ؤال[ -

ی تهدامهت ایهن  هماوات و ارض برزتهی آن دام« اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ ما» -

 تیرا ت که آتر دارد، ولی وه کسی گفته دامتِ  ماوات و ارض آترت، آتر دارد  

ها عطاإ عطاإ هستند. ذات آن جنتعطاإ ا ت. اهخ  جنتینید بب 2«مَجْذُوذٍ یَیْرَ عَطاإً»

نیست  مگر به د ! « أَعْطى» مگر 3«إٍشَيْ كُخَّ أَعْطى الَّذي رَبُّنَا» ا ت. نعمت عطاإ ا ت.

کهه دارای ایهن ونهد  عطها دوام دارد. این عطىا این «هَدى ثُمَّ تَْلقَهُ إٍشَيْ كُخَّ أَعْطى»

ا هت.  رب ا ت ههر  هه عطهاإ« ىعْطَما یُ»ا ت و « عْطىمُ» ا ت و« عْطىإ»عد ا ت بُ

جها این« مَجْهذُوذٍ یَیْهرَ عَطهاإً»منتها  ویزی وج د دارد  رب یمگر در عالم ییر از عطا

 دامَهتِ فیهها مها تالِهدینَ ِ اْلجَنَّهلِ فَفِهي  ُعِدُوا الَّذینَ أَمَّا وَ»کند. تر میمطلب را روشن

آتر ندارد، وه کسی گفتهه آتهر دارد  مگهر  جنتماوات اهخ  « اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ

قهدر ایهن و هیع یعنی آن مادامیعنی آتر دارد  ج ابی که دادیم این ا ت. « دامَتِ ما»

 ما»آتر ندارد. پس از  جنتا ت، و یع ا ت که آتر ندارد، ونانکه  ماوات و ارض 

 کنیم که آتر دارد. ا تفاده نمی« دامَتِ

  ا ت.شریفه ه اهخ نار هم همان آیظاهرًا برای  -

 لِما فَعَّالٌ رَبَّكَ إِنَّ»جا آن 4«یُریدُ لِما فَعَّالٌ رَبَّكَ إِنَّ»جا ییر مجذوذ ندارد، آنبله،  -

عهدل ا هت، عهدل حهد دارد. یعنهی بهیش از آنچهه را کهه  یهتال، فعرب یهتالفع« یُریهدُ
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 امهاشهیطان ا هت.  یهتفعّالرب نیسهت،  یتالاین فع ا تحقا  عذاب دارد، عذاب کند،

 فیها ما تالِدینَ ِ اْلجَنَّلِ فَفِي  ُعِدُوا الَّذینَ أَمَّا وَ»جا کند، در اینجا عبارت فر  میاین

 «.رَبُّكَ شاإَ ما إًَِّ»بله، « اْلأَرْضُ وَ السَّماواتُ دامَتِ

بخ اههد یکی این ا ت بله، تهدا  دیروز عرض کردم: دو معنا دارد که« شاإَ ما إًَِّ»

نیست که حتمن یک اجباری در کار باشد که تداوند این  ط رکند، اینبیرون بکند می

عطهاإ ا هت،  جنت« مَجْذُوذٍ یَیْرَ عَطاإً رَبُّكَ شاإَ ما إًَِّ»را نگه بدارد. نخیر، ولکن بعد: 

ر معنهی انقطاع، مگه« مَجْذُوذٍ یَیْرَ»عطاإ ا ت. « ِ اْلجَنَّلِ فِيما »عطاإ ا ت.  جنتاهخ 

 رَبُّنَا»طه را ت اندم ه   ره انقطاع این ا ت که او باشد و از او منقطع نش د  نخیر، آی

ت د ما عطیه رب هستیم، اگر مجهذوذ بشه یم،  «.هَدى ثُمَّ إٍ تَْلقَهُشَيْ كُخَّ أَعْطى الَّذي

 رب ا ت، اگر از بین رود، یعنی عطاإ  مجذوذ ا ت و اضافهه عطی جنتیعنی بمیریم. 

کند که رحمهت و عنایهت بر این آیات بسیاری در قرآن شریف این مطلب را اثبات می

 یههعقله آتر ندارد. پهس ادلّه جنتحق  بحانه و تعالی ی م القیامل الکبری برای اهخ 

 کند و به عکس نسبت به اهخ نار.قرآنیه این مطلب را تثبیت میه دلیخ فضخ و ادلّ

 ش د میوگ نه معنا « شاإَ ما إًَِّ» -

ت اههد دو بعد دارد، یک بعد همین ا ت که عرض کهردم، تهدا می« شاإَ ما إًَِّ» -

 شعیب ا ت.ه بگ ید مثخ قضی

 تدا نیست. ه ریم ارادعلی  -

را در بهرز  یها ییهر  جنهتریمی در کار نیست، یعنی اگر تدا بخ اهد که اههخ  -

ت اهد بگ یهد: تهدا کند. مییرون نمیب« یَیْرَ مَجْذُوذٍ عَطاإً»کند ولکن بیرون کند، می

مجب ر نیست حتمن در بهشت نگه دارد، مگر کسی از تدا طلب دارد  اگر تدا مهردم 

 ال در بهشت نگه داشت، بعد بیرون کهرد، اشهکال دارد  کسهی طلهب نهدارد.  صدرا 

عالمین و وه و وه و وهه الربعالمین ا ت. مقتضای فضخ الرباین مقتضای فضخ 

بقاإ إلی ییر النّهایل ا ت ولکن در نار نخیر، فردا در نار بحهث  جنته در این ا ت ک

طه ر کهه روایهت شهده ا هت و ط ر که گمان شده ا ت نیسهت و نیسهت آنداریم. آن

ط ر نیست که بدترین ظلهم را کهه شهیطان ههم ط ر که ن شته شده ا ت. آننیست آن

بَقَْت» دانبلد نیست بکند، نسبت به حق  بحانه و تعالی داده بَهُ رَحْمَتُههُ  هَ کهه  1«یَضهَ

قهدر گ ییم مهانع ا هت، از نظهر عهدل. آناصال  آتر ندارد، بله از نظر دلیخ عقلی نمی
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 ها هم کافی ا ت.آیات مقدّ ات قرآن بر این مطلب عطاإ دًلت دارد که یکی از آن

ا ت  یک کسهی یهک  هیلی بین ًنهایت و نهایت مماثلت  1«مِْثلُها  َیِّئَلٌ  َیِّئَلٍ جَزاإُ»

نهایت  یلی بزنید، مماثلت ا ت  یک  یلی با دو  یلی مماثلهت نهدارد. زد، شما بی

شهاإاهلل بهرای بحهث إنه نهایت  یلی زدن با یک  یلی مماثلت دارد ! تتمّهوط ر بی

 بعد.

نَها لِمَها عَظِهیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُهرْإِیمَانِ وَ مَعَهارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُ رِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

                                                           

 .40. شوری، آیه 1


