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مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ هُ عََلی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»

 «.الطَّاهِرِینَ

ماِ  وَ » کند برر حسرص صردها آیره کره کرخن را  داونرد بره عنرخانانسان گمان می السرَّ

تقریر و تبيين فرمخده اسر،   3«وَ مِنَ اْلأَرْضِ مِْثلَهُنَّ»و یا  2«السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ»یا  1«اْلأَرْضِ

نجم کخن را اوسر  معرففری کررده اسر،. مرا یر  ه سخره آی اماکخن در انحصار همين اس،. 

 بلکه سه محيط دیگر هم داریم.  سماوات و ارض داریم و دو محيط دیگر

اریم. اگر از نظر کلّ کرخن سه کائن دیگر که بر کلّ سماوات و ارض محيط هستند نيز د

حساب کنيم که نباید حساب کنيم چهار کائن اس،  کائن اصلی  دا اس،  مرا راعر  بره آن 

ه کنيم.  داونرد کره عهران را از مرادکنيم. ما راع  به کائن مخلخق صحب، مریصحب، نمی

ه نخستين آفرید  آیا این عهان ی  بخش اس، که آن بخش تکليفی اس،  بخشی که زمين

ماواتِ وَ »تخاننرد در مکران تکليفری با رند کره يف اس، و مکلّفان هسرتند و یرا میتکل السرَّ

 اس،. « ما بَيْنَهُما» و «ما فيهِما»بر ه کخن فقط همين اس،  اضاف  اس،« اْلأَرْضِ

« وَ مرا فيهِمرا»در بعضی از آیات فقط همين اس،  در بعضی آیات « السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ»

آیرا مرا دليرل نر  یرا  هس، نيز اس،  هر چه « وَ ما بَيْنَهُما»عضی آیات هم نيز اس، و در ب

ظاهر قرآنی بر این مطلص داریم کره کرخن مخلرخق در انحصرار سرماوات و ارض و ارضرين 
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مرا مکررفرع عررض  اینکرهکنيم  کمرا طخر گمان میاین  ه نکنيمنجم تخعه اس،؟ اگر ما به آی

وَ مرا »  «وَ مرا فيهِمرا»سماوات و ارض  هس، الکخن کلّکردیم وليکن به عنخان حصر نبخده ا

تکليف برای ه تکليف اس،  آن کائن مخلخقی که زمينه فقط آن کخنی که فقط زمين «بَيْنَهُما

  ان و انس و سایر مخعخدات عاقل و یا غيرر عاقرلف گخناگخن از برای فر تگان و عنيتکالي

همرا و بيهنمرا وعرخد دارنرد  تمرا  ایرن که در سراسرر سرماوات و ارض و في اس، فمکلّ اما

گرخیيم. تکليف اس،  قبل اآل رر  اسر،. قبرل البررزی نمیه بخش کخن مخلخق بخش زمين

از اسر، چخن برزی هم که اس، برزی ملکخت عالم تکليف اس،. مل  عالم تکليف عبرارت 

بحر  بسريار رقيرس اسر،  تکليرف دارنرد.  ي،آن حالتی که زندگان مکلّف هستند و مسروخل

را بره ایرن مناسرب،  سالِ حرخزه مرا ایرن بحر  پانزدهاهرع برای اوفلين بار اس، که در این ظ

 کنيم.مطرح می

آیا کخن فقط ی  بخش اس، که سماوات و ارض و ارضين و مرا فيهمرا و مرا بينهمرا و 

کخن مخلخق فقط همين اسر، یرا کرخن مخلرخق   کل مکلّفين با درعات گخناگخنی که دارند

 ه دو دليل داریم.دیگری داریم؟ ب

فقط سماوات و « ٍِكُلَّ  َیْ» هچه کسی گفت 1«ٍِ فَقَدَّرَهُ تَْقدیرعوَ  َلَسَ كُلَّ  َیْ» :ی  دليل

ای دا تيم که  یِ مخلرخق و ا رياِ مخلخقره در ثابتهه قرآنی و ادلّه ارض اس،؟ اگر ما ادلّ

 ليلی نداریم. کنيم  دانحصار سماوات و ارض و فيهما و بينهما اس،  قبخل می

حصرر   کنردآیاتی که راع  به مخلخق سماواتی و ارضی و ما فيهما و ما بينهما بح  می

ایرن حصرر نسرب، بره کرخن مخلرخق در بُعرد   نيس، و اگر هم احيانًا حصری به نظر برسرد

وَ »استدالل کنيم که  ي، خاهيم به این کلّتکليف اس،. کخن مخلخق در بُعد تکليف. ما نمی

غير از  ریِ سرماوات و ارض و مرا فيهمرا و مرا  2«ٍِاللَّهُ  الِسُ كُلِّ  َیْ»یا « ٍِلَّ  َیْ َلَسَ كُ

گخیيم این عرا  اسر،   خاهيم استدالل کنيم  میبينهما  یِ مخلخق دیگر وعخد دارد  نمی

 این مطلس اس،. 

نجم سه کخن مخلخق دیگر که فرخق کرلّ کرخن مخلرخق مکلّرف ه سخره مبارکه آیات آی

رسرخل ا    عا مخلخق مکلّف نيس،. اگرر هرم برخد رفر، و برگشر،  آنداردعا ، در ایناس

)ص( بخد. تنها فردی که اوفالً و ا يرع نه سابقه دارد و نه الحقه دارد و نه معي، دا ته اس، 
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وَ لَقَرردْ رَآهُ نَْزلَرر ً »عررا رفرر، و دو مرتبرره برگشرر، رسررخل ا  )ص( بررخد. اوفالً و ا يرررع برره آن

 نجم را مطالعه بفرمایيد.ه سخر 1«.ْ رىأُ

 ]سؤال[ -

کنيم. . ما در عالم تکليرف بحر  مرینيستند  وقتی با ند در عالم تکليف ندهنخز نيست -

 امرااین معلخ  اس،.   کنيم و نسب، به قبل القيام  که مکلّف هستندقبل القيام  را بح  می

کرخن مکلّرف  امرانهای  آن کخن مخلخق اسر،  نسب، به بعد القيام   عند القيام   إلی غير ال

نيس،. کائن غير مکلّفی که قبل یخ  القيام   لس  ده اس، و یرخ  القيامر  الکبرری  رراب 

سه بُعد اس،: ی  بُعد کخنی که این کخن برر سرماوات و ارض و مرا فيهمرا و مرا    خدنمی

  اسر، وعرخد نردارددر آن کائن مکلّفی از هنگامی که  لرس  رده  دو  بينهما محيط اس،. 

 رابی که در قيامر،  خ  . س  صعخدین و نزلتينفرمخده اس، نزلتينمگر رسخل ا  که مرور 

وی أمال عنر  رخد کلّ ایرن دنيرا  رراب می  خد نخستين کلّ سماوات و ارض را  امل می

 رخد. المنتهی  رراب نمی رخد  براالتر از سردر هی  رراب نمیالمنت رخد  سردر  راب نمی

مرختی از   اولری اسر،ه در صرعق 2«مَنْ  اَِ اللَّهُ» خد  خ  رسخل ا  که فرد اوفل  چنانکه

  خد.برای حضرت حاصل نمی

دو رؤی، اسر،: یر   3«ما یَرى * أَ فَتُمارُونَهُ عَلى ما كَذَبَ اْلفُؤادُ ما رَأى»نجم ه در سخر

عرا رؤیر، این« فُؤادُ مرا رَأىما كَذَبَ اْل»رؤی، روح با فؤاد بخد و ی  رؤی، بصر با چشم بخد. 

به تما  نخر اس،  تما  قلرص رسرخل  متفوّدفؤاد اس،  رؤی، بصر نيس،. رؤی، فؤاد که قلص 

تمرا  نرخر   اندرونی وعخد محمفدی )ص( اسر، ا  که عمس وعخد حضرت اس، و اندرونیِ

« وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَر ً أُْ ررىما یَرى *  أَ فَتُمارُونَهُ عَلى». عا پيدا نبخدهم آنمعرف، اس،.  خد او 

عِْنردَ سِردْرَ ِ اْلمُْنتَهرى * عِْنردَها عَنَّر ُ ». يمکندو صرعخد اسر، کره بحر  مریو که دو نرزول 

عرا الز  اسر، بحر  آن مقرداری کره این  مفصّل بح  را در تفسير مطالعه کنيرد 4«اْلمَْأوى

 ، بصيرتی و رؤی، فؤاد اس،. این رؤی« إِْذ یَْغشَى السِّدْرَ َ ما یَْغشى»کنم. می

عا رؤی، فرؤاد . آناس،بصيرت  عافؤاد بخد  این نآ« ما زاغَ اْلبَصَرُ وَ ما طَغى»رؤی، بصر 

ر دو بُعردی معراج پيغمبرر بزرگرخا و عا رؤی، بصر اس،بخد که اعمس اعماق بصيرت بخد  این
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پرای روح برر کرلّ  مکلّف نهراد و هرم مخلخقِ رق کلّ عهان مخعخدِبخد. هم پای عسم بر ف

کررد. هري   مشراهدهعهان مخلخق مکلّف نهاد و در هر دو بُعد  دو بُعد را در باالترین آفراق 

 افقی مانند آن افس نيس، تا چه رسد باالتر از آن افس.

یگرر. عرای د :«اْلرأُفُسِ اْلمُبرينِ»نجم. ه سخر 2«بِاْلأُفُسِ اْلأَعْلى» 1 «وَ لَقَدْ رَآهُ بِاْلأُفُسِ اْلمُبينِ»

منتهرا براالترین   عایی که باالترین دیدگاه از برای کلّ عهان اسر،یعنی آن« اْلأُفُسِ اْلأَعْلى»

ی  عهان مخلخق اس، که برا پرای عسرم برر فررق کرخن عهران   دیدگاه از نظر کلّ عهان

ای در کرار نبرخد. ترهمخلخق نهاد و تما  عهان مخلخق را با همين چشم دید. دیگر مانعی  سُ

 .را دید کره  روی کرهپش، 

عرالمين امکران الرب بره رؤی، معرفتی اس، که براالترین معرفتری کره نسرب، :بُعد دو 

مرا » اس، کره ندارد  نسب، به رسخل ا  )ص(آن امکان دا ته اس، و باالتر از آن و مانند 

 «.كَذَبَ اْلفُؤادُ ما رَأى

د در چند عا اس،. یر  عهر، عا سه عا اس، و این آیات در کلّ قرآن منحصر به فراین

عمس معراج رسخل ا  )ص( از نظر بصری نسب، به دیدن کلّ عهان  لق، اس، و از نظرر 

 عا اس،  ما عای دیگر نداریم. بصيرتی که فؤاد اس، نسب، به باالترین معرف، این

ها دا ل سرماوات و ارض نيسر، ترا سه عا  داوند در این آیه معرففی کرده اس، که آن

« هُ» ؟«نَْزلَ ً أُْ ررى»از کجا   «وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى»چرا؟ . «ما فيهمَا»و  «وَ ما بَيْنَهُما» چه رسد

اسر، و هرم « هُ»عسرم  هم «هُ» خد رسخل ا  اس،.  خد رسخل ا  )ص( این « هُ»کيس،؟ 

کره از مرکص رسخل ا  )ص( باید به ی  عایی صعخد کررده با رد  هاس،. مجمخع« هُ»روح 

  المنتهی اس،.عا باالی سدر پس آن عا دو مرتبه نزول کرده با د.آن

  ]سؤال[ -

« هُرخ»داریرم. یر  « هُرخ»ا دو عاین« وَ لَقَدْ رَآهُ»اس،.   دا« هُ»کنيم  را عرض می« آرَ» -

رائری رسرخل ا   نره مرئری. رائری کنيم را عرض مری« رَآ» «خهَ» «.هُ»  «هخ»اس، و ی  « رَآ»

منتها ی  رؤی،  رؤی، فؤاد اس، که را.  دا  ؟«رآ»  چه کسی را «آرَ»ه ک ا  این رسخل س،.ا

 خاهيم اآلن از معرراج بحر  کنريم. ی  رؤی، بصری اس،. ما نمی« ما كَذَبَ اْلفُؤادُ ما رَأى»

یعنری دو « ىنَْزلَ ً أُْ ر»برای رائی رؤی، حاصل  د « وَ لَقَدْ رَآهُ» خد از آیه استفاده می کهآن

 مرتبه نزول کرد.
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نبرخد   سرماِ سرابعهیعنی صعخد معراعی رسرخل ا  کره در براالترین عمرس معرراج برخد 

مأوی اسر، نبرخد   الاس، نبخد  سدر المنتهی که فرخق عنّر سماِ سابعهوی که فخق أالم عن

تشربيه «  ً أُْ ررىوَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ»مأوی اس، به دليل  خد این آیه.  المنتهی و عنّ الفخق سدر

پس این « * عِْندَها عَنَّ ُ اْلمَْأوى * عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى نَْزلَ ً أُْ رى»باید این باال با د.   اس،

سماوات و ارض اس،  دا ل سماوات و ارض نيس،. محکخ  بره حکرم  فخق کلّ  سه کائن

 سماوات و ارض نيس،. 

کند  تکخیر کند  منفطر میکند  منفجر میا تدمير میها آیه در قيام، اولی عهان راگر ده

عبرارت از  اس، کره کلّ عهان نيس،. بلکه کائن اوفل  کندماته میإکند  کند  متزلزل میمی

 اس،. «ما بينهما»و « ما فيهما»سماوات و ارض و 

و این کرره فاصرله دارد  بااین غالف   ی  غالف دارد  عا داریمای اینمثال: ما ی  کره

غالف برا کرره چيزهرایی اسر،. اگرر گفتنرد ایرن کرره منفجرر  رد   سطحیه بين این فاصل

ای همره  رراب  د؟ ممکرن اسر، در و دیرخار  انره متال ییعنی غالف هم    د متال ی

 رراب  يرهبق کنولي  س،هس،  طاق هم هدیخارهای اطراف مخعخد با د و زمين هم    خد

سر،  ایرن فرخق سرماِ نيسرماِ  1«ذَا السَّماُِ اْنشَرقَّْ،إِ»کند می تدمير ده اس،. آن آیاتی که 

ایرن  3«وَ إِذَا اْلرأَرْضُ مُردَّْت»این فخق سرماوات اسر،.  2«وَ السَّماواتُ مَْطخِیَّاتٌ بِيَمينِهِ»اس،. 

و... تما  این تدميرها و تمرا   «ْ،لَْلزِزُ»  «مُدَّْت»فخق سماوات اس، تا چه رسد به ارض. پس 

مربرخ  این به مادون سره بخرش کرخن    خدی که در قيام، اولی حاصل میهایاین  راب

عَبْردِهِ مرا  إِلرى فَرأَوْحى» اینکرهگخ ی صحب، کرده اس،. کمرا  عا  داوند درِه این. البتاس،

علررخ   یرر  رسررخل ا  رسررخل ا  علررخ  ا تصاصرری دارد  طررخر اسرر،.هررم همين 4«أَوْحررى

قدر باز همچنين بره  الدر ليل«. عَبْدِهِ ما أَوْحى إِلى فَأَوْحى»معراج  الا تصاصی دارد که در ليل

  خد.را  امل می کلّ قرآن تصرطخر مخ

مرا   به ما نداده اسر،« آتاهُ اللَّهُ»داریم. در مطالبی که نقرآن باز ما  بر ه عدر حروف مقطّ

؟ اصالً نردارد  منتهی چيس، ال بر نداریم. از عمله عاهایی که ما هي   بر نداریم فخق سدر

منتهی و  المأوی لفرره دارد  فررخق سرردر المنتهی لفرره دارد  عنرر اللفرره هررم نرردارد. سرردر
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ایرن صرعخد « وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى» کنيماستفاده می مأوی اصالً لفه هم ندارد. از نزل  العن

که منتهای قعر و عمرس « سِ اْلأَعْلىاْلأُفُ»این « وَ هُخَ بِاْلأُفُسِ اْلأَعْلى»به کجا اس،؟ نداریم. بله 

بحر   يلری  البته« عَبْدِهِ ما أَوْحى إِلى فَأَوْحى»منتهی بخد.  المعراج رسخل ا  بخد فخق سدر

آن مقداری که مربخ  به بح   خد مرا اسر، ه عميس اس، و بسيار طخالنی اس،. من چکيد

نی دو مرتبه نزول کرده اس،. این رؤی، کجا یع« وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى»کنم. پس عرض می

عِْنردَ »از آن مکان براالتر کجا؟ « وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ ری»گخیيم. حاصل  د؟ ما قبل را حاال می

کنرد  ایجراد می تار يلری پهرن اسر،  سِر  کره گخینردسدر  به برگ سدر می« سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى

از رسرخل ا  )ص(  امراکائنرات محجرخب اسر، و  کنرد. عرایی کره از کرلّحجاب ایجاد می

فقرط    لرس و رب حجرابی در کرار با رد کره قابرل زوال نيسر، ينمحجخب نيس، و اگر ب

حجص  يهبق اما غير او طبعًا قابل زوال نيس،.برای حجاب ذات حس اس، که برای پيغمبر و 

 در بُعد معرفتی. 1«* فَكانَ قابَ قَخْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى»

 رفران   گخیند  آن عرفانها می خاهيم در عرفان وارد  خیم  آن هم عرفانی که آننمی

یکری  : خاهيم وارد آن  خیم. پس ما سه عرا داریرمنمی  اس،. آن عرفانی که از قرآن اس،

  ن آقرا برخداس،. فالن آقا نرزد فرال «عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى»مأوی  المأوی اس،. این عنّ العنّ

کره نرزدب برخد طبعرًا اسر،  آن تررکخچر آن کسی که نرزد برخد تر اس،. پس آن آقا مهم

ایرن  2«* عِْنردَها عَنَّر ُ اْلمَرْأوى * عِْندَ سِردْرَ ِ اْلمُْنتَهرى وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى»تر اس،. بزرگ

 مأوی کجا اس،؟  ارج از سماوات و ارض اس،.  العن

  یر  اسر،   یر  عرخفیاسر، وی فخق سرماِ سرابعه اسر،. یر  محيطریمأ الاین عن

عهران ه کرر ایرن برر کرلّ  ای اس، که  داوند مقرفر کررده اسر،  ی  زمينهاس، تشکيالتی

عهران  کرلّه وسط که کره متدا ل اس،. ی  کره تکليف محيط اس،. عهان تکليف دو کر

ه عس ولکن خق آن اس،. خد و ی  کره هم فتکليف اس، که سماوات و ارض را  امل می

هرر چقردر   سرماوات و ارض اسر، کلّه ای که فخق کلّ عهان تکليف اس، به اندازآن کره

مأوی هرر چره  المنتهی و عنر المنتهی و  خد سردر الفخق سدره اس،. منتها این محيط کر

 بقطرر اگر اینکه  برای قطر آن کمتر اس، اینکهمحيط آن زیادتر از قطر اس،. برای   اس،

  د.زمين بخد بيشتر میه ه اندازهم ب
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ماواتُ وَ اْلرأَرْضُ عَنَّ ٍ وَ رَبِّكُمْ مِنْمَْغفِرَ ٍ  وَ سارِعُخا إِلى»ولکن  سرابِقُخا »یرا  1«عَرْضُرهَا السرَّ

یعنری حجرم کرلّ سرماوات و  2«مَْغفِرَ ٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ عَنَّ ٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماِ  وَ اْلأَرْضِ إِلى

بایرد   قطرری دارده دایرری دارد و احاطر هدر اس،؟ حجم آن عنّتری هرم کره احاطرارض چق

طرخری به تعبير هندسی بایرد اس،   π × 4 طخری با د که این قطر و دایره که مجذور آن

یَرخْ َ نَقُرخلُ »تر از عنّر، اسر،. کلّ سماوات و ارض اس،. پس نار کخچر ه که به انداز با د

ترر عنّر، بزرگ اماچرا؟ چخن  يلی بزرگ اس،   3« وَ تَقُخلُ هَْل مِنْ مَزیدٍلِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَْأتِ

تر اس، و مطالص دیگری کره مرا از آیرات اسرتفاده از نار اس،. عنّ، بسيار بسيار از نار بزرگ

 عا سه مرحله اس،. کنيم. اینمی

 منتهی تاب  سماوات و ارض اس،؟ السدر -

 فخق اس،. تاب  نيس،  -

 ها نيس،؟زِ آنیعنی ع -

منتهی منتهی الکرخن  السدر «* عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى» اینکهبرای  -

 اس،.

منتهی عرای  الپرس غيرر از سردر نزله یعنی ی  عای دیگر بخده که نازل  ده اسر،. -

 دیگری هم بخده اس،.

  این نزول از منتهی نزول کرد السدروقتی به سخی  اینکهمن عرض کرد  برای   بله -

عِْندَها عَنَّر ُ »تازه   منتهی نزول کرد الفخق. از این مکان فخق به سدر و مکان مقا  کجا بخد؟

 «. اْلمَْأوى

 افس اعلی اس،؟ باالتر از -

یی کره افرس ی  افس اعال :منتها افس اعلی دو نخع اس،  افس اعلی اس، این  خدِ  نه -

افس اعلی مطلقی که براالتر  . خاهد بگخیدماوات و ارض اس،  این را نمیکخن س اعلی این

وَ لَقَردْ رَآهُ نَْزلَر ً »چرخن  .عا نزول کررده اسر،منتهی و باالتر که از آن المأوی و سدر الاز عف

این در هي  کتابی نيس، و در هي  بيرانی هرم نبرخده اسر، و « * عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى أُْ رى

طخر نيس، کره مرا فهميم. اینمی و کنيمگخید. ما در مخرد مطلص فکر میمیدارد آن فقط قر

 بخخاهيم از قرآن استخراج کنيم. 
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منتهای  لقر، اسر،. مخلرخق دو   یمنته« * عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى»

الم تکليف اس،؛ ی  منتهرای منتها دارد. ی  منتهای مخلخق سماواتی و ارضی اس، که ع

کرلّ که مخلخقی اس، کره فرخق هم را مخلخق دو  کلّ مخلخق  مخلخق اس،. منتهای  کلّ

گيررد. عرا را هرم مینآمأوی اسر،   العنکه منتهی اس،   السدر کهسماوات و ارض اس، 

عرا عا را  لس کرده اسر، مکلّفری در آنس،. از هنگامی که  داوند آننيتکليف عالم  عاآن

رف،  فقط رسخل ا  رفر، و نخخاهد عا   کسی هم به آننخخاهد  دنبخده اس،   راب هم 

در  دم، رسخل ا   البته- معراج در روای، داریم که عبرئيل به ی  عایی رسيده لذا در ليل

که عبرئيل عرض  -با د  حامل رسخل ا  نبخد  رسخل ا  حامل او بخدحامل  اینکهبخد  نه 

از نظرر  .داریمنر   مکان، کهاز نظر مکان 1«أَْنمُلَ ً لَاحْتَرَْق،ُ سُخلَ اللَّهِ ... وَ لَخْ دَنَخْتُیَا رَ»: کرد

مرن براالتر بيرایم برال و پرر عبرئيرل هرم  اگرر یمکان عسمانی و همين مکان مرادفهمين 

ا  ما به عایی قد   خاهيد گذا ، که نه قبل از  م  یا رسخل ا  :سخزد. بعد عرض کردمی

عرا قرد  بره آن 2« مُرْسَرل نَبِر ٌّ لَرا وَ مُقَررَّبٌ مَلَر ٌ لَرا»و نه حاال و نه بعد از  ما هي  کرس 

 .نخخاهد گذا ،

نرار هرم  اینکرهده داریم کمرا مأوی اس،. ما عنّات متعد الپس عنّ، پيغمبر فخق این عن

سرخل ا  ولکن در یر  عرایی ر  دارای ابخاب و طبقات اس،  عنّات هم دارای طبقات اس،

فرخق  آن عرای   ولریبينند کسرانی کره اهرل عنّر، هسرتندها او را میتشریف دارند  عنّتی

اسر،  مربخ  به فخق سماوات و ارض اس،. ترائی هم حاصل  آنمنتهی اس،  عای  السدر

 بينند.   همدیگر را میمنافات هم ندارد

کننرد آغاز امرر صرحب، میبينند با هم در آیاتی داریم که اهل عنّ،  اهل نار را می حتی

حساب کنريم  مانهای  خددیدن با  خد. طخری نيس، که ماصحب، تما  میه قضيهم بعد 

 خد  چقدر با رد  خد  چقدر با د کم می خد  چقدر با د نمیکه اگر فاصله چقدر با د می

 ها نيس،. خد. این حرفزیاد می

کرره  مأوی العنررنّرر، فررخق احرردی بعرردع در آن ع  د رردر آن عنّرر، رسررخل ا  وارد 

 پيغمبر در افرس مبرين قررار گرفر، وارد نشد   منتهی اس، المنتهی اس، و فخق سدر السدر

 «.* عِْندَ سِدْرَ ِ اْلمُْنتَهى وَ لَقَدْ رَآهُ نَْزلَ ً أُْ رى» بعد
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اگرر نراری  عهنّمری مرادون   بنابراین اگرر هرم نراری در سرماوات و ارض در کرار با رد

در این محيط وسي  سماوات و ارض در تدمير از بين  خاهرد رفر،.   ار با دمأوی در ک العن

و عای آن را  زمينه 1«َِ یَخْمَوِذٍ بِجَهَنَّمَوَ ع » دا برای چه درس، کند که از بين ببرد  نيس،. 

إِنَّكُرمْ وَ مرا تَعْبُردُونَ مِرنْ دُونِ اللَّرهِ » 2 «وَ أُولوِ َ هُمْ وَقُخدُ النَّرارِ» یهم با صَْل بعد  آورندمی

ظهرخر ه بح  کردیم که این نتيجقبالً که  و إلی غير ذل  4«حَطَبًا لِجَهَنَّمَ» 3 «حَصَصُ عَهَنَّمَ

 ملکخت اعمال اس،.

این زمين براال و پسر، اسر،   د  سا تمان بسازید.که زراع، کني را به  ما دادند زمين 

ید آن را درس، کنيد. این زمين نه عنّ، اس،  نه نار اسر،  نره زنردان  ما با  درس، نيس،

هري  چيرزی نيسر،. منتهرا یر  زمينری اسر، کره   نه ميخانه اس،  اس،  نه مسجد اس،

ای بررای رحمر، و عرذاب اسر، و که زمينره اس، ای برای رحم، اس، و ی  زمينیزمينه

گيررد کرلّ نيسر،  عالم  لق، را می این انفجاری که کلّ بنابراین دومی عبارت از نار اس،.

بلکه کلّ عالم  لق، در بُعد تکليف اس، که سماوات و ارض و ما بينهما و ما فيهمرا اسر، 

عرا اسر،. آندر   عنّ، که عن المأوی اسر، اما خد. و اگر هم با د تدمير می نيس، که نار

 کنيم. عا  تم میاین ی  بحثی اس، که این

 د؟ خعهنّم بعد درس، می -

عرای ه همر  ما با رد  عرای دیگرر با رده س،  ممکن اس، آن زمين  انهزمين آن  -

وقتی همه  راب  د برای  يلری از افرراد    خدزمين  راب می  چخن تما  سماوات و ارض

دادگاه ویژه  د منان امرا  زمران  از ما مخقعی عهنّم بخد کهه  ان البته خد. عهنّم درس، می

چنرد  بخد را پيدا کنند  به آن معنا عهنّم  اعظم طارقکه فتخای اعدا  بل آمدند  انه را گشتند

  خد. بعد بهش، میولی  د دقيقه عهنّم 

ما در قرآن  ریف آیات  لخد بسيار داریم. به یاد دار  بح  اوفلی که من راع  بره  لرخد 

 تخعرهم او  اس، در  راسان های معروف که اآلن هم ظاهرعیدر نجف دا تم  یکی از منبر

سرين بره نبخد چه کسی این صحب، را کرده اس،. در منبر گفته بخد یر  نفرر از آقایران مدرف

ای  روع کرده بخدنرد بعد عدفه .اس،  لخد نيس،  منکر  لخد :عنخان تفسير قرآن گفته اس،
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گفر،:  رما در برازار بره مرن بعد ی  نفر رسريد  دانستند چه کسی اس،.به لعن کردن  نمی

فرمخدید؟ گفتم: بله. گف،:  لخد را منکر هستيد؟ گفتم: نه  قرآن آیرات  لرخد  تفسير قرآن را

 ده اس، إلری غيرر  گمان لخد را معنا کردیم. معنای  لخد قرآن آن نيس، که ما زیاد دارد  

 کسانی که اهل نار هستند در نار با ند.  يهحقيق هالنهای

مرا در کرلّ : نتيجه این  رد  بدیمن آیات قرآن را کامالً  مرد  راع  به  لخد و  لخد ا

  و فی النّار داریم. بعضی مربخ  به عنّر، اسر،  آیه راع  به  لخد فی الجنّ 84قرآن  ریف 

آیه ابد دارد که دو آیه مربخ  بره  نُه لخد ه آی 84در ميان این  امابعضی مربخ  به نار اس،  

و  -هاآنه نه هم– فی النار اس، نلّدیهمه مربخ  به مخ 1« الِدینَ فيها أَبَدع»اس،: اهل نار 

فری  دینتعداد حسراب دارد. ایرن مخلّر البتهن فی الجنّ  اس، که دیآیه مربخ  به مخلّ هف،

آیه که بخشی مربخ  به اهل عنّ، اس، و بخشی مربرخ  بره اهرل نرار  84النّار که در ميان 

 64 هآیر  زاباحر ه لخد ابردی داریرم کره یکری سرخر هاس،  نسب، به اهل نار فقط ما دو آی

آمراده « أَعَدَّ» 2 «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ اْلكافِرینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعيرع»اس،.  23آیه   عنه اس،  دو  سخر

 وقتری  کردن غير از بخدن اس،. اگر زمين را برای سا تمان آماده کردند یعنی آمراده کردنرد

 این آماده نيس،.  سا تمان مخعخد اس،

 ماده کردن اس،.آ« سَعيرع» خد  -

 اس،.« أَعَدَّ»ولی   بله -

 یعنی آماده کردن؟« أَعَدَّ» -

 نه  آماده کردن غير از هس، اس،. من برای رفتن به حر  آماده هستم  نرفتم.  -

 سعير آماده کردن اس،.  نه -

پيدا کررد سرعير اسر،  هنرخز سرعير نيسر،.  ي،آماده کردن سعير یعنی آنکه وقتی فعل -

 سرعير« إِنَّ اللَّهَ لَعَرنَ اْلكرافِرینَ وَ أَعَردَّ لَهُرمْ سَرعيرع»ندارد.  ي،ین اس، که هنخز فعلآمادگی ا

 ترأعفج -اگر فرض کنيد ما ایرن آیره را نفهمريم- دید  تأعفج«   التأعفجشدیدالالنّار » چيس،؟

کره  4«وَ سَيَْصلَخْنَ سَعيرع»  3«حَصَصُ عَهَنَّمَ»  «وَ أُولوِ َ هُمْ وَقُخدُ النَّارِ»قخد نار اس،  دید با وَ

 اس،.  صَلی
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 وقخد انحصاری که نيستند  از عمله وقخدهای عهنم هستند. -

عبرارت از   ها فقط وقخد نار هستند و وقخدی که نار دارداین« وَ أُولوِ َ هُمْ وَقُخدُ النَّارِ» -

ه با رد. نرار بردون معنرا نردارد کره دا رت اصالًندارد  یدیگر وقخدالضالل  اس،  خسئ خد ر

اعمرال  هبا رد؟ مگرر نرار نتيجر وقرخد دا رته نيس،. اصالً چرا نار بایرد وقخدالضالل  خسئر

کنريم. از آیرات بسريار زیراد اسرتفاده نيس،؟ از آیات زیاد قرآن که در بح   لخد استفاده می

 ظهخر ملکخت اعمال اس،.   کنيم که مخصخصًا نار و عذاب نارمی

 ؟ظهخر دارد ما همهاعمال یعنی  -

 ظهخر ملکخت اعمال انسان. -

 ملکخت هم ظهخر دارد. -

 کند. ظهخر ملکخت اعمال در این دنيا نيس،  عای دیگر ظهخر می -

 ]سؤال[ -

 إِنَّ الَّذینَ یَْأكُلُخنَ أَمْرخالَ اْليَترامى»کنند کنند و  طا میعا کسانی که کار بد میدر این -

چره  کنرد. ملکرختبعد ظهرخر پيردا مری ؛اآلن نار نيس، 1«بُطُخنِهِمْ نارع  ف ظُْلمًا إِنَّما یَْأكُلُخنَ

مرا در نرار  بنرا بره عرذاب  رد وق، عذاب. وقتی که حساب  د و  کند؟مخق  ظهخر پيدا می

 2«وَ لَردَیْنا مَزیردٌ»ای اسر،  . عنّ، مطلص اضرافهمطلص دیگری اس،کنيم  عنّ، زندگی می

کره بحر  اسر، مقتضرای عردال، و مقتضرای چيزهرای دیگرر  این نار نسب، به نار  اس،.

 خاهد آترش بگيررد   خاهد ظهخر پيدا کند این زغال که میاین اعمالی که می   خاهيم کرد

چره آتشری؟ بردون زغرال   عرا نيسر،عا با د و آتش بگيرد  هنخز زغرال ایرنباید زغال این

  خد. نمی

 مگر اعمال عنبه مُل  و ملکخت ندارند؟  -

 أنبالشرملکرخت  هملر  بالفعرل اسر، و عنبر ل  دارند  عنبرهمُ این اعمالی که عنبه -

  خرد؟ خرد  آتش میمرغ می یعنی اآلن کسی که  اس،. ظهخر ندارند

 اعمال هم  یِ اس،؟  اس، ملکخت کل  یِ -

اس،. در تما  مرخاد اترم وعرخد  أنبالشملکخت ی  ملکخت بالفعل اس،  ی  ملکخت  -

انفجار  هآیا اآلن انفجار اس، یا نه؟ یعنی حال، انفجار و زمين امای انفجار اس،  دارد و آمادگ

وليکن باید  رایط زمانی و مکانی بياید تا انفجار حاصل  خد. این اعمال بدی کره در   اس،
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اآلن حالر، انفجرار نردارد  اآلن این اعمال بدی که اسرتحقاق نرار دارد   خد  دنيا انجا  می

إِنَّكُمْ وَ مرا تَعْبُردُونَ مِرنْ دُونِ »عا اس، که ال، ابتال اس،. حال، انفجار آنتکليف و ح عالم

این گيرانره وقتری در نرار و... « وَ أُولوِ َ هُمْ وَقُخدُ النَّارِ»  «حَطَبًا لِجَهَنَّمَ»  «اللَّهِ حَصَصُ عَهَنَّمَ

 رانه که ظهخر و صرخرتنه  وقتی دا ل نار رف، و بنا  د که این گي رف، در نار هم تارف،  

اسر،. کره سرعير   رعله اسر،بروز ملکخت   گردد بارزچيزی نيس،  ملکخت این گيرانه  آن

 «.  التأعفجشدیدالالنّار »که  رسعي

 ]سؤال[ -

کنيم. ما فقط گفتريم عنّر، آن را بح  نکردیم  بعدع بح  میاس،. م یآن چيز دیگر -

 هاسر،. ارائر ح به اس،  ی  ارائ ي،واقعه ی  ارائاس،.  ح ب هعا ارائنار آن امادارد.  ي،فعل

دهرد. مگرر قيامر،  رده اسر، کره  داوند نشان می   بح یعنی آنچه را که بعدع  خاهد  د

  ؟مرد  به نار رفته با ند

  اید در برزی با د  نار برزی. -

 برزی که برای همه نيس،. -

 نه  آنکه حضرت مشاهده فرمخدند. -

. مرا راعر  بره نرار آ ررت نيس، . پس بنابراین آن نار آ رتآن هم ی  احتمال اس، -

نرار قيامر، مخعرخد  امراعنّ، قيام، مخعخد اسر،  نار قيام، و عنّ، قيام،؛ کنيم. بح  می

چره دیرد؟   دید کسانی از اهل نار معذّب هستندحسص رویاتی نيس، و اگر پيغمبر بزرگخار بر 

 عا الز  نيس،.  آنبيندعا هم میآیا عذاب اهل نار برزی را دید؟ این

  حسيس عهنم «یَسْمَعُخنَ حَسيسَها»در آیاتی آمده کفار قبل از اینکه وارد عهنم بشخند  -

  نخند. را می

کنيم. فعالً ما تاکنخن این را فهميدیم تا بعد چره ی  بح  می به را ی  هااین ما تما  -

 امراعذاب اسر،   مخعصعمالی که قخد اس،  وقخد اعمال  ر اس،  ا خد. عهنّم دارای وَمی

ال یَسْرمَعُخنَ » کره نيسر،.« یَسْرمَعُخنَ» گخیرد؟چه مری 1«ال یَسْمَعُخنَ حَسيسَها»آیاتی دارد که 

 ؟ کسی چه زمانی؟ چه« حَسيسَها

  اس،. 2«بَعيدٍ مَكانٍ مِنْ»آن  -
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ها وَ هُرمْ ال یَسْرمَعُخنَ حَسيسَر »رسيم یکی میها را یکیحاال این آن آیه دیگری اس،. -

این  1«وَ تَتَلَقَّاهُمُ اْلماَلئِكَ ُ هَذا یَخْمُكُمُ الَّذي كُْنتُمْ تُخعَدُونَ»  « الِدُونَ أَْنفُسُهُمْ اْ تَهَْ،مَا  ف 

بررای اینکره عهرنّم مخعرخد   رنخند.برای اهل بهش، اس،. اهل بهش، صدای عهنّم را می

 را وقرخد  رده اسر،  آن وقر، صردااهل عهنّم به عهرنّم رفتنرد  آترش  رده اسر،   اس، 

 قبالً. اینکه نخند نه می

اهل عهنّم به عهرنّم برونرد صردایی در قررآن مرا نرداریم  نراری  صردایی   اینکهقبل از 

گردیم    البته ما در قرآن میای پيدا کنيدمگر بعدع  ما ادلّه  عذابی  چيزی اصالً وعخد ندارد

ای در قرآن وعخد دارد که نار که آیا اصالً ی  ا اره مگردیمیآیات قبالً هم زیاد گشتيم  در 

کبرری اآلن بالفعرل مخعرخد ال  و عهرنّم قيامر نار قيام  الکبری –نه نار برزی- کبریالقيام  

 .،اس، یا نه؟ این ی  بحثی اس

آ ر دارد: آماده کرد   اگر نبا د که آماده کردن معنا ندارد  چيزی نيسر،  آن را آمراده  -

 د.کرده با ن

. آمراده نشد. اگر من گفتم برای  ما آماده کرد   ایجاد کرد  با آماده کررد  فررق دارد -

   یعنی زمينه.ماتی اس،کردن حال، مقد

 زمينی را برای کفار آماده کرد . -

ی  مرتبه اس، که زمين وعخد ندارد  این نه آماده اس، نه  خدب اس،. یر  مرتبره  -

 -1عهنّم وعخد ندارد فقط زمين آن اسر،.     مرتبه نخيرعهنّم وعخد دارد  آماده چيس،؟ ی

بعرد   آید  زمين هم اس،کم میوقخد ی  طرف دیگر اس،. وقخد کم -2زمين آن از طرفی؛ 

 آن وق، سعير اس،.  که وق، ظهخر ملکخت  خد

 کنند  خد سعير را آماده می -

دگی دارد در دو بُعد سرعير آما نه  یعنی اآلن سعير اس، یا کنند سعير که آماده میاین  -

آن. زمين آن که در هر عای عالم اس،  هی  بُعد زمين آن و بُعد دیگر زمين پيدا کند؟تحقّس 

 آن هم اعمال عباد اس،. باید این را دقيقًا روی آیاتی که راع  به عهنّم اسر، یر  هو زمين

اهيم کرد. یکی یکری تما  آیات عهنّم  نار  عحيم  سعير ما مراععه  خبه ی  بح  کنيم.  به

 نداریم  ما عدفی، داریم کره قرآنغير از  یما که حرفی نداریم  ما رأی هس، ببينيم واقعًا اگر 

با د که بسم ا  و اگر هم با رد مرا دو بایرد داریرم: واقعًا فرماید. اگر  داوند چه می ببينيم

  هسرتند و وارد الضراللخسئاس،. باید دو  کسانی کره ر یی  باید که ناری اس، و سعير
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راعر  بره  اینکهکما  هستند ن نار ویزداد این اگر اس، ن نار هستند. ویزداد   خندعحيم می

چيزهرایی را   خد اعمال عنّتی و اعمال بهشرتی اما  اهل عنّ، این مطلص اس،  عنّ، اس،

 اس، بر آنچه در عنّ، وعخد دارد. کند که مزیدایجاد می

 دهردایرن نشران می 1«.اْلحَيا ِ الدُّْنيا وَ هُمْ عَنِ اْلآ ِرَ ِ هُمْ غرافِلُخنَیَعْلَمُخنَ ظاهِرع مِنَ » -

 باطن اهل دنيا آ رت اس،.

 دهد؟کجا نشان مینخير.  -

 از ظاهر حيات دنيا. -

یر  بُعرد براطن  2 «أَعْمَْتهُ إِلَيْهَا أَبْصَرَ مَنْ»ی  بُعد ظاهر  :حيات دنيا دو بُعد داردنشد.  -

یعنی حيات دنيا وسيله اس، که انسان بفهمد آ رتی به دنبال اس،   .«بَصَّرَْتهُ بِهَا رَأَبْصَ مَنْ»

و  گرخیی آ ررت؟ آ ررتکه هنخز نيامده اس،. مگرر  رما نمی آ رت که نيامده اس،. آ رت

 هنخز نيامده اس،.که قيام، 

 کند.گفتيد ظهخر پيدا می -

 4«وَ أُْزلِفَر،ِ اْلجَنَّر ُ»برای عنّ، نيسر،   3«وَ بُرِّزَتِ اْلجَحيمُ»نيس،  ظهخر چيس،؟ آن  -

یر  : در دو بُعرد کنرد؟کند  چطخر بروز پيدا میبروز پيدا می «وَ بُرِّزَتِ اْلجَحيمُ»کند. فرق می

 رخد عا ظاهر مریآن. زمينه این اس، که ملکخت اعمال  ر آن ه  ی  بُعد زمينآن بُعد زمين

در دو بُعرد چيسر،؟ ازالف  رخد. ازالف ازالف مری امرا  ، اسر،عنّ« وَ أُْزلِفَ،ِ اْلجَنَّ ُ»لکن و

 رخد اعمرال  :. دو برونرد هابهشرتی دهرد کرهبُعد اول:  داونرد بهشر، را زینر، میاس،: 

 بهشتيان زین، اس،.

 ازالف به معنی نزدی  اس،. -

نزدیر   ازلفر، ازالف فقط نزدی  نيس،  نزدیر   ردن و زینر، دادن اسر،.  نخير -

بررای کسرانی   خد  چطرخر؟نزدی  می آن نزدی   دن زین، اس،. این عنّ،  دنی که در

به این معنا که اهل عنّ، از راه دوری که اسر،  بتخاننرد  اس، نزدی  .که اهل عنّ، هستند

ها اسر، و طری از طررف عنّر، این راه دور را طی کنند و به عنّ، برسند. طی از طرف این

 اس،. « تِ اْلجَحيمُوَ بُرِّزَ»راع  به عحيم  امااس،. 
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 ]سؤال[ -

یر   :منتها نزدی   دن دو نرخع اسر،  زلف، به معنی نزدی   دن اس،ا .فهمممی -

نزدی  بخدنی که زین، عذاب اس،  یکی نزدی   دن زین، رحم، اسر،. در عنّر، زینر، 

. منتها یر  نيس، خاهيم بگخیيم ازلف، قرب رحم، اس،  در نار زین، عذاب اس،. ما نمی

س، که قرب اس،  ی  قربی اس، که نزدی  اس، و رحمر، اسر، و لطرف اسر،  قربی ا

منتهرا آن قربری کره از    خاهيم قرب را انکار کنيمعذاب اس،. نمی قرب ی  قربی اس، که

 تحقّرسعا در این« وَ لَدَیْنا مَزیدٌ»اس،  نزدی   دن با زین، اس، که  هبرای عنّ، اس،  ازلف

 کند.پيدا می

 به معنی ظاهر  دن اس،.« بُرِّزَتِ» -

 . طخر هم هس،همين -

 پس وعخد دارد  منتها... -

 چيسر،؟ ظهرخر  خد به چه معنا اسر،؟ آنچره کره ظهرخر نرار اسر،  ظهرخرظاهر می -

زت بررف  زنده  خند اینکهها به آ رت بيایند و قبل از آن اینکهملکخت اعمال بد اس،. قبل از 

. عهرنّم در بُعرد وعرخد دارد هرایخ  الدفنيا عهنّم برا عهنّمیزت نيس،  زت یخ  الدفنيا برفبخد. برف

د  بعد هرر دو بره بُعد زمينه در کلّ عالم وعخد دارها وعخد دارد. در ار بخدن با عهنّمیوقخد النّ

 .  خدمی خد. پس برزّت هم نزدی  می

 .،پيدا نکرده اسمنتها ظهخر  به همين معنا اس، که ملکخت وعخد دارد بروز ملکخت  -

دارد کره عرذاب بالفعرل  ير،ی  مرتبه اسر، کره فعل  این ملکخت که اس،  فهمممی -

یعنری   اسر، ي،گرخیيم ایرن  رأناس،. ما مری ي،اس،  ثخاب بالفعل اس،  این نيس،.  أن

 اآلن نار اس،؟ نخير.  1«ظُْلمًا إِنَّما إِنَّ الَّذینَ یَْأكُلُخنَ أَمْخالَ اْليَتامى» خصی که 

 دارد.نمنتها ظهخر   ار اس،ملکخت او ن -

ملکخت بروز ندارد  این ملکخت یعنی این اتم را باز نکردند که منفجرر  رخد  ولی این  -

کنند چه  ير با رد و چره این اتم اس،  دا ل آن آتش اس، و یخ  القيام  این اتم را باز می

کره مربرخ  بره   ر با د. ما ی  سير کلّی در کلّ آیاتی که مربخ  به نار اس، و کرلّ آیراتی

کنيم که اآلن نار و عقرب و افعی وعخد دارد واقعًا از قرآن استفاده میو کنيم عنّ، اس، می

معطّل اس،. چخن هنخز  بری نشده اسر،. وانگهری مگرر   یا نه؟ اگر هم وعخد دا ته با د

و در  خد سماوات  اگر فعلي، دارد  این نار در  خد سماوات و ارض نيس،؟ وقتی که این نار
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آن را چرا درس، کرد کره  دا  خد یا نه؟ پس نار  راب می  با  راب  دن عالم با د ارض 

سرال بایرد طرخل  صدای را سا تند  . ی   انه خاهيم دليل بياوریمما نمی البته راب کند. 

 خد و دوبراره بکشد که دا ل این  انه بروند. ولکن در سال نخد و نهم این  انه  راب می

ماواتِ وَ اْلرأَرْضَ وَ مرا »را دوباره بسازند؟ این کرار بيهرخده اسر،. سازند. چمی مرا  َلَْقنَرا السرَّ

اهل نار دا ل آن بروند یرا نره؟ بلره   اینکهاگر نار را درس، کردند  برای  1«بَيْنَهُما إاِلَّ بِاْلحَسِّ

 رود. ن می خد. با  رابی سماوات و ارض در قيام التدمير به طخر کلّی از بيکه  راب میآن

 ]سؤال[ -

 خاهد. چخن  ارج سه بُعدی بخد  بيشتر نبخد.  ارج فقط ی  آیه دا ،  نار؟ دليل می -

المأوی و فرخق المنتهی و عن سه بُعدی بخد و دیگر بُعد دانی ندا ، که این نار با د. سدر 

 آن.

  خند.مل  و ملکخت همه  راب می -

 د. ماناگر ملکخت  راب  خد  پس چيزی نمی -

 س،. عزِ مکخت اس،.هملکخت هس،  عهنّم  -

بالفعل اس،. چخن بالفعل وعخد ندارد. اگرر اآلن یر  عرایی با رد کره آترش اسر، و  -

عقرب اس، و حيخان اس،  این عهنّم اس،. اگر این  راب  خد  یعنی دیگر سرخزب نردارد  

 عهنّم از بين رفته اس،. پس چرا اصالً آن را سا تند؟ 

  خد. راب نمیعالم ملکخت   -

  خد  برای ایناگر با د اسم آن را مُل  بگذارید  ملکخت بگذارید  اگر با د  راب می -

 که تدمير کلّی اس،.

 با دِ ملکی دارند  با د ملکختی دارند. -

مَرنْ  راَِ »ماند. آیا عهرنّم می 2«إاِلَّ مَنْ  اَِ اللَّهُ» خد. فقط آن هر چه با د  راب می -

 باز هم باید بح  کنيم.اس،. « مَنْ  اَِ اللَّهُ»ماند که فقط می،؟ آناس« اللَّهُ

نَرا لِمَرا تُحِبُّرهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُرْإِیمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُخرِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْ »

 «.  اهُضَنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ عَنِّبْتَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَيْ»
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