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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ینَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

نهایات بادادچ نا ن ر از نظر ماده و مُدّه زیااد و اهای جنّت هر قدراجع به نعمت

سایری هاه در قارآن داریت اساتچ مقتضای فضل الهی استچ سؤالی نادارد و لا ا ا ا

ااصال ااوّ  ننّ فضال ا  ». ط ری اسات هاه ایاراد داداته بادایم اماهنیمچ بحث می

ایان « سبحانه و اعالی المطبّق فی الجنّة ا حدّ له ا مادّةً و ا مادّةًچ ا عِادّةً و ا عُادّةً

 بحث است. 

ه ست. بحث اوّ  دنبالجا انار است هه نند بحث در اینبحث راجع به نار و اهل 

ل ی م القیامة الکبری است یا های جهنّم و نار جهنّم قببحث دیروز است هه آیا ع اب

القاعدة عدالةً و نص صًا و ظ اهر من ال ّهر الحکیم لدلنّا علی ننّ الع اب فی »نیست؟ 

؟ این مدّعای ما اسات و نارا« نار اآلخرة لیس م ج دًا حتّی یدخل اهل النّار فی النّار

 اص اً ع اب برای نیست؟ این بحث جدید است.

لماذا فرض ربّنا سبحانه و اعالی علی ن سه نن یع ّب العصات و العاصین إذا لام »

إِنْ اَجْتَنِبُ ا كَبائِرَ ما اُْنهَ ْنَ عَْنهُ »چ «یت ب ا و لم یؤوب ا و لم اکن د اعة و لم یکن اک یر

انسانی هه مشم   د اعت نشده است  1«خِْلكُمْ مُدْخَالً كَریمًانُكَ ِّرْ عَْنكُمْ سَیِّئااِكُمْ وَ نُدْ

و یا دده است و هافی نبا ده اسات و باااخره داخال ناار داده اساتچ ایان ناار بارای 
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هنا احتمااتٌ عدّة نحتملها ثمّ ن کّر فی هلّ واحادٍ واحادٍ منهاا علای  ا   »نیست؟ 

 هنیم.یکی یکی سؤا  می« مالعدالة الربانیّة و علی     آیةٍ من ال ّهر الحکی

ع اب نسبت به گناهانی داده است ن ن عصبانی دده ه آیا خداوند متعا  هه وعد

استچ ناراحت دده است؟ ن ن عصبانی و ناراحت دده استچ فالن هاس هاه اّلّات 

لیس   سبحانه و اعالی اأسّت و ا »هند؟ این غلط است. هرد خداوند او را ع اب می

یطان الارّجیم و عصا ا یتغیّر بانغیار ا لمّل قین و ل  ننّ جمیع الک ن اسبح ا مثل الشاّ

ربّ العالمین لیل و نهار إلی غیر النهایة فردًا ا اصطدم ذات ربّنا و ا صا ات ربّناا و 

د د. این ما هستیم هه اگر هسی به نیزی از او هم نمی «ا نفعا  ربّنا و ا مشیئة ربّنا

دا یمچ می یتر خالف امر و نهی ما هاری انجام داد ما اذهردچ اّلّ ی هردچ ب یتما اذ

معااذ ا  دهایم یاا د یم یا همان جزای م افاق را ماید یمچ عصبانی میناراحت می

لکن ربّنا سبحانه و اعالی ا یتغیّر بانغیار المّل قین ول  عَکَسَ األمر ننّ من  و»بیشتر. 

هلّهم عطا  ا  سبحانه و اعالی طاعاةً فی السماوات و األرض و ما فیهما و ما بینهما 

محمّدیّة )ص( لم اجد ه ه السّاعة فای هیاان ربّناا فای ذاااهچ فای رب بیّتاهچ ال هیّتاه و 

( ننّ علیست له حا  حتّی اتغیّر بانغیار المّل قین و لا ل  یاروی عان اماماًا البااقر )

 1« اْلمَْغضاُ بِ عَلَایْهِمْغَیْرِ»چ «یَْغضِبُ»یکی از آیات متشابهات استچ «. غضب ا  ع ابه

دادن  یاتاین غضب خدا باید اجرید د د. غضب نسبت به ما ناراحت ددن استچ اذ

دهایمچ گااه ها باد هردن استچ گاه عادانه جا اب مایاستچ عصبانی ددن استچ رگ

لکن ربناا سابحانه و اعاالی ا یغضاب بمعنای انقیااد فای  و»دهیم ظالمانه ج اب می

ة و لیس له انقیاد و لیس له اغیّر یغیّر و ا یتغیّرچ یبدّ  و ا یتبادّ  حالةچ لیست له حال

غضب ا  »ما نسبت به حق سبحانه و اعالی است. بنابراین ه این عقید« یؤثّر و ا یتأثّر

ع ابه. الغضب بالنّسبة لربّنا سابحانه و اعاالی یجارّد نمّاا للمّلا قین ال اانی اآلدماین 

معنی اجرید اشابه این است. ل ظ غضب هه هم در خدا « یّرینال قرا  المتح ّلین المتغ

د دچ در خلق معنای هلّی خ د را داردچ درونای و بیرونای و هم در خلق استعما  می

 و...

اای هاه بارای مّلا قین دا د از آن خص صایولکن به خداوند هه نسبت داده مای

نجمع باین اللغتاین رعایتاًا اخ اننا هلّهم یعرف ن لغة العربیة ننا »د د. استچ اجرید می

للطرفین. ربّنا سبحانه و اعالی نمرنا ب اجبات هما یراها فی حکمته الربانیّة و نهانا عن 
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محرّمات هما یری فی حکمته الربانیّة احقیق ال اجبات لصالحنا نحنچ ا ربّنا و اار  

« غضبنا المحرّمات لصالحنا نحنچ ا ربّنا و لیس ا  لیغضب و ل  هان له غضب همثل

 جا غضب معنا ندارد. اگر بر فرض محا  بنا ب د خداوند غضبی دادته باددچ این

الغا ب إنما یغضب علی دّصٍ عصاه و اّلّت عن امره ألنّ ه ا التّلّات یضارّ »

به نو یغیّره نو یح ّله نو یبدّله نو ظلمٌ به نو ینقص عنه و ما إلی ذل  مان نو و نو و نو 

ذات ربّنا و ص ات ربّنا و افعاا  ربّناا سابحانه اعاالی فلایس  بعضی هلّها مرف  ةٌ عن

انتقاام هجاا اسات؟ « ع ابه الم ع د بالنّسبة للعاصی ألنه یغضب هغضبنا. ثانی: انتقام

انتقام جایی است هه هسی به من ظلم هند و در ما اردی هاه دایساته اساتچ جا اب 

هما  ربنی اق   له هما طاعة و إذا ظلمتُ ننا احیانًا ننتقم من الظّالم ا رب ه »بدهم. 

لکنّای ا  ا  و» 1«عَلَایْكُمْ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِْثالِ مَاا اعْتَادى فَمَنِ اعْتَدى»چ «ه ل 

در هلّ آیات قرآنی هه ظلم استچ ظلم نسبت به خادا نیساتچ « یعتدی علینا و ا یظلم

 ظلم انتقاص است.

مؤمناا ن مظل ماا ن و ا ینااتقص ماانهم ا ماان  النّباای مظلاا مچ نئمااة مظل ماا نچ»

هماااهمچ ینتقص من ه نهمچ ینتقص مان ریااحتهم یناتقص مان ماالهم یناتقص مان 

لکن ربّنا ا ینتقص من رب بیّة؛ ا مان  و»انتقاصی در هار است. « حیااهم ینتقص ه ا

  ذااهچ ا مان افعالاه و ا مان صا ااه هماا ا یجازاه ربّناا سابحانه و اعاالی علای  ا 

 انتقااام« الطاعااات المحمّدیّااة و لاا  حلّقاات الطاعااات المحمّدیّااة علاای هاالّ الکائنااات

 د د.نمی

 ]سؤا [ -

هشاتند هاه ه ن هشتن است. هیان نهچ ه ن یعنی هشاتن. اگار ایان اماام را نمای -

مردچ او را هشتند. ما  او را بردندچ فد  را بردندچ فد  را بردناد یاا نبردنادچ فار  نمی

 هند. بنابراین انتقام هم نیست.ینکرد؟ فر  م

و فی الدور الثانیچ ااحتما  الثانی لیس ع اب ا  سبحانه و اعالی بالنّسبة لمن »

وُعَد انتقامًا منه و انکسارًا بن سهچ ه ا ه  ااحتما  الثّانی. ااحتما  الثالث: ننّ ربّناا 

ق یاة العدالاة و ال ایاة سبحانه و اعالی نکایةً علی الظالم ینتقم منه للمظل م و ها ه 

ای قادرت داریاد ط ر است. اگر دما در یا  خاناههم همین در حالت عادی« الربانیّة
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داما اساتچ باه دی اری ه علم داریدچ معرفت داریدچ اگر فردی از افراد هه احات سایطر

 گیرید.هنید و اگر قب   نکردچ جل ی او را میظلم هندچ او را نهی می

لیس صحیح بص رة عامةچ هیت؟ نیًّا هاان إذا ظلام مکلّاتٌ ه ا صحیح دیئًا ما و »

مکلّ ًا آخر و ما جبر هنا ربّنا سبحانه و اعالی علیه رب بیّةً عدالةً مصالحیّةً قیّ میّاةً نن 

ینتقم للمظل م من الظّالم ا ینتقم فیاه حالاة التّکلیات فای دون التکلیات فاال بادّ نن 

من اادلّة العقلیّة العدلیّة علی  رورة المعاادچ ینتقم بعد الم ت برزخًا و قیامةً و ه ه 

اساتچ درسات اسات. در ایان سا می  این قب  «  رورة الحساب و الجزا  بعد الم ت

ع اب به گناهکاران داده اساتچ ایان اسات ه خداوند وعد اینکههنیم. جهت ت میا ق

او ایان  یاتعالمین و علم و حکمت او و قادرت او و رب بالربه وایت عادله هه قاعد

جاا نیساتچ باه خادا  ارر نرسایده است هه اگر هسی به هسی ظلم هردچ انتقام در این

  .استچ به خدا ظلم نشده استچ باید جزا  بدهد

ولکن هل المعاصی هلّها من الظّلمات اانسان الّ ی ار  الصّالة و اار  الصاّ م »

و الحج ه ل  و ا و ار  الحجّچ صالة رباط بین العبد و بین المعب د و الص م ه ل  

سیّما العبادات الشّصیّة العبادات ال ردیّة ه ا اانسان الّ ی ا یصلّیچ هل ظلم ربّنا؟ 

ظلم غیره؟ اچ ألنّ الصّالة لیست لغیر ا چ إنّما الصّالة هی   فهناا ناص یظلمچ ربّنا ا 

ر هاا دط ر اسات هاه ظلامدر این احتما  س مچ مظالم همین« ج اب و نص ا ج اب

 ها در دنیا لزومی ندارد.دنیا هم احیانًا جزایی دارد. گرنه غیر ظلم

عَ ْنَ فِااْ اْلااأَرْضِ فَسااادًا»المکاا ب ن بایااات ا چ الّاا ین » ماان  یٍّفسااادًا فاای ن 1«یَسااْ

ن امیس الّمس هاؤا  ظاالم ن ظلماًا باألداّاص نو ظلماًا بالمجتمعاات نو ظلماًا ال

اگر خداوند انتقاام مظلا م را « ل  و فی ه ا ع اببالعقائد ظلمًا باألم ا  و ما إلی ذ

 از ظالم ن یرد خ د این ظلم است. خ د این م رد سؤا  است.

ولکن بحث در این استچ در هارهایی هه اوّاً انسان به احدی ظلام نکارده اساتچ 

اإلنسان المشر  با  إذا لام یظلام احادًا نو إذا »ار  نماز و ار  ص مچ ار  ا حید 

بینه و بین ربّاه  چ ه ا رباط قدسیدّ نن یع ّب لظلمه و ا یع ّب إلدرا  با ظلمچ ا ب

نو ار  الصالة نو ار  الصیام بالنّسبة لألعما  التّی لیست ظلمًا نبدًا ا باا  ألنّ ا  

ب ا یظلم و ا ظلمًا بغیر ا  من ناحیة عبادة دّصیة فی ه ا الم ارد هیت ربّنا یع ّ
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اإلدارا   1« اللَّهَ ا یَْغ ِرُ نَنْ یُْشرَكَ بِهِ وَ یَْغ ِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَانْ یَشاا ُإِنَّ»و هیت یق   

 «. هیت؟ ربّنا ا یغ ر چه  النقطة الرئیسیّة لبعض الع اب

ط ر نیست انتقام باددچ به حساب ظلم باددچ باه حسااب نهارم این است هه این

یان عمال هاه ها نیست. بلکه خا د ااباوقات الّی باددچ عصبانی باددچ به این حس

هما اد ّ علای »بّش است اما ملک ت عمل ع اب است. تعصیان استچ ظاهر آن ل 

 ظُْلماًا إِنَّماا یَاْأكُلُ نَ فای  الَّ ینَ یَْأكُلُ نَ نَمْا ا َ اْلیَتاام إِنَّ»ه ه آیةٌ من ال هر الحکیم: 

م استچ هام دومای اسات. دو جنباه دارد هام هم ظل 2«بُطُ نِهِمْ نارًا وَ سَیَْصلَ ْنَ سَعیرًا

بّاش ظلم است هه انتقام داردچ هم اصل این عمل اهل ما  یتیم هاه ظااهر آن لا ّت

 است باطن آن نار است.

فی الج اب: ااحتما  الرابع ننّه ن اس ااعماا  الشارّیرة لهاا ظا اهر و لهاا »مثا : 

البااطن طبعاًا عا اب و  نّایمُر یة و مریحاة و ملا ّة و لکملک اات فی بط ن الظ اهر 

لکن ه ا الع اب الباطن ا یظهر الّا ی م القیامة الکبریچ مثا : اانسان یمارض یا هب 

الدوا  اأهل ها ا ا اأهال ها اچ زر   نسّةعند الطبیب و الطبیب یرید یعالجهچ یکتب 

باارة هاا ا غیاار ازم و هاا ا و هاا اچ اواماار و ناا اهی إذا خااالت اإل زر باارة هاا ا ازمچ اإل

« المریض نوامر الطبیب نو ن اهیهچ هل للطبیب نن یع ّبه نو ه  یتع ب بان س التّّلّات

رود. هاار بعضای از ار د د به ن ع طبیب استچ ن ن باز سراغ طبیب میاگر او مریض

دهناد هاه ماریض مراّاب بارود و یا  ط ر است. بعضی دوای نامناسب میدهترها این

 ط ر است.ا  اینه در مثها بش د. البتلّکی برای آنق

و ل  خالت المریض الطبیبچ نحن مر ا  و ربّنا سبحانه و اعالی طبیب نمرنا بماا »

عدّة و لکن إذا انساان نحن فردیًّا ه ا و ه ا و نهانا  چجسدیًّا اجتماعیًّا چیصلحنا روحیًّا

و  خالت نمر ا  سبحانه و اعالی و نهیهچ ه  ینضرّ بن سه و لماذا یع ّباه ربّناا سابحانه

اعالی ی م البرزخ و ی م القیامة الکبری؟ ج اب: ألنّ هما ننّ اّلّات اانساان الماریض 

لمّاا اانساان مبتلای  جسمیًّا ا یّلّت اعزیر الطبیب إنّما یّلّت بروز ملک ت التّلّت.

 ا ماایکیًّا م و یشرب الّلچ ه ا طبعًا یصعب مر هچ ه ا ع اب ا ب جع الصّدرچ مزه م

هااا از اّلّ اااای هااه مااریض«  ّبااه الطبیااب یضااربه الطبیااب و هاا ابحاجااة إلاای نن یع

 هنند خ د این ع اب است.دست رات دهترها می
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و ه ل  قد یقا  ننّ المحرّمات التّی بیّنها ربّنا سبحانه و اعالی لنا و ح رّنا عنها »

–لیّة و ال اجبات التّی فر ها ربّنا سبحانه و اعالی علیناچ إذا خال نا نی ال اجبات ااص

و ارهناها و خال نا المحرّمات ااصالیّة و اقترفناهااچ هناا عقاابٌ عق باةٌ  -نصلیة طبعًا

انتقامًا؟ اچ عق بة دفاعًا؟ اچ عق بة اح ّاً و اغیّرًا؟ اچ عق بة فای ن اس العصایانچ ها ا 

العصیان یظهر بعد الم ت بملک اهچ یظهر بعد الم ت فی البرزخ و فی القیامة الکباری 

 «. اهبملک 

ی  سؤا  وجا د دارد:  اماد د انسان مقداری را ی د د. در نهارمین م رد می

من ه ا ال ی جعل العصیان فی باطنه و ملک اه نارًا؟ ربّنا الا ی جعال ألهال اما ا  »

الیتااامی ماارحلتین متتااالیتین مناادغمتین بعضااهما مااع بعااضچ المرحلااة الظاااهرة یلتاا ّ 

باریم. در ما  یتایم لا ّت مایه آبلیم زده سرخ هردمزع ر ه از مرغ بریان هرد« اانسان

. اگر ظلم نباددچ گناه بادد. خا دِ ن ن گناه است -2 ن ن به او ظلم است و -1 باطن

طا ر ار  نمازچ مثا  در ار  نماز اسات. اار  نمااز راحتای اسات و وقات را هماین

ا هناد و گ راندن و خ د را مقیّد نکردن استچ ولی ار  نماز ب اااه وقتای ظها ر  یاد

جاا ظااهر نیساتچ حقیقت ار  نماز ظاهر گرددچ این خ د نار است. منتها نار در ایان

مان ها ا الا ی خلاق فای اار  »دا د: ساؤا  مای اینکهی م القیامة ظاهر است. برای 

الصّالة نارًا بملک اها؟ خلق فی ار  الت حید نارًا بملک اهچ خلق فی اار  ال اجباات 

 بعضی مطالاب را قابالً« العصیانچ ربّنا خلقچ لماذا خلق؟ نیرانًا علی درهااها هدرهات

 هنیم. عرض نکردیمچ اآلن عرض می

 ]سؤا [ -

خداوند هم در ظلامچ هام  جا این را خلط هردمچ هر دو را ج اب دادم ههدر این -

در آنچه ظلم نیستچ فقط اّلّت استچ خداوند در باطن ناار قارار داده اسات. جا اب 

 این است.

 کرده است.هاری ن -

وثان هاار نیسات؟  یاتار  صالة هار نیست؟ فعل ادرا  هار نیست؟ فعل عب د -

هار هم ار  است و هم فعل است. هام فعال هاار اساتچ هام اار  هاار اسات. لطات 

 نکردن هار نیست؟ زدن هار نیست؟ همه هار است. 

 زدن بلهچ ولی نماز نّ اندن نه.  -

اار  هنادچ ایان  چنماز نّ اندن هار نیست؟ یعنی هاری هه بر انسان واجب است -

رویمچ ما هه به دنبا  فا و عین و ام نمیمنکر نیست؟ هار است. م ر هار نیست؟  هارِ
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آیا به اختیار دما این واجب ار  دد یا بدون اختیار دما منتر  دد؟ این فعل است. 

 -فعل هام نیسات–هه واجب است اگر ار  هاری  م ر خ د ار  به اختیار دما نب د؟

 ع اب دارد.جا به اختیار دما ب دچ این

 ]سؤا [ -

بالنّسابة لألفعاا  التای های ظلام فعاالً نو ارهاًا خلاق »هنایم همین سؤا  را می -

الملک ت الناریٌّ بالنّسبة له ا اافعا  ارهًاچ ه ا اافعا  فعالً بین واجابٍ و حارامٍ ها ا 

اار  ا حیادچ اار  « و لکن اافعا  نو التّرو  التی لیست ظلمًا اطالقاًا یناسب العد 

ها یا فعل ه ر گ تنچ اک یب باا چ صالةچ ار  ص مچ ار  ذهرچ ار  عبادتچ این ار 

 ها هه ظلم نیست.این

 این ظلم به خ د است.  -

 زناد وخ اهد خ د را بزندچ به دما نه ربطی دارد؟ او خ د را مایاگر هسی می -

به خ د آسیب رسانده استچ هافی استچ ع اب خ د را دیدچ برای نه دی ری بر سر او 

حتما  الرّابع ننّ ال عال ال اجابچ الم عا   و بالنسبة لال»بزند؟ این حرف  نجم است. 

س ا  هان ظلمًا نو لم یکن ظلمًا خلق ربّنا سبحانه و اعالی لاه ال عل الحرامچ الم ع   

ر ما  ی م الدّنیا و الباطن الملک ت لیظهر اا ماایکیّاًا هماا خلاق ظاهرًا و باطنًاچ الظاه

مثاا  زدیامچ البتاه ایان  اینکاههماا « ا  اعالی بعد الم ت برزخًا و فی القیامة الکبری

هنادچ  زدا  مثا  اقریب به مطلب استچ دّصی هه با دسات ر  زدا  مّال ات مای

ریاه الخا رد و ذاتدچ سارهه مییاه دارالردارد او را عا اب هناد. خا د او ذاتلزومی ن

د د. دی ر لزومی ندارد دهتر او را انبیه هندچ نه او را انبیه هناد داردچ مرض زیادار می

 رابع.ه و نه او را ن ازش هند. این مرحل

لکن السؤا  خامسة: لماذا ربّنا سبحانه و اعالی خلق ه ا الملک ت للعصیانات  و»

غیرچ لیست اعدیاتچ إذا هانت اعدیات و حتّی ل  لم التّی لیست اعدّیات لیست ظلمًا بال

یّلق ربّنا سبحانه و اعالی للظّلم باطنًا ملک اًا یظهر ی م القیامة و علیه نن یعاقاب ا 

جا آزاد هستیدچ ن ن این« ألنّه اأثّرچ اغیّرچ غضبچ ینتقمچ اچ انتقامًا للمظل م من الظالم

چ ایان ظلمای هاه باه غیار دادچ ملکا ت ملک ای ندارد خ دش هم نب د. خ د این فعل

ن ن ظلم به غیار  امانیستچ  ط رنداردچ ی م القیامة الکبری ظه ر هندچ فرض هنید این

ا انست مطلب دی ری استچ اگار نت انسات  نت انست انتقام بکشد ]...[ است و آن غیر

 یااتجااا انتقااام هشاایده نشاادچ مقتضااای عااد  و علاام و قی مانتقااام بکشااد و در ایاان

 عالمین این است هه در عالم دی ر انتقام بکشد.الرب
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راجع به غیر ظلم نط ر؟ راجع به غیار ظلام نارا خداوناد جعال هارد در ایان  اما

واجباای هه دّصی استچ ار  آن ظلم استچ محرّماای هه دّصی است و فعال آن 

لماذا جعل ربّنا فی اادرا  به حارام دّصایچ فای ا حیاده ها ا واجابٌ »است ظلم 

ی ار  الصّالة حرامٌ دّصیچ فعل الصالة واجبٌ دّصیٌّ. لماذا جعل ربّنا دّصیچ ف

جا اب:  ةچ بالنّسبة للعمل الّیر ا بحاثملک ت الشرّ بالنّسبة لالعما  الشرّیرة الّاصّ

ی بین العاد  و ال اسق یا م ربّنا نعد  من نن یس ّ ننّه فی آیات عدّة فی ال هر الحکیم

ذا س ّی ربّنا بین المصلّی و غیرهچ بین الصائم و غیرهچ باین القیامة الکبری ی م الجزا  إ

نعم و ل ل  قارّر ربّناا سابحانه و اعاالی  محرّمة؟الم حّد و غیرهچ ه ا التس یة ن لیست 

فی فعل الصالة خیرًا ملک ایًا بعد الم ت و فی ار  الصالة درًّا نارًا بعد الم ت حتّی 

 اییدچ من اعتراض دارم. اگر اعتراض دارید ب رم« ا اک ن اس یّة

هاا نارا خداوناد ملکا ت این نماز و روزه هه عبادات دّصی استچ در ار  ایان

ناری قرار داد؟ یا اصالً ملک ت نهچ نرا ع اب را قرار داد؟ اگر خداوند هسانی هه ظلم 

لا  ننّ ربّناا سابحانه و اعاالی لام یعا ّب غیار »د د؟ اند را ع اب نکندچ نه نمینکرده

د د. آیا ار  اس یه اسات؟ خیارچ آیاا اسا یه هیچ نیزی نمی« من العاصین الظالمین

بمجرّد نن ربّناا سابحانه و اعاالی یادخل المطیعاین الجنّاة »است؟ اس یه نیست. نرا؟ 

التّی قرّرها لهم إلی غیر النّهایة إذا نمات العاصین و لم یحیایهم یا م القیاماة الکباری 

 ط ر نیست؟این «لتّس یةله ه ار ٌ 

 ]سؤا [ -

اگر دما دو عمله داریدچ یا  عملاه صحبت در این است. نرا وعده داده است؟  -

دهیادچ دهیدچ ی  عمله هار نکرد   لی به او نمایخ ب هار هردچ دما ده برابر مزد می

 بر سر او بزنید. اینکهنه 

 ]سؤا [ -

 عدالت است. روی -

هاا بهشت قارار بدهادچ آنه ارین درجبین عاصین و مؤمنینچ عاصین را در  ایین -

 بهشت.ه را در بااارین درج

الً اساتحقا  ی عاصینی هه عصیان هردند و اصاین هم ی  ادکا  است هه حت -

 جنّت ندارند در بهشت بادند.

 ]سؤا [ -
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خ اهاد و او این ج اب دارد. ج اب این است بهشت رفاتن اساتحقا  مای البته -

هانمچ نا ن ت. من فکر هردم و صحبت میاصالً استحقا  ندارد. اصل ادکا  این اس

برای هر هدام از افراد دما هزار فرد من قائل هستم. داما هاه باا ایان هماه حا اجز و 

خا اهیم باا هام صاحبت هنایم و از معاارف فرماییدچ میم انع این راه دور را طی می

قرآنی است اده هنیم. نشم من به عَدد نیستچ نشم من باه عُادد اسات. اساتعدادات و 

  نجم است. ه هایی هه خداوند به برادران عنایت فرم ده است. این مرحلیاقتل

مسالمین هاالمجرمین نیساتندچ مساالمین و  «نم نجعال المسالمین هاالمجرمین؟ ا»

آخر ندارد ولکن مجرمین  آنه مؤمنین و متّقین در جنّت هستندچ آخر نداردچ مادّه و مُدّ

الج اب: ننّ ه ا المسلم ». ا اس یه نّ اهد ب دجاعدام بش د. هالً اگر اعدام د ندچ این

ال ی ااقی ربّه سبحانه و اعالی ی م التکلیت و ار  الشه ات و ار  اللّه ات و اار  

الحی انات و هانت حیااه صعبةً مت یةً جدًّا ه ا اإلنسان یدخل الجنّة ا یدخل النّار و 

ا  اعاالی لا  ننّ ها ا ن اهی  لکن اإلنسان الّ ی ار  هل نوامر ا  اعالی و اقترب هل

 «.للمؤمنینعن بکراهچ ه ا ظلمٌ بالنسبة  اانسان نمیت

 نط ر؟در عدم ع اب  -

یا  مطلاب ایان اسات اصا اً انبیاا   جا دو مطلب است:در عدم ع اب. در این -

رینَ»فقط مبشّر ب دند یا منا ر هام ب دناد؟  ابشایر بعاد اانا ار انّ » 1«مُْنا ِرینَ وَ مُبَشاِّ

لعباد ثالث: انسانٌ یعبد ا  اعالی انّه ا چ انسانٌ یعبد ا  اعالی رغبةً إلیچ طمعًا فی ا

رحمته و جنّتهچ هؤا  قلة ه ل چ انسانٌ یعبد ا  اعالی خ فًا مان ع اباه. فالمصالحة 

ا فی اان ار فال الترب یة الرسالیة اقتضی امرین اثنین التبشیر و اان ارچ فل  ا الع اب م

گیارد روی اارا از ناار اساتچ بیشتر جان مای دع ات انبیا « ]...[چ نسلم م قع للتبشیر

ا اند انجام دهد. اگر عالقه به جنّت بّ اهاد هااری عالقه به جنّت بم رده هاری نمی

گ یناد: آخار ایان اسات هاه... ماا انجام دهدچ درصد خیلی هم است حتّی مؤمنین مای

ناد. خ اهند انجاام دهستچ همین جا هر هاری میجا هافی اخ اهیمچ همینجنّت نمی

 مؤمن هم استچ ایمان هم دارد.

دار در دع ات انبیاا  دارد انا ار هه نقش بسیار بزرگ و بسیار متین و ریشه س آن

  «.ل  ا الع اب هان اإلن ار بالع اب ه بًا من ربّنا سبحانه و اعالی»است 

  وفای به وعید ازم نیست. اامدر ی  جا گ تند هه وفای به وعد واجبچ  -

                                                           

 .213. بقره، آیه 1
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نه هسی گ ته است؟ د خی هردند. اگار وفاای باه وعیاد نکناد هاه دروغ گ تاه  -

 است.

 دروغ نیست. -

جبرانایچ  اینکاهزنام و نازدچ دروغ گ تاه اساتچ م ار اگر گ ت من باه سارت مای -

 ایچ د اعتی بادد. ا به

همیشه بشاارت جلا ار از انا ار  1«نَ یرًا وَ مُبَشِّرًا إِاَّ نَرْسَْلناكَ ما وَ»در هلّ آیات  -

 است. 

بشارت بعد از این اسات هاه  اینکهبلکه ان ار جل ار از بشارت است. نرا؟ برای  -

دهد هه دما را به جنّت خ اهم بردچ ان ار قبال اسات. ها ایمان آوردندچ بشارت میآن

 رون هالّ رسل ا  اعاالی ینا». ان ار نسبت به هل استچ بشارت نسبت به بعض است

  «رون من اأثّر عن اإلن اررون هلّهمچ إنما یبشّالمکلّ ین و ا یبشّ

 ]سؤا [ -

بشارت به بهشت استچ یکی فرار از جهنّم اساتچ دوم دخا   در بهشات اسات.  -

اگر جهنّمی در هار نب د و فقاط بهشات با دچ درصاد ماؤمنین یا  درصاد هام همتار 

 دد. ددچ اصالً نمیمی

 ]سؤا [ -

هاه در جاای خا د درسات هانم. ناهچ آندومی است هه اآلن عرض مای آن بحث -

ربّنا بشّر و نن ر هما بشّر برحمةٍ حقیقیّةٍ احقّق ه ل  نن ر عن زحمةٍ حقیقیّاة ». است

جا دارد: ی  جا اب جا است. دو ج اب در اینمنتها ی  مطلب این« احقّق فی النّار

نبادادچ انا ار اصاالً معناا نادارد.  این است هه اگر ننانچه عا ابی بارای غیار ظاالمین

بنابراین دست اه نب ّات واژگ ن داده و از باین رفتاه اسات و ماردم باه خیارات ا جاه 

 إِاَّ اْلاِِْنسَ وَ اْلجِانَّ خَلَْقاتُ ماا»هنندچ اکاملی در هار نّ اهاد با د. و حاا  آنکاه نمی

نحان نن نعباد ربّناا  قناایقیاة األولای و األخیارة بالنّسابة لّلالرهضة الحق» 2«لِیَعْبُدُونِ

 مطالبی غیر از این دو است. البته« سبحانه و اعالی یتکامل

ها هافی اسات؟ اهل نار در نار نرفتندچ برای آن اینکهثانیًا: آیا اهل جنّت به صرف 

قدر ده ات هردند در دنیا جنّت ب ده اساتچ قدر عصیان هردندچ ایننه. هسانی هه این

                                                           

 .56. فرقان، آیه 1

 .56. ذاریات، آیه 2
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در حقیقت این نصت ظلم استچ نصت عد  است و نصات در آخرت هم نار ندارند. 

و المرحلة الثالثة ننّ ربّنا سبحانه و اعاالی خلقناا لیکمّلنااچ ها ا الرهضاة »ظلم است. 

الحقیقیّة المح ر الحقیقی البدائی و النّهائی لّلقنا نن نمح ر عباادة ربّناا سابحانه و 

  إفعل ه ا ا ا عل ه اچ انّه اعالی و مثا ٌ علی ذل  األب الّ ی یرید صالح ولده یق 

ولی و ال لد م لّی علیه فال بدّ لل لد نن یعمل ما یاأمره نبا ه و یتار  ماا ینهاهاا نبا ه 

 مقتضی وایت این است. « لصالحه دّصیًاچ إذا ار  هل یستحقّ التأدیب نو ا؟

 قضیّة ال ایة ارب یة العادلة ال ا لةچ ننّ الشّص ول  هاان مّلا  چ» :س مه مرحل

الشّص ال ی اعهّد و یجب علیه نن یتعهّد اربیّة إنساانٍ ولاد نو نخ نو ها ا نو ها ا إذا 

بالعا اب حتّای نهی عنه و ا بدّ نن یعا ّب  ار  ه ا اانسان الم لّی علیه ما نمره و ما

 خ دش است.  برای مصالح«. یکتمل

ن اساتچ نا ن او آیناده داردچ ممکا هام صااد در م رد  در نسبت به فرزندش  -

در ما رد جهانّمچ در روز  اماااست در آینده این هار را نکند و به هما  خ دش برسد. 

 قیامت بّ اهد ع اب د دچ بعدی ندارد هه به هما  خ دش برسد. 

دهاد هاه نارا هندچ اگر نکرد او را عا اب مایه هستمچ اآلن اکامل  یدا می جمت -

مقتضای وایات و مطلاب دی ار  ا   ربه زدی به اینکهاین هار را انجام ندادی. برای 

نهاارم اسات. یعنای از نناد جهات ه هم است م ر ظلم به حق ظلم نیست؟ این نکتا

الظلم باالحق ن لایس ظلماًا و ا نریاد مان الحاق ربّناا اچ الظلام باالحق الظلام »است 

فرض هنید ظلم نباددچ  «بالت حید الظلم بالعقل الظلم بال طرة الظلم بک اچ لیس ظلمًا

د یمچ ی  جهت هافی است. بنابراین اصل ع اب در جنّات جهت وارد می ما از نند

 متحقّق است.

 ّلت از امر م ا است.ا ]...[ -

حرف آخر این ب د هه باید بعدًا ا  یح بدهیم. حرف آخر این است این ظلم به  -

حق دده است یا نه؟ ظلم به حق هم ظلم به خ دش است و هم ظلم به حق است. به 

رده استچ به حق ظلم هرده است. بر مقتضای وایت باید بر سر او بّ رد خ د ظلم ه

به عن ان ان ار خ د را اکمیال هناد و اگار هسای ایان هاار را نکاردچ طبعاًا در  اینکهاا 

و لکان »اسات: جا ع اب است. منتها حرف آخری هاه ماا بایاد عارض هاردیم ایان آن

افقاًا للعصایان هماا العصایان نتسائل ح   الع ابچ هل ا یجب نن یک ن العا اب م 

محدودٌ زمنًا مکانًا مکانةً اقصیرًا دورًا فی الحیاة الدّنیا ه ل  یجب نن یک ن الع اب 

این حارف اوّ  اساتچ « محدودًا فی النّار فسیأای ی مٌ اّمد النّار و یّمد من فی النّار
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هزارها ار از این حرف است هه نند روز قبل عرض هردیمچ ولی حرف دوم را هه مهم

هزارها سا  در نار ع اب اسات. در بعضای روایاات داریام هاه یا  سان ی  سا چ ده

چ نندین هزار سا  ط   هشیدچ گ تند: این سنگ برای جهنّم ب دچ ماثالً باه انتهاا افتاد

هاایی اسات هاه رسیده است. هاری هه او در دنیا انجام داده استچ مستحق این ع اب

ابر استحقا  استچ این مطلبی است هه باید فکر هنیم نندین بر امااگر هم آخر داردچ 

 اا ببینیم دنبه باید نه هار هرد.

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارِِْیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُ رِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْد»

 «.  َاهُ لَا اَرْ َاهُ وَ جَنِّبنَا عَمَّا لَا اُحِبُّهُ وَاُحِبُّهُ وَ اَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


