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

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ

دین اسات کاه اوامار و و کال موحا هااعتقادی ماا مسالمان یهاین اصل از اصول اول

هایی که در عالم برزخ و در عالم نواهی پروردگار عالم در عالم تکلیف و ثواب و عقاب

شود یا ترک قیامت است، از دو خط فضل و عدل خارج نیست. چون فعلی که انجام می

شود از سه حالت خارج نیست: یا فضل و رحمت است و یاا عادل اسات و یاا  لام می

عالمین هرگا  نوواهاد الرباست.  لم که بر ساحت کبریایی عدل مطلق و فضل مطلق 

  آمد و نیست.

بنابراین تمام کارهای پروردگار عالم، افعال و تروک حق در بعد تکاوین یاوم الادانیا، 

ها در عاالم تکلیاف و همیناین اثباتو تشریع، یوم الدانیا، توفیق، یوم الدانیا و سایر نفی 

هاا در ها و عقابها و ثواب، حسابکنددر پیامد کارهایی که انسان در عالم تکلیف می

که ج ای اوفی است. یوم القیامة الکباری یاا بار  صددرصدعدًا پیامد کلی عالم برزخ و ب

( عالعابادین  عدل اسات و  لام در کاار نیسات. زین مبنای فضل است، یا اقالً بر مبنای

هاا بعاد از قارآن اسات و نها  بعاد از یک عبارتی در صاحیفه دارناد کاه بهتارین کتاب

صااحیفه  امااشاود قباول کارد، صاحیفه اسات، چاون نها  یاک چی هاایی دارد کاه نمی

عِیفُ الظُّْلامِ إِلَاى یَحْتَاجُ إِنَّمَا» فرماید:گونه نیست. میاین  یَوَاا ُ مَانْ یَعْجَالُ إِنَّمَاا وَ الضاَّ

اگر کاری را به زمان خود باید انجام داد و عجله در آن غلط است، این غلط را  1« اْلفَوْتَ

خداوناد متعاال کاه  امااترسند بعدًا نشود. می«  تَاْلفَوْ یَوَا ُ»دهند که کسانی انجام می
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مبدأ و منتهای تمام عالم وجود است، آنیه را که زمان آن آینده است، چرا عجله کند و 

یا آنیه را که زمان آن اکنون است، چرا تأخیر کند و یا آنیه را که باید، چرا تارک کناد 

 و یا آنیه را که نباید، چرا انجام دهد. 

 :عاد اسات لم بر مبنای حاجت است. حاجت دارای ساه بُ ،که  لم استآن ابعادی 

ه حاجت به حساب جهل، حاجت به حساب جحد، حاجت به حساب بول و این جمل

 إِلَاى یَحْتَاجُ وَ إِنَّمَا اْلفَوْتَ یَوَا ُ مَنْ یَعْجَلُ إِنَّمَا وَ» :( در صحیفهعالعابدین  زینه مبارک

مطلب همین است. چرا کسی به کسی  لام کنادا ابعااد و علال و  واقع« الضَّعِیفُ الظُّْلمِ

اسبابی که از برای  لم است، در سااحت کبریاایی حاق سابحانه و تعاالی هرگا  وجاود 

 ندارد. تمام آن فضل است و تمام آن رحمت است. 

داناد ایان کاار باد ترسد یا نمیکند، البد از قدرت او میاگر کسی به کسی تعدای می

ترسد اگر او دارای چنین مقاامی و بااالتر بااالتر شاود ایان می و یا سوم:م. است. این دو

 زمین بوورد و غیره. هر چه از این یاها باشد یا عج  است، یا جهل است، یا بول اسات

 «.الضَّعِیفُ الظُّْلمِ إِلَى یَحْتَاجُ وَ إِنَّمَا» 

موصوصاا   حیاااتحیااات از باارای کاال   یه بنااابراین در ایاان سااه دری کااه هندساا

العاالمین ربه ها که در احسن تقویم هستند، فقط دو ضلع وجود دارد که شایساتانسان

است. این دو ضلع یکی شایسته است که رحمت است و فضال اسات و دییاری بایساته 

خاود، جا ا دادنچ چاه ثاواب ه خود، هر کاری را به انادازه است که هر چی ی را به انداز

لع سوم که ضلع شیطانی است،  لام اسات و باه سااحت ض اماباشد و چه عقاب باشد. 

 عالمین اصالً در هیچ بعدی از ابعاد نیست. الربکبریای 

ها را مکل اف کارده اسات و دییار مکل فاان را در عاالم طبع  خداوناد کاه انساان دوچ

تکلیف، برای نیاز نبوده است، جهل نبوده، عج  نبوده، بول نباوده، اشاتباه نباوده، تماام 

اگار ایان مولاوه مهادی باه  1«هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى الَّذي»وده است. رحمت ب

اختیار خود که خداوناد خلاق کارده اسات و در راه اساتمرار ایان خلقات زیباا و در راه 

ای از درجاات تکامل هدایت کرده است، در هر بعدی از ابعاد که باشاد و در هار درجاه

جاا بیارون اسات و آن« هَادى ثُامَّ خَْلقَاهُ»تول اف کارد، ایان از باشد، اگر به اختیار خود 

 اشکال نیست. 
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خواستیم متول د گردیم، چرا خداوناد بادون خواسات گویند ما نمیاحیان  کسانی می

د در کار بودا ایان اواالً، ثانیا : ا آفریدا میر مایی هم قبل از تولما، ما ره ما و بدون اجاز

کند بدهد، او را اصالح به او دارویی که کسالتی را برطر  میاگر بیمار نوواهد پ شک 

کند، نوواهد، این نوواساتن احمقاناه اسات. اگار هام ماا قبال از وجاود چیا ی باودیم، 

آن لطاف اسات، ه دهاد، همانوواستن ما احمقانه استچ چون آنیه را خداوند به ما می

از حالات ناسای باه وجود است، علم است، قدرت است، مال است، ایان ماا هساتیم کاه 

 رسیم. این بحث، بحث توحیدی است به عنوان اشاره عرض کردم. نسناسی می

راجااع بااه  -قباال مقااداری عاارض کااردیمه جلساا-خواسااتیم بکناایم میبحثاای کااه 

ها رحمت اساتا ناه، هایی است که پروردگار عالم وعده داده است. آیا این عذابعذاب

شود. بله، اگر بیماری ن د پ شاک نمی زحمت است. رحمت که نیست، عذاب که رحمت

رفت، یک پای او را قطع کرد که زنده بماناد ایان زحمات اسات بارای رحمات. زحمات 

در  اماابرای رحمت، یا رحمت برای زحمت، یا زحمت برای زحمت، یا رحمت بارای... 

گونااه نیساات. در آخاارت جهاان م باارای رحماات اساات. در جهاان م برونااد چااه آخاارت این

هاایی کاه خلاود ابادی هایی که خلود ابادی ندارناد، جهن میآن جهن میشوندا میر می

ندارند و باید عذاب مستحق خود را یا کمتر بیشند و بکشاند تاا بعادًا شایساتیی ورود 

کساانی  امارحمت است. ه در را جن ت داشته باشند، این عذاب برای رحمت است. مقدم

ایان عاذاب و ایان زحمات بارای که خلود ابدی دارند و باا ناار خااموو خواهناد شاد، 

جاایی کاه خداوناد رحمت نیست، این زحمت صار  اسات و عاذاب صار  اسات. این

فرماید برای خالدین مؤباد فی الن ار و این عاذاب بارای رحمات نیسات، عارض عذاب می

 دهیم. کردیم ما چند احتمال می

عملی یاک  که خداوند از برای هر -که واقعیت هم دارد-ها این بود آخرین احتمال

در اصل خلقات و « هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطى»اثری مقرار فرموده است. گاه تکوین  

آثااری از بارای اشایاء و در اصل هدایت به صورت مساتمره، ماا بواواهیم یاا نواواهیم 

ر کرده است. بعضی از آثار پیدا است و بعضای از آثاار ناپیادا اسات. ملکاوت افعال مقر

ای پیدا است. اثر کار خوب در دنیاا خاوبی اسات ما نسبت به آینده، دنیا تا اندازه اعمال

ها و بسایاری نیست. بعضی وقت صددرصد اما. اثر کار بد در دنیا بدی است صددرصد

از اوقات آن درصد بدی هم که از برای کارهای زشت و شهوانی اسات، محساوا ایان 
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چون این دنیاا، نسابت باه ملکاوت  1«صُْنع  یُحْسِنُونَ هُمْأَنَّ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ»انسان نیست. 

 ی نسبت به  واهر اعمال. دنیای صفر استچ حتاعمال 

 توجاهدهیم اگر خدای نوواسته نازیبا باشد، نبایاد دییاران ماعمالی که ما انجام می

 کند، چون عاالم تکلیافشوند و نباید برای دییران بازگو کنیم و خداوند هم بازگو نمی

دهیم، چاه اعماال زشات و همین اعمالی که ما انجام می امااست و عالم امتحان است. 

برمال شادن، در انحصاار یاوم  صددرصدچه اعمال زیبا، یک ملکوتی دارد که به عنوان 

یوم القیامة  اماالقیامة الکبری است. قبالً هم در برزخ مقداری که برزخ بین امرین است، 

طور کاه اگار یاک بیمااری مطاابق دساتور پا  هماان 2.«یُرى سَوْ َ هُسَعْیَ أَنَّ وَ»الکبری 

بیناد، همیناین اگار بارخال  گیرد ولاو انن اثاری نمیصحیح پ شک عمل کرد، اثر می

شاود و ضارر بیشاتر دستور صحیح پ شک عمل کرد و تول اف کارد، مارض او بیشاتر می

 نداشته باشد.  توجهخواهد دید ولو 

کننده روح ، این اعمال یا تهذیبدهیممالی که ما انجام میهمینین نسبت به کل  اع

کننده روح است. این خراب کردن روح و این تهذیب کردن روح کاه در است و یا خراب

، عمق و ملکوت آن یوم القیامة الکباری باارز صددرصدعالم تکلیف ملموا است و نه 

رُكَ غِطاءَكَ عَْنكَ فَكَشَْفنا اهذ مِنْ غَْفلَةٍ في كُْنتَ لَقَدْ»در برزخ  حتیاست که   اْلیَاوْمَ فَبَصاَ

گونه بینا نبود که واقع این گناه را ببینی و بفهمی که آتش اسات. بصیرت تو آن 3«حَدیدٌ

واقع این تول ف را که  اهر آن لاذ ت اسات،  ااهر آن شاهوت اسات، میال اسات، لاذ ت 

ناداری در بااطن ناار  توجاهکنای و در باطن کاه تاو درک نمی امااست، خوشآمد است، 

در  اماااست، در  اهر نور است، در باطن نار است. بعضای کارهاا در  ااهر ناار اسات، 

 باطن نور است. 

گرسنیی در راه خدا، کتک خوردن در راه خدا، کشاته شادن در راه خادا، تبعیاد در 

در بااطن چاون در راه خادا اسات، ناور اسات و  اماا ،راه خدا و غیره، در  اهر نار است

ضی از چی ها است که در  اهر نور است، شهوت است، شیطنت اسات، آزادی اسات، بع

 هاااکننااد، ایاان نااار اساات. اینها درک نمیدر باااطنی کااه نسااناا امااااساات،  یااتحیوان

برای این مطلب است که تبیین این مطلب که اعمال زشت و زیبایی را کاه ماا  ایمقدمه
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خاالق ایان اعماال  صددرصادیم، اگار ماا دهیم، ما که خالق این اعماال نیساتانجام می

خواهیم ملکوت داشته ها ملکوت نداشت، چرا ملکوت داشته باشدا ما نمیبودیم، زشت

جاا اگار خاوب اسات بعاد از عمال برطار  کنیم کاه همینباشد. ما چی ی را خلاق مای

شاود. چنانکاه اگار در اختیاار جا اگر باد اسات بعاد از عمال برطار  میشود، همینمی

جاا بالفعال ود یا بیمار، اگر در اختیار بیمار بود این ناپرهی ی کرده استچ همینپ شک ب

  کرد که آن اثر بد را نداشته باشد.ناپرهی ی است، آن اثر را نداشته باشد. البته کاری می

دهیم چااه اعمااال زشاات و چااه اعمااال زیبااا، ایاان اعمااالی کااه مااا داریاام انجااام ماای

 بَایْنَ أَمْارٌ بَاْل تَْفاوِی َ لَاا وَ جَبْارَ لَا» «.أَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْرٌ ْلبَ» در اختیار ما نیست. صددرصد

« أَمْارَیْنِ بَایْنَ أَمْرٌ بَْل»خواهید توضیح بیشتر بدهم فرمایید، میدانید و میشما می« أَمْرَیْنِ

ماا موتاار هساتیم خادا بیکااره اساتا  صددرصددهیم، آیا کارهایی را که ما انجام می

 بَاْل تَْفاوِی َ لَاا وَ جَبْرَ لَا»دهد و ما بیکاره هستیما جبر، ولکن خدا انجام می دصددرص

دهیم و دانیم چاه انجاام مایدهیم و مایدر آن بعدی که ماا انجاام مای«. أَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْرٌ

الع بار ملکاوت و اطا دهیم، چه زیبا باشد و چه نازیبا باشد،خواهیم آنیه انجام میمی

ده نداریم. موصوص  ملکوت و اثر آینده بعد از آن، ولکن این کاری که ما انجاام اثر آین

پروردگار عالم این کاار انجاام ه دهیم چه زشت و زیبا، در بعد دوم اختیار که با ارادمی

شود، این کار یک آثار ملکوتی دارد، یک آثاار واقعای دارد کاه ایان آثاار ملکاوتی و می

یاوم  صددرصادبواش بیشاتری در بارزخ اسات و بواش  واقعی بوشی در دنیاا اسات و

 الَّاذینَ» القیامة الکبری است. کما اینکه آیات در قرآن نسبت به این مطلب زیااد داریام.

مجااز نیسات، حقیقات ناار  1«ناارًا بُطُاونِهِمْ فاي یَْأكُلُونَ إِنَّما  ُْلم  اْلیَتامى أَمْوالَ یَْأكُلُونَ

ساوزد. ایان ملکاوت ایان عمال اسات کاه یاوم اال نمیآتشِ حا اماخورد، است. آتش می

ه م عفار خوشام ه کردکناد. خاود ایان مارخ سارخالقیامة الکبری که کل  حقایق بروز می

چنین، خود این مرخ آتش است، این آتش خورده و نفهمیده است. این را خداوند جعال 

 کشد. کرده است. بنابراین خدا انتقام نمی

هایی که بر اثر علم باد، عقیاده باد، اخااله بیند، عذاباگر کسی در جهن م عذاب می

ها باا خاود انساان بد، تمام اینه بد، انجام نشده بد، فکر بد، عمل بد، کارهای انجام شد

رود، منتها ماا دو وقاود داریام. یاک وقاود، وقاود رود. وقود با خود انسان میگیرانه می

 تَعْبُادُونَ ما وَ إِنَّكُمْ» وقودهای فرعی زند و بعدًااصلی است که جهن م را بالفعل آتش می
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خود این وقود اسات. قبال  3،«النَّارِ وَقُودُ» 2،«حَطَب  لِجَهَنَّمَ» 1،«جَهَنَّمَ حَصَبُ اللَّهِ دُونِ مِنْ

گیرانه به جهن م رود، چه چی ی آتش بییردا باید خود جهن م آتاش بییارد. ایان  اینکهاز 

 بحث امروز است. 

ف مترجمان و مفساران قرآن ات فاه بر اشتباه یچ آیات صلی که با کمال تأسلآیات صَ

اند. یکی از ابواب بسیار بسیار درخشان ج ا اسات و اند و بر خال  لغت معنا کردهکرده

خاوانیم. صالی حقیقت ج ا است، یوم القیاماة الکباری، ایان آیاات صالی اسات کاه می

 عاد اسات:زدن. آتش زدن جهان م دارای دو بُعد است: صلی ایقاد است، آتش دارای دو بُ

 ضااللت هساتند، مضال یاهال اوالضاللة است، کسانی که رأاعد مربوط به رئوایک بُ

هاا گروهای باه اختیاار گماراه ضااللت آنه ها و در حاشایضاللت آنه بودند و در دامن

ورود « وارِدُونَ لَهاا أَْنتُمْ جَهَنَّمَ بُحَصَ اللَّهِ دُونِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما وَ إِنَّكُمْ»عد اوال اندچ بُشده

غیر از حصب است، حصب غیر از ورود است، صلی غیر از ورود اسات. شاما در آتشای 

شوید. زیرا وجود شما نسبت به آن ملکات شارایره، اعماال اید، وارد میکه خود افروخته

جسام شاما، غلط که با شما همراه است، با روح شما، آنیه مرباوط باه روح اسات و باا 

ها با شما استچ وقتی این 4«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما نَسْتَْنسِخُ كُنَّا إِنَّا» آنیه مربوط به جسم است

کناد و آتاش که وارد جهان م شادند آن هنیاام خداوناد ملکاوت ایان وقاود را  ااهر می

ماام نفت باشد، نفت ته شود آتش بیشتر از بنیعمل است. آیا میه گیرد، آتش به اندازمی

بره باشدا هر مقداری ه گاز باشدا بیشتر از بنیه شود. بیشتر از بنیشد، آتش هم تمام می

دهد. دهد. هی م نیرو دارد نور میدهد. شمع نیرو دارد، نور میکه بره نیرو دارد، نور می

محدود است پا  ناور و ناار آن محادود  هاطوری که این مواد، اصل نیروهای آنهمان

گردد باه حسااب  هاور ملکاوت اعماالِ باد محادود اسات و حاصل میاست. ناری که 

گردد به حساب ملکوت اعمال زیبا این هام محادود اسات. ال اا نوری هم که موجود می

دهد و إلی غیر النهایاة می یتخداوند اعمال نورانی را با فضل و رحمت خود ابد اینکه

 کند. می
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چیساتا اوقاات خادا تلاخ شااده، هایی کاه در ناار اساات، انتقاام ساؤال: ایان عاذاب

آید عذاب دهند. شان میآید، کسانی هستند که خووعصبانی شده، انتقام، خوشش می

سار  همن به یاد دارم، اصاغر قاتال بیا کشت،کسانی در سابق بودند، اصغر قاتل آدم می

شااود چنااین باارد. آیااا بااه ساااحت مقااداا خداونااد میکاارد لااذ ت میبریااد، نیاااه میمی

برد، خود او خلق کارده و عاذاب دهاد، ایان عاذاب را دادا خداوند لذ ت می یهاینسبت

چه اثری دارد و چه ثمری داردا اگر این عذاب مطابق عدل است مطلبی است که بحث 

هاا اگر نه فضل است و نه عدل است، نه انتقام است، نه ناراحتی است، این اماکنیم. می

نشاده  یت، عصبانی نیست، مظلوم نیست، ا کشد. ناراحت نیستنیست، خدا انتقام نمی

کرده است، به خود و دییران کرده است. چون ایان  یتاست. هر قدر این  الم و کافر ا 

نشده است، بنابراین خداوند این را عذاب کند که چطور، چاون  توجهرا خداوند م یتا 

 کردیا! یتبه من ا 

 ]سؤال[ -

چون -کسانی که . کنیمداریم بحث می کنیم. همین راما همین را داریم بحث می -

انااد و بااه حساااب گناهااان معااذ ب گناهااانی انجااام داده -ابعااادی داردهااا نگناهااان آ

عاد خاارج اسات. فقاط یاک بُ یاتعد اسات کاه از سااحت مقاداا ربوبگردند، چند بُمی

شنبه عرض عدی که احتمال پنجم است و روز سهعد دوم است. آن بُعد، بُماند و آن بُمی

یاوم ه ماند، این است که اصالً خداوند آثاری به عنوان ملکوت کاه  هاور آیناددم میکر

کناد جاا اراده میالج اء دارد، در این اعمال زشت و زیبا قرار داده است کاه خداوناد آن

که این انفجار پیدا کند که آنیه بوده است  هور صورت ملکوتی و سیرت ملکاوتی باه 

 خود بییرد. 

آن را گرفت چراا جلوی این عذابی که خود برای خویشتن ایجاد  اگر خداوند جلوی

تاه ساؤال اسات، کسای بیایاد بیویاد چاون چرا جلوی آن را بییاردا ایان الب کرده است،

ه است. چون رحمت خداوند بر غضب او مقادام اسات. ایان بناد 1«غَضَبَهُ رَحْمَتُهُ سَبَقَْت»

کاری باه تعادای ناداریم،  ،ی کرده استنادان نافهم نسناا  الم و غیره، یک کارهای بد

کاری به  لم نداریم،  لم به دییران و تعدای به دییران مطلب دییری اسات. مقتضاای 

اگر خود این اعمال در ملکاوت عاذاب نباود،  حتیبینند. ها عذاب میعدل است که این

د باه خداوند باید عذاب ایجاد کند، برخال  آنیه در ملکوت نبود باید عذاب ایجاد کن
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ای که این شوص  لم کرده است. ما در  لم بحث نداریم، در کارهایی کاه  لام اندازه

نیست، کسی که به کسی  لم نکرده است، باه خویشاتن  لام کارده اسات و توحیاد را، 

خادا ایان آدم را چارا کنیم. جا را داریم بحث میرا و... را ترک کرده است، این یتعبود

ا نه انتقام اسات، ناه خادا مظلاوم واقاع شاده اسات، ناه عذاب کندا برای چه عذاب کند

گوناه ناراحت شده، نه عصبانی شده، نه، اگار هام اعماال طاوری اسات کاه خداوناد این

 أَعْطى الَّذي»خلقت فرموده است و تکوین فرموده است و هدایت فرموده است اعمال را 

که این آتش زد، جلوی آتش را بییرد. میر رحمت خدا مقادام « هَدى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَيْ كُلَّ

نیستا میر چه لذ تی و چه ع  تی و چه منفعتی برای حق سبحانه و تعالی است که ایان 

 ها سؤاالتی است. بیند. اینشوص عذاب می

کنیم و همیناین از آیاات رحمات، از آیاات ما از آیات صلی مطاالبی اساتفاده مای

کنیم کاه آنیاه را قابالً باه عناوان یات عفو مطاالبی اساتفاده مایصلی، آیات رحمت، آ

 کند. می ، تأییدسؤال عرض کرده بودم

سؤال این بود: مساتحق عاذاب اسات، ایان آدم چاون باه دییاران  لام کارده اسات 

مستحق عذاب است، کاری به خود ندارد، چون باه دییاران  لام کارده اسات، مساتحق 

بایاد انجاام شاود یاا باه مقاداری  صددرصادتحقاه عذاب است، آیا این عذاب مورد اس

عاد انجام شود که انتقام مظلوم از  الم گرفته شود. انتقاام مظلاوم از  االم گارفتن دو بُ

عد ایجابی این است که شوصی کاه عد سلبی دارد. بُعد ایجابی دارد و یک بُدارد: یک بُ

 االم اسات، او رود. شوصای کاه مظلوم واقع شده، اگر اهل رحمت است به بهشت می

عد دییر این اسات کاه کمتار، آن شوصای کاه  لام عد است. بُبیند. این یک بُعذاب می

دیده است و اهل رحمت است، به بهشت، این شوص دییر نه ثواب، نه عقااب، بمیارد. 

میر این هم رفع تسویه نیستا این هم رفع تسویه است. ولکن دیروز عرض کاردیم ایان 

کسی که در طول عمر زده است، کشته است، خورده اسات،  برای رفع تسویه کافی است،

چه کرده است، چه کرده است، فقط ایان جهان م نارود، بهشات هام نارود. خاال  عادل 

 است. 

عالمین است، باید عاذاب حاصال گاردد. باه الربجایی که مقتضای عدل پ  تا آن

. نظار بشاودهاا صار  نشاود از آهایی که نمیحساب تعدای در غیر و به حساب تعدای

جاا شود خداوند باه مقتضاای فضال، جاای فضال اینولکن این مطلب است که آیا می

است یا نها به مقتضای عدل، خلود ابدی در نار غلط، به مقتضای عدل خلود ابدی إلی 

عالمین است که به شیطان الربغیر الن هایة در نار غلط و بدترین فحش هرزه به ساحت 
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فانه عاالمین اسات کاه متأساالرببدترین فحش به سااحت دهند. هم چنین فحشی نمی

معتقد هستند. دو نفر از برادران که تشریف ندارند با کسی از اشواص یک هفتاه راجاع 

کردند. آخر سر قانع شده بود. قانع به این معنا، به خلود فی نار إلی غیر الن هایة بحث می

شان رفتن حرام است. این جاواب جواب نداشته بدهد، بعد گفته بود که باالخره درا ای

 است، او هم گفته باالخره حرام است شما نف  بکشی. 

جا حوزه است، روضه که نیست. دلیال را بایاد باا دلیال برطار  کارد. باا دلیال این

کند. حاال بیذریم، ماا حاشایه ابطال کرد و چنانکه خود دلیل حق را با دلیل اثبات می

کناد باه می توجههایی را که خداوند ماولی عذابه رویم. این سؤال است، در مرحلنمی

اناد یاا باه اشواصی که استحقاه عذاب دارند یا به عناوان  لمای کاه باه دییاران کرده

إلای غیار الن هایاة  :ها اواالً، ثانیا . اواالًانادچ ایان عاذابعنوان  لمی که باه حقیقات کرده

 كُْناتُمْ مااوَ » 1،«تَعْمَلُاونَ كُْناتُمْ ماا تُجْا َوْنَ إِنَّماا» باید مطابق باشد. :تواند باشد، ثانی نمی

فرض کنیم ملکاوتی ناداردچ خداوناد بارای  اینکهحساب اوال  دو حساب: روی« تَعْمَلُونَ

این اعمال بد ملکوتی خلق نکرده است و بنا اسات مطاابق عادل جا ا دهاد. جا ا را باه 

ی است خداوند ملکوتی قارار استحقاه ملکوته دهد، ولکن این اندازاستحقاه میه انداز

داده است، حقیقتی قرار داده است، واقعیتی غیر ملموا بر این اعمال بد و خاوب قارار 

خودو، نه کمتر نه بیشاتر. ه کند. بروز به اندازداده است که یوم القیامة الکبری بروز می

  اولی است.ه این مرحل

 وَ»کناد ولکان خاود میه ازه در اعمالی که خیر است و ثواب است، باروز باه انادالبت

خداوند چون به حساب فضل است، آن عدل او هام فضال اسات. اگار ماا  2«.مَ یدٌ لَدَیْنا

تمام عمر عبادت کنیم و طاعت کنیم، به نفع چه کسی استا به نفع خاود ماا اسات. آن 

گویاد باه شاما اجار هم فضل است و ما واقع  از خجالات بایاد بمیاریم کاه خداوناد می

جر چه چی یا! یک پدری که پول داده است، مال داده است، خانه داده است، دهم. امی

باه  صددرصادچه داده است، چه داده، به پسر گفته این راه را برو، آن راه را بارو، هماه 

دهمچ این از خجالات بایاد بمیارد. ماا بایاد در برابار گوید به تو اجر مینفع او است، می

 3«أَلایمٍ عَاذابٍ مِانْ تُْنجایكُمْ تِجارَةٍ»از خجالت شویم. عالمین غره الربهای ثواب وعده
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دهیم، ایان چاه تجاارتی گیریم، ما چی ی نمیاین تجارت، تجارت نیست، ما همیشه می

 گوید. است! مع  لک خداوند لفظ تجارت را می

عالمین کاه وعاده داده الربهای کنیم و فکر کنیم در برابر ثواب دقتاگر ما مقداری 

ما را وارد آن وعده خواهد کرد، از خجالت باید بمیریم. فاوه مطلاب ایان اسات  است و

عاد عاالمین در بُالربما را عذاب نکنند، ما که مُردیم هیچِ هیچ. ولکن این لطف خااص 

ساوم غلاط اسات ه عد عقاب که مقتضای عدل است دو پله داردچ پلدر بُ اماثواب است. 

 ،«تَعْمَلُاونَ كُْناتُمْ ماا تُجْا َوْنَ إِنَّماا» 1،«وِفاقا  جَا اءً»ل اواه که عذاب ندارد. دو پله دارد، پل

ها کافی است. مماثله است، هر مقدار این گناه  لم یکی از آن 2«مِْثلُها سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ جَ اءُ»

عد اشواص، هر مقادار اثار عد مکان، در بُعد زمان، در بُبوده است و اثر داشته است در بُ

مقتضای عدالت این است که همان جا ا را داشاته باشاد، إلای غیار الن هایاة داشته است، 

پنجااه دوم: کمتر، نه آن اندازه. اگر بناا اسات ایان آدم ه اوال است، پله یعنی چها این پل

روز، بنا است در زندان با او به عدالت رفتار  سیروز شود،  روز زندان شود مثال، چهل

ر کناد کاه در کسار ایان عاذاب  لام باه دییاران شود. اگار مقاداری از ایان عاذاب کسا

شااودا رحماات اساات. میاار اصاال رحماات نیسااتا اصاال رحماات شااود، چااه مینمی

جاایی عاذاب عالمین است، اصل که زحمت نیست، اصل کاه عاذاب نیسات. تاا آنالرب

اگر به دییران  لم نباشاد خادا  اماالزم است که اگر عذاب نشود،  لم به دییران است. 

شود و چی  دییری هم در کار نیست. بنابراین چرا عاذابا چارا واقع نمیهم که مظلوم 

مدام بسوزد و بسازد و بسوزد و بسازدا اعتراض در اصل عذاب نیسات. ماا بعاد دوم را 

 گوییم. در بعد اوال آیات صلی و در بعد دوم آیات رحمت. داریم می

جهن م، اسم آن جهان م  «اْلقَرارُ بِْئ َ وَ یَْصلَوْنَها جَهَنَّمَ: »29ه ابراهیم، آیه مثالً در سور

المنتهی است. این استا مکانی است که در مادون سدرةاست، ولی جهن م است یا آتش 

خاناه یاا سازند یا رقاصسازند حاال یا سینما میجهن می که در زمین است، زمین را می

 وَ لِلنَّااِ مَثابَةً اْلبَیْتَ نَاجَعَْل إِْ  وَ»سازند یا مسجد و حرم. این مثالً فرض کنید بهشت می

عاد بیت دو بُ 4«اْلبَیْتِ مِنَ اْلقَواعِدَ إِبْراهیمُ یَرْفَعُ إِْ  وَ»بیت ندارد، زمین خالی است.  3«أَمْن 
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عد ارضی است که این بیت نیست، بله مکان بیت است و لاذا در بعضای عد اوال بُدارد، بُ

 که دو مرحله است.  از آیات مکان البیت دارد، البیت دارد

عد است. ولی بهشت عد است، بله، بهشت هم دارای دو بُجا جهن م دارای دو بُدر این

شاود، بعادًا آن هام باه آن ملحاق میه جهن م نیست. زمین جهن م هست، زمین اماهست، 

لَوْنَها جَهَانَّمَ»گیارد. جهن م آتاش می لَوْنَها» قبال از« یَصاْ لَوْنَ»چیساتا « یَصاْ نای یع« یَصاْ

چ صلی ایقاد است. صلی غیر از ورود است. کل  مفسارین فای ماا اعلام و کال  «یوقدونَها»

مترجمین فی ما اعلم صلی را به معنای ورود گرفتناد، صالی غیار از ورود اسات. آیااتی 

صال باه معنای  اینکاهبر معنای لغوی صلی، نص  اسات در ه داریم که بسیار بسیار اضاف

اسات کاه جهان م  یکند. اشقخداوند راجع به اشقاء بحث میای که ایقاد است. مثالً آیه

الها ال»شاودا ، شقی هام وارد میید. اگر صلی ورود باشد چرا اشقنکرا صلی می  یَصاْ

الها ال»اگار  1«تَوَلَّى وَ كَذَّبَ الَّذي*  اْلأَْشقَى إاِلَّ بایاد وارد  یورود اسات پا  اشاق« یَصاْ

هستند، بقیه چراا کسانی که شقاوت بسیار  هاشود. أشقی األشقیاء که شیطان و شیطان

غیر شقاوت هم دارند، اشقی نیستند. اشاقی یعنای کساانی کاه هار  امابسیار زیاد دارند 

ذبین به آیاات ا  ها مکن شوص و اجتماع دارند، اینچه شقاوت است در درون و برو

 کنیم. ناد میگونه آیات استبه اینما شیطنت هستند. ه اویال ها رئواهستند. این

 مالَاهُ یُاؤْتي الَّذي*  اْلأَْتقَى سَیُجَنَّبُهَا وَی تَوَلَّ وَ كَذَّبَ الَّذي*  اْلأَْشقَى إاِلَّ یَْصالها ال»

إلی آخر، خود قارآن خاودو را  2«ابْتِغاءَ إاِلَّ * تُجْ ى نِعْمَةٍ مِنْ عِْندَهُ لِأَحَدٍ ما وَ*  یَتَ َكَّى

  و آن طاار  باادویما چاارا حاار  ایاان و آن را بییااریما کنااد، چاارا ایاان طاارمعنااا می

خودکفا است، نیازمند به کسان دییر نیست.  یتو ربوب یتطور که خداوند در الوههمان

فالن شوص ه گویند خداوند عالم را به وسیلکه می هاوالیتی به خال  خیاالت بعضی

 یااتربوب و یاتطور کاه در الوهخلاق کارد، آن شاوص را چاه کسای خلااق کاردا هماان

است. این کتاب باه  3«لِلنَّااِ بَیانٌ»خداوند مستقل است، کتاب او هم مستقل است. این 

الها ال»از بیانات دییاران کماک بییارد.  اینکهکند، نه بیانات دییران کمک می  إاِلَّ یَصاْ

لی  خاود لغاتدر این دلیل اوالی قبل از لغت است و « اْلأَْشقَى الء«دَوقَاأ»یعنای صاَ  ، صاِ
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ی وقود. یکی از معانی صالة وقود اسات، منتهاا وقاود الن اور اسات. گااه وقاود الن اور یعن

 است، گاه وقود الن ار است، گاه هم وقود الن ور است و هم وقود الن ار است. 

جاا کاه ناور اسات و ناار نیسات، وقاود آن امانار و نور هر دو است، ه خورشید گیران

ز وقود است، منتهاا وقاود غیار روشان، همیشاه جا که نار است و نور نیست، بااست. آن

روشن کاردن باین مصالای اسات و ه است، یعنی صالة وسیل صالءوقود است. صالة هم 

هاایی کاه روی آن مصلَّی له است. چون بین ما و حق اسات تاریاک اسات. ایان  لمت

و  دردحجب  لمت است و احیان  حجب نور است، نماز صحیح حجاب  لمات را مای

 درد. حجب نور را مینماز اصح 

«. حامِیَاةً نارًا تَْصلى» 4ه آی  غاشیه(، 88ه و در سور 1«اْلقَرارُ بِْئ َ وَ یَْصلَوْنَها جَهَنَّمَ»

داخ بودن این آتش که بسیار داخ است قبل از صلی است یا بعد از صلیا قبال از صالی 

خوانم شما می« عیرًاسَ یَْصلى وَ: »12ه آی  انشقاه(، 84ه که چی ی نیست و همینین سور

باه  3.«لَهَبٍ  اتَ نارًا سَیَْصلى»که انن خواندیم  2«اْلأَْشقَى یَتَجَنَّبُهَا وَ»در المعجم ببینید. 

یاد دارم بعضی از کسانی کاه خواساتند روی قارآن حرفای ب نناد و حار  مفات زدناد. 

ند باه عماوی او گفتند که قرآن اضافه هم دارد، کسانی که با پیغمبار باد بودناد، خواسات

ابولهب را نازل کردند. پیغمبر چه ربطی به این عموی فاالن ه ابولهب فحش دهند، سور

فالن شده دارد که چون با عماوی پیغمبار باد بودناد، اگار باا عماوی پیغمبار باد بودناد، 

کسانی که پیغمبار ه ابوطالب نازل کنند. سوره خواستند ناراحت کنند، ابوطالب، سورمی

. 3ه ابولهب، آی 111ه سور« لَهَبٍ  اتَ نارًا سَیَْصلى»ه دارد، نازل کنند. حاال ها عالقبه آن

الها جَهَانَّمَ لَاهُ جَعَْلنا ثُمَّ» :18ه آی  اسراء(، 17ه بعد سور  مَانْ وَ*  مَادْحُورًا مَاْذمُوم  یَصاْ

 إلی آخر. « سَعى وَ اْلآخِرَةَ أَرادَ

جهن م زمین است یا زمینه « یَْصالها»چ «مَدْحُورًا مَْذمُوم  یَْصالها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَْلنا ثُمَّ»

گیرید این تنور است، تنور است، چاون آتش، تنور نانوایی نان سنیک می« ییَْصل»استا 

آتش ب نند، داخ استا تازه یاخ هام  اینکهقبل از  امازنند، محل ی است که آن را آتش می

 کند. می

 ]سؤال[ -
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صلی آتش زدن است. اگر آتاش نواورده لهاب چیساتا صالء و إاصالً « سَیَْصلى» -

نار چیستا اگر آتش نوورده، یک مثقال آتش نیسات. آتاش نواورده اسات. آتاش زدن، 

آن گیرانه باوده، آتاش نباوده، ناه ناار  از اصالً صلی یعنی گیرانه را آتش زدن، یعنی قبل

 ت!ها نبوده اسبوده، نه لهب بوده، ابولهب بوده، ولی لهب و این

بُهُمْ جَهَانَّمَ»این را خواندیم. « یَْصلَوْنَ جَهَنَّمَ» لَوْنَها جَهَانَّمُ حَساْ  1،«اْلمَصایرُ فَبِاْئ َ صاْ

خود عمل ج ا است.  3،«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما تُجْ َوْنَ ْلیَوْمَا« »اْصلَوْها» 2چ«الدِّین یَوْمَ یَْصلَوْنَها»

یعنی در جهان م ایان  5«ثُمَّ اْلجَحیمَ صَلُّوهُ» 4،«عَلَیْكُم سَواءٌ واتَْصبِرُ ال أَوْ فَاْصبِرُوا اْصلَوْها»

لِهِ وَ»زنناد. هی م را آتش می هاا هاا هماه نیساتند، ایناین 6 «مَصایرًا سااءَْت وَ جَهَانَّمَ نُصاْ

لِهِ وَ»هساتند. اوال ه های درجاها فقط جهن مینیستند، این هاجهن میه هم  وَ جَهَانَّمَ نُصاْ

 8،«اْلجَحایمِ صالِ هُوَ مَنْ إاِلَّ»، «نارًا نُْصلیهِ سَوْ َ» 7،«نارًا نُْصلیهِ فَسَوْ َ» ،«مَصیرًا ساءَْت

 بِهاا أَوْلاى هُامْ بِالَّاذینَ أَعْلَامُ لَنَحْنُ ثُمَّ» 10،«اْلجَحیمِ لَصالُوا إِنَّهُمْ ثُمَّ» 9،«النَّارِ صالُوا إِنَّهُمْ»

اسات، یاک « بِها أَوْلى»ست، در آتش زدن جهن م یک یک اولی است، یک ولی ا 11«.صِلِیًّا

هاا وقاود اصالی ناار هاای بسایار قاوی هساتند کاه اینکنده هی م« بِها أَوْلى»ولی است. 

 یافتند.  ضاللتهای فرعی هستند که هستند. ولی کنده هی م

همینین ما از آیات صلی به خوبی این مطلب را دریافتیم که خود معاذ بین هساتند 

ها در مکان نار، آتش آغازین را باه حسااب  هاور ملکاوت اعماال خاود ورود آن که با

ساؤال:  امااوال است که به مقدار استحقاه این انجام خواهد شدچ ه افروزند. این پلبرمی

خداوند عدل دارد و این مقتضای عدل است، مطابق آنیه را که مستحق هستند، چاون 
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ردند و... یک نکاتی هم هسات کاه بعاد عارض  لم به دییران کردند،  لم به حقیقت ک

کنم. ولکن آیا فضل خدا بیشتر است یا عدل خدا بیشتر استا فضل بیشتر اسات. آیاات 

که بووانیم مطلاب بسایار روشان اسات کاه  در این مطلب بسیار زیاد است و قبل از آن

 پروردگار برای رحمت همیان را آفریده است.  1«خَلَقَهُمْ لِذلِكَ وَ» اصالً

عَْت رَحْمَتاي وَ»: 156ه اعارا ، آیاه مبارکاه سور يْ كُالَّ وَساِ هاا شایء جهن می« ءٍٍشاَ

ه شاود. پلاخواهیم ببینایم چاه میمیکنیم. ا حاال دانه دانه حساب مینیستند یا هستند

سوم غلط است که اصالً عاذاب نباشاد، اصاالً عاذاب ه ه پلالبتشود رفت یا نها سوم می

این  لم در ابعاد گوناگون است. ولکن جاایی کاه عادل هسات، نباشد اصالً  لم است، 

یک مقداری فضل است. بله، نسبت به اهال بهشات فضال اسات و  صددرصداین عدل 

. ولکن نسبت به اهل جهن م خدا ت نه مدا هایت ندارد نه مادات فضل است و فضل استچ ن

 وَ»ریاان اسات. ماثالً کندا آیاات متعاددای در ایان جهیچ فضل نداردا چرا ما را امر می

 أَشااءُ مَنْ بِهِ أُصیبُ عَذابي قالَ إِلَیْكَ هُدْنا إِنَّا اْلآخِرَةِ فِي وَ حَسَنَةً الدُّْنیا هذِهِ في لَنا اْكتُبْ

عَْت»ایان  .«ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَتي وَ يْ كُالَّ وَساِ گااه رحمات مکتوباه اسات، گااه « ءٍشاَ

 رحمت محتمله است.

 []سؤال -

 یُؤْتُاونَ وَ یَتَّقُونَ لِلَّذینَ فَسَأَْكتُبُها ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَتي وَ»گوید نه، خود آیه می -

عاد داردچ یاک رحمات مکتوباه، یکای رحمات دو بُ« یُؤْمِنُاونَ بِآیاتِناا هُامْ الَّذینَ وَ ال َّكاةَ

شامل اسات رحمات مکتوباه  را« ءٍشَيْ كُلَّ» رحمت غیر مکتوبه. اگر مراد از این رحمتی

هاا ها شیء نیستندا کسانی کاه رحمات باه آنباشد، رحمت غیر مکتوبه بیشتر است. آن

شاوند، کسانی که خالدین مؤباد فای الن اار هساتند و باا ناار خااموو می ،کندنمی توجه

ش اگار هام زماان تاا هنیاامی کاه آتا« ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَتي وَ»ها شیء نیستندا این

ها توفیاف عاذاب ندارنادا اگار بناا اسات پان  تاا سایلی بواورد، روشن است باشد، آن

 .ها نوواهد شداین توجهشود چهار تا بوورد، سه تا بووردا رحمت منمی
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