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 بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان 
 

 

 

 

 

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

 «.الطَّاهِرِينَ آلِهِ

 

دلیل قرآنی نیازمند به تعدّد نیست. آن روايت  ،ما روشن استه ضمن اينکه برای هم

انسان در آن شک دارد و جای  ،اشداست که اگر متعدّد نباشد و کمک قطعی نداشته ب

در صورتی که ما يک نصّ قرآنی يا ظاهر  امااست.  1«وَ ال تَْقفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِْلم  »

ديگر دنبال آيات ديگر در مطلبی داشته باشیم، ص قرآنی که مستقر در داللت است نالک

 وَ رَحْمَتي» :اعراف هسوره مبارکه رويم. آيخواهد تثبیت کند نمیکه همین مطلب را می

وَسِعَْت  وَ رَحْمَتي»الی آخر.  2«ءٍ فَسَأَْكتُبُها لِلَّذينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَوَسِعَْت كُلَّ شَيْ

که اشیاء  جا جایاينشود. رحمت پروردگار عالم کلّ اشیاء را شامل می« ءٍكُلَّ شَيْ

اص است. اشخاص و اشیاء و حیوانات و اشخاص بود. پس اين اعم از اشخ جاینبود، 

 دوهستند و رحمت که دارای  سبحانه و تعالیتمام موجودات عالم مورد رحمت حق 

جا يا هر دو شامل است يا ، اينیهو يک رحمت رحیم یهيک رحمت رحمان عد است:بُ

کدام؟ « فَسَأَْكتُبُها»شامل است. چون  ،را که رحمت خاصّه است یهفقط رحمت رحیم

 ؟ یهرحمان رحمت

ها است، او ها و نادرستشمول است و شامل کلّ درستکه جهان یهرحمت رحمان

است و مفروض است در مبنای مکتوب  یهرحمت رحمان« سَأَْكتُبُها»نیست. « سَأَْكتُبُها»
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شود نسبت به نسبت به کلّ اشیاء. پس آن رحمتی که دو بخش می یتو ربان یتالوه

 یهبعًا رحمت رحیمط« ْكتُبُها لِلَّذينَ يَتَُّقونَفَسَأَ»يک بخش  :شودکلّ اشیاء، دو بخش می

 هذِهِ  في لَنا اْكتُبْ وَ»است. سؤال هم راجع به دنیا و آخرت است. اگر سؤال هم راجع به 

جا رحمت دگار عالم که در اينرنبود، ولکن رحمت پرو 1«اْلآخِرَةٍ فِي وَ  حَسَنَةً الدُّْنیا

که انسان نیازمندتر  عوالمی در آنگیرد، مخصوصًا م عوالم را میاين تما ،است یهرحیم

 است.

که فقیر راه ديگری  آيا به هنگامی ،اگر کسی وعده داده است که به فقرا کمک کند 

در دنیا انسان هر  ؟که راه ديگری هم داردجاتر است يا هنگامی ندارد اين کمک به

ه داشته باشد، چه داشته باشد، چون جای کاری کند، فسق کند، ايمان داشته باشد، چ

ندگی را بگذراند. فقر را با دزدی و با تواند زتکلیف است، انسان به طور مطلق می

يوم القیامة که همگان فقیر هستند و مخصوصًا کسانی که غرق گناه  اما. کارهای ديگر

و تعالی سبحانه حق  یهجا نیازمندتر به رحمت رحمانهستند و اهل عذاب هستند، آن

 هستند.

بعًا شامل کسانی که محکوم به عذاب ط« ءٍوَسِعَْت كُلَّ شَيْ وَ رَحْمَتي»بنابراين اين 

عقالنی نیز ه هستند يوم البرزخ و يوم القیامة الکبری است و قاعده نیز چنین است. قاعد

کنیم اصوالً اگر هايی که میتهايی که قبالً کرديم و دقسب بحثچنین است. بر ح

تحقّق  ،عذاب داده است و عذاب را نسبت به کفّار با درکاتی که دارنده داوند وعدخ

دهد، اين به چه حساب است؟ آيا عذاب به حساب فضل است؟ به حساب عدل می

است؟ به حساب ظلم است؟ عذاب که فضل نیست و عذاب که ظلم نیست، بلکه عذاب 

فرموده است؟ خیر،  تعهّدبر خود دگار عالم عدل را ربه حساب عدل است. آيا فقط پرو

 فضل را؛ « ءٍوَسِعَْت كُلَّ شَيْ وَ رَحْمَتي»

فضل نسبت به کسانی که استحقاق ثواب دارند روشن است، الی غیر النّهاية، عطاء 

بايد کمتر  دّتًاو مُ تًانسبت به کسانی که استحقاق عذاب دارند مادّ اما. غیر مجذوذ

الزم است، عذاب راجح که ما نداريم. مثالً اگر کسی را  عذاب شوند. تا آن مقدار عذاب

ديگر مستحب و مکروه و مباح ما  ،توان کسی را کشت يا واجب است يا حرام استمی

نداريم! داريم؟ مثالً مستحب است کسی را کشتن! نداريم. جان کسی را گرفتن در 

اجح باشد، مرجوح صورتی است که اعتداء به مثل باشد. يا واجب است يا حرام است. ر
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باشد، مباح باشد. عذاب، عذاب که نسبت به کسی است، اين عذاب بايد يا واجب باشد 

ما تقلیل عذاب به عنوان واجب داريم، به  اماما عذاب راجح نداريم،  ،و يا حرام باشد

عنوان راجح ما داريم. در بعضی موارد تقلیل عذاب است به حساب شفاعت صحیح، 

موارد ما تقلیل عذاب به  یهدر بق 1«سَیِّئاتِهِمْ عَْنهُمْ ُيكَفِّرَ»صحیح،  تکفیرصحیح، ه توب

جايی که ترک است. تا آن« ءٍوَسِعَْت كُلَّ شَيْ وَ رَحْمَتي»عنوان راجح داريم که مقتضای 

 دهد. عذاب مستحقّان عذاب، نسبت به ديگران ظلم نباشد، خداوند تقلیل می

اين مطلب ه ید ما آيه يا آياتی يا رواياتی دربارفرض کنید نص نداريم، فرض کن

عقلیه بر مبنای فضیلت فضل ه آيات بسیار زيادی که اضافه بر ادلّ  امااصالً نداريم، 

ه شود. اين درست نقطعذاب بايد کمتر اين عالمین است، الربعالمین و رحمت الرب

رين ظلم را ويند که بدتگی غیر النهاية میمقابل حرفی است که قائلین به خلود ابدی ال

 اند. عالمین نسبت دادهالرببه 

وَ ما أَرْسَْلناكَ إاِلَّ رَحْمَةً »راجع به رسول  حتیعالمین محفوظ، الرب مقدّس مقام

که نیاز به فقط دنیا؟ مگر عالمین فقط دنیا است؟ عالمین تمام عوالمی  2«لِْلعالَمینَ

ه هم ست. اين رحمت بايد شامل حالها رحمت ارحمت دارند و عذاب از برای آن

 شود. بها آن

 ]سؤال[ -

صبر کنید، اين بعد از شفاعت است. در دنیا دارای ابعادی است. از جمله رحمت  -

است در زمان ولیّ امر  یهعد فعلدر بُعد تبیین و تبیّن و پذيرش، تحقّق آن در بُ یهشرع

روند و اگر کسانی که ال آن میدنببه  يتقدر حق روشن خواهد بود که اکثر(. آنعج)

 هايی که ما قبالً کرديم.احیانًا نروند باز موحّد خواهند بود بر حسب بحث

بر حسب آيات به طور عام، روايات به طور عام و « رَحْمَةً لِْلعالَمینَ»و همچنین 

اين مطلب محقّق است که رسول اهلل )ص( عبور  ،خاص، آيات انجیل به طور خاص

 3«وَ إِنْ مِْنكُمْ إاِلَّ واِردُها»مريم ه به طور عام از نظر آيات سور بر جحیم.فرمايند می

 ورود، «وارِدُها»کنند، يعنی عبور می« وارِدُها»طور معنی کردند، را اين« وارِدُها»آقايان 

طور داخل جهنّم چ آخر پیغمبريعنی ورود، حرمت يعنی حرمت، ورود يعنی ورود، 
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رَبِّكَ حَْتمًا مَْقضِیًّا * ثُمَّ نُنَجِّي  كانَ عَلى»نبال آن را هم بخوانید د «وارِدُها» شود؟می

اين ورود برای معذّب شدن نیست، برای رحمت  1«الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمینَ فیها جِثِیًّا

 عدی است. عدی و يا دو بُيک بُ

عذاب نیستند بر ه تها هرگز شايسعدی اين است که متّقین که اينرحمت يک بُ

نه لمس کنند؛ و عذاب را ببینند و معذّبین  ،زندان تبهکاران عبور کنند و عذاب را ببینند

اری نکرديم. بله، کسانی که تر شوند که ما کرا ببینند که خوشوقت شوند و خوشوقت

کردند، چه کردند، چه کردند، چه کردند، ما در دنیا و  تکذيبعذاب هستند،  مستحق

در قرآن شريف راجع به بعضی و لذا وقتی ببینیم که؛  اماشنويم، می قیامت برزخ و

 عدی است:اين دو بُ 2«وَ ْلیَْشهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ اْلمُؤْمِنینَ»طور است حدود اين

 ؛خوشحال شوند که اين کار را نکردند -1

 يک وقتی اين کار را نکنند.  -2

ند که اين کار را نکردند، در بُعد بَعد از ل شواين در بُعد تکلیف است. خوشحا

توجیه تقريبی است؟ اين پس چرا « وَ إِنْ مِْنكُمْ»که يوم القیامة الکبری تکلیف است 

فهمد، بايد بگذارد برای آيه را نمی يا اگر انسانآيه را بايد فهمید و  يا توجیه نیست.

سوزانند؟ می« رَبِّكَ حَْتمًا مَْقضِیًّا ها كانَ عَلىوَ إِنْ مِْنكُمْ إاِلَّ وارِدُ»فهمند. کسانی که می

ثُمَّ »خواهد باشد. می منتها چقدر؟ هر چقدر مدّتی است، ثُّمَ فاصله دارد،« ثُمَّ نُنَجِّي»نه، 

ثُمَّ »، «اهلل، تقویً بتقوی قون يوم القیامةالَّذينَ اتََّقوْا يوم الدنیا يتّ»، «نُنَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا

عد از ورود پس يک بُ [.]..آمده دربه زانو « نَجِّي الَّذينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمینَ فیها جِثِیًّانُ

متّقیان در جهنّم يک حظّ روحی و معنوی است که خوب شد اين کار را نکرديم که 

بهشت دوبله است. هم بهشت خواهند رفت، بهشت ايجابی است و هم اين جريان نويد 

 ت و نويد واقعی ملموس سلبی است که خوب شد ما اين کار را نکرديم. سلبی اس

در  3«وَ ما أَرْسَْلناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِْلعالَمینَ »نسبت به شخص رسول اهلل )ص( که  اما

که رسول اهلل، آن امافرمايد: و قرآن و آيات ديگر و در انجیل مسیح بن مريم )ص( می

 مسیّاکه او را ، آن)ص( رسول اهلل امايعنی محمّد )ص(، و  امسیّنامند، می مسیّااو را 

عذاب  ،او به جهنّم وارد خواهد شد و در آن مقداری که در جهنّم مکث دارد ،نامندمی
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، رحمت اين است. شودشود يا برطرف میاز جهنّمیان برطرف خواهد شد يا تقلیل می

 ،بزرگوار خداوند عذاب را برطرف کنداگر پیغمبر بزرگوار وارد شود و به احترام پیغمبر 

ستند؟ اين ظلم نسبت اين ظلم است؟ ظلم است نسبت به کسانی که مستحقّ رحمت ه

ه خداوند شايست امانیستند،  عطفه شايست ها عطف است،ها نیست، نسبت به آنبه آن

رحمت کردن نسبت به ه خداوند شايست اما ،رحمت نیستنده عاطف بودن است. شايست

 است.  هااين

اند که اگر ببینید اين کجا و آن کجا! کسانی که اين خیال را در مغزها پرورانده

اند که کسانی که خلود ابدی فی اين خیال را در مغزها پرورانده ،کسی در فالن روزی

ه در مقابل آن لهیة، آن کجا! البتاالو الی االبدية  یهالنّار دارند الی غیر النّهاية الفلسف

، عذاب عذاب داده استه که اين خیال خام را کردند که قطعًا خداوند وعدهم کسانی 

عذاب ه گويند. خداوند که وعدطور میها اين، بعضینخواهد کرد، برای ترساندن است

هايی همه را خواهد بعدًا خواهد بخشید به عللی، به جهاتی، به زمینه ،داده است، نه

که  حرف است، يک حرف هم شبیه به اين بخشید، اصالً ناری نخواهد بود؛ اين يک

در  اين آراء را نقل کرديم. 30تفسیر، جلد گويند که ما در ها میصوفیبعضی از مال

 باب خلود.

 ،کشندمانند و عذاب میها در جهنّم میمیگويند جهنرأی هم اين است که می يک

شد. به عذاب ها تبديل به رحمت خواهد بعد يک وضعی خواهد شد که عذاب برای آن

گويند ها میخواهد شد، بعضی عزلکنند. عادت کردن به عذاب ديگر عذاب عادت می

ها آنچه د نیستند. در بین اينلغت هم بل اينکه، مثل عزل، عذاب يعنی عزلعذاب يعنی 

کنیم اين می کتاب و سنّت استفادهه ما بر مبنای دلیل عقل و عدل و کتاب و در حاشی

گناه ه عذاب نه تنها به اندازه م آخر دارد، عذاب آخر دارد، مدّت و مادّ است که نه، جهنّ

است، بلکه کمتر است. آن مقدار کمتر است که تحقّق رحمت الهی و تحقّق لطف الهی 

 نسبت به ديگران نشود. بشود و ظلمی 

در مورد ظلمی، ظلم، ظلم به  حتیلذا يکی از موارد عذاب که مسلّم عذاب دارد و 

در دنیا هم  حتیها ، ظلم به حق، ظلم به افکار، ظلم به نوامیس، اين ظلمديگران

، بمانند طورگذارد همینحساب دارد، در دنیا هم عذاب دارد، در دنیا هم خداوند نمی

آن  اماهايی که قابل تحمّل نباشد. تا چه رسد در برزخ و در قیامت، مخصوصًا ظلم

، آن خیاالتی که، آن عقايدی که اصالً ظلم کهکارهايی، آن افکاری که، آن علومی 

عالمین است، آن هم نه به عنوان تکذيب و اگر هم به الربنیست، فقط مخالفت با 
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تر حل ها را خدا سادهظلم به کسی و جايی و چیزی نیست، آن ،عنوان تکذيب است

به حساب  1«وَ يَْغفِرُ ما دُونَ ذلِكَإِنَّ اللَّهَ ال يَْغفُِر أَنْ يُْشرََك بِِه »فرمايد: کند. و اگر میمی

 آن است. ه دنبال

اگر به حالت اشتراک بمیرد.  ،بخشدخداوند کسی را که مشرک باهلل است هرگز نمی

کسانی که  اين است:يک جهت  ، اين چند جهت دارد،«مَنْ يَشاء  وَ يَْغفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِ»

کنند، تا چه ها را کنترل میايمان اين کنند، چونظلم می حتیبند به ايمان هستند پای

ها به ! اين؟کنندبند به ايمان نیستند و مشرک هستند ظلم نمیرسد کسانی که پای

رين ظلم به حقیقت عد اوّل اين بدتدر بُ مد ظلم است وامد ظلم است. اين پیاحساب پی

ين ظلم رو بدترين ظلم به خود است، و بدترين ظلم به افکار صحیح است و بدتاست 

 ،رين ظلم در کلّ ابعاد است که انسانی که خدا را قائل استاست، بدتبه عقل و فطرت 

خدا را نه، عذاب بسیار شديد  اماپرستد برود بت بپرستد و خدا را نپرستد. بت را می

کنیم. کسی که به ايمان ف نمیه توقما در اين مرحل امااست! بسیار بسیار شديد است! 

کنید که ظلم و تخلّف و چه، تا چه رسد است، اکثرًا مالحظه میبند و توحید پای

 بند به توحید نیستند و مشرک هستند يا ملحد هستند. کسانی که پای

کنم و امروز که من يک مقداری راجع به خلود عرايضی عرض کردم و عرض می

ماه ظاهرًا روز آخر بحث ما است که فردا هم بحث اخالقی است و خداحافظی تا چند 

شاءاهلل همه زنده خواهیم بود، و اين راه را با هم به ياری خداوند ادامه است، تا إن

 دهیم. می

گويیم و می حسابفکر هستیم و چقدر بیهستیم، چقدر بیما چقدر پوچ  ببینید

شود بر مبنای لغت غلط! لغت صحیح هم کنیم که اگر تهمتی هم به خدا زده میفکر می

قرآن شريف کنیم! اگر بر حسب لغت صحیح، بر فرض محال، در نمیقبول  ،پیدا کنیم

نیست. ولکن  البتهو اين گويیم اين تحريف شده است کند، میاست که خدا ظلم می

ای هدهیم و عدو غلط به خورد مردم میکنیم لفظ خلود را و لفظ ابد را غلط معنا می

 کنیم. می را اصالً از دين بیرون

لی غیر النّهاية إسال پیش يا بیشتر، اين جريان خلود  46يا  45درست در حدود 

برای من مطرح بود و جواب داشتم، قبول نداشتم. چون جوان هم بودم با هر  کامالً

. ولکن شما حساب ..طورشما اصالً اين اينکهگفت: مثل می کردممی کسی صحبت
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ری باشیم، اگر بخواهیم تفکاع ايمانی و فکری و عقالنی و کنید ما در هر وضعی از اوض

های ديگران، برداشت صحیحی از حقیقت بکنیم، شايسته است برای پذيرفتن حرف

 باشد. خواهد هر چه می ، اجماع،يتاکثر

به خداوند نسبت بدهیم که  ،شود به شیطان نسبت دادرين ظلم را که نمیما بدت

قبلی من جواب دادم. آخر  که آخر ندارد، به سؤالانیة الربلی غیر النّهاية خداوند إ

های عجیب و ، آن عذابتًامُدّ، تًامادّنداشتن اشکال ندارد. ولکن الی غیر نهاية، زمانًا، 

نّم خواب است و نه در بهشت، در غريب جهنّم که خواب هم ندارند؛ چون نه در جه

 كُلَّما»جا مطلق زحمت است. خواب هم ندارند، که جا مطلق رحمت است و در ايننآ

آخر ندارد و از نظر  تًااين مدّ 1«اْلعَذابَ لِیَذُوقُوا غَیْرَها جُلُودًا بَدَّْلناهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِجَْت

ه قدر عظیم است که نظیر ندارد. همقدر عظیم است، آنمادّه و از نظر مقدار هم آن

 ها حرف دارد.اين

مان مقدار بايد ه ،کسانی کرده است توجهعذابی را که اين شخص کافر در دنیا م

ر سر کسی زده است و سر او را درد جهت بجزا ببیند يا کمتر، چرا بیشتر؟ اگر کسی بی

زنند. چرا دوتا می سر او قدر برها هم همانآورده است و به او ظلم کرده است، آن

 جاجا با شلّاق بزنند؟ اينآن ،جا با دست زدبزنند؟ چرا الی غیر النّهاية بزنند؟ چرا اين

اند اند و نقل کردهاند و نوشتهجا باالتر بزنند؟ اين مطالبی که برای ما گفتهآرام زد آن

ها غلط است اين ،هايی که به حساب برداشت از قرآن شريف استکتابًا، روايتًا يا خیال

تر است که از همه صحیحتر است و آنو غلط است و غلط است. آنچه از همه صحیح

 ايم. ا است. منتها ما با کتاب خدا بد معامله کردهخدا است و کتاب خد

م، به ابد هم کاری نداشتم، رآن است، به ابد هم کاری ندارلفظ خلود را که در ق

کنم. لفظ خلود، خلود يعنی آخر ندارد، لکن لغت قرآن را قبول همین جا ترمز می

ا به معنای الی غیر های عربی خلود رنداريم، لغت قرآن را قبول نداريم؟ اگر تمام لغت

ه ! قرآن به اندازنويسدنمی کرديم. آن همالنّهاية فرض کنیم نوشته است، قبول نمی

قدر بايد اين کتاب مظلوم باشد و ما اگر کتاب لغت هم در نظر ما ارزش ندارد؟! آن

 طرفداری کنیم چنین خواهد بود، چنان خواهد بود. 

ان عرض کنیم که قرآن صددرصد خلود، خود قرآن، چند بار حضور برادر لفظ

قرآن معنا که خود  است. لغتی در قرآن نداريم دصددرصخودکفا است و باالتر از 
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معنا نکرده است، که داريم ای نای نداريم که معنا نکرده است، آيهنکرده است، جمله

را معنا نکرده  آنتر نداريم که محکمنداريم که معنا نکرده است، محکمی متشابهی 

تواند محور تواند استمرار داشته باشد. نمیباشد. اگر غیر از اين باشد که اين کتاب نمی

 ،شودمی های بیهوده که زدهتواند محک باشد از برای اين همه حرفباشد، نمی

 های درست و نادرست. حرف

وَ اتَّبَعَ هُ أَْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ لكِنَّ» :راجع به قارون است« لكِنَّهُ أَْخلَدَ»فرمايد: می قرآن

شعور قدر بیمعنی کنیم. آيا قارون اين« أَْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ» 2.«وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطًا» 1،«هَواهُ

 هیچ کرمیآخر  دارد؟لی غیر النّهاية نگه میکرد گنج او، او را إمی بود که خیال

مانم! طور زياد میهمین ،ه سبزی بیشتر بخورمکه من اگر چنانچ کندنمیطور فکر اين

اين  مردم؟قدر پول داشتم اصال نمیکند که اگر من اينمی طور خیالای اينهیچ ديوانه

 فهمند، حیواناتمی ها و نباتاتجانبیه فهمند، هممی جاندارانه دانند، همرا همه می

فرمايد: می فهمم! که قرآنو من نمی فهمندها میفهمند، سفیهمی هافهمند، ديوانهمی

  «.وَ كانَ أَمُْرهُ فُرُطًا»، «لكِنَّهُ أَْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»

 ]سؤال[ -

 ؟مقابل موت -

 3«.اْلخالِدُونَ فَهُمُ مِتَّ فَإِنْ أَ اْلخُْلدَ قَبْلِكَ مِنْ لِبَشَرٍ جَعَْلنا ما وَ» -

بیشتر از تو؟ چون  ها همیشه هستند؟ يعنیگر تو بمیری آنا است:معنی آن اين  -

 ..کردند.ها خیال میبنا بر اين بود که اين

 در مقابل موت است. -

« فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ اْلخالِدُونَ». يعنی موتی نیست د بگويدخواهفهمم. نمیمی بله، -

مدّتی به طور  ز چندتو اگر بعد ا :خواهد بگويدمی موتی نیست، خواهد بگويدنمی

ها که ادّعاها دارند و اموال و قدرت، ی مُردی، چون چنین و چنان هستی، آيا اينعاد

 خود ما در عباراتاست. اگر تو مردی اين است؟ ماندن  «خالدون»مانند؟ فقط می هااين

ار ندگويیم اگر اين پولگويیم فالنی پول ندارد، فالنی پول دارد. میمی است. هم همین

  .زنده است ،که پول نداشتبیشتر از آن کسی  يعنی ماند، يعنی چقدر؟می دارمُرد، پول
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 ]سؤال[ -

چون آن  ،خلود نیستآن بهشت که جای  اينکهشیطان به دروغ گفته است. برای  -

 رود. شیطان دروغ گفته است.می بهشت دنیوی است و دنیا هم از بین

 ]سؤال[  -

؟ چه کسی گفته ندمانهايت میه بیچه کسی به شما گفت ت نه،نهايبله، ولی بی -

 نهايت است؟اين خلود بی

 خواهند از بهشت بیرون نروند.ها میاين -

، دساعت ماندن ششاگر ، صحبت ماندن بود. نه ديگر نشد. صحبت در نهايت نبود -

 دو هزار سال بماند، صحبت ابديت است.سال بماند،  صدد، نخوب زياد بمان

 ]سؤال[ -

قرينه فرض کنید  از کجا معلوم است؟ فطری را خواسته است؟ه مگر اين خواست -

فرض جا هم اين ،است هکه قرين« عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ » 1،«عَطاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ »مانند  داريم،

 طورهم اينولکن خود اين لفظ خلود، اصالً در لغت  ،کنید قرينه دارد، مطلبی نیست

 ها اثافیآنهايی که آهنی هستند يا سنگی هستند به اجاق «األثافیالخوالد هی » است

ماند و می د؟ يک مقداریماننهزار سال می ، يعنی تاغیر النّهاية، ولی تا إلی گويندمی

 رود.بعد هم از بین می

 رود.خلود به معنای چیزی که اصالً از بین نمی. طور معنا کردنددر لغت اين -

 نه، ندارد. -

 ]سؤال[ -

ما نوکر کنیم. ما حرف آن را قبول نمی ،طور گفته استاين مفردات خوب اگر -

 مفردات که نیستیم، مفردات بهترين لغت قرآنی است، ولی ما نوکر آن نیستیم. 

گرديم. قرآن شريف خلود را استعمال کرده است در جايی که بقاء میبه قرآن بر 

که آيا حقیقت لفظ خلود اين است يا آن است؟  کنیممی شک نهايتًا. است مدّةً طويلة

خلود بقاء  اينکهکنیم. اگر هم فرض کنیم که نص بود، اگر هم نص بود در می خوب گیر

ست. خالف عقل است، خالف عدل است. است. دروغ گفته ا یهربّانالالی غیر النّهاية 

 اين در تمام مراحل است. 

 نهايت بگیريم.نای بیما آن را به مع -
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 آخر ما بگويیم؟ -

 طور است. در لغت هم همین -

طور نیست، چرا؟ ببینید اگر هم فرض کنیم نسبت خلود را به آن موجودی که اين -

اين  ،اند، الی غیر النهاية است، نسبت به آن چیزی که حد داردالی غیر النهاية است داده

أَحَدٍ  وَ ال تُصَلِّ عَلى» 2،«قَبْرِهِ  ال تَقُمْ عَلى» 1،«فیهِ أَبَدًا ال تَُقمْ»ابد!  حتی. تا زنده است

أَحَدٍ مِْنهُمْ ماَت  وَ ال ُتصَلِّ عَلى»ببینید ابد؛ ابد باالتر از خلود است.  3«مِْنهُمْ ماتَ أَبَدًا

خود  .نخواندست و پیغمبر نماز م هيعنی الی غیر النّهاية پیغمبر است و آن قبر ه« أَبَدًا

 طور است.ابد هم که باالتر از خلود است اين

معنا کنند، اين حرف خواهند در حرف خلود را الی غیر النهاية می پس کسانی که

را نسبت به موجود گويند فالن موجود ماندنی است. ماندنی می درست نیست و ثانیًا

ارد. اگر نسبت به خدا او را نگه د اينکهبعًا آخر دارد، مگر حادث بدهند؟ که اين ط

کند. نسبت خلود و می خوب آخر ندارد. پس ببینید فرق ،موجودی که آخر ندارد بدهند

 نسبت ابد که باالتر از خلود است.

 کند.های آن فرق میزمینه -

حادث به نظر شما بقاء الی النّهاية است؟ ه کند. حاال زمینهای آن فرق میزمینه -

خاصّ الهی در جايی که از برای خلود الی غیر ه ی و ارادخاصّ الهه بله، بدون اراد

شود و باالترين می النّهاية است، به حساب رحمت است. به حساب عذاب که اين ظلم

 ظلم است. 

يا « وَ كانَ أَمُْرهُ فُرُطًا» 4،«لكِنَّهُ َأْخلَدَ إِلَى اْلأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ»حاال در اين آيات که 

؟ اين کافری که چنین ای«اَخلََدهُ»و چه « يَحسَبُ»چه کسی  5«نَّ مالَهُ أَْخلََدهُيَحْسَبُ أَ»

داشته است! آخر  کند مال او، او را نگهبان است و نگهاست و چنان است، خیال می

ای و کدام چنین و چنانی يک چنین گمانی را يک در کدام کافری و کدام کافر ديوانه
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، مال يک سال مال داردالی غیر النّهاية داشته باشد که  نهايتبیلیارد و يک در بی

 اية!ها، ولی الی غیر النّهپزشک و اين حرف دوا و چون سال بیشتر، بیشتر، دو

جا اشکال است. بعضی حقايق است که تمام عالم ببینید پس لغت خلود از همه

است.  آنر ابطال ها است که تمام عالم دلیل باست. و بعضی از باطل آندلیل بر اثبات 

 ( تمام عالماست. دلیل بر وجود حق )سبحانه و تعالی حق سبحانه و تعالیمورد اوّلین 

به هر « طوعًا و طبعًا الموجودات ةکافّ  یف ت مسجد  تسجدُ الکائنا»تمام عالم کون است، 

ا مِنْ أَمْ خُلِقُو»گويد من خودم نیستم. می تفکّر ظاهر موجودی با تفکّر سر بزنید، ولو با

 1«ءٍ أَمْ هُمُ اْلخالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ اْلأَرْضَ بَْل ال يُوقِنُونَغَیْرِ شَيْ

و  االلهیینکه در جباع الحالوه شهید ثانی )رض( ما يک حوار بین  به ياد دارم

جنوب آمدند. ه های تمام منطقها آمدند، کمونیستکمونیست ،مگذاشتین یالماديّ

همین يک آيه را خواندم و بحث  هايم را زدم،. من حرفطور موحّدين هم آمدندنهمی

فرار ه قبول کردند و يک عدّه ها دو دسته شدند. يک عدکمونیست کردم و تمام شد.

! يک بود بود. کمونیست یها يک آقای شیخهمین کمونیستبین  . از قضا درکردند

در يک جايی ما را دعوت  ها.نیستبین کموقاضی شرع بود در يک  قاضی هم بود.

 آن جلسه بودند. گلههر دو در  ،اين قاضی شرع شیخ، آن قاضی شرع سیّد ،کردند

ولی گفتم: حاال اثبات شد يا نه؟ گفتند بله،  ما دلیل بر وجود خدا نداريم. کردند کهمی

ب تعج ،قاضی شرع بودند. حاال کاری نداريم، نه زمان مقتضی اين نیست که خدا باشد.

 آن را داريم.  از جا باالتراين ؟نداريمجا ايننکنید، مگر 

که تمام براهین عالم، تمام براهین عالم  مقابل وجود حق سبحانه و تعالیه در نقط

خدا است، اين خدا  اينکهبسیج است با نظر صحیح، ولو نظر صحیح خیلی کم باشد بر 

نیست و کسانی که نسبت به ست ظالم نیست، جاهل نیست، عاجز نیست، خائن هکه 

گويند هم ظالم است، هم ، میدهندمی خلود الی غیر النّهاية به حق سبحانه و تعالی

 ، روی چه حسابی إلی غیر النّهاية؟عاجز است، هم جاهل است، هم خائن است

ما اوّل اين بحث را در نجف اشرف  اينکهکنم. الّا بعضی جريانات را تکرار نمی

ما با دلیل برای اينکه کم شد. چرا؟  ،نفر شد پنجاهطلبه آمدند و فردا  150کرديم. حدود 

فرمودند:  ،رسیديمصحبت کرديم. بعد خدمت مرحوم آقای خوئینی )رض( که می

يکی : بله، به دو عّلت: طور شده است، شاگرد درس شما کم شده است، گفتمشنیدم اين

                                                           

 .36و  35طور، آیات . 1
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هستند. دوم اين است که ما يک خیلی  یددهپول نمی اينکهدهم، گفت: با پول نمی

ايشان  دفاع کنیم. حق ساحت مقدّس حضرتخواستیم از می ،بحثی را شروع کرديم

شود می ،رودفرمودند که آخر اين مباحثی که خیلی مشکل است و در مغز مردم نمی

شما چنین و شما چنان است و مطالبی فرمودند. گفتم:  اينکهبرای  شما مطرح نفرمايید.

دانستم که ابرقو است. ابرقو يکی از نمی ،جا حوزه استکردم که اينمی المن خی

ما اين مباحث را کجا بگويیم؟ ما پس دانستم ابرقو است. وانگهی نمی قم است. دهات

 روند،ها می... طلبهیتدفاع کردن از ساحت قدس ربوب کجا از خدا دفاع کنیم؟ آيا

، گفتیممی های اوّل که قسمت باال تفسیر عربیخوب بروند. چنانکه در مسجد امام سال

يا  هفتادآمدند، باال هم در حدود هزار طلبه نفر می ، پايینقسمت پايین تفسیر فارسی

ها برای سعودی بودند. ما يک روز راجع به آن مطلبی که ای از اينعدّه. نوديا  هشتاد

نفر،  هفتاداين  از فردا کرديم،مس بحث راجع به ردّالش بحث کرديم. ،ما را وهّابی کرد

ید! ما که چند نفر آمدند. گفتم اصالً هیچ کدام نیايفقط شصت و چند نفر نیامدند و 

  نخواستیم معرکه بگیريم.

آقايان  کرد که فالن الت قبول دارد يا نه،حاال در مباحث علمی نبايد مالحظه 

دهیم يا مخالف است؟ می آيا نظر مبارک شما موافق است با اين نظری که ما ،الوات

طور شده است؟ يعنی کار اينگويیم، اگر موافق است ما بگويیم. اگر مخالف است ما ن

شنیدم که به يکی از برادران  ،مسجد امام رضا حمله کردند به يکی از همین الواتی که

بسیار بسیار عزيز ما که مجتهد مسلّم هستند و فتوا دارند يک مزخرفاتی گفته است و 

حرمتی آزاد است که به بزرگان و علما قدر بیقدر گشاد است؟ ايننی اين حوزه اينيع

بحث دوم را  اينکهطور فحش داده شود و تهمت زده شود؟ اين درست است؟ مثل اين

ها انسان از ناروايی شودباعث می درونی و برونی است که عواملتوانم بکنم، چون نمی

که ظالم است و کافر ظلم، آدمی هم  حتی ،قل، شعورادلّه، عدل، عه شود. هم منفجر

تواند اين می تواند چنین نسبتی را به خدا بدهد؟ اصالً شیطانمی است و ديوانه است

سیلی بزند و او بی نهايت به او سیلی بزند! باالخره  يک به او شخصی کار را کند؟

 شود.می خسته

 قصورًا نیست؟ -

نه مقصّر. اصالً شعور  ها نه قاصر هستند وشود، ايننمی شود.قصورًا هم نمی -

! از شعور راحت هستند. بايد مسائل را حساب کرد. انسان حساب هستند د، راحتنندار
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و از  یتاز انسان خجلتف و با کمال زند؟ چنانکه با کمال تأسمی حرفو نکرده 

 . يتو از حجر يتو از شجر یتحیوان

 :ار است که اين باب از اوّل تا آخر نوشته استبحار االنو 95يک باب در جلد 

ها حالل شد. از خدا نقل کرده است، از پیغمبر نقل روزی که عمر را کشتند تمام حرام

بزرگوار، ه ها حالل شد. عالمحرامه نقل کردند که هم فالن شخصکرده است، از 

اسالم را مجلسی )رض( اين چه کاری بود کرديد؟ چرا چنین کرديد؟ شما چرا حساب 

فرمايید من مطالعه کردم. آن را می را نکرديد؟ شما که امام صادق نکرديد؟ چرا حساب

يعنی بیايند نظر که در آن ترديد است گذاشتم بعد نظر بدهند؟ که قبول دارم نوشتم، آن

نويسید؟ يعنی می شما اين را هم ،است 169تا واگر کسی به شما گفت دو د بدهند؟

خالف ضرورت عقل و  شود که برمی ود اين را خیال کند؟ کسی پیداشمی کسی پیدا

 نظر بدهد؟ آن وقت اين روايت اين است. يتو حجر یتو حیوان یتوجدان و انسان

بحار االنوار يک فصلی است که راجع به همان روزی  95آقايان مالحظه کنید جلد 

که امام معصوم  است که عمر را کشتند، ظاهرًا اواخر آن است که روايت دارد

اند راجع که به یمان، از رسول اهلل نقل کردهالمؤمنین و امام باقر، از حذيفة بن میرالا

، کشته خواهد شد، د، هنوز نشده است، خوب علم داشتهروزی عمر کشته خواهد ش

کند، چنان می گذارد، چنینمی هانقل کردند که بله، اين ملعون ازل و ابد بدعت

کند، بنابراين روزی که او کشته شود چون بدعت می کند، فالنمی کند، بهمانمی

شرک باهلل، الحاد، زنا، لواط، عرق،  ءتمام محّرمات حالل است، بال استثنا ،گذاشته است

کنند، من شنیدم يک کارهايی ی کارهايی میطوراحمق آن هایدزدی و لذا آن واليتی

برای  :گويندمی واليتی هستیم، در شب عید عمرگويند ما می هايی کهکنند. آنمی را

کنند، که اصالً می کنند، يک چیزهايیمی زهرا )س( خوشحال شود يک کارهايی اينکه

 دارد. تعزيردارد، اصالً  حد

؟ واويال است! چقدر چیستها اينشرع مقدّس اسالم دادن،  ها را بهاين نسبت

ست خود ما، به زبان خود ما، به قلم خود اهانت به دين مقدّس اسالم شده است، به د

 در تواريخ و در غیره. ، در عقايد، در احکام،ما ، با شهرت خودما ما، با اجماع خود

گیری کرد. فطرس ملک! نصّ قرآن است که مالئکه دو مورد نیست بايد صحیح ،يکی

ه در ای ک. اين ملک چون گناه کرده بود با يک بال خود در يک جزيرههستندمعصوم 

افتاده بود، ابراهیم فايده نکرد، موسی فايده نکرد، عیسی فايده  ،فرو رفته بود هالجن

نکرد، محمّد فايده نکرد، فاطمه فايده نکرد، علی فايده نکرد، تا زمان امام حسین، شما 
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به ؟ چرا پیغمبر را زنیدمی زمینبه چرا ملک را  ،خواهید امام حسین را باال ببريدمی

چون زور او  ،؟ خدا هم فايده نکردزنیدمی زمینبه ؟ چرا انبیاء را زنیدمی زمین

 رسد.زور خدا نمی ،قدر گناه بزرگ استد. آنیرسنمی

گويند می هاگويند ديگر. مسیحیمی ها هم همین راها، مسیحیمانند همین مسیحی

یان هستند. خدا های آدم ذاتی العصهبچه بنابراين هم ،چون انسان ذاتی العصیان است

پسر خود را بفرستد که  اينکهمگر های خود، ای نیست برای بخشیدن اين بندهديد چاره

قدر . خدا اينها کنار برودلعنته همگردد تا  ملعوندار بزنند و با دار آويخته شدن 

که وقتی بال  گويیمعرضه میهم به يک لفظ ديگر خدای بیحاال ما  است؟ عرضهبی

و به باال رفت. اين چه گناهی است؟  درآوردپر  ،امام حسین مالیدنده نداقملک را به ق

 شود؟می طورمثالً شمر هم اينناهان عظیم را دارد، آخر شمر هم که آن گ

بحوثی و فصولی است که بايد در تابستان  اما ،ما بحث معاد را تقريبًا تمام کرديم

آخرين روز  ،آخرين روز است، نه شاءاهلل به ياری خدا بحث کنیم و فردا هم کهإن

خواهید می سال از عزرائیل وقت گرفتم. حاال شما هر چه 32من  ،زندگی ما نیست

که ما ياری خدا با افراد کمی  بهشاءاهلل با همديگر هستیم. خواهید نباشید. إنمی باشید،

شده است اسالم  ضد ،ها را که به نام اسالماين انحرافات و غلط کاریه ريش ،هستیم

آمدن شما رد. اين تشويق برای ارزش داهزاران برطرف خواهیم کرد. هر فرد شما 

 نیست. 

عَظِیمِ وَ وَفِّقنَا لِمَا تُحِبُّهُ آنِ اْلقُرْإِيمَانِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبنَا عَمَّا لَا تُحِبُّوَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


