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 عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

که اينن سنؤاالر را بنا  سؤاالتی کرده بوديمجنّت و نار ما  بهبحث معاد، راجع ه دنبال

جواب آن چيست، جواب دارد يا جواب نندارد. کنيم تا ببينيم يک تفصيل بيشتری تکرار می

ار ؤاالتی بنر اسنالميای از اين جريان را قبالً در فقه عرض کردم، اگر سطور که نمونهاين

ما بايد جواب آن را آماده کننيم، آمناده کنردن جنواب هنم بنه دو  ،کننديا می اند وما کرده

 است. صورر

جای اين سنؤا  للنا اسنت، اصنال  بفهميم ک کنيم، دقتما فکر کنيم،  اينکهيکی 

اين سؤا  حق اسنت و واقنع مطلنن چننين  ،خيره کنيم و جواب بدهيم. دوم اين است ک

است، ما گمان کرديم چيز ديگری است. در هر دو صنورر بنر مبننای کتناب اس و سننّت 

ننه -مدار هايی هم که ما به عننوان رنر رسو  اس )ص( بايد جواب را آماده کنيم. جواب

 ،به عنوان فکر متولّد رريعت به عنوان متخصصين در رريعت، -عنوان ارخاص عادی به

کنيم، سه بُعدی است؛ جواب گذرنتگان، جنواب کسنانی هايی را هم که ما آماده میجواب

دارد،  دخلنو هنااثبار و کنه قنرآن در تمنام نفنی طورهستند، جواب آيندگان که همنانکه 

يا خواهند  رودسؤا  می تاريخ اسالم سؤا  رده است يا هايی که از سؤاالتی در کلّجواب

کنه مطلنق اسنت، دارنته بارنيم، اينن  ،اسنت کُنرها را اگر از منطق قرآن کنه رد، جواب

 های قاطع خواهند بود.ها، جوابجواب

راجع به جنّت و نار. از نظر تعداد، تعداد آياتی کنه لفنج جنّنت دارد ينا لفنج ننار دارد، 

ينوم البنرزی ينا ينوم القيامن   ءست به انذار و ترسناندن از عنذاب و جنزاآياتی که مربوط ا
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، جَحيمًامرتبه،  25جَحيم  اقل ذکر رده است.مرتبه حد 537تعبير  هفت، هشتالکبری با 

مرتبنه و تحقّنق  264مرتبه، عَنذاب  چهارمرتبه، سَقَر  126مرتبه، نار  75مرتبه، جَهَنّم  يک

ه نار برزخی زياد نيست، عمده نار آخرر و البتنار است. مرتبه، اين مربوط به  چهلعذاب 

 فيهنا يَرَوْنَ ال»هم فقا در يک جای قرآن داريم را ه ما لفج زمهرير البتعذاب آخرر بود. 

 رود.که اين هم باز بحث می 1«زَمْهَريرًا ال وَ رَمْسًا

ن و در آيه و بيشتر راجع به عذاب سنوزاندن اسنت و ماننند سنوزاند 538، 537ه البت

تنری اسنت و يک آيه که زمهرير است، يخ زدن است کنه عنذاب اویلنی طبعنًا عنذاب مهم

 عذاب دومی کمتر است. يتاهم

مرتبه و رحمت که هم رنامل رحمنت  69مرتبه، جَنَّار  66راجع به جنّت، لفج جنّت 

حنيم و ننار و سنرجمع اننذار بنه عنذاب و جمرتبه.  79دنيا است و هم برزی و هم آخرر، 

 در عالم برزی و در عالم قيامت است.  عالمينالرببه رحمت تبشير ، چند برابر رهلي

اویالً مگر عذاب خدا بيشتر از رحمت خدا است که آيار عذاب زيادتر اسنت   :سؤاالر

 رَحِنمَ مَننْ إِالَّ*  مُْختَلِفنينَ يَزالُنونَ ال وَ»ديگر کنه ه يا آي 2«لَضَبَهُ رَحْمَتُهُ سَبَقَْت» اينکهبا 

 تر اسنت، بهتنر اسنت  رحنم،کذلک به چه برگنردد نزدين ،«حمریلل»يعنی  3«لِذلِكَ وَ رَبُّكَ

هنم کنه ارناره بنه بُعند « ذلِنک» 4«خَلَقَهُمْ لِذلِكَ»وَ »رحم. رحمت اضافه است. رحمت نه، 

 عنالمينالربمقام عالی که مقصنود اسنت و مقصند  اين است، بعيد است، اين مقام عالی،

 کرده است، نه به اختالف.  خلقرحم است، به ت که رحم اس

برای رحمت است، چه در بُعد عنالم تکلين   خوب پس اصل خلقت برای رحم است،

اگر  ،و چه بعدًا در برزی و چه بعدًا در قيامت، اصل رحمت است. عذاب يک استثنائی است

در عالم برزی  با ررايا که عذابی به عنوان جزاء در کار بارد، آن هم جزای وفاق، آن هم

، اينن ينک اسنتثنائی اسنت. آينا اگنر کسنی در ينک تًا و در عالم قيامنت حتمنًا و بتّنًاموق

ای مدير است، دبير است، معلّم است، اصل درس ياد دادن و محبیت کردن است يا مدرسه

اصل کتک زدن است  اين کتک زدن و تأدين کردن بُعد دوم است، اصل اویلی يناد دادن 

عالمين. خداوند متعا  که اصالً خلق را برای الرببا بيان خوب، و ال سيیما است با رحمت، 
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های درونی و رهبری ،رحمت خلق کرده است، وجود را و هدايت وجود را و ساير جهار را

برونی را به عنوان رحمت مقریر فرموده است، پس اصنل جرينان از اوی  تنا آخنر در مثلّنث 

 نشئار اين رحمت است.

کند يا او را زده است، او را کتک ذاب چرا  کسی که کسی را عذاب میپس ع ؤا :س

خواهد جبران کند؛ کرده است، برای انتقام می يتزده است، ما  او را خورده است، او را اذ

اگر تمام عالم هسنتی  -رود و ما آن را تبلور دهيمسؤالی که می-رود نمی يتخدا که اذ

بنه خندا ضنرر  ،هنا رنيطانی بارندوند، کارهنای آنرمر بشوند، يزيد بشوند، رنيطان بشن

کننند. کسنانی کنه هنا ضنرر میخورد، خود آنضرر نمی ، به کيان او خورد  به کون اومی

 بينند.جا ضرر نمیاين يدبينند يا فرض کنها ضرر میکنند، خود آناحيانًا ظلم می

اصنلی رحمنت ه حلای است، مرحاريهه دوم که مرحله چون اين مرحل ،پس بُعد اوی 

وَ لِنذلِکَ وَ »ننه « خَلَقَهُنمْ لِنذلِكَ وَ»اسنت کنه  يهاصنله عنالمين مرحلنالرباست، رحمنت 

نه، اصالً اصل محور و زير بنای آفرينش کلّ موجنودار « لذلک و لالختالف»نه « عَذابلل

خواهد، چرا بيافريند و عذاب کند  چند بُعند عالم برای رحمت است. خوب عذاب علّت می

 :رددا

انسان را آفريد، مکلّ  قرار داد، واجباتی مقریر کرد، محریماتی مقریر کرد و وعيند  او :

 کنم.محریمار را عمل کنيد، عذاب می وداد که اگر اين واجبار را ترک کنيد 

کند  آينا اينن واجبنار بنه نفنع انسنان بنود ينا ننه  بلنه. سؤا : خوب چرا عذاب می

، بنر ه  بله. اگر انسنانی خنود دسنتور طبينن را تنرک کنندمحریمار به ضرر انسان بود يا ن

بايد دوباره او را بکشيم  خود اين عمنل  ،يه بگيرد و بميردالرخالف طبين عمل کند، ذار

 خواهد.ه نمیدوبارزدن  ر سربخواهد، ر سر زدن که نمیباو عذاب است. ديگر 

تخلّ   يهی حتمی الهو نواه يهالهه اين آدمی که از اوامر واجب کنم:می سؤا  عرض

کاری بنه ظلنم ننداريم، ظلنم را بعند عنرض  کنيم،عام داريم عرض می کرده است، بوجهٍ

را نخوانده است، حج را نرفته اسنت و فنالن حنرام را انجنام داده  نماز بوجهٍ عام .کنيممی

است، منهای نظر به ظلم. خوب اين را چرا عذاب کنند  عنذاب بنرای چنه بکننند  عنذاب 

به خدا ظلم رده اسنت  خندا کنه  اينکهکشد. عذاب برای است  خدا که انتقام نمی انتقام

 رنود. مظلنومخدا مظلوم واقنع می ،کنده يک آيه هم اراره میالبترود. مظلوم واقع نمی

نقص ايجاد کرده است. در وجنود او، در  اواگر کسی به کسی ظلم کرد، در يعنی منتقص، 

هنای کنه ارنخاص رود به اينن ظلمنه نقصی ايجاد می ينالعالمرب يتدر اولوهاو، ما  
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دهند، پنس ها انجام میهای که اينها و فضلرود به عد کنند و نه کمالی ايجاد میمی

 انتقام نيست. ظلم هم به حساب ظلم نيست.

نه ظلم است و نه انتقام است که خدا ناراحت رده بارد، بخواهد عذاب دهد يا  دوم:

ه بارند، بخواهد جزاء بدهد، اعتدای بنه مثنل، تنازه اگنر هنم بنود فنرض به خدا ظلم کرد

رد. مثالً اگر يک رخصی کنه میمحا  ظلمتی  فرضکنيم، فرض کنيد که به خدا بر می

 کنلّ قنوا زد،ه يک تلنگری به فرماندگير است، زمين خت است، فقير است،عاجز است، بدب

اگر چنانچه تمام عنالم گنناه  گر هم اين بارد.او را بگيرد بکشد  خوب عفو کن، تازه ا بايد

انتقاص است  باز مقتضای رحمنت او  يتکنند، فرض کنيم بر فرض محا  بر ساحت ربوب

بُعند  دوکنيم. از اين نکند، اين را داريم بر فرض محا  عرض می توجهاين است که اصالً 

 گذرد.می

 ادن بنه ظلنم اسنت، منثالًپاسنخ دبُعد سوم، سؤا  سوم که اگر نه انتقام است و ننه 

نرو، بنه  ،به نفع تو است و چاه اين استراه اين است، برو، اين آدم گفتيم  طور که بهاين

ضرر تو است. خوب برو به نفع او بود، به نفع تو که نبود. اگر اين واجبار را انجام بدهند، 

خدا که نيسنت. به ضرر  ،به نفع خدا نيست، خدا منتفع نيست. اگر محریمار را انجام بدهد

به نفع خود اين رخص مکلّ  است، واجبار را انجام دهد. به ضرر او است، اگر محریمار 

حریمنی را انجنام داد، جلنوی نفنع را انجام بدهد. خود اين رخص به ضرر خود کار کرد، م

  مگنر اينن احکنام چنرا او را کتنک بزنندخود را گرفت که واجن را ترک کنرد. پنس ه بچ

نورت و منري   ایيست  مگر طن نيست  آيا رخص طبين اگر نسخهخداوند معالجه ن

رود، آيا دکتر بايند رود و حا  او بدتر میمرض او رديدتر می آنکهعمل نکرد، اضافه بر 

توانند بايند او را درسنت نيسنت، اگنر می اينکهيک کلنگ بر سر او بزند که زودتر بميرد  

 سوم.ه رحلاين مالجه کند، چون او حماقت کرده است. مع

اين مکلّ  واجباتی را تنرک کنرده اسنت کنه ظلنم بنه  ،خيرچهارم است که  چهارم؛

اسنت،  ، آدم کشنتهاسنت ، محریماتی را انجام داده است که ظلم بنه ديگنراناست ديگران

جنا ماننند اوی  و دوم و سنوم نيسنت، ظلم. ارنکا  اينما  کسی را خورده است و ليره. 

سوم که اصنالً جنواب نندارد، چنون ارنکا  وارد و اوی ، دوم رود جواب داد. آن زودتر می

نيسنت. ننه هنا ولنی اين ،است در صورتی که به عنوان انتقام بارد، به عنوان ظلنم بارند

 انتقام است، نه ظلم است و نه چيز ديگری.
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چهارم اين است که اين آدم اگر ظلمی به ديگری کرده اسنت، ه چهارم؛ مرحله مرحل

به خندا  ننه، بنه حقيقنت ظلنم  1«عَظيمٌ لَظُْلمٌ الشِّرْكَ إِنَّ»م  يک ظلم گوييم کدام ظلمی

کرده است. آيا حقيقت و توحيد يک کسی است در خارج کنه اگنر کسنی مشنرک رند، بنه 

پرستی کرد، اين بت پرستی،اگر کسی به جای خدا –کنمدارم سؤا  می-جای خدا پرستی 

پرسنتد، بنه کسنی هنم کناری بت خنود را می ظلم کرده است  نه. خود او زيد و عمروبه 

دهند، ننه زنند، ننه فحنش میخورد، نه کسنی را میندارد. فرض کنيم نه ما  کسی را می

پرستد و کاری هم به کسی ندارد، اينن بنه چنه کسنی می خود را فقا بتِ ،تصریف... نخير

ه عقيده ظلم رود. آيا بظلم کرده است  آيا به خدا ظلم کرده است  خدا مظلوم واقع نمی

يعنی چه  عقيده هم يک کسی است که اگنر بنر خنالف  ظلم کرده، عقيدهبه کرده است، 

رود  اگر کسی به مگر دين خدا از بين می رود رود و نابود میوارونه می ،آن انجام رود

 کسی ظلم کرد، دين خدا سر جای خود است. تخلّ  از دين خدا کرده است. 

. آدمی که مشرک بود، آدمی که مسلمان است عد عقيدتیاين در بُعد ررک است که بُ

داريم سنؤا  -داند حق را می اينکهبا  2«أَْنفُسُهُمْ اسْتَيْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا وَ»نبود، آدمی که 

کننند کنه بنر مبننای  توجه آن جواب تهيیؤکنيم، اين سؤاالر مهم است و آقايان برای می

کسی که ظلم از نظر عقيندتی کنرده اسنت، بنه ارنخاص  -دهيمکتاب و سنّت جواب می

ظلم نکرده است، به خدا ظلم نکرده است، خدا مظلوم نيست. بنه ارنخاص ظلنم نکنرده 

بنه بُنت هنم، آن هنم احتنرام  شاست، اين بت خود، آن هم خدای خود، اين احترام خنود

 چرا عذاب کند  را به خدا، اين  شخود

منا در آن  -رنودکنم مختصنر میحاال کم-يم يوگپنجم؛ اين را ما در هر ظلمی نمی

اگر کسنی  آن را بگوييم. يهيم فعالً تا بعد بقکنظلمی که ظلم به ارخاص است، بحث می

در عالم تکلي  با ترک واجن يا واجباتی يا با فعل محریم يا محریماتی، تعدیی به ارخاصی 

 فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ اعْتَدى مَنِ»ب خو ،ها تعدیی کندکرد، تعدیی کرد به کسانی که نبايد به آن

 .اين پنجم است 3«عَلَيْكُمْ اعْتَدى مَا بِمِْثلِ عَلَيْهِ

 از امر موال تعدیی کرده، به خود موال جسارر کرده است.  -
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به موال ظلم رده است يا نه  نه، از موال کم آمده است يا نه  نه، چرا موال دسنت  -

 نشده است. سر او دراز بکند  چيزی  بر

 از امر موال خالف کرده است. -

 مخالفت بر اثراگر کسی امر کسی را مخالفت کرد و خود او  بارد، چه عيبی دارد  -

رد، بيمنارتر  امر بدبخت رد، مثل بيماری که امر طبين را مخالفت کرد و خود او بدبخت

ر سنر او زد کنه زودتنر بايند بن ،يه گرفتنه اسنتالريکی هم بر سر او زد  ذار بايدرد، آيا 

 بميرد 

 ]...[ عذابی است که بعد بايد ببيند. -

خواهيم بحث کنيم. کسی که رفنت، ينک کسنی را زد، کتنک زد. نه، آن را تازه می -

مطلن تمام رد. ينا ينک  ،زندگردد او را میکسی را کتک زد، او هم برمی درست است  يا

ما  کسی را بنرد، ظلنم بنه او رند. اينن  کشت، و مرتبه نه، کسی را کتک زد، کسی را زد

آخر ه کنيم، اين نقطظلم بايد در محکمه عد  جبران رود يا نه  ما داريم اين را بحث می

دانند است، يعنی اين از نقاط آخر است که در بُعد ظلم کسی که به ديگری ظلم کنرد، می

، ه ديگری تعدیی کردبدون اضطرار بظلم بد است، عقالً و فطرتًا بد است، ررعًا بد است، 

 عد  الهی چيست  تقاص گرفتن است.ه جا مقتضای محکماين

 سن تکلين  بنوده اسنت، ينک سا  در دهجا سؤا  داريم، يک آدمی است که ايندر 

يک سا  در سنی تکلي  بوده است، بنا  -مثا  خيلی بيین-سا  در سن تکلي  بوده است 

کندام  ،رود روی آن انگشت گذارتمی. آن چيزی که و ليرهآگاهی کفر و ظلم و ررک 

سنا  ظلنم  ينکاين است که به ديگران ظلم کرده است، بايد پاسخ بدهند. پاسنخ  است 

دو هنزار سنا  عنذاب سنا  عنذاب اسنت  هزار نهايت، نهايت عذاب است يا قبل از بیبی

آن پننج اسنت  جنواب  سنيلی پانصندجنواب او است  اگر کسی به ديگری پنج سيلی زد، 

د کنه ينگويرما چطور می کنيد، توجهاين سؤا   به خوب پس ردیر است.همان  اسيلی ب

ها را دارينم تنازه اين حرف - های دنيا نيستهای جهنّم اصالً قابل مقايسه با عذابعذاب

های جهننّم اصنالً قابنل عنذاب -ا فتوا نيست، نظر نيست، سؤا  اسنتلذ کنيم،عرض می

قابل  ،های آنکردنزخمی  های آن،زدنآن،  هایلیسيهای دنيا نيست. مقايسه با عذاب

 مقايسه نيست، پس جزای وفاق کجا است  

همنان ظلنم بايند او را بزننند ننه ه اگر يک آدمی به کسی ظلم کرده است، بنه اننداز

تنر اسنت و بيشتر. اگر کسی، يک کسی را در آتش دنيا سوزانده است، اگر آتش آخرر داغ

چرا  اين دو بُعدی ظلم اسنت. هنم بايند مندیر همنان مندیر  مدیر آن بيشتر است، خوب
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بارد، هم بايد سوزش همان مقدار سوزش بارد. اگر در دنيا کسی عقربی را به جان کسی 

رود. در آخرر عقنرب افتد، خوب نمیانداخت و او را نيش زد، بگوييد: در آخرر افعی می

بيشتر خواهند  هم مدیر آن افتد یجهینمی که خيلی بدتر از عقرب دنيا است، به جان او م

رنود تنا می توق جا رود. بنابراين اينطور که نمیبدتر خواهد بود، اين آنبود، هم نيش 

 انسان از نظر جواب فکر کند چه بايد کرد. اينکه

که از ما سؤاالتی بشود که ما جنواب کنم که قبل از آن عرض کردم، مکریر عرض می

اب را آماده کنيم. يکی از مطالبی کنه مکنریر عنرض کنرديم و در را آماده نکرديم، بايد جو

عذاب اسنت.  النهايت يهست، قضبار تکرار کرديم، چون خيلی مهم ا پنجاهتفسير رايد ما 

ينک  رود، تا چنه رسند بنه...با اين سؤاالر، روی اصل خود عذاب مقداری ترديد وارد می

 ينکبه سن تکلين  رسنيد و  -رورنمثا  خيلی بيین و -نفر آدمی که سنی تکلي  رسيد 

اينن  ،، کافر رد و کفر ورزيد و چه کرد و چه کنرد، بعند کنه منردتوجهسا  يا چند ماه با 

عنذاب، هنم از نظنر ه بسيار باال که هم از نظر منادی های بسيارنهايت سا  در آن عذاببی

ا او را نيسنت  خند عنالمين ظلنمالرببسوزد. اين نسنبت بنه مقنام  ،مدیر عذاب حد ندارد

خود را، ينا عمنل او  اگنر رنيطان اسنت،  شسوزاند  يا خودسوزاند يا ريطان او را میمی

ريطان محدود است. اگر خود او است، خود او محدود است. اگر عمل او اسنت، عمنل او 

 سوزاند. محدود است. پس خدا می

حمنت مگر مبنای خداوند بر رحمت نيست  خندا کنه مبننای او بنر ر ،سوزاندخدا می

دهد. در باب رحمت خدا دهد، در باب عذاب که اضافه نمیاست، در باب رحمت اضافه می

مطلبنی  ،النی آخنر را ده کنند، ده را صند کننددهد، رحمت را اضافه کردن يکی اضافه می

جايی که خداوند اگر عذاب نکند ظلم است، بايد عذاب کند. اگنر ولی در عذاب آن ،نيست

کرده است و در دنيا جزا داده نشده است، اگنر او را در بنرزی و يک کسی که به رما ظلم 

 اين ظلم است  ،آخرر زنده نکند و جزا ندهد

درخشنان کنه مطنابق عند  ه آن کسی که در نقطن :جا سؤا  داريم. سؤا ما در اين 

بلکه کار نار کرده است و صددرصند  ،است، به جنّت نرود. کسی که کار جنّت نکرده است

به جنّت نرود، يک کسنی هنم بگويند: خنوب خداونند در قيامنت فقنا  ،رده استکار نار ک

 هايی را که اهل جنّت هستند زنده کند، اهل نار را زنده نکند. اين فرق است يا نه آن

کنالس بناالتر  را بنه قبنو  عنده، منردودای ای قبو  ردند، عدهعدهاگر فرض کنيد 

قبو   عدهخواهد. کتک که ديگر نمی فی است،مانند  کاطور میهمين مردود عدهبرند، می

ند. فرض کنيد که اين کسانی نمامی طورهمان مردود عدهبرند، اين جزا است، را باالتر می
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کسنانی کنه  امنارونند. که اهل جنّت هستند، طبعًا به حساب استحقاق خود بنه جنّنت می

زننده  او را اصنالً ديگنر،يا چيزهنای  استحقاق جنّت اصالً ندارند، کفر است، تکذين است

 ند. انبميرز يک مقداری عذاب کنند و با ،نکند، زنده نکند يا اگر هم زنده کردند

 ه کنلطور عنذاب إلنی لينر النّهاين  کنطور عذاب، همينطور عذاب، همينهمين اما

در گوينند. منن رنذ میين الّنا کل عرفا، کل مفسرين، کل کالميون، کنل اخبناريفالسفه، 

کنرديم. بعند نفر رد. چرا  چون بحث خلود می هفتادنفری ما،  سيصددرس نج  يک بار 

ند: رما چنين و چنان فنالن ه ما فرمودبما با آقای خوئی )ره( زياد ما رفت و آمد دارتيم. 

بهتر نيست  گفتم: من  ،ها را نکنيدولی اگر رما اين بحثهستيد، آينده رما چنين است. 

دانستم ابرقو اسنت. ابرقنو از دهنار کردم، نمیبحث می يهعلمه در حوزکردم که خيا  می

ها را بايد در حوزه کرد يا در مسجد امنام حسنن عسنکری خوب اين بحثسابق قم است. 

عنرب دارنتيم کنه ه نفنر طلبن صندکرديم، ما حدود ) ( که سا  اوی  انقالب ما بحث می

 هفتادکرديم، میها بحث يلآمدند. يک روز از همين قباز خليج می هانفر آن هشتاد ،هفتاد

منا اگنر بخنواهيم  اين است. يهخواهيم که معرکه بگيريم، قضها نيامدند، ما نمیآن نفر از

 .نويسيمنيايند، خوب میيا درست بحث کنيم، حرف حسابی بزنيم، بيايند 

 ]سؤا [ -

وری راه ينا يا برای د هايی هستند که فرار کردند،فراریها گويم، اينها را نمیاين -

حوار را  در نظرم هستخواهيم، فرار کردند. حاال ما عمق بحث را می هر چيز ديگریبرای 

 ن بعضینفر را انتخاب کرديم، اآل دوازدهرا، ما  نيياالله نيب حوارنورتم، که در نج  می

نفر که فلسفه خواندند، چه خواندند انتخناب کنرديم و در سنرداب  دوازدهها هستند. از آن

قنوی بشنود. کفنر  کامالً رفتيم، گفتيم: هر چه کفر داريد بيرون بريزيد که مطالنمین س

 کتاب حوار درآمد.  اينکهها را بيرون انداختيم، سؤاالر، جواب تا آن

هنای عقيندتی را نشنان دهنيم، در اينن خواهيم به عالم اسالمی بحثمی حاال که ما

بحث موضوعی حاال که در بحث معاد و جنّت و نار هستيم، خوب جنواب اينن سنؤاالر را 

 عَشَنرَ ٌ تِْلنكَ» خنواهيم مندام عندد زيناد کننيم،، نمیيک، دو، سه، چهنار، پننجبايد بدهيم 

منه است چيسنت  اينن اسنت کنه بنين اهنل  البدی جايی کهدر کلّ اين مراحل آن 1«كامِلَ ٌ

جنّت و کسانی که اهل جنّت نيستند، بايد فرق بارد. صرف فرق چيسنت  عندالت اسنت. 

  خوب اين صرف فرق مراحلی دارد؛ بر مبنای عدالت.

                                                           

 .196آيه بقره، . 1
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 نده نکند. مردند و تمام رد؛ را زها خداوند آن -1

 دوسنا ،  ينکسا ، همنان  ودسا ،  يکمقدار که ظلم کردند، زنده کند، همان  -2

 ها را عذاب کند.سا  آن

خيلی بيشتر، بخواهد )معناذ اس( ظلنم بشنود، بخواهند ظلنم  ،فرض کنيد که نه -3

  .رودمیرود، ظلم محدود 

فرمايند: ابد، اصوالً در موجود لير الهی از  و ابد معنا دارد  معنا ندارد. از  آقايان می

رضی معنا ندارد و ابد هم در انحصار خدا است، برای خود و ذاتًا و ع ،در انحصار خدا است

جنا کنيم منا اينبرای ديگران هم عرضًا. اگر خداوند إلی لير النّهاين  الواقعينه فنرض منی

احتما  سؤا  است ديگنر. اگنر اينن ]...[ . داريمسؤا   1«مَجْذُوذٍ لَيْرَ عَطاءً»از سؤا  داريم، 

  اسنت ایينه  راجع رحمت بارد، اين ذاتنی اسنت ينا عطواقعی که واقعًا ال نهاي تالنهاي

ی است  ذاتنی ايهفرق دارد. اگر ال نهاي  عذاب بارد ذاتی يا عط ایيهذاتی که نيست، عط

 عرضی است يا ذاتی  يتعذاب، ابد يتال نهاي  عذاب ذاتی است  ابد  چيست

 عارض است. -

خندا  ينهعنذاب عط ت  النهايتخدا اس يهآيد  از خدا. خوب عطعرضی از کجا می -

قدر عذاب کند. آخر کند. ريطان هم بلد نيست ايناست، ريطان هم از اين عذاب فرار می

 جنا برنامنه دارينم، النهاينتاين–نهايتی که اضافه نيست  خداوند اين ال يهمگر بنا بر عط

ه کسنی ازليت است که اصنالً معننا نندارد خداونند بن ت کهال بداي -اضافه بر برنامه است

نهايت که ذاتی نيست، اگر النهايتی در عذاب يا رحمت بنرای کسنی بيايند در ال اما بدهد.

ف خندا بايند بيايند، از طنرف خندا بايد از کجا بيايد  ذاتی که نيسنت، از طنر ،عالم قيامت

عنذاب را  تنهاينچرا خدا ال عذاب چيست ت آيد، رحمت است. النهايرحمت می تنهايال

آن   چنه ظلمنی بله،ير. فضل است  معلوم است نخير، ظلم است  بدهد  عد  است  نخ

است. مگر بنا نيست بنر  تالنهايعذاب، ظلم  تالنهاياست.  تهم ظلمی است که النهاي

 ،کنه عنذاب نيسنت تالنهاينعذاب. چنون  اينکهنه  ،الهی يهالهی بارد  عط يهمبنای عط

 فنوقِ فنوقِو إلنی آخنر.  3«مِْثلَها إِالَّ يُجْزى فَال»يا « وِفاقًا جَزاءً»است.  2«وِفاقًا جَزاءً»چون 

                                                           

 .108آيه هود، . 1

 .26آيه نبأ، . 2

 40آيه لافر، . 3
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ه آن چيست  اضافه خوب اضاف« مِْثلَها إِالَّ يُجْزى فَال سَيِّئَ ً عَمِلَ مَنْ»عد  است.  تالنهاي

 ظلم است. آن ه نيست، اضاف يهآن عط

عذاب که  تالنهاياست و در   رحمت فوق الریحم آنه رحمت، اضاف تالنهايپس در 

آن فضنل ه . قاعنداسنت ا بارد، آن چيست  آن ظلم فوق العد ِ فنوق الفضنلاز طرف خد

 صدفرض کنيم کم نشد، همان  اما ،جايی که امکان دارد کم بشوداست که از عذاب تا آن

سا  هم برگشت بشود، خنوب بيشنتر آن چنه  بيشنتر بنر مبننای  صدسالی که ظلم کرد، 

 رود. ی است که مطر  میسؤاالتها نيست  خطيئه است. اين يهآيد يا عطمی يهعط

 هَنلِ لِجَهَننَّمَ نَقُنو ُ يَوْمَوَ »فرمايد: و مطلن ديگر؛ مگر قرآن رري  راجع به نار نمی

تر کنند که جهنّم از بهشت بزرگو به اين آيه استدال  می 1«مَزيدٍ مِنْ هَْل تَقُو ُ وَ امْتَلَْأرِ

 اينکنه. بنرای ست، خوب اين دروغ اسنتتر ات بزرگکنند جهنّم از بهشاست، استفاده می

 سِندْرَ ِ عِْنندَ*  أُْخنرى نَْزلَن ً رَآهُ لَقَدْ وَ»نجم مقریر کرده است، ه جنّتی را که خداوند در سور

وجود که ما که در زمين هستيم، ه وجود، اين کره اين کر 2«اْلمَْأوى جَنَّ ُ عِْندَها*  اْلمُْنتَهى

رشنم، هفنتم، جنّنت کجنا اسنت  سوم، چهارم، پنجم، وم، . بعد آسمان اوی ، دهستيم بين

ماءِ كَعَنرْضِ عَرْضُها جَنَّ ٍ وَ»جنّت فوق هفتم بايد بارد.   عَرْضُنهَا جَنَّن ٍ وَ» 3،«اْلنأَرْضِ وَ السنَّ

ماءِ كَعَنرْضِ»را « اْلأَرْضُ وَ السَّماوارُ رْضُهَاعَ» 4.«اْلأَرْضُ وَ السَّماوارُ ننا مع« اْلنأَرْضِ وَ السنَّ

 كَعَنرْضِ عَرْضُنها»نخينر کنيم؛ چون اگر خود آسمان و زمين جنّت است پس أين النّار  می

ر و ارضين اين جنّت است، کجنا اسنت  فنوق اکلّ سماوه سعه به انداز« اْلأَرْضِ وَ السَّماءِ

 وجود.ه سماء سابعه. حاال اين کر

رار ياردهنا، ميلياردهنا کنها و تمام ميلها و تمام زمينوجود که تمام آسمانه اين کر

در اينن خواهند ها چيست  ننار اين ها سا  نوری است، سرعت نور چقدر است که ميليارد

ماءِ كَعَنرْضِ عَرْضُنها»که نار نيست. بعد چه  بعد اين جنّتی که  بود، تمامًا « اْلنأَرْضِ وَ السنَّ

مساحت آن مجموعًا کلّ عالم وجود است، قطر آن و  ادوراين جنّت که دوره بايد قطر داير

ن کره چقدر است  اگر حجنم . حجم ايبارد خود اين کرهه به انداز حساب هندسی، نظراز 

ميليارد متر مکعن است مثالً، هر چنند، هنزاران ميلينون متنر مکعنن اسنت،  اين کره صد

                                                           

 .30آيه ق، . 1

 .15تا  13نجم، آيار . 2

 .21آيه حديد، . 3

 .133آيه عمران، آ . 4
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 سِدْرَ ِ دَعِْن»  يعنی اين جنّتی که به چه معنا است« اْلأَرْضِ وَ السَّماءِ كَعَرْضِ عَرْضُها»خوب 

کون، بايند آن هنم بنر ه است و فوق سماء سابعه است و محيا است بر کلّ کر« اْلمُْنتَهى

 همين مقدار سعه دارته بارد.

 فِن »ننار اسنت و اينن نناری کنه اسنت ه اقل قندر سنعحندجنّنت، ه اقل سنعحدپس 

يد کلّ سماوار رود. فرض کننار می رضاالو  سماواراست، نه کلّ « اْلأَرْضِوَ  السََّمَاوَارِ

. اگر کلّ سماوار و ارض هم نار رود، تازه آتشی نداردقدر خدا که اين ،و ارض هم نار بود

 استدال توانيد به اين آيه است. پس رما نمی ناره جنّت و سعه بين سع صددرصدبرابری 

 «.مَزيدٍ مِنْ هَْل تَقُو ُ وَ امْتَلَْأرِ هَلِ لِجَهَنَّمَ نَقُو ُ يَوْمَ»کنيد که 

 مقتضنایبعدًا هم اين سؤا  است که قبالً هم عرض کردم که معلوم است که جنّت 

فضل است، عد  نيسنت، فنوق عند  اسنت. ولکنن آينا  يهرحمت است، ولکن رحمت اله

نهايت بارد  نهايت دارد. ما کنه موجنوداتی هسنتيم کنه بايد با اين نکته بی يهرحمت اله

هنا، ميلياردهنا، تيلياردهنا، ا، صندها، ميليونهزارهن ينهمنا نهاينت دارينم، رحمنت الهه هم

نهايت بارد  نهايت بايد دارته بارد يا بايد بی اما ،ها بيشتر از آن چه که کرديمارديليسنت

 آوريم را از کجا درمی بودن نهايتاين بی

 لَيْنرَ عَطناءً»کننند کردنند و میکنيم و میدر قرآن رريفه استدال  منی فقا يک آيه

عطنا اسنت.  وجود اسنت، ينک جنذّ يک جذّ يعنی چه  چون مجذوذ دو بُعد دارد: «مَجْذُوذٍ

يعنی عطای اين جنّت عطايی است و بخششی از طرف خدا است که « مَجْذُوذٍ لَيْرَ عَطاءً»

ها در رود؛ اين دو بُعد دارد. يک بُعد اين است که مادامی که اينمنقطع از اهل جنّت نمی

ظاهری.    عطا نيست. اين يک بُعد، اين جذّوقتی مردند چهست. عطا هم ه جنّت هستند،

هنا از بُعد دوم اين است کنه ننه خنود اين –آيه داللت ندارد البتهکه –بُعد دوم لير مجذوذ 

خنواهيم نظنر جا میها از بين خواهد رفت. ايننسبت به اين عطایبين خواهند رفت و نه 

يعنی  1«يَحْيى ال وَ فيها يَمُورُ ال»دارد. مثالً  جا وجودم: دو احتما  در اينيگويمی ،بدهيم

 عَْنهُمُ يُخَفَّ ُ فَال»چون نار محدود است يا  ت  محدود است؛چه  يعنی إلی لير النّهاي  اس

اگر مردند که تخفي  نيست. درد فالنی کم رد، خنوب  ،که هستند مادامیيعنی  2«اْلعَذابُ

« مَجْنذُوذٍ لَيْنرَ عَطاءً»هم جا در اين منتفی است. موضو اصالً مرده است، ديگر درد ندارد، 

هنا اين جنّت عطای الهی است از بنرای اهنل جنّنت، از آنکسی اين دو احتما  را بدهد: 

                                                           

 .74آيه طه، . 1

 .86آيه بقره، . 2
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برينده  ،منادامی کنه هسنتند اينکنهرنود دو ننو  اسنت؛ يکنی رود. برينده نمیبريده نمی

اين سنؤاالتی اسنت کنه در  بريده ردن نيست. ديگررود، وقتی که از بين رفتند چه  نمی

 روز اوی  بحث راجع به جنّت و نار ما داريم.

 ها را کرديد، جواب هم فرموديد. ها بحثاين -

 ،ها را جنواب دادمطنور نيسنت. بعضنیهنا را  اينهمه را جواب دادم  نه، تمام اين -

اديم و جنواب ها را دها مانده است. ما اين سؤاالر را کرديم و جواب بعضیها از آنبعضی

 ها را نداديم.خيلی

 بهتر از اين است که محا  بارد.  ]...[ -

را « مَجْنذُوذٍ لَيْنرَ عَطناءً»نه، حرفی که اآلن من جديندًا زدم و قنبالً نگفتنه بنودم.  -

دو احتما  است،  ،اند که جنّت إلی لير النّهاي  است. نخيرکردهايم و میکردهاستدال  می

ها اسنت مراحلی در اينجواب نداديم. است. اين يکی از سؤاالتی که باز ها اين يکی از آن

هايی را جنواب ها را جنواب دادينم، رنکی نيسنت، بنه يناد دارم و قسنمتیه بعضیالبتکه 

بحنث راجنع بنه جنّنت و ننار را ه خواهم طو  و تفصيل بدهيم، حاال اين تتمیننداديم. نمی

 عرض کنيم، بعدًا بحث ديگری.

مماللَُّهمم ََّّ» ممُصممُوََراَبَّنُاُممَُرَّال َََّّرح ََّّاش  ََّمعَممبُرُلَّال َُّ َََّّال َُُّعل  ََ َّآُ َّال َّقُممر َّیَمممبُ َّ ََ عَُظممیُ َّ

َّتَر َّ ََ ف ُقاَبَُّلَمبَّتُُحنُّهَُّ َََّلَّتَر َََّ ََ بَََّلَّتُُحنُّهَُّ ََّجا ُناَبََّعمَّ ََ َّ«.ََّضبهََُّضبهَُّ

َّالسَََّلُ ََّعلَی َّ» َّ«.ُک  َََّ

 [358پايان جلسه ]

 عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

بحث معاد از نظر اصل معاد و ثواب و عقناب چنند سنؤا  اسنت کنه عنرض ه در تتمی

 . کنيممیکرديم و سؤاالر ديگری هم اضافه 

چه در جنّت و چنه  ،آخر داردباالخره الکبری  آيا يوم القيام  :سؤاالر اضافهه از جمل

 ،چه جنّت و نار و چه فقا ننار :در نار يا فقا در نار و نه در جنّت يا آخر ندارد  سؤا  دوم

آخر دارد و جنّت بر فرض آخنر نندارد اگنر دلينل دارنتيم، آينا آفنرينش مکلّفنان ديگنر در 

قيامت قائم  اينکهد  نخير، بعد از کنها قيام میهستند که قيامت بر آن يیهاانحصار همين

ثواب و عقاب آلاز و رسيدگی رد، بعدًا خداوند آفرينش موجودار ديگری  و رد و حساب

کند و ال سيیما مکلّفان. چنانکه از باب نظير اين نسل موجود انسانی اویلنين را استمرار می

ها نيامنده قيامت آن ند و ظاهرًااهاند که قبالً منقرض ردهم بوده یهاينسل نيست، نسل
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ها منقرض رده است و بعدًا اين نسل اماجا با نسل موجود است. ها يکاست و قيامت آن

 ها است.جمع برای کلّ نسلسرنسل موجود و بعدًا قيامت 

های گذرته و اينن نسنل موجنود کنه در فنرض گونه است که اين نسلسوم؛ آيا اين

ها و قبنل از اينن نسنل، مکلّفنين ز اينن نسنلدارای قيامت واحده هستند، خداونند قبنل ا

ها هم قيامت مستقلی دارته بارند که قبالً اينن قيامنت رنده ديگری نيافريده بود که آن

ها رده است  باالخره است يا مکلّفين ديگری هم آفريده بود که قيامت مجزّايی برای آن

ن قيامت آينده بارد آيا قيامت کبری عمومی، عموم خلقت مکلّفين را رامل است که همي

هايی در کار است. اگر منا دليلنی دارنته بارنيم کنه که ما در انتظار هستيم  نخير، قيامت

اگنر دلينل  امنامطلبی اسنت،  ،قيامت در اختصاص همان است که ما در انتظار آن هستيم

خداوند را و رحمت او را و خلق مکلّفين را و حسناب و قيامنت  يتندارته باريم، آيا خالق

 نداريم.منحصر کنيم  ما دليل بر انحصار  توانيمو ثواب و عقاب را ما می ءاجز

للقيام  الکبری چه در اين قيامت که در انتظنار  حيای موتیيا باالخره إ؛ آسؤا  ديگر

ای که های مستقبلههای ديگری که بوده است و يا قيامتآن هستيم، چه احيانًا در قيامت

ث قيامت بر حسنن القيام  الکبری خلق روند، در مثلبعد  نسبت به مکلّفين بعدی هم که

روند، فقا مکلّفين هستند  اصوالً قيامت بنرای ثنواب و حياء میهايی که إن، آيا آاحتما 

کلّفين است يا مجانين و صغار مکلّفين است و عقاب هم برای م برایعقاب است و ثواب 

 نکرده بودم.  را سؤا  اينروند  حياء میهم إ

آقاينان حياء روند  دليل بر اينن مطلنن وجنود دارد. نين و صغار هم حتمًا بايد إمجا

آيا در کلّ قرآن، آيا در کلّ آينار  معجم داريد، بگرديد.کسانی که  ،در قرآن رري بگرديد 

 ،کنيمها بحث منیراجع به انسان-هاانسان معاد قرآن دليلی بر اين مطلن است که احياء

ولو جنين کنه سنقا رنده اسنت   ها عام استحيای انسانإ -حيوان مطلن ديگری است

ها های مسنلمانروند  بچینهحياء میاند، إتکلي  مرده هايی که قبل ازهرود  بچإحياء می

 ا نه يروند احياء میها، انيا لير مسلم

 ]سؤا [ -

 فرماييد.که می روندهای مکلّ  احياء میانسان اگر ما دليل دارته باريم که -

 ]سؤا [ -

بکنننم، ايننن را  فننرضخننواهم طننور نمیهمننين اسننت، مننن همين سننربلننه، بحننث  -

جايی کنه منن مطالعنه کنيم تا آنمی هکنم. ما به آيار که مراجعحساب دارم فرض میبی
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 1«أَحَدًا مِْنهُمْ نُغادِرْ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ»حياء است إآياتی که  -کنيدمطالعه می حاال بعدًا-کردم 

 بينم.جايی که من ديدم، بعد باز هم میبه مکلّفين است، تا اين «مهُ»

 رود رامل چه کسانی می« أَمْواتًا كُْنتُمْ» -

مخاطن چه کسی است  مخاطن مکلّفين است. حاال اين را بايد  2«أَمْواتًا كُْنتُمْ وَ» -

يم کنه آينا بايند بحنث کنن ،بحث کنيم. يکی از سؤاالتی که... يعنی اين سؤا  جديد اسنت

هنا احيناء اصوالً فقا مکلّفين هستند که به حساب ثواب يا عقاب و هم ثواب و عقاب اين

م کنه اينن ضنرورر يخنواهيم بگنويروند که ضرورر معاد هم همين است. اصالً نمیمی

معاد دليل بر اختصاص است، نخير، ما يک ضرورر معاد داريم، يک باالتر از ضرورر کنه 

 حساب و ثواب و عقاب است.وجوب کند، اد را ضروری میمع آنکه. رجحان است

 «.ذُرِّيَّتَهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقنا» -

ر ينااينن ذر« ذُرِّيناتِهِمْ»ينا  3«ذُرِّيَّنتَهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقنا»خواستم همين را بگويم، آيا می -

 يعنی اطفا   

 ]سؤا [ -

کن در اين آيه مطالعنه يول ،کردممن آن را ديدم، صبح هم در آن فکر  بايد ببينيم، -

ر يعننی کسنانی کنه اتبنا  ايمنان ياذر ،خيرها هستند يا اطفا  آن« ذُرِّيَّتَهُمْ»کنيم، آيا می

 هستند يا هر دو هستند  اين کدام است  بايد بحث کنيم، پس اين سؤا  جا دارد.

 للمان بهشت هستند. هااين -

. عرض کنردم نياز دارد را داديم. ولی دليلگويد  خود ما اين احتما  چه کسی می -

مطلنن اينن –کنه  یهايهرود کنه آينا بچنها میًا اين صحبتاين جای صحبت است. بعد

در منورد  ،مردنند حالنت جننونمادون تکلي  هستند يا ديوانه هسنتند و بنا  -است بعدی

ار و است  بهشتی هستند، جهنّمی هستند  بر حسن آن رواياتی کنه در بحن چگونهها اين

جا آتنش د که اين بچیه که در عالم تکلي ، تکلي  ندارته است، ايننکنلير بحار نقل می

 اگر نرفت... رود،داخل آتش میه طرف آتش رفت که دهند، اگر برا به او نشان می

 ]سؤا [ -

                                                           

 .47آيه که ، . 1

 .28آيه بقره، . 2

 .21آيه طور، . 3
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قابل قبو  نيست. در هر صورر مگر بر مبنای تکلي ، ثواب و عقاب نيسنت  بله،  -

تکلي  نيست  اگنر کسنی مکلّن  نبنوده  مبنایصوصًا عقاب، مگر عقاب بر ديگر. مخ بله

ه يعننی چنه اوی  البتو ثواب يعنی چه   ،است و از دنيا رفته است که عقاب يعنی چه  بعد

کنه تخلّن  کنرده،  اسنت خيلی محکم است. عقاب يعنی چه، چون اصوالً عقاب در کسی

چون عقاب مربوط به عد  است  اما ،اردتخلّ  نده زمينکسی که مکلّ  نيست، اين اصالً 

و مقتضای عد  بر عقاب اين است که تخلّ  کرده است. کسی که مادون تکلي  است يا 

آيا ثواب اسنت ينا  اما ،  نکرده است. بنابراين عقاب نيستديوانه يا صغير است، اين تخلّ

 نه  بله، ممکن است بارد.

 ثواب و عقاب انعکاس خود عمل است. -

ولنی انعکناس عمنل  ،عقناب اسنت صددرصندست. انعکاس عمنل طور نيينکالً ا -

توانسنته انجنام کن است کسی اصالً عملی نکرده اسنت و نمیثواب نيست. مم صددرصد

اينن مرده است. يک بچیه مادون تکلي  يا مجنون مرده اسنت،  هيک ماهه بچی بدهد، مثالً

ه خنوب نيسنت. وعند ،اسنت یاستحقاق ثواب است، اين مطلب اما ،عقاب نيست استحقاق

 ثواب است  بايد ديد. 

اينن رحمنت او رنامل « ءٍرَن ْ كُنلَّ وَسِعَْت تهرَحْمَ وَ»آيا اگر خداوند که  :سومه مرحل

اينن مطلبنی اسنت  اگنر  ،کسانی هم رد که استحقاق ثواب ندارند، چون مکلّن  نبودنند

کسی که  :سؤا  ،بعدی همجانی بدهد، اين ارکالی دارد  مرحل به کسی خداوند رحمتی را

او منادون  ،کسی که اصالً در عالم تکلي  نبوده است -اين مربوط به همين سؤا  است-

چون مکلّ  نبوده اسنت، عمنل  ،تکلي  فور کرده است، طبعًا عمل صالحی نکرده است

اين مکلّ  نبوده است. چطور اين به بهشت برود، سلمان فارسی  ،هم اگر رده است طالح

اينن ينک  رنود.برود، انبياء هم به بهشت بروند، همه ينک جنا بارند  نمیهم به بهشت 

 جواب است، يک جواب درجار است. آيا درجار در کلّ ابعاد است يا فقا در بُعند معننوی

 نيست ی و در بُعد مادی است

 کسی که مجنون است، مجنون است ديگر.  آن -

پير وجود ندارد، بهشت  در مود:مثل آن پيرزنی که پيغمبر بزرگوار فررود. سالم می -

 پيرزن ناراحت رد.

 ه است.دآخر او عمل صالح انجام داده است، اين هيچ چيزی انجام ندا -

ينک سنؤا ، بنه  لطن  کنند ارنکا  دارد  حناال اينن اگر مجانی خداوند به کسنی -

رنود و فشنرده گنرديم. سنؤاالر دينروز و سنؤاالر امنروز جمنع میسؤاالر دينروز برمی
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آن ه کنيم که بقيرود. ما سؤاالر محوری را ررو  مید، سؤاالر محوری ايجاد میرومی

 خواهد بود. ایسؤاالر حاريه

خواهد. کسی کنه ننه اسنتحقاق ثنواب استحقاق نمیموجودی  رحمت خداوند به يک

اينن چنه مطلبنی اسنت   ،دارد و نه استحقاق عقاب دارد، اگر خداوند بنه او رحمتنی کنند

ارکا  دارد  اگر کسی به من ضنرری زد، ضنرر خنود را از او  ،حمت کندمجانی به کسی ر

رسانم. اگر کسی نه ضنرر و ننه بگيرم. اگر کسی به من نفعی رساند، خوب نفعی به او می

ارکا  دارد  رحمت کردن بالمقابل که خوب  دعور کنم،نفع زد، من او را دعور به ناهار 

 امناکنند، که رحمت مع المقابنل کنه میباال است، طوری است  رخصیاست، اگر رحمت 

طنور اسنت. مگنر اين مطلبی است  نه. اصنالً بهشنت همين ،کندمقابل هم میرحمت بال

هنا دهنند  بنه نفنع خنود آنبه نفع خندا انجنام می ،دهندانجام می کسانی که عمل صالح

هنا آن ایثنواب بنره است، به نفع خود در دنيا و نيز به نفع خود در برزی و قيامت که زمين

لينر مجنذوذ  ءهنم عطنا ءو عطنااست خداوند ه است که اين زمينه اصلی به حساب وعد

 زحمت نيست...ه است، يعنی اين رحمت به انداز


