
1 

 

359 
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رحمت به اندازه زحمت نیست. به انددازه زحمتدک  ده بر بداج انوداف و ی ده ...

 ربه است، به آن اندازه نیست، بلکه خیلک خیلک باالتر است و بحث ثواج و عقاج با 

بسیار زیاب بارند. ثواج و رحمت قاعده اصدلک اولیدک اسدت. ی ندک  هم فواصل بسیار،

فرید، بر تماف نشئات و بر تمداف مراحدل، این است  ه خداوند موجوبی را  ه آ قاعده

قاعده اولل این است  ه بر بنیا، بر برزخ، بر آخرت، هر جا زنده است، خداوند بده او 

گیددرب، مقددابلک ندددارب، رحمددت  نددد، مددون مقابددل ندددارب، خدددا میدد ی از  سددک نمک

 ی را توییدد  ربیدد، ایدناقدر  ه خداوند او را خلق  ربه است. خدوب مدما ب دههمین

ب ه هر مه بر آینده است، هر مه هست، ناقص است یا سایم است، باالخره این ب ه 

را مما برست  ربید، باید به او رحمت  نید. این بر بُ د خلقک است، بر بُ د خایقک 

 م لوف است.

 1«عْرَفَک أُکَیِ ایخَْلقَ فَخَلَْقتُ عْرَفَأُ أَنْ فَأَحْبَبْتُ مَْخ ِیلًا كَْن ًا كُْنتُ»خداوند مت ال  ه 

آن هم به ن ع عابد است، تمداف ن دع آن « أعبد»آن هم به ن ع عارف است، « عْرَفَأُ» ه 

ها است. خوج خداوند این را خلق  ربه است؛ حاال اصل این است  ه خداوند به این

طور عقاج  ند یا اصل این اسدت  ده بده این را خلق  ربه است، بر سر او ب ند، همین

ل رحمت است مده بر بنیدا و مده بر بدرزخ  ده هسدت و مده بر او رحمت  ند؟ اص
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ها آخرت  ه هست حاال یا حتمًا هست یا اگر، اگر این رحمت خداوند مامل همه این

 بامد، این مطلبک نیست. 

زیاب بامد، مقابل ندامدته بامدد، هدی  و رحمت مه مقابل بامته بامد،  م بامد، 

هستند، یکک برای من  ار  ربه است، م ب او  ها مورب سؤال نیست. بو ن ر داف از این

بهم. بیگدر بهم، یکک هم  ار نکربه است، احتیاج بارب، خوج م ب او را هم مکرا مک

 ه  ه  ار نکربه، هم بابی، آن ه  ار  ربه بابی و به آنتوانند بگویند مرا به آننمک

مونددون اسددت توانددد ثددواج انوداف بهددد،  دار نکددربه محتدداج اسددت. صد یر اسددت، نمک

تواند ثواج انواف بهد. ص یر است، مونون اسدت، مدابون تکلیدس اسدت و مدون نمک

مدوب و مد بی  ده تواند و قدرت ندارب، بنابراین آن غذایک  ه به آن  بیر بابه مکنمک

بیگر جای سؤال نیست.  موب، اینموب، مقداری هم به او بابه مکبه آن  بیر بابه مک

 ال نیست. پس بر باج ثواج جای سؤ

اگر منان ه خداوند به  سانک  ه بر زندگک تکلیس و دایس را انوداف بابندد، بده 

ها ثواج بدهد، به ممر هم همان ثواج را بدهد، این  لم مضاعس است.  سک  ده آن

استحقاق ثواج ندارب، اگر هم استحقاق عقاج ندامدته بامدد فدرن  نیدد،  سدک  ده 

است، رجحانًا هم نه، جوازًا هم نه، به او ثواج استحقاق ثواج ندارب وجوبًا  ه م لوف 

بهد، بیا من را ناز  ن، این غلد  زند، فحش مکگیرب، یگد مکبدهند.  سک  ه گاز مک

است و باالتر از آن ی نک مرحله بوف. منظور این است  ه این تسویه بین  دایم و غیدر 

ت بدوبه اسدت،  ایم است.  سک  ه زندگک او، زندگک عدل بوبه است و زنددگک طاعد

 طور تخلّس  ربه است، برابری قائل موب؟! خداوند بین او و آن  سک  ه این

از جمله سؤاالتک  ه آن روز مد این بوب:  سک  ه اصالً مستحق رحمدت نیسدت، 

این ابوجهل است، ابویهب است  ه تماف سراسر زندگک این آبف سدیاه اسدت. مسدتحق 

زمینه رحمدت نددارب، زمینده  این آبف اصالًرحمت بر بو بُ د نیست: یکک اینکه خوب 

 موب.رحمت اصالً وجوب ندارب. آج را بر یون بری ند بدتر مک

مطلب بوف: سؤال این بوب  ه بلده، زمینده رحمدت وجدوب نددارب، امدا خدوج او را 

اعداف  نید یا إحیاء نکنید. اگر  سانک  ه مستحق نار هستند، خلدوب بر ندار یدا خلدوب 

ا احیدداء هددم نکننددد، ماددل آن احتمددایک  دده بددرای غیددر مکلّ ددین بابه ابدددی، اصددالً او ر

موب. اصالً إحیاء نکربن آیا  افک است  ه خداوند بین س داء و بدین امدقیاء فدرق مک

طور نیست. مرا؟ برای اینکه اگر او را إحیاأ نکنند، این  لمک  ه  دربه بگذارب؟ نه این

احیاء نکربن زمینه را از بین بدربن  است مه مد؟ مگر احیاء نکربن جبران  لم است؟
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است. جبران  لم بر صورتک  ه همان  لمک را  ه او به مما  ربه است، همان  لدم 

از نظدر  -مدلت مطلب بیگری اسدت-را ببیند، به همان مقدار این  لم را از نظر مابله 

 آن –یکک از سؤاالت همین مقدار  لم است–مابله  لم آن مقداری  ه  لم  ربه است 

نسبت به خدوب  مطلدب بیگدری –مقدار  لمک  ه به مخص یا امخاصک  ربه است 

این مقدار  لم را بر این بنیا  ه نشد، بنابراین باید إحیاء موب  ه ایدن مقددار  -است

 لم را ببیند. اگر آن مقدار  لم را اصالً نبیند یدا  متدر از ایدن  لدم را ب دد از احیداء 

ف مده است،  لدم اسدت، هدی  مدکک ندداریم. ایدن ببیند، این نسبت به  سک  ه مظلو

 مرحله اویک است.

 

 ]سؤال[ -

 ایک آخر. 1«ایدَّهْرُ إاِلَّ یُهْلِكُنا ما وَ نَحْیا وَ نَمُوتُ ایدُّْنیا حَیاتُنَا إاِلَّ هِيَ ما» -

 موب.ی و مک -

 سدک  ده مظلدوف اسدت  نسبت به خوب او  ه ی و نیست. خیر. اگر نسدبت بده آن -

 ی و نیست، باید خومحال هم بامد  ه من بر بنیا... د، نسبت به خوب اونبام

 موب.  ار خدا ی و مک -

 مرا ی و بشوب؟  -

 او را خلق  ربه، ویک بوباره او را إحیاء نکربه  ه به نتیوه برسد.  -

 نه، به او رحمت  ربه است. -

 

 ]سؤال[ -

 مگر این عبث است؟ -

 عبث است. -

نشد. این مطلب بیگری است. اگدر إحیداء بدرای آن ردرورتِ مرا عبث است؟ نه  -

جدا نیسدت. سدؤال ایدن اسدت  ده بر ثواج و عقاج نبامد، اما ررورت عقداج بر این

جا اگر منان ه به جای بیگر برخورب نکند. اگر این   ّاری  ه مستحق نار هستند، این

 ...بشوند ءایحإ
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 ]سؤال[ -

 هستند؟ ک سان مه «هُم» -

 .گرببکبرم ار  ّ به -

 .خوج -

گیدرب. اگدر عددف وجدوج بامدد، عبدث عدف وجوج قدرار مک مقابل بر عبث اصل -

 است. 

 بارب؛  ددبُ بو سدت،ین عبدث گریب  دبُ، بر  ربف عرن  ه است عبث بُ د کی بر -

 اءیداح را ها ایم خداوند منان ه اگر مدند، واقع مظلوف  ه ک سان به نسبت  دبُ کی

 مدن رفدت،  نار  دبُ نیا اگر اما. است عدل خالف. گریب است عبث هد،ند ج ا و نکند

 رفدت،  ندار  ددبُ نیدا اگدر به همان سدؤال. توجه با  نمکم بحث بارف فرن نیا یرو

 خدوب حدقل از مدن: دیدگوکم اسدت، کرارد مظلوف نیا.  ربند کرار را هاهمه مظلوف

 نیدا ،مدد نظدر صدرف  دبُ نیا راگ م،ی رب نظر صرف را  دبُ آن ما ، اصالًنه ای گذمتم

 نیمن م،ی رب را یک ارها ا،یبن بر میآمد ما  ه است خوج نیا یبرا بلکه ست،ین عبث

. می نکم نظر صرف آن از م،ی رب ک لم اگر ای و مینکرب ک لم و می رب منان م،ی رب

 بده نسدبت اسدت؟ عبدث نیدا بده نسبت نکنند، عقاج نکنند، زنده اگر را آبف نیا خوج

 سر بر او  ه مخص به نسبت م،ی نکنم بحث ما  ه است مده واقع مظلوف  ه یگریب

 سدر ربد اگدر  ه است عبث زبن سر رب کصورت بر. بله است؟ عبث ن بن سر رب ن نند، او

 نسدبک نظدر از پدس. است عبث صورت نیا بر است، مده  لم طرف نیا به د،نن ن نیا

 منظور را نسبت بو هر خداوند مون پس. ستین عبث بیگر نسبتاز نظر  و است عبث

 .«عَبَاًا خَلَْقناكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ» است، فرموبه

 

 ]سؤال[ -

 یمحدور بحث آن ما. است یب د یهابحث هانآ .موبکمن واقع مظلوف خدا  ه -

 . می نکم میبار را

]...[ اگدر مسدتحق عدذاج هدم بامدد و او را بده  اصل خلقت برای رحمت است. -

 نم ببرند، باالخره رحمت او این است  ه ب دًا او را به بهشت ببرند.جه

 اسدت، کجهنّمد صدبرصدد  ده ک سد. می نکنمد بحث را نیا ما ندارب، ب دًا اگر -

 بهشدت بده بشوب ریتطه تا برندکم جهنّم به را او  ه ک س دینیبب. می نکم بحث میبار
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 .برسدد ممتدد رحمدت کید به ات بکشد موقت را کزحمت ک نی. است رحمت نیا بروب،

 . می نکم بحث ندارب، جنّت استحقاق اصالً  ه را آن این را قبول باریم.

 

 ]سؤال[  -

 .نه است؟ عبث  الً -

 عدف رج ت مما عبث است.  -

 را نیا اگر. بشوب خراج نیا خلق با یکجا  ه استعبث  کصورت بر. ستین  الً -

 را او اگدر  ه ستین  ار بر هم ک س و است  ربه کزندگ هم کمدت و است  ربه خلق

 برونک... جهات نیا از نظر صرف با. بشوب ناراحت نیا ،ندهند ج ا نکنند، زنده

مما صرف نظر بکنید، اگر مشر ک است  ه هی   لمک نکدربه، فقد  مشدر  و  -

 منکر م اب است. خوب  است و خوب ، به خوب   لم  ربه است. 

 میست؟مه امکایک بارب؟ فرق آن  -

 عبث است بیگر.  -

 مرا؟ خیر.  -

 گوید، منکر است، اگر رج ت نکند عبث است. بارب مک -

 اب دابِ از کقسدمت بر. «تُرْجَ ُدونَ ال إِیَیْندا أَنَّكُدمْ وَ عَبَادًا خَلَْقنداكُمْ أَنَّمدا فَحَسِبْتُمْ أَ» -

 . ستین عبث نبامد، یمحور اب ابِ آن اگر. است یمحور

  گوییم.ا مکما هم همین ر -

  نیم. روی اجل بحث مک. فهممکم -

 ندد، فقد  منکدر م داب اسدت و مشدر   لدم نمک مشر ک است  ه به هی   س -

 است. 

 موب مشر   لم نکند؟  ند! مگر مکبه هی   س  لم نمک -

 موب. نیم مکفرن مک -

  ند.به خوب   لم مک -

 عقداج مستحق صدبرصد  ه ک س. می نکم بحث میبار فرن احتمال یرو ما -

 عقاج مستحق صدبرصد ک س اگر اما. است گرانیب به  لم نشوب، عقاج اگر و است

 گرانیب به  لم نشوب، عقاج اگر -میبار بحث نیا یرو ما– نشوب عقاج اگر کوی است

  است؟ عبث نیا نکنند، عقاج و نکنند اءیحإ را او اگر جانیا بر ست،ین

 .است عبث او خلق -
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 اسدت، خدوربه مدراج او وب، خوب او سوب بربه است. خدستین عبث هم او خلق -

 .است خوربه عرق

 موب، نتیوه ندارب. ف ل خدا عبث مک -

  نبرب؟ ای برب کزندگ از کحظّ است،  ربه خلق را نیا اینکه یبرا مرا؟ -

 . نه -

 رسد.به  مال واق ک  ه نمک -

 مد ه بدرب و و بدرب حد   ده خدوب  تخلّ دات کوانیدح  مدال بده ایدآ ویکنبله،  -

 د؟ینرس ای دیرس هانیا به ،هایآزاب و هایتوانیح و مهوات

 .ستین ح  -

  ست؟یم پس -

 بدبختک است. بر یک حایت -

  ؟برب است ابه بنیا بر نیا -

 

 ]سؤال[ -

 امد. ب -

  او ]...[ عبث است. بربن است ابه نیا خوب بربن، ح ّ نیا خوب -

 ا عبث است؟مر د؟یآکم  م خدا از؟ بارب کامکای مه -

مون هر مخلوقک باالخره باید هدف بامدته بامدد، آیدا هددف او ایدن اسدت  ده  -

 خوب  احساس یذّت بنیایک بکند؟ خوب یذّت بربن او هم هدف واق ک است؟

 دیدنبا را هداکجهنّم خداوندد نیبندابرا اسدت، نیا فق  مطلب اگر است، نیا اگر -

 خلدق دیدنبا رسدند.اسدت بده هددف نمک م لدوف رسدند،کنم هدف به نمو بکند، خلق

 .بکند

 گیرند.باالخره مورب رحمت قرار مک -

 ؟طورم ،موندکنم واقع رحمت مورب و هستند جهنّم آخر تا  ه ک سان -

  .رسندمک خوب وه اعمالینتبه  -

 مطور؟ « أَبَدًا فیها خایِدینَ» -

ی نک اگر به نتیوه اعمال خوب نرسدند، حتدک آن  رسند،به نتیوه اعمال خوب مک -

روب، باید به نتیوده اعمدال خدوب برسدد، اگدر خاید بر نار  ه هی  وقت به بهشت نمک

 رسد.بهد و به نتیوه عمل خوب نمکموب. ی نک  ار مشر انه انواف مکنرسد عبث مک
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 بر. اسدت کج لد ودهینت کید اسدت، ککیاتومدات وهینت کی است؛ نوع بو وهینت -

گ تیم، مما اماره  ربیدد  قبالً  ههمین بوب  هم هاجواج از ککی  ه ککیوه اتوماتینت

ک اعمدای نیدا اسدت،  ربه خلق را انسان خداوند ،بله  ه است نیا. میبکن بحث دیباو 

 یب دد ملکدوت کید و بارب بای  ل  اهر کی اعمال نیا بهد،کم انواف انسان  ه هم

 است، بنبال به  ه بارب کملکوت کی اعمال نیا و. ستا مه هر آن بای  ل  اهر. بارب

 هداجواج از ککدی. دیدب خواهد کخوب است، خوج اگر. دیب خواهد یبد است، بد اگر

: مییگوکم م،ی نکم عرن میبار ک لّ طور به ما ویکن ،میبکن بحث دیبا حاال  ه است

 رب بارب ایتاصد ایدآ عقاج مه؟ یبرا عقاج. ثواج و است رحمت بارب، اصایت  هآن

 اسدت،  لدم نشدوب، عقاج اگر  ه جایک استبر آن عقاج ندارب؟ اصایت ای کایه ف ل

 ها را یک به یک حساج  نید. . ایناست حکمت خالف است، عبث

 روب؟]...[ مطور با خوبک بدی از بین مک -

 روب؟ نباید از بین بروب، مرا از بین بروب؟با خوبک بدی از بین مک -

 

 ]سؤال[ -

 اید بدروب ریدخ طریدق آبف نیدا بکند اجبار  ه ستین مت هلد خدا سیتکل عایم بر -

 و اریاخت و جبر بحث ما است یگریب یهابحث نیا. نروب مر طرف ربیبگ جلوی او را

هدای ، بحثاسدت یگدریب یهدابحث هدانیا م،یبکند میخدواهکنم را هدانیا و ضیت و

 خداونددد ایددن  سددک  دده  نیمکجددا ایددن را عددرن مددبر این مددا .محددوری قبلددک اسددت

  ؟ رب ررر خداوند. نه بکند؟ عقاج بارب بوست خدا بکند، عقاج خواهدکم

 نتیوه خوب  است.  -

، خددا باب؟ قدرار  سدک مده را ودهینت وده،ینت نیدا کنیوید ک است.کی نیا خوج -

طور  ه خوب مخص را خدا خلدق  درب، ایدن عمدل هدم  ده ایدن مدخص انوداف همان

 بهد...مک

 گوییم.گوییم بر باج قدرت محال است، ما باج حکمت را مک...[ ما نمک] -

خواهیم مطلب جدیدی مطرح  نیم، غیر از مطایب قددیمک متوجه هستم. ما مک -

 طانیمد ،را جدن اسدت،  ربه خلق را مخص نیا خداوند  ه  نمکم عرن بندهاست. 

 ارابه خددا اگدر. اسدت نیاالمدر نیبد امدرٌ نیدا  ندد،کم طانیم  ه هم کاعمای نیا و را

 اسدت، کارابه ایهد آبف نیا خلق خوب  ه نیهم. خوجبسیار . مدکنم وابیا  رب،کمن

 نیدا خداوندد مددکم. نیاالمدر نیب امر باج از است کارابه ایه به هم اعمال نیا خوب
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 و بدرزخ و ایدبن بر ریدخ ککیاتومدات یجد ا او ریخ اعمال است، هببا قرار  ه را اعمال

  ده را آن مگدر ندهدد، قدرار مر مال کملکوت یج ا او مرل اعمال بر اما و دبام آخرت

  مد؟کنم ای مدکم است،  لم یج ا

 

 ]سؤال[ -

 گدرانیب بده  لدم یجد ا  ده را آن. اسدت  لم یج ا  ه را آن مگرمحال است.  -

 ،موب بابه ج ا دیبا باب،کم قرار بد عمل نیا ملکوت بر را ج ا خداوند هم اگر است،

  لدم ریدغ بر ما عرن. می نکم بحث میبار  لم ریغ بر ما. است عدل یمقتضا ونم

 بده. مدوبکنم واقدع مظلدوف هدم خددا و اسدت نکدربه  لدم خدا جایک  ه به بر. است

 طدرح میدبار جدانیا مدا. اسدت دهیبخشد ، دربه هدم اگر و است نکربه  لم هم یگریب

 کمخص سیتکای از تخلّس او بخو و نکربه  لم یگریب به  ه است ک س اگر. می نکم

 اگدر. اسدت بابه انوداف را محرلمات است،  ربه تر  را خوب واجبات است،  ربه خوب

 حکمدت بده زند؟کم ررر  وا به نیا بخورب،  تک  ه نکند اءیحإ را آبف نیا خداوند

 . موندیبام بامته خرآ تا اولل از را نکته نیا. است رحمت نیا نه، زند؟کم ررر خدا

 خداوندد ست،ین عدل خالف بر  ه یکجاآن تا  ه است یهواس ه ربان رحمت یمتقضا

 یمقتضا رحمت. است فرع عذاج و است رحمت اصل مون دینیبب حاال. نکند عذاج

 مگدر. اسدت عددل یمقتضدا عدذاج ویکدن ،اسدت فضدل یمقتضا. ثواج و است فضل

 مراحددل کب ضد بر ،بلده. اسدت عددل یمقتضددا عدذاج اسدت؟ فضدل یمقتضدا عدذاج

 بشدوب عدذاج یمقددار جهنّم بر  ه ک س آن ؟مراحلک مه. سته هم فضل یمقتضا

  ده ک سد بده نسدبت ما ویکن ببیند ثواج نیا دیب  امد غیر ای هیاینّها ریغ کإی ب دًا  ه

 یم: نکم بحث را بارب، نکته مند نیا

 ؛دیب نخواهد را بهشت یرو -1

 . بشوب بابه آن یج ا  ه ستین ک لم -2

  ده اسدت نیدا کواسد ه ایهد رحمدت یمقتضدا ایدآ گرفتن ایدن بو بُ دد، با بر نظر

 ترکیدن ب رحمدت بده  ده نکندد زندده اگر نکند؟ زنده ای بکند زنده را آبف نیا خداوند

. اسدت نکدربه ک سد بده  لدم مون. است نشده  لم هم ک س به نکند زنده اگر. است

  لدم مدوبکم ت،اسد خدراج قدرنیا  ه ک س  ه است نیا جواج ست؟یم نیا جواج

 و دیدتوح بر است، خراج قدرنیا  ه ک س. است رب کب اصالً مسائل نیا طرح نکند؟
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 موبکم. بارب تخلّس تماف بر فقه ا بر و فقه اص ر، بر و احکاف و م اب بر و نبولت بر

 نسوزاند؟ و بامد آتش موبمک. موبکنم نکند؟  لم

 

 ]سؤال[ -

 خلدوب  یمدرا. می نکمد بحدث میدبار را یابد بخلو ما. او  ه خلوب ابدی ندارب -

 بدر یت ددل است، کدتیعق ریغ  لم است، کدتیعق  لم .است اهلل اتیآه ب مکذّج ی:ابد

 اصدالً  ده اسدت کیخت فرن کی نیا اما بر مقداری از مقدلسات. است، مقدلسات تماف

 بده امدا اسدت، میرج طانیم دیعقا و اعمال و افکار بر نیا  ه ک س کی. ندارب نهیزم

 بده گدر،یب طانیمد بده طانیمد نیدا نده، گوییم م صوف اسدت،نمک ، ندکنم  لم ک س

 ایدآ ،اسدت ثیدخب قددرنیا  ده ک سد. اسدت نکربه اب اب از ی دبُ  یه بر  لم انسان،

ر  بکند؟ گمراه را گرانیب  ه باندکنم  هیو  یک مرتبه قاصر باریم و یک مرتبده مقصدّ

روزنده  کی و دیب نخواهد را جنّت یرو اصالً  ه تاس خراج قدرنیا  ه ک س. باریم

 وَ» عندداب یرو از و عمددد یرو از و سددتین او اتیددح  ددلّ بر او وجددوب بر اصددالً دیددام

 عمدل  دربه، هیدربان و حدق نیمدواز  دلّ خدالف بدر 1«أَْن ُسُهُمْ اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا

 او  دربن  لم نیا جهت مند زا محال است، ت دلی، نکند؟ اصالً  لم نیا بارب امکان

 . است نیلب کلیخ

مون  ه صد آمدد، ندوب هدم پدیش .  نندکم  لم ،ستندین خراج قدرنیا  ه ک سان

  لدم بده مبدتال هدم مدؤمن امدخا  حتدک سدتند،ین خدراج قدرنیا  ه ک سان ماست.

 او مبدأ  لّ و است ککیتار او مبدأ  لّ  ه ک س اما. ندارند  لم مبدأ اینکه با هستند،

 : یکدکبکندد  لدم  ده بارب جهدت مندد نیدا ؟مده ک نی نکند  لم نیا ،است انحراف

 دهیدب ریدخ را مدرعندابًا  و اسدت دهیدب مر را ریخعنابًا  نیا «اسْتَیْقَنَْتها وَ بِها جَحَدُوا»

 و را خوب اصالح  دبُ بر. گرانیب  دبُ و خوب  دبُ است؛ ی دبُ بو انسان اصوالً و است

  ه را گرانیب و را خوب اصالح ب د بر. را گرانیب و را خوب افساب  دبُ بر و را گرانیب

 افساب  دبُ بر و( اوست بر  ه تراوب برون همان  وزه از. )صایح و است مصلح کلیخ

. عالقده بارب شدتریب بیگران افساب به بامد، فاسدتر او خوب قدر هر است؛ ی دبُ بو هم

  لدم ،کاخالقد  لدم ،کعلم  لم ،کدتیعق  لم است؟ یماب  لم به منحصر  لم مگر

 . است  لم همه هانیا ،کن س  لم ،کررعِ  لم ،یکما

                                                           

 .14. نمل، آیه 1
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 فرمایید بر مورب مه  سانک است؟ اینکه مما مک -

 یابد خلوب صدبرصد  ه بارب وجوب هاآن بر مانیا نور یمقدار  ه ک سان آن -

 مداه کید کجناب دای آقدا: نددیگوکم  سدک  ده مادل. «اینّاررجون عن ایخا». ندارند نار

 برای او ماه کی نیا حاال. کبکن خوج کزندگ سال صد تا بخور  تک بخور، کگرسنگ

 بر مدا فدرن امدا...  تددیب کناراحت و زحمت به کتمد منان ه اگر نه؟ ای است رحمت

 هداکجنّت بدروب، جنّدت بده اگدر  ده دیب نخواهد را جنّت یرو اصالً نیا  ه است ک س

 .ماالً بامد هم او م،یبام ما: ندیگوکم هستند جنّت اهل  ه ک سان آن.  نندمک سکته

ها  ه اگر به بهشدت بروندد، بندده حاردر مال اینکه میطان به جنّت بروب، مال ب ضک

  یم.برو یمتوانکنم یگریب یجا نار و جنّت از ریغ به مون نیستم بروف،

نَدا یِمَدا  َظِدیمِ وَ وَفقْقآنِ اْیقُدرْمَانِ وَ مَ َدارِفِ اْیإِیمِ و اْی ِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْی رَحْایلَّهُمَّ اْم»

 «.رَاهُنَا عَمَّا یَا تُحِبُّهُ وَ یَا تَرْرَاهُ وَ جَنقبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ ایسَّلَافُ عَلَیْ»

 

 

 

 عَلَى وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى ایلَّهُ صَلَّى وَ اْی ایَمینَ رَجِّ یِلَّهِ اْیحَمْدُ ایرَّحیمِ ایرَّحْمنِ ایلَّهِ بِسْمِ»

 .«ایطَّاهِرِینَ  آیِهِ

 

هدایک را قدبالً صدحبت  دربیم و سؤاالتک  ه مربوط به قیامدت اسدت بخشه بربار

 هایک مربوط به حاال است.جواج هم عرن  ربیم و بخش

آیدا منانکده ندار و عدذاج  :هایک  ه مربوط به حاال است، ایدن اسدتیکک از بخش

آیا جنّت هم آخر بارب یا نه؟ ما تابع بییدل هسدتیم. ایدن را  طبق عدل ایهک آخر بارب،

اصدوالً  - ده بحدث محدوری و اصدلک اسدت-باید بحث  نیم. بحث بیگدر ایدن اسدت 

میسدت و  یسدت؟ ه عذابک را  ه پروربگار از برای متخلّ ین مقرلر فرموبه است، بربار

های  ه بر این عایم از مکلّ دین عمددًا انوداف مدده اسدت و میست؟  لم،  لمه بربار

حیاء گربند تا ج ای  لمک ها إایهک باید اینجبران هم نشده است، به مقتضای عدل 

 اند ببینند. را  ه  ربه

اگدر  لمدک بده  سدک نکربندد، احیاندًا  امدااند بیلن اسدت، حاال این  لمک  ه  ربه

بسیار ب یدی است  ه  سدک متخلّدس  ه فرن بسیارایبت ه این   لمک به  سک نکربند
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بدر  امدااهلل بامد و  لمک هم به  سک نکربه بامد، فرن  نید نکربه است،  از مری تِ

هدا و محرلمات مرع مقدلس حدق، بدر خدالف این یهایهه خالف واجبات مری ت مقدس

و خداوندد هدم  ده  عمل  ربه است. واجباتک را تر  و محرلماتک را انواف بابه اسدت

ها است برصد  ده امدر ، هم نین خایق اعمال آنصدبرصدخایق خوب مکلّ ین است 

بین امرین است. خداوند بر اعمال مکلّ ین بو خلق انواف بابه است: یدک خلدق امدر 

بین امرین  ه برصد است، اختیار بر عمل بد از مکلّس است، مه تر  واجب یا ف ل 

مد و این واجدب تدر   رب، این حراف انواف نمکرابه نمکحراف بامد  ه اگر خداوند ا

 مون امر بین امرین است، این مخص مقصّر است. امامد، نمک

بُ د بوف  ه خلق بوف ایهک است، این است  ه خداوندد ایدن تدر  واجدب را و  اما

خدا  صدبرصدبنده است و نه  صدبرصدف ل محرلف را  ه  اهری بارب و بر  اهر نه 

باطن و ملکوتک بارب. ملکوت این عمل اگر خیدر اسدت، یدوف ایقیامدا ثدواج  امااست، 

است و اگر مر است یوف ایقیاما عدذاج اسدت. ایدن بُ دد بوف عدذاج. بر ایدن بُ دد بوف 

 نیم  ده آقایدان عذاج ما صحبت باریم  ه بیروز اماره  ربیم. آن را مداف تکرار مدک

 فکر  نید.

وز و آخرین صحبت  ه نپخته هم صحبت آخرین بحث بیرمطلب بیگر این است، 

گربندد یدا غیدر مطلب بیگر این است  ه آیا فق  مکلّ ین وارب جنّت یا نار مک .مدمک

مکلّ ین هم؟ آیا ما بییلک از قرآن مریس باریم  ه  سانک  ه بیوانه هستند یدا جندین 

ظدر اند، سدلب و ایودابک از نسق  مده هستند، یا  سانک  ه بده حددل تکلیدس نرسدیده

موند یا نه؟ ایدن را ها هم یوف ایقیاما ایکبری احیاء مکها نیست، آیا اینتکلی ک بر آن

  نیم. ف الً بحث مک

و  یدهذره گانحیاء،  لّ آیدات سدهإما بر  لّ آیات ثواج،  لّ آیات ج اء،  لّ آیات 

 لّ آیات حشر عمیقًا مند ساعت من فکر  ربف و مراج ه  ربف. یک بانه آیده وجدوب 

 یدهها را باز  نید، ما سده آیده راجدع بده ذرلموند. قرآندارب  ه غیر مکلّ ین احیاء مکن

 باریم. 

 بِإیمدانٍ ذُرِّیَّدتُهُمْ اتَّبَ َدْتهُمْ وَ آمَنُدوا ایَّدذینَ وَ» :طدوره سدور 21ه قرآن، آی 524ه ص ح

آیاتک « رَهینٌ كَسَبَ بِما امْرِئٍ كُلُّ ءٍمَيْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ أَیَْتناهُمْ ما وَ ذُرِّیَّتَهُمْ بِهِمْ أَْیحَْقنا

 ند، بر  لّ قرآن سه آیه است و نه این اهل جنّت را به اهل جنّت ملحق مک یه ه ذرل

موب بدا مکلّ دین  ده مابون تکلیس وارب جنّت مک اینکهسه آیه هرگ  بالیتک ندارب بر 

 ایَّدذینَ وَ»باید مکلّس بامدند. « إیمانٍبِ ذُرِّیَّتُهُمْ»زند  ه اهل جنّت هستند، بلکه قید مک
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ها هستند بر باج ایمان اصل ب ضک ه محور است، مون ایمان مراحلک بارب، « آمَنُوا

هستند  ه بر باج   ر هدم  یهها هستند فرع هستند و بر باج ایمان ذرهستند، ب ضک

 منین است.

 إِیى فَاهْدُوهُمْ ایلَّهِ بُونِ مِنْ*  یَ ْبُدُونَ اكانُو ما وَ أَْزواجَهُمْ وَ  َلَمُوا ایَّذینَ احْشُرُوا»

« أَْزواجَهُدمْ وَ  َلَمُوا ایَّذینَ احْشُرُوا»به یاب ندارف.   2«اْیوَحیمِ سَواءِ»یا  1،«اْیوَحیمِ صِراطِ

هدای  ایم«  َلَمُدوا ایَّدذینَ»ردالیت ه هدا مدراب نیسدت،  سدانک  ده بر سدایهای آنزن

هدایک  ده ای رأس باریم  ه محدوری هسدتند و یدک  ایمه ومک هستند، یک  ایم

مدوند ها محشدور مکوس  لم بارند، با آنئاز ر یتهایک  ه تب بارند. آن  ایم یتتب 

 ها هم نیست.های آنها نیست و موهرهای آنزن« أَْزواجَهُمْ«. »اْیوَحیمِ سَواءِ»بر 

 وَ»، «آمَنُدوا ایَّدذینَ وَ»ور اسدت طدهم این یهطور است، ذراین« أَْزواجَهُمْ» اینکه ما 

 ه محور است،  سانک  ه محور ایمان هستند، ایمان برسدت و حسدابک « آمَنُوا ایَّذینَ

 سانک  ده بر تحدت « ذُرِّیَّتُهُمْ»حاال «. بِإیمانٍ ذُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَ َْتهُمْ وَ»و خیلک مرتب بارند 

ها، ها، پسران آنهستند، فرزندان آنها آن قیمومیتها هستند، تحت تربیتک آنه سیطر

مدون بحدث -ها،  سانک  ه بر تحت پومدش تربیتدکبختران و خواهران و برابران آن

ی نیست، قددرتک نیسدت، نخیدر  سدانک  ده بر زیدر سدایه و اپومش ن قه -ایمان است

 ذُرِّیَّدتُهُمْ اتَّبَ َدْتهُمْ وَ»هدم هسدتند  یدههستند و از ذرل« آمَنُوا ایَّذینَ»تحت پومش تربیتک 

 بو بُ د بارب. یهو این ذر«. بِإیمانٍ

حسب هستند و اتّباع باالیمان بارند. یک بُ د نخیر، ذریااینسب یا ذریااییک بُ د  

 3«اْیبداقینَ هُدمُ ذُرِّیَّتَدهُ جَ َْلنا وَ»یمان هستند. آیات بر این موروع باریم. ذریااالفق  

یمان ذریدااالاقک ماندند و غرق نشدند یا نده، فق  فرزندان او؟ آیا فق  فرزندان نوح ب

ن ر بوبند، از فرزندان  ه تابیمان از فرزندان او خیلک  م بوبند، ذریااالهستند؟ و این 

او ی نک  سانک  ه بر تحت م اع رسایتک نوح ایمان  یهجا ذرخیلک  م بوبند، بر آن

 «.اْیباقینَ هُمُ ذُرِّیَّتَهُ جَ َْلنا وَ»بامتند تحت  لّ او 

سب است یدا بییدل نسب و ایحیه بییلک ندارب  ه فق  ذریاایحاال گاهک اوقات ذر

روحدک  یهجسمک است و هم ذر یهجا هم ذریمان است، بر اینندارب  ه فق  ذریااال
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جدا از جاهدایک اسدت  ده اگدر جا  ه یک جانب بییل بارب بسدم اهلل. ایناست. بر این

 سدانک  ده  ...یدهی ذره مصداق اجلک و اعالبهد  بییل بر  ار بامد، ترجیح مکمبه

 وَ»، «بِإیمانٍ ذُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَ َْتهُمْ وَ»ایمانک هم هستند  ه  یهجسمک هستند، ویکن ذر یهذر

هدا همدان مقدامک  ده آن« ذُرِّیَّدتَهُمْ بِهِدمْ أَْیحَْقندا بِإیمانٍ ذُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَ َْتهُمْ وَ آمَنُوا ایَّذینَ

بینندد  نیم، همددیگر را مکها مکها را ملحق به آنها هستند، آنک  ه آنهستند، جای

و بر یک جا هستند، نه جا فاصله بامد. ویو مراتب مح دو  اسدت، برجدات مح دو  

یمان هستند و هم ندین بدا ب رگدان ذریااالبا سلمان، فرزندان سلمان را  ه  امااست، 

یمان هستند، پدس مدابون ذریااالهستند، ها آنه ی از برجات عاییاایمان بر هر برجه

 تکلیس ی نک مه؟

 1.«سُئِلَْت اْیمَوْؤُبَةُ إِذَا وَ»همه این آیات صریح است،  -

رسیم. این آیداتک  ده احیاندًا ممکدن اسدت  سدک مک  م مرسیم. حاال حاال مک -

بسم اهلل یکک، آراف آراف. موب، یککنمکموب، استدالل استدالل مک هاتصولر  ند به آن

 ب د مما مروع  نید.را بگویم 

 ند  ده  ه این مطلب ثابت مک« بِإیمانٍ»، ثانیًا: «اتَّبَ َْتهُمْ وَ»پس بنابراین این اولالً: 

، پس این فقد  مکلّ دین فرزندی یتایمانک، نه تب  یت ربند، تب  یتها تب آن یهاگر ذر

 را مامل است و غیر مکلّ ین را مامل نیست. 

قبدل آن را بخدوانیم « أَبْخِْلهُدمْ وَ رَبَّندا: »8ه ، آی468ه غافر، ص حه مبار ه ب د سور

بِّحُونَ حَوْیَدهُ مَدنْ وَ اْی َرْ َ یَحْمِلُونَ ایَّذینَ»عر  است ه این راجع به حَمَل« فَاْغ ِرْ»  یُسدَ

 عِْلمًا وَ رَحْمَاً ءٍمَيْ كُلَّ وَسِ ْتَ نارَبَّ آمَنُوا یِلَّذینَ یَسْتَْ  ِرُونَ وَ بِهِ یُؤْمِنُونَ وَ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ

عر  است. ه این بعای حمل« اْیوَحیمِ عَذاجَ قِهِمْ وَ سَبیلَكَ اتَّبَ ُوا وَ تابُوا یِلَّذینَ فَاْغ ِرْ

، اگر هم گناهک  ربند «سَبیلَكَ اتَّبَ ُوا وَ تابُوا»مه  سانک؟  سانک  ه « أَبْخِْلهُمْ وَ رَبَّنا»

طور نیست  ه حاال مؤمن هستند و توبده  ه صاف هستند، این« سَبیلَكَ تَّبَ ُواا وَ تابُوا»

خیر،  سانک  ه مؤمن هستند و اگر خطایک  ربند توبه  ربند و این توبده  ،هم نکربند

 جَنَّاتِ  أَبْخِْلهُمْ وَ رَبَّنا»و بوف: «. اْیوَحیمِ عَذاجَ قِهِمْ وَ سَبیلَكَ اتَّبَ ُوا وَ»را تحقّق بابند 

مدن »ببینید این بداز «. ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ أَْزواجِهِمْ وَ آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ وَعَدْتَهُمْ ایَّتي عَدْنٍ

نسب بامد، مه نبامدد،  سدانک  ده بر زیدر ذریاایمه  یهاین ذر« ذُرِّیَّاتِهِمْ»است. « اتّبع

 وَ رَبَّندا»تند، قرار گرفتندد م اع ایمانک توبه و اتّباع ایسبیل این بسته  ه مورب بعا هس
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 إِنَّدكَ ذُرِّیَّداتِهِمْ وَ أَْزواجِهِدمْ وَ آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ وَعَدْتَهُمْ ایَّتي عَدْنٍ جَنَّاتِ أَبْخِْلهُمْ

 و ایک آخر. 1«ایسَّیِّئاتِ قِهِمُ وَ*  اْیحَكیمُ اْی َ ی ُ أَْنتَ

ه ص ح« رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِ اءَ صَبَرُوا ایَّذینَ وَ»، قبل از آن: 23ه رعد، آیه سوف: سوره آی

بَرُوا ایَّدذینَ وَ»همین قدرآن  252 الةَ أَقدامُوا وَ رَبِّهِدمْ وَجْدهِ ابْتِ داءَ صدَ  مِمَّدا أَْن َقُدوا وَ ایصدَّ

ببینید مقددر « ایدَّارِ ىعُْقبَ یَهُمْ أُویئِكَ ایسَّیِّئَاَ بِاْیحَسَنَاِ یَدْرَؤُنَ وَ عَالنِیَاً وَ سِرًّا رَزَْقناهُمْ

« وَجْدهِ رَبِّهِدمْ ابْتِ اءَ صَبَرُوا»مرط است، ایمان عابی نیست.  سانک  ه بر مبنای ایمان 

گرب نکربندد، جلدو هدم نرفتندد، ایسدتابند و اسدتقامت ها عقببر مقابل تماف ناراحتک

الةَ أَقدامُوا رَبِّهِدمْ وَ وَجْدهِ ابْتِ اءَ صَبَرُوا» ربند  الة» نده« ایصدَّ  أَقدامُوا»؛ «قداموا إیدک ایصدّ

 ، ی نک صالة را اقامه  ربند و بر موتمع ایواب  ربند. «ایصَّالةَ

 یهعایه  ه این مرتب« ایسَّیِّئَاَ بِاْیحَسَنَاِ یَدْرَؤُنَ وَ عَالنِیَاً وَ سِرًّا رَزَْقناهُمْ مِمَّا أَْن َقُوا وَ»

 وَ آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ مَنْ وَ یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ * ایدَّارِ عُْقبَى یَهُمْ أُویئِكَ»ایمان است 

بوف. پس مابون تکلیس م نا نددارب نده تنهدا ایدن ه مال همان آی« ذُرِّیَّاتِهِمْ وَ أَْزواجِهِمْ

های مدؤمنین، ب دهموند  ده مابون تکلیس محشور نمک اینکهسه آیه بالیت ندارب بر 

ابون تکلیس با مؤمنین محشور بشدوند، بلکده امداره یک سایه و بو سایه م ب هندارب 

ه  ند. مرحلهم به این مطلب است  ه اتّباع به ایمان است  ه انسان را اهل جنّت مک

ه ب ددی بر حامدیه محوری و اصلک و مر  ی خوب ایمان است با این مرای  و مرحلد

 تا نیست، بوتا است.مؤمنین. سه

 

 ]سؤال[ -

 ندد  ده گویدد و امداره هدم نمکاولل، این سه آیه نمک پس قدف رسیم. م مک م -

هدم خیدر، مقدداری بوف: ه اولل. مرحلده موند، این مرحلدمابون تکلیس وارب جنّت مک

جنّت بو  اینکه نیم. مطور؟ برای ست  ه بحث مکگوید، حاال آیات بیگری هم همک

ه زیدر سدایرل ک است، سه رل ک نیست، رلع اولل ایمان با مرای  اسدت؛ ردلع بوف 

ایمان و ه ایمان با اعتبار ایمان است؛ رلع سوف  ه نه ایمان اصلک است و نه زیر سای

اتّباع ایمان است، ندارب. نه تنها ندارب، بلکه خداوند  ده بدر سدر مدؤمنین اصدول منّدت 

مدا نده تنهدا مدما را، بلکده  ،بلده :گویدد ندد، مک ند و عنایت مکگذارب و یطس مکمک

ها را هم، بیگر سدومک نددارب  ده آنایمان  یتایمان و ت به زیر سای سانک هم  ه بر 
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زند. اگر هدم  ندار ن ندد مدا فرزندان مما هم، این یک مقدار فرزندان را  نار مک حتک

 خواهیم، ما غالف بییل هستیم.بییل مک

 غیر مسلمان آیا عمل خوج و بد بارب یا نه؟ -

 طور خیلک ب ید است.ماال اینیک سایه مطور؟ حاال  ب هنخیر. ماالً  -

 بر مورب حیوانات هم هست؟ -

ان اف باریم آن را بحدث ه  نیم، یک آیه بر  لّ قرآن بر سورآن را هم بحث مک -

  نیم.مک

 

 ]سؤال[ -

 به ایمان است. -

 ایمان  ه ندارب. -

 

 ]سؤال[ -

 موب؟برای غیر مکلّس است مال مک« مَنْ»آیا  -

 ر غیر مکلّس آبف نیست؟موب؟ مگمرا نمک -

 1«.ذَرَّةٍ مِْاقالَ یَ ْمَْل مَنْ وَ» -

 ند و ایّا هر انسانک تر مکرا من« مَن»زند، آن را قید مک« مَن« »مِْاقالَ یَ ْمَْل»آن  -

 است.« مَن»است، حیوان  ه نیست، « مَن»است. انسان یک سایه هم « مَن»

 موب؟ها مکحشر آناز مه می ی مانع  -

رویم. بنده تر مکان اف است، یک به یک جلوه راجع به آی ،این بحث ب دی است -

 ه تصمیم نداریم  ه نه بگویم، تصمیم هم ندارف  ه بله بگویم. مدا مادل هدم بامدیم، 

ه عقلدک، ابیّده قرآندک، ابیّده بدر مبندای ابیّد گویدد.گوید، قرآن مه مکببینیم آیه مه مک

گربیم و بدرابران عنایدت  نیدد و قدرآن را مطای ده مکفکری ما به خوبک ه فطری و ابیّ

 نیم، راه مدا  نیم، ما از ایم ودم اسدت ابه مدکب رمایید، اگر پیدا  ربید ما است ابه مک

 نیم، از طریدق ایم ودم اسدت. حداال ایم وم است و به ح ظیاتک  ه باریم ا ت ا نمک

 سوف  ه...ه این آی

 مستحق جهنم.ها نه مستحق بهشت هستند و نه این -
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 موند.خواهیم بگوییم حشر نمکموند، مکاصالً زنده نمک -

 موند.به این بییل بیگر حشر نمک -

بینیم. خداوند فرموب  ه برای جنّت، اهدل این یک بییل است، حاال بییل را نمک -

ال طور، سوف را ن رموب. حموند، برای نار هم همینجنّت  ه استحقاق بارند حشر مک

 خواهیم. ند؟ بییل مکخیر، خدا این  ار را مکار  نیم؟ باید بگوییم مه  

 1«.ایلَّهِ یِأَمْرِ مُرْجَوْنَ آخَرُونَ وَ» -

 ها هم مکلّ ین هستند.آن 2«بِذُنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا» -

 ها نه مستحق بهشت هستند و نه مستحق جهنم.باالخره این -

جهدنّم هسدتند،  صدبرصدده اسدتحقاق بهشت هستند، ن صدبرصدنه استحقاق  -

نظر  ند، مستقیم به بهشت بروندد، ها صرفممکن است خداوند از جهنّم فرستابن آن

پس باالخره مکلّس هسدتند. ایدن نده مسدتحق بدوبن بو ندوع اسدت: یدک مرتبده اصدالً 

 رَآخَ وَ صایِحًا عَمَالً طُوالَخَ» اینکهنیست. برای  اینکهاستحقاق جهنّم و بهشت ندارند، 

آن نار است، ویک ه . صایح آن بهشت است، سیلئهم عمل صایح بارب، هم سیلئه 3«سَیِّئًا

برب. این مطلب بیگری  ند و به بهشت مکنظر مکرا صرف  ند سیئهخداوند یطس مک

مدا مطای ده  ،این را خل  نکنید. تماف آیاتک  ه بر نظر بارید، یابامت  نیدمما است، 

  نیم. حساج مک  نیم و یک به یکمک

ات بوب  ه م لوف مد، گر، اولل این آیات ذرلیطور. ب د آیات بیحاال این سه آیه این

 حَشَرْناهُمْ وَ» ند  ه بله این آیات ر مکحشر. آیات حشر را انسان اولل تصوب د آیات 

ند، بون گدربب، مکلّدس بامدای قدول برمکذویه بده همد« هُدم» 4،«أَحَدًا مِْنهُمْ نُ ابِرْ فَلَمْ

ای  ه بر مکم مابر اسدت، انسدان اسدت و ب هآن  حتکتکلیس بامند، هر مه بامند، 

است. از بور ما نگاه  نیم خیدال عمدوف « هُم»بر همان مکم مابر مربه است، آن هم 

ای نسدبت بده غیدر  نیم یدک امدارهاست، از ن بیک به تماف آیدات حشدر مراج ده مدک

 مکلّ ین اصالً نیست.
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. قبدل از 68ه ، آید19ه سدور« ایشَّیاطینَ وَ یَنَحْشُرَنَّهُمْ رَبِّكَ فَوَ: »68ه آی مریم،ه سور 

وْفَ مِدتُّ مدا إِذا أَ اْیإِْنسدانُ یَقُولُ وَ» نیم: مروع مک 66از  68 ایدن را « حَیًّدا أُْخدرَجُ یَسدَ

سدت  ده گوید؟  سک  ده مو ّدس امابون تکلیس مکه یک سای ب هگوید یا مکلّس مک

 عقاید را قبول  ند.  اب و... این اصولحشر و م 

 

 ]سؤال[ -

یدک  ب ده ند  ه مرا ایدن غلد  را  دربی، این انسانک را  ه خداوند مذملت مک -

 وَ»خوب هستید یا خواج هستید. ه گوید؟ مما بر خانگوید یا مکلّس را مکسایه را مک

گوید:  ند، مکیک سایه  ه گریه مک ب ه« احَیًّ أُْخرَجُ یَسَوْفَ مِتُّ ما إِذا أَ اْیإِْنسانُ یَقُولُ

 وَ»گوییدد؟ فکدر  نیدد.  نک؟ قبدول نددارب؟ مدما ایدن را مکخداوندا، آیا ما را زنده مک

مگر واجب نیست « اْیإِْنسانُ یَْذكُرُ ال وَ أَ*  حَیًّا أُْخرَجُ یَسَوْفَ مِتُّ ما إِذا أَ اْیإِْنسانُ یَقُولُ

مه « مَیْئًا یَكُ یَمْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَْقناهُ أَنَّا»موب؟ متذ ّر نمکانسان متذ ّر موب؟ آیا انسان 

  سک واجب است متذ ّر موب؟ مکلّس. انسان مکلّس محور است.

مه  سانک هستند؟  دلّ مکلّ دین هسدتند؟ نخیدر. جمدع « یَنَحْشُرَنَّهُمْ رَبِّكَ فَوَ» :ب د

بارندد. پدس مده بر م اب انکدار   نیم تماف این  سانک  ه بر م اب تشکیک بارند ومک

گویدد نیست، جمع منکرین م اب و مشکّکین بر م اب است، این مک مد؟ اولالً جمع  ل

مابون تکلیس م نا ندارب،  سک  ه مدابون تکلیدس اسدت مدأمور بده سدلب و ایودابک 

 اصالً نیست، مو ّس نیست  ه به عقاید اصلک یا مطایب فرعک م تقد بامد.

سر تا پدای ایدن « جِاِیًّا جَهَنَّمَ حَوْلَ یَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ ایشَّیاطینَ وَ حْشُرَنَّهُمْیَنَ رَبِّكَ فَوَ»

 ندد و بده های یدک سدایه را هدم خداوندد زندده مکب دهبگویید « هُم»آیه بییل است. 

 انه ما بر بحداراالنوار باریدم  ده ب ددًا ندازب. مال ب ضک روایاتک  ه متأساجهنّم مک

هدا را زندده ها  ه مکلّس نبوبند و مربند، خدا اینب هیم  رب  ه بله، این اماره خواه

 ند. آتش را یک طرف و یک می  خیلک خوج طرف ها را امتحان مک ند، ب د آنمک

گوید بده آتدش بدرو، اگدر بده طدرف رحمدت بست به طرف آتش زب، مک ب هبیگر، اگر 

غریبک است  ه باید اسالف را  های عویب وگوید به رحمت برو. همین حرفرفت، مک

 از این  اافات پا   نیم. 

 یَنَْند ِعَنَّ ثُمَّ*  جِاِیًّا جَهَنَّمَ حَوْلَ یَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ ایشَّیاطینَ وَ یَنَحْشُرَنَّهُمْ رَبِّكَ فَوَ» -1

 این حشر اولل. « عِتِیًّا ایرَّحْمنِ عَلَى أَمَدُّ أَیُّهُمْ می َاٍ كُلق مِنْ
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 مَنْ وَ»خوانیم: را مک 22ه قبل از آیه . ببینید آی130ه ، ص ح22ه ان اف، آیه سور -2

گدوییم حشدر جمدع، حشدر جمدع مکلّ دین مک اینکده« كَدذِبًا ایلَّهِ عَلَى اْفتَرى مِمَّنِ أَْ لَمُ

 أَوْ بًاكَدذِ ایلَّدهِ عَلَدى اْفتَدرى مِمَّدنِ أَْ لَدمُ مَنْ وَ»ان اف  ه باید بحث  نیم. ه است. مگر آی

 نَحْشُرُهُمْ یَوْفَ وَ*  ایظَّایِمُونَ یُْ لِحُ ال إِنَّهُ»است،  22ه  ه ب د هم آی 21ه آی« بِآیاتِهِ كَذَّجَ

خواهیم ن ک بیگران  ندیم، ویدک را. نمک «ایلَّهِ عَلَى اْفتَرى نْمَ»مه  سانک را؟ « جَمی ًا

مکلّ دین نیسدتند بده طریدق  یدهق ند این است، بر این اثبات نده تنهدا ب ه اثبات مکآن

 أَیْنَ  أَْمرَكُوا یِلَّذینَ نَقُولُ ثُمَّ جَمی ًا نَحْشُرُهُمْ یَوْفَ وَ»اویک، غیر مکلّ ین هم طب ًا نیستند 

 ایک آخر. این هم حشر بوف.« تَْ عُمُونَ كُْنتُمْ ایَّذینَ مُرَكاؤُكُمُ

را  44، مدا اولل 214 ی ندک 45ه یدونس، آیده . سور45ه یونس آیه سور :حشر سوف -3

 دداف نداس؟ « یَْظلِمُدونَ أَْن ُسَهُمْ اینَّاسَ یكِنَّ وَ مَیْئًا اینَّاسَ یَْظلِمُ ال ایلَّهَ إِنَّ»خوانیم: مک

رُهُمْ یَدوْفَ وَ»یک ماهه یا مکلّس؟ ب دد:  ب ه را « یَْظلِمُدونَ»مده  سدانک را؟ ایدن « یَحْشدُ

هُمْ اینَّداسَ یكِدنَّ وَ»قدبالً اسدت.  گربب؟ همدان  دهبیگر. خوج رمیر به مه برمک  أَْن ُسدَ

 سداعَاً إاِلَّ یَْلبَاُدوا یَدمْ كَأَنْ»ها را.  ایمرا، « ْظلِمُونَیَ»ی نک « یَحْشُرُهُمْ یَوْفَ وَ*  یَْظلِمُونَ

  ه بحث...« اینَّهارِ مِنَ


