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

 .«الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

 

در تتمّه بحث معاد از نظر اصل معاد و ثواب و عقااب نداد اا اس ااا  راه عار  

 رديم. ررديم و ا االت ديگری هم اضافه می

االت اضافه: آيا يوم القيامة الکبری باالخره آخر دارد، نه در جدّ  و ناه از جمله ا 

در نار يا فقط در نار و نه در جدّ  يا آخر ندارد؟ ا اس دوم: نه جدّ  و نار و نه فقط ناار، 

آخر دارد و جدّ  بر فر  آخار نادارد ا ار دليال دا،اتيم، آياا آفاريدا مکلّراار ديگار در 

ردد؟ نخير، بعد از ايدکه قيام  قائم ها قيام میه قيام  بر آرهايی هستدد رانحصار همين

،د و حساب و ثواب و عقاب آغاز و رايد ی ،د، بعدًا خداوند آفريدا موجودات ديگری 

ردد و ال ايّما مکلّرار. ندانکه از باب نظير اين نسل موجود انسانی اوّلاين را ااتمرار می

ها نياماده اند و ظاهرًا قيام  آربالً مدقر  ،دهاند ره قهايی هم بودهنسل نيس ، نسل

ها مدقر  ،ده اا  و بعدًا جا با نسل موجود اا . اما اين نسلها يکاا  و قيام  آر

 ها اا .نسل موجود و بعدًا قيام  ارجمع برای رلّ نسل

های  ذ،ته و ايان نسال موجاود راه در فار   ونه اا  ره اين نسلآيا اين :اوم

ها و قبال از ايان نسال، مکلّراين   واحده هستدد، خداوناد قبال از ايان نسالدارای قيام

ها هم قيام  مستقلی دا،ته با،دد ره قبالً ايان قياما  ،اده ديگری نيافريده بود ره آر

ها ،ده اا ؟ باالخره اا  يا مکلّرين ديگری هم آفريده بود ره قيام  مجزّايی برای آر
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مکلّرين را ،امل اا  ره همين قيام  آيدده با،د  آيا قيام  ربری عمومی، عموم خلق 

هايی در رار اا . ا ر ماا دليلای دا،اته با،ايم راه ره ما در انتظار هستيم؟ نخير، قيام 

قيام  در اختصاص همار اا  ره ما در انتظار آر هستيم، مطلبی ااا ، اماا ا ار دليال 

کلّرين را و حسااب و قياما  ندا،ته با،يم، آيا خالقي  خداوند را و رحم  او را و خلق م

 توانيم مدحصر رديم؟ ما دليل بر انحصار نداريم.جزاء و ثواب و عقاب را ما می

ا اس ديگر؛ آيا باالخره إحيای موتی للقيامة الکبری نه در اين قيام  ره در انتظاار 

 ای رههای مستقبلههای ديگری ره بوده اا  و يا قيام آر هستيم، نه احيانًا در قيام 

نسب  به مکلّرين بعدی هم ره بعد القيامة الکبری خلق ،وند، در مثلث قيام  بر حسا  

،وند، فقط مکلّرين هستدد؟ اصوالً قيام  بارای ثاواب و هايی ره إحياء میاحتماس، آيا آر

عقاب اا  و ثواب برای مکلّرين اا  و عقاب هم برای مکلّرين اا  يا مجانين و صغار 

 ين ا اس را نکرده بودم. ،وند؟ اهم إحياء می

مجانين و صغار هم حتمًا بايد إحياء ،وند؟ دليل بر ايان مطلا  وجاود دارد. آقاياار 

بگرديد در قرآر ،ريف، رسانی ره معجم داريد، بگرديد. آيا در رلّ قرآر، آيا در رلّ آياات 

رديم، ها بحث مایراجع به انسار-هامعاد قرآر دليلی بر اين مطل  اا  ره احياء انسار

ها عام اا ؟ ولو جدين راه ااقط ،اده ااا  إحيای انسار -حيوار مطل  ديگری اا 

ها های مسالماربچاه،وند؟ اند، إحياء میهايی ره قبل از تکليف مرده،ود؟ بچهإحياء می

 ،وند يا نه؟ها، احياء میيا غير مسلمار

 

 ]ا اس[ -

 فرماييد.،وند ره میاء میهای مکلّف احيا ر ما دليل دا،ته با،يم ره انسار -

 

 ]ا اس[ -

خااواهم فاار  بکاادم، اياان را طااور نمیبلااه، بحااث ااار همااين اااا ، ماان همين -

جايی راه مان مطالعاه رديم تا آرردم. ما به آيات ره مراجعه میحساب دارم فر  میبی

 1«أَحَدًا مِْدهُمْ رْنُغادِ فَلَمْ حَشَرْناهُمْ»آياتی ره إحياء اا   -رديدحاال بعدًا مطالعه می-رردم 

 بيدم.جايی ره من ديدم، بعد باز هم میبه مکلّرين اا ، تا اين« هُم»

 ،ود؟،امل نه رسانی می« أَمْواتًا كُْدتُمْ» -
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مخاط  نه رسی اا ؟ مخاط  مکلّرين اا . حاال اين را بايد  1«أَمْواتًا كُْدتُمْ وَ» -

ا اس جديد ااا ، باياد بحاث ردايم راه آياا بحث رديم. يکی از ا االتی ره... يعدی اين 

هاا احيااء اصوالً فقط مکلّرين هستدد ره به حساب ثواب يا عقاب و هم ثواب و عقاب اين

خاواهيم بگاوييم راه ايان ضارورت ،وند ره ضرورت معاد هم همين اا . اصالً نمیمی

رورت راه معاد دليل بر اختصاص اا ، نخير، ما يک ضرورت معاد داريم، يک باالتر از ض

 ردد، وجوب حساب و ثواب و عقاب اا .رجحار اا . آنکه معاد را ضروری می

 «.ذُرِّيَّتَهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقدا» -

ايان ذرياات « ذُرِّيااتِهِمْ»ياا  2«ذُرِّيَّاتَهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقدا»خوااتم همين را بگويم، آيا می -

 يعدی اطراس؟ 

 

 ]ا اس[ -

را ديدم، صبح هم در آر فکر رردم، وليکن در اين آيه مطالعاه بايد ببيديم، من آر  -

ها هستدد يا خير، ذريات يعدای رساانی راه اتباام ايماار اطراس آر« ذُرِّيَّتَهُمْ»رديم، آيا می

 هستدد يا هر دو هستدد؟ اين ردام اا ؟ بايد بحث رديم، پس اين ا اس جا دارد.

 غلمار بهش  هستدد. هااين -

 ويد؟ خود ما اين احتماس را داديم. ولی دليل نياز دارد. عر  راردم ینه رسی م -

مطلا  ايان –هايی راه ،ود راه آياا بچاهها میاين جای صحب  اا . بعدًا اين صحب 

مادور تکليف هستدد يا ديوانه هساتدد و باا حالا  جداور مردناد، در ماورد  -بعدی اا 

بر حس  آر رواياتی راه در بحاار و ها نگونه اا ؟ بهشتی هستدد، جهدّمی هستدد؟ اين

جا آتاا ره در عالم تکليف، تکليف ندا،ته اا ، اين بچهرددد ره اين غير بحار نقل می

 رود، ا ر نرف ...دهدد، ا ر به طرف آتا رف  ره داخل آتا میرا به او نشار می

 

 ]ا اس[ -

و عقاب نيسا ؟ قابل قبوس نيس . در هر صورت مگر بر مبدای تکليف، ثواب بله،  -

بله ديگر. مخصوصًا عقاب، مگر عقاب بر مبدای تکليف نيس ؟ ا ار رسای مکلّاف نباوده 

اا  و از دنيا رفته اا  ره عقاب يعدی نه؟ بعد، و ثواب يعدی نه؟ البته يعدای ناه اوّس 
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خيلی محکم اا . عقاب يعدی نه، نور اصوالً عقاب در رسی ااا  راه تخلّاف رارده، 

اين اصالً زميده تخلّف ندارد، اما نور عقاب مربوط به عدس اا   رسی ره مکلّف نيس ،

و مقتضای عدس بر عقاب اين اا  ره تخلّف ررده اا . رسی ره مادور تکليف اا  يا 

ديوانه يا صغير اا ، اين تخلّف نکرده اا . بدابراين عقاب نيس ، اما آيا ثواب ااا  ياا 

 نه؟ بله، ممکن اا  با،د.

 کاس خود عمل اا .ثواب و عقاب انع -

طور نيس . انعکاس عمال صددرصاد عقااب ااا ، ولای انعکااس عمال رالً اين -

توانساته انجاام صددرصد ثواب نيس . ممکن اا  رسی اصالً عملی نکرده ااا  و نمی

مادور تکليف يا مجدور مرده ااا ، ايان  بچهيک ماهه مرده اا . يک  بچهبدهد، مثالً 

قاق ثواب اا ، اين مطلبی ااا ، خاوب نيسا . وعاده ااتحقاق عقاب نيس ، اما ااتح

 ثواب اا ؟ بايد ديد. 

ايان رحما  او ،اامل « ءٍ،َا ْ كُالَّ وَاِعَْ  تهرَحْمَ وَ»مرحله اوم: آيا ا ر خداوند ره 

رسانی هم ،د ره ااتحقاق ثواب ندارند، نور مکلّاف نبودناد، ايان مطلبای ااا ؟ ا ار 

اين ا،کالی دارد؟ مرحله بعدی، ا اس: رسی ره  خداوند رحمتی را به رسی مجانی بدهد،

رسی ره اصالً در عالم تکليف نبوده اا ، او ماادور  -اين مربوط به همين ا اس اا -

تکليف فوت ررده اا ، طبعًا عمل صالحی نکرده اا ، نور مکلّف نبوده ااا ، عمال 

المار فارای طالح هم ا ر ،ده اا ، اين مکلّف نبوده اا . نطور اين به بهش  برود، 

،اود. ايان ياک هم به بهش  برود، انبياء هم به بهش  بروند، همه ياک جاا با،اد؟ نمی

جواب اا ، يک جواب درجات اا . آيا درجات در رلّ ابعاد اا  يا فقط در بُعاد معداوی 

 اا  و در بُعد مادّی نيس ؟

 رسی ره مجدور اا ، مجدور اا  ديگر.  آر -

نی ره پيغمبر بزر وار فرمود: در بهش  پير وجود ندارد، ،ود. مثل آر پيرزاالم می -

 پيرزر ناراح  ،د.

 آخر او عمل صالح انجام داده اا ، اين هيچ نيزی انجام نداده اا . -

ا ر مجانی خداوند به رسای لطاف رداد ا،اکاس دارد؟ حااال ايان ياک اا اس، باه  -

،اود و فشارده ماع می ارديم. اا االت دياروز و اا االت اماروز جا االت دياروز برمی

رديم ره بقيه آر ،ود. ما ا االت محوری را ،روم می،ود، ا االت محوری ايجاد میمی

 خواهد بود. ایا االت حا،يه
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خواهد. رسی راه ناه اااتحقاق ثاواب رحم  خداوند به يک موجودی ااتحقاق نمی

لبای ااا ؟ دارد و نه ااتحقاق عقاب دارد، ا ر خداوند باه او رحمتای رداد، ايان ناه مط

مجانی به رسی رحم  ردد، ا،کاس دارد؟ ا ر رسی به من ضارری زد، ضارر خاود را از او 

راانم. ا ر رسی نه ضارر و ناه بگيرم. ا ر رسی به من نرعی رااند، خوب نرعی به او می

نرع زد، من او را دعوت به ناهار دعوت ردم، ا،کاس دارد؟ رحم  رردر بالمقابل ره خوب 

رداد، اماا خصی باال اا ، طوری اا  ره رحم  مع المقابال راه میاا ، ا ر رحم  ،

طاور ااا . مگار ردد، اين مطلبی اا ؟ نه. اصاالً بهشا  همينرحم  بالمقابل هم می

هاا دهداد؟ باه نراع خاود آردهدد، به نرع خادا انجاام میرسانی ره عمل صالح انجام می

هاا قيام  ره زميده ثاواب بارای آر اا ، به نرع خود در دنيا و نيز به نرع خود در برزخ و

اا  ره اين زميده اصلی به حساب وعده خداوند اا  و عطااء هام عطااء غيار مجاذوذ 

زحمتی ره در باب انجاام وظيراه ه به اندازاا ، يعدی اين رحم  به اندازه زحم  نيس . 

هم  ررده اا ، به آر اندازه نيس ، بلکه خيلی خيلی باالتر اا  و بحث ثواب و عقاب با

ايان  اصلی اوّلی اا . يعدای قاعادهه ثواب و رحم  قاعدبسيار زياد دارند.  اصل بسيار،فو

اوّس ايان ه اا  ره خداوند موجودی را ره آفريد، در تمام نشئات و در تمام مراحل، قاعاد

اا  ره در دنيا، در برزخ، در آخرت، هر جا زنده اا ، خداوناد باه او رحما  رداد، ناور 

قدر ره خداوند او را خلاق  يرد، مقابلی ندارد، همينخدا نيزی از رسی نمیمقابل ندارد، 

هار ناه در آيداده ااا ، هار ناه  بچاهی را توليد ررديد، ايان اررده اا . خود ،ما بچه

را ،اما دراا  رردياد، باياد باه او  بچاههس ، ناقص اا  يا االم اا ، بااالخره ايان 

 عد خالقی معلوم اا .رحم  رديد. اين در بُعد خلقی اا ، در بُ

 1«عْارَفَکَای أُلِ الخَْلاقَ فَخَلَْق ُ عْرَفَأُ أَرْ فَأَحْبَبْ ُ مَْخرِيًّا كَْدزًا كُْد ُ»خداوند متعاس ره 

آر هم به نرع عابد اا ، تمام نراع آر باه « أعبد»آر هم به نرع عارف اا ، « عْرَفَأُ»ره 

 اصل اين اا  ره خداوند ايان را ها اا . خوب خداوند اين را خلق ررده اا ؛ حاالاين

طور عقاب ردد يا اصل اين اا  راه باه او رحما  خلق ررده اا ، بر ار او بزند، همين

س  حاال اا  نه در دنيا و نه در برزخ ره هس  و نه در آخرت ره هردد؟ اصل رحم  

 س . ها با،د، اين مطلبی نياينه س  يا ا ر، ا ر اين رحم  خداوند ،امل همهيا حتمًا 

زياد با،د، مقابل ندا،ته با،د، هيچ ردام از و رحم  نه مقابل دا،ته با،د، رم با،د، 

دهم، ها مورد ا اس نيس . دو نرر هستدد، يکی برای من رار ررده اا ، مزد او را میاين
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توانداد دهم. ديگار نمیيکی هم رار نکرده ااا ، احتيااد دارد، خاوب مازد او را هام مای

راه راار نکارده ره رار نکارده، هام دادی، آرره رار ررده دادی و به آرآربگويدد نرا به 

تواند ثاواب انجاام تواند ثواب انجام دهد، مجدور اا  نمیمحتاد اا . صغير اا ، نمی

تواناد و قادرت نادارد، دهد. صغير اا ، مجدور اا ، مادور تکلياف ااا  و ناور نمی

،اود، ،اود و مازدی راه باه آر ربيار داده میبدابراين آر غذايی ره به آر ربيار داده می

ديگر جای ا اس نيس . پس در باب ثواب جای ا اس  ،ود، اينمقداری هم به او داده می

 نيس . 

هاا ا ر ندانچه خداوند به رسانی ره در زند ی تکليف وظايف را انجام دادناد، باه آر

 . رسی ره اااتحقاق ثواب بدهد، به ،مر هم همار ثواب را بدهد، اين ظلم مضاعف اا

ثواب ندارد، ا ر هم ااتحقاق عقاب ندا،ته با،د فر  رديد، رسای راه اااتحقاق ثاواب 

ندارد وجوبًا ره معلوم اا ، رجحانًا هم نه، جوازًا هم نه، به او ثواب بدهدد. رسی ره  از 

عدی اين غلط اا  و باالتر از آر يبيا من را ناز رن،  دهد،زند، فحا می يرد، لگد میمی

بين ظالم و غير ظالم اا . رسی ره زناد ی ه دوم. مدظور اين اا  ره اين تسويه مرحل

او، زند ی عدس بوده اا  و زند ی طاع  باوده ااا ، خداوناد باين او و آر رسای راه 

 طور تخلّف ررده اا ، برابری قائل ،ود؟! اين

نيسا ، ايان  از جمله ا االتی ره آر روز ،د اين بود: رسی ره اصالً مستحق رحم 

ابوجهل اا ، ابوله  اا  ره تمام اراار زند ی اين آدم اياه اا . مستحق رحم  در 

رحم  اصالً وجود ه رحم  ندارد، زميده زميد خود اين آدم اصالً ايدکهدو بُعد نيس : يکی 

 ،ود.ندارد. آب را در لجن بريزند بدتر می

خوب او را اعدام رديد  اماندارد، رحم  وجود ه مطل  دوم: ا اس اين بود ره بله، زميد

حياء نکديد. ا ر رسانی ره مستحق نار هستدد، خلود در نار يا خلاود ابادی، اصاالً او را إيا 

حيااء نکاردر إ،ود. اصالً احياء هم نکددد، مثل آر احتمالی ره برای غير مکلّرين داده می

طاور نيسا . نارا؟ نه اينآيا رافی اا  ره خداوند بين اعداء و بين ا،قياء فرق بگذارد؟ 

نکددد، اين ظلمی ره ررده اا  ناه ،اد؟ مگار احيااء نکاردر  أحياا ر او را إ ايدکهبرای 

جبرار ظلم اا ؟ احياء نکردر زميده را از بين بردر ااا . جبارار ظلام در صاورتی راه 

ر مقدار اين ظلام را همار ظلمی را ره او به ،ما ررده اا ، همار ظلم را ببيدد، به هما

ظلم آر مقداری ره ظلم ررده اا  ه از نظر مادّ -مدّت مطل  ديگری اا - ز نظر مادّها

آر مقدار ظلمی راه باه ،اخص ياا ا،خاصای  –يکی از ا االت همين مقدار ظلم اا –

ايان مقادار ظلام را در ايان دنياا راه  -نسب  به خودش مطل  ديگری اا –ررده اا  
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ار ظلم را ببيدد. ا ر آر مقدار ظلم را اصالً نبيداد ،ود ره اين مقد ءحيا، بدابراين بايد إنشد

ظلام ين نسب  به رسی ره مظلوم ،ده ااا ، يا رمتر از اين ظلم را بعد از احياء ببيدد، ا

 اولی اا .ه اا ، هيچ ،کی نداريم. اين مرحل

 

 ]ا اس[ -

 الی آخر. 1«الدَّهْرُ الَّإِ يُهْلِكُدا ما وَ نَحْيا وَ نَمُوتُ الدُّْنيا حَياتُدَا إِالَّ هِ َ ما» -

 ،ود.لغو می -

رسی ره مظلوم اا  نبا،د،  نسب  به خود او ره لغو نيس . خير. ا ر نسب  به آر -

 لغو نيس ، بايد خو،حاس هم با،د ره من در دنيا... نسب  به خود او

 . ،ودمیرار خدا لغو  -

 د؟ بشونرا لغو  -

  ولی دوباره او را إحياء نکرده ره به نتيجه براد. او را خلق ررده، -

 .اا نه، به او رحم  ررده  -

 

 ]ا اس[ -

 مگر اين عبث اا ؟ -

 عبث اا . -

ثواب  حياء برای آر ضرورتِإنرا عبث اا ؟ نه نشد. اين مطل  ديگری اا . ا ر  -

جاا ا ار ر اينجا نيسا . اا اس ايان ااا  راه دضرورت عقاب در اين اماو عقاب نبا،د، 

 ...بشوند ءايحإبه جای ديگر برخورد نکدد. ا ر اين ررّاری ره مستحق نار هستدد،  ندانچه

 

 ]ا اس[ -

 هستدد؟ یرسان نه «هُم» -

 . رددیبرم ررّار به -

 .خوب -

  يرد. ا ر عدم وجوب با،د، عبث اا . عدم وجوب قرار می مقابل در عبث اصل -

                                                           

 .24، آیه . جاثیه1
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 کيا دارد؛ عادبُ دو س ،ين عبث گريد عدبُ، در رردم عر  ره اا  عبث بُعد کي در -

 و نکداد اءيااح را هااظالم خداوند ندانچه ا ر ،دند، واقع مظلوم ره یرسان به نسب  عدبُ

 نياا یرو مان رفا ، رداار عدبُ نيا ا ر اما. اا  عدس خالف. گريد اا  عبث ندهد، جزا

 را هاامظلومه هم رف ، ردار دعبُ نيا ا ر به همار ا اس. توجه با ردمیم بحث دارم فر 

 آر ماا ، اصالًنه اي  ذ،تم خود حقّ از من: دي ویم اا ، یراض مظلوم نيا. رردند یراض

 نياا یبارا بلکاه سا ،ين عباث نيا ،،د نظر صرف عدبُ نيا ا ر م،يررد نظر صرف را عدبُ

 یظلما و ميرارد نداار م،يررد نيند م،يررد را يیرارها ا،يدن در ميآمد ما ره اا  خوب

 نکددد، زنده ا ر را آدم نيا خوب. ميردیم نظر صرف آر از م،يررد یظلم ا ر اي و مينکرد

 ما ره اا  ،ده واقع مظلوم ره یگريد به نسب  اا ؟ عبث نيا به نسب  نکددد، عقاب

 در. بلاه ااا ؟ عبث نزدر ار رب نزندد، او ار بر رهاو  ،خص به نسب  م،يردینم بحث

 در ااا ، ،اده ظلم طرف نيا به د،دنزن نيا ار رب ا ر ره اا  ثعب زدر ار رب یصورت

. سا ين عباث ديگار نسب از نظر  و اا  عبث نسبی نظر از پس. اا  عبث صورت نيا

 .«عَبَثًا خَلَْقداكُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ» اا ، فرموده مدظور را نسب  دو هر خداوند نور پس

 

 ]ا اس[ -

 را یمحاور بحاث آر ما. اا  یبعد یهابحث هارآ .،ودیمن واقع مظلوم خدا ره -

 . ميردیم ميدار

]...[ ا ر مستحق عذاب هم با،اد و او را باه جهادم  اصل خلق  برای رحم  اا . -

 اين اا  ره بعدًا او را به بهش  ببرند.ببرند، باالخره رحم  او 

 ميادار ااا ، یدّماجه صددرصاد ره یرس. ميردینم بحث را نيا ما ندارد، بعدًا ا ر -

 نياا برود، بهش  به بشود ريتطه تا برندیم جهدّم به را او ره یرس ديديبب. ميردیم بحث

 اين را قبوس داريم. .براد ممتد رحم  کي به تا بکشد  موق را یزحمت یعدي. اا  رحم 

 . ميردیم بحث ندارد، جدّ  ااتحقاق اصالً ره را آر

 

  ]ا اس[ -

 .نه اا ؟ عبث رالً -

 عدم رجع  ،ما عبث اا .  -
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 خلق را نيا ا ر. بشود خراب نيا خلق با يیجا ره اا عبث  یصورت در. س ين رالً -

 زناده را او ا ار راه سا ين راار در هام یرس و اا  ررده یزند  هم یتمد و اا  ررده

 برونی... جهات نيا از نظر صرف با. بشود ناراح  نيا ،ندهدد جزا نکددد،

هيچ ظلمی نکرده، فقط مشرک و مدکر بکديد، ا ر مشرری اا  ره  ،ما صرف نظر -

 معاد اا . خودش اا  و خودش، به خودش ظلم ررده اا . 

 فرق آر نيس ؟نه ا،کالی دارد؟  -

 عبث اا  ديگر.  -

 نرا؟ خير.  -

  ويد، مدکر اا ، ا ر رجع  نکدد عبث اا . دارد می -

 یمحاور ابعادِ از یقسمت در. «تُرْجَعُورَ ال إِلَيْدا أَنَّكُمْ وَ عَبَثًا مْخَلَْقداكُ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ» -

 . س ين عبث نبا،د، یمحور ابعادِ آر ا ر. اا 

   وييم.میما هم همين را  -

 رديم. روی اجل بحث می. فهممیم -

 ردد، فقط مدکر معاد اا  و مشرک اا . ظلم نمی به هيچ رس مشرری اا  ره -

 ،ود مشرک ظلم نکدد؟ ردد! مگر میيچ رس ظلم نمیبه ه -

 ،ود.رديم میفر  می -

 ردد.به خودش ظلم می -

 عقااب مساتحق صددرصاد راه یرسا. ميردیما بحث ميدار فر  احتماس یرو ما -

 عقااب مساتحق صددرصاد یرسا ا ار اما. اا  گراريد به ظلم نشود، عقاب ا ر و اا 

 گاراريد باه ظلام نشاود، عقاب ا ر -ميدار بحث نيا یرو ما– نشود عقاب ا ر یول اا 

  اا ؟ عبث نيا نکددد، عقاب و نکددد اءيحإ را او ا ر جانيا در س ،ين

 .اا  عبث او خلق -

 عارق ااا ، خورده ،راب او ود، خود او اود برده اا . خس ين عبث هم او خلق -

 .اا  خورده

 ،ود، نتيجه ندارد. فعل خدا عبث می -

  نبرد؟ اي برد یزند  از یحظّ اا ، ررده خلق را نيا ايدکه یابر نرا؟ -

 . نه -

 راد.به رماس واقعی ره نمی -
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 و ،اهوات مزه برد و و برد حظ ره خودش تخلّرات یوانيح رماس به ايآ ولکنبله،  -

 د؟ينرا اي ديرا هانيا به ،هایآزاد و هاي وانيح

 .س ين حظ -

  س ؟ين پس -

 دبختی اا .ب در يک حال  -

  ؟برد ااتراده دنيا در نيا -

 

 ]ا اس[ -

 ا،د. ب -

  عبث اا .]...[  او بردر ااتراده نيا خود بردر، حظّ نيا خود -

 ا عبث اا ؟نر د؟يآیم رم خدا از؟ دارد یا،کال نه -

نور هر مخلوقی باالخره بايد هدف دا،ته با،د، آيا هدف او اين اا  ره خاودش  -

 بردر او هم هدف واقعی اا ؟ ؟ خود لذّتبکدددنيايی لذّت احساس 

 خلاق ديانبا را هاایجهدّم خداوند نيبدابرا اا ، نيا فقط مطل  ا ر اا ، نيا ا ر -

 .بکدد خلق دينبا رادد.اا  به هدف نمی معلوم رادد،ینم هدف به نور بکدد،

  يرند.مورد رحم  قرار میباالخره  -

 ؟طورن ،،وندینم واقع رحم  مورد و هستدد جهدّم آخر تا ره یرسان -

  .راددمی خود اعماسه جينتبه  -

 نطور؟ « أَبَدًا فيها خالِدينَ» -

حتی آر خالد  اعماس خود نرادد،ه ا ر به نتيج يعدی رادد،اعماس خود میه به نتيج -

باث اعماس خود براد، ا ار نرااد عه بايد به نتيجرود، در نار ره هيچ وق  به بهش  نمی

 راد.دهد و به نتيجه عمل خود نمیيعدی رار مشررانه انجام می،ود. می

ه جاينت در. ااا  یجعل جهينت کي اا ، یکياتومات جهينت کي اا ؛ نوم دو جهينت -

 ديابا، ،اما ا،ااره رردياد و  رتايم قابالً رههمين بود  هم هاجواب از یکي ره یکياتومات

 راه هام یاعماال نياا ااا ، رارده خلق را نسارا خداوند ،بله ره اا  نيا. ميبکد بحث

 ظااهر. دارد یبعاد ملکاوت کي و دارد بالرعل ظاهر کي اعماس نيا دهد،یم انجام انسار

 ااا ، باد ا ار اا ، دنباس به ره دارد یملکوت کي اعماس نيا و. اا  نه هر آر بالرعل

 ديابا حااال راه ااا  هاجواب از یکي. ديد خواهد یخوب اا ، خوب ا ر. ديد خواهد یبد

 دارد، اصاال  راهآر: ميي اویم م،يردیم عر  ميدار یرلّ طور به ما ولکن ،ميبکد بحث
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 ندارد؟ اصال  اي یاله فعل رد دارد اصال  ايآ عقاب نه؟ یبرا عقاب. ثواب و اا  رحم 

. ااا  حکما  خالف اا ، عبث اا ، ظلم نشود، عقاب ا ر ره جايی اا در آر عقاب

 يک حساب رديد.  ها را يک بهاين

 رود؟]...[ نطور با خوبی بدی از بين می -

 رود؟ نبايد از بين برود، نرا از بين برود؟با خوبی بدی از بين می -

 

 ]ا اس[ -

جلاوی  ايا برود ريخ طريق آدم نيا بکدد اجبار ره س ين متعهّد خدا فيتکل عالم در -

 و ضيترو و ارياخت و جبر بحث ام اا  یگريد یهابحث نيا. نرود ،ر طرف رديبگ او را

هاای محاوری قبلای ، بحثااا  یگاريد یهاابحث هاانيا م،يبکد ميخواهینم را هانيا

 خدا بکدد، عقاب خواهدیم خداوند اين رسی ره رديمجا اين را عر  میدر اين ما .اا 

  ؟ررد ضرر خداوند. نه بکدد؟ عقاب دارد دوا 

 نتيجه خودش اا .  -

، خاادا داد؟ قارار رسای ناه را جاهينت جاه،ينت نياا کنيولا ااا . یکاي نياا خاوب -

 دهد...ل هم ره اين ،خص انجام میخدا خلق ررد، اين عمرا طور ره خود ،خص همار

  وييم.قدرت محاس اا ، ما باب حکم  را میباب  در وييم ]...[ ما نمی -

الا  قاديمی خواهيم مطل  جديادی مطارک ردايم، غيار از مطه هستم. ما میمتوج -

 و را طاري،ا ،را جن اا ، ررده خلق را ،خص نيا خداوند ره ردمیم عر  بددهاا . 

 رارد،یمن اراده خادا ا ار. ااا  نياالمار نيب امرٌ نيا ردد،یم طاري، ره هم یاعمال نيا

 اعمااس نيا خود اا ، یالهه اراد آدم نيا خلق خود ره نيهم. خوببسيار . ،دینم جاديا

 هددا قارار ره را اعماس نيا خداوند ،دیم. نياالمر نيب امر باب از اا  یلهاه اراد به هم

 ،رّ اعماس در اما و با،د آخرت و برزخ و ايدن در ريخ یکياتومات یجزا او ريخ اعماس اا ،

  ،د؟ینم اي ،دیم اا ، ظلم یجزا ره را آر مگر ندهد، قرار ،ر مثل یملکوت یجزااو 

 

 ]ا اس[ -

 ااا ، گراريد به ظلم یجزا ره را آر. اا  ظلم یجزا ره را آر گرممحاس اا .  -

 ناور ،،اود داده جازا ديابا داد،یما قارار باد عمال نيا ملکوت در را جزا خداوند هم ا ر

 در. ااا  ظلام ريغ در ما عر . ميردیم بحث ميدار ظلم ريغ در ما. اا  عدس یمقتضا

 ظلام هام یگاريد به. ،ودینم اقعو مظلوم هم خدا و اا  نکرده ظلم خدا جايی ره به
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 ااا  یرس ا ر. ميردیم طرک ميدار جانيا ما. اا  دهيبخش ،ررده هم ا ر و اا  نکرده

 واجباات ااا ، رارده خود ی،خص فيتکال از تخلّف او خود و نکرده ظلم یگريد به ره

 ره نکدد اءيحإ را آدم نيا خداوند ا ر. اا  داده انجام را محرّمات اا ، ررده ترک را خود

 .ااا  رحما  نيا نه، زند؟یم ضرر خدا حکم  به زند؟یم ضرر رجا به نيا بخورد، رتک

 تاا راه ااا  ياهانربه واااع رحم  یمتقضا نور .ديبا، دا،ته خرآ تا اوّس از را نکته نيا

 رحما  اصال ناور دياديبب حااال. نکداد عذاب خداوند س ،ين عدس خالف بر ره يیجاآر

 ولکن ،اا  فضل یمقتضا. ثواب و اا  فضل یمقتضا حم ر. اا  فرم عذاب و اا 

. ااا  عادس یمقتضا عذاب اا ؟ فضل یمقتضا عذاب مگر. اا  عدس یمقتضا عذاب

 جهادّم در راه یرسا آر ؟مراحلای ناه. سا ه هام فضل یمقتضا مراحل یبعض در ،بله

 ماا ولکان ببيداد ثاواب نياا ديابع امد غير اي هيالدّها ريغ یإل بعدًا ره بشود عذاب یمقدار

 يم:ردیم بحث را دارد، نکته ندد نيا ره یرس به نسب 

 ؛ديد نخواهد را بهش  یرو -1

 . بشود داده آر یجزا ره س ين یظلم -2

 خداوناد راه ااا  نياا یالهه وااع رحم  یمقتضا ايآ عد،با در نظر  رفتن اين دو بُ

 زناده ا ار. ااا  ترکينزد  رحم به ره نکدد زنده ا ر نکدد؟ زنده اي بکدد زنده را آدم نيا

 سا ؟ين نياا جواب. اا  نکرده یرس به ظلم نور. اا  نشده ظلم هم یرس به نکدد

 مساائل نياا طارک نکداد؟ ظلم ،ودیم اا ، خراب قدرنيا ره یرس ره اا  نيا جواب

 احکاام و معاد در و نبوّت در و ديتوح در اا ، خراب قدرنيا ره یرس. اا  ربطیب اصالً

 ،اودمی. ،اودینم نکداد؟ ظلام ،اودیم. دارد تخلّاف تمام در اربر و فقه اصغر، فقه در و

 نسوزاند؟ و با،د آتا

 

 ]ا اس[ -

 :یاباد خلاود طي،ارا. ميردیم بحث ميدار را یابد خلود ما. او ره خلود ابدی ندارد -

 تماام بار یتعادّ ااا ، یدتياعق رياغ ظلام اا ، یدتيعق ظلم .اا  اهلل اتيآه ب مکذّب

 داهيزم اصاالً راه ااا  یلختا فار  کي نيا اما بر مقداری از مقدّاات. اا ، ااتمقدّ

 ظلام یرسا به اما اا ، ميرج طاري، ديعقا و اعماس و افکار در نيا ره یرس کي. ندارد

 در ظلام انساار، باه گار،يد طاري، به طاري، نيا نه،  وييم معصوم اا ،نمی ،رددینم

 راه دانادینم راهيوظ اياآ ،ااا  ثياخب قادرنيا ره یرس. اا  نکرده ابعاد از یعدبُ چيه

 قادرنيا ره یرس. يک مرتبه قاصر داريم و يک مرتبه مقصّر داريم بکدد؟  مراه را گراريد
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 رالّ در او وجود در اصالً ديامه روزن کي و ديد نخواهد را جدّ  یرو اصالً ره اا  خراب

 بار 1«أَْنرُسُاهُمْ ااْاتَيْقَدَْتها وَ بِهاا واجَحَادُ وَ» عداد یرو از و عمد یرو از و س ين او اتيح

محاس اا ،  نکدد؟ اصالً ظلم نيا دارد امکار عمل ررده، هيربان و حق نيمواز رلّ خالف

 . اا  نيّب یليخ او رردر ظلم نيا جه  ندد از تعدّی،

ناور راه صاد آماد، ناود هام پايا . رددادیم ظلم ،ستددين خراب قدرنيا ره یرسان

 با هستدد، ظلم به مبتال هم م من ا،خاص حتی ستدد،ين خراب قدرنيا ره یرسان ماا .

 ،اا  انحراف او مبدأ رلّ و اا  یکيتار او مبدأ رلّ ره یرس اما. ندارند ظلم مبدأ ايدکه

 وَ بِهاا جَحَادُوا» : يکایبکداد ظلام راه دارد جها  نداد نياا ؟ناه یعداي نکداد ظلم نيا

 انساار اصاوالً و ااا  دهيد ريخ را ،رعدادًا  و اا  دهيد ،ر را ريخعدادًا  نيا «ااْتَيْقَدَْتها

 افسااد عدبُ در و را گراريد و را خود اصالک عدبُ در. گراريد عدبُ و خود عدبُ اا ؛ یعدبُ دو

 از. )صالح و اا  مصلح یليخ ره را گراريد و را خود اصالک بعد در. را گراريد و را خود

 او خاود قدر هر اا ؛ یعدبُ دو هم افساد عدبُ در و (اوا  در ره تراود برور همار روزه

 ااا ؟ یمااد ظلم به مدحصر ظلم مگر. داردعالقه  شتريب ديگرار افساد به با،د، فاادتر

 همه هانيا ،ینرس ظلم ،یرضعِ ظلم ،لیما ظلم ،یاخالق ظلم ،یعلم ظلم ،یدتيعق ظلم

 . اا  ظلم

 

  ؟فرماييد در مورد نه رسانی اا ايدکه ،ما می -

 ناار یاباد خلاود صددرصد ره دارد وجود هاآر در ماريا نور یمقدار ره یرسان آر -

 ی راادگ مااه کيا یجدابعاال آقاا: دادي ویم رسی ره مثل. «الدّارعن  رجورالخا». ندارند

 ااا  رحما  برای او ماه کي نيا حاال. یبکد خوب یزند  ااس صد تا بخور رتک بخور،

 نياا راه ااا  یرس در ما فر  اما... رتديب یناراحت و زحم  به یمدّت ندانچه ا ر نه؟ اي

 یرساان آر. ردددمی اکته هایجدّت برود، جدّ  به ا ر ره ديد نخواهد را جدّ  یرو اصالً

،ايطار باه جدّا   ايدکهمثل  .مثالً با،د هم او م،يبا، ما: ددي ویم هستدد جدّ  اهل ره

 جدّ  از ريغ به نور بدده حاضر نيستم بروم، ها ره ا ر به بهش  بروند،برود، مثل بعضی

  يم.برو يمتوانینم یگريد یجا نار و

 

                                                           

 .14، آیه . نمل1
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دَا لِمَا تُحِبُّهُ وَ عَظِيمِ وَ وَفِّْقآرِ اْلقُرْإِيمَارِ وَ مَعَارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِدُورِ اْل رَکْاللَّهُمَّ اْ،»

 «.ضَاهُلَا تَرْدَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ ضَاهُ وَ جَدِّبْتَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


