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 بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان 
  

 

 

 

 

پنجم حشر. آیات حشر کلًّا تمام شد،، آیدات حشدر   چهارم حشر، آیهه این هم آی...

انعدام اسدت. ه ش، کلًّا تمام ش،، فقد  یدآ آیده اسدت کده آیداستفاده می عمومکه از آن 

ولدی مدذ کلدآ از رو  ،. همه هم حفد  هتدتیم38ه است، آی ششمه انعام که سوره سور

فرمودن، آقا  خمینی این بود که ایشان میها  خوب مرحوم خوانیم. یکی از حرفمی

الهاد  مرحدوم سدی ، ع د،ه کدردم، ایشدان بده مق درمن با یکی از اعالم دیشب بحد  می

رفتند، و رفتند، و آقدا  خمیندی هدم میجا مرحوم آقا  خویی میرفتن،، آنشیراز  می

سدم ا-خدود فرمودند،ب بدا یکدی از اعدالم ه ها با هم جمذ بودن،. یدآ شدب در جلتداین

کدردیم، ایشدان از حفد  میل دی را در فالن متئله بحد  می -ه معلوم استال ت ،ن ردن،

من گفتم حفظی فای،ه ن،ارد، کتداب را آوردیدم معلدوم شد، کده ایشدان اشدت اه  ،فرمودن،

هدا از ان،. حاال ما گرچه قرآن را خیلی حف  هتتیم ولی فای،ه ن،ارد، بعضدی وقتکرده

بندابراین بده خدود  ،نیم، چون تشابه بدین الفداو و آیدات اسدتکبریم و اشت اه مییاد می

 فِد  دَابَّد ٍ مِدنْ مدا وَب »132ه ، صدفح38ه انعدام، آیده م ارکده کنیم. سدورقرآن مراجعه می

 إِلد  ثُدمَّ ءٍشدَ ْ مِدنْ اْلكِتدابِ فِ  فَرَّْطنا ما أَمْثالُكُمْ أُمَمٌ إاِلَّ بِجَناحَیْهِ یَییرُ طائِرٍ ال وَ اْلأَرْضِ

 «.نَیُحْشَرُو رَبِّهِمْ

ایم. کنیم، هم در تفتیر هتت هم قد ال  صدح ت کدردهجا نمیبح  مفصّل را ما این

قدرآن  ا  کده در کدلاسدت اداهرت تنهدا آیدهایدن  ،جا مورد نظر اسدتچیز  که فعال  این

ایدن آیده  شدون،،اطفدال هدم محشدور می اینکدهبدر  آن است،الل کرد یتشود به عموممی

 ر؟است. چیو

 فِد »، تمدام ج ند،گان «اْلأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»شود. شامل می هم ها راکرم« ما وَ»

، «تحدت االرض»، «سدی  اررض»، «جو  االرض»ع،  است، را. فی االرض سه بُ« اْلأَرْض



2 

 

ومدی ارض لز« اْلأَرْضِ فِ »، «اْلأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»است. « فی»گیرد چون همه را می

 ها  دیگر.ن،ارد ارض ما باش،، ارض

 ارض تکلیف است. -

، اگدر هدم مدراد «اْلدأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»خیر، چون حیوانات که مکلّف نیتتن،.  -

 ارضین. نمونه است و الّا کلارض شخصی ما باش، از باب 

 کرات دیگر. -

داب ده هتدتن،، جن ند،ه هدایی کده آنکدل کرات دیگر، بله. یعنی  ،ارضین هم نهکل  -

ها کدار زشدت و زی دا دارند،، مگدر هتتن، و ال ته کار زشت و زی دا دارند،. تمدام جن ند،ه

ها زی ا است، اگدر هدم کارها  آنه هایی باشن، که همطور نیتت که جن ن،هن،ارن،؟ این

را « طدائِرٍ ال وَ» ،«اْلدأَرْضِ فِد  دَابَّد ٍ مِدنْ ما وَ»باشن، که بای، به رحمت الهی برون،. حاال 

ها  فوق االرضی و سدی  االرضدی و داب ه ،به زمین نچت یم« دَابَّ ٍ»فرمود که ما در این 

هدایی ها ام ت، این«أَمْثالُكُمْ أُمَمٌ إاِلَّ بِجَناحَیْهِ یَییرُ طائِرٍ ال وَ»تحت االرضی بگوییم، خیر. 

گویید، شدما می اینکده هایی هتتن،، بدا هدم ارت داا دارند،، زند،گی دارند،.هتتن،، گروه

کنی،، از او ل شوخی کردی، تا آخر هم شوخی اسدت، شوخی می« اإلنتان م،نیُّ بالیّ ذ»

تر از خدر تدانانتدان ان انتدان بداالتر اسدت. یتمنتها م،ناب م،نی هتتن،، خیر، تمام دو

 قالَدْت»اسدت و الّدا  یدهانتان بداالتر از بق یتی در این نیتت. م،ناست، معلوم است، شک

ه،هد، رئدی   اینکدهخییدب نمدل بدود، کمدا این  1،«مَتاكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا مْلَ ٌنَ

 ه،اه، بود.ال

لَیْمانُ یَحْیِمَنَّكُمْ ال مَتاكِنَكُمْ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَ ٌ قالَْت»  ال هُدمْ وَ جُنُدودُهُ وَ سدُ

تدت کده حیواندات اجتمدا  طدور نیالدی آخدر. این« قَوْلِها مِنْ ضاحِكًا فَتَ َتَّمَ * یَْشعُرُونَ

بتدته طدور نیتدت کده حیواندات زباناینامدا تر است، ها قو اجتما  انتان ن،ارن،، ال ته

بتته است، حیدوان هدم انتان نت ت به حیوان زبان ،بتتگی استهتتن،، خیر. اگر زبان

خر هم حرف انتان  ،فهم،خر را نمی بتته است، مثال  انتان حرفنت ت به انتان زبان

. پ  هفهمن،، مثل همان نملها را میها حرف انتانفهم،. بلکه بعضی از حیوانرا نمی

 ما هم بای، کنار برویم. کم خود ها بای، کنار برود، کملی از حرفخی اینکهمثل 

 فِد  فَرَّْطندا مدا أَمْثدالُكُمْ أُمَدمٌ الَّإِ بِجَناحَیْدهِ یَییدرُ طدائِرٍ ال وَ اْلدأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ»

کتاب تکوین و همچنین کتاب تشریذ، هیچ کوتاهی نیتت. آنچه شدای، و باید، «. اْلكِتابِ
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ر کدرده اسدت و در کتداب ه مقرو راج  است خ،اون، در کتاب تکوین به صورت متتمر

 وَ»صدح ت  هاینکدجا محور اصلی کتاب تکوین است، چرا؟ برا  تشریذ وجود دارد. این

 إِلد  ثُدمَّ»هدا اسدت، دواب کده تشدریذ ن،ارند،. و چه و چه و این« اْلأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما

قدرآن کتدی بده کدل ا  است که در است،الل کن،. تنها آیه کتیجا ، این«یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ

ا ایدن هدهدا  حوزهاند،، چدون بح هدا را جدایی نزدهایدن حرف ال تده، آن است،الل کن،

کدم قدرآن را از ابتد،ا میالعده قدرآن را بیشدتر بفهمدیم، کم خواهیممی ها نیتت. ماحرف

رود، بتدیار  از ضددروریات کندیم و درسدت دقدت کنددیم، خیلدی از ضدروریات کنددار مدی

هدا این« یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِل  ثُمَّ»رود. صحی  قرآن کنار میه عقی،تی و احکامی با میالع

« إلدی اهلل»فرمود، حتداب دارد. اگدر « مإلی رب ه»نفرموده، « إلی اهلل»، «ی رب هجمعون إلیُ»

 أَعْید  الَّدي  رَبُّنَدا»ها را آفری،، است. آن کتی که این« مإلی رب ه»بود،  اوسذبود میلب 

ف اسدت، شدعور  موادف کدرد. چدون هدر ک ها را مواو آن 1«هَ،ى ثُمَّ خَْلقَهُ ءٍشَ ْ كُلَّ

هدا ها بیشتر است، واایف مالئکه طور دیگدر اسدت، وادایف حیوانف انتانمنتها واای

 جا جا  آن است.مفصّل ش،ه ولی این که این بح 

فهمد، چدرا فدرار فهم، ب، است یا نه؟ اگدر نمیمی ،اگر یآ خر  به خر دیگر لگ، زد

ر دوبله کدرده و خدر دیگدر را زده و بد،ون تقصدیر زد، اگد یتکن،؟ پ  این خر که خرمی

بین، و قادر اسدت اگدر ایدن خ،ا که عالم است و می ،جا نتوانتت آن طرف جزا ب،ه،این

ن خد،ا ادالم اید از او گرفتده شدود، این گاز ،دو خر را زن،ه نکن، که این گاز  که گرفته

سدوار یدآ خدر چهارپدایی شد، و  ،اسم او انتدان اسدت که پاییشود. اگر یآ خر دومی

جدا جهت او را ناراحت کدرد و الدم کدرد، در ایند، بیکر یتجهت نشتت و او را اکبی

شود و خر م القیام  زن،ه میپا را جزا ب،ه،. یورس، که آن خر یآ سر و دوخر نمی زور

نشین، همان مقد،ار  کده بده او الدم شد،ه اسدت. ایدن پا میرود رو  خر دوچهارپا می

ران گدردد، یعندی المدی کده شد،ه اسدت ج د یدتاسدت، مقتضدا  ربوب یتمقتضا  ربوب

طور نیتت؟ المی که ش،ه است ج ران گردد، کدار خیدر  کده شد،ه اسدت جدزا داده این

. ایدن دو ص،درصد،درص، است و نه جا  عدياب ا نه جا  ثواب ص،شود. چون در دنی

 است. یتع، ربوببُ

ماهده کده  یدآ بچدهجدزا اسدت، ه ثواب است نه در مرحلده کتی که نه در مرحل اما

 اْلجَنَّد َ ادْخُدلِ اللَّدهُ فَیَقُدولُ اْلجَنَّد ِ بَدابِ عَلَد  مُحْ َْنیِئًا یَظَلُّ»ه سق  ش،ه، روایت دارد ک
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 یدآا  که سق  ش،ه، اصدال  بچهاین یآ روایت.  1،«أَبَوَا َ یَ،ْخُلَ حَتَّ  أَدْخُلُ لَا فَیَقُولُ

سدق  شد،ه زند،ه  اینکهمثال  سق  ش،ه،  ،ماهه که زن،ه بوده شش بچهماهه هم نیتت، 

چون مدا یدآ  دارد؟« رَبِّهِمْ إِل »چه کار دارد؟ چه ربیی به « رَبِّهِمْ إِل »شود، این به می

مکلّدف  ، چونالتکلیف خارج است ، این از ربوبیالجزاء داریم یآ ربوبی کلیفالتربوبی 

الجزاء هم خارج است چون نه کار خیر کدرده اسدت و نده کدار بد، کدرده  ن وده، از ربوبی

 ءٍشدَ ْ كُدلَّ أَعْید  الَّدي  رَبُّنَدا»داریدم کده  یتدر ضلذ او ل مثل  ربوب یتاست. بله، ربوب

، این بلده، چندین تکلیفدی داریدم. هدر موجدود  را آفرید، و راه اسدتمرار «هَ،ى ثُمَّ خَْلقَهُ

 یدا ن اشد،، انتدان باشد، یا جا که شایتته است به او داد. مکلّف باش،او را تا آن زن،گی

عالم حشر اسدت  یت، چیز  که مقتضا  ربوبباش، ن اش،، هر چه یا ش،ن اش،، حیوان با

تشدریعی اسدت در عدالم تکلیدف  یدتعد، دوم کده ربوبدر بُ یتک،ام است؟ مقتضا  ربوب

 مکلّفین داخل نیتتن،. احکام را گفتن،چیتت؟ 

 نیتدت، مکلّف اینکهعالم حشر جزا دادن به خیرات و شرور است،  یتمقتضا  ربوب

 رَبِّهِددمْ إِلدد  ثُددمَّ»یراتددی دارد ندده شددرور  دارد کدده مکلّددف ن ددوده، بنددابراین در دنیددا ندده خ

ایدن آقایدان چندین و چندان، واایف ان، ته، برا  چه چیز  حشر شود؟ اگر گف«یُحْشَرُونَ

کنیم، یعندی هدا را جمدذ مدیآن ،گیدریممیچنین است، بع،ت وقتی کده امتحدان جارافدی 

هایی که فق  در تاریخ وارد هتتن،؟ نه، در امتحدان آن هایی که جارافی بل، نیتتن،؟آن

کنیم، ها را جمذ میالجزاء ما این جا هم در ربوبیکنیم. اینها را جمذ میجارافی ما آن

رُونَ رَبِّهِدمْ إِل  ثُمَّ» جدا کتدانی کده الجزاء اسدت بندابراین در آن ربوبید، حشدر در «یُحْشدَ

 نقشی ن،ارن،. ،مکلّف نیتتن،

گویید،؟ مگدر آقایدان وجدود دارد کده شدما چده دارید، می نظدراین سدؤال در سؤالب 

کوچددآ حشددر  بچدده امددا ،شددون،حیوانددات مکلّددف هتددتن،؟ چیددور حیوانددات حشددر می

 امداشدود؟ ایدن حشدر نمی ،ا  که مادون تکلیف است و انتدان اسدتبچهشود؟ این نمی

شدود؟ ایدن دو حشر نمیاو  ،شون،ها حشر میها، مورچهها، شترها، سگحیوانات، اسب

که در  ایییی در کار است، آن تکلیفٌ م ایآ میلب این است که تکلیفٌ م  میلب استب

خواهد، باشد،، ایدن را انتان باشد،، حیدوان باشد،، حشدره باشد،، هدر چده می ،کار است

شدود، حیواندات بعد، هدم ندابود می ،دهد،جدزا  او را هدم می ،کند،خ،اون، محشور می

 کتانی که مادون تکلیف هتتن،.کل ح  ما در این است طور هتتن،. باین
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 بح  سه مرحله داردب 

ا را فهمید،ن معندا اصال  زشت و زی  اما ،ان،کتانی که انتان هتتن، و متولّ، ش،ه -1

  این خارج است.گویی،؟ ماهه، این را چه میدو ماهه، سه ماهه، یآ  بچهن،ارد، 

،  تکلیف الهی هتتن، و نده حد،  تکلیدف کتانی که بین المرحلتین هتتن،، نه ح -2

یدآ تکلیدف الهدی، نده حد،  تکلیدف بشدر  و بشر ، چون ما یآ تکلیف بشر  داریدم 

کتدانی کده حد،  تکلیدف  امداهتتن، و نه ح،  تکلیف الهی هتتن، که این خدارج اسدت. 

ا  که به بچهساله،  نُه بچهساله،  ده بچهبشر  هتتن، ح،  تکلیف الهی نیتتن، چیور؟ 

سدال  سدهسدال ماند،ه یدا  دوسال ماند،ه یدا  یآ تکلیف عقلی شرعی نرسی،ه است، ح، 

شدود؟ ایدن فهمد،. چدرا ایدن محشدور نمیفهمد، یدا نده؟ میمان،ه، این خوب و ب، را می

 ،میلب دیگر  است. ولکن آیا محشدور شد،ن ایدن کده تکلیدف او خیلدی ضدعیف اسدت

عدياب و ثدواب و عقداب نیتدت کده  ص،درص،چون تکلیف بشر  است و تکلیف الهی 

حشر او مانن، حیوانات اسدت کده ثدواب و اگر هم حشر شود،  حتمی مربوا به او باش،،

آیدات جنّدات کدل در بهشدت بمانند، نیتدت، در  امداروند،. گیرن، و از بین میجزا را می

را بن،ه کدامال   جنتآیات نار و کل آیات جنّات را من مراجعه کردم، کل طور است. این

ها  غیر مکلّف، موجودات ردم، یآ اشاره در این آیات وجود ن،ارد که انتانمراجعه ک

 غیر مکلّف در بهشت باشن،.

هیچ تکلیدف  ،او ل که اصال  حشر نشوده سوم. مرحله دوم، مرحله او ل، مرحله مرحل

ماهه را که حشر  یآخر  ال تهدوم حشر شود ولو حیوان باش،. ه بشر  هم ن،ارد، مرحل

کند،، سدوار  ب،هد،، سدوار  بگیدرد، او را حشدر  یدتن خر  که بتواند، خرکنن،، اینمی

ف بدر ایدن اسدت کده کنند، فقد  متوقددوم آن را حشر میه کنن،. چیز  که در مرحلمی

رود. در بعد، هدم مدی ،بیند،کنن،، بع، جدزا و ثدواب و عقداب میکنن،، زن،ه میحشر می

 هفدتیدا  شدشی که فرض کنید، هایبچهاین  ،سوم ما بح  عمیق و اصلی داریمه مرحل

ها اگر هدم مکلّف به تکلیف الهی ن ودن،، این امافهمی،ن، ساله بودن،، خوب و ب، را می

به بهشت رفتن یعنی چه؟ در  اماا دارن،، شون، مثل سایر حیواناتی که تکلیفٌ م زن،ه می

 ها ن،اریم و بح  ادامه دارد.ما اصال  سراغی از این جنتآیات کل 

همده باید،  ه مراجعه فرد  ن اش،،ککنم که مراجعه بفرماین، ایان است،عا میمن از آق

با هم فکر کنیم و تعاون کنیم. اگدر هدم آقایدان آیداتی در قدرآن شدریف پید،ا کردند، کده 

 آن هم دلیل دارد. ،گویی، یآ آیه بیشتر نیتتغلمان که میه ها، آیبچه

 اطالق ن،ارد.« رَبِّهِمْ إِل »پ  بنابراین  -
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 1«قُتِلَْت کَْنبٍ بِأَ ِّ*  سُئِلَْت اْلمَوْؤُدَةُ إِکَا وَ»طور است. این« رَبِّهِمْ»اطالق دارد، فق   -

 چه زمانی است؟« إِکا»این هم 

مدا  ]...[« بِجَناحَیْدهِ یَییدرُ طدائِرٍ ال وَ اْلأَرْضِ فِ  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ» بفرمای،جا که میآن -

 تت.؟ خیلی معقول نیمعقول است ،کنیمفق  به خاطر جزا چنین می

اسدتاد خدود رفدت،  ندزدجزا است، رب است. فالن کد   یتق ربوبحشر برا  تحق -

«. رَبِّهِدم»؟ نده، نزد اسدتاد او اسدتاو هم  راجذ به کتی است که استاد او ن ود،یآ وقت 

 الجزاء است.جا ربوبی این

  تربیت هم هتت. یتربوب -

 ثواب ب،ه،. ،تربیت نیتت -

 جزا ن اش،، ثواب ب،ه، که کامل شود، کمال بیشتر ب،ه،. -

ک،ام تربیت نیتت. ثواب و عقابی که به حق باشد، تربیدت هیچ ،نه عقاب نه ثواب -

 قتدیثدواب و عقدابی کده بده حدق ن اشد، و امدااست، چه حیوان باش، چه انتان باشد،، 

 .او ل استاین در بُع،  این تربیت است؟ کجا تربیت است؟ ،ا  ن،اردزمینه

 آی،.تا یا ص،تا، این خیلی کم پیش میمیلیاردها طیر و حیوان، مثال  بیتت در بین -

 کنن،.کنن،؟ مینمی یتخرها نوعًا خر چه کتی گفته -

 آی،.خیلی کم پیش می -

ورد ، این گوسدفن،  کده که کشتی و خگوسفن،   خر  که به شما سوار  داده، -

در راه شکم مدن  اینکه، ولی جزا  هکار ب، هم نکرد کار خوب نکرده، ،خورد و کشتی 

چند، سدال بندا بدوده ایدن  ،جا خ،اوند، زند،ه کند،و شما شهی، ش،ه بای، ب ین، یا نه؟! آن

گدردد و چدرا جدا خدوب میسدال آن پدن سدال،  پدن شما او را کشدتی،؟  ،گوسفن، بمان،

 است. یتاین واقع ،کن،. این شوخی نیتتمی

 تُحِ ُّهُ لِمَا نَاوَفِّْق وَ مِیاْلعَظِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُ،ُورَنَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِ ُّهُ لَا عَمَّا جَنِّ نَا وَ تَرْضَاهُ وَ

 

مَّ،ٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَلَّی اللَّوَ صَ ینَالَمِبِتْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اْلحَْم،ُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ»

 «.آلِهِ الیَّاهِرِینَ

                                                           

 .8و  7 . تکویر، آیات1



7 

 

ایدن  ،اصوال  ضرورتی که مقتضی این عقی،ه است که حیات بع، المدوتی باید، باشد،

ان، و در عالم تکلیف این است کتانی که الم کرده یهالهه است که مقتضا  ع،الت تام 

هدا را ب،هد،. جدزا  آن اینکدهاید، تدا حیدا بفرمخ،اون، االم و مظلوم را إ ،ان،جزا ن،ی،ه

جدزا   العدالمین اسدت کدهبها  رها و رحمتگيشته از آن حتناتی که مقتضی ثواب

هددایی کدده احیانددًا بددین راجددذ بدده الم امددا ،دارد و حالددت رجحددان داردنفددی آن حالددت 

فهمد، کده الدم بد، شعور باش، میشود، هر ق،ر هم االم بیها میها و غیر انتانانتان

ی شناسد،، حتداک دور باش، خ،ا را میفهم و ادره ت و هر ق،ر هم که االم از مرحلاس

ضرورت ع،الت  ،ق ال  در او ل بح  معاد مفصاّل  عرض کردیم چنانکهحیوانات. بنابراین 

 حیاء موتی است که االمین و مظلومین به حق  خود برسن،.مقتضی إ یهاله

ین اسدت و دیدن بده معندا    یدوم الد،کی از اسدماء یدوم القیامدبر همین اساس هم ی

آن یکی طاعد  اهلل اسدت و  ع،بُاست و دو مرحله است. دو  ع،بُطاعت است و طاعت دو 

ه یکی طاع  الشّییان است یا جمذ بین الیّاعتین و این مربوا به مکلّفدین اسدت. مرحلد

 صدالِحًا ال عَمَ خَلَیُوا»الشّییان یا   اهلل یا طاع خود طاعت است، طاع ه مرحل ،  آناوال

اداهر  عدالم تکلیدف اسدت و ه که جمذ بین الیّداعتین اسدت، ایدن مرحلد 1«سَیِّئًا آخَرَ وَ

در  ،عد، مکلّفدینهدا را در بُخ،اون، این طاعتباطنی اهور ملکوت طاعت است. ه مرحل

هدا در بعد، مکلّفدین اداهر  و بداطنی ا  از مراحل تکلیف، بدرا  ایدن طاعتهر مرحله

ها چده این طاعتها مربوا به یوم ال، نیا است و باطن ااهر این طاعت مقر ر کرده است،

 ،مربوا به یوم ال،ین است. پ  یوم ال، ین نده یدوم الجدزاء اسدتصحی  و چه ناصحی ، 

خود طاعت جزا  خیر است و شدر  آن جدزا  شدر اسدت.  ،یوم الظّهور الیّاع  است، خیر

 ،ا  که سق  ش،ه است و مرده اسدتکنیم طفل چن، ماههرو  این حتاب ما سؤال می

این نه طاعت صالحه دارد و نه طاعت طالحه دارد، کجا مقتضا  ع،ل الهدی اسدت کده 

 این حتمًا بای، زن،ه شود؟

 فق  جن ه ع،ل نیتت، جن ه حکمت هم هتت. -

بده  و ماهده زند،ه شدود یدآ بچدهمقتضی است کده  یهچه کتی گفته حکمت اله -

 بهشت برود؟

 شود. ت میغایبی آن وقت -

 استفاده کردی،؟از کجا  -

                                                           

 .102آیه توبه، . 1
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 خ،ا او را خلق کرده است... -

مگر غایت به یوم القیام  منحصر است؟ مگر غایت از خلق حیواندات منحصدر بده  -

ا تکلیدفٌ م داگر هم احیایی حاصل شود برا  آن این است که به بهشت و جهنّم برون،؟ 

 روز بح  کنیم.خواهیم امیآ ماهه ن،ارد. می بچهاست که آن را یآ 

 این طفل بیهوده بوده است. اصلِ خلقت -

 بیهوده بوده است؟ چراچرا؟  -

 غایت داشته باش،. بای،  -

 چه چیز  داشته باش،؟ -

 غایت داشته باش،. -

 غایت چیتت؟ -

 این است که به کمال خود برس،. غایتش -

 چه کتی این را گفته است؟ -

 گوی،.خ،ا می -

 گوی،؟کجا می -

 1«.اْلمَوْت  یُحْ ِ أَنَّهُ وَ اْلحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ کلِكَ»گوی،ب  در مورد احیا  زمین میمثال  -

  بر م نا  ضدرورت عد،ل اسدت، ا، احیا  موت«اْلمَوْت  یُحْ ِ أَنَّهُ وَ»فهمم، بله، می -

واسدت خاگر میالزم بود خ،اون، احیا  موتی کن،؟ اگر ضرورت ع،لی در کار ن ود،  اما

 کرد.خواست، نمیکرد و اگر نمیمی

 م ]...[کنیگوی، ما کار ع   نمیمیآنجا که  -

غدایتی کده  کده جواب این را هم دادیم. ع   یعندی چده؟ ع د  در صدورتی اسدت -

  معی ن است حاصل نشود، چه کتی گفته غایت فق  بهشت و جهنّم است؟

بعد، از  به بد،ن او وارد شد،ه، کامل ش،ه، روح اینکهصرف اصال  این غایت ن،ارد،  -

 بین رفته است. 

سدال  پنجاهروز، یکی را  دوروز، یکی را  یآاین فعل... شما یکی را  اینکهصرف  -

روز است. غایدت ایدن بدوده اسدت  یآ اوروزه غایت ن،ارد؟ غایت  یآدهی،، خرجی می

تدت؟ ه بچدهاست که این ماهه را سق  کن،، چه کتی گفته غایت این  یآ بچهکه این 

 گویی،...اگر غایت را می

                                                           

 .6آیه حج، . 1
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 ]سؤال[ -

بای، معلوم شود که غایت چیتت تا بگویید، ع د  اسدت. بدرا  شدما معلدوم اسدت  -

 غایت چیتت؟

 معلوم کرده است.خ،اون،  -

 کجا معلوم کرده است؟ -

 «.اْلمَوْت  یُحْ ِ أَنَّهُ وَ اْلحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ کلِكَ» -

 ؟ال  چهتکرار فرموده است. مث -

 یعنی احیا  موتی غایت است. -

 ؟را ک،ام موتی -

 هر موتایی را. -

 شود.شامل همین می 1«اْلقُ ُورِ فِ  مَنْ یَ ْعَ ُ اللَّهَ أَنَّ وَ»  -

حیداء مربدوا بده مکلّفدین اسدت، إخوانیم، تمام آیات می ،امآیات آن را من نوشته -

انعدام را بحد  ه کنیم، آیدو بحد  مدی شدودانعام است که بح  میه استثناء. فق  آیبال

حیاء موتی، حشدر را خواند،یم، آیدات حشدر، آیدات احیدا  مدوتی، إکنیم. تمام آیات می

،، تمامًا در بع، تکلیف منحصر به مکلّفین است. غیر مکلّفین اصال  احیدا  مدوتی ن،ارند

 خوانیم.، حاال میءحیانه در آیات حشر و نه در آیات إ

 «.اْلقُ ُورِ فِ  مَنْ یَ ْعَ ُ اللَّهَ أَنَّ وَ» -

آیدات ق دل آن را هدم  ،«یَ ْعَد ُ»کده « اْلقُ ُدورِ فِد  مَنْ»خوانیم. ولکن این کم میکم -

حیاء است، راجذ ات که راجذ به بع  است، راجذ به إخوانیم، تمام این آیبخوانی، و می

 ویم.رکم جلو میتمام مربوا به مکلّفین است. عرض کردم کم است،به جزا 

 ]سؤال[ -

کنم کده جدواب را کم دارم صح ت میفرمایش شما در نظر من هتت، من هم کم -

بیان کنیم، اگر قابل جواب باش،، اگدر هدم نیتدت کده فرمدایش شدما را ق دول  ص،درص،

اعد  یوم الجزاء اسدت، یدوم الی« ال،ِّینِ یَوْمِ مالِكِ»کنیم، حاال یکی یکی. ب ینی، اصوال  می

چن،  بچهاعت درستی و طاعت نادرستی ن،ارد که مثال خیلی بی ن آن است. کتی که ط

سق  است، در شکم مادر بوده سق  ش،ه، روح هم داشته است. ایدن  بچهماهه است یا 

یا یوم الجزاء یا یوم چه اصال  ربیی به این ن،ارد، چرا « یومَ ال، ین»یا « یومِ ال، ین»مالآ 
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ده است که جزا  آن را ب ین،؟ کار خیر کرده است؟ چه کر ن،؟ جزا ب،هن،؟این را زن،ه کن

و  ،آن را دیدروز خوان،یده کار شر کرده است؟ بله، اگر چنانچه مظلوم واقذ شد،ه کده آید

 جا بح  داریم.این« سُئِلَْت اْلمَوْؤُدَةُ إِکَا وَ»کنیم، بح  می

 به خاطر تکلیف است، اینکه باالخره...جا اگر واقعًا این -

ئِلَْت اْلمَددوْؤُدَةُ إِکَا وَ»معنددا   -  ،چیتددت؟ بدده ایددن آیدده خواسددتی، اسددت،الل کنیدد،« سددُ

 وَ»شود است،الل کرد، چرا؟ من خواستم مراحل را ق ال  بگویم بع، آیدات را بگدویم، نمی

یا باید، ادالم  ع، استبچرا؟ چون در یکی از دو بُ« قُتِلَْت کَْنبٍ بِأَ ِّ*  سُئِلَْت اْلمَوْؤُدَةُ إِکَا

  ...نه مکلّف ،، یا مظلوم، نه االم نه مظلومباش

 ]سؤال[ -

جزا  و حیاء شودبای، إ ،مظلومًا کشته ش، بچهگویم. اگر این دارم می ،عجله نکنی، -

داده شود، این را من ق ول دارم، ما راجذ به یوم القیام  بحد  داریدم. چدون جدزا دارا  

یتدت، ادالم و مظلدوم بدا هدم یوم ال رزخ است که جمدذ نه یکی مرحل بسه مرحله است

جدا شدود. اینحیداء إبرا  جزا  ،شودحیاء إجمذ نیتتن،. یآ مرحله یوم القیام  است که 

تمدام و خدورد یدآ جدزا  در کالنتدر  اسدت کده چند، سدیلی میب جزا دو مرحلده دارد

ت است و محتداج جا جزایی که موقاین که بای، دادگاه برود.یآ جزا این است شود، می

 طور هتتن،. حیوانات اینی و نار  برود نیتت، جنتو  بشود حتابی اینکهبه 

 طدائِرٍ ال وَ اْلدأَرْضِ فِد  دَابَّ ٍ مِنْ ما وَ» بکنیمانعام استفاده میه بر حتب آی اینکهکما 

رُونَ هِدمْرَبِّ إِلد  ثُدمَّ ءٍشدَ ْ مِنْ اْلكِتابِ فِ  فَرَّْطنا ما أَمْثالُكُمْ أُمَمٌ إاِلَّ بِجَناحَیْهِ یَییرُ ، «یُحْشدَ

رب در عالم دین و در عالم جزا این است که اگدر کتدی المدی کدرده  یتمقتضا  ربوب

جدزا  ،آن را ب ین،، کتی االم ش،ه اسدته نتیج ،است جزا ب ین،، کتی مظلوم ش،ه است

 کنند،، ازسؤال می موؤده، از خود «قُتِلَْت کَْنبٍ بِأَ ِّ*  سُئِلَْت اْلمَوْؤُدَةُ إِکَا وَ»جا ب ین،. این

باید،  ،کنن،سؤال می ،کنن،، از کتی که این دختر را زن،ه به گور کردسؤال می وائ، خود

کنن،، بله، ق ول اسدت، ولکدن او را زن،ه کنن،، االم است. خود این دختر را هم زن،ه می

وم کنن، که اگر مظلدکنن، مثل همان حیوانی که او را زن،ه میخود این دختر را زن،ه می

و ندار لزومدی  جنتش،ه ج ران شود، اگر االم است ج ران شود، بع،ت هم ضمانت برا  

و ندار  جندتآیدات کدل سدوم یدآ اشداره در ه دوم است. ما در مرحلده ن،ارد، این مرحل

داشدته  دخدولجا دختران و پتدران انتدان کده مدادون تکلیدف هتدتن، ن،اریم که در آن

 کنیم.بح  می ال تهباشن،. 

 لزومی ن،ارد میلب دیگر  است. -
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میدابق  ،خود بردم امدروز ناهدار بد،همه الزم است؟ اگر من یآ نفر را به خان بع، -

 فضل این است که تا آخر عمر به او ناهار ب،هم؟ نه.

 .ن،ارددلیلی  این نه، -

 خواه،؟ اث ات آن دلیل نمی کنی،.شما داری، تعیین می -

 که بع،ت إماته بشود.  خواه،اگر إحیاء ش،، دلیل می -

 مگددر خواهدد، کدده ایددن حیددات اسددتمرار داشددته باشدد،؟دلیددل می ،شدد، ءحیدداإاگددر  -

 و نار استمرار داشته باش،؟ جنت، این حیات تا کنی،استصحاب 

 حیات اخرو  است. -

جدا، چدرا؟ بدرا  فهمم، مگر حیات اخرو  معاد ن،ارد؟ این یکی. یکی هدم اینمی -

 ها نیتت. و نار برا  این تجناستحقاق دخول  اینکه

 ]سؤال[ -

حکمت دست ما نیتت. ب ینی، ما برا  جزا... منتها  آن در بُع، حکمت است، خیر، -

اش، چه عقاب، ع،ل و رحمدت اسدت، چه ثواب ب ،ده،ب ینی، این جزایی که خ،اون، می

ه چد دهد،،ی ن،اریم. جزایی که خ،اوند، یدوم الرجعد ، یدوم ال درزخ، یدوم القیامد  میشک

عياب هدم در هر دو بر م نا  ع،ل و فضل است، حتی رحمت باش، و چه عياب باش،، 

کند، کند،، آن مقد،ار عدياب میعياب نمی ص،درص،فضل است. در عياب هم خ،اون، 

کنیم. پ  ع،ل و آی،. این را ق ال  عرض کردیم بع، دوباره بح  میکه اگر نکن، الم می

ا واجدب اسدت، است، رحمت هم رحمد ٌ م د ع،ل واجب امارحمت خ،اون، چنین است. 

رحمت تا هر جا که ما خیال کنیم واجب است؟ تدا هدر جدا مدا خیدال کندیم رحمدت  اما

 واجب است؟

آن در عدالم بدرزخ اسدت، یدوم الجمدذ ه یدآ مرحلد باین جزا دارا  سه مرحله اسدت

اب نیتت که االم و مظلوم جمذ باشن،. پ  حیات یوم ال رزخ از برا  تحقّق ع،ل در ب

حتداب حیاء اإلمد االحیاء است، بع، از قیادوم قیام ه االم و مظلوم کافی نیتت. مرحل

 ءحیداإلی اهلل اسدت، هدر کد،ام دلیدل دارد. اگدر مدا دلیدل داریدم کده است و بع، رجو  إ

دوم ه اولی است رو  چشم، مرحلده شود و فق  مرحلمیحیاء إشود به رو  چشم، می

طور نیتت خواه،. این  چشم، هر ک،ام دلیل میسوم است روه است رو  چشم، مرحل

پ  بای، برا  حتداب  ،ما را یوم القیام  زن،ه کردن، بچهرا،  بچهکه صرفًا وقتی که این 

باشد، یدا بدرا   جندتبع،  است و برا  ثواب و عقاب هم باید، در ه هم باش، که مرحل

کنیم. خیدر، هدر است به حتابی که ما داریم مدی یهالهه ثواب که مقتضا  رحمت واسع
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خواه،، اگر المی هتت، االم اسدت، برا  قیامت دلیل میحیاء إخواه،. ک،ام دلیل می

رُونَ رَبِّهِمْ إِل  ثُمَّ»مظلوم است، از جمله حیوانات که   اْلمَدوْؤُدَةُ إِکَا وَ»و از جملده « یُحْشدَ

 «.سُئِلَْت

ا  بچدهبدوده، دختدر ان، و مکلّف ن وده است، خیلی هم کوچدآ ا  را که کشتهبچه

ان،، این بای، زن،ه شود، چرا؟ باید، زند،ه شدود چدون الدم بده او وارد که او را دفن کرده

بای، به طریدق اولدی زند،ه شدود و باید،  ،ش،ه است. زن،ه شود و کتی هم که او را کشته

جزا  انتقام مظلوم را از االم در حضور مظلوم بگیرند، کده شدفا  قل دی بدرا  مظلدوم 

. کنند،، به سختی مجدازات میکه این طفل بفهم، آن کتی که او را کشت حاصل شود

حتدب آیدات  ؟ خیدر. چدون بدرجندتبع،ت بقدا  او بدرا  حتداب؟ بعد، الحتداب بدرا  

حتب آیات مق، سات قرآن کلّدًا  بر -کلًّا ادعا نیتتگویم می اینکه-مق، سات قرآن کلًّا 

برابدر جدزا  صد،و عمدل صدال  ایمدان بده فق  برا  ایمدان و عمدل صدال  اسدت،  جنت

چدرا؟ مقتضدا  عد،ل الهدی ایدن  جنت ،کتی که ایمان و عمل صال  ن،ارد اما. ده،می

 چه عمل شر. و است که جزا میابق عمل، چه عمل خیر

نَ ِ جداءَ مَدنْ»مقتضا  فضل الهی که خدود او مقدر ر فرمدوده اسدت  رُ فَلَدهُ بِاْلحَتدَ  عَشدْ

 جداءَ»بای، زمینه در کار باش،، بای،  امابه مقتضا  فضل. ، ده،هم می و بیشتر 1«أَمْثالِها

نه جزا  حتنه است  ،ن اش،« بِاْلحَتَنَ ِ جاءَ»باش،، اگر  «أَمْثالِها عَْشرُ»باش، که  «بِاْلحَتَنَ 

 جندتآیات قرآن که راجذ به دخدول کل . «أَمْثالِها عَْشرُ»که حتنه نیتت تا چه رس، به 

و دخول نار است، کفر است و تکديیب اسدت و  ،ب،رجاتهم 2«لِحًاصا عَمِلَ وَ آمَنَ»است، 

ها، یآ آیه، ولو به اشاره، من کامال  گشتم، یآ آیه ولو به اشداره عناد است و این حرف

 یخ،اون، این کت -کنیمها را بح  میحاال انتان-ن،اریم کتی که در دنیا بوده است 

طال  دارد، نه کافر است، نه متلمان اسدت، را که نه ایمان دارد، نه عمل صال  دارد، نه 

إم دا »نه شعور این میالب را دارد، خ،اون، این را یوم القیام  زن،ه کن،، بع، حتاب، بع، 

 إِکَا»، ما اصدال  ایدن میلدب را بده طدور کلّدی ند،اریم. در بداب «لی النّارإإلی الجنّ  و إم ا 

 است. دومه هم مانن، حیوانات است که مرحل« اْلمَوْؤُدَةُ

دوم بعد، ال درزخ ع دارت اسدت از ه دوم جزا و ثواب را دارن،، مرحله حیوانات مرحل

این حیوان که به او الم ش،ه است و حیوانی که الم کرده است، هدر دو را زند،ه  اینکه

                                                           

 .160آیه انعام، . 1

 .88. کهف، آیه 2
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کند،، خدورده اسدت حد  میکه شداخ خورد، اینکه شاخ زده است شاخ میاین ،کنن،می

 بع،ت دیگر حتابی نیتت.

 زن،.که شاخ خورده شاخ میآن -

 زن،.شاخ می ،بله -

 خواه، این کار را بکن،.جا نمیطفل که این -

به آن طرفدی  ،زن،، ولی خ،اون، این شاخی که به این طفل خوردهطفل شاخ نمی -

 زن، که زده و او را کشته است.می

 ]سؤال[  -

یدن مظلدوم را کشدتن، قتی او ت، برا  ح  کردن. یعنی این مظلوم...نش،، جزا نیت -

 درد ن،اشت؟

اگدر اگر دوباره او را إماته بکنن، که ب،تر است. فق  آن االم بای، جزا داده بشدود،  -

 ع،الت است، فق  بای، االم جزا داده بشود. 

ه نشد،؟ متوجد؟ جدان بدود، جان داشت که او را کشتن، یا بیرا که کشتن، بچهاین  -

دور ان،اختند،، بده او  و سر او را کن،ن، ،رفتن،فرض کنی، یآ گنجشآ را گ درد ن،اشت؟

تا کتدی کده  میردب،تر می ،ا  که زیر خاک کردن،بچهالم ش،ه است یا نه؟ نش،؟ دختر 

 ن،.سر او را ب ُر

 گیرد.درد می -

  طدرف مقابدل هدم بای، این درد برا  طرف مقابدل هدم بیاید،. بدراگیرد، درد می -

 یُْقضد  ال»طرف را بکشن،، یدآ وقدت هدم نده، یآ وقت است که  بیای، دو شکل استب

 .مرگ نیتت اما ،یعنی عوامل موت وجود دارد 1،«فَیَمُوتُوا عَلَیْهِمْ

در  2«.اْلعَديابَ لِیَديُوقُوا غَیْرَهدا جُلُودت بَ،َّْلناهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»این ب،تر است. 

 یَمُدوتُ ال»،؟ خیر. ولکن این تمدام جهنّم مرگ وجود دارد تا مادامی که عياب بای، باش

زن،گی هم نیتدت، ایدن بد،تر از « یَحْی  ال وَ»، بمان،موت نیتت بای،  3«.یَحْی  ال وَ فیها

ایدن جدزا اسدت. ایدن «. و ما هدو بمی دت»شود موت است. عوامل موت کلًّا بر او وارد می

خداک کدرده، هدم زیدر  درد داشدت کده جدان او رفدت، او را بچه را کشت، بچهکتی که 

                                                           

 .36آیه فاطر، . 1

 .56آیه نساء، . 2

 .74آیه طه، . 3
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. زجر زیاد  کشدی،ه اسدت، زیر خاک کرده م،تی نف  کشی،ه، بع، خفه ش،ه، «اْلمَوْؤُدَةُ»

 بمنتها این بال به سدر ادالم آمد،ن دو شدکل اسدت ،همین بال بای، به سر این االم بیای،

از بین برود، کم است، چیز  نیتت، یا خیر این عوامدل مدرگ  و بکشن، او را اینکه یکی

بع، هم زن،گی جهنّمی او ادامه پی،ا کن،. چرا؟ برا   ،مرگ را بچش،ه شود مزبر او وارد 

طدور کده خد،ا بلد، االم بوده، مکلّف بوده، جریانات دیگر  هم در کار هتت. آن اینکه

 گیرد.طور که بل، است جزا میآنخ،ا ما که بل، نیتتیم،  ،است

 ]سؤال[ -

خ،اوند،  ،کده مدن را کشدتخدوب شد، آن کتدی  گوی،می کن،،ح  می این طفل -

کن، کده بدا ایدن مرحمتی به این طفل میو عوامل موت بر او جار  کرد، خ،اون، لیفی 

خدوریم، گوسدفن،هایی کده مدا می برود. مثدالمرگ از بین مدی آن تأثیرلیف و مرحمت 

خوریم، هایی که ما میسؤال است دیگر، این گوسفن،ها و گاوها و بزها و خروس و مرغ

چه گناهی دارن،؟ این  هاب اینخوریم و حالل است، کتی سؤال کن،ه ما میحیواناتی ک

و مدن او را بکشدم  ،علدف خدوردهو مدن بدوده ه چون در خاند ،گوسفن، چه گناهی دارد

 بخورم؟

 ها این است. غایت خلقت آن -

آیدا غایدت  شدود.می؟ االمانده اسدت؟ االمانده هدا اسدتغایت خلدق آن نش،، چرا -

و بکشم  بع، هم من ها،ه این حیوان دارا  گوشت و چه و این حرفخلقت این است ک

 که غایت االمانه است، اگر غایت این است االمانه است. بخورم؟ این

 ها است. این االمانه نیتت، غایت آن -

 خ،اون،...غایت االمانه است دیگر. فالن ک ، فالن موجود را  آن -

 است.« مْکُلَ»که  هم این استها نآ،، غایت نغایت دار -

 االمانه یا عادالنه؟« مْکُلَ» است، ولی« مْکُلَ»فهمم می -

 عادالنه است. -

جا زن،ه کنن،، آن مق،ار که بندا بدود عادالنه این است که این گوسفن، را آن« مْکُلَ» -

 لخدی کشدته شد،ن و زخدم بدا الیداف خدا آن ت ، زن،ه بماند، و حد  ب درد،زن،ه بمان،

 برود.و رود، بع، هم مرحوم بشود خ،اون، از بین ب

 ا  دارد که زن،ه شود و دوباره همان؟چه فای،ه -

 د.و نار  ن،ار جنتی در کار نیتت، جنتکنیم، ما هم همین را داریم عرض می -

 ]سؤال[ -
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باش، که مقارب تکلیدف اسدت، طفلی فرض کنی،  اینکههمین دیگر، پ  چه؟ مگر  -

ا  از شدعور کده کند،، هدر مرحلدهل شعور فدرق میکن،. چون مراحچون مراحل فرق می

شناسد،، بفهمد، کدار ط ق آن مرحله بفهمد، کده کدار بد، کدرده، خد،ا را میکائن دارد و 

ولدی تکلیدف انتدانی دارد.  ،خوب کرده یا کار ب، کرده است. ولو تکلیدف شدرعی ند،ارد

ید،؟ او را تن یده کناگر تخلّفی کرد شما او را دعدوا نمی ،شما که تکلیف انتانی دارد بچه

او را کدار  ن،اشدته باشدی،؟  ،شود گفت که چدون ایدن تکلیدف ند،اردکنی،؟ چرا. مینمی

و  تکلیدف شددهود  امددااسددت ند،ارد،  غیدبگدوییم تکلیددف شدرعی کدده تکلیدف خیدر. می

هایی که مدادون تکلیدف هتدتن، و تکلیدف شدرعی الهدی ن،ارند، کده دارد. این حضور 

ها تکلیف بشر  دارن،، خوب و ب، را از هم تمیدز ت، اینآن یا بهشت یا جهنّم اسه نتیج

حشدر  کده  امداشدون،، مانند، حیواندات، ها هم حشدر میها مردن، ایندهن،، اگر اینمی

 که...است مثال آن مثل کتی  نیتت. ،ها را به جهنّم و بهشت برسان،آن

 کن،؟ ها را در کجا محشور میخ،اون، آن -

کن،. می ءحیاإها را هم این ،کن،می ءحیامردگان را إه مدر قیامت وقتی خ،اون، ه -

منتها ما یآ بهشت و جهنّم داریم که مکان خلود است، یآ رحمدت ق دل از بهشدت و 

هدم زحمدت. مدثال  در ق ل از بهشت و جهنّم هم رحمدت اسدت، جهنّم داریم و زحمت. 

 تَرَوْنَهدا یَدوْمَ  *عَظیمٌ ءٌشَ ْ التَّاعَ ِ زَْلزَلَ َ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا»ح ب ه م ارکه سور

آن خیرات قیامت و آن وقعات قیامت از در حال جان کن،ن و بع،  1،«مُرْضِعَ ٍ كُلُّ تَْيهَلُ

طور نیتت کده ق دل از دخدول کن،. اینشود، همه را نگران و ناراحت میکه حاصل می

نیتدت، خیدر. ق دل از دخدول در دادگداه  و نار هیچ رحمتدی نیتدت، هدیچ عديابی جنت

هدا. وقتدی در و ایدن حرف اسدتو اقدرار   اسدتهیچ چیز  نیتت؟ سؤالی  ]...[ بکشن،

برن، ممکن است با دو سیلی حل شود، گناه کوچآ است، اگر شهربانی، در کالنتر  می

تکلیدف الهدی  ،یآ مرت ده ایدن تکلیدف هم جابرن،. در اینبزرگ است به جا  دیگر می

بلکده تکلیدف اگر تکلیدف الهدی بدزرگ نیتدت،  اما، و نار برود جنتزرگ است بای، به ب

ت، دین و جزا  آن ع، بشر  و مادون تکلیف الهی اسحیوانی است، تکلیف بشر  در بُ

ت است. جزا  مح،ود است و آن ح،ود  که نت ت به اعمدال او از چیتت؟ جزا  موق

  و  شعور و...ر

 ]سؤال[  -

                                                           

 .2و  1 . حج، آیات1
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 کردم.استفاده می ،من بود نزددهیم، اگر ل پولی که قرض میمثولی نش،ه،  -

 حقّش را از بین برده است.  کش،، اینبرد، میین را از بین میاستمرار ا -

 ب رفتهدو میلب از بین  -

مگدر از خد،ا طلدب دارد  -2 ؛، بای، ج ران شودکشی،هان، و درد که او را کشتهاین -1

 سال باش،؟ پنجاه سال، تا چهلکه بای، حتمًا تا 

 انتانیت انتان به این است که استمرار پی،ا کن،.  -

رار پید،ا کند، و خ،ا اسدتمه طور باش،. فرض کنی، اگر چنین بود که این بن،اگر این -

 طور شود؟جا اینالعظمی شود، یعنی بای، آناهللمکلّف گردد و آیت

 ن برده است. بای، یآ م،تی باش،. این استمرار او را از بی جاآن -

 رس،.و نار نمی جنتباالخره به  -

 ]...[ خلود را نفرمودی،. -

 نرسی،یم، ما در ق،م او ل هتتیم.هنوز به خلود کنیم، حاال بح  می -

 کن،...خود آیه وقتی در مورد جزا صح ت می -

 طور است.تمام آیات جزا همین -

 گوی،.گوی، یا جهنّم را مییا بهشت را می -

نده جدزا   اسدت نده جدزا  بدرزخ، نده جدزا  رجعدت،زا  بهشدت و جهدنّم این ج -

 حتاب.الق ل

 کن،. می هها را زن،نق ل از قیامت آ -

، یدآ ماتده اسدتإعد، یدآ بُ ع، استبب ینی، قیامت دو بُ گوییم.ما هم همین را می -

، بعد، از نی خ،اوندحیاء یع،اریم، قیام  اإلمات  که ما بح  ناإلر قیام حیاء است. دع، إبُ

رُونَ رَبِّهِدمْ إِلد  ثُدمَّ»کند،، می ءحیا، إاته کردهمه را إم اینکه  رَبِّهِدمْ إِلد  ثُدمَّ»ایدن «. یُحْشدَ

رُونَ  ،تکلیددف محقّددق گددرددلدر عددالم بعدد، ا ،جدداحددق در آن یددتربوب اینکددهبددرا  « یُحْشددَ

عند، ه ب، مرحلدق ل الحتاه مرحل بدارا  چن، مرحله است« یُحْشَرُونَ»این . «یُحْشَرُونَ»

اعدراف اسدت و بعد، هدم ه بع، الحتاب. بعد، الحتداب هدم کده مرحلده الحتاب، مرحل

و ندار  جنته نهایی است که مرحله ا  که مرحلو نار است. آخرین مرحله جنته مرحل

ا  و هیچ دلیل عقلی و هیچ دلیل ع،لی اصال  ند،اریم بدرا  جا هیچ اشارهاست، در این

 شن،.جا بااطفال در آن اینکه

ا  دارند،، العدادهشدعور فوق درک و شدون،این اطفال در روز قیامت کده زند،ه می -

 .ب رن،خواهن، ح  می
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 که... ا ان،ازهح  به  -

 بع، از اینکه ح  بردن،، به خ،ا بگوین،... -

 خواه، به زور خارج کند،!وارد کنی، خ،ا می جنتخواهی، به زور در اگر شما می -

، ایدن از آیداتی «لَهُدمْ غِْلمدانٌ عَلَدیْهِمْ یَیُدوفُ وَب »24ه طور، آیه سور، 52ه مثال  در در سور

ایدن «. مَْكنُدونٌ لُؤْلُؤٌ كَأَنَّهُمْ لَهُمْ غِْلمانٌ عَلَیْهِمْ یَیُوفُ وَ»است که خواستی، است،الل کنی،، 

ه ، دلیدل نشد،. آیدعدبدر دو بُ« اْلمَدوْؤُدَة»ه اسدت، آید« اْلمَدوْؤُدَة»ه آی اینکهآیه احیانًا، کما 

 شود، برا  چه چیز ؟زن،ه می ،بله« اْلمَوْؤُدَة»

 هم هتت. 1«مُخَلَّ،ُونَ وِْل،انٌ» -

 غِْلمدانٌ»ایدن «. مَْكنُدونٌ لُؤْلُدؤٌ كَدأَنَّهُمْ لَهُمْ غِْلمانٌ عَلَیْهِمْ یَیُوفُ وَ»حاال غلمان.  ،بله -

 ان پتر است.پتر هتتن، یا دختر هتتن، یا فق  پتر هتتن،؟ غلم« لَهُمْ

 اگر هر دو باشن،... -

. رسدیممیول،ان غیر غلمان است، غلمان فق  پتر هتتن،، ول،ان اعم است، حاال  -

 ،دو مرحلده را اگدر شدما طدی کنید،« مَْكنُدونٌ لُؤْلُدؤٌ كَدأَنَّهُمْ لَهُدمْ غِْلمدانٌ عَلَیْهِمْ یَیُوفُ وَ»

گردند،. یدآ مرحلده در بهشدت میجا دور ما توانی، ثابت کنی، که فرزن،ان ما هم آنمی

بگویی، غلمان اعم از پتر و دختر است، این نیتت، غلمان پتر است. فق  پتدرها  اینکه

آین،؟ بدا دخترها نمی ،گردن،آین، دور شما میآین،؟ در بهشت فق  پترها  شما میمی

حور ن اشن،؟ مثل « غِْلمانٌ»مح  ت دختر بیشتر است. این او ال . ثانیًا چه کتی گفته  اینکه

جا خلق کن،؟ حور را آنجا خلق میرون، یا خ،اون، حور را آنجا میآیا حور از همین

 کن،.می

شوهرها  ما وقتی کده بده سدراغ رسول اهلل عرض کردب یا رسول اهلل، یآ پیرزنی به 

ا شدوی،، ثانیدًا شدمرون، دیگر کار  به ما ن،ارن،. فرمدودب او ال  شدما جدوان میحورها می

، ولکدن تر هتدتی،زی اتر هتتی، و هم جالدبشما هم ای،، رفته جنتعمل صال  به  ط ق

جدا دیگدر اضداانی در کدار نیتدت، التداع  هتدتن، و ثانیدًا آنجدا خلقها آناو ال  حور 

نده ارثدی در  حتدادت کنید،، شما ،زن داشته باش، مثال  اگر چن،کم ود  در کار نیتت. 

 یچ کم ود  در کار نیتت.کار است، نه ملکی در کار است، ه

پی،ا کنی، و شای، هم اآلن حاضر باش،، آیاتی داریم  و آقایان بگردی، ،ما آیاتی داریم

جدا باشدن،، فهمیم که احیاندًا فرزند،ان انتدان آنکه از آن آیات اشاره به این میلب می
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 لُؤْلُدؤٌ كَدأَنَّهُمْ لَهُمْ غِْلمانٌ عَلَیْهِمْ یَیُوفُ وَ»کنیم. حاال ولکن این آیاتی که داریم بح  می

کن، که فرزن،ان ما باشدن،. ثانیدًا از کجدا ، او ال  غلمان پتر است. پ  این دور می«مَْكنُونٌ

 معلوم مراد فرزن،ان ما هتتن،؟

 ]سؤال[ -

 جمذ ابن است، نش،. ءفق  پتر است، ابنات، پتر و دختر نیتبرا   ءابنا از قضا -

 ]سؤال[ -

 لات...موالی، و ول،ان از نظر  ن ول،ان است، نش،.آ -

 ااهرت این باش،. « مُخَلَّ،ُونَ وِْل،انٌ» -

 .ول،ان میلب دیگر  است -

 چه اشکالی دارد؟ یعنی از باب تقلیب -

 خواه،. تقلیب دلیل می -

 گیرد. گیرد، ابناء که همه را نمیهمه را می 1«أَبْناؤُكُمْ وَ آباؤُكُمْ كانَ إِنْ قُْل» -

. از طور اسدتهم همین، موالی، گیردفق  همه را می ول،ان طور است.ایناء نه، ابن -

ول،ان جمذ ول، است، ول، متولّ، ش،ه اسدت. متولّد، شد،ه ء جمذ ابن است، نظر لات ابنا

شدود میابناء، مثل بندات.  اماهم پتر.  و شودمختص به پتر نیتت، هم دختر متولّ، می

 غِْلمدانٌ عَلَدیْهِمْ یَیُدوفُ وَ»جا هم گیرد؟ در اینن را میمثال  ابگفت بنات را تقلیب کنن،، 

ها بچده ع، او ل پتر است و دختر نیتت، اگر بنا اسدتغلمان جمذ غالم است، در بُ« لَهُمْ

« لَهُدمْ غِْلمدانٌ»آین،، دخترها احق هتدتن،. ثانیدًا چده کتدی گفتده دخترها هم میبیاین،، 

 كَأَمْثدالِ * عدینٌ حُدورٌ وَ»حور برا  شما هتتن،، طور که خود شما؟ نه، همین بچهیعنی 

شدود. یدآ مرحلده اسدت کده از ایدن مرحلده آقایدان کيلآ غلمدان می 2«اْلمَْكنُونِ اللُّؤْلُؤِ

 توانی، میالب ق لی را چیز کنی،.می

 ب رد؟ها  مؤمن این نیتت که فرزن،ان خود را یکی از ليت -

 فیهدا لَهُدمْ»خواه، بگوی،. میلب شما را میهمین است، ما چن، آیه داریم که این  -

، 39ه ، سدور«رَبِّهِدمْ عِْند،َ یَشاؤُنَ ما لَهُمْ. »16ه آی 25ه و سور 31ه ، آی16ه ، سور«یَشاؤُنَ ما

 مدا لَهُدمْ. »22ه ، آید42ه ، سدور«اْلكَ یدرُ اْلفَْضلُ هُوَ کلِكَ رَبِّهِمْ عِْن،َ یَشاؤُنَ ما هُمْلَ. »34ه آی

اسدت. اگدر شدما  یت. ایدن بتدته بده مشد35ه ، آید50ه ، سدور«،ٌمَزید لَد،َیْنا وَ فیهدا یَشاؤُنَ
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و ثواب و  ءدر اصل که صح ت جزا اینکهآین،؟ برا  می ،ها  شما بیاین،بچهنخواستی، 

 ،اگر خواستی، چه؟ اگر جنابعالی خواستی، هر چه فرزند، دارید، بیایند، اماعقاب نیتت، 

برید، کده آورند، و شدما حد  میرا  خاطر شدما میب ،هایی که مادون تکلیف هتتن،آن

جا بیاین،. و الّا اگر شما کتی باشی، که نخواهی، فرزن، شما بیای، ها زن،ه شون، و آناین

یا بخواهی، بعضدی بیایند، و بعضدی نیایند،، ایدن آخدرین مرحلده اسدت کده مدا از آیدات 

تمدام ایدن سدتحقاق، اه ربوبیدت جدزا، مرحلده ، مرحلدءجدزاه کنیم. پ  مرحلاستفاده می

آوریم از همدین آیدات اسدت. گيرانیم، فق  اشاراتی که ما به دست میمراحل که ما می

آنچه شما بخواهی، بتدته بده خواسدت شدما اسدت، اگدر بخواهید، فرزند،ان شدما بیایند، 

 آین،.ها  شما میجا پتران شما، دختران شما، نوهآین،، در آنمی

دیروز -ها در قیامت ی که مادون تکلیف هتتن، اینهایبچهگوی، آن روایاتی که می

در قیامت یآ طرف آتش است یآ طرف رحمت است، اگر به طرف آتدش  -عرض کردم

 دست دراز کرد، او را بده، اگر به طرف رحمت برن،او را داخل آتش می دست دراز کرد،

جدا   هاینکدجهنّمی است، درسدت نیتدت، بدرا  روایت ، اصال  خود این برن،بهشت می

هدا حتدب درخواسدت پد،ران و مدادران آن ها بیایند، بدرتکلیف نیتت. اگر بنا باش، این

گیرن،، نه برا  استحقاق خود، برا  چه؟ استحقاق آین، و مورد رحمت الهی قرار میمی

گوین، فالنی را هدم بگویید،، بدرا  می ،پ،ران و مادران. اگر ما را به جایی دعوت کردن،

شناسد،. در روم، نه بده خداطر او، او را اصدال  نمیاگر نگوی، من نمیگوی،، خاطر من می

امکدان دارد، و الّدا خیلدی  ال تدهجدا کده ها بخواهن، تدا آنبهشت هم آنچه را که بهشتی

اانَكُمْ یُْخدرِجْ»شود. آنچه را کده بهشدتی جا نمیآن ،ها است که غل  استخواسته  1«أَضدْ

تواند، بخواهد، فرزند،ان او ز چیزهدایی کده میخواهد،، یکدی افهمد، چده میاست و می

چون یوم ال، ین است، بلکه برا  استحقاق  ،هتتن،، بتم اهلل. نه برا  استحقاق فرزن،ان

ها  پتدر  را بلکه نمونده ،گوییم از نظر لف  اعم استخود ما. پ  ول،ان، غلمان، نمی

این اعم از  ،واهیم خوان،آن را خه خ،اون، در قرآن نقل کرده و در ول،ان هم که بع،ت آی

 «.یَشاؤُنَ ما فیها لَهُمْ»، ولکن بر چه م نا؟ بر م نا  است پتر و دختر

 اگر پتر او به ح، تکلیف باش، و بخواه، بیاورد، چیور؟ -
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 کُرِّیَّدتُهُمْ اتَّ َعَْتهُمْ وَ»توان، بخواه،، اگر متلمان باش، که اگر پتر کافر باش، که نمی -

کتی که محور اصلی ایمان اسدت و فرزند،انی دارد کده فرزند،ان مدؤمن  یعنی 1،«بِإیمانٍ

هددایی کدده در راه ایمددان بدده دن ددال او اندد،. آنهتددتن، و در راه ایمددان بدده دن ددال او بوده

 اینکهشوی،، هم به خاطر شما خوشحال می ،ها را با شما بیاورداگر خ،اون، آن ،ان،بوده

جه نیتتن، و هم برا  خاطر اینکده شدما دوسدت ها اهل ایمان هتتن، ولی به این درآن

کنن،. آیا شما میدل دارید، در ها را با شما محشور میآن ،داری، و میابق میل شما است

خواهی، با هم باشی،. ها  شما جا  دیگر باشن،؟ خیر، میبچه ،بهشت یآ جایی باشی،

حتداب اسدتحقاق دهد، بده هایی که خ،اون، میها با شما در نعمتاین با هم بودن آن

 هتتی،. جنتبلکه به حتاب چیتت؟ استحقاق شما است که اهل  ،ها نیتتآن

 وَ اهْتَدزَّْت اْلمداءَ عَلَیْهَدا أَْنزَْلندا فَدإِکا هامِد،َة  اْلأَرْضَ تَرَى وَ» فرمای،بمیدر سوره ح   -

 عَل  أَنَّهُ وَ اْلمَوْت  یُحْ ِ أَنَّهُ وَ اْلحَقُّ هُوَ اللَّهَ بِأَنَّ کلِكَ*  بَهی ٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ أَْن َتَْت وَ رَبَْت

ایدن  2«اْلقُ ُدورِ فِد  مَدنْ یَ ْعَد ُ اللَّدهَ أَنَّ وَ فیهدا رَیْبَ ال آتِیَ ٌ التَّاعَ َ أَنَّ وَ*  قَ،یرٌ ءٍشَ ْ كُلِّ

 حکمت است.مقتضا  

  حکمت چه؟ -

 که خلقت ع   نیتت.  -

 حکمت الزمه است یا حکمت راجحه؟ -

 الزمه است. -

خد،ا  ؟کند،گوین، خد،ا چیدور زند،ه می. کتانی که مییر استظتن ،دلیلاین  تمامِ -

 عمومیت ن،ارد. نیتت که]...[ دلیل بر این کن،. ب زن،ه میزمین را مرت

 همین زن،ه کردن یعنی خ،اون،... -

 بمرتد« علی رؤوس ارشهاد»خ،اون، حیاء است. ب ینی،، چیور صح ت سر اصل إ -

 میران،؟کن، میرا زن،ه می زمین
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