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

 «.الطَّاهِرِینَ 

حياء بعد الموت فی الحساب و بحث حساب و بعدد الحسداب  ده یدا بده  دو  بحث إ

رو  آن حسداب در د ی  مدا امداا ت یا بده  دو  ردارس بسديار حسداب دايد، داردس  جنت

حد، باشددس ه ایمس بدون فکدر صدحيد در د ی  ده یابنددایم و دیدهشنيده. آرچه ایمرکرده

و رار  ه بعد الحساب ا ت و بعد اإلحياء ا تس  جنتمطالبی در ذهن ما آمده ا ت. بحث 

 ما باید در چند بُعد صحبت  نيم.« و ال  يّما العدل»بر محور فضل و عدل الهی ا ت 

شورد و یا داخل رارس از رظر می جنتشورد و بعد الحساب یا داخل  ه احياء می  ساری

اح مال از این چند شخص خارج ريس ند؛ یا مکلّف هس ند و یا غير مکلّف هسد ند. وعد  

إِرَّمَا یُدَاقُّ اللَّدهُ »( عبر حسب اثر اول باار العلوم ) ولو اگر  فيه باشدس مکلّف روشن ا تس

هم منازل دارد.  ساری  ه مکلّف  جنت 1«عُقُولِهِمْ اَدْرِ اْلقِيَامَةِ عَلَى یَوْمَ اْلحِسَابِ اْلعِبَادَ فِي

 دارد.  يتها ح میا رار یا هر دوس برا  آن جنتحياء و حساب و جزاء إ سهس ند

ارد و در ربودههایی  ه مکلّف ها. ارسانبحث در  ساری بود  ه مکلّف ربودردس از ارسان

ها هم چند د  ه هس ند. یک د  ه  ساری  ده اردس آنعدم تکليف از بين رف ه  نهمين 

فرزردان مسلماران هس ند یا پدر مسلمان ا ت یا مادر مسدلمان ا دت یدا هدر دوس و یدک 

هدا  ده فرزرددان مسدلماران د  ه  ساری هس ند  ده فرزرددان غيرمسدلماران هسد ند. آن
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ها مخصوصًا به خواهش و ميل پدران و نس اینهس ندس بر حسب آیات غلمان و آیات ولدا

ظداهر « غِْلمانٌ لَهُمْ» 1«وَ یَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِْلمانٌ لَهُمْ»مادران اطعًا به بهشت خواهند رفت. 

من ها این پسر ا دتس  سها هس نداین ا ت  ه فرزردان همين« لَهُمْ»چيست؟ ظاهر « لَهُمْ»

بعدد هدم دو آیده « مَْكنُدونٌ لُؤْلُؤٌ كَأَرَّهُمْ لَهُمْ غِْلمانٌ يْهِمْعَلَ یَطُوفُ وَ»پسر ا ت. « غِْلمانٌ»

در  2«مُخَلَّددُونَ وِْلدانٌ عَلَيْهِمْ یَطُوفُ وَ»راج  به ولدان داریم  ه اعم از پسر و دخ ر ا ت 
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هدم اح درام بدر بُعدد اوّل از بدرا  پددران و ایدن « مَعينٍ مِنْ كَْأسٍ وَ أَباری،َ وَ بِأَْكوابٍ»

ها را زرده  رده ها خداورد آنآن ها و بر حسب خواهشها ا تس  ه به ا رام آنمادران آن

جدا  ده ولی در گاهی اواات الزم ا ت. تدا این سا تس ا رام  ه اشکالی ردارد. الزم ريست

 ند  ده ا   ه این مطلب را تبيين میهدالی آخرس آیات م عد 3«لَكُمْ فيها ما تَْش َهي» :دارد

آرچه را اهل بهشت بخواهند فراهم ا تس به وع  عاد  ا ت  ه ميل داررد  ه فرزرددان 

هدا مدأروس باشدند. و هدا هدم باشدند و بدا آنها هم  ه ابل از تکليف از بين رف ندس آنآن

 ها خواهند بود.مطلب دیگر این ا ت  ه در جا  آن

یدک د د ه  ر ا اس مجموع آیدات  ده د د ه هسد ند:س ند ب ساری  ه در بهشت ه

 بِظُْلدمٍ إیمدارَهُمْ یَْلبِسُدوا لَدمْ وَ آمَنُدوا الَّذینَ»رورد  ساری هس ند  ه اصال ًا به بهشت می

االیمان ريس ندس محورهدا  ها رئوسیک د  ه  ساری هس ند  ه این 4«اْلأَمْنُ لَهُمُ أُولئِكَ

 یدهدر جریان ایمان اگر ذرّ يتجریان ایمان تاب  هس ند و تبعاصلی ایمان ريس ندس ولی در 

این افراد   ده اصدوالالیمان ريسد ند و  5«بِإیمانٍ ذُرِّیَّ ُهُمْ اتَّبَعَْ هُمْ وَ»باشندس دو بُعد دارد. 

ها دو د د ه هسد ند: یدک د د ه  ده از ایمدان خدارج محورها  اصلی ایمان ريس ندس این

مؤمن هس ند  ه مادون تکليدف هسد ند. یدک د د ه  سداری هس ند ره  افر هس ند و ره 

االیمان دارا  ایمان هسد ند. رئوسه هس ند  ه ایمان داررد ولکن در حاشيه و در زیر  ای

ا تس یکی هم بُعد دیگر  جنتیک بُعد اصل دخول در  :ها دو بُعد داردوععيت بهشت این

هدم درجدات داردس  جندتداردس طور  ه ردار در دات درجات داردس همان جنتا ت. چون در 
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شدما ادرار ه تر دارد در درجدشود درجات شما  ه باالتر ا تس  سی  ه درجدات پدایينرمی

 طور ريست. این جسمًا هم ح یبگيردس 

دو بُعد دارد: یدک « وَ اتَّبَعَْ هُمْ»س «وَ اتَّبَعَْ هُمْ ذُرِّیَّ ُهُمْ بِإیمانٍ»دوم  ه ه بنابراین این د  

هدا جا  آن اماروردس این ا ت  ه به دربال آن اصول ایمان به بهشت می« بَعَْ هُمْوَ اتَّ»بُعد 

هدا رفد ن ا درام بده  يسدت؟ رورد. این به جا  آنها هم می ه ره. دوم: خيرس به جا  آن

هداس فرزرددان و ایماری آنه به اصول االیمان ا تس اصول االیمان ميل داررد  ه ذرّی ما را

هم در  هاها بودردس آنآنه ها و در حاشين و  ساری  ه در تحت ظلّ آنبرادران و خواهرا

به مقام معنو   ار رداریمس مکانس مکان مخ لف ا ت. ایدن بهشدت بدا  باشند. هامقام این

ماواتُ عَرْعُدهَا»بدا آن اطدر عظديم ا دت  ده  دون ه  در دل این عظمت  ه دور   وَ السدَّ

این هم از رظر مقامات معندو  درجدات دارد  2«اْلأَرْضِ وَ ماءِالسَّ كَعَرْضِ عَرْعُها» 1س«اْلأَرْضُ

 ه آن مکان مهم ريسدتس مکدانس مکاردتس مکدان خيلدی مهدم ريسدتس در حاشديه ا دتس 

خدود  .نمکدا ولکدن جا باشددجا باشدس آنمکارتس مکارت در هر جا باشد مکارت ا تس این

مقدام محمّدد بدن عبددا   شدود  ده درمکان  ه در شرف مکارت دارا  درجات ا تس رمی

در همدان مقدام ادرار بگيدرد؟  اماشود زیارت  ردس طور لوط را بياورردس بله می)ص( همين

مق ضا  درجات این ا تس مق ضا  در ات رار هم  ه بحث بسيار بسيار مهدم ا دت  ده 

خواهيم  ردس همين ا ت  ه در ات مخ لف بر حسب ا  حقااات مخ لفی ا ت  ه اهدل 

  رار داررد.

بُعد اوّل  :عد  ا تدو بُ جنتها در دوم  ه ذرّیة االیمان هس ندس دخول آنه این د  

رود؟ می سی  ه  امل االیمان ا تس فقط شورد  ه ایمان داررد. مگر  جنتباید داخل در 

ها رااص ا ت یا در رار جبران شده ا ت یا اهل رار رشده ا تس خيرس  ساری  ه ایمان آن

ه ثواب او در بُعد اصل  م ر ا تس رباید در درجد يت م ر ا تس این مواع باالخره ایمان او

ااعدده  جندتهایی  ه اصول االیمان هس ند ارار بگيدردس بندابراین اصدل دخدول او در آن

هایی  ه به ایمان اتّباع پيدا  ردردس آن« وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَْ هُمْ ذُرِّیَّ ُهُمْ بِإیمانٍ» اماا تس 

 ساری  ه اصول االیمان هس ندس آیات آن ه  نيم و در همان درجمی جنتها را داخل نای

 .را ابالً خواردیم

  روحاری؟جسماری ا ت یا  -
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 هر دوس روحی  ه معلوم ا تس حرف در جسماری ا ت. -

 ] ؤال[ -

 «.وَ الَّذینَ آمَنُوا»معلوم ا تس شکی ردارد.  توارندسرمی -

 ] ؤال[ -

 الَّذینَ وَ» :رورد  ه د  ه هس ندمی جنتث دوم ا تس گف يم  ساری  ه به این بح -

الحقداق بُعدد دوم ا دتس الحداق فدی « ذُرِّیَّد َهُمْ بِهِمْ أَْلحَْقنا بِإیمانٍ ذُرِّیَّ ُهُمْ اتَّبَعَْ هُمْ وَ آمَنُوا

ا تس « هُمْاتَّبَعَْ  وَ»به حساب  جنتا تس اصل دخول در  جنتالجنّة غير از اصل دخول در 

 هدا باشدندسبدا آن هداآنه ها ميل دارردد  ده ذرّیدا ت و چون این« ذُرِّیَّ ُهُمْ»الحاق از باب 

ایمدان ه دس در حاشديیکدی ذرّیدة االیمدان هسد ن :دو بُعد ذرّیه هس ند  ه در هافرزردان آن

 حَْقنداأَْل»جا خواهند بدودس در مکاردت ردهس ها هس ندس در مکان یکهس ندس چون فرزردان آن

مقدام بداال داررددس « آمَنُوا الَّذینَ وَ»  ؤال: «.ءٍشَيْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ أَلَْ ناهُمْ ما وَ ذُرِّیَّ َهُمْ بِهِمْ

را « بِإیمدانٍ ذُرِّیَّد ُهُمْ»ترس اگر ایدن دارردس اجر پایين ترمقام پایين« بِإیمانٍ ذُرِّیَّ ُهُمْ»اجر باالس 

 یه نند و به ذرّجا از مقام و ا  حقاق اصول االیمان  م میس آیا در اینشدرد« بِهِمْ أَْلحَْقنا»

دهندد. زیداد از هدا زیداد می نندس به اینخيرس  م رمی« أَلَْ ناهُمْ ما»گوید: خير دهند؟ میمی

 كُدلُّ» لّی ا ت ه ببينيد ااعد« رَهينٌ كَسَبَ بِما امْرِئٍ كُلُّ»رظر مکاریس ره از رظر مکار ی 

بده مقددار ایمدان رهدين هسد ندس « الدذین آمندوا  سدب االیمدان»س «رَهينٌ كَسَبَ بِما مْرِئٍا

ایدن « آمَنُدوا الَّدذینَ» ترس ولکن از مکا بِرهين ذرّیّة االیمان هس ندس مقام پایين« ذُرِّیَّ ُهُمْ»

و از ما را هم به مکان ما بياورس مگر این ريست؟ از مکا ب  یها  حقاق ا ت  ه خدایاس ذرّ

مدا را هدم ردزد مدا  یدهخدایا ایدن ذرّ :این ا ت  ه تقاعا  نند« آمَنُوا الَّذینَ»ها  ا  حقاق

 بياور. 

 الحاق رداررد؟ -

 د. ربلهس الحاق دار -

 ها الحاق ا ت؟ یعنی درخوا ت آن -

 یَّد ُهُمْذُرِّ اتَّبَعَدْ هُمْ وَ آمَنُوا الَّذینَ وَ» خواهدس اصلس اصل ا تاصل  ه درخوا ت رمی -

ها داخل این ا ت  ه این مق ضا « بِإیمانٍ ذُرِّیَّ ُهُمْ اتَّبَعَْ هُمْ وَ»س صرف «بِهِمْ أَْلحَْقنا بِإیمانٍ

« آمَنُدوا الَّدذینَ»ريسدتس مق ضدا  عمدل  یدهمق ضا  عمدل ذرّ« أَْلحَْقنا» امابهشت بشوردس 

را  ه « ذُرِّیَّ ُهُمْ»و خداورد این  ا ت  ه تقاعا  نند« آمَنُوا الَّذینَ»ريستس مق ضا  تقاعا  

ایمدانس ه و غيره  ده در حاشدي ها مکلّفين هس ندس عمو و پسرعمو و دایی و خالهاین الب ه
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 وَ»درجدات معندو س  امداها باشدس در مکان واحددس ذرّیة االیمان هس ندس دو ت دارد با این

 دیگر دادری به  سی ريست؛ این دوم.معرفت آن  جنتآن  1«جَنَّ انِ رَبِّهِ مَقامَ خافَ لِمَنْ

 وم غير مکلّفين هس ند.  ساری  ه مکلّدف ريسد ندس آیدا بدر مبندا  عددل الزم  وم: 

برورد؟ رهس  ار  رکردردس ره  ار بد  ردردس ره  ار خوب  ردردس ره جزا  بدد  جنتا ت به 

ه آیا مق ضدا  فضدل ا دت  ده ح مدًا بدمق ضا  عدل یعنی چه؟  دارد و ره جزا  خوبس

 ساری  ه هيچ طلب ردارردس چيز  بدهيم؟ به فضل ريستس درجدات فضدل در اخ يدار مدا 

هدا اعدافه دارردس خداورد وعده داده ا ت  ه به آن جنتريست. بلهس  ساری  ه ا  حقاق 

 ساری  ه هيچ ا  حقاق ردارردس ره اصلس ره اعافه.  ساری  ه ا  حقاق  اماخواهيم دادس 

اعافهس اعافهس اعدافهس اعدافه بدر  2«جاءَ بِاْلحَسَنَةِ فَلَهُ عَْشرُ أَمْثالِهامَنْ »داررد خداورد  جنت

شدود  دافر توارد مؤمن باشدس چنارکده رمی سی  ه اصل را ردارد  ه رمی امامبنا  اصلس 

دهندس تا چه ر د اعافهس او ره اعافه ردارد و باشدس  سی  ه اصل رداردس اصل را به او رمی

 ره اصل دارد. 

ن اگددر غلمددان و ولدددان مددؤمنين باشددندس غلمددان المددؤمنين و ولدددان المددؤمنين ولکدد

 مدا لَهُدمْ»شدود. بدر حسدب آیداتی  ده طور میاین« یدخلون الجنّة بما ال مس المؤمنون»

فالن پسرس فالن دخ درس  جنتشما ميل دارید در و بُعد ا ت: د 3«مَزیدٌ لَدَیْنا وَ فيها یَشاؤُنَ

ن تکليف فوت  ردرد و از بين رف ند بيایندس بقيه را از یاد بردید. فالنس فالن  ه در  ن دو

شدویدس او  ده از یداد رف ده ا دتس آن فرزردداری  ده  ه خوشدحال هدم می« مَزیدٌ لَدَیْنا وَ»

ه همد« مَزیددٌ لَددَیْنا وَ»ها  وچک بودردس  قط شدردس خبر رداریدس از یاد شما رف ه ا تس آن

ها ره از بُعد اوّل  ده آورد و اینشویدس خداورد برا  شما میها را  ه خوشحال هم میاین

 ننددس باشدس ا  حقاق دارردس خيرس در بُعد دوم ا  حقاق فرعدی پيددا می 4«ذُرِّیَّ ُهُمْ بِإیمانٍ»

ها داخدل بهشدت بشدورد  ده غلمدان و  نند  ه اینپدر و مادر تقاعا می اینکهچرا؟ برا  

 اوالد  فّار. اماآیه و ولدان هم چند آیه ا ت. و طور ا ت. غلمان یک ولدان این
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شدامل  ایدن 1«یُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَ كَرْهًا وَ طَوْعًا اْلأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ أَ ْلَمَ لَهُ وَ» -

 شود؟هم می اطفال

 دارم بحث  ردیم یا لًّا راج  إلی ا  هس ندس من ها رجوع إلی ا  مراحلی دارد؛ رمی -

ره. یک رجوع إلی ا  ا ت  ه ولو در همين دريا بميررد و زرده رشوردس باز رجوع إلدی ا  

ها هم إلی ا  ا ت. یک ميررد مرگ آنرورد؟ وا ی میميرردس به  جا میا ت. وا ی می

 مرتبه رجوع إلی ا  برزخ ا تس یک مرتبه رجوع إلی ا  حيات بعد البرزخ ا ت. 

 راج  به ايامت ا ت. « رْجَعُونَیُ إِلَيْهِ وَ» -

 گوید؟ چه  سی می -

 ] ؤال[ -

ره رشد. ببينيد رجوع الی ا س مبددأ ا  ا دتس مرجد  او ا دتس در دت ا دتس از او  -

و رار زرده باشيم و بماريمس  جنتگردیم ح مًا باید تا گردیمس به او برمیآمدیم و به او برمی

 این بحث ا تس باید بحث  نيم.

  ؤال[] -

گوید؟ بده به چه  سی دارد می« تُرْجَعُونَ» چه  سی؟ 2«تُرْجَعُونَ إِلَيْنا مَّثُ»خوب باشد  -

چه  سی ا دت؟ رجدوع بدرا  چده « تُرْجَعُونَ»زرد. مکلّفينس خدا با غير مکلّفين حرف رمی

 زرد. رجوع برا   سی ا ت  ه خدا با او حرف می  سی ا ت؟

 3«.تُرْجَعُونَ لَيْهِإِ وَ فَطَرَري الَّذي» -

دارم ال فات ا تس ولی ال فات به خاص ا تس طور ا ت. میفهممس آن هم همانمی -

 حيا   لّی ا ت.عام ريستس ال فات به إ ال فات به

 یعنی در همان زمينه عمومی هم... -

« ونَعُدجَری ا س تُلَدإِ ونَعُدرجِتَ»س «رجوع إلی ا س ترج  إلی ا »ال فات خاص ا تس  - 

 افر یک ماهه  قط شده ا تس این ره بُعد اوّل  بچههمه مکلّف هس ندس مگر  فّار باشند. 

ريسدتس بُعدد دوم: « آمَنُدوا الَّدذینَ» ا ت و ره بُعد دوم ا ت و ره بُعد  وم ا ت. بُعدد اوّل:

یددس بيا بچدهريس ند  ه تقاعا  نند  جنتة االیمان ريستس بُعد  وم پدر و مادر او اهل رّیذ

روردد. ایدن پددر و مدادر   ده در آتدش بداال و پدایين پدر و مادر در آتش باال و پایين می

                                                           

 .83عمرا ،   ه  ل. 1

 .57،   ه عککبوت. 2

 .22.  س،   ه 3
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ما را به آتدش بياوریدد  ده بدا  بچهتوارند تقاعا  نند  ه روردس ره پدر و مادر آتشين میمی

هدا هسد ند. هدا فرزرددان آنهسد ندس این جندتهم باشيمس ظلم ا تس رده  سداری  ده در 

هدا اهدل ردار هسد ند و تقاعدا  هس ند؟ فرزرد  ساری  ه هسد ند آن فرزردان چه  ساری

هدا  ده  دار  رکردردد و ها ظلم  نس اینها اابل ابول ريست  ه بلهس خدایا بيا به اینآن

دارردد  ده پددر و  جنتخواهد با هم باشيم و ره پدر و مادر اهل گناهی رکردردس دل ما می

 وِْلددانٌ»یدا  1«لَهُدمْ غِْلمدانٌ عَلَديْهِمْ یَطُدوفُ»د  ده ها باشنتقاعا  نند  ه این جنتمادر در 

 یا چه و چه... 2«مُخَلَّدُون

 ] ؤال[ -

  نيم.شودس مطرح میرمی ره -

 شود؟شامل اطفال رمی« كَرْهًا وَ طَوْعًا وَ لَهُ أَ ْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ» -

 ؟« ْلَمَأَ»س اطفال «أَ ْلَمَ»ولکن  سخيلی خوب -

 «.طَوْعًا وَ كَرْهًا» -

  ه تکليف ريست. « كَرْهًا»تکليف ا تس « طَوْعًا»س «أَ ْلَمَ» -

 باالخره. -

 ا ت. « كَرْهًا»ريستس بلکه « طَوْعًا»بله باالخرهس  نگ هم  -

 «.مَنْ فِي السَّماواتِ» -

ماواتِ وَ اْلددأَرْضِ طَوْعددًا وَ كَرْهددًا»فهممس مددی - چدده  سددی را « كَرْهددًا«. »مَددنْ فِددي السددَّ

 تکليف ريست.« كَرْهًا» س در تسليمِ«كَرْهًا»گيرد؟ می

 ] ؤال[ -

« طَوْعدًا أَوْ كَرْهدًا»؟ «أَ ْلَمَ»بسم ا س  جا « وَ لَهُ أَ ْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ» -

در بُعد التکليف دیگر چيست؟ در بُعد التکليف ا ت. « كَرْهًا»در بُعد تکليف ا تس « طَوْعًا»

 جزاء یعنی چه؟ 

 تنااض دارد. «إِلَيْهِ یُرْجَعُونَ»با  -

و ردار ا دتس شدما چده  جنتمگر رجوع إلی ا  إحياء و « وَ إِلَيْهِ یُرْجَعُونَ» سفهمممی -

 نمس ها بحثی ا دت  ده مدن  دؤاالت را مطدرح مدیگویيد؟ باید بحث  نيم. تمام اینمی

  َديِّئَةٍ جَدزاءُ»تر: مگر ره این ا دت  ده يد این اوالد الکفّار.  ؤال مهم نم. ببينعرض می

                                                           

 .24. طور،   ه 1

 .19؛ اکس  ،   ه 17. واقعه،   ه 2
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پس باید جزا   يّئه با  يّئه برابر  داش ه  2«تَعْمَلُونَ كُْن ُمْ ما تُجْزَوْنَ إِرَّما» 1س«مِْثلُها  َيِّئَةٌ

ی زده ا تس باشد  ورًاس  يارًاس مادّةًس مُدّةً. تساو  بين ا ت. اگر  سی یک مرتبه به  ر  س

 دردس  یتمرتبه. اگر  سی یک ماه  سی را اذ دهره  سزرندجا هم یک مرتبه به  ر او میآن

 نندس چرا دو ماه؟ اگر  سیس  سی را آتش زده ا ت و  ش ه  یتجا هم یک ماه او را اذآن

جا هم او را زرده  نندس آتش بزرند و بکشندس دیگر چرا مدام آتش بزرند و بکشندس ا تس آن

را؟ این  ؤال را توجه داش ه باشيد. ما این  ؤال را رسبت بده  دل رظراتدی  ده در بداب چ

  نيم.می ا معاد ا ت داریم و ببينيم از ارآن چه ا  فاده

عذاب بيشد ر از ا د حقاق ا دتس عذاب چند اح مال دارد؟ یک: ببينيد در باب تعذیبس 

قاق بيشد ر  ا دت  ده آخدر داردس عذاب بيش ر از ا د ح عد هم دارد:دو بُ الب هغلط ا تس 

ظلم ا ت. عذاب بيش ر از ا  حقاق آخر رداردس ظلم الرهایت ا ت. یک ظلم عاد  داریم 

 صددروز شدودس   سی  ه یک روز باید عدذاب ببيندد ده و یک ظلم ال رهایت. ظلم عاد :

 ال شودس این ظلم محدود ا ت و  احت مقدّس خداورد بدر  ا دت. یدک  دهروز شودس 

رهس این  سی  ه گناه او مدّت محدود  ا تس إلی غير النهایدة بسدوزدس ایدن ظلدم مرتبه 

ینسبون إلی ربنّا  بحاره تعالی ظلمًا إلی غير النّهایة هؤالء الّدذین »إلی غير النهایة ا ت. 

ا دت  ده عليده  ا یعندی یدک معارعده«. یخلّدون أهل النّار فدی الندار إلدی غيدر النهایدة

بدتر از الحاد ا تس بدتر از شرک ا دتس بددتر از هدر فکدر رحسدی العالمين شده ا تس رب

  نيدس اگر مغز مطلب را بشکافيد.ا ت  ه شما حساب 

 بله این ذاتًا ردار  ا دتس اینکه نندس به عنوان  ساری  ه به عنوان تقدّس تدرّس می

ران. این بزرگوار طباطبایی در الميزان و دیگران و دیگه مرحوم عالم زرند.این حرف را می

ذاتس ذات رار  ا ت. خوب ذات رار  یعنی چه؟ مثالً زغال را فرض  نيددس آتدش زدن در 

شدودس ذات ردار  محددود ا دتس ذات محددود  وزد و تمدام میزغال ذات رار  ا تس می

را چه  سی آفریده ا ت؟ آاایدان ا تس رار محدود ا ت اوّالً؛ ثاريًا این ملکوت ذات رار  

ن را ابالً رگف ه باشم. این ملکوت عملی  ه عمل  يّئه ا تس ملکوت ایشاید ت  نيدس دا

ذات رار  را چه  سی آفریده ا ت و چه  سدی مقدرّر  درده ا دت؟ در دو بُعدد تکدوین و 

 تشری  ظلم إلی غير النّهایه ا ت. 

                                                           

 .40. شوری،   ه 1

 .7؛ تحر م،   ه 16. طور،   ه 2
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در بُعد تشری  ظلم إلی غير النّهایة ا ت  ه این آدمی  ه گناهِ محدود  رده ا تس إلی 

در بُعد تکوین مگر خددا ادادر ربدود  ده ایدن ظلدم . تشری  و عمل هایة عذاب شودسغير النّ

تکوینی را رکند  ه این  سی  ه در یک مدّت معيّنی  دافر ا دت و مکدذّب بده آیدات ا  

ا تس روح اوس الب اوس عقل و فطرت او و عمل او و چه و چه یک ظاهر  دارردس خداورد 

این ظاهر ا ت به خل، الهیس ره ه این ملکوت ر يجآفریده ا ت و یک ملکوتی ا ت  ه 

اتوماتيکی. به خل، الهی و ادرت الهی و علم الهی ا ت. چرا خدا یک تکدوینی  درد  ده 

 این تکوین ظلم إلی غير النّهایة شود؟ پس این هم غلط ا ت.

خود این مطلب را اثبات  نند. آاایان فال دفهس آاایدان ه خواهند در فلسفآاایان  ه می

بزرگوار طباطبایی )رض( ا دتس در تفسدير اصدرار دارردد و در ه رفا و...  ه از جمله عالمع

ها  خود اصرار داررد  سی  ه ابدًا خالد فی النّار ا تس ذات او ذات رار  ا تس بده   اب

شدود ردار  ذات او ذات رار  ا ت. چون ذاتس ذات رار  ا دتس رمی !ا  دالل رگاه  نيد

 ح مال دارد: شود چند ارشود. رمی

 شود؛ذات رار  رور  گرددس رمی -1

 ؛شودذات رار  اعدام گرددس رمی -2

 .ذات رار  إلی غير النّهایة بسوزد -3

مطلب چه  سی گف ه؟ چه  سی این ذات رار  را خل،  رد؟ از  ه حال خارج ريست. 

رجيم را این ابوجهل راس این ابولهب راس این شيطان  ت  نيد.اس ا ت آاایان داخيلی حس

هدا محددود ها را المحدود خلد،  درد؟ عمدل آنچه  سی خل،  رد؟ خداورد. خداورد این

هدا آنه هدا محددود ا دتس ملکدوت اعمدال  ديّئها محدود ا تس تکوین آنا تس گناه آن

محدود ارار بدهد  ه خداورد ملکوت ال محدودهسه شود برا  اعمال  يّئمحدود ا تس رمی

ظلدم إلدی »س «ظلمٌ إلی غير النّهایة الهيًا»النّهایةس این ظلم ا ت. ذات رار  باشد إلی غير 

گویندد:  سدی  ده اهدل آتدش ا دت و را رسبت به خدا دادردس  ساری  ه می« غير النّهایة

هذا ظلمٌ إلی غيدر النّهایدة » وزد. ردارد إلی غير النّهایة  ه آخر رداردس می جنتشایس گی 

س چه عمالًس چه تشریعًاس تکوینًاس یعنی اضديه اتومداتيکی «منسوب إلی ربّنا  بحاره و تعالی

شود؟ یعنی وا ی  ه این آدم ظلم  دردس مشدرک شددس ا ت؟ یعنی از  ن رل خدا خارج می

پر ت شدس چه  ردس چه  ردس چه  رد؛ اگر خداورد در تحقّ، این ظلم فاعدل ا دتس در بت

إِرَّمدا »اعدل ا دت  ده آن بُعد   ه ظلم ريستس همچندين در خلد، ملکدوت ایدن عمدل ف

بُطُدورِهِمْ  ظُْلمًا إِرَّمدا یَدْأكُلُونَ فدي الَّذینَ یَْأكُلُونَ أَمْوالَ اْليَ امى»س «تُجْزَوْنَ ما كُْن ُمْ تَعْمَلُونَ
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 باب  باب مدال ی ديم ظداهرو جوجدههمان رار ا ت. این جوجه 1«رارًا وَ  َيَْصلَوْنَ  َعيرًا

تواردد خورد. باطن آن  ه بيش ر از ایدن رمیذّت و ول  میمزعفر خيلی خوشمزه ا تس با ل

 شود:بُعد رمیشود باشد. در چند باشد. عقالً هم رمی

ظاهر ا دتس ظداهر لک ا تس باطنی  ه بر مبنا   ه بر مبنا  مُ شود ملکوتیرمی -1

 محدودس باطن المحدود.

این عمل در  ل اگر بر فرض بشودس اگر هم بشود  ه ملکوت این عمل را  ه خود  -2

ابعاد محدود ا تس اگر هم امکان داش ه باشد  ه خداورد ملکوت خود را إلی غيدر النهایدة 

 رار  ندس این ظلم إلی غير النهایة در خل، ملکوت ا ت.

 ] ؤال[ -

 شدی گوید. فالن  س ممکن ا دت دزد   نددس آدماین اگر را آن روایت جعلی می -

إِرَّمدا تُجْدزَوْنَ مدا كُْند ُمْ »شودس اگر و مگر در  ار ريست. رمی ندس از حاال د ت او را ببریدس 

 ه عمل ريستس این بحثی ا دت  ده در بداب معداد  تسير «ما  ن م تَلوون»ره  س«تَعْمَلُونَ

 ردارد.  يهربار یتشده ا ت. بناءً علی هذا رار ابد

دران دیگدر  این بحث خلود ا ت  ه بعد هم باید بحث  نيم. تغيير جا  ه دادیدم بدرا

 نيم و بحث خلود را  مًّا و  يفًا بحث  ه راه دور هس ند و تشریف آوردردس اعالم عام می

رفر شدس بشود حاال هف اد رفرس   يصد نيمس چون  ه در رجف یک مقدار  بحث  ردیم می

در چالده  نيمس مدا  ده در ابرادو بحدث رمدی .هفت رفر هم یک رفر بشودس هيچ  س ريایدد

 نيمس در حوزه ا ت و باید این معارف الهی در حوزه مطرح بشود رده حث رمی ه ب ميدان

داردد گربه هدم می ح یواجبس واجب ا تس یعنی شش ماه با  مال جهالت... ه فقط مقدّم

 واجبس واجب ا ت. ه مقدّم

 :دو حالت بر مبنا  عدل دارد ا ت  ه جزا   يّئه دو حالت داردس مطلب دیگر این

ًاس  يفي ًا. یک  ال  فرس یک  ال عذابس ي ئه جزا ا ت زمارًاس مادّتًاس  مّبه مقدار  يّ -1

دو  ال  فرس دو  ال عذابس بيش ر ريست. ممکن ا ت یک آن  فدرس یدک آن آدم  شد ه 

ًاس  يفي ًاس به هر حال آن ي ا تس ولی یک عمر او را محروم  رده ا تس مطلبی ريست.  مّ

 مان مقدار باید به او بشودس این حدّ اعلی ا ت.مقدار   ه به  سی ظلم  رده ا تس ه

بياید  ترترس مق ضا  رحمت الهی چيست؟ این ا ت  ه از عدل مقدار  پایينپایين -2

ادر ما یمکن یخفّدف ربنّدا » و رحمت شود. یعنی آن مقدار   ه امکان دارد تخفيف بدهد.

                                                           

 .10. کس ء،   ه 1
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  َدبَقَْت»ق ضا ا تس چدون این م«  بحاره و تعالی عن العذاب إذا لم یکن ظلمًا باآلخرین

جدا و... و غضب خدا و عذاب خدا بر مبنا  این ا ت  ه اگدر خداوردد این 1«غَضَبَهُ رَحْمَ ُهُ

غضب رکندس عذاب رکند به دیگران ظلم خواهد شد و الّا اگر ظلم به دیگران ربود خداورد 

را  ابولهدب فداای بدهديچ اتبردس ولی ظلم به دیگران ا ت  ده هم به رار رمی را ابولهب

تر از عدل یدا ادر... پس پایينو این ادر ررجادر زحمت  شيدردس اینريف دس دیگران  ه این

توبدهس بدا  باالتر از عدل. باالتر از عدل  ه فضل ا تس  ساری  ه ا  حقاق عقاب داررد بدا

 تکفير حسنات  يّئات را.

هُ رُكَفِّرْ عَْنكُمْ  َديِّئاتِكُمْ وَ رُددْخِْلكُمْ مُددْخَالً إِنْ تَجْ َنِبُوا كَبائِرَ ما تُْنهَوْنَ عَْن»رساء: ه  ور

گوید اگر شما واجبات بزرگ را ترک  ردیدس  وچک را ابدول به عکس ردارد. رمی 2«كَریمًا

إِنْ تَجْ َنِبُدوا كَبدائِرَ مدا تُْنهَدوْنَ عَْندهُ »به عکس  اما نند.  نندس ابول می نندس ابول میرمی

 إِنَّ اْلحَسَناتِ یُْذهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِْكرى»س «مْ  َيِّئاتِكُمْ وَ رُدْخِْلكُمْ مُدْخَالً كَریمًارُكَفِّرْ عَْنكُ

  ه این مق ضا  لطف ا تس مق ضا  عطف ا ت.  3«لِلذَّاكِرینَ

شفاعتس تازه بعد از تمام این مراحل  ه اددرت توبده « بالحسنات تكفير السّيئات»توبه 

و ادرت تکفير  يئات بالحسنات ربودس ادرت شفاعت ربودس توبه باز جدا داردس تدا   نار رفت

آن مقدار جا دارد  ه اگر خداورد این عذاب را رکندس ظلم به دیگران ا ت بده خدود او  ده 

شود. بنابراین باید  ه عذاب رار  م در از ا د حقاق رمی یتظلم رشده ا تس خداورد  ه اذ

 نيد  ه پيغمبر ادر مدّت آن را زیاد میتر ا ت؟ چرا شما اینبيشگویيد باشدس چرا شما می

هدایی را بدا را مشاهده  ردردس دیدرد  ده زن جنتبزرگوار در معراج رار را مشاهده  ردرد و 

یک داره مو   ر ميان عقرب و مار و فالن آویزان  ردرد. این چيست؟ یک داره موس تازه 

يستس گناه صغيره ا ت. این مبالغات چيست  ه شدما حجاب هم راه برو  گناه  بيره ربی

 نيدد؟ بدا یدک دارده مدو ایدن زن را آویدزان  ردردد و  نيد و مردم را از دین خدارج میمی

زريد؟ اصالً  ساری  ه شما می ها چيست شد و پيغمبر دید. این حرفطور عذاب میهمين

تدر از ردار ا دتس یعندی بزرگ خيلدی جنت ه در رار خواهند ماردس زیاد ريس ندس  م هس ند. 

تر از رظر مکان رهس بلکه از رظر مکارت. حاال اهل النّار مارند اهدل الجندة ا دت. مدا بزرگ

  نيمس چون مطالب مقدار  جدید ا ت.را عرض رمی يهگویيمس بقاهل الجنة را اوّل می
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راس طدور ريسدت  ده هدر  سدی درجات داردس درجات مکاریس درجات مکار یس این جنت

بررددس جدا میتر از او را به آنبرردس پایينجا میالعظمی آنا همه را در یک باغ ببررد. آیت

لَهدا  َدبعَةُ أَبْدوابٍ »طور ا دت اگر زیارت باشدس مطلب دیگر  ا ت. در رار هم همين الب ه

وس گاهفدت طبقده ا دتس شديطانس گداوس پلندگس شديطان 1«لِكُلِّ بدابٍ مِدْنهُمْ جُدْزءَ مَْقسُدومٌ

شيطان و ا بس هفت مرحله ا دتس دررددگیس خوررددگیس شديطنت  ده پلنگس گاوشيطان

 هفت مورد را ابالً عرض  ردیم.

هر درْ ی هم مراحل داردس اگر گف ند هفت روع زردان ا تس این هفت روع زردان با هم 

داردس ها  گوراگون داردس مفرد داردس غير مفدرد فرق داردس هر یک از این هفت روع هم اتاق

داردس  م ا تس زیاد ريست. بر حسب در دات مسديئين  با اعمال شااّه داردس غير داردس طول

و در ات  فّار و در ات ارکار و در ات تکدذیبس در ردار در دات ا دتس من هدا هفدت درْک 

ا  هم دارا  مراحلی ا ت. حاال  دؤال. ایدن  دؤال را اصلی دارد و هر در ی و هر طبقه

سان الّذ  یس ح،ّ النار فقط و ما یس ح،ّ الجنة اطالادًا علدی در داتٍ االر»جواب بدهيد. 

ایدن « عدّة احيارًا یس ح، النار  نةً واحدة ثم الموت  ن ين م  السنين السنين ثم المدوت

تر از ردارد. ولکن مثدل ابولهدب ريسدتس پدایين ا  سی ا ت  ه حسنه رداردس هيچ حسنه

مارندد؟ إلدی غيدر النّهایدة  ده ردس هر دو یکسان میرا ردا جنتا  حقاق  اماابولهب ا تس 

مارندس چرا؟ ابولهب باید عدذاب ابدولهبی یکسان می« أَبَدًا فيها خالِدینَ»غلط ا تس هر دو 

 بشود و خيلی زیاد.

ماتده  نندد و عدذاب  نندد  دافی ا دتس بعدد او را إ این آدمی  ه اگدر یدک  دال او را

هایة باشد؟ چرا ابدًا به این معنا  ده مدادامی  ده ردار بميرارندس  افی ا تس چرا إلی غير النّ

 ردارردس باید در رار باشند.  جنتا تس اهل رار   ه ا  حقاق 

ا  ا ت  ه ما آیه شود یازدهس دوازدهمی احيارًا فکر سچيز   ه مزاحم این مطلب ا ت

ل ردار هدم شود  ه مادامی  ه ردار ا دتس اهدجا گمان میتفسير آوردیمس از این 15در جلد 

اد یخيّل االرسان ما دامت النار فالعابدون فی النار خالددون ابددیًّا فدی الندار أیّدًا »هس ند. 

مدا ادبالً « ثُدمَّ ال یَمُدوتُ فيهدا» 2«ثُدمَّ ال یَمُدوتُ فيهدا وَ ال یَحْيدى» انس منها اوله تعدالی: 

 وَ یَ َجَنَّبُهَا اْلأَْشقَى»ا ت؟ چه  سی « ثُمَّ ال یَمُوتُ فيها وَ ال یَحْيى» نيمس این ا  دالل می
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فإذا مات ارسانٌ ال یس ح،ّ »س «وَ ال یَحْيى ثُمَّ ال یَمُوتُ فيها» 1«الَّذ  یَْصلَى النَّارَ اْلكُبْرى *

ثُدمَّ »س «الجنة اذا ذاق عذابه فی النّار و ابل أن تخمد النار أماته ا  تعالی خالف هذا اآلیدة

آاایان رو  ایدن آیده فکدر  نيددس چده  دار بایدد  درد؟ مدا  ده « يىال یَمُوتُ فيها وَ ال یَحْ

هدا اینخواهيم بر مبنا  ارآن بحث  نيمس ارآن هم  ه بر خالف فطدرت و عددالت و می

ا  آیدهس آن آیده یدازدهها امام عدالت و امام فضيلت ا ت. در ميان اینه مطلبی ردارد. هم

ایس ندس چون با آن هيچ وات  ار  ردارردد شود بایس ند و هيچ وات رمی ه رو  آن می

من ال یس ح،ّ الجنة و اره « »وَ ال یَحْيى ثُمَّ ال یَمُوتُ فيها»چه  سی؟ « ثُمَّ ال یَمُوتُ فيها»

مذا یسدوّ  بيدنهم بدالخلود ابددیًّا مدادامهم ل یس ح،ّ النار و المس حقون النار در ات عدّة

دیگدر ا دت  ده ه آید یازدهرا باید جواب بدهيمس این  ؤال « احياء و ما دامت النار موجودة

محور   ؤال مطدرح ريسدتس ه جا بحث  ردیمس ولی آیمراجعه  نيد و آن 15باید به جلد 

 در بحث مطرح ريست. 

 وَ حِبُّهُتُ لِمَا نَاوَفِّْق وَ اْلعَظِيمِ اْلقُرْآنِ مَعَارِفِ وَ اْلإِیمَانِ و اْلعِْلمِ بِنُورِ صُدُورَرَا اْشرَحْ اللَّهُمَّ»

 . «تَرْعَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْعَاهُ

 .«عَلَيْکُمْ السَّلَامُ وَ»
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آلِهِ  عَلَى وَ مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّىوَ  اْلعالَمينَ  رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِینَ 

 

و هم  جنتار  ه ثواب و عقاب ا ت از رظر اح مالس هم از برا  اهل و ر جنتجریان 

طور ا ت از برا  اهل رار چهار بُعد  ا ت. رسبت به اهل رار ابعاد آن بر حسب تصوّر این

هاس رده همدهس اهدل آن الب هردارردس  جنت نم. بُعد اوّل اهل رار  ه ا  حقاق  ه عرض می

ها داده شده ا دت  ده خلود ابد  عذاب برا  اینه رداررد و وعد جنترار   ه ا  حقاق 

خلود ابد  رار  اماآیه داردس  ده جنتارآن  ه آیه بيش ر ردارد و از برا  خلود ابد   ل در 

ها چهار اح مدال ا دت. یدک اح مدال ایدن  ه آیه به عنوان ابد بيش ر رداردس رسبت به آن

لم إلی غير النّهایة ا ت. ظلم إلی غيدر إلی غير النّهایة باشدس این ظ يهاله یتا ت  ه ابد

 .النّهایة را به عدل و فضل إلی غير النّهایة رسبت دادن وااعًا ظلم إلی غير النّهایة ا ت

هدا ها بيش از ا د حقاق عدذاب آنبُعد دوم این ا ت  ه خلود ابد  و عذاب ابد  آن

درصدد هدا صدآناین ا ت  ه عذاب  باشد ولی محدود باشدس این ظلم محدود ا ت.  وم

ها برابر باشدس این عدل ا ت. چهارم فضل ا دت  ده خداوردد در خلود ابد  با گناهان آن

تدر از ا د حقاق ها در خلود ابد   مخلود ابد  داده ا تس این عذاب آنه م عال اگر وعد

تر ا ت  ه ظلم به دیگران رباشدد. تقليدل در عدذاب مسد حقّين ها ا تس آن مقدار  مآن

خلود ابد  رارس آن مقدار   ه ظلم به دیگران رباشد و آیدات بيّنداتی شداهد بدر عذاب در 

 كُدلَّ وَ ِدعَْت یرَحْمَ د وَ»این مطلب ا ت  ه رحمت خداورد شدامل همگدان خواهدد شدد 
ا ت؟ ابولهب و ابوجهل و ابو دذاو ابو دذا  ده  مگر ابولهب شیء ريستس ال شیء 1«ءٍشَيْ
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 كُدلَّ وَ ِعَْت یرَحْمَ »ها هم محدود ا تس آیا مق ضا  ابد آنخلود ابد  فی النّار داررد و 
و آیاتی از این ابيلس این ريست  ه  م ر از ا  حقاق خود عذاب شورد به مقددار  « ءٍیْشَ

  ه این  م ر عذاب  ردنس ظلم به دیگران رباشد. این چهار بود. 

رودس و هم  وم  نار میبا این چهار اح مالی  ه عرض  ردیم اح مال اوّل و هم دوم 

س  مّدًاس  يفدًا عدذاب تًاس مدّتًااح مال چهارم ا ت  ه اگر خالدین ابد  فی النبار هس ند ماد

تر از آن مقدار  ا ت  ه ا  حقاق دارردس چون مق ضا  فضل ا ت و مق ضدا  ها  مآن

 شود.ا ت. این به اهل رار مربوط می« ءٍیْشَ كُلَّ»بر  يهشمول رحمت اله

تر از مقددار غلط ا ت و بيش يهالهه عذابس إلی غير النّهایه إلی غير النّهای یتبدپس ا

محدوده ريز غلط  یتا  حقاق عذاب درابدیت محدوده غلط ا ت و به مقدار عذاب در ابد

هدا در خلدود ماردد  ده عدذاب آنتر ا ت. اح مال چهارم میررگا تس گرچه غلط آن  م

 نيمس همده را ا  حقاق ا تس این یک مطلب ا ت. بحدث مدیتر از ادر ابد  فی النّار  م

 جا روش م. این

خواهيم بحث  نيمس روش يم. معنا  خلود این ابد چيست؟ خلود معلوم ا تس رمی دوم:

ماردن در یک جا إلی غير النّهایة ريستس به چند دليلس به دليل لغدو س بده دليدل وااعدیس 

مس یک خلود خال، داریدمس خلدود خدال،س خلدود چون ما یک خلود مربوط داریمس خل، داری

 خالقی إلی غير النّهایة ا ت ازالًٌَ و ابدًا إلی غير البدایة و إلی غيدر النّهایدة ا دت. خلدود

خلقی چيست؟ هم اوّل دارد و هم آخر دارد. این یک دليلس دليدل لغدو : خلدود در ادرآن 

خلود فی الجنّة و فی النّار  آیه لفظ 84شریف یا خلود ابد  ا ت یا خلود غير ابد  ا تس 

و  جنتايد ابد  خلود در  ده موردايد ابد  خورده ا تس در   يزدهآیه  84را داردس در این 

 ايد خلود ابد  در رار ا ت.  مورد در  ه

اگر چنارچه معنا  لغو  خلود بقاء إلی غير النّهایة بودس به هر یک از این  ه معنا  ده 

 نيمس نا داردس اگر چنارچه خلود در رار  ه داریم بحدث مدی نيمس چون ابد  ه مععرض می

یا چهس ابد  ه دیگر معنا رداشدتس ابدد مطلدب  هاین خلود إلی غير النّهایة بود یا عمرًا یا چ

ها  اجاق  ه آهنی و این پایه 1«یقال لألثافی خوالد»ر ارد. از رظر لغت هم  ه اعافه می

ی إلدی غيدر النّهایدة ا دت؟ هدزار  دال ا دت؟ ردهس گویندس یعندیا  نگی ا ت را خوالد می

س خوالدس مارددری ا دت. بشود ه  ج  ريستماردس این چوب ريست  ه بسوزدس این  يم می

من هدا ایدن مارددری گداه در بخشدی از عمدر شدما  معمدولیس ماردری در بُعد عرفی و در بُعد
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دريدا مارددری ا دت. ماردری ا ت و گاه تا آخر عمر شما ماردری ا ت و گاه تدا آخدر عمدر 

 ه در مقدار  آن اما ه تا آخر عمر دريا ماردری ا تس خلود ابد  در بُعد خلقی ا ت و آن

رودس این مطل، خلود ا تس خلود ابد  ريستس خلود غير گذرد و از بين میاز عمر شما می

 ابد  ا ت. پس یا خلود غير ابد  ا ت و یا خلود ابد  ا ت. 

ماردس گاه دو  الس گداه مراحل دارد. گاه یک  ال در جهنّم میاین خلود غير ابد  هم 

طور مارد. خلود غير ابد  در اتی دارد. خلود ابد  هم همين ال می پنجاهپنج  الس گاه 

آن غلط ا دتس بلکده دو مرحلده ه ا ت. در خلود ابد  هم  ه مرحله ا ت  ه یک مرحل

لود ابد  إلی غير النّهایة ا ت. دوم غلط در خلود ابد  فی النّار خه غلط ا تس یک مرحل

خلود ابد  ما دامت النّار ا ت. مادامی  ه زردان وجود داردس این شخص زرداری ا تس رده 

زردان ا دت و  مادامی  ه زرده ا تس چون وا ی هم مردس هنوز زردان وجود داردس یک ابدِ

الهی یعندی إلدی  وااعی ا ت. پس  ه ابد داریم: ابد وااعی شخص ا تس یک ابدِ یک ابدِ

غير النّهایةس ابد رار  یعنی مادامی  ه رار وجود داردس ابد عمر  مادامی  ه زرده ا تس مدا 

 ه ابد بيش ر رداریمس بيش ر از این  ه ابد را رداریم. ابد اوّلی  ه ابد إلی غير النّهایة ا دت 

عابدین ا ت؟ تمام ه  ه باطل ا تس ظلم إلی غير النّهایة ا ت. ابد مادامت النّار برا  هم

 ساری  ه خلود ابد  فی النّار داررد ابد مادامت النّدار هسد ند؟ ایدن ظلدم ا دت.  سداری 

هس ند  ه باید مادام العمر عذاب شورد و بعد افناء گردردس بحث ما راج  به  سداری ا دت 

رورد وا ی  ده عدذاب رخواهند بودس ابالً عرض  ردمس  ساری  ه در رار می جنت ه اهل 

 نيم. را ردارردس این را بحث مدی جنتبرگشت رداررد و ا  حقاق  جنتبينندس به را می خود

لَوْرَها»ها رداررددس بعضدی جندتها برابر هس ند؟  سداری  ده اصدالً ا د حقاق آیا این « یَصدْ

ها ها  جهنّم هس ند و این محورها  اصدلی عداللت هسد ندس بعضدیهس ندس  نده هيزم

اصدل و ه  نددس دارا  در داتی ا دت. مجموعدهدا هدم فدرق میيتتاب  هس ند و ایدن تبع

ابددها ه ردارردس آیا اگر خلود ابد  ا تس خلود ابد  هم جنتهایی  ه اصالً ا  حقاق فرع

تدر از ابوجهدل یکسان ا ت؟ یعنی ابد ابوجهل  ه مادامت النّار ا ت با ابد دیگر   ده  م

مارندد هدم ا دت؟ ایدن ظلدم  تًادّس مُتًامارًاس مادا ت باز هم مادامت النّار ا ت.  مًّاس  يفًاس ز

ا ت. ظلم در تعذیب  ه هيچس بلکه عدل آن هم  ده هديچس بلکده بایدد فضدل در تعدذیب 

 باشد. 

عدل در تعذیب این ا ت  ه عذاب این دو رفر برابر باشدس یکی صد  ح یآیا مق ضا  

آدم  شد ه ا دت در رفر آدم  ش ه ا ت و دیگر  یک رفر را  ش ه ا ت. آدمی  ه صددتا 
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تا هدم بيشد ر  شد ه 99« أَبَدًا»یکی هم  ه  ش ه ا ت  1«خالِدینَ فيها أَبَدًا»ارآن دارد  ه 

شود. از رظر تصوّر ابد فی ها  زردان هم برابرس این رمیا تس زردان هر دو برابر و مشقّت

ابدد فدی النّدار  ده شود بحث  رد. از رظر تصدوّر تصوّرًا هم می الب هالنّارس ابد فی الجنّة و 

وارد ريست. ابد  هابر حسب اخ الف در ات وارد ا تس یکی از آن اح مال اح مال داردس دو

ابدد محددود « هِ،ُ بِدلحَیَ وَ»فی النّار   ه اصالً و  لًّا غلط ا ت ابد إلی غير النّهایة ا ت 

بگذاریدد. چهدارم ماردس این را  نار عذاب میه بيش ر از ا  حقاق عذاب. ابد محدود به ارداز

ر از مقدار عذاب هم یا ابد ردار تر از مقدار عذاب. این ابد محدود  مماردس ابد محدود  ممی

 ابد عمر  سی  ه در خود رار ا ت. ا ت یا

حرفی  ه تا به حال رگف يمس باید بگویيمس بر مبنا و محور آیات. اشخاصدی از اهدل ردار 

ا  حقاق رار تا یک حدد محددود  مدادامی رداررد ولکن  جنتهس ند  ه هرگز ا  حقاق 

چقدر بنا ا ت  ه زرده باشد  س ال بيست الس  شصت الس  پنجاه ه زرده هس ندس داررد. 

بدرا   جندتدر  اینکدهو زرده بودن او اصالً برا  چيست؟ برا  چه در رار زرده باشد؟  ما 

المين. در ردار بدرا  عالربزرده باشدس برا  تواتر رحمت  جنتچه زرده باشد؟ برا  این در 

 ال ا تس پس  پنجاهچه زرده باشد؟ برا  عذاب مس ح، را دیدنس اگر عذاب مس ح، او 

هزار  ال بعدد هدم ردار باشددس  ده ال در رارس اگر  پنجاه ال باشدس  پنجاهعمر او هم باید 

برود  ه ارار ريستس یا بمارد  ه ظلم ا دتس بایدد  جنت ال باید چه شود؟ یا به  150این 

 بميرد. 

 نيم. من تمام آیدات را مجددد مالحظده را بحث می« وَ ال یَحْيىال یَمُوتُ فيها »آیات 

ا دراء ه ا   ده مدا در  دورآیده دوازده نيم. آن  ردم و یادداشت هم  ردم  ه مراجعه می

شودس اگر به این آیات مراجعه شدود گمدان بحث  ردیم به عنوان این تخيّلی  ه احيارًا می

 ه رار إلی غير النّهایة الحقيقيه ا ت... نم  می

                                                           

 .169. کس ء،   ه 1
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