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عمری دارند. عمر  یتناری هم ندارند، استحقاق ابد یتاستحقاق ابد اما...ندارند، 

عمر نار تمام شود، این مربوط است بهه مقهدار  اینکهشود قبل از ها هم که تمام میآن

کشهد، سال عذاب می پنجاهسال عذاب بکشد،  پنجاهها دارند. باید استحقاقی که این

سال، کمتر است، بیشتر است. با قیهد  دهال است، س دهیک سال است، یک سال است، 

ندارند و استحقاق نهار ههم بهر مبنهای الهل ا ههی  جنتها اصالً استحقاق این اینکه

 کمتر از استحقاق و کمتر از استحقاق، کمتر از مدّت عمر نار است.

پس مدّت عمر نار برای چیست؟ آمدیم و خاموش خواهد شد، تا چه زمانی وجود 

اوّل استحقاق عذاب را دارند و عذاب ه درج 1«أَبَدًا ایها خا ِدینَ»ن وقتی که دارد؟ تا آ

الها ال»گوید کهه شوند، تا آن وقت که در قرآن شریف میمی قَ  إاِلَّ یَصهال اقه،،  2«ا الأَشهال

از  یاداریم، شقی داریم، اشهق یاست، شقی نه. ما اشق برای اشقی« یصَلال«. »ا الأَشالقَ »

ها اوّل کسانی که تمام  عنته خالقی، عملی، عقیدتی و غیره، درجنظر اکری، علمی، ا

کلّی هستند ی ااشقکلّی. کسانی که ی ااشقاین است، اشقی ها جمع شده است، در آن

شهوند. ها با خاموش شهدن نهار خهاموش میها جمع است، اینها در آنو تمام ملعنت

 شهوند وداخهل نهار می هاشهقی بعلهی نیستند چطور؟ شقی. خوباشقی کسانی که 

ندارنهد. ایهن شهقی کهه  جنهتها اصالً استحقاق روند، یا زیاد یا کم، بعلیبیرون می
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آیهات را نوشهتیم و تمهام را بحه  ه صهدق کنهد. همهاشهقی بدترین مراحل نیست که 

 خواهیم کرد.

نیست، این بنیانگذار اساد و انحراف و ضهال ت و للهم  جحیملی صَ که این شقی

خود، آن هم بر مبنای عهدل یها بهاالتر الهل،  یتتابع است. به مقدار تابعنیست، بلکه 

کی که مناسب بها اسهتحقاق عهذاب مدّتی در نار عمر کند، آن هم در دَرَکی که، در درْ

هها بایهد در نار بمیهرد، این اینکهاو است، بعدًا هم خداوند او را بمیراند. یعنی قبل از 

برونهد ایهن خهالف اسهت، چهون  جنتم است، اگر به نار بمیرند. اگر در نار بمانند لل

و ال سهیّما تها آخهرین جنهت نهدارد ندارند. کسی کهه اسهتحقاق  جنتاصالً استحقاق 

نار است. این در مورد  جنتراتن او برای اهل  جنتمرحله استحقاق نار دارد، اصالً 

 نار.

ل ایهن عدن. یک احتما جنته ا بتهم دارای این چهار احتمال است،  جنت، جنت

باشهد، « یر ا نّهایة ا حقیقیّة ا رّبانیّةإ ی غ»کنیم و دوست داریم که است که ما اکر می

شهود. خواههد، میکه وجهود دارد، و هی د یهل میشود، خوب اینتا ندارد، این هم می

میلیهون بدههد، و هی حتمهی بایهد بدههد؟  صهدشود خداوند بهه شهما همهین امهروز می

شهود خداونهد شودی که شود نیست. میداد دیگر. هر میرجحان دارد؟ اگر داشت می

یهر إ هی غ» جنهترا که خیلهی صها ه هسهتند و خیلهی شایسهته هسهتند در  جنتاهل 

شود، واجب است؟ راجه است؟ حکمت نگه دارد، خوب می« ا نّهایة ا حقیقیّة ا ربّانیّة

ههزار  صدهزار تومان بدهد، شاید  دهاست؟ چه کسی گفته؟ شاید حکمت او است که 

ارمایید که دائم ا فیض است، بسهم ا!  یعنهی دائهم ا فهیض در یکهی تومان بدهد. می

طور إ ی غیر ا نّهایة. دوام ایض است؟ خوب این برای دیگری، این برای دیگری، همین

ای اااضهه یتواقعهی کهه معنها نهدارد، ابهد یتهم معنا دارد، دوام ایض به معنهای ابهد

 عا مین که شما بیایید بگویید.ا بر ایاااضه یتاست. ابد

شهود؟ مگهر عا مین هنگامی بیاید که هیچ خلقی ندارد، چرا نمیا ربشود که نمی

شهود یها نهداریم؟ خهدا بهود و ههیچ چیهز نبهود. نمی 1«ءٌشهَ ْ مَعَههُ یَكُنْ  َمْ وَ ا لَّهُ كَانَ»

له  کنهد یها نکنهد. شود؟ خوب بعد هم خدا باشد و هیچ چیزی نباشد، حاال بعد خمی

 حاال ارض کنید که دوام ایض است.

 ]سؤال[ -
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معنهی زمهانی آن را عهرض کهردم. اصهالً من این معنای دوم آن است،  ،اهمممی -

، بهودن اصهلی، کهون زمهانی نهه، کهون گهویمرا نمیخل  نبود، خدا بود، بودن زمهانی 

 کیانی، نه کون زمانی.

 ]سؤال[ -

 جنتکنم. حاال در کنم حلور برادران عرض میمی یادم نرود، چون من تنظیم -

که اصالً آخر نهدارد امکهان دارد، اگهر ههم در تفسهیر یها در « إ ی غیر ا نّهایة ا واقعیّة»

دارد، حوار اشکال کردیم، جواب آن را دادیم که بعد مراجعهه کنیهد. اشهکال عقلهی نه

یهک جها جمهع  یهتت یک جا جمع نیست، چهون النهانهایامکان دارد. وانگهی این ال

شود. چون یهک جها جمهع نیسهت، م هل  تشود بدایت داشته باشد و النهاینیست، می

الً در حهوار ا بتهعدد، عدد نهایت دارد؟ نه، و ی یک جا که نیسهت. ایهن  آمهده ه مفصهّ

. و ی بر این مطلب د یل داریم؟ ما هرگز بر این مطلهب د یهل است، شما مراجعه کنید

 کنیم.از کتاب ا! پیدا کردید استفاده میاگر کردم، آقایان نداریم. من تاکنون پیدا ن

 ]سؤال[ -

کنیم خیر. چون منِ امروز غیر از منِ دیروز گفتم، و ی حاال عرض میمی من ،نه -

جا من به د یل پیدا نکردم، خیلی زیاد هم گشتم، تمام قرآن را گشتم کهه است. تا این

را حفههه هسههتیم، و ههیکن بههه حفههه اکتفهها شههود گفههت تقریبههی قههرآن موضههوعی هههم می

کنیم و وابسته به ا معجم ههم هسهتیم. یهک آیهه دال هت داشهته باشهد، نهه از آیهه نمی

 اینکههاستدالل بتراشیم، استدالل تراشیدن غیهر از دال هت داشهتن اسهت. دال هت یعنهی 

بهر ایهن  د یلی مها است که اصالً آخر ندارد؟« ةإ ی غیر ا نّهایة ا حقیقیّة ا رّبانیّ» جنت

 .مطلب نداریم

إ ی غیر ا نّهایهة »بر مبنای الل است و کن  جنتبر مبنای الل، بله.  جنت دوم:

دوام  1،«أُكُلُهها دائِهمٌ»طهور نیست. مقدار زیادی، مقداری زیادی، همین« االبدیّة اال هیّة

کهی اسهت، م هل ههم ی« أُكُلُهها دائِهمٌ»اگر مُرد باز دائم؟ « أُكُلُها دائِمٌ»ا! یا دوام خل ؟ 

ب االنهی مرته، اگهر بهه کسهی گفتهیم کهه مهمهان «أُكُلُهها دائِهمٌ» 2«.مَجْهذُو ٍ غَیْهرَ عَطاءً»

« أُكُلُهها دائِهمٌ»خورد؟ دیگر خورد؟ بعد از مردن هم میخورد، یعنی اگر مرد هم میمی

ای خورد، چون بایهد خورنهدهمیرد  یعنی مادامی که وجود دارد میگوییم نمیکه نمی
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خورد. این که بر مطلبی د تا بخورد. اگر مرده است دیگر کسی که مرده است، نمیباش

 که الل بسیار زیاد است. جنتپس این احتمال دوم راجع به  شود.د یل نمی

اصل جهزا، اگهر نباشهد کهه ههیچ. اگهر ه سوم: عدل، اگر بر مبنای عدل باشد با وعد

 م هلکهار بهودیم؟ مها طلب ،دادیمزد را به مها نمهه را و وعد جنتاصل ه خداوند وعد

یک میلیون را بگیر، این راه، این چاه، برو کار  این گوید: آقامیپدری که به پسر خود 

 کن. کار کرد از پدر طلب دارد؟ نه. به نفع خودش است. 

هها مکلّفان هر چه کردند و هر کاری کردند، هر طور بوده اسهت، بهه نفهع خهود آن

هها اسهتحقاق ندارنهد؟ و هی بر مبنای عدل بدون وعهده ایناست. به طور اتوماتیکی و 

کنیم. حاال اگر خداوند وعهده داد خداوند وعده داده، چون وعده داده داریم بح  می

است؟ نه، یهک حسهنه،  1«تَجْري جَنَّاتٍ»و خواست به مقدار عدل جزاء بدهد، این همه 

د. ایهن ههم احتمهال یک ثواب، مقدار آن چقدر است؟ مقدار آن خیلی کم خواهد بهو

 سوم.

للهم بشهود. اههل  جنهتبه اهل  .گوییمللم است. احتمال را می :احتمال چهارم

نبرند. هم در اصل و هم در ارع، بر مبنای وعده و بهر  جنترا به نار ببرند یا به  جنت

تهوانیم از کتهاب ا! اسهتفاده کنهیم و مبنای الوعده این درست نیست. آنچه که ما می

 وَ دائِهمٌ أُكُلُهها»اسهت، « مَجْهذُو ٍ غَیْهرَ عَطهاءً»نقالً و عقالً درست است، صحیه است، 

تها  دست بیاوریم، به توانیم از قرآنرا ما نمی« إ ی غیر نهایة ا واقعیّة» امااست، « الِلُّه

جا که من نتوانستم پیدا کنم. آقایان بگردید، شاید شما پیدا کنید و استفاده کنهیم. این

 ری است که ما چند روز روی این مبنا صحبت داریم.این بح  محو

 ]سؤال[ -

کهه  جنهتکنیم، اههل اهل نار بحه  مهی مورد کنیم، ما اآلن درکم بح  میکم -

ه کنیم. آیاتی کهه دربهارشما هستید برای بعد است، ما اآلن در مورد اهل نار بح  می

ا قیامهة اسهت، نهه ههر ف مربهوط بهه خلهود یهوم آیه در قرآن شهری 84خلود است، کلّی 

گهوییم، نهه. شهما نگهاه ها را نمیآن ،برای دنیا است 2«ا الأَرْضِ إِ َ  أَخاللَدَ  كِنَّهُ» خلودی

نکنید که هر جا خ و الم و دال بود، همه را به حساب بیاورید، نه، خلود راجع به دنیا 

بهری، بعهد است، خلود راجع به کجا است نه، خلود در ثواب یا عذاب یوم ا قیامهة ا ک
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آیه با اختالف صیغ ما راجع بهه خلهود  84کنیم، حدود االحیاء، آن را داریم بح  می

 داریم.

آیه، یعنی تقریبی یک دهم، یهک نههم،  فهه ابهد را دارد.  سیزدهآیه اق،  84از این 

مهورد آن مربهوط بهه ابهدیت خلهود ده تا، سهیزدهاین  ، ازجایی هم که  فه ابد داردآن

« الِلُّهه وَ دائِهمٌ أُكُلُهها»و « مَجْهذُو ٍ غَیْرَ عَطاءً»ه آیات ا بتبه  فه ابد. است،  جنتاهل 

کنیم. به عنوان  فه ابد که بعهد ند، و ی  فه ابد را عرض مینرساها هم ابدیت میآن

مورد داریم و راجع بهه اههل نهار سهه مهورد  ده جنتآید ما راجع به اهل از خلود می

داریم و هم از برای اهل نار داریم.  جنتد هم از برای اهل آیات دیگر خلو اماداریم. 

دو آیه در قهرآن شهریف اسهت کهه ست: از برای اهل نار چند رشته آیات خلود ابدی ا

إِنَّكُهمْ وَ مها تَعْبُهدُونَ » 2،«حَصَبُ جَهَهنَّمَ» 1،«حَطَبی  ِجَهَنَّمَ»کند که این دو آیه ت بیت می

 «.حَطَبی  ِجَهَنَّمَ»یا « هَنَّمَمِنْ دُونِ ا لَّهِ حَصَبُ جَ

ههها اگههر حصههب و حطههب جهههنّم از بههین بههرود دیگههر جهههنّم آتهه  نههدارد، این

، «وَقُهودُ ا نَّهارِ» 3«.أُو ئِهََ هُهمْ وَقُهودُ ا نَّهارِ»دیگهر: ه های جهنّم است. یک آیههیزمکنده

و آن یهک معنها ابهدیت ، سه تعبیهر اسهت و یهک معنها «حَصَبُ جَهَنَّمَ»، «حَطَبی  ِجَهَنَّمَ»

عدی که صحیه است. ابدیت بر مبنای الل، نه بر مبنای عدل و است، ابدیت در آن بُ

بلکه ابدیت بر مبنهای الهل، یعنهی مهادامی کهه  اللم،نه بر مبنای للم و نه بر مبنای 

 که نار است، منتها مادامی که نار...این زنده است یا مادامی 

 ]سؤال[ -

سال عذاب شود، اگهر  صد  الل است دیگر. اگر بنا است کمتر از عذاب مستح -

تها ده ،تها بزننهدنودتا چهوب بزننهد صدسال شود، این الل است، اگر بنا است که  نود

 ا َّته  ا نَّهارَ اَهاتَّقُوا: »24ه بقره، آیهه ، م الً سور«وَقُودُ ا نَّارِ»الل است. حاال این آیات 

وقود ابد است. چه ابدی؟ ابد نار است. چون دو ابد داریم:  «ا الحِجارَةُ وَ ا نَّاسُ وَقُودُهَا

یک ابد نار است یک ابد عمر است، ابد عمر قبل از ابد نهار اسهت. ممکهن اسهت عمهر 

سال باشد. پس این ابدها بها ههم  صدسال باشد، و ی خود نار  پنجاهعذاب او در نار 

وَقُهودُ »نار اسهت، بهرای شود، یک ابد مربوط به ابد ارق دارد. آن ابد صحیه بخ  می
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است و تعبیرات دیگر که آیات گونهاگون « ا الأَشالقَ »است،  «حَصَبُ جَهَنَّمَ»است، « ا نَّارِ

 داریم.

 ؛«ا الحِجارَةُ وَ ا نَّاسُ وَقُودُهَا ا َّت  ا نَّارَ اَاتَّقُوا» -1

كُمْ قُههوا: »6ه آیهه )تحههریم ، 66ه سههور -2  وَ ا نَّههاسُ ودُهَههاوَقُ نههارًا أَهْلههیكُمْ وَ أَنالفُسههَ

 ؛«ا الحِجارَةُ

 «. ا نَّارِ وَقُودُ هُمْ أُو ئََِ وَ: »10ه عمران، آیآله سور -3

چنهد تعبیهر شهد؟ «. صَلیُ ا جَحهیم»، «حَطَبی  ِجَهَنَّمَ»، «حَصَبُ جَهَنَّمَ»، «ا نَّارِ وَقُودُ»

لیُ ا جَحهیم»، «حَطَبهی  ِجَهَهنَّمَ»، «حَصَبُ جَهَهنَّمَ»، «ا نَّارِ وَقُودُ» ایهن چههار مهورد «. صهَ

آقایان دقت  دوم ابد هستند، چون ابد دو مرحله دارد، خیلی بح  دقی  است،ه مرحل

من نباشد. این چهار تعبیهر حسهاب دارد، ایهن ه د و کار هم بکنید، اق، به عهدارمایی

که اآلن « صَلیُ ا جَحیم» ،«حَطَبی  ِجَهَنَّمَ»، «حَصَبُ جَهَنَّمَ»، «ا نَّارِ وَقُودُ»چهار تعبیر که 

 آیه دارد. 22« صَلیُ ا جَحیم»خوانیم، می

« وَقود»داریم. راجع به « صَلیُ ا جحیم»آیه راجع به  22است. « صَلی»برای  یاشق

یهک آیهه داریهم. « حَطَهب»یک آیه داریم، راجهع بهه « حَصَب»سه آیه داریم، راجع به 

ابهد «. ما دامت ا نّهار»یعنی « ای ا نّار»م تمام این آیات مربوط به ابد دوم است، ابد دو

اوّل چیست؟ ابد اوّل یعنی مادامی که آدم زنده است و زنهده بهودن ایهن مقهدار بهرای 

دیدن عذاب است و تا نار، نار است، استحقاق ندارد. اگر تا نار، نار اسهت ایهن بمانهد، 

احهدیت نهار ها و درکهات کنیم. چون درکات عصیانللم است، آن را داریم بح  می

 ها با هم ارق دارد.اصالً در کار هست یا نیست، این جنتکه احدیت 

تا است، این جا هم باز یهک للمهی بهه کتهاب ا! شهده اسهت 22که « صَلی»آیات 

را در تفسیر ترجمه کردند ورود، صلی یعنی « صَلی»، «صَلی»مفسّرین. ه از ناحی حتی

ورود  1«رَبََِّ حَتالمی مَقاللِیًّی الَّ وارِدُها كانَ عَل إِنْ مِنالكُمْ إِ»ورود. یک ورود جهنّم است 

است. هم اهل عذاب و هم اهل ثواب، منتها آن طرف عهذاب اسهت ایهن طهرف ثهواب 

لی»است. ما یک ورود داریم، دخهول داریهم، یهک  طَلُونَ»داریهم، مه الً « صهَ کهه  2«تَصهال

بُ جَهَهنَّمَ»، «ا نَّهارِ وَقُهودُ»راجع به موسی )ع  است، اصطالء یعنهی آته  زدن.  ، «حَصهَ

لی»، «حَطَبی  ِجَهَنَّمَ» جههنّم خهود ایهن ه جههنّم. گیرانهه جههنّم، تمهام یعنهی گیرانه« صهَ
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عدی اسهت. نهار دو بُ جنتاست،  جنتهایی هستند که باید عذاب شوند. غیر از انسان

 ،شهودعدی است. نار عذاب، اق، خود عمل بهد اسهت کهه ملکهوت آن لهاهر مییک بُ

 1«مَزیهدٌ  َهدَیْنا وَ»طور نیست. ثواب مقداری خود آن، مقهداری زیهادتر،  کن ثواب اینو

اآلن وجهود  جنهتعهد دوم عد دوم حاال وجهود دارد. بُاین مربوط به ح  است و این بُ

 نَّهةُجَ عِنالهدَها*  ا المُنالتَهه  سِدْرَةِ عِنالدَ*  أُخالرى نَزال َةً رَآهُ  َقَدْ وَ» :نجمه دارد، بر مبنای آی

کهه در دور تمهام کهون اعلهی موجهود اسهت. زمهین آن  جنهته آن قطر دایر 2«.ا المَأالوى

وجود دارد، درختان آن وجود دارد و غیره. آن مقهداری کهه نیسهت مها بایهد بها خهود 

 ببریم.

در نار اق، با خود بردن است. در نار که اق، با خود بردن اسهت، اگهر جهایی  اما

های دارد؟ بایهد گیرانهه باشهد تها آته  باشهد. پهس گیرانهه ای نباشد، آت  وجودگیرانه

بُ جَهَهنَّمَ»هسهتند، « ا نَّهارِ وَقُودُ»جهنّم  لیُ »هسهتند، حطهب جههنّم هسهتند، « حَصهَ صهَ

لی»ه گانه22کنیم. آیهات ا! بح  میشاءنهستند که اردا إ« ا جحیم  ههاتمهام آن« صهَ

لی» اینکههدال ت دارد بر  زننهد، نهه آته  آته  می 3«لَوْنَهایَصهال »یعنهی آته  زدن، « صهَ

گیرند. کسانی که جهنّم را آته  زنند و گروه دیگر آت  میگیرند. گروهی آت  میمی

سهوزند، بهرای هها میسوزند، هم دیگران با آت  آنزنند، هم خود با آت  خود میمی

 ها تابع بودند، از آن رئهوس ضهال ت و رئهوس انحهراف اتّبهاع کردنهد. آیهاتاین اینکه

ب»کلّهی و آیهات « ودوَقُ»کلّی، آیات « صَلی» هها اقه، کلّهی، تمهام این« حَطَهب»و « حَصهَ

 مربوط به ابد دوم است. آیات را مراجعه کنید، ابد دوم.

لی »ه آیهه 22ابههد دوم کههه از نظههر  فههه ابههد سههه آیههه دارد و از نظههر معنههای ابههد  صههَ

ب»دارد و یهک آیهه « وَقود»دارد و سه آیه « ا جحیم « حَطَهب»دارد و یهک آیهه  «حَصهَ

دارد و این آیات جمعی، تمامی، بالاست ناء و بهدون احتمهال دیگهر، مربهوط بهه کسهانی 

ها ابد سوم است که قابل قبول بود. ابهد سهوم یعنهی مهادامی کهه نهار است که ابد این

کسانی که بها  امانار هستند در جهنّم وجود دارند. ه ها که گیرانوجود دارد، این کُنده

هها نباشهند، چهون هها باشهند،  هزوم دارد بها اینسوزند،  زوم ندارد با اینها مینار این
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شاءا! برای اهردا این بح  إنه ها کمتر است. تتمّک آنها و درْکمتر هستند، دَرَک آن

 باشد.

  ِمَها نَهاوَاِّقال وَ ا العَظِهیمِ ا القُهرْآنِ مَعَهارِفِ وَ ا الإِیمَانِ و ا العِلالمِ بِنُورِ صُدُورَنَا اشالرَحْ ا لَّهُمَّ»

 . «تَرْضَاهُ  َا وَ تُحِبُّهُ  َا عَمَّا جَنِّبْنَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 

 

 عَلَ  وَ  مُحَمَّدٍ  عَلَ  ا لَّهُ صَلَّ  وَ  ا العا َمینَ  رَبِّ   ِلَّهِ ا الحَمْدُ ا رَّحیمِ  ا رَّحْمنِ  ا لَّهِ بِسْمِ»

 «.ا طَّاهِرِینَ  آ ِهِ

ر در آیات مقدّسهات مربهوط بهه حشهر و ال حشهر غیهر یی که به طور مکرهابررسی

مکلّفین کردیم، تا  حظات آخر بح  دیروز این بود که  زومی ندارد که غیهر مکلّفهین 

 «.رجاالً و نساءً»هستند  جنتمحشور گردند، مگر با خواه  کسانی که اهل 

 های کفار....بچهپیغمبر بخواهد که  -

نیم. خهود ایهن خواسهتن، خواسهتن کفرآمیهزی اسهت، نخواههد کحاال عرض مهی -

کنیم. مانند این است کهه پیغمبهر بخواههد ابوجههل بیاییهد در خواست. حاال بح  می

 باشد. جنتردیف او در 

 او که ابوجهل نبوده است. ه بچ -

های بچهههها اگههر بچههه. ایههن گههوییممیهای کفّههار را بچهههکنیم. حههاال عههرض مههی -

های کفّار هستند مطلب دیگهری اسهت. غیهر بچهند، یک مطلب است، اگر مؤمنین هست

که متوس، مادون تکلیهف و عهدم تمییهز هسهتند کهه ماننهد حیوانهات  ایاز آن مرحله

عهد تکلیهف برای ثواب و عقابی کهه در بُ 1،«یُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِ   ثُمَّ»گردند، محشور می

لیهف شهرعی. منههای ایهن مراحهل ورود اطفهال عد تکانسانی یا حیوانی است، نه در بُ

ای دارد. از جمله این اد ّه آیاتی است که قهبالً که نابا غ هستند، اد ّه جنتمؤمنین در 

لُ ا الكَبیهرُ»ِهم اشاره کردیم، از جمله  کهدام  2«. َهُمْ ما یَشاؤُنَ عِنالدَ رَبِّهِمْ   ََِ هُهوَ ا الفَلهال

رزند معصهوم نابها غ او محشهور گهردد؟ ایهن بهشتی است که نخواهد اه مؤمن یا مؤمن

 ای است.عالقه
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ه ا بتهخواهد او بمیهرد. اگر ارزند انسان خیلی هم بد باشد، اصالً دل او نمی حتی

 یُخالرِجْ »که  جنتدر دنیا حجبی وجود دارد و موانع اهم صحیه وجود دارد، و کن در 

اسهت کهه مهؤمن عالقهه دارد  مانهد، ایهناصها ت دارد و بهاقی می کهآنچه  1«أَضالغانَكُمْ

باشهد،  جنهتارزند او که نابا غ یا خیلی کوچک از دنیا راته است، برگردد و با او در 

یک انسی است. آیا انس با ارزندان بهتر است یا انس با دیگران؟ انس با دیگران انهس 

 امهااند، شهده جنتایمانی است که مؤمن هستند و مکلّف هستند و به استحقاق وارد 

بی اسهت. انهس  انس با اطفال نه انس ال ایمانی است و نه انس ایمانی است، انهس نَسهَ

انس است. اگهر در انهس نسهبی ه ثانیه ی انس است و انس ایمانی نقطاواله نسبی نقط

اگر در انس نسبی کفری در کار  امانیست، معنا ندارد.  جنتکفری در کار باشد که در 

اگر بهه حهدّ تمییهز  سان مادون تکلیف و ال سیّماانه چند ماهه یا چند سا  بچهنباشد، 

نرسیده باشد، انس انسان نسبت به این ارزند انس نَسَبی است، و ی ایمانی هم هست. 

 مند باشد؟خود عالقه بچهآیا مقتلای ایمان نیست که انسان به 

 ]سؤال[ -

 ال وَ ئِههذٍیَوْمَ بَیْههنَهُمْ أَنالسههابَ اَههال»در آخههرت انسههاب نیسههت، ایههن معنهها دارد.  -

شهود، هها نهابود میها و مادریها و پهدریخواهد بگویهد کهه ارزنهدینمی 2«یَتَساءَ ُونَ

خورد، یعنی پدر من مؤمن بوده اسهت و مهن معها  این به درد نمی اماوجود دارد، نه. 

خهورد و بهه عکهس، معنهای آن ایهن ام، ایمان پدر من به درد مهن نمیا! مؤمن نبوده

 مِنالهُمْ امْرِئٍ  ِكُلِّ*  بَنیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ*  أَبیهِ وَ أُمِّهِ وَ*  أَخیهِ مِنْ ا المَرْءُ یَفِرُّ یَوْمَ»است. 

أُم وجود دارد، أب وجود دارد، أُخت وجود دارد، أَخ وجهود دارد،  3«.یُغالنیه شَأالنٌ یَوْمَئِذٍ

د مههؤمن هههم چنانچههه زن یهها مههر جنههتصههاحبه وجههود دارد، و کههن نههااع نیسههتند. در 

بخواهند ارزندان مادون تکلیف برگردند، ایهن برگشهت بهرای نفهع نیسهت، بلکهه بهرای 

 4«.ایها ما تَشالتَهیهِ ا الأَنالفُسُ وَ تَلَذُّ ا الأَعْیُنُ»انتفاع است. چون برحسب نصوص آیاتی 

ترین چیزهههایی کههه ترین و همیشههگیتههرین و همگههانیترین و حتمییکههی از سههاده

ر نیسهتنددون تکلیف آنند، این است که ارزندان ماانفس طاهره میل دار ، ها که مقصهّ
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تَهیهِ ا الهأَنالفُسُ»او هی: ه جها دو مرحلهه اسهت، مرحلهبرگردند. منتهها این انسهان « مها تَشهال

ثانیه اگر است. اگهر چنانچهه ه ثانیه، اگر؛ مرحله خواهد. مرحلبخواهد، طبعی مؤمن می

در نعمت بهشت ارو راته که ارزندان خهود قدر آنانسان اراموش کند، از یاد او برود، 

ه نیسهتید که شما متوجچنان یعنی آن«  َدَیْنا مَزیدٌ«. »وَ  َدَیْنا مَزیدٌ»را از یاد برده است، 

شهوید، بخواهید، و ی شایستگی برای شما دارد، اگر برای شما بیاورنهد خوشهحال می

، یک چیزههایی در نظهر او خهوب مانند یک انسانی که به یک سور راته است«.  َدَیْنا»

است چون یک چیزهایی معیّنی خهورده اسهت. یهک کسهی در  بنهان بهه یهاد دارم کهه 

ای خیلهی قیمهت  یهرهپانصهد ام. آن وقتهی کهه ای ندیهده یره پانصدگفت من هنوز می

 خواست.ای می یره پنجاهای،  یره صدای هنوز ندیدم، دل او  یره پانصدداشت. یک 

 پانصهدخواهد، هایی است که دیده، آن چیزی که نمیخواهد اینمی آن چیزی که

هها، حهدّ ای به او بدهید برای او حهّ بیشتری است. حاال کسانی که حدّ اکری آن یره

ها است، این است و این است و این است، و هی ها، آن چیزی که دم دست آنحبّ آن

شهود، تر میشهود و خوشهحالمی داند و اگر به آن برسد، خوشهحالآن چیزی که نمی

 است.« وَ  َدَیْنا مَزیدٌ»این 

 عد هستند:هستند چند بُ جنتکه در  2«غِلالمانٌ  َهُمْ»یا  1«وِ الدانٌ مُخَلَّدُونَ»حاال 

پسران و دختران انسهان کهه مهادون تکلیهف بودنهد و قبهل از وصهول بهه  بُعد اول:

چک هستند که مورد ترحّم بیشتری هایی که کواند، مخصوصی اینتکلیف از بین راته

اعم از پسهر و « وِ الدانٌ  َهُمْ»که غلمان پسرها و « وِ الدانٌ  َهُمْ»یا « غِلالمانٌ»ها هستند، این

هها زنهده شهوند. خواهند که اینهای مؤمن میانسان 3،«ایها ما تَشالتَهیهِ ا الأَنالفُسُ»دختر. 

 کند. ها عمل میهای آنخدا هم طب  خواسته

ه ندارنهد، غهرق در نعمهت هسهتند، خواهند، به یاد ندارند، توجنمی ا را که احیانیهآن

م ال: یک انسهانی یهک زنهی گراهت، «. وَ  َدَیْنا مَزیدٌ»شود که این دانند، عرض مینمی

بعد او را طالق داد، بعد هیچ خبری از آن زن ندارد، ارزنهدی از آن زن متو ّهد شهد و 

نیست. خهدایا، آن پسهر « تَشالتَهیهِ ا الأَنالفُسُ»ی ندارد، این دیگر این پدر از آن هیچ اطّالع
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ایهن «  َهدَیْنا مَزیهدٌ»یکی از مهوارد «. وَ  َدَیْنا مَزیدٌ»جا دانم برگردان، نه، اینمن که نمی

 است. 

: اگر کسی عقیم مرده است، زن اسهت یها مهرد اسهت، در دنیها رنه  کشهید کهه دوم

ارزندی از او متو ّد نشد، یا زن یا مرد، عالقه داشت متو ّهد شهود، امها نشهد. خهوب در 

ها جمهع بهشت چه کسی گفته است که دل او نخواهد؟ ارزندان دیگران در اطراف آن

 2«.مَكالنُهونٌ  ُؤْ ُؤٌ كَأَنَّهُمْ  َهُمْ غِلالمانٌ» 1«مُخَلَّدُونَ وِ الدانٌ عَلَیْهِمْ یَطُوفُ  َهُمْ غِلالمانٌ»هستند 

جا ایجاد دختر و ایجاد پسر گوییم حتمی؛ اگر بخواهد خداوند در آناگر بخواهد، نمی

 در انحصار والدت دنیا است؟«  َهُمْ غِلالمانٌ»کند. مگر مادون تکلیف می

دی نیست؟ در نهار حهال آن نیسهت. کمها توا  جنتگوید که در سوم: چه کسی می

ها که دو سال در مکّه بودند حال آن نبود، اما در  بنان حال آن بود، در بعلی اینکه

نجف حال آن بود، در قم حال آن بود، در تهران حال آن بود. در نار اصالً حال ایهن 

رده توا د نباشهد؟ کهدام آیهه نفهی که جنتچطور؟ چرا در  جنتدر  اماها نیست، حرف

این یک چیهزی اسهت کهه دل « ایها ما تَشالتَهیهِ ا الأَنالفُسُ وَ تَلَذُّ ا الأَعْیُنُ»است؟ بلکه آیات 

به او کمک کننهد،  هاآن اینکهخواهد نه خواهد داشته باشد. حاال دل او میانسان می

چه کنند، نه این انسی است، یک انسی است که انسان با کسانی که از خود او متو ّهد 

شود خداونهد ارزنهدی را... ماننهد حهور، حهور ا عهین، ند دارد. بعد هم مگر نمیشومی

جها را خداونهد خله  جا خل  ا ساعة هستند، خل  ا ساعة در آنحور ا عین که در آن

 کند و زن شما خواهند بود.می

قدر حهور یک زنی خدمت رسول ا! )ص  عرض کرد که ما اگر بهشت برویم، این

 توجههکننهد. ارمهود: نهه، نمی توجهههستند که شهوهرهای مها بهه مها  جا زیادا عین آن

 اینکههکننهد و بیشهتر، چهرا؟ بهرای می توجههکنند، به ایهن طریه  کهه عهرض کهردم، می

اعة  امهااند، های شما با ایمان و عمهل صها ه بهشهتی شهدهزن حهور ا عهین خله  ا سهّ

ی شما از نظر زناشویی با مرکز توجههستند، بال عملٍ صا ه برای خاطر شما، بنابراین 

جا دیگر حسادتی در ای با دیگران است. در آنحاشیه توجههای خود شما است و زن

کار نیست، ارثی نیست، کمبودی در جنس نیست، کمبودی در مال نیست، عوامل ایهن 

جها وجهود نهدارد. بنهابراین تمهام ایهن مراحلهی کهه انسهان ناراحتی و حسادت در آن
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جا انسان بخواهد سیگار بکشد چطور است؟ تریاک، چرس، فت آنگبخواهد. کسی می

خواههد. دل ها سا م است، مزاج سا م که سیگار نمیاججا مزبنگ. خوب نه دیگر، آن

هر چیزی بخواههد وجهود  اینکهخواهد زنا کند، اصالً معنا ندارد، چرا؟ برای کسی می

عوجههاجی نههدارد، بنههابراین جهها سهها م اسههت و انحرااههی و اههها در آندارد. چههون مزاج

کند و اگر عقل او نرسهید، اکهر کند. اگر تقاضا کند تقاضای خوب میتقاضای بد نمی

 اوالد کفّار چه؟ اماکند. او نرسید، خداوند برای او مقرّر می

 ]سؤال[ -

ههای او ترههای او و خوبرود و خوبشود، یعنی بهدهای او کنهار مهیسا م می -

 ماند.می

 خواهد دوتا شوهر کند، چطور؟یک زنی ب -

خداونهد طبهع مهرد را طهوری خله  کهرده کهه تعهدّد  اینکههشود. چرا؟ بهرای نمی -

خواههد. پهس خهالف خواسهت خواهد و طبع زن را طوری خل  کرده که تعدّد نمیمی

مرد عقیم م الً با  پنجاه ،زن است، و و توا دی در کار نباشد. و و توا دی در کار نباشد

 م.عقی یک زن

 جا  غو و تأثیم نیست. در خود قرآن دارد آن -

 مگر زن گراتن  غو است؟ -

 نه، برعکس آن. -

 که چه؟ -

 که یک زن و دو مرد. -

 خوب آن  غو است؟  -

 تأثیم است.  -

 وارد شدید. یاز باب دیگر شما جا تکلیف است؟است؟ مگر آنتأثیم چرا  -

 قرآنی دارد.ه نه، آی - 

 م. خوب؟اهممی -

 1«.تَأالثیمی ال وَ  َغالوًا ایها یَسْمَعُونَ ال» -

 خواهد بگوید؟این چه می -

 کنم.به شما کمک می -
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 استفاده کنم، این چه کمکی بود؟کمک را خواهم اهمم، من میمی -

 جا نیست.رمودید  وق ناسا م در آنشما ا -

باشهد چهه بهر واهاق، مها  نهه، چهه بهرخالف«. رحم ا! ناصرنا اههل ا بیهت»بله.  -

کنیم و اسهتفاده خواهیم ح  را پیدا کنهیم، اگهر حه  دو طهرف بهود، اسهتقبال مهیمی

 کنیم.می

است. نار چطور؟ سؤال: مگر نه این است  جنتاین مربوط به و دان و غلمان اهل 

 أَ َتالنهاهُمْ ما وَ  ُرِّیَّتَهُمْ بِهِمْ أَ الحَقالنا بِإیمانٍ  ُرِّیَّتُهُمْ اتَّبَعَتالهُمْ وَ آمَنُوا ا َّذینَ وَ» جنتکه در 

عد متنی اصلی در بُ« آمَنُوا ا َّذینَ»که  1«رَهینٌ كَسَبَ بِما امْرِئٍ كُلُّ ءٍشَ ْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ

عد ارعی، هستند و هم در بُ جنتعد اصلی اهل هم در بُ«  ُرِّیَّتَهُمْ»هستند و  جنتاهل 

عهد ارعهی کهه قهبالً بحه  کهردیم و در بُ«. نٍبِإیمها  ُرِّیَّتُهُم هُمْاتَّبَعَتال وَ»عد اصلی چون بُ

« نٍبِإیمها  ُرِّیَّهتُهُمْ اتَّبَعَهتالهُمْ وَ آمَنُهوا ا َّهذینَ وَ»کنیم، ایهن اسهت کهه در مکهان اشاره می

کهه محهور « آمَنُهوا ا َّهذینَ»اسهت. « آمَنُهوا ا َّهذینَ وَ»ه خواهند بود، چون این مورد عالق

غیر نسب، کسانی کهه زیهر پهر و بهال او و زیهر  یهنَسَب،  ر یها! بودند،  رّ دعوت إ ی

تفسهیر ه جها جلسهطور کهه ایناند. دوست دارد هماندعوت تربیتی او به ایمان رسیده

جا باشیم، طوری جا در خدمت برادران هستیم آنجا هم باشد، اگر اینقرآن است، آن

جلوتر. هر کدام از من و شهماها جلهوتر راتهیم و است؟ حاال هر کدام ما جلوتر راتیم، 

باشهد. چقهدر خهوب اسهت کهه  جنهتمردیم و مقام باالتری داشتیم، همین جریان در 

 باشد. جنتانعکاس واقعی و ملکوتی همین جریان در 

 :جنتطور که در طور است. همانسؤال، خوب در نار هم همین

  وجود دارد؛« هُمْ ُرِّیَّتُ اتَّبَعَتالهُمْ وَ»رئوس االیمان  -1

 وجود دارد.« وِ دان  َهُم»و « هُمغِلمانٌ  َ» -2

گوییم در نار یکی درست است دومهی غله، اسهت، آن چیهزی در نار هم باشد. می

که درست است این است که اصول ا لّال ة که صلی جحیم، وقود نار، حطب جهنّم، 

است و کسانی کهه أتبهاع  جهنّم هستند، معلومه زنندها آت حصب جهنّم هستند، این

جا سوم نهدارد. دیگهر این اما ]...[ها ها در ضال ت بودند، بسم ا!، چه ارزندان آنآن

ارزند کاار که یک ماهه مرده اسهت، ایهن بهه تقاضهای چهه کسهی وارد نهار شهود؟ بهه 

كُهمْ أَنالفُسُكُمْ وَ  َ ایها ما تَشالتَه »شدند؛ چون اطفال وارد می جنتتقاضای مؤمنین در 
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هها عمهل در نهار کهه خداونهد طبه  میهل ناری امها 2،«مَزیهدٌ  َهدَیْنا وَ» 1،«ایها ما تَدَّعُونَ

کند. چون این آدم که جهنّمی است بخواهد؛ چون خود او با تقصیر جهنّمی شده نمی

کند، ایهن للهم خود میتقصیر او جهنّمی شوند، بیدوست داشته باشد که ارزندان بی

 جنهتخهواهی الهل در  خهواهی عهدل و دلآن الل است، دل است. آن عدل است،

کنهد؟ خواهی للم کسهی عمهل میخواهی للم، مگر خداوند به دلدل اماجای خود، 

خواههد ارزندان کاار را که مکلّف نبودند، مخصوصی اهل تمییز نبودند، ایهن کهاار می

و ال بخهواه نیسهت، جها اصهالً دل خواهد  در آنکند که میکه با هم بسوزند، غل، می

 خواهی تحقّ  دادن به للم باشد.بخواهی که للم باشد و استجابت این دلدل سیّما

بنابراین اوالد کفّار نه جهنّمی هستند نه بهشتی هستند، نه در بهشت نه در جهنّم. 

ما هر چه گشتیم برخالف آنچه را کهه قهبالً عهرض کهردیم، هرچهه گشهتیم نه  پیهدا 

راجع  اماو إ ی غیر   ک. « أَنالفُسُكُمْ ایها ما تَشالتَه »ب پیدا کردیم، نکردیم، و کن مُطلَ

های کفّهار را بچهها بر حسب روایات محشور شوند، خداوند های کفّار که اینبچهبه 

 توجهگذارد، اگر به نعمت ها میرا و نار را به معرض آن جنتکند، نعمت محشور می

جا جای تکلیهف نیسهت. اواّلً جهای تکلیهف و ار. آنروند، اگر به نار، نمی جنتکردند 

شهود؟ در حها ی کهه بها غ جها ایهن امتحهان میامتحان نیست، ثانیهی در چهه حها ی آن

شوند، دیگر با غ شدن چیست؟ ارض کنیهد بها غ شهدند. اگهر حیاء میإشوند؟ وقتی می

یستند، اگر با غ با غ شدند، مگر با غ در عا م قیامت تکلیف دارد؟ یا در حا ی که با غ ن

 اهمد؟نمی بچهاهمد که مربّا بهتر از چاقو است، چطور این نیستند، کرم هم می

 ]سؤال[ -

إِنَّمها تُجْهزَوْنَ مها كُنالهتُمْ »، «وِااقهی جَهزاءً» 3،«وِااقهی جَهزاءً» :گویهدتمهام آیهات می -

جهزای عمهل  های مؤمنین بروند، جزای عمل خود مؤمن است نهبچهو اگر  4«.تَعْمَلُونَ

 او. بچه

 برند؟ها را نمیچرا آن این موؤده هم بچه کفار است. -
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بروند؟ چون بر حسب کلّ آیاتی که ثواب و عقاب  جنتکفّار چرا بمانند و  بچه -

کلّی است. اسهت ناء کجها خهورده اسهت؟ اسهت ناء ه داند، این قاعدرا مربوط به عمل می

شوند، نه جا است که غلمان و و دان وارد مینیست، است نای منقطع است. است ناء آن

برای استحقاق خود، برای استحقاق پدران و مادران. اگر شما را دعهوت کردنهد، شهما 

 بچههشهما را بهرای خهود  بچههخود را هم بگوییهد،  بچهگویند دانند، میرا محترم می

 دَیْنا َه وَ»گویند. در حقیقهت اسهتحقاق شهما اسهت کهه گویند، برای خود شما مینمی

 «. مَزیدٌ

 ]سؤال[ -

نه، ببینید کسانی که اهل بهشت هستند، چه مرد باشند چه زن باشهند، مکلّفهین  -

کهه « یَطُهوفُ« »وِ الهدانٌ مُخَلَّهدُونَ»هها آنه هستند. مکلّفین مذکّر و مؤنّ  بهشت بر همه

د یا خدا شوجا توا د میها هستند که آناقسام آن را عرض کردیم. یا ارزندان خود آن

هها خواههد بهود. در ههر کند. باالخره یک ارزنهدانی کهه بهرای آنها ایجاد میبرای آن

 عدی از ابعاد ثالثه.بُ

 ]سؤال[ -

هسهتند  بچههنیسهتند،  یهه، محور نیستند، طائفه هسهتند،  رّ«یَطُوفُ»آخر و دان،  -

ها، بچههن یعنی ها، اصالً خود و دابچهها هستند، و دان یعنی بچهدیگر، و دان یعنی 

  فه و دان در  غت عربی...

 غلمان اعم است.  -

بسیار اعم است. و کن این غلمانی که اعم است، قسمتی و هدان هسهتند،  غلمان -

هها محهور خواهیم بگوییم باالتر از و دان هستند. باالتر از و هدان خهود آنقسمتی می

 .ها محور هستندباشند؟ خود آن« یَطُوفُ»هستند، چرا 

 ]سؤال[ -

یک سا ه هم و دان هستند، ش  ماهه هم و دان هسهتند، مهادون تکلیهف همهه  -

در  اینکهگویند. کما گویند، و ی به غالم می؛ اصوالً به با غ که نمیبچهو دان هستند. 

ه در ا بتهو  1«اَقَتَلَههُ»کهف همهان غالمهی اسهت کهه ه کهف وجود دارد. در سوره سور

 آن غالم مکلّف است. جا قرینه داریم کهآن
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ی که عرض کردیم، ما سهابقی بحه  نکهردیم، لهاهرًا دیهروز و دو بح  بسیار مهم

است. این از یاد من رات، من این سؤال را دیروز  جنتروز قبل شروع کردیم، مراحل 

ای نهداریم کهه آخر دارد یا نهدارد؟ مها آیهه جنتآخر دارد یا نه؟  جنتعرض کردم که 

تَهیهِ ما ایها»ز آخر ندارد. و کن ا « مَزیهدٌ  َهدَیْنا وَ»کنیم؟ از اسهتفاده نمهی« ا الهأَنالفُسُ تَشهال

کنیم؟ چه کسی است که اهل سعادت است و نخواهد همیشه بماند؟ چهه استفاده نمی

خواهد . در دنیا است و میجنتکسی است که اهل سعادت است؛ آن هم سعادت در 

باشد و در  جنتخواهد بماند. کیست که اهل بماند، در دنیا با نان و سبزی انسان می

عالقه به مرگ داشته باشد یا از مرگ ارار نکند؟ کیست که نخواهد بماند؟ پهس  جنت

خواههد بهود. نظهر « ا ی غیر ا نّهایة االبدیّة ا رّبانیّهة»بقاء  جنتهای اهل طب  خواسته

 آقایان چیست؟

 شود.]...[ این استفاده می -

 باالتر است. -

 نهایه باشد.نهایتی دارد، این که نیست الیک  -

ما بر بقاء بعد ا موت این نبود که انسان  یهاطره نه، نشد. ببینید مگر یکی از اد ّ -

شهود؟ مند به حیات است و این عالقه به حیهات بها قطهع بها موت، منقطهع نمیعالقه

نسهان کهه ای که در باب معهاد بحه  کهردیم ایهن بهود کهه اشهاره کهردم. ایکی از اد ه

خواههد مند به حیات است آن هم حیات درخشان بهشتی، بین االمهرین، یها میعالقه

خواهههد پیههدا کنیههد، در بههین شههما چنههد نفههر خواهههد، شههما نمیهمیشههه بمانههد یهها نمی

خواهنهد کهه خواهند. همگهان میخواهد نیست. همه میخواهد وجود دارد؟ نمینمی

غلمهان،  جنهتحهور ا عهین،  جنهتجسهم،  جنهتمعرات،  جنتعا مین، ا رب جنتدر 

ی اواله خواهند. پهس ایهن نقطههمگان می جنتهمه چیز، در این  جنتو دان،  جنت

از حور بهشت، از نور بهشت، از همهه بهاالتر  است.« ا الأَنالفُسُ تَشالتَهیهِ ما ایها»درخشان 

 است.

کهه  شهودایهن د یهل میخواهد همیشه باشد، اگر دنیای دیگهری ههم نباشهد، می -

ها هسهت، در دنیای دیگری هست، آن دنیای دیگر هم عرضی است. این در کل انسان

 اطفال هم هست.

 بله. مطرح است؟ اصل معاد را یتجا کدام مشاین -

  شود.خدا یک چیزی را خل  کرده، اگر غایت نداشته باشد،  غو می -
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ن مطلهب را مکلّفهین ههم ایه حتهیاهمم، آن را دو روز قبل عرض کردم کهه می -

های مهادون بچههاهمند، بایهد از نظهر اطهری بهه مها اهمانهد، تها چهه رسهد خیلی نمی

 تکلیف.

 اهمند.ها میهمه انسان -

 اهمند که ا ی غیر ا نّهایة باشند؟های مادون تکلیف میبچه -

 اهمند.نمی -

ف، شما یک نقض دیگر بفرمایید، نقض در اهل نار بفرمایید. مگر اهل نار مکلّه -

 خواهند همیشه باشند؟مکلّفین اهل نار نمی

 ها در جهنم باقی بمانند. کند که اینعدا ت اقتلا می -

هها را حیهای ایننهه عهدا ت اقتلهای إ جها ههم. ایناسهت طهورجا ههم همیناین -

 کند، نه الیلت.می

 ]سؤال[ -

سهت کهه طلبم. د یل شما چه چیهزی ازنم و د یل را از خدا میمن حرف را می -

 جا این است؟حکمت در این

عرض من این است که اگر خدا برای انسان چیزی را خل  کرده باشد که مها بهه  -

 شود.ازاء نداشته باشد که از آن چیز استفاده شود، آن چیز  غو نمی

ببینید دو مرحله اسهت، یهک مرحلهه بعهد ا مهوت نمیهرم، ایهن  شود.نه،  غو نمی -

ا ی غیر ا نّهایه باشم. اواّلً چهه کسهی گفتهه اسهت کهه ایهن  همگانی است. یک مرحله

همگانی است و چه کسی گفته است که این مقتلهای عهدل اسهت؟ چهه کسهی گفتهه 

 است که مقتلای عدل است؟ چه کسی گفته است که مقتلای الل است؟

 الل نیست، مقتلای حکمت است.  -

 چه کسی گفته مقتلای حکمت است؟ -

  حکمت به این است. -

 ای ندارد.مدام تکرار کنید، اایده گویید.شما دارید می -

 شود.اایده ماند،  غو میاگر خدا چیزی را خل  کرد و بی -

اایده نیست، اایده این است که انسان در دنیا زنهدگی کهرد، خهورد، آشهامید، بی -

 بعد زنده شد، بعد مانند حیوان... مرد و

 ، حبّ ا بقائی که در اطرت انسان است. بح  در مورد حبّ ا بقاء است -
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درصهد ایهد؟ خلهود ابهدی؟ ایهن صددرصهد خلهود گراتهشما حهبّ ا بقهاء را صد -

نیست. آن وقت که بح  کردیم نبود، حاال هم بعد بح  خواهیم کرد، باید روی ایهن 

 درصد بالاسهت ناءعدی از ابعاد حبّ ا بقای صدحبّ ا بقاء بح  کنیم. آیا کلّی در هر بُ

 وجود دارد؟ این را باید بح  کنیم. بگذارید بعدًا بح  کنیم.

 از یت است یا ابدیت؟  -

 در طرف دیگر نیستند.  اماابدیت با از یت در یک طرف الزم و ملزوم هستند،  -

 ]سؤال[ -

اگر از ی نیست، ابدیت  اماهم هست،  یتابدیت  اتی؛ اگر ابدیت  اتی باشد، از  -

داوند قدرت دارد که ا هی غیهر ا نّهایهة نگههداری کنهد یها قهدرت با غیر است. یعنی خ

 ندارد؟ این بح  را ما در حوار داریم، در تفسیر هم داریم.

 1.«مَمْنُوعَةٍ ال وَ مَقالطُوعَةٍ ال*  كَ یرَةٍ ااكِهَةٍ وَ»ای که در مورد بهشت است: آیه -

 یعنی مادامی که زنده است، وقتی مرد... -

 «عَةٍمَقالطُو ال» -

دهیم؟ این را دو روز پی  صهحبت نمی گالبیاالن شخ  مرد، به او  آن وقتی -

تر کسهانی کهه تر، بهتهر نیسهت؟ د یهل واضههکردیم. ما غالم د یل هستیم، د یل واضه

جها نخواهنهد، اهرض جا نخواهند، ارض کنیهد اینهستند باالخره؛ حاال این جنتاهل 

هسهتند، آیها  جنتنی که بر مبنای معتقَد ما اهل کسا اماجا اطری نیست، کنید در این

خواهنهد؟ بهین خهود باشند و نمیرند یا نمی یههای عظیم ا هخواهند در آن رحمتمی

ما بهشتی هستیم، در نهایت وقتی که بمیریم، یک نفر از ما است که ه شاءا! همما إن

کههلّ  خواهههد؟ یعنههی آن خواسههتی کههه اههوقنخواهههد همیشههه بمانههد؟ چههه کسههی نمی

های اهل بهشت است، این است که بمانهد محوری کلّ خواسته ها است و قلّخواست

ایهها مها »که  یتهای بهشت بر او استمرار داشته باشد. بنا بر مبنای آیات مشتا نعمت

نهار آخهر دارد.  امهاآخهر نهدارد  جنهتبنابراین «. أَنالفُسُكُمْ وَ  َكُمْ ایها ما تَدَّعُونَ تَشالتَه 

   نار.حاال بح

 2.«ا الأَرْضُ وَ ا سَّماواتُ دامَتِ ما» گوید:ای که میآن آیه -

 این برای برزخ است. -

                                                           

 .33و  32. واقعه، آیات 1

 .107، آیه هود. 2
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 نه، برای بهشت هم هست. -

 بهشت برزخی و نار برزخی است که این هم بح  دارد. -

 طور؟هم همین« مَجْذُو ٍ غَیْرَ عَطاءً» -

ما مهمان کردیم و ههیچ وقهت گویند االن شخ  را طور. م الً میآن هم همین -

 میرد؟ وقتی ما بمیریم، زنده است.گذاریم. یعنی نمیاو را گرسنه نمی

اصهل خلقهت اسهت. ایهن  1«خَلالقَههُ ءٍشهَ ْ كُهلَّ أَعْط ا َّذِي »شما ارمودید که این  -

 عطاء اصل، اصل بهشت هم عطاء است. این عطاء غیر مقطوع است.

جها نیسهت. اقه، که اصهالً بهرای این« مَجْذُو ٍ غَیْرَ ءًعَطا»جا که نیست، برای این -

 برای اهل بهشت است.

 کنم.اهل بهشت را عرض می -

دهد غیر مقطوع است. یک موضوع داریم، عطایی که خداوند به اهل بهشت می -

 یک محمول داریم، یک عطاء، باید موضوع باشد تا محمول عطاء باشد یا نه؟

 عطاء هستند. ل، همهخود موضوع و خود محمو -

 اهمم، خیر.می -

 عطاء است. هاآنه هم -

 جایی است که صحبت کردیم.جا غیر از آناین -

 «.خَلالقَهُ ءٍشَ ْ كُلَّ أَعْط  ا َّذي»مگر خود خلقت انسان عطاء نیست؟  -

ای اسهت کهه حله، این یک مر«هَدى ثُمَّ خَلالقَهُ ءٍشَ ْ كُلَّ أَعْط  ا َّذي»صبر کنید.  -

دهیم، یعنهی زیهد را نگهه قهدر مهیاگهر گفتنهد بهه زیهد ماهیانهه مها این امهان  است. 

 ءٍ شَ ْ كُلَّ أَعْط  ا َّذي»جا جا د یل دارد، آنداریم؟ یا نه، مادامی که زید هست؟ آنمی

اگر جایی گفتنهد  اماخود آن د یل است، ن  است که خود اصل اعطاء است. « خَلالقَهُ

کنیم، االنی موضوع اسهت، عطها بهه االنهی اهرع اسهت، یعنهی ا به االنی عطا میکه م

اگر گفتند که زید را عطا کردیم و عطاهایی به او دادیم و  امامادامی که االنی هست. 

هها نعمت ی ات و هم عطا یهر دو عطا استمرار دارد. اگر گفتند هر دو عطا، هم عطا

جا ر عطای  ات با عطای ارعی جدا شد، در ایناگ امااستمرار دارد، این درست است. 

جها عطهای دوم اسهت، عطهای اوّل را شهامل ، این«ألههل ا جنّهة مَجْهذُو ٍ غَیْهرَ عَطهاءً»

شود. عطای اوّل که شامل نبود، بنابراین مادامی که اوّل است اگر إ ی غیر ا نّهایة نمی

                                                           

 .50. طه، آیه 1



20 

 

اسهت « مَجْهذُو ٍ غَیْهرَ عَطهاءً»اسهت، اگهر محهدود اسهت، بهاز « مَجْهذُو ٍ غَیْرَ عَطاءً»است 

 مادامی که این حیات دارد.

کردیم، راجع به اهل نار برخالف آنچه را که قبالً همه اهمیدند و ما هم خیال می

طور نیست کسانی که خلود ابدی در نار دارند، مادامی که نهار وجهود دارد احیانی این

وز خسهته شهدند بعهد تتمّهه را کنیم، اگهر امهردر نار باشند. آیات را خوب بررسهی مهی

کنیم. با بررسی آیات که چهار  حن دارد،  حن خاص نسبت به کسهانی کهه عرض می

آیهه اسهت کلّهی  22ابدًا اهل نار هستند، وقود، حصب، حطب و صَلی. آیات صَلی کهه 

زننهد کهه زنند. گروهی جهنّم را آته  میمربوط به کسانی است که جهنّم را آت  می

داریم، شقی داریم. شقی دو نوع اشقی تعبیر شده است. ما  شقیبه اال در قرآن شریف

 جنهتنخواهد بود، و ی شقی اسهت، شهقی کهه بعهدًا اههل  جنتکه اهل  داریم، شقی

  خواهد بود. بح  ما در وسطی است.

نیست که ابد سوم  اشقیی ندارد و جنتنخواهد بود، چون کار  جنتشقی که اهل 

دامت ا حیاة خواهد بهود. مقتلهای ا نّار است، این شقی ما مادامت را داشته باشد که

الزم گناهان خهود ه عدل ا هی و بلکه الل ا هی این است که این شقی کمتر از انداز

عِقاب ببیند و این کمتر هم کمتر زمانی است، هم کمتر کمّی اسهت، ههم کمتهر کیفهی 

کسانی که اهل  -دگوینهمه می اینکهکما -شود است. پس چطور این حرف گفته می

خلود ا نّهار دارنهد؟  حتی یتنخواهند بود در هر دَرَکی از درکات نار باشند، ابد جنت

کنیم، دو مهورد آن قبهول گوییم نه، ما سه ابدیت داریم، یک مورد آن را قبول نمهیمی

دامهت ا نّهار اسهت بهرای کسهانی کهه یکی ابهدیت ما است. آن دو مورد که قبول است،

هستند، حصب جهنّم هستند، حطب جهنّم هسهتند،  «وَقُودُ ا نَّارِ»، صلی جحیم هستند

 جنهتو یک ابدیت مادام ا عمر است و عمر هم، عمر کسانی کهه در نهار هسهتند و بهه 

 ت. یههک مرتبههه حههدههها محههدّد بههه حههد اسههتحقاق عههذاب اسههنخواهنههد راههت، عمههر آن

رتبههه حههد رای رئههوس ضههال ت اسههت، یههک مدامههت ا نّههار اسههت، بههاسههتحقاق عههذاب ما

سهال اسهت،  پنجهاهسال اسهت،  سیسال است،  بیستی، استحقاق نار یک عمر خاص

سال است، کمتر یا بیشتر است. این مرحله است کهه مهورد بحه  اسهت و مهن  شصت

و کن باالتر از احتمال، ما از  ،تاکنون هیچ جایی ندیدم که کسی این احتمال را بدهد

 آیات مفصّالت قرآن در...


