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داریرم، « ظَهْررِهِ وَراءَ»داریم، « یَساره» 1«ظَهْرِهِ وَراءَ كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ أَمَّا وَ». 12ه آی ،589...
هرا این کسانی که نامه اعمالشان بره آن ،باالتر است. ما سه مرحله داریم« ظَهْرِهِ وَراءَ»

 اینکره. یرا ستندبین هنجاح است که اصحاب یمین هستند و مقرّه ، یا نامشودداده می
قبرو   وکه ممکن است برا  امتحران دهرد  مردودیولی  هستند، مردودیناست،  یسار
ایرن بردترین  هم ا  یمین خارج است و هرم ا  یسرار.اصالً هیچ، « ظَهْرِهِ وَراءَ»یا  .شود

 فَسَوْفَ*  ظَهْرِهِ وَراءَ كِتابَهُ أُوتِيَ مَنْ أَمَّا وَ»گیرند. افرادی هستند که در جحیم قرار می
و ناامیدی اسرت و نراراحتی اسرت و  او ثبور استه در آینده دعوت و نال« ثُبُورًا یَدْعُوا

در اهل  2«مَسْرُورًا أَهْلِهِ في كانَ إِنَّهُ*  سَعیرًا یَْصلى وَ»پشیمانی است.  بدبختی است و
 برهمسررور  امرا ،اسرت در دنیا مسرور بود بره المربهبی، گراه انسران المربه  شخود

حررا  را  اینکرهولو مقصر است. ولکن گاه  3«شِْقوَتُنا عَلَیْنا غَلَبَْت رَبَّنا»المبهبی نیست 
کند خوشحا  است، مررد  را گمرراه دهد خوشحا  است، واج  را ترک میانجا  می

 یَحُرورَ لَرنْ أَنْ ظَنَّ إِنَّهُ»است.  کفرکند خوشحا  است این بدترین مراحل تکبی  و می
 دو .ه این آی 4«بَصیرًا بِهِ كانَ رَبَّهُ نَّإِ بَلى* 
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شخصررد دلیررل اسررت.  جررااین 1«تَرر َّ وَ لَهَرر ٍ أَبرري یَرردا تَبَّررْت»لهرر ، ابی ،603سررو   

 عَْنرهُ أَْغنرى مرا»له  دیگر کسی است که یک ذرّه ایمان در او وجود نداشته است، ابی

کفر هستند، صلی او  ه که درج مواردیببینید تما  این  2«سَیَْصلى*  كَسَ َ ما وَ مالُهُ

یَدْخُلُونَ»دخررو  نیسررت.  ،اسررت لى»صررلی اسررت.  3«جَهَررنَّمَ سررَ « لَهَرر ٍ ذاتَ نررارًا سَیَصررْ

ایرن ذات  کربلکطور که ابوله ، لهبی بود و آتشی بود بر ضرد دعروت اسرال ، همان

 .«لَهَ ٍ ذاتَ نارًا سَیَْصلى»له  روحد و جسمد ابی

الها جَهَنَّمَ لَهُ جَعَْلنا ثُمَّ»  18ه سراء، آیا ه، سور284ه صفح ، «مَردْحُورًا مَرْبمُومد یَصرْ

 مَرنْ»هرا اسرت. یجهنمفردهای شراهببینیرد ایرن  «اْلعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ»  18ه ، آی284

. «أرد العاجرل» اینکهنه  ،تکلیفی در کل تکلیف در کینونت« اْلعاجِلَةَکانَ یُریدُ »، «كانَ

در طو  عمر تکلیرف  -این ماضی بعید است-کسی که « اْلعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ» ،نخیر

 لَرهُ جَعَْلنرا ثُرمَّ نُریردُ لِمَرنْ نَشاءُ ما فیها لَهُ عَجَّْلنا» ندگی دنیا را دارد، فقط. ه فقط اراد

الها»اسرت کره  کننردگانگمراهو گمراهران او  این فررد « یَْصالها جَهَنَّمَ  ومدمَرْبمُ یَصرْ

« أَرادَ مَرنْ» برود.« كانَ مَنْ»ی جا نیست، دومایندر « كانَ مَنْ» 4«أَرادَ مَنْ وَ*  مَدْحُورًا

 تکلیرفخواهد اهل بهشت بشود، این دائمد در طرو  است. لزومی ندارد کسی که می

عى وَ»آخرررت ه و بررا ایررن اراد «أَرادَ مَررنْ» ،نرره اراده آخرررت دارد، عْیَها لَهررا سررَ  هُرروَ وَ سررَ

های اخیرر، سراعات اخیرر های اخیر، سا شود، ولو در ماهمی جنتاین داخل  5«مُؤْمِنٌ

پرسرت پرست و بتآتشسلمان بوده است که مثالً  کافر بوده است، قبالً عمر خود قبالً

گیررد، را برا درجرات می جنرتایرن دومری تمرا  اهرل  ،باالییراجع به  امابوده است. 

 «.اْلعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ»رکات اهل نار را شامل است که ولکن اوّلی فقط آن اسفل د

الها ال*  تَلَظَّرى نارًا فَأَْنبَرْتُكُمْ»، 15ه ، آی92ه ، سور565ه صفح قَى إاِلَّ یَصرْ *  اْلأَشرْ

*  تَلَظَّرى نارًا فَأَْنبَرْتُكُمْ» رسد تا می 7«اسْتَْغنى وَ بَخِلَ مَنْ أَمَّا وَ» 6«تَوَلَّى وَ كَبَّبَ الَّبي

وارد نرار  یاشرقورود است، مگر فقط  یاگر مراد ا  صَل  سؤا « اْلأَْشقَى إاِلَّ یَْصالها ال
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شقاوت خود، ه منتها شقی به اندا  ،شودشود؟ شقی وارد میشود؟ شقی وارد نمیمی

الها ال*  تَلَظَّرى نرارًا فَأَْنبَرْتُكُمْ»بودن خود.  اشقیه به اندا  اشقی قَى إاِلَّ یَصرْ *  اْلأَشرْ

نرور اصرالً هریچ  ،کسی که مکبّب نیست، کافر اسرت، کرافر اسرت «تَوَلَّى وَ كَبَّبَ الَّبي

شرعور یک کافری است ا  این کافرهای بی ،ولی مکبّب هم نیست ایمان در او نیست،

شرود نمی جهرنمکند، آیا ایرن وارد  تصدیقکه نه بلد است تکبی  کند و نه بلد است 

*  تَلَظَّرى نرارًا فَأَْنبَرْتُكُمْ»جا خیر. این شود؟ود، یا اصالً محشور نمیشوارد بهشت می

ورود باشد ایرن مخرالف  یاگر صَل شود،می یصل حصر است، فقط اشقی« یَْصالها ال

کفر او  ه شود، پس کسانی که درجوارد نار نمی یغیر اشق اینکهضرورت است. برای 

شوند، این تر است داخل نار نمیها پایینفر آنشوند، کسانی که کهستند وارد نار می

 غلط است. 

 ظُْلمرد اْلیَتامى أَمْوا َ یَْأكُلُونَ الَّبینَ إِنَّ»  78ه ، صفح10ه نساء آیه دیگر، سوره سور

کل « ْلمدظُ اْلیَتامى أَمْوا َ یَْأكُلُونَ»این  «سَعیرًا سَیَْصلَوْنَ وَ نارًا بُطُونِهِمْ في یَْأكُلُونَ إِنَّما

مظلرو   سر معمرولی. کسرانی کره یتریم هسرتند،ابعاد یُسر را شامل است، حاال همین یُ

کننرد، هرا مراعرات هستند، دست به جایی ندارند و بایرد اولیرایی نسربت بره ایرن یتیم

تَعْفِفْ غَنِیًّرا كرانَ مَرنْ وَ»هرا تربیت و ما  آن نسبت به  ْلفَْلیَْأكُر فَقیررًا كرانَ مَرنْ وَ فَْلیَسرْ

اگر کسی غنی است و نیا  به مزد گرفتن ندارد، باید نسبت بره مرا  یتریم  1«بِاْلمَعْرُوفِ

، آن وقرت ایرن بررعکس انجرا  برای یتیم استفاده کند و خود استفاده نکندنظر کند و 

، خروردمیگیررد و ما  یتریم را ظلمرد می« ظُْلمد اْلیَتامى أَمْوا َ یَْأكُلُونَ الَّبینَ إِنَّ»دهد 

گیررد و را می یبله، مسلمان است که احیاند مرا  یتیمر ؟شود گفت مسلمان استنمی

رسم او این است که مرا  ، رسمش این استکن کسی که یگیرد، ولای را میما  شبهه

ا  هر مالی خوردن. ا  د دی بدتر است، ا   است چون ما  یتیم خوردن بدتر یتیم را...

ردن بدتر است، چون یتیم کسی که اسرت منقطرع خوپو   منفعتبدتر است، ا   غص 

و مرجعی ندارد و  ملجأاست. کسی که هیچ پناهی ندارد و هیچ  «صلحهکلّ من یُ»ا  

پرس ایرن بردترین  را بخرورد، «اْلیَترامى أَمْوا َ»این  ،باید حا  و ما  او را اصالح کنند

 «. سَعیرًا وْنَسَیَْصلَ وَ» ابعاد اجتماعی و اقتصادی و این شخصکل ظلم است در 
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 كُْفررًا اللَّهِ نِعْمَتَ بَدَّلُوا الَّبینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ». 29ه آیابراهیم، ه سور صفحه همچنینو 

 لَرمْ أَ»تصادف نیسرت. طور است، این تما  آیات این ینیدبب 1«اْلبَوارِ دارَ قَوْمَهُمْ أَحَلُّوا وَ

نعمت عقل، نعمت فکر،  تما  نعمی را که نعمت فطرت،« هِاللَّ نِعْمَتَ بَدَّلُوا الَّبینَ إِلَى تَرَ

تما  را تبدیل بره کفرر کررده اسرت کره نمرک را  ،نعمت ایمان، نعمت ظاهری و باطنی

آید نعمرت را تفاوت هستند، نمیشکند. کسانی هستند که بیخورد، نمکدان را میمی

شرکر نکنرد و کفرر هرم کند. اگر نعمت را مینشکر  را خوب نعمت تبدیل به کفر کند،

 قَروْمَهُمْ أَحَلُّوا وَ» ،نیستند« كُْفرًا اللَّهِ نِعْمَتَ بَدَّلُوا»کافری که  اما ،نکند و این کافر باشد

 وَ كُْفررًا اللَّرهِ نِعْمَرتَ بَردَّلُوا الَّبینَ إِلَى تَرَ لَمْ أَ» هستند جااین امانیستند. هم « اْلبَوارِ دارَ

اسرت  جهرنمکره  دارالبرواررا و گرروه خرود را بره خودشران « اْلبَروارِ ارَد قَوْمَهُمْ أَحَلُّوا

 رسانند. می

ببینید ایرن کسرانی کره وارد  2«أَْندادًا لِلَّهِ جَعَلُوا وَ*  اْلقَرارُ بِْئسَ وَ یَْصلَوْنَها جَهَنَّمَ»

 هرا نیسرتند،آنه ولو خلود عمری دارند یا خلود ناری دارند، برا  همر ،شوندمی جهنم

 أَْندادًا لِلَّهِ جَعَلُوا وَ»در درک اسفل یا درکات دیگر  صددرصدخلود ناری  کههایی نآ

 «. النَّارِ إِلَى مَصیرَكُمْ فَإِنَّ تَمَتَّعُوا قُْل سَبیلِهِ عَنْ لِیُضِلُّوا

 إِنَّ وَ هبا*  نَفادٍ مِنْ لَهُ ما لَرِْ قُنا هبا إِنَّ» .56ه است، آی 38ه که سور 453ه صفح

کرافر هسرت، نیسرت.  یعنی کسی که کافر اسرت، طراغی« ینطاغِ» 3«مَآبٍ لَشَرَّ لطَّاغینَلِ

، نره خردایی، نره ایرو هنره  ،نه نمرا ی ،کندعادی  ندگی می به طورنیست.  طغیانگر

 لِلطَّراغینَ إِنَّ وَ هربا»کن ی. ولراین طراغی نیسرتاهل بهشت نخواهد بود،  اینکه ،دینی

اهلل، طغیران عقیردتی، طغیران  عبراد یعلرطغیران  اهلل، یعلکه طغیان کسی « مَآبٍ لَشَرَّ

 جَهَرنَّمَ»در تمرا  مراحرل  نردگی طغیرانگر اسرت.  ،علمی، طغیان فکری، طغیان عملی

عالم تکلیف طغیران برود، در  در ها در دنیا واین مهادِ چطور 4«اْلمِهادُ فَبِْئسَ یَْصلَوْنَها

  نند.ها آتش میاست که خود آن یجهنمها این مهادِعالم آخرت هم 

 عَرنِ نُهُروا الَّربینَ إِلَرى تَررَ لَرمْ أَ»  8ه آیر )مجادله(، 58ه ، سور542ه صفح همچنین

کننرد، کردا  ا  نجوا نهی شدند، ولکن بعد نجروا می« عَْنهُ نُهُوا لِما یَعُودُونَ ثُمَّ النَّجْوى
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گوشی گفتنی که عمل شیطان است،  و درِ نجوا 1«الشَّیْطانِ مِنَ النَّجْوى إِنَّمَا»نجوا؟ آن 

ها در محضر پیغمبر بزرگوار و در محضر مؤمنین با هم نجوا این« آمَنُوا الَّبینَ لِیَحْزُنَ»

 کند. یتاذ ، نجوای افسادی، یعنی نجوایی که بخواهدکردندمی

یَةِ وَ اْلعُردْوانِ وَ بِاْلرإِْثمِ یَتَناجَوْنَ وَ» و ِ مَعْصرِ عصریان و بره گنراه و دشرمنی  2«الرَّسرُ

تر است چون نجوا چه می نجوای آن حرا  لیوتظاهر این حرا ،  کنند،نجوا می رسو 

آینرد، نرزد پیغمبرر می 3«اللَّهُ بِهِ یُحَیِّكَ لَمْ بِما حَیَّوْكَ جاؤُكَ إِذا وَ»شود. شود؟ نفاق می

گفتند، یا می در جاهلیتکه  هاییا  این حرف« اللَّهُ حَیَّاكَ»، السال  علیکمگویند نمی

را سرا   سال ٌ علریکمگفتند سا  علیکم، که می یهایمثل آن یهودی ،تعبیر دیگر اینکه

 فري یَقُولُرونَوَ »دهرد. یرک ال  معنری ضرد می تخفیرفعلیکم کردند، سرا  علریکم برا 

، خدا چرا عرباب کنیممیما این همه کار  ،گویند  عج می 4«اللَّهُ یُعَبِّبُنَا ال لَوْ أَْنفُسِهِمْ

ایرن هرم « اْلمَصریرُ فَبِْئسَ یَْصلَوْنَها جَهَنَّمُ حَسْبُهُمْ نَقُو ُ بِما اللَّهُ یُعَبِّبُنَا ال لَوْ» ؟کندنمی

 است. صلی

خوانم و شرما مراجعره کنیرد. مرثالً همچنین آیات دیگر که من آنچه را نوشتم می

« أدخُلوهرا»، «تَْكفُررُونَ كُْنرتُمْ بِما اْلیَوْ َ اْصلَوْهَا»  64ه آی )یس(، 36ه ، سور440ه صفح

لَوْها» 16ه آی )طور(، 52ه ، سور525ه . یا صفحنیست بِرُوا اصرْ بِرُوا ال أَوْ فَاصرْ واءٌ تَصرْ  سرَ

 اْلجَحرریمَ ثُررمَّ*  فَغُلُّرروهُ خُرربُوهُ»  31ه ، آیرر69ه ، سررور566ه صررفح همچنررینو  «عَلَرریْكُمْ

لیهِ»  26ه آیر )مدثر(، 74ه ور، س466ه صفح همچنین 5.«صَلُّوهُ قَرَ سَأُصرْ  همچنرین .«سرَ

و نیرز  «مَصریرًا سراءَْت وَ جَهَنَّمَ نُْصلِهِ وَ تَوَلَّى ما نُوَلِّهِ»  115ه نساء، آیه سور 77ه صفح

وْفَ ظُْلمد وَ عُدْواند ذلِكَ یَْفعَْل مَنْ وَ»  30ه ، آی)نساء( 4ه ، سور77ه صفح لیهِ فَسرَ  نُصرْ

 «.نارًا

 همچنرینو « مِاْلجَحری صرا ِ هُروَ مَرنْ إاِلَّ»  163ه آی )صافات(، 37ه چنین سورهم 

 )مطففرین(، 83ه و نیز سرور «النَّارِ صالُوا إِنَّهُمْ بِهِمْ مَرْحَبد ال»  59ه آی)ص(،  38ه سور

 إِنَّهُرمْ ثُرمَّ» 587ه سروره اسرت، صرفحاو  ه دهم شرمارکره مری ایاین شرماره. 16ه آی

                                                           

 .10ه ، آیمجادله. 1

 .8ه همان، آی. 2

 . همان.3
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 ثُرمَّ»مریم است، او   ،305ه که صفح 70ه مریم، آیه سور همچنینو « جَحیمِاْل لَصالُوا

او   94ه ، آی56ه سور یآخرین آیه در باب صَل «صِلِیًّا بِها أَوْلى هُمْ بِالَّبینَ أَعْلَمُ لَنَحْنُ

جا یک جایی است که ما این 1«جَحیمٍ تَْصلِیَةُ وَ*  حَمیمٍ مِنْ فَنُزُ ٌ» 453ه سوره، صفح

اسرتثناء اشرتباه کردنرد. آیرات کرل مفسررین بالچرون  ،خواندیمو قدر اصرار داریم آن

 که ورود نیست. را به معنی ورود گرفتند و حا  این یصَل

آتیكُمْ»مثالً در جریران موسری ) (  هابٍ آتریكُمْ أَوْ بِخَبَررٍ مِْنهرا سرَ  لَعَلَّكُرمْ قَربَسٍ بِشرِ

بیراور ، شراید شرما داخرل  ، یک قبسیناریخواهم یک یعنی چه؟ من می 2«تَْصطَلُونَ

؟ موسی کره در سررمای سررد سروریا در بزندرا آتش  خود بچهخواهد می آتش شوید؟

ناری به چشم او خورد که بعدًا معلو  شرد نرور اسرت و آن کروه طرور ه ش  یک شعل

یا  «قَبَسٍ بٍبِشِها آتیكُمْ أَوْ بِخَبَرٍ مِْنها سَآتیكُمْ»گفت  طور این خود است، خوب با اهل

 لَعَلَّكُرمْ»ایرن نرار بیراور   ا  مرن یرک مقرداری 3«النَّرارِ مِرنَ جَرْبوَ ٍ أَوْ» در آیات دیگر 

طَلُونَ خررود را  بچرهداخرل آترش شرروید؟  ن و  «دخُلونَتَرر لَعَلَّكُرمْ»آترش بگیریررد؟ « تَصرْ

ر  کره ا  ایرن واای ا  آتش بییک شعله« ونَدُوقِستَتَ لَعَلَّكُمْ». خیرخواهد آتش بزند؟ می

ا   گر  کنید که را جمع کنید و خود را یاستفاده کنید و چیزهای گیرانهآتش به عنوان 

 . نمیریدسرمای سوریا در سیاهی  مستان و ش  

ه کره مرحلر اسرت مربوط بره کسرانی« صَلی»ت پس هم ا  نظر لغت و ا  نظر دالال

دی ناری، یعنی مادامی کره دو  خلود ابدی. خلود ابه دارند، یعنی مرحل را دو  خلود

ها ظاهر ها انفجار پیدا کردند که ملکوت اعما  آنو این وجود دارند هاهیز هاین کند

ست. وقتی که عباب تما  ههای هیز  هستند آتش هم شده است. مادامی که این کنده

، ا  برین نراری هسرتند ابدیدین ها که مخلّهیز شود و این کندهشد، آتش خاموش می

آترش آخرر دارد، چرون اگرر آخرر نداشرته  کهاست  این مطل جمع هند رفت و سرخوا

یعنی ظلم خدا معاذ اهلل آخر ندارد، این بحثی است که ما راجع به جریران نرار  ،باشد

 داشتیم.

این است کره ایرن کارهرایی را کره  مطل  دیگری خواهد ماند، آن مطل  دیگر اما

ین دادن و مرؤمنین دادن، عرباب بره مظلروماهل نار در دنیا انجرا  دادنرد، عرباب بره 

                                                           

 .94 و 93واقعه، آیات . 1
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هرا عرباب داده شرود. اگرر ... به مقدار عباب دادن باید بره آنها وعباب دادن به یتیم

سرر  راگرر یکری بر اینکرهنره  ، نندسر این آد  می برسر یتیم  دند، خوب یکی  بریکی 

 کره ا  هاییبابعرایرن   آیردسؤا  پیش می اینجا تا بزنند. اینتا، دهیتیم  د دوتا، سه

 ،ا  نظرر غربا ،ا  نظر خود آتش ،حاال هیچ ا  نظر  مان ،جهنمنظر نار، ا  نظر درکات 

و یا نیست؟ این را  هستها استحقاق دارند ر آنچه اینها اضافه با  نظر لباس، آیا این

کره در  هاییعربابآقایان فکر کنید، به آیاتی که راجع به عباب است مراجعره کنیرد. 

ولکن ا  نظرر خرود آتشری  ،ا  نظر طو   مان که به جای خود ،رر شده استمق جهنم

طرور باشرد، اگرر دارد، آتشی که در دنیا نظیر ندارد مثالً، اگرر این شدتکه چقدر این 

اگر در دنیرا کسری  خوب چرا؟ ،تر استآتشی است که ا  آتش دنیا سو نده جهنمآتش 

ماننرد آن  ،بایرد بره همران حررارت آترش در قیامت هم سو اند،با آتش دنیا را  مؤمنی

سو اند. اگر در دنیا کسی به کسری یرک نه آتشی که بیشتر می ،دنحرارت آتش بسو ان

همران سرم را و ماننرد آن سرم را بره او  هرم جراخوب در آن ،سمی داد و او را کشت

، را چند برابر آن سم را، چند برابر آن آترش را، چنرد برابرر آن عقررب اینکهنه  ،بدهند

ایرن یرک  .این بر خالف عرد  خواهرد برود ،ه کنندچند برابر آن عباب را، به او متوج

 بحث است.

شرویم و برین بحث دیگر که ا  جریانرات معراد در بُعرد ثرواب و عقراب خرارج می

بحث شفاعت است، آقایان بحث شفاعت را مطالعه کنیرد در دو کتراب  ،االمرین است

یافتره و  بزرگوار ما طباطبایی و یکی آنچه تبلرورعالمه  یکی المیزان استادمخصوصد 

ت و بحث سو  کره ا  توحیرد و نبرو بحث شفاعت. ،بیشتر بحث شده است در الفرقان

  بحث والیت خواهد بود.، طبعدمعاد که بحث ما تما  شد

 عَلَى وَ  مُحَمَّدٍ عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمینَ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

و کیفیرت عرباب شرد ایرن برود کره اگرر  مردتآخرین سؤالی که راجع به عباب و 

تر ا  آتش دنیرا اسرت؟ و سو نده جهنمپس چرا آتش  ،است 1«وِفاقد جَزاءً» جهنمعباب 

یرات ا  عباب دنیا شدیدتر است؟ بر حسر  آنچره مخصوصرد در روا جهنمچرا عباب 

برا عرد  اسرت و  اسرت. ایرن مخرالفشرود در آیرات عرباب است و آنچه را گمان می

جواب این اسرت کره  .«وِفاقد جَزاءً»مخالف با رحمت است و مخالف است با نصوص 

                                                           

 .26ه ، آینبأ. 1
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و ا  این قبیل تعبیرات عرباب،  1«بُطُونِهِمْ في ما بِهِ یُْصهَرُ»آیات مبارکات جحیم و نار 

ایرن مطلر  را ه تجسرم اعمرا  و انعکراس اعمرا  ریشرن نکرده اسرت. آیرات حد معیّ

 3«  تَعْمَلُرون كُْنرتُمْ ما إاِلَّ تُجْزَوْنَ هَْل» 2«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما تُجْزَوْنَ إِنَّما»درست کرده است. 

عملی را که انسان، عمل بدی را که انسان در دنیا کرده است  «وِفاقد جَزاءً» همچنینو 

یک چیز جدایی نیست. بلکه  آنی مقتضی عباب است، عباب و به مقتضای عد  اله

در عرالم  سریّئهاعمرا  ملکروت اسرت. عمرل سریّئه ظهور ملکوت خود ایرن  آنعباب 

مخصوصرد در براب  ،شرودگردد، گرچره احیانرد ظراهر میظاهر نمی صددرصدتکلیف 

 نیسرت، صددرصرد امراای نمرودار اسرت، ترا انردا هجزای ظلم در عرالم تکلیرف ظلم. 

حیرات  ی ندگی دنیا به طوری انجا  گردد و به طرور کلر اینکهدرصدی است ا  برای 

آن  صددرصرددنیا مخصوصد در عالم قیامت کبرری بعد ال اماواژگون و منحل نگردد. 

را  اضراللیاللّهی را که و آیاتعمل بدی را که، ظلمی را که، کفری را که، تکبی  به 

برا - غلرط ، ملکروت و حقیقرت برابرر ایرن عمرلِنردادادهدر دنیا انجرا  ها یجهنمکه 

آن مقدار  یا 4«ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَتي وَ»رحمت الهی است مقتضای  -مقداری کمتر

 شود. فرض کنید، یو  القیامة الکبری وارد می

هر قدر کفر  یادتر است، آتش آن بیشتر، هر قردر تکربی   یرادتر اسرت، عرباب آن 

آن و ا   مدتا  نظر  آن،ه ا  نظر مادّ جهنمهای گونه نیست که عبابینا  یادتر است.

مگر آن  است استحقاقنظر کیفیت آن یکسان باشد. یکسان با عمل است و یکسان با 

کند و روی ایرن اصرل ا  آن کاهش پیدا می العالمینمقداری که بر مبنای رحمت رب

ین مطل  برای ما کرامالً نمرودار ا ،اگر ما به آیات عباب جحیم در قرآن مراجعه کنیم

چنرین و  جهرنمها و روایاتی است که عرباب ، نوشتههاگفتهاست. بر خالف آنچه در 

خوب اگر کسی، دست کسی را در دنیا با آترش  اصالً در دنیا نظیر ندارد. ،ان استچن

در دنیرا اگرر کسری  اینکهبسو د، کما  جهنمبا همان مقدار آتش باید در  ،دنیا سو اند

این  ،اگر بیشتر بخورد ،همان مقدار بخوردده  د، همان یک کشیده را باید با یک کشی

خدا که مظلو  « ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَتي وَ»فرماید  ظلم است و خداوند متعا  که می
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ایرن کمترر ا   ،چرهکنرد و هرباهی کند، ظلمی بره دیگرری شود، اگر کسی گنواقع نمی

در  کره– و چره و چره نباشردنباشد  ایتوبهاگر  ،استحقاق دار استحقاق یا به مقدارمق

بیشتر معنا ندارد.  ،بیندبه مقدار استحقاق عباب می -بحث خواهیم کرد باب شفاعت

قیامرت جبرران بایرد  در بره همران مقردار بایرد ،اگر در دنیا انسان ظلمی به کسی کرد

کسی را در یخ گباشت و او سردش شرد و مرری  گردد، بیشتر غلط است. اگر در دنیا 

در  ،نمرردسروخت و  و در آخرت هم همان مقدار یخ است. اگر در آتش گباشرت ،شد

در آخرت هم همان مقدار است. الّرا  ،مردآخرت هم همان مقدار است. اگر سوخت و 

د را ایجا ضاللته آثار فعلی و بالفعل فقط نیست. کسانی که شالود سیّئاتآثار  اینکه

قد  گباشت و گمراه شد کتابد و سرنّتد ماننرد آن  ضاللتهر کسی در این راه  ،اندکرده

 این هم خواهد دید.  ،د دیدنخواه اندکردههایی که دیگران که ره گم عقاب

را ای که مشکل است، مثالً یک نفرر یرک بچره در آخرت ا  جنس دنیا باشداگر  -

رض ده دقیقه سوخته اسرت، در آخررت او را پرنج جا در عدر تنور انداخته و او در آن

 دقیقه بسو انند؟

یرا بزرگری را  هقره یرک بچراین کسی که در عرض یک دقی ،طور نیستاین خیر، -

چقدر او را ا   ندگی محرو  کرده است؟ چقردر تلرخ اسرت؟ ایرن یرک  ،سو انده است

ایرن  یهقضر ،عمر تکلیف را محرو  کرده است. پس یک عمر تکلیف باید عرباب ببینرد

 یرکماه گناه کند و ایرن یرک مراه گنراه را ممکرن اسرت  یکاست. ممکن است کسی 

ولی عالمی را آترش  ،یک آن گناه کند ولکن کسی یک آن گناه کند، ،ببیند جزادقیقه 

عباب و کیفیت عباب به همران مقرداری اسرت  مدتعباب و ه بزند. پس بنابراین مادّ

 است.  عملر ملکوت که این شخص مستحق است و این ظهو

بحرث ا  نظرر لغروی مرا اوالً  ،شفاعت دارای ابعرادی اسرت انتقا  به باب شفاعت 

بعد آیات مبارکاتی که در جهات گوناگون شرفاعت تکروینی، تشرریعی، شررعی،  ،کنیم

جرا کره جرا کره نیسرت، آنجا که امکان شفاعت اسرت، آندنیوی، بر خی، اخروی، آن

کنم. مریعررض  ،بندی کرد مراحلی است که من تقسیم که نیست،جا اعجا  است، آن

بزرگوار طباطبایی ه مردیم و استاد عالکه در تفسیر الفرقان یادداشت کاضافه بر آنچه 

کنریم کره بره طرور روشرن و ترا آن  دقرتما بیشتر فکر کنریم و  باید ،در المیزان دارند

 م.مقداری که ممکن است ا  آیات مبارکات شفاعت ما استفاده کنی

و در مورد احتیاج است که چیرزی را برا چیرزی  اصوالً شفع یعنی جفت قرار دادن

 در هر کراری کره خواسرت انجرا  ،دهند. اگر یک موجودی خودکفا استشفع قرار می
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دیگر کمک یعنی چه؟ اصرالً کمرک و شرفع و جفرت قررار دادن و دسرتک قررار  دهدب

دهرد. بیی نتوانرد کراری انجرا  دادن در جایی است که آن فرد به خودی خود به تنها

او شفع قررار دادن کره جفرت و کمرک قررار  بردهد باگر بتواند به تنهایی کاری انجا  

است، گاه در افعا   ربانیه افعا دادن است، اصالً معنا ندارد. حاال این شفاعت گاه در 

به بشر است و نسبت  یهاست یا افعا  تشریع یهیا افعا  تکوین ربانیهاست. افعا   یهبشر

 ،دهد موافق شر  است، مخالف شر  اسرتبشر، افعالی که بشر انجا  می یهعافعا  شر

و ا  نظرر اسرت هر مقدار موافق است و هر مقدار مخالف است، شفع در ایرن مراحرل 

ا  نظرر  ،هم ایرن شرفاعت چره تکروینی آن، چره تشرریعی آن و چره شررعی آن نشئات

ا  نظرر تقسریم کره بعرد ببینریم چره طقی، سبر و تقسیم منکنم، تقسیم دار  عرض می

 شود.می

ر عرالم برر و و شرر ، چره د و در بُعد عالم تکلیف شفاعت در تکوین و تشریع چه

ها شفع معنا دارد. ولکن در بعضی ا  جریانات است کره اینتما  چه در عالم قیامت، 

يْ كُلِّ خالِقُ»د که خداون 1«ءٍشَيْ كُلِّ خالِقُ اللَّهُ» شفاعت و شفع اصالً معنا ندارد. « ءٍشرَ

غیر ا  خدا خالقی نیست، دیگرر شرفیع در خلرق یعنری  2«اللَّهِ غَیْرُ خالِقٍ مِنْ هَْل»است 

باشد که قدرت او با قدرت خداوند جفرت  مألوهیچه؟ یعنی کسی باشد، الهی باشد، 

د انسران نبایر هالبتر. بدهدخدا جفت شود و خلق انجا  شود و خالقیت او با خالقیت 

منبر رفته است و آن ساوه  جامعمسجد  فالن شخص که در بزند، ولیها را این حرف

، خردا وقتری  ور علری خیلری  یراد برود گفته  برادر عزیز نقل کرد که منبر رفته است،

 خلق کرد.  و یا علی  گفت ،خلق کندخواست عالم را 

کرره  در آنچرره ،یتعدر مشرررّ ،یررتمیدر رح ،یررتدر رحمان یررتخداونررد در خالق

شفیع اصالً یعنی چه؟ شرفیع در  ،دارد یتو ربان یتبه مقا  الوه صددرصداختصاص 

غیرر خردا  ،تواند خدا را کمک بگیرد در خالق بودندو طرف غلط است. غیر خدا نمی

خالق نیست و خدا هم معنا ندارد که غیر خود را در خالق بودن کمرک بگیررد، چرون 

یررا هررر تعبیررری -انگهرری آن هنگررا  و .خرردا واحررد اسررت، نیررا ی برره غیررر خرردا نیسررت

ق کررد، شرفیع یرا الره که هیچ موجودی نبود و خداوند عالم را خل -کنیدبخواهید می

 یرا علری ،دیگر یا خلقی که هنو  نبود، خلق قبل ا  وجرود او، علری قبرل ا  وجرود او
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تکرروینی کرره در اختصرراص  . پررس شررفاعت در برراببکنرردعررالم را خلررق  بگویررد و

عرد سره بُ تکروینی ت اصالً معنا ندارد و خالف توحید اسرت. شرفاعتاسالعالمین رب

 شود.که به طور کلّی رد میاو  این بُعد  ،دارد

اگرر چنانچره جریران اثبرات رسرالت عیسری ) ( نبرود،   شرفاعت تکروینی بُعد دو ِ

 ا  گِل درست کرده و فوت کرده است،را که عیسی  ایپرندهکرد آن خداوند اراده نمی

د. اگر بنا نبود که عیسی را خداوند به عنروان پیغمبرری معرفری کنرد. شنمی طیر شود،

 كَهَیْئَةِ الطِّینِ مِنَ تَْخلُقُ إِْذ»کند که طور درست نمیاین ،کندخداوند که طیر درست می

جرا شرفع در این خواهد.ها را نمیاین ،نه 1«بِإِْذني طَیْرًا فَتَكُونُ فیها فَتَْنفُخُ بِإِْذني الطَّیْرِ

را  ایپرنردهچطور؟ شفع چه به چه؟ عیسری اگرر بخواهرد ا  گِلری هیکرل شربیه  ،است

یجرراد شررود کرره دو مرحلرره در اختصرراص درسررت کنررد و ایررن دو مرحلرره برررای آن ا

اسرتخوان شرود، گوشرت و پوست و  ،گِل با فوت کردن  او ه است، مرحل العالمینرب

در  مرحلرره دارد، دو مرحلرره روح در آن دمیررده شررود. ایررن عمررل سرره  دو ه مرحلرر

و اجا ه به عیسی بن مریم ) ( است.  تخویلاست، یک مرحله  العالمینرباختصاص 

، هریچ یک چیزی بشود، طور نیست که هر کس بلد باشد مجسمه بسا د، فوت کنداین

 شود. نمی چیزی

اگر خداوند اراده فرموده است که و اجا ه داده است کره عیسری ) ( بررای اثبرات 

کنرد میدهد، امر میمرسل عند اهلل است دستور  اینکهی است و برای اثبات ربان ینکها

سرا ی هرم ند، مجسمهطیر درست که گِل را بردارد و چهر د،طین را بردارمقداری که 

بیه سا ند کره بردون حرکرت شرکه مجسمه میاو   های درجهسا بلد نیست، مجسمه

 فیهرا فَتَرْنفُخُ»سرا د عیسری ) ( ایرن را می امرا ست،است به یک موجودی که واقعد ه

این نفخ ا  عیسی که ظراهر جریران اسرت و اذن  است بُعد در دو « بِإِْذني طَیْرًا فَتَكُونُ

آن جریرانی کره عیسری بره  و کند.که دو جریان به یک جریان اضافه می العالمینرب

دو جریران رد، را برداشت به صورت طیرر درسرت کر گِل این است کهاذن درست کرد، 

  بره هم این گِرل را محروّ ،است «بِإِْذني»دیگر که صورتد به نفخ عیسی است و سیرتد 

و هم روح در آن دمیده شد، این شفع است. ایرن شرفاعت پوست و استخوان و پر کرد 

چیرزی مکروّن چیزی نیست، عیسی مکوّن خدا است. عیسی  مکوّنولی تکمیلی است، 

کننرد. سرا ها بهترر درسرت مینباشد، سرایر مجسمه العالمینبر «بِإِْذني»است که اگر 
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دهرد و   میکره جسرم را تحروّ العرالمینربای را ا  بررای اذن عیسی فقط یک  مینه

کند، این شفع است، منتهرا ایرن شرفع خراص اسرت. روح حیوان در این طیر ایجاد می

 ،آسرمان و  مریناولی که شفع در آن معنا ندارد، خدا کمک بگیرد در خلقرت ه مرحل

ه بایررد عمررل عیسرری ) ( برره ارادولکررن غلررط اسررت،  بگیرررد،اصررل خلقررت کمررک  در

دهد دو کار خداوند که به اذن شود تا یک کار را که عیسی انجا  میمنضم گار درپرو

 شود.این هم شفع می« بِإِْذني طَیْرًا فَتَكُونُ»این  ،شودمی منضماهلل 

اختصاص به خدا دارد و نه عنوان  ددرصدصشفع سو   شفع سو  این است که نه 

 لَرا وَ جَبْررَ لَرا» کننردمیها که انسران یعادی است. کارهای ،اعجا  و خرق عادت است

ثرواب و  اختیاری که اعما نه به ما تفوی  شده است در  1«أَمْرَیْنِ بَیْنَ أَمْرٌ بَْل تَْفوِی َ

یعنی شرفع در آن اسرت. « أَمْرَیْنِ یْنَبَ أَمْرٌ بَْل»نه به ما اجبار شده است  عقاب هست و

 ،جا خداوند به ما اراده داده است و اختیار داده است و مقدمات کار داده استدر این

اگررر شررفع اذن امررا  2«النَّجْرردَیْنِ هَرردَیْناهُ وَ»چرره کارهررای  شررت و چرره کارهررای  یبررا 

 . شود و نه شرخیر انجا  می نه نباشد، العالمینرب

امرین است که بحث کردیم و فقط ما داریم اشراره اختیار امر بین  این باب جبر و

طور بنشیند، کنیم که مراحل شفاعت برای ما کامالً روشن شود که اگر انسان همانمی

ایرن  کرهو... پس باید ا  ما  نرود دنبا  رو ی نرود، کاری نکند، دنبا  علم نرود، دنب

ا باید حرکت کنیم در آن راه صحیح و مو حرکت ا  خدا برکت. ا  ت  ضمیمه بشوددو 

تا خداوند اذن دهد و تحقق پیدا کند آنچه را که مقصود ما است، اگر خداوند صالح 

ه اراد ،. شرفع تکروینیجرا شرفع اسرتدر این ،بداند. با تمرا  اگرهرا و برا تمرا  شررایط

  کره نره تفروی العرالمینربه اراد ،اخیرره و در مراحرل دیگرره در مرحل العالمینرب

مقصرد  آن اینکرهشود ترا  شخص مختار ضمیمهه است و نه جبر است، باید که با اراد

 ؛ یعنری مرن خواسرتم خردا نخواسرته اسرت.شودانجا  نمیها عضی وقتانجا  شود، ب

بعضری مرن نخواسرتم پرس خردا هرم نخواسرته اسرت،  ؛شودانجا  نمی هابعضی وقت

ا  داد ، خردا هرم خواسرته اسرت من خواستم و شرایط را انجر ؛شودانجا  می هاوقت

ه گانبا اراده و کار ما انجا  شده است. این مراحرل سره العالمینربه جا شفع اراداین
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در عرالم برر و بره  ،شفع و شفاعت تکوینی است. در بُعد عالم تکلیف که معلو  اسرت

 حساب خود و در عالم قیامت هم به حساب خود.

تواننرد شرفع باشرند و ی در صرورتی میداریم.  ن و مررد یهو ما یک شفاعت شرع

کنند، روند  نا میشود، میهمسر باشند که جریان شرعی انجا  شده باشد، تکوین می

دهرد، انجرا  نمی ایرن کرار را  نِ اوکنند، روند چه کار میمی ،کنندروند لواط میمی

شرر   بنرایبرر م . ا  نظرر شررعیا  نظر شرعی دهد. نه،انجا  می او این کار راغیر  ن 

این دو با هم بودن و با هم کارهایی انجا  دادن و با هم  ندگی کردن، اگر  ن و مرد 

خواهرد، مررد خواهرد، مررد نمید و الّرا  ن می، باید مبنرای شررعی داشرته باشرهستند

در ایرن سره اصرالً نکراح  ،خواهردهرا نمیخواهد هیچ کردا  ا  آن ن نمی خواهد،می

امضرا شررعد جرا در این ،دو بخواهند و طبق موا ین شررعیاگر هر  اما .صورت نیست

شرعی که این  ن،  ن او است و این مرد هم مرد او است، این شفاعت در بُعد  شودمی

 بر مبنای تشریع است. که

 ،  در جریان ثواب و عقاب. مقا  که کما  است و دون مقا  کره نقرص اسرتسو 

یرا انسرانی اسرت کره   چند حا  خارج نیستندها ا  هر دو شفع معنا دارد. مثالً انسان

را تررک  محرّمراتتما  وظایف خود را انجا  داده است، واجبات را انجا  داده است، 

ی ا  مقا  عنداهلل دارد. این شفاعت است یرا نره؟ توبره کرده است و استحقاق یک حدّ

رای گنراه بر ؟بررای چره اتّجراه اسرت یرا نره؟است یا نه؟ بله. استغفار است یا نره؟ بلره. 

را  دوا دهه . یک شخصری کره اسرتحقاق نمررباالتر رفتنبرطرف شدن؟ نه، برای مقا  

یک نمرره اضرافه بگیررد، ایرن  ا شفاعتی به وضع مناس  انجا  شود کهجدر این ،دارد

 ،شررفاعت برررای ایررن نیسررت کرره  یررر ده اسررت، آن را ده کننررد، خیررر برراالی ده اسررت

طور نیست کره شرفاعت در . ایناست ترفیع مقا  برایخواهد بیشتر بگیرد، شفاعت می

که بحث خواهیم  گانههفت.. ابعاد ، در بُعد استغفار، در بُعد چه.انابهبُعد توبه، در بُعد 

در جهت ایجابی  است. که در جهت ایجابی یا در جهت سلبیای گانههفتکرد. ابعاد 

د و در براب سرلبی کره باال بردن که استحقاق آن را بدون شفاعت ندار را مقا  ؛است

در هرر  ،شرودی ا  برای برطرف شدن گناه انجرا  میاشخصی گناه کرده است و  مینه

یعنری جفرت  باب سلبی شفاعت در هر دو باب اسرت؛هم باب ایجابی و هم  ،دو باب

 شدن.

  رود.آن نشود، مقا  باال نمی ضمیمهاگر این خود به تنهایی باشد و چیزی  -1
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ر نگرردد ایرن بره مقررّ ایجرا ضرمیمهاینخودی خرود باشرد و اگر این خود به  -2

  باقی خواهد ماند.همین مقا  

د ایرن ا  و شرفعی در کرار نباشر ایضمیمهاگر  ،دارد یا اگر نقصانی دارد و گناهی

، داشته باشردمقا  باالیی خواهد مییا انسانی است که  آن نقص برطرف نخواهد شد.

خواهرد محرو انسانی که گناه کرده است، می هد.خوا، شفع میخودش استحقاق ندارد

گنراه نکررده  ،متوسرط اسرت ،نه پرایین ،انسانی است که نه باالمی خواهد. شود، شفع 

خواهد به همین حد بماند پایین نیفتد، ، ولی میکردهاست و ثواب هم به مقدار خود 

شرفع اسرت.  خواهد در همین حد بماند و مبتال به گناه نشود برا که میاست انسانی 

معنای دیگر. « لِْلمُؤْمِنینَ وَ»معنا است،  یک به« لِبَْنبِكَ» 1«لِْلمُؤْمِنینَ وَ لِبَْنبِكَ اسْتَْغفِرْ وَ»

یک بُعد سرلبی   پوشش است. طل  پوشش دو بُعد دارد است، طل  غفراستغفار طل  

 معراذ اهلل رپیغمبرپیغمبر معنا نردارد، کره  نسبت بهیک بُعد ایجابی. بُعد سلبی و است 

تَْغفِرْ وَ» بخواهررد کرره بنوشراند، خیررر.گنراه کرررده باشررد و ا  خرردا   معاصرری کرره برره« اسررْ

آورد کره احیانرد آن حضررت هجرو  مری آورد و عرواملی کره برههجو  مری اهللرسو 

 مرا اللَّرهُ لَكَ لِیَْغفِرَ»فتح ه آیچنانکه در « اسْتَْغفِرْ وَ»بخواهد حضرت را دچار گناه کند 

 مصرائ ه تمرا  ، خداونرد برا فرتح مکرپوشش اسرت« غفر» 2«تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ  َتَقَدَّ

 اینکرهبررای  گبشته را ا  یاد پیغمبر برد و تما  خطرات آینده را هم ا  بین برد. چررا؟

انجرا   ی راکارهرای بتواننردندارنرد کره را قردرت  مشرکین ایندیگر  ،القری فتح شدا 

 غفررسرلبی و  غفررشرد،  غفرربالً به سر پیغمبر آمد بره طرور کلّری که ق مصائبیدهند، 

 ایجابی. 

است که نه گناه است کره  ایهمرحل ی که انسان دارد  یکیاحاال این مراحل ثالثه

بره حرد خرود اسرت،  مقا  متوسط ،ا  باالتری استرفع گناه است، نه مق برایشفاعت 

 رَحْمَتريوَ »، یرا شرفاعت خواهدمی شفاعت ،این اگر بخواهد مقا  باالتری را طی کند

عررض  ،اسرت مرحلرههفرت  ، کرهچره شفاعت انبیاء، شفاعت چه و 3«ءٍشَيْ كُلَّ وَسِعَْت

در ایرن حرد کره  مرتبره، یکری خواهردمیگناه کرده است شرفاعت مرتبه م. یک یکنمی

  خواهردجرا ا  خردا میاین ،خواهرد بررودخواهد باال برود، پایین هرم نمینمی هست
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مبرتال بره گنراه  ،پرایین نیفرتم ،چهی هم نرو  باال ،که من پایین نیفتم یا، کاری کنداخ

پرس شرفاعت در انحصرار ایرن نیسرت کره  جا شفع اسرت.سه مرحله در این در. نشو 

تمرا  انبیراء و و لربا خواهرد می شرفاعتکسی مستحق عباب است و در این صرورت 

 هستند، گناهکار)ص( هستند، چرا؟  اهللرسو نیا مند به شفاعت  در رو  قیامت اولیاء

گناهکرار کار اسرت؟ مگرر حسرن و حسرین است؟ مگر علی گناهگناهکار مگر ابراهیم 

چطور محتاج به شفاعت  ،دارندرا عصمت ه باالترین درج کهن )ص( یمحمدیهستند؟ 

 ،بررای ترفیرع درجره اسرت .هستند؟ کتابد و سنّتد تما  انبیاء نیا مند به شفاعت هستند

کره وجیره  اهللرسرو  ،براالتر برروده درجر ،مقداری که درجره دارنرد برای اینکه ا  آن

عنداهلل است ا  خداوند بخواهد و خداوند اذن دهد که ابراهیم ا  مقرا  ابراهیمری در 

این شفاعت در بُعرد گنراه نیسرت  .جزاء باالتر برود، موسی باالتر برود، علی باالتر برود

است که ابراهیم گنراه کررده  اش اینهپس ال مید، بگوید  لفظ شفاعت را دکه هر کس 

 .است ایه، خیر. شفاعت سه مرحلباشدنیا مند به شفاعت  تاباشد 

 ،توبهاو  بحث  ؛بُعدی بحث دارد هفتدر این مراحل شفاعت قرآن شریف تقریبد 

و  2«اللَّرهِ إِلَرى وبُرواتُ» 1،«اللَّرهِ مِرنَ تَوْبَرةً» آیه مراحل توبه در قررآن اسرت 87ه آیات توب

 ترابَ ثُرمَّ» ،رجرو  اسرت دیگررببینیرد توبره  3،«لِیَتُوبُروا عَلَیْهِمْ تابَ ثُمَّ» ،«اللَّهِ مِنَ تَوْبَةً»

طور نیست که اگر من بخواهم توبه کنم بردون توفیرق الهری بتروانم این« لِیَتُوبُوا عَلَیْهِمْ

خداونرد رجرو  کررد بره  4«عَلَیْهِمْ هُاللَّ تابَ»، خواهدخود توبه هم توفیق میتوبه کنم، 

 برایتوبه ه که لیاقت و  مین -استحقاق معلو  است-گناهکار ر این آد  برحمت خود 

آن حج  و موانع را برطرف کرد و د  او را آماده کرد کره ایرن توبره  ،او حاصل شود

  «...لِیَتُوبُوا»دو  ه مرحل ،است« عَلَیْهِمْ اللَّهُ تابَ»او  ه پس مرحل .کند

                                                           

 .92ه نساء، آی. 1

 .8ه تحریم، آی. 2

 .118ه توبه، آی. 3

 .71. مائده، آیه 4
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