


 رحمانیت: در اصل هستی ( : مطلق)امدادهای غیبی      قبل از عمل

 رحیمیت      شروط آن: در موارد خاص ( : مقید)بعد از عمل                       

 صور آن                                                                                   

 ...ثمره آن و اعتقاد به وجود و ضرورتش     در حوزه فرد    الهامات،هدایت،روشن بینی و

 تقویت اراده     ما در عالم تنها                                                                      

 نیستیم                                                                                            

 در حوزه اجتماع     نهایت و آخر کار اصالح است                                                

 و تشکیل حکومت حق                                                                           

 جاهدوا: شروط آن      تالش 

 فینا: اخالص                 

 صور آن      فردی       تقویت دل و تثبیت ارده

 زمینه سازی و تمهید وسایل آن                              

 هدایت و تنویر                             

 الهام افکار و راهکارهای علمی و عملی                              

 اجتماعی      ارسال رسل و هادیان               

 منجی                               



 رحمانیت(      عامه)بالفعل : سنت       مطلق 

 رحیمیه     با عمل بالفعل می شود     اهل حق(      خاصه)بالقوه : مقید             

 اهل باطل                                                                                     

 

 پیشرفت مضاعف: توفیق و برکت : اهل حق     خوب عمل کنند 

 تنبه و تنبیه: بد عمل کنند               

         

 جزای عمل به صورت دقیق : اهل باطل      خوب عمل کنند 

 امهال ، امالء ، استدراج: بد عمل کنند                  

 

 چه چیز در زندگی بشر جاودانه می شود ؟

 چیزی که     در جهت خواسته های اصلی بشر باشد

 منحصر به فرد باشد               

 بدون جایگزین باشد               



 :نظرات مختلف درباره ریشه دین 

 دین مولود ترس و عجز است -1

 دین مولود جهل و نادانی است -2

 دین مولود میل انسان به نظم و عدالت است -3

 دین ابزار سلطه و تداوم منافع طبقه صاحب ابزار بوده است -4

 دین پیامد محرومیت جنسی و فروکنش آن در ناخودآگاه بشر است -5

 دین فطری است به این معنا که ریشه دین در وجود انسان قرار داده شده است -6

 

 بسیاری از غربی ها اذعان می کنند به یک نیروی درونی ، : مؤیدات     خود غربی ها 

 ذاتی و طبیعی که انسان را به پرستش و دعا تشویق و ترغیب می کند                        

 قرآن انسان را موجودی می داند که فقط در نتیجه رابطه با منبع عالم : قرآن              

 آرامش می یابد                      

 انسان در وجود خود میل به جاودانگی دارد و این جاودانگی محقق : عقل             

 نمی شود مگر اینکه به جاودانه متصل شود                       


