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 عَلَى وَ  مُحَمَّد   عَلَى اللَّهُ صَلَّى وَ اْلعالَمينَ رَب   لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 «.الطَّاهِرِينَ  آلِهِ

 

و نار بهه ايهن  جنتدر ه خلود ابدی إلی غير النّهايه های گذشته درباربحثه نتيج

 امانيست،  1«وِفاقًا جَزاءً»مقتضای  نتجدر ه نقطه رسيد که خلود ابدی إلی غير النّهاي

 اينکهآخر ندارد. با  2«مَزيدٌ لَدَيْنا وَ»است و ال سيّما  جنتمقتضای استدعای خود اهل 

راجع به نار؛ نهار  امادارای درجاتی است، هم از نظر معنوی و هم از نظر مادّی.  جنت

مها بايهد از نظهر  ای اسهت؛ ههههم دارای درکاتی است و زمان اين درکات سه مرحله

عذاب و هه از نظر کيفيت عذاب. کيفيت عهذاب ه زمانی بحث بکنيم و هه از نظر مادّ

 عذاب و زمان عذاب نسبت به نار سه بعدی است. ه و مادّ

. جنهتبُعد اوّل نسبت به کسانی است که هم استحقاق نار دارند و هم اسهتحقاق 

ران نکرد و شهفاعت و توبهه و سهاير ها طوری بود که نار برزخ جباگر استحقاق نار آن

آنچنهانی بودنهد کهه قابهل عفهو و قابهل ه جهات جبران نکرد کهه دارای معاصهی کبيهر

هها ههم در عين حال دارای ايمان هم بودنهد، ولهو ايمهان یهايين، اين اماشفاعت نبود، 
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دارند و هم استحقاق نار. استحقاق نار و خود ورود در نهار بهر ورود  جنتاستحقاق 

هايی را تقدّم دارد. در نار قرار بگيرند تا مقداری که تطهير شهوند، آن عهذاب تجندر 

برونهد.  جنهتکه استحقاق دارند عدالً، بلکه مادون استحقاق فضالً، ببينند و بعدًا بهه 

و  کمّيتها و هم ها، هم کيفيت عذاب آناين يک دسته. اين دسته هم زمان عذاب آن

خواهنهد رفهت.  جنهتگران کمتر است، هون باالخره به ها طبعًا از ديمقدار عذاب آن

ت عهذاب خواهند رفت، هم زمان عذاب، هم کمّيت عذاب، ههم کيفيه جنتکسانی که 

 طبعًا کمتر خواهد بود.

ههون  امهاشهود، هها تکميهل میدوم کسانی هستند که در بين کار عذاب اينه دست

ای هها بهه انهدازهو انحراف آنها ندارند، اصالً ايمان ندارند و کفر آن جنتشايستگی 

ها اين است که به النّار در نار بمانند، بلکه مقتضای جزای وفاق آن نيست که مادامت

انحراف و از نظر کيفيت انحراف ه مقدار کمتر از ديگران که از نظر زمان و از نظر مادّ

گونهه يچمعنها نهدارد، ههون ه جنهتها در بين کار بميرند. هون رفتن بهه اند، اينبوده

 تها نيست. بقای با کسانی که مؤبّد در نار هستند، مادامدر آن جنتجهت استحقاق 

هها باشهد. زنهده بهودن آن« وِفاقًا جَزاءً»النّار نيز معنا ندارد؛ هون ظلم است. جزاء بايد 

در نار بدون عذاب نيست. معنا ندارد اگر هم بدون عذاب باشهد، بهودن در جهايی کهه 

 ولو انسان عذاب نبيند، اين عذاب است.  هميشه عذاب است،

ايهن اسهت کهه ايهن  يههبنابراين مقتضای عدالت الهی و باالتر مقتضای رحمت اله

ه بشوند. حاال زمان هر فرد، بيشتر، کمتر، هون درکات اين دست دوم در نار اماتهه دست

اوّل کهه ه کرد. هنانچه دستاوّل هم فرق میه درکات دست اينکهکند، کما دوم فرق می

ه ث هه زمان و هه مادّها در اين مثلت، استحقاق نار آنخواهند داش جنتاستحقاق 

ه کنهد. دسهتعذاب و هه کيفيت عذاب، بر حسب اختالف درکهات اسهتحقاق فهرق می

ی ندارنههد و فقهه  جنتههدوم کههه هرگههز عقيههده و عمههل ه هنههين هسههتند، دسههت نيههزدوم 

تر است، نهه زمهان آن تها آخهر زمهان نهار سوم محدوده از دست امااستحقاق نار دارند، 

ها است. ولکهن عذاب مانند آن کمّيتها است و نه عذاب او مانند آن يتاست، نه کيف

بيشتر ه دوم هم دارای درکاتی هستند. زمان بيشتر و کمتر، مادّه در عين حال اين دست

فضل الههی دوم را ما بر مبنای عدل و ه بيشتر و کمتر عذاب. اين دست يتو کمتر، کيف

 يتکنيم کهه ايهن ههم ابهداسهتفاده مهی« وِفاقًا جَزاءً»و بر مبنای نصوص آيات از قبيل 

 ناری است. يتناری. سوم ابد يتعمری است، نه ابد
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خواهند  جنتندارد، زنده به  يتیس خلود سه بخش است؛ يک بخش از خلود ابد

دههد، ها عمر مینرفت. بخش دوم خلود عمری است، به مقداری خداوند در نار به اي

ها عذابی در اين سه بُعد خداوند اين يتآن مقدار زمانی و آن مقدار عذابی و آن کيف

 يتکند که نيازمند مقتضای عهدل و بهاالتر، فضهل الههی اسهت، ايهن ابهدرا تعذيب می

عمری. خداونهد عمهری را بهرای  يتعمری است، عمر هم معيّن نيست هقدر است، ابد

سهال  صهداسهت. « وِفاقهًا جَهزاءً»کند، تعيين اين عمر بر مبنای ن میاين فرد در نار معيّ

سال است، هزار سال اسهت، ههر مقهدار  ههلسال است،  سیسال است،  ینجاهاست، 

 عذاب و در بُعهد کيفيهت عهذاب،ه که مستحق عذاب است در بُعد زمانی و در بُعد مادّ

 عمری است مادام العمر.  يتاين ابد

در دنيا و عالم تکليف عمرها را بر مبنای عدالت و رحمت و  طور که خداوندهمان

ه فضيلت مقرّر کرده است، در نار هم عمرهای عذاب ديدن را برای معذّبينی که شايست

 ینجهاهکند. يکهی عذاب إلی آخر حدّ نار نيستند، عمر معيّن میه نيستند و بايست جنت

ی دو ههزار سهال اسهت، هزار سال اسهت، يکه دهسال است، يکی  صدسال است، يکی 

 دوم است.ه يکی کمتر، يکی بيشتر. اين دست

عمهری. بهه عبهارت  يتناری دارند، نه ابد يتدوم است، ابد يتسومی که ابده دست

ناری اطول است، گاه  يتها يکسان است. گاه ابدناری آن يتعمری يا ابد يتديگر ابد

بها ههم فاصهله  يتو ابهددوم ايهن ده ناری و عمری يکسان است. نسبت به دست يتابد

عمری قبل از تمام شدن نار است، هون تمام شدن نار برای آن عابدين  يتداشتند. ابد

ها برابر است. يعنی در عمری آن يتسوم با ابده ناری دست يتابد امادوم است. ه دست

ماننهد ها خارج از آتهش میشود؛ نه اينميرند و هم آتش خاموش میيک حال هم می

 روند. شوند و از بين میمی مانند بلکه با هم افناءها میدون اينو نه آتش ب

طور که مثالً طبهق آنچهه فهميهده شهده اسهت و جا وجود دارد؛ آنسؤاالتی در اين

طهور ت اينسال مثالً دوام دارد. از نظر مهد نويسند، نار هزاران هزارانگويند و میمی

 تَجُرُّنِه  وَ»ايی که در دنيا نظير ندارد. هترين عذابعذاب هم سخته است. از نظر مادّ

ه گهردد، بهه انهدازعذابی که بها دسهت بشهر ايجهاد می 1«لِغَضَبِهِ جَبَّارُهَا سَجَرَهَا نَارٍ إِلَى

عهذابی کهه بهه دسهت خداونهد ايجهاد  امها -کنممهی را تأييهدسؤال -قدرت بشر است 

خيلی باالتر از  ن عذابشود، ايگردد و بر حسب آنچه گمان شده است و گمان میمی
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دنيا است. ظلم کرده است، ظلم باالتر. عذاب کرده است، عذاب باالتر. بد کهرده اسهت، 

کننهد بد باالتر. مدّت کم، مدّت باالتر. آنچه را که احيانًا از کتهاب و سهنّت وانمهود می

 ههارصهدتر از زمان عمر ابولهب و فرعون است. فرعون که زمان جهنّم خيلی طوالنی

دههد، بيشهتر از آن سال عمر کرد، بيشتر است. عذابی را که به فرعهون و فرعونيهان می

عهذاب. ايهن  يهتعهذاب و کيفه هايی است که در دنيا به ديگران داده است. مادّعذاب

 قاعده نيست؟  «وِفاقًا جَزاءً»ظلم نيست؟ مگر 

 

 ]سؤال[ -

هايی است کهه مها جواب هايی است که بايد داد، بله. يکی ازاين يکی از جواب -

دهم. ببينيهد یهس اصهل اشهکال بايد عرض بکنيم. وکالتًا از طرف شما من توضيح می

قهدر و ظلهم سهال زمهان اين هههلسهال،  شصهتسال،  ینجاهاين است؛ اين آدمی که 

يعنهی همهان  «وِفاقهًا جَهزاءً»قهدر، خهوب ظلهم اين يهتقدر و کيفظلم اينه قدر، مادّاين

هايی کهه کهرده اسهت؟ ايهن هندتا توسری که زده است؟ همان ظلمسال؟ همان  ینجاه

جواب دارد، جواب اين است که اين اعمالی که اهل نار را مسهتحقّ نهار کهرده اسهت، 

دارای دو بُعد است؛ يک بُعد مربوط به زمانی که در عالم تکليهف زنهده بودنهد و ايهن 

 أَجْهرُ وَ أَجْرُهَا لَهُ كَانَ حَسَنَةً سُنَّةً سَنَّ مَنْ»کردند، يک بُعد استمرار آن است. کار را می

 مَهنْ وَ»هر کسی اين حسنه را انجام بدههد، اجهر دارد.  1«اْلقِيَامَةِ يَوْمِ إِلَى بِهَا عَمِلَ مَنْ

يهک  کسهی اگهر« اْلقِيَامَهةِ يَهوْمِ إِلَى بِهَا عَمِلَ مَنْ وِْزرُ وَ وِْزرُهَا عَلَيْهِ كَانَ سَي ئَةً سُنَّةً سَنَّ

درست  يتدرست کرد، کسرو يتدرست کرد، قاديان يتمبنای گمراهی را گذاشت، بهائ

های منحرف را درست کهرد، مهادامی کهه خهود او درست کرد و ساير ايت يتکرد، ماد

گروهی را گمهراه کهرد و گمهراه شهدند و  اينکهزنده است، مشغول گمراه کردن است و 

 كانُوا عَمَّا اْلقِيامَةِ يَوْمَ لَيُسْئَلُنَّ وَ أَْثقالِهِمْ مَعَ أَْثقاالً وَ هُمْأَْثقالَ لَيَحْمِلُنَّ وَ»شدند و شدند 

هم اثقال خود را، گناهانی که خود مستقيم کردند، کسانی که خود مستقيم  2«يَْفتَرُونَ

 يهتمنحرف کردند، کسانی که خود مستقيم ظلم کردند، کسانی کهه خهود مسهتقيم ا 

 سال است. ینجاهکردند. مدّت عمر او 

                                                           

 .136، ص المختارة الفصول. 1

 .13. عنکبوت، آیه 2



5 

 

ها با مردن او نمرد، بلکه کردن يتها و ا ها و ظلم کردناگر اين منحرف کردن اما

های آتش ظلم اين شرارهه بعد از مردن او هم استمرار یيدا کرد، آن کسانی که به دنبال

کننهد و هها ظلهم میها دو بُعدی است؛ يهک بُعهدخ خهود آنروند، کار آنو انحراف می

ها، عهذاب مضهاعفی از بهرای آن شهخ  عد ديگرخ مانند ظلم آنند ديد. بُعذاب خواه

طهور در حسهنات اين اينکههاوّل خواهد بود. یس زمان، زمان عمر نخواههد بهود، کمها 

است. در حسنات اگر هم استحقاق را حساب بکنيم، اگر کسی خودش خوب اسهت و 

 نسهمةًن أههدی مه»هايی درست شدند کهه کرد و إلی مدت زيادی خوبخوب درست 

 عَلَهی اللَّههُ يَهْهدِ  لَهئِنْ»ايهن تعبيرههای گونهاگون  از« فکأنما أحيا من فی وجه األرض

يهک امّتهی  اينکهتو هدايت بکند، مثل ه اگر خداوند يک فرد را به وسيل 1«نَسَمَةً كَيَدَيْ

طهور ايهن ادامهه خواههد را... ههون ايهن فهرد، فهردی را، افهرادی را و افهرادی را، همين

طور که در بهشت است، در جهنّم نيز. منتها در بهشت فضل الهی بهاالتر داشت. همان

ولکهن در جههنّم يها بهه مقهدار  .همچنين «مَزيدٌ لَدَيْنا»بر حسب وعده  «وِفاقًا جَزاءً»از 

 کنند.عدل يا کمتر از عدل اين مطلب خواهد بود که اين را عذاب می

ترين عمر عالم تکليف را یيدا بکنيم که فرعهون بنابراين لزومی ندارد که اگر ما باال

 سال، خير. خير به هند جهت؛ ههارصداست، بگوييم 

اند؟ گمراهان سال عمر نکرده ههارصدهه کسی گفته است گمراهانی بيشتر از  -1

 بحث ما است.

ها است، مگر اجنّه نيستند؟ اجنّه کهه ههزاران سهال مگر جهنّم فق  جای انسان -2

کننهد کهه قهدر زيهاد عمهر میها است. آند. عمر اجنّه خيلی بيشتر از انسانکننعمر می

سهت، حصهب هبينند. خوب در اين آتش جهنّم هم وقهود ههم ها به خواب نمیانسان

ها و هم از بهرای ها و هم از برای جناست و حطب است و صلی است از برای انسان

ههايی کهه اسهتحقاق نهار دارنهد و شناسهيم. کهلّ مکلّفهين، آنساير مکلّفين که ما نمی

ولکن  ،نّار است، ممکن است ده هزار سال طول بکشددامت الها مااستحقاق ناری آن

عهذاب و ه طور نيست که جريان خل  بشود. هر کسی از نظهر مهدّت عهذاب و مهادّاين

 را خواهد ديد.  «وِفاقًا جَزاءً»عذاب  يتکيف

-آيهه  دوازدهالهی  يهازده در شريف ممکن است کسی بيايد بگويدخ آياتی در قرآن

 يَمُهوتُ ال»ميرد. يها داللت دارد که انسان در نار نمی -ء بحث کرديماسراه که در سور
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ه دهيم. آيهديگر. ما دانه به دانه آيات را مورد بحث قرار می آيات يا 1«يَحْيى ال وَ فيها

 كَهذلِكَ مِنَّها تَبَهرَُُّا كَمها مِهْنهُمْ فَنَتَبَرَّأَ كَرَّةً الَن أَنَّ لَوْ اتَّبَعُوا الَّذينَ قالَ وَ»بقرهخ ه ، سور167

اوّل ايهن جملهه را « النَّهارِ مِهنَ بِخهارِجينَ هُهمْ ما وَ عَلَيْهِمْ حَسَرات  أَعْمالَهُمْ اللَّهُ يُريهِمُ

اههل نهار ه نهاری را ثابهت کهرده اسهت، بهرای همه يتعرض بکنم. اصوالً آياتی که ابهد

ه روند که معلوم است. دستمی جنتروند و به اهل نار که بيرون میاوّل ه نيست. دست

بيههرون  -بههر حسهب تقسههيمی کهه از آيههات اسهتفاده خههواهيم کهرد-دوم اههل نههار کهه 

 ميرند، اين هم مشمول آياتی که خواهيم خواند، نيست.روند و در نار مینمی

يهات صهلی و در ناری در سه آيه بيشهتر نهداريم از نظهر لفهد ابهد و در آ يتما ابد

خاصّ از اهل نهار هسهتند کهه ه آيات وقود و حصب و حطب هم داريم. یس يک دست

 ميرند.ناری دارند، با نار می يتميرند، بلکه ابدروند و در نار هم نمینمی جنتبه 

 ال*  تَلَظَّهى نهارًا فَأَْنهذَرْتُُُمْخ »15و  14، آيهات 92ه از جمله اين دو آيه اسهت؛ سهور

يکهی از -اگر صلی دخول اسهت «. اْلأَْشقَى إاِلَّ»صلی که در آيات صلی بود. « يَْصالها

اگر صلی دخول نار است، یهس اشهقی بايهد  -ما اين است که صلی دخول نيسته ادلّ

شود. کسی که اشقی است، کسی که در باالترين داخل نار بشود، شقی داخل نار نمی

بالفعل بعد از خود، در تکذيب اوّل  شقاوت است از نظر عقيدتی، اخالقی، عملی،ه قل

است، در کفر اوّل است، در عمل فاسد اوّل است، در ترک واجبات اوّل است، در ظلم 

ها راحت اگر ورود در نار به اشقی منحصر است، بنابراين خيلی«. اْلأَْشقَى»اوّل است، 

اوّل ه د درجهما اشقی کم داريم. کسانی که در شقاوت در کلّ ابعا اينکههستند، برای 

هها خيلهی کهم اسهت. یهس افهراد جههنّم خيلهی کهم هستند، ما زياد نداريم. درصد اين

و ساير آياتی که ادخهال  2«مَزيد  مِنْ هَْل تَقُولُ وَ امْتَلَْأتِ هَلِ لِجَهَنَّمَ نَقُولُ يَوْمَ»هستند. 

ههم  اشهقی ههاشهوند، اينهايی کهه در جههنّم داخهل میها را، شهقیدر جهنّم... شقی

 نيستند. 

ناری جهنّم را منحصر بهه تهراز اوّل از کفّهار قهرار  يتاين آيه از آياتی است که ابد

داده است، نه تراز دوم. تراز اوّل ايمهان داريهم، معلهوم اسهت، تهراز دوم ايمهان داريهم، 

رونهد. شهوند، شهقی ههم هسهتند ولهی بيهرون میکسانی هستند که نه، داخهل نهار می

 امهاندارنهد،  جنهتروند، اسهتحقاق روند و بيرون نمیکسانی هستند که داخل نار می
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اشقی نيستند. اين تابع ابوجهل است، اين تابع ابولهب است، ايهن تهابع معاويهه اسهت. 

داران ههايی کهه یهرهمخود اين اشقی نيست، اشقی آن کسی است که متبوع است. آن

هها هها هسهتند کهه در کهلّ ابعهاد اينف هسهتند، آنداران انحهراضاللت و کفهر و علهم

 استحقاق عذاب دارند. 

ه کنيم که يهک دسهتاز اين آيه و از آيات صلی کالً، از کلّ آيات صلی استفاده می

جهنّم هستند. مادامی کهه گيرانهه بايهد بسهوزد، آتهش وجهود ه خاصی هستند که گيران

 امهاآتهش بهه آن گيرانهه اسهت. و هيسهت؟ ههون  دارد. اگر گيرانه ديگر تمام شد، آتش

سوزنند. کسانی که با اين آتش اين گيرانه میه سوزند به وسيلکسان اوّل و دوم که می

صلی و وقود و حصب و حطهب جههنّم برابهری دارنهد تها آخهر. آن کسهانی کهه کمتهر 

 هستند، کمتر. کسانی که باز کمتر هستند، کمتر و وارد بهشت خواهند شد.

ابد و آيات صلی کالً و آيات حصب و حطب و وقود جهنّم ه گانبنابراين آيات سه

نهاری در انحصهار بهدترين کفّهار و  يتکنند، یس ابدو آيات اشقی همديگر را معنا می

اوّل کفّار است، بقيه تا آخر نخواهند بود. مها بها ايهن مبنها ايهن آيهات را خهوب ه درج

 تَبَهرَُُّا كَمها مِهْنهُمْ فَنَتَبَهرَّأَ» تابعين 1«كَرَّةً لَنا أَنَّ وْلَ اتَّبَعُوا الَّذينَ قالَ وَ»توانيم بفهميم. می

رات  أَعْمهالَهُمْ اللَّهُ يُريهِمُ كَذلِكَ» در نار بياييم تبرّی بکنيم.« مِنَّا  هُهمْ مها وَ عَلَهيْهِمْ حَسهَ

 «. النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ

را عنوان کرديم که اگهر  اسراء داريم، اين آياته ما در بحث خلود دوم که در سور

 مها وَ»رب  اسهت. نار آخر نهدارد، بهی اينکهکسی بخواهد با اين آيات استناد بکند به 

هها تهابع و متبهوعی هها ههه کسهانی هسهتند؟ اينهيسهت؟ اين« النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ هُمْ

ی ها بايد خلود نهاری داشهته باشهند. خلهود نهارهستند که تقريبًا مثل هم هستند. اين

 امهاهايی که متبوع هستند، خلود نهاری دارنهد، ههون وقهود هسهتند. داشته باشند، آن

گيهرد؛ ههر دو را می« النَّهارِ مِهنَ بِخهارِجينَ هُهمْ مها وَ»هايی که تابع هستند هطهور؟ آن

شوند با نار خاموش می اماشوند، هايی که خلود ابدی ناری دارند، از نار خارج میآن

 يعنی هه؟ 

و اين اههل نهار کهه متبهوع هسهتند بها ههم خهاموش بشهوند، از نهار خهارج  اگر نار

ها خارج بشوند. اگر اين دو تها اند؟ از نار خارج شدن اين است که نار باشد و آنشده

ای است. خانه خراب شد، خانه از بهين رفهت، ايهن با هم... مثل يک کسی که در خانه
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خانه از ای نماند که بيرون برود، ؟ خانهگويندخ ايشان از خانه بيرون رفتهم ماند. می

 جا هند بُعد دارد؛، اين با خانه... اينخيراو بيرون رفت يا او از خانه بيرون رفت؟ 

بها  اينکههکنيم. يکی آتش است و از اين آتش بيرون برود. اين را نفی می اينکه -1

 کنيم. اين مورد بحث ما استخميرد؛ نفی نمیآتش می

ميرد، اگر کسی در آتش جهنّم بميرد رد و اين شخ  در آتش میآتش وجود دا -2

« خهرج مهن النّهار»بها « مات فی النّهار»و آتش هنوز است، اين از نار خارج شده است؟ 

يعنهی نهار وجهود دارد، ايهن آدم ههم وجهود دارد، از آتهش « خرج من النّار»فرق دارد. 

رود، يهک م از آتهش بيهرون مهی. یس يک مرتبه نار وجهود دارد و ايهن آدآيدبيرون می

 هُهمْ ما وَ»ميرد. آن که در اين آيه نفی است ميرد، يک مرتبه با نار میمرتبه در نار می

شود. ههرا؟ متبوع، متبوع از نار خارج نمی اماهم تابع، هم متبوع. « النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ

ايهن حصهب و وقهود  اسهت. یهس مهادامی کهه 1«جَهَنَّمَ حَصَبُ»خود متبوع  اينکهبرای 

ميهرد و وجود دارد، آتش وجود دارد. وقتی جزای وفاق را ديد، اين حصب جههنّم می

 آخر است. ه ميرد. از نار خارج شد؟ نه. اين دستآتش می

خهروج مهن النّهار اسهت؟ خيهر، ايهن ميرنهد ]...[ بلی که بين کار در آتش میقه دست

النّار فرق دارد. اگر کسی در نار مهرد،  موت فی النّار است. موت فی النّار با خروج من

شود گفتخ از آتش خارج نشد؟ خوب نشد. هون از آتش خارج شدن اين اسهت آيا می

 وَ»که زنده از آتش خارج بشود. کسی که در آتش مرد و هنوز آتش موجود است، اين 

است، ما آيات شود که نفی اين آياتی که احتمال داده می«. النَّارِ مِنَ بِخارِجينَ هُمْ ما

ناری است إلی غير النّهايه يا الی حدّ النار  يتمثبته نداريم که آيات ثابت بکند که ابد

 برای همه، نخير. اين يک آيه. 

« بِآياتِنا كَفَرُوا»خوب اين « بِآياتِنا كَفَرُوا الَّذينَ إِنَّخ »56نساء، ه مبارکه سور خدومه آي

. کسانی که به کلّ است اتنا جمع محلّی به المهای جهنّم. هون آييعنی آن کنده هيزم

العالمين کفر ورزيدند. درونی، برونی، انبياء، معجزات، احکام، آيات و... های ربنشانه

 اوّل هستند. ه که کفّار درج
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 بِآياتِنها كَفَهرُوا الَّذينَ إِنَّ»دليل بر استقرار است. جمع مضاف ، است جمع مضاف -

اگهر صهلی و  اينکههبهرای «. ندخلهم نارًا»، نه «نوقدهم نارًا»يعنی « نارًا يهِمْنُْصل سَوْفَ

خواههد. کسهانی کهه بهه کهلّ آيهات نمی« بِآياتِنها كَفَهرُوا»اصالء به معنای دخول است 

شهوند يها نهه؟ یهس دخهول غيهر از نيستند، بلکه مستحق نار هستند، داخل می« كَفَرُوا»

اوّل ه راجهع بهه صهلی بهه درجه 22ی داريهم و ايهن آيه راجع به صل 22صلی است. ما 

وْفَ بِآياتِنها كَفَهرُوا الَّهذينَ إِنَّ»ها کنده هيزم جهنّم هستند. کفّار مربوط است که اين  سهَ

 «.جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»شود؟ هه می« نارًا نُْصليهِمْ

شود مع میشود و جعد اوّل نضج میبُ شودخعدی نضج میها دو بُهون جلود اين 

 خهسهتند. دوم 1«النَّهارِ وَقُهودُ»زنهد، ههون هها شهعله میبه حساب ناری که از جلود اين

ها نضج شد و با همان سوختن اوّل سوزنند. اگر جلود اينها میديگران هم به نار اين

ها جزای وفاق نيست و ههم ديگهران راحهت خواهنهد از بين رفتند، هم عذاب خود آن

طهور آيهات اينه همه آيهه خيلهی دقيهق اسهت.« جُلُهودُهُمْ بَهدَّْلناهُمْ ضِجَْتنَ كُلَّما»بود. 

 کنيم.هستند، ولی اين آيه خيلی قوی و دقيق است که نکات آن را عرض می

« جُلُودُهُمْ»هيست؟ آيا مراد از « جُلُودُهُمْ»سؤالخ مراد از « جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما» 

ها ها از آتش جمع شد، ما اين یوسهتهای اينوستیوست است؟ هر هنگامی که اين ی

رويانيم. مگر آتش جهنم فق  یوست ظاهری را های ديگر میکنيم، یوسترا صاف می

دَةٌ عَلَهيْهِمْ إِنَّها*  اْلأَْفئِدَةِ عَلَى تَطَّلِعُ الَّت *  اْلمُوقَدَةُ اللَّهِ نارُ»سوزاند؟ می  فه *  مُؤْصهَ

 ين هيست؟ا 2«مُمَدَّدَة  عَمَد 

 کند. عذاب را بيان میه يک جنب -

هها سهاده اسهت. اينه کند. يک جنبه هيست؟ اين جنبرا بيان می عذابه نه، هم -

های جهنّم هسهتند، فقه  یوسهت هایهيزمه که در کفر خيلی خيلی باال هستند و کند

 ها؟آن
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يم که داخل و ظاهر و همهه کننخير، کافی نيست. ما که از آيات نار استفاده می -

نيسهت؟ و از ايهن قبيهل. « نَضِجَْت» 1«أَمْعاءَهُم فَقَطَّعَ حَميمًا ماءً سُقُوا وَ»سوزاند. را می

. منتهها طهوری روداز بين مهیها اينه هه یوست ظاهر، هه گوشت، هه استخوان، هم

جَْت مهاكُلَّ»نيست که بسوزد و بعد از بين برود. ههون جهزای وفهاق نديهده، خيهر،   نَضهِ

 «.جُلُودُهُمْ بَدَّْلناهُمْ

هيسهت؟ اصهالً « مهُه»داريم، يهک جلهود داريهم. « هُم»جواب اين است که ما يک 

بههه جسههم و روح هههر دو « هُههم»گههردد؛ بلههه. بههه ارواح برمی« هُههم»ارواح اسههت ديگههر، 

ه جها داريهم، بهگردد، هون روح در اينبرمی« هُم»گردد مجازًا. به جسم تنها هم برمی

انسان... در اصل من هيسهت؟ مهن روح « هُم»گردد حقيقتًا. هون برمی« هُم»روح هم 

است ديگر. اگر گفتندخ من و مراد جسم و روح بود، جسم تابع است. اگر گفتنهد مهن و 

که حقيقت عليا است، عبهارت از ايهن  مراد جسم من بود، اين مجاز باالتری است. آن

ت، آن که حهس دارد، آن کهه عقهل دارد کهه روح است که من، يعنی آن که مکلّف اس

 ارواح است. « هُم»، «جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»جا تحميل هم نيست. است. یس در اين

جلود االرواح هيست؟ ابدان است. مگر ابدان جلود االرواح نيست؟ جلد روح بدن 

. بدن است است، بدن است که روی روح یوشيده شده است و روح در باطن قرار دارد

کنند. جلد کتاب، جلد که جلد است از برای روح و روح مجلّد است. کتاب را جلد می

یوشهاند. جلد روح تمام روح انسان را، تمام را بدن می اماآن نه، ه ظاهری است و بقي

روح عقل را مخ، روح قلب را قلب، روح صدر را صدر، روح یا را... تا آخر. روح نباتی 

را کهه روح واحهده و  ایرا، روح انسانی را تمهام ايهن ارواح متدرّجههرا، روح حيوانی 

 یوشاند.انسان در ابعاد گوناگون است، تمام آن راجسم میه نفس واحد

 

 جُلُودُهُمْ بَهدَّْلناهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»بدن. ه يعنی هم« جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»بنابراين 

 نَضِجَْت كُلَّما»دوم. اوّل « هُم»که نيست. « بَدَّْلناهُمْ»ت؟ دوم هيس« هُم»، «غَيْرَها جُلُودًا

دوم هيست؟ ابدان است. ههون ارواح « هُم»اوّل هيست؟ ارواح است. « هُم« »جُلُودُهُمْ

که سوخته و شود؛ يعنی آنشود. آن که تبديل میشود، ابدان تبديل میکه تبديل نمی

رداند که باز بسوزاند. کدام اسهت؟ جسهم گآيد به حالت اوّل برمیجمع شده است، می

جَْت كُلَّمها»است يا روح است؟ جسم است. یهس  مها نضهجت کلّ»يعنهی « جُلُهودُهُمْ نَضهِ
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گردد؟ به جلود. جلود ههم، به هه برمی« هُم»، «بَدَّْلناهُمْ»که بدن است. « جلود األرواح

طهور نيسهت؟ اين هسهتند. مگهر« هُم»است، با يکديگر هم « هُم»است. ارواح هم « هُم»

هستند. اوّل حقيقت « هُم»است، هم با يکديگر « هُم»است، هم ارواح « هُم»هم جلود 

« بَهدَّْلناهُمْ»يعنی جلود االرواح کهه ابهدان اسهت. بعهد « جُلُودُهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»بود که 

يعنهی « بَهدَّْلناهُمْ»شده است، جلود االرواح است که ابدان است، کلّ بهدن.  که نضجآن

جها حسهاب دارد؛ دو حسهاب دارد. يهک در اين« هُهم»، «بدّلنا الجلهود جلهودًا غيرهها»

گهردد. دومخ حسهاب دوم ايهن عقهول بهه ابهدان برمیال ویاصوالً ضمير  اينکهحساب 

است که کسی خيال نکند که اوّل که تمام بدن نضج شد، خهوب روح اسهت احسها  

ديگههر روح از بههين رفتههه اسههت. خيههر دوم کههه ايههن بههدن نضههج شههد، ه کنههد و مرتبههمی

شود و روح در اين بدن موجود اسهت و اگهر بهدن سهوخت، ه میروح متوج« بَدَّْلناهُمْ»

هايی که به طور متواصل به دنبال ههم سوزد، روح استقرار دارد در اين بدنروح نمی

 «.نَضِجَْت كُلَّما»گردد. سوزد و برمیطور میهمين

کنند که وقتی که اين بدن سوخت، بدن ديگهر سؤال میجا امام صادق )ع( در اين

بسهيار روايهت لطيفهی  1«غَيْرُهَها هِه َ وَ هِه َ هِه َ»آن هيست؟ فرمودخ نخير ه بيايد فايد

 هِ َ وَ هِ َ هِ َ»طور. است. در عقائدنا اين را مفصّل بحث کرديم، در تفسير هم همين

خشهت برداشهت و شکسهت، خشهت را شکسهت،  يک ،«فََُسَرَهَا لَبِنَةً أَخَذَ» بعدخ« غَيْرُهَا

صهورتًا دو صهورت مماثهل اسهت، آن « غَيْرُهَها هِ َ وَ هِ َ هِ َ»بعد درست کرد. فرمودخ 

همان مادّه. اين بدن همان بدن است. هيئت اوّلی اين بدن سهوخت. بعهد هيئهت  ،مادّه

مين بهدن شود. هيئت ديگری به هنمی تجديد ديگر به بدن دادند. هون همين بدن که

 دهند، ولی همين بدن است. می

 شود.معدوم می ،سوزدهيزی که می -

شود، مهادّه کهه معهدوم شود، هيئت معدوم میسوزد معدوم نمیآن هيزی که می -

طور است، شود. اصوالً از نظر قانون اصلی علمی هم همينشود. هيئت معدوم مینمی

شود، يهک هيهز ديگهر . صورت عوض میقانون الوازيه، هيچ هيز از بين رفتنی نيست

ای را بسوزانيد، هيچ هيزی از بين نرفته است، يهک مقهدار شود. اگر شما يک تختهمی

ای باشهد، قهدرت گاز شده است، يک مقهدار خاکسهتر شهده اسهت. اگهر قهدرت خارقهه
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المًا وَ بَهرْدًا كُهون  نهارُ ايه» اينکههگهردد کمها ای باشد، همان برمیخالقه  ْلهقِأَ»يها  1«سهَ

 که مادّه کم و زياد نشده است.  2«تَْلقَفُ هِ َ فَإِ ا عَصاكَ

 

اين آدم کهه « اْلعَذابَ لِيَذُوقُوا»هرا؟ « غَيْرَها جُلُودًا جُلُودُهُمْ بَدَّْلناهُمْ نَضِجَْت كُلَّما»

 لِيَهذُوقُوا»صد مرتبه بايد بسوزد، اگهر يهک مرتبهه بسهود و از بهين بهرود کهه ههه؟ خيهر 

عذابی که هم به استحقاق اين انحراف عالم تکليف اسهت و ههم بهه حسهاب  «اْلعَذابَ

ه تتمّه« حَُيمًا عَزيزًا كانَ اللَّهَ إِنَّ»آن نتايج بدی که بعد از جريان تکليف داشته است. 

العظمی اهللای ههم بهرای مرحهوم آيهتشاءاهلل ظاهرًا شنبه خواهد بهود. فاتحههبحث إن

 ن اسالم بفرستيد. فقها و بزرگا گلپايگانی و کل
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