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

 .«آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

ه اضافه بر کسانی که البت و بنا است جزا یا ثواب ببيننددر قيامت کبری کسانی که 

اسات. ناار اسات و یاا ناار  جنات ًاطبعا یاا دنيستند و ثواب خواهند دیمستحق عذاب 

بخش است. گرچاه در  هشتدارای  جنتبخش است و ظاهرًا  هفتبخش و  دودارای 

اسامميه ه در سنّت مبارکا اما ،نداریم جنتباب بودن  هشتصریحی به قرآن شریف ت

کاه  1«ٌومٌمَْقسُ جُْزءٌ مِْنهُمْ بابٍ لِكُلِّ أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها» ست و راجع به نارهچنين مطلبی 

اهل نار و اهل عذاب است. خاصی از ه مربوط به دستای طبقه هرطبقه است و  هفت

عد اکثری نار اسات عدی بودن مشترک هستند. یک بُبُ دودر طبقه  هفتا ظاهرًا این ام

 زمهریر است.يت دارد عدی که اقلّو یک بُ

سابت باه آن هم جهات سالبی ن ،راجع به زمهریر داردقرآن شریف فقط یک آیه  و

جاا شامو و زمهریار اگار آن 2«زَمْهَریارًا ال وَ شَمْساًا فيها یَرَوْنَ ال»است که  جنتاهل 

اهل ه های خاصاز امتيازات و رحمت اینکهمعنا ندارد. « یَرَوْنَ ال» وجود نداشته باشد
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یعنای ناور شادید خورشايد و « زَمْهَریارًا ال وَ شَمْساًا فيهاا یَرَوْنَ ال»این است که  جنت

رساد نمیکاه اگار نباشاد  ،خورشيد باید باشدپو  ،رسدها نمیخورشيد به آنرمای گ

 جناتباه اهال  اماا ،معنا ندارد. زمهریر هم که سارمای بسايار زیااد اسات بایاد باشاد

حارارت و ه نمونادر تاابش شادید،  شاموهنگامی که شمو و زمهریار کاه  رسد.نمی

ای شادید اسات از بارای اهال سارمباه طاور معااکو  که است و زمهریرکننده ناراحت

ت ندارد. ياهل نار کلّبودن زمهریر از برای  امااهل نار است. طبعًا از برای  ،نبود جنت

با این اشاره در این آیاه کاه مرباوط باه اهال یک درصد مختصری است که قرآن هم 

 این یک مرحله است.  .ذکر فرموده استاست  جنت

 نياز جناتخود  ،ددارندرجاتی  جنت که اهل طورهماندیگر این است که ه مرحل

عاد معناوی و طبعاًا درجااتی دارد. درجاات هام در بُ ،چاهگانه یاا هرهشاتبا طبقات 

و  ناار هام دارای درکااتی اسات هست. عد جسمانی و ظاهری طبعًاو هم در بُمعرفتی 

بْعَةُ لَها»که مبارکه ه این آی حسب نص درکاتی دارد. برهر درکی از درکات آن نيز   ساَ

 الادَّرْ ِ فِا  اْلمُناافِقينَ إِنَّ» ک اساتدرْ هشتاین  «مَْقسُومٌ جُْزءٌ مِْنهُمْ بابٍ لِكُلِّ بْوابٍأَ

فَلِ م هسااتند کااه آن زناادان هااای جهاانکترین درْمنااافقين در پساات 1«النَّااارِ مِاانَ اْلأَسااْ

های ککی از درْدر هر درْ کسانی است که اهل عذاب هستند. بدترین اختصاصی برای

 در هاامیتماام جهننيسات کاه  طاوروجود دارناد. این «مَْقسُومٌ جُْزءٌ»م جهن گانههفت

 کاهناری بمانناد.  ابدِ عمری بمانند، ابدِکم بمانند، زیاد بمانند، ها مراحل گوناگون آن

ونه نيست که همه در گو عرض خواهيم کرد. ایندارد مرحله  پنج، چهارعرض کردیم 

 سااابعو  راباع، خااامو، سااد ، ثاانی، ثالاا ، اولک رْک باشاند، بعیاای در دیاک درْ

گونه نيست که کسانی که ها هم با هم اختمف دارد. اینکهای این درْهستند و زمان

ها ابد عمری داشته آنه یا هم ها ابد ناری داشته باشند،اینه هم ،هستند اولک در درْ

نااری اباد از اباد عماری، قبل ها اینه ک اسفل هستند همکسانی که در درْ اماباشند. 

  .دارند

خاص، عدل نه الهی است ه شوند که مقتیای عدل فاضمنکسانی که وارد نار می

اگار بارخمف  ناه، اما تعذیب شوند. خوداستحقاق ه خاص این است که به اندازعدل 

هاا را زناده کارد و آنخداوناد اصامع عاذاب نمی ،عدل نبود و ظلام باه دیگاران نباود

ظلام  ،بله، چون به دیگران ظلم کردندضرر نزدند.  خدا که هکرد، به نمیزند کرد.نمی
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مقتیای عدل الهی این اسات  ،چه ظلم ظلم عملی، ظلم چه و، ظلم معرفتی، عقيدتی

ظلام باه  ،جاایی اسات کاه تارک آناین جبران تاا آن را جبران کند. آنانهای ظلم که

 رَحْمَتا  وَ» :رآن که از جملاهات قبه مقتیای بعیی از آیات مقدس .اشدمظلومين نب

من الناار هساتند، ک اسفل درْکه در  ییهاآن حتی ،هامیمگر جهن 1«ءٍشَ ْ كُلَّ وَسِعَْت

 يتعذاب کل «ءٍشَ ْ كُلَّ وَسِعَْت رَحْمَت  وَ أَشاءُ مَنْ بِهِ أُصيبُ عَذاب  قالَ»؟ شیء نيستند

عاذّبين و مساتحقين بت باه مسدارد ن يتاین رحمت که کل ،دارد يتندارد، رحمت کل

این است که باه مقتیای عدل الهی  چگونه است؟ .وجود دارداین رحمت  هم عذاب

بادترین مرحلاه اسات کاه  آن اهلل کاه درم و تعدّی و تکذیب باه آیااتمقدار کفر و ظل

ایان اسات کاه « ءٍشاَ ْ كُالَّ وَسِعَْت رَحْمَت  وَ»مقتیای  امابه آن مقدار،  ،باشند یاشق

اگر ظلمای نسابت  ،ر از آن مقدار، مقداری کمتر که ظلم نسبت به مظلومين نباشدکمت

 به مظلومين نباشد طبعًا این عذاب کمتر از مقدار مستحق خواهد بود. 

ای و هام ماادّهمقدار استحقاق هام به عکو ثواب که ثواب بيشتر است از درست 

 حقيقياةالنهایاة الغيار  إلای جناتکيفيت رحمات پروردگاار در  .ای و هم کيفيتیدّهمُ

 هام اکثارًامتأسافانه  کاهدر ناار اگار کسای بگویاد  اماا ،ه ما بح  کردیمکچنان ،است

 ،فحاش اسات ،بگویناد خادا نيسات به خدا است. اگر بدترین فحش هرزه که گویندمی

فحاش ایان اسات کاه خداوناد  دو بدتر از هر شریک برای خدا قرار دادن فحش است.

در ناار  ابادی دینمخلّانهایت این اسات کاه کساانی کاه بی نهایت کند و ظلمظلم بی

در زماان محادود ابد را ابد ربانی معنا کنند که این کسانی کاه گنااه محادود  ،هستند

 ۀزماناًا و هام از نظار ماادّ]عذاب کناد  نهایة الها را إلی غير کردند و اثر محدود، این

نهایات بی ظلامایان  ،کنادتصاور نمی انانس طوری که اصمععذاب و کيفيت عذاب آن

تر شايطان یعنی خدا را معااذ اهلل از شايطانحد به خداوند است. نسبت دادن ظلم بی

تصاميم داشاته  لاونهایت کند. هر چه ظلم کناد ورسد ظلم بیزور شيطان نمی .کردن

باا  بدتر است و شرک از از الحاد و ،تر کردنخدا را از شيطان شيطان .تواندباشد نمی

، یا عرفانی، یا چه، یاا ییا فلسف کنند،میهم ذکر  ایزیاد دارد. ادلّهقائل  فکمال تأس

حو اسات، کنند که برخمف فطرت است، برخمف عقل است، برخمف ذکر می ،چه

از برای انيه النهایۀ ربإلی غير  یتهمه چيز است که ابد برخمف کتاب است، برخمف
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جای دیگر شاده  و ، در قمنجف ها درنخواهند رفت. این بح  جنتاهل ناری که به 

  .که مطلبی نيستداشته  هم و پيامدهایی است

ایان بحا  آخاری کاه ماا روز آخار بحا   .کساانی کاه در ناار خواهناد باود حاال

عارض کاردیم. کساانی کاه در ناار  آنچهکل با برداشت از  جا رسيد،کردیم، به اینمی

حا  خواهاد شاد و برحساب برحساب آیااتی کاه ب چه کساانی هساتند؟ ،خواهند بود

فَاعَتِ  ادَّخَرْتُ» یا 1«شَفَاعَتِ  إِنَّمَا» :اینکهاز جمله  ،باز بح  خواهد شدروایاتی که   شاَ

 امااباشد. کسی که مسلمان مرده اسات ت ام از اگراهل کبائر  2«أُمَّتِ  مِنْ اْلكَبَائِرِ لِأَهْلِ

کارده اسات کاه تکفيار است، ناه  کبائری انجام داده است که این کبائر را نه توبه کرده

آخرت است، برای چون شفاعت برای  کرده باشد، نه در برزخ جبران شده است،جبران 

مرباوط باه در کاار اسات، ر شافاعت داریم کاه اگا یروایات و آیات زیاد برزخ نيست.

، اگار توباه شخاود عمالو است ، در برزخ انسان در برزخ شفاعت نيست ،قيامت است

تارک کباائر  و ئات باه حسانات اساتسايّ تکفياراگار بسام اهلل،  کاه است و قبول است

 اسات تکفيریو نه  است ایمستحق عذابی است و نه توبهاگر کسی  ، بسم اهلل.سيّئات

آن  ماادون عادل، هالبتا بيناد،م برزخای عاذاب خاود را میدر جهان و نه چيزی اسات

شاد و قيامات  م برزخای تماامجهانوقتای کاه  ولی ظلم به دیگران نشود،مقداری که 

 ولاو ولو مسالمان، ولاو شايعه، ،نداهم برزخ بود، اگر هنوز کسانی که در جهنکبری شد

باید مانده چقدر ها باقی کبائری از آن هنوز ،نداهم برزخ بوددر جهنکسانی که  ،ههرچ

این  تکفيرِها باقی مانده است که نه توبه و نه هنوز کبائری از آن آن کبائر بزرگ باشد.

 ادَّخَارْتُ»جاا در این ،و نه بخشاش کاه جاا نداشاته اسات نبوده و نه شفاعت که کبائر

م نروناد. پاو باه جهان ،م نرونادکاه باه جهان ؟که چه «أُمَّتِ  مِنْ اْلكَبَائِرِ لِأَهْلِ شَفَاعَتِ 

 ،هایی در دنياا، در بارزخولو عاذاب ،م نخواهند رفتمقدور امت اسمم به جهنالحتی

مفصامع، در جاای خاود اتی کاه با خصوصي شودبها مل حال آنشادر کجا،  ،کجادر 

  ست.کتابًا و سنتًا ه

 ؟دناندار جناتها اصمع استحقاق اینکسانی که شوند؟ در نار چه کسانی وارد می

رساد. زور شافاعت هام نمیکبائر باال است کاه  قدرآن اما ،دارد جنتاستحقاق  خير،

ای اهال باراعت مان مادخّر شاده اسات و کاه شاف)ص(  اهللرسولروایت از  این معنی
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ا اگر برای همه اهل کبائر اسات کاه و الّ نه همه اهل کبائر ،کبائر اندوخته شده استال

رود، معاویاه هام رود، یزیاد هام نمای، شاه هام نمایرودهيچ مسلمانی به جهنم نمی

ل هاا دليااینه هما هالبتا نيسات. اینکاه ،رودرود، عمر هم نمایشمر هم نمی رود.نمی

 إِنْ» ،ها بخشيده شاده اساتصغائر آن خوب ،دارد. یعنی کسانی که اهل صغائر بودند

اهال کباائر و کسانی که  .و إلی آخر 1«سَيِّئاتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ تُْنهَوْنَ ما كَبائِرَ تَجْتَنِبُوا

و ت عد کبائری است که در نار برزخی برطرف شاده اساعدی هستند، یک بُبُ سه بودند

عد کبائری است که باا ناار برزخای از یک بُ از بين برده است.را استحقاق نار اخروی 

شافاعت  جاا، جاای شافاعت اسات.این ،و نياز به نار آخرت هم نيستبين نرفته است 

قادر بااال اسات، کبائر باال اسات، آنقدر آن سومعد بُ .شده است رخّمدبرای اهل کبائر 

 سايارب بيانحیرت  2«ارْتَیى لِمَنِ إاِلَّ یَْشفَعُونَلَا ». رمایدفمیامام رضا )ع(  آنکه مثل

ى لِمَانِ» :یعنای« ارْتَیى لِمَنِ إاِلَّ یَْشفَعُونَ ال وَ» عالی دارد  مَانْوَ هُاوَ  دِینَاهُ اللَّاهُ ارْتَیاَ

 فهم ولکن فهميم،میاز آیه  .حرف بسيار جالب است 3«حَسَنَتُهُ هُحَسَّنَْت وَ سَيِّئَتُهُ سَاءَْتهُ

 عد دارد:چند بُ« ارْتَیى لِمَنِ إِلَّا یَْشفَعُونَ ال»معصوم روی معصوم است.  ،معصوم

 یّ حق باشد؛شافع مرض« ارْتَیى لِمَنِ» -1

 حق باشد؛ مشفّع مرضی« ارْتَیى لِمَنِ» -2

 .از شفاعت باشدخدا راضی عمل، عملی باشد که « ارْتَیى لِمَنِ» -3

 

شخص زدند، آن شخص مشفّع اگر مرضی به  را ارْتَیى لِمَنِ .فرمودند امام یکی را

حاق  مرضایه ترین مرتبا، پایين. آخرین مرتبهحق بودن مراتب دارد حق باشد، مرضی

اءَْتهُ»ای کرده است اگر هم گناه کبيره ،این است که ایمان دارد بودن يِّئَتُهُ ساَ  بعاد:. «ساَ

شاده با آن شارایطی کاه ذکار ه توبولو  ،به استاین یک بخشی از تو «حَسَنَتُهُ هُحَسَّنَْت»

 و بادش آماد مبتم شد گناه او بهقدر که همين اما ،نکرده است ،توبه کند باید است و

اگر از گناه خود بادش آماد  د.گوینمیاهل نار  به معنایی کهنه  4«شِْقوَتُنا عَلَيْنا غَلَبَْت»

اگر از کار خوب خود  .باید بکندن را کار بد فهمدمیآخرتی هم وجود دارد،  فهمدمی
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ایان  بایاد کاار خاوب انجاام داد، و ر اساتدر کا یجنتکه  فهمدمی باز ،خوشش آمد

، در بارزخ جباران سايّئات را انجاام دادناد کبائرکمترین مرحله است. حاال کسانی که 

نَْت» اینکهبرای  چرا؟ ،بروند هم منشد و لزومی ندارد به جهن نَتُهُ هُحَساَّ اءَْتهُ»و « حَساَ  ساَ

 جاااین ،گونه باودهاین حاال که ،برزخ هم کافی نبوده است نار توبه هم نکرده،« سَيِّئَتُهُ

باب در  شاءاهللإن و آیات دیگر که« ارْتَیى لِمَنِ إِلَّا یَْشفَعُونَ ال وَ» جای شفاعت است.

گرچاه ماا در تفساير در بااب شافاعت اسات، تبلاوراتی  شفاعت هم بح  خواهد شد.

 کردیم.بح   معصّمف

مسالمان باشاد، یهاودی باشاد،  این کاو .ین مرز که شفاعت هم کاربرد ندارددر ا

هام سانّی رود، رود، نصرانی هم بهشت میچون یهودی هم بهشت مینصرانی باشد، 

اصال ایماان بااهلل و الياوم  اینکاهچرا؟ برای  ،روندرود، همه میرود، شيعه هم میمی

 النَّصارى وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمَنُوا الَّذینَ إِنَّ» بقره:ه آی یه دارد،، در قرآن سه آاست اآلخر

« آمَنُاوا الَّاذینَ إِنَّ»کناد: چنادتا را ذکار مینادارد،  «مْهُْنمِا» 1«بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الصَّابِئينَ وَ

ا وَ»ها نصاارانی« النَّصااارى وَ» هااا،یهودی« هااادُوا الَّااذینَ وَ»ها، مساالمان « بِئينَالصااَّ

 ال وَ رَبِّهِامْ عِْنادَ أَجْارُهُمْ فَلَهُامْ صالِحًا عَمِلَ وَ اْلآخِرِ اْليَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ»ها التقاطی

باشاد و باه شاود یهاودی اکثار عقایاد میکل برخمف « یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

ه شايع یشاماکماا اینکاه  نيسات.اهلل تامکاذّب باه آیا ،معاند نيسات بهشت هم برود،

خاود ماناده  یاتبار یهودبدون تحقياق  شيعه هستيد، او همبدون تحقيق  علیمرتیی

 ،مکاذّب نيسات ،تنبلای کارده اسات یاابه حق نرسايده  حق هم نيست. است، معاند به

عمال برسد، که توانسته جایی . و به اعمالی هم که در تورات است، تا آننيست یاشق

 کرده است. 

ها ا که ملحدین و مشرکين و اینهآن از بدتر هالبت- هااز این گروهکسانی که  حاال

شاوند، مقاداری هساتند؟ بعیای در ناار وارد می دستهچند اهل نار هستند،  -هستند

و و ایمان باهلل  اندچون ایمان داشته روند.می جنتبه  بعد شود وهستند و جبران می

 خَاوْفٌ ال وَ رَبِّهِامْ عِْنادَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ اْلآخِرِ اْليَوْمِ وَ بِاللَّهِ نَآمَ مَنْ» اندداشتهيوم اآلخر ال

خلود دارناد.  ،ابدی نه ،بعیی خلود دارند مانند،می مقداری« یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ

. یعنای گویندخوالد می سنگی هایهای آهنی یا اجاقبه اجاق« والدلألثافی خیقال »

 ،ماند و ماندنی استمی آنکه کنند.زیاد عمر می ؟ نه،هستند نهایةالغير إلی یعنی چه؟ 
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مانادنی  هام ساله ده. استماندنی  گوید:؟ میچقدر در قم خواهد بودزید  :گویندمی

خواهاد . زیاد میاستساله هم ماندنی  پنجاه .استهم ساله ماندنی  پنج بوخ ،است

 صارفمانادنی  .مانادیمساال  یاک، مانادمیوز ر بيست، ماندمیروز  دهب وخ ،برود

 ماندنی است. 

آیاات  در قرآن شریفما عبارت است از خالدین که دخول در نار م دوه مرحل پو

ابد برای خلود ابدی آیات سه آیه از  ، ما آیات ابد کمتر داریم،خلود بسيار زیاد داریم

 ،عارض خاواهيم کارد که عرض کردیم و است هشت، نه آیه که آنه و بقي در نار است

و خلاود  نهایة اساتالإلی غير  یابد جنتکه خلود در  است جنتبه خلود در  مربوط

است، یا خلود ابادی نااری اسات کاه  ابدی عمریدر نار یا خلود عادی است یا خلود 

 کنيم. میاشاره  و باز عرض کردیم

 

 هستند: مرحله چهارکسانی که در نار خواهند بود 

است که جباران  هنشد مقداری که ،نيست خلود وماند می اریمقد اولیه مرحل -1

  .و کبائر او بشودسيّئات 

هام مقادار زیاادی  اگار ،ابادًا نادارد دیگر ماندمی اماماند، می 1«فيها خالِدینَ» -2

 . نيست ابدًا بماند،

ماادامی کاه  .، اباد عمار اساتیاک اباد اسات: ابدًا دو اباد «أَبَدًا فيها خالِدینَ» -3

و ماناد زناده می ،عاذاب ببيناد کاه زنده بماناداست زنده بماند، مقتیی است ا مقتی

 ابادیت ناارطارف هام اساتحقاق  ایناز  ،ندارد جنتو چون استحقاق بيند عذاب می

رفای اسات کاه ماا اخيارًا داریام ایان ح ميارد.در نار می جاهمين ،ار نداردمادامت الن

 ماا کاه حرفای اسات ،باب خلود داریام تبلوراتی که دربا  کنيم.و عرض می فهميممی

 هر قدر انسان« عیتیوّ رتهكرّ ماكلّ المسكک» کنيم.و داریم عرض می فهميماخيرًا می

  تواند بفهمد.، بيشتر میدقت کند بيشتر قرآندر آیات 

خداوناد صام  است؟ تا آن مقداری که  حد، عمر تا چه العمرکسانی که مادام -4

 صاد، اگار پيدا کناد تحقق 2«وِفاقًا جَزاءً»وقتی که  آن تا ؟موقعچه بداند زنده باشد، تا 

 اینکاه، قبال از ساتسال است، اگر هرچاه هپنج  سال است، اگر بيستسال است، اگر 
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صلی  1«اْلأَْشقَى إاِلَّ یَْصمها ال»شود. شقَون خاموش میأ، چون نار با نار خاموش شود

آتش مُرد، پاو آتاش  ، گيرانهشقی مُردکه اوقتی  ،است اشقیآتش  گيرانه اشقی است،

هاا قبل از خلود ابادی نااری کساانی کاه این اما ،این خلود ابدی ناری است ،ميردمی

 نيساتند. 4«ب جهنّمطح»نيستند،  3«جَهَنَّمَ حَصَبُ» ،نيستند 2«النَّارِ وَقُودُ» ،صلی نيستند

هاا عذاب آن پو ،ندسوزمیافروزان اصلی آتش آن آتشبلکه با  ،نيستندم جهنه گيران

در هار  آن کمتار اسات.ه کيفيت آن کمتار اسات، ماادّ ،کمتر است ت آنکمتر است، مد

گونه این .فیل این کمتر خواهد بودو ال سيّما اضافه بر  جهت به مقتیای عدل الهی

تاا ناار  بماناد ،تکاذیب اسات عنااد و اوله و درجا اشقی استآن کسی که نيست که 

 بودن طوالنیظلم است. از نظر از نظر زمان  ،ر است بماندآن کسی هم که کمت ،سته

او  کاه کمتار از هام زندانی دیگار ،سال بماند ده باید ه، یک زندانی کظلم است زمان

اصمع  ،این از نظر طول زمان .نکنند هم او را کاری ولوچرا؟ سال بماند،  ده گناه کرده،

 تاری و ناراحتی است. گرف خود زندان بودن

که خلود ابدی دارند. ایان خلاود  م هستندسوه که دست اهل نارای از هن عدبنابرای

مطلاب را دریافات  سه آیه ما ایندر هر  ،قرآن شریف استه آی سهدر ابدی در نار که 

ار. یاک ناال د که خلود ابدی ناری دارناد ماداماتهستن یکنيم که یک قسمت اشقمی

عمری هام آن بار حد ، دارند ریعم ها خلود ابدیکه اینمادون االشقی هستند دسته 

هایی که اصمع استحقاق دهد به اینیعنی خداوند آن مقدار عمر میميزان عدل است. 

کاه  دهادآن مقدار عمار می وجود ندارد. هابرای این جنتو هيچ روزنه ندارند  جنت

ساال،  پنجااهبيشاتر، در آن مقدار عمر عذاب مستحق را ببينند. بعیی کمتار، بعیای 

عد دوم اثاری بُ ند واهعمری که در گناه کرد ،اولعد بُ بهه سال، بست دویستال، س صد

ماادامی کاه زناده  ،کنادفات  اگر کسی باب ضاملتی را  است.ها داشته که گناهان آن

ماادامی کاه گروهای باه ضاملت او گماراه هام مارد، ضمل هستند. وقتی است مردم 

اسات، مقاداری کاه هاا خاود آن، بارای را کردند اناین گناهکسانی که  وزر ،شوندمی

 کنيم. مین که تکرار است روایت مشهور ست.ه هم هااین ایبرها است، برای آن
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 ،ساتتوسط، هرچاه هم عمرعمر زیاد، عمر کم،  که م هستندسوه بنابراین یک دست

هاا ولکن چون سيّئات آن ،ها اهل بهشت نخواهند بود، اصمع بهشتی نخواهند بوداین

 ،هاا کمتار اساتندارند. چون سيّئات کمتر اسات و گنااه آن یهيچ حسنات ،تکمتر اس

م در جهانميرناد و ها که تمام شاد میعمر عذاب آنمانند و ها مقداری در نار میاین

 «النَّاارِ وَقُاودُ»هاا چاون این ،چهارم کساانی هساتند کاه خياره شوند. دستخاکستر می

کاه در قارآن  تعبياری هساتند، چهاار« جهانّم حطب»هستند،  «جَهَنَّمَ حَصَبُ»هستند، 

مقتیاای عادل مانند تا آن مقاداری کاه می و مانندطور میها هميناین ،شریف است

 وقاود باشاند اسات کاه جا کاه مقتیاای عادل الهایتا آن ،که وقود باشندالهی است 

و پاميارد، می آن هساتندوقود  هاآتش هم که این ،ها مُردندوقتی که این . بعدهستند

  .آخر داردمرحله  چهاردر این آتش 

کسانی کاه کنيم ما آیاتی در قرآن شریف داریم که از این آیات استفاده می :سؤال

آیه است که  دوازدهاین  .ميرنددر نار نمی ،ندارند جنتم هستند و استحقاق اهل جهن

ه آیا نسااءه . در سورکنيمجواب دادیم، حاال یک به یک بررسی می سراءاه ما در سور

 جُلُاودًا بَدَّْلناهُمْ جُلُودُهُمْ نَیِجَْت كُلَّما نارًا نُْصليهِمْ سَوْفَ بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»: 56

بح  مقداری بحا   آن روز آخرِکه  «حَكيمًا عَزیزًا كانَ اللَّهَ إِنَّ اْلعَذابَ لِيَذُوقُوا غَيْرَها

 بَادَّْلناهُمْ جُلُاودُهُمْ نَیِجَْت كُلَّما»گویند: ی، مکنند استداللبه این آیات کسانی کردم. 

باين  ست شامل است. اگر وقود ازتا هنگامی که این وقود ه« كُلَّما» این« غَيْرَها جُلُودًا

حارف شاما  این ب نار هم از بين خواهد رفت. پووه خالبت ،ميرندها میرفت که این

 مع ،هستنار دوزخ ، هستوقود ها هستند که میبعیی از جهنگویيد که میچيست؟ 

  ميرند.ذلک می

 إِنَّ» عمری. یتنه ابد، ناری دارند یتآیه مربوط است به کسانی که ابداین  جواب:

 ًا، تماامکلّا .ورزیدنادحق کفر های نشانهبه تمام  آیات،کل یعنی  «بِآیاتِنا كَفَرُوا الَّذینَ

 فا  وَ اْلآفااقِ فِ  آیاتِنا نُریهِمْسَ»غير معصوم. درونی، برونی، معصوم،  ،حق هاینشانه

ها چشم خاود را روی ا، اینهای حق رتمام نشانه 1«اْلحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَيَّنَ حَتَّى أَْنفُسِهِمْ

وْفَ» اسات. یاین کفر اعلا هم گذاشتند و عناد کردند و ندیدند، ليهِمْ ساَ ماا  «ناارًا نُصاْ

داللات دارناد م آیات صلی تماکه کرد هيم خواعرض  ،ات صلی را یادداشت کردیمآی

، نااریاهل هستند، نه هر  اکفراشقی هستند،  هااین ،ار هستندها وقود النبر اینکه این
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ران و نااری صالی نيسات. اهال هر  صالی را  ،مترجماان قارآن و دیگارانآقایاان مفساّ

 آنماثمع  کردناد.باه معنای ورود  خاود آیااتداللات برخمف معنی لغوی و برخمف 

طَلُونَ لَعَلَّكُامْ» :اساتحیارت موسای )ع( که راجع باه  یصلي آتاش  واردیعنای  1«تَصاْ

بيااوریم کاه در جاا اینناار اسات. یعنای وقاودی از  ، اساتيقاد«تَساتَوقِدُونَ»، ؟ نهشوید

لغات و از خاود صالی از خاود  یخ نزنياد و خشاک نشاوید.بيابان سوریه شما سرمای 

از نظار لغات، یعنای ماا لغتای در  ا است، حتایدر هر جهتی خودکفقرآن چون  ،آیات

در  لغت مراجعه کنايم. کتبلغت به  این نيازمند باشيم در فهم معنایقرآن نداریم که 

خود قرآن که تکرار شده است. فقط یک لغت در قرآن شریف است که تکارار نشاده و 

 2«ضايزى مَةٌقِساْ  إِذًا تِْلكَ»و اصمع نيازمند به کتاب لغت نيست. واض  است  آنمعنای 

بقياه لغااتی کاه  اماا خيلی ظالمه.ظالمه دانند، قسمت معلوم است، ضيزی را همه می

معناا ت را ات اسات، ایان لغاااین لغکه شامل  خود آیاتی ،است و تکرار شدهدر قرآن 

 کند. می

. ایان یصالَأ «ًام نارهُدُقِونُ»یعنی « نارًا نُْصليهِمْ سَوْفَ ناتِبِآیا كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»حاال 

جاا چاون در این« نارًانُوقِدُهُم » یعنی «نارًا» -2، «مهِ»مفعول  -1 گير نيست.که مفعول

باه تماام  ،این اشخاصی که کفر مطلق دارناداست که د است، ایقاد به همين معنا ایقا

اصمع نور در وجود  ،، نوری نيستندوجود خود از نظر رو  و از نظر جسم ناری هستند

 هام اوله ه مرحلاالبت مرحله است، دومنتها این ناری بودن دارای  وجود ندارد.ها آن

در واقاعِ  و ناار باودن بودن «النَّارِ وَقُودُ»اوالی ه مرحل ها است.مربوط به اعمال آن که

هاا بادن آن ،ظهور ندارد، ظهور ناداردنيا الدیوم ها درنار آن نيا است.الدیومار این کف

ظهاور  ،هاا بهتارزندگی آنبهتر و  هاآن غذایتر و بلکه نرم ،است رهای دیگبدنمانند 

، یخ هم نيست هم آید، داغنمیبمب ساعتی است، از بمب ساعتی آتش در ندارد مانند

  شود.می منفجرساعت  سر ولکن ،خ هم گذاشتندی ، درسته

مب دنيا این ب در ساعتِ ،این کسانی که اهل نار هستند مانند بمب ساعتی هستند

در  ،ایان وقاود اسات ،شاوددر ساعت آخرت این بمب منفجار می اما ،شودمنفجر نمی

، شودبارز نمیچون ملکوت  ،سرد است و ظهور آتشی نداردوقود بودن اوالی ه مرحل

م هُدُوقِایُ»یعنای « نارًا نُْصليهِمْ سَوْفَ». ولکن یوم القيامة الکبری نيستچون عالم جزا 
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و الیملة رئو چون  ،نار هستند ها خودِکنند، اینها استيقاد میبه نار این بقيه« نارًا

 اماا ،ساوزندهاا میاز ناار اینها تبعيت کردند دیگران که از آن ،هستندالیملة اصول

خاودش باا  ،داشته باشادعور شاگر خود نار  .کجاها آن سوزشکجا و  خود او سوزش

سارما،  سوزد. اگر یخ شاعورِتر میسوزد یا دیگران؟ خودش بيشحرارت خود بيشتر می

بيشتر  ،یخ هستند کنارزند یا دیگران که یخ میخود یخ بيشتر  ،داشته باشددرد  شعورِ

 ؟زنندیخ می

وْفَ بِآیاتِناا كَفَارُوا الَّذینَ إِنَّ» ليهِمْ ساَ جَْت كُلَّماا» چگوناه؟« ناارًا نُصاْ  جُلُاودُهُمْ نَیاِ

 یعنی ما بگویيم لطيف است کاه...است،  لطيفآیه بسيار  رتعبي« غَيْرَها جُلُودًا بَدَّْلناهُمْ

اصالی، « هُامْ» عادبُ عد دارد: یکبُ سه« هُمْ»؟ کيست« هُمْ» چيست؟« جُلُودُهُمْ» ،«كُلَّما»

اصالی  «هُامْ»ایان العقاول نيساتند. العقول هستند، اجسااد کاه ذویذویاروا ، اروا  

باه  .، جسماست فردی« هُمْ»عد ک بُ، یرو  با جسم ،جمعی است« هُمْ» عدیک بُ است.

گيارد و رو  در رو  در این جسم قرار می اینکهبرای  چرا؟ گویند،می «هُمْ»جسم هم 

اهلل فمن است، ماا گویيم این آیتجا است، میاین بدنی که مثل .بوده استاین جسم 

ست. ایان فهميم، جسم او مرجع نبوده، رو  او مرجع بوده ااهلل را از جسم او نمیآیت

 آنکاهخاود « هُامْ»حقيقات در  یاکمجااز داریام.  دوحقيقت و  یکما  مجازی است.

 «هُمْ» این است که ،م که مجاز مطلق استسوه مرحل ، رو .العقل استذی صددرصد

رو  بوده  :سابقهه عمق یا آیدمیرو   مشارفهه عمقبه حساب  ،فقط به جسم برگردد

من این جسم اگر گفتيم من و مراد از  ،رو  است اآلن که ،یا اآلن هم رو  است است.

هام رو  را « هُامْ» ایان اسات کاه بگویياد« بينهماا» .«بينهما»باشد، این مجاز است و 

ساه عاد مجااز، هار بُعاد حقيقات و جسام را در ا در بُا، رو  رهم جسم رشامل باشد 

بگياریم.  را یک فرد «هُمْ» «جُلُودُهُمْ نَیِجَْت كُلَّما»چگونه؟ استعمال در این آیه است، 

مقصار اسات  کاهآن یزیاد چيسات؟  اصل؟ چه چيزی از او استجلد یزید، یزید، جلدُ 

ایان کال اسات. جسم  کل جلد رو  یزید ،رو  یزید جلد دارد است. رو  است؟ کدام

یاوم  آن جسامی کاهظااهری آن، جسام ، آن برزخایجسام  درون و بارون آن، ،جسم

، اگار جلاد الجسامجلاد  نفرماود کاهجلاد اسات.  ، آنشودالقيامة الکبری محشور می

 ،سوزاندمی ها رافقط پوستضعيف است که  قدرآنم جهنیعنی نار  فرمود،یم الجسم

 جگار 1«اْلأَْفئِادَةِ عَلَاى تَطَّلِعُ الَّت  * اْلمُوقَدَةُ اللَّهِ نارُ»و حال آنکه . کار ندارد گوشتبه 

                                                           

 . 7و  6. همزه، آیات 1



12 

 

ای تماام بادن را دهی که برحسب آیات متعد. این نارسوزاندقلب را می ،سوزاندرا می

بارای « جُلُاودُهُمْ» ،کنادمی بریاان همه را ،برون را ،درون را ،کندمی بریان ،سوزاندمی

« جُلُاودُهُمْ»بهترین تعبير هماين  .«مهُبدانُأ»یعنی  «جُلُودُهُمْ نَیِجَْت كُلَّما» جا استاین

 است. 

شابهه آکال و در ابادان... چاون ؟ «دانُهُمأبا» نفرمود چرادیگر این است که ه و نکت

هاای بعیای هاای هميشاگی دارناد، مهمانهای ماا مهمانبادن بح  کاردیم. مأکول

 ،کنيممایتکلياف زنادگی  عمار اجزایی که در طاولهای ما با تمام . آیا این بدندارند

اقل حاداین رو  است، بدنی کاه  به بدنی که خاص« جُلُودُهُمْ»؟ نه، شوندمحشور می

باادن کااه  مقااداری از اجاازای آن یعناای ؛بااا ایاان رو  بااوده اساات عااد تکلياافبُ ر کاالد

تماام  ،آنچه علام خياال کارده اسات بر خمفنيست.  رفتنی نيست، از بين پذیرلتحو

بدن یک اجازای اصالی دارد کاه ایان اجازای  رود اجزای دیگر بياید.اجزای بدن نمی

اگار از  امااست. این  «جُلُودُهُمْ»د. شواجزای اصلی محشور میماند و با آن اصلی می

جزئی در بدن من باود کاه بعاد از غذای دیگری بدن دیگری جزئی در بدن من بود یا 

« أبادانُهُم»اگار چاون  ،نفرماود« أبادانُهُم»نيست و لاذا  «جُلُودُهُمْ» آن جای دیگر رفت،

 كُلَّماا» های خااص خودشاانیعنای بادن «جُلُاودُهُمْ» ولکان ،شامل همه بود فرمودمی

« هُامْ»؟ کيسات« بَدَّْلناهُمْ» ،بود؟ بدن که« جُلُودُهُمْ» «بَدَّْلناهُمْ» :بعد ،«جُلُودُهُمْ نَیِجَْت

را . عذاب رو  عذاب بدن است ، بح جا چون بح ها، در اینیعنی بدن است، مجاز

 چاون« دُهُمْجُلُو بَدَّْلنا»یعنی  «بَدَّْلناهُمْ» بح ، بح  عذاب بدن است. کنيم.بح  نمی

، برگشات کنادهاا آن باه مجااز به عنوان« هُمْ»شود می ،است «أبدانُهُم»که « جُلُودُهُمْ»

  رو  است. محل اینکهچرا؟ برای 

کسی سؤال  1«هِ َ غَيْرُهَا وَ هِ َ هِ َ» فرمود: امام صادق )ع(به قول « غَيْرَها جُلُودًا»

 ،بدن کاه ساوختودش سوخت، چرا این خوب این بدن خ «غَيْرَها جُلُودًا»اگر  که کرد

 هِا َ» فرماود: گناه را بدن دیگری کارده اسات.، «فما ذنب غيره» خدا بدن دیگر بياورد

. کناددر صاورت فارق می اماا، این بادن هماان بادن اسات در مادّه« غَيْرُهَا هِ َ وَ هِ َ

 خشاتی رایاک  «لَبِنَاةع أَخَاذَ»بعاد  .رویانادمی ،کند، سوخترست مید دوباره ،سوخت

 .«غَيْرُهَا هِ َ وَ هِ َ هِ َ» :، گفتندکردند وصلبعد  ،حیرت گرفتند شکستند
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 ]سؤال  -

 .«جُلُودُهُمْ نَیِجَْت كُلَّما» ،«غَيْرُهَا» بله -

 

 ]سؤال  -

 است. این جسم که از بين نرفتهه مادّ ،از بين نرفته آن اجزاء کهببينيد ایجاد نه،  -

های کهنااه را مثاال کسااانی کااه پمسااتيکماننااد  ،کناادیتااازه م و دگردانااآن را برمی

  این همان پمستيک است. .سازندهای نو میدوباره پمستيک ،گيرندمی

 صحبت از بدّل جلود است.  -

باه اعتباار  گاردد.به جلود برمی« هُمْ« »بَدَّْلناهُمْ» کنيم.ما هم همين را عرض می -

  مکان اروا  است. اینکه

  شود؟تبدیل می جلد -

 بادّلتُ» گویاد:می جلد از بين برود، جلد دیگری بيایاد. اینکهنه  ،شودتبدیل می -

 هِا َ وَ هِا َ هِا َ»حطب را ساوزاندم، ناار شاد. ایان هماان اسات.  یعنی «حطب نارًاال

بارای  .«اْلعَاذابَ لِيَاذُوقُوا»چارا؟ « غَيْرَهاا جُلُاودًا بَادَّْلناهُمْ»این هم همان است. « غَيْرُهَا

، در طاول باودهسرسلسله فساد  که رأ  فساد وقدر ظلم کرده این آدمی که این نکهای

او یاک  ،دیگاران بااز کارده باه رویرا باب ضاملت  این همعمر خود که بوده و بعدًا 

گنااه  ی کاهو آن مادّت و آن کيفيتا آن مادّهخير، یک دقيقه تمام بشود؟  مرتبه بسوزد،

  «حَكيمًا عَزیزًا كانَ اللَّهَ إِنَّ اْلعَذابَ يَذُوقُوالِ»بسوزد.  به آن مقدار باید ،کرده

و ایان بادترین گنااه اسات کاه  باداللتانيمر این مطلب ندارد، مگر پو آیه داللت ب

، ماا از نویساندگان نوشته شده اسات تفکيکبه نام مکتب  ییک کتاب .بداللتاندانسان 

 .داریمبرمای داریام های آخر راما قدم ند،را برداشت اولکه این قدم  کنيمر میآن تشک

 فلسفه و عرفان و قرآن و فقه و اصول و منطاق و کشاف و شاهود را شما چراکه آقا، 

کنيد و چرا فقط از این قاطی میرا با معصوم  مخطئغير معصوم چرا  کنيد؟قاطی می

 در علام، در فقاه، در اصاول، منطاقخاود، در عرفاان، در ه در فلسفشما  ؟استطرفی 

بعیای باه قارآن  کنيد، اتخاذ شما معصوم نيست.اتخاذ می ی رامطلب ،هرچه، در خود

 قُالِ» مثال کنياد. خاود ]تأویال میآیه را طبق نظار فلسافی اگر رسيدید  رسيد یانمی

. عاالم داریام امارعالم  ،عالم خلق داریم گویند:می «رَبِّ  أَمْرِ مِنْ» 1«رَبِّ  أَمْرِ مِنْ الرُّو ُ
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لغات حارف  بارخمفشاما  ، خلق مجارّدات اسات.امراست، عالم یات مادّ خلقخلق، 

برای  مجرد نيست،ایجاد از صحبت امر، اصمع  .زنيدقرآن حرف میبر خمف زنيد، می

 محال است.  ایجاد مجرد اینکه

اعلم علماای فلسافه در  که )رض(قزوینی  دابوالحسن رفيعیحاج سي مرحوم آقای

ها چه رفتيم که ببينيم اینب ما هم میوخ ،مودندفر، تهران اسفار میزمان خود بودند

هاا این رآخفمسفه چقدر ظالم هستند، این  :که کردمعرض  ایشانمی گویند. حیور 

ایشان  کنند.می تأویلقرآن را  ،با فلسفه وليکن ،کنندنمی تأویلحرف خود را با قرآن 

کاه  را بياامرزد وا خدا پدرصحي  است، صحي  است.  ،بسيار ظالم هستند ،بله :گفت

  اعتراف کرد.

 کنياد؟قدر خطا دارد بر قرآن تحميل میچرا شما علم غير معصوم بشری را که این

فصااحت و بمغات نظار است و از  2«ءٍشَ ْ لِكُلِّ تِبْيانًا»است و  1«بَيانٌ لِلنَّا ِ»قرآن که 

یاا  کنياد؟از نظر عمق معناا معصاوم اسات. چارا ایان را خاراب می عبير است،بهترین ت

آنچه از قرآن دریافت  با دارید به عکو کنيد. یو یا اگر کار کاری با آن نداشته باشيد

سار  بارفرع را  یک کنيد. شما تأویلرا  دیگر بيایيد مطالب شود،يده میفهمشود و می

فرع بروید یا اصل را برداریاد و دنبال  ،ب با آن کاری نداشته باشيدوخ ،زنيدمی اصل

محاک هام باه رود، باازار مای به مانند آدمی که]...  هایی که آنمحور  و بابا محک 

. ایان زنادمیاسات زرد  چيزهاایی کاه باه . محاک رادطم بخرخواهد می ،دست دارد

یاا ناه، آن  طم است ددانينمی که فلزهایی که زرد استاین هایی که زرد است، جنو

هاا دنباال محاک بروناد، اگار این .زنندنمی، محک را که به آن را باید به محک بزنيد

 زنند. ها میمحک را به این

فارد  ،کناد موفقو خدا خودش را را خدا پدر او را رحمت کند کيک مکتب تف این

ساال  پنجااهاعظم ماا در معاارف الهياه کاه از مرحوم استاد  که نيست، افرادی هستند

مکتب که  رض()مهدی اصفهانی آقا ميرزا. مرحوم ، شروع شده استپيش فوت کردند

، ناائينی آقاای در باود، علمای را خاوب طای کارده مراحل  اینکهبا  .شتدا فکيکت

من باه  .اول، فرد اول، فرد اولفرد ، اول، شاگرد اول، شاگرد در  فمنی، در  فمنی

هاام در   ،رفتيمایشااان ماایمااا در  ]...   شاادیممشاارّف می کااه مشااهد در یاااد دارم
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 باه ، کااریخوانادآیاات می م اسات در حاج ایشاانایشان. یااد معارف، هم در  فقه

 یات، از باو اذکردناد معارضاهعماق پيادا کناد. از باو  نتوانست ولی روایت نداشت.

  د این نتوانست ادامه پيدا کند.کردن

هماان فلسافه، هماان عرفاان،  ،اولمکتاب  اوالع ...ا این راه مکتاب تفکياک رااگر م

 ،مدوه مرحلا نداشاته بااش.جاا این باه خوانی بارو. کااریرفان، همان که میخهمان 

غيار معصاوم ت کاری باه وقتی معصوم هس نداریم، هاکاری به آن ،اصمع آن را نخوان

. کان عارض اهللکتاابر باتطبياق کان، یعنای  را آنایان اسات کاه م سوه مرحل .نداریم

تَ»عرضه کرد بر امام دهم  رض()حیرت عبدالعظيم حسنی   إِمَاامِ عَلَاى دِینَاكَ عَرَضاْ

م وجاود دارد، معصاوم دووقتای  .یشان مقام واالیی از علم و معرفت دارنادا 1«زَمَانِكَ

گوناه فکار مان این عرض کرد، ممعصوم دو دین خود را بر که قرآن است. اولمعصوم 

پساندید یاا ناه؟ عارض را میایان م عصامت دوعاد در بُ ،قل اصغرثِعد شما در بُ، کردم

عرض  اهللکتاببه ابعاد کل در  خود راعلمی  افکار علمی و تمام مطالب ما بایددین، 

 هاا، خيلیعزیز ما در تفسير فرمودند آن برادر چنانکه ،پيش بياید اهللکتابو اگر کنيم 

از عارش عارش فلسافه، از عارش فقاهات، از عارش عرفاان، د. از نآیپایين میاز عرش 

هاا را باده یاا آنقوط سرا  هاخداوندا، یا آنسقوط خواهند کرد. منطق، از عرش چه، 

 آدم کن!

 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

                                                           

 .549، ص الجنان مفتاح - المعاد زاد. 1



16 

 

 


