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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

آخنر  جهننم آتشِ اینکهر بشود  به آن آیات استدالل میبخشی از آیاتی که احيانًا

دیگر مانده است که بحن  ه آیچند  خواندم. ،ها هم آخر نداردیجهنمندارد و عذاب 

 کنيم و بعد راجع به آیات صَلی.می

عمنری اسنت کنه  یتعد ابدیک بُ ،عد استخلود ناری که دارای دو بُ یتاصوالً ابد

نناری کنه  یتای اسنت. ابندناری است که یک مرحلنه یتابدعد بُمراحلی دارد و یک 

هنا را از اینمنا شنوند، می هنا در ننار عنذاباین اردامت الننکه ما ای استیک مرحله

قنرآن شنری ،  223ه کنيم. از جمله آینات منورد بحن  صنفحآیات صلی استفاده می

نَعُوا فيهنا »: 16ه ، آیهوده سور أُولئِكَ الَّذینَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ إِالَّ النَّارُ وَ حَبِطَ ما صنَ

 :قبلنیه هنا اسنت. آینیجهنم تنریننحسراجع به  «أُولئِكَ» .«وَ باطِلٌ ما كانُوا یَعْمَلُونَ

ونَمَنْ كانَ یُریدُ اْلحَياةَ الدُّْنيا وَ زینَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ »  1«فيها وَ هُمْ فيها ال یُبْخَسنُ

تنرین هنا نحساین اند،خنود داشنتهدنيا دارنند، در زنند ی ه اراد صددرصدکسانی که 

و این آینه در  اهلل هستند، ظالمين هستند و...آیاتی هستند که مکذّبين به جهنمافراد 

 ،«وَ زینَتَهنا كانَ یُریدُ اْلحَياةَ الندُّْنيامَنْ »قرآن شری  در این تعبير منحصر به فرد است. 

خواهند، ننه خواهند، زنند ی بنرز  و آخنرت را نمیرا می پست کسی که فقط زند ی
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 وَ زینَتَهنا»ی کنه منکنر اسنت خواستن عقيدتی و نه خواستن علمی و نه خواستن عمل

 «.أُولئِكَ» :بعد .«نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها ال یُبْخَسُونَ

چهنارم اسنت.  ها مرحلهاین جهنمها هستند که یجهنم اوله ها دستاین« أُولئِكَ»

 ناری دارند. مادامی یتی بودن اهل عذاب کسانی هستند که ابدجهنمچهارم ه مرحل

أُولئِنكَ »هنا شوند. اینبعد هر دو خاموش می ها هم هستند،این ،وجود دارد جهنمکه 

طور کند اینمیاستدالل که  کسی. است حصراین « الَّذینَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ إاِلَّ النَّارُ

عنر   اسنتدالل شنود جایی کنه امکنان داردآنما تا  ،طور نگفتهولو اینحاال  ،بگوید

أُولئِنكَ الَّنذینَ لَنيْسَ لَهُنمْ » .خواهد بود 1«فَوْقِهِم مِنْ السَّْق ُ عَلَيْهِمُ فَخَرَّ»بعد  ،نيمکمی

یک بخش  آخرت آخر دارد یا نه؟ نه، چون آخرت دو بخش دارد: ،«فِي اْلآخِرَةِ إاِلَّ النَّارُ

ه؟ آخرت است یا نه؟ بله، آخر دارد یا نن جنتاست و یک بخش نار است. بخش  جنت

این النهایت بنودن را کنه از بنرای « أُولئِكَ الَّذینَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ إاِلَّ النَّارُ»نه. پس 

اینن منتهنای  کنند.بنودن را اابنت می نهاینتاست، از برای اهل ننار هنم ال جنتاهل 

  .حرفی است که کسی بخواهد بزند

 بخنش دارد: دوآخنرت  جواب: 2.«یَعْمَلُونَوَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فيها وَ باطِلٌ ما كانُوا »

به دليل آیاتی که قبالً بررسی کردیم آخر ندارد. یک بخش نار  ،است جنتیک بخش 

 بخنش اسنت، دوآخنرت کنه دارای اینن آیناتی آخنر دارد. بننابراین ه است کنه بنه ادلّن

 يندبگوی ،را به بخش محدود نار هم بکشنانيد جنت يهنهایت حقيقتوانيد بخش النمی

أُولئِكَ الَّنذینَ »پس  .است بدون دليلو  این قياس است آخر ندارد. جنتنار هم مانند 

ا نر  امنا ،اسنت ننار هایةتا إلی غير النآخر ندارد نار ا ر  .«لَيْسَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ إاِلَّ النَّارُ

تی چيست؟ وقدیگر فقط نار است، وقتی که مردند اند ها زندهه اینآخر دارد مادامی ک

آخر  مرگ...ا ر چنانچه و نار معنا ندارد.  جنت، دیگر شدند سحقمحو و که مردند و 

از دنينا بنه  منرگ نسنبی کنه منرگ نسبی داریم و یک مرگ مطلق داریم. ما یک مرگ

منا ینک منرگ که بعند  هنم قيامنت اسنت. مرگ نسبی دوم مرگ در برز   برز  است،

خداونند بنه منا رو   اینکنهز ، قبنل امطلق داریم. ا ر تعبير مرگ مطلق صنحي  باشند

رو   اینکنهقبنل از  3،«أُمَّهناتُُِمْ بُطُنونِ فني أَجِنَّةٌ أَْنتُمْ»مطلق بودیم یا نه؟ ه مرد ،بدهد
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این منرده اسنت. ننه منرده اسنت بعند  ویيم می . به عالقه ما یئولاین مرگ بود ،بياید

 ک مرگ مطلق است.يامده است. این یهنوز حيات برای او ن یعنی ،مرده الحياة

خنود را  اینکنه تمنام عنذاب مسنتحقمرگ مطلق دوم مرگ اهل نار است. بعند از 

که ها ظلم است و خالف عدل است، بنابراین نار با اهل نار آندیگر ماندن  ،چشيدند

 1،«إاِلَّ النَّنارُ لَيْسَ لَهُنمْ...»عد بشود. ت هستند با هم خاموش میناریه در باالترین مرحل

پنس اینن منادامی اسنت. معننا دارد،  جننتمعننا دارد و ننه  مرد دیگر نه ننارکه  طرف

 هم کنه تا وقتی یعنی ،هيچ چيز جز کتک ندارد  ویيم فالن شخصمی، مثالً «أُولئِكَ»

دیگنر آزار دادن ، نندارددیگنر کتنک  چطنور؟ وقتنی منرد است، وقتی مرد طورمرد این

، جنز محنروم بنه او دادنز زقوم شدن، ج یتکتک خوردن، جز اذجز . هيچ چيز نيست

منن القانایا الّتنی »پس این شرط مادامی است.  این مادام الحياة ،ن از خانه نداردشد

یعننی منادام « أُولئِكَ الَّذینَ لَيْسَ لَهُنمْ فِني اْلنآخِرَةِ إاِلَّ النَّنارُ» پساست.  «قياساتها معها

ل نناری م الحياة راجع به اهنیک دسته مادا :منتها مادام الحياة دو دسته است ،الحياة

باید عذاب بکشند که آینه در همنين منورد ها این ،است که مادامی که نار وجود دارد

 است.

هنا بایند بميرنند، از بين بنرود این جهنم اینکهقبل از  که یک دسته کسانی هستند

أُولئِنكَ » پنسآیه اسنت.  ماموناند که این خارج از خود را دیدهه چون عذاب عادالن

 یتابند حتنی؟ بنه دسنت آمند ناری حتی یتابد از کجای آن «إاِلَّ النَّارُ ...لَيْسَ لَهُمْ  ...

أُولئِنكَ... » : ویداست، میه هاینالمطلقه داریم که إلی غير  یتببينيد ما یک ابد ناری.

 :دوممطلنق اسنت.  یتپس ابندهستند،  یعنی مادامی که «لَيْسَ لَهُمْ فِي اْلآخِرَةِ إاِلَّ النَّارُ

بيایند کسنی  ،هنا در ننار بميرنندننار باشند و این ا نر ،«إاِلَّ النَّارُ ...لَهُمْ لَيْسَ  ... أُولئِكَ»

ر معننا نه نادیگر  ،ردوقتی مُ اینکهبرای « ]...[ النَّارُ إاِلَّ اْلآخِرَةِ فِي لَهُمْ لَيْسَ» :بگوید که

بقنای ملعونين است که عمر ال لعنأ آیه در مورد :اانيًا .اوالًمعنا دارد،  جنتدارد و نه 

بنه آن خينالی  چه ربطنی دارد عمر خود نار است. پس این آیه باها در نار مساوی آن

 آخر ندارد؟به طور کلّی نار  نند کهکدیگران میعرفا و و  متصوفين احيانًاکه 

یننک  هالبتنن «.كُننلن نَْفنسٍ» :185ه عمننران، آینآله سنور قننرآن، 74ه صنفح ،دیگننره آین

چنون انن بحن   ولنی ،آن نبنوده اسنت منورد ،، ما هم نکنردیمتی قبالً نشدهالالاستد

كُنلن نَْفنسٍ » آیات بر ما بيشنتر خواهند بنود. در بح  موضوعی اشراق موضوعی است،
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های بنرز  را زننده ننه.  يرد؟های دنيا را میفقط زنده «كُلن نَْفسٍ» اوالً ،«ذائِقَةُ اْلمَوْتِ

در ، «ذائِقَةُ اْلمَوْتِ» باز ها نفس هستند یا نه؟این ،ر برز  هستند يرد؟ کسانی که دنمی

 اُنمَّ» :آیه دارد که دودر قرآن شری   در قرآن شری  دارد، هم آیه دو. ميرندمیبرز  

ماواتِ وَوَ نُفِخَ فِي الصنورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ال» 1،«یَْنظُرُونَ قِيامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فيهِ نُفِخَ  سنَّ

اینن صنعقه  .«فَإِذا هُمْ قِينامٌ یَْنظُنرُونَ اُمَّ نُفِخَ فيهِ أُْخرى اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ مَنْ فِي اْلأَرْ ِ

چون موت عنن الحيناة  نيا.دال عن الحياةتر است از موت تر و موتتر است و مرگمهم

 ينرد، ز رو  میا ار شعور يهموت عن الحياة البرزخ اما يرد، بدن را از رو  میالدنيا 

 گ مطلق نيست، ولکن مرگ بيشتر است.این مردیگر  رو  موجود است،

 در برز  بميرد، باید در قيامت هم بميرد.ا ر قرار باشد  -

 اینن و سناال شنما خنوب اسنت.خواهم عر  کننم. همين را می کنم،عر  می -

در بنرز  وجنود  ،اسنتهست، زنده  نفس يرد. در دنيا را می نشئه هر سه ،«كُلن نَْفسٍ»

 «ذائِقَنةُ اْلمَنوْتِ كُلن نَْفسٍ»؟ همه را نگيرد« كُلن نَْفسٍ»چرا  دارد، در قيامت وجود دارد.

نسنبت بنه  ت،امنموت از دنيا، موت از برز ، موت از قي ،اتای از نشئباید در هر نشئه

 .استثناء خورد جنتبه آیات  جنت ،قيامتموت از 

 د که فقط موت از دنيا به آخرت است. شودنباله آن قرینه می -

ینا اجنر  اجنور هتوفين جواب: 2«أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ إِنَّما وَ» .آن را هم فکر کردم، خير -

 3«وِفاقنًا جَنزاءً»مبننای چيسنت؟  بر هاجر رحمت توفي ،عذاب است یا اجر رحمت است

اجنر در ننار  هتوفينما ابر مبنای این است که خداوند بيشتر جزای خير دهد.  است؟ نه.

  ناه جزاه به انداز 4،«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ ما تُجْزَوْنَ إِنَّما»، «وِفاقًا جَزاءً»چيست؟ این است که 

  ببيند.

 جزا دید بعد چرا بماند؟  ناهه ا ر به انداز -1

 ندارد چون کار خير ندارد. جنت اهليت برایدید،   ناه جزاه کسی که به انداز -2

ینا در ننار  و بماند؟ببيند  جزا بازبعد  دید،  ناه خود جزاه خص به اندازاین ش -3

 بنه چنند جهنت: ؟و زندانيان آتشين بماند و هيچ عنذابی نشنود در این محبسه ،بماند
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کنل اانينًا  .عنذاب اسنت جهنمخود ماندن در  اوالً عذاب است، جهنمماندن در  اصالً

، شنودعنذاب منفصنل نمی جهننمدر  وید کنه رآن که راجع به عذاب است میآیات ق

ها عذاب منفصل شنود. غنذای او، شود که از اینهستند نمی جهنمپس کسانی که در 

 باشد.  جهنمه  انهای هفتککی از درْ، در هر درْچه و چهآب او، لباس او، مکان او، 

ینا  ،کنندمی فينهتو خداوند اجرهنای شنما را ،«أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ إِنَّما وَ» «تُوَفَّوْنَ»پس 

لکنن وهایة اسنت، به دليل آیات إلی غير الن که اجر سيّئات یا اجر حسنات. در سيّئات

یک اانيه بيشتر او را عذاب  عذاب شودیک سال  باید ا ر کسیفر  کنيد در سيّئات 

« وْتِكُلن نَْفسٍ ذائِقَةُ اْلمَن»نخواهد بود. صادق « كُلن نَْفسٍ»بنابراین  ،کنند این  ناه است

بنر کنه حينوانی ی هناذوق منوت دارنند. نفسهنا در قيامت. در قيامت هنم تمنام نفس

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي اْلأَرْ ِ وَ ال طائِرٍ یَطيرُ بِجَناحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ »معلوم است، انعام ه حسب آی

ایناتی و بنر حسنب آیناتی جا بر حسب رواین 1.«ءٍأَمْثالُُُمْ ما فَرَّْطنا فِي اْلُِتابِ مِنْ شَيْ

ده بعد ميران خير و شر خواهند دید، جا جزایبح  کردیم حيوانات در اینهم که قبالً 

 س است.این هم نف است نه بهشت، جهنمنه  ،شوندمی

فنان جنّنی و انسنی ا نر در اینن مکل ؛اننسو چنه ، چه جنن فانهای مکلسنفبعد: 

منتها چنه زمنانی؟  مگر نفس نيست؟يست؟ ن هاشامل آن« ذائِقَةُ اْلمَوْتِ»هستند  جهنم

 پنجناهکند. یعننی یکنی تقدیر میحقاق عذاب تها را به مقدار اساین هایخداوند عمر

نند و آاناری کنه اهسال، یکی هزار سنال، بنر حسنب کارهنایی کنه کرد صدسال، یکی 

 مَنْ أَجْرُ وَ هَاأَجْرُ فَلَهُ حَسَنَةً سُنَّةً سَنَّ مَنْ»بر حسب آن حدی  مشهور که داشته است. 

يِّئَةٍ سُنَّةً سَنَّ مَنْ وَ» 2«ءٌشَيْ أُجُورِهِمْ مِنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ اْلقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ یُْنقَصَ  سنَ

 أَوْزَارِهِنمْ مِننْ أُولَئِنكَ یُنْنقَصُ لَا وَ» 3«اْلقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى بِهَا عَمِلَ مَنْ وِْزرُ وَ وِْزرُهَا فَعَلَيْهِ

قيامنة کسنانی بنه الیومولنی إلنی  ضناللت ایجناد کنرده،، کردهیک فرد کار بد  4«.شَيْئًا

کسانی کنه در کل هم مشابه وزر  را دارد، خودشاند. هم وزر رفتهاین ضاللت دنبال 

 قيامة.ال یومإلی  ،محدود است ولی ،اندقدم برداشته ضاللتراه 

                                                           

 .38ه انعام، آی .1

 .10 ، ص5 جی، الُاف. 2

 .579 ، ص5 ج، األئمة أحُام إلى األمة ةیهدا. 3

 .35 ، ص1 ج، الُافی. 4
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این  ،ر نار خواهند دیدپس جزایی که د یا نه؟ بله.قيامة محدود است الیومآیا إلی 

ی کنه از بنرای یتحندودمحدود است. منتها م، از نظر زمان، يتاز نظر کيفه، از نظر مادّ

، وجنود دارد، یعننی منادامی کنه ننار وجنود داردنناری ار به عنوان ابد خالدین فی الن

كُنلن نَْفنسٍ ذائِقَنةُ » های نار هسنتند. حناالهيزمکندهو  وقود و حصب ،هاچون خود آن

د به مجده با مراجع اما ،بنده هم استدالل نکرده بودم، استدالل نکردهاحدی  1«اْلمَوْتِ

  شود؟دليل نمی آیا کل دارد، يتجا کلّاینآید. قرآن شری  این مطلب به دست می

 ]ساال[ -

 جنااین ولنی ،اسنتدلينل  «اُنمَّ»اینن  .هسنتم توجنه نویيم. مهمين را می ما هم -

 جا اعم است.جا چيز دیگر است. ایناین نداریم.

که الزم نيسنت صنحبت اسنتمرار باشند، اینن نفنس همنان نفنس « ذائِقَةُ اْلمَوْتِ» -

 است.

 ؟«ذائِقَةُ اْلمَوْتِ مرّةً واحدة»جا فرمود: این -

  ]...[« ذائِقَةُ اْلمَوْتِ»چون  فت  -

 وینند بنه فنالن ه دارینم. می، منا سنه نشنئ«مَنوْتِكُلن نَْفسٍ ذائِقَنةُ اْل»صبر کنيد.  -

ئه جنا سنه نشنمنا این به تهران نباید بدهند؟ ،ر قم دادندا  دهيم،کباب میچلوشخص 

 آید؟بيرون می يتکلّه چه چيزی از کلم ،يتکلّ« كُلن نَْفسٍ ذائِقَةُ اْلمَوْتِ» داریم،

 ]ساال[ -

 مثال نداریم. کاری بهحاال  -

  ]ساال[ -

است.  حقيقتاین یک  2،«الدُّْنيا اْلحَياةُ مَا وَ»چه چيزی است؟  دليل برباشد، این  -

 دو، مرتبه بميرند یک ند،نباش باشند،« اْلمَوْتِ ذائِقَةُ» ،حياة الغرور است «الدُّْنيا اْلحَياةُ»

 اند.مرتبه  فته چهاربعای چون  .باالتر مرتبه، سهمرتبه، 

 ت نيست. دیگر مو خود شما فرمودید -

 ؟ فتم ، در نار نگفتم موت نيست، چه زمانیصبر کنيد -

 در برز .  -

                                                           

 .185ه عمران، آیآل. 1

 .185عمران، آیه . آل2
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كُنلن » توجنه کنيند کنم، قيامت را.در برز  موت نيست، من دارم نار را عر  می -

خواهيم جلوی کسنانی کنه می بداللتانيم،م که آیه را خواهم اصرار کنمن نمی ،«نَْفسٍ

آینا انفسنی کنه در ننار  ،«كُلن نَْفسٍ» :د ویآیه میریم. کنند بگي نسخخواهند آیه را می

 شوند؟فس هستند یا نه؟ چرا از کل خارج ن ،هستند و استحقاق عذاب دارند

 پس باید چند بار بميرد تا ذائقة الموت بشود.  -

منا  این را عر  کنم، اوالًنداریم.  باشد. ببينيد ما احتياج به داللت خيلی خوب -

آخنر  جهننماز کتاب و سنّت بر این مطلب باشد که عذاب نداریم دليلی اصالً احتياج 

همنين و عندلی مقتاای دلينل عقلنی  اینکهچرا؟ برای  دليل نداریم،دارد. احتياج به 

ر تا بندت ا ر عذاب بخواهد بيشتر از این محدود شود است که چون  ناه محدود است،

منا بنه خندای ظنالم ول ننداریم، ظنالم را قبنخندای ما  یا نه؟این ظلم است نامحدود، 

ادل اسنت. بناالتر از عندل فانل ایمان دارینم عن اوایمان نداریم، آن خدایی که ما به 

 است.

 ما تُجْزَوْنَ إِنَّما» است که بر حسب نصوص قرآنحاال عدل، آیا مقتاای عدل چنان

اسنت  چنه جزائنًا وفناقیاین  3.«فاقًاوِ جَزاءً» 2،«جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِْثلُها» 1،«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ

 .باشند ب شنود؟ پنس بایند بنه مقندار اسنتحقاقکه بيشتر از مقدار استحقاق این عنذا

اسنت، کسنانی کننده محندود خوب چون  ناه محدود است، اار آن محدود است،  ناه

بنابراین باید عذاب محدود باشد. ا ر  ،محدود هستند شده حاصلها که اار  ناه بر آن

این ظلم است، تا  ،کنار بگذارید، ولو باز هم محدود است یتعذاب را از محدود شما

ولنی  ،احتياج به دليل ننداریم اصالً پس ما چه رسد که بگویيم عذاب المحدود است.

ایننن از ، دليننل قرآنننی و سنننّت، نننداریمبننه دليننل دليننل هننم داریننم. مننا اصننالً احتينناج 

خندای  ،ه، علمنی کنه خندا را پنذیرفتاست که عقلی که، فطرتنی کن يهات عقلضروری

بيشنتر از مقندار  ینا هاینةعدل اسنت کنه إلنی غينر الن برای خدا اینپذیرد. عادل را می

 این را عذاب کند؟ ،استحقاق عذاب

  یم، چه اصراری است که این آیه باشد؟یگر هم دارآیات د ،این درست -

                                                           

 .7ه تحریم، آی. 1

 .40ه شوری، آی. 2

 .26ه نبأ، آی. 3
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در چنند   نویيم،بنه میمنا در چنند جن ،ین داللت دارد. ببينيد آیات دیگنرآخر ا -

 این هم یک جنبه است، جنبه آیات قرآن داللت دارد که عذاب اهل نار محدود است،

مينرد اینن آینه وجنود می عندِدر بُ خواهيم بگویيم منحصر اسنت.چند جنبه است نمی

 جَنزاءً»مقتانای  «.وِفاقنًا جَزاءً» فرماید:می ،دمير وید میکن آیات دیگر نمیي، ولدارد

. اینن مقتانای آن مينردآتش با اهل آتش می دارد و این است که باالخره آخر« وِفاقًا

إلی  «كُلن نَْفسٍ ذائِقَةُ اْلمَوْتِ»ميرد. ولی این نص است، یعنی صری  است که می ،است

 آخر.

 شود؟میهم های بهشتی شامل نفس -

آینات را آیاتی که  فت در بهشت ذوق موت نيست. انن  بهشتی استثناء خورد. -

ه ، آین37ه ، سنور449ه صنفح ،ای که منظور نظر شما استآیه ،449ه صفح خوانيم.می

59. 

 ذائقه یعنی چه؟ -

 .چشيدن -

 شوند؟بعد زنده می ،چشندمرگ را می -

مينرد، چشد و میها میفرق دارد. بعای وقت هاچشيدن .فرق دارد چشيدننه،  -

 .دشوچشد و بعد زنده میها میبعای وقت

 باید دليل داشته باشد.  ،ميرداینکه می -

 چشيدن است. همه -

 ]ساال[ -

، موت برز  ، موت دنيا، نفسنفس در دنيا است. «ذائِقَةُ اْلمَوْتِ»ببينيد هر نفسی  -

 برز .

 تمام شد دیگر. ،ر نفسی یک بار چشيدخوب ه -

 نيست؟ ذوق الموت چشيد دیگر نباید بچشد؟ ا ر بچشد ریک با -

 ها. نفسکل نفس است نه کل خواهد. می دليل -

آیا نفسی که در نفس است یا نه؟ جهنمل؛ آیا نفس ک کل کاله نگذارید. شما سر -

 کند مشمول کل نيست؟ب ذوق الموتاست  جهنم

 .چشيده است -

فنردا هنم  خوریند،هنم میمنروز کبناب خوردیند ادینروز چلوشما  چشيده باشد. -

 و از  رسنننگی بميرینند؟ طننور بمانينندباینند همينز خوردینند چننون دیننرو خورینند،می
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کبناب  زیند چلنو بنه . ادوار االانه اسنتاوالًببينيند  ل شنوم.به مثال متوسخواهم نمی

کنرج در دهنند، تبریز هنم می در خوب یعنی فقط قم؟ دهند مادامی که زنده است،می

 ی سنه بخنش منتهنا زنند، هست، موت هسنتمی که زند ی جا مادااین دهند.هم می

خننواهيم نمی مننا اصننرار نننداریم، امننت.و بخننش قي بننرز بخننش دنيننا و بخننش اسننت: 

 ا نر آینات را حتنیم شما در مقابل این آیه چنه داریند؟ يخواهيم بگویمی بداللتانيم،

أَ فَمنا نَحْننُ »: 58، آینه صنافاته ، سور37ه سور .448ه دیگر صفحه نداشته باشيم. آی

 جننتاسنت. اهنل  جننتاسنت؟ اینن کنالم اهنل  کسنیچنه  کالمببينيد این  .«بِمَيِّتينَ

اسنت. ا نر  جنتشود که امتيازات اهل استفاده می هاکالمهایی دارند که از این کالم

کنه  جننتر دچنون  است طبعنًا درسنت اسنت، جنتاهل  یِجنتبر مبنای کالم چيزی 

شنود  جننتی برا ازکند. ا ر امتيازی تصدیق می هم خدا جااینشود دروغ  فت، نمی

ال » اینکنه یکنی بنه یناد دارینم: جننتچند امتياز برای اهنل حاال در نار نيست دیگر. 

ننه  شنمس اسنت، اصنل هالبتن نار وجود دارد.پس در  1،«یَرَوْنَ فيها شَمْسًا وَ ال زَمْهَریر 

 فت به قول یک نفر می 2.«كُوِّرَت الشَّمْس إِذَا»شود، این شمس که کور می این شمس،

 شود.دستگاه این شمس برچيده میپس  شود،ور میک

نند، سنماء ککه برچيده شد خداونند دوبناره شنمس درسنت می سدستگاه این شم

ال یَنرَوْنَ فيهنا شَمْسنًا وَ ال »اینن آینات. حناال بنر حسنب  کنند.کند، چنه میدرست می

 رینر رارت آتنش خورشنيد را و ننه زمه، نه حراحرارت آتش رانه در بهشت  ،«زَمْهَریر 

های خود حرارت خورشيد باشد و هم اضافه بر حرارتباید پس در نار هم بينند، نمی

چنون ا نر در  .باشندخورشيد و زمهرینر ه زنند ، باید حرارت خورشيد و نورجهنمنار 

پنس اینن چنه امتينازی بنرای اهنل  ،نه خورشيد تابش سوزنده دارد و نه زمهریر جهنم

پنس بایند شنمس و  اسنت کنه اینن دارد و آن نندارد،این  ؟ معنای امتيازشودجنت می

ضرر  جنتشد که این شمس و زمهریر در قيامت نسبت به اهل زمهریر وجود داشته با

أَ فَمنا » :جنا اسنتاین دوم رساند. این یک.ر ضرر میولی نسبت به اهل نا ،رساندنمی

؟ چون منرگ ميریممینآیا ما دیگر  ،شوندمی جنتکه وارد  جنتاهل  3،«نَحْنُ بِمَيِّتينَ

 بود. تلخبود، مرگ از برز  هم  تلخمرگ دنيا است دیگر،  تلخ

                                                           

 .13ه انسان، آی. 1

 .1ه تکویر، آی. 2

 .58ه صافات، آی. 3
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 ]ساال[ -

 هستم. توجهبله، م -

 ؟است یعنی فقط یک موت در دنيا 1«اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ» -

أَ فَمنا نَحْننُ »یکنی از سنااالت اسنت.  هنم اینن ،خواهم عنر  کننمهمين را می -

اینن  «.وَ منا نَحْننُ بِمُعَنذَّبينَ * إِنَّ هنذا لَهُنوَ اْلفَنوْزُ اْلعَظنيمُ اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّبِمَيِّتينَ * 

ینا منا نخنواهيم آ : وینندند میشومی جنتکه داخل  جنتساال استبشار است. اهل 

اسنت، یعننی  فقط یکنیت این است که مرگ مطلب بدون دق ظاهر ؟اولمرد الّا مرگ 

 مرگ نيست. برز در 

 ]ساال[ -

عقه ص .اموت من الموت است عقه که از مرگ باالتر است.ص بدتر از مرگ است، -

أَ » حناال 2.«أُفٍّ لَهُمنا تَقُْل فَال» مثل ،تر استموت قویاز موت باالتر است، در حقيقت 

نظر دارد؟  ه زمانیچبه « نَحْنُ بِمَيِّتينَفَما »این  .«اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّفَما نَحْنُ بِمَيِّتينَ * 

ماضی کاری به ندارد.  یقبل را که کار ما ميرنده نيستيم، دارد،بعد  به از حاال بهنظر 

« اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ»آید؟ نمی سراغ مایعنی از حاال به بعد، از حاال به بعد موت  ندارد،

منوت اولنی مگنر  اینکنهصل است یا منقطع است؟ منقطع است. چرا؟ بنرای مت ءاستثنا

دلينل  بننابراین ،که منقطع شد ءمنقطع است. استثنا استثناءاست؟ « نَحْنُ بِمَيِّتينَ»جزء 

، حمار که از قوم نيست، «ا حمارالقوم إلّ ینجاء»ينيد بنخواهد بود. ب یحصر مستثنبر 

ينَ * أَ فَما نَحْنُ بِمَيِّتن»جا در این از قوم است. خارجحمار  ،کندمیناین حصر درست 

کنند. چنرا؟ میاولنی حصنر نه را در موتن منوت« اْلأُولى مَوْتَتَنَا»این  ،«اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ

 صل نيست.مت ،منقطع است استثنای اینکهبرای 

کنند و مسنتثنی صل حصر میمتاستثنای در  صل و منقطع تقابل دارد،استثنای مت

عکنس اسنت.  بنه يهقان منقطنعی ولکن در استثنا ماند،می باقی منه به طور محصور

. این آخر نخواهد  رفت إلی و إلی و إلی خواهد بگوید که اصالً موتی  ریبان ما رامی

یننک مرتبننه  ،شننود رسنننه میمرتبننه  دوفننر  کنينند انسننان  :دوم جننواب. اول جننواب

 از  رسننگی یک مرتبه هم ميرد.دارد میکند، که دارد از  رسنگی سکته می  رسنگی

مگر آن  نخواهيم بود آیا ما  رسنه : ویدمیکبابی آوردند، بعد  چلو،  رفتهدل او درد 

                                                           

 .59ه همان، آی .1

 .23. اسراء، آیه 2
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چينزی  اول مقابنل ویند دومنی در می چرا؟ ،کنددومی را حساب نمی  رسنگی؟ یک

منر  ا ر کسنی  اینکه چيزی نيست. اولدر مقابل  نيست.  رسنگی دوم رنگی ندارد،

و بعد تب کرد، اینن دو  هخوب شد  رفته، بعدها حرف سل استخوانی و سرطان و این

 ننه دیگنر،  وید بننده دو مرتبنه کسنالت  نرفتم،یمنآورد. مورد را به حساب هم نمی

 .ی محو استاولدر مقابل آورد، اصالً دومی را حساب نمی

 ،از زند ی دنينا دور شنودانسان جا مرگ از حيات دنيا خيلی سخت است، در این

جنا بيشنتر ود؟ منامن دوسنت دارد باشند کنه اینمگر مامن دوست دارد بر، ولو مامن

مرگ حساب  چيست؟ این برای مامن ، آن هممرگ از برز  اماحسنات را انجام دهد. 

ت برزخی برای مامن مر ی است کنه مسنتقيم مرگ از حيا اینکهبرای  ، چرا؟شودنمی

اهد داند چه خونمیاین  ،بميرد خواهدمی از حيات دنيا وقتی که امادر بهشت است. 

در برز  شفاعت   ناهانی که شده است، چوند، آیدر برز  پيش می وضعيتی هچ شد،

دوبله و به  نيابنابراین مرگ عن الحياة الد هایی.، چه ساالهاییهم نيست، چه عذاب

منرگ دوم ماننند آن  امنا .کنندگران و ناراحنت میبه چند جهت انسان را ن دو جهت،

ت که خوب شده است. این هم جهنت دوم کنه مر  سرماخورد ی بعد از سرطان اس

 است.« اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ»

اسنت و منرگ  اولفقط منرگ  ،«اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ»این آیه، ببينيد  به حاال استدالل

بنرای  .جننتست. برای چه کسنی؟ بنرای اهنل ، دیگر مرگ سومی نيضمندوم هم در 

 ،این است که فقط آن مرگ است که اصلی است جنتاهل نار چطور؟ ا ر امتياز اهل 

دیگنر منرگ سنومی قطعنًا از  ،چيزی نبود که و مرگ دوم برزخی بود عن الحياة الدنيا

نار مرگ سومی خواهد بود و الّا امتينازی  اهل پس برای .نخواهد بود جنتبرای اهل 

 تجنناین در صورتی بنرای اهنل ساال این است که  ساال: نيست. جنتاز برای اهل 

کنه تلنخ  ننار مرگ اهل اماتلخ است،  جنتامتياز است که مرگ تلخ باشد. مرگ اهل 

هنا بنرای آن ،ها فنرار کننندکنند که از اینن عنذابکشی میخودنيست. کسانی هستند 

تمنام تمنام وجنود کسنی منر  اسنت، ا نر  این است که خير، ماند. جوابچيزی نمی

 عالقه دارد باشد یا نه؟ ذلکمع  این آدم ،وجود او بدبختی و  رسنگی است

 ]ساال[ -

؟ اسنت به چه حسابمرگ آرزوی  اینکهبرای  ؟چرا طور نيست.این مع ذلک نه، -

، اینن بشنودخنوب اینن حنال اميد است کنه  ،نه اما. بشومراحت  غلطی کهبه حساب 

اصنل  در صورتی که اصل مرگ، اما .موجب رحمت شود ، تخفي  بشود،برطرف شود
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تلنخ « هنومنن حين  هنو »تلخ است یا نه؟ چون اصنل منرگ  «هو من حي  هو»مرگ 

چنون اصنل  ،ها خيلنی ناراحنت اسنتبرای کسی که در عالم زند ی و اینولو  ،است

. نيست، از برای اهل نار وجود دارد جنتپس این تلخی از برای اهل  ،مرگ تلخ است

 است: دو تلخی

 ؛دام الحياة این تلخ است ما -1

 تلخ است.  ولی باز هم ،شودکم میند تلخی ا ر بمير -2

از برای اهل ننار نخواهند  ،باشد جنتاز امتيازات اهل « اْلأُولى مَوْتَتَنَا إاِلَّ»  ر اینا

ای و ا نر هنيچ آینه نندارد، روی چشنم  یداللتنآینه  اصراری ننداریم،بنابراین ما  ،بود

 ننار اینکنهی همان داللت عدلی و عقلی کنافی اسنت بنرا ،نداشته باشد روایتی داللت

 آخر دارد.

 ]ساال[ -

حياء إلی الحياة إ»یک  ،إماتهو دو  است حياءإ بح  کردیم که دو قبالًاین را ما  -

حياء و یک اماتنه. إیک  حياء دارد،إاین یک  پس. «ماته عن الحياة الدّنياإ»، بعد «الدّنيا

، اسنت امة الکبریإلی القيحياء إیک البرز  است، بعد  عن، یک اماته «فی البرز » بعد

طنور این« إِالَّ مَننْ شناءَ اللَّنهُ» 1،«اللَّنهُ شناءَ مَننْ إاِلَّ»اقل برای ه حدالبتاقل است. این حد

 دو ننو از بنرای  امناماته اسنت. إ یکحياء و فقط إ یکفقط  « اللَّهُ شاءَ مَنْ إاِلَّ»نيست. 

 سنهحيناء و إ سنهکنند اماته است. از برای کسانی که در رجعت رجو  می دواحياء و 

احياء و  چهارقوم موسی که مردند و زنده شدند مثل  ]...[سانی که رای کماته است. بإ

 شناءَ مَننْ إاِلَّ»اماتنه بنرای  ینکاحيناء و  ینکاقنل اقل  اماته است. ولکن آن حد چهار

اماته برای مردم معمنولی و بنرای اهنل رجعنت دو احياء و  دو است، باالتر از آن«  اللَّه

ه ، سنور257ه صنفح ،دیگنره خواهند بنود. آین تاچهار کهبرای دیگران هم  است، تاسه

کنه انحنس منحوسنين اهنل ننار ؟ بناز کسنانیچه  2«جَهَنَّمُ وَرائِهِ مِنْ». 17ه ابراهيم، آی

دیدٍ مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ یُسْقى»هستند.  اللةالارئوس  * یَتَجَرَّعُنهُ وَ ال یَُنادُ مِنْ ماءٍ صنَ

ال یَمُنوتُ » :دارد آن آینه کنه مثل. «یُسيغُهُ وَ یَْأتيهِ اْلمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَُانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ

                                                           

 .68ه زمر، آی. 1

 .16ه ابراهيم، آی. 2
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. «بِمَيِّنتٍ هُنوَ منا وَ مَُنانٍ كُنلِّ مِننْ اْلمَنوْتُ یَْأتينهِ وَ» کنه خوانندیم. 1«فيها وَ ال یَحْينى

 کشد.شود، ولی او را نمیسرازیر میبه او  جهنمعوامل مرگ از هر جایی از  استدالل:

 ]ساال[  -

لِهِمْ كَفَنرُوا الَّنذینَ قنالَ وَ» قبل آن را بخوانيند، - نا مِننْ لَنُْخنرِجَنَُُّمْ لِرُسنُ  أَوْ أَرْضنِ

را از  انبلکنه شنما پيغمبنر ،آوریمنه تنها ما ایمنان نمنی دیگر از این باالتر؟ 2،«لَتَعُودُنَّ

اینن آینه از آینات  ،«إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلَُِنَّ الظَّنالِمينَ فَأَوْحى»کنيم. ر  خود بيرون میا

ُِنَنَُُّمُ وَ»رجعت است کنه قنبالً بحن  کنردیم.  رسنل چنه خداونند بنه  3.«اْلنأَرْ َ لَنُسنْ

اینن کفّنار از بنين ه سنلطکنه از اینبعند « بَعْدِهِمْ مِنْ اْلأَرْ َ لَنُسُِْنَنَُُّمُ»فرمود؟ فرمود: 

 شود،. این جز رجعت چيز دیگری نمیکنيمساکن ار  میشما انبياء را ما تمام  ،رفت

حيات دنيا معنا ندارد. این  و بعد از مرگ اسکان در ار  ،انبياء که مردند اینکهبرای 

وَ لَنُسُِْنَنَُُّمُ »بسيار قوی است، قبالً بح  کردیم.  داللت آن آیه از آیات رجعت است،

تَْفتَحُوا وَ خنابَ كُنلن * وَ خافَ وَعيندِ  كَ لِمَنْ خافَ مَقامياْلأَرْ َ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِ وَ اسنْ

 نویيم مباهله کنيم، ببينيم ما درست می  وینداستفتا  کردند، آمدند می ،«جَبَّارٍ عَنيدٍ

 یا شما.

جَرَّعُهُ وَ ال مِنْ ماءٍ صَدیدٍ * یَتَ مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ یُسْقىخابَ كُلن جَبَّارٍ عَنيدٍ *  وَ»

از هر مکانی از  ،«وَ یَْأتيهِ اْلمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَُانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ» :استدالل 4.«یَُادُ یُسيغُهُ

 شود،می يتمنه خود موت، چون خود موت بگوید که  ،ل موتعوام جهنمهای مکان

پوشد که می کشد، لباسیمیخورد کشد، غذایی که میای که میسوزندهموت.  عوامل

یکنی مينرد. یعننی نمی« وَ یَْأتيهِ اْلمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَُانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّنتٍ» .هااین ،کشدمی

بنه نظنر  یک استدالل است. جواب،، این مرگ نيست جهنمدر  بياید استدالل کند پس

 ؟چيستآقایان جواب 

 برای برز  است.  -

 .استی قيامت برا« مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ»نه،  -

                                                           

 .74ه آیطه، . 1

 .13ه ابراهيم، آی. 2

 .14ه همان، آی. 3

 .17تا  15همان، آیات . 4
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 1.«غَليظٌ عَذابٌ وَرائِهِ مِنْ وَ» -

 من وراء این حالت عذاب غليظ است.بله،  -

 ؟م استپشت سر ه -

 شود؟بله، پشت سر هم است. جواب چه می -

 جواب خود این آیه است؟ -

« مِننْ وَرائِنهِ جَهَننَّمُ» نویيم خلود ناری اسنت. چطنور؟ می بله، جواب این است، -

 آیند.از هنر جهنت میعنذاب  یعنی« تُ مِنْ كُلِّ مَُانٍیَْأتيهِ اْلمَوْ» اینکه ،«اْلمَوْتُ تيهِیَْأ»

بناالتر  عند.پس این خلود عمری است، ینک بُ بيشتر؟ یا است قااستحقه عذاب به انداز

ب بنه ایشنان عوامنل منوت ه مرتنکنند کنشود. داللت بر این نمیاز آن خلود ناری می

ولنی بناز بعند  مندام بنه او  ،ذاب خود را دید و جزای وفاق بودولو ع ،شوده میمتوج

ر این است که بيشت اولیا ظلم دوم. ظلم  اولشود، یا ظلم شود، مدام ظلم میظلم می

عند را منا نقن  اینن دو بُهاینة، ظلم دوم إلنی غينر الن ،ببينداز مقدار استحقاق عذاب 

 آیه داللت بر این مطلب ندارد.بنابراین  کنيم،می

ای در قرآن وجود داشت کنه داللنت بنر ا ر بر فر  محال آیه باالتر از همه، حتی

تيم در  فمنی ،سنوزندهایة میإلی غير الن جهنمآخر ندارد و اهل  جهنمکه  شتاین دا

قبنول کننيم از خندایی کنه  شود ما قرآننی رامگر می شده است. بالزیادهقرآن تحری  

المين است ینا بگنویيم در قنرآن الظخدا اظلماهلل  معاذیا بگویيم  ؟المين استالظاظلم

قنرآن ینک کنل ا نر شنما توانسنتيد در  ست نبردنند و لنذاددر قرآن که  اند،ردهدست ب

یک ه کردید که آیات چطور است. ولی مالحظ ،کنندپيدا کنيد. آقایان خيال می اشاره

و بلکه تصریحاتی  ،نيست باشدهایه عذاب قرآن شری  به این که إلی غير الناشاره در 

آینات بنر  ، ادلّنهينهعرفو  يهو علم يهو عقل یهفطره اضافه بر ادلّ ،پشت هم ...ظواهری و

 آخر ندارد. جنتولکن  ،آخر دارد آتشکه  این مطلب دليل است

ه مرحلن کهعد دارد، دو بُ هاخيره لی؛ ما  فتيم عذاب اهل نار در مرحلبعد آیات صَ

یعنی کسی که اهنل عنذاب اسنت و  ،اخيرهه در مرحل .کنيممینعر  را  اولی و اانيه

یا این مادامی کنه ننار اسنت بایند  :به دو شکل استندارد، این  جنتاستحقاق اصالً 

اسنت. دوم  یننار یتاین کنه ابند است، 1«حَصَبُ جَهَنَّمَ»و  2«النَّارِ وَقُودُ»چون  ،بسوزد

                                                           

 .17، آیه همان. 1

 .10ه عمران، آیآل. 2
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یعننی اینن کمتنر از  ،نناری نندارد یتابند ،عمنری دارد یتاست که کسنی کنه ابند این

ت اصالً اسنتحقاق جننولکن  ، این کافر بوده،فالنیابولهب، کمتر از ابوجهل، کمتر از 

کنه  اوله کمتنر از آن دسنت امنا ،اصالً نيست اوتوحيد در وجود  نورهيچ  اصالً ندارد.

خنوب ناری داشنته باشند؟  یت؟ این هم ابداین چيست ،اهل نار هستنده اللالارئوس

الله هسنتند در الانرئوسکسنانی کنه ه این هم از نظر زمنان بنه انندازا ر  ظلم است.

ینک  ،، یک نفر قتنل اسنتاین ظلم است. ا ر شما دو نفر را زندان کردید زندان بماند

در عنذاب سنه  . چون ظلنمِهر دو را یکسان نگه دارید این ظلم است نفر دزدی است،

 رویم.ه سراغ زمان عذاب میبعذاب، زمان عذاب. ما  يتعذاب، کيفه مادّ :عدی استبُ

ظنر اینن از نالله نيست، الاه عذاب خود را دید و از رئوساین کسی ک فر  کنيد

عنذاب  مندتعنذاب کمتنر اسنت، از نظنر  يتاز نظر کيف، عذاب کمتر است، باشده مادّ

؟ الله باشند اینن ظلنم نيسنتالانرئوسعذاب  مدته عذاب به انداز مدتچطور؟ ا ر 

 ينتعند کيفعذاب و در بُه عد مادّدر بُ« جَزاءً وِفاقًا»است.  «اءً وِفاقًاجَز»چون در هر سه 

 عذاب. مدتعد عذاب و در بُ

 مانندنگناه کنند، زننده می طنورهمين جهننمایشان بماند و در ممکن است  ساال:

عنذاب  اصنوالً مانندن اینن انسنانی کنه اینکنهیکنی جنواب دارد: دو  شنود.عذاب نمی

از نظر زمانی ظلم است یا نه؟ بله،  ،در زندان تبهکاراندن او ، مانخود را دید مستحق

اسنت اینن اسنت کنه در  جهنمآیاتی که راجع به کل  :اانيًا. اوالًاین  مراتبی دارد. پس

که نسنبت بنه  کنيدمی ءکجا استثنااز ، آن وقت رحمت نيست فقط عذاب است جهنم

بنه آینا  ،عذاب ببينددیگر اید نب و است جهنمدر  که انایش :االثًا ؟ایشان عذاب نيست

ی جهنمیا نه، نه  ؟وضع خوب خواهد داشت دهند؟دهند؟ غذای خوب میاو رخت می

دهنند ننه غنذای ی بنه او میجهنمنا ر نه غذای ميرد دیگر. بود نه بهشتی، میخواهد 

اینن بننابراین تمنام کنه اینن...  ننه مکنان بهشنت جهننمميرد. ا ر نه مکان میبهشتی، 

ای تمام این احتماالت به کلّی مطرود است و چناره ،کنيمه ما حساب میاحتماالت ک

خلود ابندی در ننار ینا خلنود نناری  اخيره است.ه اخيره نيست که نقطه جز این مرحل

 .است یا خلود عمری استالله الارئوسبرای 

سنال.  دویستسال، یکی  ی صدسال، یک پنجاهخلود عمری هم مراتب دارد، یکی 

 پنجناهر نيسنت، سن جننتسال فقط کافی است که عذاب شود و اهل  اهپنجا ر کسی 

                                                                                                                                        

 .98ه انبياء، آی. 1
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شنود، میناسنت زینادتر  سال صدمحو شود. سال باید خدا او را بميراند، کلًّا بميرد و 

و بعند هنم آینات صنلی اسنت کنه  .شنود بنه طنور کلّنیمیناسنت زینادتر  سال پنجاه

 شود.شفاعت می بعد هم بح اهلل خواهيم خواند و شاءإن

 ا ر عذاب فی الخلد را ببيند، یک عذاب طوالنی است. -

 ان زیاد شود؟ چرا زم -

 چه اشکالی دارد؟ -

 کسی حاضنر اسنت در حنبسعذاب است. اشکال این است که خود طول زمان  -

 فر  کنيد...

 یا نه؟ عذاب او کم شده يتکيف -

حاضر است ند، کسانی که در زندان هست حتی ،کندجبران نمی يتولی کيفبله،  -

. بمانند و روزی ینک شنالقروز  صنددر یک روز، ننه  ،ق بخوردشال ضربه صدامروز 

باشند، صند سناله را  سنال صند اینکنهک شنلّاق ینا ی ، روزیروز بماند صدا ر  ببينيد

عنذاب  . چنون خنود زنندان بنودنبرومبيرون  که شوممیرد و خمير خُ جا بخورم،یک

 شود.ه بعد  عر  میتتم .است

نَنا لِمَنا عَظِنيمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُنرْإِیمَانِ وَ مَعَنارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْلَّهُمَّ اْشال»

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

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»

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

 .«الطَّاهِرِینَ  آلِهِ

اینن مسنلّم اسنت، یا قيامت و آنچه از آیات مبارکات اواب و عقاب در عالم برز  

است که مخصوصًا عقاب انعکاس خود عمل است. خندا اضنافه بنر انعکناس ملکنوت 

 بلکنه ،الّا ظلم اسنت ر نخواهد کرد وچيزی را عليه معذّبين مقر ،عمل و حقيقت عمل

چنانکنه بنر  ،هایة اسنتاست که إلی غير الن 1«لَدَیْنا مَزیدٌ»ه البتدر باب اواب  اما کمتر.

 آیات این مطلب را استفاده کردیم.حسب 

ار و قبنل از خلنود و راجنع بنه خلنود بحوای که راجع به خلود فی الننکل ه نتيج

را ینوم  جهننمبعانی از کسنانی کنه اسنتحقاق ورود در کنه این اسنت  ،اشتيمابدی د

زیاد نيسنت منورد  آنکهدر عين  ،ها زیاد نيستاستحقاق آن اما ،القيامة الکبری دارند
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بعانی از  ناهنانی  امنا ،د بودنندهنا خلنود ندارنند. موحننند، ایناهشفاعت قرار نگرفت

کنافی بنوده  ،نار برز  بوده است عقابی که درو نه  ای در کار بودهند که نه توبهاکرده

نبنوده اسنت  صددرصندهم ها آن قرار بگيرند و  ناه مورد شفاعت اندتوانستهو نه می

ورود در نار اسنت کنه  اوله این مرحل ،عمری یا ناری داشته باشند یتکه خلود یا ابد

 روند.می جنتبينند و بعد به میعذاب خود را 

 جننتهنا اسنتحقاق که خلود غير ابدی دارند. یعننی این دوم کسانی هستنده دست

د. چون خلنود یعننی مانندن، کنمیمانند که صدق خلود در نار می مقداری اما ،دارند

ما ماندنی است، زیند در ه ما است، زید در خانه بودن با ماندن فرق دارد. زید در خان

ندنی کنه آخنر دارد ای ماخلود به معن ها با هم فرق دارد.ما هميشگی است، اینه خان

اینن خلنود غينر  ،رودمنی جننترود و بنه که زنده است و از نار بيرون می به این معنا

ود ابندی عمنری دارنند، طنوری سوم کسنانی کنه خلنه دستدوم. ه دی است. این دستاب

اسنت و  1«جَزاءً وِفاقنًا»ها معذّب باشند، چون مادامی که نار وجود دارد این که نيست

 کننند و منادامی کنه ننار وجنود داردمیصنلی سنقر انی کنه کسنه ها به انداز ناه این

 جننتدر عين حال هر نز اسنتحقاق اانيًا  ها است وکمتر از آن اوالًسوزند نيست. می

 پنجناهمحدّد بنه حندود عقناب اسنت،  عمر همالعمر دارند. ها خلود ماداماین ندارند،

ود را ببيننند و چنون عنذاب خن تاسن رسال، هر چه که مقنر شصتسال،  بيستسال، 

او آن موقنع،  کنند کنه اینن موقنع بمينرد،ر میمقنر خداونند ،ندارند استحقاق اواب را

 موقع. این خلود عمری است. دیگری آن

اخير دوزخيان هستند  ۀار که این دستالن دامتاری عبارت است از خلود مانخلود 

ر کار نيسنت. خلنود سنوم ابندی خلود سوم د اماها با آتش با هم خواهند مرد. که این

ترین ظلمنی اسنت کنه اینن بند ة،ينبانإلی غير النهایة الر جهنم ونه اهل که ماندن این

 هایی دارینم،به آیات صنلی یادداشنت اند. ما راجع روه زیادی به خداوند نسبت داده

ه آین .قرآن موجود که در خدمت آن هستيم از 592ه را باز کنيد. در صفح آقایان قرآن

غاشيه یکی از صنفات ننار  2.«هَْل أَتاكَ حَدی ُ اْلغاشِيَةِ» «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» .4

سنت. غاشنيه یعننی تمنام وجنود را نار احيانًا غاشيه است، احياننًا غينر غاشنيه ا است،

، جسننمًا، ظنناهر ، باطنننًا، سننطحًا  يرنننده، ننناری کننه تمننام وجننود را عمقننًا، روحننًافرا
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وجوه هستند که مراد از وجوهی  1،«وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ»این غاشيه است.  ، يردمیفرا

وجه است،  هاآنوجود ها نيست. کسانی که با این آتش برخورد دارند و تمام صورت

خشنو   دارینم،خانو  دارینم و خشنو   «.یَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ»د. چون برخورد با آتش دار

هنا  ونه است که ظاهر آنوط به ظاهر است. نه اینمربوط به باطن است و خاو  مرب

ها خاشع اسنت تمام وجود آن ،بلکه ظاهر و باطن ،مقدار استدر برابر نار خوار و بی

 2«.تَطَّلِعُ عَلَى اْلأَْفئِدَةِ نارُ اللَّهِ اْلمُوقَدَةُ * الَّتي» است که ذليلدر مقابل نار  و

 ،د، عمل غاشيه، عمل خاشعه، عمل ذلّننتنکنیاین وجوه عمل م 3،«عامِلَةٌ ناصِبَةٌ»

ه ، هم«صلیتَ»ها هستند که این ،«تَْصلى»ها بر ذلّت و بيچار ی است. تمام اعمال این

تمنام در بيننند؟ آینا عنذاب می صددرصندهنا یجهنمنيستند. آیا تمنام  طوروجوه این

طنور همنه اینطنور نيسنت کنه این د و نور ایمنان نيسنت؟ ننه،اميه ی اصالً روزنجهنم

ورود نيسنت،  «لیصنَ » نيسنت، «تَرِدُ»کنند، می ایقادیعنی  4،«نار  حامِيَةً تَْصلى»باشند. 

لی»غير از  ورود و دخول لى»اسنت. « صنَ کننند و یعننی روشنن می ،«ننار  حامِيَنةً تَصنْ

، آتشنی  يردآتش قرار میدر آن  تمام چيزهایی است کهه افروزند آتشی که سوزندمی

 هفتنادقندر حنرارت زیناد اسنت کنه د. در مرکنز خورشنيد آنسوزاند را هم میکه خو

حنرارت منادون هفتناد  ،سنوزدجا حنرارت هنم میدر آن است، حرارت درجه ميليون

آتشی کنه تمنام آنچنه در اینن آتنش اسنت  ،«نار  حامِيَةً تَْصلى» هم جادر این .ميليون

 ،هنا  منراه شندنداینه بنه وسنيل کسنانی کنه و در اصنل خود را هکند حتی ،سوزدمی

 سوزند.ها هم میاین

  ردد؟به کجا برمی« تَْصلى»ضمير  -

منن  ، این ذواتذواتاین وجوه، این   ردد.ضمير به وجوه برمی، «تَْصلىوهٌ جُوُ» -

طور قرآن در داللت ایناستغنای ببينيد استقالل و  .«نار  حامِيَةً تَْصلى»الجهات جميع

 بعانه ریفسنّ  القنرآن»آورد ینا یا در خنود آینه معننی را بنه دسنت منیان است که انس

 .589ه صفح دومه در آیات دیگر. آی 5،«بعاًا
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