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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و 

ط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در مرتب

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن 

ا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام اعمال، خد

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                        :      موضـوع

 

                                                      10    مقدمـه مــــؤلــــف

  شناخت اهالی جهنم و عذاب بخش اول: 
 12    چرا و چگونه جهنمی شدند؟فصل اول : 

 جهنم، نتیجه و غایت آفرینش بسیاري از جن و انس 

 جهنم براي مخالفت با رسول خدا  و انشقاق در جامعه اسالمي

 جهنم، كیفر تمایل به ظالمین در امر دین و مجتمع اسالمي

 اختالف افكنان در دین در جهنم ابدی    

 دالیل جهنمي شدن اهل كتاب

 جهنم، سزاي خیانت به خدا و خلق

 جاوداني براي شكستن حدود خداعذاب 

 كفر و ظلم یهود و ضاللت دنیوي و جهنم ابدي آنها

 پیشوایاني كه مردم را به آتش دعوت مي كردند!

 آیا همه وارد آتش مي شوند؟

 عامل باطنی برای جهنمی شدن انسان

ت كِلَمةُ َرب ِك ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس    أَْجَمِعینَ َو تَمَّ

 منافقین در درك اسفل آتش

 محیط بودن جهنم به کفار در دنیا 

 دائمی بودن عذاب جهنم

 خلود و ابدي بودن در دوزخ

 مشمولین عذاب ابدي 

 جهنم جایگاه شیطان ها و پیروان انساني او 

 خواری جهنم،  سرانجام خودداری از دعا

 همسر نوح و لوط، و جهنمي شدن آنها 

 دوزخ، و گروهي كه امید نجات دارند! اصحاب دائمي 

 جهنم دائم جزاي قتل عمد مومن

 وعده هاي شیطان و جهنم فریب خوردگان

 جهنم ابدی برای مخالفت با خدا و رسول

 كفار به عذاب، و احاطة جهنم بر آنان عجلة

 جهنم را ماالمال از جن و انس خواهم كرد !

 حتمي شدن عذاب جهنم بر اكثریت بي ایمان
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 ها كه خود راه جهنم را دنبال مي كنند!آن 
 

  3377  دنیادنیا  دردرجهنمي شدن جهنمي شدن عوامل عوامل  : دومفصل 
 عوامل دنیوي كه انسان را به سوي جهنم سوق مي دهد!

 شما را چه عملي به دوزخ افكند؟

 كفار سرگرم تمتع دنیا جایگاهشان در آتش است!

 جهنم، بازگشتگاه منافقین و مشركین

 مشمولین آتش ابدي جهنم

 دادن خدا از گناهان، و عذاب دوزخي آنهاخبر 

 جهنم كیفر محرومین از اعمال صالح

 بدترین خلق خدا، و جهنم جزاي آنها

 واردین جحیم 

 شیاطین و اولیاي شیاطین در جهنم

 ساكنین عمده  جهنم 

  جهنم ابدی، كیفر منافقین و كفار 

 جهنم مأواي كفار و منافقین

 جهنم مأوای  قاعدین از جهاد

 ،  كیفر الحاد در اسماء خداي تعاليجهنم

 انسانهای شوم و نحس در احاطه آتش

 متاع قلیل دنیاي كفار و سرانجام جهنمی آن 

 پذیرائی از کافران در جهنم

 اهل آتش بودن:  عاقبت تمتع در كفر 

 مشمولین جهنم و عذاب عظیم 
 

 50 فصل سوم:  عذاب 
 عذاب چیست؟ 

 شدیدترین عذاب کدام است؟

 عذاب و رحمت خدا در چیست؟تفاوت 

 سریع نبودن برخي عقابهاي الهي

 عذاب دومرحله اي منافقین

 مستضعفین، و مشخص نبودن مغفرت یا عذاب آنها 

 پذیرد و نه تاخیر !عذاب قیامت نه تخفیف مى

 عذاب چه کسانی زیادتر می شود؟

 عذاب روز عقیم و بي فردا

 شدید و دائمي بودن عذاب آخرت

 معذاب یوم عظی
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 كلمة فصل جلوگیر عذاب دنیا، قطعیت عذاب آخرت

 چرا كیفر مجرمین در قیامت آتش و ضاللت شده؟

 عذاب آخرت بزرگتر است.

 آیا عذاب قیامت جاودان است یا تمام شدني است ؟

 تصور عذاب قیامت در دنیا

 ترس از عذاب نادیده خداوند

 خدا براي عذاب كردن شتاب ندارد! 

 ت خدا مأیوسند؟كیفر كساني كه از رحم

 عذاب وارونه شدن فهم انسان کافر

 فراموشي روز حساب و تبعات آن

 چه كساني را خدا در آخرت فراموش خواهد كرد؟

 عذاب دردناک و نفی نظر و تکلم و تزکیه خدا از یهود

 جزاي كفر به آیات خدا شدیدترین عذاب آخرت،

 مشمولین عذاب حتمي دوزخ

 مضاعف شدن عذاب

 نزدیكتر دنیا، و عذاب اكبر قیامتعذاب 

 تحقق كلمة عذاب، و آتش رهائي ناپذیر

 عذاب خزي در دنیا و عذاب اكبر در آخرت

 عذاب خواركنندة دنیا و عذاب مقیم آخرت

 ندامت وقت دیدن عذاب و آرزوي برگشت به دنیا

 عذاب شدید تهیه شده براي دوستاران یهود

 ذاباعراض از یاد خدا سبب اصلي دخول در ع

 عذاب اكبر

 شدت اخذ الهي

 عذاب آتش در آخرت براي مخالفت با خدا و رسولش

 لعن دنیا و آخرت و عذاب عظیم

 تصور باطل مشركین از كرامت آخرت

 عذاب دردناك علماي مشرك مسیحي
 

 77 چهارم:   شریکان عذاب فصل 

 شریكان عذاب و دعواي آنها

 تخاصم تابعان و متبوعان دوزخى 

 جهنمیان درباره رستگاري مؤمنانتخاصم 

 محاجه  ضعفاء آل فرعون با مستكبرین در آتش

 آیا امكاني براي خروج از جهنم نیست؟

 حسرت مجرمین و گمراهان در جحیم
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 درخواست تخیف عذاب از طریق خازنان جهنم 

 نومیدی مجرمین از رهائی و تخفیف عذاب دائمی جهنم

 نم درخواست ماکثون از مالک یا دربان جه

 دارالبوار، كیفر جهنمي طاغوتها و پیروانشان

 اصحاب شمال در جهنم
 

  محیط طبیعی جهنم و آتش دوزخبخش دوم: 

  8787  جهنم  جهنم    محیط طبیعيمحیط طبیعي:  فصل اول 
 ابواب یا طبقات هفتگانه جهنم

 توضیحی بر ابواب هفتگانه دوزخ در روایات

 نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال

 دركات تقسیم شده برای هر گروه 

 طبقه زیرین جهنم، محل انباشت منافقین و کافرین 

 سقر، دركه اي هراس آور با نوزده مأمور

 حصار جهنم 

 بستر جهنم !

 خانه هاي داخل آتش

 پل صراط، پلي كه بر روي جهنم زده شده! 

 عمق دوزخ و شكنجه ها در جهنم
 

  9393    خازنان و مأموران جهنم خازنان و مأموران جهنم فصل دوم:  

 مالک یا دربان جهنم 

 خازن و مالك جهنم

 خازنان جهنم  

 خازنان: مالئكه تدبیرکننده  انواع عذابهاى جهنم 

 خشونت مالئكه مأمور شكنجه دوزخیان

 نوزده مأمور سقر، هراس آورترین درکه جهنم

 ماهیت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آنها
 

    9898  ماهیت آتش جهنم ماهیت آتش جهنم :  فصل سوم 
 جهنم چیست؟ماهیت آتش 

 هیزم هاي جهنم:  انسانها و سنگها

 انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم

 جنیان هیزم دوزخ

 هیزم هاي جهنم، و صداي ناله هاي دوزخیان

 گدازه اموال و اندوخته ها در جهنم

 آتشخواري پول یتیم خواران
 

  104104  آتش دوزخ آتش دوزخ : فصل چهارم 
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 آتش دوزخ در اولین دیدار دوزخیان

 هر شراری چون کاخی از آتش 

 عذاب جهنم و عذاب حریق

 سعیر

  آتش سعیر تدارك شده براي كفار

 آتش نافذ، آب جوشان، سایه دود 

  غل و زنجیر و آتش سوزان

 آتشي كه در آن مرگ و حیات نیست!

 حطمه، آتشي كه دلها را مي گدازد!

 آتش شعله ور، و خردکنندۀ اعضاء بدن

 دامن هاویه، آتش سوزنده

 لباسهائی از آتش برای جهنمیان!

 گرزهاي آهنین

 آتش بي خروج 

 احاطه آتش جهنم

 آتش رسیده به چهره ها و پیشاني جهنمیان

 قرین هاي شیطاني، عذابي بدتر از آتش دوزخ

 نه از آتش خارج مي شوند، نه عذرشان قبول است.

 به رو سوي آتش كشیده مي شوند؟

 شهیق: صدای نفسهای آتش

 نه می کشد!آتشی که زبا

 لهیب و شعله های جهنم

 عرضه فرعونیان به آتش 
 

  111818  غذا و آب در جهنم  غذا و آب در جهنم  : فصل پنجم 
 الزقوم!  شجرة -غذائي از قعر جهنم

 شجرة زق وم، طعام گناه دوستان

 شکم از زقوم پر می کنید!

 طعامي گلوگیر و عذابي دردناك

 غذائی از چرک و خون دوزخیان

 چشمه سوزان و طعام ضریعحدیث غاشیه:  نوشیدن از 

 آب حمیم، شرابي از آب جوشان

 چشاندن انواع حمیم و غساق:  نوعی چرک با تعفن و داغ

  غل و زنجیر در گردنها، در آب داغ، و آتش جهنم

 آبی چون مس گداخته 

 ریختن آب جوشان به سر جهنمیان!
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 جهنم، و آب صدید

 غذاي حرام خواران 

 آتشخواري پول یتیم خواران

 خواران در احاطه شیطانربا
 

  112727  اثر جهنم در بدن انسانهااثر جهنم در بدن انسانها: فصل ششم 
 زشت چهره هاي سوخته 

 تجدید پوست براي سوخت و عذاب دائمي 

 بریان شدن چهره ستمکاران با آبی چون مس گداخته

 جابجا شدن و کباب شدن  صورتها در آتش
  

  113030    برخورد اولیه در جهنمبرخورد اولیه در جهنم  : هفتم فصل 
 صاحب چشمي ظاهر مي شود!وقتي جهنم به هر 

 آرزوهاي لب آتش

 پرده برداري از دوزخ، و حال نفس خطاكار 

 شرحي از لحظات ریخته شدن كفار به جهنم

 وقتی جهنم به گمراهان نمودار شود!

 حال خاسرین هنگام عرضه به آتش

 روز عرضه كفار بر آتش

 اعتراضات هر تازه وارد به دوزخ

 نند؟جهنم را براي چه كسي حاضر مي ك

 بازداشت و بازخواست در راه جهنم

 و آنها كه به جهنم رانده مي شوند! –یوم الفصل 

 به دوزخ اندازید هر كافر معاند، مناع للخیر، معتد مریب را !

 آنها که کتابشان را به دست چپ می دهند!

 حشر و حضور جهنمیان و شیاطین آنها در اطراف جهنم
 

  114343  مجرمان در جهنممجرمان در جهنمتنوع رفتار با  تنوع رفتار با  :  هشتمفصل 
 منافقین و کفار در جهنم

 منافقین و منافقات در ظلمت و تاریکی

 ناپاکها به صورت انباشته به جهنم ریخته می شوند!

 آنها كه به صورت به سوي جهنم محشور مي شوند!

 سه طایفه ای که به رو در جهنم انداخته شوند.

 چگونه مجرمین به رو در آتش كشیده مي شوند؟

 شدگان واژگونه،  کر و کور و گنگ محشور

 حال جهنمیان در روز غاشیه

 ورود به آتش با شکل و هیئت دنیوی 
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 پر نشدن جهنم، احاطه عذاب الهي بر كل مجرمین 

 رانده شدن مجرمین تشنه به جهنم

 مجرمین در جهنم نه زندگي دارند و نه مرگ

 شرحي از شكنجه هاي جهنمیان!

 شود، بازش گردانند!هركه بخواهد از جهنم برون 

 جهنمیان، كه نه مرگشان دهند، نه عذابشان سبك شود!

 جزاي تكذیب كنندگان دین الهي و عذاب قیامت

 وضع لبهاي سخن چینان  ) ازمشاهدات رسول هللا در معراج (

 شكنجه تاركین نماز عشاء

 زنان آویزان با پستانها
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان سرفصلهایى تقسیم شد. در این به سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

رهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتا   

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22ای مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع ه

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 ان شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه م
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 اولفصل 
 

 

  چرا و چگونه جهنمی شدند؟چرا و چگونه جهنمی شدند؟

 

 

 

 جهنم، نتیجه و غایت آفرینش بسیاري از جن و انس 

 

َن الِجن  َو لَقَْد ”  - َو االنِس لُهْم قُلُوٌب ال یَْفقَُهوَن بَها َو لُهْم   ذََرأْنَا ِلَجَهنََّم كثِیراً م ِ

أَْعیٌن ال یُْبِصُروَن بَها َو لُهْم َءاذَاٌن ال یَسَمعُوَن بَها أُولَئك كاألَْنعَِم بَْل ُهْم أَضلُّ  

 ،أُولَئك ُهُم اْلغَِفلُونَ 

ها دارند كه با آن فهم ایم دلجهنم آفریده بسیارى از جن و انس را براى  -

شنوند ها دارند كه با آن نمىبینند گوشها دارند كه با آن نمىكنند چشمنمى

 “زدگان.ترند ایشان همانانند غفلتایشان چون چارپایانند بلكه آنان گمراه

در این آیه خداى تعالى جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسیارى از جن و انس 

نسته، و این با تعریفى كه در جاى دیگر كرده و فرموده نتیجه آفریدن خلق رحمت است كه دا

منافات ندارد، “ لذلك خلقهم،” و  “ اال من رحم ربك،:” آیه همان بهشت آخرت باشد، از قبیل

شود براى اینكه معناى غرض به حسب كمال فعل و آن هدفى كه فعل منتهى به آن مى

 گردد.مختلف مى

هایى كه براى ح اینكه، نجار وقتى بخواهد دربى بسازد نخست به چوبتوضی

پردازد، آنگاه آنها را ورانداز نموده سپس به اره كردن و تیشه زدن و اینكار تهیه دیده مى

سازد، پس كمال غرض پردازد تا در آخر، درب مورد نظر خود را مىرنده نمودن آن مى

دهد تنها و تنها به عمل آوردن درب است، و این جام مىها اننجار از اینكارها كه روى چوب

ها داند كه تمامى این چوباز یك جهت است، و از جهت دیگر نجار از همان اول امر مى

صالح براى درب شدن نیست، چون درب هیات مخصوصى دارد غیر هیاتى كه این الوارها 

درب مستلزم این است كه ها دارند، و برگرداندن هیات آنها به هیات یك جفت و چوب

مقدارى از آن ضایع گشته و به صورت هیزم در آید، چون این مقدار، از هندسه و نقشه 

عمل بیرون است، و این هیزم شدن مقدارى از ابعاض چوب و دور ریختن آن در نقشه و 

اى داشته كه باید آن را اراده ضرورى قصد نجار داخل بوده، و نجار نسبت به آن اراده

ید، پس این نجار نسبت به این الوار و تیرهایى كه در جلو خود گذاشته دو نوع غایت در نام

ها را به صورت دربى در است، و آن این است كه این چوب غایت كمالىنظر دارد، یكى 
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ها را درب بسازد و و آن این است كه مقدارى از این چوبغایتى است تبعى آورد، دوم 

 مقدارى را كه استعداد درب شدن ندارد، ضایع كرده و دور بریزد. 

خداى تعالى نیز مشیتش تعلق گرفت به اینكه در زمین موجودى خلق كند تمام عیار 

حمتش شود، و كامل از هر جهت به نام انسان تا او را بندگى نموده و بدین وسیله مشمول ر

شود، و اختالفى كه در تاثیرات و لیكن اختالف استعداداتى كه در زندگى دنیوى كسب مى

گذارد تمامى افراد این موجود )انسان( در مسیر و مجراى حقیقى خود قرار گرفته هست نمى

گیرند كه اسباب و شرایط و راه نجات را طى كند، بلكه تنها افرادى در این راه قرار مى

ان فراهم باشد، اینجاست كه غرض خداى تعالى هم مانند آن نجار به دو اعتبار متعدد برایش

و  -مثال  -شود، و صحیح است بگوییم: براى خداى تعالى غایتى است در خلقت انسان مى

آن این است كه رحمتش شامل آنان گشته و همه را به بهشت ببرد، و غایت دیگرى است در 

و آن این است كه ایشان را با اینكه براى بهشت خلق كرده به  خلقت اهل خسران و شقاوت،

دوزخ ببرد، ولى غایت اولى غایتى است اصلى، و غایت دوم غایتى است تبعى و ضرورى، 

بینیم سعادت سعید و شقاوت شقى مستند به قضاى الهى شده باید بدانیم كه و در هر جا كه مى

معنایش این است كه خداى تعالى از آنجایى كه آن دلیل ناظر به نوع دوم از غایت است، و 

داند و از اینكه چه كسى سعید و چه كسى شقى است همین مآل حال بندگان خود را مى

 سعادت و شقاوت مورد اراده او هست، لیكن اراده تبعى نه اصلى.

لهم قلوب ال یفقهون بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون ”  -

 “بها.

قسمت از آیه شریفه اشاره است به اینكه دوزخیان كسانى هستند كه استعداد این 

براى وقوع در مجراى رحمت الهى در آنان باطل گشته، و دیگر در مسیر وزش نفحات 

بیند، هایشان نمىخورند، گویا چشمگیرند، و از مشاهده آیات خدا تكانى نمىربانى قرار نمى

ها و بیناتى گردند تو گوئى گوش ندارند، و حجتثر نمىو از شنیدن مواعظ مردان حق متا

 كند سودى به حالشان ندارد و یا گوئى دل ندارند.كه فطرتشان در دلهایشان تلقین مى

پس این نفهمیدن و ندیدن و نشنیدن دوزخیان از چیست؟ جواب این است كه گر چه 

مستند به خداى تعالى است، هاى ایشان ها و گوشها و چشمبطالن استعداد و فساد عمل دل

هاى زشت ایشان كرده، پس خود آنان اال اینكه خداى تعالى این كار را به عنوان كیفر عمل

هایشان سبب شدند كه با تغییر راه عبودیت نعمت خدا را تغییر دادند، خداوند هم مهر بر دل

هایشان كشیده و ه بر چشمفهمند، و پردها آنچه را كه باید بفهمند نمىنهاده و دیگر با این دل

هایشان مسلط كرده بینند، و سنگینى را بر گوشها آنچه را كه باید ببینند نمىدیگر با این چشم

شنوند، و همه اینها نشانه این است كه ها آنچه را كه باید بشنوند نمىو دیگر با این گوش

 برند . ایشان راه به دوزخ مى

 “اولئك كاالنعام بل هم اضل.” 

اند، و آنچه را كه مایه امتیاز انسان از سایر حیوانات است از دست دادهین انسانها ا

آن تمییز میان خیر و شر، و نافع و مضر در زندگى سعید انسان، به وسیله چشم و گوش و 
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 دل است.

اش وجود یك نحوه ترند، كه الزمهو اما جمله: بلكه ایشان از چارپایان هم گمراه

یان است، دلیلش این است كه ضاللتى كه در چارپایان هست ضاللتى است ضاللتى در چارپا

كند به اى كه آنها را وادار مىنسبى و غیر حقیقى، براى اینكه چارپایان بحسب قواى مركبه

اى كه اینكه همه همت خود را در خوردن و جهیدن صرف كنند، در تحصیل سعادت زندگى

گذارند هیچ مذمتى بر آنها ر اینكه قدمى فراتر نمىبرایشان فراهم شده گمراه نیستند و د

نیست، و گمراه خواندنشان به مقایسه با سعادت زندگى انسانى است كه آنها مجهز به وسائل 

 تحصیل آن نیستند . 

بخالف كر و كورهاى از افراد انسان كه با مجهز بودن به وسائل تحصیل سعادت 

راهنماى آن سعادت است با این حال آن وسائل را انسانى و با داشتن چشم و گوش و دلى كه 

اعمال نكرده و چشم و گوش و دل خود را نظیر چشم و گوش و دل حیوانات ضایع و معطل 

اند به همین دلیل شكم و شهوت استعمال كردهاند مانند حیوانات تنها در تمتع از لذائذ گذارده

 ارپایان استحقاق مذمت را دارند.ترند، و بر خالف چگمراه اینگونه مردم از چارپایان

 غفلت ریشه هر ضاللت و باطلى است.... و 

 437ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  179آیه 

 

 

 جهنم براي مخالفت با رسول خدا  و انشقاق در جامعه اسالمي

 

َّبِْع َغیَر ”  - سوَل ِمن بَْعِد َما تَبَیَن لَهُ اْلُهدَى َو یَت سبِیِل اْلُمْؤِمنِیَن َو َمن یُشاِقِق الرَّ

 نَُول ِِه َما تََولى َو نُصِلِه َجَهنََّم  َو ساَءت َمِصیراً،

و هر كس بعد از آنكه حق برایش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى   -

غیر راه مؤمنین اتخاذ نماید، وى را به همان وضعى كه دوست دارد واگذاریم 

 “و به جهنم در آریم كه چه بد سر انجامى است!

 

بیان دیگرى است براى مشاقه با رسول، و مراد از “ و یتبع غیر سبیل المؤمنین،”

سبیل مؤمنین اطاعت رسول است، چون اطاعت رسول، اطاعت خداى تعالى است. پس 

دهد، همان اى تشكیل مىسبیل مؤمنین بدان جهت كه بر ایمان به خدا اجتماع كرده و جامعه

 .اجتماع بر اطاعت خدا و رسول است

كنید از معصیت خداى تعالى و شق عصاى و این آیه بطورى كه مالحظه مى

كند، و این همان سبیل مؤمنین اجتماعى اسالم و یا به عبارتى ایجاد تفرقه در آن را نهى مى

 “  و نصله جهنم و ساءت مصیرا ”  است.

 132ص :    5سوره نساء    المیزان ج :  116115آیه و
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 ظالمین در امر دین و مجتمع اسالمي جهنم، كیفر تمایل به
 

ِ ِمْن أَْوِلیَاَء ثُمَّ ”  - ن دُوِن َّللاَّ َو ال تَْرَكنُوا إِلى الَِّذیَن ظلَُموا فَتََمسُكُم النَّاُر َو َما لَكم م ِ

 ،ال تُنصُرونَ 

شوید و غیر خدا اند متمایل نشوید كه جهنمى مىبه كسانى كه ستم كرده  -

 “شوید.مىدوستانى ندارید و یارى ن

 

ركون به معناى صرف اعتماد نیست، بلكه اعتمادى است كه توأم با میل باشد، بنا 

بر این، ركون به سوى ستمكاران، یك نوع اعتمادى است كه ناشى از میل و رغبت به آنان 

اى از حقایق دین را كه به نفع باشد، حال چه این ركون در اصل دین باشد، مثل اینكه پاره

آنچه كه به ضرر ایشان است دم فرو بندد و افشاء نكند، و چه اینكه آنان است بگوید، و از 

در حیات دینى باشد مثل اینكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعى كه دلخواه ایشان است در 

اداره امور مجتمع دینى مداخله كنند و والیت امور عامه را به دست گیرند، و چه اینكه 

نجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در ایشان را دوست بدارد و دوستیش م

 شؤون حیاتى جامعه و یا فردى از افراد اثر سوء بگذارد . 

و كوتاه سخن، ركون به این معنا است كه در امر دین و یا حیات دینى طورى به 

ستمكاران نزدیك شود كه نزدیكیش توأم با نوعى اعتماد و اتكاء باشد، و دین و خدا و یا 

دینى را از استقالل در تاثیر انداخته، و از آن پاكى و خلوص اصلیش ساقط كند و  حیات

معلوم است كه نتیجه این عمل این است كه راه حق از طریق باطل سلوك شود، و یا حق با 

 احیاى باطل احیاء گشته و باألخره به خاطر احیائش كشته شود . 

كرده میان رسول خدا  خداى تعالى در خطابى كه در این آیه دارد، جمع

و مؤمنین از امتش، و شؤونى كه هم مربوط به آن جناب و هم به امت  وسل موآلهعلیههللاصلى

هاى اسالمى است از جهت تبلیغ و حفظ و اجراء اوست، همان معارف دینى و اخالق و سنت

مى، و و تطبیق حیات اجتماعى بر آن، و همچنین عبارت است از والیت امور مجتمع اسال

ها عمل كند . بنا بر شناخته شدن افراد به عنوان یك فرد مسلمان، در صورتى كه به آن سنت

 تواند در این امور به ستمكاران ركون كند و نه امت او.این، نه پیغمبر مى

اى است كه از بعالوه ، كامال روشن است كه این دو آیه مورد بحث به منزله نتیجه

ارى استنتاج شده كه خداوند به جرم ستمهایشان آنها را هالك نموده هاى ستمكداستانهاى ملت

 است . 

ظلم آن ملتها تنها شرك ورزیدن و بت پرستیشان نبود، بلكه از جمله كارهاى 

اش فساد در نكوهیده آنها كه خداوند از آن نكوهش كرده پیروى از ستمكاران بوده، كه نتیجه

هاى ظالمانه ساد عبارت بود از رسمیت دادن به سنتشد، و آن فزمین بعد از اصالح آن مى

 كردند.كه والیان جور باب كرده بودند و مردم هم از آنها پیروى مى
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 عاقبت ركون، تماس با آتش است!“ فتمسكم النار،” 

نكته جالبى كه در این جمله است این است كه عاقبت ركون به ظلم، ظالم را تماس 

قرار داده است. و این همان فرق میان نزدیك شدن به ظلم و تلبس با آتش و خود ظلم را آتش 

 به ظلم است.

كند در حالى كه در یعنى آتش شما را مس مى“  و ما لكم من دون هللا من اولیاء،” 

شود كه آن آتش غیر از خدا هیچ یاورى نداشته باشید، چه این واقعه در قیامت واقع مى

 دهد.پنداشت از دست مىه در دنیا یاورش مىانسان تمامى اولیاء و یاورانى ك

 از بحثهایى كه تاكنون پیرامون آیه كردیم چند چیز بدست آمد:

 

نهى در آیه شریفه ركون به اهل ظلم است در امر دین و یا حیات دینى، از قبیل  -1

شود و ترك هر سكوت كردن در بیان حقایق دینى و امورى كه موجب ضرر جامعه دینى مى

گرى كه خوش آیند ظالمان نیست، و یا مثل اینكه ظالم كارهایى كند كه براى جامعه عمل دی

دینى ضرر دارد، و مسلمانها آن را ببینند و سكوت كنند و حقایق دینى را برایش بازگو 

 نكنند، و یا امورى را ترك كند كه با تركش لطمه به اجتماع مسلمین بزند . 

دار مصالح ه دینى را در دست بگیرد و عهدهو مسلمین سكوت كنند، او زمام جامع

عمومى جامعه بشود و با نداشتن صالحیت، امور دینى را اجراء كند و ایشان سكوت كنند و 

 نظیر اینها.

 

ركونى كه در آیه از آن نهى شده، اخص است از معناى والیتى كه در آیات   -2

شدن به نحوى است كه مسلمین بسیار دیگرى از آن نهى شده، زیرا والیت به معناى نزدیك 

را در دین و اخالقشان در معرض تاثر قرار دهد و در نتیجه دین و اخالقشان كه از بین 

اى كه در جامعه دشمنان دین رایج شده در میان مسلمین رواج یابد، هاى ظالمانهرفته و سنت

لم ظالمین، و به خالف ركون كه به معناى بنا نهادن دین و یا حیات دینى است بر اساس ظ

این معنا از نظر مورد اخص از والیت است، براى اینكه هر جا كه ركون به ظالمى پیدا 

شود والیت ظالم هم شده ولى هر جا كه والیت ورزیدن به ظالم یافت شد چنان نیست كه 

  ركون هم باشد.

كند از ركون به ستمكاران در ستمهایشان، به این معنا كه آیه شریفه نهى مى -3

هاى آنان كنند، و یا در مسلمانان، دین حق خود و حیات دینى خود را مبنى بر ظلمى از ظلم

 گفتار و كردار حق خود، جانب ظلم و باطل ایشان را رعایت كنند . 

و خالصه وقتى بتوانند حقى را احیاء كنند كه باطلى را هم احیاء بكنند، و برگشت 

ین است كه احیاء یك حق با از بین رفتن یك حق این عمل همانطور كه قبال هم گفتیم به ا

 دیگر صورت گیرد.

هاى آنان و راه دادن آن ظلم را در دین، و اجراى و اما میل كردن به ظلمى از ظلم

آن در مجتمع اسالمى و یا در محیط زندگى شخصى، ركون به ظالمین نیست، بلكه مباشرت 
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 در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمین است.

 67ص :    11سوره هود  المیزان ج :  113آیه 

 

 

 اختالف افكنان در دین در جهنم ابدی    

 

ُ النَّبِی ِیَن ُمبَشِریَن َو ُمنِذِریَن َو أَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَب ”  - ةً َواِحدَةً فَبَعَث َّللاَّ كاَن النَّاس أُمَّ

َو َما اْختَلَف فِیِه إِال الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد   ِلیَْحُكَم بَیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیهِ   بِاْلَحق  

ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِلَما اْختَلَفُوا فِیِه ِمَن اْلَحق     َما َجاَءتُْهُم اْلبَی ِنَت بَْغیَا بَْینَُهْم  فََهدَى َّللاَّ

ستَِقیمٍ  ُ یَْهِدى َمن یَشاُء ِإلى ِصَرٍط مُّ  ،بِإِْذنِِه  َو َّللاَّ

  

قبل از بعثت انبیاء همه یك امت بودند خداوند به خاطر اختالفى كه در  مردم -

میان آنان پدید آمد انبیائى به بشارت و انذار برگزید و با آنان كتاب را به حق 

اند حكم كنند این نازل فرمود تا طبق آن در میان مردم و در آنچه اختالف كرده

ختالف پدید نیامد مگر از ناحیه بار در خود دین و كتاب اختالف كردند و این ا

شان در اختالف حسادت و طغیان بود در كسانى كه اهل آن بودند و انگیزه

این هنگام بود كه خدا كسانى را كه ایمان آوردند در مسائل مورد اختالف به 

سوى حق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به سوى صراط مستقیم 

 “ كند ! هدایت مى

 

تالف واقع در دین را ناشى از بغى و حسادت و طغیان دانسته خداى سبحان اخ

است . و جمله : اال الذین اوتوه ... داللت دارد بر اینكه مراد از این جمله اشاره به اصل 

ظهور اختالفات دینى است، نه اینكه هر تك تك اشخاصى كه از صراط مستقیم منحرف 

هل طغیان و بغى است، خالصه منظور شده، و یا به دینى غیر دین خدا متدین گشته، ا

معرفى ریشه و سر منشا اختالفات دینى است، درست است كه تك تك منحرفین هم از 

صراط مستقیم منحرفند، و لیكن ریشه گمراهى این افراد باز همان علماى دینى هستند، كه از 

الهى محروم  در بغى و طغیان اختالف به راه انداختند، و باعث شدند مردم از دین صحیح و

 شوند.

داند، ولى كسانى را كه امر بر آنان و خداى سبحان اهل بغى و طغیان را معذور نمى

 .دانداند، معذور مىمشتبه شده، و راه درستى به سوى دین درست نجسته

و نیز در باره كسانى كه قدرت تحقیق نداشته، و به خاطر اختالفى كه علماى دین 

 فرماید:آنان مشتبه شده، مىدر دین انداختند امر بر 

اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ال یستطیعون حیلة وال ”  -

 “یهتدون سبیال فاولئك عسى هللا ان یعفو عنهم ، و كان هللا عفوا غفورا . 
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كه آیات الهیه بر ایشان روشن بوده مع  خداى تعالى بغى را مخصوص علما كرده،

 د، در باره آنان در جاى دیگر فرموده:انذلك زیر بار نرفته

 

 “و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون.” 

 

در تمامى آنها بعد از كلمه كفر تكذیب را و آیات در این باره بسیار زیاد است، كه 

تش را اهل دوزخ را منحصر در كسانى كند كه با داشتن علم، خدا و آیاتا  هم اضافه كرد،

این اختالف یعنى اختالف و سخن كوتاه آنكه مراد از آیه شریفه این است كه  انكار كردند،

     افتد.در دین به دست علماى دین در مردم مى

  167ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  213آیه                                       

 

 

 دالیل جهنمي شدن اهل كتاب

 

ِ َو یَْقتُلُوَن النَّبِی ِیَن بِغَیِر َحق  إِنَّ ”  - َو یَْقتُلُوَن الَِّذیَن   الَِّذیَن یَْكفُُروَن بِئَایَِت َّللاَّ

أُولَئك الَِّذیَن َحِبطت أَْعَملُُهْم فى  یَأُْمُروَن بِاْلِقسِط ِمَن النَّاِس فَبَشْرُهم بِعَذَاٍب أَِلیمٍ 

 ،ن نَِّصِرینَ الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ َو َما لَُهم م ِ 

كشند و ورزند و پیامبران را به ناحق مىبه كسانى كه به آیات خدا كفر مى  -

رسانند، بشارت به كنند به قتل مىافرادى را كه به عدالت وادارشان مى

عذابى دردناك بده ! اینان همانهایند كه اعمال خیرى هم كه دارند هم در دنیا 

هیچ نوع یاورى  ماند و هم در آخرت و از انواع یاوران،نتیجه مىبى

 “ندارند.

 

اختالفى كه اهل كتاب از یهود و نصارا در دین كردند، با اینكه كتاب الهى بر آنان 

نازل شده، و خداى تعالى اسالم را برایشان بیان كرده بود، اختالف ناشى از جهل نبود، و 

 دا یكى است . چنان نبود كه حقیقت امر برایشان مجهول بوده باشد، و ندانسته باشند كه دین خ

دانستند و تنها انگیزه آنان در این اختالف، حس بلكه این معنا را به خوبى مى

غرور و ستمگریشان بود، و هیچ عذرى ندارند، و همین خود كفرى است كه به آیات مبین 

 خدا ورزیدند، آیاتى كه حقیقت امر را بر ایشان بیان كرد . 

 

“ ناصرین، مالهم فى الدنیا و االخرة، و ما لهم مناولئك الذین حبطت اع” و اینكه فرمود:

كند: اول اینكه: اگر انسان كسى را به جرم اینكه امر به معروف و نهى دو نكته را افاده مى
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شود. دوم اینكه: در روز اجر مىكند به قتل برساند اعمال نیكش همه حبط و بىاز منكر مى

 گردد.قیامت مشمول شفاعت نمى

 187ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  21و22آیه      

 

 

 جهنم، سزاي خیانت به خدا و خلق
 

َو َما كاَن ِلنَبٍى أَن یَغُلَّ  َو َمن یَْغلُْل یَأِْت بَِما َغلَّ یَْوَم اْلِقیََمِة  ثُمَّ تَُوفى كلُّ نَْفٍس ”  -

ا َكسبَت َو ُهْم ال یُظلَُمونَ  ِ َو  . أَ فََمِن اتَّبََع ِرضَونَ مَّ َن َّللاَّ ِ َكَمن بَاَء بِسَخٍط م ِ َّللاَّ

ُ بَِصیُر بَِما یَْعَملُونَ  ِ  َو َّللاَّ  ،َمأَْواهُ َجَهنَُّم  َو بِئْس الَمِصیُر. ُهْم دََرَجٌت ِعندَ َّللاَّ

 

و البته هیچ پیغمبرى خیانت نخواهد كرد، و هر كس خیانت كند روز قیامت به  -

ر كس هر عمل نیك و بد در دنیا بجا آورد كیفر آن خواهد رسید و بطور كلى ه

در قیامت تمام و كامل به جزاى آن برسد و به هیچ كس ستمى نخواهد شد. 

آیا كسى كه با ایمان در راه رضاى خدا قدم بردارد مانند كسى است كه با كفر 

راه غضب خدا پیماید؟ منزل گاه او جهنم است و بسیار بد جایگاهى است. این 

و كافر را به مراتب ایمان و كفر نزد خدا درجات مختلفه است دو گروه مؤمن 

 “كنند آگاه است.و خداوند به هر چه مى

 

كه به پروردگار خود  وسل موآلهعلیههللامعناي آیه این است كه حاشا بر رسول صلى

و یا به مردم خیانت كند، چون خیانت به مردم هم خیانت به خدا است، با اینكه هر 

كند، و آنگاه آنچه كرده است بدون كم و ى با خیانتش پروردگارش را دیدار مىخیانتكار

 گیرد . كاست تحویل مى

فرماید: هر یك از این دو طایفه خداى سبحان بعد از تقسیم مردم به این دو قسم مى

درجاتى مختلف دارند، آنها كه تابع رضوان خدایند، همه با هم مساوى نیستند، آنها هم كه 

داند هر كسى سخط خدایند همه در یك درجه نیستند، و خدا بصیر به اعمال است، و مىتابع 

اى از پیروى سخط و یا رضاى او است، پس خیال نكنید كه خیر اندك و یا شر در چه درجه

افتد، و به خاطر این خیال باطل در این جور خیر و شرها مسامحه مختصر از قلم او مى

     كنید.

 88ص  4سوره آل عمران    المیزان ج 163تا  161ه آی           
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 عذاب جاوداني براي شكستن حدود خدا
 

َ َو َرسولَهُ یُْدِخْلهُ َجنٍَّت تَْجِرى ِمن تَْحتَِها األَْنَهُر ”   - ِ  َو َمن یُِطع َّللاَّ تِْلك ُحدُودُ َّللاَّ

َ َو َرسولَهُ َو یَتَعَدَّ ُحدُودَهُ یُْدِخْلهُ . َو َمن یَْعِص َخِلِدیَن فِیَها  َو ذَِلك اْلفَْوُز اْلعَِظیمُ   َّللاَّ

ِهینٌ   ،نَاراً َخِلداً فِیَها َو لَهُ َعذَاٌب مُّ

آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پیرو امر خدا و رسول او  -

است او را به بهشتهائى در آورند كه در زیر درختانش نهرها جارى است و 

عان خواهد بود و این است سعادت و پیروزى عظیم . و آنجا منزل ابدى مطی

هر كه نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الهى تجاوز نماید، او را به 

آتشى در افكند كه همیشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و 

 “ذلت خواهد بود.

 

است كه  منظور از حدود خدا در این جا احكام ارث و فرائض و سهام معین شده

خداى تعالى در این دو آیه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعایت آن حدود و تهدید 

به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ 

 داشته است . 

 336ص :    4سوره نساء    المیزان ج :  14و  13آیه          

 

 یهود و ضاللت دنیوي و جهنم ابدي آنهاكفر و ظلم 
 

ِ قَْد ضلُّوا ضلاَل بَِعیداً. إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ”   - إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َو صدُّوا َعن سبِیِل َّللاَّ

ُ ِلیَْغِفَر لَُهْم َو ال ِلیْهِدیَُهْم طِریقاً. إِال طِریَق َجَهنََّم َخِلِدینَ  فِیَها  َو ظلَُموا لَْم یَُكِن َّللاَّ

ِ یَِسیراً،  أَبَداً  َو كاَن ذَِلك َعلى َّللاَّ

با اینكه قرآن از ناحیه خدا است و از سنخ وحیى است كه به سایر انبیا  -

شد معلوم است كه كسانى كه باز كفر بورزند و از راه خدا جلوگیرى كنند، مى

و اند. آرى كسانى كه كفر ورزیدند  به چه ضاللت دور از نجاتى گرفتار شده

ستم كردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و اینكه به راهى هدایتشان كند 

مانند، و این كار براى خدا نیست . اال طریق جهنم كه در آن همیشه باقى مى

 “آسان است. 

 

كفر بورزند و از آن  ،حجت بالغهقرآن، این در این آیه ضاللت كسانى را كه به 

ود و چه نصارا، محقق و سر انجام شوم آنان را اعراض كنند، هر كس كه باشند، چه یه

، و بر این اساس، مراد از ظلم در اینجا نیز همان صد و جلوگیرى از راه است تثبیت نموده
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 خدا است است . 

 232ص :   5سوره نساء   المیزان ج :  169و  167آیه 

 

 پیشوایاني كه مردم را به آتش دعوت مي كردند!
 

ةً یَْدُعوَن إِلى النَّاِر  َو یَْوَم اْلِقیََمِة ال یُنصُرونَ َو َجعَْلنَُهْم ”  -  ،أَئمَّ

كردند و روز ما آنان را پیشوایانى كردیم كه مردم را به سوى آتش دعوت مى -

 “قیامت از آن مردم یاورى نخواهند یافت.

 

معناى دعوت به آتش، دعوت به كارهایى است كه مستوجب آتش است، و آن 

است از: كفر و گناهان گوناگون، چون اینها است كه قیامتشان را به صورت كارها عبارت 

كند، كه در آن معذب خواهند شد، ممكن هم هست مراد از كلمه نار همان آتشى تصویر مى

 كارهاى مستوجب آتش باشد.

و معناى پیشوا كردن آنان براى دعوت به آتش این است كه: ایشان را پیشقدم در 

در نتیجه دیگران به ایشان اقتداء كرده، و به آنان پیوستند، و اگر بپرسى كه  كفر و گناه كرد،

چرا خداوند ایشان را پیشواى كفر كرد؟ و آیا این كار به عدالت خدا برخوردى ندارد؟ در 

گوییم: وقتى برخورد دارد كه این اضالل خدا ابتدایى باشد، یعنى خود آنان قبال پاسخ مى

مستوجب این اضالل باشند، و اما اگر این اضالل به عنوان مجازات كارى نكرده باشند كه 

   كفر و جحودى باشد كه آنان قبل از دیگران مرتكب شدند، به عدالت خدا برخورد ندارد . 

 54ص :    16سوره قصص    المیزان ج :  41آیه                                    

 

 

 آیا همه وارد آتش مي شوند؟

                    

 و فروافتادگان به جهنم(از آن گذر كنندگان موضوع پل صراط:  )   

 

ْقِضیًّا،”  - نكْم ِإال َواِردَُها  كاَن َعلى َرب ِك َحتْماً مَّ  َو إِن م ِ

ى الَِّذیَن اتَّقَوا وَّ نَذَُر الظِلِمیَن فِیَها ِجِثیًّا، -  ثمَّ نُنَج ِ

 

شود كه بر پروردگارت حتمى و جهنم مىهیچ كس از شما نیست مگر وارد  -

 مقرر است،

بخشیم و ستمگران را اند از آن رهایى مىآنگاه كسانى را كه تقوى پیشه كرده -
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 “به زانو در آورده در آن واگذاریم.

 

معناى این دو آیه چنین است كه: هیچ یك از شما )متقیان و ظالمان( نیست مگر 

گیرید، و این قرار دادن شما در پرتگاه آتش رار مىآنكه به زودى در لبه و پرتگاه آتش ق

اند نجات داده، ظالمان را واجبى حتمى بر پروردگارت شده، آنگاه كسانى را كه تقوى داشته

گذاریم، به خاطر این كه ظلم كردند، و ایشان همچنان به زانو در آمده، باقى در آن باقى مى

 مانند.مى

بیش از قصد و حضور و اشراف داللت ندارد كه به “ و ان منكم اال واردها”جمله

كه داللت بر دخول تمام مردم “ ثم ننجى الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا،” این با جمله 

 یا ستمكاران در جهنم دارد، منافات ندارد. 

این ورود یا حكمى كه كردیم بر خداى تعالى “ كان على ربك حتما مقضیا،” 

این وجوب به فرمان خود خدا بوده، خودش علیه خود حكم رانده، واجب و حتمى است، و 

 چون حاكمى كه بر او حكم براند وجود ندارد.

 “ثم ننجى الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا.” 

كند بر اینكه ظالمان داخل آتشند، آنگاه در همانجا ایشان را باقى این جمله داللت مى

دهند، و عبارت نجات دادن متقین داللت ندارد بر اینكه آنان گذارند و متقین را نجات مىمى

شود نیز با ظالمان داخل آتش باشند، چون گفتیم نجات دادن بدون داخل بودن نیز متحقق مى

 مثل اینكه در شرف دخول باشند.

 

این را هم باید دانست كه ظاهر بعضى روایات این است كه ورود به آتش به 

در نتیجه روایات مذكور با روایاتى كه در باره صراط وارد شده  معناى عبور از آن است،

شود، چون در روایات صراط آمده كه صراط پلى است كه روى آتش كشیده شده، منطبق مى

شوند از آن عبور كنند، چه نیكان و چه فجار، اال اینكه نیكان از آن مردم همه مامور مى

ز صدوق در اعتقاداتش آمده كه آیه مورد بحث را افتند. اكنند، و فجار در آتش مىعبور مى

    بر همان صراط حمل كرده است.

 127و121ص :    14سوره مریم      المیزان ج : 72و71آیه                    

 

 عامل باطنی برای جهنمی شدن انسان
 

 إِنَّ االنسَن ُخِلَق َهلُوعاً،”  -

 إِذَا َمسهُ الشرُّ َجُزوعاً، -

 الَخیُر َمنُوعاً، َو إِذَا َمسهُ  -

 ... إِال اْلُمصل ِینَ  -
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 آرى انسان به منظور رسیدنش به كمال حریص خلق شده، -

 آید،و نیز اینطور خلق شده كه در برابر شر به جزع در مى -

 نماید،و از رساندن خیر به دیگران دریغ مى -

 “مگر نمازگزاران . . . .  -

 

به رذیله اعراض از یاد خدا و به  اى كه انسان رااین آیات به اولین سبب و انگیزه

كند، دارد اشاره مىجمع اموال و گنجینه كردن آن و در آخر دچار آتش خالد شدن وا مى

 “لظى، نزاعة للشوى! ” آتشى كه فرمود:

كه “ شدت حرص -هلع ” و آن سبب عبارت است از حالتى در انسان به نام 

ند، تا به وسیله این صفت به آنچه مایه حكمت الهى اقتضا كرد آدمى را به این صفت بیافری

باشد هدایت شود، چیزى كه هست این خود انسان است كه این مایه خیر و سعادتش مى

سازد، و به جاى اینكه در راه سعادت خود صرف كند، سعادت خود را مایه بدبختى خود مى

دائمى خود  كند، و همین مایه سعادت خویش را مایه هالكتدر راه بدبختى خود صرف مى

كنند، كه در جنات از عزت و احترام كند، مگر كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح مىمى

 برخوردارند. 

به خودى  -و خود از فروع حب ذات است  -و این هلع كه انسان مجبول بر آن است   

خود از رذائل اخالقى نیست. مثل هر صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود 

 شود. یلت است و اگر به طرف افراط و یا تفریط منحرف گردد، رذیله و مذموم مىفض

هر انسانى در همان آغاز تولدش، و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش 

مجهز به حرص شدید هست، و این حرص شدید بر خیر صفتى است كمالى كه اگر نبود به 

آمد، همچنان كه قرآن كریم فرموده: و انه دنبال كمال و جلب خیر و دفع شر از خود بر نمى

 لحب الخیر لشدید.

شود، و آن عبارت و چون به حد بلوغ و رشد رسید به دستگاهى دیگر مجهز مى

كند، اعتقاد حق و عمل خیر است از عقل كه با آن حقائق امور را آنطور كه هست درك مى

یش كه او را در هنگام دهد، آن وقت است كه حرص شدید در ایام كودكرا تشخیص مى

آورد، و در هنگام رسیدن به خیر از بذل خیر جلوگیرش برخورد با شر به جزع در مى

شود، و آن حرص شدید به خیر واقعى و فزع شدید از شر شد، مبدل به حرصى دیگر مىمى

اخروى است، و با در نظر گرفتن اینكه خیر واقعى عبارت است از مسابقه به سوى مغفرت 

گار، و شر واقعى عبارت است از نافرمانى خداى تعالى، در نتیجه چنین كسى از كار پرورد

گردد، و اما نسبت به شر و خیر دنیوى حرصى شود، و پیرامون گناه نمىخیر سیر نمى

كند، در هنگام ورزد، و از حدودى كه خداى تعالى برایش معین كرده تجاوز نمىنمى

كند، و نیز در برابر اطاعت ضیلت صبر كنترل مىبرخورد با گناه حرص خود را با ف

كند، و پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال به دنیا را با فضیلت صبر كنترل مى

كند، و همین همچنین هنگام برخورد با مصیبت، جزع خود را با فضیلت صبر ضبط مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 24

 شود.حرص به منافع واقعى براى چنین انسانى صفت كمال مى

نماید كند و فطرتش به آن اعتراف مىانسان از آنچه عقلش درك مى و اما اگر

بند هواى نفس خود باشد، و همواره آن روى بگرداند، و همچنان مانند دوران طفولیتش پاى

را پیروى نموده مشتاق باطل و متجاوز از حق باشد، و حرصش بر خیر دنیوى كنترل 

نقمت نموده، آن صفت غریزیش را كه بر آن نداشته باشد، خداى تعالى نعمتش را مبدل به 

گیرد غریزه خلقش كرده بود، و آن را وسیله سعادت دنیا و آخرتش قرار داده بود، از او مى

كند به وسیله شقاوت و هالكتش تا او را به اعراض از حق و جمع مال دنیا و و مبدل مى

 متعرض آن شده است . گنجینه كردن آن وا بدارد، و این معنا همان است كه در آیات 

 این استثناء از انسان هلوع است.“ اال المصلین،” 

 مگر نمازگزاران، 

 بر این كار خود مداومت دارند، كه

 برند،و حرص خود را در راه بندگى خدا به كار مى

 و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است، براى سائل و محروم

 كنند،مىو كسانى كه روز جزا را همواره تصدیق 

 و كسانى كه از عذاب پروردگارشان نگران هستند،

 چون هیچ كس از عذاب پروردگارش ایمن نیست،

 كنند،و كسانى كه شهوت خود را حفظ مى

مگر در مورد همسران و كنیزان خود كه به خاطر به كار بردن نیروى شهوت در 

 شوند،آن موارد مالمت نمى

دنبال غیر آنچه یاد شد باشد چنین كسانى پس اگر كسى براى اطفاى شهوت به 

 تجاوزگرند،

 شمارند،ها و پیمان خود را محترم مىو كسانى كه امانت

 ایستند،هاى خود مىو كسانى كه پاى شهادت

 و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند،

  “چنین كسانند كه در باغهاى بهشت مورد احترامند! 

 18ص  20ان ج سوره معارج المیز  35تا 19آیه  

 

 

ت كِلَمةُ َرب ِك ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َو النَّاِس أَْجَمِعینَ   َو تَمَّ
 

ت كِلَمةُ َرب ِك ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة ” ...  - ِحَم َربُّك  َو ِلذَِلك َخلَقَُهْم َو تَمَّ إِال َمن رَّ

 ،َو النَّاِس أَْجَمِعینَ 

...   مگر كسانى كه پروردگارت به ایشان رحمت آورده و براى رحمت  -

خلقشان كرده و سخن پروردگار تو بر این رفته كه جهنم را از جنیان و 
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 .“ كنمآدمیان یكسره لبالب مى

 

كلمه خداى تعالى تحقق یافت، و مصداق خود را از ایشان گرفت، به خاطر ظلم و 

بدان عالم شدند، و كلمه او كه تحقق یافت همان پر كردن  اختالفشان در حق، و بعد از آنكه

 جهنم بود.

و لو شئنا آلتینا كل نفس هداها و لكن حق القول منى المالن ” این آیه نظیر آیه:

 باشد.مى“ جهنم من الجنة و الناس اجمعین،

اى است كه خداوند به ابلیس ملعون در جواب او كه گفته آن وعده كلمهو اصل این 

قال ” داده است و فرموده:“ فبعزتك الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین،” بود:

 “ فالحق و الحق اقول المالن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین.

د او را هدایت این است كه: اال كسى كه خداون“ اال من رحم،” منظور از جمله:

 كرده باشد.

اشاره به رحمت است، و معنایش اینست كه خالیق براى “ ولذلك خلقهم،” اشاره:

 اند، تا بدان وسیله به سعادت خود نایل آیند.رسیدن به رحمت خلق شده

 

در معانى االخبار به سند خود از ابى بصیر روایت كرده كه گفت: من از امام 

و ما خلقت الجن و االنس اال ” ش خداى تعالى كه فرموده:السالم از فرمایصادق علیه

سؤال كردم، حضرت فرمود: ایشان را آفرید تا به عبادت مامورشان كند. آنگاه “ لیعبدون،

و ال یزالون مختلفین اال من رحم ربك و لذلك ” فرماید:گوید: از این فرمایش خدا كه مىمى

تا كارهایى انجام دهند كه مستوجب رحمت باشند سؤال كردم فرمود: ایشان را آفرید “ خلقهم،

 و خداوند رحمتشان كند.

و ال ” آمده كه فرمود:   السالمو در تفسیر قمى از ابى الجارود از امام باقر علیه

مقصودش آل محمد و اتباع ایشان است، خداوند “ یزالون مختلفین اال من رحم ربك،

 كنند.ت در دین خدا اختالف نمىیعنى اهل رحم“ و لذلك خلقهم،” فرماید:مى

 93و 86ص :    11سوره هود    المیزان ج :  119آیه                                  

 

 منافقین در درك اسفل آتش

 

َِّخذُوا اْلَكِفِریَن أَْوِلیَاَء ِمن دُوِن اْلُمْؤِمنِیَن أَ تُِریدُوَن أَن ”  - یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَت

بِیناً. إِنَّ الُمنَِفِقیَن فى الدَّْرِك األَسفَِل ِمَن النَّاِر َو لَن تِجدَ  ِ َعلَْیكْم سْلطناً مُّ تْجعَلُوا َّللَّ

 لَُهْم نَِصیراً،

 

شما كه مؤمنید به جاى مؤمنین كافران را دوست خود مگیرید، مگر  -

قه خواهید علیه خود براى خدا دلیلى روشن پدید آرید؟ منافقان در طبمى
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 «زیرین جهنمند و هرگز برایشان یاورى نخواهى یافت . 

 

كند از اینكه به والیت كفار و سرپرستى آنها این آیه شریفه مؤمنین را نهى مى

 بپیوندند و والیت مؤمنین را ترك كنند.

آیه دوم تهدید شدیدى است از ناحیه خداى تعالى كه متوجه منافقین شده است. خداى 

مؤمنین و قبول والیت كفار را نفاق دانسته، و مؤمنین را از وقوع در آن تعالى ترك والیت 

اگر چنین كنند خداى تعالى گمراهشان خواهد كرد و خدعه و نیرنگ در که  داردبر حذر مى

كارشان خواهد نمود و در زندگى دنیا گرفتار ذبذبه و سرگردانشان ساخته و در آخرت بین 

هاى آتش جهنم جمع خواهد كرد و در گودترین دركآنان و كفار در یك جا یعنى در 

سكنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و هر نصیر و یاورى را كه بتواند یاریشان كند و هر 

 شفیعى را كه بتواند شفاعتشان كند قطع خواهد كرد . 

 192ص :    5سوره نساء   المیزان ج :  146تا  144آیه                               

 

 

 محیط بودن جهنم به کفار در دنیا 

 

ن یَقُوُل ائْذَن لى َو ال تَْفتِنى  أاَل فى اْلِفتْنَِة سقَطوا  َو إِنَّ َجَهنََّم لَُمِحیطةُ ”  - َو ِمْنُهم مَّ

 ،بِاْلكِفِرینَ 

گوید به من اجازه بده و مرا به گناه مینداز، ازجمله آنان كسى است كه مى -

 “اند و جهنم محیط به كافران است!گناه افتادهولى باید بدانید كه به 

 

“ وان جهنم لمحیطة بالكافرین،” با جمله:“ الفتنة سقطوا، فى اال:” اینكه فرمود 

رسانند، و آن این است كه این مردم منافق هم در دنیا و هم در تقریبا معناى واحدى را مى

 آخرت در فتنه و هالكت ابدى قرار دارند.

جهنم فعال استفاده كرد كه “ و ان جهنم لمحیطة بالكافرین،” جمله:ممكن هم هست از 

                     رساند.وآیات داله بر تجسم اعمال هم این معنا را مى ، نه در آینده،نیز محیط به كفار است

 409ص :    9سوره توبه     المیزان ج :  49آیه    

 

 دائمی بودن عذاب جهنم
 

 یَقُولُوَن َربَّنَا اصِرف َعنَّا َعذَاب َجَهنََّم  إِنَّ َعذَابََها كاَن َغَراماً،َو الَِّذیَن ”  -

ا َو ُمقَاماً، -  إِنََّها ساَءت ُمستَقَرًّ

 و كسانى كه گویند: پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائم است، -
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 “كه جهنم قرارگاه و جاى بدى است. -

 

كنند در حالى كه براى پروردگار درك مىكه شب را بندگان رحمان كسانى هستند 

و  -خیزندكنند و برمىیعنى پشت سر هم سجده مى -ایستادگانند  خود سجده كنندگان و یا به پا

 می گویند:

 ،ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ...” 

 “.عذاب آن دائم است پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه

كلمه غرام به معناى شدت و مصیبتى است كه دست از سر آدمى بر ندارد و 

                       “كه جهنم قرارگاه و جاى بدى است. -انها ساءت مستقرا و مقاما” همواره مالزم او باشد. 

 331ص :    15سوره فرقان    المیزان ج :  66و  65آیه      

 

 خلود و ابدي بودن در دوزخ
 

ْم فِیَها َزفِیٌر َو شِهیقٌ ”  - ُُ ا الَِّذیَن شقُوا فَِفى النَّاِر لهَ  ،فَأَمَّ

 َخِلِدیَن فِیَها َما دَاَمِت السَمَوت َو األَْرض إاِل َما شاَء َربُّك إِنَّ َربَّك فَعَّاٌل ل َِما یُِریدُ، -

 اما كسانى كه بدبختند در آتشند و براى آنها زفیر و شهیق است، -

 و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند،     

 “كند.مگر آنچه پروردگار تو بخواهد كه پروردگارت هر چه بخواهد مى     

 

خلود به معناى دورى هر چیز از معرضیت براى فساد و باقى ماندنش بر صفت و 

حالتى است كه دارد. درقرآن َخلد به معناى آن جزئى است كه تا آخرین دقایق زندگیش به 

 شود . ماند، و مانند سایر اعضاى دچار دگرگونى نمىحالت خود مى

دى است كه تاكید خلود را یك نوع تقیی“ ما دامت السموات و االرض،” و جمله:

رساند، و معنایش این است كه ایشان در آن جاویدند تا زمانى كه آسمانها و زمین وجود مى

 دارد.

آید و آن اینست كه آیات قرآنى تصریح دارد بر اینكه لیكن در اینجا اشكالى پیش مى

یز مورد نص و آسمان و زمین تا ابد باقى نیستند و این با خلود در آتش و بهشت كه آن ن

 تصریح آیات قرآنى است سازگارى ندارد.

 شود:از دو جهت در آیه مورد بحث اشكال مى

یكى اینكه خلود دائمى در بهشت و دوزخ را محدود كرده به دوام آسمانها و زمین 

 با اینكه آسمانها و زمین دائمى نیستند.

ود، و از آن روز شدوم اینكه خالد را كه ابتداى خلودش از روز قیامت شروع مى

برند به چیزى تحدید دوزخى بطور دائم در دوزخ و بهشتى بطور دائم در بهشت به سر مى

كرده كه ابتداى قیامت آخرین امد وجود آن است و آن آسمان و زمین است كه ابتداى قیامت 
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 آخرین امد وجود آنها است.

در كالم خود  پاسخى كه ماده اشكال را از بین ببرد این است كه خداى تعالى

كند كه غیر آسمانها و زمین دنیا است، و آسمانها و زمینى براى قیامت معرفى مى

و از اهل بهشت “ یوم تبدل االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار،” فرماید:مى

الحمد هلل الذى صدقنا وعده و اورثنا االرض نتبوء من الجنة ” گویند:كند كه مىحكایت مى

 “لهم عقبى الدار.” فرماید:و در مقام وعده به مؤمنین و توصیف ایشان مى“ ء،حیث نشا

شود براى آخرت نیز آسمانها و زمینى است، همچنانكه در آن بهشت پس معلوم مى

و دوزخى و براى هر یك سكنه و اهلى است، كه خدا همه آنها را به این وصف توصیف 

آسمان و  و به حكم این آیه“ ینفد و ما عند هللا باق،ما عندكم ” كرده كه نزد اویند، و فرموده:

 رود . از بین نمىزمین آخرت 

و اگر در آیه مورد بحث بقاى بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاى آسمان 

و زمین محدود كرده از این جهت است كه معناى این دو اسم از حیث آسمان و زمین بودن 

آسمان و رود یك نوع آسمان و زمین است و آن از بین مى رود، آنكههیچ وقت از بین نمى

است كه این نظام مشهود را دارد، و اما آسمانها و زمینى كه مثال بهشت در  زمین دنیایى

خالصه جهان رود، و شود به هیچ وجه از بین نمىآنها است، و به نور پروردگار روشن مى

  دهد.ر آخرت نظام دنیائیش را از دست مىچیزى كه هست د. همواره آسمانها و زمینى دارد 

 7ص :    11سوره هود    المیزان ج : 108تا103آیه                                

 

 مشمولین عذاب ابدي 
 

 یُضعَف لَهُ اْلعَذَاب یَْوَم اْلِقیََمِة َو یْخلُْد فِیِه ُمَهاناً،”  -

 “جاویدان به سر برد.روز قیامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى  -

 

مساله خلود در عذاب، براى كسى كه شرك ورزیده مسلم است و هیچ حرفى در آن 

شده باشد  مرتكب زناكرده و یا  قتل نفس محترمهنیست و اما خلود در عذاب براى كسى كه 

شده باشد، كه  مرتكب رباخوارىكه دو تا از گناهان كبیره است و همچنین براى كسى كه 

م نسبت به آنها تصریح به خلود كرده و ممكن است به یكى از وجوه زیر توجیه قرآن كری

 شود:

اول اینكه: بگوییم خصوص این سه گناه طبعى دارند كه اقتضاى خلود در آتش را 

ان هللا ال یغفر ان یشرك به و ”      دارد، همچنان كه چه بسا این احتمال از ظاهر آیه شریفه:

نیز استفاده شود، چون فرموده شرك به هیچ وجه آمرزیده “ اء،یغفر ما دون ذلك لمن یش

آمرزد، یعنى از بعضى تر از شرك را خدا از هر كس بخواهد مىشود و اما پاییننمى

 آمرزد . اشخاص مانند مرتكب قتل و زناء و ربا نمى

دوم اینكه: بگوییم مراد از خلود در همه جا به معناى مكث طوالنى است ولى 
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چیزى كه هست این است كه در شرك این مكث طوالنى، ابدى است و در غیر آن باألخره 

 پذیر است . پایان

سوم اینكه: بگوییم كلمه: ذلك در جمله و من یفعل ذلك اشاره به همه این سه گناه 

است، چون آیات مورد بحث كه همه در تعریف مؤمنین است، مؤمنین را چنین معرفى 

شوند، پس اگر كسى هر انى هستند كه مرتكب شرك و قتل نفس و زنا نمىكند: اینان كسمى

 سه این گناهان را مرتكب شود مخلد در آتش است، مانند كفار كه به همه آنها مبتال بودند.

در نتیجه اگر كسى به بعضى از این سه گناه آلوده باشد دیگر از آیه شریفه خلود 

 آید.وى در آتش بر نمى

آمن و عمل عمال صالحا فاولئك یبدل هللا سیاتهم حسنات و كان  اال من تاب و”  -

 “هللا غفورا رحیما،

این آیه شریفه استثنایى است از حكم كلى دیدار اثام و خلود در عذاب كه در آیه  

 قبلى بود و در مستثنا سه چیز قید شده: اول توبه، دوم ایمان و سوم عمل صالح.

حال چه اینكه آن دو گناه دیگر را هم مرتكب  پس آیه شریفه درباره مشركین است،

دار بیان شده باشند و چه نشده باشند، و اما مؤمنینى كه مرتكب آن دو گناه شده باشند عهده

 شان آیه بعدى است. توبه

فرع بر توبه و ایمان و عمل صالح است “ فاولئك یبدل هللا سیئاتهم حسنات،” جمله:

كند. و آن این است كه: خداى تعالى شود بیان مىب مىو آثار نیكى را كه بر آنها مترت

 كند.گناهانشان را مبدل به حسنه مى

 334ص :    15سوره فرقان    المیزان ج :  69آیه         

 

  شیطانجهنم جایگاه شیطان ها و پیروان انساني 
 

ینِ ”  -  ،َو إِنَّ َعلَْیك لَْعنَتى إِلى یَْوِم الد ِ

 ، قَاَل فَإِنَّك ِمَن اْلُمنظِرین،إِلى یَْوِم یُْبعَثُونَ  قَاَل َرب فَأَنِظْرنى -

ن تَبِعَك ِمنُهْم أَْجَمِعینَ  إِلى یَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُومِ  -  ،. . . ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمنك َو ِممَّ

 و بدان كه لعنت من تا قیامت شامل حال تو است، -

شوند كه همه مبعوث مىگفت: پروردگارا حال كه چنین است پس تا قیامت  -

 مرا زنده بدار، گفت: باشد تو از زندگانى،

رسد . . . جهنم را از تو و از هر كه پیرویت تا روزى كه آن وقت معلوم مى -

 “كنیم.كند از همه پر مى

از ظاهر اینكه ابلیس انتهاى مهلت را روز مبعوث شدن انسانها معین كرد و خداى 

آید كه اجابت خواسته ابلیس با معلوم مقرر داشت، برمى تعالى انتهاى آن را تا روز وقت

شود آن است. پس ناگزیر معلوم مى اش اجابت نشدهاش اختالف دارد، و عین خواستهخواسته
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روز یعنى روز وقت معلوم آخرین روزى است كه بشر به تسویالت ابلیس نافرمانى خدا 

 كند و آن قبل از روز قیامت و بعث است.مى

ابلیس به عزت خدا “ عزتك الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین،قال فب” 

كند، آنگاه مخلَصین را استثنا كند كه به طور حتم تمامى ابناى بشر را اغوا مىسوگند یاد مى

نماید. و مخلصین عبارتند از كسانى كه خداى تعالى آنان را براى خود خالص كرده و مى

 ندارد، در نتیجه ابلیس هم در آنان نصیبى ندارد.دیگر هیچ كس در آنان نصیبى 

این آیه “ قال فالحق و الحق اقول المألن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین،” 

پاسخى است از خداى سبحان به ابلیس كه مشتمل است بر قضایى كه خدا علیه ابلیس و 

ضایى است كه خدا به پیروانش رانده كه به زودى همه را داخل آتش خواهد كرد، و متن آن ق

شود، و هم ذریه و قبیله او و هم از ذریه آدم هر آن حكم كرده است، كه هم شامل ابلیس مى

 كس از او پیروى كند او نیز جهنمى است.

 346ص :    17سوره ص    المیزان ج :   85تا  78آیه                          

 

 

 خواری جهنم،  سرانجام خودداری از دعا
 

 ،نَّ الساَعةَ الَتِیَةٌ ال َرْیب فِیَها َو لَِكنَّ أَكثَر النَّاِس ال یُْؤِمنُونَ إِ ”  -

َو قَاَل َربُّكُم اْدُعونى أَستَِجب لَكْم  إِنَّ الَِّذیَن یَستَْكبُروَن َعْن ِعبَادَتى سیَْدُخلُوَن  -

 َجَهنََّم دَاِخِریَن،

لیكن بیشتر مردم قیامت بطور قطع آمدنى است و هیچ شكى در آن نیست و  -

 آورند،ایمان نمى

پروردگارتان این دعوت را كرد كه مرا بخوانید تا استجابت كنم بدرستى  -

ورزند به زودى با كمال ذلت داخل جهنم كسانى كه از عبادت من استكبار مى

 “خواهند شد.

خداى تعالى در آیه اولي مردم را به آمدن قیامت  .دعا خود نوعى عبادت است

 دهد، و در آیه بعدى آنها را به دعا دعوت مي كند تا دعاهایشان را استجابت نماید.مىتذكر 

ورزند به زودى با كمال ذلت كسانى كه از عبادت من استكبار مىو مي فرماید: 

 .داخل جهنم خواهند شد

در روایات اسالمي، در صحیفه سجادیه است كه: پروردگارا تو خودت فرمودى 

و در این “ ان الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جهنم داخرین، ادعونى استجب لكم”

كالم شریفت دعا و خواندن خود را عبادت، و ترك آن را استكبار خواندى، و تاركین را به 

 دخول در جهنم با خوارى تهدید فرمودى!

روایت آورده  السالمدر كافى به سند خود از حماد بن عیسى، از امام صادق علیه

كه گفت: از آن جناب شنیدم كه فرمود: دعا كن و مگو مقدرات تقدیر شده و دعا تغییرش 
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ان الذین ” فرماید:دهد، براى اینكه دعا خود عبادت است، و خداى عز و جل مىنمى

 “ ادعونى استجب لكم ! ” و نیز فرموده:  “ نم داخرین،یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جه

 519ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   60و59آیه       

 

 همسر نوح و لوط، و جهنمي شدن آنها 
 

ِذیَن َكفَُروا اْمَراَت نُوحٍ َو اْمَرأَت لُوٍط  كانَتَا تْحت َعْبدَْیِن ِمْن ”  -
لَّ ُ َمثاَلً ل ِ ضَرب َّللاَّ

ً َو قِیَل اْدُخال النَّاَر َمَع عِ  ِ شْیئا بَاِدنَا صِلَحیِن فََخانَتَاُهَما فَلَْم یُْغنِیَا َعنُهَما ِمَن َّللاَّ

 ،الدَِّخِلینَ 

خداى تعالى براى كسانى كه كافر شدند مثلى زده و آن همسر نوح و همسر  -

زن لوط است كه در تحت فرمان دو نفر از بندگان صالح ما بودند، و این دو 

به آن دو بنده صالح خیانت كردند و همسریشان با پیامبران هیچ سودى 

برایشان نكرد و از عذاب خدا جلوگیر نشد و به ایشان گفته شد داخل آتش 

 “شوند.شوید همانطور كه بیگانگان با انبیا داخل مى

 

خداى تعالى زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده براى كفار تا عبرت 

و بفهمند كه اتصال و خویشاوندى با صالحان از بندگان خدا سودى به حالشان  بگیرند،

وسل م كردند اهل آتش وآله علیههللانداشت، اینها نیز با خیانتى كه نسبت به رسول خدا صلى

 خواهند بود.

یعنى به ایشان گفته شد، داخل آتش شوید “ و قیل ادخال النار مع الداخلین،” 

 شوند.ن و بیگانگان از انبیا داخل مىهمانطور كه سایری

خواهد اشاره كند: شما با همه اتصالى كه با لطف این جمله در این است كه مى 

نوح و لوط داشتید، امروز با سایر دوزخیان هیچ فرقى ندارید، و اتصال و همسرى با انبیا 

 خردلى در سرنوشت شما دخالت ندارد.

 575ص  19سوره تحریم المیزان ج  10آیه      

 

 اصحاب دائمي دوزخ، و گروهي كه امید نجات دارند! 
 

 ،َو الَِّذیَن َكفَُروا َو كذَّبُوا بِئَایَتِنَا أُولَئك أَصَحب الَجِحیمِ ” ...   -

 “و كسانى كه كافر شده آیات ما را تكذیب كردند، ایشان اصحاب دوزخند. ... -

باشند، كردند اصحاب دوزخ مىآنهایى كه كفر ورزیدند و آیات ما را تكذیب : یعنى

  د.و منظور از اصحاب دوزخ بودن این است كه از آن جدا نخواهند شد، و دائما در آن هستن

خداى سبحان در آیه مورد بحث متعرض حال دو طایفه از مردم شده، یكى آنانكه 
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و ملحق به صدیقین و شهدا هستند، یعنى برجستگان از مردم، و به طور قطع اهل نجاتند، 

یكى دیگر كفارى كه آیات او را تكذیب كرده، و به طور قطع اهل هالكتند، و آنان عبارتند 

طایفه سومى كه نه نجاتشان ماند آیند، باقى مىاز شرار مردم كه به هیچ وجه به راه خدا نمى

و آن طایفه عبارتند از: مردمى كه ایمان دارند، و در عین حال  ،قطعى است و نه هالكتشان

شوند، كه البته اینان هم در بین خود طبقاتى هستند و درجه گناهكارى ب گناهانى هم مىمرتك

 و تمردشان از اطاعت خدا و رسول او مختلف است. 

بیان كرد، و طایفه سوم را نام نبرد،  این كه دو طایفه را نام برد و وضع آنان را

بیان حال مردم در قیامت دأب قرآن و رسم آن است، كه در بسیارى از مواردى كه متعرض 

 كند، كه این طبقه چه وضعى دارند . برد و بیان نمىشود طبقه سوم را نام نمىمى

خواهد این طایفه را در میان خوف و رجاء نگه دارد، و خوف و رجاى چون مى

آنان را تحریك كند، تا به این وسیله تشویق و تحریك شوند به اطاعت از خدا و رسول و به 

 . آوردن سعادت خود، و اجتناب بورزند از تمرد، و در نتیجه از هالكتدست 

 286ص  19سوره حدید  المیزان ج  19آیه                                                 

 

 جهنم دائم جزاي قتل عمد مومن
  

داً فََجَزاُؤهُ َجَهنَُّم َخِلداً ”  - تَعَم ِ ُ َعلَْیِه َو لَعَنَهُ َو َو َمن یَْقتُْل ُمْؤِمناً مُّ فِیَها َو َغِضب َّللاَّ

 أََعدَّ لَهُ َعذَاباً َعِظیماً،

و هر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزایش جهنم است كه جاودانه در آن باشد  -

 “و خدا بر او غضب آرد و لعنتش كند و عذابى بزرگ برایش آماده دارد.

  -زدن  -ملى كه كرده كسى مؤمنى را عمدا به قتل رسانده كه مقصودش از ع

كشد و هم بداند همان قتل بوده باشد، یعنى هم بداند كه این مشت و لگد و یا تیر او را مى

شود مؤمن است، خداى عز و جل در این آیه شریفه چنین شخصى كه به دستش كشته مى

، قاتلى را به سختى تهدید كرده و به او وعده خلود در آتش داده، چیزى كه هست در سابق

“ ان هللا یغفر الذنوب جمیعا،” و آیه: “ ان هللا ال یغفر ان یشرك به،” آنجا كه پیرامون آیه:

توان تواند حكم خلود قاتل را مقید كند و در نتیجه مىكردیم گفتیم این دو آیه مىبحث مى

دهد، لیكن صریح در حتمى بودن گفت: هر چند آیه مورد بحث وعده آتش خالد و دائم را مى

 ن نیست و ممكن است خلود آن بوسیله توبه و یا شفاعت مورد عفو قرار گیرد.آ

 .“و ما كان لمؤمن ان یقتل مؤمنا اال خطا ”  -

در مؤمن بعد از دخولش در حریم ایمان و قرقگاه آن، دیگر هیچ اقتضائى براى 

كشتن مؤمنى مثل خودش وجود ندارد، هیچ نوع كشتن مگر كشتن از روى خطا. مؤمن 

كند، یعنى با علم به اینكه مؤمن قصد كشتن مؤمن را بدان جهت كه مؤمن است نمى هرگز

 كند. است قصد كشتن او نمى

و آیه مورد بحث با این حال در مقام آن است كه بطور كنایه از كشتن مؤمن به 
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عمد نهي تشریعى كند و بفرماید خداى تعالى هرگز این عمل را مباح نكرده و تا ابد نیز مباح 

كند، و او كشتن مؤمن، مؤمن دیگر را تحریم كرده، مگر در یك صورت و آن صورت نمى

كه قاتل قصد كشتن مؤمن ندارد یا بدین جهت كه اصال  -خطا است، چون در این فرض 

قصد كشتن را ندارد و یا اگر قصد دارد به این خیال قصد كرده كه طرف كافرى است جائز 

    رمتى تشریع نشده است.در مورد كشتن او هیچ ح -القتل

 58ص :    5سوره نساء  المیزان ج :  93آیه  

 

 وعده هاي شیطان و جهنم فریب خوردگان

  

یَِعدُُهْم َو یَُمن ِیِهْم َوَما یَِعدُُهُم الشْیطُن إِال ُغُروراً. أُولَئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوال یِجدُوَن ”  -

 َعنَها مِحیصاً،

دهد. كند، و جز فریب به ایشان وعده نمىآرزومندشان مىدهد، شان مىوعده -

 “یابند! اینان جایشان جهنم است و از آن گریزگاهى نمى

 

كند، به خالف مى كه او بدون واسطه هائىشیطان عبارت است از وسوسه هاىوعده

متضمن آن است، كه آن از نتائج “ كند،آرزومندشان مى -و یمنیهم”كه جمله:  “امانى” 

 وسوسه است و منظور از آن هر امر خیالى است كه وهم از آن لذت ببرد.

  

به همین جهت بود كه خداى تعالى تمنى و یا به عبارت دیگر استفاده از آرزوهاى 

شان واند و فرمود: شیطان وعدهدروغى بشر را غرور نخواند بلكه وعده او را غرور خ

 دهد مگر غرور و فریب را، و این نكته بر كسى پوشیده نیست.نمى

هاى شیطان، عاقبت حال فریب خوردگان او را بیان خداى تعالى بعد از بیان وعده

عاقبت حالشان این است كه  -اولئك ماویهم جهنم و ال یجدون عنها محیصا” نموده و فرمود:

 “خ دارند كه به هیچ وجه محیصى و گریزگاهي از آن ندارند!منزلگهى در دوز

 138ص :    5سوره نساء    المیزان ج :   121و  120آیه             

 

 جهنم ابدی برای مخالفت با خدا و رسول
َ َو َرسولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخِلداً فِ ”  - یَها ذَِلك اْلِخْزى أَ لَْم یَْعلَُموا أَنَّهُ َمن یَحاِدِد َّللاَّ

 اْلعَِظیُم،

دانند كه هر كس با خدا و پیغمبرش مخالفت كند سزاى او جهنم مگر نمى -

 “است كه جاودانه در آن باشد، و این رسوائى بزرگ است.

كلمه خزى به معناى خوارى و هر پستى دیگرى است كه آدمى از آن شرم داشته 

 باشد.
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رسول و مخالفت و به خشم آوردن خدا و  دانند كه دشمنى با خدا ومردم خوب مى

پیغمبرش مایه خلود در آتش است، و وقتى به خشم آوردن خدا و رسولش حرام باشد پس 

راضى كردن او و همچنین پیغمبرش بر هر كسى كه به خدا و رسولش ایمان داشته باشد 

ترند به واجب خواهد بود. و سیاق آیه براى بیان این جهت است كه خدا و رسولش سزاوار

  اینكه مردم خوشنود و راضیشان كنند.

 427ص :    9سوره توبه     المیزان ج :  63آیه          

 

 كفار به عذاب، و احاطة جهنم بر آنان هعجل
 

اَءُهُم اْلعَذَاب َو لَیَأْتِیَنُهم بَْغتَةً َو ”  - ى لج  سمًّ َو یَستَْعِجلُونَك بِاْلعَذَاِب  َو لَْو ال أََجٌل مُّ

 ،ُهْم ال یَشعُُرونَ 

خواهند و اگر نبود آن اجلي كه مقرر شده عذاب از تو عذاب زودرس مى -

 “گرفت.زودتر ایشان را ناگهان و بدون اطالع مى

 

و این عذابى كه اجل معین جلو آن را گرفته، آن عذابى است كه به كیفر همه 

ذاب حائل شده، همچنان اعمال زشتشان مستحق شدند، چیزى كه هست اجل میان آنان و آن ع

و ربك الغفور ذو الرحمة لو یؤاخذهم بما كسبوا ” كه در جاى دیگر كالم بى نظیرش فرموده:

 “لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئال.

یستعجلونك بالعذاب و ان جهنم لمحیطة بالكافرین. یوم یغشیهم العذاب من فوقهم ” 

 قوا ما كنتم تعملون،و من تحت ارجلهم و یقول ذو

 

دانند كه جهنم كافران را از هر سو احاطه كرده طلبند نمىاز تو عذاب زودرس مى

كند از باالى سر و پایین پا، و خدا به ایشان شان مىاست، روزى كه عذاب احاطه

 “كردید.گوید بچشید آنچه را كه مىمى

هد آمد، و به هیچ وجه استعجال كفار، استعجال به امرى است كه به طور قطع خوا

 شود، چون كیفر اعمالشان است و كیفر اعمال از صاحب عمل جدا شدنى نیست.دروغ نمى

 211ص :    16سوره عنكبوت     المیزان ج :  53آیه 

 

 جهنم را ماالمال از جن و انس خواهم كرد !
 

اْلقَْوُل ِمنى ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َو َو لَْو ِشئْنَا الَتَْینَا كلَّ نَْفٍس ُهدَاَها َو لَِكْن َحقَّ ”  -

 النَّاِس أَْجَمِعین،
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كردیم، ولى این سخن از من خواستیم همه كس را هدایت عطا مىاگر مى -

 “كنم.مقرر شده كه جهنم را از جنیان و آدمیان جملگى پر مى

داریم، یعنى خواستیم به هر كس چه مؤمن و چه كافر هدایتش را ارزانى باگر مى

 دادیم.آن هدایتى كه مخصوص و مناسب شخص اوست بدهیم مى

منظور این است كه  البته منظور این نیست كه همه را مجبور به هدایت كنیم، بلكه

كنیم، تا به اختیار و اراده خود داراى هدایت شوند، كافران را نیز مانند مؤمنین هدایت مى

ده خود داراى هدایت شدند، چون اگر پاى جبر در میان همانطور كه مؤمنین با اختیار و ارا

 شود.آید تكلیف در دنیا و جزاء در آخرت به كلى باطل مى

لیكن اینطور “ و لكن حق القول منى المالن جهنم من الجنة و الناس اجمعین” 

نخواستیم، چون در این میان قضائى است كه از سابق از ناحیه من رانده شده، قضائى 

 آن این است كه جهنم را از جن و انس پر كنم.حتمى، و 

و این قضاى حتمى سابق ، همان است كه بعد از امتناع ابلیس از سجده بر آدم، و 

فالحق ” فرموده:“ فبعزتك الغوینهم اجمعین اال عبادك منهم المخلصین،” سوگندش كه گفت:

 “و الحق اقول المالن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین!

ن قضاء این است كه به خاطر ظلمشان و فسقشان و خروجشان از زى الزمه ای

و “ ان هللا الیهدى القوم الظالمین،” عبودیت هدایتشان نكند، همچنان كه باز خودش فرموده:

  و نیز آیاتى دیگر.“ و هللا ال یهدى القوم الفاسقین،” نیز فرموده:

  379ص :    16سجده    المیزان ج : سوره  13آیه                                       

 

 

 حتمي شدن عذاب جهنم بر اكثریت بي ایمان
 

 ،لَقَْد َحقَّ اْلقَْوُل َعلى أَْكثِرِهْم فَُهْم ال یُْؤِمنُونَ ”  -

خورم كه فرمان عذاب بر بیشتر آنان صادر شده در نتیجه دیگر سوگند مى -

 “ایمان نخواهند آورد،

 

اكثریت این است كه: مصداقى شده باشند كه قول بر منظور از ثابت شدن قول بر 

آنان صادق باشد و مراد از قولى كه بر آنان ثابت شده، كلمه عذاب است كه خداى سبحان در 

فالحق و الحق اقول المألن جهنم منك ” بدو خلقت در خطاب با ابلیس آن را گفت، و فرمود:

 “و ممن تبعك منهم اجمعین.

وى از شیطان در نفس، طغیان و استكبار در برابر حق و الزمه رسوخ یافتن پیر

بل كنتم قوما ” است، همچنان كه حكایت گفتگوى تابعان و متبوعان در آتش دوزخ در آیه:

و لكن حقت ” و نیز آیه: “ طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناكم انا كنا غاوین،

به “ هنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتكبرین،كلمة العذاب على الكافرین قیل ادخلوا ابواب ج
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 این معنا اشاره دارد.

و نیز الزمه رسوخ پیروى شیطان در دل، این است كه: چنین كسانى با تمام توجه 

قلبى متوجه دنیا شوند، و به كلى از آخرت روى بگردانند، و چنین حالتى در دلهایشان 

ن من شرح بالكفر صدرا فعلیهم غضب و لك” رسوخ كند همچنان كه خداى تعالى فرموده:

من هللا و لهم عذاب عظیم ذلك بانهم استحبوا الحیوة الدنیا على اآلخرة و ان هللا ال یهدى القوم 

 “الكافرین اولئك الذین طبع هللا على قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئك هم الغافلون . 

است كه: دیگر چنین كسانى  زند و از آثار آن اینپس خداوند بر قلبهایشان مهر مى

ان الذین حقت علیهم كلمة ربك ال ” توانند ایمان بیاورند، همچنان كه باز قرآن فرموده:نمى

   “یؤمنون.

 92ص :    17سوره یس     المیزان ج :  7آیه                 

 

 آن ها كه خود راه جهنم را دنبال مي كنند!

 

 ،فَإِنَّكْم َو َما تَْعبُدُونَ ”  -

 ،َما أَنتُْم َعلَْیِه بِفَتِنِینَ  -

 ،إِال َمْن ُهَو صاِل الَجِحیمِ  -

 خواهید بكنید،این شما و این خدایانتان هر چه مى -

 توانید علیه خدا فتنه به پا كنید،شما هر كارى بكنید نمى -

و در آن فتنه افراد را گمراه سازید مگر كسى را كه خودش دنبال جهنم  -

 “گردد.مى

 

رو جهنم است، به طورى كه هر جا راه جهنم را معناى دنباله صالى جحیم به

 سراغ داشته باشد به آنجا برود و عمل دوزخیان را مرتكب شود.

 

پرستید، هر چند دست به دست هم بدهید مي فرماید: شما و خدایان ضاللت كه مى

جهنم را دنبال توانید احدى را مفتون و گمراه كنید، مگر تنها آن كسانى را كه خود راه نمى

 كنند.مى

 266ص :  17سوره صافات   المیزان ج :  163تا  161آیه                          
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 دومفصل 

 

 

  دنیادنیا  دردرجهنمي شدن جهنمي شدن عوامل عوامل 
 

 

 عوامل دنیوي كه انسان را به سوي جهنم سوق مي دهد!
 

 أَْلَهاُكُم التَّكاثُُر،  َحتى ُزْرتُم اْلَمقَابَِر،”  -

 ،،  ثُمَّ َكال سْوف تَْعلَُمونَ كال سْوف تَْعلَُمونَ  َ -

 كال لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلیَِقین،  لَتَرُونَّ الَجِحیَم، َ -

 ،ثُمَّ لَتَرُونَها َعیَن اْلیَِقینِ   -

 !ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَْوَمئٍذ َعِن النَِّعیمِ   -

مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بیشتر شما را از سعادت واقعیتان   -

 به خود مشغول كرد،

 تا آنجا كه براى شمردن نیاكان خود به قبرستان رفتید، -

 كند و به زودى خواهید فهمید،نه، این مفاخرتها دردى را از شما دوا نمى -

 كنم كه به زودى خواهید فهمید،نه، تاكید مى -

 كنم كه اگر به علم الیقین برسید،تاكید مىنه، باز  -

 آن وقت دوزخ را خواهید دید، -

 آن وقت به عین الیقینش مشاهده خواهید كرد، -

  “و سپس در آن روز از نعیم خدا بازخواست خواهید شد !  -

 

به معناى هر كار بیهوده و “ لهو -الهاه” كلمه “ الهیكم التكاثر حتى زرتم المقابر،” 

 .ه آدمى را از كار مهم و پر ارزش باز بداردارزشى است كبى

تكاثر به معناى آن است كه جمعى در كثرت مال و اوالد و عزت با یكدیگر 

 مبارات و مفاخره كنند.

مي فرماید: تكاثر و مفاخرت شما در داشتن مال و زینت دنیا، و مسابقه گذشتنتان 

بازداشت، و آن عبارت بود از ذكر  در جمع ِعد ه و ُعد ه، شما را از آنچه واجب بود بر شما

 خدا، در نتیجه عمرى را به غفلت گذراندید، تا مرگتان فرا رسید.

به زودى به آثار سوء این غفلت خود آگاه خواهید شد، و “ كال سوف تعلمون،” 

 وقتى از زندگى دنیا منقطع شدید آن آثار سوء را خواهید شناخت . 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 38

یقین به معناى علمى است كه شك و “ الجحیم،كال لو تعلمون علم الیقین لترون ” 

حقیقت امر را ببینید آنچه ببینید  علم یقینتردید در آن راه نداشته باشد. مي فرماید: اگر به 

 شما را از مفاخرت به كثرت نفرات باز خواهد داشت. 

خورم كه به زودى جحیم را كه جزاى این مفاخرت سوگند مى“ لترون الجحیم،” 

 دید.است خواهید 

آید كه مراد از دیدن جحیم، دیدن آن در دنیا و قبل از قیامت و به ظاهر كالم بر مى

شود چشم بصیرت است، منظور رؤیت قلب است، كه به طورى كه از آیه زیر استفاده مى

و كذلك نرى ابراهیم ملكوت السماوات و األرض و لیكون من ” خود از آثار علم الیقین است،

رؤیت قلبى قبل از قیامت است، و براى مردمى كه سرگرم مفاخرتند دست  و این“ الموقنین،

دهد، بلكه در مورد آنان امرى ممتنع است، چون چنین افرادى ممكن نیست علم الیقین نمى

 پیدا كنند . 

خود یقین است، و معنایش این است  عین الیقینمراد از “ ثم لترونها عین الیقین،” 

بینند، و مراد از علم یقین در آیه قبل مشاهده دوزخ با چشم مىكه جحیم را با یقین محض 

بصیرت و در دنیا است، و به عین الیقین دیدن آن در قیامت با چشم ظاهر است، دلیلش آیه 

ثم لتسئلن یومئذ عن ” فرماید:بعدى است كه سخن از سؤال و بازخواست در قیامت دارد، مى

 “النعیم.

 علیههللااز دین است سؤال از رسول خدا صلى سؤال از نعیم كه گفتیم سؤال

وسل م و امامان بعد از آن جناب است كه خدا اطاعتشان را واجب و پیرویشان را در وآله

سلوك الى هللا فریضه كرده، و طریق سلوك الى هللا است، همان استعمال نعمت است به آن 

                                                           اند .نحوى كه رسول و امامان دستور داده

  

 600ص  20تا آخر  سوره تكاثر المیزان ج  1آیه    

 

 شما را چه عملي به دوزخ افكند؟
 

 ، َما سلَككْم فى سقََر؟، َعِن اْلُمْجِرِمینَ فى َجنٍَّت یَتَساَءلُونَ ”  -

یان گنهكار، كنند، از احوال دوزخآنان در باغهاى بهشت متنعمند و سؤال مى -

 “كه شما را چه عملى به عذاب دوزخ در افكند؟

 

این است كه مجموعه اهل بهشت از “ عن المجرمین، یتساءلون” منظور از جمله

پرسند، نه اینكه هر یك نفر از اهل بهشت از یك نفر از اهل دوزخ مجموعه مجرمین مى

 بپرسد.

 یعنى چه چیز شما را داخل سقر كرد؟ “ ما سلككم فى سقر،” 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 39

مراد از صلوة نماز معمولى نیست، بلكه منظور توجه “ قالوا لم نك من المصلین،” 

عبادتى خاص است به درگاه خداى تعالى، كه با همه انحاى عبادتها یعنى عبادت در شرایع 

 سازد.معتبر آسمانى كه از حیث كم و كیف با هم مختلفند مى

مراد از اطعام مسكین انفاق بر تهى دستان جامعه “ و لم نك نطعم المسكین،” 

 است، به مقدارى كه بتوانند كمر راست كنند و حوائجشان برطرف شود.

و اطعام مسكین اشاره است به حق الناس، و صالت اشاره است به حق هللا، و 

 اینكه این دو قسم حق را عمال باید پرداخت.

منظور از خوض سرگرمى عملى و زبانى در “ و كنا نخوض مع الخائضین،” 

 شود. باطل، و فرو رفتن در آن است، به طورى كه به كلى از توجه به غیر باطل غفلت

منظور از یوم یعنی روز جزا را تکذیب می کردیم. “ و كنا نكذب بیوم الدین،” 

 الدین روز جزا است.

 

بر شمرد از خصائص مجرمین است، كه مجرم یا چهار خصلتى كه در این آیات 

 .هر چهار خصلت را دارد، و یا بعضى از آنها را

گویند: ما همچنان تكذیب كردیم تا آنكه یقین نزد مجرمین مى“ حتى اتینا الیقین،” 

 اند: منظور از آن در اینجا مرگ است.ما آمد. در باره یقین گفته

آیه داللت دارد بر اینكه روز قیامت اجماال این “ فما تنفعهم شفاعة الشافعین،” 

شوند، براى اینكه مند نمىشفاعتى در كار هست، ولى این طایفه از شفاعت شافعان بهره

 گردد. شفاعت شامل حالشان نمى

 152ص  20سوره مدثر المیزان ج  42و  40آیه 

 

 كفار سرگرم تمتع دنیا جایگاهشان در آتش است!
 

َ یُْدخِ ”  - ُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَنَهُر  َو إِنَّ َّللاَّ

مْ   ،الَِّذیَن َكفَُروا یَتََمتَّعُوَن َو یَأْكلُوَن َكَما تَأْكُل األَْنعَُم َو النَّاُر َمثًْوى لهُّ

زد ساهایى داخل مىخدا كسانى را كه ایمان آورده اعمال صالح كردند به جنت -

كه از زیر آن نهرها روان است و اما كسانى كه كافر شدند سرگرم عیش و 

خورند و در آخرت جایشان خورند آنطور كه چارپایان مىنوش دنیایند و مى

 “آتش است.

كفار عنایتى به این كه به حق برسند ندارند و دلهایشان هیچ اعتنایى به وظائف 

گیري از زندگى دنیاى شهوتشان است و سرگرم لذتانسانیت ندارد، بلكه تمام همشان شكم و 

 خورند و غیر از این آرزو و هدفى ندارند.كوتاه مدتند و مانند چارپایان مى

اند و به همین جهت جایگاه و كفار هیچ ولیى ندارند و به خودشان واگذار شده
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 منزلشان آتش است.

ند، ندارد، تا در هر اخدا كاري به كار آنهایى كه از تحت والیت او بیرون شده

    شوند، بشوند.وادى هالك مى

 350ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  12آیه      

 

 جهنم، بازگشتگاه منافقین و مشركین
 

ِ ظنَّ السْوِء  ”  - ب اْلُمنَِفِقیَن َو اْلُمنَِفقَِت َو اْلُمشِرِكیَن َو اْلُمشِرَكِت الظان ِیَن ِباَّللَّ َو یُعَذ ِ

ُ َعلَْیِهْم َو لَعَنَُهْم َو أََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم  َو ساَءت َعلَیِهْم  دَائَرةُ السْوِء  َو َغِضب َّللاَّ

 َمِصیراً،

بردند و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا ظن بد مى -

عذاب نموده گردونه عذاب بر سرشان گرداند، و خدا بر آنان خشم و لعنت 

 “كه بازگشتگاه بدى است برایشان آماده نمود.كرد و جهنم را 

 

اگر منافقین و منافقات را قبل از مشركین و مشركات آورد، براى این است  

تر از كه خطر آنها براى مسلمانان از خطر اینها بیشتر است، و چون عذاب اهل نفاق سخت

“ من النار،ان المنافقین فى الدرك االسفل ” عذاب اهل شرك است، همچنان كه فرمود:

 ترین نقطه آتش قرار دارند. منافقین در پایین

بیان بدى “ و غضب هللا علیهم و لعنهم و أعد لهم جهنم و ساءت مصیرا،” جمله 

  .بازگشتگاه آنان است

 394ص :    18سوره فتح  المیزان ج :  6آیه 

 

 مشمولین آتش ابدي جهنم

 

َ َو َرسولَهُ ” ...   -  فَإِنَّ لَهُ نَاَر َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً،َو َمن یَْعِص َّللاَّ

... و كسى كه خدا و رسولش را نافرمانى كند آتش جهنم براى ابد نصیبش  -

 “خواهد شد.

 

و مراد از معصیت نافرمانى خدا در دستوراتى است كه در باره اصول دین دارد، 

 مانند توحید و نبوت و معاد و سایر متفرعات آن.

ین، وعده و تهدید به خلود در آتش كه در آیه آمده، تنها شامل كفار و بنا بر ا

شود، نه هر عاصى و گنهكار و متخلف از فروع دین، پس اینكه منكرین اصول دین مى

اند بر اینكه: هر گنهكارى مخلد در آتش است، استدالل بعضى ها با این آیه استدالل كرده
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 صحیحى نیست. 

 81ص  20المیزان ج سوره جن   23آیه       

 

 خبر دادن خدا از گناهان، و عذاب دوزخي آنها
 

أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن نُهوا َعِن النَّْجَوى ثمَّ یَعُودُوَن ِلَما نُهوا َعْنهُ َو یَتَنََجْوَن بِاالثِْم َو ”  -

سوِل َو إِذَا َجاُءوك َحیَّْوك بَِما لَْم  ُ َو یَقُولُوَن فى اْلعُْدَوِن َو َمْعِصیَِت الرَّ یَحی ِك بِِه َّللاَّ

ُ بَِما نَقُوُل  َحسبُُهْم َجَهنَُّم یَصلَْونَها  فَبِئْس اْلَمِصیر بُنَا َّللاَّ  ،أَنفُِسِهْم لَْو ال یُعَذ ِ

آیا ندیدى كسانى را كه از نجوى نهى شدند و باز بدانچه نهى شدند برگشتند  -

دند. . . و در دل خود و یا نزد و به گناه و دشمنى و نافرمانى رسول نجوى كر

گوییم كنند كه نكند خدا به جرم آنچه مىهمفكران خود اظهار دلواپسى مى

چاره كند و در آن خواهند افتاد و چه  عذابمان كند، ایشان را مگر همان جهنم

 “بد محل بازگشتى است.

 

خداى تعالى این احتجاج   «...،گوییم عذابمان كندنكند خدا به جرم آنچه مى» گفتند:

چاره  ایشان را مگر همان جهنم  -َحسبُُهْم َجَهنَُّم یَصلَْونَها  فَبِئْس اْلَمِصیر» منافقین را با جمله 

فرماید: منافقین در پاسخ داده، مى «،كند و در آن خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتى است

به طور قطع به آن عذابى كه به آن تهدید اینكه عذاب خدا را انكار كردند اشتباه كردند، و 

اند خواهند رسید، و آن عذاب جهنم است كه داخلش خواهند شد، و حرارتش را خواهند شده

 چشید، و همین جهنم براى عذابشان بس است.

 323ص  19سوره مجادله  المیزان ج   8و  7آیه   

         

 جهنم كیفر محرومین از اعمال صالح
 

 فَأَنذَْرتُكْم نَاراً تَلَظى،  ال یَصاَلَها إِال األَشقَى، ” -

 الَِّذى َكذَّب َو تََولى، -

 كشد،دهم كه زبانه مىاینك شما را از آتشى هشدار مى -

 سوزاند،ترها را نمىو جز شقى -

  “كسان را كه آیات و دعوت ما را تكذیب نموده از قبولش اعراض كردند. آن -

 

لق هر كافرى است كه با تكذیب آیات خدا و اعراض از و مراد از كلمه اشقى مط

در زندگى آخرتى بدبخت  زیرا تر استاى شقىآن كافر شود، چون چنین كسى از هر شقى
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شود، و است، یعنى بدبختى است كه بدبختیش پایان ندارد، و منتهى به خالصى و نجات نمى

 امید رهایى در آن نیست. 

پیروى آن و مالزم آن بودن است، پس این كلمه معناى خلود را  صلى نارمراد از 

كند، و این خلود در آتش قضایى است كه خداى تعالى در حق كافر رانده و افاده مى

  .“ و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون ” فرموده:

 509ص  20تا  آخر  سوره لیل المیزان ج  1آیه                                          

 

 بدترین خلق خدا، و جهنم جزاي آنها

 

َق الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَب إِال ِمن بَْعِد َما َجاَءتُهُم اْلبَی ِنَةُ ”  -  ،َو َما تَفَرَّ

یَن ُحنَفَاَء َو یُِقیُموا  - َ مْخِلِصیَن لَهُ الد ِ الصلَوةَ َو یُْؤتُوا َو َما أُِمُروا ِإال ِلیَْعبُدُوا َّللاَّ

َكوةَ  َو ذَِلك ِدیُن اْلقَی َِمةِ   ،الزَّ

إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَِب َو اْلُمشِرِكیَن فى نَاِر َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها  أُولَئك ُهْم  -

 ، شرُّ اْلبِریَّةِ 

 

متفرق گشتند و اگر اهل كتاب دعوت او را نپذیرفتند و از مسلمانان جدا و  -

 ،بارى بعد از تمامیت حجت علیه شان جدا شدند

با اینكه رسالت این رسول جز این نبود كه به مشركین و اهل كتاب بفهماند از  -

طرف خدا مامورند هللا تعالى را به عنوان یگانه معبود خالصانه بپرستند و 

قیم هم  چیزى را شریك او نسازند و نماز را بپا داشته زكات را بدهند و دین

 ،همین است

از اهل كتاب و مشركین ، آنها كه كافر شدند در آتش جهنم خواهند بود آن   -

 “. هم براى همیشه و ایشان بدترین خلق خدایند

  

َق الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَب إِال ِمن بَْعِد َما َجاَءتُهُم اْلبَی ِنَةُ » جمله  اهل اشاره دارد به اینكه «  ،َو َما تَفَرَّ

آن  است. تفرقه و كفرى كه در سابق نسبت به حق داشتند نیز بعد از آمدن بینه بودهکتاب 

 .وسل موآله علیههللابینه عبارت است از محمد صلى

یَن ُحنَفَاَء َو یُِقیُموا الصلَوةَ َو یُْؤتُوا  »و جمله َ مْخِلِصیَن لَهُ الد ِ َو َما أُِمُروا إِال ِلیَْعبُدُوا َّللاَّ

َكوةَ  َو ذَِلك ِدیُن اْلقَی َِمةِ ا اند، اند، و مامور به آن گشتهفهماند كه آنچه بدان دعوت شدهمى« ،لزَّ

كند، پس بر همه آنان الزم است به دینى است قیم، كه مصالح اجتماع بشریشان را تامین مى

ها كه كافر از اهل كتاب و مشركین، آن» . و می فرماید: آن دین ایمان آورند و كفر نورزند

 . «شدند در آتش جهنم خواهند بود آن هم براى همیشه و ایشان بدترین خلق خدایند

 577ص  20تا آخر  سوره بینه المیزان ج   6آیه                                        
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 واردین جحیم 

 

ین،”  - اَر لَِفى َجِحیم، یَصلَْونَها یَْوَم الد ِ  َو إِنَّ اْلفُجَّ

 ُهْم َعنَها بِغَائبِین،َو َما  -

 و آنها كه بدكارند در جهنمند، -

 جزا وارد آن شوند، روز -

 “و از آن غائب نگردند. -

خواهد نتیجه حفظ اعمال با نوشتن نویسندگان و ظهور آن را در قیامت این آیه مى

بیان كند . كلمه فجار به معناى گنهكاران پرده در است، و ظاهرا مراد كفار هتاك باشد، نه 

 شوند.سلمانان گنهكار، چون مسلمانان در آتش مخلد نمىم

فرماید فجار در روز جزا براى ابد مالزم دوزخند، و مى“ یصلونها یوم الدین،” 

فرماید اهل دوزخ از دوزخ غایب مى“ و ما هم عنها بغائبین،” از آن جدا شدنى نیستند. 

و ” س آیه مورد بحث در معناى آیهآیند، پشوند، و منظور این است كه از آن بیرون نمىنمى

 است . “ ما هم بخارجین من النار،

 373ص  20سوره  انفطار المیزان ج  19تا  13آیه          

 

 شیاطین و اولیاي شیاطین در جهنم
 

َن االنِس َو قَاَل أَْوِلیَاُؤُهم   َو یَْوَم یْحشُرُهْم َجِمیعاً یََمْعشَر الِجن  ”  - َن قَِد استَْكثْرتُم م ِ م ِ

ْلت لَنَا  قَاَل النَّاُر َمثَْواُكْم  االنِس َربَّنَا استَْمتََع بَْعضنَا بِبَْعٍض َو بَلَْغنَا أََجلَنَا الَِّذى أَجَّ

ُ  إِنَّ َربَّك َحِكیٌم َعِلیمٌ  . َو َكذَِلك نَُولى بَْعض الظِلِمیَن َخِلِدیَن فِیَها ِإال َما شاَء َّللاَّ

 ،بُونبَْعضا بَِما كانُوا یَْكسِ 

وزى كه همگى را محشور كند و گوید اى گروه جنیان از آدمیان كه پیرو ر  -

دوستان ایشان از آدمیان گویند: پروردگارا ! ما از ، شما بودند بسیار یافتید

 ایمكرده بودى رسیده برخوردار شده و به اجلى كه براى ما تعیین یكدیگر

مگر آنچه خدا خواهد كه  گوید: جاى شما جهنم است كه در آن جاوید باشید.

 “پروردگار تو فرزانه و دانا است.

 

برند، انسانها هم از شیطانها از فریفتن انسانها و والیت داشتن بر ایشان لذت مى

كنند، چون به این وسیله به هاى آنان یك نوع لذت احساس مىپیروى شیطانها و وسوسه

 رسند.مادیات و تمتعات نفسانى مى

كند تا احتجاج علیه آنان به طور الي همه آنان را محشور مىروزى كه خداي تع
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 فرماید:كامل انجام یابد، آنگاه به طایفه شیطانها مى

 

 اى گروه جن شما والیت بر انسانها و گمراه نمودن آنان را از حد گذراندید! -

 گویند:پیروان شیطانها به جاى ایشان جواب داده به حقیقت اعتراف كرده و مى

 

ارا ما گروه آدمیان خودمان دنبال شیطانها را گرفته و از تسویالت پروردگ -

آنان از قبیل زخارف دنیا و هواپرستى لذت بردیم، و گروه جن هم از پیروى 

كردن ما و القاى وسوسه به دلهاى ما لذت بردند، ما دو طایفه این روش را 

و كارهاى بار ادامه دادیم تا آنكه رسیدیم به آن اندازه از زندگى نكبت

 ناشایسته كه فعال داریم!

 

 “النار مثویكم خالدین فیها اال ما شاء هللا ! ”   خداي تعالي مي فرماید:

دهد، و در عین حال قضایى این جمله حكایت جوابى است كه خداوند به آنان مى

آتش محل ” است: “ النار مثویكم،” راند، و متن آن قضا تنها جملة است كه علیه آنان مى

اقامتى است براى شما كه در آن استقرار خواهید داشت، و بیرون شدن برایتان نیست، 

 “مگر خدا بخواهد ! 

 486ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  129و128آیه                     

 

 ساكنین عمده  جهنم 
 

دُْحوراً  لََّمن تَبِعَك ”  -  ،ِمنُهْم ألَْمألَنَّ َجَهنََّم ِمنكُْم أَْجَمِعینَ قَاَل اْخُرْج ِمنَها َمذُْءوماً مَّ

گفت از آسمان بیرون شو، مذموم و مطرود، هر كه از آنها از تو پیروى كند  -

 !“كنم جهنم را از همه شما لبریز مى

را كه همان شكر است در آنان  فرزندان آدمابلیس قسم خورد كه غرض خلقت 

سازد، خداى تعالى در و آنان را بجاى شكر وادار به كفران  ببردنقض نموده و از بین 

جوابش پیروانش را هم با او شریك ساخته و فرمود: جهنم را از شما یعنى از تو و بعضى 

 كنم!از پیروانت پر مى

در این جمله خداى تعالى از در منت و رحمت جمیع پیروان ابلیس را ذكر 

 ود اشعار به تبعیض دارد.نفرمود، بلكه فرمود: از شما و این خ

 39ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :  18آیه 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 45

  جهنم ابدی، كیفر منافقین و كفار 
 

ُ اْلُمنَِفِقیَن َو اْلُمنَِفقَِت َو اْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها  ِهَى َحسبُُهْم  َو ”  - َوَعدَ َّللاَّ

ِقیمٌ  ُ  َو لَُهْم َعذَاٌب مُّ  ، لَعَنَُهُم َّللاَّ

خدا به مردان و زنان منافق و به كفار، آتش جهنم وعده داده، كه جاودانه در  -

است، خدا لعنتشان كرده، و براى آنان عذابى است  آنند، و همان بسشان

 !“همیشگى 

 

اند و كلمه عذاب منافقین نامبرده و مورد گفتگوى این آیات، عده زیادى بوده

اى اى مصالح عدهاند. حال، اگر بخاطر پارهبرایشان حتمى شده، و دیگر قابل برگشت نبوده

 از ایشان مورد عفو قرار گیرند، بارى، بقیه باید عذاب شوند. 

 صحبتى از زنان منافق به میان و اگر زنان منافق را هم ذكر كرده با اینكه قبال

نیامده بود، بعید نیست براى این باشد كه شدت ارتباط و كمال اتحاد میان آنان را برساند و 

اى از بفهماند كه در صفات نفسانى همه یك جورند، و نیز اشاره كرده باشد به اینكه پاره

توانند هاى مهمى را مىهاى منافقین و رلزنان نیز اعضاى مؤثرى هستند در اجراء برنامه

 در این جامعه فاسد بازى كنند.

وعد هللا المنافقین و ” اى را كه به منافقین داده بیان نمود و فرمود:آنگاه وعده

اگر كفار را عطف به منافقین كرد “ المنافقات و الكفار نار جهنم خالدین فیها هى حسبهم،

ر ایشان را بس است، كیفرى است كه بغیر براى این است كه منافقین نیز كافرند،  همین كیف

ایشان را است “ و لهم عذاب مقیم،”   و ایشان را دور كرد،“ و لعنهم هللا،” رسد، ایشان نمى

    شود و تمامى ندارد.عذابى ثابت كه هرگز زایل نمى

 451ص :    9سوره توبه    المیزان ج :  68تا  66آیه                                  

 

 جهنم مأواي كفار و منافقین

 

 یَأَیَها النَّبىُّ َجِهِد الْكفَّاَر َو الُْمنَِفِقیَن َو اْغلُظ َعلَیِهْم  َو َمأَْواهُْم َجَهنَُّم  َو بِئْس الَْمِصیُر،”  -

اى پیغمبر ! با كافران و منافقان كارزار كن، و بر آنان سخت بگیر، و جاى   -

 “ نجامي است!ایشان در آخرت جهنم است، كه بد سرا

 

عطف است بر امرى كه قبل از آن “ و ماواهم جهنم و بئس المصیر،” جمله: 

توبه نكنند خداوند به اگر گذشت، این كفار و منافقین مستوجب غلظت و خشونت و جهادند. 

كند. عذاب آخرت ایشان معلوم است كه آتش عذاب دردناكى در دنیا و آخرت مبتالیشان مى

 دوزخ خواهد بود.
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 457ص :    9سوره توبه    المیزان ج :  73آیه 

 

 

 جهنم مأوای  قاعدین از جهاد

   

ِ لَكْم إِذَا انقَلَْبتُْم إِلَیِهْم ِلتُْعِرضوا َعنُهْم  فَأَْعِرضوا َعنُهْم  إِنُهْم ”  - سیَْحِلفُوَن ِباَّللَّ

 ،ِرْجٌس  َو َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َجَزاَء بَِما كانُوا یَْكِسبُونَ 

خورند تا زودى همینكه بسوى ایشان بازگردید برایتان به خدا سوگند مى به -

از ایشان صرفنظر كنید، و شما از ایشان صرفنظر كنید كه ایشان پلیدند، و 

 “كردند جهنم است.جایشان به كیفر آنچه مى

یعنى وقتى “ سیحلفون باهلل لكم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم ...،” 

خورند تا شما دست از ایشان بردارید و مالمت و برگردید به خدا سوگند مى جنگ از

عتابشان نكنید، شما دست از ایشان بردارید، اما نه بطورى كه ایشان را در آنچه عذر 

آورند تصدیق كرده باشید بلكه بدین جهت كه آنها رجس و پلیدند، و جا دارد كه اصال مى

   ایشان بخاطر آن كارهائى كه كردند جهنم است .نزدیكشان نشوید، و جایگاه 

              491ص :    9سوره توبه    المیزان ج : 96تا94آیه       

 

 جهنم،  كیفر الحاد در اسماء خداي تعالي

 

ِ األَسَماُء الُحسنى فَاْدُعوهُ بَها  َو ذَُروا الَِّذیَن یُْلِحدُوَن فى أَسَمئِه  سیُْجَزْوَن ”  - َو َّللَّ

 ،َما كانُوا یَْعَملُونَ 

هاى هاى نیكوتر است او را بدانها بخوانید و كسانى را كه در نامخدا را نام -

اند كردهكنند واگذارید. به زودى سزاى اعمالى را كه مىوى كجروى مى

 “خواهند دید!

  

هدایت دائر مدار دعوت خدا به سوى اسماء حسنى و ضاللت دائر مدار الحاد در 

دین و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سریره است، و مردم از دین دار و بى آن اسماء

باطنیشان اختالفى ندارند در اینكه این عالم مشهود متكى بر حقیقتى است كه قوام اجزاى آن 

و نظام موجود در آن، بر آن حقیقت استوار است، و آن حقیقت خداى سبحان است كه هر 

كند، و اوست كه جمال و كمال مشهود در ه او بازگشت مىموجودى از او ابتداء گرفته و ب

 كند، و این جمال، جمال او و از ناحیه اوست . عالم را بر اجزاى عالم افاضه مى

همین مردم در عین این اتفاقى كه بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و 

ند و او را خدائى ذو خوانصفات او بر دو صنفند، یكى كسانى كه خدا را به اسماء حسنى مى
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كنند و این صنف هدایت یافتگان به راه حقند، صنف الجالل و االكرام دانسته و عبادت مى

دوم مردمى هستند كه در اسماء خدا الحاد ورزیده و غیر او را به اسم او، یا او را به اسم 

اهشان خوانند، و این صنف اهل ضاللتند، كه مسیرشان به دوزخ است، و جایگغیر او مى

 اى است كه از ضاللت دارا هستند. در دوزخ بحسب مرتبه

حقیقت معناى اینكه هدایت و اضالل از خدا است این است كه او بشر را به 

اى كه اسماء حسناى خود دعوت كرده و باعث شد مردم دو فریق شوند یكى آن عده

لحاد ورزیده و آیات هدایت خدا را قبول كردند و یكى آن افرادى كه نسبت به اسماء او ا

دهد، او را تكذیب كردند، و خداوند ایشان را به كیفر تكذیبشان بسوى دوزخ سوق مى

“ و لقد ذرانا لجهنم كثیرا من الجن و االنس ...،” همچنانكه در آخر كالم سابق فرموده:

 دهد.و این سوق دادن را بوسیله استدراج و امالء انجام مى

  446ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  180آیه                                  

 

 

 انسانهای شوم و نحس در احاطه آتش

-  

 َو الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَتِنَا ُهْم أَصَحب اْلَمشئََمِة،”  -

ْؤصدَةُ، -  َعلَیِهْم نَاٌر مُّ

 اند اهل شئامت و نحوستند،هاى ما را منكر شدهو كسانى كه آیه -

 “كه آتشى سرپوشیده بر آنان احاطه دارد.  -

  

موجود در خارج وجود انسان در پهناى جهان و آیات است آیات الهي، آیات 

اى است كه بر یگانگى خدا در ربوبیت و الوهیت و موجود در داخل ذات انسان، آیات و ادله

 .كندلوازم این یگانگى داللت مى

كفر به قرآن ، و نیز ت خدا و به خود خدا استكفر به آیاآیات و داللتها  این تکذیب 

 كفر به هر حكمى است كه از طریق رسالت نازل شدهاست، و نیز  كریم و آیات شریفه آن

 است. و ظاهرا مراد از آیات، مطلق آیات است. 

 

شان یعنى آتشى مستولى بر آنان است كه از هر سو احاطه“ علیهم نار مؤصدة،” 

   كند.مى

 492ص  20سوره بلد المیزان ج  20تا  17آیه                             
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 متاع قلیل دنیاي كفار و سرانجام جهنمی آن 
 

نَّك تَقَلُّب الَِّذیَن َكفَُروا فى اْلبِلَِد. َمتٌَع قَِلیٌل ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو بِئْس الِمَهادُ ”  -   ،ال یَغُرَّ

اند. دنیا وقتي ببینى كافران شهرها را به تصرف آوردهفریب ندهد تو را،  -

متاعى اندك است و پس از این جهان منزلگاه آنان جهنم است و چقدر آنجا 

 “بد آرامگاهى است . 

 

این جمله به منزله بر طرف كردن ایرادى است كه ممكن است كسى بكند، و با 

حال مؤمنین است، قهرا باید توجه به مضمون آیه قبلي بگوید: وقتى رحمت الهي شامل 

بینیم كفار عیشى مرفه و حیاتى پر زرق و كافران نقطه مقابل آن را داشته باشند، با اینكه مى

برق و معاشى فراوان دارند، در پاسخ خطاب به رسول گرامیش فرموده: ال یغرنك ... و 

اینكه به اصطالح مقصودش توجه دادن عموم مردم است به اینكه از تقلب كفار در بالد و از 

 !      رود فریب نخورند كه كفار هر چه دارند متاعى است قلیل و بى دوام همه جا خرشان مى

 139ص :    4سوره آل عمران    المیزان ج :  198تا 196آیه                        

 

 

 پذیرائی از کافران در جهنم

 

 ِلْلَكِفِریَن نُُزالً،إِنَّا أَْعتَْدنَا َجَهنََّم ” . . .   -

 “ ما جهنم را آماده كرده ایم براى پذیرائي ازكافران در اول ورودشان!. . .    -

 

شود و جهنم را به نزل اى كه میهمان وارد آن مىخداوند خانه آخرت را به خانه

شود تشبیه كرده و فرموده: جهنم یعنى چیزى كه میهمان در اول ورودش با آن پذیرائى مى

 ایم تا براى كفار در همان ابتداى ورودشان به قیامت وسیله پذیرائیشان باشد.اده كردهرا آم

فرماید اینان در قیامت توقف و مكثى و با در نظر گرفتن اینكه بعد از دو آیه مى

شود كه این تشبیه چقدر تشبیه لطیفى است. گویا كفار غیر از ورود به ندارند فهمیده مى

رند، و معلوم است كه در این آیه چه تحكم و توبیخى از ایشان شده جهنم، دیگر كارى ندا

و اتخذوا ” و كانه این تحكم را در مقابل تحكمى كه از آنان در دنیا نقل كرده و فرموده:

    قرار داده است.“ آیاتى و رسلى هزوا،

 509 ص :   13سوره كهف   المیزان ج :  102آیه                                     
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 اهل آتش بودن:  عاقبت تمتع در كفر 
 

 قُْل تََمتَّْع بُِكْفِرك قَِلیالً  إِنَّك ِمْن أَصَحِب النَّاِر،” ...   -

بگو سرگرم كفر خود باش و به این بهره اندك دلخوش باش كه تو از  ...    -

 “اهل آتشى!

دادن است، این امر ) سرگرم باش( امر و دستورى است تهدیدى و در معناى خبر 

روى، و این سرگرمى در چند روزى اندك، آتش را از تو یعنى تو سرانجام به سوى آتش مى

 كند.دفع نمى

 370ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   8آیه           

 

 مشمولین جهنم و عذاب عظیم 

 

ا َكسبُوا شْیئاً َو ”  - ن َوَرائِهْم َجَهنَُّم  َو ال یُْغنى َعنُهم مَّ ِ م ِ ال َما اتَخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

 ،أَْوِلیَاَء  َو لُهْم َعذَاٌب َعِظیمٌ 

اند و در پشت سرشان جهنم است و آنچه از مال و جاه دنیا به دست آورده -

خورد و همچنین هیچ یك از خدایانى كه به جاى هللا پشیزى به دردشان نمى

 “ اند و عذابى عظیم دارند.ولى خود گرفته

 

لي جهنم را پشت سر آنان قرار داد، و فرمود: در پشت سر جهنمى دارند. خداي تعا

روند، این تعبیر با اینكه جهنم در پیش رو و آینده آنان قرار دارد، و دارند بطرف آن مى

 فهماند كه این قضاء رانده شده حتمى است.مى

، حتى و در روز حساب آنچه از مال و جاه و یاوران كه در دنیا كسب كرده بودند

 خورد.به قدر پشیزى به دردشان نمى

 245ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  10آیه            

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 50

 سوم  فصل  

 
 

  ذابذابــــــعـعـ  

 

 

  عذاب چیست؟

  

ُ َعِزیٌز ذُو انتِقَاٍم!”  - ِ لَُهْم َعذَاٌب شِدیدٌ  َو َّللاَّ   إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بآیاِت َّللاَّ

محققا كسانى كه به آیات خدا كفر ورزیدند، عذابى شدید دارند و خدا مقتدرى   -

 “ است داراى انتقام ! 

 

شماریم، مگر وقتى كه جسم ما را به درد آورد، و متالم ما چیزى را عذاب نمى

هاى مادى ما پدید آورد. مثال مال ما را از بین ببرد، و سازد و یا نقص و یا فسادى در نعمت

از عزیزان ما را بمیراند، یا بدن ما را مریض كند، با اینكه آنچه قرآن در تعلیمات  یا یكى

 خود از عذاب اراده كرده غیر این است.

 كنیم؟حال ببینیم از آیات قرآنى، در باره عذاب، چه معنایى را استفاده مى

 اند هر قدرقرآن كریم زندگانى كسانى را كه پروردگار خود را فراموش كرده -1

و ” فرماید: داند و مىهم زندگى بسیار وسیعى داشته باشند زندگانى بسیار تنگ و سختى مى

 “من أعرض عن ذكرى فان له معیشة ضنكا . 

 

آید، عذاب خوانده، قرآن كریم مال و اوالد را كه در نظر ما نعمت گوارا مى -2

یعذبهم بها، فى الدنیا و تزهق  و ال تعجبك اموالهم و اوالدهم، انما یرید هللا ان” فرماید: مى

  “انفسهم و هم كافرون.

 

و حقیقت امر این است كه مسرت و اندوه و شادى و غم و رغبت و نفرت و رنج و 

 راحت آدمى دایر مدار طرز فكر آدمى در مساله سعادت و شقاوت است . 

 رساند، بهو در ثانى سعادت و شقاوت و آن عناوین دیگرى كه همان معنا را مى

شود، سعادت و شقاوت روح، امرى است و سعادت و شقاوت اختالف موردش مختلف مى

جسم، امرى دیگر، و همچنین سعادت و شقاوت انسان، امرى است و سعادت و شقاوت 

 حیوان امرى دیگر، و به همین مقیاس.

هاى و انسان دنیاپرست و مادى كه هنوز متخلق به اخالق خدایى نشده تنها كامیابى
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 هاى معنوى ندارد.داند، و كمترین اعتنایى به سعادت روح و كامیابىرا سعادت مى مادى

برند، تا چیزى را خبر از خداى الیزال، در حسرت بسر مىافراد مادى و بى

یابند باز متاسف گشته و از خورند، و وقتى به آن دست مىندارند از نداشتن آن حسرت مى

جویند، تا بلكه با به دست آوردن آن عطش را مىآن اعراض نموده چیزى بهتر از آن 

 درونى خود را تسكین دهند، حال افراد مادى ، در دو حال )دارایى و ندارى( چنین است . 

و اما قرآن كریم انسان را موجودى مركب از روحى جاودانى، و بدنى مادى و 

تا به سوى پروردگار  داند، انسان از نظر قرآن همواره با چنین وصفى قرار دارد،متغیر مى

شود و دیگر دچار خود برگردد، در آن موقع است كه خلود و جاودانگى آدمى شروع مى

 گردد.زوال و دگرگونگى نمى

پس، از نعمتهاى دنیا بعضى مانند علم، تنها مایه سعادت روح آدمى است و بعضى 

ح و جسم او خواهد بود، مانند مال و فرزندى كه او را از یاد خدا باز ندارد، مایه سعادت رو

 آنهم چه سعادت بزرگى!

و همچنین بعضى از حوادث كه مایه محرومیت و نقص جسم آدمى است، ولى 

براى روح جاودانه او سعادت است، مانند شهادت در راه خدا، و انفاق مال و سایر امكانات 

است كه  در این راه، كه این نیز از سعادت آدمى است، همچون تحمل نوشیدن دواى تلخ

 سازد.كند ولى مدت طوالنى مزاجش را سالم مىدقایقى آدمى را ناراحت مى

آیند جسم و مضر به روح آدمى است، مایه شقاوت آدمى و و اما آنچه كه خوش

عذاب او است، و قرآن كریم اینگونه اعمال را كه تنها لذت جسمانى دارد، متاعى قلیل 

 در این باره فرموده است: خوانده، كه نباید به آن اعتنا كرد. و

 

 “ال یغرنك تقلب الذین كفروا فى البالد متاع قلیل ثم ماویهم جهنم و بئس المهاد.”  -

 

و همچنین هر چیزى كه مضر به روح و جسم، هر دو است، قرآن آنرا نیز عذاب 

مادیین شمارند. اما قرآن آنرا از جهتى، و خوانده، همچنان كه خود مادیین هم آنرا عذاب مى

 دانند.از نظرى دیگر عذاب مى

داند كه مایه ناراحتى روح است، و مادیین از این قرآن آنرا از این نظر عذاب مى

دانند كه مایه بدبختى و ناراحتى بدن است، نظیر انواع عذابهایى كه بر نظر عذاب مى

 فرماید:امتهاى گذشته نازل شده، و قرآن در این باره مى

عل ربك بعاد ؟ ارم ذات العماد، التى لم یخلق مثلها فى البالد، و ا لم تر كیف ف”  -

ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، و فرعون ذى االوتاد، الذین طغوا فى البالد، 

 “فاكثروا فیها الفساد، فصب علیهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد! 

 

ها دارد چون ما سعادت و شقاوت موجودات با شعور، بستگى به شعور و اراده آن

كنیم، سعادت خود یك امرى را كه در نظر دیگران لذیذ است ولى ما لذت آنرا احساس نمى
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انگیز است ولى ما از آن احساس الم و دانیم، همچنانكه امرى را كه براى دیگران المنمى

 شماریم . كنیم، شقاوت نمىناراحتى نمى

   

مساله سعادت و شقاوت طى كرده شود، روشى كه قرآن در از همینجا روشن مى

اند، و انسان فرو رفته در مادیات هم اگر غیر از آن روشى است كه مادیین پیش گرفته

بخواهد زندگیش گوارا شود باید از مكتبى پیروى كند كه سعادت حقیقى را سعادت بداند، و 

ند، و آنچه داشقاوت حقیقى را شقاوت بداند، چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت مى

 خواند . براستى شقاوت است شقاوت مى

كند كه دل، به غیر خدا نبندند، و به آنان این باور را قرآن به پیروان خود تلقین مى

دهد كه تنها مالكى كه مالك حقیقى هر چیز است خدا است، هیچ چیزى جز بوسیله خدا مى

خورد، و اگر غذا ى خدا را مىخورد دواایستد. )چنین كسى اگر دوا مىروى پاى خود نمى

خورد، براى دوا و غذا و هیچ چیز استقالل در تاثیر قائل نیست.( و خورد غذاى او را مىمى

  كند.نیز چنین كسى هیچ هدفى را جز براى او دنبال نمى

بیند یا بیند، آنچه مىو چنین انسانى در دنیا چیزى بجز سعادت براى خود نمى

ر دو است، و یا تنها سعادت روح او است، و غیر این دو چیز را سعادت روح و جسم او ه

داند، بخالف انسان دل بسته به مادیات و هواى نفس كه چنین فردى چه عذاب و دردسر مى

آورى كرده مایه خیر و سعادت او است، بسا خیال كند آن اموال و ثروتى كه براى خود جمع

شود، و همان سعادت خیالى تبدیل به ىولى به زودى بر خبط و گمراهى خود واقف م

 شود، چنانكه خداوند فرموده:شقاوت یقینى مى

 .“ فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتى یالقوا یومهم الذى یوعدون ”  -

عالوه بر اینكه در هیچ جاى دنیا و نزد هیچ یك از دنیاپرستان مادى، نعمتى كه 

برند همان لذت توأم با غم و اندوه مىلذت خالص باشد وجود ندارد، بلكه اگر از نعمتى لذتى 

 سازد.است، غم و اندوهى كه خوشى آنان را تیره و تار مى

شود كه درك و طرز فكرى كه در انسانهاى موحد و مخصوصا از اینجا روشن مى

در اهل قرآن است غیر درك و طرز فكرى است كه دیگران دارند، با اینكه هر دو طایفه از 

هر دو انسانند، البته بین دو نقطه نهایى این دو طرز تفكر مراتب یك نوع هستند، یعنى 

بسیارى هست، كه صاحبان آن اهل ایمان هستند اما طایفه دیگر بخاطر نرسیدن به كمال 

 شوند . تربیت و تعلیم الهى، كم و زیاد و یا زیادتر گرفتار انحراف فكرى مى

در باره مساله عذاب استفاده كنیم،  توانستیم از كالم خداى تعالىاین بود آنچه ما مى

لیكن در عین اینكه گفتیم كلمه عذاب در اصطالح قرآن به معناى عذاب روحى تنها و یا 

روحى و جسمى است، چنان هم نیست كه از استعمال این كلمه در مورد نامالیمات جسمانى 

نیز بكار برده، از آن فقط، امتناع بورزد، و آنرا عذاب نداند، بلكه این كلمه را در آن مورد 

 جمله، از ایوب حكایت كرده كه گفت: 

 و نیز فرموده:  “انى مسنى الشیطان بنصب و عذاب . ”  -
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 ....“و اذ انجیناكم من آل فرعون یسومونكم سوء العذاب ”  -

كه عذابهاى فرعون به بنى اسرائیل را از طرف خدا امتحان و از طرف فرعون و 

نفرموده آنچه از ناحیه فرعون به شما بنى اسرائیل رسید عذاب خدا فى نفسه عذاب خوانده و 

   بود.

 3ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  4آیه        

 

 شدیدترین عذاب کدام است؟

 

ِ َكِذباً أَْو َكذَّب بِئَایَتِِه  إِنَّهُ ال یُْفِلُح الظِلُمونَ ”  - ِن اْفتَرى َعلى َّللاَّ   ...َوَمْن أَظلَُم ِممَّ

 

ستمكارتر از آن كسى كه به دروغ به خداوند افترا ببندد یا آیات او را تكذیب  -

 “ ...شوند.كند كیست ؟ به درستى كه ستمگران رستگار نمى

 

ظلم را كرده و خود  فرماید: اینان با این انحرافات خود، به خویشتن شدیدترینمى

این مظالم در روز قیامت به چه كند كه كشند، سپس بیان مىرا به هالكت و خسران مى

رسد، به طورى كه از شدت آن زائى به ایشان مىصورتى منعكس شده، به چه كیفیت وحشت

كنند، شاید گفتند خود را تكذیب كرده تمناى بازگشت به دنیا مىبا انكار آنچه كه در دنیا مى

اند بحان نمودههائى كه در حق خداى سكه این بار عمل صالح كنند، و به خاطر كوتاهى

 كنند.اظهار حسرت مى

ترین گناهان است، بلكه با كمى دقت و تحلیل عقلى باید گفت: ظلم یكى از شنیع

زشتى و شناعت گناهان دیگرهم به مقدار ظلمى است كه در آنها است، و معناى ظلم 

جهت اختالف عبارتست از خروج از عدالت و حد وسط، و ظلم همانطورى كه از 

همچنین نسبت به اختالف  شود،ن شخص مرتكب، مختلف و كم و زیاد مىخصوصیات آ

شود و یا اراده ظلم بر آنان شده است، اختالف و شدت و اشخاصى كه ظلم برایشان مى

تر تر باشد ظلم بر او شنیعكند، به این معنا كه هر چه موقعیت و شان او عظیمضعف پیدا مى

تر و عزیزتر از تر و منزلتى رفیعساحتى مقدس و بزرگتر خواهد بود، و معلوم است كه

 ساحت و منزلت پروردگار و آیات داله بر او نیست.

بنا بر این آنكسى هم كه به چنین ساحت قدسى و یا به چیزى كه منسوب به این 

ساحت است ظلم روا بدارد از هر ظالمى ظالمتر خواهد بود، این نیز معلوم است كه چنین 

نكرده و این همان چیزى است كه دقت عقلى آنرا اقتضا دارد. خداى  كسى جز به خود ظلم

همین نظریه عقلى “ و من اظلم ممن افترى على هللا كذبا او كذب بایاته،” سبحان نیز با جمله:

 را تصدیق فرموده است.

قائلین به جواز شفاعت پیغمبر و معصومین از ذریه  اندبعضى از مفسرین خواسته

اى كرام از امتش را نیز مشمول آیه قرار داده و آنان را هم مشرك بدانند، آنجناب و یا اولی



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 54

پرستان منطبق بر معتقدین به شفاعت نیز هست !! و هر اند: این آیه عالوه بر بتو گفته

كس این حضرات را در باره حاجتى از حوائج دنیا و آخرت خود شفیع درگاه خدا قرار دهد 

، خودش شفاعت متعالاند كه پروردگار معنا غفلت ورزیده و گویا از این نیز مشرك است.

را در صورتى كه به اذن او باشد در كالم مجیدش بدون تقیید به دنیا و آخرت اثبات كرده و 

و ال یملك ” عالوه بر اینكه فرموده:“ من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه،” فرموده است:

 “بالحق و هم یعلمون.الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد 

دهند، و بینید شفاعت را حق علمایى دانسته كه به حق شهادت مىو بطورى كه مى

 هستند كه از جمله آنان نبى محترم ما است .  السالمقدر متیقن از اینگونه علما، انبیا علیهم

ك و تل” و آیه:“ و یتخذ منكم شهداء،” و آیه:“ لتكونوا شهداء على الناس،” در آیه:

عالوه بر انبیا و خاتم النبیین، شهدا و “ االمثال نضربها للناس و ما یعقلها اال العالمون،

كند، و معلوم است كه خداى تعالى جز حق اثبات علماى دیگرى را در امت اسالم اثبات مى

و در خصوص اهل بیت پیغمبر  فرماید، پس در امت اسالم هم شهداى به حقى هست.نمى

 فرماید:مى وسل موآلهعلیههللاصلى

 “انما یرید هللا لیذهب عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم تطهیرا.”  -

به تطهیر خود پروردگار  السالمكند كه اهل بیت پیغمبر علیهماین آیه بیان مى

هم بیان “ انه لقرآن كریم فى كتاب مكنون ال یمسه اال المطهرون،” اند، آیه:طهارت یافته

شود كه اهل بیت فهمند، در نتیجه اثبات مىرا جز مطهرون ) پاكان ( نمى كند كه قرآنمى

السالم پاكان و علماى به قرآنى هستند كه تبیان هر چیز است، همانها در مساله پیغمبرعلیهم

 شهادت به حقى كه در آن لغو و تاثیم راه نداشته باشد قدر متیقن از افراد امتند.

زرگواران و آنان را در درگاه خدا شفیع قرار دادن پس نباید گفت: توسل به این ب

     شرك است!!!

 60ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  22و  21آیه            

 

 تفاوت عذاب و رحمت خدا در چیست؟
 

ٍء  فَسأَكتُبَها قَاَل َعذَابى أُِصیب ِبِه َمْن أَشاُء  َو َرْحَمتى َوِسعَت كلَّ شىْ   ...”  -

كوةَ َو الَِّذیَن ُهم ِبئَایَتِنَا یُْؤِمنُوَن، َّقُوَن َو یُْؤتُوَن الزَّ  ِللَِّذیَن یَت

رسانم، و رحمت من به همه گفت: عذاب خویش را به هر كه خواهم مى...  -

ا براى كسانى كه پرهیزكارى كنند و زكات دهند و چیز رساست، و آن ر

 “كنیم.هاى ما ایمان بیاورند مقرر مىكسانى كه به آیه

اگر رساندن عذابش را مقید به جمله هر كه را بخواهیم كرده، و در رحمت خود 

چنین تقییدى را به كار نبرده، براى این بوده كه عذاب از اقتضاى عمل گنهكاران ناشى 

ما ” شود، همچنانكه فرموده:از ناحیه خود او، از ناحیه او جز رحمت ناشى نمىشود نه مى

لئن شكرتم الزیدنكم و لئن كفرتم ان ”    و نیز فرموده:“ یفعل هللا بعذابكم ان شكرتم و آمنتم،
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 “.عذابى لشدید

كند، این آید كه اگر خداوند گنهكاران را عذاب مىو از این دو آیه به خوبى بر مى 

ب كردنش به اقتضاى ربوبیتش نیست، و گر نه جا داشت تمامى افراد را عذاب كند، و عذا

معلوم است كه مشیتش تعلق گیرد، و حال آنكه مشیتش به عذاب افراد معینى تعلق مى

اند. پس باز عذاب او نعمتش را كفران كرده گیرد مگر به عذاب كردن آن افرادى كهنمى

 تند به خود او. مستند به گنهكاران است نه مس

آید كه اصوال عذاب همان فقدان رحمت عالوه بر اینكه از آیات كریمه قرآن بر مى

است، همچنانكه نقمت عدم بذل نعمت است، و این نرسانیدن نعمت و رحمت جز در مورد 

كند، اند تحقق پیدا نمىافرادى كه بخاطر كفر و گناه استعداد رحمت و نعمت را از دست داده

 حقیقت سبب عذاب، همان نبودن سبب رحمت است!پس در 

خصوصیت عذاب “ ء،عذابى اصیب به من اشاء و رحمتى وسعت كل شى” جمله:

 . كندو عمومیت رحمت را بیان مى

 356ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  156آیه    

 

 سریع نبودن برخي عقابهاي الهي

 

َعلَْیِهْم إِلى یَْوِم اْلِقیََمِة َمن یَسوُمُهْم سوَء اْلعَذَاِب إِنَّ َربَّك َو إِْذ تَأَذََّن َربُّك لَیَْبعَثنَّ ”  -

ِحیمٌ   ،لَسِریُع اْلِعقَاِب  َو إِنَّهُ لَغَفُوٌر رَّ

گمارد و چون پروردگارت اعالم كرد كه تا روز قیامت بر یهودان كسى را مى -

هم او پروردگارت تند مجازات است، و  كه آنها را عذابى سخت كند كه

 “آمرزگار و رحیم است.

 

هاى اى از عقابمعنایش این است كه پاره“ ان ربك لسریع العقاب،” اینكه فرمود:

آورد، مانند عقاب اهل طغیان، همچنانكه خداوند عقابى است كه فورى و با شتاب روى مى

 “ الذین طغوا فى البالد ... ان ربك لبالمرصاد!” در آن آیه دیگر فرموده:

ِحیٌم،” ظاهر، جمله: به حسب در دنباله آیه شریفه نیامده مگر براى “ َو إِنَّهُ لَغَفُوٌر رَّ

هاى خدا سریع و فورى نیست، چه اگر خداوند همواره سریع العقاب اینكه بفهماند همه عقاب

در ذیل آیه معنا “ و انه لغفور رحیم،”  هایش فورى بود دیگر جمله:بود، و همه عقابمى

 .نداشت

دهد كه پروردگار تو بخشنده گناهان، مذكور معناى آیه را به این برگشت مى جمله

و مهربان با بندگانش هست، و لیكن اینطور هم نیست كه وقتى حكم عقاب را در باره بعضى 

از بندگانش بخاطر استحقاقى كه بجهت طغیان و سركشى دارند براند، عقابش سریع است، و 

شود بعد از حكم راندنش هیچ چیزى مانع از نفوذ حكمش نمىگیرد، چون فورا محكوم را مى

 . 
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 387ص :    8سوره اعراف     المیزان ج :  167آیه          

 

 عذاب دومرحله اي منافقین

 

َن األَْعَراِب ُمنَِفقُوَن  َو ِمْن أَْهِل اْلَمِدینَِة  َمَردُوا َعلى الن ِفَاِق ال ”  - ْن َحْولَكم م ِ َو ِممَّ

تَیِن ثمَّ یَُردُّوَن إِلى َعذَاٍب َعِظیمٍ  رَّ بُهم مَّ  .“تَْعلَُمُهْم  نْحُن نَْعلَُمُهْم  سنُعَذ ِ

 

هستند كه در كار  از جمله اعراب)بادیه نشینان( كه در پیرامون شما هستند منافقین

اند، و اند، و همچنین از اهل مدینه هم منافقین هستند كه بر نفاق عادت كردهنفاق تمرین كرده

شناسیمشان و بزودى در دو نوبت عذابشان شناسى، ما مىتو اى محمد ایشان را نمى

 كنیم، آنگاه بسوى عذاب بزرگ باز خواهند گشت.مى

اند، یك مرتبه در دنیا به مقصود از عذاب در دو نوبت، به طوري كه بعضى گفته

 اسیر شدن و كشته شدن و بار دیگر در قبر عذاب شدن است. 

  511ص :    9سوره توبه   المیزان ج : 101 آیه

 

 مستضعفین، و مشخص نبودن مغفرت یا عذاب آنها

 

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ  - ا یَتُوب َعلَیِهْم  َو َّللاَّ بُهْم َو إِمَّ ا یُعَذ ِ ِ إِمَّ  ،َو َءاَخُروَن ُمْرَجْوَن ألَْمِر َّللاَّ

یا عذابشان اى دیگر هستند كه كارشان محول به فرمان خدا شده، و عده -

 “است. حکیمبخشدشان، كه خدا داناى كند و یا مىمى

 

معناى تاخیر انداختن ایشان بسوى امر خدا این است كه وضع ایشان آنطور روشن 

نیست كه بتوان عذاب خدا را برایشان پیش بینى كرد، و یا مغفرت و آمرزش او را، پس امر 

چه بخواهد، هر چه او خواست همان  ایشان محول به امر خداست، تا او در باره ایشان

 خواهد شد.

كند، كه این آیه فى نفسه و با قطع نظر از روایات با وضع مستضعفین تطبیق مى

 در حقیقت مانند برزخى هستند میان نیكوكاران و بدكاران. 

آیه شریفه عاقبت كار ایشان را مخفى داشته، و آن را بر همان ابهام و نامعلومیش 

حتى در دو اسم شریفى هم كه در آخر ذكر كرده یعنى اسم علیم و حكیم باز باقى گذارده، 

ابهام را رسانده، زیرا این دو اسم داللت دارند بر اینكه خدا در باره آنان بر مقتضاى حكمت 

 «،و آخرون اعترفوا بذنوبهم »كند، بخالف دو اسمى كه در ذیل آیهو علمش رفتار مى

   “عسى هللا ان یتوب علیهم و هللا غفور رحیم . ” : آورده، چون در آخر آن فرموده

 517ص :    9سوره توبه     المیزان ج : 106آیه     
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 پذیرد و نه تاخیر !عذاب قیامت نه تخفیف مى

 

 َو إِذَا َرَءا الَِّذیَن ظلَُموا اْلعَذَاب فاَل یَخفَّف َعنُهْم َو ال ُهْم یُنظُرون،”  -

عذاب را ببینند نه عذابشان سبك شود و نه  اندو چون كسانى كه ستم كرده -

 “مهلت یابند.

 

این آیه در مقام بیان فرق میان عذاب قیامت با عذابهاى دنیوى است، كه گریبانگیر 

پذیر است و هم تاخیرپذیر، شود، زیرا عذابهاى دنیایى ستمكاران، هم تخفیفستمكاران مى

  پذیرد و نه تاخیر .ولى عذاب قیامت نه تخفیف مى

آید اشراف عذاب به ایشان و مقصود از دیدن عذاب، بطورى كه از سیاق بر مى

اشراف ایشان به عذاب بعد از رسیدگى به حساب است، و مقصود از عذاب، عذاب روز 

 قیامت است كه همان شكنجه به آتش است.

و معناى آیه این است كه وقتى به حسابشان رسیدگى شد، و حكم عذاب صادر 

زدیك آتش شدند، و آن را مشاهده كردند دیگر خالصى برایشان نیست، و دیگر نه گردید، و ن

 !تخفیفى دارند و نه مهلتى

 461ص :    12 : سوره نحل    المیزان ج 85آیه     

 

 عذاب چه کسانی زیادتر می شود؟

 

ِ ِزدْنَُهْم َعذَاباً فَْوَق ”  -  ،العَذَاِب بَِما كانُوا یُْفِسدُونَ الَِّذیَن َكفَُروا َو صدُّوا َعن سبِیِل َّللاَّ

 

اند به سبب آن اند و مردم را از راه خدا باز داشتهو كسانى كه كافر بوده -

 ! “ اند عذابى بر عذابشان بیفزاییمفسادى كه كرده

 

؟ چون عذابشان با دیگران یکی است اندسبب كفر دیگران هم شدهآیا آنهائی که 

آنها كه “ الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا،” جاى چنین سؤالى بوده خداى سبحان فرمود: 

عالوه بر كفر ورزیدن، راه خدا را به روى دیگران هم بستند، و با عناد و لجاج، كفر خود 

عذابى اختصاصى در برابر جلوگیریشان از راه خدا به “ زدناهم عذابا،” را تكمیل كردند:

چشاندیم فوق العذاب كه همان عذاب عمومى در ازاى مطلق ظلم و كفر باشد و در این ایشان 

 عذاب با بقیه مشركین شریكند . 

افساد در زمین و زیرا  این جمله تعلیل زیادتى عذاب است. -“ بما كانوا یفسدون،” 

 جلوگیرى از تشكیل مجتمعى صالح، امرى است كه پیش آمدنش مستند به ایشان است زیرا

  اگر افساد و سد اینان نبود تشكیل چنین مجتمعى مترقب بود.
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 461ص :    12 : سوره نحل    المیزان ج 88آیه                               

 

 عذاب روز عقیم و بي فردا

 

ْنهُ َحتى تَأْتِیَُهُم الساَعةُ بَْغتَةً أَْو ”  - یَأْتِیَُهْم َعذَاب َو ال یََزاُل الَِّذیَن َكفَُروا فى ِمْریٍَة م ِ

 ،یَْوٍم َعِقیمٍ 

و كسانى كه كافرند پیوسته از آن به شك اندرند تا ناگهان رستاخیز سویشان  -

 “بیاید یا عذاب روز غم انگیز ایشان بیاید.

 

 557ص :    14سوره حج    المیزان ج :  55آیه 

 

 

 شدید و دائمي بودن عذاب آخرت

 

 أَشدُّ َو أَْبقَى،َو لَعَذَاب االَِخَرةِ ” . . .   -

 “تر و پایدارتر است.. . .  و عذاب آخرت سخت   -

 

تر است، براى اینكه عذاب آخرت عذاب آخرت از عذاب دنیا شدیدتر و دائمى

محیط به باطن آدمى است آنطور كه محیط به ظاهر او است، و نیز به خاطر اینكه براى آن 

 آخرى نیست و دائمى است.

 326ص :    14ه طه    المیزان ج : سور 127آیه           

 

 عذاب یوم عظیم

  

 ،قُْل إِنى أََخاف إِْن َعصْیت َربى َعذَاب یَْوٍم َعِظیمٍ ”  -

َ أَْعبُدُ مْخِلصاً لَّهُ ِدینى -  ،قُِل َّللاَّ

 ام از امر خدا دچار عذاب روزى عظیم گردم،ترسم در صورت نافرمانىبگو من مى -

 “سازم.دین خود را براى او خالص مى پرستم وبگو من تنها خدا را مى -

 

 377ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   14و 13آیه 
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 جلوگیر عذاب دنیا، قطعیت عذاب آخرت«  فصل هكلم» 

 

 ،َو لَْو ال كِلَمةُ اْلفَصِل لَقُضَى بَْینُهْم  َو إِنَّ الظِلِمیَن لَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ ” ...   -

شد، و ... اگر كلمه فصل و قضاء حتمى نبود كار هالكتشان یكسره مى   -

 “ستمكاران عذابى دردناك دارند.

 

این آیه تهدید كفار است بر ظلمى كه كردند و نیز اشاره است به اینكه از قلم خدا 

 افتند و از عذابش رهائى ندارند، حال اگر بین آنها قضاء نراند و در دنیا عذابشان نكند،نمى

 در آخرت عذابى دردناك خواهند داشت.

 59ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  21آیه 

 

 چرا كیفر مجرمین در قیامت آتش و ضاللت شده؟
 

  إِنَّ اْلُمْجِرِمیَن فى ضلٍَل َو سعُرٍ ”  -

 ٍء َخلَْقنَهُ بِقَدَر،إِنَّا كلَّ شىْ . . .  -

 ،دارندمجرمین از موطن سعادت گمراه و در آتش افروخته قرار که به درستى   -

  “ .گیرى قبلى آفریدیمكه ما هر چیزى را با اندازه -

 

در پاسخ  ؟ هچرا كیفر مجرمین ضاللت و سعیر در قیامت و چشیدن مس سقر، شد

ایم، و براى اینكه ما هر چیزى را به قدر خلق كردهاین سؤال خدای تعالی می فرماید: 

قدرها كه در انسان معین شده حاصلش این است كه: براى هر چیزى قدرى است، و یكى از 

االفراد خلق كرده، طورى خلق كرده كه با  این است كه خداى سبحان او را نوعى كثیر

دگى دنیائیش اجتماعى زندگى مجبور باشد در زنازدواج و تناسل، افرادش زیاد شود، و نیز 

ناپایدارش براى آخرت پایدارش زاد و توشه جمع كند، و نیز یكى  كند، و از زندگى دنیاى

دیگر از قدرها این است كه در هر عصرى رسولى به سوى ایشان بفرستد، و به سوى 

سعادت دنیا و آخرت دعوتشان كند، هر كس دعوت آن رسول را بپذیرد رستگار گردد و 

تمند شود، و داخل بهشت و در جوار پروردگارش قرار گیرد، و هر كس آن را رد كند سعاد

شود كه: عذاب در نتیجه مفاد آیه این مى و مرتكب جرم شود در ضاللت و آتش قرار گیرد.

كفار به آتش بر وفق حكمت است، و از نظر اراده الهى به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، چون 

  قدر است. این نیز یكى از مصادیق

 144ص  19سوره قمر   المیزان ج   50و  49آیه                    
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 عذاب آخرت بزرگتر است !

 

 ،َكذَِلك اْلعَذَاب  َو لَعَذَاب االَِخَرةِ أَْكبُر  لَْو كانُوا یَْعلَُمونَ ”  -

آرى عذاب چنین است و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر مردم بناى  -

 “د.فهمیدن داشته باشن

كند، و انسان به وسیله همین مال و خداى تعالى انسان را با مال و اوالد امتحان مى

نیاز از پروردگار احساس نموده، در نتیجه شود و خود را بىاوالد طغیان نموده مغرور مى

كند، و اسباب ظاهرى و قدرت خود را شریك خدا اصال پروردگار خویش را فراموش مى

كند، در حالى كه غافل است از اینكه عذاب و ر معصیت پیدا مىگیرد، و قهرا جرأت بمى

 گرفته، و اینطور عذابش آماده شده، تا ناگهان بر سرش بتازد، و باوبال عملش دورادور او را 

 .ترین شكل رخ بنمایدانگیزترین و تلخهول

ینكه خواهد با نقل این داستان یك قاعده كلى براى همه انسانها بیان كند. اقرآن مى

فرمود: و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بفهمند، علتش این است كه عذاب آخرت 

تواند در برابرش مقاومت كند، عذابى است كه از قهر الهى منشا دارد، و چیزى و كسى نمى

خالصى از آن نیست، حتى مرگى هم به دنبال ندارد، به خالف عذابهاى دنیوى كه هم در 

پذیرد، عذاب آخرت از تمامى جهات بران است، و هم با مرگ پایان مىبعضى اوقات قابل ج

انتها است، نه چون عذابهاى دنیا كه باألخره تمام وجود، محیط به انسان است، و دائمى و بى

        شود.مى

 628ص  19سوره قلم المیزان ج  33آیه                            

 

 ام شدني است ؟آیا عذاب قیامت جاودان است یا تم

 

اى پذیرد و یا خالد و جاودانه است؟ مسئلهاین مسئله كه آیا عذاب قیامت انقطاع مى

است كه نظریه علماى اهل بحث در آن مختلف است، هم از نظر ادله عقلى و هم از جهت 

 ظواهر لفظى.

 

باید دانست كه كتاب خدا نص است در خلود و جاودانگى    :از جهت ظواهر لفظى -1

  فرماید:و مى

 و ما هم بخارجین من النار! ”  -

 “ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد!  -

نیز آنقدر زیاد است كه به اصطالح به حد  السالمسنت از طرق ائمه اهل بیت علیهم

ین حضرات روایت شده كه عذاب دوزخ قطع مي استفاضه رسیده، و اگر اخبار دیگرى از ا
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 شود و همیشگى نیست، به خاطر مخالفتش با صریح كتاب، طرد مي شود . 

 

شوند، به خاطر نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى   :از جهت عقل -2

تجردش و تخلقش به اخالق و ملكات فاضله یا رذیله و یا به خاطر احوال خوب و بدى كه 

نفس  كند كهین احوال و ملكات در نفس، صورتى نیكو و یا قبیح ایجاد مىا  ،كسب كرده

از آن صورت قبیح متالم مي شود . در  (1)نفس شقیهاز آن صورت نیكو متنعم، و  سعیده

صورتیكه این صورتها در نفس رسوخ نكرده باشد و صورى ناسازگار با ذات نفس باشد، 

بیند و فشار، گردد، براى اینكه عقل براى ناسازگارى دوام و اكثریت نمىبزودى زایل مى

تهاى رذیله و محكوم به زوال است. پس اگر ذات نفس سعیده باشد، صور زور و ناسازگارى

گردد و اگر ذات نفس شقیه باشد، صورتهاى نیكو و جمیل زشت دیر یا زود از آن زایل مى

  كه در آن نقش بسته، بزودى زایل مي شود.

و نفس خودش مي ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتیش، پس اگر نفس مؤمن به خاطر 

رود، چون با ذات ن مىگناهانى صورتهاى زشتى به خود گرفت سرانجام آن صورتها از بی

نفس سازگار نیست همچنانكه نفس كافر كه ذاتا شقى است، اگر به خاطر تكرار كارهائى 

اى به خود گرفت، آن صور باألخره از نفس زایل مي شود، چون محیط صالح صور حسنه

نفس با آن سازگار نیست. و همه این مطالب در آنصورت كه گفتیم: صورتها رسوخ نكرده 

  وشن است.باشد، ر

و اما در صورتیكه صورتهاى عارض بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد، و در 

اى به نفس داده باشد، مثال او را كه انسان بود و داراى نتیجه صورت جدیدى و نوعیت تازه

 صورت انساني بود، بخیل كند، كه چنین انسانى یك نوع جدیدى از انسانیت است. 

نوع یعنى انسان، نوعى است مجرد در نفس، و موجود  و این هم معلوم است كه این

مجرد دائمى الوجود است، در نتیجه هر گناهى كه از او صادر شود، در صورتي كه نفس 

او سعیده باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و خالصه عوامل خارجى گناه را به گردنش 

 گذاشته باشد، در

چشد و پاك مي شود، و از عذاب نجات مىچنین صورتى وبال و عذاب آن گناهان را 

 یابــد، ومى

در صورتیكه نفس او شقى باشد و با گناه سنخیت داشته باشد در این صورت هر چند كه هر 

زند به اذن خدا است و لیكن از آنجا كه گناهان بدون قسر و فشار چه از چنین نفسى سر مى

است، لذا چنین نفسى دائما در عذاب زند، چون نفس او نفسى گناه دوست از او سر مى

 خواهد ماند .

--------------------------------------------------------------                
 سوره طه گرفته شده که می فرماید: 123متضاد نفس سعیده از آیه نفس شقیه (1)

شود و نه نه گمراه مىرا پیروى كند  مراهدایت هر كه  -فاَلیَِضلُّ َوال یَشقَىاتَّبََع هُدَاى فََمِن »

 «.بختتیره 
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ل چنین انسانى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خویش است به وجهى ثَ و مَ 

ل كسى است كه به مرض مالیخولیا و یا مرض كابوس دائمى مبتال شده كه دائما ثَ مَ 

 زند، چنین كسىمىاش سر آور و زشت از قوه خیالیهصورتهائى هول انگیز و وحشت

كند و با آنها در جنگ و ستیز و باألخره در عذاب است، با همواره از آن صورتها فرار مى

 .اینكه خود او این صورتها را درست مي كند

گریزد؟ و مگر عذاب، غیر آن چیزى است كه انسان قبل از ابتالء بدان از آن مي 

آید؟ و این تعریف و مثال بر آن بر مى بعد از آنكه بدان مبتال شد، در جستجوى خالصى از

آن امور زشت و صورتهاى غیر جمیل كه انسان شقى در دار آخرتش با آنها روبرو مي 

 كند.شود، صدق مى

پس معلوم شد كه عذاب جاودانه و انقطاع ناپذیر، از انسان شقى، خود شقاوت و 

 بدبختى ذاتى او است، و كسى او را بدان مبتال نكرده است .

  

عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعیه شقاوت بارى است كه نفس انسان 

، ) و او را نوع مخصوصى از انسانها كرده، همانطور كه گاو نمي است شقى به خود گرفته

تواند روزى غیر گاو شود، ( این نوع انسان هم نمي تواند نوع دیگرى شود، چون تصور و 

ست كه نخست به اختیار خود گناهانى مرتكب شد و گفتگوى ما از چنین نفسى بعد از آن ا

سپس به دنبال آن گناهان احوالى پى در پى در نفس او پدید آمد، و به دنبالش استعداد شدیدى 

 در ذات نفس پیدا شد.

و همین شدت یافتن استعداد نفس، علتى است كه در تمامى حوادث باعث مي شود 

 پدید بیاورد. صورتى متناسب با سنخه آن استعداد در نفس

در نتیجه همانطور كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و مواد 

دیگرى كه انسان مركب از آن است، دیگر صحیح نیست بپرسیم چرا این مركب شعور پیدا 

كرده و چرا فكر دارد و چرا و چرا و صدها چراى دیگر، براى اینكه پاسخ به همه این 

 كه چون انسان شده است! سؤاالت یك كلمه است، و آن این است 

همچنین در مورد بحث ما، صحیح نیست بپرسیم چرا شقاوت دست از یقه او بر نمي 

زند؟ كه یكى از آن آثار، عذاب جاودانه است، چون دارد و دائما آثار شقاوت از آن سر مى

جواب همه اینها این است كه چون او به دست خود و به اختیار خود، خود را شقى ساخت، 

     !نى انسانى خاص كرد كه شقاوت، الزمه وجود او استیع

 622ص :    1المیزان ج : 

 تصور عذاب قیامت در دنیا

 و لویرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب،” -

 ان القوة هلل جمیعا، و ان هللا شدید العذاب! -
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 ایكاش این ستمكاران در همین دنیا،  -

 دیدند،مىبینند، را مىروزى را كه در آن عذاب  -

 دیدند كه نیرو همه و همه براى خداست، كه اگر چنین چیزى ممكن بود، مي -

  “دیدند كه خدا چقدر شدید العذاب است! و نیز مى -

 

 592ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  167تا  165آیه  

 

 ترس از عذاب نادیده خداوند

 

ُ بِشىْ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا لَیَْبلَُونَُّكُم ”  - ُ َّللاَّ َن الصْیِد تَنَالُهُ أَْیِدیُكْم َو ِرَماُحُكْم ِلیَْعلََم َّللاَّ ٍء م ِ

 ،َمن یَخافُهُ ِباْلغَْیِب  فََمِن اْعتَدَى بَْعدَ ذَِلك فَلَهُ َعذَاٌب أَِلیمٌ 

اى كسانى كه ایمان آوردید خداوند هر آینه و مسلما شما را با چیزى از شكار  -

شود شكار تا دسترس و تیررس شما به شما نزدیك مى آزماید بطورى كهمى

ترسد پس كسى كه از این به بعد از تا بداند كه كیست كه از او به غیب مى

  .“حدود خداوند تجاوز كند و در حال احرام شكار كند براى اوست عذابى دردناك 

 

معناى خوف بالغیب این است كه انسان از عذابهاى دردناك اخروى كه خداى 

اش نیست با اینكه محسوس به هیچیك از حواس ظاهره -تعالى انسان را از آنها تحذیر كرده 

و نیز “ انما تنذر من اتبع الذكر و خشى الرحمن بالغیب،:” فرماید بترسد، چنانكه مى -

 فرماید:مى

 للمتقین غیر بعید،  و ازلفت الجنة”    -

 هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، -

 “بالغیب و جاء بقلب منیب. من خشى الرحمان -

 “الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون،”   -

 

به این معنا است كه اگر كسى بعد از این “ فمن اعتدى بعد ذلك،”و اینكه فرمود: 

 امتحان از حدى كه خداوند برایش معین نموده تجاوز كند براى اوست عذابى دردناك.

آزماید تا بداند چه و چه كنایه باشد از شما را مىبعید نیست اینكه فرمود خداوند 

كند تا مردم تشخیص داده شوند كدام یك از آنان از عذاب اینكه بزودى پیشامدى را مقدر مى

ترسد، زیرا جهل در ساحت مقدس پروردگار راه ترسند و كدام یك نمىنادیده خداوند مى

و عاصى را تشخیص دهد، و به این ها مطیع ندارد، تا بخواهد با پیش آوردن این صحنه

   وسیله جهل خود را بر طرف سازد.

 204ص :    6سوره مائده    المیزان ج :  94آیه                        
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 خدا براي عذاب كردن شتاب ندارد!

 

ُ َوْعدَهُ  َو إِنَّ یَْوماً ِعندَ َرب ِ ”  - ك َكأَْلِف سنٍَة َو یَستَْعِجلُونَك بِاْلعَذَاِب َو لَن یْخِلف َّللاَّ

ا تَعُدُّونَ  مَّ  ،م ِ

خواهند، خدا از وعده خویش تخلف نكند كه نزد به شتاب از تو عذاب مى -

 “شمارید.پروردگار تو روزى چون هزار سال از سالهایى است كه شما مى

در این جمله حكم كرده به اینكه یك روز از روزهایى كه نزد خدا است برابر  

گیرد: چنین خدایى ترس از شماریم و نتیجه مىاست با هزار سال از روزهایى كه ما مى

دهد تا فوت ندارد تا در عذاب آنها عجله كند بلكه او حلیم و بزرگوار است، مهلتشان مى

گیرد ند آنگاه ایشان را در روزى كه برایشان مقدر شده مىدركات شقاوت خود را تكمیل كن

 تر كنند. توانند عقب بیندازند و نه نزدیكو آن وقت كه اجلشان رسید دیگر نمى

 550ص :    14سوره حج     المیزان ج :  47آیه                                       

 

 كیفر كساني كه از رحمت خدا مأیوسند؟

 

ْحَمتى َو أُولَئك لُهْم َعذَاٌب َو ”  - ِ َو ِلقَائِه أُولَئك یَئسوا ِمن رَّ الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَِت َّللاَّ

 ،أَِلیمٌ 

و كسانى كه به آیات خدا و دیدار او كفر ورزیدند آنان از رحمت من مایوسند  -

 “و آنان عذابى دردناك دارند.

 

وحدانیت حق تعالى، و نبوت رسول  اى است كه برتمامى ادله“ آیات هللا” مراد از 

و حقانیت معاد داللت دارد، چه آیات آفاقى، و چه معجزات نبوت،  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

كه یكى از آنها قرآن كریم است، پس كفر به آیات خدا به عمومیتش شامل كفر به معاد نیز 

اد را ذكر كرده، از قبیل ذكر شود، و اگر در عین حال دوباره كفر به لقاى خدا یعنى معمى

اش اشاره به اهمیت ایمان به آن است، چون با انكار معاد، خاص بعد از عام است، و نكته

 شود. امر دین به كلى لغو مى

و مراد از اینكه نسبت نومیدى به ایشان داده، یا این است كه واقعا نومید هم هستند، 

عتقادى به آن ندارد، قهرا از سعادت ابدى و چون حیات آخرت را منكرند، و كسى كه اصال ا

رحمت جاودانى نومید است، و یا كنایه است از قضایى كه خدا در باره بهشت رانده كه هیچ 

 كافرى داخل آن نشود . 

 176ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  23آیه          
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 عذاب وارونه شدن فهم انسان کافر

 

 لُهْم عَذَاٌب شِدیدٌ َوالَِّذیَن َءاَمنُوا َو عَِملُوا الصلَِحِت لُهم مَّغْفَِرةٌ َو أَْجٌر كَبِیٌر،الَِّذیَن كَفَُروا ”  -

َ یُِضلُّ َمن یَشاُء َو یْهِدى َمن  - ً  فَإِنَّ َّللاَّ أَ فََمن ُزی َِن لَهُ سوُء َعَمِلِه فََرَءاهُ َحسنا

 ...،یَشاءُ 

 

هاى صالح ایمان آورده و عملكسانى كه كافر شدند عذابى سخت و كسانى كه  -

 ،كردند مغفرت و اجرى بس بزرگ دارند

پس با این حال آیا كسى كه عمل زشتش در نظرش زیبا جلوه داده شده و آن  -

بیند یكسان است؟ بیند با كسى كه خوب را خوب و بد را بد مىرا كار نیكى مى

بخواهد هرگز، ولى این خدا است كه هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را 

 “....كندهدایت مى

  

خواهد اشاره مراد از كسى كه عمل زشتش در نظرش زیبا شده، كافر است، مى

كند به اینكه كافر فهمش منكوس و وارونه، و عقلش مقلوب شده، عمل خود را بر خالف 

 بیند. آنچه كه هست مى

كافرى كه وضعش چنین است، و مؤمنى كه بر خالف اوست، مساوى نیستند، 

راى اینكه خدا یكى از آن دو را به مشیت خود گمراه كرده، و آن كافر است، كه به خاطر ب

بیند، و دیگرى را به مشیت خود هدایت فرموده و آن مؤمن همین گمراهى، بد را خوب مى

 داند . دهد، و عمل زشت را زشت مىدارد و انجام مىاست كه عمل صالح را دوست مى

 ن گمراه كردن خدا، ابتدایى نیست.البته باید دانست كه ای

و كوتاه سخن اینكه: اختالف كافر و مؤمن از نظر عاقبتشان به حسب وعده الهى 

كه اولى را به عذاب و دومى را به رحمت وعده داده به خاطر اختالفى است كه آن دو از 

ختلف نظر اضالل و هدایت الهى دارند، و نشانه این اختالف آن است كه طرز دید آن دو م

 بیند . بیند و دیگرى زشت را زشت، و زیبا را زیبا مىاست، یكى زشت را زیبا مى

 22ص :    17سوره فاطر      المیزان ج :  7آیه     

 

 فراموشي روز حساب و تبعات آن

 

َّبِع اْلَهَوى َو ال   یَا دَاُودُ إِنَّا َجعَْلنَك َخِلیفَةً فى األَْرِض فَاْحُكم بَیَن النَّاِس ِبالَحق  ”  - تَت

ِ لَُهْم َعذَاٌب شِدیدُ بَِما نَسوا  ِ  إِنَّ الَِّذیَن یَِضلُّوَن َعن سبِیِل َّللاَّ فَیُِضلَّك َعن سبِیِل َّللاَّ

 ،یَْوَم الِحسابِ 

اى داوود ما تو را جانشین خود در زمین كردیم پس بین مردم به حق داورى  -
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كشد و معلوم ه بیراهه مىكن و به دنبال هواى نفس مرو كه از راه خدا ب

روند عذابى سخت دارند به جرم است كسانى كه از راه خدا به بیراهه مى

 “اینكه روز حساب را از یاد بردند.

 

شود كند به اینكه این كار باعث مىاین آیه نهى از پیروى هواى نفس را تعلیل مى

د دارد و منظور از انسان از روز حساب غافل شود و فراموشى روز قیامت هم عذاب شدی

 اعتنایى به امر آن است.فراموش كردن آن بى

در این آیه شریفه داللتى است بر اینكه هیچ ضاللتى از سبیل خدا، و یا به عبارت 

 دیگر هیچ معصیتى از معاصى منفك از نسیان روز حساب نیست.

و آنچه بین و ما خلقنا السماء و األرض و ما بینهما باطال ... ما آسمانها و زمین ” 

 “ آن دو است به بازى نیافریدیم و جز به حق خلق نكردیم.

بعد از آنكه كالم به یاد روز حساب منتهى شد، بر اصل ثبوت آن به دو حجت 

احتجاج نمود یكى احتجاج از طریق غایات است، چون اگر امر خلقت آسمانها و زمین و 

ر مؤجل منتهى نشود، امرى باطل آنچه بین آن دو است به سوى غایتى باقى و ثابت و غی

 خواهد بود.

یعنى اینكه خدا عالم را به “ ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار،” 

شود، در باطل و بدون غایت خلق كرده باشد و روز حسابى كه در آن نتیجه امور معلوم مى

   شان از عذاب آتش!كار نباشد، پندار و ظن كسانى است كه كافر شدند پس واى به حال ای

 298ص :    17سوره ص    المیزان ج :  26آیه                

 

 چه كساني را خدا در آخرت فراموش خواهد كرد؟

 

 ،فَذُوقُوا بَِما نَِسیتُْم ِلقَاَء یَْوِمكُْم َهذَا إِنَّا نَِسینَكْم َو ذُوقُوا َعذَاب اْلُخْلِد بَِما كُنتُْم تَْعَملُونَ ”  -

آنكه دیدار این روزتان را فراموش كردید، عذاب بكشید، كه ما نیز به سزاى  -

كردید عذاب جاوید را به فراموشیتان سپردیم، و به سزاى اعمالى كه مى

 “تحمل كنید.

كلمه نسیان به معناى محو شدن صورت ذهنى چیزى است از مركز و نیروى 

همین معناى كنایى مورد نظر  شود از بى اعتنایى به امرى مهم، وذاكره، و گاهى كنایه مى

 آیه است.

و معناى آیه این است كه وقتى قضاى حتمى رانده شده كه پیروان ابلیس عذاب را 

بچشند، پس شما نیز عذاب را بچشید، به خاطر اینكه به لقاى چنین روزى بى اعتنایى 

وز پاداش كردید، آن قدر كه حتى آن را انكار نمودید و عمل صالحى انجام ندادید، كه امر

نیكى بگیرید، چون ما نیز امروز به آنچه براى شما مهم است یعنى به سعادت و نجات شما 

 اعتناییم . بى
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فهماند چشیدن عذاب كه شما را مى“ فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون،” جمله 

 اعتناییتان به لقاى امروز ) آخرت(بدان مامور نمودیم، چشیدن عذاب دائمى است، و بى

 كردید!همان اعمال زشتى است كه مى

 380ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  14آیه              

 

 عذاب دردناک و نفی نظر و تکلم و تزکیه خدا از یهود

 

ِ َو أَْیَمنِهْم ثََمناً قَِلیالً أُولَئك ال َخلََق لَُهْم فى االَِخرَ ”  - ةِ َو إِنَّ الَِّذیَن یَشتُروَن بِعَْهِد َّللاَّ

ُ َو ال یَنظُر إِلَیِهْم یَْوَم اْلِقیََمِة َو ال یَُزكیِهْم َو لَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ   ،ال یُكل ُِمُهُم َّللاَّ

دهند و در مقابل متاع محققا كسانى كه عهد خدا و سوگندهاى خود را مى  -

اى ندارند و خدا در قیامت با آنان سخن خرند در آخرت بهرهقلیل دنیا را مى

نگرد و پاكشان ننموده، در عوض عذابى گوید و به نظر رحمت نمىنمى

 “دردناك دارند!

ر مبتذل و آسان نیست كه هر كس كرامت الهیه و محترم بودن در درگاه خدا آنقد

خود را به صرف خیال منتسب به خدا كند، و یا به آن برسد و یا هر متكبر و فریبكارى 

انتساب خود را كرامت پنداشته و نژاد خود و یا دودمانش را به مالك همین انتساب خیالى 

ى به عهد و پیمان تافته جدا بافته بداند، بلكه رسیدن به كرامت الهى شرایطى دارد و آن وفا

شود، یعنى خدا و داشتن تقوا در دین خدا است، اگر این شرائط تمام شد كرامت حاصل مى

گیرد، والیتى كه جز بندگان با تقواى خدا كسى به آدمى مورد محبت و والیت الهى قرار مى

اى است كه باعث آبادى دنیا و صالح رسد و اثر آن نصرت الهیه و حیات سعیدهآن نمى

 شود . اطن اهل دنیا و رفعت درجات آخرتشان مىب

پس كرامت الهیه این است نه اینكه خداى تعالى مردمى را بدون هیچ مزیتى بر 

تام به آنان بدهد تا هر چه صالح و چه طالح، سوار نموده و اختیار  -گردن همه بندگان خود 

امى و غیر اسرائیلى حق  هیچ - رفتارى دلشان خواست با بندگان او بكنند، یك روز بگویند

چون و چرا در كار ما اسرائیلیان كه اهل كتابیم ندارد، روز دیگر بگویند: تنها اولیاى خدا 

مائیم و نه هیچكس دیگر و روزى دیگر بگویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوئیم و با مطلق 

                          شان كند . العنان گذاشتنشان به سوى افساد در زمین و هالك ساختن حرث و نسل هدایت

 418ص :    3سوره آل عمران     المیزان ج :  77آیه               

 
 

 جزاي كفر به آیات خدا شدیدترین عذاب آخرت،

 

أَ فَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَِب َو تَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزاُء َمن یَْفعَُل ذَِلك ِمنكْم إِال ”  -

ا  ُ بِغَِفٍل َعمَّ ِخْزٌى فى اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا  َو یَْوَم اْلِقیََمِة یَُردُّوَن إِلى أَشد ِ اْلعَذَاِب  َو َما َّللاَّ
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 اشتَرُوا اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا بِاالَِخَرِة  فاَل یَخفَّف َعنُهُم اْلعَذَاب َو ال ُهْم تَْعَملُوَن أُولَئك الَِّذینَ 

 ! یُنصُرونَ 

 

ورزید و آورید و به بعضى دیگر كفر مىپس چرا به بعضى از كتاب ایمان مى -

پاداش كسي كه چنین كند به جز خوارى در زندگى دنیا و اینكه روز قیامت به 

   كنید غافل نیست. طرف بدترین عذاب برگردد چیست؟ و خدا از آنچه مى

327ص :    1المیزان ج :  سوره بقره  86تا  85آیه                                

                   

 

 مشمولین عذاب حتمي دوزخ

 

 ،إِنَّ الَِّذیَن َحقَّت َعلَیِهْم كِلَمت َرب ِك ال یُْؤِمنُونَ ”  -

 “محققا كسانى كه خدا بر گمراهیشان حكم كرده ایمان نخواهند آورد !  -

 

 از آیه فوق و آیات قبل آن سه نكته روشن مي شود:

لجاجت با حق و تكذیب به آیات خدا كلمه عذاب جاودانه را علیه انسان عناد و  -1

 سازد.حتمى مى

 سرمایه سعادت آدمى تنها ایمان است. -2

هر انسانى خواه ناخواه داراى ایمان هست، چه ایمان اختیارى و چه  -3

اضطرارى با این تفاوت كه ایمان اختیارى مقبول درگاه الهى است و آدمى را 

دهد، و اما ایمان اضطرارى كه زندگى دنیا و آخرت سوق مىبه سوى سعادت 

ایمان در هنگام دیدن عذاب است، نه در درگاه خداى تعالى مقبول است، و نه 

 كند.دردى را از او دوا مى

آن كلمه الهى كه علیه مكذبین به آیات خدا حتمى شده عبارت است از همان گفتارى 

شرى به آدم و همسرش و همه ذریه آن دو گفت، و كه در اولین روز تشریع شریعت عامه ب

قلنا اهبطوا منها جمیعا ... و الذین كفروا و كذبوا ”    قرآن كریم آن را اینگونه حكایت كرده:

 “ بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون.

 

تكذیب كنندگان آیات الهي كساني هستند كه كلمه عذاب دوزخ علیه آنان حتمى شده 

آورند، و به همین جهت است كه خاسر و زیانكارند، براى اینكه هایند كه ایمان نمىو همان

اند، و در نتیجه محروم از ایمان و سرمایه سعادت خود را كه همان ایمان است از دست داده

 اند. از بركاتى كه در دنیا و آخرت دارد شده

هیچ راهى به ایمان  و چون این كلمه علیه آنان حتمى شده كه ایمان نیاورند، پس

 -حتى یروا العذاب االلیم”آوردن ندارند هر چند كه تمامى معجزات هم برایشان اقامه شود، 
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آورند، ولى ایمان وقتى عذاب را ببینند البته ایمان مى“ تا آنكه عذاب الیم را ببینند،

 اى ندارد.اضطرارى فایده

ه كه بر اثر خسران و و خداى سبحان در كالم مجیدش این معنا را مكرر آورد

ایمان نیاوردن ایشان كلمه خدا علیه منكرین و مكذبین حتمى و محقق شده است، مثل آیه 

 شریفه:

 “ لقد حق القول على اكثرهم فهم ال یؤمنون،” 

 و آیه شریفه:

 و آیاتى دیگر.“ لینذر من كان حیا و یحق القول على الكافرین!”  

 184ص :    10سوره یونس   المیزان ج :  96آیه 

 

 مضاعف شدن عذاب

 

ِ ِمْن أَْوِلیَاَء  ” - ن دُوِن َّللاَّ أُولَئك لَْم یَُكونُوا ُمْعِجِزیَن فى األَْرِض َو َما كاَن لُهم م ِ

 ،یُضعَف لُهُم اْلعَذَاب  َما كانُوا یَستَِطیعُوَن السْمَع َو َما كانُوا یُْبِصُرونَ 

ن به ستوه آورند و اصوال غیرخدا توانند خدا را در زمیاینها بدانند كه نمى  -

هیچ اولیایى ندارند، عذابى مضاعف دارند، نه دیگر قدرت شنوایى برایشان 

 “ماند و نه نیروى بینایى.مى

ه قیامت أدهند و به نشبندند و آن را كج و معوج نشان مىكه راه خدا را مى کسانی

كند و راى آنان مضاعف مىخداى تعالى عذاب را ب“ یضاعف لهم العذاب،” ورزند،كفر مى

این مضاعف كردن عذاب براى این است كه آنها فاسق شدند، و سپس بر این فسق و تباهى 

 خود لجاجت و اصرار كردند.

و یا براى این است كه هم خودشان نافرمانى خدا را كردند و هم دیگران را به 

و هم عذاب معصیتى معصیت خدا واداشتند، به این جهت، هم عذاب معصیت خود را دارند 

  كه دیگران به تحریك آنان مرتكب شدند.

 283ص :    10سوره هود     المیزان ج :  20آیه 

 

 

 عذاب نزدیكتر دنیا، و عذاب اكبر قیامت

 

َن اْلعَذَاِب األَْدنى دُوَن اْلعَذَاِب األَْكبِر لَعَلَُّهْم یَْرِجعُونَ  -  ،َو لَنُِذیقَنَُّهم م ِ

چشانیم، شاید باز زودتر از عذاب بزرگ به آنها مىما عذاب نزدیك را  -

 “گردند.
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در این آیه شریفه نتیجه چشاندنشان عذاب دنیا را امید بازگشت قرار داده، و این 

بازگشتى كه آرزویش كرده همان بازگشت به خدا، یعنى توبه و انابه است، در نتیجه مراد از 

رایشان نازل كرد، تا زهر چشمى بگیرد، و عذاب أدنى عذاب دنیا خواهد بود، كه خداوند ب

از عذاب بزرگ قیامت بترساند، و در نتیجه قبل از رسیدن عذاب استیصال توبه كنند، و 

 بنابراین مراد از عذاب اكبر هم عذاب قیامت خواهد بود.

گویا این آیه در مقام بیان علت مطالب قبل یعنى چشاندن عذاب ادنى قبل از عذاب 

كنیم كه مرتكب شدیدترین ظلم شدند، و رماید به این علت ایشان را عذاب مىفاكبر است، مى

كردند، پس اینان مجرمینند، و خدا از آن این است كه از آیات ما بعد از تذكر اعراض مى

 مجرمین انتقام خواهد گرفت.

 397ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  22و 21آیه       

 

 

 عذاب، و آتش رهائي ناپذیر هتحقق كلم

 

 أَ فََمْن َحقَّ َعلَْیِه كِلَمةُ اْلعَذَاِب أَ فَأَنت تُنِقذُ َمن فى النَّاِر،”  -

خواهى كسى را كه داخل آتش آیا كسى كه عذاب برایش حتمى شده آیا تو مى -

 “است نجات دهى؟،

 

 یابد ؟آیا كسى كه كلمه عذاب بر او ثابت شده، از عذاب نجات مى

 

عذاب براى هر كس كه كفر بورزد آن روز ثابت شد كه آدم به سوى زمین  كلمه

و الذین كفروا و كذبوا بایتنا اولئك اصحاب النار هم ” كرد، در آن روز به او گفتند:هبوط مى

 و در این معنا آیات دیگرى نیز هست.“ فیها خالدون،

 382ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  19آیه 

 

 دنیا و عذاب اكبر در آخرتعذاب خزي در 

 

 َكذَّب الَِّذیَن ِمن قَْبِلِهْم فَأَتَاُهُم اْلعَذَاب ِمْن َحْیث ال یَشعُُروَن،”  -

ُ الِخْزى فى الَحیَوةِ الدُّْنیَا  َو لَعَذَاب االَِخَرةِ أَْكبُر  لَْو كانُوا یَْعلَُمونَ  -  ،فَأَذَاقَُهُم َّللاَّ

خدا را تكذیب كردند در نتیجه، عذاب  كسانى هم كه قبل از ایشان بودند آیات -

 دادند،كه احتمالش را هم نمى آنان را گرفت در حالى

پس خداى تعالى خوارى در زندگى دنیا را به آنان چشانید و هر آینه عذاب  -
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 “آخرت بزرگتر است اگر بفهمند.

 

شوند، تا مایه این آیات بیان عذاب خزى است، كه بعضى از كفار بدان مبتال مى

 عبرت دیگران شوند.

كلمه خزى به معناى ذلت و خوارى است و خدا به كفار این قسم عذاب را به 

صورتهاى مختلف چشانید: گاهى به وسیله غرق و گاهى به فرو رفتن در زمین، گاهى با 

 صیحه آسمانى، گاهى با زلزله و مسخ شدن، و یا كشتار دسته جمعى.

و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است   -ْو كانُوا یَْعلَُمونَ َو لَعَذَاب االَِخَرةِ أَْكبُر  لَ ” 

           “اگر بفهمند.

 392ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  26و25آیه    

 

 عذاب خواركنندة دنیا و عذاب مقیم آخرت

 

 ،قُْل یَقَْوِم اْعَملُوا َعلى َمكانَِتكْم إِنى َعاِمٌل  فَسْوف تَْعلَُمونَ ”  -

ِقیمٌ َمن یَأْتِ  -  ،یِه َعذَاٌب یْخِزیِه َو یِحلُّ َعلَْیِه َعذَاٌب مُّ

پردازم به بگو اى قوم ! به همین كفر خود ادامه دهید من نیز به كار خود مى -

 زودى خواهید فهمید،

كند و به عذابى دائم شود، و عذاب او را خوار مىكه چه كسى دچار عذاب مى -

 “شود.دچار مى

 

عذاب مقیم به معناى عذاب دایم است، و مناسب با “ مقیم،و یحل علیه عذاب ” 

حلول هم همین است، و جدا كردن عذابى كه خواركننده است از عذاب مقیم، شاهد آن است 

كه مراد از اولى، عذاب دنیا و مراد از دومى عذاب آخرت است، و در این جمله شدیدترین 

 تهدید است.

 406ص :    17زان ج : سوره زمر    المی 40و  39آیه        

 

 ندامت وقت دیدن عذاب و آرزوي برگشت به دنیا

 

ِ َو إِن ُكنت لَِمَن السِخِرینَ ”  - طت فى َجنِب َّللاَّ  ،أَن تَقُوَل نَْفٌس یََحسَرتى َعلى َما فَرَّ

َ َهدَاني لَكنت ِمَن اْلُمتَِّقینَ  -  ،أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ َّللاَّ

ةً فَأَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسنِینَ أَْو تَقُوَل ِحیَن تََرى  -  ،اْلعَذَاب لَْو أَنَّ لى كرَّ

ها گوید: وا حسرتا بر من از آن ستمبترسید از روزى كه هر كسى به خود مى -

كنم كه به راستى از مسخره كنندگان كه به درگاه خدا روا داشتم، اعتراف مى
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 بودم،

 بودم،ران مىگوید: اگر خدا هدایتم كرده بود از پرهیزكاو یا مى -

توانستم برگردم و از گوید: ایكاش مىبیند مىو یا وقتى عذاب را مى -

 “!شدم نیكوكاران مى

  

اى كه از نفس نقل كرده، مترتب بر ترتیب صدورش از مجرمین این سه جمله

شوند كه امروز روزى است كه جزاى اعمال را است، چون در قیامت مجرمین متوجه مى

خورند و اند، و وقت تدارك هم گذشته، لذا حسرت مىدر عمل كوتاهى كردهدهند و ایشان مى

 “ یا حسرتا على ما فرطت...!” گویند:زنند و مىبه حسرت فریاد مى

حتى اذا جاءتهم الساعة ” در خصوص این اظهار حسرت در جاى دیگر فرموده:

 “بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فیها.

رسیدگى شد و به متقین دستور داده شود كه به بهشت در  آنگاه وقتى به حسابشان

لو ان ” گویند:آن وقت تعلل كرده مى“ و امتازوا الیوم ایها المجرمون،” شود:آیند و گفته مى

در  “بودم.اگر خدا مرا هم هدایت كرده بود، از متقیان مى -هللا هدینى لكنت من المتقین 

بیامد و تو به آیات من تكذیب كردى و از پذیرفتن  آرى آیات من برایت” گویند: پاسخش مى

 “بودى!  آن تكبر نمودى و اصوال از كافران

برند، و سپس به رسد كه به آتش در آیند و بر كنار آتششان مىو چون دستور مى

گشتند تا در آنجا كار نیك كنند و كنند اى كاش به دنیا برمىكنند آرزو مىآتش واردشان مى

   “ أو تقول حین ترى العذاب لو ان لى كرة.” سعادتمند شوند:

 429ص :    17المیزان ج :    سوره زمر  59تا  56آیه                     

 

 عذاب شدید تهیه شده براي دوستاران یهود

 

نُكْم َو ال ِمنُهْم َو یْحِلفُوَن ”  - ا ُهم م ِ ُ َعلَیِهم مَّ أَ لَْم تََر ِإلى الَِّذیَن تََولَّْوا قَْوماً َغِضب َّللاَّ

 َعلى اْلَكِذِب َو ُهْم یَْعلَُمون،

ُ لهُ  -  ،داً  إِنَُّهْم ساَء َما كانُوا یَْعَملُونَ ْم َعذَاباً شِدیأََعدَّ َّللاَّ

مگر آن كسان را ندیدي كه قومي را كه خدا غضبشان كرده به دوستي گرفته  -

خورند با اینكه اند، آنان نه از شمایند و نه از ایشان، سوگند به دروغ مى

 دانند،مى

خداى تعالى براى آنان عذابى سخت آماده كرده چون اعمالى را كه انجام  -

 “دهند بد است.مى

 

دارند منظور از قومى كه خدا بر آنان غضب فرموده و منافقین آنان را دوست مى

من لعنه هللا و غضب علیه و جعل منهم القردة و ” شان فرموده:یهود است، كه در باره
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 “الخنازیر و عبد الطاغوت.

رسند شما مىاین منافقین به خاطر تحیر و سرگردانیشان بین كفر و ایمان وقتى به 

كنند، اینان نه از شما مسلمانان رسند اظهار دوستى مىاظهار مسلمانى، و وقتى به یهود مى

 هستند و نه از یهود. 

و این صفت منافقین بر حسب ظاهر حالشان است، و گرنه واقعیت حالشان این 

كم فانه و من یتولهم من”است كه ملحق به یهودند، چون خداى تعالى در جاى دیگر فرموده:

 “ منهم.

خداى تعالى براى آنان عذابى سخت تهیه دیده، به علت اینكه در عمل زشت خود 

 مداومت دارند.

لن تغنى عنهم اموالهم و ال اوالدهم من هللا شیئا اولئك اصحاب النار هم فیها ” 

كرد چنین وضعى به خود بگیرند متاع زندگى اى كه وادارشان مىیعنى آن انگیزه“ خالدون،

اى كه دارند، دنیا است كه همان اموال و اوالد است، و لیكن با در نظر داشتن عذاب جاودانه

را برایشان معین فرموده، و اینكه چقدر احتیاج به خالصى از آن دارند،  و خداى تعالى آن

خالصى آنان مؤثر باشد، پس تا دیر نشده به خدا ایمان تواند در آن متاع دنیا به هیچ وجه نمى

  .بپرستندبیاورند، و او را 

 335ص  19سوره مجادله  المیزان ج   15و  14آیه     

 

 دخول در عذاب اعراض از یاد خدا سبب اصلي

 

 َو َمن یُْعِرض َعن ِذْكِر َرب ِِه یَسلُْكهُ َعذَاباً صعَداً،” ...   -

.. و كسى كه از یاد پروردگارش اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار . -

 “اندازد.مى

 

اعراض از ذكر خدا الزمه استقامت نداشتن بر طریقه است، و اصل در سلوك 

ین جهت بجاى اینكه ملزوم را بیاورد الزمه آن را ذكر كرد، عذاب هم همین است، و به هم

عذاب تا به این وسیله بفهماند سبب اصلى در دخول آتش همین اعراض از ذكر خداست . 

   كند.تر مىمغلوب شود، و معذب راصعد هم آن عذابى است كه دائما بیشتر مى

 72ص  20سوره جن المیزان ج   17آیه            

 اكبرعذاب    
 

ُ اْلعَذَاب األَْكبَر،”  - بُهُ َّللاَّ  فَیُعَذ ِ

 ،إِنَّ إِلَْینَا إِیَابُهمْ  -

 ،ثمَّ إِنَّ َعلَْینَا ِحسابُهم -
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 كه خدا ایشان را به عذاب اكبر قیامت شكنجه خواهد كرد، -

 آیند،آرى محققا به سوى ما مى -

 “و حسابشان به عهده ما است. -

 

منظور از عذاب اكبر عذاب جهنم است، و آیه شریفه محاذى آیه سوره اعلى است 

 “ الذى یصلى النار الكبرى.” فرمود:كه مى

این جمله در مقام بیان علت “ تنها برگشتشان به سوى ما است، -ان الینا ایابهم” 

 عذاب اكبر در آیه قبل است.

 ست.و حسابشان به عهده ما ا“ ثم ان علینا حسابهم،” 

 461ص  20سوره غاشیه المیزان ج   26تا  24آیه              

 

  شدت اخذ الهي

 

 “ ان بطش ربك لشدید،” 

 

 كلمه بطش خود به معناى گرفتن چیزى با خشم و صولت است.

مراد از شدت بطش با در نظر گرفتن اینكه گفتیم بطش عبارت است از گرفتن به 

طش او را جلوگیرى كند، و كسى نیست كه حكم او تواند بشدت، این است كه هیچ كس نمى

مگر آنكه حكم دیگرى از او، جلو حكم اولش  -حال هر حكمى كه رانده باشد  -را رد نماید، 

 را بگیرد . 

 414ص  20سوره بروج المیزان ج   16تا  1آیه  

    

 عذاب آتش در آخرت براي مخالفت با خدا و رسولش

 

ُ َعلَْیِهُم اْلَجالَء لَعَذَّبُهْم فى الدُّْنیَا َو لُهْم فى االَِخَرةِ َعذَاب النَّاِر،َولَْوال أَن َكتَب ”  -  َّللاَّ

و اگر نه این بود كه خدا جالى وطن را براى آنان مقدر كرده بود هر آینه در  -

 “كرد و به هر حال در آخرت عذاب آتش دارند.دنیا عذابشان مى

  

سرنوشت را براى یهود بني النضیر ننوشته بود مي فرماید: اگر خداى تعالى این 

كه جان خود را برداشته و جالى وطن كنند، در دنیا به عذاب انقراض یا قتل یا اسیرى 

كرد، همانطور كه با بنى قریظه چنین كرد، ولى در هر حال در آخرت به گرفتارشان مى

 سازد.عذاب آتش معذبشان مى

 “ .من یشاق هللا فان هللا شدید العقابذلك بانهم شاقوا هللا و رسوله و ” 
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 351ص  19سوره حشر  المیزان ج   3آیه  

 

 

 لعن دنیا و آخرت و عذاب عظیم

 

ْم الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ َو لهُ إِنَّ الَِّذیَن یَْرُموَن اْلُمْحصنَِت اْلغَِفلَِت اْلُمْؤِمنَِت لُِعنُوا فى ”  -

 ،َعذَاٌب َعِظیمٌ 

ایمان عفیف بى خبر از كار بد ، تهمت بستند محققا در كسانى كه به زنان با  -

 “دنیا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد.

 

اینكه از مؤمنات سه صفت را بر شمرده، به منظور داللت بر عظمت معصیت 

تامى هستند براى اینكه بوده، چون صفت شوهر داشتن و عفت و غفلت و ایمان هر یك سبب 

گناه را مظلوم جلوه دهند، تا چه رسد به  نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى

اینكه همه آن صفات با هم جمع باشند، یعنى زن متهم به زنا، هم شوهردار باشد، هم عفیف، 

هم با ایمان، و هم غافل از چنین نسبت كه در این صورت نسبت زنا به او دادن ظلمى 

تر خواهد بود، و كیفرش لعنت در دنیا و آخرت، و عذاب عظیم اهى عظیمبزرگتر، و گن

    خواهد بود.

 134ص :    15سوره  نور  المیزان ج :  23آیه                                            

 

 تصور باطل مشركین از كرامت آخرت

 

 ،نْحُن بُِمعَذَّبِینَ َو قَالُوا نْحُن أَكثُر أَْمَوالً َو أَْولَداً َو َما ”  -

 “شویم.و گفتند: ما اموال و اوالد بیشترى داریم، و هرگز عذاب نمى -

 

هاى مادى همین است، كه قلب آدمى ور شدن در نعمتخاصیت اتراف و غوطه

ها متعلق شود، و آنها را عظیم بشمارد، و سعادت خود را در داشتن آنها بداند، حاال چه بدان

د، یا مخالف آن، در نتیجه همواره به یاد حیات ظاهرى دنیا بوده، اینكه موافق حق باش

 كند.ماوراى آن را فراموش مى

مشركین از آن جا كه برخوردار از مال و اوالد بودند، مغرور شدند، و پنداشتند 

معناى  كه در درگاه خدا احترامى دارند، و این كرامت و حرمت را همیشه خواهند داشت، و

ت كه: ما در درگاه خدا داراى كرامتیم، شاهدش هم این است كه این همه كالمشان این اس

مال و اوالدمان داده، و ما همیشه این كرامت را خواهیم داشت، پس اگر هم عذابى باشد، ما 
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 معذب نخواهیم بود.

   578ص :    16سوره سبا   المیزان ج :  35آیه 

 

 عذاب دردناك علماي مشرك مسیحي

 

َ ثَاِلث ثَلَثٍَة  َو َما ِمْن إِلٍَه إِال إِلَهٌ َوِحدٌ  َو ِإن لَّْم یَنتَُهوا لَّقَْد ”  - كفََر الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ َّللاَّ

ا یَقُولُوَن لَیََمسنَّ الَِّذیَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ   ،َعمَّ

گانه است هر آینه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانیم سه  -

و حال آنكه هیچ معبودى جز خداى واحد نیست و اگر دست از این 

افتد كه بر هایشان بر ندارند بطور حتم عذابى دردناك بجان كسانى مىگفته

 .“ها پافشارى نموده و همچنان آنرا ادامه میدهند این گفته

 

 «،گانه استهر آینه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانیم سه» 

روح، یعنى كلمه هللا بر  -3پسر  -2پدر  -1یعنى یكى از سه چیزى كه بترتیب عبارتند از : 

 هر یك از این سه چیز منطبق است.

له خورد اینكه: اب، اله است، ابن، اها زیاد به چشم مىدر ابواب مختلف انجیل

  است و روح، اله است.

ها معناى واقعى تثلیث را در نظر ندارند، و آنرا جویده و در حقیقت عامه مسیحى

دهند، و لیكن علماى اند، و بظاهر نسبت تثلیث به خود مىبصورت چیز دیگرى در آورده

ان خونریزیها از دانشمندانشآنها معناى واقعى تثلیث را قائلند، آرى همه این اختالفات و 

ان ” فرماید:جنایتكارى و ظلم و ستم شان مى باشد، از كسانى است كه خداى سبحان درمى

و ما تفرقوا اال من بعد ما جائهم العلم ” فرماید: تا آنجا كه مى“ اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه،

  “بغیا بینهم.

ك جا و توان در خصوص این مساله نسبت به عموم ملت مسیح حكم یبنا بر این نمى

شان داراى كفر حقیقى كلى كرد، براى اینكه بین مردم عامى آنها و علمایشان فرق است، همه

كه برگشتن آن به استضعاف نباشد نیستند، و كفرى كه عبارت باشد از انكار توحید و تكذیب 

آیات خدا، مخصوص است به علماى آنها، و مابقى مستضعف و عوامند، و خداوند در 

ات كسانى را كه كفر بورزند و آیات خداى را تكذیب كنند به خلود در آتش بسیارى از آی

و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النارهم فیها ” فرماید:تهدید كرده، از آن جمله مى

  و همچنین آیات دیگر . “ خالدون.

 101ص :    6سوره مائده    المیزان ج :  72آیه                       
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 چهارم  فصل  

 

 

  ذابذابشریکان عـشریکان عـ  

 

 

  شریکان عذاب و دعوای آنها

 

 ،َو أَْقبََل بَْعضُهْم َعلى بَْعٍض یَتَساَءلُونَ ”  -

 “كنند....كنند و از یكدیگر پرسش مىبعضى به بعضى رو مى -

 

این آیه حكایت مخاصمه تابعین و متبوعین است كه در روز قیامت با یكدیگر 

پرسند كه شما متبوعین و رؤسا چرا ما را به كفر كشاندید و آن دارند، این عده از آن عده مى

 گویند: شما چرا به حرف ما گوش دادید، مگر ما شما را مجبور كردیم؟ عده در پاسخ مى

فرماید: تابعین و متبوعین هر مى“ مشتركون...یستكبرون، فانهم یومئذ فى العذاب” 

دو در عذاب شریكند، براى اینكه در ظلم شركت داشتند و یكدیگر را بر جرم كمك 

 كردند، و هیچ یك بر دیگرى مزیت نداشتند. مى

 200ص :    17سوره صافات   المیزان ج :  32تا27آیه       

 

 تخاصم تابعان و متبوعان دوزخى 

 

عَُكْم  ال َمْرَحبَا بِهْم  إِنُهْم صالُوا النَّار، ” - ْقتَِحٌم مَّ  َهذَا فَْوٌج مُّ

گویند: بینید پیروان شما پیشوایانند، در پاسخ مىاین فوج انبوه كه با خود مى -

 “مرحبا برایشان مباد، چون بطور قطع داخل آتش خواهند شد.

 

كند. طاغیان بودند حكایت مىاین آیه تخاصم تابعان و متبوعان دوزخى را كه از 

“ بینید پیروان شما پیشوایانند! این فوج انبوه كه با خود مى -هذا فوج مقتحم معكم” جمله 

خطابى است از ناحیه خداى تعالى به متبوعین، و كلمه هذا اشاره به فوجى از تابعین است 

ن به سختى و روند، و كلمه مقتحم به معناى داخل شدكه دنبال متبوعین به دوزخ مى

 دشوارى است . 

 334ص :    17سوره ص    المیزان ج :  61تا  59آیه         
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 تخاصم جهنمیان درباره رستگاري مؤمنان

 

َن األَشَراِر،”  -  َو قَالُوا َما لَنَا ال نََرى ِرَجاالً ُكنَّا نَعُدُُّهم م ِ

ًّ أَْم َزاغَ  -  ت َعنُهُم األَْبصر،أَتَخْذنَُهْم ِسْخِریا

 إِنَّ ذَِلك لَحقٌّ تَخاصُم أَْهِل النَّار، -

بینیم مردانى را كه همواره از اشرارشان شود ما را كه نمىو گفتند چه مى -

 پنداشتیم؟ مى

 افتد؟آیا آنان را به خطا مسخره گرفته بودیم یا چشمهایمان به آنان نمى -

 “این است به حقیقت تخاصم اهل آتش. -

 

كند كه این تخاصم اهل دوزخ امرى بیان مى“ ذلك لحق تخاصم اهل النار،ان ” 

است ثابت و واقع شدنى كه هیچ تردیدى در وقوعش نیست، چون در حقیقت تخاصم آن 

روزشان كشف و ظهور ملكاتى است كه دلهایشان در دنیا، در اثر ممارست در تنازع و 

 تشاجر كسب كرده است.

 335ص :    17المیزان ج :   سوره ص   64تا  62آیه    

                                           

 محاجه  ضعفاء آل فرعون با مستكبرین در آتش
 

ا َو َعِشیًّا  َو  ،َو َحاَق بِئَاِل فِْرَعْوَن سوُء اْلعَذَابِ ...  ”  - النَّاُر یُْعَرضوَن َعلَیَها ُغدُوًّ

 ،اَل فِْرَعْوَن أَشدَّ اْلعَذَابیَْوَم تَقُوُم الساَعةُ أَْدِخلُوا ءَ 

وَن فى النَّاِر فَیَقُوُل الضعَفَُؤا ِللَِّذیَن استَكبُروا إِنَّا ُكنَّا لَُكْم تَبَعاً فََهْل أَنتُم  - َو إِْذ یَتََحاجُّ

َن النَّار، ْغنُوَن َعنَّا نَِصیباً م ِ  مُّ

ر آن آتشى كه هر صبح و شام ب، و بدترین عذاب متوجه آل فرعون شد  ...  -

شود اى آل شوند تا قیامت به پا شود و چون به پا شد گفته مىعرضه مى

 ،فرعون داخل شدیدترین عذاب شوید

كنند ضعفاء به گردنكشان همان روزى كه در آتش با یكدیگر بگو مگو مى -

توانید مقدارى از این گویند ما در دنیا پیرو شما بودیم حال آیا امروز مىمى

 “برگردانید؟عذاب آتش را از ما 

كردند و ضعفاى مى عذاب سوء بر آل فرعون وقتى نازل شد كه در آتش محاجه

توانید كارى براى ما گویند: ما در دنیا تابع شما بودیم، حال آیا مىایشان به اقویاى متكبر مى

 بكنید و مقدارى از این آتش و عذاب را از ما بردارید؟

نسبت به اقویا و  تملقى است كه در دنیااین سخن از ایشان در حقیقت ظهور ملكه 

شدند، نه به خداى تعالى و گرنه اگر بزرگان خود داشتند كه در هر شدتى به آنها پناهنده مى
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دانند كه خود اقویا كنند، با اینكه مىظهور قهرى آن ملكه نباشد، چگونه چنین درخواستى مى

 گرفتارترند.

از مردم دوزخ حكایت شده، مثل اینكه  از اینگونه ظهورها نظائرى در قرآن كریم

خورند، و كارهایى كه گیرند و سوگند دروغ مىدر آنجا همان دروغگویى دنیا را از سر مى

نمایند و از این قبیل اظهارات كه همه از باب كنند و یكدیگر را تكذیب مىاند حاشا مىكرده

 ظهور ملكات دنیوى است . 

این آیه پاسخى است كه “ ها ان هللا قد حكم بین العباد،قال الذین استكبروا انا كل فی” 

دهند، حاصلش این است كه: امروز روز جزا است، نه روز عمل، امروز اقویا به ضعفا مى

كردیم و خود را اند، آن خیالهایى كه ما در دنیا در باره خود مىهمه اسباب از تاثیر افتاده

، امروز حال ما و حال شما یكى است، چون پنداشتیم همه بیهوده شدقوى و نیرومند مى

 بینید كه هر دو طایفه در آتشیم.مى

  !«ان هللا قد حكم بین العباد » -

  509ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :  48و  47آیه 

 

 آیا امكاني براي خروج از جهنم نیست؟
 

ن سبِیلٍ ”  -  ،فََهْل إِلى ُخُروجٍ م ِ

 “از آتش هست؟ آیا راهى براى بیرون شدن  -

 

خواهیم ما از دوزخ خارج بشویم، به هر طریق و هر قسم خروج كه مي گویند مى

باشد راضى هستیم. این خود داللت دارد بر نهایت درجه فشار و ناراحتى، اما هیچ راهى به 

سوى خروج ندارند، چون روز قیامت روزى است كه تمامى درها به روى كفار بسته 

ماند، كه امید آن رود كه اثر كند افتد، و دیگر سببى نمىها از كار مىسببشود و تمامى مى

 و ایشان را از عذاب خالص سازد.

 ذلكم بانه اذا دعى هللا وحده كفرتم و ان یشرك به تؤمنوا ...” 

شد كفر این عذاب شما بدان جهت است كه وقتى خدا به تنهایى خوانده مى

آوردید، پس حكم شد به آن ایمان مىزیده مىورزیدید، و چون به وى شرك ورمى

ِ اْلعَلى   تنها از آن خداى بلند مرتبه بزرگ است:  “اْلَكبِیِر!   فَالُحْكُم َّللَّ

 

 474ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   12و  11آیه 
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 حسرت مجرمین و گمراهان در جحیم

 

 ،َو ال صِدیٍق َحِمیم، ا لَنَا ِمن شِفِعینَ فَمَ ، َو َما أَضلَّنَا إِال اْلُمْجِرُمونَ »  -

ةً فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِین  -  ،فَلَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

 

 مگر مجرمان، ما را گمراه نكردند -

 ،و نه دوستانى صمیمى، و اكنون نه شفیعانى داریم -

 .«شدیمكاش بازگشتى داشتیم و مؤمن مى -

 

گویند، حسرت از اینكه نه رفیق مىاین سخن را اهل دوزخ به عنوان حسرت 

 .دلسوزى دارند، كه ایشان را شفاعت كند و نه دوستى كه به دادشان برسد

اشاره  «،ما از شافعان هیچ كس نداریم »خدای تعالی از زبان آنها فرمود:اینكه 

اى در كار نبود كه اقتضاء كند است به اینكه در آن روز شافعانى هستند و گرنه، هیچ نكته

و در روایت هم آمده كه  .فع را به لفظ جمع بیاورد، بلكه جا داشت بفرماید ما شافع نداریمشا

بینند مالئكه و انبیاء و بعضى از مؤمنین گویند كه مىاین سخن را وقتى از در حسرت مى

 .كننددیگران را شفاعت مى

ةً فَنَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِین»  كنند كه اى كاش جمله مشركین آرزو مى در این «،فَلَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

 به دنیا برگردند و از مؤمنین باشند تا به آن سعادتى كه مؤمنین رسیدند ایشان نیز برسند.

 406ص :    15سوره شعرا     المیزان ج : 99و96آیه      

 

 درخواست تخیف عذاب از طریق خازنان جهنم 
 

َن اْلعَذَابِ َو قَاَل الَِّذیَن فى النَّاِر ”  -  ،ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم یَخف ِف َعنَّا یَْوماً م ِ

گویند پروردگارتان را بخوانید و همه آنها كه در آتشند به خازنان دوزخ مى -

 “یك روز هم كه شده عذاب را بر ما تخفیف دهد.

 

ى سبحان آن این آیه شریفه حكایت گفتگوى دوزخیان با خازنان جهنم است، كه خدا

را دنبال داستان آل فرعون آورده است. و اگر دوزخیان از خازنان جهنم التماس دعا 

 كنند، چون از استجابت دعاى خود مایوسند.مى

دعایشان مستجاب نیست .  گفتند: خودتان دعا كنید و در ضمن متوجهشان كردند كه

 “! و ما دعاء الكافرین اال فى ضالل” 

اوال دعا، دعا و طلب حقیقى باید  شود؟  براى اینكه ب نمىچرا دعاى كافر مستجا

باشد، نه بازى و شوخى، و ثانیا ارتباط آن حقیقتا به خدا باشد، یعنى دعا كننده تنها از خدا 
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حاجت بخواهد و در این خواستنش از تمامى اسبابهایى كه به نظرش سبب هستند منقطع 

 گردد  

كند، و حقیقت آن را د و آن را انكار مىورزو كسى كه به عذاب آخرت كفر مى

تواند چنین تواند رفع آن را به طور جدى از خدا بخواهد، و چگونه مىپوشاند، نمىمى

  دقت بفرمایید! -توسلى جدى داشته باشد؟ با اینكه در دنیا آن را كسب نكرده بود

 510ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :  49آیه                  

 

 

 نومیدی مجرمین از رهائی و تخفیف عذاب دائمی جهنم

 

 ،إِنَّ اْلُمْجِرِمیَن فى َعذَاِب َجَهنََّم َخِلدُونَ ”   -

 ،ال یُفَتُر َعْنُهْم َو ُهْم فِیِه ُمْبِلسونَ  -

 به درستى مجرمین در عذاب جهنم جاودانند، -

 “و هیچ تخفیفى برایشان نیست، و براى همیشه از نجات مایوسند. -

فرماید: مجرمین كه در عذاب جهنم قرار دارند از رحمت خدا و یا از بیرون مى

 شدن از دوزخ نومیدند.

ایم و لیكن ما به ایشان ستم نكرده -و ما ظلمناهم و لكن كانوا هم الظالمین” 

براى اینكه خداى تعالى تنها جزاى اعمالشان را به ایشان داده “ خودشان ستمكاران بودند!

را با اعمال زشت به شقاوت و  دشان بودند كه به خود ستم كردند، و نفس خویشپس این خو

 هالكت افكندند.

 184ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  75و 74آیه 

 

 درخواست ماکثون از مالک یا دربان جهنم 

 

 ،إِنَّ اْلُمْجِرِمیَن فى َعذَاِب َجَهنََّم َخِلدُونَ ”   -

 ،فِیِه ُمْبِلسونَ  ال یُفَتُر َعْنُهْم َو ُهمْ  -

 ،َو َما ظلَْمنَُهْم َو لَِكن كانُوا ُهُم الظِلِمین -

ِكثُونَ  -  ! َو نَادَْوا یََمِلك ِلیَْقِض َعلَْینَا َربُّك  قَاَل إِنَّكم مَّ

 

 به درستى مجرمین در عذاب جهنم جاودانند، -

 و هیچ تخفیفى برایشان نیست، و براى همیشه از نجات مایوسند.   -

  ،ایشان ستم نكردیم لیكن خودشان ستمگر بودندو ما به  -

و ندا كردند كه هان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را  -
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 “ !ایدگوید: نه، شما دیگر مرگ ندارید، و همیشه زندهبرساند، مى

 

كنند و آنچه را كه باید از خدا بخواهند از او مجرمین، مالك دوزخ را خطاب مى

خواهند، و این بدان جهت است كه اهل دوزخ محجوب از خدا هستند، همچنان كه در مى

قال اخسئوا فیها و ” و نیز فرموده:“ كال انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون،” فرموده:جاى دیگر 

 “تكلمون! ال

كنند كه او از خدا درخواست كند كه الك دوزخ درخواست مىمجرمین از م

مرگشان را برساند. منظور مجرمین از این مرگ معدوم شدن و باطل محض گشتن است تا 

 شاید به این وسیله از عذاب الیم و شقاوتى كه دارند نجات یابند.

گى نه، شما در همین زندگوید: یعنى مالك به ایشان مى“ قال انكم ماكثون!” 

 بار و در این عذاب الیم خواهید بود!شقاوت

 -مالك دوزخ از زبان مالئكه “  لقد جئناكم بالحق و لكن اكثركم للحق كارهون،” 

گوید: ما در دنیا برایتان حق را آوردیم، اما شما از حق مى -كه خود او نیز از آنها است 

، كراهت بحسب طبع ثانوى منظور از اینكه فرمود از حق كراهت داشتید  كراهت داشتید!

شود، چون هیچ بشرى نیست كه است كه در اثر ارتكاب پى در پى گناهان در آدمى پیدا مى

بر حسب طبع خدادادى و فطرت اولیش از حق كراهت داشته باشد، زیرا خداى تعالى 

شود كه مالك از آیه مورد بحث این نكته استفاده مىاست.  فطرت بشر را بر اساس حق نهاده

      در سعادت بشر تنها و تنها پذیرفتن حق، و مالك در شقاوتش رد كردن حق است.

 184ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  78تا  74آیه                             

 

 دارالبوار، كیفر جهنمي طاغوتها و پیروانشان 

 

-  ” ِ  ُكْفراً َو أََحلُّوا قَْوَمُهْم دَاَر اْلبََواِر،أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن بَدَّلُوا نِْعَمت َّللاَّ

 َجَهنََّم یَصلَْونََها  َو بِئْس اْلقََراُر، -

ِ أَندَاداً ل ِیُِضلُّوا َعن سبِیِلِه  قُْل تََمتَّعُوا فَإِنَّ َمِصیَركْم إِلى النَّاِر، -  َو َجعَلُوا َّللَّ

ا به دار البوار و قوم خویش ر مگر آن كسانى را كه نعمت خدا را تغییر داده -

 كشاندند ندیدى ؟،

 شوند و بد قرارگاهیست،دار البوار جهنمى است كه وارد آن مى -

آنها براى خدا مانندهایى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند، بگو از  -

 “زندگى دنیا بهره گیرید اما سرانجام كار شما به سوى آتش دوزخ است.

 

پیشوایان ضاللت  وضع طاغوتها، یعنى“ وا نعمة هللا كفرا،الم تر الى الذین بدل” آیه:

و احلوا قومهم دار ”   فرماید:كند، به دلیل اینكه مىامتهاى گذشته و امت اسالم را بیان مى

كه به خوبى اشعار دارد كه اینها “ سرانجام كار قوم خود را به هالكت كشانیدند، -البوار 
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 وایى داشتند.افرادى متنفذ بودند، كه از آنها شن

و الزمه به هالكت كشاندن قوم، این است كه خود را هم به هالكت كشانده باشند، 

چون پیشواى ضاللت بودند. و پیشواى ضاللت معلوم است كه هم خود و هم دیگران را به 

 كنند. كشاند، و دیگران او را در ضاللتى كه دارد پیروى مىگمراهى مى

 كند.این جمله دار البوار را معنا مى“ ار،جهنم یصلونها و بئس القر”   

آیه شریفه شامل تمامى پیشوایان ضاللت، كه قوم خود را به گمراهى و دار البوار 

شود. و مراد از حلول دادن در دار البوار، جاى دادن آنان در آتش كشانند مىكشانده و مى

را هم كه هنوز كشته شقاوت و بدبختى است نه كشته شدن در دنیا، و حتى آیه، آنهایى 

   شود.اند، شامل مىاند و به آتش دوزخ نرفتهاند و نمردهنشده

 79ص :    12سوره ابراهیم     المیزان ج :  30تا28آیه                 

 

 اصحاب شمال در جهنم
 

 ، فى سُموٍم َو َحِمیم،َو أَصَحب الشَماِل َما أَصَحب الشَمالِ ”  -

ن   َو ِظل   -  ،، ال بَاِرٍد َو ال َكِریمٍ یْحُمومٍ م ِ
 

 و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالى؟ -

 كه در آتشى نافذ و آبى جوشان، -

 اى از دود سیاه قرار دارند،و در سایه -

 “بخشد.كه نه خنكى دارد، و نه سودى مى -
 

اگر اصحاب مشئمه در آیات قبل را در این آیات اصحاب شمال خواند، براى این 

هاى اعمالشان به دست چپشان داده ره كند به اینكه اصحاب مشئمه در قیامت نامهبود كه اشا

 شود. مى

سموم به معناى حرارت “  فى سموم و حمیم و ظل من یحموم ال بارد و ال كریم،”   

آتش است كه در مسام بدن فرو رود. حمیم به معناى آب بسیار داغ است، و تنوین در آخر 

 رساند.دو را مىسموم و حمیم عظمت آن 

دو “ ال بارد و ال كریم،” كلمه یحموم به معناى دود سیاه است، و ظاهرا دو كلمه

رود، و صفت باشد براى ظل نه براى یحموم، چون ظل است كه از آن انتظار برودت مى

كشانند، كه خنك شوند، و استراحتى كنند و هرگز مردم بدان جهت خود را به طرف سایه مى

 ار برودت ندارند، تا بفرماید یحمومى كه نه خنك است و نه كریم . از دود انتظ

 انهم كانوا قبل ذلك مترفین،” 

 “ چون ایشان قبل از این در دنیا عیاش و طاغى بودند.
 

كند، و اشاره با كلمه ذلك این آیه علت استقرار اصحاب شمال در عذاب را بیان مى
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به همان عذاب آخرتى است كه قبال ذكر كرده بود، و اتراف و مترف به معناى آن است كه 

گویند او نعمت، صاحب نعمت را دچار مستى و طغیان كند، كسى كه نعمت چنینش كند مى

اتراف شده، یعنى سرگرمى به نعمت آنچنان او را مشغول كرده كه از ماوراى نعمت غافل 

هاى دنیوى است، چه آن ن به معناى دل بستگى او به نعمتگشته، پس مترف بودن انسا

 باشد، چه اندكش و چه بسیارش . نعمتهایى كه دارد، و چه آنهایى كه در طلبش مى

این را بدان جهت گفتیم كه دیگر اشكال نشود به اینكه بسیارى از اصحاب شمال از 

همه در داشتن مال خالصه  هاى الهىهاى بسیار نیستند، چون نعمتمتمولین و داراى نعمت

هاى خدایى است، ها است، و آدمى غرق در انواع نعمتشود، مال یكى از آن نعمتنمى

 ها دچار طغیان بشود . دست به یكى دیگر از آن نعمتممكن است مردى تهى

و به هر حال معناى آیه این است كه: اگر گفتیم ما اصحاب شمال را به فالن عذاب 

علتش این است كه آنان قبل از این در دنیا دچار طغیان بودند، و به  كنیم،گرفتار مى

 هاى خدا اتراف شده بودند.نعمت

 و كانوا یصرون على الحنث العظیم” 

 “ورزیدند،و بر شكستن سوگند محكم و عظیم، اصرار مى
 

كلمه حنث به معناى شكستن عهد و پیمان مؤكد به سوگند است، و اصرار در 

دى به این است كه: به این عمل ناستوده همچنان ادامه دهد، و به هیچ وجه شكستن چنین عه

 دست از آن برندارد . 

و شاید این معنا از سیاق استفاده بشود كه اصرار بر حنث عظیم عبارت است از 

اینكه استكبار از پرستش و بندگى پروردگار خود دارند، عبادتى كه بر حسب فطرت بر آن 

و در عالم ذر بر طبق آن میثاق داده بودند و در عین سپردن چنین پیمانى  پیمان بسته بودند،

 فطرى غیر پروردگار خود را اطاعت كنند، و این پیمان شرك مطلق است.

 و كانوا یقولون ء اذا متنا و كنا ترابا و عظاما ء انا لمبعوثون او اباؤنا األولون،” 

خوان شویم دوباره زنده و مبعوث گفتند آیا اگر بمیریم و خاك و استو بارها مى

 “ شوند؟ گردیم، آیا پدران گذشته ما نیز مبعوث مىمى

سخنى است از منكرین معاد كه ریشه و اساسى به جز استبعاد ندارد، و به همین 

علت استبعاد حشر خود را با حشر پدران خود تاكید كردند، چون حشر پدران پوسیده به نظر 

 آنان بعیدتر است.
 

 ان األولین و االخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم،قل ” 

بگو انسانهاى اولین و آخرین، به طور قطع براى اجتماع در میقات روزى معلوم 

 “ .جمع خواهند شد 

دهد از استبعاد آنان نسبت در این آیه خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور مى 

اه به ایشان خبر دهد كه در روز قیامت چه به معاد پاسخ داده، آن را تثبیت كند، و آنگ

 زندگیى دارند، طعام و شرابشان چیست؟ طعامشان زقوم و شرابشان حمیم است.

و حاصل پاسخ این است كه: اولین و آخرین هر دو دسته به سوى میقات روزى 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 85

شوند، و اینكه بین خود و اولین فرق گذاشتند بعث خود را امرى بعید و بعث معلوم جمع مى

 آنان را بعیدتر دانستند صحیح نیست.

و كلمه میقات به معناى وقت معینى است، كه امرى را با آن تحدید كنند، و منظور 

 از یوم معلوم روز قیامت است كه نزد خدا معلوم است.
 

 ثم انكم ایها الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون،” 

  گر، از درختى از زقوم خواهید خورد،تكذیبآنگاه شما اى گمراهان 

 “ها را از آن پر خواهید ساخت.و شكم
 

مامور بوده با  وسل موآلهعلیههللااین آیات تتمه كالمى است كه رسول خدا صلى 

منكرین معاد در میان بگذارد، و در این آیات از مآل كار آنان در روز قیامت و وضعى كه 

 دهد.و شرابى كه دارند خبر مىآن روز دارند، و طعام 

و اگر آنان را به خطاب ضالین و مكذبین مخاطب كرد، براى این بود كه به علت 

شقاوت و مالك خسرانشان در روز قیامت اشاره كرده باشد، و آن مالك این است كه: ایشان 

 از طریق حق گمراه بودند، و این گمراهى در اثر استمرارى كه در تكذیب و اصرارى كه

داشتند، بر حنث داشتند در دلهایشان رسوخ كرده، و اگر تنها گمراه بودند و دیگر تكذیب نمى

 رفت كه نجات یابند، و هالك نگردند اما دردشان تنها گمراهى نبود.امید آن مى

فرماید: سپس شما اى گمراهان تكذیب كننده از درختى از زقوم خواهید خورد، مى

 رد.و شكمها از آن پر خواهید ك

 فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم،” 

و آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهید نوشید. پس از آن باز هم خواهید 

نوشد و رفع عطش نوشید، آنچنان كه شتر هیماء و دچار بیمارى استسقاء مى

 “كند.مى

مامور شد  سل م ووآلهعلیههللااى است كه رسول خدا صلىاین جمله آخرین جمله

 كفار را به آن مخاطب سازد.

 هذا نزلهم یوم الدین!”  -

 “این است پذیرایى از ایشان در روز دین، یعنى روز جزا !  -

 

كلمه نزل به معناى هر خوردنى و نوشیدنى است كه میزبان به وسیله آن از 

 دارد.كند و حرمتش را پاس مىمیهمان خود پذیرایى مى

اینكه عذاب   اینها پذیرایى ابتدایى ورودشان به قیامت است.مي فرماید: تازه همه 

 آماده شده آنان را، پذیرایى خوانده، نوعى طعنه زدن است.

 214ص  19سوره واقعه  المیزان ج   56تا  41آیه       
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 اولفصل 

 

  جهنمجهنم  محیط طبیعيمحیط طبیعي
 

 ابواب یا طبقات هفتگانه جهنم

        

 لََمْوِعدُُهْم أَْجَمِعین،َو إِنَّ َجَهنََّم ”  -

ْقسومٌ   لَها سْبعَةُ أَْبَوٍب ل ِكل   - نُهْم ُجْزٌء مَّ  ،بَاٍب م ِ

 

 گاه همه آنان است،و بدرستى جهنم وعده -

 “جهنم كه داراى هفت در است و براى هر درى جزئى از ایشان اختصاص یافته. -

 

شود و در آنجا عملى مى «پیروان ابلیس » جهنم آن محلى است كه وعده خدا به 

 ! «المالن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعین : »كندعذابشان مى

ْقسومٌ   لها سْبعَةُ أَْبَوٍب ل ِكل  »  نُهْم ُجْزٌء مَّ خداى سبحان نه در این آیه و نه در «  ،بَاٍب م ِ

نند درهاى چیست؟  آیا ما –درها  -هیچ جاى كالم خود، بیان ننموده كه مراد از این ابواب

شوند و همه واردین را در یك عرصه جمع خانه و چهار دیوارى است كه در آنجا داخل مى

كند؟ و یا طبقات و دركات مختلفى است كه از نظر نوع عذاب، و شدت آن با هم تفاوت مى

 دارند. 

استعمال كلمه باب در هر دو معنا متداول است و بعید نیست از آیات متفرقه در 

و سیق الذین كفروا ” ر باره آتش دوزخ آمده معناى دومى استفاده شود، مانند آیه:قرآن كه د

قیل ادخلوا ابواب جهنم  -فرماید تا آنجا كه مى -الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤها فتحت ابوابها 

 و همچنین آیاتى دیگر.“ ان المنافقین فى الدرك االسفل من النار،” و آیه:“ خالدین فیها،

لكل باب منهم جزء ” فرماید:حتمال فقره دوم آیه مورد بحث است كه مىمؤید این ا

چون ظاهر آن این است كه خود “ از ایشان براى هر درى قسمتى است تقسیم شده، -مقسوم 

 طبقه دهد كه باب به معناىجزء تقسیم شده بر درها است، و این وقتى معناى صحیح مى

 باشد نه در ورودى.

شود كه هفت نوع عذاب دارد، و هفت در داشتن جهنم این مى معناىو بنا بر این، 

 هر نوع آن به مقتضاى واردین براى خود چند قسم دارد.

گناهانى كه مستوجب آتش است و این مطلب خالى از داللت بر این معنا نیست كه 

كشاند نیز چند قسم است، و در و طرقى كه آدمى را به هر یك از آن گناهان مى ،هفت قسم
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ورتى كه آیه شریفه چنین داللتى داشته باشد مؤید روایاتى خواهد بود كه در باره ص

 بندى عذابهاى دوزخ آمده است.طبقه

 250ص :    12سوره حجر    المیزان ج :  44و  43آیه       

 

 

 توضیحی بر ابواب هفتگانه دوزخ در روایات

 

گفته است: « ٍب اَ ْبعَةُ أَْبوسَ لها  » در روایات اسالمي، در مجمع البیان، در ذیل آیه

نقل  السالمدر معناى این آیه دو قول است، یكى روایتى است كه از على، امیر المؤمنین علیه

طبقه روى  شده كه فرمود: جهنم كه هفت در دارد بدین جهت است كه هفت طبقه دارد، هر

ود را روى هم هاى خطبقه دیگر قرار گرفته است. آنگاه براى مجسم كردن مطلب، دست

گذاشت، و فرمود: همین طور روى همند و خداى تعالى بهشت را همكف زمین قرار داده و 

 حطمةو سومش  ىلظ  تر جهنم است، و طبقه دوم آن آتش دوزخ را روى هم، كه از همه پایین

  است. هاویهو هفتمش  سعیرو ششمش  جحیمو پنجمش  سقرو چهارمش 

 456ص :    17 المیزان ج :                 

 

 نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال

 

 ،فَاْدُخلُوا أَْبَوب َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها  فَلَبِئْس َمثَْوى اْلُمتََكبِرینَ ”  -

در آن باشید كه جایگاه متكبران  از درهاى جهنم درون شوید و جاودانه -

 “بسیار بد است.

است، نه یك یك آنان، و مي  متکبرین)کافرین(خطاب در این آیه به مجموع 

   هایتان است وارد شوید. فرماید: یك یك شما از درى از درهاى جهنم كه مناسب كرده

 342ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  29آیه               

 

 دركات تقسیم شده برای هر گروه 
 

 اْدُخلُوا أَْبَوب َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها ...”  -

 ....“زخ داخل شوید در حالى كه بیرون شدن برایتان نیست به ابواب دو -

 

 مراد از ابواب جهنم دركات آنست.

یعنى داخل درهاى جهنم شوید كه برایتان “ ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، ” 
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 اند، در حالى كه در آن جاودانه باشید.تقسیم كرده

 533ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   76آیه     

 

 طبقه زیرین جهنم، محل انباشت منافقین و کافرین 
 

-  ”  ... ً َ َجاِمُع اْلُمنَِفِقیَن َو اْلَكِفِریَن فى َجَهنََّم َجِمیعا  ،إِنَّ َّللاَّ

 إِنَّ الُمنَِفِقیَن فى الدَّْرِك األَسفَِل ِمَن النَّاِر َو لَن تِجدَ لَُهْم نَِصیراً،...  -

 ،خواهد آورد با هم جمع افقان را در جهنمبدانید كه خدا كافران و من...   -

 “منافقان در طبقه زیرین جهنمند و هرگز برایشان یاورى نخواهى یافت....  -

 

در آتش دوزخ مراتبى مختلف براى ساكنان آن هست، بعضى در سافلند و بعضى 

 ها نیز مختلفتر( و ناگفته پیدا است كه به حسب اختالف این مراتب شكنجهدر اسفل )سافل

           شود كه خداى عز و جل این عذابهاى مختلف را دركات نامیده است.مى

در آخرت منافقین و كفار را در یك جا یعنى در جهنم جمع خواهد كرد  تعالیخداي 

هاى آتش سكنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و هر نصیر و یاورى و در گودترین درك

 فیعى را كه بتواند شفاعتشان كند قطع خواهد كرد.را كه بتواند یاریشان كند و هر ش

 192ص :    5سوره نساء  المیزان ج :  145 و 140آیه  

 

 سقر، دركه اي هراس آور با نوزده مأمور
 

 سأُصِلیِه سقََر، َو َما أَْدَراك َما سقَُر،”  -

ْلبَشر، َعلَیَها تِسعَةَ َعشر، - اَحةٌ ل ِ  ال تُْبِقى َو ال تَذَُر، لَوَّ

 چیست؟ سقردانى كه آورم، و تو چه مىدر مى سقرو من به زودى اورا به  -

 اندازد،گذارد و نه فردى را از قلم مىنه چیزى باقى مى -

  “سیاه كننده بشره پوست است، و نوزده فرشته بر آن موكل است. -

 

” اى از دركات آن است. جملة سقر در عرف قرآن یكى از نامهاى جهنم و یا دركه

 آور است.به این منظور آورده شده كه بفهماند سقر بسیار مهم و هراس“ دریك ما سقرو ما أ

گذارد و رها آیه مقید نكرده كه سقر چه چیزى را باقى نمى“  ال تبقى و ال تذر،” 

كند، اقتضا دارد كه مراد از آن را این بگیریم كه سقر هیچ چیزى از آنچه او به دست نمى

افتند از قلم سوزاند و احدى را هم از آنهایى كه در آن مىو همه را مىگذارد آورده باقى نمى

شود بعضى از چیزها كه در شود، به خالف آتش دنیا كه بسیار مىنینداخته همه را شامل مى

سوزاند، و اگر مثال انسانى در آن بیفتد پوست ظاهرى و صفات جسمیش را افتد نمىآن مى
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رسد اما سقر احدى از كسانى كه در آن ات روحیش نمىسوزاند، و به روح او و صفمى

تدعوا من ادبر و ” گیرد، زیرا خداوند فرموده:گذارد بلكه همه را فرا مىافتند باقى نمىمى

گذارد بلكه همه را و وقتى آنها را فرا گرفت چیزى از روح و جسمشان را باقى نمى“ تولى،

 .“ موقدة التى تطلع على االفئدة نار هللا ال” سوزاند همچنان كه فرموده:مى

گذارد، و احدى را ممكن هم هست منظور این باشد كه احدى را زنده نمى

الذى یصلى النار ” فرماید:میراند، در این صورت در معناى آیه زیر خواهد بود كه مىنمى

 .“ الكبرى ثم ال یموت فیها و ال یحیى 

به معناى دگرگون كردن رنگ چیزى به سیاهى است.  هلواحكلمه “ لواحة للبشر،”   

فرماید: یكى دیگر از خصوصیات سقر این است كه رنگ بشره بدنها را دگرگون مى

 سازد.مى

دار عذاب نوزده نفر موكلند، كه عهده -سقر  -یعنى بر آن “ علیها تسعة عشر،” 

 دادن به مجرمینند.

اند، ه از فرشتگانند و یا غیر فرشتهو هر چند مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده ك

       اند . شود كه از مالئكهلیكن از آیات قیامت و مخصوصا تصریح آیات بعدى استفاده مى

 137ص  20سوره مدثر المیزان ج  30تا  26آیه                 

 

 

 حصار جهنم 

 

 َو َجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكِفِریَن َحِصیراً،” . . .   -

 “ ایم.. . . و جهنم را زندان كافران قرار داده   -

 

دهیم تا نتوانند از آن ما جهنم را براى كافران حصیر و محلى محصور قرار مى

 خارج شوند . 

 56ص :    13سوره اسري   المیزان ج :  8آیه                      

 

 بستر جهنم !
 

 َجَهنََّم یَصلَْونَها فَبِئْس الِمَهادُ،”  -

 “جهنمى كه حرارتش را خواهند چشید و چه بد بسترى است جهنم. -
 

كلمه یصلونها به معناى داخل آتش شدن، و چشیدن حرارت آن است. و یا به معناى 

 تابع آتش شدن است.
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كلمه حمیم به معناى حرارت بسیار زیاد است و “ هذا فلیذوقوه حمیم و غساق،” 

 یار داشته باشد.كلمه غساق به معناى چركى است كه تعفن بس

شكل هر چیزى عبارت است از چیزى كه مشابه آن، “ و اخر من شكله ازواج،” 

 و از جنس آن باشد. و كلمه ازواج به معناى انواع و اقسام است.

این نوع دیگرى از جنس حمیم و غساق است كه انواع مختلفى دارد و باید آن را 

    بچشند.

 334ص :    17ص    المیزان ج :  سوره 58و 55آیه                   

 

 خانه هاي داخل آتش
 

ِ النَّاُر  لُهْم فِیَها دَاُر الُخْلِد  َجَزاَء بَما كانُوا بِئَایَتِنَا یْجَحدُون، ” -  ذَِلك َجَزاُء أَْعدَاِء َّللاَّ
 

اى این چنین است كه كیفر دشمنان خدا آتش است، در شكم آتش خانه -

 “كردند . اینكه همواره آیات ما را انكار مىجاودانه دارند به كیفر 

 

یعنى آتش به همه “ اى است جاودانه،آتش براى آنان خانه -لهم فیها دار الخلد ” 

اى مخصوص به خود دارد، كه در آن آنان احاطه دارد، هر یك از ایشان در درون آتش خانه

    جاودانند.

 590ص :    17:  سوره فصلت  المیزان ج  27آیه                 

 

 

 پل صراط، پلي كه بر روي جهنم زده شده! 

 

 روایت آورده كه فرمود: السالمدر كتاب معانى از امام صادق علیه

، و این دو صراط است، یكى صراط مستقیم، طریق به سوى معرفت خدا است

بر صراط در دنیا، و یكى در آخرت، اما صراط در دنیا عبارتست از امامى كه اطاعتش 

خلق واجب شده، و اما صراط در آخرت، پلى است كه بر روى جهنم زده شده، هر كس در 

دنیا از صراط دنیا به درستى رد شود، یعنى امام خود را بشناسد، و او را اطاعت كند، در 

گذرد، و كسي كه در دنیا امام خود را نشناسد، در آخرت نیز از پل آخرت به آسانى مى

 كند.لغزد، و به درون جهنم سقوط مىآخرت مى آخرت هم قدمش بر پل

 65ص :    1سوره حمد  المیزان ج :  5آیه    
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 عمق دوزخ،  و شكنجه ها در جهنم
 (در شب معراج «ص»از مشاهدات رسول هللا) 

انگیز شنیدم كه مرا به وحشت انداخت جبرئیل گفت اى ... آوازى هولفرمود: 

سنگى است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل  شنوى؟ گفتم آرى، گفت اینمحمد مى

گویند به ام اآلن در قعر جهنم جاى گرفت و این صدا از آن بود، اصحاب مىآن پرتاب كرده

 تا زنده بود خنده نكرد. وسل موآلهعلیههللاهمین جهت رسول خدا صلى

 

مراجعه  3ص:    13المیزان ج: سوره اسري   1به آیه  مربوط به معراج ) براي مطالعه روایات 

 شود.(

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 93

 دومفصل 

 

 

      خازنان و مأموران جهنمخازنان و مأموران جهنم
 

                      

  

 مالک یا دربان جهنم 
 

ِكثُون » -  ،َو نَادَْوا یَا َماِلك ِلیَْقِض َعلَْینَا َربُّك  قَاَل إِنَّكم مَّ

مرگ ما را برساند، و ندا كردند كه هان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا  -

  .«ایدگوید: نه ، شما دیگر مرگ ندارید، و همیشه زندهمى

منظور از كلمه مالك همان دربان دوزخ است كه در اخبار و روایات عامه و 

 خاصه نیز به این نام نامیده شده است.

 184ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  78تا  74آیه     

 

 

 خازن و مالك جهنم

 (در شب معراج «ص»مشاهدات رسول هللااز )  

 

... پرسیدم: اى جبرئیل این كیست كه این چنین مرا به فزع انداخت؟ گفت: فرمود: 

ترسیم او خازن و مالك جهنم است، و جا دارد كه ترسیده شود خود ما هم همگى از او مى

امروز روز به روز تاكنون خنده نكرده، و از روزى كه خدا او را متصدى جهنم نموده تا به 

افزاید، و خداوند به دست او از مى -بر غضب غیظ خود نسبت به دشمنان خدا و گنهكاران

  گیرد.ایشان انتقام مى

 

 مراجعه شود.( 3ص:    13سوره اسري  المیزان ج:  1به آیه  مربوط به معراج ) براي مطالعه روایات 

 

 خازنان جهنم 
 

َن اْلعَذَابِ َو قَاَل الَِّذیَن فى ”  -  ،النَّاِر ِلَخَزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم یَخف ِف َعنَّا یَْوماً م ِ
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گویند پروردگارتان را بخوانید و همه آنها كه در آتشند به خازنان دوزخ مى -

 “یك روز هم كه شده عذاب را بر ما تخفیف دهد.

 

 ست.ا خازنان جهنماین آیه شریفه حكایت گفتگوى دوزخیان با 

          

 510ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :  49آیه      

 

 

 خازنان:  مالئكه تدبیرکننده  انواع عذابهاى جهنم 
 

 تَكادُ تََمیُز ِمَن اْلغَْیِظ  كلََّما أُْلِقَى فِیَها فَْوٌج سأَلُهْم َخَزنَتَها أَ لَْم یَأْتِكْم نَِذیٌر ؟ -

شود متالشى شود هر فوجى كه داخل آن مىخواهد گویى از شدت غضب مى -

 “رسان برایتان نیامد؟! پرسند مگر پیامبرى بیمخازنان آتش مى

 

اى است كه موكل بر آتشند، و انواع عذابهاى جهنم را مالئكه َخَزنَهمنظور از 

و نیز “ علیها ملئكة غالظ شداد،” فرماید:كنند و در باره همانها است كه مىتدبیر مى

 “و ما ادریك ما سقر ... علیها تسعة عشر و ما جعلنا أصحاب النار اال ملئكة . ” اید:فرممى

شوند، شوند و یا به سوى آن سوق داده مىاى كه در جهنم ریخته مىهر دسته

پرسند: مگر براى شما نذیر، یعنى مالئكه موكل بر دوزخ و نگهبانان آن از در توبیخ مى

 ذابى بترساند نیامده؟!پیامبرى كه شما را از چنین ع

 

 “ قالوا بلى قد جائنا نذیر فكذبنا ...،” 

دهند، و این جمله حكایت پاسخى است كه دوزخیان به فرشتگان خازن دوزخ مى

كنند به اینكه نذیر برایشان آمد، و از آتش دوزخ انذارشان كرد، ولى در آن اعتراف مى

 تكذیبش كردند و افترا به او بستند.

گویند: اگر ما در دنیا رسوالن را در نصایح و پاسخ فرشتگان مىدوزخیان در 

كردیم امروز در زمره اهل مواعظشان اطاعت كرده بودیم، و یا حجت حق آنان را تعقل مى

 شدیم.جهنم نبودیم، و همانند ایشان در آتش جاودانه، معذب نمى

 590ص  19لك المیزان ج سوره م 8تا  6آیه                                           
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 خشونت مالئكه مأمور شكنجه دوزخیان
 

َ َما أََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُرونَ ” ...  -  ،َعلَیَها َملَئَكةٌ ِغالٌظ ِشدَادٌ ال یَْعصوَن َّللاَّ

... آتشى كه فرشتگان غالظ و شداد موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را  -

گوید عمل دهد نافرمانى ننموده بلكه هر چه مىدر آنچه دستورشان مى

 “كنند.مى

 

اند تا انواع عذاب را بر سر اهل اى موكل شدهمي فرماید: بر آتش دوزخ مالئكه

 اى غالظ و شداد.دوزخ بیاورند، مالئكه

كه خشونت عمل دارند،  استمنظور از فرشته غلیظ و فرشتگان غالظ فرشتگانى 

 )چون فرشتگان مثل ما آدمیان قلب مادى ندارند تا متصف به خشونت و رقت شوند.(

به منزله تفسیرى است براى “ ال یعصون هللا ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون،” 

فرماید: منظور از غالظ و شداد این است كه فرشتگان نامبرده مالزم جمله غالظ شداد، مى

ى هستند كه خداى تعالى به آنان داده، و غیر از خدا و اوامرش هیچ عامل آن ماموریت

گذارد، و خدا را با مخالفت و یا دیگرى از قبیل رقت و ترحم و امثال آن در آنان اثر نمى

كنند، بدون اینكه چیزى از كنند، هر چه را مامور باشند مو به مو اجرا مىرد، عصیان نمى

به خاطر ضعف و خستگى از ماموریت كم كنند، ) عذابى كه آنان خود آنان فوت شود، و یا 

گرى گفتیم فالنى شكنجهداد، مىدهند عذابى است كه اگر انسانى آن را انجام مىبه انسانها مى

 شفقت است.(رحم و بىغالظ و شدید، و مردى بى

 560ص  19سوره تحریم المیزان ج  6آیه        

 

 

 آورترین درکه جهنم نوزده مأمور سقر، در هراس
 

 سأُصِلیِه سقََر، َو َما أَْدَراك َما سقَُر،”  -

ْلبَشر، َعلَیَها تِسعَةَ َعشر، - اَحةٌ ل ِ  ال تُْبِقى َو ال تَذَُر، لَوَّ

 چیست؟ سقردانى كه آورم، و تو چه مىدر مى سقرو من به زودى اورا به  -

 اندازد،گذارد و نه فردى را از قلم مىنه چیزى باقى مى -

  “سیاه كننده بشره پوست است، و نوزده فرشته بر آن موكل است. -

 

علیها ”اى از دركات آن است. سقر در عرف قرآن یكى از نامهاى جهنم و یا دركه

  دار عذاب دادن به مجرمینند.نوزده نفر موكلند، كه عهده -سقر  -یعنى بر آن “ تسعة عشر،

از فرشتگانند و یا غیر این نوزده نفر هر چند مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده كه 
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شود كه از اند، لیكن از آیات قیامت و مخصوصا تصریح آیات بعدى استفاده مىفرشته

  اند .مالئكه

 137ص  20سوره مدثر المیزان ج  30تا  26آیه     

 

 

 ماهیت خازنان جهنم ،  و فتنه در تعداد آنها

 

لَِّذیَن َكفَُروا...   َو َما َجعَْلنَا أَصَحب النَّاِر ”   - إِال َملَئَكةً  َو َما َجعَْلنَا ِعدَّتُهْم إِال فِتْنَةً ل ِ

 َو َما یَْعلَُم ُجنُودَ َرب ِك إِال ُهَو  َو َما ِهَى إِال ِذْكَرى ِلْلبَشِر،

و خازنان آتش را جز مالئكه قرار نداده و عدد آنها را جز به منظور آزمایش  -

داند و د جنود پروردگار تو را كسى جز خود او نمىكفار نیاوردیم . . . و عد

 “ این جز براى تذكر بشر نیست.

 

مراد از اصحاب النار همان خازنان موكل “ و ما جعلنا اصحاب النار اال ملئكة،” 

علیها تسعة ” دار شكنجه دادن به مجرمینند، و این معنا هم از جمله بر دوزخند كه عهده

به آن “ و ما جعلنا عدتهم اال فتنة ...،”  شود و هم جملهه مىدر آیه قبلي استفاد“ عشر،

 دهد . شهادت مى

و حاصل معناى آیه این است كه: ما اصحاب آتش و موكلین بر آن را از جنس 

مالئكه قرار دادیم كه قادر بر انجام ماموریت خود هستند. همچنان كه در جاى دیگر 

پس موكلین “ هللا ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون، علیها ملئكة غالظ شداد ال یعصون” فرمود:

بر آتش از جنس بشر نیستند تا مجرمین امید آن داشته باشند در برابرشان مقاومت كنند، و 

 از بینشان ببرند.

كلمه فتنة به معناى محنت و آزمایش “ و ما جعلنا عدتهم اال فتنة للذین كفروا،” 

به حسب آگهى دادن است، نه جعل به حسب گویند منظور از این جعل، جعل است، مى

تكوین، در نتیجه معناى آیه این است كه ما از عدد آن مالئكه و اینكه نوزده نفرند به شما 

 خبر ندادیم، مگر براى اینكه همین خبر باعث آزمایش كفار شود.

یعني ما براى این گفتیم موكلین بر آتش نوزده “ لیستیقن الذین اوتوا الكتاب،” 

بینند قرآن هم اند كه اهل كتاب یقین كنند به اینكه قرآن نازل بر تو حق است، چون مىهفرشت

 مطابق كتاب آسمانى ایشان است.

و نیز براى اینكه مؤمنین به اسالم هم وقتى ببینند كه “ و یزداد الذین امنوا ایمانا،” 

  .اند، ایمانشان زیادتر شوداهل كتاب هم این خبر قرآن را تصدیق كرده

معناى مجموع این چند آیه چنین است كه: اگر ما از عدد خازنان دوزخ خبر  

دادیم، براى این بود كه مایه آزمایش كفار و باعث یقین اهل كتاب و بیشتر شدن ایمان 

شود كه منافقین و كافردالن خواهند مؤمنین باشد، البته این نتیجه هم بر آن غایات مترتب مى
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 چه منظورى داشته؟گفت: خدا از این مثل 

خدا چه منظور داشته از اینكه خازنان دوزخ را به صفت تسعة عشر توصیف 

كرده؟ و خالصه چطور ممكن است این عده اندك قدرت آن را داشته باشند كه تمامى 

   دوزخیان را كه اكثر افراد جن و انسند عذاب كنند؟

و ما یعلم جنود ربك اال ” لهو در جم“ و ما جعلنا عدتهم اال فتنة ...،” مضمون آیه  

كه به معناى گروههاى فشرده  -اطالعى غیر خداى تعالى را مقید كرده به قید جنودبى“ هو،

نه خصوص عده  -و متراكمى است كه خداى تعالى براى اجراى اوامر خود خلقشان كرده 

صیات فهماند كه علم به حقیقت آن جنود، و خصوخازنان دوزخ، در نتیجه به اطالقش مى

دهند، و دقائق حكمتى كه در همه این امور خلقتشان، و عده نفراتشان، و اعمالى كه انجام مى

نهفته است، مخصوص به خداى تعالى است، و احدى با خدا در آن شریك نیست، پس هیچ 

تواند عده آنان را اندك و یا زیاد بشمارد، و یا در باره خصوصیات آنان با اینكه احدى نمى

 اى بزند و اظهار نظرى كند . ت طعنهجاهل اس

معناى جمله این است كه بشر هیچ راهى به علم و “ و ما هى اال ذكرى للبشر،” 

آگهى از جنود پروردگار تو ندارد، و اگر ما خود خبر دادیم كه خازنان دوزخ نوزده نفرند، 

 براى این بود كه مایه تذكر آنان شود، و از آن انذار گیرند.

  139ص  20سوره مدثر المیزان ج  31آیه       
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 سومفصل 

 

 

  ماهیت آتش جهنم  ماهیت آتش جهنم  
 
        

               

 ماهیت آتش جهنم چیست؟
 

ً  َو أُولَئك ُهْم ”  - ِ شْیئا َن َّللاَّ إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا لَن تُْغنَى َعْنُهْم أَْمَولُُهْم َو ال أَْولَدُُهم م ِ

 َوقُودُ النَّاِر،

شدند بطور محقق بدانند كه اموال و اوالدشان به هیچ وجه و از آنانكه كافر  -

 كند و ایشان آرى:نیازشان نمىهیچ جهت از خدا بى

 “.هم ایشانند كه آتش افروز دوزخند -

 

ور سازند، به معناى هر چیزى است كه با آن آتش را برافروخته و شعلهود قُ وَ كلمه 

انكم و ما ” و آیه:“  التى وقودها الناس و الحجارة،و اتقوا النار ” و این آیه شریفه شبیه آیه:

فرماید انسان آتش است، چون در آیه مورد بحث مى“ تعبدون من دون هللا حصب جهنم، 

فرماید انسان و سنگ وسیله افروخته شدن دوزخند، و در افروز دوزخ است، و در دومى مى

 ! ددوزخیپرستید هیزم فرماید شما و هر چه به جز خدا مىسومى مى

 

را به كلمه نار اضافه كرد براى این بود كه انحصار را برساند، و ود قُ وَ  كلمه

الزمه این حصر این است كه تكذیب كنندگان از كفار، اصل در عذاب، و افروخته شدن 

 سوزند.آتشند، و دیگران به آتش آنان مى

بیاورد و در عقاب خدا چنان نیست كه از یك جهت معینى به انسان روى  توضیح:

محل معینى گریبان آدمى را بگیرد، و مانند عقاب غیر خدا به شرایط مخصوصى متوجه 

آدمى بشود، مثال از باالى سر و یا از پائین و یا در بعضى اماكن به انسان برسد، و انسان 

بتواند از آن محل یا از آن ناحیه دور گردد، و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب 

گیرد، و چون گناه در حفظ كند، بلكه عقاب خدا آدمى را به عمل خود آدمى و به گناهش مى

از او جدا شدنى  باطن آدمى و در ظاهرش هست و از او جدا شدنى نیست، عقاب خدا هم

شود، و به عبارت دیگر آتش از و آتش افروز دوزخ مى ودقُ وَ نیست، و در نتیجه خود انسان 

گردد و با این فرض دیگر فرار و قرار معنا ندارد، دیگر نه خالصى مىنهاد خود او مشتعل 
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     تصور دارد، و نه تخفیف، به همین جهت است كه خدا خود را شدید العقاب خوانده است.

   136ص :    3سوره آل عمران     المیزان ج :  10آیه   

 

 

 هیزم هاي جهنم :   انسانها و سنگها
 

تَْفعَلُوا َو لَن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتى َوقُودَُها النَّاس َو الِحَجاَرةُ  أُِعدَّت فَإِن لَّْم »  -

 ،ِلْلَكِفِرینَ 

و اگر نكردید و هرگز نخواهید كرد پس از آتشى كه هیزمش مردم و سنگ  -

 .«است و براى كافران مهیا شده بترسید

قدیم به صورت سنگ و چخماق بود، و  گیرانه است، كه دربمعناى آتشَوقُود  كلمه 

گیرانه آتش :اینكهه و در آیه مورد بحث تصریح كرده ب ،در امروز به صورت فندك در آمده

اند، و هم هیزم گیرانهدوزخ، انسانهایند، كه خود باید در آن بسوزند، پس انسانها هم آتش

 .آن

سپس »   فرماید:ون مىنیز آمده، چ  «،ثم فى النار یسجرون »و این معنا در آیه: 

آتش  -نار هللا الموقدة، التى تطلع على االفئدة »و همچنین آیه: «شوند،در آتش افروخته مى

 .«زندسر مى افروخته كه از دلها

 است. شود، كه خودش افروختهپس معلوم میشود كه انسان در آتشى معذب مى

در این جهان براى خود  آدمى در جهان دیگر، جز آنچه خودش: آیداز این آیه بر مى

وسل م هم روایت شده كه آله وعلیههللاتهیه كرده چیزى ندارد، همچنانكه از رسولخدا صلى

 میرید ، مبعوث مي میرید، و همانطور كه مي كنید، ميفرمود: همانطور كه زندگى مى

 .(شوید ) تا آخر حدیث

همان سنگهائى است كه  «،َو الِحَجاَرةُ َوقُودَُها النَّاس  :»در جمله الِحَجاَرةُ و اما كلمه 

انكم و ما » فرموده: پرستیدند بشهادت اینكه در جاى دیگر تراشیدند، و مىبعنوان بت مى

چون كلمه حصب   !«جهنمیدپرستید هیزم شما و آنچه مى -تعبدون من دون هللا حصب جهنم 

 نیز بهمان معنى وقود است. 

   138ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  24آیه          

 

 

 انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم
 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا قُوا أَنفُسكْم َو أَْهِلیكْم نَاراً َوقُودَُها النَّاس َو الِحَجاَرةُ َعلَیَها ”  -

َ َما أََمَرُهْم َو   ،یَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُرونَ َملَئَكةٌ ِغالٌظ ِشدَادٌ ال یَْعصوَن َّللاَّ
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 ،یَأَیَها الَِّذیَن َكفَُروا ال تَْعتَِذُروا اْلیَْوَم  إِنََّما تْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُون -

اید! خود و اهل خود را از آتشى كه هان اى كسانى كه ایمان آورده -

آتشى كه فرشتگان غالظ و شداد  اش مردم و سنگ است حفظ كنید،گیرانهآتش

دهد نافرمانى موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مى

 ،كنندگوید عمل مىننموده بلكه هر چه مى

اى كسانى كه كفر ورزیدید! امروز دیگر معذرت نخواهید براى اینكه كیفر  -

 “كردید چیز دیگرى نیست.شما جز آنچه مى

 

گیرانه دوزخ خوانده، بدین جهت است كه معذب در آتش دوزخ را آتشاگر انسانهاى 

شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، همچنان كه در جاى دیگر 

 .در نتیجه جمله مورد بحث یكى از ادله تجسم اعمال است «ثم فى النار یسجرون،» فرموده: 

گردد، و در آن جهان بر مى کهاست فهماند همین اعمال بد خود شما خداى تعالى مى

       افتد، آتشى كه به هیچ وجه خالصى و مفرى از آن نیست . آتشى شده به جان خودتان مى

 560ص  19سوره تحریم المیزان ج  6آیه          

 

 جنیان هیزم دوزخ
 

ْوا َرشداً،َو أَنَّا ِمنَّا اْلُمسِلُموَن َو ِمنَّا اْلقَِسطوَن  فََمْن أَسلََم فَأُولَ ”  -  ئك تَحرَّ

ا اْلقَِسطوَن فَكانُوا ِلَجَهنََّم َحطباً، -  َو أَمَّ

 

ایم بعضى از ما مسلمانند و بعضى منحرف پس هر و اینكه ما نیز دو طایفه -

 كس تسلیم خدا گردد راه رشد را پیش گرفته است،

 “و اما منحرفین براى دوزخ هیزم خواهند بود. -

 

و اما منحرفین هیزم جهنمند و در دوزخ با “ لجهنم حطبا،و اما القاسطون فكانوا ” 

گردد، عینا نظیر منحرفین از انس، كه قرآن شوند، جانشان مشتعل مىسوختن معذب مى

  “فاتقوا النار التى وقودها الناس .... ”  كریم در باره آنها فرموده:

 70ص  20المیزان ج سوره جن   15و  14آیه                                   

 

 هیزم هاي جهنم، و صداي ناله هاي دوزخیان
 

ِ َحصب َجَهنََّم أَنتُْم لََها َوِردُون،” ...  -  إِنَّكْم َو َما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ

ا َوَردُوَها  َو كلٌّ فِیَها َخِلدُون، -  لَْو كاَن َهُؤالِء َءاِلَهةً مَّ
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 ا ال یَسَمعُوَن،لَُهْم فِیَها َزفِیٌر َو ُهْم فِیهَ  -

پرستید همه سوخت دوزخید و به آن وارد شما و آنچه به غیر خدا مى...  -

 خواهید شد،

 شدند اما همگى در آن جاودانند،اگر اینان خدا بودند وارد جهنم نمى -

  “شنوند.اى دارند و در آنجا چیزى نمىدر آنجا ناله -

 

گیره یا هیزم یا به معناى هر چیزى است كه در آتش به معناى آتش َحصبكلمه 

 افكنده شود.

این آیه از خطابهاى روز قیامت به كفار است، كه در آنها حكم شده به اینكه باید 

 داخل آتش شوند، و در جهنم جاودانه بسر برند. 

 ید هستید.یعنى همه شما و خدایانتان در جهنم جاو“ و كل فیها خالدون،” و جمله 

 لهم فیها زفیر و هم فیها ال یسمعون،” 

 “شنوند. اى دارند و در آنجا چیزى نمىدر آنجا ناله

 

شود. و اگر فرموده: زفیر صدایى است كه در اثر نفس كشیدن به داخل ایجاد مى 

شنیدند. شنوند به خاطر این است كه در دنیا صداى كلمه حق را نمىصداى آنرا نمى

بینند، سزاى اعراضشان از دیدن و نظر افكندن به آیات خدا ر در آخرت نمىهمچنانكه اگ

    است.

 4ص :    14سوره انبیاء     المیزان ج :  97آیه     

 

 گدازه اموال و اندوخته ها در جهنم

 

ْهبَاِن لَیَأْكلُوَن أَْمَوَل النَّاِس ”  » - َن األَْحبَاِر َو الرُّ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنَّ كثِیراً م ِ

ِ  َو الَِّذیَن یَْكنُزوَن الذََّهب َو اْلِفضةَ َو ال یُنِفقُونَها  بِاْلبَِطِل َو یَصدُّوَن َعن سبِیِل َّللاَّ

ِ فَبَشْرُهم بِعَذَا  ٍب أَِلیٍم،فى سبِیِل َّللاَّ

یَْوَم یْحَمى َعلَْیَها فى نَاِر َجَهنََّم فَتُْكَوى بَِها ِجبَاُهُهْم َو ُجنُوبُهْم َو ظُهوُرُهْم  َهذَا َما   -

 ،كنْزتُْم ألَنفُِسكْم فَذُوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُزونَ 

اید) متوجه باشید كه( بسیارى از احبار و رهبان اى كسانى كه ایمان آورده  -

كنند و كسانى كه خورند و از راه خدا جلوگیرى مىردم را بباطل مىاموال م

كنند به عذاب كنند و آن را در راه خدا انفاق نمىطال و نقره گنجینه مى

 دردناكى بشارتشان ده !

ها را در آتش سرخ كنند و با آن پیشانیها و آن عذاب وقتي است كه آن دفینه -
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و بدیشان بگویند: این است همان طال و و پهلوها و پشتهایشان را داغ نهند، 

اى كه براى خود گنج كرده بودید اكنون رنج آن را بخاطر آنكه رویهم نقره

 “انباشته بودید بچشید.

 

این عذابى كه ما دفینه كنندگان ثروت را از آن بیم دادیم و بر آن  می فرماید:

پولهاى دفینه شده دمیده تهدیدشان كردیم ، وقوعش در روزى است كه در آتش جهنم بر آن 

كنند، و در شود تا سرخ گردد، آنگاه با همانها پیشانیها و پشت و پهلوى ایشان را داغ مىمى

شود این همان پولهائى است كه براى روز مباداى خود جمع كرده آن موقع به ایشان گفته مى

رت عذاب درآمده و بودید، اینك همانها را بچشید، زیرا اینها همانها است كه امروز به صو

 دهد . شما را شكنجه مى

و در تفسیر قمى آمده كه ابو ذر غفارى در ایامى كه در شام بود همه روزه صبح 

داران بدانند كه روزى زد: گنجینهافتاد و در میان مردم به صداى بلند فریاد مىبه راه مى

ند كه درونهایشان از سوز گذارخواهد آمد كه آنقدر بر پیشانى و پشت و پهلوهایشان داغ مى

 آن خبردار شود. 

: طبرسى در مجمع البیان وجه و علت این را كه چرا از میان همه اعضا مؤلف 

پیشانى و پشت و پهلو ذكر شده از این روایت چنین استفاده كرده است كه: منظور از داغ 

نهادن این است كه حرارت آتش را بجوف آنان برسانند، و بهمین جهت پیشانى ایشان را داغ 

گذارند تا اندرونشان آید، و پشت و پهلو را داغ مىگذارند تا مغز سرشان بسوزش درمى

 بسوزد. 

 

كلمه كنز به معناى نگهدارى و ذخیره مال و خوددارى از این است كه در میان 

از آن با دادنش تر گردد، یكى مردم جریان پیدا كند و زیادتر شود، و انتفاع از آن عمومى

 آن. ردن روىمنتفع شود، و دیگرى با گرفتن آن و سومى با عمل ك

 كند.آیه شریفه عموم احتكار كنندگان را به عذاب شدیدى تهدید مى

دهد و كنز و احتكار را توضیح مى“ والینفقونها فى سبیل هللا،” و در جمله:

فهماند آن احتكارى مبغوض خدا است كه مستلزم خوددارى از انفاق در راه او باشد، و مى

 ر راه خدا است، انسان را از انجام آن منع كند.در مواردى كه وظیفه انفاق آن مال د

آید انفاق در راه خدا عبارت است از و بطورى كه از كالم خود خداى تعالى برمى

آن انفاقى كه قوام دین بر آن است، بطورى كه اگر در آن مورد انفاق نشود بر اساس دین 

كه حفظش واجب است، و  آید، مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینىلطمه وارد مى

همچنین آن شؤون اجتماعى مسلمین كه با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته 

گردد، و نیز حقوق مالى واجبى كه دین آن را به منظور تحكیم اساس اجتماع تشریع مى

كرده، پس اگر كسى با وجود احتیاج اجتماع به هزینه، در باره حوایج ضروریش سرمایه و 

نه را احتكار و حبس كند او نیز از كسانى است كه در راه خدا انفاق نكرده و باید منتظر نقدی
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عذابى دردناك باشد، چون او خود را بر خدایش مقدم داشته، و احتیاج موهوم و احتمالى 

   خود و فرزندانش را بر احتیاج قطعى و ضرورى اجتماع دینى برترى داده است. 

 333ص :    9توبه   المیزان ج : سوره  35و34آیه         

 

 

 آتشخواري پول یتیم خواران

 (در شب معراج «ص»از مشاهدات رسول هللا) 

 

انداختند و از پائینشان ... به مردمى برخوردم كه آتش در دهانشان مىفرمود: 

آمد پرسیدم اینها كیانند گفت اینها كسانى هستند كه اموال یتیمان را به ظلم بیرون مى

 رسند.خورند و بزودى به سعیر جهنم مىخورند كه در حقیقت آتش مىمى

 

 مربوط به معراج) براي مطالعه روایات 

 مراجعه شود.( 3ص:    13سوره اسري المیزان ج:  1به آیه   
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 چهارمفصل   

 

 

  آتش دوزخ آتش دوزخ   

 

                                                

 

 در اولین دیدار دوزخیان آتش دوزخ
 

 َو أَْعتَْدنَا ِلَمن كذَّب بِالساَعِة سِعیراً،  ...”  -

كاِن بَِعیٍد سِمعُوا لها تَغَیُّظاً َو َزفِیراً، - ن مَّ  إِذَا َرأَتُْهم م ِ

نِیَن دََعْوا ُهنَاِلك ثُبُورا، - قَرَّ  َو إِذَا أُْلقُوا ِمنَها َمكاناً ضی ِقاً مُّ

 ثُبُوراً َوِحداً َو اْدُعوا ثُبُوراً كثِیراً،ال تَْدُعوا اْلیَْوَم  -

 

 ایم،و ما براى هر كس كه رستاخیز را دروغ شمارد آتشى افروخته آماده كرده ... -

 آتشى كه چون از مكانى دور به چشمشان رسد غلیان و صفیر هول انگیز آنرا بشنوند، -

 كنند،و چون دست بسته به تنگناى آن در افتند در آنجا آرزوى هالكت  -

  “!هاى بسیار بخواهیددیگر هالكتتان یكى نیست بلكه هالكت -

 

و عذاب سعیري كه در آیه وعده داده  .به معناى آتشى است پر شعله“ سعیر” كلمه 

شده، اختصاص به كفار مورد بحث ندارد، بلكه كیفر هر كسى است كه معاد را انكار كند، 

د بر اینكه مسبب مهیا كردن جهنم تكذیب چه این كفار و چه غیر ایشان، و نیز داللت كن

 ایشان به قیامت است.

به معناى خشم  غیظكلمه “  اذا راتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا.” 

شدید است، و تغیظا به معناى اظهار غیظ است، كه گاهى با سروصدا هم توأم است. كلمه 

آید و با هاى سینه باال مىو رفتن آن دندهبه معناى تردد و آمد و شد نفس است، كه با فر زفیر

 نشیند. بر آمدنش فرو مى

و این آیه حال آتش دوزخ را نسبت به آنان وقتى كه در روز جزا با آن مواجه   

كند، كه همانند شیر در هنگام دیدن شكار خود فریاد مخصوص خود شوند چنین تمثل مىمى

 آورد.را در مى

به معناى ویل و  ثبوركلمه “ و اذا القوا منها مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا،” 
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 به معناى بسته شدن با غل و زنجیر است. مقرنینهالكت است. كلمه 

بسته در جایى تنگ از آتش بیفتند معناي آیه این است كه: وقتى در روز جزا كت

 : یالیى كه نتوان وصفش كردشود، اما واوآنجا صدایشان به واویال بلند مى

 “  !  التدعوا الیوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثیرا” 

 257ص :    15سوره فرقان    المیزان ج : 14تا11آیه    

 

 هر شراری چون کاخی از آتش 

 

تَْرِمى ، ال ظِلیٍل َو ال یُْغنى ِمَن اللََّهب، إِنَها ِذى ثَلَِث شعَبٍ   انطِلقُوا إِلى ِظل  ” ...  -

 بِشَرٍر كاْلقَصر، َكأَنَّهُ ِجَملٌَت صْفٌر،

 

 بروید زیر سایه دودهاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است، -

 اى خواهد بود و نه از شرار آتش هیچ نجاتى دارند،نه آنجا سایه -

 آن آتش هر شرارى بیفكند مانند قصرى است، -

  “ .استگویى آن شراره در سرعت و كثرت همچون شتران زرد موى  -

 

رود، سایه دودى است كه از آتش جهنم باال مى  ِظل  اند: مراد از این مفسرین گفته

 “و ظل من یحموم.” همچنان كه در جاى دیگر فرموده:

اند: این اشاره است به عظمت دود و نیز در مورد انشعاب آن به سه شعبه گفته

 شود.شاخه مىجهنم، چون دود وقتى خیلى متراكم و عظیم باشد شاخه 

اى كه ظل ظلیل به معناى سایه خنك است، سایه“ ال ظلیل و ال یغنى من اللهب،” 

از رسیدن حرارت به انسان جلوگیرى كند، و براى آدمى ساترى از آزار حرارت باشد، و 

هاى آن دار ظلیل نیست، منظور این است كه از هرم آتش و شعلهفرماید سایه شعبهاینكه مى

 كند. ىجلوگیرى نم

 

 “ انها ترمى بشرر كالقصر، كانه جمالت صفر،”  -

آن آتش هر شرارى  خیزد.هایى است كه از آتش بر مىكلمه شرر به معناى زبانه

بیفكند مانند قصرى است. گویى آن شراره در سرعت و كثرت همچون شتران زرد موى 

 .است

 248ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  40تا  28آیه          

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 106

 عذاب جهنم و عذاب حریق
 

  

إِنَّ الَِّذیَن فَتَنُوا الُمْؤِمنِیَن َو الُمْؤِمنَِت ثمَّ لَْم یَتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاب َجَهنََّم َو لُهْم َعذَاب ”  -

 ،الَحِریقِ 

محققا این ستمگران و همه ستمگران روزگار كه مؤمنین و مؤمنات را  -

شوند عذاب جهنم در پیش پشیمان هم نمىخود  كنند و بعدا از كردهگرفتار مى

 “دارند و عذابى سوزاننده.

 

در این آیه بین عذاب جهنم و عذاب حریق جدایى انداخت و فرمود: پس براى 

ایشان است عذاب جهنم، و براى ایشان است عذاب حریق. مراد از این دو جمله این است كه 

دیگرى در جهنم از قبیل زقوم و  این طایفه غیر از عذاب حریق و آتش گرفتن، عذابهاى

 غسلین و مقامع دارند.

 414ص  20سوره بروج المیزان ج   16تا  1آیه            

 

 یرـعـس
 

 إِنَّ الشْیطَن لَكْم َعدُوٌّ فَاتِخذُوهُ َعدُواًّ إِنََّما یَدُْعوا ِحْزبَهُ ِلیَكُونُوا ِمْن أَصَحِب السِعیر،”  -

هم او را دشمن خود بگیرید، چون همانا شیطان دشمن شماست پس شما  -

تنها كار او این است كه حزب خود را دعوت كند به اینكه همه اهل سعیر 

 “شوند.

 

و یكى از نامهایى است كه در قرآن براى شده، سعیر به معناى آتش افروخته 

  دوزخ ذكر شده است.

 21ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  6آیه             

 

  تدارك شده براي كفارآتش سعیر 
 

 فَإِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكِفِریَن سِعیراً، ...”  -

 “ایم.تهیه كرده سعیر ما براى كافران آتش ... -

 

ایم، بدین علت است كه آنها اگر ما براى كفار آتش دوزخ فراهم كرده  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 107

 كافرند، لذا سعیرى، یعنى آتشى برایشان فراهم كردیم. 

  نكرده آورده براى این است كه دلهره بیشترى ایجاد كند.و اگر كلمه سعیرا را 

 418ص :    18سوره فتح  المیزان ج :  13آیه                                        

 

 آتش نافذ، آب جوشان، سایه دود 

 

 ، فى سُموٍم َو َحِمیم،َو أَصَحب الشَماِل َما أَصَحب الشَمالِ ”  -

ن یْحُمومٍ   َو ِظل   -  ،ال بَاِرٍد َو ال َكِریمٍ ، م ِ

 

 و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالى؟ -

 كه در آتشى نافذ و آبى جوشان، -

 اى از دود سیاه قرار دارند،و در سایه -

 “بخشد.كه نه خنكى دارد، و نه سودى مى -

 

سموم به معناى حرارت آتش است كه در مسام بدن فرو رود. حمیم به معناى آب  

 رساند.تنوین در آخر سموم و حمیم عظمت آن دو را مىبسیار داغ است، و 

دو “ ال بارد و ال كریم،” كلمه یحموم به معناى دود سیاه است، و ظاهرا دو كلمه

 .رودچون ظل است كه از آن انتظار برودت مى، صفت باشد براى ظل

 

 ،ثم انكم ایها الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون” 

  گر، از درختى از زقوم خواهید خورد،آنگاه شما اى گمراهان تكذیب

 “ها را از آن پر خواهید ساخت.و شكم

 

 فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم،” 

و آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهید نوشید. پس از آن باز هم خواهید 

نوشد و رفع عطش استسقاء مىنوشید، آنچنان كه شتر هیماء و دچار بیمارى 

 “كند.مى

 

 هذا نزلهم یوم الدین!” 

 “این است پذیرایى از ایشان در روز دین، یعنى روز جزا ! 

 

 214ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   56تا  41آیه    
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  غل و زنجیر و آتش سوزان
 

 سِعیراً،إِنَّا أَْعتَْدنَا ِلْلَكِفِریَن سلَِسال َو أَغلاَلً َو ”  -

 

 “ایم.ما براى كیفر كافران غل و زنجیرها و آتش سوزان مهیا ساخته -

 

اما شاكرا و اما ” این آیه شریفه به عاقبت وخیم انسان كفورى كه قبال در جمله

        كند.نامش به میان آمده بود اشاره مى“ كفورا،

 199ص  20سوره  دهر المیزان ج  4آیه                                    

 

 آتشي كه در آن مرگ و حیات نیست!

 

 ،  الَِّذى یَصلى النَّاَر اْلُكبَرى،َو یَتََجنَّبَها األَشقَى”   -

 ،ثمَّ ال یَُموت فِیَها َو ال یْحیى -

 كنند،ترین افراد از تذكر تو اعراض مىولى بدبخت -

تر كه از آتش دنیا سوزنده هایى كه در آتش خواهند سوخت آتشىبدبخت -

  “چون در آن مرگ و حیاتى نیست. است،

 

، كه معلوم است در مقایسه با آتش دنیا آتشى استمراد از آتش كبرى آتش دوزخ 

  تر.است بزرگتر و سوزنده

مراد از نمردن و زنده نشدن در آتش این است كه: “ ثم ال یموت فیها و ال یحیى،”   

یابد، چون نجات به معناى قطع شدن عذاب به یكى از دو بفهماند تا أبد كسى از آن نجات نمى

راه است، یا اینكه شخص معذب بمیرد و هستیش فانى شود، و یا زندگى شقا و بدبختیش را 

 ابش را مبدل براحتى كند. مبدل به سعادت و عذ

 448ص  20سوره اعلي المیزان ج   13تا  11آیه                                

 

 حطمه، آتشي كه دلها را مي گدازد!
 

 كال  لَیُنبَذَنَّ فى الُحطَمِة،  َو َما أَْدَراك َما الُحطَمةُ،”...  َ -

ِ اْلُموقَدَةُ،  الَّتى تَطِلُع َعلى  -  األَْفئِدَةِ،نَاُر َّللاَّ

َمدَّدَةِ، - ْؤصدَةٌ،   فى َعَمٍد مُّ  إِنَها َعلَیِهم مُّ

 افكنند،اش مى...  نه، چنین نیست به طور حتم در حطمه -

 دانى كه حطمه چیست،و تو چه مى -
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 آتش فروزان و خرد كننده خداست، -

سوزاند بلكه بر باطن و جان انسان نیز آتشى كه نه تنها ظاهر جسم را مى -

 شود،مىنزدیك 

 شود،آتشى كه دربش به روى آنان بسته مى -

  “بلند و كشیده شده. در ستونهاى -

 

رساند. این كلمه یكى از نامهاى مبالغه در حطم یعني شكستن را مى“ ُحَطمة ” 

  آن را به آتش جهنم تفسیر كرده است.“ نار هللا الموقدة ” جهنم است چون عبارت 

سازد، شتباه كرده، مال دنیایش جاودانش نمىمعناى آیه این است كه: نه ، او ا

 كنند.اش پرت مىمیرد و در حطمهخورم كه به زودى مىسوگند مى

 اى است؟!دانى حطمه چه حطمهو تو نمى“ و ما ادریك ما الحطمة،”

 رسانداین جمله تعظیم و هول انگیزى حطمه را مى

ور ساختن آتش نار به معناى شعلهایقاد “ نار هللا الموقدة التى تطلع على االفئدة،” 

است. و گویا مراد از اطالع آتش بر قلوب این است كه آتش دوزخ باطن آدمى را 

سوزاند، به خالف آتش دنیا كه تنها ظاهر را سوزاند، همانطور كه ظاهرش را مىمى

 سوزاند.مى

نان یعنى آتش بر آنان منطبق است، به این معنا كه از آ“ انها علیهم مؤصدة،” 

 یابد.ماند و از داخل آن نجات نمىاحدى بیرون آتش نمى

هایى اند: منظور از عمد ممدده گل میخبعضى از مفسرین گفته“ فى عمد ممددة،” 

 .كنداست كه اهل عذاب را میخكوب مى

هاى درختان است كه چون مقطار، زندانى را اند: عمد ممدده تنهبعضى دیگر گفته

طار چوب و یا تنه درختى بسیار سنگین است، كه در آن سوراخهایى باز بندند، و مقبا آن مى

 كردند تا پاهاى دزدان و سایر مجرمین زندانى را در آن سوراخها كنند.مى

در روایتی در توضیح نجات  السالم امام باقرعلیه« عمد کشیده شده » درباره

 فرموده:موحدین گناهکار از دوزخ و باقی ماندن ابدی کفار در آن، 

به خدا سوگند كه بندد و شود و راه نجات را برویشان مىسپس عمد كشیده مى ... 

        شود .خلود از اینجا شروع مى

 616ص  20تا آخرسوره ُهَمزه المیزان ج  1آیه       

 

 آتش شعله ور، و خردکنندۀ اعضاء بدن
 

اَعةً ل ِلشَوى،كال  إِنَها لَظى”  َ -  ،  نَزَّ
 

 ور است،هیهات چه آرزوى خامى كه آتش دوزخ شعلهاما  -
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  “و در هم شكننده اعضاى بدن است.  -
     

سوزاند، كار ور، كه اعضاء و جوارح واردین خود را مىجهنم آتشى است شعله

طلبد تا عذابشان كند، پس با فدیه دادن از مجرمین بر آن این است كه مجرمین را مى

این است “ انها لظى،” خواهد باشد. بنابر این، معناى جملهگردد، حال آن فدیه هر چه مىنمى

اشتعال است، و ممكن نیست صفت خود را از دست داده  كه: دوزخ آتشى است كه صفتش

این است كه صفت دیگر آن سوزاندن “ نزاعة للشوى،” خمود و خاموش گردد، و معناى

هاى دوزخیان است، و هرگز اثرش در مورد هیچ كسى كه در آن معذب است باطل اندام

 شود . نمى

طلبد كه كسانى را مى یعنى آتش دوزخ“ تدعوا من أدبر و تولى و جمع فاوعى،” 

كرد پشت كردند، و به جاى به دعوت الهى كه آنان را به ایمان به خدا و عبادت او دعوت مى

نمودند، و در راه خدا به سائل و محروم ها نگهدارى مىآن اموال را جمع نموده، در گنجینه

 دادند. نمى

 5ص  20سوره معارج المیزان ج  18تا  5و  2و 1آیه          

 

 

 دامن هاویه، آتش سوزنده
  

ا َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ ” ...  - هُ َهاِویَةٌ،َو أَمَّ  ،  فَأُمُّ

 ،  نَاٌر َحاِمیَةُ،َو َما أَْدَراك َما ِهیَهْ  -

 

 ... و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد، -

 او در آغوش و دامن هاویه خواهد بود، -

 دانى هاویه چیست،و تو نمى -

  “سوزنده ! آتشى است  -

  

ظاهرا مراد از هاویه جهنم است، و نامگذارى جهنم به هاویه از این جهت است كه 

فرماید: كسى كه میزانش این كلمه از ماده هوى گرفته شده، كه به معناى سقوط است، مى

سبك باشد سرانجامش سقوط به سوى اسفل سافلین است، همچنان كه در جاى دیگر فرمود: 

 ....“فل سافلین اال الذین امنوا ثم رددناه اس” 

كند پس اینكه آتش دوزخ را توصیف كرده به هاویه و حال آنكه آتش سقوط نمى

 كنند، از باب مجاز عقلى است.آتشیان سقوط مى

اگر هاویه را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده كه مادر، ماواى فرزند و 

گردد، جهنم هم براى مرجع او است، به هر طرف كه برود دوباره به دامن مادر بر مى
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 دوزخیان چنین مرجع و سرانجامى است . 

كند: این جمله عظمت و فخامت امر آن آتش را بیان مى“ و ما ادریك ماهیه،” 

 یعنى آتشى است سوزنده و شدید الحراره!“ ار حامیة،ن”

 595ص  20تا آخر  سوره قارعه المیزان ج  1آیه         

 

 

 لباسهائی از آتش برای جهنمیان!
 

ن نَّاٍر یُصب ِمن فَْوِق ُرُءوِسِهُم الَحِمیمُ ” . . .   -  ،قُطعَت لُهْم ثِیَاٌب م ِ

و از باالى سرهایشان آب  هایى از آتش بریده شدهبرایشان جامه. . .   -

 “شود.جوشان ریخته مى

برند، و از باالى سرشان آب جوش بر سرشان یعنى براى كفار لباس از آتش مى

ریزند و با آن آب جوش آنچه در داخل جوف ایشان، از معده و روده و غیره است، همه مى

 شود. امعاء ایشان را با پوستها بگدازد ! آب مى

 

 گرزهاي آهنین

 

قَِمُع ِمْن َحِدیدٍ  ...  ” -  ،َو لُهم مَّ

 كلََّما أََرادُوا أَن یْخُرُجوا ِمنَها ِمْن َغٍم أُِعیدُوا فِیَها َو ذُوقُوا َعذَاب الَحِریق، -

 ،و برایشان گرزهایى آهنین آماده است  ... -

هر وقت بخواهند از آن شدت و محنت در آیند بدان باز گردانیده شوند گویند  -

 “بچشید !  عذاب سوزان را

قَ  » . می به معناى پتك و گرز است هكلمه مقامع جمع مقمع « ،ِمُع ِمْن َحِدیدٍ اَو لُهم مَّ

هر وقت بخواهند از آن شدت و محنت در ، و برایشان گرزهایى آهنین آماده است فرماید:

  بچشید ! آیند بدان باز گردانیده شوند گویند عذاب سوزان را

 509ص :    14سوره حج     المیزان ج :  22و19آیه                                 

 

 آتش بي خروج 
 

ِقیمٌ  ...”  -  ،یُِریدُوَن أَن یْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َو َما ُهم بَخِرِجیَن ِمنَها  َو لَُهْم َعذَاٌب مُّ

خیلى اصرار و التماس دارند كه از آتش خارج شوند ولى خارج نخواهند  ... -

 “شد و عذابى پاینده دارند.
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به اینكه عذاب چیزى است كه الزمه بشر و  اوالاى است در آیه مورد بحث اشاره

تواند آن را از انسان دور اصل در سرنوشت و نزدیك به او است، و تنها عاملى كه مى

  .ایمان و تقوا است بسازد و بر گرداند

به اینكه فطرت اصلى انسانیت نسبت به تالم از آتش هرگز در انسانها از كار  ثانیا

افتد، و روزى نخواهد رسید كه انسانى داراى چنین فطرتى نباشد، یعنى در آتش بیفتد و نمى

ناراحت نشود، و در آتش بودن و از آتش در آمدن برایش فرق نكند، و به منظور بیرون 

 آمدن از آتش تالشى نكند. 

خواهند از آتش كوشند و مىعذابى بسیار دردناك دارند، بسیار مىمی فرماید: کفار 

كه همان عذاب الیم و دردناك است خارج شوند و لیكن خارج شدنى نیستند، براى اینكه 

  د.نشوعذاب نامبرده خالد و مقیم است، تا ابد از آن جدا نمى

 537ص :    5سوره مائده     المیزان ج :  37و  36آیه                              

 

 احاطه آتش جهنم

 

إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظِلِمیَن نَاراً أََحاط بِهْم سَراِدقَُها  َو ِإن یَستَِغیثُوا یُغَاثُوا بَِماٍء ” ...   -

 كاْلُمْهِل یَشِوى اْلُوُجوهَ  بِئْس الشَراب َو ساَءت ُمْرتَفَقاً،

هاى آن در میانشان ایم كه سراپردهما براى ستمكاران آتشى مهیا كرده. .. -

گیرد، و اگر فریادرسى خواهند به آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، كه 

 “كند، چه بد شربتى و چه بد جاى آسایشى است.ها را بریان مىچهره

 420ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  29آیه

 

 و پیشاني جهنمیان آتش رسیده به چهره ها
 

لَْو یَْعلَُم الَِّذیَن َكفَُروا ِحیَن ال یَُكفُّوَن َعن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َو ال َعن ظُهوِرِهْم َو ال ”  -

 ،ُهْم یُنصُرونَ 

 ،بَْل تَأْتِیِهم بَْغتَةً فَتَْبَهتُهْم فاَل یَستَِطیعُوَن َردََّها َو ال ُهْم یُنظُرونَ  -

 

هاى خویش ها و پیشانىآن موقع كه آتش را از چهره اگر كسانى كه كافرند از -

داشتند وقوع آن را به شتاب باز نتوانند داشت و یارى نخواهند شد خبر مى

 خواستند،نمى

كند آنچنان كه توانایى آید و مبهوتشان مىولى قیامت ناگهان به سراغشان مى -

 “شود.بر دفع آن ندارند و به آنها مهلت داده نمى
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دارند، روزى كه  دانستند كه چه روزى در پیشسانى كه كافر شدند مىاى كاش ك

توانند از پیش رو و از پشت سر، نه شخصاً و نه به یارى كسى، عذاب آتش را از خود نمى

 گیرد، و به آنها احاطه پیدا مي كند. دفع كنند، چون از پشت و رویشان فرایشان مى

آید و به ایشان دانند از كجا مىست كه نمىمعناى آمدن آتش به طور ناگهانى، این ا 

 كند. احاطه پیدا مى

همین معنا الزمه آن توصیفى است كه خداى تعالى از آتش دوزخ كرده و 

فاتقوا النار التى وقودها ” و یا فرموده:“ نار هللا الموقدة التى تطلع على االفئدة،” فرموده:

 “ ن دون هللا حصب جهنم!انكم و ما تعبدون م” و یا فرموده:“ الناس....

است، آن آتش هم با آدمى است، همانطور كه  تشهمانطور كه جان آدمى با آ

توان جان را به طرفى نهاده خود به طرفى دیگر رفت، آتش دوزخ نیز چنین است، و نمى

پذیرد، و مسافتى میان آدمى و آن میان آدمى و آن اختالف جهت نیست، و مهلت هم نمى

 ماند.اى دیگر براى كسى نمىرسد جز حیرت و حسرت هیچ چارهفرا مىنیست، و وقتى 

 408ص :    14سوره انبیاء     المیزان ج :  40و  39آیه     

 

 

 قرین هاي شیطاني،

 عذابي بدتر از آتش دوزخ

 

ْحَمِن نُقَی ِض لَهُ شْیطناً فَُهَو لَهُ قَِرینٌ ”  -  ،َو َمن یَْعش َعن ِذْكِر الرَّ

كنیم یاد رحمان خود را به كورى بزند شیطانى برایش مقدر مىو كسى كه از  -

 “تا همواره قرینش باشد.

 

این  ،زننداز حق كه خود را از یاد رحمان به كورى مىاعراض کنندگان  سر انجام

هایى از شیطان مالزمشان گردند كه هیچگاه از ایشان جدا نشوند، تا در آخر با كه قرین است

 خود وارد عذاب آخرتشان كنند.

كه وقتى  -این پندار غلط “ و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون،” 

رین است، خود نشانه تقییض ق - اندكنند هدایت یافتهشوند گمان مىاز راه حق منحرف مى

یعنى نشانه آن است كه از تحت والیت خدا در آمده، و در تحت والیت شیطان قرار 

 .اندگرفته

 “ حتى اذا جاءنا قال یا لیت بینى و بینك بعد المشرقین فبئس القرین،” 

كنند كه گمان مى -اینان همچنان بر جلوگیرى از راه خدا و آنان بر پندار غلطشان 

دهند تا آنكه مرگ یكى از ایشان برسد و نزد ما آید، در حالى كه مى ادامه -راه یافتگانند

شود كه عمرى گمراه بوده، و اینك عواقب و قرینش هم با او باشد، آن وقت برایش كشف مى
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رسد، آن وقت قرین خود را مخاطب قرار داده، با آثار گمراهى یعنى عذاب قیامت فرا مى

 گوید: زار است مىرساند از او متاذى و بیلحنى كه مى

بود و من اى كاش بین من و تو به مقدار فاصله بین مغرب و مشرق دورى مى -

 شدم، كه چه بد همنشینى هستى ! همنشین تو نمى

شود كه این گونه افراد غیر از عذابى كه در آتش از آتش از سیاق آیه استفاده مى

كنند كه از آنان دور جهت آرزو مى چشند، و بدیندارند، عذابى هم از همنشینى با قرینها مى

كنند، و سایر عذابها را از بودند، و از بین همه عذابها تنها دورى از این عذاب را یاد مىمى

 برند . یاد مى

 “ و لن ینفعكم الیوم اذ ظلمتم انكم فى العذاب مشتركون،” 

 151ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  36آیه 

 

 د، نه عذرشان قبول است!نه از آتش خارج مي شون
 

یَوةُ الدُّْنیَا  فَاْلیَْوَم ال یْخَرُجوَن ”  - َُ تْكُم الْح ِ ُهُزواً َو َغرَّ ذَِلكم بِأَنَّكُم اتَخْذتْم َءایَِت َّللاَّ

 ،ِمنَها َو ال ُهْم یُستَْعتَبُونَ 

گرفتید و این سرنوشتتان بخاطر آن بود كه آیات خدا را وسیله مسخره مى -

مغرورتان كرد، در نتیجه امروز از آتش بیرون نخواهند شد، و زندگى دنیا 

 “شود.عذرشان پذیرفته نمى

 

این عذابى كه بر سرتان آمد به سبب این بود كه شما آیات خدا را  می فرماید:

پرداختید، و نیز بدین سبب بود كه زندگى دنیا شما دانستید، و به استهزاى آن مىسخریه مى

 را مغرور كرد و به آن دل بستید . 

اى از عذاب در این جمله خالصه“  فالیوم ال یخرجون منها و ال هم یستعتبون،” 

  كند، و آن عبارت است از خلود در آتش، و پذیرفته نشدن عذرشان.روز را بیان مى در آن

 275ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  35آیه                                  

 

 

 به رو سوي آتش كشیده مي شوند؟

 

 إِنَّ اْلُمْجِرِمیَن فى ضلٍَل َو سعٍُر،”  -

 َعلى ُوُجوِهِهْم ذُوقُوا َمس سقََر، یَْوَم یُسَحبُوَن فى النَّارِ  -

به درستى مجرمین از موطن سعادت یعنى از بهشت گمراه و در آتش  -

ها كشیده افروخته قرار دارند، در روزى كه به سوى آتش با رخساره
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 “شود بچشید حرارت دوزخ را ! شوند، و به آنها گفته مىمى

 

 ور است.سعر به معناى آتشهاي شعله

یسحبون به معناى این است “ ن فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر،یوم یسحبو” 

كه انسانى را با صورت روى زمین بكشند. سقر یكى از اسامى جهنم است، و مس كردن 

 سقر به این است كه: سقر با حرارت و عذابش به ایشان برسد.

 139ص  19سوره قمر   المیزان ج  48تا 46آیه     

 آتششهیق: صدای نفسهای 

-  

 إِذَا أُْلقُوا فِیَها سِمعُوا لها شِهیقاً َو ِهَى تَفُوُر،»  -

 ،تَكادُ تََمیُز ِمَن اْلغَْیظِ  -

شنوند كه با همان شوند از آتش صداى نفسى مىزمانى كه در آتش افكنده مى -

 كند،كشد در حالى كه فوران مىنفس ایشان را چون هوا به داخل خود مى

 .«متالشى شودخواهد گویى از شدت غضب مى -

 

شنوند، شهیقى كه چون شوند، صداى شهیقى از آن مىوقتى كفار در جهنم ریخته مى

كشاند، همانطور كه با شهیق هوا داخل سینه كشیده مغناطیس آنان را به داخل خود مى

شود، در حالى كه جهنم جوشان است، و ایشان را مانند نخودى كه در دیك جوشان باال و مى

خواهد متالشى كند، به طورى كه گویى از شدت غضب مىمى شود باال و پائینپائین مى

 شود . 

 590ص  19سوره ملك المیزان ج  8تا  6آیه               

 

 آتشی که زبانه می کشد!
 

 فَأَنذَْرتُكْم نَاراً تَلَظى،  ال یَصاَلَها إِال األَشقَى، ” -

 الَِّذى َكذَّب َو تََولى، -

 كشد،كه زبانه مىدهم اینك شما را از آتشى هشدار مى -

 سوزاند،ترها را نمىو جز شقى -

  “كسان را كه آیات و دعوت ما را تكذیب نموده از قبولش اعراض كردند. آن -

 

تلظى آتش به معناى زبانه كشیدن شعله آتش است، و مراد از آتشى كه تلظى 

 .“كال انها لظى ”    كند آتش جهنم است، همچنان كه در جاى دیگر فرمود:مى
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 509ص  20تا  آخر  سوره لیل المیزان ج  1آیه                                    

                                 

 آتش پیروان ائمه ضاللت 
 

 یَْقدُُم قَْوَمهُ یَْوَم اْلِقیََمِة فَأَْوَردَُهُم النَّاَر َو بِئْس اْلِوْردُ اْلَمْوُرود،”  -

ْفدُ اْلَمْرفُودُ،َو أُتْبِعُوا فى َهِذِه  -  لَْعنَةً َو یَْوَم اْلِقیََمِة  بِئْس الر ِ

او در روز قیامت پیشرو قوم خود خواهد بود و آنان را بسوى لبه آتش  -

 برد كه چه بد جایگاهى است براى ورود،مى

و چون روش فرعون را پیروى كردند لعنت خدا نیز در دنیا و روز قیامت،  -

 “كرد و چه بد عطایى است كه داده شدند!آنان را پیروى كرده و خواهد 

 

فرعون در قیامت پیشاپیش پیروان خود آمده و در نتیجه همه “ فاوردهم النار،” 

 آنان را به لب آتش برده است.

عذاب قبل از قیامت و عذاب بعد از قیامت پیروان فرعون دو جور است، در باره 

عنى صبح و شام آتش را به آنان شوند یعذاب قبل از قیامت فرموده: عرضه بر آتش مى

رسد كه آل فرعون را در دهند، و در باره عذاب روز قیامت فرموده: فرمان مىنشان مى

 شدیدترین عذاب داخل سازید . 

كلمه ورد به معناى آبى است كه انسان و حیوانات تشنه به “ بئس الورد المورود،” 

 نوشند، آیند و از آن مىلب آن مى

را كه جنس انسان در تالشهاى خود منظور دارد تشبیه كرده به آبى آن هدف نهایى 

چرخند و در نتیجه گوارایى سعادت و شیرینى رسیدن به كه انسانهاى لب تشنه به دنبالش مى

رسد و معلوم است هدف تشبیه شده به آن آبى كه پس از تالش بسیار به گلوى لب تشنه مى

ضوان الهى و خشنودى خدا و بهشت او، و لیكن كه سعادت نهایى انسان عبارت است از ر

پیروان فرعون بعد از آنكه در اثر پیروى امر آن طاغى گمراه شدند، راه رسیدن به سعادت 

حقیقى خود را گم كردند و نتیجه قهرى گم شدن راه این شد كه به راهى افتادند كه منتهى به 

ان به آن ورد خواهد بود كه شد، پس آتش دوزخ همان وردى است كه ورودشآتش دوزخ مى

چه بسیار بد مورودى است براى اینكه گوارایى ورد و شیرینى آن براى این است كه 

كند و چنین وردى آب گوارا نشاند و اندرون تفته عطشان را خنك مىحرارت جگر را مى

است نه آتش، آن هم آتش دوزخ، پس اگر آب خنك و گوارا مبدل به عذاب آتش شود، مورود 

 اه ورودى به لب آب وردى بسیار بد خواهد بود . ر

 “و اتبعوا فى هذه لعنة و یوم القیامة بئس الرفد المرفود!” 

یعنى قوم فرعون امر فرعون را متابعت كردند، لعنت خدایى هم آنان را متابعت  

كرد و لعنت خدا عبارت است از دور شدن از رحمت او و رانده شدن از ساحت قرب او كه 

به صورت عذاب غرق تجسم یافت، ممكن هم هست بگوییم: لعنت، حكمى است مكتوب از 
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ه از رحمت الهى دور باشند كه اثر این دورى از خداى تعالى در نامه اعمالشان به اینك

 رحمت، غرق شدن در دنیا و معذب شدن در آخرت باشد . 

شود اى كه در قیامت به آنان داده مىآن عطیه“ و یوم القیامة بئس الرفد المرفود،” 

 شوند.عطیه بدى است و آن آتش است كه اینان در آن افروخته مى

  572ص :    10المیزان ج :     سوره هود 99و98آیه         

 

 لهیب و شعله های جهنم

 ( در شب معراج «ص»از مشاهدات رسول هللا) 
 

مالك آتش پرده جهنم را باال زد، و درى از آن را باز نمود لهیب و  ...فرمود: 

اى از آن بیرون جست و به سوى آسمان سر كشید و همچنان باال رفت كه گمان كردم شعله

 مرا نیز خواهد گرفت.... 

 

 عرضه فرعونیان به آتش 

عرضه در این میان به راه آل فرعون بگذشتم كه صبح و شام بر آتش فرمود: ... 

 شود؟!گفتند پروردگارا قیامت كى بپا مىشدند و مىمى

 

 3ص:    13سوره اسري  المیزان ج:  1به آیه  مربوط به معراج ) براي مطالعه روایات 

 مراجعه شود.(
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 پنجم فصل

 

 

  غذا و آب در جهنم  غذا و آب در جهنم  
 

 

 الزقوم!  شجرة -غذائي از قعر جهنم

 

قُّومِ ” ...  -   شَجَرةُ الزَّ

 ،... إِنََّها شَجَرةٌ تْخُرُج فى أَصِل الَجِحیمِ  -

 طْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُءوس الشیَِطین ...      -

 درخت زقوم، ... -

 آورد،... درختى است كه از قعر جهنم سر درمى -

 “اش گویى سر شیطانها است....میوه     -

 

ه از درختى است ك” درختى كه در آیه شریفه توصیف شده زقوم نامیده شده است.

 اصل جحیم به معناى قعر جهنم است.“ آورد،قعر جهنم سر درمى

اى است كه در اولین طلع به معناى شكوفه میوه“ طلعها كانه رؤس الشیاطین،” 

شود. در این آیه میوه درخت زقوم بار در درخت خرما یا در هر درخت میوه دیگر پیدا مى

است كه: عوام از مردم شیطان را در  را به سر شیطانها تشبیه كرده و این بدان عنایت

 كنند.ترین صورتها تصویر مىزشت

درخت مزبور وسیله پذیرایى از “ فانهم الكلون منها فمالئون منها البطون،” 

“ ها را از آن پر خواهند كرد،شكم” خورند. و در اینكه فرمود:ستمگران است كه از آن مى

شوند، ورى كه آن قدر حریص بر خوردن مىاشاره است به گرسنگى شدید اهل دوزخ، به ط

 خورند.كه دیگر در فكر آن نیستند چه مى

ستمگران نامبرده عالوه بر عذابهایى كه گفته “ ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم،” 

نوشند، و آن آب با آنچه از درخت زقوم شد، مخلوطى از آب داغ و بسیار سوزنده مى

 شود. اند مخلوط مىخورده

تازه بعد از آنكه شكمها را از درخت زقوم و آب “  ان مرجعهم اللى الجحیم،ثم ” 

مانند تا عذاب ببینند. در این آیه گردند، و در آنجا مىحمیم پر كردند، به سوى دوزخ برمى

  اشاره است به اینكه: حمیم مذكور در داخل جهنم نیست.

لت خوردنشان از درخت ع“ انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون،” 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 119

زقوم و نوشیدنشان از حمیم و برگشتن به سوى دوزخ این است كه: اینان پدران خود را 

دانستند ایشان گمراهند، با این حال از ایشان كه ریشه و مرجع و با اینكه مى -گمراه یافتند

 و به همین جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوى دوزخ -آنان بودند تقلید كردند

گردند. خورند، و سپس به سوى دوزخ برمىروند، نخست به خوراكیهاى مذكور برمىمى

   درست جزاى آخرتشان مطابق رفتار دنیایشان است.

 211ص :    17سوره صافات    المیزان ج :  70تا  62آیه          

 

 

 شجرة زق وم، طعام گناه دوستان

 

قُّومِ ”  -  ،إِنَّ شَجَرت الزَّ

 ،األَثِیمِ طعَاُم  -

 ،كاْلُمْهِل یَْغلى فى اْلبُطونِ  -

 ،َكغَلِى اْلَحِمیمِ  -

ِحیم، - َُ  ُخذُوهُ فَاْعتِلُوهُ إِلى سَواِء الْج

 ثمَّ صبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَاِب اْلَحِمیم، -

 ،ذُْق إِنَّك أَنت اْلعَِزیُز اْلكِریمُ  -

 ،إِنَّ َهذَا َما ُكنتُم بِِه تَْمتُرونَ  -

 

 زقوم، طعام گنه دوستان است، به یقین درخت -

 مانند سرب آب شده كه در شكم غلیان كند، آنهم غلیانى چون آب جوش، -

بگیرید او را و وسط دوزخ بكشید، و سپس از عذاب جوشان بر سرش  -

 بریزید!

 كش هستى!بگویید: بچش كه تو همان نازپرورده گردن ویو به  -

 “این همان است كه عمرى در باره آن در شك بودید! -

 

فرماید: شجره زقوم سه كند، و مىاین آیات هشتگانه حال اهل آتش را بیان مى

خصیصه دارد، اول اینكه طعام گناه دوستان است، و دوم اینكه چون سرب و یا مس مذاب 

 كند. است، و سوم اینكه در درون شكمها چون آب جوش غلیان مى

 آتشند. اى است كه موكل بربه مالئكه“ بگیرید او را،” خطاب 

پیشه را بگیرید، و به عنف به سوى وسط گوییم این گنهمي فرماید: ما به مالئكه مى

و ” دوزخ بكشید، تا آتش از همه جهات بر او احاطه یابد. همچنان كه در جاى دیگر فرموده:

 “ ان جهنم لمحیطة بالكافرین.
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مذاب و سپس از باالى سرش آن مایع “ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم،” 

 جوشانى كه وسیله عذاب او است بر سرش بریزید!

اى كه در حال پیشهاین جمله خطابى است به گناه“ ذق انك انت العزیز الكریم،” 

هاى پى در پى است. و اگر او را عزیز و كریم خواند، با اینكه در نهایت ذلت چشیدن عذاب

تا عذابش شدیدتر گردد. چون  و پستى و مالمت است در حقیقت نوعى استهزاء به او است

اینگونه افراد در دنیا براى خود عزت و كرامتى قائل هستند و به هیچ وجه حاضر نیستند از 

و ما اظن الساعة قائمة و لئن ” آن عزت و كرامت موهوم دست بردارند، همچنان كه از آیه: 

ست، این پندار به كه حكایت گفتار همین گونه مردم ا“ رجعت الى ربى ان لى عنده للحسنى،

 خورد.خوبى به چشم مى

پیشگان این آیه شریفه هم تتمه گفتار مالئكه به گناه“ ان هذا ما كنتم به تمترون،” 

دارد، است، كه در آن، عذاب آنها را تاكید و خطاكارى و لغزش آنها در دنیا را اعالم مى

كنند، ام وجود خود لمس مىچون در دنیا در چیزى شك و تردید كردند كه امروز آن را با تم

و به همین جهت از تحمل عذاب تعبیر كرد به چشیدن، چون وقتى بخواهند بگویند درك من 

گویند من آن درد را چشیدم، یا من آن نسبت به آن درد و یا آن لذت دركى تام و تمام بود، مى

   لذت را چشیدم.

 226ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  50تا  43آیه                                 

 

 شکم از زقوم پر می کنید!

 

 ثم انكم ایها الضالون المكذبون الكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون،” 

 

  گر، از درختى از زقوم خواهید خورد،آنگاه شما اى گمراهان تكذیب

 “ها را از آن پر خواهید ساخت.و شكم

 

در این آیات از مآل كار منكرین معاد در روز قیامت و وضعى كه آن روز دارند،  

 دهد.و طعام و شرابى كه دارند خبر مى

فرماید: سپس شما اى گمراهان تكذیب كننده از درختى از زقوم خواهید خورد، مى

 و شكمها از آن پر خواهید كرد.

 

 فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم،” 

آنگاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهید نوشید. پس از آن باز هم خواهید  و

نوشد و رفع عطش نوشید، آنچنان كه شتر هیماء و دچار بیمارى استسقاء مى

 “كند.مى
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مي فرماید: شما اى گمراهان تكذیب كننده، پس از خوردن از درخت زقوم از آبى 

اء، و یا نوشیدن ریگزار كه هرگز از نوشیدن جوشان خواهید نوشید، مانند نوشیدن شتر هیم

 شود.سیراب نمى

 هذا نزلهم یوم الدین!” 

 “این است پذیرایى از ایشان در روز دین، یعنى روز جزا ! 

 

 214ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   56تا  41آیه       

 

 طعامي گلوگیر و عذابي دردناك
 

بِیَن أُولى ”  - ْلُهْم قَِلیالً،َو ذَْرنى َو الُمَكذ ِ  النَّْعَمِة َو َمه ِ

 إِنَّ لَدَْینَا أَنكاالً َو َجِحیماً، -

 َو طعَاماً ذَا ُغصٍة َو َعذَاباً أَِلیماً، -

 

اى براى تكذیب آیات من گران كه بجز داشتن نعمت من انگیزهو اما تكذیب -

 ندارند امرشان را به خود من واگذار كن و اندكى مهلتشان ده،

 ها و در آخر عذاب دوزخ هست،اع شكنجهكه نزد ما انو -

 “و طعامى گلوگیر و عذابى دردناك !  -

 

هاى دنیا به كیفر كفرانشان كنند كه نعمتاین دو آیه عذابهاى آخرت را یادآورى مى

 گردد.ها مبدل مىبه آن عذابها و نقمت

حیم به كلمه انكال به معناى ُكنده و زنجیرها است. ج“  ان لدینا انكاال و جحیما،” 

 كشى آتش است.معناى شدت زبانه

كلمه غصه به معناى تردد لقمه در حلق است، “ و طعاما ذا غصة و عذابا الیما،” 

 به طورى كه خورنده نتواند به راحتى آن را فرو ببرد.

 104ص  20سوره مزمل المیزان ج   13تا  11آیه             

 

 غذائی از چرک و خون دوزخیان

 

ِ اْلعَِظیمِ إِنَّهُ »  -  ،َو ال یُحض َعلى طعَاِم اْلِمسِكینِ  ،كاَن ال یُْؤِمُن بِاَّللَّ

 ،َو ال طعَاٌم إِال ِمْن ِغسِلین ،فَلَْیس لَهُ اْلیَْوَم َهُهنَا َحِمیمٌ  -

 ال یَأْكلُهُ إِال الخاِطئُوَن! -

 ،كردو بر اطعام مسكین تشویق نمى، آورداو در دنیا به خداى عظیم ایمان نمى -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                          کتاب پنجاه وپنجم: جهنم 122

 ،نتیجه امروز در اینجا هیچ دوستى حمایت كننده ندارددر  -

 ،و به جز چرك و خون دوزخیان هیچ طعامى ندارد -

 .«چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و بس -

  

آورد او از آنجا كه به خدا ایمان نمى «،،إِال الخاِطئُونَ ... فَلَْیس لَهُ اْلیَْوَم َهُهنَا َحِمیمٌ » 

ین عرصه، دوستى كه سودش ببخشد یعنى شفیعى كه برایش شفاعت در نتیجه امروز در ا

 .كند ندارد، چون كافر آمرزش ندارد، در نتیجه شفاعتى هم نخواهد داشت

كلمه غسلین به معناى چركاب است، و گویا مراد از  - «،َو ال طعَاٌم ِإال ِمْن ِغسِلین» 

ریزد، و حاصل معنایش این است كه او از آن چرك و كثافاتى است كه از تن اهل دوزخ مى

كرد، امروز طعامى به جز غسلین اهل دوزخ آنجا كه كسى را به اطعام مسكینان تشویق نمى

 .ندارد

 ، عادتشان شده باشد .خاطون عبارتند از كسانى كه گناه و خطا كارى

  667ص  19سوره الحاقه المیزان ج   37تا  25آیه             

 

 حدیث غاشیه:  نوشیدن از چشمه سوزان و طعام ضریع

 

 ! « َهْل أَتَاك َحِدیث اْلغَِشیَةِ  » -

 یا داستان غاشیه یعنى روز قیامت به تو رسیده است؟آ -

از  گیرند،ذلت به خود مىهایى از شدت شرمسارى، حالت در آن روز چهره

اند و در اینجا تالشهاى خود شود كه در دنیا تالش بسیار كردهسیمایشان این معنا خوانده مى

  اند و در نتیجه خستگى دنیا از تنشان بیرون نرفته است....را بى فایده یافته

  

 مالزم آتشى هستند در نهایت درجه حرارت.“  ،تَصلى نَاراً َحاِمیَةً ” 

 نوشند كه در نهایت درجه حرارت است.اى مىاز چشمه“ تُسقَى ِمْن َعیٍن َءانِیٍَة،” 

طعامى جز از خار  «،ال یُسِمُن َو ال یُْغنى ِمن ُجوعٍ  ،لَّْیس لُهْم طعَاٌم إِال ِمن ضِریعٍ  »

 د.سازكند و نه گرسنگى را دفع مىتهوع آور ضریع ندارندكه آنهم نه كسى را فربه مى

گویند، و اهل حجاز آن را ها است كه به آن شبرق هم مىام نوعى از تیغضریع ن 

آورترین گیاه است كه هیچ حیوانى آن نامند، و ناگوارترین و تهوعوقتى خشك شد ضریع مى

خورد، و شاید نامیدن آنچه در آتش است به نام ضریع، صرفا از نظر شباهت در را نمى

 شكل و خاصیت بوده باشد . 

 456ص  20سوره غاشیه المیزان ج   7تا  1آیه                                         
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 آب حمیم، شرابي از آب جوشان

 

ْن َحِمیٍم َو َعذَاٌب أَِلیُم بَِما كانُوا یَْكفُُرونَ ”  -  ،لَُهْم شَراٌب م ِ

و از براى ایشان است شرابى از آب جوشان و عذابى دردناك به خاطر    -

 “نمودند.كردند و حقى كه كتمان مىكفرانى كه مى

اینان كسانى هستند كه از ثواب خدا ممنوع یا )به معناى دیگر كلمه( تسلیم عقاب 

ابى است ورزیدند، آبى است از حمیم و عذاند، براى آنان به جرم كفرى كه مىخداوند شده

 دردناك.

 204ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  70آیه 

 

 

 چشاندن انواع حمیم و غساق:  نوعی چرک با تعفن و داغ
 

 َو إِنَّ ِللطِغیَن لَشرَّ َمئَاب،... ”  -

 َجَهنََّم یَصلَْونَها فَبِئْس المَهادُ، -

 

 و اما طاغیان بدترین بازگشتگاهى دارند،...  -

 “خواهند چشید و چه بد بسترى است جهنم.جهنمى كه حرارتش را  -

 

 این آیه شریفه با آیه بعدش تفسیر سرانجام طاغیان است.

 

كلمه یصلونها به معناى داخل آتش شدن، و چشیدن “ جهنم یصلونها فبئس المهاد،” 

  حرارت آن است. و یا به معناى تابع آتش شدن است.

اى حرارت بسیار زیاد است و كلمه حمیم به معن“ هذا فلیذوقوه حمیم و غساق،” 

 كلمه غساق به معناى چركى است كه تعفن بسیار داشته باشد.

خواهند از حمیم و غساق بخورند، ولى فهماند كه خود طاغیان نمىاین جمله مى

 كنند به خوردن آن.مجبورشان مى

شكل هر چیزى عبارت است از چیزى كه مشابه آن، “ و اخر من شكله ازواج،” 

 آن باشد. و كلمه ازواج به معناى انواع و اقسام است. و از جنس

و معناى جمله این است كه: این نوع دیگرى از جنس حمیم و غساق است كه انواع 

 مختلفى دارد و باید آن را بچشند.

 334ص :    17سوره ص    المیزان ج :  58و 55آیه         
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  غل و زنجیر در گردنها، در آب داغ، و آتش جهنم
 

 ،إِِذ األَْغلَُل فى أَْعنَِقِهْم َو السلَِسُل یُسَحبُونَ ”  -

 ،فى الَحِمیِم ثُمَّ فى النَّاِر یُسَجُرونَ  -

 

 هایشان افتاده باشد و كشیده شوند،آن هنگامى كه غل و زنجیرها به گردن -

  “در آب داغ و سپس در آتش افروخته گردند. -

 

و زنجیرها در گردنشان باشد و در وقتى كه غلها ....“ اذ االغالل فى اعناقهم ” 

یعني به “ ثم فى النار یسجرون،” آبى سوزان كشیده شوند و سپس در آتش افكنده گردند. 

      .گیره آن خواهند گشتزودى در آتش افروخته خواهند شد و آتش

 531ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   72و  71آیه                     

                    

 

 آبی چون مس گداخته 

 

إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظِلِمیَن نَاراً أََحاط بِهْم سَراِدقَُها  َو إِن یَستَِغیثُوا یُغَاثُوا بَِماٍء  ...”  -

 كاْلُمْهِل یَشِوى اْلُوُجوهَ  بِئْس الشَراب َو ساَءت ُمْرتَفَقاً،

هاى آن در میانشان ایم كه سراپردهما براى ستمكاران آتشى مهیا كرده ... -

گیرد، و اگر فریادرسى خواهند به آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، كه 

 “كند، چه بد شربتى و چه بد جاى آسایشى است.ها را بریان مىچهره

 

این بوده كه براى “ اعتدنا للظالمین،” فرموده:“ اعتدنا للكافرین،” اگر به جاى

الذین یصدون عن سبیل هللا و ” بفهماند عذاب مذكور از تبعات ظلم ظالمین است كه در آیه

اند كه از فرماید: ظالمین كسانىآن را بیان نموده و مى“ یبغونها عوجا و هم باالخرة كافرون،

افرند . خواهند و نسبت به زندگى آخرت ككنند، و راه خدا را معوج مىراه خدا جلوگیرى مى

اگر فریادرسى خواهند به آبى چون سزاي این افراد را در ذیل آیه تعیین كرده و فرموده: 

كند، چه بد شربتى و چه بد جاى ها را بریان مىمس گداخته كمكشان دهند، كه چهره

 آسایشى است!

 420ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  29آیه
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 ریختن آب جوشان به سر جهنمیان!
 

ن نَّاٍر یُصب ِمن فَْوِق ُرُءوِسِهُم الَحِمیمُ  ...”  -  ،فَالَِّذیَن كفَُروا قُطعَت لُهْم ثِیَاٌب م ِ

هایى از آتش بریده شده و از باالى و كسانى كه كافرند برایشان جامه...     -

 “شود.سرهایشان آب جوشان ریخته مى

 

برند، و از باالى سرشان آب جوش بر براى كفار لباس از آتش مى :فرمایدمى

ریزند و با آن آب جوش آنچه در داخل جوف ایشان، از معده و روده و غیره سرشان مى

 .شوداست، همه آب مى

 509ص :    14سوره حج     المیزان ج :  22و21آیه                               

 

 جهنم، و آب صدید
 

ن”  - اٍء صِدیٍد، م ِ  َوَرائِه َجَهنَُّم َو یُسقَى ِمن مَّ

ُعهُ َو ال یَكادُ یُِسیغُهُ َو یَأْتِیِه اْلَمْوت ِمن كل    - َمكاٍن َو َما ُهَو بَِمی ٍِت  َو ِمن   یَتََجرَّ

 َوَرائِه َعذَاٌب َغِلیظ،

 شود،جهنم در انتظار او است، و آب چرك و خون به او نوشانده مى -

كشد ولى هرگز به میل خود حاضر رعه آن را سر مىبه زحمت، جرعه ج -

آید، اما مردنى در نیست آن را بیاشامد، و مرگ از هر طرفى به سراغ او مى

 “كار نیست و عذابى سخت در انتظار او است.

به معناى چركى است كه از رحم سرازیر شود، و این معرفى آبى است “ صدید”

 نوشند.كه كفار در جهنم مى

السالم نقل كرده كه ر قمى در ذیل همین آیه، از یكى از معصومین علیهمو در تفسی

آورند صورتش كباب گشته آید، و چون نزدیكش مىشوند بدش مىفرمود: چون نزدیكش مى

اش پاره پاره گشته و نیز خورد اعضاى داخلىشود، و چون آن را مىپوست سرش كنده مى

عضى از ایشان صدید و چرك مانند سیل بیرون گردد و از بكف پاهایش بریده بریده مى

 آید....مى

                   48ص :    12سوره ابراهیم   المیزان ج :  17و16آیه 
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 غذاي حرام خواران

 ) ازمشاهدات رسول هللا در معراج (

 

طعامهائى از گوشت پاك و  ... به مردمى رسیدیم كه پیش رویشانفرمود: 

 طعامهائى دیگر از گوشت ناپاك بود.

گذاشتند پرسیدم اى جبرئیل اینها كیانند؟ گفت خوردند و پاك را فرو مىناپاك را مى

 برند.اینها حرام خوران از امت تو هستند كه حالل را كنار گذاشته و از حرام استفاده مى

 

 آتشخواري پول یتیم خواران

انداختند و از پائینشان بیرون برخوردم كه آتش در دهانشان مى ... به مردمى

خورند كه آمد پرسیدم اینها كیانند گفت اینها كسانى هستند كه اموال یتیمان را به ظلم مىمى

 رسند.خورند و بزودى به سعیر جهنم مىدر حقیقت آتش مى

 

 رباخواران در احاطه شیطان

بزرگى شكم احدى از ایشان قادر به برخاستن نبود ... به اقوامى برخوردم كه از 

خورند، بر از جبرئیل پرسیدم اینها چه كسانى هستند؟ گفت اینها كسانى هستند كه ربا مى

شان كرده خیزند مگر برخاستن كسى كه شیطان ایشان را مس نموده و در نتیجه احاطهنمى

 است.

 3ص:    13سوره اسري  المیزان ج:  1به آیه  مربوط به معراج ) براي مطالعه روایات 

 مراجعه شود.(
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 ششمفصل 

 

 

  اثر جهنم در بدن انسانهااثر جهنم در بدن انسانها
 

                         

 

 زشت چهره هاي سوخته 
 

 تَْلفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َو ُهْم فِیَها َكِلُحون،”  -

منظر خواهند سوزاند و در جهنم زشت آتش دوزخ صورتهاى آنها را مى -

 “زیست.

 

لهیب و هرم آتش آنچنان به “ تلفح وجوههم النار و هم فیها كالحون،” 

خشكاند، به طورى كه دندانهایشان نمایان خورد كه لبهایشان را مىصورتهایشان مى

  گوسفندى كه روى آتش گرفته باشند. شود، مانند: سرمى

شود: آیا آیات من براى ایشان گفته مىیعنى به “ ا لم تكن آیاتى تتلى علیكم ...،” 

  كردید؟شما خوانده نشد و آیا شما نبودید كه آنها را تكذیب مى

یعنى پروردگارا شقاوت ما بر “ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و كنا قوما ضالین،” 

  .ما غلبه كرد

برگردند، مرادشان این است كه به دنیا “ ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون،” 

 .و عمل صالح كنند

مراد از این كالم زجر و چخ كردن اهل جهنم و “  قال اخسؤا فیها و ال تكلمون،” 

 قطع كالم ایشان است. 

 100ص :    15سوره مومنون     المیزان ج : 104آیه     

 

 تجدید پوست براي سوخت و عذاب دائمي 
 

نُصِلیِهْم نَاراً كلََّما نَِضَجت ُجلُودُُهم بَدَّْلنَُهْم ُجلُوداً إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَتِنَا سْوف ”  -

َ كاَن َعِزیزاً َحِكیماً ،  َغیَرَها ِلیَذُوقُوا اْلعَذَاب  إِنَّ َّللاَّ
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كنیم كه محققا كسانى كه به آیات ما كفر ورزیدند به زودى داخل آتششان مى  -

كشیم، تا عذاب را هر نوبت پوستشان چروك شود پوستى دیگر بر تنشان مى

 “ همچنان بچشند، كه خدا مقتدرى است شكست ناپذیر، و در عین حال حكیم .

این جمله تهدید یهود به آتش جهنم است، در مقابل این كه از ایمان آوردن مردم به 

و مؤمنین آتش فتنه بر  وسل موآله علیه هللاكتاب جلوگیرى كردند، و علیه رسول خدا صلى

 د.افروختنمى

 602ص :    4سوره نساء    المیزان ج :  57تا55آیه 

 

 

 بریان شدن چهره ستمکاران با آبی چون مس گداخته
 

ب ِكْم  فََمن شاَء فَْلیُْؤِمن َو َمن شاَء فَْلیَْكفُْر  إِنَّا أَْعتَْدنَا ِللظِلِمیَن ”  - َو قُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

یَستَِغیثُوا یُغَاثُوا بَِماٍء كاْلُمْهِل یَشِوى اْلُوُجوهَ  بِئْس نَاراً أََحاط بِهْم سَراِدقَُها  َو ِإن 

 الشَراب َو ساَءت ُمْرتَفَقاً،

هر كه خواهد ایمان بیاورد و هر كه  بگو این حق از پروردگار شما است -

هاى ایم كه سراپردهخواهد منكر شود كه ما براى ستمكاران آتشى مهیا كرده

فریادرسى خواهند به آبى چون مس گداخته آن در میانشان گیرد، و اگر 

كند، چه بد شربتى و چه بد جاى ها را بریان مىكمكشان دهند، كه چهره

 “آسایشى است.

 

هاى آن در ایم كه سراپردهما براى ستمكاران آتشى مهیا كردهمی فرماید:  

ها ه چهرهكمیانشان گیرد، و اگر فریادرسى خواهند به آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، 

  چه بد شربتى و چه بد جاى آسایشى است! كند،را بریان مى

 420ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  29آیه                                 

 

 جابجا شدن و کباب شدن  صورتها در آتش

 

-  ” َ سوال،یَْوَم تُقَلَّب ُوُجوُهُهْم فى النَّاِر یَقُولُوَن یَلَْیتَنَا أَطْعنَا َّللاَّ   َو أَطْعنَا الرَّ

روزى كه رویهایشان در آتش دگرگون شود، و بگویند: اى كاش خدا را  -

 “اطاعت كرده بودیم، اى كاش پیغمبر را اطاعت كرده بودیم.

 

تقلب وجوه در آتش، به معناى زیر و رو شدن، و حال به حال گشتن است، 

كن است مراد از آن جابجا كردن شوند، و مماى زرد، سپس سیاه و در آخر كباب مىلحظه
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كفار در آتش باشد، چون جابجا كردن، در بهتر سوختن مؤثر است، همچنان كه كباب را 

 كنند تا زودتر برشته شود.روى آتش جابجا مى

 522ص :    16سوره احزاب   المیزان ج :   66آیه            
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 هفتمفصل 

 

 

  اولیه  در  جهنماولیه  در  جهنمبرخورد  برخورد  
 

  

                             

 وقتي جهنم به هر صاحب چشمي ظاهر مي شود!
 

ةُ اْلُكبَرى،”  -  فَإِذَا َجاَءِت الطامَّ

َزِت الَجِحیُم ِلَمن یََرى -  ،یَْوَم یَتَذَكَُّر االنسُن َما سعَى، َو بُر ِ

 

 پس وقتى آن حادثه بزرگ رخ دهد، -

 آورد،چه كرده به یاد مىدر آن روزى كه انسان هر  -

 “شود.و جهنم براى هر صاحب چشمى ظاهر مى -

 

آید كه جهنم قبل از روز قیامت خلق شده، تنها در از ظاهر آیه مورد بحث بر مى

شود، و ظاهر مىیعنی برطرف شدن حجاب از چشم انسانها، روز قیامت با كشف غطاء 

 بینند.مى مردم آن را

 

شود، و پرده از روى در آن روز، دوزخ ظاهر مى“ یرى،و برزت الجحیم لمن ” 

 دارند، تا هر صاحب چشم و بینایى آن را به عیان ببیند.آن بر مى

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا ” فرماید:آیه شریفه در معناى آیه زیر است كه مى

ات را كنار : تو از این در غفلت بودى، پس ما پردهیعنی“ عنك غطائك فبصرك الیوم حدید،

   زدیم، اینك امروز چشمت تیزبین شده است!

 310ص  20سوره  نازعات المیزان ج  41تا  34آیه       

 

 آرزوهاي لب آتش
 

ب بِئَایَِت َرب ِنَا َو نَُكوَن ”  - َو لَْو تََرى ِإْذ ُوقِفُوا َعلى النَّاِر فَقَالُوا یَلَْیتَنَا نَُردُّ َو ال نَُكذ ِ

 ،الُمْؤِمنِینَ ِمَن 
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شوند ببینى خواهى دید كه و اگر آنان را در موقعى كه مواجه با آتش مى -

كرد دیگر گردانید، كه اگر چنین مىگویند: اى كاش پروردگار ما را برمىمى

  “. بودیمآیات او را تكذیب ننموده و از مؤمنین مى

 

دیدن آتش، آنچه كه در گیرند، با وقتى منكرین معاد به لب پرتگاه دوزخ قرار مى

كند كه آرزوى شود، و همین ظهور وادارشان مىداشتند برایشان ظاهر مىدنیا پنهان مى

 برگشتن به دنیا و ایمان به آیات خدا و دخول در جماعت مؤمنین كنند.

شود، شوند، برایشان ظاهر نمىچون چیزى جز همان آتشى كه با آن مواجه مى

ورزیدند و با كفر ن عمل آنان بوده و كفرى بوده كه در دنیا مىشود این آتش همامعلوم مى

  داشتند.خود حق را با آنكه برایشان روشن بوده مستور و پوشیده مى

 68ص :    7سوره انعام   المیزان ج :   30تا 27آیه                          

 

 پرده برداري از دوزخ، و حال نفس خطاكار 
 

 دُكَِّت األَْرض دَكًّا دَكًّا،كال إِذَا ”  َ -

 َو َجاَء َربُّك َو اْلَملَك صفًّا صفًّا، -

ْكَرىَو ِجاى -  ،َء یَْوَمئِذ بَجَهنََّم  یَْوَمئٍذ یَتَذَكُر االنسُن َو أَنى لَهُ الذ ِ

 

 نه ، در روزى كه زمین متالشى شود، -

 و مالئكه صف به صف امر پروردگارت را بیاورند، -

فهمد اما چه وقت د در آن روز انسان همه چیز را مىو جهنم را حاضر سازن -

 “فهمیدن است؟ ! 

 

بعید نیست كه مراد از آوردن جهنم، پرده بردارى از ...“ ء یومئذ بجهنم و جى” 

و برزت الجحیم لمن ” روى آن باشد، همچنان كه در آیه زیر همین تعبیر آمده فرموده:

” فرماید:و آیه زیر كه مى“ ت الجحیم للغاوین،و برز” فرماید:و نیز آیه زیر كه مى“ یرى،

 “لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید.

 

در امروز عذاب خدا آنچنان “ فیومئذ ال یعذب عذابه احد و ال یوثق وثاقه احد،”   

سخت است كه احدى از خلق كسى را آنطور عذاب نكرده، و در بند كردنش آنچنان سخت 

ت كه احدى از خلق كسى را آنطور در بند نكرده، و این تعبیر كنایه است از شدت در اس

 تهدید.

 475ص  20سوره فجر المیزان ج   30تا  21آیه          
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 شرحي از لحظات ریخته شدن كفار به جهنم
 

 َو ِللَِّذیَن َكفَُروا بَِربِهْم َعذَاب َجَهنََّم  َو بِئْس اْلَمِصیُر،”  -

 أُْلقُوا فِیَها سِمعُوا لها شِهیقاً َو ِهَى تَفُوُر،إِذَا  -

 تَكادُ تََمیُز ِمَن اْلغَْیِظ  كلََّما أُْلِقَى فِیَها فَْوٌج سأَلُهْم َخَزنَتَها أَ لَْم یَأْتِكْم نَِذیٌر، -

 

و كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند عذاب جهنم دارند و چه بد بازگشت  -

 گاهى است،

همان شنوند كه با شوند از آتش صداى نفسى مىافكنده مى زمانى كه در آتش -

 كند،مىكشد در حالى كه فوران نفس ایشان را چون هوا به داخل خود مى

شود خواهد متالشى شود هر فوجى كه داخل آن مىگویى از شدت غضب مى -

 “رسان برایتان نیامد؟ پرسند مگر پیامبرى بیمخازنان آتش مى

 

شنوند، شهیقى كه شوند، صداى شهیقى از آن مىریخته مى وقتى كفار در جهنم

كشاند، همانطور كه با شهیق هوا داخل سینه كشیده چون مغناطیس آنان را به داخل خود مى

شود، در حالى كه جهنم جوشان است، و ایشان را مانند نخودى كه در دیك جوشان باال و مى

خواهد متالشى كه گویى از شدت غضب مىكند، به طورى شود باال و پائین مىپائین مى

 شود . 

فوج به معناى جماعتى است “ كلما القى فیها فوج سالهم خزنتها ا لم یاتكم نذیر،” 

كه به سرعت از جایى عبور كنند، و در این جمله اشاره است به اینكه كفار دسته دسته داخل 

و سیق الذین ” فرماید:وده، مىاین معنا اشاره نم شوند، همچنان كه آیه زیر هم بهدوزخ مى

 و این به خاطر آن است كه هر متبوعى با تابعین گمراه خود داخل“ زمرا،كفروا الى جهنم 

و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیركمه ” شوند، همچنان كه در آیه زیر فرموده است:مى

  “جمیعا فیجعله فى جهنم!

شوند، شوند و یا به سوى آن سوق داده مىاى كه در جهنم ریخته مىهر دسته

پرسند: مگر براى شما نذیر، یعنى مالئكه موكل بر دوزخ و نگهبانان آن از در توبیخ مى

 پیامبرى كه شما را از چنین عذابى بترساند نیامده؟! 

خى است كه دوزخیان به این جمله حكایت پاس“ قالوا بلى قد جائنا نذیر فكذبنا ...،” 

كنند به اینكه نذیر برایشان آمد، و از دهند، و در آن اعتراف مىفرشتگان خازن دوزخ مى

 آتش دوزخ انذارشان كرد، ولى تكذیبش كردند و افترا به او بستند.

 و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى اصحاب السعیر،”  -

 “ بردیم از دوزخیان نبودیم!  گویند: اگر می شنیدیم و عقل خود بکار می -

 590ص  19سوره ملك المیزان ج  8تا  6آیه               
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 وقتی جهنم به گمراهان نمودار شود!
 

َزِت الَجِحیُم ِلْلغَاِوینَ »  -  ،َو قِیَل لُهْم أَْیَن َما ُكنتُْم تَْعبُدُون ،َو بُر ِ

ِ َهْل یَنصُرونَُكْم أَْو  -  ،یَنتَِصُرونَ ِمن دُوِن َّللاَّ

 

 ،و جهنم به گمراهان نمودار شود -

 پرستیدید كجایند؟و به آنها گفته شود آن چیزهایى كه غیر خدا مى -

 .«آیا معبودهاى غیر از خدا شما را نصرت دهند و یا نصرت یابند -

 

َزتِ كلمه  جهنم به گمراهان نمودار . می فرماید: وقتی به معناى اظهار است تبریزاز  بُر ِ

پرستیدید آیا شود: كجایند آن چیزهایى كه شما به جاى خدا آنها را مىبه ایشان گفته مى ،شود

كنند؟ و حاصل معنا این است كه آن روز شقاوت و عذاب را از شما و یا از خودشان دفع مى

 .  اندپرستیشان گمراه بودهشود كه در بتبر ایشان روشن مى

  406ص :    15میزان ج : سوره شعرا     ال93و91آیه           

 

 مجرمین در لحظه دیدن آتش 
 

َواقِعُوَها َو لَْم یِجدُوا َعنَها َمصِرفاً،”  -  َو َرَءا اْلُمْجِرُموَن النَّاَر فَظنُّوا أَنُهم مُّ

و گنهكاران جهنم را ببینند و یقین كنند كه در آن افتادنى هستند و گریزگاهى  -

 “نیابند!

 

شدن در آتش است. و بعید نیست كه مراد وقوع از دو  مقصود از مواقعه نار واقع

 طرف باشد یعنى وقوع مجرمین در آتش و وقوع آتش در مجرمین و آتش زدن آنان.

یابند محلى یعنى نمى“ یابند،و از آن مفرى نمى -جمله و لم یجدوا عنها مصرفا” 

 را كه به سویش منصرف شوند، و از آتش به سوى آن فرار كنند.

شود كه حكم عام است و ه از مشركین به مجرمین تعبیر فرموده فهمیده مىدر اینك

 شود.همه صاحبان گناهان و جرائم را شامل مى

  461ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  53آیه                                                  
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 حال خاسرین هنگام عرضه به آتش
 

َو قَاَل    یَنظُروَن ِمن طْرٍف َخِفى    یُْعَرضوَن َعلَْیَها َخِشِعیَن ِمَن الذُّل  َو تََراُهْم ”  -

الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنَّ الخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهْم َو أَْهِلیِهْم یَْوَم اْلِقیََمِة  أاَل إِنَّ 

ِقیمٍ   ،الظِلِمیَن فى َعذَاٍب مُّ

شوند، در حالى كه از شدت ذلت آتش عرضه مى بینى ایشان را كه برو مى -

نگرند، و آنهایى حالتى از خشوع دارند كه با گوشه چشم و پنهانى به آن مى

گویند: زیانكاران كسانى هستند كه در قیامت هم خود را كه ایمان آوردند مى

باختند و هم خاندان خود را. آرى، بدانند كه ستمگران در عذابى دائمى 

 “ خواهند بود.

 

یعنى “ و قال الذین امنوا ان الخاسرین الذین خسروا أنفسهم و اهلیهم یوم القیمة،” 

ها و حقیقت آن در ایشان جمع است، كسانى هستند كه در قیامت خاسرانى كه تمامى خسران

نفس خود و اهل خود را خاسر كردند، یعنى خود را از نجات محروم نموده و از اهل خود 

 شوند . مند نمىنیز بهره

كند، و این جمله عذاب را بر اهلش مسجل مى“ اال ان الظالمین فى عذاب مقیم،” 

 فرماید ستمكاران عذابى دائم و غیر منقطع دارند.مى

 97ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  45آیه 

 

 روز عرضه كفار بر آتش
 

أَْذَهْبتُْم طی ِبَتِكْم فى َحیَاتِكُم الدُّْنیَا َو َو یَْوَم یُْعَرض الَِّذیَن َكفَُروا َعلى النَّاِر ”  -

استَْمتَْعتُم بَها فَاْلیَْوَم تْجَزْوَن َعذَاب اْلُهوِن بَِما ُكنتُْم تَستَْكبُروَن فى األَْرِض بِغَیِر 

 ،َو بَما ُكنتُْم تَْفسقُونَ   الَحق  

 شود: هرشوند به ایشان گفته مىدر روزى كه كفار بر آتش عرضه مى -

سرمایه خیرى داشتید در زندگى دنیا از دست دادید و با آن عیاشى كردید در 

ورزیدند به نتیجه امروز در برابر استكبارى كه در زمین و بدون حق مى

شوید، هم به خاطر استكبارتان و هم به خاطر فسقى عذاب خوارى دچار مى

 “شدید.كه مرتكب مى

 

دهد، براى اولین بار به كفار نشان مى عرضه جهنم بر كفار وقتى است كه خود را

ها را یكسره كرده ها رسیده و تكلیفو عرضه كفار بر جهنم هنگامى است كه به حساب

دهند، كنند، و به سوى دوزخ سوقشان مىباشند، در آن موقع كفار را عرضه بر جهنم مى
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 “و سیق الذین كفروا الى جهنم زمرا.” همچنان كه فرموده:

شود: شما همه آن طیباتى كه شوند به ایشان گفته مىضه بر آتش مىوقتى كفار عر

مند شدید، و باید امروز از آن لذت ببرید در زندگى دنیا از بین بردید، و همانجا از آنها بهره

 دیگر چیزى برایتان نمانده كه امروز در این عالم از آن لذت ببرید.

فى األرض بغیر الحق و بما كنتم  فالیوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون” 

پس امروز شما سزایتان عذابى است كه در آن خوارى و ذلت است، و خوارى “: تفسقون،

رفتید، و عذابش در كردید، و زیر بار حق نمىآن در مقابل آن استكبارى است كه در دنیا مى

 مقابل فسق و اعراض از طاعات شما است.

ربوط به اعتقاد است كه همان استكبار از حق و این هر دو گناهى است كه یكى م

 باشد، و یكى مربوط به عمل است كه همان فسق باشد.

 

قَالُوا بَلى َو َرب ِنَا  قَاَل    َو یَْوَم یُْعَرض الَِّذیَن َكفَُروا َعلى النَّاِر أَ لَْیس َهذَا ِباْلَحق  ”  -

 ،فَذُوقُوا اْلعَذَاب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُرونَ 

شود آیا این كه شوند به ایشان گفته مىكه كفار بر آتش عرضه مى و روزى -

گویند بله به پروردگارمان سوگند! خطاب اش حق نبود؟ مىبینید وعدهمى

 “ورزیدید!رسد پس بچشید عذاب را به كیفر كفرى كه مىمى

دهد از آن سرنوشتى كه به زودى منكرین معاد در روز قیامت این آیه خبر مى

 شوند.فتار مىبدان گر

 331و312 ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :   34و20آیه   

 

 

 اعتراضات هر تازه وارد به دوزخ

 

َن اْلِجن  ”  - َو االنِس فى النَّاِر  كلََّما دََخلَت   قَاَل اْدُخلُوا فى أَُمٍم قَْد َخلَت ِمن قَْبِلكم م ِ

ةٌ لَّعَنَت أُْختَها  َحتى إِذَا  ادَّاَركوا فِیَها َجِمیعاً قَالَت أُْخَراُهْم ألُواَلُهْم َربَّنَا َهُؤالِء أُمَّ

َن النَّاِر  قَاَل ِلكل   . َو قَالَت ِضْعٌف َو لَِكن ال تَْعلَُمونَ   أَضلُّونَا فَئَاتِهْم َعذَاباً ِضْعفاً م ِ

 ،وا اْلعَذَاب بَِما ُكنتُْم تَْكِسبُونَ أُواَلُهْم ألُْخَراُهْم فََما كاَن لَكْم َعلَْینَا ِمن فَضٍل فَذُوقُ 

هایى از جن و انس كه پیش از شما فرماید: با گروهخداى تعالى مى -

اند به جهنم وارد شوید، وقتى گروهى وارد شود گروه هم عقیده درگذشته

خویش را لعنت كند، و چون همگى در آنجا مجتمع شوند پیروانشان در باره 

گارا اینان ما را به گمراهى كشیدند، عذاب ایشان پیشروانشان گویند: پرورد

را از جهنم دو چندان كن، گوید همه را عذاب دو چندان است. و لیكن شما 

شان به پیروان گویند: پس شما را بر ما برترى نبوده دانید. پیشرواننمى
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 “كردید این عذاب را تحمل كنید.اینك به سزاى اعمالى كه مى

 

شوند، دوزخیان است كه هر كدام كه در آتش داخل مىاین یكى از مشاجرات 

 .كننداند لعنت مىكسانى را كه قبل از ایشان وارد شده

وقتي همه در آتش جمع شدند، خداى تعالى را مخاطب قرار داده و به یكدیگر 

ترید، براى اینكه هم خودتان ها گفتند شما از ما ظالمنفرین كردند.  طبقه بعدى نخست به قبلى

 .مراه بودید و هم ما را گمراه كردید، لذا امیدواریم خداوند عذاب آتش شما را دو برابر كندگ

منظور از اولى رؤساى ضاللت و ائمه اولى و آخرى یا به حسب رتبه است، و 

، و یا به حسب زمان و مراد اسالف و كنندكفر است كه پیروان خود را در گمراهى كمك مى

ندگان خود فتح باب ضاللت كرده و راه كج را براى آنان هموار پیشینیان است كه براى آی

 سازند.مى

خداوند متعال هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوى شما دو چندان است و لیكن 

براى اولى، به جهت این كه هم  عف است اماعذاب براى اولى و آخرى هر دو ِض  فهمید. نمى

براى شما، از این و اما  گمراهى اعانت كردند،هم دیگران را در خودشان گمراه بودند و 

 وجهت كه هم خودتان گمراه بودید و هم در این گمراهى به گمراه كردن آنان كمك كردید 

باعث سیاهى اجابت كردید، و با پیوستن به آنان حرفهایشان را پذیرفته و دعوتشان را 

 .لشكرشان شدید

 142ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :   39و 38آیه     

 

 

 جهنم را براي چه كسي حاضر مي كنند؟
 

 ،َهِذِه َجَهنَُّم الَّتى ُكنتُْم تُوَعدُونَ ”  -

 ،اصلَْوَها اْلیَْوَم بَِما ُكنتُْم تَْكفُُرونَ  -

همه این هشدارها را به شما دادیم و نپذیرفتید، اینك این جهنمى است كه  -

 شد،اش به شما داده مىهمواره وعده

 “ورزیدید.سوزش آن را به كیفر كفرى كه مى بچشید امروز -

 

كنند. و خطاب در لفظ آیه اشاره هست به اینكه: در روز قیامت جهنم را حاضر مى

 شد!اش به شما داده مىاین جهنمى است كه همواره وعده به كفار گویند:

 السالمتهدید كفار به جهنم یك بار و دو بار نبود، بلكه به زبان انبیا و رسوالن علیهم

ان ” شدند، و اولین بارى كه تهدید شدند، همان روزى بود كه به ابلیس فرمود:دائما تهدید مى

 “ عبادى لیس لك علیهم سلطان اال من اتبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین.

بچشید امروز سوزش آن را به كیفر كفرى كه  -اصلوها الیوم بما كنتم تكفرون” 
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  “ورزیدید.مى

 153ص :    17سوره یس     المیزان ج :   64و 63آیه                    

 

 بازداشت و بازخواست در راه جهنم
 

سئُولُونَ ”  -  ،َو ِقفُوُهْم  إِنُهم مَّ

 “آنجا نگهشان بدارید كه باید بازخواست شوند. -

 

گیرد. فرمان مي این امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنم صورت مى

   ایشان را نگه دارید و نگذارید بروند كه باید بازخواست شوند!رسد: 

آید كه مطلب مورد شوند، از سیاق برمىو در اینكه از چه چیز بازخواست مى

مشتمل بر آن است، “ ما لكم ال تناصرون،” بازخواست همان مطلبى است كه جمله

دهید، همان طور كه در دنیا پشتیبان فرماید: شما را چه شده كه یكدیگر را یارى نمىمى

  گرفتید؟یكدیگر بودید و در برآوردن حوائج خود، و به مقصد رسیدن، از یكدیگر كمك مى

آخر ایشان امروز تسلیم  -بل هم الیوم مستسلمون ” فرماید:و جمله بعدش كه مى

 .دیگر كبرى برایشان نمانده تا تكبر كنند “شدند،

پس با این بیان روشن گردید كه مورد بازخواست، عبارت است از هر حقى كه در 

 اند، چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح، و این روگردانى آناندنیا از آن روى گردانیده

 كاران.و كمك گرمى به داشتن یارانبه دو جهت بوده: یكى كبر ورزیدن، و یكى هم پشت

 199ص :    17سوره صافات   المیزان ج :  24آیه 

 

   

 و آنها كه به جهنم رانده مي شوند! –یوم الفصل 
 

بِینَ ”  - ْلُمَكذ ِ  ،َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

بُونَ   - ، ال ظِلیٍل َو ال ِذى ثَلَِث شعَبٍ   ، انطِلقُوا إِلى ِظل  انطِلقُوا ِإلى َما ُكنتُم بِِه تَُكذ ِ

 یُْغنى ِمَن اللََّهب، إِنَها تَْرِمى بِشَرٍر كاْلقَصر، َكأَنَّهُ ِجَملٌَت صْفٌر،

بِینَ  - ْلُمَكذ ِ  ، َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

 ، یُْؤذَُن لُهْم فَیَْعتَِذُرونَ ، َو الَهذَا یَْوُم ال یَنِطقُونَ  -

بِینَ  - ْلُمَكذ ِ  ،َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

ِلینَ  -  ،، فَإِن كاَن لَكْم َكْیدٌ فَِكیدُونِ َهذَا یَْوُم اْلفَصِل  َجَمْعنَكْم َو األَوَّ

بِینَ  - ْلُمَكذ ِ  ! َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ
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 بروید! كردیدخطاب رسد اى منكران! شما امروز به سوى آن دوزخى كه تكذیب  -

 بروید زیر سایه دودهاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است، -

 اى خواهد بود و نه از شرار آتش هیچ نجاتى دارند،نه آنجا سایه -

 آن آتش هر شرارى بیفكند مانند قصرى است، -

 گویى آن شراره در سرعت و كثرت همچون شتران زرد موى است، -

 

 ا را تكذیب كردند!واى در آن روز به حال آنان كه آیات خد -

 

 این روزى است كه كافران براى نجات خود سخنى نتوانند گفت، -

 و به آنها رخصت عذرخواهى نیز نخواهند داد، -

 واى در آن روز به حال آنان كه آیات خدا را تكذیب كردند، -

 

این روز فصل حكم و جدایى نیك و بد است كه شما را با همه در گذشتگان  -

 ع گردانیم،پیشین به عرصه محشر جم

 توانید انجام دهید كنید،اى بر نجات خود مىپس اگر چاره -

  “واى در آن روز به حال آنانكه آیات خدا را تكذیب كردند!  -

 

این آیه حكایت فرمانى است كه در یوم الفصل “ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون،” 

  شود، صاحب كالم خداى تعالى است.به ایشان داده مى

كردند، جهنم است، و كلمه انطالق به جمله: آنچه همواره تكذیبش مىمراد از 

 معناى روانه شدن و منتقل گشتن از جایى به جاى دیگر و بدون مكث است.

شود از محشر بدون هیچ درنگى به سوى معناى آیه این است كه: به ایشان گفته مى

 كردید.آتش روانه شوید، همان آتشى كه همواره تكذیبش مى

اند: مراد از این ظل سایه دودى مفسرین گفته“ انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب،” 

 “و ظل من یحموم.”   رود، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:است كه از آتش جهنم باال مى

اند: این اشاره است به عظمت دود و نیز در مورد انشعاب آن به سه شعبه گفته

 شود.ظیم باشد شاخه شاخه مىجهنم، چون دود وقتى خیلى متراكم و ع

اى كه ظل ظلیل به معناى سایه خنك است، سایه“ ال ظلیل و ال یغنى من اللهب،” 

از رسیدن حرارت به انسان جلوگیرى كند، و براى آدمى ساترى از آزار حرارت باشد، و 

آن  هاىدار ظلیل نیست، منظور این است كه از هرم آتش و شعلهفرماید سایه شعبهاینكه مى

 كند . جلوگیرى نمى

 “ انها ترمى بشرر كالقصر، كانه جمالت صفر،”  -

آن آتش هر شرارى .خیزدهایى است كه از آتش بر مىكلمه شرر به معناى زبانه

 بیفكند مانند قصرى است.
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 “ هذا یوم ال ینطقون و ال یؤذن لهم فیعتذرون،” 

گویند و اذن نمى سخن -از انسانها  -فرماید: امروز روزى است كه اهل محشرمى

شود، پس شود، و یا اذن عذرخواهى كردن به ایشان داده نمىسخن گفتن به ایشان داده نمى

 اعتذارى نخواهند كرد.

نفى نطق در این آیه با اثبات آن در آیات دیگر منافات ندارد، چون روز قیامت 

دهند، و در اب هم مىشود جومواقف بسیار و مختلف دارد، در یك موقف از ایشان سؤال مى

 توانند سخن بگویند. زنند و نمىموقفى دیگر بر دهان آنان مهر مى

روز قیامت را از “  هذا یوم الفصل جمعناكم و االولین، فان كان لكم كید فكیدون،” 

كند، و میان اهل حق این جهت یوم الفصل خوانده كه خداى تعالى در آن روز جدا سازى مى

ان ربك هو یفصل بینهم ” اندازد، همچنان كه فرمود:رى خود جدایى مىو اهل باطل با داو

ان ربك یقضى بینهم یوم القیمة فیما كانوا ” و نیز فرموده:“ یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون،

 كه در یكى تعبیر به فصل، و در دیگرى تعبیر به قضا كرده است. “ فیه یختلفون،

گران این امت است، بدان جهت كه ن به تكذیبخطاب در جمله جمعناكم و االولی

جزء آخرین هستند، و به همین جهت در مقابل اولین قرارشان داد، و در جاى دیگر به نحو 

ذلك یوم مجموع له ” شوند، جامع فرموده: امروز روزى است كه همه مردم در آن جمع مى

 “ حدا .و حشرناهم فلم نغادر منهم أ” و در جاى دیگر فرموده:“ الناس،

اى این است كه اگر شما حیله“ فان كان لكم كید فكیدون،” و معناى اینكه فرمود:

 . علیه من دارید تا با آن حیله عذاب مرا از خود دفع كنید، آن حیله را بكار ببرید

 248ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  40تا  28آیه                                  

 

 

 هر كافر معاند، مناع للخیر، معتد مریب را ! به دوزخ اندازید
 

 أَْلِقیَا فى َجَهنََّم كلَّ كفَّاٍر َعنِیٍد،”  -

ِریبٍ  - ْلَخیِر ُمْعتٍَد مُّ نَّاعٍ ل ِ  ،مَّ

 به دوزخ اندازید هر كافر معاند را، -

  “كرد.و هر مناع خیر و متجاوز و هر كس كه مردم را در راه هدایت متحیر مى  -

 

كند. و معتدى به عنید به معناى معاند حق است كه از در عناد حق را مسخره مى

معناى كسى است كه از حد خود تجاوز و از حق تخطى كند.  مریب به معناى كسى است كه 

اندازد، و در آیه كه صحبت از داراى شك است، و یا كسى است كه مردم را به شك مى

 اندازد . ه شك مىقیامت است مردم را در امر قیامت ب

َكف ار ، عنید هم هست و عنید، مناع خیر نیز هست و مناع خیر، معتدى هم هست، 

 باشد.و معتدى، مریب نیز مى
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نماید كه خطاب در آیه شریفه از خداى تعالى است، و ظاهر سیاق آیات چنین مى

لى بعضى مورد خطاب در آن همان دو فرشته سائق و شهید باشد كه موكل بر انسانند. و

اند كه خطاب به دو فرشته دیگر از فرشتگان موكل بر آتش و از خازنان دوزخ احتمال داده

 باشد.

 

ِ إِلَهاً َءاَخَر فَأَْلِقیَاهُ فى اْلعَذَاِب الشِدیِد،”  -  الَِّذى َجعََل َمَع َّللاَّ

 “همانى كه با خدا، خدایى دیگر گرفته پس داخل عذاب شدید بیفكنیدش!  -

 

تر است، و در حقیقت مادر تر و عظیمم از همه گناهان مزبور مهمصفت پنجاین 

همه جرائمى است كه مرتكب شده، و ریشه همه صفات پستى است كه كسب كرده، یعنى 

 كفر و عناد و منع خیر و اعتداء و ارابه.

 

 فالقیاه فى العذاب الشدید ! ”  -

 “ او را در عذابى شدید بیندازید! -

 522ص :    18ق  المیزان ج :  سوره 28تا  20آیه      

 

 

 آنها که کتابشان را به دست چپ می دهند!

 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ بِِشَماِلِه فَیَقُوُل یَلَْیتَنى لَْم أُوت ِكتَبِیَه»  -  ،َو أَمَّ

 ،ثُمَّ فى ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَها سْبعُوَن ِذَراعاً فَاسلُكُوهُ  ،ثُمَّ الَجِحیَم صلُّوهُ ، ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ  ... -

ِ اْلعَِظیمِ  -  ،َو ال یُحض َعلى طعَاِم اْلِمسِكینِ  ،إِنَّهُ كاَن ال یُْؤِمُن بِاَّللَّ

 ،َو ال طعَاٌم إِال ِمْن ِغسِلین ،فَلَْیس لَهُ اْلیَْوَم َهُهنَا َحِمیمٌ  -

  ،ال یَأْكلُهُ إِال الخاِطئُونَ  -

 

گوید اى كاش اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش داده باشند مى و -

 ،ام را به من نداده بودندنامه

رسد بگیرید او را و دست و پایش را ببندید و سپس در آتشش خطاب مى ... -

 ،افكنید

كه او در دنیا   و آنگاه او را به زنجیرى كه طولش هفتاد ذراع است ببندید  -

 ،كردو بر اطعام مسكین تشویق نمى، آوردمىبه خداى عظیم ایمان ن

 ،در نتیجه امروز در اینجا هیچ دوستى حمایت كننده ندارد -

 ،و به جز چرك و خون دوزخیان هیچ طعامى ندارد -
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 .«چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و بس -

  

كه نامه اعمالش را به دست چپش  است طایفه اشقیاى مجرماز صاحب این سخن 

 بیان می کند.هاى دنیایى خود نتیجه دیدن كوششدر آن روز بعداز بىو  دهندمى

اند، و امروز ها از كار افتادههمین كه سر از قبر برداشت، و دید كه تمامى سبباو 

اى نداشت، و قدرتش هم باطل فهمد كه مالش فایدهآیند، مىدیگر مال و فرزندان بكار نمى

 شد! 

كند، كه این جمالت دستور خدا به مالئكه را حكایت مى ! «خذوه فغلوه ... فاسلكوه» 

 .  ببندیدبا غل و زنجیر دست و پاى اسیر را به گردنش  ! یعنیبگیرید او را و در آتش بیفكنید

 !یعنى او را داخل آتش عظیم كنید! «  ثم الجحیم صلوه» 

طولش اى كه سلوك مجرم در سلسله !«ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه» 

 .بپیچند هفتاد ذراع باشد به معناى آن است كه وى را در چنین زنجیرى

فرماید بدین مى «،انه كان ال یؤمن باهلل العظیم و ال یحض على طعام المسكین» 

آورد، و مردم را به اطعام مسكینان علت چنین دستور دادیم كه وى به خداى عظیم ایمان نمى

كرد، و از رنج بینوایان احساس ناراحتى ه مسامحه مىكرد، بلكه در این بارتشویق نمى

 .نمودنمى

امروز در این عرصه، دوستى كه  «،فلیس له الیوم هیهنا حمیم ... الخاطؤن» 

سودش ببخشد یعنى شفیعى كه برایش شفاعت كند ندارد، چون كافر آمرزش ندارد، در نتیجه 

 .شفاعتى هم نخواهد داشت

او از آنجا كه كسى را به اطعام مسكینان تشویق  «،و ال طعام اال من غسلین» 

كه خوراك خطاكاران  اهل دوزخو چرکاب بدنهای كرد، امروز طعامى به جز غسلین نمى

 . است ندارد

  667ص  19سوره الحاقه المیزان ج   37تا  25آیه                  

 

 

 حشر و حضور جهنمیان و شیاطین آنها در اطراف جهنم
 

 َرب ِك لَنَْحشَرنَُّهْم َو الشیَِطیَن ثُمَّ لَنُْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِیًّا،فََو ”  -

ْحَمِن ِعتِیًّا،  ثمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن كل   -  ِشیعٍَة أَیُهْم أَشدُّ َعلى الرَّ

 ثمَّ لَنَْحُن أَْعلَُم بِالَِّذیَن ُهْم أَْولى بَها ِصِلیًّا -

 

ا شیطانها محشور كنیم و همه را به زانو در به پروردگارت قسم ایشان را ب -

 آورده پیرامون جهنم حاضر سازیم،

تر بوده جدا آنگاه از هر گروه هر كدامشان كه به سركشى خداى رحمان جرى -
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 كنیم،

 “آنگاه كسانى را كه به وارد شدن جهنم سزاوارترند بهتر بشناسیم. -

 

هاى متراكم، كه شوند، دستهمىمردم روز قیامت انبوه انبوه و دسته دسته حاضر 

 روند.از كول هم باال مى

به پروردگارت سوگند، كه همه را روز قیامت با اولیاء و قرینهاى شیطانیشان  -

كنیم، در حالى كه همه كنیم، آنگاه پیرامون جهنم براى چشیدن عذاب جمعشان مىمحشور مى

 دسته دسته، انبوه گشته باشند. از در ذلت به زانو در آمده باشند، یا در حالى كه همه

این است كه در بیرون قبرها “ لنحشرنهم و الشیاطین،” مراد از اینكه فرمود:

كنیم، چون به خاطر ایمان نداشتن از غاویان ایشان را با اولیاءشان، كه شیطانهایند جمع مى

 “ شیطانها اولیاى غاویانند،”  :شدند

هایشان محشور قرین شد، یعنى ایشان را باهاى ایشان باو یا ممكن است مراد قرین

و من یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، حتى ” كنیم، همچنانكه فرمود:مى

اذا جاءنا قال یا لیت بینى و بینك بعد المشرقین فبئس القرین و لن ینفعكم الیوم اذ ظلمتم، انكم 

 “فى العذاب مشتركون.

 

 .“ یهم اشد على الرحمن عتیا ثم لننزعن من كل شیعة ا” 

به زودى از هر جماعتى كه متشكل شدند، متمردترین آنها نسبت به خداى   -

 آوریم.آوریم، یعنى رؤسا و امامان ضاللت را بیرون مىرحمان را بیرون مى

شاید نكته آن اشاره به این باشد كه تمرد آنان “ ایهم اشد على الرحمن عتیا.” ... 

چون تمرد از كسى است كه رحمتش همه چیز را فرا گرفته، و ایشان از  بسیار بزرگ است،

 او جز رحمت چیزى ندیدند، چنین خدایى را تمرد كردند!

 “ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا.” 

خورم كه ما داناتریم به اینكه چه كسى سزاوارتر به مقاسات حرارت سوگند مى  -

حرارت آتش در دركات عذاب، و مراتب استحقاق ایشان  آتش است، یعنى زمام كم و زیادى

 شود.به دست ما است، و بر ما مشتبه نمى

 118ص :    14سوره مریم    المیزان ج :   70تا68آیه      
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 هشتمفصل 

 

 

  تنوع رفتار با  مجرمان در جهنمتنوع رفتار با  مجرمان در جهنم
 

 

 منافقین و کفار در جهنم  

 

فِْدیَةٌ َو ال ِمَن الَِّذیَن َكفَُروا  َمأَْواُكُم النَّاُر  ِهَى َمْواَلُكْم  َو فَاْلیَْوَم ال یُْؤَخذُ ِمنُكْم ”  -

 بِئْس اْلَمِصیُر،

شود، در نتیجه دیگر امروز از شما و از كفار فدیه و عوض پذیرفته نمى -

منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است، كه بازگشت گاهى بس بد 

 “است.

 

ست، پس همانطور كه موالى ایشان در دنیا غیر خدا حقیقت غیر خدا همان آتش ا

بود، در آخرت هم موالیشان آتش خواهد بود، چون همین آتش است كه حوائج آنان را بر 

اى بریده از آتش، و همسرانى از آورد، طعامى از زقوم، و شرابى از حمیم، و جامهمى

خداى سبحان در جاهاى  کهكند، شیطانها، و مسكنى در درون دوزخ برایشان فراهم مى

 دیگر كالمش، در آیاتى بسیار از آن خبر داده است.

این آیه تتمه گفتار مردان و زنان با ایمان است، كه در خطاب به منافقین و منافقات 

كنند، چون منافقین هم گویند، و در این خطاب خود كفار را هم اضافه مىدر روز قیامت مى

ه كفار با ایشان دارند این است كه كفر خود را علنى و اظهار در واقع كافرند، و تنها فرقى ك

 .گویند امروز هر كسى در گرو عمل خویش استكنند، و مؤمنین در این خطاب مىمى

در این جمله به طور كلى هر نوع “ ماویكم النار هى مولیكم و بئس المصیر،” 

ند نفى كرده، مگر یك یاور ناصرى كه بتواند منافقین و كفار را یارى دهد و از آتش برها

  تنها آتش یاور شما است! -فرماید: هى مولیكم را، آن هم خود آتش است، كه مى

 278ص  19سوره حدید  المیزان ج  15آیه                                   

 

 منافقین و منافقات در ظلمت و تاریکی
 

یَْوَم یَقُوُل اْلُمنَِفقُوَن َو اْلُمنَِفقَت ِللَِّذیَن َءاَمنُوا انظُرونَا نَْقتَِبس ِمن نُّوِرُكْم قِیَل ”  -

ْحَمةُ َو  اْرِجعُوا َوَراَءُكْم فَاْلتَِمسوا نُوراً فَضِرب بَْینُهم بِسوٍر لَّهُ بَاب بَاِطنُهُ فِیِه الرَّ
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 ،ظِهُرهُ ِمن قِبَِلِه اْلعَذَاب

وزى است كه مردان و زنان منافق به مردم با ایمان بگویند: كمى و در ر -

شود به مهلت دهید تا برسیم، و از نور شما اقتباس كنیم. به ایشان گفته مى

عقب برگردید، به زندگى دنیایتان، و از آنجا نور بیاورید، در همین هنگام 

 شود، دري دارد كه دراست كه دیوارى میان این دو طایفه زده مى

 “باطنش)طرف مؤمنین( رحمت و در ظاهرش )سمت منافقین( عذاب است.

 

آید كه منافقین و منافقات در روز قیامت در ظلمتى هستند از سیاق آیه چنین بر مى

آید كه مردم شان نموده و نیز برمىاى محاصرهشان كرده و مانند خیمهكه از هر سو احاطه

  جاودانه خویشند.در آن روز مجبور به رفتن به سوى خانه 

كنند، نورى كه مى چیزى كه هست مؤمنین و مؤمنات این مسیر را با نور خود طى

بینند، و هر جا آن از جلو ایشان و به سوى سعادتشان در حركت است، در نتیجه راه را مى

روند تا به مقامات عالیه خود برسند، و اما منافقین و منافقات كه فرو رفته در نور رفت مى

 دانند به كدام طرف بروند.توانند راه خود را طى كنند، و نمىمتند نمىظل

این دو طایفه كه یكى غرق شود این است كه: ) نكته مهمى كه از آیه استفاده مى

منافقین همانطور كه در دنیا با  در نور و دیگرى غرق در ظلمت است در قیامت با همند،(

شمردند، در قیامت نیز با ردم آنان را جزو مؤمنین مىمؤمنین و در بین آنان بودند، و بلكه م

روند، و به سوى بهشت راه خود را پیش مؤمنین هستند، اما مؤمنین و مؤمنات پیش مى

مانند و از شان كرده عقب مىاز هر سو احاطهگیرند، و منافقین و منافقات در ظلمتى كه مى

هند، و در انتظارشان بایستند تا ایشان كنند قدرى مهلتشان دمى مؤمنین و مؤمنات درخواست

 هم برسند، و مختصرى از نور آنان گرفته راه پیش پاى خود را با آن روشن سازند . 

 قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا،” 

 “شود به دنیا برگردید، و براى خود نورى به دست آورید.به ایشان گفته مى

 

اى از بزرگان و نخبگان مؤمنین از قبیل طایفهاند و یا گوینده این پاسخ مالئكه

 اصحاب اعراف. به هر حال از هر كه باشد به اذن خدا و از طرف او است

كردند اند: منظور این است كه: به آن محلى كه نور را تقسیم مىبعضى دیگر گفته

 گردند، و اثرى از نوربرگردید، و براى خود نورى بگیرید، و منافقین بدانجا برمى

خورند كه بین آیند، اما به دیوارى بر مىیابند، دو مرتبه به سراغ مؤمنین و مؤمنات مىنمى

كند، اى است از خداى تعالى، كه با منافقین مىایشان و مؤمنین زده شده، و این خود خدعه

ان ” كردند و قرآن در باره نیرنگشان فرموده:همانطور كه منافقین در دنیا با خدا نیرنگ مى

 “لمنافقین یخادعون هللا و هو خادعهم . ا

 

 فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب، ” 
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شود كه دري دارد، در همین هنگام است كه دیوارى میان این دو طایفه زده مى

 “در باطنش رحمت و در ظاهرش عذاب است.

 273ص  19ن ج سوره حدید  المیزا 14تا  13آیه              

 

 ناپاکها به صورت انباشته به جهنم ریخته می شوند!
 

ُ اْلَخِبیث ِمَن الطی ِِب َو یْجعََل اْلَخبِیث بَْعضهُ َعلى بَْعٍض فَیْركَمهُ َجِمیعاً  - ِلیَِمیَز َّللاَّ

 ،فَیَْجعَلَهُ فى َجَهنََّم  أُولَئك ُهُم اْلَخِسُرونَ 

اى نهاده و اى بر پارهها را پارهو ناپاكتا خداوند ناپاك را از پاك جدا نموده  -

همه را یكجا جمع و انباشته كرده و در جهنم قرار دهد، ایشان، آرى هم 

 .“ایشانند زیانكار 

اى ها در سیر خود محكوم سنت الهى است و متوجه غایت و نتیجهاعمال و تقلب

در این نظام جارى، است كه پروردگار در عالم تكوین قرار داده، و آن سنت این است كه 

گردد، خبیثها رویهم قرار گرفته و وقتى خیر و شر و خبیث و طیب از یكدیگر جدا مى

دهد، آرى آن غایت و یابد آن را در جهنم قرار مىمجتمع و متراكمى از شر تشكیل مى

هدفى كه قافله شر به سوى آن است جهنم است، و بدون استثناء تمامى خبیثها به آن دار 

  خواهند رفت البوار

 96ص :    9سوره انفال   المیزان ج :  37و  36آیه        

 

 آنها كه به صورت به سوي جهنم محشور مي شوند!

 

كاناً َو أَضلُّ سِبیالً ”  -  الَِّذیَن یْحشُروَن َعلى ُوُجوِهِهْم إِلى َجَهنََّم أُولَئك شرٌّ مَّ

جایشان بدتر و شوند كسانى كه بر صورتهایشان به سوى جهنم محشور مى -

 “تر است.راهشان گمراهانه

 

شوند و كسى اینها گمراهانى هستند كه در روز حشر بر صورتهایشان محشور مى

شود مگر آنكه در دنیا از گمراهان باشد . هیچ ضاللتى بدتر از این به چنین بالیى مبتال نمى

را ببیند پیش برود  نیست كه انسان با صورت، خود را روى زمین بكشد و بدون اینكه جایى

گردد و این شود و در پیش رو با چه چیزهایى مواجه مىو هیچ نداند كه به كجا منتهى مى

ضاللتى كه در حشرشان بر صورت، به سوى جهنم دارند مجسم و ممثل ضاللتى است كه 

 .  در دنیا داشتند
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 296ص :    15سوره فرقان     المیزان ج :  34آیه                                

 

 سه طایفه ای که به رو در جهنم انداخته شوند.

 

 ،َو قِیَل لُهْم أَْیَن َما ُكنتُْم تَْعبُدُون»  -

 ،َو ُجنُودُ إِْبِلیس أَْجَمعُونَ ، فَُكْبِكبُوا فِیَها ُهْم َو اْلغَاُون   -

 پرستیدید كجایند؟و به آنها گفته شود آن چیزهایى كه غیر خدا مى -

 .«به رو در جهنم انداخته شوند ، و لشکریان ابلیس، همگیو گمراه شدگان آنها،  -

 

ضمیر . معناى كبكبه این است كه او را چند بار پشت سر هم با رو به زمین افكند

 .گرددجمعى در كبكبوا به اصنام بر مى

اى هستند كه آیه شریفه درباره آنان فرموده كه به رو در یكى از سه طایفه اصنام

و طایفه سوم جنود ابلیسند كه همان قرباى  ،افتند، طایفه دوم آنان، غاوون هستندجهنم مى

شوند، تا فرماید: هیچ وقت از اهل غوایت جدا نمىشان مىاند كه قرآن كریم دربارهشیطان

  .داخل دوزخشان كنند

  406ص :    15سوره شعرا     المیزان ج : 95و94آیه                        

 

 

 چگونه مجرمین به رو در آتش كشیده مي شوند؟
 

-  ”،  بَِل الساَعةُ َمْوِعدُُهْم َو الساَعةُ أَْدَهى َو أََمرُّ

 إِنَّ اْلُمْجِرِمیَن فى ضلٍَل َو سعٍُر، -

 وِهِهْم ذُوقُوا َمس سقََر،یَْوَم یُسَحبُوَن فى النَّاِر َعلى ُوجُ  -

 تر است،تر و تلخبلكه قیامت موعدشان است، و قیامت بالیى بس عظیم -

به درستى مجرمین از موطن سعادت یعنى از بهشت گمراه و در آتش  -

ها كشیده افروخته قرار دارند، در روزى كه به سوى آتش با رخساره

 “شود بچشید حرارت دوزخ را ! شوند، و به آنها گفته مىمى

 

دهاء عبارت است از بالى عظیم و سختى كه راهى براى نجات از آن نباشد، و 

 تر، و كلمه أمر، مرارت و تلخى  است.بالیى است عظیم ادهى به معناى

شود، بلكه تمامى عقوبت آنان در شكست و عذاب دنیوى خالصه نمى می فرماید:

 تر از هر تلخى دیگر است . تر از هر داهیه و عذاب، و تلخعقوبتى كه در قیامت دارند عظیم
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ور است، مي شعلهسعر به معناى آتشهاي “  ان المجرمین فى ضالل و سعر،” 

تر است این است كه ایشان مجرمند، و تر و تلخفرماید: علت اینكه گفتیم قیامت بالیى عظیم

ور مجرمین از نظر موطن سعادت یعنى بهشت در ضاللتند، و در عوض در آتشى شعله

 قرار دارند.

یسحبون به معناى این “ یوم یسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر،” 

كه انسانى را با صورت روى زمین بكشند. سقر یكى از اسامى جهنم است، و مس است 

  كردن سقر به این است كه: سقر با حرارت و عذابش به ایشان برسد . 

 139ص  19سوره قمر   المیزان ج  48تا 46آیه                                         

 

 محشور شدگان واژگونه،  کر و کور و گنگ

أَْواُهْم َجَهنَُّم  . ” .. - ا  مَّ ً َو صمًّ ً َو بُْكما َو نْحشُرُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة َعلى ُوُجوِهِهْم ُعْمیا

 كلََّما َخبَت ِزْدنَُهْم سِعیراً،

 

زیر و رو در حالى كه كور و گنگ و كر هم باشند به حالت و روز قیامت  -

 ،است كنیم و منزلگاهشان جهنممحشورشان مى

گاه آتشش خاموش شود باز شدیدتر سوزان و فروزان جهنمى كه هر  -

   “.كنیممى

 290ص :    13سوره اسري     المیزان ج : 98و97آیه                         

 

 حال جهنمیان در روز غاشیه

 

 َهْل أَتَاك َحِدیث اْلغَِشیَِة،”  -

 ُوُجوهٌ یَْوَمئٍذ َخِشعَةٌ، -

 َعاِملَةٌ نَّاِصبَةٌ، -

 یعنى روز قیامت به تو رسیده است؟ آیا داستان غاشیه -

 گیرند،هایى از شدت شرمسارى، حالت ذلت به خود مىدر آن روز چهره -

اند و در شود كه در دنیا تالش بسیار كردهاز سیمایشان این معنا خوانده مى -

اند و در نتیجه خستگى دنیا از تنشان اینجا تالشهاى خود را بى فایده یافته

  “بیرون نرفته است....

  

اند یا براى این مراد از كلمه غاشیه روز قیامت است و اگر آن را غاشیه نامیده

گیرد همچنان كه در جاى دیگر درباره فراگیرى است كه انسانها را از هر جهت فرا مى

و یا به قول بعضى “ و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا،” قیامت به طور شكفته و باز فرموده:
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گیرد و یا به كه مواقف و مناظر هولناكش ناگهان مردم را فرا مى ها از این جهت است

 گیرد . خاطر این بوده كه روز قیامت وجوه كفار را به عذاب خود فرا مى

هایى در آن روز از شدت اندوه و عذاب ذلیل و یعنى چهره“ وجوه یومئذ خاشعة،” 

خشوع، حالت و وصف شود و ها فراگیر مىشرمسار است و این شرمسارى بر آن چهره

ها است، ولى در این آیه به وجوه آنان نسبت داده و این بدان جهت است كه چهره از انسان

 نمایاند . هر عضو دیگرى حالت خشوع درونى را مى

ناصبه به معناى تعب و كوفتگى است. مي فرماید: اهل دوزخ “  عاملة ناصبة،” 

بینند كه آنچه دوزخیان در قیامت مى .آیدنمىخستگى تالشى كه در دنیا كردند از تنشان در 

نتیجه مانده و خردلى سودمند نبوده، همچنان كه در جاى دیگر در دنیا تالش كردند بى

در نتیجه از اعمالى كه “ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا،” فرموده:

 .شودداشتند چیزى به جز خستگى عایدشان نمى

 حرارت.یعنى مالزم آتشى هستند در نهایت درجه “ امیة،تصلى نارا ح” 

نوشند كه در نهایت درجه حرارت اى مىیعنى از چشمه“ تسقى من عین انیة،” 

 است.

طعامى جز از خار “ لیس لهم طعام اال من ضریع ال یسمن و ال یغنى من جوع،” 

د. سازرا دفع مىكند و نه گرسنگى تهوع آور ضریع ندارندكه آنهم نه كسى را فربه مى

خورد، و شاید آورترین گیاه است كه هیچ حیوانى آن را نمىضریع نام ناگوارترین و تهوع

نامیدن آنچه در آتش است به نام ضریع، صرفا از نظر شباهت در شكل و خاصیت بوده 

 باشد . 

 456ص  20سوره غاشیه المیزان ج   7تا  1آیه  

 

 ورود به آتش با شکل و هیئت دنیوی 

 

 ، سیَصلى نَاراً ذَات لَهبٍ ” ...  -

الَةَ اْلَحطب، -  َو اْمَرأَتُهُ َحمَّ

سد، - ن مَّ  فى ِجیِدَها َحْبٌل م ِ

 

 ور شود،...  به زودى وارد آتشى شعله -

 با زنش كه باركش هیزم است، -

 “و طنابى تابیده از لیف خرما به گردن دارد. -

 

دار خواهد شد.  یعنى به زودى داخل آتشى زبانه“ سیصلى نارا ذات لهب،” 

منظور از این آتش، آتش دوزخ است كه جاودانى است، و اگر كلمه نار را بدون الف و الم 
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 آورد، براى این بود كه عظمت و هولناكى آن را برساند.

فى ” هد شد: به زودى همسرش نیز داخل آن آتش خوا“ و امرأته حمالة الحطب،” 

 “جیدها حبل من مسد!

گردد كه در دنیا به زودى در آتش دوزخ در روز قیامت به همان هیئتى ممثل مى

پیچید و حمل هایى دیگر را با طناب مىهاى خاربن و بتهبه خود گرفته بود، در دنیا شاخه

ریخت تا به این ىم وسل موآلهعلیه هللاكرد، و شبانه آنها را بر سر راه رسول خدا صلىمى

وسیله آن جناب را آزار دهد، در آتش هم با همین حال، یعنى طناب به گردن و هیزم به پشت 

 شود . ممثل گشته عذاب مى

 664ص  20تا آخر  سوره مسد المیزان ج  1آیه                                   

 

 

 

 پر نشدن جهنم، احاطه عذاب الهي بر كل مجرمین 

 

ِزید، یَْومَ ”  -  نَقُوُل ِلَجَهنََّم َهِل اْمتأَلِْت َو تَقُوُل َهْل ِمن مَّ

 

 “گوید آیا باز هم هست؟گوییم آیا پر شدى و مىروزى كه به دوزخ مى -

 

 دهد.این خطابى است از خداى تعالى به جهنم، و پاسخى است كه جهنم به خدا مى

اینكه قهر خداى تعالى و خواهد اشاره كند به گویا با ایراد این سؤال و جواب مى

عذاب او قاصر نیست از اینكه به همه مجرمین احاطه یابد و جزاى آنچه را كه استحقاق 

 دارند ایفا كند، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:

 “وان جهنم لمحیطة بالكافرین! ” 

  529ص :    18سوره ق  المیزان ج :  30آیه 

 

 رانده شدن مجرمین تشنه به جهنم
 

 نَسوُق اْلُمْجِرِمیَن إِلى َجَهنََّم ِوْرداً،َو ”  -

 “كاران را تشنه به سوى جهنم برانیم.و گنه -

 

كلمه ورد به لب تشنه تفسیر شده، و گویا از ورود به آب، یعنى قصد آن كردن و 

رود مگر آنكه تشنه باشد، به از آن نوشیدن گرفته شده، چون معموال كسى به قصد آب نمى

 كلمه كنایه از عطش شده است.همین مناسبت این 
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در اینكه سوق به جهنم را مقید به مجرمین كرد اشعار است به اینكه علت سوقشان 

 همان جرمشان است.

 152ص :    14سوره مریم    المیزان ج :  86آیه 

 
 

 مجرمین در جهنم نه زندگي دارند و نه مرگ
 

 َجَهنََّم ال یَُموت فِیَها َو ال یْحیى،إِنَّهُ َمن یَأِْت َربَّهُ مْجِرماً فَإِنَّ لَهُ ”  -

شود كه در آنجا كار به پیشگاه پروردگار خویش رود جهنمى مىو هر كه گنه -

 “میرد و نه زندگى دارد.نه مى

 

كسى كه خدا او را نیامرزد قهرا مجرم است و كسى كه مجرم به دیدار 

 شود.مى میرد و نه زندهپروردگارش بیاید جهنمى دارد كه در آن نه مى

 255ص :    14سوره طه     المیزان ج :  74آیه 

 

 

 شرحي از شكنجه هاي جهنمیان!
 

ن نَّاٍر یُصب ِمن فَْوِق ُرُءوِسِهُم الَحِمیمُ ” . . .   -  ،فَالَِّذیَن كفَُروا قُطعَت لُهْم ثِیَاٌب م ِ

هایى از آتش بریده شده و از باالى و كسانى كه كافرند برایشان جامه  . . . -

 “شود.سرهایشان آب جوشان ریخته مى

 

) اعم از مشركین یا از اهل ادیان، كه او را به آنچه خداي تعالي درباره كیفر كفار 

كنند، مثال براى او شریك یا توصیف نمىاز اسماء و صفات كه مستحق و سزاوار است 

گردند، و یا صنع و ایجاد عالم را به وحدانیت او را منكر مى شوند و در نتیجهند قائل مىفرز

دهند، و یا منكر رسالت و نبوت، و یا رسالت بعضى از رسل، و طبیعت و یا دهر نسبت مى

ورزند و آن را شوند، و در نتیجه به حق كفر مىیا منكر یكى از ضروریات دین حق مى

 پوشانند،( مى

 

 -فالذین كفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤسهم الحمیم” فرماید:ىم

ریزند و برند، و از باالى سرشان آب جوش بر سرشان مىیعنى براى كفار لباس از آتش مى

 شود:با آن آب جوش آنچه در داخل جوف ایشان، از معده و روده و غیره است، همه آب مى
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قَِمُع ِمْن َحِدیٍد كلََّما أََرادُوا أَن یْخُرُجوا ِمنَها یُصَهُر ِبِه َما فى  - بُطونِهْم َو الُجلُودُ َو لُهم مَّ

 ِمْن َغٍم أُِعیدُوا فِیَها َو ذُوقُوا َعذَاب الَحِریق،

وقت امعاء ایشان را با پوستها بگدازد و برایشان گرزهایى آهنین آماده است هر  - 

 “بچشید !  بدان باز گردانیده شوند گویند عذاب سوزان را بخواهند از آن شدت و محنت در آیند

  509ص :    14سوره حج     المیزان ج :  22تا19آیه          

 

 هركه بخواهد از جهنم برون شود، بازش گردانند!
 

ا الَِّذیَن فَسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر  كلََّما أََرادُوا أَن یْخُرُجوا ِمنَها أُِعی » - دُوا فِیَها َو َو أَمَّ

بُونَ   ،قِیَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاب النَّاِر الَِّذى ُكنتُم بِِه تَُكذ ِ

اند، جایشان جهنم است، و هر وقت بخواهند از اما كسانى كه عصیان ورزیده -

آن برون شوند، بدان جا بازشان گردانند و گویند: عذاب جهنمى را كه 

 .«كردید بچشیدتكذیبش مى

 

الزمه اینكه فرمود: آتش، ماواى ایشان است این است كه جاودانه در آتش باشند، و 

به همین جهت دنبالش فرمود: هر چه بخواهند از آن بیرون شوند به سوى آن برگردانده 

 شوند . مى

دلیل بر این “ و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون،” و اینكه فرمود:

اسقان، منكرین معادند، و اینكه منكرین معاد را در داخل آتش چنین است كه مراد از ف

كنند، براى شماتت ایشان است، چون خود ایشان همواره در دنیا مؤمنین را خطابى مى

 كردند، كه چرا شما به قیامت ندیده ایمان دارید.شماتت مى

 396ص :    16:  سوره سجده    المیزان ج 20آیه                                   

                  

 

 جهنمیان، كه نه مرگشان دهند، نه عذابشان سبك شود!
 

ْن ”  - َو الَِّذیَن َكفَُروا لَُهْم نَاُر َجَهنََّم ال یُْقضى َعلَْیِهْم فَیَُموتُوا َو ال یَخفَّف َعْنُهم م ِ

 َعذَابَِها  َكذَِلك نْجِزى كلَّ كفُور،

ً َغیَر الَِّذى كنَّا نَْعَمُل  أَ َو لَْم َو ُهْم یَصطِرُخوَن فِیهَ  - ا َربَّنَا أَْخِرْجنَا نَْعَمْل صِلحا

ا یَتَذَكُر فِیِه َمن تَذَكََّر َو َجاَءُكُم النَِّذیُر  فَذُوقُوا فََما ِللظِلِمیَن ِمن نَِّصیٍر، ْرُكم مَّ  نُعَم ِ

 

میرند و و كسانى كه كافرند براى آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا ب -

 نه عذاب جهنم را از آنها سبك كنند همه كفرپیشگان را چنین سزا دهیم،
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اى جز آنچه و آنها در جهنم فریاد زنند پروردگارا بیرونمان كن تا كار شایسته -

ایم بكنیم. خطاب شود مگر آن قدر عمرتان ندادیم كه هر كه پند كردهمى

برایتان آمد. اینك عذاب را رسان نیز گرفتنى بود در طى آن پند گیرد و بیم

 “ بچشید كه ستمگران یارى ندارند.

 

فهماند كه آتش جزایى است خاص مى....“ و الذین كفروا لهم نار جهنم ” جملة 

 ایشان و از ایشان جدا شدنى نیست.

شود بر آنان به معنایش این است كه: حكم نمى“ ال یقضى علیهم فیموتوا،” و جمله 

اند، و عذاب آتش از ایشان نتیجه در آن شدت عذاب همواره زندهمرگ، تا بمیرند، در 

پذیرد، این چنین ما هر كفرانگر را كه كفرانش یا شدید است و یا بسیار، كیفر تخفیف نمى

 دهیم.مى

نمایند، در حالى كه كنند، و استغاثه مىاین كفار كه در آتشند، شیون و فریاد مى

ما را از آتش بدر آور، تا عمل صالح كنیم غیر از آن فریادشان این است كه: پروردگارا 

مگر ما آن قدر عمر  شود: نه، هرگز!كردیم، در پاسخ به ایشان گفته مىعمل زشت كه مى

خواست متذكر شود مجال آن را داشته باشد؟  ما این مقدار عمر به شما ندادیم كه هر كس مى

آمدند، و از این عذاب بیمتان دادند، ولى  رسان هم نزد شمارا به شما دادیم، پیامبران بیم

متذكر نشدید و ایمان نیاوردید، حال عذاب را بچشید كه ستمكاران را یاورى نباشد، تا به 

 یارى آنان برخیزند و از عذاب خالصشان كنند!

 68ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  38تا36آیه                                             

 

 

 جزاي تكذیب كنندگان دین الهي و عذاب قیامت
 

بِینَ ”  - ْلُمَكذ ِ  ،فََوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

 “پس در آن روز واى به حال تكذیب كنندگان!  -

 

شوند، لیكن چیزى در باره آنان فرماید مكذبین داخل آتش مىآیه شریفه صریحا نمى

 !واى به حال مكذبیناش دخول در آتش است، و آن این است كه گوید كه الزمهمى

آنهایى كه به طور مستمر در خوضى عجیب بازى “ الذین هم فى خوض یلعبون،” 

كنند، و سرگرم مجادله در آیات خدا و انكار آن و استهزاى به آن هستند، ویل بر آنان باد مى

 ! 

شود: این همان آتشى است كه به ایشان گفته مى“  یوم یدعون الى نار جهنم دعا،” 

كردید، كه البته منظور از تكذیب آتش، تكذیب خبرهایى است كه رسول خدا تكذیب مى به آن

فرموده: به زودى داده و مىبه وحى الهى از وجود آن خبر مى وسل موآلهعلیههللاصلى
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 شوند.مجرمین با آن آتش معذب مى

بچشید “ اصلوها فاصبروا او ال تصبروا سواء علیكم انما تجزون ما كنتم تعملون،” 

صبر “ فاصبروا أو ال تصبروا،” آن را یعنى بچشید و تحمل كنید حرارت آتش دوزخ را. 

بكنید و یا نكنید این چشیدن آتش برایتان حتمى است و از شما جدا شدنى نیست، چه صبر 

دارد و یا حداقل آن را تخفیف بكنید و چه نكنید، نه اینكه صبر كردن، عذاب را از شما بر مى

 صبرى و جزع و فزع سودى به حالتان دارد . ، و نه اینكه بىدهدمى

اینكه گفتیم این عذاب برایتان حتمى است، و از “ انما تجزون ما كنتم تعملون،” 

ایم، بلكه عین شما جدا شدنى نیست، براى این بود كه ما این عذاب را از جاى دیگر نیاورده

دید، و معقول نیست میان عمل و صاحب كرعمل خود شما است، همان كارهایى است كه مى

عمل سلب نسبت شود، و همواره این نسبت برقرار است، یعنى الى االبد این عمل، عمل آن 

عامل است، پس به همین جهت اگر در ظرف قیامت عمل به صورت آتش جلوه كند، تا أبد 

  افتد. به جان عامل خود مى

 12ص  19المیزان ج   سوره طور  16تا  11آیه                    

 

    

 

 وضع لبهاي سخن چینان 

 ) ازمشاهدات رسول هللا در معراج (

 

... به اقوامى برخوردم كه لبهائى داشتند مانند لبهاى شتر، گوشت فرمود: 

انداختند، از جبرئیل پرسیدم اینها كیانند؟ گفت كردند و به دهانشان مىپهلویشان را قیچى مى

 كنندگانند.مسخرهچینان و سخن

 

 شكنجه تاركین نماز عشاء

كوبیدند پرسیدم هاى بزرگ مى... به مردمى برخوردم كه فرق سرشان را با سنگ

 خوابند.اینها كیانند؟ گفت آنانكه نماز عشاء نخوانده مى

 

 زنان آویزان با پستانها

اى از زنان برخوردم كه به پستانهاى خود آویزان بودند، از جبرئیل ... به عده

پرسیدم اینها چه كسانى هستند؟ گفت اینها زنانى هستند كه اموال همسران خود را به اوالد 

فرمود: غضب خداوند شدت وسل م وآلهعلیههللادادند آنگاه رسول خدا صلىدیگران ارث مى

كه فرزندى را كه از یك فامیل نبوده داخل آن فامیل كرده و او در آن یافت در باره زنى 
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    ....فامیل به عورات ایشان واقف گشته و اموال آنان را حیف و میل كرده است 

 

 3ص:    13سوره اسري  المیزان ج:  1به آیه  مربوط به معراج ) براي مطالعه روایات 

 مراجعه شود.(

 

 

                       

                

 

 

 

 

 

 


