 ‐ 286826آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن دوزخ و وﺟﻮد آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻮال
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واذَا اﻟْﺠﺤﻴﻢ ﺳﻌﺮت] ﺗﻮﯾﺮ [۱۲ :ﻣﻦ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻌﺮت ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ دوزخ در آﻏﺎز اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪا ﻣﺷﻮد؟
ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺮی دارد؟ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ آﺗﺶ دوزخ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﺮی
دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ آنﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ آن را اﻧﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن ﮐﻪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرۀ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻋﺪﱠت ﻟﻠْﻤﺘﱠﻘﻴﻦ
]آل ﻋﻤﺮان[۱۳۳ :
)ﺑﺮای ﻣﺘﻘﯿﺎن آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(
و آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺳﺎﺑِﻘُﻮا اﻟَ ﻣﻐْﻔﺮة ﻣﻦ رﺑِﻢ وﺟﻨﱠﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻌﺮضِ اﻟﺴﻤﺎء وارضِ اﻋﺪﱠت ﻟﻠﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻪ ورﺳﻠﻪ ذَﻟﻚَ ﻓَﻀﻞ اﻟﻪ ﻳﻮﺗﻴﻪ ﻣﻦ
ﻳﺸَﺎء واﻟﻪ ذُو اﻟْﻔَﻀﻞ اﻟْﻌﻈﻴﻢ
]ﺣﺪﯾﺪ[۲۱ :
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)]ﺑﺮای[ آﻣﺮزﺷ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن و ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﭘﻬﻨﺎی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ]و[ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،از ﯾﺪﯾﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﻣدﻫﺪ و اﻟﻪ دارای
ﻓﻀﻠ ﺑﺰرگ اﺳﺖ(.
و درﺑﺎرۀ آﺗﺶ دوزخ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻋﺪﱠت ﻟﻠْﺎﻓﺮِﻳﻦ
]ﺑﻘﺮه ۲۴ :و آل ﻋﻤﺮان[۱۳۱ :
)ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
انﱠ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻛﺎﻧَﺖ ﻣﺮﺻﺎدا ) (۲۱ﻟﻠْﻄﱠﺎﻏﻴﻦ ﻣﺂﺑﺎ ) (۲۲ﺑِﺜﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﻘَﺎﺑﺎ )  (۲۳ﻳﺬُوﻗُﻮنَ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮدا و ﺷَﺮاﺑﺎ ) (۲۴ا ﺣﻤﻴﻤﺎ
وﻏَﺴﺎﻗًﺎ ) (۲۵ﺟﺰاء وِﻓَﺎﻗًﺎ ) (۲۶اﻧﱠﻬﻢ ﻛﺎﻧُﻮا  ﻳﺮﺟﻮنَ ﺣﺴﺎﺑﺎ ) (۲۷وﻛﺬﱠﺑﻮا ﺑِﺂﻳﺎﺗﻨَﺎ ﻛﺬﱠاﺑﺎ ) (۲۸وﻛﻞ ﺷَء اﺣﺼﻴﻨَﺎه ﻛﺘَﺎﺑﺎ )(۲۹
ﻓَﺬُوﻗُﻮا ﻓَﻠَﻦ ﻧَﺰِﻳﺪَﻛﻢ ا ﻋﺬَاﺑﺎ
]ﻧﺒﺄ ۲۱ :ـ [۳۰
)ﺟﻬﻨﻢ ]از دﯾﺮﺑﺎز[ ﮐﻤﯿﻦﮔﺎﻫ ﺑﻮده )] (۲۱ﮐﻪ[ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖﮔﺎﻫ اﺳﺖ ) (۲۲روزﮔﺎری دراز در آن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ) (۲۳در
آنﺟﺎ ﻧﻪ ﺧﻨ ﭼﺸﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﺮﺑﺘ (۲۴) ﺟﺰ آب ﺟﻮﺷﺎن و ﭼﺮﮐﺎﺑﻪای ) (۲۵ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ]ﺑﺎ ﺟﺮم آنﻫﺎ[ ) (۲۶آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ]روز[ ﺣﺴﺎب اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ) (۲۷و آﯾﺎت ﻣﺎ را ﺳﺨﺖ ﺗﺬﯾﺐ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ) (۲۸و ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮﺷﻤﺮده ]ﺑﻪ
ﺻﻮرت[ ﮐﺘﺎﺑ در آوردهاﯾﻢ ) (۲۹ﭘﺲ ﺑﭽﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺬاب ﻫﺮﮔﺰ ]ﭼﯿﺰی[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤاﻓﺰاﯾﯿﻢ(.
ﻧﺎ :ﺷﺮح اﻟﻄﺤﺎوﯾﺔ ).(۶۱۴ /۲
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی وارد ﺷﺪه ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را از آن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ـ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻤﯿﺮد ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ را
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ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺸﺖ را و اﮔﺮ دوزﺧ ﺑﺎﺷﺪ دوزخ را ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه
ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫ ﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۳۲۴۰و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۸۶۶
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزی ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﮥ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده ﺷﺪه را دﯾﺪم ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮد را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺛﻤﺮی از ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﭽﯿﻨﻢ و آن ﻫﻨﺎﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا دﯾﺪﯾﺪ ﺟﻠﻮ ﻣروم و ﺟﻬﻨﻢ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻫﻢ ﻓﺮو
ﺷﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و آن ﻫﻨﺎﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﮔﺮدم و اﺑﻦ ﻟُﺤ را دﯾﺪم و او ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺘﺮان ﺳﺎﺋﺒﻪ را ﻗﺮار داد
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۲۱۲و ﻣﺴﻠﻢ )) .(۹۰۱ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻟﺤ ﮐﺴ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻟﻌﺮب آورد(.
ﯾ از ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻪ دال ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺪﯾﺜ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و
دوزخ را آﻓﺮﯾﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد :آن را و آنﭼﻪ را ﺑﺮای اﻫﻞ آن آﻣﺎده ﮐﺮدهام ﺑﺒﻨﯿﻦ .ﭘﺲ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻪ آنﺟﺎ
رﻓﺖ و ﺑﻬﺸﺖ را و آنﭼﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد دﯾﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﺴ درﺑﺎرۀ آن
ﻧﻤﺷﻨﻮد ﻣﺮ آنﮐﻪ واردش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ! ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻣﺮ ﮐﺮد و آن را ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻫﺎ و ﺳﺨﺘﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اﮐﻨﻮن
ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮای اﻫﻠﺶ ﭼﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدهام .ﭘﺲ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻮﺷﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺰت
ﺗﻮ ،ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﮐﺴ وارد آن ﻧﺸﻮد! ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو و آﺗﺶ را ﺑﺒﯿﻦ و ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ آن آﻣﺎده ﮐﺮدهام .ﭘﺲ آﺗﺶ را دﯾﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ
و رو ﻣﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰﺗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴ درﺑﺎرهاش ﺑﺸﻨﻮد و واردش ﺷﻮد .ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻣﺮ
ﮐﺮد ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺷﻬﻮتﻫﺎ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮﮔﺮد و آن را ﺑﺒﯿﻦ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم
ﮐﻪ ﮐﺴ از آن ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﺪ! ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۳۶و ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :آﺗﺶ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﺑﺨﺸ از ﻣﻦ
ﺑﺨﺸ دﯾﺮ را ﺧﻮرد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ده ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ او اﺟﺎزۀ دو ﻧﻔﺲ داد :ﻧﻔﺴ در زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻔﺴ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺲ آنﭼﻪ از ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺎ زﻣﻬﺮﯾﺮ ﻣﯾﺎﺑﯿﺪ از ﻧﻔﺲ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و آنﭼﻪ از ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ داﻏ ﻣﯾﺎﺑﯿﺪ از ﻧﻔﺲ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ
رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۵۳۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۶۱۷
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﻮاره اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ و ﻓﻘﻬﺎی
اﺳﻼم و اﻫﻞ ﺗﺼﻮف و زﻫﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ )ﯾﻌﻨ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ( و آن را ﺛﺎﺑﺖ
ﻣداﻧﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻧﺼﻮﺻ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و آنﭼﻪ ﺿﺮورﺗﺎ از اﺧﺒﺎر ﻫﻤﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن اﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و از آن آﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ آنﮐﻪ ﮔﺮوﻫ از ﻗﺪرﯾﻪ
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)ﻣﻨﺮان ﺗﻘﺪﯾﺮ( و ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻣﻨﺮ اﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ اﮐﻨﻮن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ…
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻠﻒ در ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮق ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ذﮐﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪۀ ﮐﻞ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼف ﻧﺮدهاﻧﺪ« )ﺣﺎدي اﻷرواح.(۱۱ :
اﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺷﺒﻬﮥ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
اﺿﻄﺮار ﻻزم ﻣﺷﺪ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻓﻨﺎ ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻛﻞ ﺷَء ﻫﺎﻟﻚٌ ا وﺟﻬﻪ
]ﻗﺼﺺ[۸۸ :
)ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰ ذات او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧ اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻛﻞ ﻧَﻔْﺲٍ ذَآﺋﻘَﺔُ اﻟْﻤﻮتِ
]آل ﻋﻤﺮان[۱۸۵ :
)ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاری ﭼﺸﻨﺪۀ ﻣﺮگ اﺳﺖ(
ﭘﺎﺳﺦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ]ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ[ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﺦ در ﺻﻮر و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻣﺮدم از
ﻗﺒﻮر ،ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ و ادﻟﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و اﻣﺜﺎﻟﺶ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪ آن را رد ﻣﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﮥ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﻞ آن آﻣﺎده ﮐﺮده را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮده و ﻫﻤﻮاره در آن دو
ﭼﯿﺰی در ﭘ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ ﻣآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻮﻣﻨﺎن وارد آن ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻨﺎم ورودﺷﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮی را ﻣآﻓﺮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
ﺣﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮان آن را رد ﮐﺮد و اﯾﻦ ادﻟﻪای ﮐﻪ آوردﯾﺪ دال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻﻟﺘﺎن ﺑﻪ آﯾﮥ ﻛﻞ ﺷَء ﻫﺎﻟﻚٌ ا وﺟﻬﻪ] ﻗﺼﺺ [۸۸ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻤﺎ از آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧ
ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻬﺸﺖ و آﺗﺶ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎی آن دو و وﯾﺮان ﺷﺪن و
ﻣﺮگ اﻫﻠﺸﺎن اﺳﺖ!! در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ و ﺑﺮادراﻧﺘﺎن در ﻓﻬﻢ آﯾﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﻠﻪ اﻣﺎﻣﺎن اﺳﻼم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻘ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از
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ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻧﺎن ]درﺑﺎرۀ اﯾﻦ آﯾﻪ[ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻨﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺪر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻬﺸﺖ و
دوزخ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ ﻓﻨﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻋﺮش ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺳﻘﻒ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﻨاش اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﺮ ﻣﻠ او.
و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮ آنﭼﻪ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد ﮐﻪ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻓَﺎنٍ ]اﻟﺮﺣﻤﻦ) [۲۶ :ﻫﺮ
آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﻓﺎﻧ اﺳﺖ( ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ
درﺑﺎرۀ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻞ ﺷَء ﻫﺎﻟﻚٌ ا وﺟﻬﻪ] ﻗﺼﺺ [۸۸ :ﭼﺮا ﮐﻪ او زﻧﺪۀ
ﻧﺎﻣﯿﺮاﺳﺖ ،ﭘﺲ آنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﺋﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد.
آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ و دﯾﺮ ﻧﺼﻮص ﻣﺤﻢ دال ﺑﺮ ﺑﻘﺎی ﺑﻬﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻘﺎی دوزخ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ـ ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ـ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ« )ﺷﺮح ﻃﺤﺎوﯾﻪ.(۶۲۰ /۲ :
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻣﺎ آﯾﮥ واذَا اﻟْﺠﺤﻴﻢ ﺳﻌﺮت] ﺗﻮﯾﺮ [۱۲ :ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن آﺗﺸ دﯾﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﮐﻨﺪ و داغﺗﺮ ﻣﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﺴﻌﯿﺮ داغﺗﺮ ﺷﺪن آن در آن روز اﺳﺖ ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﻧﺎ :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻃﺒﺮی ).(۱۵۰ /۲۴
ﻗﺮﻃﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان داغ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺮارﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮﻃﺒ.(۲۳۵ /۱۹ :
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ :ﺑﺮ آن اﻓﺮوﺧﺘﻪ و داغ ﻣﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻌﺪی.(۹۱۲ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺮارات آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻫﻞ آﺗﺶ آﻣﺎده ﻣﺷﻮد.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﻬﺪِ اﻟﻪ ﻓَﻬﻮ اﻟْﻤﻬﺘَﺪِ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓَﻠَﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻟَﻬﻢ اوﻟﻴﺎء ﻣﻦ دوﻧﻪ وﻧَﺤﺸُﺮﻫﻢ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠَ ۇﺟﻮﻫﻬِﻢ ﻋﻤﻴﺎ وﺑﻤﺎ وﺻﻤﺎ
ﻣﺎواﻫﻢ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻛﻠﱠﻤﺎ ﺧَﺒﺖ زِدﻧَﺎﻫﻢ ﺳﻌﻴﺮا
]اﺳﺮاء[۹۷ :
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)و ﻫﺮﮐﻪ را اﻟﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ او ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺑﺮای آﻧﺎن ﻫﺮﮔﺰ دوﺳﺘﺎﻧ ﻧﯿﺎﺑ و روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ آنﻫﺎ را ﮐﻮر و ﻻل و ﮐﺮ ﺑﻪ روی ﭼﻬﺮهﺷﺎن در اﻓﺘﺎده ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﯿﺨﺖ ،ﺟﺎﯾﺎﻫﺸﺎن دوزخ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ آﺗﺶ آن
ﻓﺮو ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺷﺮارهای ]ﺗﺎزه[ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣاﻓﺰاﯾﯿﻢ(
ﯾﻌﻨ :ﻫﺮﮔﺎه آرام ﺷﺪ آن را ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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