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پیشگفتار

ى<1 ْح�ي
َ هاَولا�ي �ي �ف ُمو�تُ َ َملا�ي

َه�فَّ َ ُه�ج
َ
ل �فَّ اإِ

�فَ
ً
ِرما ْ ُهُم�ج َر�جَّ �تِ

أْ
ا �يَ ُهَم�فْ

�فَّ >�إِ
خ بــراى اوســت  »مســلمًا کســی کــه گنهــكار بــه پیشــگاه پــروردگارش بیایــد، دوز

کــه در آن نــه می میــرد و نــه زندگــی می کنــد.«

خداونــد متعــال انســان را خلــق نمــود و تمــام لــوازم هدایــت او را برایــش 
کمــال الیــق برســد. برخــی از انســان ها از ایــن  فراهــم نمــود تــا او بــه 
ســوی  بــه  الهــی  قــرب  مســیر  در  و  نمــوده  اســتفاده  طالیــی  فرصــت 
ــه ســرمنزل مقصــود برســند امــا برخــی  ــا ب ــد ت اعالعلییــن حرکــت می کنن
ــد؛  ــد می نهن ــت خداون ــیر مخالف ــرده، گام در مس ــت ک ــران نعم ــر کف دیگ
طبیعتــا چنیــن کســانی کــه خــود را کانــون رحمــت الهــی دور کرده انــد، بــا 
قهــر خداونــد؟ج؟ روبــرو می شــوند کــه مظهــر آن، جهنــم اســت. بــه جهــت 
اهمیــت توجــه بــه عوالــم ملكــوت و عــذاب جهنــم و دوری از اعمالــی 
کــه منجــر بــه ورود در آن می شــود، مراقبــه توجــه بــه عــذاب اخــروی 
ح می گــردد کــه در آن،  پــس از مراقبــه حریمــداری و مراقبــه مــرگ، مطــر
حــاالت خوفــی ســالک بایــد بــه مرتبــه اعــالی خــود  برســد؛ و چنان کــه 

1. طه، 74.
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در مجلــدات قبــل اشــاره شــد، تــا حــال خــوف از ســخط الهــی در ســالم 
نهادینــه نشــود، قــدرت پرهیــز از گنــاه در او ملكــه نمی گــردد. مباحــث 
جلــد پنجــم از مجموعــه »مراقبــات اخــالق توحیــدی« بــه ایــن مراقبــه 

اختصــاص یافتــه اســت کــه تقدیــم خواننــدگان محتــرم می گــردد. 
ایــن جلــد دارای دو  اربعیــن اســت کــه محتــوای روزانه شــامل آیات قرآن، 
روایــات معصومیــن؟مهع؟، کالم بزرگان، شــعر، داســتان و ادعیه می باشــد.
کـه  امیـری  مهـدی  حجت االسـالم  از  می دانیـم  الزم  پایـان  در  
کمـال تشـكر و قدردانـی  مسـئولیت ایـن مجموعـه را بـر عهـده داشـت، 
را بـه عمـل آوریـم. از حجت االسـالم مهـدی نصیری فـر نیـز کـه همـكاری 
شـایانی در ایـن اثـر داشـتند، قدردانـی می نماییـم. همچنیـن از اسـتاد 
گران قـدر محمد تقـی فیاض بخـش که ایـن مجموعه به توصیه و تحت 
عنایـات ایشـان تدویـن شـد و حسـن توجـه، دقـت نظـر و رهنمودهـای 
کمـال قدردانـی و تشـكر را داشـته  عالمانـه ایشـان بسـیار راهگشـا بـود، 
و توفیقـات روزافـزون از محضـر اسـتاد حقیقـی وادی معرفـت، حضـرت 
اخـالق  معظـم  اسـاتید  همـۀ  و  ایشـان  بـرای  صاحب الزمـان؟جع؟، 
مسـئلت داریـم و امیدواریـم ایـن اثـر مقبـول حضرت ایشـان واقع شـده و 

گـردد. بـرای اسـتفاده عالقه منـدان مفیـد واقـع 
مؤسسه جلوه نور علوی؟ع؟



فصلاول





مقدمه

ضرورتوجودجهنم

ْم �تُ َحِس�جْ
�فَ

أَ
خداونـد متعـال انسـان ها را بـرای هدفـی واال آفریـده اسـت: >�

<1؛ یكی از اقتضائات رسیدن  ُعو�فَ َ ْر�ج الا�تُ �ف �يْ
َ
ل ْم�إِ

ُ
ك

�فَّ
أَ
َو�

ً
ا �ث اُكْمَع�جَ �ف �تْ

َ
ل ما�فَ

�فَّ
أَ
�

بـه هـدف خلقـت، ورود انسـان بـه عالـم دنیاسـت. عالمـی کـه بـه دلیـل 
محدودیت هـای خـاص خـود ایـن ظرفیـت را نـدارد کـه هـر کسـی بتوانـد 
کنـد؛ بنابرایـن الزم اسـت حیـات  کامـل اعمـال خـود را دریافـت  نتیجـه 
دیگـری بعـد از عالـم دنیـا وجـود داشـته باشـد تـا انسـان جـزای اعمـال 
کـه بـه خداونـد؟زع؟ ایمـان  کسـانی  نیـک و بـد خـود را دریابـد؛ چنانچـه 
نیاورده اند گمان باطلی را در سر می پرورانند که خلقت آسمان و زمین و 
مخلوقات، باطل و بی هدف بوده اسـت؛ خداوند متعال در قرآن کریم، 
ماَءَو ا�لّسَ �فَ �تْ

َ
ل خ معرفـی می فرمایـد: >َوما�فَ سـزای ایـن افـراد را آتـش دوز

اِر<2. 
�ل�فَّ ُرو�ِم�فَ َك�فَ �فَ �ي �فِ

َّ
ٌلِلل ْ َو�ي

ُرو��فَ َك�فَ �فَ �ي ِ �ف
َّ
�ل �فُّ ِلَك�فَ اِ�لًا�ف ُهما�ج �فَ �يْ َ َوما�ج

ْر�فَ
اأَ
ْ
�ل

کــه قیامــت و دادگاه عدلــی  از عدالــت خداونــد؟زع؟ بــه دور اســت 

1. »آيا گمان مى کنيد شما را بيهوده آفريده ايم و به سوى ما بازنمى گرديد؟!«؛ )المؤمنون، 115(.
پندار  اين  نيافريده ايم؛  بيهوده  آنهاست،  ميان  که  را  آنچه  و  زمين  و  آسمان  ما  »و   .2

کافرند، از آتش دوزخ!«؛ )ص، 27(. که  کافران است؛ پس واى بر آنان 
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وجــود نداشــته باشــد کــه هرکــس بتوانــد پــاداش و عقــاب متناســب بــا کار 
خــود را دریافــت کنــد. چنیــن بــاور غلطــی نیــز در فرهنــگ قــرآن کریــم، 
َرُ�و� �تَ ْ ��ج  �فَ �ي ِ �ف

َّ
�ل  َ�ِس�جَ ْم

أَ
�< اســت:  شــده  شــمرده  غیرواقعــی  و  منســوخ 

غلطــی  پنــدار  <1؛  اِلحا�تِ
َ

�لّص و�
ُ
َعِمل َو و� َم�فُ

آ
�  �فَ �ي ِ �ف

َّ
َكال ُهْم

َ
َعل ْ حج

�فَ  �فْ
أَ
�  ا�تِ �أ ِ

�يّ
�لّسَ

اســت کــه مجرمیــن و صالحیــن در یک رتبــه باشــند و اعمالشــان جــزای 
گــر کســی در دنیــا بــه صــراط مســتقیم الهــی  یكســانی داشــته باشــد. ا
تمســک جویــد و در پــی انجــام اعمــال صالــح باشــد، پــس از مــرگ و 
َوَعِمَل َم�فَ

آ
َو� ا�جَ �ت عرصــه قیامــت بــه بهشــت بریــن وارد خواهــد شــد: >َم�فْ

<2؛ چنیــن کســی کــه از برنامه هــای راســتین 
هتَ

�فَّ َ حج
ْ
�ل و�فَ

ُ
ل ْ��فُ َك�يَ ول�أِ

أُ
ا
�فَ
ً
صاِلحا

و  اســت، جایگاهــی سراســر خــوش  کــرده  تبعیــت  الهــی؟مهع؟  رســوالن 
شــادمان خواهــد داشــت و بــرای همیشــه از نعمت هــای بهشــت متنعــم 
خواهــد بــود. در مقابــل، کســی کــه راه مســتقیم را گــم کــرده و در مســیر 
ک و رذائــل خبیــث وارد  غیرحــق قــرار گیــرد، بــا کوله بــاری از اعمــال ناپــا
دادگاه الهــی در صحنــۀ محشــر می شــود و جــزای او آتــش ســوزان الهــی 
ِل �ي َس�ج َر �يْ

عفَ ْع �جِ
�تَّ َ �ي َو ُه�ى

ْ
�ل ُه

َ
ل  �فَ َّ �ي �جَ

�تَ ما ْعِ� َ �ج  ِم�فْ ُسوَل �لّرَ  ِ �ت ا�تِ ُسث �ي  َم�فْ >َو اســت: 
ر�<3. َمص�ي َوساَء�تْ َم

َه�فَّ َ ْصِلِه�ج �فُ َو ى
َّ
َول �تَ ِهما ِ

ّ
َول �فُ  �فَ �ي ِم�ف ُموأْ

ْ
�ل

رابطهاعمالوجزایاخروی

جهنــم مظهــر خشــم خداونــد و زندانــی بــرای جنایــت کاران اســت. در 
جهنــم، عذاب هایــی بــرای مجرمیــن آمــاده شــده اســت کــه فــوق تصــور 

1. »آيا کسانى که مرتكب گناهان شدند، گمان دارند آنان را مانند کسانى که ايمان آورده 
که زندگى و مرگشان يكسان باشد؟!  کارهاى شايسته انجام داده اند، قرار مى دهيم  و 

چه بد داورى مى کنند!«؛ )الجاثية، 21(.
به  آنان  پس  داده اند،  انجام  شايسته  کار  و  آورده  ايمان  و  کرده  توبه  که  آنان  »مگر   .2

بهشت درآيند و ذّره اى مورد ستم قرار نمى گيرند«؛ )مريم، 60(.
مخالفت  پيامبر  با  شد،  آشكار  و  روشن  برايش  هدايت  ]راه [  آنكه  از  بعد  هرکس  »و   .3
کرده  که رو  کند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، او را به همان سو  و دشمنى 

گذاريم، و به دوزخ درآوريم؛ و آن بد بازگشت گاهى است«؛ )النساء، 115(. وا
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ح شــود کــه چــرا خداونــد  انسان هاســت. شــاید ایــن ســؤال مهــم مطــر
ک و وحشــت انگیزی را آفریــده اســت؟ آیــا  مهربــان چنیــن زنــدان ترســنا
ــر نبــود همــۀ مجرمــان بخشــیده می شــدند و بــه بهشــت می رفتنــد  بهت
و یــا در همیــن دنیــا بــا انــواع بالهــا و ســختی ها مجــازات می شــدند و بــا 
ک بــه عالــم آخــرت وارد شــوند؟ در پاســخ بایــد گفــت: بــه طــور  روحــی پــا
ــوان تقســیم کــرد: ــی، کیفــر کارهــاى ناشایســت را بــه سه دســته می ت کّل

1. کیفرهــاى قانونــی )قــراردادى(: در ایــن نــوع کیفرهــا بــراى رعایــت 
عدالــت، تناســب میــان جــرم و جــزا، ضــرورى اســت.

2. کیفرهاى تكوینی دنیوى : این نوع از کیفرها، اثر تكوینی و ذاتِی جرم 
و جنایــت اســت؛ مثــال اثــر طبیعــی خــوردن ســم، مــرگ اســت. این گونه 
کیفرهــا »مكافــات عمــل« یــا »اثــر وضعــی گنــاه« نامیــده می شــوند.
3. کیفرهــاى تكوینــی اخــروى: اینجــا نیــز رابطــه تكوینــی برقــرار اســت؛ 
امــا رابطــه کیفرهــای اخــروی بــا اعمــال زشــت و کردارهــاى ناپســند، 
ــا کــه  ــر از رابطــه کیفرهــاى تكوینــی دنیــوى اســت؛ بدیــن معن قوى ت
کارهــاى نیــک و بــد انســان در  خ، حقیقــت و باطــن  بهشــت و دوز
و� �تُ

��تَّ و� َم�فُ
آ
�  �فَ �ي ِ �ف

َّ
�ل َها ُّ �ي

أَ
� ا >�ي می فرمایــد:  متعــال  خداونــد  هســتند؛  دنیــا 

ٍ�<1؛ اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! از  ِلعفَ َم�تْ
َ

�ّ ٌسما�تَ �فْ ْر�فَ �فُ �فْ �تَ
ْ
َهَول

َ
�لّل

خــدا پــروا کنیــد، و هرکــس بایــد بنگــرد تــا بــراى فردایــش چــه چیــزی از 
پیــش فرســتاده اســت. انســان در حیــات اخــروی عینــًا کارهایــی را کــه 
پیــش فرســتاده، تحویــل می گیــرد. در آیــه ای دیگــر فرمــوده اســت: 
انســان حقیقــِت عمــل نیــک و بــد خــود را در قیامــت، حاضــر می یابــد: 
ُسوٍء<2.  ِم�فْ �تْ

َ
َوماَعِمل

ً
ر� ٍرُمْ�صفَ �يْ

�فَ ِم�فْ �تْ
َ
ٍسماَعِمل �فْ �فَ ُ�ُكّلُ حجِ

ْوَم�تَ َ >�ي

کار  کوچک تریــن  حّتــی  انســان ها  کــه  می خوانیــم  زلــزال  ســوره  در 
َرُه َ �ي

ً
ر� �يْ

�فَ هتٍ ّرَ اَل�فَ �ت ْ ْعَمْلِم�ث َ �ي َم�فْ ــد: >�فَ ــد خــود را مشــاهده می کنن نیــک و ب

.18 ، 1. الحشر
2. »روزى که هرکس آنچه را از کار نيک و بد انجام داده، حاضر مى بيند«؛ )آل عمران، 30(.
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کار خیــر  َرُه<1؛ هرکــس هــم وزن ذّره اى  َ ��ي
ّرً
َ سث هتٍ ّرَ

اَل�فَ �ت
ْ ْعَمْلِم�ث َ �ي 7َوَم�فْ

انجــام دهــد، آن را می بینــد و هرکــس هــم وزن ذّره اى کار بــد انجــام 
دهــد، آن را می بینــد. 

قــرآن موضــوع  کــه  مــوارد، هنگامــی  از  آنكــه در بســیارى  غــرض 
ــم  ــبهۀ ظل ــع ش ــراى دف ــد، ب ح می نمای ــر خ را مط ک دوز ــتنا ــذاب وحش ع
و عــدم تناســب جــرم و جــزا، تصریــح می کنــد کــه ایــن جــزا چیــزى جــز 
 ِىي

وُهُهْم�ف ُ ُو�ج �تْ �جَّ
ُ
ك

�فَ هتِ �أَ ِ
�يّ

الّسَ اَء�جِ �ج همــان عمــل دوزخیــان نیســت: >َوَم�فْ
کــه اعمــال بــدى انجــام  <2؛ و آنهــا  و�فَ

ُ
ْعَمل ْم�تَ �تُ اماُك�فْ

َّ
ل �إِ

ْو�فَ رفَ ْ حج
اِرَهْل�تُ

�ل�فَّ

دهنــد، بــا صــورت  در آتــش افكنــده می شــوند؛ آیــا جزایــی جــز آنچــه 
عمــل می کردیــد، خواهیــد داشــت؟!

در حدیــث اســت کــه جبرئیــل؟ع؟ بــه پیامبــر خــدا؟ص؟ عــرض کــرد: 
ِه«3؛  �ي ُملا�ت َك

�فَّ اإ �ف  �تَ �أ سثِ ما �عَمْل َو ... �تٌ ِ
َم�يّ َك

�فَّ اإ
�فَ  �تَ �أ سثِ ما  ْ ِعسث ُ�! ُمَ�ّمَ ا »�ي

کــه ســرانجام  کــن امــا بــدان  اى محّمــد! هرچــه می خواهــی، زندگــی 
کــه آن را مالقــات  کارى می خواهــی بكــن اّمــا بــدان  می میــرى... هــر 
اِ� عماُل�لِع�ج

أ
خواهــی کــرد. از امام علــی؟ع؟ نیــز روایــت شــده کــه فرمــود: »�

کــردار بنــدگان در دنیــاى آنــان،  اِلِهم«4؛  �ج
آ
ِهم�فى� ِ �ف ع�يُ

أ
� ص�جُ ِلهم�فُ �فىعا�جِ

پیــش دیده هاشــان در آخــرت ایشــان اســت.
که زاید از جان و تنت همچو فرزندت بگیرد دامنت«5»فعل تو 

٭٭٭
ســـوی مــا آیـــد نــداهــا را ِصـــدا«6»این جهان کوه است و فعل ما ندا

1. الزلزلة، 7 و 8.
2. النمل، 90.

3. الزهد، ص79. 
4. نهج البالغة، ص470.

5. مثنوی معنوی، ص803.
6. همان، ص60.
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موجودبودِنجهنمدرحالحاضر

گــر کســی  شــاید ایــن تصــور در بیــن عمــوم افــراد وجــود داشــته باشــد کــه ا
اهــل گنــاه باشــد، پــس از برپایــی دادگاه عــدل الهــی در روز قیامــت، بــه 
جهنــم خواهــد رفــت؛ در حالــی کــه جهنــم ظهــور حقیقــت اعمــال زشــت 
کنــون در جهنــم اســت امــا تــا زمانــی کــه در  انســان اســت و گناهــكار هم ا
دنیاســت، توجهــی بــه آن نــدارد و بــا برداشته شــدن پرده هــا حقیقــت 
ک  دردنــا و  ســوزان  عــذاب  صــورت   بــه  را  خــود  اعتقــادات  و  اعمــال 
�اَءَك عفِ َك َع�فْ ا �ف �فْ

َ سث
َ
ك

�فَ � ه�ف  ِم�فْ  هتٍ
َ
ل �فْ

عفَ  ىي
�ف  �تَ ُك�فْ ْ� �تَ

َ
>ل می کنــد:  مشــاهده 

کنــون موجــود اســت و در  ْوَمَ�د�ي�<1 ؛ بنابرایــن جهنــم هم ا �يَ
ْ
َصُرَك�ل �جَ

�فَ

خ  گرفتــار آتــش دوز گناهــكار االن در جهنــم اســت و در باطــن،  واقــع، 
امى �ت �يَ

ْ
�ل ْمو�َل

أَ
�  و�فَ

ُ
ُكل

أْ
ا �يَ  �فَ �ي �ف

َّ
�ل 

�فَّ >�إِ می فرمایــد:  متعــال  خداونــد  اســت. 
بــه  را  یتیمــان  امــوال  کــه  کســانی  <2؛ 

ً
ار� �ف ِهْم ُ�و�فِ ُ �ج  ىي

�ف  و�فَ
ُ
ُكل

أْ
ا �يَ ما

�فَّ �إِ 
ً
ما

ْ
ل �فُ

ناحــق و ظالمانــه می خورنــد، در حقیقــت، آتــش را وارد شــكم های خــود 
کنــون بــا خــوردن  می کننــد. در ایــن آیــه شــریفه، خداونــد؟زع؟ فرمــود: هم ا
مــال یتیــم در حقیقــت در حــال خــوردن آتــش جهنــم هســتند و چــون 
دنیــا دار حجــاب و غفلــت اســت، درد ایــن جهنــم را احســاس نمی کننــد. 

ً
اِهر� �ف  ُمو�فَ

َ
ْعل َ >�ي اســت:  فرمــوده  افــرادی  چنیــن  پیرامــون  کریــم  قــرآن 

<3؛ اینهــا بــه دلیــل غفلــت از  و�ف
ُ
ل ا�فِ

ُهْمعفَ َرهتِ �فِ
ْ
�لَا اَوُهْمَع�فِ �ي

�فْ
ُ

�لّ� اهتِ َح�ي
ْ
�ل ِم�فَ

ــا  ــد، پرده ه ــا می رون ــی از دنی ــا وقت ــوند؛ ام ــم نمی ش ــه جهن ــرت متوج آخ
از میــان برداشــته می شــود و ســوزش ایــن آتــش عظیــم را درک خواهنــد 
کــرم؟ص؟ فرمــوده اســت: مــردم در خوابنــد و وقتــی بمیرنــد،  کــرد. رســول ا

بیــدار خواهنــد شــد.4

1. ق، 22.
2. النساء، 10.

3. الروم، 7.
ُهو�«؛ )مجموعۀ وّرام، ج 1، ص150(. �جَ

�تَ و���فْ �َما�تُ �فَ اإِ
اٌم�فَ �يَ اُس�فِ

اَلرسوُل�هلِل؟ص؟:�ل�فَّ 4. »�ت
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گرچــه بیــن گناهــان در دنیــا و کیفرهــای اخــروی  نكتــه مهــم آنكــه ا
کــه  آنهــا رابطــۀ ظاهــر و باطــن برقــرار اســت امــا نافرمانــی خداونــدی 
همــۀ هســتی از اوســت و همــگان شــب و روز غــرق در نعمت هــای او 
گــر جهنــم ســوزان، ظهــور  هســتند، بســیار زشــت و قبیــح خواهــد بــود و ا
باطــن گناهــان مجرمــان اســت، جهنــم حســرت و خجالــت و شــرمندگی 
بنــدگان در حریم شــكنی مــوالی محبوبــی کــه عمــری را میهمــان ســفره 
عذابــی  و  ســخت تر  مراتــب  بــه  بوده انــد،  او  گــون  گونا نعمت هــای 
ســوزان تر اســت کــه بــر دل هــا می زنــد و باطــن و و ظاهــر را می ســوزاند.1
امام ســجاد؟ع؟ در دعــای شــانزدهم صحیفــه ســجادیه در بیــان 
گــر  ع در درگاه الهــی عرضــه می دارنــد: خدایــا! ا اســتغفار از گناهــان و تضــر
آن قــدر در درگاهــت نالــه کنــم کــه پلک هایــم از بیــن برونــد و چنــان زاری 
کنــم کــه صدایــم قطــع شــود و آن قــدر در مقابلــت قیــام کنــم کــه پاهایــم 
ورم کننــد و چنــدان برایــت رکــوع کنــم کــه کمــرم بشــكند و ســاعت ها و 
روزهــا در مقابلــت ســجده کنــم تــا چشــمانم از کاســه درآیــد و در تمــام 
گــوار بنوشــم، و ســپس آن چنــان  ک زمیــن را بخــورم و آب نا عمــر، خــا
ل شــوم و از شــرم تــو حتــی نتوانــم بــه آســمان  ذکــر تــو را بگویــم کــه ال
گــر مــرا  نــگاه کنــم، هیــچ گاه ســزاوار بخشــش یكــی از گناهانــم نیســتم؛ ا
گــر عذابــم کنــی، بــه مــن  ببخشــی، بــه خاطــر اســتحقاق مــن نبــوده و ا

خ شــده ام.2 ســتم نكــرده ای و مــن بــا همــان یک گنــاه الیــق دوز

م ْهِ �ي
َ
اَعل

ََ
ّه �ف 7�إِ َ�هتِ ِ

�فْ
اأَ
ْ
ِلُعَعلَى�ل َ�ّ �تِى�تَ

َّ
6�ل َ�هتُ ُمو�تَ

ْ
ِه�ل

َ
اُر�لّل 5�فَ َ�َمهتُ

ُ
َكَما�لْح ْ�َر�أ

أَ
4َوَما� َ�َمهتِ

ُ
�فِى�لْح �فَّ

�فَ �جَ �ف �يُ
َ
ل
1. >كلاََّ

<؛ )الهمزة، 9-4(. َ�هتِ
َ

َمّ� 8�فِىَعَمٍ�ّمُ َصَ�هتٌ وأْ ّمُ
َكَ��تّى

َ
ل م�تُ ِ�َعَصو�تىو�تُ �تَ �ف َ َ��تّى�ي �تُ َ��ج �تَ ،َو��ف �فَّىَ اُرَع�ي �ف سث

أ
َط� س�تُ

َكَ��تّى�تَ �ي
َ
ل �إ �تُ �ي

َ
ك َ و�ج

َ
لهى!ل ا�إ 2. »�ي

 ر��جَ �تُ َكل�تُ
أَ
اَى،و� �ت َ�َد�تَ

أَ
ا

�تَّ �فَ �تَ َكَ��تّى�تَ
َ
ل د�تُ ىوَس�جَ ِلَعُصل�ج �فَ �ف َ َكَ��تّى�ي

َ
ل ع�تُ

َ
َ�ماَىوَرك َر�تَ سثِ

�تَ �ف �تَ
 ّمَ

ُ ِلسا�فى،�ث ِكّلَ َ ِلَكَ��تّى�ي لاِل�ف �فِ ىي
َك�ف َكر�تُ َرَ�هرى،و�فَ �فِ

آ
ماِ�� ماَء�لّرَ ِر�ج�تُ

َ �وَلُعُمرىوسث ر�فِ
�لاأَ

 �ف ا�تىو�إ �أ ِ
َس�يّ ِم�ف و�ِ�َدهتٍ هتٍ �أَ ِلَكَم�َوَس�يّ �ف �جِ

�تُ �ج َ و�ج َكَما�س�تَ اًءِم�ف ��ي ماِء�س�تِ �لّسَ ِ ا�ت �ف
آ
لى� عَ�ر�فى�إ ر�فَ

أ
م�

َ
ل

لى  �جٍ و��جِ ُر �ي
عفَ ِلَك �ف  �فَّ اإ

�فَ َوَك َع�ف  َ��تُّ س�تِ
أ
�  �ف ��ي ع�فّى و ع�ف �تَ و َك، َر�تَ �فِ َمعف  �جُ و�جِ س�تَ

أ
�  �فَ ��ي لى ُر �فِ عف �تَ  �تَ �ف

ُ
ك

�فى �ج ِ
َع�فّ �تُ �ف اإ

اَر،�فَ َك�ل�فّ �تُ ّوِلماَعَص�ي
أ
� ىي

َك�ف ��أىِم�ف رف َ �ج كا�فَ �ف ،�إ ا�جٍ �ج �ي اس�ت ُه�جِ
َ
هٌلل

أ
ا� �فَ

أ
َولا� ٍ ا�ت ��ت اس�تِ �جِ

اِلٍملى«؛ )الصحيفةالسجادية، ص82، دعای 16(. ُر�ف �ي
عفَ �ف�تَ

أ
ا �فَ
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ویژگیهایجهنم

در نصـوص دینـی توصیـه فراوانـی دربـاره توجـه بـه جهنـم شـده اسـت. 
 رو�ِم�فَ

ُ
ك در روایتی از رسـول گرامی اسـالم؟ص؟ چنین نقل شـده اسـت: »��ف

ه«1؛ تا جایی که برایتان  ِم�ف
ُ

�ّ
َ سث
أ
� َ اوِهىي

ّ
ل �إ

ً
ا �أ �ي

َ هاسث ِم�ف رو�فَ
ُ
ك �ف لا�تَ

م،�فَ �تُ �أ اِرماسثِ �ل�فّ

مقـدور اسـت بـه یـاد جهنـم باشـید؛ زیـرا از همه امور سـخت تر و شـدیدتر 
کـرم؟ص؟ بـه اصحـاب خـود فرمـود: دو امـر بـزرگ را  اسـت. روزی پیامبـر ا
گفتنـد: آن دو چـه هسـتند؟ فرمـود: بهشـت  فرامـوش نكنیـد. اصحـاب 
آن قـدر  و  نمودنـد  خ  توصیـف دوز بـه  و جهنـم؛ سـپس حضـرت شـروع 
آن گاه فرمودنـد:  نمـود؛  تـر  را  اشـک، محاسـن مبارکشـان  کـه  گریسـتند 
مـن  آنچـه  گـر  ا اوسـت!  در دسـت  کـه جـان محّمـد؟ص؟  آن  بـه  سـوگند 
دربارۀ جهنم می دانم، شـما نیز می دانسـتید، سـر به صحرا می گذاشـتید 
اسـت  آن  مومـن  عالمـت  بنابرایـن  می ریختیـد.2  خـود  سـر  بـر  ک  خـا و 
کـه در حـال خـوف و رجـا باشـد و هرگـز از عقوبـت الهـی غفلـت نكنـد.. 

»همچو جهّنم زند نعرۀ َهل ِمن َمزیٍد
گر بخورد هر دمی ز آدمیان صدهزار

نیست درو ساعتی، خّرم و فارغ تنی
نیست درو یک نفس حاِل دلی برقرار«3
غ و آســوده نیســتند و عذاب هــای  انســان ها در جهنــم، لحظــه ای فــار
متوالــی آنــان را احاطــه می کنــد. مالمحســن فیــض کاشــانی؟هر؟ دربــارۀ 
روز قیامــت و احــوال جهنمیــان فرمــوده اســت: در احــوال خالیــق بنگــر 
کرده انــد و  کننــد، تحّمــل  کــه از شــداید قیامــت آنچــه را بایــد تحّمــل 

1. بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص96.
اَل: ؟�ت ما�فِ �ي ا:وَما�لَع�ف ل�ف .�تُ �فِ َم�ي �ي َسُو��لَع�ف �ف وُل:لا�تَ �ت َ ِه؟ص؟�ي

َ
َرسوَل�لّل عمر:َسِمع�تُ �ف ه�ج

َ
��لّل ع�ج 2. »ع�ف

اَل: �ت ّمَ
ُ ِه،�ث ِ �ت ِلح�يَ ىي

َ �ج ا�فِ مُع�ج
َ

-�لّ� ّلَ َ و�ج
أ
رى-� كىَ��تّى�جَ �جَ ّمَ

ُ َكَر�ث ِه؟ص؟ما�فَ
َ
َكَرَرسوُل�لّل

�فَ اُر.�فَ َو�ل�فّ هتُ
�فَّ َ �لحج

ُم
ُ
وِسك مَعلىُروأ �تُ �ي

َ َح�ث
ِ��فَ ع�ي

لى�لّصَ م�إ �تُ �ي
َ َمسث

َ
ُمل

َ
عل

أ
مِرما�

�لاأَ ِم�فَ مو�فَ
َ
عل و�تَ

َ
ِ�ِه!ل �يَ ٍ��جِ

ُسُمَ�ّمَ �ف �فَ �ي
�ف
َّ
َو�ل

«؛ )بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص96(. ر��جَ
�ل�تُّ

کاشانى، ج1، ص286. 3. ديوان فيض 
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شــفاعت  شــفاعت کنندگان  و  بداننــد  را  اخبــار  حقیقــت  تــا  منتظرنــد 
ــد و آتشــی کــه داراى  گهــان ظلماتــی مجرمــان را احاطــه می کن ــد؛ نا کنن
ک  ــد و از آن بانگــی هولنــا ــر آنهــا ســایه می افكن ــه و شعله هاســت، ب زبان
و رعب انگیــز می شــنوند کــه بیانگــر شــّدت خشــم جهنــم بــر مجرمــان 
خ نــدا می کنــد: فالنــی  کننــده اى از مــوّکالن دوز اســت. در ایــن میــان، ندا
کــه در دنیــا بــا آرزوهــاى دراز بــه خــود وعده هــا مــی داد  فرزنــد فالنــی 
بــا  کجاســت؟  زشــت ضایــع می کــرد،  اعمــال  ارتــكاب  بــا  را  و عمــرش 
بــه ســوى عذاب هــاى  را  او  او می رونــد،  بــه پیشــواز  گرزهــاى آهنیــن 
ُم<1؛  ِر�ي

َ
ك

ْ
�ل  رفُ �ي ِ َعرف

ْ
�ل  �فْ�تَ

أَ
� َك

�فَّ �إِ 
�تْ
>�فُ می گوینــد:  او  بــه  و  می راننــد  ســخت 

ــودى.2 ــی ب ــد و گرام ــیار قدرتمن ــودت، بس ــان خ ــه گم ــه ب ــش ک بچ
جهنــم دارای هفــت در اســت کــه هریــک مخصــوص ورود گروهــی از 
ُسوٌم<3:؛ ٌءَم�تْ رفْ ُ ُهْم�ج ِم�فْ ا�جٍ �ج ّلِ

ِلكُ و��جٍ ْ �ج
أَ
� َعهتُ هاَس�جْ

َ
انسان ها به جهنم است: >ل

اســت،  هیــزم  نیازمنــد  اشــتعال  بــرای  دنیــا  در  آتــش  کــه  همان طــور 
آتش گیــر جهنــم انســان های تبهــكاری هســتند کــه عمــری را در زشــتی 
 .4> اَرهتُ ِح�ج

ْ
اُسَو�ل

وُ�َها�ل�فَّ َو�تُ �تىي
َّ
اَر�ل

و��ل�فَّ �تُ
ا�تَّ و عصیــان الهــی طــی کردنــد: >�فَ

تناســب  بــه  هریــک  و  اســت  مختلــف  وادی هــای  دارای  جهنــم 
جحیــم،  هاویــه،  ســعیر،  دارد:  گــون  گونا نام هــای  کنانش  ســا عــذاب 
وادی  امام صــادق؟ع؟،  فرمــودۀ  بــه  فلــق.  و  غســاق  حطمــه،  ســقر، 
ــد  ــد متعــال شــكایت می کن ــه خداون ــرم اســت کــه از آن ب ســقر آن قــدر گ
می شــود،  داده  اجــازه  او  بــه  وقتــی  می کنــد؛  تنفــس  درخواســت  و 
گــر  ا کــه  دارد  آن قــدر عمــق  تمــام جهنــم مشــتعل می گــردد.5 جهنــم 

1. الدخان، 49.
2. راه روشن، ج8، ص416.

.44 ، 3. الحجر
4. التحريم، 6.

ُه
َ
ل
أَ
ِهَوَسا َ�ّرِ هتَ

َ
�ّ ِهسثِ

َ
ى�لّل

َ
ل ا�إِ

كَ َ ُرسث ُهَس�تَ
َ
اُلل �تَ ُ �ي �فَ ِر�ي ِ

�جّ
َ
ك ُم�تَ

ْ
ِلل

ً
ا َو�ِ��ي

َ
َمل

َه�فَّ َ �ج �فِىي
�فَّ اَل:�إِ ِه؟ع؟�تَ

َ
ِ��لّل َع�جْ �جِىي

أَ
� 5. »َع�فْ

، ج 8، ص294(. َم«؛ )بحاراألنوار َه�فَّ َ �ج ْ�َر�تَ
أَ
ا َس�فَ

�فَّ �فَ �تَ ُه�فَ
َ
ل �فَ �فِ

أَ
ا َس�فَ

�فَّ �فَ �تَ َ �ي �فْ
أَ
�
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طــول  هفتادســال  از  بیــش  بیفتــد،  آن  داخــل  ســنگینی  تخته ســنگ 
برســد.1 بــه قعــر آن  تــا  می کشــد 

 �فْ خداونــد؟زع؟ پیرامــون ورود انســان ها بــه جهنــم می فرمایــد: >َو�إِ
ُر

�فَ ْو�َو�فَ �تَ
��تَّ �فَ �ي �ف

َّ
�ل ىي ِ

ّ �ج �فَ �فُ ّمَ
ُ ا71�ث �يًّ صفِ َم�تْ

ً
ما َكَ��تْ ِ

َعلىَر�جّ و�ِرُ�هاكا�فَ
َّ
لا ْم�إِ

ُ
ك ِم�فْ

ا<2؛ ایــن ســنت ال یتغیــر الهــی اســت کــه همــه انســان ها  �يًّ �ثِ ها�جِ �ي �ف �فَ اِلم�ي
�ل�فَّ

بایــد وارد جهنــم شــوند؛  ســپس کســانی کــه اهــل تقــوا هســتند از جهنــم 
نجــات پیــدا می کننــد. البتــه افــراد متقــی بــه تناســب تقوایشــان در دنیــا 
کــرم؟ص؟، همان طــور کــه آتــش  در حــرز الهــی هســتند و بــه تعبیــر رســول ا
نمــرود بــرای حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ســرد و خامــوش بــود، آتــش جهنــم 

بــرای مؤمنــان ســرد و بی اثــر اســت.3
گون بیان شده و هریک  در آیات قرآن ، عذاب جهنم با صفات گونا
ک )الیم(، شدید، عظیم،  اشاره به حقیقت رذیله ای دارد: عذاب دردنا
خوارکننده )مهین( و یا عذابی سوزان )حریق(. خداوند؟زع؟ به متكبران 
آغاز  جان  عمق  از  که  سوزان  عذاب  و  می دهد  وعده  را  مهین  عذاب 
می شود و همه هستی انسان را به آتش می کشد، به یهودیان و فتنه گران 
ک برای  کافران به آیات و نعم الهی وعده داده شده؛ و عذاب دردنا و 
 �فَ �ي �ف

َّ
کسانی است که طال و نقره را ذخیره کرده و ثروت اندوزی می کنند: >َو�ل

ٍم<4.  ل�ي
أَ
� ��جٍ َع�ف ْرُهْم�جِ ِ

ّ سث �جَ
ِه�فَ

َ
ِل�لّل �ي َس�ج ىي

ها�ف و�فَ �تُ �فِ �فْ ُ َولا�ي هتَ
صفَّ �فِ

ْ
َو�ل َه�جَ

�ل�فَّ و�فَ رفُ �فِ
ْ
ك َ �ي

امام خمینی؟هر؟ پیرامون عذاب جهنم می فرماید: بدن انسان در این 
گر یک ساعت در این آتش سرد دنیا  عالم قابل قبوِل حرارت نیست؛ ا
کستر می شود؛ ولی خداوند قادر در قیامت این بدن را طورى  بماند، خا

ما و 
ً
عاما  �فَ ع�ي َس�ج ها �ي �ف  هو�ي �تَ �فَ َم،

َه�فَّ َ �ج ِر �ي �ف َ سث  ِم�ف ى ل�ت �تُ
َ
ل  َمهتَ �ي �لَع�ف  َرهتَ �ف �لّصَ  �فَّ �إ �هلِل؟ص؟: رسوُل اَل »�ت  .1

ر�ِرها«؛ )بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص156(. لى�تَ �إ ىي
�ف �ف �تُ

2. مريم، 71 و 72.

ً
وَسلاما

ً
ر�� َ �ج ِم�فِ ى�لُموأ

َ
َعل كو�فُ �تَ ها،�فَ

َ
ل اَ��فَ

ّ
ل ٌر�إ ا�جِ ولا�ف ّرٌ َ ى�ج �ت �ج َ وُل؛لا�ي �ف

ُ
ِه؟ص؟:�لُوروُ��لّ�

َ
اَلَرسوُل�لّل 3. »�ت

َم؟ع؟«؛ )بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص516(. ر�ه�ي �ج َعلى�إ ماكا�فَ�ت
َ
ك

4. التوبة، 34 و 35.
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که به شهادت  که در آن آتش جهنم -  قرار می دهد و خلق می فرماید 
گر یک حلقه از سلسلۀ هفتادذراعی اهل جهنم را در  جبرئیل امین؟ع؟ ا
این عالم بیاورند، تمام کوه ها از شدت حرارت آن ذوب می شود- همیشه 

باقی می ماند و ذوب نمی شود و تمام نمی گردد.1
مجرمیـن  تنبیـه  وظیفـه  کـه  کسـانی  و  عـذاب  عامـالن  جهنـم،  در 
را بـر عهـده دارنـد، فرشـتگان الهـی هسـتند. ایـن فرشـتگان بـا احـدی 
مسـامحه نمی کننـد و بـه نالـه و زاری جهنمی هـا توجهـی ندارنـد. قـرآن 
َو َمَرُهْم

أَ
� ما َه

َ
�لّل  ْعُصو�فَ َ �ي لا ��ٌ� سثِ  لا�فٌ عفِ 

هتٌ
َ
ك َملا�أِ ها �يْ

َ
>َعل می فرمایـد:  کریـم 

<2؛ آنـان فرشـتگانی تندخـوی و سـخت گیری هسـتند  َمُرو�فَ وأْ ُ ما�ي و�فَ
ُ
َعل �فْ َ �ي

)عذاب کـردن  خـود  مأموریـت  و  نمی کننـد  تخلـف  الهـی  اوامـر  از  کـه 
کـه مجرمیـن  کامـل انجـام می دهنـد و هنگامـی  جهنمی هـا( را بـه  طـور 
و  نمی دهنـد  را  جوابشـان  اصـال  مالئكـه  می کننـد،  تخفیـف  درخواسـت 
بـا گرزهـای آتشـین بـر سـر جهنمیـان می کوبنـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: 
هُل

أ
� ِه �جِ  َر�جُ صف �يُ َكما - �تَ

�تَّ �فَ �تَ
َ
ل َل �جَ َ �لحج َم

َه�فَّ َ �ج ِ� َ�د�ي  ِم�ف َمٌع ِم�ت  ِر�جَ صفُ و
َ
»ل

کوبیـده  کـوه  گرزهـاى آهنیـن جهّنـم بـر  گـر یكـی از  «3؛ ا
ً
صاَرَرما�� اِر-�فَ �ل�فّ

خ کوبیـده می شـود و  شـود، از هـم می پاشـد؛ چنان کـه بـا آن بـر اهـل دوز
کسـتر می گردنـد. سـپس آنـان را بـا غـل و زنجیـری گداختـه بـه سـوی  خا
71  و�فَ ُْسَ��جُ لاِسُل�ي ِهْمَو�لّسَ ا�تِ ْع�ف

أَ
� ىي

لاُل�ف عفْ
اأَ
ْ
�ل �فِ آتـش جهنـم می کشـانند: >�إِ

<4؛ لباسـی کـه بـر تـن آنـان می کننـد، چنـان  ُرو�فَ َ ُْس�ج اِر�ي
�ل�فَّ �فِىي

ّمَ
ُ ِم�ث َحم�ي

ْ
�ل �فِىي

گر ایـن لباس ها را در آسـمان دنیا نصب کنند،  بدبـو و متعفـن اسـت کـه ا
همـۀ اهـل زمیـن از بـوی گند آن خواهند مرد.5 وقتی احسـاس گرسـنگی 

1. شرح چهل حديث، ص88.
2. التحريم، 7.

3. بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص142.
، 70 و 71. 4. غافر

 �فَ �ي �ج �تَ ِ
ّ
اِرُعل هِل�ل�فّ

أ
ل� �ي َسر��ج الًاِم�ف ِسْر�ج �فّ

أ
و�

َ
ِه؟ص؟-:ل

َ
َل؟ع؟ِلرسوِل�لّل �ي ر�أ �ج وِل�ج �تَ ؟ع؟-ِم�ف ماُم�لّصاِ��تُ اَل�لاإ 5. »�ت

ِحه«؛ )بهشت و دوزخ از نگاه قرآن و حديث، ج 2، ص136(. ِر�ي اِم�ف �ي �ف
ُ

هُل�لّ�
أ
� ما�تَ

َ
ل ر�فِ ماِءو�لاأ �لّسَ


