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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  7991اردیبهشت  9:تاریخ     ۀبقر سوره تفسیر موضوع کلی:     

  7399شعبان  71مصادف با: وجود جهنم _بررسی یک روایت _آیه بیست و چهارم موضوع جزئی:      

  43جلسه:  بررسی اختصاص جهنم به کافران _       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 بررسی یک روایت

 النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُوا»عرض کردیم در مورد آیه بیست و چهارم سوره بقره نسبت به این بخش یعنی،

د و هم شومیاند وقود باشد و هم حطب باشد یعنی هم چیزی که به سبب آن آتش روشن تومی، ناس هم «وَالْحِجَارَۀُ

یک روایتی از امام عسکری)ع(  ،یرد، اما در مقابلگمیچیزی که خودش مثل هیزم مایه استمرار آتش است و آتش 

 التی النار فاتقوا(: )سالمال علیه) العسکری عن»وارد شده است که ظهور در این دارد که منظور از ناس فقط حطب است: 

انند حطب و هیزم آتش تومی. به نظر برخی این ظهور در حصر دارد یعنی کأن ناس فقط 1«حطبها ای(: الناس ها وقوده

آید، باشند، اما وقود به معنای چیزی که مثل سنگ کبریت موجب آتش زدن شیئ دیگر شود، از این روایت بدست نمی

 .منافات داردگفته شد به حسب ظاهر این روایت با آنچه به عبارت دیگر 

ولی به نظر ما این چنین نیست، چون درست است که ناس  .گیرهزنه باشد و هم آتشتواند آتشچون قبال گفتیم انسان هم می

در مورد مال اند یک معنا و یک احتتومیبه حطب معنا شده است ولی ظهور در حصر ندارد، این  عسکریدر این روایت امام 

 همانطور که ما گفتیم وقود هر دو معنا در آن محتمل است و ذکر این معنا به معنای نفی احتمال دیگر نیست.باشد ناس  معنای

 وجود جهنم

یعنی آتشی که برای کافرین مهیا شده است، ظاهر این آیه این « لِلْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ»در پایان آیه بیست و چهارم آمده است

د از نظر ماده، ماده اعداد ظهور در وجود نار شومیاست که جهنم اآلن موجود است و این از ماده و هیئت أعدت فهمیده 

ه است و مهیا شده است، هیئت آن هم وید فالن چیز معد برای فالن کار است، یعنی آماده است و ایجاد شدگمیوقتی  دارد،

، 2«لِلْمُتَّقِینَ أُعِدَّتْ»ما نظیر همین تعبیر را هم در مورد بهشت داریم، دارد. در زمان گذشته ظهور فعل ماضی است و ماضی 

آیه ماید نار و آتش برای کافران مهیا شده است، ظهور این فرمیجنت برای متقین آماده و مهیا شده است، اینجا هم 

 د و ماده إعداد در وجود جهنم است.مخصوصاً با مالحظه صیغه و هیئت إعدا

ظهور در این دارد که االن جهنم موجود  3«بِالْکَافِرِینَ لَمُحِیطَةٌ جَهَنَّمَ وَإِنَّ»شد، آیهبامیاین مؤید به برخی از آیات قرآنی هم 

اند از ناحیه موجودی باشد که االن موجود نیست، بحث تومیاست، چون بحث از احاطه جهنم به کفار است، این احاطه ن
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د جز اینکه شومیناین احاطه جهنم نسبت به کفار مربوط به همین دنیا است، یعنی همین االن جهنم احاطه به کافرین دارد، 

 .ند بر شیئ دیگر احاطه داشته باشداتومیجهنم االن موجود باشد، چیزی که موجود نباشد ن

ایات هم این معنا تایید شده است، یعنی وجود جهنم در حال حاضر، روایتی از امام رضا)ع( وارد شده است که امام در رو

در زمان یعنی نفی مخلوق بودن جهنم )، 1مایند: اگر کسی بگوید بهشت و جهنم االن مخلوق نیست از ما نیستفرمی)ع( 

آنوقت امام رضا )ع( در ادامه به این آیه  (و معارف اهل بیت است، حاضر، یعنی همزمان با این دنیا مساوی با نفی عقاید

 جهنمیان بین جهنم و آن چشمه داغ و گداخته در رفت و آمده هستند. 2«آنٍ حَمِیمٍ وَبَیْنَ بَیْنَهَا یَطُوفُونَ»نندکمیاستشهاد 

 .برای مخلوق بودن جهنم االن، استشهاد به این آیه کرده اند

انیم بگوییم تومیلذا مجموعا هم به جهت قرائن داخلی همین آیه و هم به جهت قرائن خارجی از آیات دیگر و روایات، 

جهنم االن موجود است و مهیا شده و آماده شده است نه اینکه خداوند متعال بعدا به تناسب اعمال مردم و کفار جهنم را 

ویند این به اعتبار گمیویند این آیه را باید تاویل کنیم، یا گمیه برخی ند، جهنم االن موجود است، لذا اینککمیخلق 

ما در آنجا ازقبیل آن بدانیم، ضرورتی ندارد.  و« اذا وقعت الواقعه»اینکه مستقبل محقق الوقوع است، حمل کنیم بر مثل 

وییم در قالب صیغه گمیلوقوع است داریم که قیامت هنوز نیامده، لذا وقعت را به عنوان اینکه یک مستقبل محقق ایقین 

و ماده  . به عالوهماضی آمده است، ولی ما در اینجا ضرورتی برای حمل بر این معنا نداریم، این با فعل ماضی آمده است

 ند و اینکه این جهنم مهیا و آماده شده است برای کفار.کمیحکایت از خلق جهنم هم هیئت إعداد 

 بررسی اختصاص جهنم به کافرین

است، در مورد این بخش و  «للکافرین»نکته دیگری که در خصوص این بخش از آیه باید مورد توجه قرار بگیرد، 

د یعنی این آیه ظهور در این دارد که جهنم فقط برای کفار خلق شده یا شامل شومیاختصاص فهمیده آیه اینکه آیا از 

قبل خداوند متعال مردم را بر سه قسم کرد، فرمود: مردم یا  د، مخصوصا با توجه به اینکه در آیاتشومیغیر کفار هم 

های این سه قسم را هم در آیات قبل بیان کرد، اما به اینجا که رسیده کافر هستند یا منافق هستند یا مؤمن، ویژگی

د، این برای تنپرسهایی هستند که میاش مردم و بتزنهجهنم و آتشی را که هیزم آن و آتش« اعدت للکافرین»مایدفرمی

 کفار آماده شده است.

صنف از مردم  عداد جهنم اگر قرار باشد برای یکاینکه این جهنم مربوط به کفار است این کامال روشن است، که اصل إ

باشد، آنها حتما کافران هستند، شمول این آیه نسب به منافقین هم جای بحث ندارد و روشن است چون منافقین هم فی 

اند هم تومی« للکافرین»نند اما در واقع کافر هستند، پس عنوانکمیالواقع کافر هستند فقط به زبان و ظاهر  اظهار اسالم 

شود و هم  شامل آنهایی که ظاهراً مسلمان هستند و  (هم ظاهرا و هم باطنا کافر هستند هایی کهآن)شامل خود کفار، 

 کَانُوا بِمَا أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ مَرَضًا اللَّهُ فَزَادَهُمُ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی»ماید فرمیباطنا کافر هستند ،چه اینکه در قرآن 

                                                           
 .119، ص2. بحار، ج 1
 .99. سوره الرحمن، آیه 7



769 
 

 إِنَّ»توضیح دادیم، در برخی از آیات قرآن هم این دو عنوان با هم ذکر شده است،، که قبال هم در مورد آن 1«یَکْذِبُونَ

، یا حتی در برخی آیات وضع و جایگاه منافقین را سختر از کفار 2«جَمِیعًا جَهَنَّمَ فِی وَالْکَافِرِینَ الْمُنَافِقِینَ جَامِعُ اللَّهَ

 .3«نَصِیرًا لَهُمْ تَجِدَ وَلَنْ النَّارِ مِنَ األسْفَلِ الدَّرْکِ فِی الْمُنَافِقِینَ إِنَّ»تصویر کرده است، 

نسبت به کفار و منافقین بحثی نیست، آنچه منشاء سوال و بحث و شبهه و « اعدت للکافرین»پس در مورد شمول 

که الم را الم شد یا خیر، ظاهر این آیه، بنابر این بامیاشکال است این است که آیا مؤمن فاسق هم مشمول این آیه 

فوقش این است که ما منافقین را ملحق به کفار کنیم ولی اختصاص بگیریم، این است که جهنم مختص به کافرین است، 

د، باالخره این آیه در بر گیرنده مؤمن فاسق است یا خیر، آیا جهنم  شومیشامل مؤمن فاسق نظاهراً در هر صورت 

برای کفار خلق شده است، پس مؤمن فاسق نباید وارد جهنم شود در حالی فقط برای کفار خلق شده است، اگر جهنم 

که ما میدانیم اینگونه نیست، قطعاً مسلمانان، مؤمنین هم به خاطر معاصی و نافرمانی از دستورات خداوند و کبائری که 

کفار خلود در نار دارند یا ند در جهنم خواهند بود فی الجمله، حال از نظر مراتب با کفار متفاوت هستند، شومیمرتکب 

در آن طبقات پایین و آخر جهنم هستند اما مؤمن اگر فاسق باشد خلود ندارد و در عین حال در مراتب باالتر جهنم 

 هایی دارد در جای خود باید بحث شود.مراتب چه تفاوتکه این است، حال این 
 سه احتمال در مورد شمول آیه نسبت به فاسق

 چگونگی شمول این آیه و این بخش از آیه نسبت به مؤمن فاسق، سه احتمال و سه نظر وجود دارد: به هر حال در مورد

 احتمال اول

یک احتمال این است که منظور از کافر کفر به معنای عام است، یعنی کافر به معنای عام که هم شامل کفر اعتقادی 

ه مهیا شده است برای کافران اعتقادی یعنی کسانی که یعنی جهنمی ک« اعدت للکافرین»د و هم شامل کفر عملی، شومی

نند و عمالً ازدستور خدا کمیبه مبداء و توحید و معاد عقیده ندارند و نیز کسانی که کفر عملی دارند یعنی عمالً انکار 

ت خدا را ند، یعنی دستوراکمینند، جحد عملی دارند، کسی که نافرمانی خدا کمینند و با خدا مخالفت کمیسرپیچی 

ند نوعی کفر است، چنانچه در برخی از آیات قرآن از ترک برخی از واجبات به عنوان کفر یاد کرده است، کمیترک 

دراین آیه از ترک حج  4«الْعالَمِینَ عَنِ غَنِیٌَّ اللََّهَ فَإِنََّ کَفَرَ مَنْ وَ سَبِیلًا إِلَیْهِ اسْتَطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجَُّ النََّاسِ عَلَى لِلََّهِ وَ»مثل آیه

تعبیر به کفر شده است، ما در روایات هم این کفر را داریم، کسی که عمداً یک عمل واجبی را ترک کند این کافر 

این کفر، کفر در مقابل اسالم و ایمان بحث است که  آنجامایند، فرمید چنانچه در مورد تارک صالۀ شومیمحسوب 

 عتقادی.نیست بلکه کفر عملی است نه کفر ا
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شده است  آماده  وید جهنم فقط برای کافرانگمیمعنا ندارد، یعنی آیه به کافر اعتقادی اختصاص دیگر طبق این احتمال 

لذا یرد، چه کافر اعتقادی و چه کافر عملی، غیر از اینها کسی دیگر جهنمی نیست، گمیو این همه اقسام کافر را در بر 

مؤمنین مقابل ت. اگر الم را در اینجا الم اختصاص بگیریم، این اختصاص در واقع در جهنم برای غیر اینها خلق نشده اس

است، آنهایی که مؤمن هستند و دارای عمل صالح هستند، جهنم برای این دسته از انسانها خلق شده است نه برای 

 .انسانهای صالح که عمل صالح دارند

این احتمال ضعیفی است، برای اینکه سیاق این آیه و آیات قبل و مقامی که این آیه در آن قرار دارد مربوط به کسانی 

اند تومی «للکافرین»از نظر لفظی است که نند کسانی که مکذب وحی هستند، درست کمیاست که تکذیب خدا و رسول 

کفار شود حتی آنهایی که کفر عملی دارند، اما آیه با این جنس باشد و شامل همه « ال»باشد، «لکل من کفر»شامل 

انند؟ کفاری که منکر قرآن تومی، چه کسانی اگر انجام ندهند که هرگز ن«تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ»دشومیعبارت شروع 

معلوم است مؤمن هیچگاه « مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَۀٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَیْبٍ فِی کُنْتُمْ وَإِنْ»، چون قبل آن فرمود، هستند

 اش الزم کرده است شک و تردید ندارد.نسبت به آنچه که خداوند بر بنده

 لذا مقام این آیه و سیاق مجموع چند آیه اخیر، اِبا از حمل بر این احتمال دارد.

 احتمال دوم

اهد بفرماید این آتش مهیا شده است و إعداد خومیاص به کافران دارد، یعنی احتمال دوم اینکه این آیه ظهور در اختص

از این آتش میترساند، یعنی هم گاهی از اوقات در قرآن خداوند تبارک و تعالی مؤمنان را  گردیده برای کافران، منتهی

اینکه آتش برای کافران و  ع وعید و عذاب جهنمکأنَّ دو نگاه و دو موضع در مورد آتش و جهنم وجود دارد، یکی موض

ند که آتشی برای کفار فراهم شده باشد، اما در کمیبرای کافران مهیا شده است، طبع عمل و فکر و عقیده کفار اقتضاء 

عین حال مؤمنین فاسق را هم با همین آتش میترسانند، إعداد برای کفار است، تخویف برای مؤمن فاسق، این دو با هم 

د این به تمام معنا شومیز اعداد آتش برای کافر جا در مقام بیان عذاب برای کفار است، وقتی سخن ااین .منافات ندارند

د که این مخصوص کافران باشد، چون خود خداوند در مواضع دیگر مؤمنین را شومیدرست است ولی این دلیل بر این ن

، دارد مؤمنین این تخویف است 1«وَالْحِجَارَۀُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِیکُمْ أَنْفُسَکُمْ قُوا»از آتش ترسانده است، مثل این آیه

ایم، آتشی که ما برای کفار مهیا کردهچون را میترساند و خطاب به مؤمنین است که مواظب خود و بستگان خود باشید 

 ید.شومیاگر شما هم مواظب نباشید گرفتار این آتش 

 سوال:

اهد بگوید اعداد برای کافران است، ولی معنایش این نیست که مؤمن خومیظهور در اختصاص دارد، اینجا اینجا  استاد:

اگر مسئله اعداد را بخواهیم در نظر بگیرم د. شومیفاسق به آتش در نیاید لذا به هر حال جهنم شامل مؤمن فاسق هم 
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، این مهیا شده است برای کافران، ولی این منافات ندارد که «اعدت للکافرین»همان الم اختصاص است، واقعاً آتش 

آتشی که برای کافران خلق شده است، اما خداوند متعال از قِبَل آن بترساند مؤمنین را و اینکه ممکن است سرانجام شما 

 یک مقصود تبعی. د یک مقصود اصلی وشومیهم به اینجا بکشد، کأن 

 سوال: 

اگر شما اوالً و بالذات، چیزی را برای یک مقصودی آماده و مهیا کنید، اما ثانیا و بالعرض خودتان هم از آن  استاد:

اهم بگویم با توجه به لفظ اعداد، اعداد اختصاص دارد اما از حیث استفاده و نتیجه و اثر خومیاستفاده کنید....، بنده 

ند، بنده این اختصاصی که کمیترساند آنها را و اینها را هم از این عذاب و گرفتاری سهیم چون می اختصاصی ندارد،

ویم: اعداد مختص به کافران است ولی این منافات ندارد چیزی که گمیویم، گمیمسئله اعداد مورد ویم در واقع در گمی

 مالی هم بدهند و این اشکالی ندارد. را با آن گوشن آنامعد برای کافران است با آن غیر کافران را هم بترساند و 

 احتمال سوم

اینکه درست است این آیه اطالق ندارد که شامل مؤمن فاسق هم بشود ولی مقید به عدم فسق مؤمن هم نیست، تا ورود 

ند بر اینکه جهنم برای کافران است، اما منافات ندارد کمیو دخول در جهنم را منحصر به کافران کنند، لذا این آیه داللت 

، ندکمیدر آیه دیگر بگوید که جهنم مربوط به مؤمن فاسق هم است، به عبارت ساده اثبات شئ نفی ما عدا نبا این که 

، از این دشومیرفتیم که پس غیر کافر در جهنم وارد نگمیاگر اینجا ما از اثبات اعداد آتش و نار برای کافر نتیجه 

ند جهنم را برای کفار و طبق کمید، ولی کأن ما دو دسته آیات داریم، یک دسته آیات اثبات شومیاختصاص فهمیده 

الم ارتباط است و گفتیم منظور از الم ارتباط چیست، یعنی بین فکر و عمل بلکه این معنا دیگر الم اختصاص نیست 

ند جهنم را برای جماعتی دیگری، کمیت، دسته دیگری از آیات اثبات کافر و جهنم و عذاب او یک ارتباط برقرار اس

، کسی که عصیان خدا و رسول کند عذاب 1« جَهَنَّمَ نَارَ لَهُ فَإِنَّ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَعْصِ وَمَنْ»برای مؤمنین فاسق، مثل این آیه

مراد یک احتمال این است که بگوییم مطلق عصیان خدا و رسول « وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَعْصِ وَمَنْ»شد، بامیآتش در انتظار او 

است، چه عصیان به مرحله کفر برسد و چه به مرحله کفر نرسد، احتمال دیگر اینکه اساساً این آیه ناظر به معصیت در 

 ند.شومیوید اگر اینها هم معصیت کنند گرفتار آتش گمیمقام عمل است، به مؤمنین مسلمان 

کأن دو دسته آیه داریم، یک دسته مبین این است که جهنم برای کفار ایجاد شده است ولی این نافی پس در مجموع 

 اعداد و ایجاد جهنم برای غیر کفار نیست، نافی عذاب برای غیرکفار نیست.

 د.شویمدر بین این سه احتمال، احتمال دوم سوم قابل قبول است و لذا مسئله اختصاص به کفار از این آیه استفاده ن

 بحث جلسه آینده

 «العالمین ه ربّوالحمد للَّ»                                   شبهه در اینجا وجود دارد که باید بیان کنیم و جواب بدهیم.سه 
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