ﭘﮭﻠﻮی زراﻧﺪوزان )ﻗﺮآن(

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﮐﺎت ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ زراﻧﺪوزان ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﭘﮭﻠﻮی زراﻧﺪوزان در دوزخ
 - ١.١ﮐﯿﻔﺮ ﺛﺮوت اﻧﺪوزان
 - ٢ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٣ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﮭﻠﻮی زراﻧﺪوزان در دوزخ

ﯾﻮم ﯾﺤﻤﯽ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯽ ﻧﺎر ﺟﮭﻨﻢ ﻓﺘﮑﻮی ﺑﮭﺎ ﺟﺒﺎھﮭﻢ وﺟﻨﻮﺑﮭﻢ وظﮭﻮرھﻢ ھـﺬا ﻣﺎ ﮐﻨﺰﺗﻢ ﻻﻧﻔﺴﮑﻢ ﻓﺬوﻗﻮا ﻣﺎ ﮐﻨﺘﻢ ﺗﮑﻨﺰون.
] [١ﺗﻮﺑﮫ/ﺳﻮره ،٩آﯾﮫ.٣۵
»در آن روز ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در آﺗﺶ ﺟﮭﻨﻢ ﮔﺮم و ﺳﻮزان ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﺻﻮرتھﺎ و ﭘﮭﻠﻮھﺎ و ﭘﺸﺖھﺎﯾﺸﺎن را داغ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﻨﺠﯿﻨﮫ
ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﺑﭽﺸﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﯿﺪ«.
← ﮐﯿﻔﺮ ﺛﺮوت اﻧﺪوزان
ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاتھﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻓﺮاد در ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :روزی ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﮑﮫھﺎ را در آﺗﺶ ﺳﻮزان دوزخ داغ و ﮔﺪاﺧﺘﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭘﮭﻠﻮ و ﭘﺸﺘﺸﺎن را ﺑﺎ آن داغ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد( )ﯾﻮم ﯾﺤﻤﯽ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯽ ﻧﺎر ﺟﮭﻨﻢ ﻓﺘﮑﻮی ﺑﮭﺎ ﺟﺒﺎھﮭﻢ و ﺟﻨﻮﺑﮭﻢ و ظﮭﻮرھﻢ(
و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺬاب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺪوﺧﺘﯿﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﻨﺰ در آوردﯾﺪ و در راه ﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﻧﻔﺎق ﻧﮑﺮدﯾﺪ( )ھﺬا ﻣﺎ ﮐﻨﺰﺗﻢ
ﻻﻧﻔﺴﮑﻢ() .اﮐﻨﻮن ﺑﭽﺸﯿﺪ آﻧﭽﮫ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ و ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﻮم آن را درﯾﺎﺑﯿﺪ )ﻓﺬوﻗﻮا ﻣﺎ ﮐﻨﺘﻢ ﺗﮑﻨﺰون(
اﯾﻦ آﯾﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺗﺎءﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﯾﮫ ﺳﺮور و
ﺷﺎدی و ﯾﺎ رﻧﺞ و ﻋﺬاب او ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﮑﮫ در آﯾﮫ ﻓﻮق ﭼﺮا از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺗﻨﮭﺎ )ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ( و )ﭘﺸﺖ( و )ﭘﮭﻠﻮ( ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺴﺮان ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از اﺑﻮذر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ :او ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺮارت ﺳﻮزان در ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻗﺮار دارد ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد آﻧﮭﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺣﺘﯽ ﯾﺘﺮدد اﻟﺤﺮﻓﯽ
اﺟﻮاﻓﮭﻢ(.
] [٢ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ج ،٧ص.۴٠١

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﺗﻮﺑﮫ/ﺳﻮره ،٩آﯾﮫ.٣۵
 ↑ .٢ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ،ج ،٧ص.۴٠١

ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮھﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮآن ،ج ،٧ص ،٢۴۶ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﻣﻘﺎﻟﮫ »ﭘﮭﻠﻮی زراﻧﺪوزان«.

ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺮآﻧﯽ

