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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 ١ ................................................................. مطالب فهرست

 ١٣ ........................................................................ داستان

 ١٦ ......................................................... چرا؟...  آخرت جهان

 ١٨ ...................................... م؟یباش داشته مانیا آخرت روز به چرا

 ٢٠ ................................................................................. داستان

 ٢٣ ......................................................................... امتیق

 ٢٣ ......................................................................... یصغر امتیق

 ٢٣ .......................................................................... یکبر امتیق

 ٢٤ ................................................................. یصغر امتیق

 ٢٥ ................................................................. است مرگ نیا

 ٢٧ ................................ مرگ کام در افتادن در و احتضار یها لحظه

 ٢٧ .......................................................... ج محمد امبرمان،یپ مرگ

 ٢٨ .......................................................... ج الله رسول وفات یماریب

 ٢٩ ............................................................................ جماعت نماز

 ٣٠ ................................................................ ج امبریپ موت سکرات

 ٣١ ................................................................. س عمر دنایس وفات



 جهان آخرت           ٢

 ٣٣ ................................................................ خواندند؟ نماز مردم ایآ

 ٣٤ ............................................ عمر حضرت از عباس ابن مدح و فیتعر

 ٣٤ ................................................................. مرگ بستر بر حتینص

 ٣٦ ............................................................................. س ابوبکره

 ٣٦ ...................................................................... س ریزب بن عامر

 ٣٦ ............................................................ س اسود بن عبدالرحمن

 ٣٧ .......................................................................... یالرقاش دیزی

 ٣٨ .............................................. احتضار هنگام به شانیاندرزها

 ٣٨ ......................................................................... دیالرش ھارون

 ٣٩ ................................................................. مروان بن عبدالملک

 ٤٠ ........................................... احتضار یها حالت از یگرید انواع

 ٤١ ................................................................. خوار یم فرد داستان

 ٤٢ ..............................................................................نمازان یب

 است، دهیرس یو به که یمال ای یجان ضرر خاطر به انسان که ھست زیجا ایآ
 ٤٢ .................................................................... کند؟ مرگ یآرزو

 ٤٤ ................................................................. مرگ به مانیا

 ٤٤ ......................................................................... ست؟یچ مرگ

 ٤٥ .............................................. ست؟یک مرگ ۀفرشت »الموت ملک«

 ٤٦ ....................................... رسد یم فرا کجا اجلش داند ینم کس چیھ

 ٤٦ ......................................................................... مرگ یادآوری

 ٤٧ .......... خداست؟ با دارید دانستن ناگوار یمعنا به مرگ، دانستن ناگوار ایآ

 ٤٨ ............................................................. مرگ یبرا یآمادگ

 ٤٨ ................................................................................... درآمد

 ٤٨ ................................. بود خواھند سودآور زین مرگ از پس که یاعمال

 ٤٩ ................................................................... نامه تیوص نوشتن

 



 ٣    فهرست مطالب

 ٥٠ .................................................................... روح با مرگ ۀرابط

 ٥١ .................................................................... تیم احکام

 ٥١ ....................................................................... مرگ یھا  نشانه

 ٥٢ ...................................................... قبرستان یسوبه جنازه بردن

 ٥٢ ................................................. کنند یم یھمراھ را تیم زیچ سه

 ٥٤ ..................................................................... برزخ عالم

 ٥٤ ...................................................................................... قبر

 ٥٥ ................................................................................. داستان

 ٥٧ .............................................................قبر در انسان حال

 ٥٧ ............................................................................. مؤمن حال

 ٥٨ ......................................................................آسمان به یسفر

 ٥٩ .................................................................. گناھکار و کافر حال

 ٦٢ ............................................................ جسد و روح ۀرابط

 ٦٢ ................................................................................... درآمد

 ٦٢ ...................................................... کجاست؟ ارواح استقرار محل

 ٦٢ .............................................................................. ایانب ارواح

 ٦٣ ............................................................................ شھدا ارواح

 ٦٣ .................................................................... شھدا احوال لیتفص

 ٦٤ ............................................................. موته ۀغزو به جعفر رفتن

 ٦٥ ....................................................................نهیمد در شھدا خبر

 ٦٧ .............................................................. است گونه نیا زین حمزه

 ٦٧ ................................................... بھشت در دانیشھ ارواح از یبرخ

 ٦٧ ............................................................. شھدا ریغ مؤمنان ارواح

 ٦٧ .................................. نند؟یب یم بھشت در را گریھمد مؤمنان ارواح ایآ

 ٦٨ ................................................................................... شھدا

 



 جهان آخرت           ٤

 ٧١ ....................................................... قبر نعمت و عذاب لیدال

 ٧١ ................................................................................... درآمد

 ٧١ ............................................................ قبر نعمت و عذاب لیدال

 ٧٣ ............................... شوند؟ یم برخوردار قبر یھا نعمت از ینکسا چه

 ٧٣ ............................................... نند؟یب یم عذاب قبر در یافراد چه

 ٧٤ ............................... دھد؟ یم نجات قبر عذاب از تر  ۀشاخ گذاشتن ایآ

 ٧٤ ................................... شود؟ یم آغاز سوال تیم از قبر در یزمان چه

 ٧٥ .......................................... شنوند؟ یم را قبر عذاب یصدا مردم ایآ

 ٧٥ .............................................. شنود؟ یم را زندگان یصدا مرده ایآ

 ٧٥ ........................................... ند؟یب یم عذاب اھلش یۀگر به مرده ایآ

 ٧٧ ................................... یبرزخ اتیح و برزخ عالم در مردم احوال

 ٧٧ ................................................................................... درآمد

 ٨١ .............................................................. قبر عذاب اسباب

 ٨١ ................................................................................... درآمد

 ٨١ ............................................................................ کفر و شرک

 ٨٢ ................................................................. ارادر از نکردن زیپرھ

 ٨٢ ........................................................................... ینیچ سخن

 ٨٣ ............................................................ متیغن اموال در انتیخ

 ٨٤ ..................................................... عذر بدون رمضان کردن افطار

 ٨٥ ............................................................ قبر عذاب از نجات

 ٨٥ ................................................................................... درآمد

 ٨٥ ..................................................................................... نماز

 ٨٥ .................................................................................... زکات

 ٨٥ .................................................................................... روزه

 ٨٦ ................................................................... کین یکارھا انجام

 



 ٥    فهرست مطالب

 ٨٦ .................................................................... رحم ۀصل و صدقه

 ٨٦ .................................................................... معروف و کین کار

 ٨٦ .................................................... مردم با یرفتارخوش و احسان

 ٨٧ ...................................................... قبر عذاب از الله به بردن پناه

 ٨٨ ....................................... ابندی یم نجات قبر عذاب از که یافراد

 ٨٨ ................................................................................... دیشھ

 ٨٩ .............................................. کند یم یمرزبان خدا راه در که یکس

 ٨٩ ................................................... ردیبم شکم یماریب با که یفرد

 ٨٩ .................................................... شب ھر در ملک ۀسور خواندن

 ٩٠ ............................. چسبد یم او به قبر شود، دفن قبر در که یکس ھر

 ٩١ ................................................ روند ینم نیب از که یمخلوقات

 ٩١ ................................................................................... درآمد

 ٩١ ....................................... )چهیدنبال( فقرات ستون استخوان نیآخر

 ٩١ ................................................................................... ارواح

 ٩٢ ........................................................................ دوزخ و بھشت

 ٩٢ ................................................................................... عرش

 ٩٣ .................................................................................. یکرس

 ٩٣ .............................................................................. نیحورالع

 ٩٣ ..................................................................................... لوح

 ٩٣ ...................................................................................... قلم

 ٩٥ ..................................................... قبر مورد در مسأله هفت

 ٩٥ ................................................................................... درآمد

 ٩٥ ............................................................................. اول ۀمسأل

 ٩٦ ............................................................................. دوم ۀمسأل

 ٩٦ ............................................................................ سوم ۀمسأل

 



 جهان آخرت           ٦

 ٩٧ .......................................................................... چھارم ۀمسأل

 ٩٨ ........................................................................... پنجم ۀمسأل

 ٩٨ ........................................................................... ششم ۀمسأل

 ٩٩ ........................................................................... ھفتم ۀمسأل

 ١٠٠ ............................... ستین زیجا مزارھا و قبرھا نزد به مسجد ساختن

 ١٠٣ .................................................. آخرت روز به مانیا گاهیجا

 ١٠٣ ................................................................................. درآمد

 ١٠٣ ........................................................ آخرت روز به مانیا یمعنا

 ١٠٥ ............................................ آخرت روز یها  یژگیو و اوصاف

 ١٠٥ ................................................................................. درآمد

 ١٠٥ ....................................ندارد وجود یدیردت آن ییبرپا در که یروز

 ١٠٥ ........................................... بود خواھد دشوار یروز کافران یبرا

 ١٠٦ ........ کند یم افتیدر را شیخو عملکرد کامل یجزا انسان ھر که یروز

 ١٠٦ ................... است شده مشخص الله جانب از آن وقوع زمان که یروز

 ١٠٦ ............................................................. است کینزد یروز آن

 ١٠٧ ..................................................... آمد خواھد یناگھان صورت به

 ١٠٧ ................................................................... است بزرگ یروز

 ١٠٧ ............................................. شود یم کینزد بندگان به دیخورش

 ١٠٨ .................... دیگو ینم سخن خداوند ۀاجاز بدون کس چیھ که یروز

 ١٠٩ ................................ بود خواھد خداوند آن از فقط یشاھ که یروز

 ١٠٩ ............... شوند یم مانیپش کنندگان اعراض و گردانان یرو که یروز

 ١١٠ .................................................... شود؟ یم برپا یک امتیق

 ١١٠ ................................................................................. درآمد

 ١١١ ............. رسد؟ یم ما به یسود م،یبدان را امتیق ییبرپا زمان که نیا ایآ

 ١١١ ............................................... شود؟ یم برپا یروز چه در امتیق

 



 ٧    فهرست مطالب

 ١١٢ ......................................................................... روز آن طول

 ١١٣ .......................................................... امتیق روز یها نام

 ١١٣ ................................................................................. درآمد

 ١١٤ ........................................................... )آخرت روز( اآلخر ومیال

 ١١٤ ............................................................... )جزا روز( نیالد ومی

 ١١٤ ........................................................ )یگردآور روز( الجمع ومی

 ١١٤ ......................................................... )ییبازگشا روز( الفتح ومی

 ١١٤ ................................................................................. واقعه

 ١١٥ ............................................... )صلهیف و قضاوت روز( الفصل ومی

 ١١٥ ............................................................ )خراش گوش( الصاخة

 ١١٥ .................................... )فرسا طاقت و سخت یبال( یالکبر الطامة

 ١١٥ ..................................................... )بزرگ یبال و کوبنده( قارعه

 ١١٥ .............................................................)نیراست رخداد( حاقه

 ١١٥ ................................................................................. ساعه

 ١١٦ ........................................................... )آخرت روز( اآلخرة ومی

 ١١٦ ..................................................... )یحسدورز روز( التغابن ومی

 ١١٦ .........................................................)حسرت روز( الحسره ومی

 ١١٦ ..................................................... امتیق روز یها ستگاهیا

 ١١٩ ............................................................... صور در دنیدم

 ١١٩ ................................................................................. درآمد

 ١١٩ ............................................................ صور در دنیدم مسئول

 ١٢٠ .............................................صور نفخ بر ثیحد و قرآن زا یلیدال

 ١٢١ ..................................................... صور در دنیدم دفعات تعداد

 ١٢١ .............................................................................. اول نفخه

 ١٢١ ............................................................................. دوم ۀنفخ

 



 جهان آخرت           ٨

 ١٢٢ .......................................................... نفخه دو نیب زمان مّدت

 ١٢٣ .......................................... شود؟ یم دهیدم صور در یروز چه در

 ١٢٣ ....................................... شنود یم را اول ۀنفخ که یکس نینخست

 ١٢٤ .............................................. مؤمنان بر خداوند شفقت و رحمت

 ١٢٦ ..................................................................نشور و بعث

 ١٢٦ ................................................................................. درآمد

 ١٢٦ .................................................................... بعث وقوع لیدال

 ١٢٧ ....................................... ختنیبرانگ و بعث بودن ممکن بر یلیدال

 ١٢٨ ............................................ آن ۀاعاد بر نشیآفر آغاز به استدالل

 ١٢٩ ....................................... ایدن در مردگان از یبرخ دنیگردان زنده

 ١٣٠ ....... آورد یم رونیب آن ضد از را یزیچ که است نیا یالھ قدرت کمال از

 ١٣١ ..................................... نیزم و ھا آسمان نشیآفر بر خداوند قدرت

 ١٣١ ...................................... نگرفتند قرار قبرھا در که یکسان تیوضع

 ١٣٢ ...................................................... بعث یچگونگ و تیفیک

 ١٣٤ .................................................. ندیرو یم اھانیگ سان به اجساد

 ١٣٤ ...............شوند؟ یم دهیآفر متفاوت شاننینخست نشیآفر از بندگان ایآ

 ١٣٥ .............................. شود یم شکافته یو از نیزم که یکس نینخست

 ١٣٧ ...................... کند یم انکار را مرگ از پس شدن زنده که یکس حکم

 ١٣٨ ............................................... امتیق روز یها  هراس و هول

 ١٣٨ .................................... زیرستاخ روز در نیزم و ھا آسمان تیوضع

 ١٣٩ ....................................................................... نیزم تیوضع

 ١٤٠ ................................................................. ھاکوه رفتن نیب از

 ١٤١ ............................................... ھاکوه گرفتن آتش و شدن منفجر

 ١٤٢ ................................................ آسمان برداشتن شکاف و جنبش

 ١٤٢ .................................... داشت؟ خواھد یرنگ چه آسمان روز آن در

 



 ٩    فهرست مطالب

 ١٤٢ ..................................................... دیخورش شدن دهیچیپ درھم

 ١٤٣ .......................................................................... ماه تیوضع

 ١٤٣ ................................................................. ستارگان و اراتیس

 ١٤٤ ................................. شد؟ خواھند فاجعه نیا گرفتار ستارگان کدام

 ١٤٥ ..........................................................................حشر

 ١٤٥ ................................................................................. درآمد

 ١٤٦ .......................................................................... حشر لیدال

 ١٤٧ ............................................................. محشر نیسرزم صفت

 ١٤٧ .............................................................. محشر نیسرزم محل

 ١٤٧ .............................................................امتیق روز زمان مقدار

 ١٤٩ ........................................................................... حشر انواع

 ١٤٩ .............................................................. زندگان حشر اول، نوع

 ١٥١ ............................................................. مردگان حشر دوم، نوع

 ١٥٢ ............................................................ مخلوقات حشر تیفیک

 ١٥٣ ............................................. شد خواھند محشور ھم واناتیح ایآ

 ١٥٤ ............................... ست؟یچ) االکبر الفزع( تربزرگ وحشت از مراد

 ١٥٥ ................................................. محشر دانیم در جامبریپ پرچم

 ١٥٥ .......................................... محشر دانیم در ھا انسان وضع و حال

ر؟یخ ای بنگرند گریھمد به توانند یم ایآ گردند، یم حشر انیعر ھا انسان یوقت
 ........................................................................................ ١٥٧ 

 ١٥٧ ................................................................ مردم وحشت شدت

 ١٥٨ .............................. داشت؟ خواھند یتیوضع چه نیمؤمن روز آن در

 ١٥٩ ................................................................ کفار حشر یچگونگ

 ١٦٠ .................... شود یم پوشانده لباس امتیق روز در که یکس نینخست

 ١٦٠ ........................ شود یم خوانده فرا امتیق روز در که یکس نینخست

 ١٦١ ...................................... کند یم آسان را محشر یسخت که یاعمال

 



 جهان آخرت           ١٠

 ١٦٢ کنند یم برقرار رفاقت و یدوست ھم با الله یخوشنود یبرا فقط که یکسان

 ١٦٢ ................. بخشد یم را قرضش ای دھد یم مھلت تنگدست به که یتاجر

 ١٦٢ .............................................. ردیگ یم آسان تنگدست بر که یکس

 ١٦٣ ...................... است برادرش ازین ساختن برآورده صدد در که یکس ھر

 ١٦٤ ............................................................................... دادگران

 ١٦٤ ................................................................... خشم برندگان فرو

 ١٦٥ .................................................................................مؤذنان

 ١٦٦ ...................................................... شوند ریپ اسالم در که یکسان

 ١٦٦ ....................................................................... رندگانیگ وضو

 ١٦٧ .............................................................................. قرآن اھل

 ١٦٨ ............................................................................. کوکارانین

 ١٦٩ ................................................................ ضعفا دھندگان یاری

 ١٦٩ ..................................................... امتیق روز در نافرمانان حال

 ١٦٩ .............................................. پردازند ینم را مالشان زکات که آنان

 ١٧١ .................................................................................. متکبر

 ١٧٢ ................... دیگو ینم سخن شوندگانشان مرتکب با خداوند که یگناھان

 ١٧٢ ......................................................... راھبان و دانشمندان علما،

 ١٧٣ ...................................... است تر نییپا شتالنگ از شلوارش که یکس

 ١٧٣ .............................. فروشد یم نیدروغ سوگند به را شیکاال که یکس

 ١٧٣ ................................................................................... مّنان

 ١٧٤ ...................................................... ورزد یم بخل آب به که یکس

 ١٧٤ .........................................................شکند یم را عتیب که یکس

 ١٧٥ ......................................................................... زناکار رمردیپ

 ١٧٥ ................................................................... دروغگو یفرمانروا

 ١٧٦ ............................................................................ متکبر ریفق

 ١٧٦ .......................... نگرد ینم دھندگانشان انجام به خداوند که یگناھان

 ١٧٧ .................. کند یم نترییپا شتالنگ از را شلوارش تکبر یرو از که یکس

 ١٧٧ ....................................... کند یم ینافرمان مادرش و پدر از که یکس

 



 ١١    فهرست مطالب

 ١٧٨ .............................................. سازد هیشب مردان با را خود که یزن

 ١٧٨ .................................................................................. وثید

 ١٧٩ ............................... کند یم یکینزد ھمسرش با پشت راه از که یکس

 ١٧٩ .............................. کند یم لگام را خود دھندگان انجام که یگناھان

 نیخشمگ آنان به نسبت الله که یحال در کنند یم مالقات خداوند با یافراد
 ١٧٩ .................................................................................. است
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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 داستان

ش موفق ھای در پاسخ تماسکارھا تراکم بارھا برایم تماس گرفت؛ اما من به علت 
 نشدم.

 داد. می smsمرتب به موبایلم 
از اندوه اش  رسید، اما صدا و زمزمه می لذا برایش تماس گرفتم، ابتدا آرام به نظر

 درونی عمیقی حکایت داشت.
 با آرامی از من پرسید: جناب شیخ! مسیرمان پس از مرگ، به کجا خواھد انجامید؟

شویم، سپس محشور خواھیم شد و از آن  می وانگھی زندهمیریم،  می گفتم: شگفتا!
 پس به دیدار الله خواھیم شتافت و ...

 .سخنانم را قطع نمود و با استرس گفت: باورم نمیشه! باورم نمیشه!
و مقاالت روی ھا  سخنانش دریافتم که این جوان به خواندن برخی کتاب ۀاز شیو

رسی داشته است که امر را بر وی مشتبه در انترنت دستھا  آورده یا به برخی سایت
، یا چه بسا با افراد الئیک خیال گفتگوھایی اند ساخته و او را از مسیر منحرف کرده

 داشته و چون از دانش و علم تھی بوده، مغلوب افکار آنان گشته است.
 کنی؟ نمی لذا به وی گفتم: فرزندم! چرا باور

که در مورد زندگانی دنیا و ام  شده ھایی گفت: جناب شیخ! وارد برخی از سایت
کنند و با افرادی در این موضوع گفتگو کرده ام، لذا به باورھایی که بر  می آخرت بحث

تربیت شده و بزرگ شده ام، از قبیل: بھشت، دوزخ، پل صراط، حساب، کیفر و... ھا  آن
 چه باورھایی ھستند؟ھا  که اینام  به اندیشه فرو رفته



 جهان آخرت           ١٤

آرام باش، و در موضوعی به بحث و گفتگو به پرداز که در مورد آن گفتم: فرزندم!  

 ﴾ِعۡلمٌ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ ﴿فرماید:  می گھی داری. چنان که خداوندآعلم و 
گاھی« .]٣٦[اإلسراء:   .»از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآ

که در آن فن و موضوع،  اند چه بسا افرادی در موضوعی به بحث و مناقشه پرداخته
گاھی نداشته و در نتیجه دچار سردرگمی و استرس قرار گرفته و کار بر آنان  علم و آ

که آنان قصد گمراھی و  اند مشتبه گشته و در نتیجه در تیررس افرادی قرار گرفته
 .اند را داشتهاش  تخریب فکر و اندیشه

ست و روان آدمی جز با آن به فرزندم! عقیده و باور توحید، اصل و اساس آفرینش ما
بینی که گروندگان به دین اسالم، رو به  می کند، از این رو نمی آرامش دست پیدا

مردم، در میان آنان اساتید دانشگاھھا، مخترعین  ۀنه کاھش، و عالوه بر عام اند افزایش
 .خورند! می بزرگ، سفرا و وزیران به چشم

ی گرایش پیدا کنند که اھل آن به بھشت، چه چیزی باعث شده که این افراد به دین
دوزخ، حساب و کیفر معتقدند؟ بدون این که کسی آنان را وادار به این کار نموده یا 

 .آنان را به دریافت جزا و پاداشی در قبال ورودشان به این دین بفریباند؟!
قطعا این چیزی جز توحید و فطرت، و آرامش روان و راحتی درون و اطمینان قلب 

 خواھد بود.ن
خداوند ھم ما را از یک جنس، یعنی از پدرمان آدم آفریده، سپس مادرمان را پدید 

را از این دو نفر پراکنده ساخته است، تا این جھان را ھا  آورده و پس از آن سایر انسان
شاد و خّرم داشته باشیم، و باز ای  آباد کنیم، با مردم خوشرفتاری کنیم، و زندگی

ره زنده شویم، مورد حساب و کتاب قرار گیریم، و در این مورد دالیلی در بمیریم و دوبا
 حّد کافی از عقل و نقل وجود دارد.

داد تا جایی که در اثر سکوت ُمفِرطش،  می جوان، با توجه تمام به سخنانم گوش فرا
گمان بردم که تلفنش را خاموش کرده و به دنبال کارش رفته است، از این رو، ھر چند 

 دھی؟ درسته؟ می گفتم: گوش می ، به ویبار
 .یش بود!ھا داد و غرق در اندیشه می او نیز با آرامش تاّم گوش

لذا من متوجه شدم که او و امثال وی به کتابی نیاز دارند که در مورد رویدادھای 
قیامت سخن گفته و در عین حال با زبان روز سخن بگوید، از این رو به نگارش این 

 پیش روی تان است، (جھان آخرت) اقدام نمودم.کتاب که در 
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خواھم که آن رو سودمند، مفید و خالصانه در جھت رضای خود قرار  می از الله
 دھد. آمین.

 محمد بن عبدالرحمن العریفی
 استاد دانشگاه ملک سعود ریاض

 دکترا در عقیده و ادیان
 عضو اتحادیه علمای جھان اسالم

 اسالمیی ھا عضو سازمان جھانی رسانه
 عضو ھیئت عالی رشد و ترقی بشری

 ھـ . ۱۴۳۲ذوالحجه  ۹

 



 
 

 

 

 

 جهان آخرت ... چرا؟

مرسلني، وعلی آله ـمني، والصالة والسالم علی ارشف االنبياء والـاحلمدهللا رب العال

 باحسان الی يوم الدين، وبعد: من تبعهمميامني، وـاصحابه الغر الالطيبني، و
میرند و سپس برای روزی که جزا و  ھا می ادیان اتفاق دارند مبنی بر این که انسان ۀھم

شوند؛ در آن روز ستمکار، کیفر ستمگری و  می پاداش اعمالشان را بیابند، برانگیخته
 پایان مسیر نیست.کند. بنابراین، زندگی دنیا  می را دریافتاش  نیکوکار، پاداش نیکوکاری

ۡم َ�َۡعُل ﴿فرماید:  می خداوند
َ
ِينَ أ ْ  ٱ�َّ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا ِ�  ٱلُۡمۡفِسِدينَ كَ  ٱل�َّ

�ِض 
َ
ۡم َ�َۡعُل  ٱۡ�

َ
ارِ كَ  ٱلُۡمتَّقِ�َ أ آیا (با حکمت و عدالت ما سازگار است) « .]٢٨[ص:  ﴾٢٨ٱۡلُفجَّ

دھند، ھمچون تباھکاران (و فساد  می ایسته انجامآورند و کارھای ش می کسانی را که ایمان
 ؟»پیشگان در زمین) به شمار آوریم؟ و یا این که پرھیزگاران را با بزھکاران برابر داریم

ِ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ َوَ�ٰلَِك َ�َ ﴿ فرماید: می و نیز  ﴾�َِس�ٞ  ٱ�َّ
پندارند که ھرگز زنده و برانگیخته نخواھند گردید! بگو: چنین نیست  می کافران« .]٧[التغابن: 

پندارید، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگیخته خواھید شد، و سپس از آن چیزھایی  می که
 .»کرده اید با خبرتان خواھند کرد. و این کار برای خدا ساده و آسان است می که

، ایمان به روز آخرت، یکی از ارکان ایمان است و ھر کس بعث و حساب از این جھت
 را تکذیب نماید، او به خداوند بزرگ کافر شده است.

ِينَ ﴿ فرماید: می خداوند وَن َعن َسبِيِل  ٱ�َّ ِ يَُصدُّ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم اَو�َۡبُغوَ�َها ِعوَجٗ  ٱ�َّ
داشتند، و (بر  می که (مردمان را ) از راه خدا بازھمان کسانی « .]٤٥[األعراف:  ﴾٤٥َ�ٰفُِرونَ 

ھا  و گمانھا  مردمان شّک  ھای کردند، و در دل می ایجادھا  راستای خداشناسی سّدھا و مانع
انداختند تا آنان را منحرف سازند و بدیشان) راه خدا را کج و نادرست نشان دھند، و آنانی  می

 .»دیگر ایمان نداشتند)ورزیدند (و به جھان  می که به آخرت کفر
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 بنابراین،

 ایمان به آخرت یعنی چه؟ •
 مرگ چیست؟ •
 افتد؟ می در قبر چه اتفاقی •
 حوض و میزان چه ھستند؟ •
 اعمال یعنی چه؟ ۀپل صراط و نام •
 ی بھشت و دوزخ کدامند؟ھا ویژگی •
چه وضعیتی ھا  ی آخرت چه اموری خواھند بود؟ در آن روز، انسانھا شگفتی •

 خواھند داشت؟
 زمانی در آخرت پروردگارمان را رؤیت خواھیم کرد؟چه  •

 
 با ما باش تا به مقصد جھان آخرت ھمسفر شویم

 

 



 
 

 

 

 

 چرا به روز آخرت ایمان داشته باشیم؟

خواست خداوند چنین بوده است که پس از زندگی دنیا، جھان دیگری باشد، از 
با وقوعش ما را موعظه کرده و بر ما واجب گردانیده رویدادھای آن به ما خبر داده و 

 که به آن ایمان داشته و خود را برای آن روز آماده کنیم.
زیرا یادآوری روز آخرت، انسان را وادار به انجام اعمال و کردار نیک و پسندیده 

نماید و او را از انجام ستمگری و  می درونی را از آدمی سلب ۀکرده و استرس و دلھر
 دارد. می بر ضعفا و مستمندان برحذر ۀبغل

 فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس  ٱۡلقَِ�َٰمةِِ�َۡوِم  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ َونََضُع ﴿فرماید:  می چنان که خداوند
ۖ  ٔٗ َشۡ�  ةٖ  ِمۡثَقاَل  َ�نَ  �ن ا تَۡيَنا َخۡرَدلٍ  ّمِنۡ  َحبَّ

َ
�  ۗ و « .]۴۷اء: ی[األنب ﴾٤٧َ�ِٰسبِ�َ  بَِنا َوَ�َ�ٰ  بَِها

 ترین ستمی ما ترازوی عدل وداد را در روز قیامت خواھیم نھاد، و اصًال به ھیچ کسی کم
شود، و اگر به اندازۀ دانۀ خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد، آن را حاضر و  نمی

دھیم) و بسنده خواھد بود که ما حسابرس و  می سازیم (و سزا و جزای آن را می آماده
 .»ھا) باشیم مال و اقوال شما انسانحسابگر (اع

َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل  ٱۡلَقيُّوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ وََ�َنِت ﴿ دیگری فرموده است: ۀو در آی
در برابر خداونِد باقی و جاویدان، و  ھا در آن روز ھمۀ) چھره«( .]۱۱۱[طه:  ﴾١١١اُظۡلمٗ 

برند، و  می کنند و ُکرِنش می گرداننده و نگھباِن جھان (ھمچون اسیران) خضوع و خشوع
 کسی که (در آن روز کوله باِر) کفر (دنیای خود) را بر دوش کشد، ناامید (از لطف خدا و

 .»گردد می بھره از نجات و ثواب) بی
فرماید: ھر کس بر برادرش ستمی روا داشته، آبرویش  می در حدیثی ج آن حضرت

را ریخته یا مالی از او برداشته، پس باید امروز از او حاللی بطلبد، پیش از این که برایش 
درھم یا دیناری باقی نماند، در آن روز اگر عمل نیکی داشته باشد، به عوض ستمش از 
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ز گناھان کسی که بر وی ستم روا شود و اگر عمل نیکی نداشته باشد، ا می آن برداشته
 .١شود می رداشته شده و بر او تحمیلداشته است، ب

کند، اما کسی که به رستاخیز  می ایمان به رستاخیز، از فساد و الحاد نیز جلوگیری
 خداوند فرموده است: آید. چنان که نمی ایمان ندارد، از انجام اعمال زشت و منکر باز

ِينَ �نَّ ﴿ ِ َ� يُ  ٱ�َّ ِ ۡؤِمُنوَن ب َ�ٰطِ َعِن  ٱ�ِخَرة کسانی که « .]۷۴[المؤمنون:  ﴾٧٤لََ�ِٰكُبونَ  ٱلّصِ
 .»به آخرت ایمان ندارند، از راه (راست) منحرف ھستند

ھمچنین ایمان به روز رستاخیز، اخالق آدمی را زیبا نموده و در برابر مصایب و 
 آنچه از دست داده است، حسرتنماید و بر  می او را وادار به صبر و شکیبایی ھا سختی

 داند که در برابر آن، در روز رستاخیز پاداش بزرگی را دریافت می خورد؛ چون نمی
 کند.  می

صحیح بخاری. یکی از موارد رحمت و مھربانی خداوند بر بندگانش این است که در میان اختالف  -١
 کند تا ستمگر مورد عفو قرار گرفته و ستمدیده راضی شود. می کنندگان صلح و آشتی بر قرار

نشسته بودیم که  ج روایت کرده است: ما در محضر رسول خدا س چنان که حضرت ابوھریره
پیشینش ظاھر گردید. اصحاب پرسید:  ھای به خنده آمد تا جایی که دندان ج ناگھان آن حضرت

و  اند خندید: فرمود: دو نفر از امت من در پیشگاه خداوند به زانو افتاده می یا رسول الله! برای چه
حق برادرت را که در فرماید:  می خدایا! حقم را از برادرم بگیر. خداوندگوید:  می یکی از آن دو نفر
 م چیزی باقی نمانده است، برادرشھای دھد: خدایا! از نیکی می ای، بده. او جواب حقش ستم کرده

از اشک جاری  ج گوید: خدایا! از گناھانم بر دوش او بگذار! در این ھنگام چشمان پیامبر می
وز، روزی است که مردم نیاز دارند تا گناھان دیگران بر دوش آنان گذاشته شدند و فرمود: آن ر

 شود.
 گوید: چشمانت را باال بگیر و نگاه کن، او نگاھش را به باال می گاه خداوند به صاحب حق آن
، خدایا! این اند بینم که با مروارید آراسته شده می ی از طالھای گوید: خدایا! کاخ می اندازد و می

گوید: اینھا متعلق  می اللهمتعلق به کدام پیامبر، یا کدام راستگو و یا کدام شھید ھستند؟  کاخھا
تواند قیمت اینھا  می گوید: خدایا! چه کسی می به کسی ھستند که قیمت آنھا را بپردازد. آن فرد

بخشیدنت از گوید: با  می دھد: به چه چیزی؟ می توانی! او جواب می گوید: تو می را بپردازد؟ الله
گوید: حاال دست برادرت را بگیر و او  می گوید: خدایا! برادرم را بخشیدم. الله می برادرت. آن گاه او

فرمود: از خدا بترسید و صلح و آشتی را در میانتان  جرا وارد بھشت گردان. آن گاه رسول خدا 
 کند. می یبرقرار نمایید؛ زیرا الله در روز رستاخیز در میان مؤمنان صلح و آشت
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شود  نمی و مصیبتی یچ گونه گرفتاریمسلمان، دچار ھ«فرماید:  می ج رسول خدا
 شیه به پاک یخار یبخشد. حت می آنھا، گناھانش را ۀلیه خداوند به وسکنیمگر ا

 .١»خلد می
 کند و می کسی که به روز رستاخیز ایمان داشته باشد، به گناه و جنایتش اعتراف

 خواھد تا خود را از آن پاک گرداند. می
 بزرگوار الگوی نیکویی در برابر محاسبه و طھارت نفس بودند. ۀصحاب

 داستان
بود که شیطان به قلبش وسوسه انداخت و او را به  ج ماعز، یکی از یاران پیامبر

کنیز یکی از انصار فریب داد، لذا با او خلوت نموده و شیطان شخص سوم آنان قرار 
 گرفت و ھر کدام را برای دیگری مزین نمود تا این که مرتکب زنا شدند. 

ود را وقتی ماعز از این جنایت فارغ شد و شیطان از او کنار رفت، گریه نموده و خ
مورد مالمت و سرزنش قرار داد و از عذاب الله ترسید و دنیا به رویش تنگ آمد تا جایی 

آمد و در برابرش ھا  آزرد؛ لذا به نزد طبیب دل می که تنفر و انزجار آن گناه قلبش را
 کرد، فریاد زده و گفت:  می ایستاده و ازگرمای آنچه احساس

به او توجه  ج مرا پاک گردان. آن حضرتزنا کرده است،  ٢ا رسول الله! دورتری
فرمود:  ج پیامبر ا رسول الله! مرا پاک گردان.ینکرد. باز از جھتی دیگر آمد و گفت: 

  .»و از الله آمرزش بخواه و توبه کنبرتو! برگرد  یوا«
ا رسول الله! مرا یدور شد و دو مرتبه آمد و عرض نمود:  ید: ماعز اندکیگو می یراو

از الله آمرزش بخواه و توبه بر تو برگرد و  یوا«فرمود:  ج از رسول خداپاک گردان. ب
 دور رفت و بار چھارم ھمان جمله را تکرار فرمود.  یباز او مقدار اندک .»کن

 یمردم جواب دادند که و ؟»وانه استید یا ویآ«فرمود:  ج ن که رسول خدایتا ا
برخاست و دھانش را  یآن گاه مرد ؟»ده استیا شراب نوشیآ«د: یست. پرسیوانه نید
گفت:  ؟»یا ا تو زنا کردهیآ«استشمام نکرد، آن گاه فرمود:  یاز و یشراب ید، و بوییبو

 بخاری. -١

منظور از دورتر خودش است که در لحظۀ ارتکاب گناه، از خوف و ترس الله بسیار دور بوده و  -٢
 فاصله داشته است.
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دانی زنا یعنی چه؟ گفت: بله، با زنی چنان عمل حرامی را انجام  می . پرسید: آیایآر
 دھد. می که فرد با زنش از راه حالل آن عمل را انجامام  داده

خواھم پاکم گردانی.  می خواھی؟ گفت: می فرمود: با این سخنت چه ج آن حضرت
 دستور داد تا رجمش کند و در نتیجه جان داد. ج آن حضرت

با برخی از یارانش، از کنار محل  ج چون از نماز و دفنش فارغ شدند، رسول خدا
یند: به گو می وی رد شد، از دو نفر از یارانش شنید که در مورد وی اظھار نظر نموده و

این نگاه کنید، خداوند رازش را پنھان نموده بود، اما خودش آن را فاش کرد تا این که 
 سنگسار گردید.ھا  مانند سگ

رد شد که تپش ای  اندکی خاموش شد تا این که از کنار االغ مرده ج آن حضرت
 آفتاب آن را سوخته و باد کرده بود تا جایی که پایش بلند شده بود.

فرمود: آن دو نفر کجایند؟ آن دو جواب دادند که ما حاضریم. فرمود:  ج آن حضرت
این االغ بخورید! آن دو گفتند: یا رسول الله! خدا تو را ببخشاید، چه  ۀفرود آیید و از الش

 تواند از این االغ بخورد؟  می کسی
 ۀشفرمود: آنچه را که االن شما در مورد برادرتان گفتید: از خوردن ال ج رسول خدا
کرده است که اگر در میان کل امت تقسیم شود، ای  بود، او چنان توبه تر این االغ سخت
کند. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، او اینک در نھرھای  می ھمه را کفایت

 رود. می بھشت فرو
که بین او و خداوند بود را درید، ای  پس خوشا به حال ماعز، آری، او زنا کرد و پرده

وقتی از گناه فارغ شد، لذت آن از بین رفت و حسرتش باقی ماند، ولی چنان اما 
 کند. می کرد که اگر در میان کل امت تقسیم گردد، ھمه را کفایتای  توبه

 در پایان...
کند تا امانت را حفاظت نموده و او را  می ایمان به الله و روز قیامت، انسان را وادار

ِ إِ�ََّما َ�ۡعُمُر َمَ�ِٰجَد ﴿ فرماید: می خداونددارد، چنان که  می از ریا باز ِ  ٱ�َّ ِ َمۡن َءاَمَن ب  ٱ�َّ
َقاَم  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ 

َ
لَٰوةَ َوأ َكٰوةَ َوَءاَ�  ٱلصَّ ۖ َولَۡم َ�َۡش إِ�َّ  ٱلزَّ َ ن يَُ�ونُواْ  ٱ�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َ�َعَ�ٰٓ أ

کسی حق دارد مساجد خد را (با تعمیر یا عبادت) تنھا « .]۱۸[التوبة:  ﴾١٨ٱلُۡمۡهَتِدينَ ِمَن 
آبادان سازد که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد و نماز را چنان که باید بخواند و زکات 

 .»را بدھد و جز از خدا نترسد. امید است چنین کسانی از زمرۀ راه یافتگان باشند
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 روشنگری...
 ایمان به روز رستاخیز، 

  آرامش دنیا ۀمای
 و سعادت آخرت است.

 



 
 

 

 

 

 قیامت

 گردد: یکی آن که پیش روی ماست و ما آن را می قیامت، به دو چیز اطالق
 اندازد.  می موجودات را به وحشت ۀافتد و ھم می بینیم. دوم آن که یک بار اتفاق می

 کبری.بنابراین، قیامت بر دو نوع است: قیامت صغری و قیامت 

 قیامت صغری
است، زیرا ھر کس بمیرد، قیامتش ای  قیامت صغری، یک قیامت و رستاخیز ویژه

 شود.  می برپا
گویند: قیامت، قیامت، قطعا قیامت ھر  می چنان که مغیره بن شعبه گفته است:

 کس، مرگ اوست.
 یقبامت صغری آن است که حضرت عایشه در حدیثی آن را بیان کرده است: افراد

 بر پا یامت کیدند: قیپرس می آمدند و می جاکرم  ینان نزد نبیه نشیاز باد خشن
ن شخص، یاگر ا«فرمود:  ھا می ن آنیبا نگاه کردن به کوچکتر جشود؟ رسول خدا  می

 .١»تان برپا خواھد شدیامت شما برایر شود، قین که پیزنده بماند، قبل از ا
میرید و  می پیر شود، ھمگی شما یعنی قبل از این که این کوچکترین فرد از شما
 میرد. می این کوچک از میان شما آخرین فردی خواھد بود که

 قیامت کبری
یابد و خداوند  می قیامت کبری، رستاخیز عمومی است و با آن زندگی دنیا پایان

 گرداند. می بندگان را برای حساب و جزا و بھشت و دوزخ زنده

 .علیه متفق -١
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ُ�مَّ ﴿ فرماید: می مت صغری و کبری یاد نموده وخداوند در قرآن کریم، از ھر دو قیا
َماتَهُ 

َ
ۡ�َ�َهُ  ۥأ

َ
هُ  ٢١ۥفَأ َ�َ�

َ
میراند و وارد  می بعد او را« .]٢٢-٢١[عبس:  ﴾٢٢ۥُ�مَّ إَِذا َشآَء أ

 .»گرداند می گرداند. * سپس ھر وقت خواست او را زنده می گورش

َماتَهُ ﴿ مراد از
َ
  قیامت صغری است. ﴾أ

هُ ﴿ و مراد از َ�َ�
َ
 بعث و نشور برای قیامت کبری است. ﴾أ

 گوییم. می اینک ما از قیامت صغری، یعنی مرگ سخن
 درگوشی...

 ھر کس خود را برای قیامت صغری آماده کند،
 شود. می قیامت کبری برایش آسان

 قیامت صغری

 موجودات به آن ۀقیامت صغری، یعنی مرگ و جدا شدن روح از جسد است و ھم
پند و  ۀموجودات در این مورد اخبار و اسراری دارند و زمان احتضار، مایرسند و  می

 اندرز است.
 پس وضعیت مردم در وقت احتضار چگونه خواھد بود؟ •
 افراد افتاده در کام مرگ چگونه است؟ ھای داستان •
 عالمات حسن خاتمه و سوء خاتمه چیست؟ •
 حقیقت روح چیست؟ •
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 این مرگ است

گرانمایه داشت و چون وفات کرد، وزیر سلیمان قرار  که داود، وزیری اند گقته
 گرفت. 

روزی سلیمان به اتفاق وزیرش، چاشتگاه در مجلسش نشسته بود که مردی وارد 
 شد و سالم گفت. 

کرد. وزیر سراسیمه  می آن مرد با سلیمان سخن گفت و با تندی به آن وزیر نگاه
 شد و سخت ترسید.

سلیمان گفت: این مرد که اینک از نزد تو بیرون  وقتی آن مرد بیرون شد، وزیر به
رفت، چه کسی بود؟ سوگند به الله که منظری ھولناک داشت و مرا ترسانید! سلیمان 
 گفت: این ملک الموت بود که خود را به صورت انسان در آورده بود و نزد من آمده بود. 

 خاطر خدا از تووزیر سراسیمه شد و به گریه افتاد و گفت: ای پیامبر خدا! به 
خواھم تا به باد دستور دھی تا مرا به مکان دور دستی ببرد، دستور بده تا مرا به  می

 ھند ببرد. 
 سلیمان به باد دستور داد تا او را به ھندوستان ببرد.

روز بعد ملک الموت به نزد سلیمان آمد تا مثل ھمیشه به سلیمان سالم گوید. 
 رساندی، چرا با تندی به او نگاه کردی؟سلیمان پرسید: دیروز دوست مرا ت

گفت: دیروز چاشتگاه، من به نزد تو آمدم و خداوند دستور داده بود که بعد از ظھر، 
جان او را در ھند بگیرم و از این که به نزد تو بود، تعجب کردم. سلیمان پرسید: آن 

که منتظرم گاه چکار کردی؟ گفت: چون بعد از ظھر به ھند رفتم، او را آنجا دیدم 
 است، لذا جانش را گرفتم.

آری، مرگ بزرگترین تحّدی و مبارزه طلبی از جانب الله است که مخلوقات را به 
 طلبد. می چالش کشیده و به مبارزه

ِي ٱلَۡمۡوَت قُۡل إِنَّ ﴿ وَن ِمۡنُه فَإِنَّهُ  ٱ�َّ  ٱۡلَغۡيبِ ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ ُ�مَّ تَُردُّوَن إَِ�ٰ َ�ٰلِِم  ۥتَفِرُّ
َ�َٰدةِ وَ   بگو: قطعًا مرگی که از آن« ]۸[الجمعة:  ﴾٨َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱلشَّ

سوی کسی  یابد، بعد از آن به می گردد و شما را در می گریزید، سرانجام با شما رویاروی می
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گاه است، و شما را از آنچه کردهشوید که از پنھان و آشکار  می برگردانده  راید باخب آ
 .»گرداند می

پادشاھان و امرا، دربانان و وزیران، بزرگان و افتادگان، ثروتمندان و فقیران، حتی 
تا  اند فرشتگان با عظمت و شیاطین و جنیان، حیوانات و پرندگان، ھمگی ناتوان گشته

 در برابر این تحدی و چالش مقاومت کنند.

ْ قُۡل فَ ﴿ نُفِسُ�ُم  ٱۡدرَُءوا
َ
  .]۱۶۸[آل عمران:  ﴾ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  إِن ٱلَۡمۡوَت َ�ۡن أ

 .»گویید می بگو: پس مرگ را از خود بدور دارید اگر راست«

ُم ﴿ ۡ�َنَما تَُ�ونُواْ يُۡدرِ��ُّ
َ
ٖ  َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروجٖ  ٱلَۡمۡوُت � َشيََّدة   .]۷۸[النساء:  ﴾مُّ
محکم و استوار جایگزین  ھای یابد، اگر چه در برج می ھر کجا باشید، مرگ شما را در«

 .»باشید
 شان؟ ۀکجایند لشکریان و سربازان؟ کجایند پادشاھان و جاه و مرتب 

 کجایند فرمان روایان فارس و حاکمان روم؟
 کجایند رھبران؟ کجایند تجار و بازرگانان؟ کجایند طبیبان و پزشکان؟

ـــل أ ـــی الك ـــی عل ـــهأت ـــرد ل ـــر ال م  م
 

 

 حتــــی قضــــوا فكــــان القــــوم مــــا كــــانوا 
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 وســنانُ  الطيــف كمـــا حكــی عــن خيــال 
 

 

بر ھمگان چنان امری آمده است که باز گشتی ندارد، تا جایی که گویا چنان «
 .»اند کردند که قبال وجودی نداشته داوری

 آلود از خیال و گمان سخنماند که فرد خواب  می و ُملک و پادشاھی چنان«
 .»گوید می

 آغاز...
 مرگ، دروازه ورود به جھان آخرت است.
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 ی احتضار و در افتادن در کام مرگها لحظه

موجودات به دام آن  ۀاحتضار و بیرون آمدن روح، شگفت انگیز است، ھم ۀلحظ
 شوند.  می گرفتار

 .ی با صفایی که مرگ آنھا را تیره کرده است!ھا چه زندگی
 .را ناکام گذاشته است!ھا  رگ آن، اما ماند ی که تالش کردهھای چه قدم

 آیا پدران و نیاکان را در ننوردیده است؟
 دوستی را قطع نکرده است؟ ۀآیا دوستان را نربوده و رشت

 آیا زنان را بیوه و کودکان را یتیم نکرده است؟
ی شگفت انگیزی را تجربه ھا مردم به ھنگام احتضار و بیرون آمدن روح، صحنه

 .!اند کرده

 ج پیامبرمان، محمدمرگ 
 شدتاش  الوداع بازگشت، روز به روز بیماری ةاز حج ج پس از آن که رسول خدا

انداخت، جھان را  می یی کهھا آورد و نگاه می گرفت، و وی با جمالتی که بر زبان می
 گفت. می وداع

خواست با مردم  می شدید شد و به ترک دنیا یقین پیدا کرد، ج وقتی تّب آن حضرت
فظی کند. بنابراین، سرش را بست و به فضل بن عباس دستور داد تا مردم را خداحا

با کمک فضل به مسجد تشریف برده و  ج گرد آورد. مردم جمع شدند و آن حضرت
 باالی منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: 

 ن جاروم و پس از این شما مرا در ای می اما بعد، ای مردم! من دارم از میان شما«
گاه باشید، ھر کسی را که من بر پشتش تازیانه زدم، این پشت من است و  نمی بینید. آ

بردارد و از آن قصاص بگیرد، و اگر مال کسی را برداشته ام، این مال من است، از آن 
ام، پس این آبرویم است و عوض خویش را بگیرد. کسی نگوید  اگر آبروی کسی را ریخته

ترسم، زیرا کینه و بغض از شأن و اخالق بدور است. ھمانا  می تکه من از کینه و عداو
محبوبترین شما نزد من کسی است که حقش را دریافت نماید، اگر حقی بر من دارد 
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ز گردم که بر کسی ستم نکرده خواھم در حالی نزد خداوند با می یا حاللم کند؛ زیرا من
 .١»باشم

 ج بیماری وفات رسول الله
کرد،  می را ضعیفتر و رنجورتر ج بیماری و شّدت تب، جسم آن حضرتروز به روز 

 آمد و نماز را برای مردم برگزار می آورد و به مسجد می اما با این حال بر خود فشار
شد، اش  کرد. تا این که روز جمعه نماز مغرب را برای مردم اقامه کرد و وارد خانه می

بود. لذا برایش رختخوابی پھن نمودند و  در حالی که شدت بیماری به اوج خود رسیده
 بر روی آن خوابید.  ج آن حضرت

پیوسته بر ھمین رختخواب قرار داشتند تا این که بیماری او را بسیار  ج رسول خدا
 ضعیف و رنجور کرده و بیماری وفاتش شدت یافته بود.

به  ج مردم برای نماز عشا جمع شده بودند و منتظر امامشان بودند تا آن حضرت
 ج مسجد تشریف بیاورد و برایشان نماز را اقامه کند. در حالی که شّدت بیماری پیامبر

را در ھم شکسته بود. تالش کرد تا از رختخوابش بلند شود، اما نتوانست و از رفتن به 
 کردند: نماز است، نماز است. می مسجد تاخیر کرد. برخی از مردم صدا

؟ آنان اند صدای آنان را شنید و از اطرافیانش پرسید: آیا مردم نماز خوانده جپیامبر
 پاسخ دادند: خیر، یا رسول الله! آنان منتظر شمایند. 

گذارد تا از رختخواب بر خیزد. فرمود: طشت  نمی نگاه کرد و دید که حرارت بدنش
 ریختند. می آب جآب آوردند. و از آن بر بدن آن حضرت  د. طشتیاوریم بیبرا یآب

ه بدنش سرد شد با دستش اشاره نمود که کافی است و آنان نیز توقف ک یو ھنگام
 یھوش یب کرد، خواست بلند شود، که دچار می کردند. چون مقداری احساس نشاط

ر، آنان منتظر یا مردم نماز خواندند؟ جواب دادند: خیبه ھوش آمد، فرمود: آ یشد. وقت
 شما ھستند. 

 آب ج دوباره آب خواست و غسل نمود و آنان بر آن حضرت ج الله رسول 
خواست بلند   یریختند تا این که مقداری احساس نشاط و شادابی نمود. اما وقت می

به ھوش آمد، اولین سوالی که  یھوش شد. چند لحظه بعد، وقت یبار دوم، ب یشود، برا

 معجم الکبیر طبرانی و مسند ابویعلی. -١
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شما ھستند. و مردم ھم  منتظرھا  ر، آنید: خیا مردم نماز خواندند؟ گفتیآد:یپرس
بودند. فرمود: طشت آبی بیاورید. و آب  جنماز عشا در مسجد، منتظر آن حضرت  یبرا

خواست بر خیزد،  می ریختند تا این که آب فراوان ریختند. و چون می سرد را بر بدنش
شان دچار ھای کردند و قلب می به او نگاهاش  ھوش شد، در حالی که خانواده بی باز ھم

اضطراب و دیدگانشان اشکبار بود و مردم در مسجد در انتظار و مشتاق دیدار امامشان 
 بودند. با تکبیر او تکبیر گویند و ھمراه او به رکوع و سجده بروند. حال آن که پیامبر

 ھوش بود. بی
؟ گفتند: اند به ھوش آمد و پرسید: آیا مردم نماز خوانده ج اندکی بعد آن حضرت

برند. در حالی که ّشدت بیماری بدنش  می الله! آنان در انتظار شما به سرخیر، یا رسول 
 را در ھم شکسته بود.

آری، بیماری بدن مبارکش را سخت رنجور گردانیده بود در حالی که با ھمین بدن 
دین خدا را یاری رسانده و برای رب العالمین جھاد کرده بود. بدنی که لذت عبادت و 

ه بود. بدنی که پاھایش از شدت قیام و ایستادن در نماز شکاف سختی روزگار را چشید
ش از خوف خداوند گریه کرده و در راه خدا مورد آزار و اذیت قرار ھای برداشته و چشم

 گرفته بود و تشنه و گرسنه شده بود.
ند. کفرستاد تا نماز را برگزار  س رکرا نزد ابوب یسکوقتی حال و ضعش را دید، 

جلو رفت تا نماز را برگزار نماید  ج اقامه گفت و ابوبکر در محراب پیامبر بالل برای نماز
شنیدند و با این وصف  نمی در حالی که از شدت ناراحتی و گریه، مردم صدای ابوبکر را

 نماز عشا به پایان رسید.
شدند، و ابوبکر چند روزی نماز را  می باز مردم برای نماز فجر و دیگر نمازھا جمع

 ھمچنان در رختخوابش قرار داشت. ج کرد و رسول خدا می ن برگزاربرای آنا

 نماز جماعت
 ج چون نماز ظھر یا عصر روز دوشنبه فرا رسید، مقداری نشاط به آن حضرت

 دست یافته بود، لذا از عباس و علی خواست تا به کمک آن دو به مسجد برود.
آن دو به راه افتاد و خورد، با کمک  می لذا در حالی که پاھایش بر زمین ِکش

که بین او و مسجد بود را باال گرفت و مردم را دید که نماز را اقامه نموده و ای  پرده
 مشغول نمازند.
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کرد در حالی  می گزارند. به آنان نگاه می ایستاده و نمازھا  یارانش را دید که در صف
مدیدی را با  ھای . مدتندا ی پاکیزه در برابر الله ایستادهھای و بدن ھا که آنان با چھره

و ھمنشین بوده است.  این برگزیدگان و نخبگان به نماز ایستاده، و با آنان جھاد کرده
و چقدر از روزھا را که به اتفاق  اند را او با آنان پاس داشته و بیدار ماندهھا  چقدر از شب

و شکیبا ایستادگی کرده ھا  و چه بسیار با ھم در برابر سختی اند ھم روزه گرفته
و چه بسیار برای یاری دین خدا از  اند و با وی خالصانه به دعا و زاری پرداخته اند مانده

! برخی به دیار باقی اند و وطن و دوستانشان را رھا کرده اند اھل و برادارنشان جدا شده
برند، ولی در آنان ھیچ تغییر و دگرگونی صورت  می در انتظار آن بسرای  شتافته و عده

 یرفته است. نپذ
شتابد، چه بسیار  می کند و به دیار ابدی می اینک آن روز فرا رسیده که آنان را رھا

 .آنان را برای این سفر تشویق نموده است!
وقتی آنان را مشغول نماز دید، خوشش آمد و تبسم بر لبانش نشست، تا حدی که 

پایین آورد و به رختخوابش باز از ماه قرار گرفت، آن گاه پرده را ای  بسان پارهاش  چھره
مرگ از آسمان فرود آمد تا پاکترین و مطھرترین روحی که  ۀگشت. در این ھنگام فرشت

 آفریده شده است را قبض نماید.

 ج سکرات موت پیامبر
 آغاز و روح با جسد دچار کشمکش شدند. ج سکرات موت آن حضرت

 گوید: می حضرت ام المومنین عایشه
ش رو ی، پیه ظرف آبک یآخرین لحظات عمرش دیدم، در حال را در ج رسول خدا

د، و در آن حال یشک یرد و به صورتش مک یش را وارد آن ظرف میھا داشت و دست

فاطمه در آنجا حضور داشت و ». داردھا  یھمانا مرگ، سخت  ،ال اله اال اهللا«گفت:  یم

رو به فاطمه کرد و  ج بر مصیبت پدرم! آن حضرت گفت: وای می کرد و می گریه
اش  من نیز بر چھره .»به بعد به سراغ پدرت نخواھد آمد مصیبتی از امروز«فرمود: 

نه بلکه «گفت:  می ج کردم. رسول خدا می دعااش  کشیدم و برای بھبودی می دست
 .»خواھم می ، میکائیل و اسرافیل رامن ھمراھی رفیق اعلی، ھمراھی جبرائیل
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گی آمد و سکرات مرگ سخت گردید، جمالتی را بر زبان گاه وقتی نفسش به تن آن
آورد و با آن جمالت دنیا را وداع گفت. سخنانی را که برایش اھمیت داشت بر زبان 

 آورد و از شرک برحذر داشت و فرمود:

َُذوا ُ�بُ « َُهوَد َوانلََّصاَرى اختَّ
ْ

ُ ايل نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ لََعَن ا�َّ
َ
ھود و نصارا را یخداوند « .١»وَر أ

 ».قرار دادند خود را مسجد یایند، آنان قبور انبکلعنت 

َُذوا قَْومٍ  ىلَعَ  اهللاِ  َغَضُب  اْشتَدَّ « نِْبيَائِِهمْ  ُ�بُورَ  اختَّ
َ
خداوند بر قومی که قبور « ٢.»َمَساِجدَ  أ

 .»، سخت خشمگین شده استاند انبیای خود را مساجد قرار داده

َة،« بر زبان آورد این بود که فرمود:و نیز از آخرین جمالتی که 
َ

ال َة، الصَّ
َ

ال  َوَما الصَّ
ْ�َمانُُ�مْ  َملََكْت 

َ
نماز را برپا دارید، نماز نماز را برپا دارید، و بر زیر دستانتان رحم « ،»أ

 .»کنید
 آن گاه دنیا را وداع گفت. مادر و پدر و جانم فدای او باد.

رب العالمین در حالی از دنیا رحلت آری، سرور رسوالن و امام متقیان و حبیب 
نرنجانده بود، در ای  فرمود که بر ھیچ کسی ستمی روا نداشته بود، و کسی را با جمله

حالی از دنیا رفت که خود را با مال حرام، غیبت و گناه آلوده نکرده بود. بلکه مردم را 
را به نماز و  کرد و مردم می خواند و امیدوار رحمت پروردگارش می به سوی الله فرا

 کرد. می خواند و از شرک و بت پرستی نھی می عبادت خداوند فرا

 ّمِنۡ  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسولٞ ﴿ خداوند در توصیف پیامبرمان چه زیبا فرموده است: 
نُفِسُ�مۡ 

َ
ِ  َعلَۡيُ�م َحرِ�ٌص  َعنِتُّمۡ  َما َعلَۡيهِ َعزِ�زٌ  أ [التوبة:  ﴾١٢٨رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب

گونه درد و رنج و ھا) به سویتان آمده است. ھر گمان پیغمبری، از خود شما (انسان بی« .]۱۲۸
ورزد و اصرار به  می آید. به شما عشق می بال و مصیبتی که به شما برسد، بر او سخت و گران

 .»ھدایت شما دارد، و نسبت به مؤمنان دارای محّبت و لطف فراوان و بسیار مھربان است

 س وفات سیدنا عمر
دیدار کنیم، کسی  س راشد، حضرت عمر ۀرویم تا با خلیف می منوره ۀبا ھم به مدین

مجوسیان را  ۀکه دین خدا را یاری نمود و به خاطر الله جھاد کرد. کسی که آتشکد

 بخاری. -١
 .)۲۴۱/ ۲( مالک موطأ -٢
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در دل کفار نشست. ابولؤلؤ مجوسی که از بردگان و نجاران و اش  خاموش کرد، کینه
 کرد، از ھمه بیشتر کینه به دل شد. می بود و سنگ آسیا درستآھنگران مدینه 

بگیرد. روزی حضرت  س گشت تا انتقامش را از عمر می این کافر به دنبال فرصتی
اگر بخواھم آسیابی ای  که گفتهام  او را در مسیر راه دید. از وی پرسید: شنیده س عمر

ترش به عمر نگاه کرد و ای  کند؟ آن برده با چھره می کنم که با باد کار می درست
کنم که اھل مغرب و مشرق از آن باخبر شوند.  می گفت: برایت چنان آسیابی درست

 کند. می آن گاه سیدنا عمر به یارانش نگاه کرد و گفت: این برده مرا به مرگ تھدید
لذا آن برده به راه افتاد و شمشیری دو لبه درست کرد که از ھر جھت که ضربه 

گین نمود که یا با ضرب می را به قتلبزند، طرف   ۀرساند و نیز آن شمشیر را زھرآ
 جان دھد.ھا  شمشیر کشته شود یا در اثر نفوذ سم

ی مسجد ھا آن گاه در تاریکی شب آمد و برای کشتن عمر خود را در یکی از گوشه
پنھان کرد. او پیوسته خود را در آنجا نھان کرده بود که ناگاه عمر وارد مسجد شد 

 ومردم را برای نماز فجر متنبه سازد. 
نماز گفته شد و عمر برای امامت جلو رفت و تکبیر گفت. وقتی قراءت را  ۀاقام

وارد شروع کرد، مجوسی به وی ھجوم آورد و در مّدت کوتاھی سه ضربه را به وی 
سوم به زیر نافش اصابت کرد. عمر  ۀدوم به پھلو و ضرب ۀاول به سینه و ضرب ۀکرد، ضرب

ۡمُر ﴿ کرد: می فریاد برآورد و نقش زمین گشت، در حالی که این آیه را تکرار
َ
ِ َوَ�َن أ  ٱ�َّ

ۡقُدوًرا �قََدرٗ  و  و فرمان خدا ھمواره روی حساب و برنامۀ دقیقی است« .]۳۸[األحزاب:  ﴾مَّ
 .»باید به مرحلۀ اجرا در آید

مجوسی با  ۀعبدالرحمن بن عوف جلو رفت و نماز مردم را کامل کرد، اما برد
کوبید تا راھش را برای فرار ھموار کند، که در  می شمشیرش صفوف مسلمانان را درھم

 نتیجه سیزده نفر ضربه خورده و ھفت نفر آنان جان دادند.
ه ھر کسی نزدیک بیاید او را نیز مورد ھجوم و آن گاه شمشیرش را باال گرفت ک

 ۀضربه قرار دھد. ناگاه فردی به وی نزدیک شد و چادر کلفتی را بر وی انداخت، برد
را بر خود ای  مجوسی سراسیمه شد و چون متوجه گردید که دستگیر شده است، ضربه

 وارد کرد و خونش فواره زد و ُمرد.
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منتقل گردید در حالی که مردم اش  خانه عمر در حالی که بیھوش شده بود، به
رفتند. نزدیک به طلوع خورشد حضرت عمر به  می کردند و به دنبالش راه می گریه

 ھوش آمد. 

 آیا مردم نماز خواندند؟
وقتی عمر به ھوش آمد، به اطرافیانش نگاھی انداخت و نخستین سوالی که از آنان 

ادند: بله یا امیرالمؤمنین. گفت: پرسید، گفت: آیا مردم نماز خواندند؟ جواب د
 الحمدلله، اسالمی بدون نماز وجود ندارد.

آن گاه آب خواست و وضو گرفت و خواست برخیزد و نماز بخواند، اما نتوانست. آن 
گاه دست پسرش، عبدالله را گرفت تا بر او تکیه داده و نماز بخواند، اما خون از بدنش 

 جاری شد. 
ا سوگند من دستم را بر زخمش قرار دادم، اما شکاف زخم گوید: به خد می عبدالله

 بست و نماز صبح را خواند، سپس فرمود:ای  ش را با پارچهھای بود، لذا زخم تر قعمی
 ۀای ابن عباس! ببین چه کسی مرا به قتل رساند؟ ابن عباس جواب داد: برد

قرار داد و آن گاه  مجوسی ترا مورد ھجوم قرار داد و جمعی از صحابه را نیز مورد حمله
ه که قاتل من فردی است کخودش را نیز به قتل رساند. عمر گفت: خدا را سپاسگزارم 

تواند با من  ه برای خدا انجام داده باشد، نمیکای  سجده کدر حضور خدا، حتی با ی
  .طرح دعوا نماید

ده و به مع ھا عمر را معاینه کند، و بنگرد که آیا ضربه ھای پزشک آمد تا جراحت
از زخم زیر نافش ھا  یش اصابت کرده یا خیر؟ وقتی حضرت عمر آب نوشید، آبھا روده

آیند، لذا شیر  می خون باشند که بیرونھا  بیرون آمدند، پزشک گمان برد که شاید این
 خواست، وقتی عمر شیرھا را سر کشد، شیرھا از زخم زیر نافش بیرون آمدند. 

بدن وی را پاره کرده و شکمش ھیچ غذا و آبی  ی شمشیرھا پزشک پی برد که ضربه
 دارد. نمی را نگه

لذا رو به عمر کرد و گفت: یا امیر المومنین! وصیت بفرمایید؛ زیرا به گمانم امروز یا 
گویی و  می فردا مرگ به سراغت خواھد آمد. عمر با کمال نیروی ایمانی گفت: راست

 ردم.ک نمی گفتی سخنت را باور می اگر چیزی جز این
بود، از ھول و ھراس ایستادن  می سپس گفت: سوگند به الله، اگر تمام دنیا مال من

 دادم. می در برابر الله، آن را فدیه

 



 جهان آخرت           ٣٤

 تعریف و مدح ابن عباس از حضرت عمر
عمر را شنید که مشتاق و عالقمند دیدار خداوند  ۀوقتی ابن عباس سخنان متواضعان

 دعا ج خدا رسول ایآ دھد، ویکن جزای تو به ندخداو گفتی، را نیا چه است، گفت: اگر
 عّزت تو توسط دند،یترس می هکم در هک وقتی را مسلمانان و نید خداوند هک بود، ننموده
 و ج خدا رسول اسالم تو، با و بود، عّزت یۀما اسالمت آوردی، اسالم هک وقتی و بخشد،

 بعد بود، فتح یۀھجرتت ما و نمودی، ھجرت نهیمد سوی به و دند،یگرد ارکآش اصحابش
 کشر فالن و فالن روز در نکیمشر نبرد در ج خدا رسول هک ای هکمعر چیھ از آن از

 راضی تو از هک نمود وفات حالی در ج خدا رسول آن از بعد. دیینگرد بیغا د،یورز
 با نمودی، و مساعدت و اریی با رأی و نظرت را ج خدا رسول فهیخل وی از بعد و بود،

 به مردم هک طوری زدی، بود دهیگردان روی هک را سیک بود، آورده روی هک سیک
 تو از هک درگذشت حالی در فهیخل آن از بعد. دندیگرد اسالم داخل ناخوشی و خوشی
 را شھرھا تو توسط خداوند و شدی، والی مردم بر بھتری لکش به آن از بعد. بود راضی

 خداوند و ساخت، نابود را دشمن تو توسط و رد،ک جمع را اموال تو توسط نمود. و آباد
 ات خاتمه آن از بعد و آورد، شان رزق در فراخی و نید در توسعه خانواده ھر بر تو توسط

 .!باشد کمبار تیبرا نیا و د،یگردان شھادت را با
 از بعد د،یدھ می بیفر را او هک است یسک مغرور سوگند، خدا به: گفت عمر گاه آن

ه! ای: گفت آن  بلی،: گفت دھی؟ می شھادت میبرا خداوند نزد امتیق روز ایآ عبداللَّ
آمدند و او  می توست. آن گاه مردم دسته دسته ش از آِن یستا ا،یبار خدا: گفت س عمر

 کردند. می را مورد ستایش قرار داده و با او خداحافظی

 نصیحت بر بستر مرگ
آمد و گفت: شادمان باش ای عمر!  س در این ھنگام جوانی به نزد حضرت عمر

ھمراه و یار رسول الله بودی و سپس امارت را به دست گرفتی و عدالت کردی و سپس 
یم برابر باشند، نه ھا و بدی ھا به شھادت رسیدی. عمر گفت: آرزویم این است که نیکی

 اجری داشته باشم و نه گناھی. 
ین آویزان بود، فرمود: این وقتی آن جوان برخاست و رفت، ازار شلوارش بر زم

از باب نصیحت و  س جوان را به نزد من بازگردانید، جوان بازگشت و حضرت عمر
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خیرخواھی به وی گفت: ازارت را باال بزن، زیرا این کار برای نظافت لباست زیباتر و 
 برای تقوا و خداترسی پروردگارت بھتر است.

گوید:  می س شد. ابن عمر می شھو بی شّدت یافت و گاه گاه س آن گاه درد عمر
ھوش شد و من سرش را بر زانویم گذاشتم، وقتی به ھوش آمد، گفت: سرم را  بی پدرم

ھوش شد و من سرش را بر زانویم گذاشتم و وقتی به  بی بر زمین بگذار، باز دوباره
ھوش آمد، گفت: سرم را بر زمین بگذار، من گفت: پدرجان! مگر زمین با سرم یکسان 

را بر خاک بینداز، شاید خداوند بر من رحم کند و ھر گاه جان ام  د؟ گفت: چھرهنیستن
برید و اگر  می دادم، زود مرا به قبرم ببرید، زیرا اگر این کار برایم خیر است، مرا بدانجا

 گذارید. می تان پایینھای بد است مرا از گردن
 و بخشش قرار نگیرد.آن گاه گفت: وای بر عمر، وای بر مادر عمر، اگر مورد عفو 

آن گاه نَفسش به تنگی افتاد و حالت احتضار و سکرات برایش شّدت گرفت و در 
دفن  س و ابوبکر ج این ھنگام روحش پرواز نمود و در کنار دو یارش، رسول الله

 گردید.
دنیا را به درود گفت، اما در حقیقت فردی مانند او نمرده است. به  س آری، عمر

یش از ترس ھا رفع درجات مبادرت ورزید، قراءت قرآن و گریه انجام عمل نیک و
شوند و جھادش  می خداوند، در قبر ھمدم و رفیق او ھستند، نمازھایش یار و ھمدم او

 ھای برد، اندکی خود را در دنیا خسته کرد، اما در آخرت مدت می درجات او را باال
 کند. می طوالنی استراحت

 ۀز جمله ده نفری قرار داده که به آنان مژدرا ا س حضرت عمر ج رسول خدا
 بھشت رسیده است. 

ه در بھشت ھستم. در آنجا چشمم به کدم یخواب د«گوید:  می در حدیثی جپیامبر
است؟  یسکن قصر، مال چه یدم: ایگرفت. پرس می ، وضوینار قصرکه کافتاد  یزن

رت عمر افتادم. پس پشت یاد غیاست. ب س (فرشتگان) گفتند: از آِن عمر بن خطاب
رسول خدا!  یه افتاد و گفت: این سخنان، به گریدن ایبا شن س عمر». ردم و رفتمک
 م؟!یآ می رتیا در مورد تو ھم به غیآ
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 س ابوبکره
 گفتند: طبیباش  شدت گرفت، خانوادهاش  بیمار بود و بیماری س حضرت ابوبکره

بر بالینش حاضر شدند، فریاد برآورد، آوریم، اما او انکار کرد و چون فرشتگان مرگ  می
 .!ا برگرداندرھا  گوید: این می کجاست طبیبتان؟ اگر راست

 س عامر بن زبیر
ی عمرش را ھا بر رختخواب مرگ قرار داشت و آخرین لحظه س عامر بن زبیر

کردند، در این ھنگام صدای مؤذن  می در پیرامون او گریهاش  کرد و خانواده می سپری
گفت، در حالی که روحش به حنجره رسیده بود  می برای نماز مغرب اذان را شنید که

و در وضعیتی سخت و دشوار قرار داشت، به اطرافیانش گفت: دستم را بگیرید. گفتند: 
روی؟ گفت: به مسجد. آنان گفتند: با این که تو در این وضعیت قرار داری به  می کجا

مؤذن را بشنوم و او را اجابت نکنم.  روی؟ گفت: بله، سبحان الله، صدای می مسجد
دستم را بگیرید، آن گاه دو نفر او را گرفتند و به مسجد بردند، یک رکعت با امام خواند 

 و در سجده جان داد.
آری، وی در سجده جان داد، پس ھر کس نماز بخواند و بر اطاعت پروردگارش 

 کند. می را به خیراش  صبر نماید، خداوند خاتمه

 س عبدالرحمن بن اسود
کردند  می خوردند و آرزو می حسرت نیکان به ھنگام مرگ و جدایی از اعمال صالح،

 ھای  بیشتری را بر گرفته و حسنات و نیکی ۀشد و توش می طوالنیشان  تا زندگی
 کردند. می افزونتری را برای خود اندوخته

کنی،  می د: چرا گریهکرد، گفتن می در حالت احتضار گریه س عبدالرحمن بن اسود
و در برابر الله خاشع ای  در حالی که تو عبادت فراوان اندوخته ای، و زھد و تقوا داشته

کنم، لذا  می گفت: به الله سوگند! من در فراق نماز و روزه گریه ای؟ و فروتنی کرده
 خواند تا این که جان داد. می پیوسته قرآن
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 یزید الرقاشی
گفت: ای یزید! اگر بمیری چه کسی  می گریه افتاده ووقتی مرگش فرا رسید، به 

خواھد؟  می گیرد؟ و چه کسی برای گناھانت آمرزش می خواند و روزه می برایت نماز
 آن گاه شھادتین را بر زبان آورد و جان داد.

 مان را به خیر بگرداند. آمین. ۀخواھیم تا خاتم می از الله
 اندرز...

ِينَ ﴿ ْ َطّيِبَِ� َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َتَوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ بَِما ُكنُتۡم  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
 .]۳۲[النحل:  ﴾٣٢َ�ۡعَملُونَ 

گیرند در  می ی که (به ھنگام مرگ) فرشتگان جانشان راھای پرھیزگاران،) ھمان«(
(در امان  گویند: درودتان باد! می ھستند. (فرشتگان) حالی که پاکیزه و شادان

  .»اید به بھشت در آیید کرده می که خدایید) به خاطر کارھایی
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 اندرزهایشان به هنگام احتضار

شود، ھمانگونه که بین پادشاه و وزیر،  نمی مرگ برای بزرگ و کوچک تفاوتی قایل
 بازرگان و امیر امتیازی قایل نخواھد بود.

 .اند پادشاھان به ھنگام مرگ و احتضار اندرزھایی داشته

 هارون الرشید
خاکی را از سرباز و نظامی ُپر  ۀوی کسی بود که در زمین حکمرانی نموده و کر

 کرد و آنھا را چنین خطاب می کرده بود، کسی که سرش را باال گرفته و به ابرھا نگاه
 کرد:  می

در ھند بباری یا در چین، یا در ھر جایی که خواسته باشی، ھر جایی که بباری 
 الله! ھر جا که بباری، در مملکت من باریده ای. سوگند به

روزی ھارون الرشید برای شکار به بیابان رفت و با مردی مالقات کرد که به آن 
 گفتند. ھارون گفت: مرا پندی ده. می بھلول

؟ ھارون اند گفت: ای ھارون! پدران و نیاکانت از زمان رسول الله تا پدرت کجا رفته
شان. ھای شان کجاست؟ ھارون گفت: این است کاخھای گفت: کاخ. بھلول اند گفت: مرده

 بھلول پرسید: قبرھایشان کجاست؟ گفت: این است قبرھایشان.
بھلول گفت: این قصرھایشان است و این قبرھایشان، پس این قصرھایشان چه 

 سودی برای قبرھایشان داشته است؟
 ھارون گفت: راست گفتی. ھنوز ھم به اندرزھایت ادامه بده. بھلول گفت: 

ـــــا ـــــدنيا واســـــعة يف كقصـــــور ام  ال
 

 موت يتســــعـبعــــد الــــ كفليــــت قــــرب 
 

ه قبرت پس از مرگ نیز ت در دنیا فراخ و وسیع ھستند، ولی ای کاش کھای کاخ«
 .»شد می فراخ

اندرزھایت ادامه بده. بھلول در این ھنگام ھارون به گریه افتاد و گفت: ھنوز ھم به 
 گفت:

 ملكـــــــت كنــــــــوز كنـــــــأهـــــــب 
 

 

ــــــرت ســــــنني فكــــــان مــــــاذا مِّ  وعُ
 

 ری ألــيس القــرب غايــة كــل حــیٍّ ـكســ

ـــــأل بعـــــده عـــــن كـــــل هـــــذاو   تس
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 .»را بسر برده باشیای  کسری شده و عمر طوالنی ھای گیرم که تو مالک گنج«
این امور  ۀو آیا از ھم سوی قبر نخواھد بود بهای  ولی آیا سرانجام ھر موجود زنده«

 ؟»مورد باز خواست قرار نخواھی گرفت
 ھارون الرشید گفت: بله.

آن گاه ھارون از شکار بازگشت و بیمار شد و بر رختخوابش افتاد و چند روزی 
نگذشت و مرگ به سراغش آمد. وقتی در حالت احتضار قرار گرفت و سکرات مرگ را 

 ماندھان و نگھبانانش گفت: لشکرم را گرد آورید.کرد، فریاد برآورد و به فر می مشاھده
لشکریانش با شمشیرھا و زره ھایشان گرد آمدند، آن قدر زیاد بودند و قابل  ۀھم

حصر و شمار نبودند و ھمگی تحت قیادت و فرماندھی او قرار داشتند. وقتی چشمش 
یر نیست، بر زوال پذاش  به آنھا افتاد، گریه کرد و گفت: ای کسی که ُملک و پادشاھی

 تمام شد، رحم کن.اش  کسی که پادشاھی
کرد تا این که جان باخت. وقتی این خلیفه که پادشاھی  می آن گاه پیوسته گریه

کوچکی گذاشته شد، وزیرانش با او  ۀدنیا را در اختیار داشت، وفات کرد و در حفر
ھمراه نشدند و ھمنشینانش با او ھمنشین نشدند، غذایی با او دفن نکردند، و 

 نیاز نکرد. بی او رااش  رختخوابی برایش پھن نکردند و پادشاھی و دارایی

 عبدالملک بن مروان
د ش می ھوش بی وقتی مرگ خلیفه، عبدالملک بن مروان فرا رسید، از شدت سکرات

 ۀی اتاقش را باز کنند. از پنجرھا  ش به تنگی افتاد، دستور داد تا پنجرهھای و نفس
شست و بر  می راھا  مشاھده کرد که لباساش  کاخش، مرد فقیر و غسالی را در مغازه

 گذاشت تا خشک شوند.  می دیوار
بودم، ای  می در این ھنگام عبدالملک به گریه افتاد و گفت: ای کاش من غسالی

بودم، ای کاش چیزی از امیر  می بودم، ای کاش من حمالی می اش من نجاریک
 شد و آن گاه جان به جان آفرین تسلیم کرد. نمی المؤمنین نصیبم
یی منتقل شدند که در آن خدمتگزارانی نیست که آنان را خدمت ھا  آری، به خانه

نیست که آنان را گرامی دارند، و وزیرانی نیست که با آنان ای  کنند، و اھل و خانواده
 ھمنشینی و شب نشینی کنند. 

یی منتقل شدند که ھمنشینشان اعمال و طرف حسابشان، ھا  به خانه
 یشان خواھد بود.ھا  صحیفه
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﴿ ٖ�ٰ  و پروردگار تو کمترین ستمی به بندگان« .]۴۶[فصلت:  ﴾ّلِۡلَعبِيدِ  َوَما َر�َُّك بَِظ�َّ
 .»کند ینم

دیگر از بندگان وجود دارند که خداوند به آنان رزق و روزی فراوان عطا ای  دسته
تا  اند گیری غفلت ورزیده ه آنان بخشیده است، اما از آمادهنموده و صحت و تندرستی ب

این که ناگھان مرگ به سراغشان آمده و جمعشان را متفرق نموده و آنان را بر عمل 
تا به دنیا باز  اند ، آرزو کردهاند مرگ قرار گرفته ۀچون در آستانزشتشان گرفته است. و 

گردند، آن ھم نه برای تجارت و ثروت اندوزی، یا برای مالقات با اھل و خانواده، بلکه 
برای اصالح احوال و اوضاع خود و خشنود گرداندن خدای مقتدر و متعال، اما الله 

 حکم فرموده است که ھرگز آنان به زندگی باز نخواھند گشت.

 احتضار های انواع دیگری از حالت

، کسانی که حب اند ھا گروه نافرمانان و گناھکاران، و انبوه غافالن و تباھکاران ینا
دنیا بر آنان سیطره انداخته است، لذا سکرات مرگ برایشان عذاب و پر ھول و ھراس 

 بوده و میان آنان و آفریدگار جلیل فاصله انداخته است.
مشغول بوده و طول  قرطبی آورده است که یکی از این افراد که به دنیای خود

گیرد و جانکندن برایش  می آرزوھا او را فریفته است، وقتی در حالت احتضار قرار
گویند:  می آیند تا با او خداحافظی نموده و می گردد، فرزندانش به دور او گرد می سخت

 » اهللاالإله اال« ۀکند. دوباره آنان کلم می زند و ناله می . اما وی فریاد»الإله اال اهللا«بگو: 
گوید: فالن منزل را این گونه درست کنید و  می زند و می کنند، ولی او فریاد می را تکرار

 در فالن باغ این درخت را بکارید و از فالن مغازه این چیز را بردارید، و پیوسته چنین
 دھد. می گوید تا این که جان می

بھره ببرند و حسرتش برای او آری، ُمرد و باغ و مغازه را رھا کرد تا وارثانش از آنھا 
 باقی بماند.
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 خوار می داستان فرد
گوید: مردی که ھمنشین شراب خواران بود در حالت احتضار قرار  می ابن قیم

گرفت، و چون زمان جدا شدن روح از جسدش فرار رسید، یکی از اطرافیانش به او 

 .»الإله اال اهللا« نزدیک شد و گفت: فالنی! بگو:
متغیر شده و رنگش عوض و زبانش سنگین شد. باز دوستش کلمه را اش  اما چھره

. اما او نگاھی انداخت و گفت: فالنی! »الإله اال اهللا« تکرار نمود و گفت: ای فالن! بگو:
نه... نه... اول تو بنوش سپس من من نوشم، اول تو بنوش سپس من من نوشم، و 

 .!١را به آفریدگارش سپرد کرد تا این که جان می پیوسته این جمله را تکرار
 خانه بسر می محمد بن مغیث فردی فاسق و شراب خوار بود و پیوسته عمرش را در

ُسست گردید، یکی از اش  مرگش فرا رسید و توانایی ۀبرد. وقتی بیمار شد و لحظ می
توانی بر پاھایت  می اطرافیانش از وی پرسید: آیا رمقی در بدنت مانده است؟ آیا

خانه بروم! آن فرد گفت: پناه بر خدا!  می توانم تا می : آری، اگر بخواھمبایستی؟ گفت
توانم تا به مسجد بروم! آن گاه آن مرد به گریه افتاد و گفت: این بر  می گفتی: می کاش

من غالب شده است، نصیب ھر فردی از روزگار آن چیزی است که بر آن عادت کرده 
 .٢مسجد برومکه به ام  عادت نداشته است و من ھرگز

را به او  الإله اال اهللا ۀگوید: مردی، مرگش فرا رسید، اطرافیانش کلم می ابن ابی رواد
کردند، اما بین او و گفتن این کلمه حایل شد و گفتن آن بر زبانش سنگین  می تلقین

ش به ھای انداختند، چون نفس می کردند و او را به یاد الله می گردید، آنان کلمه را تکرار

 کافرم و آنگاه فریادی زد و ُمرد. ال إله اال اهللاشماره افتاد، فریاد بر آورد و گفت: من به 
ان گفتند: وی گوید: وقتی او را دفن کردیم، در مورد او از اھلش پرسیدم، آن می

 .٣شراب خوار بوده است
به ھا  شتیو زھا  ناروایی ۀو سرچشمھا  از سوء خاتمه به الله، و بلکه از مادر خباثت

 بریم، چرا که ھر کسی در دنیا شراب بنوشد، در آخرت از آن محروم می الله پناه

 الجواب الکافی البن قیم. -١

 ھمان. -٢

 ھمان. -٣
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بنوشاند.  طينة اخلبالگردد و ھر کس در دنیا شراب بنوشد، بر الله است تا او را از  می

 .١»دوزخیان ۀعرق و عصار«چیست؟ فرمود:  طينة اخلبالگفتند: یا رسول الله! 
 توبه کند و خداوند او را ببخشاید. مگر این که قبل از مرگش

اما آنان که گرفتار موسیقی ھستند، به ھنگام مرگ گرفتار بال و مصیبت خواھند 
 شد.

 بی نمازان
نمازان، جنایتکارن بزرگ و دست یاران شیطان ھستند، فرق میان کفر و اسالم،  بی

 بود. نمازان به ھنگام مرگ سخت و رسوا کننده خواھد بی نماز است، و وضعیت
گوید: یکی از گناھکاران در حالت احتضار قرار گرفت، اطرافیانش داد و  می ابن قیم

 را به او تلقین ال إله اال اهللا ۀانداختند و کلم می فریاد سر داده و او را به یاد الله
ریخت و چون بیرون آمدن روحش فرا رسید، با صدای بلند  می کردند. اما او اشک می

چه سودی برایم خواھد داشت؟!  ال إله اال اهللا بگویم؟ الإله اله اهللافریاد بر آورد و گفت: 
 .٢له نماز بخوانم، آن گاه جان سپردیاد ندارم که یک بار برای ال

ده است، آرزوی آیا جایز هست که انسان به خاطر ضرر جانی یا مالی که به وی رسی
 مرگ کند؟

داند که شاید به  نمی برای چنین فردی جایز نیست که آرزوی مرگ کند، چون او
باشد؟ بلکه مناسب است تا دعای مأثوری که از آن ای  دنبال این سختی وی، آسانی

 نقل شده است را بر زبان آورد.  ج حضرت
شود،  می آن گرفتار ه بهک یبتیاز شما به خاطر مص یکچ یھ«فرمود:  ج رسول خدا

به  یه زندگک یا! تا زمانید: خداین ندارد، بگویجز اای  ند. اما اگر چارهکمرگ ن یآرزو
 ».رانیه مرگ به نفع من است مرا بمک ینفع من است، مرا زنده نگه دار و ھنگام

 صحیح مسلم. -١

 الجواب الکافی. -٢
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ند و قبل از فرا رسیدن آن، برای کمرگ ن یاز شما آرزو یکچ یھ«و نیز فرمود: 
ن چیزی شود و عمر انسا می نکند؛ زیرا ھر گاه انسان بمیرد، عملش قطعآمدنش دعا 

  .١»افزاید نمی جز خیر به وی
 بیان ...

 نیک یا بد وی تأثیر دارد... ۀعمل انسان، نیک یا بد، در خاتم
 

 بخاری. -١
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 ایمان به مرگ

گردد که این جامی بسیار بزرگ است که بر  می ھر کس در مرگ بیندیشد، متوجه
زند و بندگان را از زندگی دنیا به بھشت  می ایستاده یا در حرکت است، دورھر کس که 

 .برد! می یا دوزخ
و ای کاش که مرگ فقط محروم گردانیدن و جدایی اجسام و فراموش کردن 

آمد،  نمی بود، که در این صورت مرگ مشکل بزرگی بشمار می و روزھاھا  زیباترین شب
شود و مصیبت بزرگ آن است که  می در آن وارد است که ھر فردای  اما مرگ دروازه

 دھد: می پس از مرگ روی

ٰتٖ ﴿  .]۲۴[القمر:  ﴾َوُسُعرٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ� ﴿ .»و نھرھاھا  در باغ« .]۵۴[القمر:  ﴾َوَ�َهرٖ  ِ� َج�َّ
 .»در گمراھی و عذاب«

بنده بر چیزی خواھد بود که بر  ۀمقتضای عدالت خداوند این است که اغلب، خاتم
به ذکر و نماز و صدقه و اش  آن زیسته و زندگی کرده است، پس ھر کس در زندگی

ھا خواھد بود، و ھر کس از اعمال خیر،  با نیکیاش  غال داشته است، خاتمهروزه اشت
 .بدی داشته باشد! ۀرود که خاتم می روی برتافته و اعراض نموده است، بیم آن

 ؟مرگ چیست
فھمند و  می مرگ یگانه چیزی است که موجودات، اعم از جن، انس و حیوان آن را

 نیازی به تعریف طوالنی و شرح و تفصیل ندارد.
 بنابراین، تعریف مرگ به طور خالصه، جدا شدن روح از جسد است.

 رود، بلکه با جدا شدن از جسم، یا در نعمت بسر نمی ھمچنین روح با مرگ از بین
 گیرد و گاھی این نعمت و عذاب مخصوص روح می مورد عذاب و شکنجه قرار برد یا می
 شود و گاھی روح و جسد ھر دو مورد انعام و اکرام یا عذاب و شکنجه قرار می
 گیرند. می

مخلوقات،  ۀایمان داشتن به مرگ، متضمن ایمان داشتن به این است که نابودی ھم
 امری قطعی و یقینی است و ھر نفسی باید طعم مرگ را به چشد.
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ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَۡجَههُ ﴿ فرماید: می خداوند ھمه چیز جز دات او « .]۸۸[القصص:  ﴾ُ�ُّ َ�ۡ
 .»شود می فانی و نابود

 ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿و نیز فرموده است: 
ۡكَرامِ وَ  ھمۀ چیزھا و ھمۀ کسانی که بر روی زمین ھستند، « .]٢٧-٢٦[الرحمن:  ﴾٢٧ٱۡ�ِ

 .»ماند و بس می گردند. * و تنھا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می دستخوش فنا

 ھرکسی مزۀ مرگ ار« .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾ٱلَۡمۡوتِ  َذآ�َِقةُ  ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿ و نیز فرموده است:
 .»چشد می

برم که معبودی  می خدایا! به عزتت پناه«فرمود:  گوید: رسول خدا می ابن عباس
 .١»میرند می میری و جن و انس نمی کهغیر از تو نیست، تو ذاتی ھستی 

 مرگ سپرده شده است. ۀمرگ به فرشت

 مرگ کیست؟ فرشتۀ» ملک الموت«
خداوند به او سپرده است، دارد که ای  ھر یکی از فرشتگان خدای رحمن، وظیفه

مأمور باران و اسرافیل،  ۀچنان که جبرئیل، مأمور آوردن وحی و میکائیل، فرشت
 و برخی دیگر مأمور مرگ ھستند.ھا  مسئول دمیدن در صور است و برخی مأمور کوه

لَُك ﴿: خداوند در قرآن کریم فرموده است ِي ٱلَۡمۡوتِ قُۡل َ�تََوفَّٮُٰ�م مَّ ِ  ٱ�َّ َ ب ُ�ۡم ُوّ�ِ
بگو: فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته شده « .]١١[السجدة:  ﴾١١ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم تُرَۡجُعونَ 

 گیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می آید و) جان شما را می است، (به سراغتان
 .»شوید می

ٰٓ ﴿ مرگ ھمکارانی وجود دارد. خداوند در این مورد فرموده است: ۀبرای فرشت َح�َّ
َحَدُ�ُم 

َ
ۡتُه رُُسلَُنا َوُهۡم َ� ُ�َفّرُِطونَ  ٱلَۡمۡوُت إَِذا َجآَء أ و چون مرگ یکی « .]۶۱[األنعام:  ﴾تََو�َّ

 .»کنند نمی گیرند، و کوتاھی می از شما فرا رسید، فرستادگان ما جان او را
 .٢..»نشیند. می آید و بر بالینش می ÷مرگ  ۀآن گاه فرشت«فرمود:  ج رسول خدا

 بخاری. -١

 مسند احمد با سند صحیح. -٢
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کند. لذا ھر  نمی مرگ، روح آدمی را قبل از فرا رسیدن آن قبض ۀھیچ گاه فرشت
گردد و نه از  می کدام اجل مشخصی دارد که باید آن را به پایان برساند، نه به آن اضافه

 شود. می آن کم

ن َ�ُموَت إِ�َّ �ِإِۡذِن ﴿: فرماید می خداوند
َ
ِ َوَما َ�َن ِ�َۡفٍس أ ٗ�  اكَِ�ٰبٗ  ٱ�َّ ؤَجَّ [آل  ﴾مُّ

و ھیچ کسی را نسزد که بمیرد مگر به فرمان خدا و خداوند وقت آن را دقیقًا « .]۱۴۵عمران: 
 .»در مّدت مشّخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است

گردد که انسان در شکم مادرش قرار گرفته  می این اجل انسان زمانی نوشته و ثبت
 است، آن گونه که در حدیث آمده است:

شود. سپس تا چھل  می از شما مدت چھل روز در رحم مادر، جمع یکھر  ۀنطف«
، یگر، به پاره گوشتید. و بعد از چھل روز دیآ می ل خون بسته درکگر، به شیروز د

ز، یفرستد و او را به نوشتن چھار چ می راای  شود. آن گاه، خداوند، فرشته می لیتبد
 .»سیا سعادتش را بنوید: عمل، رزق، اجل و شقاوت یگو می ند. وک می مأمور

 رسد می داند اجلش کجا فرا نمی هیچ کس
اَذا َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس ﴿ فرماید: می خداوند يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ

َ
 بِأ

�ٖض 
َ
َ  إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ فردا چه چیز داند  نمی و ھیچ کسی« .]۳۴[لقمان:  ﴾َعلِيٌم َخبِ�ُ  ٱ�َّ

گاه و  می داند که در کدام سرزمینی نمی آورد، و ھیچ کسی می فراچنگ میرد. قطعًا خدا آ
 .»باخبر است

را در جایی ای  ھر گاه خداوند تبارک و تعالی بخواھد بنده«فرمود:  ج رسول خدا
 .١»کند می در آنجا برایش نیازی پیداقبض روح کند، 

شنود،  می مشاھده است، چقدر انسان نام شھری راو این یک امری ملموس و قابل 
کند که روزی بدانجا برود، اما خداوند در ازل مقدر نموده است که در  نمی ولی فکر

عالج، تجارت یا کاری دیگر او  رسد، به خاطر می آنجا بمیرد، لذا وقتی زمان مرگش فرا
 کند. می برد و در آنجا روحش را قبض می را بدانجا

 گیادآوری مر
 .١»را به کثرت یاد کنید –یعنی مرگ  –ھا  لذت ۀھضم کنند«فرمود:  ج آن حضرت

 مسند احمد با سند صحیح. -١

 

                                         



 ٤٧    هان آخرتج

ام گذاشت و فرمود:  دستش را بر شانه ج د: رسول اللهیگو می بعبدالله بن عمر 
 ». نک یا رھگذر، زندگیا مانند مسافر و یدر دن«

 ه شب شد، منتظر صبح نباش. وک یگفت: ھنگام می بد: ابن عمر یگو می یراو
، بھره یماریزمان ب یه صبح شد، منتظر شب نباش. و از وقت صحت، براک یھنگام
 .٢نک یمرگ ات، آمادگ ی، براین در دوران زندگین. ھمچنک یبردار

 آیا ناگوار دانستن مرگ، به معنای ناگوار دانستن دیدار با خداست؟
 پرسید. ج در این مورد از رسول خدا لحضرت عایشه 

ھر کس دیدار با خدا را دوست داشته باشد، «چنین پاسخ دادند:  ج آن حضرت 
پسندد، و ھر کس دیدار با الله را ناگوار بداند، خداوند  می خداوند نیز دیدار با او را نیز

گوید: من گفتم: یا رسول الله! منظور  می لداند. عایشه  می نیز دیدار با او را ناگوار
پسندیم! آن  نمی دانیم و آن را می رگ را ناگوارما م ۀناگوار دانستن مرگ است؟ ھم

فرمود: این گونه نیست، بلکه ھر گاه مومن به رحمت، بھشت و خشنودی  ج حضرت
شود و ھر گاه فرد کافر به عذاب و  می الله مژده داده شود، مشتاق دیدار و لقای الله

 .٣»داند می د، دیدار الله را ناگوارناراضی الله مژده داده شو
 یت...واقع

 بسیاری به فرا رسیدن مرگ یقین دارند، 
 .اند کنند، اندک می اما آنان که برای آن خود را آماده

 ترمذی، نسایی و ابن ماجه با سند صحیح. -١

 بخاری. -٢

 صحیح مسلم. -٣

 

                                                                                                    



 جهان آخرت           ٤٨

 آمادگی برای مرگ

باید بنده خود را قبل از فرا رسیدن مرگ آماده کند، زیرا تردیدی نیست که مرگ بر 
و فرصتی دھد  نمی آورد و بنده را مھلت می آید و بر بزرگ و کوچک ھجوم می ما فرود

 کند تا حال و وضعش را بھتر کند.  نمی برایش فراھم
 بنابراین،

 کند؟ می انسان چگونه خود را برای مرگ آماده •
 اعمال سودمند پس از مرگ کدامند؟ •

 درآمد
 توبه و عمل صالح راھی است برای اصالح فرد پس از مرگ.

َحَدُ�ُم ﴿فرماید:  می خداوند
َ
ِ�َ أ

ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ْ ِمن مَّ نفُِقوا

َ
 ٱلَۡمۡوُت َوأ

َجلٖ 
َ
ۡرتَِ�ٓ إَِ�ٰٓ أ خَّ

َ
َق  قَِر�بٖ  َ�َيُقوَل َرّبِ لَۡوَ�ٓ أ دَّ صَّ

َ
ُ�ن فَأ

َ
ٰلِِح�َ  ّمِنَ  َوأ َر  ١٠ٱل�َّ َولَن يُؤَّخِ

 ُ َجلَُهاۚ وَ  ٱ�َّ
َ
ُ َ�ۡفًسا إَِذا َجآَء أ و از چیزھایی « .]١١-١٠[المنافقون:  ﴾١١َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ

بذل و بخشش و صدقه و احسان کنید، پیش از آن که مرگ یکی از شما در ایم  که به شما داده
بگذاری تا ام  شود اگر مّدت کمی مرا به تأخیر اندازی و زنده می رسد و بگوید: پروردگارا! چه

نتیجه از زمرۀ صالحان و خوبان شوم؟! * خداوند ھرگز مرگ کسی  احسان و صدقه بدھم و در
گاه از کارھایی است  نمی را به تأخیر اندازد ھنگامی که اجلش فرا رسیده باشد. خداوند کامًال آ

 .»دھید می که انجام
پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بدان، جوانی را قبل از «فرمود:  جرسول خدا

از بیماری، توانگری را قبل از فقر، فراغت را قبل از کار و زندگی  پیری، سالمتی را قبل
 .١»را قبل از مرگ

 اعمالی که پس از مرگ نیز سودآور خواهند بود
تالش کردن در تربیت فرزندان، تا افراد نیک و صالحی ببار آیند و پس از مرگش 
برای او دعا کنند و نیز کوشش در فراگیری علوم مفید و سودمند و نشر کردن آن و 

 حاکم با سند صحیح. روایت مستدرک -١

 

                                         



 ٤٩    هان آخرتج

آوری نموده  گی این موارد را در این حدیث جمعھم ج صدقات جاریه که رسول خدا
 است:
جاریه، علمی که  ۀگردد: صدق می سه چیز قطعھر گاه انسان بمیرد، عمل او جز از «

 .١»رگش برای او دعای خیر کندمفید و سودمند باشد، و فرزند نیک که پس از م
گردد، چیزی است  می یکی از صدقات جاریه که پس از مرگ، به فرد مسلمان ملحق

 که در این حدیث وارد شده است:
د، علمی است که آن را به گرد می یکی از اعمال که پس از مرگ، به مؤمن ملحق«

دیگران آموخته و نشرش کرده است، یا فرزند صالح و نیکی که آن را برجا گذاشته 
است، یا قرآن کریمی که آن را به ارث گذاشته است، یا مسجدی ساخته و یا ساختمانی 

که آن را ای  که آن را برای مسافران بنا نموده است، یا نھری را روان ساخته، و یا صدقه
 .٢»شود می که پس از مرگش به وی ملحقر حیات و صحتش بیرون آورده است، د

 نوشتن وصیت نامه
کند، نوشتن وصیت نامه  می یکی دیگر از مواردی که انسان خود را برای مرگ آماده

است، و سنت است که انسان توصیه کند تا بخشی از مالش را صدقه نماید، چنان که 
و رسول  اند رخی دیگر به چھارم مالشان توصیه نمودهبرخی از صحابه به یک سوم و ب

 خدا فرموده است: 
خداوند این اجازه را به شما داده است که به ھنگام مرگتان به یک سوم اموالتان «

 .٣»د و به اعمال نیکتان افزوده گرددتوصیه نمایید تا آن را صدقه کنی

ُ  ُمْسِلٍم، اْمِرئٍ  َحقُّ  َما« فرمود: ج و نیز رسول خدا
َ

ءٌ  هل نْ  يُِر�دُ  يَشْ
َ
 يَِبيُت  ِ�يِه، يُويِصَ  أ

، ِ�ْ
ْلَتَ

َ
  يل

َّ
تُوَ�ةٌ  َووَِصيَّتُهُ  إِال

ْ
برای مسلمان روا نیست که قصد وصیتی داشته « ٤،»ِعنَْدهُ  َمك

 .»باشد و دو شب بیشتر بخوابد، مگر این که وصیتش را بنویسد و آن را در نزد خود نگه دارد

 صحیح مسلم. -١

 سنن ابن ماجه با سند حسن. -٢

 با سند حسن. سنن ابن ماجه -٣

 صحیح مسلم. -٤

 

                                         



 جهان آخرت           ٥٠

ام،  شنیده ج گوید: از زمانی که این حدیث را از رسول خدا می س عبدالله بن عمر
را نوشته و نزد خود نگه خودم  ۀھیچ شبی بر من نگذشته است، مگر این که وصیت نام

 .١ام داشته

 مرگ با روح ۀرابط
علما در مورد روح که در بدن انسان قرار دارد، اختالف دارند. روح موجودی سبک 

و روغن در زیتون جریان دارد، و ھا  اعضای بدن مانند خون در رگو زنده است که در 
حیات بدن به آن وابسته است، و نیز روح و َنَفس یک چیز و مسکن آنان بدن است، و 

 رسد. می ھر گاه روح از بدن جدا شود، زندگی آدمی بسر
ی جدای ۀمیرد، و مرگ ارواح به منزل نمی روح مخلوق است، اما با جدا شدن از جسم

شوند، بلکه پس از، از بین رفتن جسد  نمی از اجساد است، اما نابودھا  و بیرون آمدن آن
 برند. می مانند و یا در نعمت و یا عذاب بسر می باقی

 حقیقت...
 پسندد،  می ھر کس دیدار الله را بپسندد، الله نیز دیدار او را

 داند. می را ناگوارو ھر کس دیدار الله را ناگوار بداند، الله نیز دیدار او 

 رواه الجماعه. -١
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 احکام میت

ھا و عالیم مرگ برای  دانش و پیشرفت علوم پزشکی، نشانهامروزه با گسترش 
 کنند. می حاضران روشن گشته و به مرگش یقین

میرد، بنابراین، الزم است  می پزشکی ھای اما گاھی انسان بدور از پزشک و دستگاه
ھوش شده است، متمایز  بی رده با کسی کهی مرگ را بشناسد تا فرد مھا  تا انسان نشانه

 گردد.
دارد که بر مسلمان دانستن ای  بنابراین، مرگ، احکام شرعی و مسائل فقھی ویژه
 این مسائل و عالیم و کیفیت غسل و دفن الزم است.

 بنابراین،

 عالیم مرگ کدامند؟ •
 غسل و کفن مّیت چگونه است؟ •
 کیفیت نماز و دفت مّیت چگونه است؟ •

 ی مرگاه  نشانه
 عبارتند از:ھا  گردند و برخی از آن می یی دارد که بر میت ظاھرھا  مرگ نشانه

کند که چیزی به دور  می ھا، گویا چشم به باالی خود نگاه خیره شدن چشم •
 رفته است.

 کج شدن بینی به راست یا چپ. •
 سست شدن فک پایین در اثر سست شدن اعضای بدن در اغلب. •
 سرد شدن جسم در اغلب. •
 سکون قلب و باز ماندن ضربات آن. •

ظاھر گردید، دلیل بر مرگ بوده و ھا  از آنای  بنابراین، ھر گاه این عالمات یا پاره
 وقوع آن نزدیک است.

 



 جهان آخرت           ٥٢

 سوی قبرستان بردن جنازه به
 ج مستحب است که جنازه را زود تجھیز نموده و به قبرستان ببرند. رسول الله

 شانیھا  شانه یشود و مردان آن را بر رو یم ه جنازه آمادهک یھنگام«فرمود: 
 ید. اگر شخص ناصالحیببر د: مرا زودتریگو می باشد، یکیگذارند، اگر شخص ن می

ن آه و فغانش ید؟ ایبر می جاکبر من، مرا  ید: وایگو می د ویآ می فغان و ناله در باشد، به
 .١»افتند می ھوشیبشنوند، بآن را ھا  شنود. و اگر انسان می گریز دیرا بجز انسان، ھر چ

ھمچنین سنت است که میت را زود تجھیز نموده و به دفنش اقدام نماییند. چنان 
در تجھیز و تدفین جنازه شتاب کنید، زیرا اگر نیک است، پس «که رسول خدا فرمود: 

 تان پایینھای ا از گردنبرید و اگر غیر از این است، پس چیز بدی ر می سوی خیر او را به
 .٢»گذارید می

 کنند می سه چیز میت را همراهی
ورزد، از قبیل: جمع  می به برخی امور اھمیت داده و اھتماماش  انسان در زندگی

خوب، منزل و مسکن مرفه.  ھای مال، خرید اثاث و کاال، به دست آوردن ماشین
 دارد و به کارش نیز اھمیت می ھمچنین به زن، فرزند و خانواده توجه خاصی مبذول

 دھد، چه کار خوبی باشد یا کار بدی. می
کند، اموالش از قبیل: ماشین  می اما ھر گاه انسان بمیرد، سه چیز او را ھمراھی

از قبیل برادران و فرزندان، و عملش، اعم از این که نیک بوده است یا اش  و... خانواده
 ماند. می گردند ویکی با او می کنند، دو مورد باز می بد. وقتی او را دفن

ماند و در  می گردند و عمل با او باقی می آری، اھل و خانواده و مال و دوستان باز
کند، آن  می سه چیز میت را ھمراھی«فرمود:  ج شود. رسول خدا می قبر با او داخل

کنند و  می ماند: اھل، مال و عمل او را ھمراھی می گردند و یکی باقی می گاه دو تا باز
 .٣»ماند می گردند و عمل باقی می ازبآن گاه اھل و مال 

 شود، از حیات دنیا به حیات برزخی منتقل می ھمین که روح میت از بدن جدا
 شود. می

 صحیح بخاری. -١

 صحیح مسلم. -٢

 صحیح مسلم. -٣
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 بنابراین، حیات برزخی یعنی چه؟ اوضاع و احوال ساکنان قبور چگونه است؟
 به یاری الله در صفحات آینده در این مورد بحث خواھیم کرد.

 وقفه...
 ای دریغاااا...

 کنند می دھیم که از ما پشت می ما در دنیا به اموری اھمیت
 ورزیم. می شود، غفلت می و از آنچه در قبر با ما ھمراه

 



 جهان آخرت           ٥٤

 عالم برزخ

گویند، چنان که خداوند در مورد دریای شور و  می برزخ حد فاصل میان دو چیز را

یعنی بین دریای شور « .]۲۰من: [الرح ﴾٢٠َ�ۡبغَِيانِ  �َّ  بَۡيَنُهَما بَۡرَزخٞ ﴿شیرین فرموده است: 
 .»و شیرین حایلی قرار دادیم که با ھم مخلوط نشوند

بنابراین، عالم برزخ حایلی است که بین دنیا و جھان آخرت فاصله انداخته است و 
نامند، اعم از این که در قبر دفن شود  می میان مرگ انسان تا زنده شدن را برزخ ۀفاصل

 او را بخوردیا ...ای  غرق شود و یا درندهیا سوخته شود یا در دریا 
شوند  می پس ھر کس بمیرد، او در عالم برزخ قرار دارد و تا روزی که مردگان زنده

َحَدُهُم ﴿فرماید:  می برد. خداوند می در این عالم بسر
َ
ٰٓ إَِذا َجآَء أ قَاَل َرّبِ  ٱلَۡمۡوُت َح�َّ

ۡ�َمُل َ�ٰلِٗحا �ِ  ٩٩ٱرِۡجُعونِ 
َ
ٓ أ َها َ�َِمٌة ُهَو قَآ�ِلَُهاۖ َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ لََعّ�ِ ۚ إِ�َّ ٓ يَما تََرۡ�ُتۚ َ�َّ

 رسد، می و زمانی که مرگ یکی از آنان فرا« .]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٠إَِ�ٰ يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ 
ی را ھای فرصتبکنم و ای  گوید: پروردگارا! مرا (به دنیا) باز گرانید. * تا این که کار شایسته می

جبران نمایم. نه! (ھرگز راه بازگشتی وجود ندارد). این سخنی است که او ام  که از دست داده
 »شوند می راند. در پیش روی ایشان جھان برزخ است تا روزی که برانگیخته می بر زبان

 قبر
برد، و از زمانی که  می قبر، منزل و مسکن انسان است که تا روز قیامت در آن بسر

 فرزند آدم، برادرش را ُکشت و او را در زمین دفن کرد، انسان با قبر آشنا شده است.
گیرند و چشمانشان اشکبار شده و  می نیکان به ھنگام زیارت قبور پند و اندرز

 دانند که روزی در آن سکونت خواھند کرد.  می گردد؛ زیرا می شان نرم و فروتنھای دل
 بنابراین،

 قبر یعنی چه؟ •
 سان در آن چگونه خواھد بود؟حال ان •
 به ما دستور داده است تا به زیارت قبور برویم؟ جچرا پیامبر •
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 داستان
یکی از بستگانش حضور یافت و پس از آن که  ۀعمر بن عبدالعزیز در تشییع جناز

 میت را دفن کردند، رو به مردم کرد و گفت: 
پرسی با  نمی آیا از منای مردم! قبر مرا صدا زد و گفت: ای عمر بن عبدالعزیز! 

را پاره کردم، ھا  را دریدم، بدنھا  دوستان چگونه رفتار کردم؟ گفتم: بلی، گفت: کفن
 را خوردم.ھا  را مکیدم و گوشتھا  خون
بدن چکار کردم؟ گفتم: بلی، گفت: کف  ھای پرسی با پیوندھا و مفصل نمی آیا
ھا و  ، و مفاصل رانھا  ا از شانهرا از بازوھا و بازوھا را از عضدھا و عضدھا رھا  دست

 .را از ھمدیگر جدا کردم!ھا  و قدمھا  زانوھا و ساق
گاه باشید، ھمانا بقای دنیا اندک  آن گاه عمر بن عبدالعزیز به گریه افتاد و گفت: آ

میرد، بنابراین، مغرور و فریب خورده کسی  میاش  شود و زنده می پیراش  است و جوانی
 غرور و فریب شود. است که به دنیا دچار

ھا  کجایند ساکنان زمین که مدائن و شھرھا را بنا کردند، خاک با اجساد آنان و کرم
 ھای گسترده، فرش ھای شان چه کردند، آنان در دنیا بر تختھای با بندھا و استخوان

شان  بردند، خدمتگزاران، آنان را خدمت کرده و اھل و خانواده گرامی می منظم بسر
گذری آنان را صدا بزن، ببین قبرھایشان چقدر با  می وقتی از کنار آنان داشتند! می

چه مانده است و از اش  یشان نزدیک است، از ثروتمندشان بپرس که از سرمایهھا  خانه
 .فقیر بپرس از فقرش چه مانده است؟!

گفتند، و از چشمانشان که با آن به اشیای  می شان بپرس که با آن سخنھای از زبان
نرمشان  ھای ی زیبا و بدنھا  نازک، چھره ھای نگریستند، و از پوست ھا می دیدنی و لذت

ه شده، خوردھا  زیبا نابود شده، گوشت ھای چکار کردند؟ رنگھا  با آنھا  بپرس که کرم
شکسته شده، اعضا ظاھر شده و و ھا  ھا خاک گشته، محاسن از بین رفته، گردن چھره

 .اند مفاصل درھم شکسته
شان کجایند؟ سوگند به الله ھای و گنجھا  دمتگزاران و بردگانشان کجایند؟ سرمایهخ

که برایشان فرشی نگسترانیدند و بالشت و متکایی تدارک ندیدند! آیا آنان در منازل 
برند؟ آیا شب و روزشان یکسان نیست؟ آیا بین  نمی زیر زمین بسر ھای تنھایی و دشت

 ؟ اند یشان جدا نشدهھا  است؟ و آیا از دوستان و خانوادهآنان و عمل فاصله ایجاد نشده 
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ھا  زنند، و خویشاوندان زمین می دورھا  زنانشان شوھر کردند، فرزندانشان در کوچه
نھایت فراخ و وسیع گشته و در  بی شان را تقسیم کردند! قبر برخی از آنانۀو سرمای

 برند. می بسرھا  و لذتھا  نعمت
بری! چه چیزی از  می تاد و گفت: ای کسی که فردا در قبر بسرآنگاه عمر به گریه اف

ت؟ کجایند خوشبوھا و عطریاتت! ھای ی لباسھا  دنیا تو را فریب داده است؟ کجایند پینه
 را از بینات  اول کدام یک از دو گونهھا  ای وای! ِکرم ای؟ ی روزگار چگونهھا  با سختی

الموت برای بیرون بردن من از دنیا با من برد؟ ای وای! از آن چیزی که ملک  می
 .آورد؟! می پروردگارم را برایم ۀکند و نام می برخورد

بازگشت و پس از یک ھفته وفات کرد. اش  آن گاه به سختی گریست و به خانه
 خدایش رحمت کند.

 اندرز...
 توست... ۀقبر خان

 خواه آبادش کنی یا رھایش کنی.

 



 ٥٧    هان آخرتج

 حال انسان در قبر

از خبر داده است، تا خود را آماده سازیم، و  جادث است، پیامبرمانقبر محل حو
 گوناگونشان در دنیا متفاوت خواھد بود... ھای وضعیت مردم در اثر حالت

ی ھا  احوال میت، بیرون آمدن روح، حضور فرشتگان، چگونه دروازه ج رسول خدا
این  ۀشود و... ھم می شود و به روی غیر مؤمنان بسته می بھشت به روی مؤمنین باز

 موارد را با تفصیل بیان نموده است. 
 بنابراین،

 تفاوت مؤمن با غیر مؤمن چیست؟ •
 روح با جسد چه ارتباطی دارد؟ •

 حال مؤمن
بیرون ای  برای تشییع جنازه ج گوید: ما به ھمراه رسول خدا می س براء بن عازب

در کنار قبر نشست، ما نیز در اطراف آن نشستیم، گویا بر سرمان  ج رفتیم، آن حضرت
 گذاشت. می او را در لحد ج و پیامبر اند پرندگان نشسته
ما گفتیم: از عذاب قبر به ». از عذاب قبر به خدا پناه ببرید«فرمود:  ج آن حضرت

یم: از عذاب قبر ما گفت». از عذاب قبر به خدا پناه ببرید«بریم. باز فرمود:  می الله پناه
و ما گفتیم: از » از عذاب قبر به خدا پناه ببرید«سوم فرمود:  ۀبریم. مرتب می به الله پناه

 بریم. می عذاب قبر به الله پناه
گردد،  می مؤمن از دنیا جدا شده و رھسپار آخرت ۀھمانا وقتی بند«گاه فرمود:  آن

 درخشد، به نزد او فرود می یشان بسان خورشیدھا  فرشتگانی سفید رو، گویا چھره
نشینند  می و خوشبوھای بھشت ھمراه دارند و دور از ویھا  آیند، و با خود از کفن می
  .)شوند می منتظر بیرون آمدن روح او(و 

گوید: ای روح پاکیزه! بیرون  می نشیند و می آید و بر بالینش می مرگ ۀآن گاه فرشت
آید و مانند  می بیا. آن گاه روح بیرون بیا! به طرف مغفرت و خوشنودی الله بیرون
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 مرگ آن را بر ۀآن گاه فرشت .١شود می گردد، روان می که از مشکیزه روانای  قطره
دھند و آن روح را  نمی یک چشم به ھم زدن مجال ۀدارد ولی آن فرشتگان به انداز می

ین خوشبویی دھند و مانند خوشبوتر می و خوشبھا قرارھا  گیرند و در آن کفن می از او
 آید. می که در زمین یافته شده است، از آن بیرون

 سفری به آسمان
برند، و از کنار ھر گروھی از فرشتگان  می فرمود: آن را باال ج در ادامه آن حضرت

گویند: این فالنی  می است؟ آنانای  پرسند: ای چه خوشبویی می کنند، آنھا می که عبور
کنند  می بردند، یاد می ش که در دنیا او را نامھای رین نامفرزند فالنی است و از او با بھت

آسمان اول برایش  ۀخواھند و درواز می ورود ۀرسند، و اجاز می تا این که به آسمان اول
 کنند تا این که به آسمان ھفتم می شود و مقربان ھر آسمان وی را تشییع می گشوده

علیین بنویسید و سپس او را به زمین  را درام  بنده ۀفرماید: نام می رسد و خداوند می
گردانم و سپس  می بازگردانید؛ زیرا من آنھا را از زمین آفریدم و دوباره آنھا را به آن باز

 کنم. می بار دیگر از آنجا بیرونشان
آیند و او  می گردد و دو فرشته به نزد او می آن گاه دومرتبه روحش در جسد وی باز

 گوید: پروردگارمن الله است. می رسند؟ پروردگار تو کیست؟پ می نشانند و از او می را
پرسند: این فردی که به  می گوید: دین من اسالم است. می پرسند؟ دین تو چیست؟ می

 پرسند: علمت چیست: می گوید: رسول الله. می سوی شما مبعوث گردید، که بود؟
 کردم.گوید: کتاب خدا را خواندم و به آن ایمان آوردم و تصدیقش  می

راست گفت، برایش در بھشت فرش ام  دھد: بنده می از آسمان نداای  آن گاه منادی
از بھشت را به رویش ای  بھشت او را بپوشانید و دروازه ھای بگسترانید و از لباس

 بگشایید.
رسد و تا آخرین نگاه چشم در قبرش  می آن گاه از نسیم و خوشبویی بھشت به او

 آید و می ی خوب صورت، خوش لباس و خوشبو به نزد ویشود و مرد می وسعت داده
گرداند. این ھمان روزی است که به  می گوید: مژده بگیر به چیزی که تو را شادمان می

گوید:  می پرسد: تو کیستی، زیرا سیمایت از خیر حکایت دارد؟ می شد! می تو وعده داده

 آید. می یعنی با کمال نرمی و آرامش و سکونت و احترام بیرون -١
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شتافتی و در  ھا می و نیکی من عمل نیک تو ھستم، به خدا سوگند! تو در انجام طاعات
 معصیت و نافرمانی الله ُکند بودی. پس الله به تو جزای خیر داد.

 گوید: من عمل نیک تو ھستم، مگر عمل نیک وی چه بود؟ می آری، به او
اعمال نیک او عبارت بودند از: نماز و روزه، نیکوکاری و صدقه، گریه و خوف الله، 

لله، سحر خیزی و خواندن نماز شب برای الله، روزه حج و عمره، قرائت قرآن و محبت ا
گرفتن در روزھا و ترس از خدای جبار، نیک رفتاری با والدین و تحصیل علم، دعوت 

 الی الله و جھاد فی سبیل الله، اینھا بودند اعمال نیک او.
 دھد و شادمان می بیند که او را مژده می وقتی مؤمن این سیمای زیبا و نورانی را

 ھای بیند که قبرش فراخ گشته و رختخواب می نگرد و می رداند و به پیرامونشگ می
نگرد که از بھشت برایش تدارک  می شھای بھشت در آن گسترده شده است، به لباس

در برابر آنچه در بھشت در انتظار او ھستند، ھا  داند که این نعمت می ،اند دیده شده
 باز گردم.ام  قیامت را برپا کن تا به اھل و خانوادهگوید: خدایا!  می ناچیز و حقیرند، لذا

 حال کافر و گناهکار
شود و  می کافر و فاسق از دنیا جدا ۀفرمود: ھمانا وقتی بند ج آن گاه آن حضرت

 ی خشن دارند، فرودھای گردد، فرشتگانی سیاه رنگ که با خود لباس می راھی آخرت
 نشینند. می دوری از وی ۀآیند و با فاصل می

گوید: ای روح خبیث! به سمت خشم  می نشیند و می مرگ بر بالینش ۀآن گاه فرشت
شود. سپس آن را مانند آھنی که  می و ناراضی الله بیرون بیا، و آن در جسدش متفرق

آورند، در این ھنگام  می کشند، روحش را از بدنش بیرون می از پشمھای خیس شده
 رار دارند و فرشتگان آسمان او را نفرینفرشتگانی که در بین زمین و آسمان ق ۀھم
 کنند. می

گیرند و او را  می گیرد و بالفاصله آنان او را از دست وی می گاه فرشته مرگ او را آن
که بر روی ای  ین حیوان مردهتر دھند و روح بسان بدبو می ی خشن قرارھا  در آن پارچه

برند و بر ھیچ جمعی از فرشتگان  می آید و او را باال می زمین بوده است، از جسد بیرون
 گویند: این روح خبیث و ناپاک چیست؟ آنان می کنند، مگر اینکه آنان نمی عبور

گویند: این فالنی فرزند فالنی است و از او به بدترین نامی که در دنیا داشته است،  می
را به خواھند تا دروازه آسمان  می رسند و می برند تا این که به آسمان دنیا می اسم

شود. آن گاه رسول خدا این آیه را  نمی رویشان بگشایند، اما دروازه برایشان گشوده
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بَۡ�ُٰب ﴿ تالوت فرمود:
َ
َمآءِ َ� ُ�َفتَُّح لَُهۡم � ٰ يَلَِج  ٱۡ�َنَّةَ َوَ� يَۡدُخلُوَن  ٱلسَّ ِ� َسّمِ  ٱۡ�ََمُل َح�َّ

 و به بھشت وارد گردد نمی بازدرھای آسمان بر روی آنان « .]٤٠[األعراف:  ﴾ٱۡ�َِياطِ 
 .»شوند مگر این که شتر از سوراخ سوزن خّیاطی بگذرد نمی

زمین بنویسد.  ۀین طبقتر پایین» سجین«را در اش  فرماید: نامه می آن گاه خداوند
 ج شود. در این ھنگام رسول خدا می در این ھنگام روحش به سختی پایین انداخته

ِ ﴿ این آیه را تالوت فرمود: ِ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب َما َخرَّ ِمَن  ٱ�َّ َّ�
َ
َمآءِ فََك� ۡ�ُ َ�َتۡخَطُفُه  ٱلسَّ ۡو  ٱلطَّ

َ
أ

کسی که برای خدا انبازی قرار دھد، انگار از « ]٣١[الحج:  ﴾َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  ٱلّرِ�حُ َ�ۡهوِي بِهِ 
 ی بدن) او رااھ  آسمان فرو افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تّکه

 .»کند می ربایند، یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و درۀ ژرفی) پرتاب می
 آیند و او را می گردد و دو فرشته به نزد او می آن گاه دوباره روحش به جسد باز

 دانم، آنان نمی گوید: ھای، ھای، می پرسند: پروردگارت کیست؟ او می نشانند و از او می
پرسند: این مردی که  می دانم! باز نمی گوید: ھای، ھای، می پرسند: دینت چیست؟ می

گویند:  می دانم! آنان نمی گوید: ھای، ھای، می به سوی شما مبعوث گردید، کیست؟
 .ندانستی و از حق ھم پیروی نکردی!

گوید، پس برایش فرشی  می گوید: دروغ می دھد و می از آسمان نداای  آن گاه فرشته
از آتش برویش بگشایید، آن گاه از گرما و سوزش آتش ای  ز آتش بگسترانید و دروازها

روند  می گردد که پھلوھایش شکسته و درھم فرو می رسد و چنان قبرش تنگ می به او
گوید:  می آید و می ی پلید و زشت به نزد اوھای و آن گاه مردی زشت رو و بدبو، با لباس

کند، تو در اطاعت  می و تو را ناراحتای  که وعده داده شده مژده باد تو را به آن روزی
 الله ُکند و در معصیت و نافرمانی الله چاالک بودی، و خداوند تو را بدترین جزا داد.

گوید: من عمل بد تو  می از شر و بدی حکایت دارد؟ات  پرسد: تو کیستی؟ زیرا چھره می
 ھستم. 
 گر عمل بدش چه بود؟گوید: من عمل زشت تو ھستم! م می آری،

عمل بد وی شرک، سوگند به غیر الله، طواف قبور، نوشیدن شراب، زنا و فحشا، ربا، 
گوش دادن به موسیقی بود، او در برابر افراد خیر خواه متکبر، و بر رب العالمین جسور 

  .باک بود! بی و
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 خورد، ولی آیا حسرت خوردن دردش را درمان می در این لحظه بنده حسرت
 کند؟!. می

 گردد و آیا ریختن اشک برایش سودمند خواھد بود؟! می سخت نادم و پشیمان
 شدی، اشک می نگریستی و مرتکب فحشا و منکر می چرا آن گاه که به محرمات

ریختی؟ چقدر تو را نصیحت کردند که از شرمگاھت حفاظت کن، چشم و گوشت  نمی

 ٱۡصلَوَۡها﴿ رھایی نخواھی یافت.را حفظ کن؟! اینک گریه بکنی یا خیر، از عذاب 
ْ فَ  ٓوا واْ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡمۖ إِ�ََّما ُ�َۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡصِ�ُ ۡو َ� تَۡصِ�ُ

َ
به « .]١٦[الطور:  ﴾١٦أ

 آتش وارد شوید و بدان بسوزید، چه شکیبایی ھم کنید و چه بیتابی، به حال شما تفاوتی
 .»شوید می کارھایی که خودتان کرده اید کیفر داده کند. چرا که تنھا برابر نمی

 گردد که آنچه پس از قبر با آن برخورد می مسکین متوجه ۀدر این ھنگام این بند
 کند، سختتر و شدیدتر خواھد بود. می

گوید: خدایا! قیامت را برپا نکن، آن گاه فردی الل،  می وی«فرمود:  ج آن حضرت
شود که چکشی در دست دارد که اگر کوھی را با آن  می کر و کور بر قبرش گماشته

 زند که به خاک تبدیل می به اوای  شود، با آن چکش چنان ضربه می بزند، خاک
ای  گردند و سپس ضربه می شود، باز دو مرتبه خداوند او را به ھمان حالت اولی باز می

 ۀه جز جن و انس، ھمآورد ک می برای  کند که در اثر آن صدا و ناله می دیگر بر او وارد
 .١»شنوند می موجودات آن را

 وضعیت مردم در قبرھایشان این گونه خواھد بود و وقتی مؤمن از آن با خبر
کند که قبرش باغی از  می آورد و آرزو می کند و به آن ایمان می شود، خود را آماده می
 .ورزد می بھشت گردد، لذا بیشتر به انجام کارھای نیک مبادرت ھای باغ

 دعا...
 بھشت بگردان، ھای خدایا! قبرھایمان را باغی از باغ

 ی آتش نجات بده.ھا  و ما را از گودالی

 مسند احمد. -١
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 روح و جسد رابطۀ

بندگان آن را خواھند  ۀآن حقیقتی انکار ناپذیر است که ھم ھای عذاب قبر و نعمت
 دید، چه در قبر دفن شود یا خیر.

 بنابراین،

 یا جسد؟ آیا عذاب قبر به روح مربوط است •
 محل استقرار ارواح کجاست؟ •
 ارواح مؤمنین و ارواح کفار کجا خواھند بود؟ •

 درآمد
فرماید:  می جز خداوند کسی از حقیقت و طبیعت روح خبر ندارد، چنان که خداوند

وِح� لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ وحُ ُقِل  ٱلرُّ وتِيُتم ّمَِن  ٱلرُّ
ُ
ٓ أ ۡمرِ َرّ�ِ َوَما

َ
 ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِۡلمِ ِمۡن أ

پرسند (که چیست). بگو: روی چیزی است  می از تو (ای محّمد) در بارۀ روح« .]٨٥[اإلسراء: 
گاه است و جز دانش اندکی به شما داده نشده است  .»که تنھا پروردگارم از آن آ

شوند، چه پس از دفن با جسد متصل  می قبر به روح مربوط ھای عذاب یا نعمت
ماند این که جسد بسوزد یا پاره پاره گردد. لذا روح، یا عذاب خواھد دید و باشد یا خیر، 

یا در نعمت خواھد بود، بدون این که نیازی به جسد داشته باشد، از این رو، این روح 
 کند. می است که نعمت یا عذاب را احساس

 محل استقرار ارواح کجاست؟
بود، چنان که برخی در محل استقرار مردم پس از مرگ متفاوت خواھد  پاسخ:

 بھشت و برخی در دوزخ و برخی در زمین و برخی در جایی دیگر خواھند بود.

 ارواح انبیا
ارواح انبیا در حیات برزخی با رفیق اعلی، یعنی در اعلی علیین خواھد بود، چنان 

در شب معراج با آنھا مالقات فرموده و روح حضرت آدم در آسمان  ج که رسول خدا
اول، یحیی و عیسی در آسمان دوم، یوسف در آسمان سوم، ادریس در آسمان چھارم، 
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حضرت ابراھیم در آسمان ھفتم  ھارون در آسمان پنجم، موسی در آسمان ششم و
 .١بود

 ارواح شهدا
 پرندگان سبز خواھد بود.  اما ارواح شھدا در زمان حیات برزخی در شکم

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿در مورد این آیه سوال شد:  ج از رسول خدا ِ قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ  ٱ�َّ
ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ 

َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
و کسانی را که در راه خدا « .]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩أ

 و بدیشان نزد پروردگارشان روزی داده اند ه آنان زندهشوند، مرده مشمار، بلک می کشته
 .»شود می

ارواح آنھا در شکم پرندگان سبز رنگ خواھند بود که در «فرمود:  ج آن حضرت
 ی که بر عرش آویزان ھستند، قرار دارند و از ھر جای بھشت که بخواھند،ھای چراغ

خداوند به سوی آنھا توجه گردند.  می بازھا  و چراغھا  چرند و سپس به آن قندیل می
گویند: چه چیزی  می خواھید و به چیزی اشتھا دارید؟ می فرماید: آیا چیزی می نموده و

چریم؟ خداوند تا سه بار سؤالش را  می اشتھا بکنیم در حالی که ما از ھر جای بھشت
 ھند،کند تا از او چیزی نخوا نمی بینند که خداوند آنھا را رھا می کند و وقتی می تکرار

خواھیم به اجسادمان بازگردیم و بار دیگر در راه تو کشته شویم.  می گویند: خدایا! می
 .٢شوند می ندارند، رھاای  ه خواستهوقتی بینند ک

 تفصیل احوال شھدا
در حیات برزخی خود، دو بال  ج ، پسر عموی رسول اللهس جعفر بن ابی طالب

 کند. می دارد و ھمراه فرشتگان در بھشت پرواز
است، او و ھمسرش جزء مسلمانان نخستین اسالم به  س برادر علی س جعفر

ی ھا  روند. عمرش از بیست و یک سال تجاوز نکرده بود که آزارھا و شکنجه می شمار
به او اجازه داد تا به حبشه ھجرت  ج گوناگونی را در مکه متحمل گردید. آن حضرت

 کند. 

 این مطلب در صحیحین مذکور است. -١

 صحیح مسلم. -٢
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ومش، فردی دارای جاه و منزلت بود، با با این که در مکه در نزد ق س جعفر
شناخت، و قبایلی  نمی به سرزمینی دور دست و نا آشنا، سرزمینی که او رااش  خانواده

فھمید، ھجرت کرد.  نمی شناختند، و زبانی که با آن آشنا نبود و آن را نمی که او آنھا را
قریش اسالم را  شایع گردید که مردمشان  سه سال در حبشه ماند و آن گاه در میان

به حبشه باز گشت، اما متوجه گردید که قریش اسالم اش  ، لذا با خانوادهاند پذیرفته
او را به حبشه  ج و ھنوز بر کفر خویش قرار دارند، لذا دو مرتبه رسول خدا اند نیاورده

 باز گرداند. او به حبشه باز گشت و ھفت سال خود را کامل گردانید.
را فتح کرد، فردی را به حبشه فرستاد تا آنان را خبر  خیبر ج وقتی رسول خدا

 سبا دیدن جعفر ج دھد که به مدینه باز گردند. وقتی وارد مدینه شدند، آن حضرت
را بوسید و او را اش  پیشانی جسخت شادمان گردید. در روایات آمده است که پیامبر

ح خیبر یا بازگشت م، از فتتر نمی دانم از کدام امر شادمان«آغوش کرد و فرمود: 
 ؟»جعفر

 داشت، چنان که به جعفر ج شباھت زیادی با رسول خدا س حضرت جعفر
 .١»تو به سیرت و صورت من شباھت دارد«فرمود:  می

 موته رفتن جعفر به غزوۀ
خبر رسید  ج به خوبی در مدینه استقرار نیافته بود که به رسول خدا سھنوز جعفر

 که روم لشکر بزرگی را برای نبرد با مسلمانان آماده کرده است.
را  س لشکری را برای رویارویی رومیان آماده کرد و زید بن حارثه ج لذا رسول خدا

را امیر خود قرار دھید و اگر  س امیر لشکر قرار داد و فرمود: اگر وی شھید شد، جعفر
 را امیر خود سازید. س شھید شد، عبدالله بن رواحه س جعفر

خداحافظی نموده و رھسپار  ج لشکری سه ھزار نفری آماده شد و با رسول خدا
 گردیدند. 

مسلمانان به موته رسیدند و در رویارویی لشکر روم که صد ھزار جنگجو بودند، قرار 
پرچم را به دست گرفت و شھید شد، آن گاه  س گرفتند. نبرد درگرفت و زید بن حارثه

 روایت در طبقات ابن سعد نیز آمده است. مسند احمد و راویانش نیز ثقه ھستند. ھمچنین این -١
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آن را به دست راست خود گرفت و وارد معرکه شد و چون نبرد به اوج خود  سجعفر
 سرود، از اسبش پایین آمد: می رسید، در حالی که این اشعار را

ــــــا ــــــذا ي ــــــة حب  اـهـــــــواقرتاب اجلن
 

 هاـرشابـــــــــــــ وبـــــــــــــارد طيبـــــــــــــة 
 

ـــــروم ـــــد روم وال ـــــا ق ـــــ دن  هاـعذاب
 

ــــــــــــ  ــــــــــــدة انساب ــــــــــــافرة بعي  هاـك
 

 

 هاـرضابـــــــــــ القيتهـــــــــــا إن عـــــــــــىل
 

 .»آن، نوشیدنی آن پاک و گوارا است است بھشت و نزدیک شدن به چه خوب«
دری  ھای روم، روم است و عذابش نزدیک شده است و آنان کافرند و از نسب«

 .»ھستند
ان را مورد ضربه و ھجوم قرار بر من الزم است که ھر گاه با آنان برخورد کنم، آن«
 .»دھم

 راست گرفته بود، با شمشیرش پرچم را به دست س بنابراین، ھمچنان که جعفر
به دست راستش وارد گردید و دستش ای  جنگید تا این که از طرف رومیان ضربه می

قطع گردید، بالفاصله پرچم را با دست چپ گرفت و دست چپش نیز قطع گردید، آنگاه 
 شھید شد. ،پرچم را با بازوھایش گرفت، و در حالی که سی سال از عمرش نگذشته بود

را در حالی که شھید شده بود، دیدم که نود  س گوید: جعفر می س بن عمرعبدالله 
شمشیر، نیزه و تیر بر پیکرش وجود داشت و به خدا سوگند که یک ضربه بر  ۀضرب

پرچم را به دست گرفت و او نیز شھید  س پشتش نداشت. آن گاه عبدالله بن رواحه
 شکر را به عقب نشینی وادار کرد.شد. در این ھنگام خالد بن ولید پرجم را برداشت و ل

 خبر شھدا در مدینه
 این گونه بازگو س این داستان مجاھدین موته بود، اما داستان مدینه را حضرت انس

 کند:  می
آیا شما را از لشکر «به نزد ما آمد و باالی منبر تشریف برد و فرمود:  ج رسول خدا

و شھید  را زید به دست گرفت پرچم«ما گفتیم: بله، فرمود:  ؟»مجاھدین خبر ندھم
ما گفتیم: خدایا! او را ببخش و بر او رحم کن. باز  .»شد، برایش آمرزش بخواھید

باز  .»یز شھید شد، برایش آمرزش بخواھیدپرچم را جعفر بدست گرفت و او ن«فرمود: 
پرچم را عبدالله بن «ما گفتیم: خدایا! او را ببخش و بر او رحم کن. سپس فرمود: 
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ما گفتیم: خدایا! او  .»یز شھید شد، برایش آمرزش بخواھیدبدست گرفت و او ن رواحه
را ببخش و بر او رحم کن. پیامبر نیز برای آنھا آمرزش طلبید و آن گاه از منبر پایین 

 جعفر رفت. ۀآمد و به خان
گوید: من فرزندانم را شسته و سرھایشان را  می اسما دختر عمیس، ھمسر جعفر

به  ج ردم را خمیر کرده و منتظر آمدن جعفر بودم که ناگاه رسول خداروغن زده و آ
 .»ایم صدا بزنفرزندانم را بر«منزل ما تشریف آورد و فرمود: 

آوردم و  ج گوید: آنھا را در حالی که مانند جوجه بودند، به نزد پیامبر می اسما
گرفتند و  می را دیدند، برای رسیدن به نزد وی از ھمدیگر سبقت ج وقتی رسول الله

پیوسته بر سر آنان  ج بوسیدند. و آن حضرت می خود را به وی آویزان کرده و او را
 کرد. می کشید و گریه می دست

گوید: من گفتم: یا رسول الله! مگر از طرف جعفر خبری به تو رسیده  می اسما
. باز من گفتم: مگر از طرف جعفر خبری به تو خاموش ماند ج است؟ آن حضرت

رسیده است؟ فرمود: جعفر شھید شده است. من گفتم: فرزندان جعفر یتیم شدند، 
 فرزندان جعفر یتیم شدند. 

ترسی؟ من در دنیا و آخرت دوست و  می فرمود: آیا برایشان از فقر ج رسول خدا
گریه  باید زنان«آمد و فرمود: از آنجا بیرون  ج یاور آنھا ھستم. آن گاه رسول خدا

 .١»کننده برای جعفر گریه کنند
برای آل جعفر غذایی درست «باز گشت و فرمود: اش  به خانه ج آن گاه رسول خدا

 ٢».کنید؛ زیرا برایشان مصیبتی رسیده است که آنان را به خود مشغول ساخته است
تی گردید که پھنای آری، جعفر شھید شد و از اھل و مالش جدا شد، اما وارد بھش

 آسمان و زمین است.  ۀآن به انداز
ی آلوده به خون داشت و ھای جعفر را در بھشت دیدم که بال«فرمود:  ج رسول خدا

 .٣»کرد می ا ھمراه با فرشتگان پروازبا آنھ

 .١/٢٤٣االستیعاب البن عبدالبر. -١

 مسند احمد و سنن ترمذی با سند صحیح. -٢

 معجم االوسط طبرانی و مستدرک حاکم با سند صحیح. -٣
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 حمزه نیز این گونه است
را در حیات برزخی دید که بر  س ، سید الشھدا، حمزه بن عبدالمطلبج رسول خدا

دیشب وارد بھشت شدم و به آن نگریستم «فرود:  ج تختی تکیه زنده است. آن حضرت
 .١»بر تختی تکیه زنده است س کند و حمزه می را دیدم که در بھشت پرواز س و جعفر

 برخی از ارواح شھیدان در بھشت
 برند.  می سبز رنگ در بھشت بسرای  برخی از ارواح شھدا در خیمه

سبز رنگ ای  نھری در بھشت در زیر خیمه ۀشھیدان بر کنار«فرمود:  ج رسول خدا
 .٢»رسد می از بھشت به آنانشان  روزیقرار دارند و صبح و شام 

 ارواح مؤمنان غیر شهدا
خورد تا این که خداوند در  می روح مؤمن از درخت بھشت«فرمود:  ج رسول خدا

 .٣»قیامت او را به جسدش باز گرداند روز
بنابراین، ارواح مؤمنین در حیات برزخی بسان پرندگانی خواھد شد که از درختان 

 خورند. می بھشت

 ؟بینند می آیا ارواح مؤمنان ھمدیگر را در بھشت
 کنند و به زیارت یکدیگر می آری، در بھشت ارواح مؤمنان ھمدیگر را مالقات

وقتی مؤمن در حالت «فرمود:  ج گویند. رسول خدا می سخن روند و با ھمدیگر می
 از ابریشم نرم و سفید به نزد او حاضرای  گیرد، فرشتگان با تکه پارچه می احتضار قرار

، به سوی اند گویند: در حالی که خشنود ھستی و از تو نیز خشنود گشته می شوند و می
 .٤بیادگاری که عصبانی نیست، بیرون روح و ریحان و پرور

 مستدرک حاکم با سند صحیح. -١

شرط شیخین  مسند احمد و صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم. حاکم گفته است: این حدیث به -٢
 صحیح است.

 سنن نسائی و ابن ماجه با سند صحیح. -٣

در این جمله به وی مژده داده شده است، یعنی با بھترین شیوه و آسانترین راه به دیدار  -٤
 پروردگارت بیرون بیا.
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آید و فرشتگان او را دست به  می گاه با حالت خوشبوترین عطر از جسد بیرون آن
گویند: این  می رسند و اھل آسمان می آسمان ۀگیرند تا این که به درواز می دست

آورند که  می خوشبوترین بویی که از زمین آورده اید، چیست؟ آن گاه ارواح مؤمنان را
 گردند بسان از کسی که عزیزش از سفر باز گردد. آنان از او می با دیدن او شادمانتر

گویند: او را  می پرسند: فالنی فرزند فالنی چه شد؟ فالنی چه شد؟ باز با ھمدیگر می
گوید: مگر او به  می و وقتی او .١برد می بگذارید؛ زیرا او ھنوز در اندوه و رنج دنیا بسر

 .اند ا به گودال دوزخ بردهگویند: او ر می نزد شما نیامده است: آنان
یی خشن ھا  گیرد، فرشتگان عذاب با پارچه می اما وقتی کافر در حالت احتضار قرار

، به سوی اند گویند: درحالی که ناراضی و از تو ناراض شده می آیند و به او می و درشت
و آید  می بیرونای  آن گاه روحش بسان بدبوترین حیوان مرده ٢عذاب الھی بیرون بیا.

گویند: این چه بوی بدی است؟  می آورند. آنان می ی زمینھا  پس از آن او را به دروازه
 .٣»آورند می و را به نزد ارواح کفارتا این که ا

 شناسند. می کنند و ھمدیگر را می آری، ارواح نیکان با ھم مالقات

 شهدا
ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿فرماید:  می پروردگارمان در مورد شھدا چنین قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ

 ِ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  ٱ�َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
ُ َفرِِحَ� بَِمآ َءاتَٮُٰهُم  ١٦٩أ  ۦِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ

 یعنی او را رھا کنید تا مقداری از غم و اندوه دنیا استراحت کند آن گاه آنچه را که از او -١
 دھد. خالصه این که ارواح مؤمنان از کسی که تازه به نزد آنھا می اھید به شما پاسخخو می
پرسند که چه شدند و حال و وضع آنان چگونه بوده  اند می رود، از دوستانی که در دنیا داشته می

 گوید: فالنی قبل از من مرده است، مگر به نزد شما در بھشت نیامده است؟ آنان می است؟ او نیز
 .اند گویند: او را به دوزخ برده می

 سخت و خشن از دوزخ با خود دارند و از روی زجر و تعذیب به او ھای  یعنی فرشتگان پارچه -٢
 گویند: به سوی عذاب الھی بیرون بیا. می

سنن نسائی. آلبانی نیز این حدیث را صحیح دانسته است. یعنی روح کافر و فاسق با حالت بوی  -٣
 و آن را به آسمان گویند: این چه بوی بدی است؟ می د تا جایی که فرشتگانآی می بدی بیرون

 پایین زمین ھای  شود، بلکه او را به دروازه نمی آسمان به روی وی باز ھای  برند، چون دروازه نمی
 برند می

 

                                         



 ٦٩    هان آخرتج

 ِ وَن ب ِينَ َو�َۡسَتۡبِ�ُ �َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم �  ١٧٠َ�َۡزنُونَ  لَۡم يَۡلَحُقوا

وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن  ِ ۞�َۡسَتۡبِ�ُ نَّ  ٱ�َّ
َ
َ َوفَۡضٖل َوأ ۡجَر  ٱ�َّ

َ
[آل عمران:  ﴾١٧١ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ� يُِضيُع أ

و  اند شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده می و کسانی را که در راه خدا کشته« .]١٧١-١٦٩
آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و کرم  شود * می بدیشان نزد پروردگارشان روزی داده

و بدیشان  اند خود بدیشان داده است، خوشحالند به خاطر کسانی که بعد از آنان مانده
. این است که ترس و ھراسی بر ایشان نیست و آنان اندوھگین نخواھند شد. * اند نپیوسته

فضل و کرمی که او بدیشان روا شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا بدانان داده است و 
دیده است ، و خوشوقت و مسرورند از این که (می بینند) خداوند اجر و پاداش مؤمنان را 

  .»دھد نمی ضایع نکرده و ھدر
این آیات فضیلت و کرامت شھدا را به تصویر کشیده و فضل و احسانی را که خداوند 

ت و در ضمن بازماندگان آنان را بر آنان ارزانی داشته است را به نمایش گذاشته اس
کند تا خود  می خواند و آنان را آماده می تسلیت نموده و آنان را به صبر و شکیبایی فرا

 را برای جھاد فی سبیل الله و کشته شدن آماده کنند.

ِينَ َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿بنابراین، تفسیر آیه این گونه است:  ِ قُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ عنی ی ﴾ٱ�َّ
شوند، و ھدفشان  می آنان که در جھاد با دشمنان خدا برای اعالی دین خدا کشته

 اعالی کلمه الله است.

ۡمَ�ٰتَۢ�﴿
َ
یعنی گمان نبری که آنان مردند و نابود شدند، و لذت دنیا و بھره بردن از  ﴾أ

رالکرامه و در نزد پروردگارشان در دا اند لذایذ آن را از دست دادند؛ بلکه اینک آنان زنده
 برند. می بسر

 برند. می بھرهھا  یعنی در درجات عالی از انواع نعمت ﴾ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ ﴿

ٓ َءاتَٮُٰهُم ﴿ ُ فَرِِحَ� بَِما برند، شادمان  می به این وضعی که در آن بر ﴾ِمن فَۡضلِهِ  ٱ�َّ
فراوان، نیکو و با عظمت، چشمانشان خنک و روانشان  ھای ھستند و به خاطر نعمت

 فرخنده است.
کامل شد، خداوند وضعیت آنان را چنین بیان شان  و شادمانی ھای وقتی نعمت

ِ ﴿کرد:  وَن ب ِينَ َو�َۡسَتۡبِ�ُ ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهمۡ  ٱ�َّ  یعنی ھمدیگر را مژده ﴾لَۡم يَۡلَحُقوا
و آنچه را که آنان  اند و ھنوز به آنان نپیوسته اند ندهدھند به حضور برادرانشان که ز می

 ، آنھا نیز به آن خواھند رسید. اند دریافت کرده
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�َّ َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ ﴿
َ
و آنان در نزد پروردگارشان بیم آن را نخواھند  ﴾�

ند که آنان را شان به پایان برسد و نگران نسل و فرزندانشان نیستھای داشت که نعمت
 در دنیا رھا کردند.

 نماید:  می درآخر آیات خداوند آنان را این گونه توصیف

وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن ﴿ ِ �َۡسَتۡبِ�ُ نَّ  ٱ�َّ
َ
َ َوفَۡضٖل َوأ ۡجَر  ٱ�َّ

َ
یعنی:  ﴾١٧١ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َ� يُِضيُع أ

کرمی که او بدیشان  شاد و خوشحالند به خاطر نعمتی که خدا بدانان داده است و فضل و«
روا دیده است ، و خوشوقت و مسرورند از این که (می بینند) خداوند اجر و پاداش مؤمنان را 

 .»دھد نمی ضایع نکرده و ھدر
خواھیم ما را سعادتمند زنده نگه داشته و مرگمان را با شھادت بگرداند و  می از خدا

 ھمراه بگرداند.ما را با پرھیزگاران محشور داشته و با پیامبران 
 نتیجه...

 نعمت و عذاب قبر بر روح خواھد بود،
 اما جسم با آن مشارکت خواھد داشت.

 



 ٧١    هان آخرتج

 دالیل عذاب و نعمت قبر

قبر، نخستین منزلگاه آخرت است و برای کسی که عملش را نیکو بگرداند و برای 
را  دیدار الھی آماده باشد، محل سرور و شادمانی خواھد بود. و برای کسی که عملش

بد نموده و در اطاعت و فرمانبرداری از پروردگارش کوتاھی و غفلت نماید، محل 
 تاریکی و وحشت خواھد بود.

قبر، نخستین منزل آخرت است، اگر بنده از آنجا نجات «فرمود:  ج رسول خدا
مسیر پس از آن  یافت، سفر پس از آن آسانتر خواھد بود، و اگر از آن رھایی نیافت،

 .١»د بودخواھ تر سخت
 بنابراین،

 دھد، چیست؟ می دالیل آنچه در قبر روی •
 گردد؟ می سوال در قبر از چه زمانی آغاز •
 آیا مردگان متوجه زیارت زندگان خواھند شد یا خیر؟ •

 درآمد
قبر از جمله ایمان به غیب، و از اصول ایمان است و  ھای ایمان به عذاب و نعمت

دالیل فراوانی در قرآن و احادیث پیامبر وجود دارند که بر اثبات عذاب و نعمت قبر 
 داللت دارند.

 دالیل عذاب و نعمت قبر
 فرماید:  می خداوند در مورد آل فرعون 

ۚ  �ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدوّٗ  ٱ�َّارُ ﴿ ا اَعةُ  َ�ُقومُ  مَ َو�َوۡ  وََعِشّيٗ َشدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

 و آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاھان آنان بدان عرضه« .]٤٦[غافر:  ﴾٤٦ٱۡلَعَذابِ 
شود (خدا به فرشتگان  می شوند. (این عذاب برزخ ایشان است) و اّما روزی که قیامت برپا می

 .»(و پیروان او) را به شدیدترین عذاب دچار سازیددھد) خاندان فرعون  می دستور

 سنن ترمذی، ابن ماجه و حاکم با سند صحیح. -١
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بنابراین، آنان صبح و شام بر آتش عرضه خواھند شد، آن گاه پس از برپایی قیامت 
 به عذاب جھنم عرضه خواھند شد.

وَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظي�ٖ ﴿ و نیز خداوند فرموده است: َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّ رَّ ُ�ُهم مَّ [التوبة:  ﴾َسُنَعّذِ

 .»گردند می دھیم. سپس (در آخرت) روانۀ عذاب بزرگی می ایشان را دو بار عذاب« .]١٠١
بنابراین، عذاب اول بر کافران و منافقان در دنیاست که خداوند آنان را غمگین و 
اندوھگین و سازد و عذاب دوم در قبر خواھد بود وآنگھی پس از برپایی و فرا رسیدن 

 شود. می رداندهقیامت، به عذاب بزرگ دوزخ برگ
 گذارند و دوستانش بر می را در قبرشای  ه بندهک یھنگام«فرمود:  ج رسول خدا

 .١»شنود می شان رایپاھا یت صدایروند، م می گردند و می
ن یدرباره اپرسند:  می ھمین حدیث آمده است که وقتی از کافر و منافق ۀدر ادام

 گوید:  می او ؟یگفت می چه جمحمد  یعنیشخص، 
ند: تو یگو می گفتم. به او می زین گفتند، من می دانم. ھر چه مردم نمی یزیچمن 
بر فرق  یمکمح ۀ، ضربیآھن کی. سپس، با پتیه بدانک یردک یو نه سع یندانست
 ۀ، ھمھا  و جنھا  ه بجز انسانکدھد  می سر یادیوبند. آنگاه، چنان فرک می سرش،

 ٢».شنوند می ادش رایمخلوقات اطراف او، فر
 اگر بیم آن نبود که شما مردگان خویش را دفن«فرمود:  ج نیز آن حضرتو 

 .٤ ٣»شنوم، شما را بشنواند می ه منخواستم تا عذاب قبری را ک می کردید، از الله نمی

 .٥»من عذاب القرب كوأعوذ ب«فرمود:  می گونه در دعاھایش این ج آن حضرت
 .»برم می خدایا از عذاب قبر به تو پناه«

 .١»عذاب قبر حق است«فرمود: و نیز 

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢

قدرت شنیدن صدای مردگان را به پیامبر داده بود، لذا خواست دعا کند تا آنچه از یعنی خداوند  -٣
شنود، به امتش بشنواند تا مایۀ عبرت و اندرز آنان شود، اما از این امر  می عذاب مردگان را که

 بیمناک شد که مردم از ترس عذاب قبر ھمدیگر را پس از مرگ دفن نکنند.
 صحیح مسلم. -٤

 متفق علیه. -٥

 

                                         



 ٧٣    هان آخرتج

 شوند؟ می قبر برخوردار های چه کسانی از نعمت
  فرماید: می قبر از آن مؤمنین خواھند شد. خداوند ھای نعمت

ِينَ ﴿ ْ َطّيِبَِ� َ�ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�َتَوفَّٮُٰهُم  ٱ�َّ بَِما ُكنُتۡم  ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
گیرند  می ھایی که (به ھنگام مرگ) فرشتگان جانشان را ھمان« .]٣٢[النحل:  ﴾٣٢َ�ۡعَملُونَ 

گویند:  می در حالی که پاکیزه (از کفر و معاصی) و شادان (از رویارویی با پروردگار) ھستند.
د و) به خاطر آیی نمی درودتان باد! (در امان خدایید و از امروز به ناراحتی و بالیی دچار

 .»کرده اید به بھشت در آیید می کارھایی که
گذارند و  می را در قبرشای  ه بندهک یھنگام: «اند و نیز رسول خدا فرموده

 ...»روند می گردند و می دوستانش بر
پرسند:  می ینشانند و از و می ند، او رایآ می دو فرشته نزد او«آمده است:  ۀدر ادام

دھم  می یدھد: من گواھ می ؟ جوابیگفت می چه جمحمد  یعنین شخص، یدرباره ا
گاه خود در روزخ یند: به جایگو میھا  بنده خدا و رسول اوست. فرشته ج ه محمدک

 .٢»رده استکدر بھشت، عوض  ییتو با جا ین. خداوند آن را براکنگاه 
در احادیث بیان کرده است که مؤمن به سؤاالت فرشتگان  ج ھمچنین رسول خدا

راست گفت، برایش ام  دھد: بنده می از آسمان نداای  گاه منادی آن«دھد:  می پاسخ
 ھای از بھشت برایش بگشایید و او را از لباسای  فرشی را از بھشت پھن کنید و دروازه

قبرش تا رسد و  می شبھشتی لباس بپوشانید، آن گاه از خوشبویی بھشت به مشام
 .٣»شود می انتھای چشمش وسیع

 بینند؟ می چه افرادی در قبر عذاب
خداوند نافرمانان و گردنکشان را به عذاب قبر تھدید کرده است و در حقیقت عذاب 

، اند قبر، از آن کافران است، اما مؤمنان نافرمان نیز به سبب گناھانی که مرتکب شده
 بینند. می نیز در قبر عذاب

 متفق علیه. -١

داد، ولی اینک  می کردی، خداوند جایت را در دوزخ قرار می متفق علیه، یعنی اگر الله را نافرمانی -٢
 تو را در بھشت جای داده است.

 ابوداود. -٣
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ن دو یا«از کنار دو قبر عبور کرد و فرمود:  ج گوید: رسول خدا می س ابن عباس
از آنان،  یکی، یبل«سپس فرمود: ». یشوند اما نه بخاطر گناه بزرگ می نفر، عذاب داده

 ج رمکآنگاه، رسول ا». نمود می ینی، سخن چیگریرد و دک یز نمیاز ادرار خود، پرھ
از آن دو  یکی یرد و ھر قسمت آن را روکخواست. آن را دو قسمت  یتِر درخت  ۀشاخ

 ید است تا زمانیام«؟ فرمود: یردکن یدند: چرا چنیپرس جقبر، گذاشت. از رسول الله 
 .١»ف دھدینشده است، خداوند، عذاب آنان را تخف کن دو شاخه، خشیه اک

 دهد؟ می از عذاب قبر نجات تر ۀ آیا گذاشتن شاخ
ی آن ھا  انجام داد، این از ویژگی ج زیرا این کاری که رسول خداپاسخ: خیر، 

عت من در عذاب امیدوارم که خداوند با شفا«فرمود:  ج بود، چون پیامبر ج حضرت
 .»آنھا تخفیف بیاورد

کند،  می گذارد، گویا خود را تزکیه میای  شاخه ج و نیز کسی که پس از رسول خدا
 او از عذاب بندگانش بکاھد؟  ۀد که خداوند به وسیلزیرا او در چه جایگاھی قرار دار

زمانی بر قبر آنھا، آن شاخه را گذاشت که از عذاب آنان باخبر  ج و نیز رسول خدا
 بیند؟ می داند که صاحب قبر عذاب می گردید، اما اینک چه کسی

 شود؟ می چه زمانی در قبر از میت سوال آغاز
دفن او فارغ شوند، آن گاه روحش به جسد  جواب: زمانی که میت را دفن کنند و از

 س شود. چنان که حضرت عثمان می گردد و سؤال و پرسش از وی آغاز می وی باز
 ایستاد و می شد، در کنار قبرش می از دفن میت فارغ ج ھر گاه رسول خدا«گفت: 

 فرمود: برای برادرتان آمرزش بخواھید و برایش دعای ثابت قدمی بخواھید؛ زیرا می
 .٢»گیرد می اینک وی مورد سوال قرار

 متفق علیه. -١

 ابوداود و حاکم با سند صحیح. -٢
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 شنوند؟ می آیا مردم صدای عذاب قبر را
 ج توانند صدای عذاب قبر را بشنوند. چنان که رسول خدا نمی پاسخ: جن و انس

موجودات  ۀزنند که جز جن و انس ھم می چنان فریادی«در مورد کافر فرمود: 
 .١»دشنون می صدایش را

 شنوند. می ر راالبته حیوانات صدای عذاب قب
آمدند و با او در  لدر روایت آمده است که دو پیرزن از پیرزنان یھود نزد عایشه 

از  لبه خانه تشریف آورد، عایشه  ج مورد عذاب قبر سخن گفتند، وقتی رسول خدا
آن دو راست گفتند: آنان در قبر «فرمود:  ج وی در مورد عذاب قبر پرسید. آن حضرت

 . ٢»شنوند می که حیوانات صدای آن را بینند می چنان عذاب

 شنود؟ می آیا مرده صدای زندگان را
پاسخ: اھل علم در این مورد اختالف نظر دارند، اما قول راجح این است که صدای  

نَت بُِمۡسِمعٖ ﴿ فرموده است: شنود. چنان که خداوند نمی آنان را
َ
ن َوَمآ أ  ﴾ۡلُقُبورِ ٱ ِ�  مَّ

 .»توانی مردگان آرمیده در گورھا را شنوا گردانی نمی و تو« .]۲۲[فاطر: 
 ج شنود. چنان که رسول خدا می شان راھای کنند، صدای کفش می اما وقتی او را دفن

 گردند و می گذارند و دوستانش بر می را در قبرشای  ه بندهک یھنگام«فرمود: 
 .٣»شنود می شان رایپاھا یت صدایروند، م می

 بیند؟ یاهلش عذاب م ۀآیا مرده به گری
ه نوحه خوانده شود، به ک یتیھر م یبرا«فرمود:  ج جواب، آری، چون رسول خدا

 .٤»شود می سبب آن نوحه، عذاب داده
بیند  می اصل این است که میت به خاطر اعمالش مورد محاسبه قرار گرفته و عذاب

به سبب عمل شود، پس چگونه در حدیث آمده است که میت  می یا از نعمت برخوردار
 بیند؟ می دیگران عذاب

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢

 متفق علیه. -٣

 متفق علیه. -٤
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 جواب: در زمان جاھلیت مرسوم بود که ھر گاه کسی نزدیک بود، بمیرد، توصیه
کرد که برایم نوحه بخوانید و گریبانتان را پاره کنید، تا برای مردم ثابت گردد که او  می

 بود. می نزد آنھا محبوب بوده و دوست داشتند زنده
 به ھمسرش این گونه توصیه کرد: چان که یکی به ھنگام مرگش

ــــ ــــتُّ ف ــــ أبكينيإذا م ــــا أا ـبم ــــهأن  هل
 

 ج

 

ي هلهأ قِّ  ١معبـد علی اجليـب يـا ابـن وشُ
 

 

من است و  ۀیعنی: ای دختر معبد! ھر گاه من ُمردم چنان برایم گریه کن که شایست
 برایم گریبانت را پاره کن.

 دیگری نیز گفته است: 

قـــــل ال بثنتـــــني بْكينيأفـــــ مـــــتّ  إذا  يُ
 

ـــــذبتِ   ـــــات ورشّ  ك ـــــ الباكي  ٢هاـكذوبُ
 

گویی، و بدترین  می ھر گاه ُمردم، دو سال کامل برایم گریه کن، اما باز ھم دروغ«
 .»ن گریه کنده، دروغگوترین آنھایندزنا

دادند، مرتکب شود،  می پس اگر مسلمان چنان عملی را که اھل جاھلیت انجام
 بیند. می قبر عذاب رود و به خاطر آن در می عملش معصیتی بشمار

 :اند برخی در تشریح این حدیث چنین گفته
 بیند که از عادت آنان خبر داشته باشد که آنان بر او گریه می زمانی میت عذاب

کنند و قبال آنھا را دیده است که بر مردگان خود  می کنند و گریبانشان را پاره می
این کار باز ندارد، در این صورت  و در عین حال آنان را قبل از مرگش از اند چنین کرده

 بیند. می عذاب
 شود. می که میت در اثر کار آنان دردمند شده و متاثر اند گونه گفته و نیز برخی این

 خواھیم که رحمت و خشنودی خود را شامل حال ما بگرداند. آمین. می از خداوند
 باور...

 ھستند ای  عذاب و نعمت قبر از جمله امور غیبی
 که ایمان آوردن به آن الزم است، 

 ما درک نشود. ۀاگر چه با حواس پنجگان

 .٥/٩٦٦نقل از مشکاة المصابیح، به  -١

 )۴۷: ص( والمخضرمین والجاھلیین المتقدمین أشعار من والنظائر األشباه -٢
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 احوال مردم در عالم برزخ و حیات برزخی 

گویند،  می عالم برزخ به مدت زمان بین مرگ و برانگیخته شدن و زنده شدن انسان
 کهشود  می جنیان و انسیانی ۀاعم از این که در قبر دفن شود، یا خیر و این شامل ھم

 میرند. می
 ج حیات برزخی بر اساس اعمال بندگان متفاوت و گوناگون خواھد بود، و رسول خدا

 گوناگون خبر داده است. ھای ما را از این حالت
 بنابراین،

 احوال مردم در قبر چگونه خواھد بود؟ •
 ؟اند در قبر چگونهھا  و عذابھا  انواع نعمت •
 ؟اند در این مورد چیزی را دیده جآیا پیامبر •

 درآمد
سخنانش از وحی الھی  ۀگوید، بلکه ھم نمی از روی ھوی و ھوس سخن جپیامبر

افتند و  می گیرند، و در سخنانش ما را از رویدادھایی که در عالم برزخ اتفاق می نشأت
ی است که ھای بلکه خود آنھا را مشاھده کرده، خبر داده است، یکی از آن اتفاقات، عذاب

 یند. ب می انسان در قبر
رحمت و مھربانی خداوند بر خشم و غضبش سبقت برده است؛ زیرا او بسیار 
 آمرزنده، مھربان و سخی است، اما به ھنگام خشم، جبار خواھد بود و کسی جز خودش

 تواند خشمش را فروکش نماید.  نمی
دھند،  می که در قبر رویھا  از روی ھشدار و یادآوری، ما را از برخی عذاب جپیامبر

خبر ساخته است، چنان که برخی از آنھا را در خواب دیده است، برای ما بازگو نموده  با
رود و خواب پیامبران راست و حقیقت  می است، زیرا خواب انبیا، نوعی وحی به شمار

 است.
 رو به طرف مردم ھا،از نماز پس جد: رسول الله یگو می س سمره بن جندب

 یخواب یسک؟ اگر »ده استید یاز شما خواب یسک ،شبیا دیآ«د: یپرس می رد وک می
 ریآن را تعبخواست،  می ه خداکآن طور  ج رد. و رسول اللهک می انیده بود، بید
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 یاز شما خواب یسک ،شبیا دیآ«د: یحسب عادت پرس ج رسول الله ،یرد. روزک می
 م. یا دهیند یر، ما خوابی: خمیگفت؟ »ده استید

ه دو نفر نزد من آمدند، دستم کدم یخواب د ،شبیمن د یول«فرمود:  ج حضرت آن
شخص نشسته و شخص  یک ،ن مقدس بردند. در آنجایرا گرفتند و مرا به طرف سرزم

ن اطرف دھ یکقالب را در  ،ستادهیدر دست داشت. شخص ا یستاده و قالبیا یگرید
گر یآن را در طرف د ،د و بعدیشک می تا پشت سر او وبرد  می فرو ،شخص نشسته

 طرف اول دھانش درست ،ن فاصلهید. در ایشک می تا پشت سر او وداد  می قرار شنادھ
ست؟ ین چی: ادمیپرسرد. ک می رارکارش را تکستاده دوباره ھمان یو مرد ا .شد می

 م جلوتر. یگفتند: برو
ده است و یخواب ،ه به پشتکم یدیرس یه به شخصکنیم تا ایبه راھمان ادامه داد

. وبدک می سرشه در دست دارد، بر کرا  یتخته سنگستاده و ینارش اک یگریشخص د
آورد،  می ه آن شخص سنگ راک یافتد. و تا وقت می غلتد و دور می و آن سنگ

 مجددا آن سر را با سنگ ،گردد و آن شخص یدوباره به حالت اول برم ،ستهکسرش
 م. یلوتر بروج گفتند: ست؟کین یدم: ایشود. پرس می رارکن عمل ھمچنان تیوبد و اک می

 ،آن هم. دھانیدیه مانند تنور بود، رسک ینار خندقکه کنیتا ام یبراه خود ادامه داد
از زنان ای  عدهافروخته شده بود.  یر آن، آتشیو در زع بود. یار وسیداخلش بس تنگ و

 باالآنھا د، یشک می ه آتش زبانهک یبودند. ھنگام ،و مردان لخت و برھنه در آن خندق
ه آتش ک یھنگام ند. ویایرون بیب ،خندق هبود از دھان یکه نزدک یطوره بآمدند  می
راھت ؟ گفتند: به ستین چیادم: یرفتند. پرس می داخل خندق فرو رد،ک می شکفرو

 ادامه بده. 
ه در کم یدیرا د یم و شخصیدیخون رساز  ینھربه ه کنیتا ام یسپس، براه افتاد

ش یسنگ، پ یو مقدارستاده است. یا نھرنار ک ،گرید یشخص ستاده ویا ،وسط نھر
د. اما یایرون بیبخواست  می افتاد و می براهه وسط نھر بود، ک یمردش قرار دارد. یرو

 یوسط نھر برمبه د و او را یوبک می در دھانش یرون نھر بود، سنگیه بک یشخص
چست؟ گفتند: به راھت ادامه  نیدم: ایشد. پرس می رارکار ھمچنان تکن یا گرداند. و

 بده. 
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به راھمان ادامه دادیم تا این که به مردی بسیار بدشکل و بدقیافه رسیدیم و او 
کرد و پیوسته در این کار و زحمت  می کرد و برای آن ھیزم جمع می آتشی را روشن

 کرد. پرسیدم این کیست؟ گفتند: به راھت ادامه بده. نمی توقفای  بود و لحظه
ه در کم یدیار سر سبز و شاداب رسیبس یه به باغکنیم تا ایادامه دادش یخو به راه

نشسته  کودکرمرد و چند یپ یکر آن، یو در زوجود داشت.  یار بزرگیدرخت بسآن، 
 ییبایبه ز یه ھرگز ساختمانکبردند  یبه ساختمان ،درخت یمرا باال ،. آن دو نفربودند

 ده بودم. یند ،آن
مرا از  ،ردند. سپسک می یدر آن ساختمان زندگ کودکرمرد، جوان، زن و یپای  عده

ار یبس ،ه از ساختمان اولکگر بردند ید یردند و به ساختمانکرون یب ،آن ساختمان
. ردندک می یجوان زندگ رمرد ویپ یتعداد ،ن ساختمان ھمیباتر بود. در ایبھتر و ز

 ادامه بده.گفتم: اینھا چه کسانی ھستند: گفتند: به راھت 
باز به راھمان ادامه دادیم، تا این که به درخت بزرگی رسیدیم، که مانند آن درخت 
بزرگ و زیبا ندیده بودم، آنان کفتند: باالی این درخت برو و ما باالی آن رفتیم، آن گاه 

آن وارد  ۀ، که از طال و نقره درست شده بود، به دروازبه شھری بسیار زیبا رسیدیم
ورود خواستیم و آنان در را برای ما گشودند، افرادی را دیدیم که نصف  ۀزشدیم و اجا

شان بسیار بد قیافه و بد ھای  یشان بسیار زیبا و خوبصورت بود و نصف چھرهھا  چھره
شکل بود، آن دو نفر گفتند: بروید و خود را در این نھر بیندازید، در آنجا نھری روان 

د، آنان خود را در آن نھر انداختند و باز گشتند در بود که آبش بسیار سفید و شفاف بو
 بدشان عوض شده بود و بسیار خوب صورت بودند. ۀحالی که آن قیاف

آنان گفتند: این جنت العدن ھست و این منزل توست، آن گاه چشمانم را باال 
گرفتم و کاخی بسان ابر سفید مشاھده کردم، آنان گفتند: این منزل توست. من گفتم: 

به شما برکت دھد، بگذارید در آن داخل شوم، آنان گفتند، االن خیر، ولی در آن  خدا
 شد.  داخل خواھی

ھا  نون آن صحنهکد. ھم ایرا به من نشان داد یمختلف ھای صحنه ،گفتم: تمام شب
 د. یح دھیم توضیرا برا

ه مردم کبود  ییشد، دروغگو می ه دھان او پارهک ی، شخصبلهگفتند:  ،آن دو نفر
ش به گوشه ھای ه دروغک یبه طور ،رساندند می گرانیرده به دکاو را گوش  ھای  دروغ

 امت است. یتا روز ق ،ن مجازات دروغگوید. و ایرس می اینار دنکو
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ه خداوند او را علم و معارف کبود  یسکشد،  می دهیوبکه سر او با سنگ ک یسکو 
 د و روزھا را به غفلتیخواب میھا  رد. شبک نمی عمل ،اما او بدان ،قرآن داده بود

گرفتار خواھد  ،ن عذابیدر ھم ،امتیرد. او تا قک نمی عمل یام الھکگذراند و به اح می
 بود. 
 اران بودند. ک، زنا یدیه برھنه در تنور دکرا  یسانک

 ، ربا خوار بود. یدیدخون ه در نھر کرا  یشخص
 بود   میابراھ ،یدیدر درخت یه با چند بچه زکرا  یھنسالکو مرد 

 . اند ، کسانی ھستند که بر فطرت زاده شدهاطراف او جمع شده بودندکه  و کودکانی
 ج گردند؟ پیامبر می در این ھنگام صحابه پرسیدند: آیا فرزندان مشرکان نیز شامل

 .١دکان مشرکان نیز شامل خواھند بودفرمود: آری، کو
زشت بود، کسانی ھستند که شان ۀشان زیبا و نصف چھرۀو آنان که نصف چھر

 .٢»خداوند از آنان درگذر نموده است و اند عمل نیک و بد را با ھم مرتکب شده
 خواھیم که ما را قرین رحمت خودش قرار دھد. می از الله

 اندرز...
 عذاب قبر سخت و دردناک است، 

 تر و پایدارتر است. اما عذاب آخرت، سخت
 

میرند، وارد  می سالگی ١٥یعنی فرزندان مسلمین که در سن کودکی و قبل از بلوغت قبل از سن  -١
دین توحید، گیرند، و منظور از فطرت،  می شوند و تحت کفالت حضرت ابراھیم قرار می بھشت

پرسیدند و آن  در مورد فرزندان مشرکان ج یکتاپرستی است از این رو صحابه از رسول خدا
 شوند و تحت کفالت حضرت ابراھیم قرار می جواب دادند که آنھا نیز وارد بھشد ج حضرت

 گیرند. می
 بخاری و ابن حبان و روایت از مجموع دو کتاب گرفته شده است. -٢
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 اسباب عذاب قبر

آنان اسبابی دارند و خداوند حالل و حرام را برای ما با  ھای عذاب قبر یا نعمت
و اسباب گمراھی و ھدایت را روشن ساخته و بر ھیچ کسی ستم  اند تفصیل بیان کرده

 دارد.  نمی روا
 بنابراین،

 اسباب عذاب قبر کدامند؟ •
 اسباب نعمت در قبر کدامند؟ •
 انسان چگونه خود را برای آنھا آماده سازد؟ •

 درآمد
بیند که در انجام آنھا به عذاب  می کس در نصوص شریعت تأمل نماید، اعمالی راھر 

دادن در قبر تھدید آمده و یا به نعمت در قبر وعده داده شده است و این بدان جھت 
 است تا انسان برحذر و بیدار باشد.

 از جمله:

 شرک و کفر
: نماز، دعا، قربانی، شرک، بزرگترین گناه است و آن این که بنده عباداتش از قبیل 

 استغاثه و یاری خواستن را متوجه کسی غیر از الله بگرداند.
 در میان سخنانش به ھنگام سخن راندن از کیفر کافر در قبر فرمود: ج رسول خدا

کند که گرزی آھنین بدست  می گاه خداوند فردی کور و الل را بر او مسلط آن«
 بر وی واردای  شود، با آن گرز چنان ضربه می دارد که اگر آن را به کوھی بزنند، خاک

شنوند و در اثر آن  می اھل مشرق و مغرب صدای آن را ۀکند که جز جن و انس، ھم می
 .١»گردد می و دوباره روح به وی باز شود می خاک

 توضیح این گرز آھنین، در حدیث دیگری این گونه آمده است: 

 صحیح. ابوداود با سند -١
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توانند آن را حمل کنند.  نمی موجودات مشرق و مغرب جمع شوند، ۀاگر ھم«
 .١»روند می د که پھلوھایش درھم دیگرشو می گیرد و چنان تنگ می قبرش از آن شعله

 پرهیز نکردن از ادرار
یعنی توجه نکردن در نظافت به ھنگام دفع ادرار که پس از ادرار اثر آن بر لباس 

 باقی بماند.
نکردن در ادرار خواھد  پرھیز اغلب عذاب قبر به خاطر«فرمود:  ج رسول خدا

 .٢»بود
خواند  می بنابراین، بر مسلمان الزم است که در نظافت بدن، لباس و جایی که نماز

 دقت کند و نظافتش را رعایت کند.

 سخن چینی
سخن چینی یعنی رد و بدل کردن سخنان مردم به خاطر فتنه انگیزی و ایجاد 

 دشمنی و عداوت و به راه انداختن فساد و فتنه.
 بن عباس فرمود:ا

 یصدا . (ناگھان)ردک می عبور ،هکا مینه یمد ھای  غ از با ینار باغکاز  ج رمکا ینب
ن دو یا«فرمود:  ج . رسول اللهبودندعذاب گرفتار شان  یدر قبرھاه کد یرا شندو نفر 

 ،از آنان یکی ،یبل«. سپس فرمود: »یشوند، اما نه بخاطر گناه بزرگ می عذاب داده ،نفر
 ». نمود می ینیسخن چ ،یگریرد و دک یز نمیپرھ ،از ادرار خود

رد و ھر قسمت کآن را دو قسمت خواست.  یدرخت ترِ   ۀشاخ ج رمکآن گاه، رسول ا
 گذاشت. ، براز آن دو ق یکی یرورا  آن

دو ن یه اک یاست تا زمان دیام«؟ فرمود: یردکن ی: چرا چندندیپرس جاز رسول الله 
 .٤، ٣»ف دھدیعذاب آنان را تخف ،، خداونداست نشده کخش ،شاخه

 بیھقی در شعب االیمان. در سند این حدیث اشکال وجود دارد.  ١

 مستدرک حاکم با سند صحیح. -٢

 بخاری و مسلم. -٣

 سؤال: آیا گذاشتن شاخۀ درخت در نجات از عذاب قبر دخالتی دارد؟ -٤
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 بت مبتال است، در عالم برزخ در قبرش عذابیغ یماریه به بک یسکن یھمچن
 فرمود:  ج بیند. رسول خدا می

ی از ِمس داشتند و با آن ھای  در شب معراج از کنار افرادی گذشتم که ناخن«
جبرئیل! اینھا چه افرادی  خراشیدند، گفتیم: ای می خود را ھای  و سینهھا  چھره

 وردند و آبروی مردم راخ می ھستند؟ گفت: اینھا کسانی ھستند که گوشت مردم را
 .١»ریختند می

 خیانت در اموال غنیمت
آورند و قبل از  می دزدی کردن از اموال غنیمت که مجاھدان آن را در جھاد بدست

 که منجر به عذاب قبرتقسیم آن مورد دستبرد قرار گیرند، از جمله اسبابی است 

ِت بَِما َغلَّ يَۡوَم ﴿شود. خداوند فرموده است:  می
ۡ
[آل عمران:  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةَِوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ

مت) خیانت ورزد، در روز رستاخیز آنچه را که در آن خیانت یو ھر کس (در اموال غن« .]۱۶۱
 ،»آورد می کرده است با خود (به صحنۀ محشر)

 اموال غنیمت از اسبابی است که مرتکب آن در قبر عذاببنابراین، خیانت در 
 بیند.  می

را به غنیمت ای  گوید: ما در فتح مکه ھیچ طال و نقره می س حضرت ابوھریره
به  ج نبردیم، بلکه غنیمت ما در خیبر، گاو، شتر، کاال و باغ بود، آن گاه با رسول خدا

ھمراه بود که فردی از بنی ضباب آن به نام مدعم ای  وادی القری رفتیم، و با وی برده
آورد،  می را پایین ج ھدیه کرده بود. در این میان که او رحل پیامبر ج را به آن حضرت

ناگھان تیری شلیک شد و به آن برده اصابت کرد. مردم گفتند: شھادتش مبارک باد. 
وی  که در روز خیبر برداشته و سھمای  فرمود: به خدا سوگند! پارچه ج رسول خدا

وی بود. چنان که امام  ھای  انجام دادند، از ویژگی ج جواب: خیر، چون این کاری که آن حضرت
فرمود: دوست داشتم که به خاطر شفاعتم در عذاب  ج مسلم روایت کرده است که رسول خدا

را اش  گذارد، گویا خود را تزکیه نموده و پاکی می آنان تخفیف بیاید. نیز کسی که بر قبر شاخۀ تر
ران تخفیف بیاورد؟ رساند، زیرا او کیست که خداوند به وسیلۀ او در عذاب دیگ می به اثبات

بینند،  می بر قبر آنان شاخه گذاشت که متوجه شد که آنان عذاب ج ھمچنین زمانی رسول الله
 بیند؟ می دانند که صاحب این قبر عذاب می اما دیگران از کجا

 ابوداود با سند صحیح. -١
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نبوده و مسئول تقسم غنایم به او نداده است، برایش آتشی شعله ور شده است. آن گاه 
ین چیزی را شنید، یک یا دو بند کفش را آورد و گفت: ا ج مردی که این سخن پیامبر
نیز فرمود: یک بند کفش یا دو بند کفش  ج ام، آن حضرت است که من آن را برداشته

 .١»دبه آتش دوزخ تبدیل خواھند ش

 افطار کردن رمضان بدون عذر
واجب است که مسلمان از طلوع فجر صادق تا غروب خورشید روزه بگیرد و بر 
کسی که روزه بر او واجب است، جایز نیست که قبل از غروب خورشید افطار کند، و 

 شود. می گر نه گناه کار شده و مستحق کیفر
دو نفر آمدند و بازوھایم را  در آن حال که من خواب بودم،«فرمود:  ج رسول خدا

توانم باال بروم، آنھا گفتند: ما  نمی گرفتند و مرا به کوھی بردند و گفتند: باال برو، گفتم:
کنیم، من باال رفتم و وقتی به وسط کوه رسیدم، سر و صد و جیغ  می آن را برایت آسان

دند: اینھا سر و داد به گوشم رسید! پرسیدم: اینھا چه صداھایی ھستند؟ آنان جواب دا
، دوباره به راھمان ادامه دادیم و به نزد افرادی رسیدیم که بر اند صداھای دوزخیان
و دو طرف دھانشان پاره شده و از آنھا خون  اند آویزانشان  پای ۀعصب کلفت پاشن

جاری است. پرسیدم: اینھا چه کسانی ھستند؟ گفتند: اینھا کسانی ھستند که قبل از 
 .٢»خورند می خود را ۀرسیدن وقت افطار، روز

از احادیث بودند که از اسبابی پرده بر داشته بودند که منجر به عذاب ای  اینھا پاره
 شوند. می قبر

 .فایده..
 آشنایی مسلمان از احوال اھل قبور،

 گردد تا از اسباب عذاب پرھیز نماید. می باعث

 بخاری و مسلم. -١

 معجم طبرانی، مستدرک حاکم و صحیح ابن خزیمه با سند صحیح. -٢
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 نجات از عذاب قبر

 اند مسلمان وظیفه دارد تا از روی اطاعت و تقرب الی الله، بر اموری که بر او واجب
 عمل نموده و از آنچه نھی شده است، باز آید.

 رھانند، خبر داده است.  می نیز از اموری که انسان را از عذاب قبر ج رسول خدا
 بنابراین،

 آن اعمال کدامند؟ •
 ؟اند چرا این اعمال بر اعمال دیگر مقدم شده •
 فضیلت این اعمال چیست؟ •

 درآمد
عموما کارھای شایسته و نیک برای بنده سودمند واقع شده و درجات وی را در 

نیز اعمال صالح مراتب و درجاتی دارند که برخی از برخی  برند و می دنیا و آخرت باال
شوند، بیان  می اعمالی را که باعث نجات آدمی ج دیگر افضلتر است و رسول خدا

 نموده است که برخی از آنھا عبارتند از:

 نماز
نماز، باالترین عبادتھاست و ھر کس بر آن محافظت نماید، دینش را حفاظت نموده 

ضایع گرداند، اعمال دیگر را بیشتر ضایع خواھد نمود. نماز صاحبش را و ھر کس آن را 
 دھد. می از عذاب قبر نجات

 زکات
اسالم مھم اسالم است، و این حق خداوند در مال  ھای زکات یکی از ارکان و ستون 

 ، صرف گردد. اند قرآن ذکر شده است که اھل آن که ھشت موردند و در

 روزه
فرضی رمضان است و پس از  ۀاسالم است و بزرگترین آن، روز روزه نیز یکی از ارکان

دوشنبه و پنجشنبه، روز عاشورا، عرفه و دیگر  ۀنفلی است، مانند روز ھای  آن روزه
 روزھایی که فضیلت دارند.
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 انجام کارهای نیک
گردد، از  می انجام کار نیک یک مفھوم عامی است که بسیاری از عبادات را شامل

 معروف، نھی از منکر، ایجاد صلح و آشتی بین مردم و...قبیل: امر به 

 رحم ۀصدقه و صل
 شود. می صدقه، لفظ عامی است و شامل صدقه کردن مال، لباس، کاال و...

رحمی با والدین، و نیکوکاری و نرمی و  ۀرحمی، صل ۀو نیز باالترین نوع صل
 مالطفت با آنان است.

 کار نیک و معروف
شود که خداوند دستور  می عامی است و شامل ھر عملی کار نیک و معروف، لفظ

داده است. بنابراین، لبخند، نصیحت و خیر خواھی، صدقه و... از جمله کارھای نیک و 
 روند. می معروف به شمار

 رفتاری با مردم احسان و خوش
 این ھم مفھوم عامی دارد و شامل دادن ھدیه به مردم، خوشرفتاری با دیگران و...

 شود. می
 . اند این فضایل را در حدیثی بیان فرموده ۀھم ج رسول خدا
اوست، البته وی صدای  ۀسوگند به ذاتی که جانم در قبض«فرمود:  ج آن حضرت

شنود، پس اگر مؤمن بوده است، نماز  می کنند، می آنان را وقتی که پشت ھای کفش
احسان و باالی سر، زکات قسمت راست، روزه سمت چپ، کارھای نیک، معروف و 

 گیرند. وقتی عذاب از باالی سر می خوش رفتاری به مردم در قسمت پاھایش قرار
 گوید: از سمت من راھی برای عذاب نداری، وقتی از سمت راست می آید، نماز می
آید، روزه به دفاع  می گوید: از طرف من راه نیست، چون از قسمت چپ می آید زکات می

 نیز راھی برای عذاب نیست و وقتی از سمت پاھاگوید: از سمت من  می پرداخته و
ما ھم راھی برای  گویند: از طرف می آید، کارھای نیک و معروف و احسان به مردم، می

 .١عذاب دادن نیست

طبرانی، ابن حبان و حاکم که آن رال صحیح دانسته و ذھبی نیز با وی بر حسن بودن این  -١
 حدیث موافقت کرده است.
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شود، اگر مؤمن است،  می وقتی انسان وارد قبرش«فرمود:  ج و نیز آن حضرت
 عذاب از جانب نماز ۀتی فرشتکنند، و وق می اعمالش از قبیل نماز و روزه او را احاطه

گرداند  می آید، روزه نیز او را بر می گرداند و چون از سمت روزه می آید، نماز او را بر می
 .١»کند می و از صاحبش دفاع

 پناه بردن به الله از عذاب قبر
دھد. از  می دعا و پناه بردن به الله، برای بنده مفید است و او را از عذاب قبر نجات

 ن که از الله بخواھد تا او را از عذاب قبر نجات دھد.جمله ای

،«یکی از دعاھای آن حضرت این بود:    اللُّهمَّ
ِّ

 َواجلنُْبً  َوالَكَسِل، الَعْجزِ  منَ  بَِك  اُعوذُ  ِا�
  َوابُلْخِل، َوالَهَرم،

ً
بارخدایا! من از سستی و کسالت، بزدلی و «.٢»الَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  ُعوذُ  َوأ

 .»برم می بخل و از عذاب قبر به تو پناه پیری،
این کلمات را به ما مانند آموزش  ج گوید: رسول خدا می س سعد بن ابی وقاص

ْن «نویسندگی تعلیم داد: 
َ
ُعوُذ بَِك أ

َ
، َوأ نُْبِ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمَن اجل

َ
ُْخِل، َوأ ُعوُذ بَِك ِمَن ابلْ

َ
اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

رَْذِل 
َ
 أ

َ
 إِىل

رَدَّ
ُ
َقرْبِ أ

ْ
ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب ال

َ
ْ�يَا َوأ ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة ادلُّ

َ
ُعُمِر، َوأ

ْ
ا! یخدا« :یعنی. »ال

 ا (دجال) و عذاب قبر، به تو پناهیدن ۀه باعث ذلت گردد، فتنک ی، فرتوت شدنیاز بخل، بزدل
 ».برم می

خواندند:  می به کثرت این دعاھا را ج گوید: آن حضرت می لحضرت عایشه 

ُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة انلَّاِر، وََعَذاِب انلَّاِر، «
َ
، َوِمْن رَشِّ وَ اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ َقرْبِ

ْ
، وََعَذاِب ال َقرْبِ

ْ
ِمْن فِتْنَِة ال

الِ  جَّ َمِسيِح ادلَّ
ْ
َفْقِر، ،فِتْنَِة ال

ْ
ِغَ�  َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة ال

ْ
 ۀاز فتن  ا!یخدا« یعنی». َوِمْن رَشِّ فِتْنَِة ال

فقر و از شّر  ۀح دجال، از شر فتنیمس ۀش قبر و عذاب آن، از فتنیجھنم و عذاب آن، از آزما
 ».برم می به تو پناه ،یه داریسرما ۀفتن

ھمچنین مشروع است که ما به ھنگام نماز میت برای وی دعا کنیم که خداوند او 
 را از عذاب قبر نجات دھد.

شنیدم که به ھنگام نماز خواندن  ج از رسول خداگوید: من  می س عوف بن مالک

ُ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «بر میتی این دعا را خواند: 
َ

ِرمْ  َ�نْهُ  َواْ�ُف  واََعفِهِ  َوارمَْحْهُ  هل
ْ
�

َ
ُ  َوأ

َ
عْ  نُُزهل  َووَسِّ

 مسند احمد و طبرانی با سند صحیح. -١

 صحیح مسلم. ٢
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هُ  ُمْدَخلَهُ 
ْ
َماءِ  َواْغِسل

ْ
ِج  بِال

ْ
رَبَدِ  َواثلَّل

ْ
هِ  َوال ََطايَا ِمنَ  َوَ�قِّ

ْ
يَْت  َكَما اخل ْ�يََض  اثلَّوَْب  َ�قَّ

َ
 ِمنَ  األ

�َِس  ُ  ادلَّ
ْ

بِْدهل
َ
ا َداًرا َوأ ْهالً  َداِرهِ  ِمنْ  َخْ�ً

َ
ا َوأ ْهِلهِ  ِمنْ  َخْ�ً

َ
ا َوَزوًْجا أ هُ  َزوِْجهِ  ِمنْ  َخْ�ً

ْ
ْدِخل

َ
َنَّةَ  َوأ

ْ
 اجل

ِعْذهُ 
َ
َقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  َوأ

ْ
وْ  ال

َ
مورد مغفرت و رحمت قرار بده، خدایا! او را « .١»ارِ انلَّ  َعَذاِب  ِمنْ  أ

او را را عفو کن، و از وی درگذر و جای او را وسیع بگردان، او را گرامی بدار، و با آب و برف و 
شود، او  می پاکھا  سفید از چرک ۀیخ او را غسل ده، از گناھان چنان پاکش بگردان که پارچ

واده، و ھمسری بھتر از این ھمسر بھتر از این خانای  بھتر از این خانه، خانوادهای  را خانه
 .»عنایت فرما. پروردگارا! او را در بھشت داخل نما و از عذاب قبر و عذاب دوزخ نجات بده

 یابند می افرادی که از عذاب قبر نجات

شوند.  می که باعث نجات از عذاب قبر اند از اعمالی خبر داده ج رسول خدا
که خداوند برخی از مردم را از عذاب ھمچنین در برخی از نصوص شریعت آمده است 

 دھد. برخی از آنان عبارتند از: می قبر نجات

 شهید
ی دشمن پیش سو جھاد فی سبیل الله و با اخالص بهشھید کسی است که برای 

 گاه کشته شود. رود و فرار نکند و آن
پرسیدند: حال آن افرادی چگونه است که در قبرھایشان عذاب  ج از رسول خدا 
خشش آزمایشی که در در«فرمود:  ج شوند، جز شھیدان؟ آن حضرت می داده

 .٢»شمشیرھا وجود دارد، کافی است
کند و به ھنگام شّدت نبرد،  می یعنی پایمردی و ثبات مجاھدی که در راه خدا جھاد

کند، بیانگر عظمت ایمان در قلبش است و تا دم مرگ بر ایمانش ثابت  نمی به عقب فرار
ازی نیست که در قبرش مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد یا از قدم است، پس نی

 ایمانش به الله و تصدیقش به پیامبر از وی سوال شود.

 مسلم. صحیح -١

 سنن نسائی. -٢
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 کند می کسی که در راه خدا مرزبانی
کند تا از دشمنان اسالم جلوگیری نماید.  می کسی که در مرزھای اسالم، پاسداری

ز اسالم، اھل و فرزندانشان را رھا بنابراین، مرزداران مجاھدی که به خاطر دفاع ا
 ، از فضیلت باالیی برخوردارند.اند کرده

گردد، جز کسی که در راه  می عمل ھر میتی مختومه ۀپروند«فرمود:  ج رسول خدا
کند و از عذاب قبر  می مرزداری در راه الله جان دھد، زیرا عملش تا روز قیامت رشد

 .١»یابد می نجات
پاسداری یک شبانه روز، از روزه داشتن آن روز و «فرمود:  ج و نیز رسول خدا

داد، برایش  می عبادت شب آن بھتر و باالتر است، و اگر بمیرد، عملی که آن را انجام
 .٢»یابد می از فتنه انگیزی در امان یابد و می یابد، و رزقش برای او ادامه می جریان

 فردی که با بیماری شکم بمیرد
گناھان و رفع درجات قرار داده است، برخی از این  ۀباعث کفار خداوند، بالھا را

 باشد.ھا  بالھا، بیماری درد و یا مرگی است که به سبب این بیماری
 میرد، در قبرش عذاب دادهھر کسی در اثر بیماری شکم ب«فرمود:  ج رسول خدا

 .٣»شود نمی
 بیماری شکم عبارت است از سرطان شکم، کبد و دیگر و...

 کسی که در«کند که فرمود:  می این مطلب را تایید ج این حدیث رسول الله و نیز
 .٤»اثر بیماری شکم بمیرد، شھید است

 ملک در هر شب ۀخواندن سور
را به ھا  فضیلت خواندن برخی سوره ج قرآن، مبارک است، ولی رسول خدا ۀھم

ِيتََ�َٰرَك ﴿ ۀآنھا یکی سور ۀصورت ویژه بیان کرده است که از جمل ِ  ٱ�َّ  ﴾ٱلُۡمۡلُك �َِيِده
 دھد. می است؛ زیرا این سوره انسان را از عذاب قبر نجات .]۱: ک[المل

 سنن ابوداود و ترمذی. -١

 صحیح مسلم. -٢

 سنن ترمذی و نسائی با سند صحیح. -٣

 صحیح بخاری. -٤
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 .١»کند می ملک، از عذاب قبر جلوگیری ۀسور«فرمود:  ج رسول خدا
را بخواند، این » تبارک الذی« ۀگوید: ھر کس، در ھر شب سور می س ابن مسعود

به این سوره،  ج کند. ما در زمان رسول خدا می سوره از عذاب وی در قبر جلوگیری
د عمل است که ھر کس آن را بخوانای  گفتیم. ھمانا در کتاب خدا سوره می »مانعه«

 .٢زیاد و خوب انجام داده است

 چسبد می هر کسی که در قبر دفن شود، قبر به او
این کسی که عرش «فرمود:  س در مورد سعد بن معاذ ج چنان که رسول خدا

آسمان برایش گشوده شدند و ھفتاد ھزار  ھای  برایش به لرزه در آمد و دروازهرحمان 
سبیده شد و حضور یافتند، به سختی در آغوش قبر چاش  فرشته در تشییع جنازه
 .٤، ٣» سپس از آن رھایی یافت

 نور...
 ھر کس، اعمال نجات بخش از عذاب قبر را بر خود الزم بگیرد،

 برخوردار خواھد شد.او خوشبخت بوده و از نعمت 
 
 

 ابن مردویه با سند صحیح. -١

 سنن نسائی با سند صحیح. -٢
 سنن نسائی با سند صحیح. -٣

کنم و موضوع قبر و قیامت را پس از  می ش. که این مطالب را تصحیح ٢٩/١٠/١٣٩٢اینک  -٤
اد کنم، که استاد بلند پایۀ حدیث، عالم ربانی، مخلص و مجاھد، است می ترجمه ویرایش و بازنگری

برجستۀ دارالعلوم حقانیه ایرانشھر، موالنا دوست محمد رئیسی، پس از عمری در خدمت عرصۀ 
 علم و دین دارفانی را وداع گفت، روحش شاد و راھش پر رھرو باد. آمین.
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 روند نمی مخلوقاتی که از بین

شود و جز ُملک او  می پروردگارمان زنده و پاینده است و جز ذات او ھر چیزی نابود
 رود.  می از بینھا  و فرمانرواییھا  ُملک ۀھم

 ٱۡ�ََ�ٰلِ َو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو  ٢٦ُ�ُّ َمۡن َعلَۡيَها فَانٖ ﴿خداوند متعال فرموده است: 
ۡكَرامِ وَ  ھمۀ چیزھا و ھمۀ کسانی که بر روی زمین ھستند، « .]٢٧-٢٦[الرحمن:  ﴾٢٧ٱۡ�ِ

 .»ماند و بس می گردند. * و تنھا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می دستخوش فنا
 میرند و خاک آنھا را می شوند، می موجودات روی زمین نابود و فنا ۀآری، ھم

 شود که برخی از این موارد مستثنی ھستند. می صوص شرعی فھمیدهخورد، اما از ن می
 این امور کدامند؟ •
 معنای عدم فنای آنھا چیست؟ •

 درآمد
گذارد، و  می برد و ھر چه را بخواھد باقی می خداوند ھر چه را بخواھد از بین

 مخلوقات ۀکند؛ بنابراین، ھم می گزیند و اختیار می پروردگارت ھر چه را بخواھد بر
  روند، جز ھشت مورد که عبارتند از: می میرند و از بین می

 آخرین استخوان ستون فقرات (دنبالیچه)
 رود، جز ھمین قسمت از بدن که از بین می زیرا کل جسد انسان فنا شده و از بین

 آفریند. می رود و خداوند انسان را از نو از ھمین استخوان نمی
خورد، جز آخرین استخوان  می آدم را خاک بدن فرزند ۀھم«فرمود:  ج رسول خدا

 .١»گردد می فریده شده و خلقتش تکمیلستون فقرات که از آن آ

 ارواح
داند، اما قوام و حیات جسد، به آن  می علم طبیعت و حقیقت روح را فقط الله

رود  می میرد و روح به آسمان می وابسته است. لذا ھر گاه روح از جسد جدا شود، جسد

 صحیح مسلم. -١
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شوند و اگر بد باشد، درھای  می باشد، درھای آسمان به رویش گشوده و اگر نیک
 آسمان به رویش بسته و گشوده نخواھند شد، اما در ھر دو حالت، روح به جسد باز

 گردد. می
 فرماید: می در مورد شھدا ج رود. رسول خدا می اما ارواح از بین

ی ھستند که بر ھای  دیلارواح شھدا در شکم پرندگان سبزی قرار دارد که درون قن«
 بازھا  سپس به آن قندیلچرند و  می عرش آویزانند، ھر موقع بخواھند در بھشت

 .١»گردند می
ای  ھمانا روح مؤمن پرنده«در مورد ارواح مؤمنین فرموده است:  ج اما رسول خدا

امت او را به گیرد تا این که خداوند در روز قی می شود که در درختان بھشت قرار می
 .٢»گرداند می سدش بازج

 بهشت و دوزخ
خداوند آنھا را برای اکرام و گرامی داشتن فرمانبرداران و تحقیر و ذلیل گردانیدن 

روند. خداوند فرموده  نمی مانند و از بین می بدکاران آفریده است و برای ھمیشه باقی

بَٗدا﴿است: 
َ
 .»مانند می تا به ابد در آنجاھا جاودانه«، ]٥٧:  النساء[ ﴾َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 عرش
گیرد، و پروردگارمان  می گویند که پادشاھان بر آن قرار می عرش، در لغت به تختی
جالل و عظمت اوست. خداوند در ھفت جا در قرآن کریم  ۀنیز عرشی دارند که شایست

 از استوای خویش بر عرش یاد کرده است.
 خوانیم: می چنان که در قرآن

خداوند مھربانی است که بر عرش « .]٥[طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
 .»مستوی شده است

سپس بر عرش قرار « .]٥٤[األعراف:  ﴾ٱلَۡعۡرِش َ�َ  ٱۡسَتَوىٰ  ُ�مَّ ﴿فرماید:  می و نیز
 .»گرفت

 صحیح مسلم. -١

 سنن نسایی با سند صحیح. -٢
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عرش، نخستین مخلوقی است که خداوند آن را برای بقا آفریده است، نه برای فنا؛ 
روند،  می مخلوقات نابود شده و از بین ۀه ھنگام دمیدن در صور دوم که ھملذا عرش ب

 شود. نمی نابود

 کرسی
گفته است.  شکرسی، محل دو قدم پروردگامان است، آن گونه که بن عباس 

 .١رود نمی کرسی باقی است و از بین بنابراین،

 حورالعین
 و مانند سایر مخلوقات از بین اند عبارتند از زنان بھشتی که برای بھشت آفریده شده

 روند. نمی

 لوح
 لوح، عبارت است از لوح محفوظ که خداوند در آن تقدیر بندگان را نوشته و از بین

 رود. نمی

 قلم
قلم مخلوقی است که خداوند آن را آفریده و به آن دستور داده است تا اعمال 

وند آفرید، قلم بود و نخستین چیزی که خدا«فرمود:  ج بندگان را بنویسد. رسول خدا
یر بندگان به آن دستور داد و فرمود: بنویس، گفت، خدایا! چه بنویسم؟ الله فرمود: تقد

  .٢»را تا روز قیامت بنویس
روند، در این دو بیت شعر جمع کرده  نمی سیوطی این ھشت مورد را که از بین

 است:

ــــــا ـه مُّ عُ ــــــاء يَ ــــــكم البـق ــــــانية ح  ثم
 
 

ــز العــدم والبـاقـــون يفمـــن اخلـلـــق    حيِّ
 
 

 جنـــةونـــار  هـــي العـــرش والكــريس
   

 رواح كــذا اللــوح والقلــموعجــب واأل 
 

 .٢٢٣ف، صفات الله الواردة فی الکتاب والسنة، العلوی للسقا -١

 ابوداود و ترمذی، با سَند صحیح. -٢

 

                                         



 جهان آخرت           ٩٤

اقی از بین شوند و ب می ھشت موردند که از میان مخلوقات، حکم بقا شامل آنھا«
 .»شوند می رفته و نابود

(آخرین و آنھا عبارتند از: عرش، کرسی، بھشت، دوزخ، استخوان دنبالیچه «
 .»ماستخوان ستون فقرات)، ارواح، لوح و قل

 باور...
 آفریند، می پروردگارمان ھر چه بخواھد،

 و ھر چه بخواھد جاوید نگه داشته 
 گرداند. می و ھر چه را بخواھد نابود

 



 ٩٥    هان آخرتج

 هفت مسأله در مورد قبر

اشتباھات و باورھای غلطی در میان مردم رواج دارد که در جاھایی از کشورھای 
 و دوست داشتم در پایان بحث قبور به آنھا اشاره کنم. اند جھان گسترش یافته

 باورھا و مسائلی در مورد قبر خطاھا و اشتباھات مردم در این مورد •
 عالج و درمان این اشتباھات چیست؟ •

 درآمد
فرستاده است، تا ھا  خداوند پیامبران را به عنوان معلم و خیرخواه به سوی انسان

غلط و اشتباه آنان را باز  ھای سوی خیر و ھدایت رھنمون شوند و از راه آنان را به
دارند. بنابراین، احکام و رھنمودھایی از پیامبرمان مربوط به قبور به اثبات رسیده است 

 که برخی از این قرارند:

 اول مسألۀ
دریافت عذاب و بھرھمندی در قبر از جمله امور غیبی ھستند که با عقل و خرد 

درک و فھم نیستند و ایمان به غیب یکی از صفات مھم و بارز مؤمنان است. چنان  قابل

ِينَ  ٢َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَّقِ�َ  ٱۡلِكَ�ُٰب َ�ٰلَِك  ١الٓمٓ ﴿فرماید:  می که خداوند  ٱ�َّ
 ِ نیست و الف. الم. میم. * این کتاب ھیچ گمانی در آن « .]٣-١[البقرة:  ﴾ٱۡلَغۡيبِ يُۡؤِمُنوَن ب

 ».دارند می راھنمای پرھیزگاران است. * آن کسانی که به دنیای نادیده باور
مناسب است بدانیم که مراد از عذاب قبر، ھمان عذاب برزخ است، بنابراین، ھر 

شود، چه در قبر  می کس بمیرد و مستحق عذاب باشد، قطعا آن عذاب دامنگیر وی
خویش سازد، یا بسوزد و خاکستر گردد و  ۀاو را طعمای  دفن شود یا این که درنده

اعدام از بین برود یا در دریا غرق شود،.  ۀذرات بدنش در ھوا پراکنده گردند، یا به وسیل
 شود، روح و جسد این افراد نیز عذاب می لذا ھمان گونه که فرد در قبر گرفتار عذاب

 بینند. می
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 دوم مسألۀ
شوند، سر و  می به ویژه زنان به آن گرفتار یکی از امور حرام و ناجایز که اغلب مردم

 صدا و نوحه سرایی و گریه و شیون است.
بت) به سر وصورت خود بزند و یه (ھنگام مصک یسک«فرمود:  ج رسول الله

 .١»ستیاورد، از ما نیبر زبان ب یند و سخن جاھلکبانش را پاره یگر
نکند، در روز قیامت در زن نوحه خوان اگر قبل از مرگش توبه «و نیز فرموده است: 

 .٢»قطران و چادری از جرب خواھد داشتخیزد که پیراھنی از  می حالی بر
بنابراین، ھر کسی که مصیبتی برایش روی داد و فرزند و عزیزی را از دست داد، 

اش، از  ه باشد، و در قبال صبر و شکیباییباید صبر پیشه کند و از الله امید پاداش داشت
 الله پاداش بزرگ را امید داشته باشد. 

مؤمنم  ۀزاِن بندیاز عز یکید: ھرگاه، یفرما می خداوند متعال «فرمود:  ج رسو ل الله
، جز یت اجر و ثواب، صبر کند، نزد من پاداشیم و او به نیا قبض روح نمایرا در دن

 .٣»بھشت ندارد

 سوم ۀمسأل
ی به نیت پند و اندرز گرفتن بدانجا برود مدآ ت قبور، امری مشروع است و بایدزیار

 مند شدن از صاحب آن.  هنه به قصد تبّرک به قبر یا خاک قبر یا بھر
درست نیست که انسان یک روز را مشخص را برای زیارت قبور اختصاص دھد، زیرا 

یک روز برای برای زیارت قبرستان  جثابت نیست که آن حضرت ج از رسول خدا
 باشند.اختصاص داده 

ْحَدَث  َمنْ «فرمود:  جو نیز آن حضرت
َ
ْمِرنَا يِف  أ

َ
ھر کس « ٤»رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ

 .»در دین ما چیزی را که دستور ما نبوده است، وارد کند، آن امر مردود است

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢

 متفق علیه. -٣

 صحیح بخاری. -٤

 

                                         



 ٩٧    هان آخرتج

خوانند، در صورتی که  می فاتحه را ۀبرخی از مردم، به ھنگام زیارت قبرستان، سور
به ھنگام زیارت چیزی از قرآن را  ج بدعت ھست و ثابت نیست که آن حضرتاین 

 طلبید. می کرد و برایشان آمرزش می خوانده باشند، بلکه فقط برای مردگان دعا
رخت «فرمود:  ج سفر کردن برای زیارت قبور جایز نیست، چنان که آن حضرت

ـ ٣ ج یمسجد النب ـ ٢ ـ مسجد الحرام١ارت سه مسجد: یز ید مگر برایسفر نبند
 . ١»یمسجد االقص

 چهارم ۀمسأل
 شرعی در جنائز: ھای و مخالفتھا  برخی دیگر از بدعت

گذاشتن گل بر جنازه یا قبر، که این کار با عمل کفار شباھت دارد و از شعایر  •

ھر کس خود را به « ٢»ِمنُْهمْ  َ�ُهوَ  بَِقْومٍ  �ََشبَّهَ  َمنْ «فرمود:  ج آنھاست. آن حضرت
 .»گردد می شباھت دھد، از ھمان گروه محسوب گروھی

ھمچنین سیاه پوش شدن، توقف و سکوت برای ارواح شھیدان و ... برای  •
ترحم کردن، چون این کار نوعی بدعت و ھماھنگی با شعائر کفار است. 

 بنابراین، کافی است که برایشان دعا و استغفار نماییم.
زندگان را به عنوان یادگاری ھمچنین جایز نیست که تصویر مردگان و حتی  •

 أن«به حضرت علی فرمود:  ج خود آویزان نمود. چنان که پیامبر ھای  در خانه
  َ�رْباً  َوال َطَمْستََها، إال ُصوَرةً  تََدعَ  ال

ً
�ْتَهُ  إال ُمرْشفا ھر تصویری دیدی، آن « ٣،»َسوَّ

 .»نما را که دیدی آن را با زمین یکسانای  را از بین ببر و ھر قبر برجسته
بلند نمودن صدا با تکبیر و تھلیل به صورت دست جمعی، به ھنگام تشییع  •

انسان آھسته برای آن میت دعا جنازه، زیرا آنچه مشروع است، این است که 
 .»کند

اذان گفتن در قبر یا پس از گذاشتن میت در آن، که این کار بدعت است و از  •

ْحَدَث  َمنْ «رمود: ف ج و یارانش ثابت نیست. رسول خدا ج آن حضرت
َ
 يِف  أ

 متفق علیه. -١

 مسند احمد. -٢

 صحیح مسلم. -٣
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ْمِرنَا
َ
ھر کس در دین ما چیزی را که دستور ما نبوده « ١»رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ

 .»است، وارد کند، آن امر مردود است
ھا، دعای دست جمعی برای میت پس از دفن آن است و  یکی دیگر از بدعت •

بدون این که او را در تابوت  اصل این است که مرده را در کفنش دفن نمایند،
بگذارند، مگر این که نیازی برای گذاشتن آن در تابوت باشد، مانند این که 
 جسد میت تکه و پاره شده یا قانون کشور دفن در بیرون تابوت را اجازه

 دھد که در این صورت اشکالی نخواھد داشت. نمی

 پنجم ۀمسأل
اھدا نمود، این ای  پاداش آن را برای مردهگاه فرد زنده، عمل نیکی را انجام داد و ھر

کار جایز است و اشکالی ندارد، اما باید این کار وی فقط در چارچوب شریعت باشد، 
مانند این که برایش دعا نموده و حج و عمره بگذارد یا صدقه بدھد و قربانی کند، یا 

 را ادا نماید. اند هبودی که بر او واجب ھای  روزه
قصد نماز نماز بخواند که پاداش آن به مرده برسد، این کار جایز اما اگر به این 

 ثابت نیست. ج نیست، چون این کار از پیامبر
این است که قاری قرآن را اجاره نموده و برای میت قرآن ھا  یکی دیگر از بدعت

 بخوانند.

 ششم ۀمسأل
 ھای تجھیز و قرض ۀقبل از این که میراث میت تقسیم گردد، واجب است تا ھزین

ُمْؤِمِن  َ�ْفُس «فرمود:  ج وی پرداخت گردد و بر وصیت وی عمل کنند. آن حضرت
ْ
 ال

روح مؤمن به دیونش آویزان است تا این که از او پرداخت « ٢،»َ�نْهُ  ُ�ْقىَض  َحىتَّ  بِِديِنهِ  ُمَعلََّقةٌ 
 .»گردد
 
 

 صحیح بخاری. -١

 مسند احمد. -٢
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 هفتم مسألۀ
بسیار بزرگ و مصیبتی عظیم یعنی شرک در نزد قبور است، چنان  ۀاین یک مسأل

خواھند و عقیده  می شان را از آنھاھای  د و برخی نیازنکن می قبر را طوافای  که عده
و مصایب را از بندگان دور نموده و نیازھایشان را  اند دارند که اولیا در قبورشان زنده

 سازند. می برآورده

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  می خداوند ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ

ھمانا آنھایی را که به جز خدا « .]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
شان دارید، بندگانی ھمچون خود شما ھستند. آنان را به فریاد خوانید (و از ای می فریاد

گویید (که کاری از ایشان ساخته است) باید که به شما پاسخ  می استمداد جویید) اگر راست
 ».دھند (و نیاز شما را برآورده کنند)

مالند و  می آن خود را ھای  کنند و بر گوشه می برخی از قبر پرستان، دور قبر طواف
 ر برابر قبرکنند، و در حالت فروتنی و انکساری د می برای آن سجده و کرنش

خواھند، تا بیماری آنان را شفا داده یا به آنان فرزند  می ایستند و نیازھایشان را از آن می
 خوانند و می عنایت کند. و چه بسا که افرادی صاحب قبر را این گونه به فریاد

گویند: ای سرورم! من از راه دور و کشوری دور به نزدت آمده ام، پس مرا دست  می
 دان.خالی بر مگر

را شفا دھد یا فرد غایبش را باز گرداند، اما اش  خواھد تا بیماری می آن گاه از وی
 فراموش کرده و غافل است از این که این دعا را در نماز از خدایش بخواھد.

ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿فرماید:  می خداوند َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ إَِ�ٰ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

از کسی است  تر چه کسی گمراه« .]٥[األحقاف:  ﴾٥َوُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِيَۡوِم 
که افرادی را به فریاد بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (ھم ایشان را به فریاد 

بلکه سخنانش را  دھند، نمی گویند؟ (نه تنھا پاسخش را نمی بخواند و پرستش کند) پاسخش
 .»خبرند بی شنوند) و اصًال آنان از پرستشگران و به فریاد خواھندگان غافل و نمی ھم

ِ  ُدونِ  ِمنْ  يَْدُعو َوْهوَ  َماَت  َمنْ «فرمود:  ج رسول خدا ا ا�َّ ھر کس « ١،»انلَّارَ  َدَخَل  نِدًّ
 .»شود می وارد دوزخبمیرد در حالی که به غیر الله کسی را به عنوان شریک خوانده است، 

 البخاری. صحیح -١
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نباید انسان فریب این گونه شایعات را بخورد که فالن نیازمند به نزد فالن قبر رفت 
و صاحب آن به فریادش رسید، یا فالن بیمار شفا یافت یا فالن فرد صاحب فرزند شد، 

انباز شود و او را در نماز، در مسجد، به  بی بلکه آدمی با دعایش متوجه خداوند یگانه و
نگام ادای حج و عمره به فریاد بخواند نه این که از روی تبرک الله را به نزد قبر ھ

 بخواند.

 ساختن مسجد به نزد قبرھا و مزارھا جایز نیست
قبر وجود اش  حتی گزاردن نماز در مسجدی که در داخل یا صحن و یا جھت قبله

 دارد، جایز نیست. 
گاه باشید، ھمانا امت«فرمود:  ج رسول خدا قبل از شما قبور انبیا و نیکان را  ھای  آ

گاه باشید، قبرھا را به عنوان مسجد انتخاب نکنید  می به عنوان مسجد انتخاب کردند، آ
 .١»کنم می من شما را از این کار نھیو 

از این رو، ساختن بنا و ساختمان بر قبرھا به ھر شکلی که باشد، حرام و ناجایز 
بر  را با گچ درست کنند یاھا  از این که قبر اند نھی فرموده ج است، زیرا رسول خدا

 .٢»بنشینند و یا بنا سازندھا  آن
بلکه آنچه مشروع است، این است که میت را در قبر بگذارند و سپس خاکی که از 

 ، دوباره بر آن بگذارند و ارتفاع آن را از یک وجب بیشتر نکنند.اند آن بیرون کرده
به حضرت علی  جست که بر قبرھا قبه بگذارند، چنان که پیامبرکما این که حرام ا

که دیدی آن را ای  ھر تصویری دیدی، آن را از بین ببر و ھر قبر برجسته«دستور داد: 
  .»را با زمین یکسان نما

بر آنھا  را با گچ درست کنند یاھا  از این که قبر اند نھی فرموده ج و نیز رسول خدا 
 .٣»بنشینند و یا بنا سازند

 فرماید: می پروردگارمان، فرمانروای ھستی

 صحیح مسلم. -١

 صحیح مسلم. -٢

 صحیح مسلم. -٣

 

                                         



 ١٠١    هان آخرتج

 ﴿ ِ�ُۡ�
َ
� َوَ�ٓ  ١٩١ُ�ۡلَُقونَ  َوُهمۡ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡلُقُ  َ�  َما ُ�ونَ � َوَ� �َۡسَتِطيُعوَن لَُهۡم نَۡ�ٗ

ونَ  نُفَسُهۡم يَنُ�ُ
َ
ۡمۚ َسَوآٌء َعلَۡيُ�ۡم َ� يَتَّبُِعو�ُ  ٱلُۡهَدىٰ �ن تَۡدُعوُهۡم إَِ�  ١٩٢أ

نُتۡم َ�ِٰمُتونَ 
َ
ۡم أ

َ
َدَعۡوُ�ُموُهۡم أ

َ
ِينَ إِنَّ  ١٩٣أ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ  ٱ�َّ

َ
ِعَباٌد أ

ۡم لَُهۡم  ١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ لَُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ  ٱۡدُعوُهمۡ فَ 
َ
رُۡجٞل َ�ۡمُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
لَُهۡم أ

َ
�

ۡم لَُهۡم َءاَذاٞن �َۡسَمُعوَن بَِهاۗ قُِل 
َ
وَن بَِهاۖٓ أ ۡ�ُ�ٞ ُ�ۡبِ�ُ

َ
ۡم لَُهۡم أ

َ
يٖۡد َ�ۡبِطُشوَن بَِهاۖٓ أ

َ
� ْ  ٱۡدُعوا

َ�َٓءُ�ۡم ُ�مَّ كِيُدوِن فََ�  ُ إِنَّ َو�  ١٩٥ تُنِظُرونِ ُ�َ ِي ٱ�َّ َل  ٱ�َّ َوُهَو  ٱۡلِكَ�َٰبۖ نَزَّ
ٰلِِح�َ َ�َتَو�َّ  ِينَ وَ  ١٩٦ٱل�َّ نُفَسُهۡم  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  ٱ�َّ

َ
ُ�ۡم َوَ�ٓ أ َ� �َۡسَتِطيُعوَن نَۡ�َ

ونَ  ْۖ وَ  ٱلُۡهَدىٰ �ن تَۡدُعوُهۡم إَِ�  ١٩٧يَنُ�ُ تََرٮُٰهۡم يَنُظُروَن إَِ�َۡك َوُهۡم َ� َ� �َۡسَمُعوا
ونَ   .]۱۹۸-۱۹۱[األعراف:  ﴾١٩٨ُ�ۡبِ�ُ

توانند چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان  نمی سازند که می آیا چیزھایی را انباز خدا«
توانند  می توانند ایشان را یاری دھند و نه می شوند؟ * انبازھای آنان نه می ھم آفریده

مایند. * شما اگر انبازھای خود را به فریاد خوانید تا شما را ھدایت خویشتن را کمک ن
توانند شما را پاسخ دھند و خواستۀ شما را برآورده کنند. برای شما یکسان  نمی کنند،

است، خواه آنھا را به فریاد خوانید، و خواه خاموش باشید * معبودانی را که به جز 
گانی ھمچون خود شما ھستند. آنان را به فریاد پرستید، بند می دارید و می خدا فریاد

گویید (که کاری از ایشان ساخته  می خوانید (و از ایشان استمداد جویید) اگر راست
است) باید که به شما پاسخ دھند. * آیا این معبودان دارای پاھایی ھستند که با آنھا 

(و دفع بال از شما و رند ی ھستند که با آنھا چیزی را برگیھای راه بروند؟ یا دارای دست
ی دارند که با آنھا ھای ی دارند که با آنھا ببینند؟ یا گوشھای یا چشم ؟)خویشتن کنند

بشنوند؟ (پس آنھا نه تنھا با شما برابر نیستند، بلکه از شما ھم کمتر و ناتوانترند. 
ی ھای ین بت. بگو: ا؟پرستید) می کنید و آنھا را می دراین صورت چگونه آنھا را انباز خدا

دانید فراخوانید و سپس شما و آنھا ھمراه یکدیگر در بارۀ من  می را که شریک خدا
نیرنگ و چاره جویی کنید و اصًال مرا مھلت ندھید (اّما بدانید که اینھا موجودات 

گمان سرپرست  بی غیرمؤّثری ھستند و کمترین تأثیری در وضع من و شما ندارند) *
کتاب (قرآن را بر من) نازل کرده است، و او است که بندگان من، خدایی است که این 

دارید  می کند. * چیزھایی را که شما به جز خدا فریاد می شایسته را یاری و سرپرستی
توانند خویشتن را کمک کنند. *  می توانند شما را یاری دھند و نه می پرستید، نه می و

 



 جهان آخرت           ١٠٢

 شنوند (و به ظاھر پیکرۀ) آنھا را نمی او اگر از آنھا رھنمود بخواھید، درخواست شما ر
 .»بینند نمی نگرند، و لیکن چیزی را نمی بینید که (انگار با چشمان خود) به شما می

 سخنی راست...
 مقتضای ایمان تو این است که الله یکی است 

 و شریکی ندارد
 و تنھا و بدون واسطه او را بخوانی.

 خداوند مقدر نموده است، در عالم برزخپس از آن که آدمی مّدت زمانی را که 
گذراند، رستاخیز که خداوند اجازه داده تا مردگان محشور گردند و در صور دمیده  می

 رسد.  می شود، فرا
 بنابراین،

 شود؟ می قیامت کی برپا •
 دمیدن در صور یعنی چه؟ •
 شوند؟ می بندگان چگونه از قبرھا بیرون •
مانند غرق شدگان، سوخته شدگان، این افراد شوند،  نمی آنان که در قبور دفن •

 شوند؟ می چگونه زنده
 مخلوقات را؟ ۀدارد ، یا ھم می آیا خداوند فقط بندگان را محشور •
 حشر جنیان چگونه خواھد بود؟ •
کوبند که ما در  می ذھن آدمی را ۀفراوانی که دریچ ھای و ... سؤاالت و پرسش •

 حث خواھیم کرد.آینده با تفصیل ب ھای  مورد آنھا در فصل

 



 ١٠٣    هان آخرتج

 جایگاه ایمان به روز آخرت

 درآمد
 ایمان به روز آخرت، یکی از ارکان ایمان است، چنان که خداوند فرموده است: 

ِ  ءَاَمنَ  َمنۡ  ِ�َّ ٱلۡ َوَ�ِٰ�نَّ ﴿ ۡ وَ  ِخرِ ٱ� مِ وۡ ٱۡ�َ وَ  بِٱ�َّ  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ِكَ�ٰبِ ٱلۡ وَ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ٱل
  ]۱۷۷[البقرة: 

نیکی (کردار) کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب بلکه «
 .»(آسمانی) و پیغمبران ایمان آورده باشد

ایمان آن است که به الله، فرشتگان، «نیز در توضیح ایمان فرمودند:  ج آن حضرت
تقدیر خیر و شر باور داشته  کتابھا، رسوالن و روز واپسین ایمان داشته باشی و به

 .١»باشی

 معنای ایمان به روز آخرت
ایمان به روز آخرت این است که تصدیق قطعی و جازم داشته باشی مبنی بر این که 

ه و رسند و به مرگ و حوادث پس از آن باور داشت می قیامت و رویدادھای آن حتما فرا
 .»عالمات قیامت را تصدیق نمایی

باشد، وی مرتکب  و ھر کس روز آخرت را انکار یا در آن شک و تردید داشته
 سازد. می اسالم خارج ۀبزرگترین کفر شده و این باور، او را از دایر

ِ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند ِ َوَمن يَۡ�ُفۡر ب  ٱۡ�َۡومِ وَ  ۦَوُرُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ ٱ�َّ
به خدا و فرشتگان و و ھر کس که « .]١٣٦[النساء:  ﴾َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا لَّ َ�َقۡد ضَ  ٱ�ِخرِ 
خداوندی و روز رستاخیز کافر شود (و یکی از اینھا را نپذیرد) واقعًا در گمراھی دور  ھای کتاب

 .»و درازی افتاده است
بنابراین، روز آخرت بدون تردید به وقوع خواھد پیوست و ھر کس در وقوع آن 

و پیامبرش را  تردیدی داشته باشد، مرتکب بزرگترین کفر شده است؛ زیرا وی الله

 صحیح مسلم. -١
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کنند و  نمی تکذیب نموده است و الله بیان نموده است کفار روز آخرت را تصدیق
 گرداند. می خداوند بندگان را پس از مرگشان دوباره به حیات باز

ة: ی[الجاث ﴾بُِمۡستَۡيقِنِ�َ  َ�ۡنُ  َوَما اإِن �َُّظنُّ إِ�َّ َظنّٗ ﴿فرماید:  می خداوند از زبان کفار

تنھا گمانی (در بارۀ آن) داریم و به ھیچ وجه یقین و باور نداریم (که قیامت فرا ما « .]٣٢
 .»)برسد

بنابراین، به وقوع قیامت ایمان قطعی و یقینی داشت، بدون آن که در آن شک و 

ِينَ وَ ﴿: فرماید می تردیدی ھمراه باشد. خداوند نزَِل ِمن  ٱ�َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

 ِ ِ َ�ۡبلَِك َو� دارند به آنچه بر تو نازل  می آن کسانی که باور« .]٤[البقرة:  ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرة
 .»گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به روز رستاخیز اطمینان دارند

در آمدن آن تردیدی نیست. خداوند فرموده  از این جھت رستاخیز آمدنی است و

نَّ ﴿است: 
َ
اَعةَ َوأ نَّ  �ِيَها َرۡ�َب  �َّ  َءا�َِيةٞ  ٱلسَّ

َ
َ  َوأ و « .]٧[الحج:  ﴾٧ٱۡلُقُبورِ َ�ۡبَعُث َمن ِ�  ٱ�َّ

رسد و جای ھیچ گونه تردیدی نیست، و خداوند  می (این که بدانید) بدون شّک قیامت فرا
 .»گرداند می دوباره زندگی اند ا آرمیدهتمام کسانی را که در گورھ

 روشنگری ...
 ھر کس به بعث و نشور، بھشت و دوزخ ایمان نداشته باشد،

 او نسبت به دین اسالم کافر شده است.

 



 ١٠٥    هان آخرتج

 روز آخرت های  اوصاف و ویژگی

خداوند کتابش را فرود آورده است تا ھر چیزی را بیان کند و پیامبرانش را به 
مژده آور فرستاده است، از این رھگذر خداوند امور اخروی را برای ما عنوان ترساننده و 

 آن را برای ما اظھار داشته است. ھای  روشن ساخته و اوصاف و ویژگی

 درآمد
شود و  می شود و قیامت برپا می روز آخرت، ھمان روزی است که در صور دمیده

لت آن روز و مردمان را خداوند آن را با چندین صفت برای ما توصیف کرده است که حا
 سازد. برخی از آن صفات عبارتند از:  می روشن

 روزی که در برپایی آن تردیدی وجود ندارد
گونه که  یدی نیست و قطعا خواھد آمد، ھمانآری، سوگند به الله که در آن روز ترد

َها ﴿خداوند در قرآن وعده داده و فرموده است:  ُّ�
َ
� ِ إِنَّ وَۡعَد  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ۖ  ٱ�َّ  فََ�  َحّقٞ

نَُّ�مُ  ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةُ  َ�ُغرَّ ِ  ٱ�ُّ نَُّ�م ب ِ َوَ� َ�ُغرَّ ای مردمان! وعدۀ خدا « .]٥[فاطر:  ﴾٥ٱۡلَغُرورُ  ٱ�َّ
 .»حق است، پس زندگی دنیوی شما را گول نزند و اھریمن شما را در بارۀ خدا نفریبد

اَعُة َحقٌّ «فرمود:  ج و نیز آن حضرت  »باشد می امت حقیق و« ،١»َوالسَّ

 برای کافران روزی دشوار خواهد بود
ای، جزای  ھر عمل کنندهرسد و  می به پایانھا  در آن روز اعمال قطع شده و اجل

تواند به اعمال نیکش بیفزاید یا از اعمال  نمی کند و می عمل نیک و بد خود را دریافت

 ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ َ�َ  ٩َعِس�ٌ  يَۡومٌ  يَۡوَم�ِذٖ فََ�ٰلَِك ﴿فرماید:  می بدش بکاھد. چنان که خداوند
آن روز، روی سختی خواھد بود. * برای کافران آسان « .]١٠-٩[المدثر:  ﴾١٠َ�ۡ�ُ �َِس�ٖ 

 .»نخواھد بود (و بلکه پر مشّقت و دردسر خواھد بود)
اما برای مؤمنان، آسان خواھد بود، زیرا نگرانی بزرگ آنان را غمگین نخواھد کرد و 

 گیرند که در آینده از آنان سخن خواھیم گفت. می عرش قرار ۀدر زیر سایای  عّده

 متفق علیه. -١
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 کند می فتن جزای کامل عملکرد خویش را دریاروزی که هر انسا
کنند، اگر عمل خیر بوده پاداش خیر،  می جزای کامل اعمالشان را دریافتھا  انسان

ھمگی در دفتر اعمال که از بینند، چرا که  می و اگر عمل بد بوده است، جزای بد را
 .اند تغییر و دروغ محفوظ است، ثبت شده

ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت  �ِيهِ  َرۡ�َب  �َّ  فََكۡيَف إَِذا َ�َۡعَ�ُٰهۡم ِ�َۡو�ٖ ﴿خداوند فرموده است:   مَّ
پس (حال آنان) چگونه خواھد بود (و چه « .]٢٥[آل عمران:  ﴾٢٥ونَ ُ�ۡظلَمُ  َ�  َوُهمۡ  َكَسَبۡت 

 کار خواھند کرد) وقتی که ایشان را در روزی که ھیچ شّکی در (وقوع) آن نیست، جمع
آوریم و به ھر کسی (پاداش و پادافرۀ) آنچه کرده و فراچنگ آورده است به تمام و کمال  می

 .»داده شود و بر آنان ستم نرود

 روزی که زمان وقوع آن از جانب الله مشخص شده است
فرماید:  می ر نیامده و مؤخر نخواھد شد. چنان که خداوندھرگز از آن زمان جلوت

بگو: « .]٣٠[سبأ:  ﴾٣٠�َۡسَتۡقِدُمونَ  َوَ�  َساَعةٗ  َ�ۡنهُ  ِخُرونَ  ٔۡ �َۡسَ�  �َّ  قُل لَُّ�م ّمِيَعاُد يَۡو�ٖ ﴿
 گیرید، و نه ساعتی از آن پیشی می وعدۀ شما روز مشّخصی است که نه ساعتی از آن پسی

 .»گیرید می

 روزی نزدیک استآن 
بینیم، خداوند آن را به  می آری، قیامت نزدیک است، ھر چند که ما آن را دور

پیشین وعده داده است و زمان آنان بسر رسیده و امت ما آمده است، آن  ھای امت
م و انگشت سبابه و یا ن دو مبعوث شدهیا ی امت به اندازهیمن و ق«فرمود:  ج حضرت

 .١»ردک یکخود را با ھم نزد یوسط

ُهۡم يََرۡونَهُ  ٥َ�ِيً�  �َصۡ�ٗ  ٱۡصِ�ۡ فَ ﴿خداوند نیز فرموده است:  َونََرٮُٰه  ٦بَعِيٗدا ۥإِ�َّ
 دانند. *و ما آن را ممکن و نزدیک می آنان آن روز را بعید ودور« .]٧-٥[المعارج:  ﴾٧قَرِ�ٗبا

 .»دانیم می

 متفق علیه. -١
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 به صورت ناگهانی خواهد آمد
ھر چند که علم بشر پیشرفت کند و درک و فھمشان افزون گردد، اما باز ھم محال 
است که بدانند، زمان وقوع قیامت کی خواھد بود؛ زیرا وقوع قیامت یکی از اسرار 
بزرگی است که خداوند آن را بر پیامبران گرانقدر و فرشتگان بزرگ پنھان نموده است 

 علم سوال کننده بیشتر نیست.  و در مورد آن علم دانش سوال شده از

�ِيِهم َ�ۡغَتةٗ ﴿فرماید:  می خداوند
ۡ
َها �َۡسَتِطيُعونَ  فََ�  َ�َتۡبَهُتُهمۡ  بَۡل تَأ  ُهمۡ  َوَ�  َردَّ

رسد و) بلکه ناگھانی به سراغ  نمی (قیامت به اّطالع قبلی فرا« .]٤٠اء: ی[األنب ﴾٤٠يُنَظُرونَ 
کند و توانایی دفع و برگرداندن آن را نخواھند داشت  می آید و آنان را مات و مبھوت می ایشان

 .»شود نمی و دیگر مھلت و فرصت (توبه و معذرت) بدیشان داده

اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿و نیز خداوند فرموده است:  َما ِعۡلُمَها  ٱلسَّ ۖ قُۡل إِ�َّ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها
َ
�

� َ� ُ�َّلِيَها لَِوۡقتَِهآ إِ�َّ ُهَوۚ َ�ُقلَۡت ِ�  َ�َٰ�ٰتِ ِعنَد َرّ�ِ �ِض� وَ  ٱلسَّ
َ
�ِيُ�ۡم إِ�َّ َ�ۡغَتةٗ  ٱۡ�

ۡ
 ﴾َ� تَأ

 .]١٨٧[األعراف: 
رسد و) قیامت  می ایانگویند: در چه زمانی (دنیا به پ می پرسند و می در بارۀ قیامت از تو«

گاه است، و کسی جز او می رخ تواند در وقت خود آن را  نمی دھد؟ بگو: تنھا پروردگارم از آن آ
پدیدار سازد (و از پایان این جھان و سرآغاز آن جھان مردمان را بیاگاھاند. اّطالع از ھنگامۀ 

 ز دانش ایشان بدانو زمین سنگین و دشوار است (و ھرگھا  قیامت) برای (ساکنان) آسمان
 .»تازد می پیوندد و برسرتان می رسد). قیامت ناگھانی به وقوع نمی

 روزی بزرگ است
گذرد، نه قبل از آن چنین روز بزرگی  می ترین روزی است که بر آفریدگان آن بزرگ

و نه بعد از آن شاھد چنین روزی خواھند بود. در آن روز، حوادثی ھولناک و  اند را دیده
 ی بزرگ روی خواھد داد. ھای حالت

ن: ی[المطفف ﴾٦ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلَِرّبِ  �َّاُس ٱيَۡوَم َ�ُقوُم  ٥ِ�َۡوٍ� َعِظي�ٖ ﴿فرماید:  می خداوند

در روز بسیار بزرگ و ھولناکی (به نام قیامت). * ھمان روزی که مردمان در پیشگاه « ]٦-٥
 .»ایستند می پروردگار جھانیان (برای حساب و کتاب) برپا

 شود می خورشید به بندگان نزدیک
 خورد و امور ھستی متغیر شده و دگرگون می در روز قیامت ھمه چیز به ھم

شود.  می شود، و خورشید به مخلوقات نزدیک می شوند، آسمان سرخ و شعله ور می
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شود و به  می ھر گاه قیامت فرا رسد، خورشید به بندگان نزدیک«فرمود:  ج رسول خدا
 .»گیرد می یک یا دو میل قرار ۀانداز

ل نمی گوید: می ُسَلیم سنجش مسافت  ۀدانم که مراد از میل کدام است، میلی که آ
پس «فرمود:  ج گذارند؟ رسول خدا می زمین است یا میلی که با آن در چشم سرمه

روند. چنان که  می کند، و به میزان اعمالشان در عرق فرو می خورشید آنان را ذوب
ا روند و برخی ت می و برخی تا زانو و گروھی تا زیر ناف، در عرق فروھا  ا قدمتای  عده

 .٢ ١»دھانشان غرق در عرق خواھند بود

 گوید نمی خداوند سخن ۀروزی که هیچ کس بدون اجاز
مخلوقات، اعم از جن و انس، نیک و بد، فرشتگان بزرگوار و پیامبران  ۀآری، ھم

 و سخن اند گرانقدر، به خاطر عظمت و جالل پروردگار با عظمت و باشکوه خاموش
 گویند. نمی

گوید جز آن که خداوند فرمانروا به او اجازه دھد. چنان که الله  نمی کسی سخن

ِت َ� تَ ﴿فرماید:  می تعالی
ۡ
[ھود:  ﴾١٠٥َوَسعِيدٞ  فَِمۡنُهۡم َشِ�ّٞ  ۦۚ َ�لَُّم َ�ۡفٌس إِ�َّ �ِإِۡذنِهِ يَۡوَم يَأ

رسد کسی یارای سخن گفتن و دم برآوردن ندارد، مگر با  می روزی که آن روز فرا« .]١٠٥
از آنان (به انواع عذاب گرفتارند و) بدبختند، و ای  اجازۀ خدا. (در چنین روزی) دسته

 .»گوناگونند و) خوشبختند ھای (غرق در نعمتای  دسته

اِ�َ ُعوَن يَتَّبِ  يَۡوَم�ِذٖ ﴿و نیز خداوند فرموده است:  ۡصَواُت وََخَشَعِت  ۥۖ َ� ِعَوَج َ�ُ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�

� فََ� �َۡسَمُع إِ�َّ َهۡمٗس  ترین سرپیچی، از منادی  در آن بدون کم« .]١٠٨[طه:  ﴾١٠٨الِلرَّ
کند، و  می به سبب (جالل و شکوه خداوند) مھربان فروکش کنند و صداھا می (الھی) پیروی

 .»شنوی نمی جز صدای آھسته (چیزی)

 احمد و ترمذی با سند صحیح. -١

گیرند، برخی تا  می یعنی در آن روز بندگان بر حسب اعمال نیکشان در سختی و عرق قرار -٢
و برخی تا ناف و جمعی سر تا پا غرق عرق ھا  تا زانوای  و عده اند شان در عرق فرو رفتهھای قدم

 ھستند.
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 روزی که شاهی فقط از آن خداوند خواهد بود
شکند و  می کند و کمر فرمانروایان کسرا در ھم می در آن روز، شاھی شاھان سقوط
 کند.  می آرزوھای فرمانروایان قیصر فروکش

منزلت، فرمانروایی و دیوان، و حکم و داوری، فقط مخصوص در آن روز جاه و 
 فرمانروای دّیان خواھد بود.

 ٱلُۡمۡلُك  لَِّمنِ ﴿فرماید:  می آری، فرمانروایی فقط از آن الله قھار خواھد بود. الله تعالی
 ۖ ِ  ٱۡ�َۡوَم ارِ  ٱۡلَ�ِٰحدِ ِ�َّ آن خداوند  ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟ از« .]١٦[غافر:  ﴾ٱۡلَقهَّ

 .»یکتای چیره و تواناست

ۚ� َوَ�َن يَۡوًما َ�َ  ٱۡ�َقُّ يَۡوَم�ٍِذ  ٱلُۡمۡلُك ﴿فرماید:  می و نیز خداوند  ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ لِلرَّ
در آن روز حکومت واقعی و ملک حقیقی، از آن خداوند مھربان « .]٢٦[الفرقان:  ﴾٢٦�َعِس�ٗ 

 .»سختی خواھد بوداست، و آن روز برای کافران روز 

 شوند می روزی که روی گردانان و اعراض کنندگان پشیمان
بد پیروی نموده است،  ھای  و از راه ھر کس که روی گردانده و طغیان پیشه کرده

 شود. می شود و عذاب برایش محقق می روز قیامت پشیمان و شرمنده
گردد.  می ده است، نادماز این که با رفیقان بد ھمراھی کرده و از پیامبر روی گردان

 چنان که خداوند فرموده است:

الِمُ َو�َۡوَم َ�َعضُّ ﴿ ٰ يََديۡهِ َ�ُقوُل َ�ٰلَۡيتَِ�  ٱلظَّ َۡذُت َ�َ َ�َٰوۡ�لََ�ٰ  ٢٧َسبِيٗ�  ٱلرَُّسولِ َمَع  ٱ�َّ
ِۡذ فَُ�نًا َخلِيٗ�  َّ�

َ
َضلَِّ� َعِن  ٢٨َ�ۡتَِ� لَۡم �

َ
ۡيَ�ٰنُ َ�ۡعَد إِۡذ َجآَءِ�� َوَ�َن  ٱّ�ِۡكرِ لََّقۡد أ  ٱلشَّ

�َ�ِٰن َخُذوٗ�  و در آن روز ستمکار، ھر دو دست خویش را (از « .]٢٩-٢٧[الفرقان:  ﴾٢٩لِۡ�ِ
گوید: ای کاش! با رسول خدا راه (بھشت را) برمی  می گزد و می شّدت ندامت) به دندان

گرفتم. * بعد از آن که قرآن به دستم  نمی گزیدم * ای وای! کاش من فالنی را به دوستی
 کشد و) خواِر خوار می رسیده بود، مرا گمراه کرد. (آری!) شیطان انسان را (به رسوایی

 .»دارد می
 نتیجه...

 از اوصاف روز قیامت، وضعیت آن روز 
 و حالت برخی مردمان برای ما واضح گردید.
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 شود؟ می قیامت کی برپا

ن برپایی قیامت خبر ندارد و جز خداوند یگانه، ھیچ ھیچ کسی از مخلوقات، از زما

َ إِنَّ ﴿رسد. چنان که خداوند فرموده است:  می داند که رستاخیز کی فرا نمی کس  ٱ�َّ
اَعةِ ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ُِل  ٱلسَّ رَۡحامِ َو�َۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيَث َو�َُ�ّ

َ
گاھی از « .]٣٤[لقمان:  ﴾ٱۡ� آ

گاه است از آنچه در  می است، و او است که باران را فرارسیدن قیامت ویژۀ خدا باراند، و آ
 .»(مادران) است ھای رحم

اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ و نیز الله تعالی تعالی فرموده است: يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها ٱلسَّ
َ
�ِيَم  ٤٢�

 ٓ نَت ِمن ذِۡكَرٮَٰها
َ
ٓ  ٤٣أ نَت ُمنذِ  ٤٤إَِ�ٰ َرّ�َِك ُمنَتَهٮَٰها

َ
َمآ أ -٤٢[النازعات:  ﴾٤٥ُر َمن َ�َۡشٮَٰهاإِ�َّ

 شود؟ * تو چیزی از آن می پرسند که در چه زمانی واقع می از تو دربارۀ قیامت« .]٤٥
گاھِی از زمان قیامت، به پروردگارت واگذار نمی گردد. * وظیفۀ تو تنھا و تنھا  می دانی. * آ

  .»ترسند می بیم دادن و ھوشدار باش به کسانی است که از قیامت
 بنابراین،

 شود؟ می آیا ممکن است کسی بداند که چه زمانی قیامت برپا •
 رسد؟ می دانیم چه روزی فرا می و آیا ما •

 درآمد
در « فرمود: ج رسول الله«پرسید: قیامت کی خواھد آمد؟  ج جبرئیل از رسول خدا

 .١»ستمین مورد من داناتر از شما نیا
کلیدھای غیب پنج مورد ھستند و آن «فرمود:  ج گوید: رسول خدا می شابن عمر 

َ إِنَّ ﴿گاه این آیه را تالوت فرمود:  اَعةِِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ ُِل  ٱلسَّ َو�َۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيَث َو�َُ�ّ
رَۡحاِم� 

َ
اَذا َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس  ٱۡ� يِّ  َ�ۡفُسۢ  تَۡدرِي َوَما َغٗد�ۖ  تَۡ�ِسُب  مَّ

َ
�ٖض  بِأ

َ
َ  إِنَّ  َ�ُموُتۚ  أ  ٱ�َّ

 ۢ گاھی از فرارسیدن قیامت ویژۀ خدا است، و او است که « .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َعلِيٌم َخبُِ� آ
گاه است از آنچه در رحم می باران را داند فردا  نمی (مادران) است، و ھیچ کسی ھای باراند، و آ

 متفق علیه. -١
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قطعًا خدا  میرد. می داند که در کدام سرزمینی نمی آورد، و ھیچ کسی می چه چیز فراچنگ
گاه و باخبر است  .١»آ

 رسد؟ می آیا این که زمان برپایی قیامت را بدانیم، سودی به ما
داند که  نمی شود، بنابراین، زمانی که انسان می پاسخ: ھر کس بمیرد، قیامت او برپا

رسد، پس چه سودی عاید وی شود که زمان فرا رسیدن قیامت را  می مرگش کی فرا
شود، اما چه کسی  می داند که سال آینده قیامت برپا می او بداند؟ فرض کنیم که

 کند که وی تا سال آینده زنده خواھد بود؟  می تضمین
آمد و در مورد زمان وقوع قیامت  می ج از این رو، ھر گاه کسی نزد رسول خدا

کرد که برایش مفید و سودمند  می سوال را متوجه وی ج کرد، رسول خدا می سوال
 ای؟ پرسید: چه چیزی برای قیامت و پس از آن آماده کرده می جحضرتبود، آن 

 رسول خدا! یآمد و گفت: ا جرم کا  ینبن نزد یه نشیباد ید: مردیگو می سانس 
آن آماده  یز برایبر تو، چه چ یوا«فرمود:  جرسول خدا  ؟بر پا خوا ھد شد کیامت یق
ندارم. فقط خدا و رسولش را دوست دارم.  یا یچگونه آمادگی؟ گفت: ھ»یرده اک

م: ما ھم یما (صحابه) گفت». یه آنھا را دو ست دارکبود  یخوا ھ یسانکتو با «فرمود: 
 .٢ر آن روز ما به شّدت خوشحال شدیمد ».یبل«م بود؟ فرمود: ینگونه خواھیا

 شود؟ می قیامت در چه روزی برپا
کنند، در  می روز قیامت را مشخص احادیث فراوانی وارد شده است که فرا رسیدن
 ج شود. چنان که رسول خدا می احادیث آمده است که قیامت در روز جمعه برپا

 .٣»واھد شدقیامت جز در روز جمعه برپا نخ«فرمود: 
روز جمعه «فرمود:  ج ترسند. آن حضرت می مخلوقات از این روز ۀاز این رو ھم

بھترین روزی است که خورشید در آن طلوع کرده است، در ھمین روز آدم آفریده شده 
پذیرفته شده اش  و در ھمین روز از آسمان به زمین فرود آمده و نیز در ھمین روز توبه

شود. و جز جن و انس،  می است و در ھمین روز وفات کرده و قیامت در ھمین روز برپا

 روایت از بخاری. -١

 صحیح بخاری. -٢

 صحیح مسلم. -٣
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یامت در این روز از طلوع تا غروب از ترس قنخواھد بود، مگر این که ای  هھیچ جنبند
 .١»دھد می منتظر است و گوش فرا

 طول آن روز
ین و تر ین، با عظمتتر روز قیامت، روزی بزرگ و ھولناک است، بلکه سخت

 ین روز خواھد بود.تر طوالنی
 بندگان داوریطول آن روز پنجاه ھزار سال خواھد بود، روزی که در آن بین 

 گردد. می شان حل و فصلھای شود و خصومت می
که در دنیا حق آن را پرداخت ای  ھر صاحب طال و نقره«فرمود:  ج آن حضرت

و بر آنھا آتش شود  می ی از آتش برای او گشودهھای  نکرده است، روز قیامت صفحه
گاه سرد شود  شود و ھر می شود و با آن پھلو، پیشانی و پشتش داغ داده می گداخته

شود آن ھم در روزی که پنجاه ھزار سال خواھد بود تا این  می دوباره این عمل تکرار
ا به سمت بھشت یا که خداوند در میان بندگان داوری کند و آن گاه او مسیرش ر

 .٢»دوزخ خواھد دید
اما آن روز، با وجود سختی و طوالنی اش، برای مؤمنان سھل و آسان خواھد بود و 

نماز ظھر و عصر بیشتر نخواھد بود. چنان که ابوھریره از رسول  ۀآنان به انداز برای
از ظھر تا عصر نم ۀطول روز قیامت برای مؤمنان به انداز«کند:  می روایت ج خدا

  .٣»خواھد بود

 ابوداود. -١

 صحیح مسلم. -٢

 مستدرک حاکم با سند صحیح. -٣
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 روز قیامت های نام

 ترین روزی است که بر مخلوقات ین و ھولناکتر ترین، سخت روز آخر، بزرگ
فراوانی را به خود اختصاص داده است و این  ھای به خاطر عظمت آن، نام گذرد. و می

ھا  بیانگر اوصاف و ویژگیھا  روند؛ زیرا نام می آن به شمار ھای  نامھا، اوصاف و ویژگی
 ھستند. 

 بنابراین،

 قیامت کدامند؟ ھای نام •
 قیامت چیست؟ ھای دلیل کثرت نام •

 درآمد
یک شیء، بیانگر عظمت شأن آن  ھای نام مشھور است که کثرتھا  در میان عرب

گردد. مانند  می ش نیز افزودهھای است و ھر چند که به عظمت آن افزوده گردد، به نام
د، ُحسام، صارم و... گویند و نیز شیر که به آن، ِھَزبر، لیث،  می شمشیر که به آن، ُمھنَّ

 نامند. می غضنفر و...
 ندارند.در حالی که اشیای حقیر اسمای متعددی 

متعددی دارد که یوم  ھای از این رو، روز قیامت، به خاطر عظمت و جاللتش نام
 رود؛ زیرا بندگان در برابر پروردگار می آن به شمار ھای القیامه از مشھورترین نام

 ایستند. می

ۡقِسُم �َِيۡوِم ﴿فرماید:  می چنان که خداوند
ُ
روز  سوگند به« .]١امة: ی[الق ﴾١ٱلۡقَِ�َٰمةَِ�ٓ أ

 .»قیامت
ایستند. چنان که  می خداوند خبر داده است که در آن روز مردمان در برابر او

ھمان روزی که « .]٦ن: ی[المطفف ﴾٦ٱۡلَ�ٰلَِم�َ لَِرّبِ  ٱ�َّاُس يَۡوَم َ�ُقوُم ﴿فرموده است: 
 .»ایستند می مردمان در پیشگاه پروردگار جھانیان (برای حساب و کتاب) برپا
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 قیامت عبارتند از:ھا  از نام برخی دیگر

 خر (روز آخرت)الیوم اآل
چون آن روزی است که روز دیگری بعد از آن از روزھای دنیا نخواھد بود. خداوند 

ِ ﴿فرماید:  می در این مورد ِ َمۡن َءاَمَن ب ۡجُرُهمۡ  فَلَُهمۡ  اوََعِمَل َ�ٰلِحٗ  ٱ�ِخرِ  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
 ِعندَ  أ

ھر که به خدا و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد، « .]٦٢[البقرة:  ﴾َرّ�ِِهمۡ 
 .»چنین افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ است

 یوم الدین (روز جزا)
َ�ٰلِِك ﴿ فرماید: می دھد. خداوند می زیرا در آن روز خداوند جزا و پاداش بندگان را

 .»مالک روز سزا و جزا است« .]٤[الفاتحة:  ﴾٤ٱّ�ِينِ يَۡوِم 

 یوم الجمع (روز گردآوری)
 آورد. خداوند می زیرا خداوند در آن روز اولین و آخرین بندگان را در آن گرد

زمانی، خداوند « .]٩[التغابن:  ﴾ٱ�ََّغابُنِ َ�ٰلَِك يَۡوُم  ٱۡ�َۡمِع� يَۡوَم َ�َۡمُعُ�ۡم ِ�َۡوِم ﴿فرماید:  می
آورد. آن روز، روز  می (جملگی پیشینیان و پسینیان) جمعیی اگردھمشما را در روزھای 

 .»زیانمندی (کافران) است

 یوم الفتح (روز بازگشایی)
 اعمال گشوده شده و کارھای بسته و پنھان برمال ھای  زیرا در آن روز صحیفه

ِينَ َ� يَنَفُع  ٱۡلَفۡتحِ قُۡل يَۡوَم ﴿فرماید:  می شود. خداوند می ْ إِيَ�ُٰنُهۡم َوَ� ُهۡم َ�َفرُ  ٱ�َّ ٓوا
بگو: در روز فیصلۀ (کار) و قضاوت، ایمان آوردن کّفار سودی « .]٢٩[السجدة:  ﴾٢٩يُنَظُرونَ 

 .»شود نمی به حالشان ندارد و (لحظه ای) بدیشان مھلت داده

 واقعه
إِذَا ﴿فرماید:  می چون وجود قیامت حتمی است و حتما واقع خواھد شد. خداوند

 .»ھنگامی که واقعه (ی عظیم قیامت) برپا شود« .]١[الواقعة:  ﴾١ٱلَۡواقَِعةُ َوَ�َعِت 
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 یوم الفصل (روز قضاوت و فیصله)
فرماید:  می کند. خداوند می چون خداوند در آن روز بین بندگان قضاوت و فیصله

لَۡت ﴿ ّجِ
ُ
ّيِ يَۡوٍ� أ

َ
ۡدَرٮَٰك َما يَۡوُم  ١٣ٱۡلَفۡصلِ ِ�َۡوِم  ١٢ِ�

َ
 .]١٤-١٢[المرسالت:  ﴾١٤ۡصلِ ٱۡلفَ َوَمآ أ

؟ * برای روز قضاوت (در اند این کارھا) برای چه روزی پس انداخته و در نظر گرفته شده«(
دانی روز داوری و جدایی  می میان مردم) و جدایی انداختن (میان حق و باطل). * تو چه

 ؟»چیست

 (گوش خراش) ةالصاخ
را کر ھا  که نزدیک است، گوشخیزد  می چون در آن روز چنان صدای بلندی بر

 کند. 

ةُ فَإَِذا َجآَءِت ﴿ فرماید: می خداوند آخَّ ھنگامی که صدای ھراس « .]٣٣[عبس:  ﴾٣٣ٱلصَّ
 .»انگیز گوش خراش (نفخۀ صور دوم) بر آید

 الکبری (بالی سخت و طاقت فرسا) ةالطام
فَإَِذا َجآَءِت ﴿فرماید:  می دھد. خداوند می چون به ھر ھولناک و وحشتناک پایان

ةُ  آمَّ ىٰ  ٱلطَّ ترین حادثه (و بالی سخت طاقت  ھنگامی که بزرگ« .]٣٤[النازعات:  ﴾٣٤ٱۡلُكۡ�َ
 .»رسد می فرسای قیامت) فرا

 قارعه (کوبنده و بالی بزرگ)
 ﴾٢ٱۡلَقارَِعةُ َما  ١ٱۡلَقارَِعةُ ﴿کوبد:  می شھای  چون حوادث را با ھول و ھراس

 ؟!»بزرگ! * بالی بزرگ چیست و چگونه استبالی « .]٢-١[القارعة: 

 حاقه (رخداد راستین)
َما  ١ٱۡ�َآقَّةُ ﴿فرماید:  می بخشد. خداوند می وعد و وعیدھا تحقق ۀزیرا به ھم

 .؟!»رخداد راستین! * رخداد راستین چگونه رخدادی است« .]٢-١[الحاقة:  ﴾٢ٱۡ�َآقَّةُ 

 ساعه
َ إِنَّ ﴿فرماید:  می گردد. خداوند می پدیدارچون به صورت ناگھانی بر مخلوقات   ٱ�َّ

اَعةِِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  گاھی از فرارسیدن قیامت ویژۀ خدا است« .]٣٤[لقمان:  ﴾ٱلسَّ  .»آ
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 (روز آخرت) یوم اآلخرة
چون آخرین روزھای دنیاست و پس از آن روزی نخواھد بود. خداوند فرموده است: 

ِينَ وَ ﴿ ِ  ٱ�َّ نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�
ُ
نزَِل إَِ�َۡك َوَمآ أ

ُ
[البقرة:  ﴾٤ُهۡم يُوقُِنونَ  ٱ�ِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بَِمآ أ

دارند به آنچه بر تو نازل گشته و به آنچه پیش از تو فرو آمده، و به  می آن کسانی که باور« .]٤
 .»روز آخرت اطمینان دارند

 یوم التغابن (روز حسدورزی)
ی که نصیب اھل بھشت شده است، برآنان ھای روز قیامت، دوزخیان بر نعمت زیرا در

و آن روز « .]٩[التغابن:  ﴾ٱ�ََّغابُنِ َ�ٰلَِك يَوُۡم ﴿فرماید:  می ورزند. خداوند می حسد
 .»حسدورزی است

 یوم الحسره (روز حسرت)
ده و زیرا در آن روز فرد گناھکار و نافرمان به خاطر اعمال نیکی که از دست دا

نِذۡرُهۡم يَوَۡم ﴿فرماید:  می خورد. خداوند می اعمال بدی که مرتکب شد ه است، حسرت
َ
َوأ

 ِ ة ۡمرُ إِۡذ قُِ�َ  ٱۡ�َۡ�َ
َ
 !ای پیغمبر)«( .]٣٩م: ی[مر ﴾٣٩يُۡؤِمُنونَ  َ�  َوُهمۡ  َوُهۡم ِ� َ�ۡفَلةٖ  ٱۡ�

گذرد و  می ظالمان را از روز حسرت (که رستاخیز است) بترسان. آن ھنگامی که کار از کار
 .»اند و (به بھشت و دوزخ) ایمان نداشته اند ایشان در غفلت (عمر گرانمایه را) به سر برده

دیگری ھم دارد و ھر نامی، یکی از  ھای قیامت بودند که نام ھای از اسمای  اینھا پاره
دارد که دارای  می کشد یا از احوال بندگان پرده بر می رویدادھای قیامت را به تصویر

 چه وضع و حالی خواھند بود یا به عظمت و جایگاه آن روز اشاره دارد.

 روز قیامت های ایستگاه

نی از اوضاع گوناگو ھای روز قیامت، روزی طوالنی خواھد بود و مواقف و حالت
مردم متفاوت خواد بود و گاھی یک  ھای  مردم را دربر خواھد داشت و با انواع و توده

 گذارد. می فرد مواقف و مواضع گوناگونی را پشت سر
از مواقف از ھیچ کسی از عملش پرسیده نخواھد شد، بلکه با اعمالش ای  در پاره

 �َّ  َ�َيۡوَم�ِذٖ ﴿فرماید:  می . خداوندگردد بدون این که مورد مناقشه قرار گیرد می مواجه
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در آن روز ھیچ پری و انسانی از « .]٣٩[الرحمن:  ﴾٣٩َجآنّٞ  َوَ�  إِ�ٞس  ۦٓ �بِهِ ذَ  َعن ُل  َٔ �ُۡ� 
 .»گردد نمی گناھش پرسش

شوند، اما نه از روی استفھام، بلکه از  می در موقفی دیگر از عملکردشان پرسیده
فرماید:  می ذلیل گردانیدن و اعتراف گرفتن. خداوندروی توبیخ، نکوھش، تحقیر، 

﴿ �ۡ  .»آنان را نگاه دارید که باید بازرسی شوند« .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ

ِينَ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿فرماید:  می و نیز خداوند ۡرِسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  ٱ�َّ
ُ
 ﴾٦ٱلُۡمۡرَسلِ�َ لَنَّ  َٔ أ

 اند سوی آنان روانه شده طور قطع از کسانی که پیغمبران بهدر روز قیامت) به «( .]٦عراف: [األ
 .»پرسیم می پرسیم و حتمًا از پیغمبران ھم می

گیرند و آنان به اعمال و  می و در برخی مواقف خالیق مورد بازخواست قرار
 کنند. الله تعالی نمی کنند و از خداوند چیزی را کتمان می کردارشان در دنیا اعتراف

َ َوَ� يَۡ�ُتُموَن ﴿فرماید:  می نمی توانند (کردار یا) گفتاری را از « .]٤٢[النساء:  ﴾اَحِديثٗ  ٱ�َّ
 .»خدا پنھان سازند

گویند و منکر  می گیرند و آنان دروغ می از مواقف کفار مورد سوال قرارای  و در پاره
؛ اما کجا این کارشان سودی برایشان اند شوند که در دنیا کفر ورزیده می این مطلب

که از اسرار و خفایای آنان  اند خواھد داشت، در حالی که آنان در برابر خداوند ایستاده
 سازد. خداوند می شان را برمالھای  شنود و پوشیدگی می خبر دارد و نجوایشان را

ن قَالُواْ ﴿فرماید:  می
َ
ٓ أ ِ وَ ُ�مَّ لَۡم تَُ�ن فِۡتنَُتُهۡم إِ�َّ ا ُمۡ�ِ�ِ�َ  ٱ�َّ َكۡيَف  ٱنُظرۡ  ٢٣َرّ�َِنا َما ُكنَّ

ونَ  ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا نُفِسِهۡمۚ َوَضلَّ َ�ۡنُهم مَّ
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ سپس عاقبت « .]٢٤-٢٣[األنعام:  ﴾٢٤َكَذبُوا

گویند: به خداوند که پروردگار ما است سوگند که ما  می کفر آنان چیزی جز این نیست که
گویند، و نشانی از شرکا و  می م! * بنگر که چگونه با خویشتن نیز دروغمشرک نبوده ای

 .»بافتند می انبازانی نماند که آنان به ھم
رود و  می قیامت خبرھا از یاد تکذیب گران تبھکار ھای  در برخی از صحنه

گیرند و مسایلشان  می کنند و دچار اضطراب و استرس قرار می سخنانشان را فراموش

َجۡبُتُم ﴿ فرماید: می کنند. خداوند یم را خلط
َ
ٓ أ  ٦٥ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َو�َۡوَم ُ�َنادِيِهۡم َ�َيُقوُل َماَذا

�َبآءُ َ�َعِمَيۡت َعلَۡيِهُم 
َ
خاطرنشان «( .]٦٦-٦٥[القصص:  ﴾٦٦يَۡوَم�ِٖذ َ�ُهۡم َ� يَتََسآَءلُونَ  ٱۡ�

گوید: به پیغمبران چه پاسخی دادید؟  می دارد و می ساز) روزی را که خداوند مشرکان را فریاد
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توانند چیزی از  نمی رود و می * در این ھنگام (بر اثر حیرت و دھشت) ھمۀ خبرھا از یادشان
 .»یکدیگر ھم بپرسند

گویند و چه  می دانند به پروردگارشان چه نمی برند و می لذا دلیل و حجت را از یاد
 رند و ھیچ راه فرار و گریزی ندارند.کنند و حرفی برای گفتن ندا می دلیلی را عرضه
 شفقت...

 قیامت، با وجود طوالنی و سختی اش، 
 بر مؤمنان آسان خواھد شد.
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 دمیدن در صور

دمیدن در صور، نخستین رویداد برپایی قیامت و ایجاد دگرگونی در ھستی و 
 اضطراب جھان خواھد بود.

 بنابراین،

 شود؟ می صور چیست و در چه چیزی دمیده •
 افتد؟ می شود و پس از دمیدن در صور چه اتفاقی می بار در صور دمیده چند •
 شوند؟ می ھوشی بی بندگان دچار ۀآیا ھم •

 درآمد
شود. مراد از شاخ ھمان چیزی است که بر  می صور شاخی است که در آن دمیده

 سر گوسفند قرار دارد.
شاخی است که « بادیه نشینی به محضر پیامبر آمد و پرسید: صور یعنی چه؟ فرمود:

 .١»شود می در آن دمیده

 مسئول دمیدن در صور
است که مسئول دمیدن در صور است و در ھر لحظه منتظر ای  اسرافیل فرشته

 فرمان پروردگار است تا به او فرمان دھد تا در صور بدمد.
به ما خبر داده است که اسرافیل از زمانی که خداوند او را آفریده  ج رسول خدا

 فرمود:  ج برد. آن حضرت می است، در انتظار دمیدن در آن بسر
که مسئولیت دمیدن در صور به او سپرده شده است، چشمانش ای  ھمانا فرشته«
قبل از آن که کند تا مبادا  نمی نگرند و چمشانش را باز و بسته می و به عرش اند آماده

درخشان  ۀآنھا را بگشاید، خداوند به او فرمان دھد، از این رو چشمانش مانند دو ستار
 .٢ھستند

بریم، اسرافیل بیشتر خود را برای  می در این زمان که ما در قرب قیامت بسر
 کند. می دمیدن در صور آماده

 احمد و ابوداود و حاکم با سند صحیح. -١

 مستدرک حاکم با سند صحیح. -٢
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ر حالی که چگونه شادمان باشم از نعمت برخوردار شوم د«فرمود:  ج رسول خدا
را کج کرده و گوش به فرمان است تا به اش  اسرافیل صور را به دھان گرفته و پیشانی

او دستور رسد تا به صور بدمد؟ آنان گفتند: پس یا رسول الله! در این ھنگام ما چه 

بُنَا بگویید:«بگوییم؟ فرمود:  سْ مَ  اهللا حَ نِعْ وَ  لُ كيالوَ  وَ نَاكتَ ىلَ  لْ  .١»ربنا اهللا عَ

 دالیلی از قرآن و حدیث بر نفخ صور
دمیدن در صور امری حقیقی و واقعی است که رعب و وحشت فراوانی دربر دارد و 

 برای اثبات آن آیات و روایات فراوانی وارد شده است. 
 از آن جمله:

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿فرماید:  می خداوند َ�َٰ�ٰتِ فََصعَِق َمن ِ�  ٱلصُّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ
َ
إِ�َّ َمن  ٱۡ�

ۖ َشآَء  ُ ۡخَرٰى َفإَِذا ُهۡم �َِيامٞ  ٱ�َّ
ُ
 .]٦٨[الزمر:  ﴾٦٨يَنُظُرونَ  ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ

میرند مگر  می و زمین ھستندھا  در صور دمیده خواھد شد و تمام کسانی که در آسمان«
 دمیده کسانی که خدا بخواھد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار دیگر در آن

نگزند (تا در حق ایشان چه  می خیزند و می گیرند و) به پا می شود، به ناگاه ھمگی (جان می
 .)»شود و حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به کجا بینجامد

ورِ َو�َۡوَم يُنَفُخ ِ� ﴿و نیز خداوند فرموده است:  َ�َٰ�ٰتِ َ�َفزَِع َمن ِ�  ٱلصُّ َوَمن ِ�  ٱلسَّ
 
َ
ُۚ إِ�َّ َمن َشآَء  �ِض ٱۡ� تَۡوُه َ�ِٰخرِ�نَ  ٱ�َّ

َ
و روزی که در صور دمیده « .]٨٧[النمل:  ﴾٨٧َوُ�ٌّ �

و زمینند وحشت زده و ھراسناک شوند، مگر کسانی که ھا  شود، و تمام کسانی که در آسمان
 .»گردند می خدا بخواھد. و ھمگان فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿ رموده استو نیز ف ۡجَداثِ فَإَِذا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ
َ
 ﴾٥١إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم يَنِسلُونَ  ٱۡ�

شود و به ناگاه ھمۀ آنان از گورھا بیرون آمده و  می برای بار دوم) در صور دمیده«( .]٥١س: ی[
 .»گردند می به سوی (دادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رھسپار

د وشنبس آن را ک . ھرشود یده مین ھنگام در صور دمیدر ا«فرمود:  ج رسول خدا
شنود،  یه آن را مک یسکن یدھد. نخست یمفرا د و به آن گوش کن یم خمگردنش را 

 سنن ترمذی با سند صحیح لغیره. -١
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شود و  یھوش م یاو ب .شترش است ی ردن حوضچهکه در حال درست کاست  یمرد
 .١»شوند یھوش م یز بیمردم ن

 تعداد دفعات دمیدن در صور
 دمد. می اسرافیل دو بار به صورت وحشتناک در صور

 نفخه اول
ھا، جنیان، حیوانات، پرندگان و  موجودات، اعم از انسان ۀدر این نفخه اول، ھم

شود و فقط  می جھان ھستی پیچیده ۀرود و صفح می موجودات از بین ۀحشرات و ھم
 ماند. می پروردگار جبار و مقتدر باقی

 دوم ۀنفخ
 خیزند. می بعث و نشور است که مردگان زنده شده و از قبرھایشان بر ۀاین نفخ

دھد را ذکر  می خداوند در قرآن از ھر دو نفخه و آنچه در میان این دو نفخه روی
 فرماید:  می نموده و

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ فََصعَِق َمن ِ�  ٱلصُّ �ِض َوَمن ِ�  ٱلسَّ
َ
ۖ إِ�َّ َمن َشآَء  ٱۡ� ُ �ُمَّ نُفَِخ  ٱ�َّ

ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم �َِيامٞ 
ُ
و روزی که در صور دمیده شود، و تمام « .]٦٨[الزمر:  ﴾٦٨يَنُظُرونَ  �ِيهِ أ

و زمینند وحشت زده و ھراسناک شوند، مگر کسانی که خدا بخواھد. ھا  کسانی که در آسمان
 .»گردند می و ھمگان فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده

 خیزند. می حالت مردم را توصیف کرده است که چگونه از قبرھایشان برو نیز 

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿فرماید:  می ۡجَداثِ فَإَِذا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ
َ
 .]٥١س: ی[ ﴾٥١إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم يَنِسلُونَ  ٱۡ�

شود و به ناگاه ھمۀ آنان از گورھا بیرون آمده و به سوی  می برای بار دوم) در صور دمیده«(
 .»گردند می ادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رھسپار(د

نامیده و فرموده » رادفه«دوم را  ۀو نفخ» راجفه«اول را  ۀھمچنین خداوند نفخ

اِجَفةُ يَۡوَم تَرُۡجُف ﴿است:  ادِفَةُ تَۡتَبُعَها  ٦ٱلرَّ  .]٧-٦[النازعات:  ﴾٧ٱلرَّ

 صحیح مسلم. -١
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گیرد (و دنیا  می درای  و) زلزلهشود  می در آن روزی که (نفخۀ اّول، در صور دمیده«
شود و زلزلۀ  می میرند). * سپس (نفخۀ دوم، در صور دمیده می گردد و ھمگان می خراب

 .»نخستین) زلزلۀ دیگری به دنبال خواھد داشت
» صور«دوم را  ۀو نفخ» صیحه = صدا و فریاد«اول را  ۀدر جایی دیگر خداوند نفخ

ُخُذُهمۡ  َ�ِٰحَدةٗ  وَن إِ�َّ َصۡيَحةٗ َما يَنُظرُ ﴿نامیده و فرموده است: 
ۡ
ُمونَ  َوُهمۡ  تَأ فََ�  ٤٩َ�ِّصِ

ۡهلِِهۡم يَۡرِجُعونَ 
َ
ورِ َونُفَِخ ِ�  ٥٠�َۡسَتِطيُعوَن تَوِۡصَيٗة َوَ�ٓ إَِ�ٰٓ أ ۡجَداثِ فَإَِذا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ

َ
إَِ�ٰ  ٱۡ�

 صدایی را که (ناگھان طنین اندازکشند مگر  نمی انتظار« .]٥١-٤٩س: ی[ ﴾٥١َرّ�ِِهۡم يَنِسلُونَ 
گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله  می گیرد (و نابودشان می گردد و) ایشان را در بر می

و کار و بار روزمرۀ زندگی، سرگرم و) درگیرند. * (این حادثه به قدری سریع و غافلگیرانه است 
داشت، و حّتی فرصت مراجعه به  که) حّتی توانایی وصّیت نمودن و سفارش کردن نخواھند

شود و  می سوی خانواده و فرزندانشان را پیدا نخواھند کرد. * (برای بار دوم) در صور دمیده
به ناگاه ھمۀ آنان از گورھا بیرون آمده و به سوی (دادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان 

 .»گردند می شتابان رھسپار

 مّدت زمان بین دو نفخه
ن دو نفخه نیامده است تا مّدت بین دو نفخه را مشخص نماید، نص صریحی بین ای

 ج به صورت اشاره آمده است که آن حضرت س اما در حدیثی از طریق حضرت ابوھریره
ره! چھل روز است؟ یابوھر یگفتند: ا». ان دو صور، چھل استیم ۀفاصل«: فرمود: 

ن مورد، یگفت: در ادند: چھل سال است؟ یم. پرسیگو نمی یزین مورد، چیگفت: در ا
 یزین مورد، چیدند: چھل ماه است؟ باز ھم گفت: در ایم. پرسیگو نمی یزیچ

 م. یگو نمی
نشنیده  ج بین دو صور را بیان نکرد، چون آن را از رسول خدا ۀفاصل سابوھریره

د و آور می آن گاه خداوند از آسمان آبی فرود«بود، آن گاه در تکمیل حدیث گفت: 
  .»رویند می گیاه مانندھا  انسان

ه کخ ُدمش یرود مگر ب ین میبدن انسان، از ب یتمام اعضا«فرود:  ج آن حضرت
 .١»شود ینش، از آن شروع میآفر

 صحیح بخاری. -١
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 شود؟ می در چه روزی در صور دمیده
 ۀروند و نفخ می خالیق از بین ۀاماته که ھم ۀاول و دوم، یعنی نفخ ۀھر دو نفخ

 خیزند، در روز جمعه روی می و از قبرھا برشوند  می بعث و نشور که موجودات زنده
 دھند. می

بھترین روزتان، روز جمعه است، در ھمین روز آدم آفریده «فرمود:  ج رسول خدا 
پذیرد، پس در  می اول و دوم در ھمین روز انجام ۀشد و در ھمین روز وفات کرد، نفخ

تان در این روز به ھمین روز به کثرت برایم درود و سالم بفرستید، چون درود و سالم
رسد، در  می رسد. اصحاب گفتند: یا رسول الله! چگونه درود و سالم ما به تو می من

فرمود: خداوند بر زمین  جت به خاک تبدیل شده است؟ پیامبرھای حالی که استخوان
 .١»رده است که اجساد انبیا را بخوردحرام ک

 .٢»شود نمی برپاامت جز در روز جمعه قی«و نیز در حدیثی آمده است: 
نگ است و گوش به زای  در روز جمعه ھر جنبنده«در روایت دیگری آمده است: 

 .٣»منتظر برپایی قیامت است

 شنود می اول را ۀنخستین کسی که نفخ
پذیرد که مردم به صورت عادی و طبق معمول مشغول  می اول در حالی انجام ۀنفخ

چنان که یکی به بازار رفته و پارچه زندگی و گذراندن حیات عادی خودشان ھستند. 
است اش  گیرد تا آن را بخرد، دیگری شترش را دوشیده و در حال رفتن به خانه می را

را در کنار چاھی درست کرده تا آب را در آن ای  تا آن را بنوشد، فرد دیگری حوضچه
جمع کند و به شترش بدھد، شخص دیگری در کمال آرامش و امنیت سفره را پھن 

وده تا یک لقمه را پس از دیگری در دھانش بگذارد، که ناگھان در این ھنگام نم
 ھای گیرد و دل می دمد و ترس و وحشت بزرگی، ھستی را فرا می اسرافیل در صور

 میرند. ھا می جھند و انسان می ترکد و ارواح از اجساد بیرون می مردم

و جاللت قدری که در نزد خداوند دارند،  نسایی، ابوداود و ابن ماجه. یعنی به خاطر عظمت -١
 خداوند بر زمین حرام گردانیده است تا اجساد آنان را بخورد.

 صحیح مسلم. -٢

 احمد و نسایی. -٣
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 گر پھنیگدی نیب را شانھای  پارچه نفر، دو که رسد می فرا یناگھان امت، چنانیق و
 برپا امتیق که اند نکرده جمع را آنھا و اند نداده انجامای  معامله ھنوز یول کنند می
 شود. می

 رش رایش نکهیا از قبل اما دوشد می را شترش ،یشخص که است یناگھان چنان و
 رااش  حوض ھای شکاف فرد، که است یناگھان چنان و شود. می برپا امتیق بنوشد،

 شود. می برپا امتیق بدھد، آب را شھای  دام نکهیا از قبل اما ردیگ می
 اما برد می دھانش یبسو رااش  لقمه ،یشخص که است یناگھانای  اندازه به یحت و

 ».شود نمی خوردنش به موفق

 رحمت و شفقت خداوند بر مؤمنان
خداوند با شود، از این رو  می ترس و وحشت بزرگی در آن روز دامنگیر بندگان

 مانند. می بد و شرور باقی ھای گیرد و فقط انسان می آرامی و نرمی جان مؤمنان را
 اول و در اثنای آن پرده برداشته و ۀبا تفصیل از حوادث قبل از نفخ ج رسول خدا

 ،روزچھل دانم  ینم(ھا تا چھل  ان آنیند و مک یدجال در امت من ظھور م«فرماید:  می
عروه بن مسعود  هه بکم را یبن مر یسیگاه خداوند ع ماند. آنا سال) خواھد یماه 

ند. سپس ھفت ک یخواند و او را نابود م ید. او دجال را فرا مفرست یم فروشباھت دارد، 
 . نداردوجود  یو عداوت یان دو نفر دشمنیدر م .ماند یان مردم میسال م
 یا ذره ی به اندازهه کس کر فرستد و ھ یاز طرف شام م کیگاه خداوند باد خن آن

 یرد، حتیگ یمدر زمین ن باد جان او را یه اکن یا قطعاً ر در قلب او باشد، یا خیمان یا
و جانش را  ودرمیز یجا ن ن باد در آنیند، اکوه خود را پنھان کدر دل  یاگر شخص

درندگان (نسبت  گریو تجاوز یپرنده و دشمن کیسبه بد ب یھا گاه انسان آن .ردیگ یم
این دانند. در  یر نمکرا من یرکرا معروف و من یچ معروفیه ھکمانند  یم یناه) باقبه گ

ھا  د؟ آنینک یا از من اجابت نمید: آیگو یشود و م یطان بر آنان ظاھر میش ھنگام
خواند، در  یھا فرا م ؟ آنان را به پرستش بتیدھ یدستور م یزیند: به چه چیگو یم

 برند.  یسر مه خوب و مرفه ب یه در وفور نعمت و زندگک یحال
د کن یم خمد گردنش را وشنبس آن را ک . ھرشود یده مین ھنگام در صور دمیدر ا

ه در حال کاست  یشنود، مرد یه آن را مک یسکن یدھد. نخست یمفرا و به آن گوش 
ھوش  یز بیشود و مردم ن یھوش م یاو ب .شترش است ی ردن حوضچهکدرست 

 روید.  می آورد و اجسادشان می آن گاه خداوند بارانی بسان شبنم فرود شوند. یم
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کنند. آن  می شود که بناگاه مردم ایستاده و نگاه می سپس دو مرتبه در صور دمیده
شود: ای مردم! به سوی پروردگارتان بشتابید. آنان را نگاه دارید که مورد  می گاه گفته

 شود: اعزامیان به دوزخ را بیرون آورید. یم بازخواست قرار گیرند. آن گاه گفته
گویند: از ھر ھزار نفر، نھصد و نود و نه نفر! این،  می پرسند: تعداد آنان چقدر است؟ می

 شوند و روزی است که شدت ھول قیامت نمایان می آن روزی است که کودکان پیر
 .١»گردد می

دھند،  می ویدمیدن در صور، کاری وحشتناک است و حوادثی که پس از آن ر
که بگوییم: حسبنا الله  اند به ما آموخته ج بسیار ھراس انگیز خواھند بود و رسول خدا

و نعم الوکیل. یعنی کافی است که به الله پناه ببریم؛ زیرا اوست که افراد وحشتزده را 
 بخشد. می امان

 وقفه ...
 بزرگ و عبادت پیوسته اش، ۀاسرافیل، علی رغم خلقت عظیم و درج

 لرزد. می اثر خوف و عظمت آفریدگارش در
 
 

  

 صحیح مسلم. -١

 

                                         



 جهان آخرت           ١٢٦

 بعث و نشور

 خیزند. می پس از دمیدن دومین بار در صور، بندگان برای بعث و نشور بر
 بنابراین،

 بعث چیست؟ •
 دالیل وقوع آن کدامند؟ •
 نشور یعنی چه؟ •
 کیفیت آن چگونه است؟ •
 ، چگونه است؟اند حال آنان که در بیرون قبرھا بوده •

 درآمد
به معنای بیرون آوردن مردگان از قبرھایشان به صورت زنده، و زنده بعث و نشر 

، یا غرق شده و ماھیان آنان را اند مردگان، حتی آنان که سوخته ۀگردانیدن ھم
، چرا که ھیچ چیزی پروردگارمان را درمانده و اند ، یا درندگان آنان را خوردهاند بلعیده
 گرداند. نمی ناتوان

 دالیل وقوع بعث
به برانگیختن بندگان برای حساب و جزا، یکی از اصول ایمان است، و تکذیب  ایمان

فرماید:  می تکذیب و کفر ورزیدن خداغوند است. خداوند متعال ۀو انکار آن به منزل

﴿ ِ بُواْ ب اَعةِ� بَۡل َكذَّ ِ  ٱلسَّ َب ب ۡ�َتۡدنَا لَِمن َكذَّ
َ
اَعةَِوأ واقع قضّیه « .]١١[الفرقان:  ﴾١١َسعًِ�ا ٱلسَّ

دانند، و ما برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش  می این است که آنان قیامت را دروغ
 .»شعله ور و سوزانی را آماده کرده ایم

 خداوند در آیات فراوانی از بعث و نشور یاد کرده است، از جمله:

َمآءَ يَۡوَم َ�ۡطوِي ﴿ ِجّلِ َكَطّيِ  ٱلسَّ َل َخۡلقٖ  ٱلّسِ وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ۥۚ  لِۡلُكُتِب� َكَما بََد� وَۡعًدا  نُّعِيُدهُ

ا َ�ٰعِلِ�َ   .]۱۰۴اء: ی[األنب ﴾١٠٤َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّ
پیچیم به ھمان صورت  می پذیرد که) ما آسمان را در ھم می این امر) روزی (تحّقق«( 

نش را سر دادیم، آفرینش شود. ھمان گونه که آفری می در ھم پیچیدهھا  که طومار نامه

 



 ١٢٧    هان آخرتج

 قطعًا آن را به انجام دھیم، و ما می است که ماای  وعده دھیم. این می را از نو بازگشت
 .»رسانیم می

لَُك ﴿ ِي ٱلَۡمۡوتِ قُۡل َ�َتَوفَّٮُٰ�م مَّ َ بُِ�ۡم ُ�مَّ إَِ�ٰ َرّ�ُِ�ۡم تُرَۡجُعونَ  ٱ�َّ  ﴾١١ُوّ�ِ
 .]۱۱[السجدة: 

 آید و) جان شما را می بگو: فرشتۀ مرگ که بر شما گماشته شده است، (به سراغتان« 
 .»شوید می سوی پروردگارتان بازگردانده گیرد، سپس به می

ِينَ زََ�َم ﴿ ْۚ قُۡل بََ�ٰ َوَرّ�ِ َ�ُۡبَعُ�َّ ُ�مَّ َ�ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمۡلُتۡمۚ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ۡبَعُثوا
َ
ْ أ َ�َفُرٓوا

ِ َ�ٰلَِك َ�َ وَ    .]۷[التغابن:  ﴾٧�َِس�ٞ  ٱ�َّ
 پندارند که ھرگز زنده و برانگیخته نخواھند گردید! بگو: چنین نیست که می کافران«

پندارید، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگیخته خواھید شد، و سپس از آن  می
خدا ساده و آسان ین کار برای کرده اید با خبرتان خواھند کرد. و ا می چیزھایی که

 .»است

ھر انسانی بر ھر « ١».َعلَيْهِ  َماَت  َما ىلَعَ  َ�بْدٍ  لُكُّ  ُ�بَْعُث «فرمود:  جرسول خدا •
 .»گردد می که مرده است، محشورای  عقیده

 ، برانگیختهاند ی که داشتهھای مردم بر نیت« ٢».ِ�يَّاتِِهمْ  ىلع انلاس ُ�بَْعُث  إنما«  •
 .»شوند می

 بودن بعث و برانگیختندالیلی بر ممکن 
 خداوند در برابر دیدگانمان دالیل فراوانی را قرار داده است که این دالیل ما را وادار

 از این دالیل عبارتند از:ای  کنند تا به بعث و نشور ایمان بیاوریم. پاره می
 شود. می الله زنده ۀفرود آمدن باران بر زمین، که پس از نزول آن به اجاز •

کنیم که در آن نه گیاھی وجود  می حاصل و مرده گذر بی نی خشک،ما به سرزمی
آورد، به اھتزاز در آمده و  می دارد و نه کشت و حیاتی، و چون خداوند باران را فرود

 گیرد. می گردد و سرزمینی زنده و سرسبز قرار می زندگی و حیات به آن باز
گردید، به ھمین حاصل بود، سرسبز و خرم  بی پس ھمانگونه که زمین خشک و

پوسیده و اجساد  ھای شکل، خداوند مردگان را زنده خواھد کرد و به این استخوان

 .)١٦٥/  ٨( مسلم صحیح -١

 .)٢٤/  ١٠( صحیح ماجه، ابن صحیح -٢
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ِيَوُهَو ﴿فرماید:  می خشکیده حیات خواھد بخشید. چنان که خداوند  ٱلّرَِ�ٰحَ يُۡرِسُل  ٱ�َّ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ قَلَّۡت َسَحا�ٗ  ۦۖ �ُۡ�َ

َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا ّيِتٖ  ِ�ََ�ٖ  ُسۡقَ�ٰهُ  ثَِقاٗ�  اَح�َّ نَزۡ�َا مَّ

َ
 ٱلَۡمآءَ  بِهِ فَأ

ۡخرَۡجَنا بِهِ 
َ
ِ  ۦفَأ

ُرونَ  مۡ لََعلَّ�ُ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َكَ�ٰلَِك ُ�ۡرُِج  ٱ�ََّمَ�ِٰت� ِمن ُ�ّ  .]٥٧[األعراف:  ﴾٥٧تََذكَّ
فرستد.  می او کسی است که بادھا را به عنوان مژده رسانھای رحمت خود پیشاپیش«

بادھا ابرھای سنگین (بر دوش خود) برداشتند، آنھا را به خاطر زمینی (خشکیده  ھنگامی که
بارانیم و با آن ھر نوع میوه و محصولی را (از  می رانیم و آب را در آنجا می ھمچون) مرده

کنیم)  می آوریم. و ھمان گونه (که زمین مرده را پرجنب و جوش و زنده می خاک تیره) پدید
بخشیم. در بارۀ این امثال  می آوریم (و زندگی دوباره می دل خاک) بیرون مردگان را (نیز از

 .»که بیانگر نمونۀ معاد در این دنیا است بیندیشید) تا شما متذّکر شوید و عبرت گیرید
روایت شده است که گفتم: یا رسول الله! چگونه  سدر حدیثی از طریق ابی رزین

گفتم:  ای؟ آیا به سرزمین خشکی گذر نکردهکند؟ فرمود:  می خداوند مردگان را زنده
بله، فرمود: آیا دوباره گذرت بر آن سرزمین نیفتاده است که سرسبز و شاداب باشد و 
دو باره گذر نمایی که خشکیده و بار دیگری آن را سرسبز و خرم ببینی؟ گفتم: بلی، 

 .١»ن گونه مردگان را زنده خواھد کردفرمود: خداوند ای

 آن ۀاز آفرینش بر اعاداستدالل به آغ
ذاتی که ابتدا وقتی خواست، آفریدگان را آفرید و آنان را صورت بخشید، تواناست که 
باری دیگر، در چه وقت و چگونه آنان را زنده گرداند؛ زیرا اعاده کردن از آفرینش 

َمآءَ يَۡوَم َ�ۡطوِي ﴿فرماید:  می است. چنان که خداوند تر نخستین آسان ِجّلِ  َكَطّيِ  ٱلسَّ  ٱلّسِ
َل َخۡلقٖ  وَّ

َ
ٓ أ نَا

ۡ
ۥۚ  لِۡلُكُتِب� َكَما بََد� ا َ�ٰعِلِ�َ  نُّعِيُدهُ ٓۚ إِنَّا ُكنَّ  .]١٠٤اء: ی[األنب ﴾١٠٤وَۡعًدا َعلَۡيَنا

پیچیم به ھمان صورت که  می پذیرد که) ما آسمان را در ھم می این امر) روزی (تحّقق«(
گونه که آفرینش را سر دادیم، آفرینش را از نو شود. ھمان  می در ھم پیچیدهھا  طومار نامه

 .»رسانیم می دھیم، و ما قطعًا آن را به انجام می است که ماای  وعده دھیم. این می بازگشت

ِيَوُهَو ﴿فرماید:  می و نیز ۡهَوُن َعلَۡيهِ  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ٱۡ�َۡلقَ َ�ۡبَدُؤاْ  ٱ�َّ
َ
 .]٢٧[الروم:  ﴾َوُهَو أ

گرداند، و این برای او آسانتر  می را آغاز کرده است و سپس او را باز او است که آفرینش«
 .»است

 .)٢٩/  ٢٠( با روایت حسن أحمد اإلمام مسند -١
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 زنده گردانیدن برخی از مردگان در دنیا
در دنیا نیز برای برخی از بندگان مرگ صورت گرفته و خداوند آنان را زنده 
گردانیده است، مانند مانند زنده کردن فردی که در بنی اسرائیل کشته شد و وقتی 

 فرماید:  می چنان که خداوند ١از گوشت گاو را به او زدند، زنده شد.ای  پاره

ۚ َكَ�ٰلَِك يُۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ُوهُ َ�ُقۡلَنا ﴿ ُ بَِبۡعِضَها لََعلَُّ�ۡم  ۦَو�ُرِ�ُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ٱ�َّ
زنید. (و این از آن (قربانی) را به آن (کشته) بای  پس گفتیم: پاره« .]٧٣[البقرة:  ﴾٧٣َ�ۡعقِلُونَ 

 کار را کردید و خدا کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را (در روز قیامت) چنین زنده
نمایاند تا این که (حقیقت و اسرار شریعت را)  می کند و دالیل (قدرت) خود را به شما می

  .»دریابید

اسرائیل وجود داشت که فرزندی نداشت وی سرمایۀ فراوانی داشت و جز یک  مردی در بنی -١
در میراث عمویش شتاب نموده و او را به قتل اش  برادرزاده وارث دیگری نداشت. لذا برادرزه

رساند و شبانه نعشش را برداشت و بر دروازۀ فرد دیگری گذاشت و صبح آن روز ادعی نمود که 
تیجۀ آن نبرد بزرگی بین آنان درگرفت، تا جایی که دست به اسلحه برده او آن را کشته است. در ن

 و در مصاف ھم قرار گرفتند. 
کنید در حالی که پیامبر خدا،  می آنگاه خردمندان آنان گفتند: چرا به جان ھم افتاده و اختالف

 موسی در میان شماست.
گاه خداوند برای موسی وحی  لذا در نزد موسی آمدند و ماجرا را برای وی تعریف کردند. آن

َ ٱإِنَّ  ۦٓ �ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِ﴿فرستاد و فرمود:  َّ�  ۖ ْ �ََقَرٗة ن تَۡذَ�ُوا
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
ْ  يَأ َ�تَِّخُذنَا قَالُٓوا

َ
 ُهُزٗو�ۖ  �

ُعوذُ  قَاَل 
َ
ِ بِٱ أ ُ�وَن ِمَن  �َّ

َ
ۡن أ

َ
آن ھنگامی را که و (به یاد آورید) « .]۶۷[البقرة:  ﴾٦٧ۡلَ�ِٰهلِ�َ ٱأ

دھد که گاوی را سرببرید، گفتند: آیا ما را  می موسی به قوم خود گفت: خدا به شما دستور
 ».رم از این که جزو نادانان باشمب می کنی؟ گفت: به خدا پناه می مسخره

کشتند، این کار برای آنان  می کردند و گاوی را نمی اگر آنان از موسی اطاعت کرده و اعتراض
کرد، اما آنان سختی کردند و در نتیجه کار برایشان دشوار گردید تا این که به گاوی که  می کفایت

را دارا بود، را پیدا کرده و صاحبش فقط صاحب ھمان یک گاو بود. گفت: به خدا ھا  آن ویژگی
سوگند آن را به کمتر از پری پوستش از طال نخواھم فروخت. لذا آن گاو را به ھمان قیمت خریده 

از آن را به مقتول زدند، آن گاه او برخاست. از او پرسیدند: چه کسی ای  آن را ذبح نموده و پاره و
اشاره نمود و گفت: این. آن گاه دوباره به زمین افتاد اش  تو را به قتل رسانده است؟ به برادرزاده

 ).١/١٤٥و مرد. تفسیر ابن کثیر، سوره بقره، (
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 ش برھای  ھمان گونه که فردی از روستایی گذر نمود که ویران شده و سقف خانه
 .١زمین افتاده بود

ُم  ۧ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ� ﴿یا این داستان که خداوند از حضرت ابراھیم یادآور نموده است: 
رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ 

َ
� َرّبِ أ َۡطَم�ِنَّ قَۡلِ�  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َو لَۡم تُۡؤِمن� قَاَل بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ

َ
[البقرة:  ﴾قَاَل أ

ی را که ابراھیم گفت: پروردگارا! به من نشان بده چگونه و (به خاطر بیاور) ھنگام« .]٢٦٠
! گفت: چرا! ولی تا اطمینان قلب پیدا ای؟ کنی. گفت: مگر ایمان نیاورده می مردگان را زنده

گاھی بیشتر، دلم آرامش یابد)  .»کنم (و با افزودن آ

 آورد می از کمال قدرت الهی این است که چیزی را از ضد آن بیرون
خداوند تواناست که جسدی زنده و تر و تازه را از استخوانی خشک و مرده یعنی 

 آورد. می گونه که آتش را از درخت سبز بیرون آن بیرون آورد،

ۥۖ  َو�َِ�َ  َوَ�ََب َ�َا َمَثٗ� ﴿فرماید:  می چنان که خداوند  ٱۡلعَِ�ٰمَ َقاَل َمن يُۡ�ِ  َخۡلَقُه
ِ قُۡل ُ�ۡيِيَها  ٧٨َوِ�َ َرِميمٞ  �ٖ� َوُهَو بُِ�ّلِ َخۡلٍق َعلِيمٌ  يٓ ٱ�َّ َل َمرَّ وَّ

َ
َهآ أ

َ
�َشأ

َ
ِي ٧٩أ َجَعَل  ٱ�َّ

ۡو كَ ﴿ آیه بیان فرموده است:این ماجرا را خداوند در این  -١
َ
ِيأ ٰ قَۡر�َةٖ  ٱ�َّ ٰ  َخاوِ�َةٌ  َوِ�َ  َمرَّ َ�َ َ�َ 

ٰ  قَاَل  ُعُروِشَها َّ�
َ
ۦ � ُ َ�ِٰذهِ  يُۡ�ِ َماتَُه  ٱ�َّ

َ
ُ َ�ۡعَد َمۡوتَِهاۖ فَأ ۥۖ  ُ�مَّ  ِماْئََة َ��ٖ  ٱ�َّ قَاَل َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَاَل  َ�َعثَُه

ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ� 
َ
ِ قَ  َ�ِۡثُت يَۡوًما أ

ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ وَ  فَٱنُظرۡ  ِماْئََة َ��ٖ  ۡثَت اَل بَل �َّ إَِ�ٰ  ٱنُظرۡ إَِ�ٰ َطَعامَِك َوَ�َ
ۚ َها ُ�مَّ نَۡ�ُسوَها َ�ۡمٗ َكۡيَف نُنِ�ُ  ٱۡلعَِظامِ إَِ�  َوٱنُظرۡ  ّلِلنَّاِس�  ِ�َارَِك َوِ�َۡجَعلََك َءايَةٗ  ا ا َ  فَلَمَّ  َ�ُۥ تَبَ�َّ

نَّ 
َ
ۡعلَُم أ

َ
َ  قَاَل أ ِ ش ٱ�َّ

ّ�ُ ٰ گاھی از) ھمچون کسی که از « .]٢٥٩[البقرة:  ﴾٢٥٩قَِديرٞ  ۡيءٖ �ََ�َ یا (آیا آ
 ھا ھا فرو تپیده بود و دیوارھای آنھا بر روی سقف گذر کرد، در حالی که سقف خانهای  کنار دھکده

فرو ریخته بود؛ گفت: چگونه خدا این (اجساد فرسوده و از ھم پاشیدۀ مردمان اینجا) را پس از 
گرداند و (به او) گفت: چه اش  کند؟ پس خدا او را صدسال میراند و سپس زنده مرگ آنان زنده می
 رمود: (نه) بلکهدانم، شاید) روزی یا قسمتی از یک روز. ف ای؟ گفت: (نمی مّدت درنگ کرده

ای. به خوردنی و نوشیدنی خود (که ھمراه داشتی) نگاه کن (و ببین که با  صدسال درنگ کرده
گذشت این زمان طوالنی به ارادۀ خدا) تغییر نیافته است. و بنگر به االغ خود (که چگونه از ھم 

ھیم. متالشی شده است. ما چنین کردیم) تا تو را نشانۀ (گویایی از رستاخیز) برای مردمان قرار د
دھیم و سپس بر آنھا  داریم و به ھم پیوند می برمیھا بنگر که چگونه آنھا را  (اکنون) به استخوان

دانم که خدا بر ھر  پوشانیم. ھنگامی که (این حقائق) برای او آشکار شد، گفت: می گوشت می
 ».چیزی توانا است
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َجرِ لَُ�م ّمَِن  ۡخَ�ِ  ٱلشَّ
َ
نُتم ّمِۡنُه تُوقُِدونَ  ٱۡ�

َ
 برای ما مثالی« .]٨٠-٧٨س: ی[ ﴾٨٠نَاٗر� فَإَِذآ أ

تواند این  می گوید: چه کسی می کند و می زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می
گرداند  می زنده گرداند؟! * بگو: کسی آنھا را زنده اند ی را که پوسیده و فرسودهھای استخوان

که آنھا را نخستین بار (از نیستی به ھستی آورده است و آنھا را بدون الگو و مدل) آفریده 
گاه از (احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی) ھمۀ آفریدگان است. * آن کسی  است، و او بس آ

کنید. (او که  می که از درخت سبز، برای شما آتش بیافریده است، و شما با آن، آتش روشن
است، قادر به برانگیختن مردگان و بازگرداندن به زندگی دوبارۀ ھا  قادر بر رستاخیز انرژی

 .»)ایشان است

 و زمینها  قدرت خداوند بر آفرینش آسمان
ظمت، شگفتی و استحکامی که دارند، را خداوند و زمین با آن عھا  خداوند آسمان

آفریده است، پس ذاتی که بر آفریدن این اشیای بزرگ و با عظمت تواناست، بر آفریدن 

َو لَۡيَس ﴿فرماید:  می چیزی کمتر و حقیرتر بیشتر قدرت دارد. چنان که خداوند
َ
ِيأ  ٱ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن َ�ۡلَُق ِمۡثَلُهم� بََ�ٰ َوُهَو  ٱۡ�

َ
ٰٓ أ ٰقُ بَِ�ِٰدٍر َ�َ س: ی[ ﴾٨١ٱۡلَعلِيمُ  ٱۡ�َ�َّ

خاک شده را  ھای و زمین را آفریده است، قدرت ندارد (انسانھا  آیا کسی که آسمان« .]٨١
گاه و  دوباره) به گونۀ خودشان بیافریند؟ آری! (می تواند چنین کند) چرا که او آفریدگار بس آ

 .»دانا است

 وضعیت کسانی که در قبرها قرار نگرفتند
وی را بخورند و در شکمشان متالشی گردند، ھا  کسی که در آب غرق شده و ماھی

یا سوخته و خاکستر گردد، یا درندگان وی را بخورند، یا ھر کسی که به مرگ طبیعی 
امل این گونه خویش نمیرد و مانند سایر مردم در قبر دفن نشود، قطعا بعث و نشور ش

 افراد نیز خواھد شد.
خداوند به «... فرماید:  می داستان فردی از گذشتگان را نقل کرده و ج رسول خدا 

گفت: من چگونه او مال و فرزند بخشید، وقتی زمان مرگش فرا رسید، رو به فرزندانش 
گوید: پس من  می ای. یند: تو برایمان بھترین پدر بودهگو می ام؟ آنان پدری برایتان بوده

ھیچ عمل خیری را انجام نداده ام. لذا ھر گاه مردم، مرا بسوزانید، و چون به زغال 
گاه طوفانی آمد، خاکسترھایم را به دریا م، آن گاه مرا ُخرد نمایید، و ھرتبدیل شد

بیندازید، سوگند به الله! اگر خداوند بر برانگیخته کردن من قدرت پیدا کند، چنان 
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از این رو از آنان  .١به ھیچ یک از جھانیان نداده است به من دھد کهعذاب و کیفری 
 .»پیمان گرفت که پس از مرگش چنین بکنند

چون این فرد وفات کرد، فرزندان به وصیتش عمل کردند و در روزی طوفانی 
آنچه را که در درونت  ۀبدنش را به باد دادند. خداوند به زمین دستور داد: ھم ھای  ذّره

گرد آور و زمین نیز به فرمان الھی عمل نمود، ناگھان آن فرد در بارگاه الھی داری، 
من! چه چیزی تو را وادار کرد که  ۀحاضر شده و ایستاد. خداوند از او پرسید: ای بند

چنین کاری انجام دھی؟ گفت: خدایا! از ترس تو چنین کاری انجام دادم. از این رو 
 .٢رش بخشیدیز او را به خاطر این کاخداوند ن

شوند  می خیزند، و به تجمع گاه رستاخیز سوق داده می آفریدگان زنده بر ۀآری، ھم
 تا جزای اعمالشان را ببینند و در میانشان داوری صورت گیرد.

 کیفیت و چگونگی بعث

در برخی از احادیث  ج شوند و رسول خدا می امور غیبی فقط از طریق وحی گرفته
مدت زمان دو دمیدن در صور خبر داده است.  ۀبعث و فاصل ما را با تفصیل از کیفیت

 :اند چنان که در حدیثی فرموده
 سپس افزود: آن گاه خداوند بارانی از آسمان فرو ان دو صور، چھل است.یم ۀفاصل

خ یرود مگر ب ین میبدن انسان، از ب یتمام اعضارویند،  می ریزد و آنان مانند گیاھان می
 .٣شود یآن شروع منش، از یه آفرکُدمش 

میرند، و مدت  می موجودات در اثر آن زنده ۀنابراین، پس از دمیدن صور اول، ھمب
مانند. آن گاه  می داند، با ھمین حال باقی نمی زمانی که مقدار آن را جز خداوند کسی

 روید. می فرستد که در اثر آن اجسادشان می خداوند آبی

و چون ھیچ عمل نیکی را برای  یعنی این فرد از شدت دیدار خداوند چنین فرمانی را صادر نمود -١
خواست از بعث و نشور فرار کند، تا سوخته و ُخرد گردد  می آخرتش ذخیره نکرده بود، یا این کار

 و خاکسترش در دریا متالشی شود و خداوند نتواند دوباره او را زنده گردانده و برانگیزد.
 متفق علیه. -٢

 متفق علیه. -٣
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و ھا  ھا، یا کوه ا یا در دریاھا و بیابانو چون اجسادشان کامل شود، چه در قبرھ

َل َخۡلقٖ ﴿، چنان که خداوند فرموده است: ھا  دّره وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ٓۚ إِنَّا  ۥۚ هُ نُّعِيدُ  َكَما بََد� وَۡعًدا َعلَۡيَنا

گونه که (نخستین بار) آفرینش را سر دادیم، آفرینش را  ھمان« .]١٠٤اء: ی[األنب ﴾ُكنَّا َ�ٰعِلِ�َ 
 دھیم، و ما قطعًا آن را به انجام می است که ماای  وعده دھیم. این می از نو بازگشت

 .»رسانیم می
 پریده و زندگی به آنھا بازھا  به بدنھا  دمد و روح می گاه خداوند در صور دوم آن

آیند. چنان که  می گردند، و زمین شکافته شده و آنان زنده از قبورشان بیرون می

ُق ﴿ خداوند فرموده است: �ُض يَۡوَم �ََشقَّ
َ
ۚ  ٱۡ� اٗ� [ق:  ﴾٤٤�َِس�ٞ  َعلَۡيَنا َحۡ�ٌ  َ�ٰلَِك  َ�ۡنُهۡم ِ�َ

رود، و ایشان به سرعت (از میان  می شکافد و کنار می روزی زمین را روی مردمان« .]٤٤
 .»آیند. آن روز، روز گردھم آیی است و برای ما سھل و آسان است می خاکھا) بیرون

ورِ َونُفَِخ ِ� ﴿فرموده است:و نیز خداوند  ۡجَداثِ فَإَِذا ُهم ّمَِن  ٱلصُّ
َ
إَِ�ٰ َرّ�ِِهۡم  ٱۡ�

شود و به ناگاه ھمۀ آنان از  می برای بار دوم) در صور دمیده«( .]٥١س: ی[ ﴾٥١يَنِسلُونَ 
 گورھا بیرون آمده و به سوی (دادگاه حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رھسپار

 .»گردند می
 شوند. می ن، آنان از قبرھایشان بیرون آمده و راھی قیامتبنابرای

شود، ھرکس آن را  می آن گاه در صور دمیده«در حدیثی فرمودند:  ج رسول خدا
 دھد. نخستین کسی که آن را می کند و به آن گوش فرا می بشنود، گردنش را خم

 ھوش بی شترش است. او ۀشنود، مردی است که در حال درست کردن حوضچ می
 شوند. سپس خداوند بارانی را بسان شبنم فرود می ھوش بی شود و مردم نیز می
شود، به ناگاه  می روید، سپس بار دیگر در آن دمیده می آورد، و اجساد مردم از آن می

شود که  می سپس به آنان گفته .١نگرند می خیزند و می گیرند و) به پا می ھمگی (جان
  .٢»نگاه دارید که باید بازرسی شوند آنان رابه سوی پروردگارتان بشتابید و 

 خیزند. می ر آن مردم از قبرھایشان براین دمیدن دوم است که در اث -١

 ).۷۵۶۸ – ۸/۲۰۱مسلم، ( -٢
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 رویند می سان گیاهان هاجساد ب
و  اند رویند، اجساد نیز این گونه می آری، ھمان گونه که گیاھان از بذرھایشان

 روید تا این که کامل می آورد و استخوان بیخ دمش می خداوند بر آنھا بارانی فرود

ِيَوُهَو ﴿ه بیان داشته است: شود. خداوند این ماجرا را این گون می  ٱلّرَِ�ٰحَ يُۡرِسُل  ٱ�َّ
ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي رَۡ�َتِهِ قَلَّۡت َسَحا�ٗ  ۦۖ �ُۡ�َ

َ
ٓ أ ٰٓ إَِذا ّيِتٖ  ِ�ََ�ٖ  ُسۡقَ�ٰهُ  ثَِقاٗ�  اَح�َّ نَزۡ�َا مَّ

َ
 ٱلَۡمآءَ  بِهِ فَأ

ۡخرَۡجَنا بِهِ 
َ
ِ  ۦفَأ

ُرونَ  مۡ لََعلَّ�ُ  ٱلَۡمۡوَ�ٰ َكَ�ٰلَِك ُ�ۡرُِج  ٱ�ََّمَ�ِٰت� ِمن ُ�ّ  .]٥٧[األعراف:  ﴾٥٧تََذكَّ
فرستد.  می شیشاپیاو کسی است که بادھا را به عنوان مژده رسانھای رحمت خود پ«

ن (و پر آب را بر دوش خود) برداشتند، آنھا را به خاطر یھنگامی که بادھا ابرھای سنگ
وه و محصولی را یم و با آن ھر نوع میارانب می م و آب را در آنجایران می نی مردهیاری) زمی(آب
ز از دل خاک) یم) مردگان را (نیکن می ن مرده را زندهیم. و ھمان گونه (که زمیآور می دیپد

 .»دیرید و عبرت گیتا شما متذّکر شو ).میبخش می م (و زندگی دوبارهیآور می رونیب
ستون فقراتش  انسان از بیخ دمش که استخوانی سفت و گرد مانند است و در آخر

 .روید می از پایین قرار دارد، مانند گیاه
 ۀفاصل فرمود: ج جلوتر نیز این جریان را در این حدیث بیان کردیم که آن حضرت

ریزد و  می سپس افزود: آن گاه خداوند بارانی از آسمان فرو ان دو صور، چھل است.یم
ه کخ ُدمش یرود مگر ب ین میبدن انسان، از ب یتمام اعضارویند،  می آنان مانند گیاھان

 .١شود ینش، از آن شروع میآفر
خورد، جز بیخ  می زمین، فرزند آدم را«در حدیثی فرمودند:  ج نیز آن حضرت و

 .٢»شود می شود و اجزایش کامل می یدهدمش را که از آن آفر

 شوند؟ می شان متفاوت آفریده آیا بندگان از آفرینش نخستین
آید این است که طبیعت بندگان پس از  می روایت صحیح برآنچه از ظاھر آیات و 

زنده شدن از مرگ، از نظر نیروی بدنی و تحمل و... از آفرینش نخستینشان متفاوت 
خواھد شد. این امر به معنای آن نیست که آنان که در روز رستاخیز برای حساب و 

شوند که در دنیا  یم شوند موجودات یا اشخاصی دیگر، جز آنانی می دریافت جزا زنده

 متفق علیه. -١

 ابوداود، نسائی و مالک با روایت صحیح. -٢
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 ، رااند ، بلکه مقصود این است که خداوند خود ھمان بندگانی را که در دنیا بودهاند بوده
، متفاوت اند که در دنیا داشتهای  آفریند، بلکه در کیفیت ساختار و توانایی جمسی می

 آفریده خواھند شد. از جمله:
دیدند؛ چون آنان در روز  نمی اموری که آنھا را در دنیاای  بخشیدن قدرت بینایی

بینند. چنان که  می داند را می رستاخیز فرشتگان، جنیان و موجوداتی که خداوند

پس ما « .]٢٢[ق:  ﴾َحِديدٞ  ٱۡ�َۡومَ  َ�َبَ�ُكَ  ِغَطآَءكَ  َعنَك  فََكَشۡفَنا﴿ فرماید: می خداوند
 .»اند تیزبین شدهو امروز چشمانت کامًال ایم  پرده از جلو چشمان تو به کنار زده

و ھمچنین اھل بھشت آب دھان ندارند و از ادرار و مدفوع پاک ھستند. و در عین 
میرند  نمی حال که رستاخیز بسیار طوالنی خواھد بود، اما از شدت گرسنگی و تشنگی

میرند. چنان که  نمی سوزند، اما می و ھمچنین کفار و نافرمانان با این که در آتش

�ِيهِ ﴿ت: خداوند فرموده اس
ۡ
ِ َمَ�نٖ  ٱلَۡمۡوُت َو�َأ

و « .]١٧م: ی[إبراھ ﴾بَِمّيِتٖ  ُهوَ  َوَما ِمن ُ�ّ
 .»میرد نمی آورد و حال این که می (موجبات) مرگ از ھر سود بدو روی

 شود می نخستین کسی که زمین از وی شکافته
بیرون شوند تا مردم  می شود، و قبرھا شکافته می پس از آن که در صور دوم دمیده

گردد، اولین کسی که  می آیند، آن ھم پس از آنکه خلقت آنان در داخل قبرھا کامل
 است. ج شود، پیامبرمان، حضرت محمد می زمین برایش شکافته شده و زنده

نَا«فرماید:  می ج چنان که رسول خدا
َ
ِ  َسيِّدُ  أ

َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َودل

ْ
ُل  ال وَّ

َ
 َ�نْهُ  يَنَْشقُّ  َمنْ  َوأ

َقرْبُ 
ْ
ُل  ال وَّ

َ
ُل  َشافِعٍ  َوأ وَّ

َ
عٍ  َوأ من سرور فرزندان آدم در روز رستاخیز خواھم بود، و « ١،»ُمَشفَّ

شود و نخستین سفارش کننده و سفارش  می اولین کسی ھستم که قبر برایش شکافته
 .»پذیرفته من خواھم بود

 یھودی یگریمسلمان و د یکیه کنفر د: دو یگو یه مکت است یروا سره یاز ابوھر
را بر تمام  ج ه محمدک یسوگند به ذات :. مسلمان گفتگر را دشنام دادندیدیکبود، 
 انیرا بر تمام جھان یه موسک یگفت: سوگند به ذات یھودی. ده استیبرگز انیجھان
 یھودیبه صورت  یلیس یکن ھنگام، مسلمان دستش را باال برد و یدر ا .ده استیبرگز

 صحیح مسلم. -١
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شان رساند. یش آمده بود، به اطالع ایه پکرفت و آنچه را  جرم کا ینزد نب یھودی .١زد
ز ید. مسلمان نین باره پرسید و از او در ایآن مسلمان را بحضور طلب ج رمکرسول ا

 رد. کف یماجرا را تعر
امت یمردم روز ق ۀرا ھمید؛ زیح ندھیترج یمرا بر موس«فرمود:  جرسول خدا 

 ه بھوشکھستم  یسکن یشوم. و اول می ھوشیز ھمراه آنھا بیشوند. من ن می ھوشیب
ه او از کدانم  نمی یعرش را بدست گرفته است. ول ۀه گوشکنم یب می را یم و موسیآ می

ه کاست  یسانکا از یھوش شده و قبل از از من بھوش آمده است یه بکاست  یسانک
 .٣»٢خدا او را استثناء نموده است

در صور دمیده خواھد شد و تمام کسانی «و در روایت دیگری این گونه آمده است: 
میرند مگر کسانی که خدا بخواھد. باز دو مرتبه در  می و زمین ھستندھا  که در آسمان

شود که ناگھان  می شود و من نخستین کسی خواھم بود که زنده می صور دمیده
ھوش شدن طور مورد  بی دانم که آیا در نمی موسی خود را به عرش گرفته است.

 .٤»ه است یا قبل از من زنده شده استه قرار گرفتمحاسب

 چون آن یھودی حضرت موسی را بر رسول خدا ترجیح داد، از این جھت مسلمان وی را زد. -١

ھوش شده  بی فرزندان آدم با دمیدن صور دومدانم که آیا حضرت موسی مانند سایر  نمی یعنی -٢
فرماید:  می است، یا خداوند او را از سایر بندگان مستثنی قرار داده است. چنان که خداوند

ورِ ٱَونُفَِخ ِ� ﴿ َ�َٰ�ٰتِ ٱفََصعَِق َمن ِ�  لصُّ �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ
َ
ُ ٱإِ�َّ َمن َشآءَ  ۡ� در « .]۶۸[الزمر:  ﴾�َّ

میرند مگر کسانی که  می ھا و زمین ھستند د شد و تمام کسانی که در آسمانصور دمیده خواھ
شوند، روح، عرش  نمی ھوش بی ھمچنان که قبال توضیح دادیم که از جمله آنان که» خدا بخواھد.

 و حور العین که در مبحث دمیدن صور با تصیل سخن گفتیم.
 متفق علیه. -٣

 متفق علیه. -٤
برد و با  می ھوش شده بود. زمانی که حضرت موسی در کوه طور بسر بی طوریعنی زمانی که در کوه 

 گفت، از پروردگاش خواست تا به او بنگرد. خداوند به او خبر داد که او در دنیا می خداوند سخن
تجلی  تواند خداوند را ببیند و او توان رؤیت خداوند را ندارد. آن گاه خداوند در آن کوه سخت نمی

و تخته ھا  ی در آمد و صخرهھای  ھا و شن اثر آن کوه متالشی شده و به صورت ریگیافت که در 
ھوش بر زمین افتاد. لذا  بی ش درھم شکست. چون موسی این ماجرا را دید، از ھول آنھای سنگ

دانم موسی با ھمین دمیدن صور که  نمی در این حدیث برای ما بیان فرمودند که ج رسول خدا
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 کند می حکم کسی که زنده شدن پس از مرگ را انکار

ایمان به روز آخرت و زنده شدن پس از مرگ، یکی از اصول ایمان است و کسی که 
 زنده شدن و بعث را انکار نماید، خداوند و قرآن را انکار کرده است.

مرا تکذیب کرد و این کار، شایستة او نبود. و فرزند فرزند آدم «فرماید:  می خداوند
آدم مرا دشنام داد حال آنکه این کار، شایستة او نبود. اما تکذیب، این است که 

 گوید: اش این است که مي توانم دوباره او را زنده کنم. و دشنام من نمي  گوید: مي
و زاییده ام  نزاییده نیازی ھستم که بی خداوند فرزند انتخاب کرده است، حال آن که

  .١»و برایم شریک و ھمسری نیستام  دهنش
گرداند  می ایمان به بعث، متضمن این است که خداوند مردم را پس از مرگشان زنده

 و شامل ایمان به حساب، جزا، بھشت و دوزخ نیز ھست.
 در پایان... 

خاکی  ۀنقاط کر ۀھمانا خداوند پس از دمیدن در صور و زنده شدن مردگان، از ھم
 دھد تا در یک مکان گردھم آیند. می دستور

 بنابراین،

 به ھوش آمده است، یا ج ھوش شده و سپس قبل از آن حضرت بی ،اند شدهھوش  بی سایر مردم
ھوشی عمومی معاف کرده است.  بی را در کوه طور گذرانده و خداوند او را از ایناش  ھوشی بی

 خداوند در قرآن این ماجرا را توضیح داده است.

ا َجآَء ُموَ�ٰ لِِميَ�ٰتِنَا َوَ�ََّمهُ ﴿ نُظۡر إَِ�َۡكۚ قَاَل لَن تََرٮِٰ� َوَ�ِٰ�ِن  قَاَل  ۥَر�ُّهُ  ۥَولَمَّ
َ
رِِ�ٓ أ

َ
إَِ�  نُظرۡ ٱَرّبِ أ

ٰ َر�ُّهُ  ۥَمَ�نَهُ  ۡستََقرَّ ٱفَإِِن  ۡ�َبَلِ ٱ ا َ�َ�َّ � فَلَمَّ  اۚ وََخرَّ ُموَ�ٰ َصعِقٗ  اَد�ّٗ  ۥلِۡلَجبَِل َجَعلَهُ  ۥفََسوَۡف تََرٮِٰ�
 ٓ ا فَاَق  فَلَمَّ

َ
۠  إَِ�َۡك  ُ�ۡبُت  ُسۡبَ�ٰنََك  قَاَل  أ نَا

َ
ُل  َو� وَّ

َ
ھنگامی که موسی « .]۱۴۳[األعراف:  ﴾١٤٣لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ أ

به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد: پروردگارا! به من بنمای تا تو را 
ار به کوه بنگر، اگر برجای خود استو بینی. ولیکن نمی ببینم. (خدایش بدو) گفت: (تو) ھرگز مرا

ماند، تو ھم مرا خواھی دید. اّما ھنگامی که پروردگارش خویشتن را به کوه نمود، آن را در ھم 
کوبید و موسی بیھوش و نقش زمین گردید. وقتی که به ھوش آمد گفت: پروردگارا! تو منّزھی. 

 و جالل گردم و من نخستیِن مؤمنان (به عظمت می من (از این پرسش پشیمانم و) به سوی تو بر
  .»یزدان در این زمان) ھستم

 بخاری. -١
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 این مکان کجاست؟ •
 افتد؟ می در آنجا چه اتفاقی •
 دلیل این باور کدام است؟ •

 دلیل
دالیل عقلی و نقلی فراوانی بر زنده شدن پس از مرگ وجود دارد، بنابراین بر 

 منکران تکذیب اتمام حجت شده است.

 روز قیامت های  هول و هراس

شوند و حرکت  می در روز قیامت، آسمان و زمین، به آسمان و زمینی دیگر تبدیل
 شود. می گردد و خداوند جبار برای داوری بین بندگان نازل می نظام تمام جھان مختّل 

 بنابراین،

 شود؟ می چگونهھا  حال آسمان •
 گیرد؟ می زمین چگونه تبدیل شده و چه وضعی به آن •
 گیرند؟ می بندگان در چه وضعی قراردر چنین وضعی  •

خداوند ما را از ھول و ھراس قیامت خبرداده است، روزی که برای بندگان سخت 
 شوند. می شان دچار استرس و آشفتهھای شده و دل

شوند،  می دارد، کوھا به حرکت در آمده و نابود می زمین دچار زلزله شده و شکاف بر
آیند،  می شکاف برداشته و به جنبش درھا  آسمانگیرند،  می دریاھا منفجر شده آتش

رود،  می از بیناش  شود، ماه خاموش شده و تابش می نور بی خورشید در ھم پیچیده و
دھند، و خداوند زمان را با دستش و  می را از دستشان  ستارگان تیره شده و درخشش

 گیرد. می را با دست راستشھا  آسمان

 ز رستاخیزو زمین در روها  وضعیت آسمان
نصوص قرآن و سنت بیانگر این مطلب ھستند که خداوند زمین را در دست گرفته 

 پیچد. می را درھمھا  و آسمان

 



 ١٣٩    هان آخرتج

َمآءَ يَوَۡم َ�ۡطوِي ﴿ فرموده است:ھا  خداوند در مورد آسمان ِجّلِ َكَطّيِ  ٱلسَّ  ٱلّسِ
در ھا  صورت که طومار نامهپیچیم به ھمان  می ما آسمان را در ھم« .]١٠٤اء: ی[األنب ﴾لِۡلُكُتبِ 

 .»شود می ھم پیچیده

َ�َٰ�ُٰت وَ ﴿ ُٰتۢ �َِيِمينِهِ  ٱلسَّ با دست راست او در ھم ھا  و آسمان« .]٦٧[الزمر:  ﴾َمۡطوِ�َّ
 .»شود می پیچیده

 نویسد، و چون از نگارش دست می شھای که در برگای  یعنی مانند نویسنده
افتد و خداوند  می قیامت ھمین اتفاق پیچد، در روز می را با دستشھا  کشد، آن می
 .دھد می را در ھم پیچیده و در دستش قرارھا  آن

رَْض، «فرمود:  یم جه رسول الله کدم ید: شنیگو یم سره یابوھر
َ
ُ األ َ�ْقبُِض ا�َّ

رِْض 
َ
ْ�َن ُملُوُك األ

َ
َمِلُك، أ

ْ
نَا ال

َ
َمَواِت �ِيَِميِنِه، ثمَّ َ�ُقوُل: أ امت) یروز ق«( ١،؟»َوَ�ْطِوي السَّ

ن ید: من پادشاه ھستم. پادشاھان زمیفرما یرد. سپس میگ یاش م ن را در مشتیخداوند، زم
 ؟»ندیجاک

را با دست ھا  پیچد، و آن می را درھمھا  خداوند آسمان«فرمود:  ج نیز آن حضرت و
گوید: منم فرمانروا، کجایند فرمانروایان؟ کجایند  می گیرد، آن گاه می راست خود

گوید: منم  می پیچد و می ؟ کجایند ستمگران؟ آن گاه زمین را با دست چپشجباران
 ؟٢»فرمانروا، کجایند فرمانروایان؟ کجایند جباران

 وضعیت زمین
ک یامت به ین در روز قیزم«در مورد وضعیت زمین فرموده است:  ج رسول خدا
 یبعنوان مھمانگرداند و  می شود و خداوند جبار آن را با دستش می لیقرص نان، تبد

ن یپزد، از ا می را که در سفر یاز شما نان یکید ھمانطورکه ینما می میبه اھل بھشت، تقد
 ». دینما می کند و جمع و جور می دست به آن دست

 کابو القاسم! خداوند تو را مبار یان آمد و گفت : ایھودیاز  یپس از آن، مرد
آن ». یبل«امت، تو را مطلع نسازم؟ فرمود: یاھل بھشت در روز ق یا از مھمانیگرداند. آ

 لیک قرص نان، تبدین به یفرموده بود، گفت: زم ج اکرم یمرد، ھمانگونه که نب

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢
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اش،  مبارک ھای که دندان یید تا جایما نگاه کرد و خند یبسو جاکرم  یشود. نب می
خورش ان تو را باخبر نسازم؟ یا از خورش بھشتیگفت: آ یھودیآشکار شد. آنگاه مرد 

 یگاو و یست؟ مرد گفت: ماھیدند: آن، چیاست. صحابه پرس یباالم و ماھھا  آن
 .١»خورند می ھفتاد ھزار نفرھا  کبد آنی  گوشه ھستند که از

 ها از بین رفتن کوه
آنچه بر آن قرار دارد از  ۀشود، زمین و ھم می چون در روز قیامت در صور دمیده

سخت، درختان برافراشته، گیاھان و نباتات، به یکباره برداشته شده و فاش  ھای کوه
 شوند. می فاش

ورِ فَإَِذا نُفَِخ ِ� ﴿فرماید:  می خداوند ٞ  َ�ۡفَخةٞ  ٱلصُّ �ُض وَُ�ِلَِت  ١٣َ�ِٰحَدة
َ
َباُل وَ  ٱۡ�  ٱۡ�ِ

ٗة َ�ِٰحَدةٗ  َتا َدكَّ ھنگامی که یک دم « .]١٥-١٣: ۀ[الحاق ﴾١٥ٱلَۡواقَِعةُ َ�َيۡوَم�ِٖذ َوَ�َعِت  ١٤فَُدكَّ
از جا برداشته شوند و یکباره در ھم کوبیده و متالشی ھا  در صور دمیده شود.* و زمین و کوه

 دھد (و رستاخیز برپا می گردند. * بدان ھنگام است که آن واقعۀ (بزرگ قیامت در جھان) رخ
 .»)شود می

آیند. چنان که خداوند فرموده  می رو شنھای نرمی دھا  بسان ریگھا  بنابراین، کوه

�ُض يَۡوَم تَرُۡجُف ﴿است: 
َ
َباُل وَ  ٱۡ� َباُل َوَ�نَِت  ٱۡ�ِ ِهيً�  اَكثِيبٗ  ٱۡ�ِ  .]١٤[المزمل:  ﴾١٤مَّ

 در ھم کوبیدهھا  آید و (چنان کوه می سخت به لرزش و جنبش درھا  روزی، زمین و کوه«
 .»گردد می ریگ روان تبدیل ھای  پراکنده و تپه ھای  به تودهھا  شود که) کوه می

نرم و پشم  ھای در اثر شدت ھول و ھراس و اضطراب، مانند پشمھا  حتی که کوه
 آیند، پس از آن که سخت و سفت و ثابت بودند. خداوند می رنگارنِگ حّالجی شده در

َباُل َوتَُ�وُن ﴿فرماید:  می و کوھھا، ھمسان پشم « .]٥ة: [القارع ﴾٥ٱلَۡمنُفوِش  ٱۡلعِۡهنِ كَ  ٱۡ�ِ
 .»شوند می رنگارنِگ حّالجی شده

ماند.  نمی کند و ھیچ کوھی در زمین باقی می را از جایشان برھا  و خداوند کوه

َِت ﴿فرماید:  می چنان که خداوند َباُل َوُسّ�ِ ابًا ٱۡ�ِ به ھا  و کوه« .]٢٠[النبأ:  ﴾٢٠فََ�نَۡت َ�َ
آیند) و یک سراب  می گردند و در فضا به شکل غباری در می شوند (و روان می حرکت انداخته

 .»دھند می بزرگی را تشکیل

 متفق علیه. -١
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ماند که چون  می آیند که برای بیننده بسان آبی می به شکل سرابی درھا  آری، کوه
از بین رفته و به خاکی ھا  یابد، سپس کوه نمی شود، چیزی می انسان به آن نزدیک

کنند. چنان که خداوند فرموده است:  می بازی شوند که بادھا با آن می تبدیل

َبالِ لُونََك َعِن  َٔ َو�َۡ� ﴿ �َّ تََرٰى  ١٠٦َ�َيَذرَُها قَاٗ�ا َصۡفَصٗفا ١٠٥اَ�ُقۡل يَنِسُفَها َرّ�ِ �َۡسفٗ  ٱۡ�ِ
ۡمٗتا

َ
ھا  منکران رستاخیز) از تو در بارۀ کوه«( .]١٠٧-١٠٥[طه:  ﴾١٠٧�ِيَها ِعوَٗجا َوَ�ٓ أ

به ھنگام پایان گرفتن جھان چه سرنوشتی خواھند داشت؟). بگو: پروردگارم  پرسند (که می
سپس زمین را به  دھد). * می دارد (و بر باد می کند و (در ھوا) پراکنده می آنھا را از جا

 سازد. * در آن ھیچ گونه پستی و بلندی می آب و گیاه رھا بی و ھموار و صورت َفالت صاف
 .»بینی نمی

این گونه خواھد بود، اما دریاھا که سه ھا  ایی قیامت، وضعیت کوهبه ھنگام برپ
ھا  ، وضعیتی شگفت انگیزتر از کوهاند خاکی را به خود اختصاص داده ۀچھارم کر

 خواھند داشت.

 ها منفجر شدن و آتش گرفتن کوه
ی ھای دریاھای بزرگ و ھواناک، بسیار عمیق و رعب آور، که در درون خود وضعیت

گیرند. چنان که  می از زندگان دارند، در روز قیامت منفجر شده و آتشھولناکتر 

َرۡت  ٱۡ�َِحارُ �َذا ﴿فرماید:  می خداوند و ھنگامی که دریاھا شکاف « .]٣[االنفطار:  ﴾٣فُّجِ
 .»پیوندند می برمی دارند و به ھم

خشکی است، یا  ھای منفجر شدن دریاھا به معنای پرشدن آنھا و پوشیدن قسمت
ن که به معنای منفجر شدن آب آن است، چون از دو عنصر اکسیژن و ھیدروژن ای

 .١تشکیل یافته است که آتش زا ھستند
و آتش گرفتن آنھا به معنای شعله ور شدن آتش آن است، و این ممکن است در اثر 

درون دریا روی دھدکه آب دریا در آن  ھای و قسمتھا  زلزله و شکاف برداشتن بخش
شود که مواد آتش زا آن با مایعات درون زمین برخورد کرده و در نتیجه  می داخل

 گردد. می دریاھا آتش گرفته و بر سطح دریاھا پدیدار

 شوند. می اتمی و ھیدروژنی منفجر ھای گونه که امروز بمب آن -١
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 جنبش و شکاف برداشتن آسمان
شود، چنان که  می در روز قیامت آسمان سخت تکان خورده و دچار اضطراب

َمآءُ يَۡوَم َ�ُموُر ﴿فرماید:  می خداوند روزی آسمان سخت به تکان « .]٩[الطور:  ﴾٩�َمۡورٗ  ٱلسَّ
 .»لولد می افتد و تند در ھم می و جنبش

افتد  می از این رو آسمان به حرکت افتاده و مانند آسیا در جای خودش به چرخش

َمآءُ إَِذا ﴿فرماید:  می شود. خداوند می و شکاف برداشته و پاره پاره  ﴾١ٱنَفَطَرۡت  ٱلسَّ
ُق ﴿فرماید:  می و نیز.» گردد می که آسمان شکافته ھنگامی« .]١[االنفطار:  َو�َۡوَم �ََشقَّ

َمآءُ  ِ  ٱلسَّ  .»گردد می به وسیلۀ ابر پاره پاره روزی را که آسماِن « .]٢٥[الفرقان:  ﴾ٱۡلَغَ�ٰمِ ب
دانیم شکاف برداشتن آسمان به چه کیفیتی خواھد بود، اما در حقیقت  نمی ما

إِذَا ﴿فرماید:  می اھد داشت. چنان که خداوندحالتی بسیار وحشتناک و دشوار خو
َمآءُ  ۡت  ٱلسَّ ۡت  ١ٱ�َشقَّ ذِنَۡت لَِرّ�َِها وَُحقَّ

َ
 ھنگامی که آسمان« .]٢-١[االنشقاق:  ﴾٢َوأ

 .»سزد و حق ھم ھمین است می برد، و چنین ھم می شکافد. * و فرمان پروردگارش را می

تِ وَ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند َمآءُ  ٱ�َشقَّ و « .]١٦[الحاقة:  ﴾١٦َواهَِيةٞ  فَِ�َ يَۡوَم�ِذٖ  ٱلسَّ
 .»گردد می پراکند، و در آن روز سست و نااستوار می شکافد و می آسمان از ھم

گردد، پس از آن که مستحکم  می بنابراین، آسمان شکاف برداشته و سست و ضعیف
 و استوار بود.

 در آن روز آسمان چه رنگی خواهد داشت؟
 مختلف در ھای آبی و نیلگونی و زیبای آسمان در آن روز متغیر شده و به رنگرنگ 

 گردد. چنان که خداوند می آید، گاھی زرد شده و گاھی سرخ و گاھی تیره می

ِت فَإَِذا ﴿فرماید:  می َمآءُ  ٱ�َشقَّ گاه که  بدان« .]٣٧[الرحمن:  ﴾٣٧َكٱّ�َِهانِ  فََ�نَۡت َوۡرَدةٗ  ٱلسَّ
 .»ود، و گلگون گردد ھمچون روغن گداختهآسمان شکافته ش

 درهم پیچیده شدن خورشید
رود. لذا  می از بیناش  به ھنگام برپایی قیامت نور خورشید خاموش شده و روشنایی

گردد. چنان که  می گردد و نورش از بین رفته و پیچیده می جمع شده و پیچیده

 



 ١٤٣    هان آخرتج

ۡمُس إَِذا ﴿ فرماید: می خداوند ھنگامی که خورشید درھم « .]١ر: یوک[الت ﴾١ُكّوَِرۡت  ٱلشَّ
 .»شود می پیچیده

 ممکن است مراد آیه چیزی دیگر باشد، والله اعلم.

 وضعیت ماه
فرماید:  می رود. چنان که خداوند می از بیناش  نور گشته و روشنایی بی ماه نیز 

ۡمُس وَُ�َِع  ٨ٱۡلَقَمرُ وََخَسَف  ٧ٱۡ�ََ�ُ فَإَِذا بَِرَق ﴿ �َ�ٰنُ َ�ُقوُل  ٩ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ يَۡوَم�ٍِذ  ٱۡ�ِ
ۡ�َن 

َ
ھنگامی که « .]١٢-٧امة: ی[الق ﴾١٢ٱلُۡمۡسَتَقرُّ إَِ�ٰ َرّ�َِك يَۡوَم�ٍِذ  ١١َ�َّ َ� َوَزرَ  ١٠ٱلَۡمَفرُّ �

گردد. * و خورشید و ماه  می نور و روشنایی بی شود. * و ماه می سراسیمه و آشفتهھا  چشم
انسان در آن روز خواھد گفت: راه گریز کجا است؟ * خیر! (اصًال گردد. *  می گردآوری

گریزگاھی در میان نیست و) ھیچ گونه پناھگاھی وجود ندارد. * در آن روز، قرارگاه (بھشت و 
 .»دوزخ) در دست پروردگار تو است

ۡمُس وَُ�َِع ﴿: ۀو نیز مراد از آی این است که جھت ماه و خورشید  ﴾٩ٱۡلَقَمرُ وَ  ٱلشَّ
 کنند. می کی خواھد بود و بدون این که نوری داشته باشند، از سمت مغرب طلوعی

 سیارات و ستارگان
ستارگان آسمان با وجود اشکال و اجرام گوناگونشان، و علی رغم روشنایی و زیبایی 

خود را از  ۀگردند و جاذب می شان، به ھنگام برپایی قیامت، نورشان از بین رفته و تیره

 .]٢ر: یوک[الت ﴾٢ٱنَ�َدَرۡت  ٱ�ُُّجومُ �َذا ﴿فرماید:  می چنان که خداوند دھند. می دست
  .»افتند می گردند و فرو می و ھنگامی که ستارگان تیره و تار«

ھنگامی که ستارگان « .]٨[المرسالت:  ﴾٨ُطِمَسۡت  ٱ�ُُّجومُ فَإَِذا ﴿و نیز فرموده است: 
 .»گردند می محو و تاریک

 نیز از ھمھا  آنھا دیگر ستارگان و سیاره ۀریختن ستارگان، با جاذبو در نتیجه فرو 

 ﴾٢ٱنتََ�َۡت  ٱۡلَكَواكُِب �َذا ﴿فرماید:  می ریزند. چنان که خداوند می پاشند و فرو می
  .»شوند می پاشند و پخش و پراکنده می و ھنگامی که ستارگان از ھم« .]٢[االنفطار: 

َ إِنَّ ﴿و در جایی دیگر فرموده است:  َ�َٰ�ٰتِ ُ�ۡمِسُك  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
ن تَُزوَ�ۚ َوَل�ِن  ٱۡ�

َ
أ

َحدٖ 
َ
ۡمَسَكُهَما ِمۡن أ

َ
خداوند « .]٤١[فاطر:  ﴾٤١�َ�َن َحلِيًما َ�ُفورٗ  ۥإِنَّهُ  َ�ۡعِدهِۦٓۚ  ّمِنۢ  َزاَ�َآ إِۡن أ

 



 جهان آخرت           ١٤٤

نابود شوند. ھرگاه گذارد (از مسیر خود) خارج و  نمی کند و می و زمین را نگاھداریھا  آسمان
تواند آنھا را نگاه و  نمی (ھم بخواھند از مسیر خود) خارج و نابود شوند، جز خدا ھیچ کس

 .»محفوظ دارد. خداوند بردبار و آمرزنده است

 کدام ستارگان گرفتار این فاجعه خواهند شد؟
این والله اعلم، معلوم نیست ستارگان کھکشان ما گرفتار این فاجعه خواھند شد، یا 

داند.  نمی ستارگان آسمان، و تعداد ستارگان و مواضع آنھا را کسی جز خداوند ۀکه ھم

ۡقِسُم بَِمَ�ٰقِِع ﴿فرماید:  می خداوند
ُ
 ﴾٧٦لََقَسٞم لَّۡو َ�ۡعلَُموَن َعِظيمٌ  ۥ�نَّهُ  ٧٥ٱ�ُُّجومِ فََ�ٓ أ

وب آنھا * و این قطعًا ، و محل طلوع و غرھا  ستاره ھای سوگند به جایگاه« .]٧٦-٧٥[الواقعة: 
 .»سوگند بسیار بزرگی است

 رود. می نور شده و روشناییشان از بین بی اما ما ایمان داریم که ستارگان
 این حوادث و رویدادھا قبل از حشر و گردآوری مخلوقات و بندگان روی ۀھم

گردند و  می دھد و قبل از این که در میدان محشر جمع شوند. اما چگونه محشور می
 چه اتفاقی در سرزمین محشر روی خواھد داد؟

 باور...
 و زمین وسیعتر استھا  کرسی پروردگارمان از آسمان

 دھد. می و ھر طور که بخواھد در جھان و ھستی انجام
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 حشر

کوچک است، اما معانی بزرگی را در خود جای داده و به کثرت در ای  حشر، کلمه
 قرآن و احادیث تکرار شده است. 

 ین،بنابرا

 حشر یعنی چه؟ •
 شوند؟ می مردم چگونه و کجا حشر •
 سرزمین محشر کجاست؟ •
 انواع و اصناف مردم در محشر چگونه خواھد بود؟ •

 درآمد
 حشر به معنای گردآوردن اشیای متفرق و قرار دادن آنھا در یک جاست.

و حشر قیامت به معنای جمع آوری مخلوقات در یک مکان برای محاسبه و داوری 
 آنان است.در میان 

بندگان را در آن  ۀنامیده است. زیرا خداوند ھم» یوم الجمع«خداوند روز قیامت را 

ُۡموعٞ  َ�ٰلَِك يَۡومٞ ﴿ فرماید: می آورد. چنان که می روز گرد َّ�  ُ  َوَ�ٰلَِك يَۡومٞ  ٱ�َّاُس  �َّ
ۡشُهودٞ  آورند،  می آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد« .]١٠٣[ھود:  ﴾مَّ

 .»گردد می و روزی است که مشاھده
فرماید:  می آورد، چنان که می خداوند ھمگی موجودات، و اولین و آخرین آنھا را گرد

لِ�َ قُۡل إِنَّ ﴿ وَّ
َ
ۡعلُو�ٖ  ٤٩ٱ�ِخرِ�نَ وَ  ٱۡ�  .]٥٠-٤٩[الواقعة:  ﴾٥٠لََمۡجُموُعوَن إَِ�ٰ ِميَ�ِٰت يَۡوٖ� مَّ

و پسینیان و آیندگان. * قطعًا جملگی در وعده گاه روز معّین  بگو: پیشینیان و گذشتگان،«
 .»شوند می (رستاخیز) گرد آورده

گرداند، ھر جا که بندگان بمیرند و از  نمی و ھیچ چیزی خداوند را عاجز و ناتوان
آب، اعماق زمین، شکم پرندگان،  ھای  بین بروند، خداوند آنان را از اطراف فضا، تاریکی

ی این موارد برای الله یکسان است. چنان که ۀآورد و ھم می ھیان گردحیوانات و ما

ِت بُِ�ُم ﴿فرماید:  می خداوند
ۡ
ْ يَأ ۡ�َن َما تَُ�ونُوا

َ
� ُ َ َ�ِيًعاۚ إِنَّ  ٱ�َّ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ 

 



 جهان آخرت           ١٤٦

آورد (و به حساب ھمگان  می ھر جا که باشید خدا ھمگی شما را گرد« .]١٤٨[البقرة:  ﴾قَِديرٞ 
 .»کند). خدا بر ھمه چیز تواناست می رسیدگی

کند، چنان که  نمی علم خداوند، ھمه جا را فرا گرفته است و ھیچ کسی را فراموش

َ�َٰ�ٰتِ إِن ُ�ُّ َمن ِ� ﴿فرماید:  می خداوند �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ٓ َءاِ�  ٱۡ� �إِ�َّ لََّقۡد  ٩٣اَ�ۡبدٗ  ٱلرَّ

ا ُهۡم َعّدٗ ۡحَصٮُٰهۡم وََعدَّ
َ
تمام کسانی « .]٩٥-٩٣م: ی[مر ﴾٩٥فَۡرًدا ٱۡلقَِ�َٰمةَِوُ�ُُّهۡم َءا�ِيهِ يَۡوَم  ٩٤أ

باشند. * او  می و زمین ھستند، بندۀ خداوند مھربان (و فرمانبردار یزدان)ھا  که در آسمان
داند. * و ھمۀ آنان روز رستاخیز  می ھمۀ آنان را سرشماری کرده است، و دقیقًا تعدادشان را

 .»شوند می ھا در محضر او حاضرتک و تن
 آری، خداوند مخلوقات را سرشماری کرده است، نر و ماده، بزرگ و کوچک آنان را

او  ۀآنان را شمار کرده و ھمگی در تحت قھر و سلط ھای داند، کردار، گفتار و َنَفس می
بخواھد در گردد و ھر طور که  می قرار دارند و ھر کدام به تنھایی به بارگاه الله حاضر

َ�ُٰهمۡ ﴿فرماید:  می کند. چنان که می میان مخلوقاتش حکم و داوردی  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  وََحَ�ۡ
َحٗدا ِمۡنُهمۡ 

َ
آوریم و کسی از  می و ھمگان را (برای حساب و کتاب) گرد« .]٤٧ھف: ک[ال ﴾أ

 ».گذاریم نمی ایشان را فرو
 گرداند. می یک مکان محشور مخلوقات را در ۀگاه رستاخیز برپا شود، خداوند ھمھر

 دالیل حشر
رسانند، ما در  می در جاھای متعدد قرآن کریم آیاتی وجود دارد که حشر را به اثبات

 کنیم: می اینجا چند مورد را ذکر

َ�ُٰهمۡ ﴿ َحدٗ فَلَ  وََحَ�ۡ
َ
و ھمگان را (برای حساب و کتاب) « .]٤٧ھف: ک[ال ﴾اۡم ُ�َغادِۡر ِمۡنُهۡم أ

 ».گذاریم نمی کسی از ایشان را فروآوریم و  می گرد

لِ�َ قُۡل إِنَّ ﴿ وَّ
َ
ۡعلُو�ٖ  ٤٩ٱ�ِخرِ�نَ وَ  ٱۡ� [الواقعة:  ﴾٥٠لََمۡجُموُعوَن إَِ�ٰ ِميَ�ِٰت يَۡوٖ� مَّ

۴۹-۵۰[.  
بگو: پیشینیان و گذشتگان، و پسینیان و آیندگان. * قطعًا جملگی در وعده گاه روز «

 .»شوند می معّین (رستاخیز) گرد آورده

ورِ  ِ�  َونُفِخَ ﴿ شود، و ما ایشان  می ودر صور دمیده« .]٩٩ھف: ک[ال ﴾افََجَمۡعَ�ُٰهۡم َ�ۡعٗ  ٱلصُّ
 ».آوریم می را به گونۀ شگفتی (برای حساب و کتاب در یکجا) گرد
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ِلَ� َواآلِخِر�َن يِف َصِعيٍد َواِحٍد، «فرمود:  جرسول خدا وَّ
َ
ُ انلَّاَس األ �ُْسِمُعُهُم َ�َْمُع ا�َّ

َرَصُ  ايِع َوَ�نُْفُذُهُم ابلْ ند ک یدان، جمع میم یکرا در ھا  ِن انسانین و آخریخداوند، اول« ١،»ادلَّ
 .»ندیب یآنھا را م ۀرسد و چشم، ھم یآنھا م ۀه صدا به ھمیکطور

 صفت سرزمین محشر
 شوند.  می امت در سرزمینی سفید و صاف گرد آوردهیمخلوقات، در روز ق

رٍْض َ�يَْضاَء َ�ْفَراَء، َكُقرَْصِة « فرمود: ج خدارسول 
َ
ِقيَاَمِة ىلَعَ أ

ْ
ُ�رَْشُ انلَّاُس يَْوَم ال

َحدٍ  ،نيَِقٍّ 
َ
دکه مانند نان آرِد یکامال سف ینیزم یامت، مردم رویروز ق« ٢»لَيَْس ِ�يَها َمْعلٌَم أل

 .»ندارد یچ کس، خط و نشانین، ھیبدون سبوس است، حشرخواھند شد. در آن زم

 محل سرزمین محشر
به سمت شام اشاره نموده و  ج سرزمین محشر در شام خواھد بود، زیرا آن حضرت

 فرمود: 
تان به این سمت ھای به این سمت، سواره و پیاده و در حالت کشیده شده به صورت«

شود و ھفتاد امت خواھید بود، و  می گردید، در روز قیامت دھانتان بسته می محشور
و گشاید  می ین آنھا قرار خواھید گرفت، و اولین چیزی که زبانتر بھتریم و گرامیشما 

 .٣»گوید، ران پا خواھد بود می سخن

 مقدار زمان روز قیامت
در روز قیامت بین مخلوقات داوری شده و حقایق برمال خواھد شد و در میان 

بندگان قضاوت خواھد شد. آن روز، روزی بسیار طوالنی،  ھای  و دادخواھیھا  خصومت

 ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َ�ۡعُرُج ﴿یعنی پنجاه ھزار سال خواھد بود. چنان که خداوند فرموده است: 
وحُ وَ  ۡلَف َسَنةٖ  ِمۡقَداُرهُۥ َ�نَ  إَِ�ۡهِ ِ� يَۡو�ٖ  ٱلرُّ

َ
فرشتگان و « .]۴[المعارج:  ﴾٤َ�ِۡسَ� �

روند و در مّدتی که پنجاه ھزار سال (معمولی  می کشند و) باال می جبرئیل به سوی او (پر
 .»کشد می برای انسانھا) طول

 متفق علیه.  -١

 متفق علیه. -٢

 سنن نسایی. مولف محترم به بخاری حواله داده بود ولی من آن را در بخاری نیافتم. -٣
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برند، جز کسی که الله بر او  می در آن روز مردم ھمچنان در ترس و اضطراب بسر
 رحم نموده و در امانش قرار دھد.

برند،  می ز یاد، ااند در اثر طول مدت آن روز، مردم مدت زمانی را که در دنیا زیسته
برند که به  می کند، از این رو مردم گمان نمی زیرا ھیچ چیزی با مقدار آن روز برابری

نسبت طول روز قیامت و ھول و ھراس آن، جز یک ساعت از روز، در دنیا درنگ 
 . اند نکرده

ْ إِ�َّ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند ن لَّۡم يَۡلَبُثٓوا
َ
 ٱ�ََّهارِ  ّمِنَ  َساَعةٗ َو�َۡوَم َ�ُۡ�ُُهۡم َكأ

ِينَ َ�َتَعاَرفُوَن بَۡيَنُهۡمۚ قَۡد َخِ�َ  ْ بِلَِقآِء  ٱ�َّ بُوا ِ َكذَّ ْ ُمۡهَتِدينَ  ٱ�َّ  .]۴۵ونس: ی[ ﴾٤٥َوَما َ�نُوا
به  که با ھمدیگر آشنا شوند اند آورد، انگار جز ساعتی از روز نمانده می روزی که آنان را گرد«

 .»اند و راھیاب نبوده اند که رویارویی با خدا را تکذیب کرده راستی کسانی زیانبارند

اَعةُ َو�َۡوَم َ�ُقوُم ﴿فرماید:  می و نیز  َكَ�ٰلَِك  َما َ�ُِثواْ َ�ۡ�َ َساَعٖة�  ٱلُۡمۡجرُِمونَ ُ�ۡقِسُم  ٱلسَّ
 ْ  شود، گناھکاران سوگند یاد می روزی که قیامت برپا« .]۵۵[الروم:  ﴾٥٥يُۡؤفَُكونَ  َ�نُوا

! این چنین آنان (در دنیا اند کنند که جز ساعتی در (دنیا و جھان برزخ) ماندگار نبوده می
 .!»اند توّسط شیاطین) بازداشته شده

کند، بلکه ھر کس در فکر نجات  نمی در آن صحنه، ھیچ کس به دیگری توجه
به آن که خود را ای  خودش ھست، انسان از برادر، مادر و پدر، زن و فرزندان و قبیله

گریزد، تا نجات یابد، اما کسی نیست که او را  می اھل زمین ۀداد، و از ھم می نسبت
  .نجات دھد!

برد، و مادر، فرزند و زن  می وای بر ھول و ھراس آن روز، دوست، دوستش را از یاد
 .کند! می حامله، بارش را فراموش

ِخيهِ  ٱلَۡمۡرءُ يَۡوَم يَفِرُّ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند
َ
ّمِهِ  ٣٤ِمۡن أ

ُ
�ِيهِ  ۦَوأ

َ
 ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

ِ  ٣٦َو�َنِيهِ 
ٞن ُ�ۡغنِيهِ  ٱۡمرِيٖٕ لُِ�ّ

ۡ
در آن روز که انسان « .]٣٧-٣٤[عبس:  ﴾٣٧ّمِۡنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َشأ

کند از برادر خود. * و از مادر و پدرش! * و از ھمسر و فرزندانش. * در آن روز ھر  می فرار
کند و از ھر چیز  می وضعی و گرفتاری بزرگی دارد که او را به خود سرگرمکدام از آنان 

 .»دارد می دیگری باز

وَ�ُهۡمۚ يََودُّ ﴿فرماید:  می و نیز ُ  ١١لَۡو َ�ۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم�ِذِۢ بِبَنِيهِ  ٱلُۡمۡجرِمُ ُ�َب�َّ
ِخيهِ  ۦَوَ�ِٰحَبتِهِ 

َ
�ِض َوَمن ِ�  ١٣وِ�هِ  ٔۡ ُ�  ٱلَِّ� َوفَِصيلَتِهِ  ١٢َوأ

َ
 ﴾١٤َ�ِيٗعا ُ�مَّ يُنِجيهِ  ٱۡ�

 



 ١٤٩    هان آخرتج

 دوستان صمیمی و خویشاوندان نزدیک) به ھمدیگر نشان داده(« .]١٤-١١[المعارج: 
 گردند (اّما ھرکس گرفتار کار خویشتن است) شخص گناھکار آرزو می شوند و معّرفی می
را فدا سازد. * ھمچنین شد برای رھایی خود از عذاب آن روز، پسران خود  می کند کاش می

گرفتند.  می که او را در پناه خودای  ھمسر و برادرش را. * ھمچنین فامیل و قبیله و عشیره
* و حّتی تمام کسانی را که در روی زمین ھستند (ھمگی را فدا کند) تا این که مایۀ نجاتش 

 .»شود
زد، برایش مھم کند که مادر و فرزندانش را فدا سا می انسان مجرم و تبه کار آرزو

نیست که آنان ھالک شوند، بلکه مھم این است که او نجات یابد. قطعا روزی بسیار 

[اإلنسان:  ﴾َ�ۡمَطرِ�ٗر� ايَۡوًما َ�ُبوسٗ ﴿فرماید:  می سخت و طاقت فرساست. چنان که الله

 .»روزی بس ترشرو و سخت اخمو خواھد بود« .]١٠

 انواع حشر
به ھا  معنای جمع کردن و گرد آوردن است و انسانقبال توضیح دادیم که حشر به 

و  اند ھنگام برپایی قیامت بر دو دسته خواھند بود: گروه اول، کسانی ھستند که مرده
شود  می دوم زندگانی ھستند که قیامت بر آنان برپا ۀبرند، و دست می در قبرھایشان بسر

 میرند. می و با دمیدن اول در صور
شود؛ زیرا قبل از برپایی قیامت، خداوند  می برپاھا  رین انسانو مسلمًا قیامت بر بدت

شود و آن گاه حشر  می فرستد که در اثر آن جان مؤمنان گرفته می راای  باد پاکیزه
 گردد. می زنده آغاز ھای انسان

در قرآن و احادیث، کیفیت حشر و گردآوری آنھا با تفصیل بیان شده است و 
 مان و تخمین بندگان نگذاشته است.خداوند ھیچ راھی را برای گ

 بنابراین، حشر بر دو نوع است:

 نوع اول، حشر زندگان
 دنیا به سرزمین محشر، یعنی شام گردآوری ۀاین نوع، حشر زندگان است که از ھم

 .١برد می دھد و به سمت شام می سوق آنھا را »قعرة العدن«شوند که آتشی که از  می

 مطلب را در کتاب پایان جھان با تصویر و نقشه توضیح داده ام.این  -١
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قیامت ظاھر  ھای  بزرگ از نشانه ۀتا زمانی که ھفت نشان«فرمود:  ج رسول خدا

آید و مردم را به  می بیرون »قعرة العدن«شود، ... و آتشی که از  نمی نشود، قیامت برپا
کند و  می نجا توقفآورد و ھر جا که آنان شب یا روز بخوابند، در آ می سمت محشر گرد

 .٢ ١»ماند می منتظر
نخستین عالمت قیامت، آتشی است که مردم را از «فرمود:  ج و نیز رسول خدا

 .٣»دھد می سمت مشرق به سمت مغرب سوق
 –و به این سمت شوید  می شما سواره و پیاده محشور«فرمود:  ج و نیز رسول خدا

 .٤»شوید می تان کشاندهھای  بر چھره -و با دستش به سوی شام اشاره فرمود 
مردم را از اطراف و اکناف گیتی در یک جا و در منظور این است که این آتش 

ھا  آن انسان ۀشود که در نتیج می آورد، و آن گاه صور اول دمیده می سرزمین شام گرد
 میرند. می

 شوند می آخرین افرادی که حشر
دھد، طبق معمول  می آید و آنان را سوق می وقتی این آتش به سمت مردم

 بارشان ھستند که ناگھان این آتش به سراغشان خودشان، مشغول امور زندگی و کار و
 پذیرد، خبر داده و می از آخرین افرادی که حشرآنان انجام ج آید. رسول خدا می
 فرمایند: می

ه با کنه خواھند بود یفه مزیشوند دو چوپان از طا می ه حشرک یسانکن یو آخر«
زنند ولی آنھا را  یم روند و گوسفندانشان را فریاد می نهیمد یگوسفندانشان به سو

کند،  می شود و دامنۀ آن در زمین امتداد پیدا می آید و شعله ور می این آتش از قعرۀ عدن بیرون -١
آیند، و چندین شبانه روز این آتش آنان را  می کنند و به سمت شام می لذا مردم از دست آن فرار

 جا که آنان جھت استراحت و خوابیدن توقف نمایند، آن آتش نیز توقفکند و ھر  می دنبال
 کند. می

 مسلم. -٢

 صحیح بخاری. -٣

 احمد، ترمی و حاکم با سند صحیح، مراد سرزمین شام است که بندگان به سوی آن گردآورده -٤
 شوند. می
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افتند و  می نیرسند، به چھره، بر زم می الوداع ةیثنه به یکبینند، و ھنگام می وحشی
 .١،٢ »شوند می ھوشیب

این دو چوپان مشغول چرای گوسفندان  توضیح دادند که ج بنابراین، رسول خدا
و از  اند شوند که آنھا وحشی شده می زنند، ولی متوجه می ھستند و آنھا را فریاد

 کنند در حالی که قبال با آنان مانوس بودند و به حرفشان گوش می صاحبشان فرار
 منوره عبور ۀروند و از کنار مدین می دادند. لذا این دو چوپان به سمت شمال و شام می
 شوند. می رسند، بر زمین افتاده و بیھوش می ٣والوداع ۀکنند و وقتی به ثنی می

 که زندگان محشور گشته و به سمت محشر سوق دادهاین نوع اول از حشر بود 
 برند، آنان نوع دیگری از حشر دارند. می شوند، اما مردگانی که در قبورشان بسر می

 نوع دوم، حشر مردگان
گذرد،  می شود، و مدت زمانی به مقدار چھل، می پس از آن که در صور اول دمیده

آورد، در اثر آن اجساد بندگان که در  می آن گاه خداوند بارانی را از زیر عرش فرود
 رویند. می دنیا در زمین دفن ھستند، ھای  اطراف و گوشه

مشھور است و بسیاری بخاری، مزینه یکی از قبایل عربی است که تاریخشان در جاھلیت و اسالم  -١
 از صحابه و تابعین و شعرا به این قبیله منتسب ھستند.

امترجم محترم مختصر صحیح بخاری جمله:  -٢ شً حْ َا وَ اهنِ دَ يجِ آن را پر از اند:  ، را ترجمه کردهفَ
گویند: مراد از حدیث این است که  ، در صورتی که دکتر عریفی میبینند جانوران وحشی می

 آیند. مترجم. صورت وحشی در می گوسفندانشان به
گویند. مورخان در حقیقت این مکان اختالف دارند؛ چون ثنیه در لغت  می ثنیه، به مکان مرتفع -٣

گوید که در کوه باشد و اماکن زیادی در مدینۀ منوره وجود دارد، چنان که یکی در  می راھی را
آیند، از آنجا  می و شام به سوی مدینهجبل السلع وجود دارد و مسافرانی که از سمت خیبر، تبوک 

 روند، از آنجا می شوند و نیز کسانی که به سمت دانشگاه اسالمی مدینه و دانشکدۀ تربیت می رد
گذرند، و قابل تشخیص نیست جز ارتفاعات اندکی که در اطراف آن وجود دارد و امروزه که  می

د؛ چون زمین مسطح شده است؛اما گرد می آن منطقه آسفالت شده، خیلی کم برای مردم واضح
در عین حال آن منطقه برای مردم مدینه به ثنیۀ الوداع مشھور است، ھر چند که دیگران آن را با 

 شناسند.  نمی این نام
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شود، آن وقت  می گردد، در صور دوم دمیده می و آن گاه که رشد اجساد آنان کامل
شوند تا با  می آیند، و به سرزمین محشر سوق داده می مردگان از قبرھایشان بیرون

 ، مالقات کنند.اند مرده زندگانی که با صور اول

 کیفیت حشر مخلوقات
موجودات، اعم از انسانھا، حیوانات، پرندگان، آبزیان، بزرگ و کوچک، مسمان و  ۀھم

 شوند. می کافر، ھمگی محشور شده و برای روزی که در آن تردیدی نیست، گردآوری

ُۡموعٞ  َ�ٰلَِك يَۡومٞ ﴿فرماید:  می خداوند َّ�  ُ ۡشُهودٞ  َوَ�ٰلَِك يَۡومٞ  ٱ�َّاُس  �َّ  .]١٠٣[ھود:  ﴾مَّ
آورند، و روزی است که (از  می آن روزی که مردمان را در آن (برای حساب و کتاب) گرد«

 .»گردد می سوی مردمان و فرشتگان و پریان) مشاھده

لِ�َ قُۡل إِنَّ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند وَّ
َ
ِميَ�ِٰت يَۡوٖ�  لََمۡجُموُعوَن إَِ�ٰ  ٤٩ٱ�ِخِر�نَ وَ  ٱۡ�

ۡعلُو�ٖ  بگو: پیشینیان و گذشتگان، و پسینیان و آیندگان. * قطعًا « .]٥٠-٤٩[الواقعة:  ﴾٥٠مَّ
 .»شوند می جملگی در وعده گاه روز معّین (رستاخیز) گرد آورده

کند، و ھر  نمی و خداوند عزوجل ذات بزرگ و با عظمتی است و چیزی او را ناتوان
 تواند آنان را گرد آورد. چنان که می نابود شود، خداوندکجا بندگان بمیرند و 

ِت بُِ�ُم ﴿فرماید:  می
ۡ
ۡ�َن َما تَُ�ونُواْ يَأ

َ
� ُ َ َ�ِيًعاۚ إِنَّ  ٱ�َّ ءٖ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ [البقرة:  ﴾قَِديرٞ  َ�َ

 آورد (و به حساب ھمگان رسیدگی می ھر جا که باشید خدا ھمگی شما را گرد« .]١٤٨
 .»ا بر ھمه چیزی توانا استکند). خد می

 خداوند متعال انواع حشر را توضیح داده است که برخی از آنان عبارتند از:

َ�ُٰهمۡ ﴿فرماید:  می خداوند متعال: مخلوقات ۀمحشور ساختن ھم •  فَلَمۡ  وََحَ�ۡ
َحٗدا ِمۡنُهمۡ  ُ�َغادِرۡ 

َ
آوریم  می و ھمگان را (برای حساب و کتاب) گرد« .]۴۷ھف: ک[ال ﴾أ

 .»گذاریم نمی کسی از ایشان را فروو 

 ٱلۡوُُحوُش �َذا ﴿فرماید:  می خداوند: محشور ساختن حیوانات و وحوش •
 .»شوند می و ھنگامی که ددان و جانداران گرد آورده« .]۵ر: یوک[الت ﴾٥ُحِ�َۡت 

نافرمانانی که انواع گناه و جنایت را : محشور شدن مجرمان و جنایت کاران •
، چه آن گناھشان به حد کفر رسیده باشد، یا خیر، اما در ھر اند مرتکب شده

صورت حشرشان سخت و دشوار خواھد بود و از ھول آن صحنه چشمانشان 

 



 ١٥٣    هان آخرتج

 يَۡوَم�ِذٖ  ٱلُۡمۡجرِِم�َ َوَ�ُۡ�ُ ﴿فرماید:  می خداوند نیلگون خواھد بود. کبود و
 گسترۀ رستاخیز) گرد و گنھکاران را کبودرنگ در آن روز (در« .]۱۰۲[طه:  ﴾١٠٢ُزۡرٗقا
 .»آوریم می

چنان که در آن روز زناکاران با زناکاران، و : حشر ستمگران و امثال آنان •
 رباخواران با ھم نوعان خودشان و... محشور خواھند شد، خداوند در این مورد

ْ ﴿فرماید:  می وا ِينَ  ٱۡحُ�ُ ۡزَ�َٰجُهۡم َوَما َ�نُواْ َ�ۡعُبُدونَ  ٱ�َّ
َ
ِ ِمن ُدوِن  ٢٢َظلَُمواْ َوأ  ٱ�َّ

(ای فرشتگان من!) کسانی « .]۲۳-۲۲[الصافات:  ﴾٢٣ٱۡ�َِحيمِ إَِ�ٰ ِصَ�ِٰط  ٱۡهُدوُهمۡ فَ 
 ، به ھم کیشانشان، و به ھمراه آنچه غیر از خدااند را که به خود ستم کرده

د. آن گاه آنان را به راه دوزخ راھنمایی کنید (تا بدان ، جمع آوری کنیاند پرستیده می
 .»در آیند)

 آیا حیوانات هم محشور خواهند شد
گردند.  می پاسخ: آری، حیوانات نیز در روز قیامت، مانند سایر مخلوقات محشور

�ِض  ِ�  َوَما ِمن َدآبَّةٖ ﴿فرماید:  می خداوند
َ
ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  َوَ� َ�ٰٓ�ِرٖ  ٱۡ� َممٌ  إِ�َّ

ُ
ۡمَثالُُ�م�  أ

َ
 أ

ا ۡطَنا مَّ �  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  فَرَّ ءٖ ونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُ�مَّ  ِمن َ�ۡ و ھیچ « .]٣٨[األنعام:  ﴾٣٨ُ�َۡ�ُ
کند وجود ندارد مگراین که  می که با دو بال خود پروازای  در زمین و ھیچ پرندهای  جنبنده

فروگذار نکرده ایم، پس آنان در پیشگاه پروردگارشان ی ھمچون شمایند، ھیچ چیز را ھای گروه
 .»شوند می جمع آورده

 ٱلۡوُُحوُش �َذا ﴿ و نیز خداوند در مورد حشر حیوانات وحشی فرموده است:
 .»شوند می و ھنگامی که ددان و جانداران گرد آورده« .]٥ر: یوک[الت ﴾٥ُحِ�َۡت 

َ�َٰ�ٰتِ َخۡلُق  ۦَوِمۡن َءاَ�ٰتِهِ ﴿ و نیز فرموده است: �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
 َوَما بَثَّ �ِيِهَما ِمن َدآبَّةٖ� ٱۡ�

ٰ  َوُهوَ  (پی بردن به خدا و  ھای  برخی از نشانه« .]٢٩[الشوری:  ﴾٢٩قَِديرٞ  �ََشآءُ  إَِذا َ�ۡعِِهمۡ  َ�َ
و زمین و ھمۀ جنبندگانی است که در آن دو پدیدار و پراکنده ھا  قدرت) او، آفرینش آسمان

 .»تواند آنھا را گرد آورد می رده است، و او ھر وقت که بخواھدک
ھا، کیفر و پاداشی در کار باشد،  الزم نیست که در گرد آوردن حیوانات، مانند انسان

یا وارد بھشت یا دوزخ شوند، بلکه حشر آنان صرفا جھت قصاص گرفتن از ھمدیگر در 
شاخ حمله  بی داری به گوسفند میدان محشر خواھد بود، مانند این که گوسفند شاخ
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شود: خاک  می شود، و آن گاه به آنھا گفته می کرده و به او ضربه زده است که قصاص
 شوند. می شوید و آنان به خاک تبدیل

ُؤَدُّنَّ «فرماید:  می ج رسول خدا ُُقوَق  تلَ
ْ
  احل

َ
ْهِلَها إِىل

َ
ِقيَاَمِة، يَْومَ  أ

ْ
اةِ  ُ�َقادَ  َحىتَّ  ال  لِلشَّ

َحاِء،
ْ
َل

ْ
اةِ  ِمنَ  اجل َقْرنَاءِ  الشَّ

ْ
شود، تا  می حق ھر صاحب حقی به صورت کامل به آن داده« ١»ال

 .»شود می شاخ از گوسفند شاخ دار گرفته بی جایی که قصاص گوسفند

 ؟تر (الفزع االکبر) چیست مراد از وحشت بزرگ
نیکوکاران مانند آیند، اما  می پاسخ: مراد مصیبتی است که بندگان به آن گرفتار

و خود را  اند دیگران گرفتار آن مصیبت نخواھند بود؛ زیرا آنان آمادگی آن روز را گرفته
 . اند برای دیدار الله اماده کرده

ّ�َِنا يَۡوًما َ�ُبوسٗ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند فََوقَٮُٰهُم  ١٠َ�ۡمَطرِ�ٗر� اإِنَّا َ�َاُف ِمن رَّ
 ُ وٗر� ۡومِ ٱۡ�َ َ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ٗة َوُ�ُ ٮُٰهۡم نَۡ�َ ٗة وََحرِ�ٗر� ١١َولَقَّ ْ َجنَّ وا  ﴾١٢وََجَزٮُٰهم بَِما َصَ�ُ

ترسیم؛ از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت  می ما (از عذاب) پروردگارمان« .]١٢-١٠[اإلنسان: 
 اخمویی (که قیامت نام دارد). * به ھمین خاطر، خداوند آنان را از شّر و بالی آن روز

، اند رساند. * و در برابر صبری که نموده می دارد، و ایشان را به خّرمی و شادمانی می محفوظ
 .»کند می خداوند بھشت و جامۀ ابریشمین را پاداششان

فرمود: (خداوند فرموده است: سوگند به عزت و جالل من! ھیچ گاه  ج رسول خدا
کنم. اگر او در دنیا از من در  نمی برای بنده ام، دو امنیت یا دو خوف و ترس را جمع

ترسانم. و اگر او در دنیا از  می آوردم، او را می امان باشد، در روزی که بندگانم را گرد
 .٢»دھم می او را در امن و امان قرارآورم،  می من بترسد، در روزی که بندگانم را گرد

 .)١٩٩٧/ ٤( مسلم صحیح -١

). این حدیث صحیح لغیره ٤٣٣٢)، صحیح الجامع (٧٤٢)، الصحیحة (٤٦٢مسند الشامیین ( -٢
 است.
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 در میدان محشر جپرچم پیامبر
در میدان محشر این است  جخداوند نسبت به پیامبرمان ھای  یکی از گرامی داشت

امام و  ج که سایر پیامبران در زیر لوای او قرار خواھند گرفت، بنابراین، پیامبر ما
 خطیب و صاحب شفاعت پیامبران در سرزمین محشر خواھد بود. 

 وََخِطيبَُهمْ  انلَِّبيِّ�َ  إَِمامَ  ُكنُْت  الِقيَاَمةِ  يَْومُ  اَكنَ  إَِذا«: فرماید می ج چنان که رسول خدا
رسد، من امام، خطیب و صاحب  می چون روز قیامت فرا« ١،»فَْخرٍ  َ�ْ�ُ  َشَفاَعِتِهْم، وََصاِحَب 

 .»کنم نمی شفاعت پیامبران قرار خواھم گرفت و بر این امر افتخار
حت و نیز در روز رستاخیز، لوای حمد را به دست خواھد گرفت و تمام پیامبران ت

 گیرند. می لوای او قرار
من سرور فرزندان آدم ھستم و در این فخری نیست، و لوای «فرمود:  جرسول خدا

کنم، و ھیچ پیامبری از زمان آدم تا  نمی حمد به دست من خواھد بود و بر این افتخار
ین گیرند و در ا می ، نخواند بود، مگر این که زیر لوای من قراراند آنان که پس از او آمده

شود و  می فتهھم فخری نیست و من نخستین کسی خواھم بود که زمین از وی شکا
 .٢»در این ھم فخر نیست

 در میدان محشرها  حال و وضع انسان
ی گوناگون و ھای روز حشر، روزی طوالنی، دشوار و بزرگ خواھد بود و مردم وضعیت

آن را بیان کرده  ج متفاوت خواھند داشت، اما ھمگی در وضعیتی که رسول خدا
 است، خواھند بود.

». د شدیان و ختنه نشده، حشر خواھیشما پا برھنه، عر«فرمود:  جآن حضرت

َل َخۡلقٖ ﴿رد: که را تالوت ین آیسپس، ا وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ۥۚ  َكَما بََد� ا  نُّعِيُدهُ ٓۚ إِنَّا ُكنَّ وَۡعًدا َعلَۡيَنا

گر یم، بار دیردکنش شما را خلق یبدو آفره در کھمانگونه  یعنی .]١٠٤اء: ی[األنب ﴾َ�ٰعِلِ�َ 
ن وعده را یم. قطعًا ما ایدھ می ه ماکاست ای  ن وعدهیرد. اکم یشما را زنده خواھ

 .٣»م ساختیخواھ یعمل

 رمذی و مسند احمد.الت سنن -١

 ترمذی و ابن ماجه با سند صحیح. -٢

 متفق علیه. -٣
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ی که از دنیا رفته است، مبعوث ھای در احادیث آمده است که انسان با ھمان لباس
حالت احتضار قرار خواھد شد. چنان که روایت شده است که وقتی ابوسعید خدری در 

مرده با «که فرمود: ام  شنیده ج جدیدی خواست و گفت: از رسول خدا ھای گرفت لباس
 .١»شود می در آنھا مرده است، مبعوث ی کهھای ھمان لباس

 گردند.  می لخت محشورو در حدیث قبلی آمده بود که 
 شوند؟ می بنابراین، چگونه این دو حدیث متعارض با ھم جمع

کند و سپس وقتی  می پاسخ این است که خداوند آنان را لخت و عریان محشور
پوشند، از جنس  می پوشاند، نخستین لباسی که می خداوند آنان را در روز قیامت لباس

 .اند پوشیدهھمان لباسی بود که به ھنگام مرگ آن را 
و نیز در جواب این سؤال گفته شده است که منظور این حدیث شھیدان ھستند، 

، اند ی که جان دادهھای دستور دادند: آنان را در ھمان لباس ج چنان که رسول خدا
 شوند تا از دیگران تشخیص داده شوند.  می حشرھا  دفن کنید، زیرا با ھمان لباس

اجتھاد حضرت ابوسعید در فھم این حدیث بوده است، : این اند و نیز برخی گفته
زیرا مراد از لباس در این حدیث اعمال نیکی است که در دنیا انجام داده است. چنان 

 ».و جامۀ خویش را پاکیزه دار« .]٤[المدثر:  ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرۡ ﴿فرماید:  می که خداوند
 ھر عملی که جان داده است، محشوریعنی اعمالت را پاکیزه نگه دار، زیرا انسان بر 

گردد، و اگر عملش نیک بوده است، عاقبتش نیز خیر خواھد بود و اگر عملش بد  می
 بوده است، سرانجامش نیز بد خواھد بود.

، ٢»َعلَيْهِ  َماَت  َما ىلَعَ  َ�بْدٍ  لُكُّ  ُ�بَْعُث «کند:  می ما را تایید ۀنبوی این گفت ۀاین فرمود
 .»شود می که مرده است، زندهبنده بر ھمان چیزی «

الإله إال « ۀاز این رو مستحب است که کسی که در حالت احتضار قرار دارد، کلم

 از این دنیا باشد و با ھمین کلمه زنده شود.اش  تلقین داده شود تا آخرین کلمه» اهللا

 روایت از ابوداود با سند صحیح. -١
 . )۲۲۰۶/ ۴( مسلم صحیح -٢
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 توانند به همدیگر بنگرند یا خیر؟ می گردند، آیا می عریان حشرها  وقتی انسان
شنید، گفت: یا  ج این حدیث را ازآن حضرت ل: وقتی حضرت عایشه پاسخ

کنند؟  نمی زنان و مردان این گونه خواھند بود؟ آیا به ھمدیگر نگاه ۀرسول الله! ھم
ن خواھد بود که به ای عایشه! در آن روز وضعیت سختتر از ای«فرمود:  ج رسول خدا

 .١»ھمدیگر بنگرند
آنان حکمفرما خواھد بود، که ھر کس به  ھای یعنی چنان ترس و وحشتی بر دل

 نگرد. می خودش مشغول بوده و به دیگری

 شدت وحشت مردم
 فرماید:  می در آن روز حال و وضع مردم را این گونه بیان داشته و ج رسول خدا

شود و مردم  می یک میل نزدیک ۀدر روز رستاخیز، خورشید به مخلوقات به انداز«
پاھا، و گروھی تا زانوھا،  ۀروند، برخی تا پاشن می عرق فرو به میزان اعمالشان در

 .٢»ق در عرق خواھند بودتا کمر، و جمعی سرتا پا غرای  عده

رِْض عيَ «فرمود:  جو نیز رسول خدا
َ
ِقيَاَمِة َحىتَّ يَْذَهَب َعَرُ�ُهْم يِف األ

ْ
َرُق انلَّاُس يَْوَم ال

ِجُمُهْم َحىتَّ 
ْ
کنند  می عرقای  امت، مردم به اندازهیروز ق« ٣».َ�بْلَُغ آَذاَ�ُهمْ َسبِْعَ� ِذَرااًع، َو�ُل

 ».رود می ن فرویرسد و ھفتاد ذراع در زم می شانھای که عرق به گوش
خیزند که تا بناگوش خود،  می از مردم، چنان بر یبعض«فرمود:  ج ز رسول خدایو ن

 .٤»غرق در عرق خواھند بود
ل یا دو میل یم یک ۀدر روز رستاخیز خورشید به انداز«فرمود:  ج و نیز رسول خدا

 .٥»کند می ، و آنان را ذوبشود می یکنزد

 صحیح مسلم. -١
گوید: به  می صحیح مسلم. سلیم بن عامر که یکی از راویان حدیث است، در توضیح مقدار میل -٢

میل مسافت زمین و آسمان است یا میلی است که با آن دانم، مراد از  نمی خدا قسم که من
 کنند.  می چشمھا را سرمه

 .۶۵۳۲/ بخاری -٣

 متفق علیه. -٤

شود که پی ھای بدنشان ذوب شده و در  می سنن ترمذی، یعنی خورشید چنان به آنان نزدیک -٥
 شوند. می عرق، غرق

 

                                         



 جهان آخرت           ١٥٨

 ؟در آن روز مؤمنین چه وضعیتی خواهند داشت
با وجودی که ترس و وحشت شدیدی در میدان محشر حکمفرماست و ھر کدام از 

وضعیت متفاوتی خواھند کند، اما با این حال مؤمنان  می دیگری اظھاری بیزاری
کنند و  می کنند و وحشت آنان را آرام می داشت، زیرا فرشتگان گرانقدر با آنان مالقات

 بخشند. می شان سکون و اطمینانھای بر دل

ۡ�َ�ُ  ٱۡلَفَزعُ َ� َ�ُۡزُ�ُهُم ﴿فرماید:  می چنان که خداوند
َ
ٮُٰهُم  ٱۡ� َ�َٰذا  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ َوَ�َتلَقَّ

ِي يَۡوُمُ�مُ  ھراس بزرگ (رستاخیز نه تنھا) ایشان « .]۱۰۳اء: ی[األنب ﴾١٠٣ُكنُتۡم تُوَعُدونَ  ٱ�َّ
گردند (و  می سازد، و بلکه فرشتگان (و برای تبریک و شاد باش) پذیرایشان نمی را غمگین

 .»شد می گویند:) این ھمان روزی است که به شما وعده داده می بدیشان
این افراد مملو از ترس و خوف  ھای که در دنیا دل آری، این بدان جھت خواھد بود

خداوند بوده و از عظمت شأن خداوند ماالمال بود و خود را برای ایستادن در بارگاه الله 
 آماده کرده بودند.

ّ�َِنا يَۡوًما َ�ُبوسٗ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند [اإلنسان:  ﴾١٠َ�ۡمَطرِ�ٗر� اإِنَّا َ�َاُف ِمن رَّ

ترسیم؛ از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخمویی (که  می عذاب) پروردگارمان ما (از« .]١٠
 .»)قیامت نام دارد

ِينَ وَ ﴿فرماید:  می و نیز ۡشفُِقونَ  ٱ�َّ إِنَّ َعَذاَب َرّ�ِِهۡم َ�ۡ�ُ  ٢٧ُهم ّمِۡن َعَذاِب َرّ�ِِهم مُّ
ُمونٖ 

ۡ
بیمناک و ترسانند. * کسانی که از عذاب پروردگارشان « .]٢٨-٢٧[المعارج:  ﴾٢٨َمأ

 .»دھد (کسی را که در آن بیفتد) نمی آخر، عذاب پروردگارشان امان

ُ فََوقَٮُٰهُم ﴿فرماید:  می و نیز ةٗ  ٱۡ�َۡومِ َ�َّ َ�ٰلَِك  ٱ�َّ ٮُٰهۡم نَۡ�َ وٗر� َوَلقَّ [اإلنسان:  ﴾١١َوُ�ُ

دارد، و ایشان را به  می به ھمین خاطر، خداوند آنان را از شّر و بالی آن روز محفوظ« .]۱۱
 .»رساند می خّرمی و شادمانی

فرماید: به عّزت و جاللم سوگند که من دو ترس یا  می خداوند«فرمود:  جرسول خدا
کنم. اگر او در دنیا از من در امان قرار گرفت، روزی که  نمی جمعام  امنیت را در بنده

دنیا از من ترسید، روز که بندگانم ترسان، و اگر او در  می آورم، او را می بندگانم را گرد
  ١»گردانم. می آورم، او را امنیت و ارامش نصیب می را گرد

 روایت ابونعیم با سند صحیح. -١

 

                                         



 ١٥٩    هان آخرتج

 چگونگی حشر کفار
گردد، لذا حشر مؤمنان  می ھر انسان در روز رستاخیز، بر حسب اعمالش محشور

آسان و حشر کفار سخت خواھد بود، بلکه در اثر شّدت خشمی که بر کفار طاری 
شدید و سختی بزرگش که آنان را فرا خواھد گرفت، برخی از آنان  ۀدلھرخواھد شد و 

 خیزند که ذّلت و رسوایی آنان نمایان است. می چنان بر
 فرماید:  می گردند. خداوند می شان محشورھای  برخی از کفار بر چھره

ٰ وُُجوهِِهۡم ُ�ۡميٗ  ٱۡلقَِ�َٰمةَِوَ�ُۡ�ُُهۡم يَۡوَم ﴿ ۖ  َو�ُۡ�ٗما اَ�َ ا َوٮُٰهمۡ  َوُصّمٗ
ۡ
أ ُمۖ  مَّ  َخَبۡت  ُ�ََّما َجَهنَّ

و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روی رخساره (کشانده و) « .]۹۷[اإلسراء:  ﴾َسعِٗ�� زِۡدَ�ُٰهمۡ 
داریم).  می گردانیم (و به صحرای محشر گسیل می کور و الل و کر (از گورھا) جمع

انۀ آتش (به سبب سوختن گوشت و استخوان جایگاھشان دوزخ خواھد بود. ھر زمان که زب
 .»افزاییم می ایشان) فروکش کند، (با تجدید گوشت و استخوانشان) بر زبانۀ آتششان

آمد و عرض کرد: یا رسول  ج گوید: مردی به محضر رسول خدا می سحضرت انس
آری، کسی که در «فرمود:  ج گردد؟ آن حضرت می محشوراش  الله! آیا کافر بر چھره

و را بر دنیا قادر است او را بر پاھایش حرکت دھد، در روز قیامت قادر خواھد بود تا ا
  .١»به حرکت در آورداش  چھره

فرماید:  می ھمچنین کفار در قیامت تشنه حشر خواھند شد. چنان که خداوند

و گناھکاران را (ھمچون شتران « .]۸۶م: ی[مر ﴾٨٦اإَِ�ٰ َجَهنََّم وِۡردٗ  ٱلُۡمۡجرِِم�َ َو�َُسوُق ﴿
 »رانیم می که به سوی آبشخور به سرعت بروند) تشنه کام به سوی جھّنمای  تشنه

 در حدیث طوالنی شفاعت حال کفار و مشرکانی که غیر الله را ج رسول خدا
 پرستیدند، این گونه بیان فرموده است:  می

گویند: خدایا! تشنه ایم. آن گاه به  می خواھید؟ می گوید: چه می خداوند به آنان«
نوشید؟ و آن گاه به دوزخ که بسان سرابی است و آن را  نمی شود: آیا آب می آنان اشاره

 دند و آن گاه در آن فروگر می شکند، محشور می پندارند، و خود را در ھم می آب
 .٢»افتند می

 متفق علیه. -١

 متفق علیه  -٢
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 شود می نخستین کسی که در روز قیامت لباس پوشانده
شود، حضرت ابراھیم خواھد بود.  می کسی که در روز قیامت لباس پوشاندهاولین 

د یان و ختنه نشده، حشر خواھیشما پا برھنه، عر«فرماید:  می ج چنان که رسول خدا

َل َخۡلقٖ ﴿رد: که را تالوت ین آیسپس، ا». شد وَّ
َ
ٓ أ نَا

ۡ
ۥۚ  َكَما بََد� ا  نُّعِيُدهُ وَۡعًدا َعلَۡيَناۚٓ إِنَّا ُكنَّ

گر یم، بار دیردکنش شما را خلق یه در بدو آفرکھمانگونه : «یعنی .]۱۰۴اء: ی[األنب ﴾لِ�َ َ�ٰعِ 
 ین وعده را عملیم. قطعًا ما ایدھ می ه ماکاست ای  ن وعدهیرد. اکم یشما را زنده خواھ

 .١م استیشود، ابراھ می دهیامت، لباس پوشانیه روز قک یسکن یو اول .»م ساختیخواھ
از این  تر پوشاند؛ زیرا آنان در نزد خداوند گرامی می مؤمنان را لباسو نیز خداوند 

 گرانمایه پوشانده ھای ھستند که عریان باشند؛ لذا بر حسب اعمالشان از لباس
شود که ھر کس را به جایگاه  می ی برایشان تدارک دیدهھای شوند و سواری و مرکب می

 رسانند. می آرام و محل عّزت و کرامش

 شود می سی که در روز قیامت فرا خواندهنخستین ک
شود، پدرمان، آدم خواھد بود.  می نخستین کسی که در روز قیامت فرا خوانده

شود، آدم  می نخستین کسی که در روز قیامت فرا خوانده«فرمود:  ج رسول خدا
این پدرتان، آدم «شود:  می شود و گفته می ھست، آن گاه به فرزندانش نشان داده

گوید:  می گوید: خدایا، حاضرم و خیر و خوشبختی از آن توست، الله تعالی می است. آدم
گوید: خدایا! چقدر از آنان را  می روند، بیرون کن، آدم می کسانی از نسل تو که به دوزخ

گوید: از ھر صد نفر، نود و نه نفر را بیرون کن! آن گاه صحابه  می بیرون کنم؟ خداوند
وقتی از میان ھر صد نفر ما، نود و نه نفر راھی دوزخ شوند، پرسیدند: یا رسول الله! 

فرمود: ھمانا امت من در میان  ج ماند؟ رسول خدا می پس چه چیزی از ما باقی
 .٢دیگر مانند موی سفیدی در گاو سیاھی خواھد بود ھای  امت

 متفق علیه. -١

دھد، و صحابه  می صحیح بخاری. یعنی چون آدم ابوالبشر قرار دارد، خداوند این دستور را به وی -٢
یابد، سراسیمه و نگران شدند که آن یک  می با شنیدن این سخن که از ھر ھزار نفر یک نفر نجات

رمود که آنان در مقایسه با ف ج نفر نجات یافته چه کسی خواھد بود. از این رو رسول خدا
 دیگر اندک خواھند بود. ھای امت
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 کند می اعمالی که سختی محشر را آسان
به اموری نیاز دارند تا آن ھا  در میدان محشر، انسان ھای  با وجود این سختی

 را برایش تخفیف دھد.ھا  و ھول و ھراسھا  سختی
در روایات آمده است که برخی اعمال سبب ورود بھشت شده و ترازوی اعمال را 

 میدان محشر نقش دارند. ھای  کنند، و در تخفیف سختی می سنگین
ن که در برخی نصوص آمده است که برخی اعمال مؤمنان متفاوت خواھد بود، چنا

کنند. بنابراین، برخی از  می از اعمال وقوف و ایستادن در میدان محشر را آسان
 مؤمنان شامل این افراد خواھند بود:

برخی از مؤمنان کسانی خواھند بود که خداوند آنان را در آن روز سخت، طوالنی، 
دھد، روزی که مردم سخت در عرق  یم خود جای ۀوحشتناک و بسیار گرم در زیر سای

 عرش جا ۀکند و آنان را در زیر سای می ، خداوند برخی از مؤمنان را جدااند غرق شده
 دھد. در این مورد احادیث فراوانی وارد شده است.  می

جز ای  هیچ سایه ھک یخداوند، ھفت گروه را روز«در حدیثی فرمود:  ج رسول خدا
 یـ جوان ۲ عادل. یـ فرمانروا ۱دھد.  می یه خود، جایسا ریه او وجود ندارد، در زیسا
ه ھمواره دل بسته ک یسکـ  ۳افته باشد. یخدا، رشد  یه اطاعت و بندگیه در ساک

گردوست باشند و یدیکالله با  یه صرفا بخاطر خوشنودک یـ دو مسلمان ۴مسجد باشد. 
با و صاحب یز یه زنک یسکـ  ۵شوند.  می گر جدایدیکا از یبر اساس آن ،با ھم جمع 

ه با ک یسکـ  ۶ترسم.  می د: من از خدایرد وبگویاو نپذ یمقام ،او را به فحشاء بخواند ول
اد یب ییه در تنھاک یسکـ  ۷ه دست چپش نداند. کصدقه دھد ، یدست راستش طور

 .١»زدیبر کخدا باشد و از ترس او، اش

: مراد کسانی ھستند که بر اثر گناھانشان شایستگی آن را دارند تا وارد اند برخی از اھل علم گفته
گیرند، یا  می مورد شفاعت قرارای  دوزخ شوند، اما برخی از آنان مورد آمرزش قرار گرفته و عّده

  شوند. می شوند و سپس برای ھمیشه به بھشت وارد می برخی ابتدا وارد دوزخ
 صحیح بخاری، البته مقصود حدیث این نیست که فقط ھمین ھفت نفر در زیر سایۀ عرش قرار -١

گیرند و بس؛ زیرا احادیث فراوانی آمده است که خداوند افراد دیگری را نیز در زیر سایۀ عرش  می
گیرند، در کتاب  می فرادی را که در زیر سایۀ عرش قرارجای خواھد داد و عالمه ابن حجر صفات ا

 آنھا را ذکر نموده است.» معرفة الخصال الموصلة الی الظالل«
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 کنند می برقرار کسانی که فقط برای خوشنودی الله با ھم دوستی و رفاقت
دارند، نه به خاطر مال، رنگ،  می آنان که صرفا ھمدیگر را برای رضای الله دوست

 پست و مقام یا منفعت دنیوی.
فرماید: کجایند کسانی که به  می الله تعالی در روز قیامت«فرمود:  ج رسول خدا

 کهام  سایهکردند؟ امروز آنان را در زیر  می خاطر شکوه و جالل من با ھمدیگر محبت
 .١»دھم می نیست، جایای  جز آن سایه

 بخشد می دھد یا قرضش را می تاجری که به تنگدست مھلت
این ترحم،  ۀترحم بر فقیر و سخت نگرفتن وی، دارای فضیلت است، و از جمل

مھلت دادن آن و مطالبه نکردن َدین و قرض از اوست، تا این که فرصتی برای پرداخت 
 مستمند درگذرد. ۀن که بخشی از آن را از عھددینش بیابد و یا ای

ھر کس تنگدستی را مھلت دھد یا قرضش را ببخشد، «فرمود:  ج رسول خدا
 .٢»دھد می ت او را در زیر سایه قرارخداوند در روز قیام

ھر کس دین مدیونش را فرو گذارد، یا آن را «و نیز در روایت دیگری فرموده است: 
 .٣»عرش خواھد بود ۀسایببخشد، روز قیامت در زیر 

 گیرد می کسی که بر تنگدست آسان
 این فرد مشابه شخص قبلی است، وی فرد تاجری است که با فقرا مالطفت و نرمی

 کند، و بلکه بخشی از مالش را به آنان نمی دیونش سختگیری ۀکند، و در مطالب می
 بخشد. می

گفت: فرمود:  می در حالی که از احوال مردم در روز قیامت سخن ج رسول خدا
گوید: تو  می آورد که به او مال داده است، و به او می خداوند در روز قیامت فردی را«

گوید: خدایا! من کاری نکردم، جز این که تو به من مال عطا کردی و  می در چه کردی؟
 ق من این بود که من بر توانگر آسانمن با آن با مردم خرید و فروش کردم، و اخال

 صحیح مسلم. -١

 صحیح مسلم و احمد. -٢

 مسند احمد. -٣

 

                                         



 ١٦٣    هان آخرتج

ید: من به این کار سزاوارترم، فرما می دھم. خداوند می گرفتم و تھیدست را مھلت می
 .١»درگذریدام  گاه فرماید از بنده آن

مردی اصال کار نیک انجام «فرمود:  ج در روایت دیگری آمده است که رسول خدا 
رضی انجام داده و به قاصدش (منشی) گفته ق ۀنداده است، وی در دنیا با مردم معامل

رھا کن و از او است: از ھر کسی توانگر بود، بگیر و ھر کسی را که تھیدست بود، 
گوید: آیا کار خیری  می رود، خداوند می درگذر، شاید خداوند از ما درگذرد. وقتی از دنیا

قرضی  ۀبا مردم معامل وام  داشتهای  گوید: خیر، مگر این که من برده می ای؟ انجام داده
که از توانگران بگیر و تھدیستان را رھا کن و از ام  و به او سفارش کردهام  انجام داده

 .٢»ام فرماید: من ھم از تو گذشته می آنان درگذر، شاید خداوند از ما درگذرد. خداوند

 ھر کسی که در صدد برآورده ساختن نیاز برادرش است
را تھیدست، برخی را ای  ده است، برخی را توانگر و عّدهخداوند مردم را متفاوت آفری

نیرومند و جمعی را ضعیف قرار داده و برخی ارتباطات قویتری داشته و آشنایان 
 بر عکس.ای  فراوانی دارند و عده

بنابراین، ھر کس را که خداوند به نعمتی برتری داده است، باید با کسانی که 
وم ساخته است، مساعدت نماید، تا خداوند او را در زیر خداوند آنان را از این نعمت محر

 جای دھد.اش  سایه
دنیوی را از مؤمنی بر  ھای  ھر کس، یک سختی از سختی«فرمود:  ج رسول خدا

سازد، و ھر کس  می قیامت را از وی دور ھای  طرف سازد، خداوند یک سختی از سختی
بر او آسان خواھد گرفت، و ھر کس بر تھیدستی آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت 

پرده داری مسلمانی را بکند، خداوند در دنیا و آخرت از او پرده داری خواھد کرد، و 
که بنده در صدد کمک بردادرش است، تا زمانی اش  خداوند در صدد کمک بنده

 .٣»باشد

 مستدرک حاکم با اسناد صحیح و اصل روایت در صحیحین موجود است. -١

 صحیح.نسائی، ابن حبان و حاکم با سند  -٢

 صحیح مسلم. -٣

 

                                         



 جهان آخرت           ١٦٤

 دادگران
عدالت، صفت بزرگان، و اخالق حکیمان است، و ھر کس بدان عمل نماید، 

ودمندی ھمنشین و توفیق یارش خواھد بود، درونش در دنیا آرام بوده و منزلتش در س
آخرت باال خواھد بود، دشمنان و بدخواھانش اندک و دوستان و محبانش فراوان 

 خواھند بود.
اما ستمگری، صفت ابلیس، و زداینده پاکی و قداست است، سرانجامش وخیم و 

 را از پای در خواھد آورد.اش  د و انجام دھندهاساس است، صاحبش را نابو بی پایانش
خداوند چنان با عدالت و دادگری محبت دارد که عادالن و دادگران را در روز 

 گرداند. می قیامت از دیگران متمایز و جدا
ھمانا دادگران در نزد خداوند، بر منبرھایی از نور، در جانب «فرمود:  ج رسول خدا
قرار خواھند گرفت، آنان که  -خداوند راست ھستند  که ھر دو دست –راست خداوند 

 .١»کنند می آن قرار گیرند، عدالت یمتول یدر داوری و اھلشان وقت
 کنند در: می آنان عدالت را پیشه

 داوری شان، وقتی در میان خصومتگران حکم و داوری کنند، -
 کنند، نمی شان، بر ھمسر و فرزند ستمۀخانواد -
و تکفل آنان قرار دارند، از قبیل فرمانروایان، آنان که در تحت سرپرستی  -

 رؤسای دولتھا، مدیران شرکتھا، مدارس، و...
بنابراین، این افراد اگر عدالت را پیشه کنند، خداوند آنان را بر منبرھایی از نور باال 

 خواھد بود.

 فرو برندگان خشم
به یکی از  ج خشم صفت بد و مذموم است و سرانجام بدی خواھد داشت. رسول خدا

خشم نگیر، خشم نگیر، خشم «فرمود:  می کرد و پیوسته به او می یارانش توصیه
 چون از عاقبت خشم خبر داشت. ٢.»نگیر

را ھا  زیرا چقدر مشاھده شده است که خشم، دوستان را از ھم جدا کرده، و جان
 .نابود ساخته، و درگیری و اختالف را رواج داده است!

 روایت مسلم. -١

 صحیح بخاری. -٢

 

                                         



 ١٦٥    هان آخرتج

انسان خردمند و شجاع کسی است که نفسش را کنترل کند و و تردیدی نیست که 
 به ھنگام خشم و غضب بر آن تسّلط داشته باشد.

پھلوان آن نیست که طرف را بر زمین بزند، بلکه پھلوان «فرمود:  ج رسول خدا
 .١»ه به ھنگام خشم نفسش را مھار کندکسی است ک

کنند، خداوند در  می را کنترلبنابراین، آنان که خشمشان را فرو برده و درون خود 
 دھد.  می روز آخرت آنان را جزا

تواند، آن را  می برد، در حالی که می کسی که خشمش را فرو«فرمود:  ج رسول خدا
خواند، و به  می به اجرا در آورد، خداوند در روز رستاخیز در جمع تمام خالیق او را فرا

 .٢»را برای خود انتخاب نمایدان عین دھد که ھر کدام از حوری می او اختیار

 مؤذنان
 اذان گفتن، نوعی عبادت و تقرب الی الله است، و اگر مردم فضیلت اذان را

انداختند؛ چرا چنین  می شتافتند و حتی برای آن قرعه می دانستند به سوی آن می
کند و آن را در  می فضیلتی نصیب موذن نباشد، در صورتی که او ندای توحید را بلند

 سازد؟ می مردم آشکار میان
 .٣»ذنان از دیگران درازتر خواھد بوددر روز قیامت گردن مؤ«فرمود:  ج رسول خدا

کسی است که  ۀافزاید، و این زیبایی برازند می دراز بودن گردن در جمال و زیبایی
 اذان را بر عھده دارد، چنان که کلمات توحیدی اذان را به گوش مردم ۀعمل شایست

خواند و در روز قیامت، ھر موجود تر و خشکی  می نان را به سوی نماز فرارساند و آ می
 دھد. می در دنیا که اذان را شنیده است، برای مؤذن گواھی

بینم که تو  می من«صعصعه گفت: به عبدالرحمن بن  س حضرت ابوسعید خدری
بیابان بودی با گوسفند و بیابان دوستی و عالقه داری، پس ھر گاه با گوسفندان یا در 

و برای نماز اذان گفتی، صدایت را بلند کن؛ زیرا ھر جن و انس و ھر چیزی که صدای 
 .٤»دھد می روز قیامت برای او گواھی مؤذن را بشنود، در

 متفق علیه. -١

 سنن ترمذی. -٢

 صحیح مسلم. -٣

 صحیح بخاری. -٤

 

                                         



 جهان آخرت           ١٦٦

 کسانی که در اسالم پیر شوند
 ثبات و پایداری بر اسالم و مردن بر آن، سعادت بسیار بزرگی است، خداوند

�ُّ ﴿فرماید:  می
َ
� ِينَ َها َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا َ  ٱ�َُّقوا نُتم  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ۡسلُِمونَ  ای کسانی که ایمان آورده اید، آن چنان که باید از خدا « .]۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ
 »ه) نمیرید مگر آن که مسلمان باشیدکترسید، از خدا بترسید و شما (سعی کنید 

 خداوند دستور داده تا سالخوردگان را گرامی داشته و جایگاھشان را پاس داریم.
را به خاطر سنش گرامی دارد، ای  ھر جوانی، سالخورده«فرمود:  ج رسول خدا

 .١»که در سن پیری او را گرامی دارد گمارد می خداوند کسی را
 یاده رویھر کس مسلمان پیر، حافظ قرآن که در آن ز«فرمود:  ج و نیز رسول خدا

 .٢»دارد، خداوند را گرامی داشته استاست، و پادشاه عادل را گرامی بو کوتاھی نکرده 
ن ما را احترام ھر کس بر کوچکان ما رحم نکند و بزرگا«فرمود:  ج و نیز رسول خدا

 .٣»نکند، از ما نیست
ھر «فرمود:  ج دارد. رسول خدا می ز قیامت گرامیخداوند مسلمان پیر را در رو

 .٤»ر روز قیامت برایش نوری خواھد شدکس مویش در اسالم سفید شود، د

 گیرندگان وضو
وضو، کلید نماز، تالوت قران، طواف و بسیاری از عبادتھاست، و جز مؤمن کسی بر 

 کند. نمی وضو محافظت
گیرندگان زمانی که در پیشگاه وضو گرفتن شعار امت اسالم است، و وضو 

 بینند. می پروردگارشان بایستند، اثر وضوی خویش را
گفت: فرمود:  می در حالی که از احوال مردم در روز قیامت سخن ج رسول خدا

 آنھا بر اثر وضو یوضو یه اعضاک یشوند در حال می امت فرا خواندهیامت من روز ق«
 .١»ندکشتر یر گردد، آن را بشتین نور بیس خواست اکدرخشد. لذا ھر می

 سنن ترمذی. -١

 سنن ابوداود. -٢

 سنن ترمذی. -٣

 سنن ترمذی. -٤

 

                                         



 ١٦٧    هان آخرتج

خواھد بود که وضو به زیبایی و جمال مؤمن تا جایی «فرمود:  ج و نیز آن حضرت
 .٢»رسد می آنجا

منظور حدیث از جمال و زیبایی، نورانیتی است که در روز قیامت او را در میان 
 دھد. می مردم مزین جلوه

 زنند، و کار بر آنان دشوار می موجھا  بنابراین، در روز قیامت، آن گاه که امت
با یک  ج کنند، در آن لحظه امت محمد می با ھمدیگر اختالطھا  گردد، و انسان می

گردند و آن ویژگی وضو و نماز است که  می ویژگی خاصی از دیگران شناخته و متمایز
 .است یبودن و درخشندگ یآن، ھمان نوران
 ۀسی خواھم بود که اجازامت، من نخستین کیدر روز ق«فرمود:  ج رسول خدا

شوم تا سرم را  می شوم، و من نخستین کسی خواھم بود که اجازه داده می سجده داده
شناسم،  ھا می نگرم و امتم را در میان سایر امت می بردارم، آن گاه در پیشاپیش خود

آن گاه فردی گفت: یا » شناسم. می ھمچنین آنان را از پشت سر و سمت راست و چپم
شناسی؟ فرمود:  می از زمان نوح تا آخرھا  الله! چگونه امتت را در میان سایر امترسول 

 .٣»درخشد می آنان در اثر وضو گرفتن وضوی ھای اندام«

 اھل قرآن
عزت در دنیا و نجات در آخرت است و ھر کس شب و روزش را به حفظ  ۀقرآن، مای

و تدبر در قرآن صرف نماید، روز قیامت با انسان کسل و روی گردان یکسان نخواھد 
 شد.

ن یه اکبقره و آل عمران را ستوده و فرموده است  ۀسور ۀتالوت کنند ج رسول خدا
 و سختی آن را برایش آساندان محشر نجات داده یدو سوره، صاحب خود را در م

 کنند. می
قرآن را بخوانید، زیرا این قرآن در روز قیامت برای صاحبش «فرمود:  ج آن حضرت

بقره و آل عمران را تالوت کنید؛ زیرا این دو سوره در روز  ۀکند، دو سور می شفاعت

 صحیح بخاری. -١

 صحیح مسلم. -٢

 مسند احمد با اسناد صحیح. -٣

 

                                                                                                    



 جهان آخرت           ١٦٨

تالوت  قیامت مانند ابر ُپربار خواھند آمد، یا مانند پرندگان به صف کشیده بوده و از
برکت و  ۀخود دفاع خواھند کرد. سور بقره را بخوانید؛ زیرا تالوت این سوره مای ۀکنند

 خواند، ساحران می ترک آن سبب حسرت خواھد بود و کسی که پیوسته این سوره را
 .١»تأثیر بگذارندتوانند بر او  نمی

 شود، قرآن می روز قیامت، صاحب قرآن آورده«فرمود:  ج و نیز رسول خدا
 شود. باز قرآن می گوید: خدایا! وی را بپوشان، آن گاه لباس کرامت به او پوشانده می
گوید:  می شود. باز می گوید: خدایا! به او بیشتر بده، آن گاه به او تاج کرامت پوشانده می

 .٢»شود می آن گاه خداوند از او راضیخدایا! از او راضی باش و 

 کوکارانین
که خداوند به آنان مال، منزلت و علم عطا کرده است، به  ان، و سخاوتمندانیکویکن

شتابند  می گردند و به تھیدستان کمک کرده و به یاری ستمدیدگان می دنبال ضعیفان
کاھند و اندوه افراد غمزده را  می رسند و از سختی مصیبت زدگان می و داد محرومان

آنان تخفیف آورده و  ھای  دھند و خداوند نیز در روز رستاخیز در دشواری می تخفیف
 کند. می آنان را آسان ھای  سختی

دنیوی از مؤمن را بر  ھای  ھر کس یک سختی از سختی«فرمود:  ج رسول خدا
سازد، و ھر کس  می قیامت را از وی دور ھای  طرف سازد، خداوند یک سختی از سختی

خواھد گرفت، و ھر بر تھی دستی آسان بگیرد، خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان 
کس پرده داری مسلمانی را بکند، خداوند در دنیا و آخرت از او پرده داری خواھد کرد، 

که بنده در صدد کمک بردادرش است، تا زمانی اش  و خداوند در صدد کمک بنده
 .٣»باشد

 صحیح مسلم. -١

 با سند حسن.سنن ترمذی و حاکم  -٢

 صحیح مسلم. -٣

 

                                         



 ١٦٩    هان آخرتج

 یاری دھندگان ضعفا
تری داده را در مراتب گوناگونی آفریده و برخی را بر برخی برھا  خداوند، انسان

است، چنان که گاھی توانمندان بر ضعیفان تسلط یافته و با برداشتن اموال یا آزار 
 کنند. می دادن جسمی و یا بازداشتن حقوقشان، به آنان ستم

شود که به  می و در عین حال در میان توانمندان، افراد مؤمن و پرھیزگاری یافته
این گونه  ج کنند و رسول خدا می یاری ضعیفان اقدام نموده و از حقوقش دفاع

ھر کس برادرش را در غیاب او یاری دھد، خداوند «فرماید:  می را مژده داده وھا  انسان
 .١»دھد می ر دنیا و آخرت او را یارید

 در پایان...
مؤمنان و پرھیزگاران در آن روزی است که زن و فرزند  ھای برخی از وضعیتھا  این

جز آن کس که با قلبی سلیم به درگاه الله تعالی حضور  رسانند، نمی برای انسان سودی
 یابد.

آری، قلبی که از شرک، حسادت و غش سالم بوده و از ایمان، صداقت و تقوا پر 
 باشد.

 حال نافرمانان در روز قیامت
توحید و بدور از شرک و پرستش غیر الله بمیرد، اما انواع گناھان  ۀکسی که با عقید

 تکب شده است، او تحت مشیت الله قرار دارد، اگر بخواھد، او راصغیره و کبیره را مر
 کند. می بخشد و اگر بخواھد معافش می

در احادیث فراوانی وضعیت نافرمانان در میدان محشر توصیف شده است که آنان 
احوال و اشکال گوناگونی خواھند داشت، و در برخی احادیث مژده و ترغیب و در 

از اعمالی که مرتکبان آن وضعیت  ج آمده است، و آن حضرت انذار و ترھیبای  پاره
 وخیمی خواھند داشت، برحذر داشته است. از آن جمله:

 پردازند نمی آنان که زکات مالشان را
پردازند و حق  نمی این افراد بر خطر بزرگی قرار دارند، زیرا حق خداوند را در مال

فراد در اثر بخل و آز شدید و ضعف دھند؛ بنابراین این ا نمی فقرا و تھیدستان را

 مسند احمد و حاکم و دیگران با سند صحیح. -١
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ایمانشان، مانع حقوق شده و حالشان در میدان محشر آن گونه خواھد بود که رسول 
 فرموده است. ج خدا

ات مالش را که خداوند به او ثروت داده است اگر زک یسک«فرمود:  ج آن حضرت
گش یدو ن یه داراک یسم ییل اژدھاکامت، مالش به شیند، روز قکپرداخت ن  نیزھرآ

 ش) را گرفته،ھای  (گونهاش  چد و دو طرف چھرهیپ می گردن اود و به یآ می باشد، در می

َوَ� ﴿ :ردکه را تالوت ین آیا ج تو ھستم. سپس، رسول الله ۀد: من مال و خزانیگو می
ِينَ َ�َۡسَ�َّ  ٓ َءاتَٮُٰهُم  ٱ�َّ ُ َ�ۡبَخلُوَن بَِما َُّهۡمۖ  ۦِمن َفۡضلِهِ  ٱ�َّ ٞ ل َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل ُهَو َخۡ�ٗ

ْ بِهِ  ه نسبت به آنچه کآنان «: یعنی .]۱۸۰[آل عمران:  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِيَۡوَم  ۦَسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُوا
شان خوب یار، براکن یه اکنند کورزند، گمان ن می رده است، بخلکت یخداوند به آنھا عنا

وحق آنرا ادا  اند دهیه نسبت به آن بخل ورزک ین مالیآنھا بد است. وا یار، براکن یه اکاست. بل
 .١»بر گردنشان خواھد بود یامت، طوقی، روز قاند ردهکن

َها ﴿و نیز خداوند فرموده است:  ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  ٱ�َّ ۡحَبارِ َءاَمُنوٓا

َ
 ٱلرُّۡهَبانِ وَ  ٱۡ�

ۡمَ�َٰل 
َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ِ  ٱ�َّاِس َ�َأ وَن َعن َسبِيِل  ٱۡلَ�ِٰطلِ ب ِۗ َو�َُصدُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ وَن  ٱ�َّ َهَب يَۡ�ِ�ُ  ٱ�َّ
ةَ وَ  ِ َوَ� يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل  ٱۡلفِضَّ ُۡهمفَبَ  ٱ�َّ ِ�ّ  ٖ��ِ

َ
يَۡوَم ُ�َۡ�ٰ َعلَۡيَها ِ� نَارِ  ٣٤بَِعَذاٍب أ

ْ َما َجَهنََّم َ�ُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجنُ  نُفِسُ�ۡم فَُذوقُوا
َ
ُ�ۡم ِ� و�ُُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ َ�َٰذا َما َكَ�ۡ

ای مؤمنان! بسیاری از علما دینِی یھودی و مسیحی، « .]٣٥-٣٤[التوبة:  ﴾٣٥ُكنُتۡم تَۡ�ِ�ُونَ 
دارند و کسانی که طال و نقره  می خورند، و دیگران را از راه خدا باز می اموال مردم را به ناحق

نمایند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار  نمی کنند و آن را در راه خدا خرج می اندوختهرا 
شود و  می در آتش دوزخ، تافتهھا  دردناکی مژده بده. * روزی (فرا خواھد رسید که) این سّکه

شود: این ھمان  می گردد (و) بدیشان گفته می ایشان با آنھا داغ ھای و پھلوھا و پشتھا  پشانی
 کردید، پس اینک بچشید مزۀ چیزی را که می یزی است که برای خویشتن اندوختهچ

 .»اندوختید می
که حق آن را (زکاتش) نپرداخته ای  ھر صاحب طال و نقره«فرمود:  ج رسول خدا

ی از آتش ساخته شده و در آتش جھنم داغ داده ھای  ش تکهیامت برایاست، در روز ق
شود و چون سرد شود، دوباره داغ  می پشتش داغ داده شانی ویشده، و با آن پھلو و پ

 صحیح بخاری. -١
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ان بندگان یپنجاه ھزار سال است تا زمانی که در م ۀشود، در روزی که به انداز می داده
 .»ندیا دوزخ ببیداوری صورت گرفته و او راھش را به سوی بھشت 

 ! آیا شتر ھم ھمین حکم را دارد؟رسول اللها یگفته شد: 
حق آن  ۀو ھر صاحب شتری که حق آن را ادا نکند و از جمل«فرمود:  ج آن حضرت

دان یامت فرا رسد، در میدن آن است روزی که به آب وارد شود، چون روز قیدوش
 ش دریاین حالت دنیکه شتر به چاقتر یشود در حال می فراخی در برابر شتران انداخته

ش زده و با یکف پا ن که وی را بهیکند، مگر ا نمی چ بچه شتری را گمید، و ھیآ می
ن کار را انجام دھند، در روزی که یگران ایرد، و چون اولی بگذرد، دیگ می دھانش گاز

ان مردم حکم و یآن پنجاه ھزار سال است و این کار ادامه دارد تا این که در م ۀانداز
 ا دوزخ مشخص گردد.یداوری شود و مسیر وی به سوی بھشت 

 گاو و گوسفند چه؟ ۀر بارالله! د رسولا یاصحاب پرسیدند: 
و ھر صاحب گوسفند وگاوی که حق آن را نداده است، چون «فرمود:  ج رسول خدا

ک از یچ یشود و ھ می ش انداختهیدان فراخی در برابر آنھا بر رویامت در رسد، در میق
ش ھای آمده و او را به شاخاش  شاخ و شاخ شکسته بی کند، مگر شاخدار و نمی آنھا را گم

کنند،  می نیگران چنیگذرد، د می مالد و چون اولی می ش او را درھمیبا نوک پا زده و
در روزی که طول آن پنجاه ھزار سال است و او چنین وضعیتی خواھد داشت تا این 

 ا دوزخ مشخصیده و مصیر وی به سوی بھشت یان مردم حکم گردیکه در م
 .١»گردد می

 متکبر
فرد متکبر را دوست ندارد و برایش ارزشی بر، بیماری بزرگی است و خداوند کت

 در قلبش کبر باشد، او را وارد بھشتای  ذّره ۀقایل نیست و بلکه ھر کس که انداز
 کند. نمی

دارند و بزرگ و  می نیز از فرد متکبر بیزارند و خردمندان وی را منفورھا  انسان
 دانند. می کوچک او را ناخوشایند

 صحیح مسلم. -١
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در روز قیامت، متکبران «فرماید:  می حال متکبران را بیان نموده و ج رسول خدا
ت و حقارت شوند، در شکل و صورت مردانی که ذل می حشر کودک ھای  مانند مورچه

  .١»آنان را فرا گرفته است
کوچک نام برد که مردم بدون آن که متوجه آنان شوند، آنان  ۀبدان جھت از مورچ

کنند. متکبران نیز در روز قیامت این گونه خواھند بود که در  یم را در زیر پاھایشان ِله
 شوند. می اثر شدت ذلت و حقارت در زیر پاھای مردم ِله

 گوید نمی گناھانی که خداوند با مرتکب شوندگانشان سخن
که  اند کنند که مرتکب گناھانی شده می آری، در روز قیامت افرادی با خداوند دیدار

شان، خداوند با ۀسزاوار آن ھستند که در اثر شّدت حقارت و زشتی اعمال و پستی مرتب
 گوید. نمی آنان سخن

 شود، گوناگون می بنابراین، عذاب و کیفری که متوجه این گناھکاران تکذیب گران
گوید و به  نمی شود، از جمله این که خداوند از آنان روگردان شده و با آنان سخن می

 نگرد. نمی آنان
نیز در احادیث  ج خداوند برخی از آنان را در قرآن کریم ذکر فرموده و رسول خدا

از آن اعمال خودداری نموده و بر حذر باشند. ھا  از آنان یادآوری فرموده است تا انسان
 برخی از این افراد عبارتند از:

 علما، دانشمندان و راھبان
توای شرعی را برای خشنود گردانیدن آنان که علوم شرعی را کتمان نموده و ف

کنند و با وجود این که  می مردم یا تحقق منافع شخصی و یا اغراض دنیوی عوض
 سازند. نمی توانایی آشکار ساختن حق را دارند، آن را آشکار

ِينَ ٱإِنَّ ﴿فرماید:  می خداوند نَزَل  �َّ
َ
ٓ أ ُ ٱيَۡ�ُتُموَن َما وَن بِهِ ۡلِكَ�ٰبِ ٱِمَن  �َّ  ۦَو�َۡشَ�ُ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم إِ�َّ 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما يَأ

ُ
ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �َّارَ ٱَ�َمٗنا قَلِيً� أ َوَ�  ۡلقَِ�َٰمةِٱيَۡوَم  �َّ

ِ�مٌ 
َ
کسانی که آنچه را خدا از کتاب (آسمانی) « .]۱۷۴[البقرة:  ﴾١٧٤يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

فروشند، آنان جز آتش  می دارند و آن را به بھای کم (و ناچیز دنیا) می ده است، پنھاننازل کر

 سنن ترمذی. -١
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گوید و  نمی خورند. و روز رستاخیز خدا (از آنان روگردان بوده و) با ایشان سخن نمی چیزی
 .»دارد. و ایشان را عذاب دردناکی است نمی آنان را پاکیزه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿و نیز خداوند فرموده است:  وَن بَِعۡهِد  �َّ ِ ٱ�َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهۡم َ�َمٗنا َقلِيً�  �َّ
َ
َو�

ْوَ�ٰٓ�َِك َ� َخَ�َٰق لَُهۡم ِ� 
ُ
ِ ٱأ ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم  �ِخَرة َوَ�  ۡلقَِ�َٰمةِٱَوَ� يَنُظُر إَِ�ِۡهۡم يَۡوَم  �َّ

ِ�مٞ 
َ
کسانی که پیمان خدا و سوگندھای خود را « .]۷۷[آل عمران:  ﴾٧٧يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

در آخرت نخواھند داشت و ای  دنیوی) بفروشند، بھره ھای به بھای کمی (از مادیات و مقام
 گوید، و به آنان در قیامت (با محّبت) نمی خداوند با ایشان در آخرت (با مرحمت) سخن

 .»عذاب دردناکی دارندسازد، و  نمی گناه) پاک ھای  یگرد، و ایشان را (از آلودگ نمی

 است تر کسی که شلوارش از شتالنگ پایین
از شتالنگ پا نھی نموده و  تر از اسبال ازار و دراز کردن شلوار پایین جآن حضرت

ش باشد، در جھنم ھای  شتالنگ از تر نییس، ازارش پاکھر «در حدیثی فرموده است: 
 .١»است

 از این عمل برحذر داشته و افرادی را که مرتکب این عمل جن رسول خدایھمچن
 ی در میدان محشر ھشدار داده است.ھای  ، آنان را به عذابشوند می

 فروشد می کسی که کاالیش را به سوگند دروغین
فرماید:  می عموما سوگند خوردن زیاد مکروه و ناپسند است، خداوند تبارک و تعالی

ْ ٱوَ ﴿ يَۡ�َٰنُ�مۡ  ۡحَفُظٓوا
َ
 .»و سوگندھایتان را پاس دارید« .]۸۹[المائدة:  ﴾�

پس چه برسد که سوگند خورنده، در سوگندش دروغگو باشد، که در چنین صورتی 
 تر خواھد شد. گناھش بزرگتر و مسأله سنگین

فروشد، و برای زیبا و مرغوب جلوه  می بنابراین، کسی که کاالیش را با سوگند دروغ
 کند، تا مردم آن را بخرند، او بسیار دروغگوست. می به الله سوگند یاد دادن کاالیش

 مّنان 
گذارد و به خاطر تحقیر  می دھد و سپس به آنان منت می کسی که به مردم چیزی

 کشد.  می ش یاد کرده و آنھا را به رخشانھای  مردم پیوسته از نیکی

 صحیح بخاری. -١
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روایت فرموده است:  ج در رابطه با این ھر سه مورد از رسول خدا جحضرت ابوذر
 گوید و به نگاه رحمت به آنان نمی سه گروھند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن«

  .»برایشان عذاب دردناکی خواھد بود کند و نمی نگرد و آنان را تزکیه نمی
تا سه  جود؟ آن حضرتمن عرض کردم: یا رسول الله! آنان چه کسانی خواھند ب

از شتالنگش  تر آنان زیان کرده و ناامید شدند! کسی که ازارش پایین«فرمود: مرتبه 
 .١»فروشد و منتگر می ا سوگند دروغیناست، و کسی که کاالیش را ب

 ورزد می کسی که به آب بخل
معموال بخل ورزیدن صفت زشتی است، و بیانگر پستی درون و خباثت نفس است، 

زمانی که انسان نسبت به چیزی بخل ورزد که بذل و بخشش آن زیانی نداشته  به ویژه
باشد و مردم نیز سخت بدان نیاز داشته باشند، از جمله این که انسان به آب بخل 

 در آن شریک ھستند.ھا  انسان ۀفرموده است: ھم ج ورزد، آبی که رسول الله

 شکند می کسی که بیعت را
ھا و قراردادھا، بیعت با متولیان امور در امر طاعت و  ھا، توافق عھدھا و پیمان

یا بکار ھا  فرمانبرداری، دارای جایگاه بزرگی ھستند، و بازی گرفتن عھدھا و پیمان
 بردن حیله و مکر در آنھا، خطری بزرگ و زیانی سترگ را به دنبال خواھند داشت.

که خداوند در روز  سه گروھند: «فرماید می این افراد ۀدر مورد ھم ج رسول خدا
 نگرد و آنان را تزکیه نمی گوید و با نگاه رحمت به آنان نمی قیامت با آنان سخن

کند و برایشان عذابی دردناک را مھیا کرده است؛ کسی که آب اضافی دارد و آن را  نمی
فروشد،  می گردد، و کسی که کاالیش را بعد از عصر با سوگند دروغین می از مسافر مانع

اگر به او کند و  می که با امامی بیعت کرده و اگر به او بدھد، به عھدش وفا و مردی
 .٢»شکند می ندھد، عھدش را

 صحیح مسلم. -١

در طول اش  احمد، ترمذی و ابوداود. مفھوم حدیث این است که مسافری که در طول را ھزینه -٢
کند و از کسی که آب اضافی با خود  می آب نیاز پیداای  هکند و به نوشیدن جرع می سفرش تمام

 دھد. نمی خواھد تا به او آب بدھد و او از روی بخل و آز، به او آب می دارد،
کند  می پردازد و در اثنای معامله سوگند دروغین یاد می دوم کسی که بعد از عصر به خرید و فروش

گند خوردن زیاد در معامله، اگر چه راست باشد، تا مشتری را به خرید آن قانع سازد. و نیز سو
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 پیرمرد زناکار
مراد از پیرمرد، کسی است که پا به سن پیری گذاشته و در اثر کھولت سنی، قوای 

 .اند ضعیف شدهاش  جسمانی
 جرأتشان بر معصیت خداوند وبرخی از مردم در اثر خباثت درون و ضعف ایمان و 

گناه، باز ھم مرتکب گناه و  ۀپروایی نسبت به امور دین، و در عین حال ضعف داعی بی
 شوند. می معصیت

 دھیم: می این موضوع را با مثالی توضیح
اش  ش نرم شده، و نیروی شھوانیھای مردی که پا به سن پیری گذاشته، استخوان

شود، گناه این  می با این اوصاف مرتکب زناضعیف و سست گشته است، چنین فردی 
 قوی است، بیشتر، بزرگتر و زشتتر خواھد بود.اش  فرد از جوانی که نیروی شھوانی

رود، و زنا کار پیر باشد یا  می با وجود این که زنا، یکی از گناھان کبیره به شمار
یده و خود را از را که بین او و الله بوده است را درای  جوان، مرد باشد یا زن، پرده

 مخلوق پنھان کرده اما و حرمت نگاه آفریدگار را پاره کرده است.

 فرمانروای دروغگو
در مورد فرمانروای دروغگو وعید و تھدید آمده است، زیرا عالقه داشتن به بزرگی و 

گردد تا انسان دورغ بگوید و  می بلند در میان مردم، چیزی است که باعث ۀمرتب
در میان مردم اش  ساختگی را خلق نماید تا شأن و مرتبه ھای  ورمردیو دالھا  داستان

گوید تا توجه مردم را به خود جلب نماید و یا با این کار  می باال رود یا بدان جھت دروغ
 دنیا و کاالی دنیا را به دست آورد.
 روی نیاز است، زیرا مردم بدون چنین کاری به او بی اما پادشاه و فرمانروا از این کار

آروند و بدون چنین کاری در میان مردم جایگاه دارد، و دنیا در برابر او حاضر است،  می

حرام است، و اگر از روی دروغ باشد، که گناھی بس بزرگ و عظیم دارد، و مراد از سوگند بعد از 
گیرند، وگر نه سوگند  می عصر به اعتبار اغلب است؛ زیرا بیشتر معامالت پس از عصر انجام

 رد.خوردن در معامالت در تمام اوقات حکم واحدی دا
کند ت از او اطاعت نموده  می کند و او را به عنوان امیر خود انتخاب می سوم مردی که با امامی بیعت

کند و اگر امام  می و به حرفش گوش فرا دھد، اگر امیر به او اموال و ھدایایی بدھد به پیمانش وفا
 شکند،  می کند و پیمانش را می به او چیزی ندھد، به او خیانت
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اھمیت بودن شریعت در نگاه  بی بنابراین، چرا دروغ بگوید؟ جز این که خباثت درون، و
 کند. می او و عدم توجه به عظمت پروردگار، او را به این کار وادار

غ گفتن برای غیر پادشاھان جایز است، ھرگز، زیرا اما این بدان معنی نیست که درو
 اندازد. می کشاند، و گناه و فجور انسان را به دوزخ می دروغ انسان را به فجور

 فقیر متکبر
ی کھنه، رختخوابی ھای ھمچنین انسان عیالمند که فقیر و تھیدست باشد، لباس

ما با این حال بر مردم فخر فرسوده را داشته باشد، اای  محقر و خانهای  نامالیم، سواری
کند، و از روی کبر و خودبزرگتر بینی  می و غرور فروخته و در مقابل دیگران خودنمایی

رود با  می گوید، و در زمین با ناز و خرامان راه می دستش با مردم سالم ۀبا گوش
 وجودی که چنان مالی که او را به کبر و غرور بکشاند را نیز در اختیار ندارد.

وجود این که تکبر به صورت مطلق حرام است، چه متکبر فرد تھی دستی باشد یا با 
 ثروتمند و سرمایه داری. 

سه نفرند که خداوند در روز قیامت «فرماید:  می در مورد ھر سه مورد ج رسول خدا
نگرد و برایشان عذاب  نمی کند و به آنان نمی گوید و آنان را پاک نمی با آنان سخن
 .١»، فرمانروای دروغگو و فقیر متکبرھد بود: پیرمرد زناکاردردناکی خوا

 گوید که گناھشان بسیار سنگین است. نمی از آن جھت خداوند با آنان سخن 

 نگرد نمی گناهانی که خداوند به انجام دهندگانشان
گوید، افراد دیگری  نمی ھمان گونه که خداوند در روز قیامت با افرادی سخن

 نگرد. نمی خداوند از روی تحقیر و ذلیل گردانیدنشان، به آنانخواھند بود که 
از گناھان را بر شمرده است که خداوند به انجام دھندگان ای  پاره ج رسول خدا

نگرد و او رسوا شده و  نمی نگرد، و ھر گاه خداوند از بنده اعراض نماید، به او ھا نمی آن
 شود. می دچار زیان و ضرر بزرگی

ث از یاز احاد یدر برخ ج افرادی خواھند بود که رسول خداھا  آن برخی از آنان
 آنان یاد کرده است:

 و سنن نسائی. لمصحیح مس -١
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 کند می کسی که از روی تکبر شلوارش را از شتالنگ پایینتر
اسبال ازار و پایین کردن شلوار از شتالنگ، از جمله گناھان بر شمرده شده است و 

 باید مسلمان شلوارش را باالتر از شتالنگ قرار دھد.
 و ھر گاه گناه پایین بودن شلوار با تکبر و غرور ھمراه باشد، گناھش بیشتر و بزرگتر

 نگرد. نمی شود، از این رو خداوند از روی تحقیر و اھانت به وی، در روز قیامت به او می
شاند، خداوند، کن بیبر، لباسش را بر زمکت یس، از روکھر«فرمود:  ج رسول خدا

 .١»ردکواھد امت به او نگاه نخیروز ق
ھا  اسبال در ازار، پیرآھن و عمامه، ھر کس یکی از این«فرمود:  ج و نیز آن حضرت

 .٢»نگرد نمی ورا از روی تکبر و غرور دراز کند، خداوند در روز قیامت به ا

 کند می کسی که از پدر و مادرش نافرمانی
ست، و خداوند ھا  نافرمانی والدین از جمله گناھان بزرگ و در واقع انکار خوبی

 فرماید:  می حقوق والدین را به دنبال حقوق خود ذکر نموده و

﴿ ِ ٓ إِيَّاُه َو� ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
يۡنِ ٱَوقََ�ٰ َر�َُّك � پروردگارت « .]۲۳[اإلسراء:  ﴾إِۡحَ�ًٰنا ۡلَ�ِٰ�َ

 .»فرمان داده است که جز او را نپرستید، و به پدر و مادر نیکی کنید
و نیز خداوند تشکر از ووالدین را قرین تشکر و سپاسگزاری از خود قرار داده و 

ِن ﴿فرموده است: 
َ
يَۡك إَِ�َّ  ۡشُكرۡ ٱأ ھم سپاسگزار من و « .]۱۴[لقمان:  ﴾لَۡمِص�ُ ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ

 .»ھم سپاسگزار پدر و مادرت باش، و (بدان که سرانجام) بازگشت به سوی من است
 الدین راه سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت است. رسول خداخوشرفتاری با و

ه کد یشود، با یاد گردد و عمرش طوالنیزاش  یخواھد روز می هکس کھر«فرمود:  ج
 .٣»صله رحم داشته باشد

از حال نافرمان پدر و مادر خبر داده است که خداوند با نگاه  ج و نیز رسول خدا
 نگرد. نمی رحمت به او

 متفق علیه. -١

 سنن نسائی، ابودارود و ابن ماجه. -٢

 متفق علیه. -٣
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 را با مردان شبیه سازدزنی که خود 
لباس پوشیدن، سخن گفتن، رفتار و...  ۀشباھت دادن یکی از زن و مرد در نحو

برای فساد و ای  عدم ثبات در شخصیت و دروازه ۀامری بسیار زشت و ناپسند و نشان
 فحشا در جامعه است.

ترویج که ای  ماھواره ھای  این امر در زمان ما از طریق اینترنت، و برخی از شبکه
فحشا و فساد است، نمایان گشته است، چنان که مردان لباس زنان، و زنان  ۀدھند

 پوشند. می لباس مردان را
بزرگتر و شگفت انگیزتر از ھمه این است که زن و مرد تغییر جنسیت داده و 

 ھای  خلقتی را که خداوند به آنان بخشیده است را عوض نمایند و از طریق جراحی
اروھای ھرمونی و... زن تغییر جنسیت داده و مرد شود و مرد نیز خود انجام شده و د

 را به جنس زن تغییر دھد.
از تمام این نوع تغییرات بر حذر داشته و خبر داده است که خداوند  ج رسول خدا

 نگرد.  نمی در روز قیامت به این دسته از افراد

 دیوث
از قبیل: ھمسر، دختر و اش  هدیوث کسی را گویند که خباثت و فحشا را در خانواد

را به ھا  نماید و به پاسداری آنان از فساد توجه نکرده و آن می فرزندانش مشاھده
دھد. حتی برخی از زنان به روابط نامشروع و امور ناشایست  نمی حجاب و پرده دستور

آید. چنین فردی فاقد  نمی دھد و بر آنان به خشم نمی مبتال شده، مرد غیرت به خرج
 شود. می ردانگی است و دیوث نامیدهم

سه نفر ھستند که خداوند در «فرماید:  می در توصیف این ھر سه نفر ج رسول خدا
روز قیامت به آنان نگاه نخواھد کرد: نافرمان والدین، زن مردنما که خود را با مردان 

والدین، شوند: نافرمان  نمی دھد و دیوث. و سه نفر ھستند که وارد بھشت می شباھت
 .١»گذارد می و سپس منت دھد می شراب خوار و کسی که چیزی

 سنن نسائی با سند صحیح. -١
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 کند می کسی که از راه پشت با ھمسرش نزدیکی
خداوند فطرت زن و مرد را چنان آفریده است که به ھمدیگر میل و گرایش دارند و 
روابط آنان را در چارچوب شرع ابراز داشته است و آنچه را که خارج از این چارچوب 

را حرام ساخته است. و از جمله بزرگترین گناھان کبیره این است که انسان از باشد 
 راه پشت با ھمسرش ھمخوابی کند.

ه با ھمسرش از راه پشت ھمخوابی ک ین شده است کسینفر«فرمود:  ج رسول خدا
 .١»ندک

کسی را که مرتکب چنین عملی شود، وعید داده است که  ج ھمچنین رسول خدا
آن کس «فرمود:  ج نگرد. آن حضرت نمی خداوند در روز قیامت به او با نگاه رحمت
 .٢»نگرد نمی وند در روز قیامت به اوکه با ھمسرش از راه پشت جماع کند، خدا

 کند می گناهانی که انجام دهندگان خود را لگام
 شود. می بر دھان اسب گذاشتهلگام افساری است که 

 –پناه بر خدا  –شود  می آنان که در روز قیامت افسار آتش در دھانشان انداخته
کنند و آنان علم را  می کسانی ھستند که مردم مسایل خود را از آنان پرسیده و استفتا

و  آموزند، آن ھم با وجود قدرت بر نشر علم دارند نمی کنند و آن را به مردم می کتمان
 بدون آن که زیانی متوجه آنان گردد.

ھر کس از او چیزی پرسیده شود و آن را کتمان کند، روز «فرمود:  جرسول خدا
 ٣»شود. می قیامت با افساری از آتش لگام

 کنند در حالی که الله نسبت به آنان خشمگین است می تاافرادی با خداوند مالق
خواھیم بردباری و رحمتش را  می الله بریم، و از می از خشم الله به خود او پناه

ه با سوگند دروغ، مال مسلمان کس کھر«فرمود:  ج شامل حال ما گرداند. رسول خدا
 .٤»ن استی، خشمگیه خدا بر وکند ک می خدا را مالقات یند، در حالکرا تصاحب 

 مسند احمد و ابوداود با سند صحیح. -١

 سنن نسایی با سند صحیح. -٢

 ابوداود و ترمذی با سند صحیح. -٣

 متفق علیه. -٤

 

                                         



 جهان آخرت           ١٨٠

 ثروتمندان در ناز و نعمت
خداوند، در صورتی که اعتدال رعایت گردد و در آن  ھای برخوردار بودن از نعمت

 اسرافی صورت نگیرد، امری مباح و جایز است و چه بسا که آدمی در این کار ماجور
 گردد اگر شکر نعمت را بجا آورده و خداوند را در قبال آن سپاس گوید. می

نکوھیده  اما مبالغه و زیاده روی در خوردن، نوشیده و اسراف کردن، امری ناجایز و
 است. 

آن را شنید و چنین به نظر  ج آروغ زد و آن حضرت ج فردی در محضر رسول خدا
از آروغ زدن باز بیا؛ زیرا آنان که «رسید که آن را ناگوار دانسته است، از این رو فرمود: 

 .١»برند می بسری تر در دنیا بیشتر سیر ھستند، در روز قیامت در گرسنگی طوالنی
آنان که در دنیا از مال بیشتری برخوردارند، در روز «فرمود:  ج او نیز رسول خد

قیامت از اجر و پاداش کمتری برخوردار خواھند بود، جز آن که خداوند به او مال عطا 
کند و در  می کرده و آن را به سمت راست، چپ، پیش رو و عقب پخش کرده و انفاق

 ٢»نماید. می آن به خوبی تصرف
آنان که از مال بیشتری برخوردارند، در روز قیامت از «فرمود:  ج و نیز رسول خدا

جایگاه پایینتری برخوردار خواھند بود، جز آن که به این شکل و به این شکل بدھد (و 
 .٣»ان انفاق نماید) و کسبش پاک باشدآن را در میان نیازمند

 گر در روز قیامت حالت خیانت
بدھد در آن ای  گاه فرد منافق وعدهغدر و خیانت از صفات منافقین است و ھر 

کند، و اگر مردم او را امین اموال خود بگردانند یا با او عھد و پیمان ببندند،  می خیانت
 کند، چنین فردی در روز قیامت رسوا شده و به شّدت خوار و ذلیل می او غدر و خیانت

 گردد. می
آخرین را در روز  وقتی خداوند در روز رستاخیز اولین و«فرمود:  ج رسول خدا

شود:  می افرازد، و گفته می پرچمی را برای  آورد، برای ھر خیانت کننده می قیامت گرد
 ١»این خیانت فالنی است، این خیانت فالنی است.

 زدن نشانۀ پری معده است.سنن ترمذی و ابن ماجه با سند صحیح، آروغ  ١

 صحیح بخاری. -٢

 سنن ابن ماجه. -٣
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دھد و  می کند، وعده نمی دھد و به آن وفا می بنابراین، خیانتگر کسی است که وعده
 کند. می خالف آن عمل

جنگ آن را در میدان جنگ برداشته و دیگر مردم به  ۀفرماندپرچم چیزی است که 
 گردند. می دنبال او رھسپار

شود تا واضح گردد که او خیانتکار  می روز قیامت برای خیانتگر پرچمی برافراشته
 گیرد.  می گردد و این پرچم در پشت او قرار می است و بدین شکل در روز قیامت رسوا

ت که در امت ھر خیانتکاری پرچمی خواھد داشروز قی«فرمود:  ج رسول خدا
 .٢»گیرد می قسمت مقعدش قرار

 شود.  می و ھر چند که خیانت بزرگتر باشد، به ھمان تناسب، پرچم نیز بزرگتر
پرچمی خواھد بود که امت، برای ھر خیانتکاری یدر روز ق«فرمود:  ج رسول خدا

گاه باشید!  می به میزان خیانتش برافراشته مردم  ۀھیچ خیانتگری از امیر عامشود؛ آ
 .٣»بزرگتر نخواھد بود

منظور از امیر عمومی، حاکم و فرمانروای مردم است؛ چون ضرر او متوجه 
باشد، نیازی به  می شود و از آن جایی که او صاحب قدرت و اقتدار می زیادی ھای انسان

تواند از او انتقام  نمی خیانت نیست، و ھمچنین اگر او به کسی خیانت کند، آن فرد
 بگیرد، یا حقش را از او باز ستاند؛ چون او دارای قدرت و سلطه است.

شود، اعم از این که آن فرد، رئیس کارگران شرکتی  می این وعید شامل ھر رئیسی
که پس از عقد قراردادھا ای  باشد، یا مدیر مدرسه یا دانشگاه باشد، یا ھر صاحب سلطه

 ده و آنھا را به بازی بگیرد.در آنھا دخل و تصرف نمو

 خیانتکار زمان جاهلیت
در زمان جاھلیت در موسم حج و در محافلشان، پرچمی را برای خیانتکار ھا  عرب

چرخاندند، مثال اگر کسی  می افراشتند و جنایتکار را با جنایتش در میان مردم می بر
چرخاندند، تا رسوا  می دزدی کرده بود او را با آن چیزی که دزدیده بود، در میان مردم

 شده و دوباره این کار را انجام ندھد.

 صحیح مسلم. -١

 صحیح مسلم. -٢

 صحیح مسلم. -٣
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 خیانتگر در اموال غنیمت
خیانت در اموال غنیمت این است که کسی قبل از تقسیم اموال غنیمت در میان 

 مجاھدان، چیزی را بدزدد.
غنیمت، مال و کاالیی است که مجاھدان اسالمی پس از پیروزی و غلبه بر دشمن 

 آورند. می آن را به دست
فرماید:  می کنند، تھدید کرده و می خداوند کسانی را که در اموال غنیمت خیانت

ِت بَِما َغلَّ يَۡوَم ﴿
ۡ
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ۡلقَِ�َٰمةِ�ٱَوَمن َ�ۡغلُۡل يَأ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  ﴾ُ�مَّ تَُو�َّ

رستاخیز آنچه را که در آن خیانت کرده و ھر کس خیانت ورزد، در روز « .]۱۶۱[آل عمران: 
آورد، سپس به ھر کسی پاداش و پادافره آنچه کرده است  می است با خود (به صحنۀ محشر)

 .»شود، و بدانان ستم نخواھد شد می به تمام و کمال داده
به  ج رسول خدااز آن جایی که خیانت در اموال غنیمت، گناھی بسیار بزرگ است، 

 کرد. می این کار نھی شدت یارانش را از
مت، سخن یانت در غنیان ما برخاست و از خیم جرم کا ید: نبیگو می سره یابوھر

از شما را در  یکینم ینب«برشمرد و بزرگ دانست و فرمود:  یگفت و آن را گناه بزرگ
بر دوش  یا اسبیند، ک می ، بر دوش دارد و آن گوسفند، بع بعیه گوسفندکامت یروز ق

رسول خدا! به دادم برس.  ید: ایگو می شد و آن شخص،ک می ھهیدارد و آن اسب، ش
 ت انجام دھم. به تو ابالغ نمودم.یبرا یارکتوانم  نمی م:یگو می من

 دھد. و آن شخص، می بر دوش دارد و آن شتر، صدا یاز شما شتر یکیه کنم یو نب
ت انجام دھم. یبرا یارکتوانم  نمی م:یگو می رسول خدا! به دادم برس. من ید: ایگو می

 به تو ابالغ نمودم.
رسول خدا! به  ید: ایگو می ه طال و نقره بر دوش دارد وکاز شما را  یکینم یو نب

 ت انجام دھم. به تو ابالغ نمودم. یبرا یارکتوانم  نمی م:یگو می دادم برس. من
 ارد و آن پارچه، به اھتزاز دربر دوش دای  ه قطعه پارچهکاز شما را  یکینم یا نبیو 

توانم  نمی م:یگو می رسول خدا! به دادم برس. من ید: ایگو می د و آن شخص،یآ می
 .١»ت انجام دھم. به تو ابالغ نمودمیبرا یارک

 متفق علیه. -١
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آید که آنچه را دزدیده  می این افراد دزد و خیانتکارند و ھر کدام در حالی ۀزیرا ھم
بیند و از سنگینی آن  می حمل آن شکنجه کند و با می است، بر دوش خود حمل

 ۀشود و با اظھار خیانتش در میان ھم می شود و از صدای آن وحشت زده می خسته
 گردد. می مخلوقات رسوا

 :عبارتند ازھا  برخی از خیانت
 خیانت حکام در بیت المال مسلمین. -
 خیانت کارمندان در اموال محل کارشان. -
 اموال عمومی.خیانت متولیان امور و مسئوالن  -

 در این مورد وعیدھا و تھدیدھای فراوانی وارد شده است.
فرستاد تا اموال زکات را  می و قبایل ھا  برخی از صحابه را به بادیه ج رسول خدا

ازد فرستاد تا اموال زکات را  ۀجمع آوری نمایند. فردی به نام ابن لثبیه را به سوی قبیل
 آمد و مال زکات را از او دریافت می جمع آوری کند. او به نزد صاحب شتر و گوسفند

 داد تا آن را به نزد رسول خدا می کرد، و صاحب شتر یا گوسفند سھم زکات را به او می
به خاصی را  ۀآن را بین فقرا و نیازمندان تقسیم کند و ھدی ج ببرد تا آن حضرت ج

 ابن لثبیه بدھد. 
وی اموال زیادی از قبیل شتر و گوسفند جمع آوری نمود و مقداری ھدیه برای 

ھا  مال شما ھستند و اینھا  خود نیز جمع کرد و آن گاه به مدینه آمد و گفت: این
 باشند. می متعلق به خود من

دارد  می به خشم آمد که چگونه او برای خود ھدیه بر ج در این ھنگام رسول خدا
ھدیه  ۀکند؟ و اگر درواز می در حالی که او کارمند است و از بیت المال حقوق دریافت

به روی جمع کنندگان زکات باز شود، چه بسا که آنان در شغلشان تساھل و سھل 
انگاری نموده و چه بسا که رشوه بگیرند یا مرتکب خطای دیگری شوند. از این رو 

 دریافت ھدیه مسدود گردد. ۀکاری کرد تا درواز ج رسول خدا
 چرا ما برخی از جمع کنندگان زکات را برای کاری«فرمود:  ج رسول خدا

مال شما؟ پس چرا او در ھا  مال من ھستند و اینھا  گویند: این می فرستیم و آنان می
شود یا خیر؟  می آوردهای  پدر یا مادرش ننشست تا ببیند که آیا برایش ھدیه ۀخان

دارد مگر این که  نمی اوست، ھیچ چیزی را بر ۀکه جان محمد در قبضسوگند به ذاتی 
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کند، اگر شتری بوده است،  می آید که آن را بر گردنش حمل می در روز قیامت در حالی
 .١»آورد می زند و فریاد بر می ن صداو یا گاو و یا گوسفندی، آن حیوا

پذیرند، از  می ھدیهاین حدیث بزرگی است و ھشداری است برای آنان که از مردم 
قبیل این که معلم از دانش آموز، استاد دانشگاه از دانشجو، کارمند شھرداری، 

 بیمارستان، مسئولین امنیتی و انتظامی از مراجع ذی ربط خود ھدیه دریافت کنند.
این موارد رفاقت و دوستی را بین آن دو نفر جلب نموده و باعث ابتعاد  ۀچرا که ھم

شود و در این صورت فرد ثروتمند و قدرتمند مورد اکرام و نوازش  یم و دوری دیگران
 گردد. می قرار گرفته و حق ضعیف و تھدیست اھمال

بنابراین، به ھیچ عنوان نباید ھدیه را بپذیری در صورتی که تو در جایگاه مسئول و 
که آن  آیی می عھده بردار مقام و منزلت قرار داری، مگر این که در روز قیامت در حالی

و ھر کس خیانت ورزد، در روز رستاخیز آنچه را که در آن کنی،  می را بر گردنت حمل
 .آورد می خیانت کرده است با خود (به صحنۀ محشر)

 زمین خوار
مردم یا اراضی عام  ھای  امروز ما گرفتار افرادی ھستیم که با زور و قدرت زمین

را در ھا  یا این که با مکر و حیله آن اساس بی کنند و با مدارک می المنفعه را تصاحب
 آورند. می تصرف خود در

 شوند، وعید و تھدید آمده است. می در موردکسانی که چنین عملی را مرتکب
امت در یند، روز قکرا به ناحق، تصرف  یگرین دیس، زمکھر«فرمود:  ج رسول خدا

 .٢»شود ین، فرو برده میھفت زم

 آن که نیاز داشته باشدکند، بدون  می کسی که تکدی گری
کند و به خاطر آبرو  می بسندهاش  تھیدستی که از روی کرامت نفس به خرج روزانه

گرداند،  نمی خواھد، و خود را در برابر دیگران ذلیل نمی و عزت خود از مردم چیزی
خواھد و  می کند و از آنان کمک می سوی مردم دست دراز بھتر است از کسی که به

 برد. می را به نزد دیگراناش  اداریشکایت فقر و ن

 بخاری و مسلم. -١

 .بخاریصحیح  -٢
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اما زشتتر و قبیحتر این است که انسان با وجود برخورداری از پوشاک، غذا و 
 به حد کافی، دست نیاز را به سوی دیگران دراز کند. اش  نوشیدنی

 فرماید: می این گونه افراد را از چنین کاری بر حذر داشته و ج رسول خدا
داشته باشد، به سوی مردم دست دراز کند، در روز ھر کس بدون آن که نیازی «

صحابه پرسیدند: یا » خراش برداشته است.اش  آید که پوست چھره می قیامت در حالی
پنجاه «کند؟ فرمود:  می نیاز بی رسول الله! چه مقدار داشته باشد که او را از پرسیدن

 .١»درھم یا قیمت آن از طال

 کسی که پایبند نماز نیست
مھم اسالم است، نماز خنکی چشمان موحدان و  ھای ی از ارکان و ستوننماز یک

 لّذت ارواح محبان است. ۀمای
نماز عبادتی است که خداوند امر آن را بزرگ نموده و اھل آن را مفتخر گردانیده 

 است.
شود و  می نماز آخرین چیزی است که از احکام دین و شریعت از میان برداشته

ن چیزی است که در مورد یتوصیه فرمود و نخست ج سول خداآخرین چیزی است که ر
 شود. می آن در روز قیامت در بارگاه پروردگار دانا و مقتدر پرسیده

گوییم پروردگار عظیمی را که به ما اجازه داده تا در پیشگاه وی  می پس ما سپاس
نیازھای مان را به درگاه او عرضه  ۀسوی او روی آوریم و شکو مان بهھای بایستیم و با دل

 نماییم.
 نماز، ارتباط و دیدار در میان بنده در زمین و خداوند در آسمان است.

 آورد. می داد، به نماز روی می روی ج و ھر گاه امر مھمی برای آن حضرت
فرماید:  می ج دھد، چنان که رسول خدا می نماز به اھل خود در میدان محشر سود

گردد و ھر  می نجات یۀنماز محافظت کند، نماز برای او نور، برھان و ماھر کس بر «
 ۀکس بر نماز محافظت نکند، نماز نه برایش نوری خواھد بود و نه برھانی و نه مای

 .٢»ن، ھامان و ابی بن خلف خواھد بودنجات، بلکه حشر وی با فرعون، قارو

 سنن ابوداود. -١

 مسند احمد و ابن حبان با اسناد صحیح. -٢
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 غیبت کننده و سخن چین
 شود. می سر چنان یاد کنند که او ناراحتغیبت آن است که کسی را پشت 

سخن چین کسی است که اخبار و سخنان بد مردم را به قصد اختالف و ایجاد فتنه 
 کند. می رد و بدل

ھا  مبتال ھستند و به سبب آنھا  اموری ھستند که عموما مردم به آنھا  این
 بزرگی برخاسته است.  ھای  فتنه

ھستند و بیشترین سھم ایجاد فتنه و فساد را بر ھا  این افراد از جمله بدترین انسان
 چرخد و سخن می ؛ چون زبان دورویی دارند که بر حسب ھوا و شھوتاند عھده گرفته

 گوید. می
 این افراد در میدان محشر وضعیتی وحشتناک خواھند داشت، چنان که رسول خدا

 نردیک کرده س در دنیا گوشت برادرش را بخورد، در روز قیامتکھر «فرمود:  ج
خوردی، اکنون که زنده  می شود: ھمان گونه که مرده بود او را می شود و به او گفته می

ت و عبوس و ترش اساش  خورد در حالی که چھره می است نیز او را بخور، و او وی را
 .١»زند می داد و فریاد

 دورو
و با انسان دو رو و ذوالوجھین، کسی است که با گروھی با یک رنگ و چھره 

 کند. می دیگر مالقاتای  گروھی دیگر با رنگ و چھره
آخرت، دو زبان از آتش ھر کس در دنیا دو رو باشد، در «فرمود:  ج رسول خدا
 .٢»خواھد داشت

 تصویربرداران
تصویر، انواع و اشکال گوناگونی دارد، و علما بنابر انواع و اشکال گوناگون آن 

سمه سازی اتفاق نظر دارند، به ویژه زمانی که اختالف دارند، اما ھمگی بر حرمت مج
 بزرگان و رھبران باشد. ۀمجسم

 ادب المفرد بخاری و معجم االوسط طبرانی با اسناد حسن. -١

 ابوداود با سند صحیح. -٢
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کنند، روز قیامت عذاب و  می فرمود: کسانی که این تصاویر را درست ج رسول خدا
 .١»نده کنید، آنچه را که آفریده ایدشود: ز می شوند. به آنان گفته می کیفر داده

بسازد، او را عذاب داده و ای  مجسمهر و یھرکس، تصو«فرمود:  جو نیز آن حضرت
 .٢»تواند نمی او یدھند تا در آن، رو ح بدمد و ل می به او دستور

 در پایان ... 
 نجوای قلب...

 کند. می عمل انسان در دنیا، مسیرش را در قیامت مشخص
  

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢

 

                                         



 جهان آخرت           ١٨٨

 ها  گشایش صحیفه

اعمالی که شود که در آن  می اعمال ھر فرد به خود او سپرده ۀدر روز رستاخیز نام

َ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق ﴿شود:  می و به او گفته اند در دنیا مرتکب شده است ثبت شده
 ِ � َعلَۡيُ�م ب ا �َۡسَتنِسُخ َما ُكنُتۡم َ�ۡعَملُونَ  ٱۡ�َّقِ این (نامۀ اعمال « .]٢٩ة: ی[الجاث ﴾٢٩إِنَّا ُكنَّ
کند. ما (از فرشتگان  می بازگودارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه  می که دریافت

 خود) خواسته بودیم که تمام کارھایی را یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام
 .»دادید می

 بنابراین،

 اعمال چیست؟ ۀنام •
 چه چیزی ثبت شده است؟ھا  در آن •
 کنند؟ می را چگونه دریافتھا  بندگان آن •

 در آمد
شوند، و این نامه،  می نیک و بدش در آن ثبتدارد که اعمال ای  ھر انسانی نامه

کند مگر این که آن را  نمی است که ھیچ عمل بزرگ و کوچکی را ترکای  چنان صحیفه
 شود تا آن را بخواند به آن بنگرد. می کند و این نامه در روز محشر به او داده می ثبت

من پس از دریافت این نامه متفاوت خواھند بود، چنان که مؤ ۀبندگان در شیو
کند و شاد و  می اعمالش را از جلو و به دست راست دریافت ۀحساب و کتاب، نام

گردد، اما گناھکاران و منافقان، نام اعمالشان را با دست  می خندان به نزد اھلش باز
کنند که در این ھنگام، برای خود دعای نابودی و  می چپ و از پشتشان دریافت

 کنند. می ھالکت
 پس از آن که بندگان از عملکردشان مورد سؤال و بازپرسی قراراز این رو، 

فرماید:  می شود. چنان که خداوند می اعمالشان چه نیک یا بد گشوده ۀگیرند، نام می

ُحُف �َذا ﴿  .»شود می اعمال گشوده ھای  و آنگاه که نامه« .]١٠ر: یوک[الت ﴾١٠�ُِ�َۡت  ٱلصُّ
بیند، چه نیک باشد  می بوده و جزای آن را در آن روز ھر انسانی مسئول عمل خود

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ ﴿فرماید:  می یا بد. چنان که خداوند
َ
 ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�ُنِقهِ  ۥَوُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �
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  ١٣كَِ�ٰٗبا يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا ٱۡلقَِ�َٰمةِيَۡوَم 
ۡ
 ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا ٱۡ�َۡومَ كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ٱۡقَرأ

و در روز قیامت کتابی را (که ایم  ما اعمال ھر کسی را به گردنش آویخته« .]١٤-١٣[اإلسراء: 
رسد. * (در آن  می آوریم که گشوده به (دست) او می کارنامۀ اعمال او است) برای وی بیرون

خویش را بدان).  شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت می روز بدو گفته
 .»کافی است که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی

داند و از  می خواند و سرانجامش را می اعمالش را ۀبنابراین، ھر انسانی خود نام
 شود. می نتیجه و انجام کارش باخبر

 کنند می اعمالشان را با دست راست دریافت ۀگروهی نام
گیرند و نجات یافته و شادمان به نزد اھل  می این افراد به آسانی مورد محاسبه قرار

گردند، در حالی که قلبش شادمان و در میان مردم سربلند است.  می شان بازۀو خانواد

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿فرماید:  می چنان که خداوند
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ْ َ�َيُقوُل َهآُؤُم  ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ  ٱۡقَرُءوا

ّ�ِ  ١٩كَِ�ٰبَِيهۡ 
َ
اِضَيةٖ  ٢٠ ُمَ�ٍٰق ِحَسا�َِيهۡ إِّ�ِ َظَننُت � ٍة َ�ِ�َةٖ  ٢١َ�ُهَو ِ� ِعيَشةٖ رَّ  ٢٢ِ� َجنَّ

ْ ُ�ُواْ وَ  ٢٣ُ�ُطوُ�َها َدا�َِيةٞ  �ُوا ۢ َهنِٓ�  ٱۡ�َ ۡسلَۡفُتۡم ِ�  َٔ
َ
يَّامِ � بَِمآ أ

َ
 .]٢٤-١٩[الحاقة:  ﴾٢٤ٱۡ�َاِ�َةِ ٱۡ�

 دھد و) می ود، (فریاد شادی سرو اّما ھر کس که نامۀ اعمالش به دست راست او داده ش«
 گوید: (آھای اھل محشر بیایید) نامۀ اعمال خود مرا بگیرید و بخوانید! * آخر من می
شوم. *  می دانستم که (رستاخیزی در کار است و) من با حساب و کتاب خود رویاروی می

خواھد پس او در زندگی رضایت بخشی خواھد بود. * در میان باغ واالی بھشت، جایگزین 
آن در دسترس است. * در برابر کارھایی که در روزگاران گذشتۀ (دنیا)  ھای  شد. * میوه

 .!»داده اید. بخورید و بنوشید، گوارا باد می انجام

 کنند می اعمالشان را با دست چپ و از پشت سرشان دریافت ۀگروهی نام
بود که عمرشان را  ذلیل و خار، نابود شده و بدکاری خواھند ھای این افراد، انسان

، در این روز در تنگنا قرار گرفته و رویشان در اند تباه کرده و آخرتشان را به باد داده

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿فرماید:  می شود. خداوند می برابر مخلوقات سیاه
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
ِ  ۥَوأ  ١٠ۦَوَرآَء َظۡهرِه

ْ ُ�ُبوٗر� و اّما کسانی که از پشت « .]١٢-١٠[االنشقاق:  ﴾١٢َو�َۡصَ�ٰ َسعًِ�ا ١١فََسۡوَف يَۡدُعوا
سر نامۀ اعمالشان بدو داده شود. * مرگ را فریاد خواھد داشت و ھالک خود را خواھد 

 .»طلبید. * و به آتش سوزان دوزخ در خواھد آمد و خواھد سوخت
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وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
وَت َ�َيُقو ۦ�ِِشَماِ�ِ  ۥَوأ

ُ
ُل َ�ٰلَۡيتَِ� لَۡم أ

ۡدرِ َما ِحَسا�َِيهۡ  ٢٥كَِ�ٰبَِيهۡ 
َ
ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َماِ�َهۜۡ  ٢٧ٱۡلَقاِضَيةَ َ�ٰلَۡيَتَها َ�نَِت  ٢٦َولَۡم أ

َ
َهلََك  ٢٨َمآ أ

 و اّما کسی که نامۀ اعمالش به دست چپش داده شود،« .]٢٩-٢٥[الحاقة:  ﴾٢٩َ�ّ�ِ ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ 
دانستم که حساب من  نمی شد! * و ھرگز نمی رگز نامۀ اعمالم به من دادهگوید: ای کاش ھ می

چیست! * ای کاش پایان بخِش عمرم، ھمان مرگ بود و بس! * دارایی من، مرا سودی 
 .»نبخشید، و به درد (بیچارگی امروز) من نخورد. * قدرت من، از دست من برفت

آن گاه «فرماید:  می نموده وحال و وضع مؤمن را در آن روز توصیف  ج رسول خدا
 ۀشود، اما منافق و کافر در حضور ھم می ش به دست راست او دادهھای  نیکی ۀنام

ُؤَ�ٓءِ ﴿زند:  می مخلوقات فریاد ِينَ َ�ٰٓ َ� لَۡعَنُة  ٱ�َّ
َ
ٰ َرّ�ِِهۡمۚ � ِ َكَذبُواْ َ�َ ٰلِِم�َ َ�َ  ٱ�َّ  ﴾ٱل�َّ

 .!». ھان! نفرین خدا بر ستمگران باداند بسته اینان بر پروردگار خود دروغ« .]١٨[ھود: 
 عدالت...

 دارید) کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می این (نامۀ اعمال که دریافت«
کند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارھایی را یادداشت کنند و  می

 .٢٩:  هیجاث .»دادید می د که شما در دنیا انجامبنویسن
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 عرض و حساب اعمال

 اعمالشان را دریافت کنند، آن گاه عرض اعمال و حساب آن آغاز ۀھرگاه بندگان نام
گردد، و به دنبال آن وزن اعمال و گذشتن از پل صراط، و راھی شدن به سمت  می

 گیرد. می دھد. در این لحظه عرضه داشتن صورت می بھشت یا دوزخ روی
 بنابراین،

 ه؟عرضه داشتن یعنی چ •
 شود؟ می چه چیزی عرضه •
 بنده در ھنگام عرض چه حالتی خواھد داشت؟ •

 درآمد
 عرضه داشتن دو معنی دارد:

 مخلوقات به بارگاه خداوند، ۀشدن ھم عرضه-۱
در اعمال، بلکه ای  در این عرضه شدن نه حسابی در کار خواھد بود و نه مناقشه

مخلوقات، اعم از جن، انسان،  ۀھم فقط در برابر رب العالمین خواھند ایستاد، بنابراین،
شوند و ھیچ چیزی از آنان  می ، عرضهاند حیوانات و... به ھمان شکلی که آفریده شده

 بر خداوند پنھان نخواھد بود.

 ﴾١٨يَۡوَم�ِٖذ ُ�ۡعَرُضوَن َ� َ�َۡ�ٰ ِمنُ�ۡم َخا�َِيةٞ ﴿چنان که خداوند فرموده است: 
شوید، و چیزی از کارھای نھانیتان مخفی  می وند) نمودهدر آن روز (برای خدا« .]١٨[الحاقة: 

 .»ماند نمی و پوشیده

ا لََّقۡد ِجۡئُتُمونَا َكَما َخلَۡقَ�ُٰ�ۡم ﴿فرماید:  می و نیز خداوند ٰ َرّ�َِك َصّفٗ َ�َ ْ وَُعرُِضوا
وِۡعٗدا َۡعَل لَُ�م مَّ لَّن �َّ

َ
ِۢۚ� بَۡل زََ�ۡمُتۡم � ة َل َمرَّ وَّ

َ
مردمان (برای حساب و «. .]٤٨ھف: ک[ال ﴾٤٨أ

زنیم: ای مردمان!) به  می شوند (و ایشان را صدا می کتاب) صف صف به پروردگارت عرضه
 ھمان شکل و ھیئتی که نخستین بار شما را آفریده بودیم، به پیش ما برگشته اید. شما گمان

 .»دھیم نمی بردید که ھرگز موعدی برای شما ترتیب می
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 عرض و حساب-۲
گیرند و از بندگان پرسیده خواھد  می داشتن، اعمال مورد مناقشه قراردر این عرضه 

 اید؟  چه اعمالی را در دنیا انجام دادهاید؟  شد که چه پاسخی به پیامبران داده
لغزند و  میھا  اینھا لحظات سختی برای بندگان خواھند بود، در این ھنگام قدم

ُ�مَّ  ٢٥إِنَّ إَِ�َۡنآ إِيَاَ�ُهمۡ ﴿فرماید:  می خداوندشوند.  می بندھا  شوند و زبان می کودکان پیر
مسّلمًا بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخیز) « .]٢٦-٢٥ة: ی[الغاش ﴾٢٦إِنَّ َعلَۡيَنا ِحَساَ�ُهم

 .»به سوی ما خواھد بود. * آن گاه حساب (و کتاب و سروکار) ایشان با ما خواھد بود

 معنای حساب
و عدالت خداوند متقاضی است که بندگان در روز حساب یعنی شمار کردن، 

رستاخیز مورد محاسبه قرار گیرند؛ از این رو کسی که عمل نیک انجام داده و خود را 
به الله نزدیک کرده است، با کسی که نافرمانی نموده و طغیان پیشه کرده است، 

 شود.  می یکسان نخواھند بود، اعمال ھمگی شمرده شده و کردارشان رصد

 انواع حساب در روز رستاخیز
متفاوت خواھند شد، چنان که برخی بدون حساب وارد شان  ۀمردم در نوع محاسب

به آسانی از آنان محاسبه خواھد شد و حساب برخی سخت ای  شوند، و عّده می بھشت
 خواھد شد.

شوند و تعداد  می کسانی خواھد بود که بدون حساب راھی بھشت برخی از آنان •
ھفتاد ھزار نفر خواھد بود، این افراد برگزیدگان این امت در صبر، تقوا، ھا  آن

 ایمان و جھاد خواھند بود. 
در محشر بر من عرضه شدند، و ھا  فرماید: امت می در مورد این گروه ج رسول خدا

ھا  و کوهھا  من امتم را دیدم که کثرت و ھیئت آنان مرا در شگفت وا داشت، آنان دشت
بودند. خداوند فرمود: ای محمد! راضی شدی؟ من گفتم: بله ای بار خدایا! را پر کرده 

 ھفتاد ھزار نفر دیگر خواھد بود که بدون حساب وارد بھشتھا  الله متعال فرمود: با این
 ». نندک نمی خواھند، داغ نمی ذ (دم)یه تعوکھستند  یسانکھا  آنشوند،  می

رسول خدا! از الله بخواه تا مرا از آنان قرار دھد، آن  یاشه بن ِمحصن گفت: اکع
 ». خدایا! او را از آنان قرار بده«فرمود:  ج حضرت
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 ج گر برخاست وگفت : از الله بخواه تا مرا از آنان قرار دھد، رسول خداید یمرد
 .١»اشه از تو سبقت گرفتکن باره، عیدر ا«فرمود: فرمود: 

شوند و مانند  می اھند بود که بدون حساب وارد بھشتھفتاد ھزار نفر خوھا  لذا این
خواھیم تا ما را از آنان قرار  می گیرند، از الله نمی دیگران مورد مداقه و بازپرسی قرار

 دھد. آمین.
 گروھی خواھند بود که در اعمالشان مورد محاسبه قرارنان برخی دیگر از آ •

ای  که در آن مناقشه و مداّقهگیرند، اما حسابشان آسان خواھد بود بدون این  می
 باشد، بلکه فقط اعمالشان به آنان عرضه خواھد شد و خداوند از آنان درگذر

 فرماید. می
کند، و الطاف و  می روز قیامت خداوند مؤمن را نزدیک«فرمود:  ج رسول خدا

این  گوید: آیا می پوشاند و آن گاه به او می رااش  گرداند و پرده می عنایاتش را متوجه او
گیرد،  می گوید: بلی ای رب! تا این که از گناھانش از او اعتراف می شناسی؟ می گناه را

فرماید: من در دنیا  می برد که نابود شده است، اما خداوند می مؤمن در قلبش گمان
 به او ش راھای  نیکی ۀبخشم، آن گاه نام می را پوشیدم، امروز نیز تو راات  پرده
 .٢»سپارد می

سبک بگرداند و  می اید در دعایش از الله بخواھد تا خداوند حسابش را برمؤمن ب
 بگوید: خدایا! حسابم را آسان بگردان.

گونه  شنیدم که در نمازش این ج گوید: از رسول خدا می چنان که مادرمان عایشه
از نمازش فارغ  ج ، وقتی آن حضرت»خدایا! به آسانی از من حساب بگیر«کرد:  می دعا

این که به کتابش «شد، من عرض کردم: ای پیامبر خدا! حساب آنان چیست؟ فرمود: 
 .٣»نگاه شود و سپس از او در گذر شود

خواھیم تا حساب ما را آسان بگرداند و با بخشش و حلمش با ما معامله  می از الله
 کند. آمین.

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢

 مسند احمد با سند صحیح. -٣
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ان سخت بوده و مورد این افراد کسانی ھستند که حسابشبرخی دیگر از آنان  •
گیرد؛ چرا در  می اعمالشام مورد مناقشه و مداقه قرار ۀگیرند و نام می توبیخ قرار

نماز کوتاھی کردی؟ زکات مالت را چگونه پرداختی؟ نافرمانی والدین، حقوق 
بیند و گرفتار استرس و ترس و  می بندگان و... در این نوع حساب بنده عذاب

 شود. می واھمه
 ».گردد یم کھرکس که محاسبه شود، ھال«فرماید:  می ج رسول خداچنان که 

سول الله! مگر نه این است که خداوند فرموده است: اگوید: من گفتم: یا ر می عایشه

وِ�َ كَِ�َٰبهُ ﴿
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
 .]٨-٧[االنشقاق:  ﴾٨فََسۡوَف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ�� ٧ۦ�َِيِمينِهِ  ۥفَأ

نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود. * با او حساب ساده و آسانی در آن وقت، ھرکس «
  .»خواھد شد

د، یق به عمل آیاگر حساب دق یاعمال است، ول ۀن َعرضیا«فرمود:  ج رسول خدا
 ١».گردد می کھال

منظور از عذاب در این حدیث، عذاب دوزخ نیست، بلکه مراد ترس و وحشتی است 
 رویت گناھان و ذلت یادآوری اعمال بدش است.که دامنگر وی شده و رسوایی 

که به سبب کثرت و سنگینی گناھان، یا اصرارشان  اند کسانیبرخی دیگر از آنان  •
فاسد، حسابشان  ھای  بر گناه و ارتکاب آشکارشان به معصیت، یا به سبب نیت

 طوالنی و سخت خواھد بود.
 یشود، مرد می حکم امت بر اوین کسی که در روز قیاول«فرمود:  ج رسول خدا

شناساند و  می خود را به او ھای  شود و خداوند نعمت می ده شده و آوردهیاست که شھ
  .شناسد می او ھم آن را

 د: در برابر آن چه کردی؟یفرما می الله تعالی
 .د شدمیدم تا شھید: در راه تو جنگیمی گو

شود که او با جرأت دی تا گفته ید: دروغ گفتی، بلکه تو جنگیفرما می الله تعالی
کشانده شده به اش  است و گفته شد. پس در مورد وی دستور صادر شده و وی چھره

 .شود می دوزخ انداخته

 متفق علیه. -١
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 م داده و قرآن خوانده است. او آوردهیکه علم آموخته و آن را تعل یو دوم مرد
 اوندشناسد. خد می راھا  شناساند و او ھم آن می ش را به اوھای  شود و الله نعمت می
  د: در برابر آن چه کردی؟یفرما می

 .قرآن خواندم یم دادم و برای رضاید: علم آموختم و آن را تعلیمی گو
د: دروغ گفتی، بلکه تو بدان جھت علم آموختی تا گفته شود که یفرما می الله تعالی

عالم ھستی و قرآن خواندی تا گفته شود، قاری ھستی، چنین نیز گفته شد. سپس در 
 .شود می کشانده شده و به دوزخ انداختهاش  شود تا به چھره می وی دستور دادهمورد 

ی فراخ داده و از انواع مال به وی ارزانی داشته یکه خداوند به وی روز یسوم مرد
  .شناسد می راھا  شناساند و او ھم آن می را به ویھا  شود و الله آن می است، وی آورده

 ابر آن چه کردی؟د: در بریفرما می الله تعالی
نکه در یچ راھی را که دوست داشتی در آن خرج شود، نگذاشتم، مگر اید: ھیمی گو

 .تو خرج کردم یآن برای رضا
ن کردی تا گفته شود که ید: دروغ گفتی! بلکه تو بدان جھت چنیفرما می خداوند

 ده شدهیکشاش  شود و بر چھره می سخی است و گفته شد و در مورد وی دستور داده
 .١»شود می زخ انداختهو به دو

 گیرند؟ می مؤمنان مورد محاسبه قرار آیا همۀ
 دھد.  نمی را مورد محاسبه قرارھا  خداوند یک گروھی را استثنا نموده و آن

 شوند، می رسول خدا فرمود: ھفتاد ھزار نفر از امت من بدون حساب وارد بھشت
رند، و به پروردگارشان، یگ نمی فالخواھند،  نمی ذ (دم)یه تعوکھستند  یسانکھا  آن
 .٢»ندینما می لکتو

 صحیح مسلم. -١

منفق علیه. تعویذ و دم خواستن جایز است، اما در حدیث به این مطلب تشویق شده است که  -٢
یرا این کار افضلتر است، چون بنده با این کارش به انسان خودش را با اوراد و وظایف دم کند، ز

کرد، و  می شد، خودش را دم می دچار بیماری ج و چون ھر گاه رسول خدا نماید می الله توکل
 ج خواند برای حصول برکت با دستان آنحضرت می شّدت یافت، عایشه دعااش  وقتی بیماری

 مالید. می
به ھیچ چیزی اعم از دیدنی، شنیدنی، چشیدنی و  گیرند، یعنی نمی مراد از این که فال بد

گرفتند و اگر چنان چه  می گیرند؛ زیرا عربھا عادت داشتند که با پرنده فال نمی بوییدنی فال بد
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 .١»ھفتاد ھزار نفر ھمراه خواھد بود با ھر ھزار نفر،«و در روایت دیگری آمده است: 

 بندگان ۀقانون محاسب
وحشتناک، پای لخت و  ۀھنگامی که بندگان در برابر فرمانروای عالم در آن صحن

با پای پیاده بدون این که سوار چیزی  یابند، و می بدون کفش، جمع شده و حضور
شان بدون این که چیزی پوشیده باشند، لخت خواھد ھای کنند، و بدن می باشند، حرکت

 بود، و بدون این که ختنه باشند، ھمان گونه که از مادر زاییده شده بودند، به بارگاه الله
 رسند. می

 ھای ره شده و دلبسیار وحشتناک خواھد بود، چشمان نافرمانان خیای  صحنه
 گردند، چشمانشان به این سمت و آن سمت می مستکبران ذلیل گردنکشان مضطرب و

َوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿گیرد. چنان که خداوند فرموده است:  نمی شان آرامھای نگرد و دل نمی
 َ ا َ�ۡعَمُل  ٱ�َّ ٰلُِمونَۚ َ�ٰفًِ� َ�مَّ ُرُهۡم ِ�َۡوٖ� �َۡشَخُص �ِيهِ  ٱل�َّ بَۡ�ٰرُ إِ�ََّما يَُؤّخِ

َ
ُمۡهِطعَِ�  ٤٢ٱۡ�

 �ۡ
َ
گمان مبر « .]٤٣-٤٢م: ی[إبراھ ﴾٤٣َدُ�ُهۡم َهَوآءٞ  ُِٔمۡقنِِ� رُُءوِسِهۡم َ� يَۡرتَدُّ إَِ�ِۡهۡم َطۡرُ�ُهۡمۖ َوأ

ت) آنان را به روزی خبر است. (نه، بلکه مجازا بی کنند می که خدا از کارھایی که ستمگران
ماند. * (ستمگران در اثر  می در آن (از شدت خوف و ھراس) بازھا  کند که چشم حوالت می

شتابند و چشمانشان  می ھراس) سرھای خود را باال گرفته و یک راست (به سوی ندا دھنده)
اندیشه) تپد و از عقل و فھم و  می شان (فروھای شود و دل نمی (از مشاھدۀ عذاب) فرو بسته

 .»گردد می تھی
عقل و فھم و تپد و از  می شان (فروھای شود و دل نمی آری! چشمانشان فرو بسته

 .»گردد می اندیشه) تھی
 .چه ھول و ھراس بزرگی!!

گرفتند، در حالی که فال گرفتن حرام است و  می کرد، فال بد و شوم می مرغ به سمت چپ پرواز
 ل بگیرد. جایز نیست که کسی به روز، ماه یا چھره فا

کنند، یعنی در تمام کارھایشان بر خداوند یکتا و یگانه  می مراد از این که بر پروردگارشان توکل
کند و ھر کس را که الله  می کنند و ھر کس بر الله توکل نماید، خداوند او را کفایت می اعتماد

 شود. می کند و برایش کافی می کفایت کند، او را در برابر ھر چیزی حفاظت
 مسند احمد و ترمذی با سند صحیح. -١
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نِذۡرُهۡم يَۡوَم ﴿فرماید:  می رسد. چنان که الله تعالی می به حنجرهھا  بلکه دل
َ
 ٱ�زِفَةَِوأ

ى  ٱۡلُقلُوُب إِذِ  آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت « .]١٨[غافر:  ﴾َ�ِٰظِم�َ  َناِجرِ ٱ�َۡ َ�َ
رسند (و از شدت بغض)، خاموشند  می (از شّدت وحشت) به گلوگاهھا  است). آن زمانی که دل

 .»گویند نمی و چیزی
روند، آسمان (ھمچون پوست حیوان)  می شود، کوھا از بین می این زمین عوض

 شوند، دریاھا آتش می ستارگان تیره شده و از ھم پاشیده و پراکندهشود،  می برکنده
 گردد، فرشتگان با عظمت در رعب و وحشت بسر می نور بی گیرند، خورشید می
گردد (تا برای ادای شھادت بر مّلت خود،  می برند، و برای پیامبران تعیین وقت می

 حاضر شوند).
 به گلوگاهھا  گاه که دل تند، آنایس می قیامت ۀھمگی در دادگاه بزرگ، محکم

شود، و وضعیتی بسیار سخت و دشوار در  می نزدیکھا  رسد، و خورشید به انسان می
 برابر الله تعالی خواھند داشت!.

شوند،  می یابد، و گواھان نیز حاضر می دادگاھی که در آن دشمن کینه توز حضور
به وحشت ھا  مانند، دل می بیکار ھای  شود، و عذرھا و بھانه می اعمال گشوده ھای  نامه

 کنند.  می اعترافھا  افتاده و زبان

ْ وَ ﴿فرماید:  می خداوند متعال ِۖ يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ�  ٱ�َُّقوا ا  ٱ�َّ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ُ�مَّ تَُو�َّ
ی بپرھیزید که در آن و از (عذاب و عقاب) روز« .]٢٨١[البقرة:  ﴾٢٨١َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 

شوید؛ سپس به ھر کسی آنچه را فراچنگ آورده است به تمامی  می به سوی خدا بازگردانده
 .»شود، و به آنان ستم نخواھد شد می بازپس داده

ای  به ھنگام اندیشیدن در آیات قرآن و احادیث پیامبر به اصول و قواعد عمومی
 گیرد. می مورد محاسبه قراربنده ھا  کنیم که از خالل آن می دست پیدا

 اول: عدالتی کامل که ھیچ ستمی با آن ھمراه نخواھد بود ۀقاعد
 دارد. نمی زیرا پروردگار کریم ما عادل است و به کسی ستم روا

ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ ﴿فرماید:  می خداوند ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  .]٢٨١[البقرة:  ﴾ُ�مَّ تَُو�َّ
شود، و به آنان  می ی آنچه را فراچنگ آورده است به تمامی بازپس دادهسپس به ھر کس«

 .»ستم نخواھد شد
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َ إِنَّ ﴿فرماید:  می و نیز �ٖ  ٱ�َّ  ۀخداوند ھرگز به انداز« .]٤٠[النساء:  ﴾َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذرَّ
 .»ستم نخواھد کردای  ذّره

ٰلَِ�ٰتِ َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمَن ﴿فرماید:  می و نیز ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱل�َّ
ُ
نَ�ٰ َوُهَو ُمۡؤِمٞن َفأ

ُ
ۡو أ

َ
ِمن َذَكٍر أ

کسی که اعمال شایسته انجام دھد « .]١٢٤[النساء:  ﴾١٢٤َوَ� ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ�� ٱۡ�َنَّةَ يَۡدُخلُوَن 
و مؤمن باشد ـ خواه مرد و خواه زن ـ چنان کسانی داخل بھشت شوند و کمترین ستمی 

 .»ودش نمی بدانان
خداوند تعالی فرمود: ای بندگانم من ظلم و ستم را بر «فرمود:  ج رسول خدا

گر ظلم و ستم یکدیان شما حرام ساختم، پس به یز در میش حرام کردم، آن را نیخو
ت کرده ام، پس از من ید، جز آن که من او را ھدایشما گمراھ ۀد. ای بندگانم ھمینکن
  .کنم!ت ید تا شما را ھدایت بطلبیھدا

د ید، مگر آن که من او را غذا بدھم، پس از من بخواھیشما گرسنه ا ۀای بندگانم ھم
 تا به شما غذا بدھم. 
د، مگر کسی که من او را بپوشانم، پس از من یشما برھنه ا ۀای بندگانم! ھم

  .د تا من شما را بپوشانم!یبخواھ
آمرزم، از من  می ن راگناھا ۀد و من ھمیکن می ای بندگانم! شما شب و روز خطا

  .امرزم!یآمرزش بخواھید، تا شما را ب
د و ھم شما ید تا به من ضرر برسانیای بندگانم! شما به من قدرت ضرر رساندن ندار

 د! ید تا به من نفع رسانیقدرت نفع رساندن به من را ندار
جمع ک مرد ین قلب یزگارتریای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر پرھ

د! و اگر اول و آخر و انس و جن شما بر یافزا نمی زیین امر به ُملک من چیشوید، ا
  .کند! نمی ن ھم به ُملک من نقصی واردیک مرد جمع شوید، این قلب یتر عاصی

ستند و از من درخواست یک جا بایای بندگانم! اگر اول و آخر و انس و جن شما بر 
کند، جز  نمی را بدھم از آنچه در نزد من است، کم اش کنند وآنگھی به ھر فرد، خواسته

  .ا فرو شود و از آب دریا کم نماید!یک سوزن که در دریکه ای  به اندازه
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 شمارم و شما را به نتایج آن می ن اعمال شماست که آن را بریای بندگانم، ھمانا ا
رد، و اگر د حمد و ثنای حق تعالی را بجا آویافت، بایری یرسانم، پس کسی که خ می

 .!١»ش کسی را مالمت نکندید جز خویافت، باین را یر از ایکسی غ

 شود نمی دوم، ھیچ کس به گناه دیگری مواخذه ۀقاعد
آری، مقتضای عدالت آن است که ھر فرد مسئول عملکرد خودش باشد، و ھیچ 

 کس به گناه و ستم دیگری مؤاخذه نگردد.

ۡخَرىٰ َوَ� تَۡ�ِسُب ﴿فرماید:  می خداوند
ُ
 ﴾ُ�ُّ َ�ۡفٍس إِ�َّ َعلَۡيَهاۚ َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 کند، و ھیچ کسی گناه دیگری را بر دوش نمی ھیچ کسی جز برای خود کار« .]١٦٤[األنعام: 
 .»کشد نمی

ِن ﴿و نیز فرموده است:  َوَمن َضلَّ َفإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَۡيَهاۚ  ۦۖ فَإِ�ََّما َ�ۡهَتِدي ِ�َۡفِسهِ  ٱۡهَتَدىٰ مَّ
ۡخَرىٰ 

ُ
اش  ھر کس (به راه حق) ھدایت یابد، راھیابی« .]١٥[اإلسراء:  ﴾َوَ� تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

به سود خودش است، و ھرکس (از راه حق) گمراه شود، گمراھیش به زیان خودش است. و 
 .»کشد نمی ھیچ کسی باِر گناه دیگری را بر دوش

 بَِما ِ� ُصُحِف ُموَ�ٰ ﴿و نیز فرموده است: 
ۡ
أ ۡم لَۡم يُنَبَّ

َ
ِي�بَۡ�ٰهِيَم  ٣٦أ ٰٓ  ٱ�َّ �َّ  ٣٧َو�َّ

َ
�

ۡخَرىٰ 
ُ
�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ  ٣٨تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ ن لَّۡيَس لِۡ�ِ

َ
نَّ َسۡعَيهُ  ٣٩َوأ

َ
ُ�مَّ  ٤٠َسۡوَف يَُرىٰ  ۥَوأ

ۡوَ�ٰ ٱ ٱۡ�ََزآءَ ُ�َۡزٮُٰه 
َ
آیا بدانچه در تورات موسی بوده است، مّطلع و « .]٤١-٣٦[النجم:  ﴾٤١ۡ�

؟ اند ؟ * یا از آنچه در صحف ابراھیم بوده است، مّطلع و باخبرش نکردهاند باخبرش نکرده
ابراھیمی که (وظیفۀ خود را) به بھترین وجه ادا کرده است. * (در صحف ایشان آمده است) 

کشد. * و این که برای انسان پاداش و  نمی ن دیگری را بر دوشکه ھیچ کس بار گناھا
نیست جز آنچه خود کرده است و برای آن تالش نموده است. * و این که قطعًا سعی ای  بھره

 .»شود می و کوشش او دیده خواھد شد. * سپس (در برابر کارش) سزا و جزای کافی داده
نخواھد شد، پس پاسخ این آیه  وقتی انسان فقط در قبال عملکرد خودش مؤاخذه

ۡوَزارَُهۡم َ�ِملَٗة يَۡوَم ﴿فرماید:  می چیست که خداوند
َ
ْ أ ۡوَزارِ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ ِ�َۡحِملُٓوا

َ
ِينَ َوِمۡن أ  ٱ�َّ

َ� َسآَء َما يَزُِرونَ 
َ
آنان باید که در روز قیامت بار « .]٢٥[النحل:  ﴾٢٥يُِضلُّوَ�ُهم بَِغۡ�ِ ِعۡلٍ�� �

را (به سبب پیروی نکردن از پیغمبر) به تمام و کمال بر دوش کشند، و ھم  گناھان خود

 صحیح مسلم. -١
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گاھی گمراه  برخی از بار گناھان کسانی را حمل نمایند که ایشان را بدون (دلیل و برھان و) آ
 .!»کشند می . ھان! (ای مردمان! بدانید که آنان) چه بار گناھان بدی را بر دوشاند ساخته

ۡ�َقالِِهمۡ ﴿ ید:فرما می و نیز خداوند
َ
َع � ۡ�َقاٗ� مَّ

َ
ۡ�َقالَُهۡم َو�

َ
 .]١٣بوت: ک[العن ﴾َوَ�َۡحِملُنَّ �

کشند، و بارھای سنگین دیگری را افزون بر بارھای  می آنان بارھای سنگین خود را بر دوش«
 .»سنگین خودشان

که آدمی با وجود گناھان خود، بار  اند بنابراین، خداوند در این آیات خبر داده
 گناھان دیگران را نیز بر خود حمل خواھد کرد، پس راه حل این تعارض چیست؟

پاسخ: ھر گاه انسان برای گمراه ساختن دیگران تالش نماید و عمدا سبب گردد تا 
فردی را فاسد نموده و آن فرد شراب بنوشد، یا راه فساد را برایش ھموار سازد، یا 

ط و ھمنشینی با زنان بیگانه را برابش زیبا جلوه دھد، این فرد در قبال این ارتبا
گردد و مانند بار گناه انجام  می آن انسان مواخذه ھای  و به فساد کشیدنھا  تشویق

 کند. می دھنده نیز بر دوش خود گناه حمل
 تی فرا خواند، براییسوی ھدا ا بهھر کس مردم ر«فرمود:  ج چنان که رسول خدا

ن که از پاداش یشود بدون ا می کنند، داده می روییاو مانند پاداش کسانی که از او پ
زی کاسته شود. و ھر کس مردم را به سوی گمراھی فرا خواند، برای او مانند یآنان چ

که از گناه آنان چیزی  ، خواھد رسید بدون ایناند گناه کسانی که از او پیری کرده
 .١»کاسته شود

آنان را بر دوش خواھد مردم را به گمراھی و فساد بکشد، گناه خود وآری، ھر کس 
گونه که اگر کسی مردم را به سوی خیر و خوبی فرا خواند، مانند پاداش  کشید، ھمان

آنان را دریافت خواھد کرد، و این جزایی کامل است. پس پاک است دادگر عدالت 
 گستر و ذات با شکوه و با عظمت.

 اند افتن بندگان از اعمالی که از پیش فرستادهسوم: آگھی ی قاعدۀ
اعمال،  ھای  ماند، و نامه نمی ھیچ چیزی بر پروردگار با عظمت و جاللمان مخفی

عملکردشان را در نزد خود  ۀکنند، و آنان ھم می اعمال نیک و بد را در خود ثبت ۀھم
 بینند. می حاظر

 متفق علیه. -١
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� َوَما َعِملَۡت ِمن يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ ﴿فرماید:  می خداوند ٗ�َۡ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ
نَّ بَۡيَنَها َو�َۡيَنهُ 

َ
َمَدۢ� بَعِيٗدا ۥٓ ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ

َ
روزی که ھر کسی آنچه را از « .]٣٠[آل عمران:  ﴾أ

دارد کاش  می شود) و دوست می بیند (و مایۀ سرور او می نیکی انجام داده است حاضر و آماده
 .»بود می او و آنچه از بدی انجام داده است فاصلۀ زیادیمیان 

َرۡت ﴿فرماید:  می و نیز خداوند خَّ
َ
َمۡت َوأ ا قَدَّ گاه  آن« .]٥[االنفطار:  ﴾٥َعلَِمۡت َ�ۡفٞس مَّ

داند چه چیزھایی را پیشاپیش فرستاده است، و چه چیزھایی را واپس نھاده است  می ھر کسی
 .»و بر جای گذاشته است

َحٗدا﴿فرماید:  می داوندو نیز خ
َ
�ۗ َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ھف: ک[ال ﴾َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِ�ٗ

 .»کند نمی بینند. و پروردگار تو به کسی ظلم می حاضر و آماده اند آنچه را که کرده« .]٤٩
 اعمالشان را دریافت ھای  یابند که نامه می زمانی بندگان از عملکرد خود اطالع

 نمایند.  می کنند و محتوای آنھا را مطالعه می

لَۡزۡمَ�ُٰه َ�ٰٓ�َِرهُ ﴿فرماید:  می که خداوند
َ
يَۡوَم  ۥَوُ�ۡرُِج َ�ُ  ۦۖ ِ� ُ�ُنقِهِ  ۥَوُ�َّ إِ�َ�ٍٰن �

  ١٣كَِ�ٰٗبا يَۡلَقٮُٰه َمنُشوًرا ٱۡلقَِ�َٰمةِ
ۡ
 ﴾١٤َعلَۡيَك َحِسيٗبا ٱۡ�َۡومَ كَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡفِسَك  ٱۡقَرأ

(و او را ایم  اعمال ھر کسی را (ھمچون گردن بند) به گردنش آویخته« .]١٤-١٣[اإلسراء: 
آوریم که گشوده به  می ایم) و در روز قیامت کتابی را برای وی بیرون دار رفتارش ساخته عھده

شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و  می رسد. * (در آن روز بدو گفته می (دست) او
  .»شقاوت خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر خویشتن باشیسعادت یا 

اعمال بزرگ و کوچک را بر شمرده و در  ۀاعمال باشد، ھم ۀاین کتاب، که ھمان نام

 ٱلُۡمۡجرِِم�َ َ�َ�َى  ٱۡلِكَ�ُٰب َوُوِضَع ﴿فرماید:  می خود جای داده است، چنان که خداوند
ا �ِيهِ َو�َُقولُوَن َ�َٰوۡ�لََتَنا َماِل َ�َٰذا  ٓ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ُمۡشفِقَِ� ِممَّ َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً إِ�َّ

َحٗدا
َ
ۗ� َوَ� َ�ۡظلُِم َر�َُّك أ ْ َحاِ�ٗ ْ َما َعِملُوا ۚ َووََجُدوا ۡحَصٮَٰها

َ
و کتاب « .]٤٩ھف: ک[ال ﴾٤٩أ

گردند)  می شود (و مؤمنان از دیدن آن شاد و خندان می نھاده(اعمال ھر کسی، در دستش) 
 شوند و می بینی که از دیدن آنچه در آن است، ترسان و لرزان می و بزھکاران (کفر پیشه) را

گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که ھیچ عمل کوچک و بزرگی را رھا نکرده است  می
بینند. و پروردگار تو به کسی  می حاضر و آماده اند کردهو ھمه را برشمرده است و آنچه را که 

 .»کند نمی ظلم
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 خیرھا  گردند، اما بدی می دهافزو ھا قانون چھارم: نیکی
از فضل فرمانروای کریم و محسن نسبت به بندگان این است که رحمتش بر 

بر کیفرش غالب شده است و بردباری اش  خشمش سبقت برده است، و عفو و بخشش
 است. تر تر و پسندیده شت از بندگان، در نزد وی از کیفر و عذاب محبوبو گذ

 از این رو خداوند به انجام نیکی بنده شادمان شده و آن را چندین برابر افزایش
 آمرزد. می دھد، بلکه آن را نمی شود، اما آن را افزایش می دھد و از بدی ناراحت می

ْ ﴿فرماید:  می خداوند متعال َ إِن ُ�ۡقرُِضوا قَۡرًضا َحَسٗنا يَُ�ٰعِۡفُه لَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر  ٱ�َّ
ُ لَُ�ۡمۚ وَ  بدھید، آن را ای  اگر به خدا قرض الحسنه« .]١٧[التغابن:  ﴾١٧َشُكوٌر َحلِيمٌ  ٱ�َّ

 .»آمرزد. خداوند سپاسگزار و بردبار است می سازد، و شما را می برایتان چندین برابر
 ه در نیکی انجام خواھد گرفت، ده برابر خواھد بود. خداوندکمترین افزایشی ک

ِ ﴿فرماید:  می ۡمَثالَِها ۥفَلَهُ  ٱۡ�ََسَنةَِمن َجآَء ب
َ
ھر کس کار نیکی « .]١٦٠[األنعام:  ﴾َعۡ�ُ أ

 .»انجام دھد (پاداش مضاعف، دست کم) ده برابر دارد
فرماید:  می خود بدی خواھد بود. چنان که الله تعالی ۀاما جزای بدی به ھمان انداز

﴿ ِ ّيِئَةَِوَمن َجآَء ب و ھر کس « .]١٦٠[األنعام:  ﴾فََ� ُ�َۡزىٰٓ إِ�َّ ِمۡثلََها َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ  ٱلسَّ
شود  نمی کار بدی کند، پادافره او (به سبب عدل و داد یزدان) جز ھمسنگ و ھمسان آن داده

 .»گردد نمی م و ستمو به ایشان ظل
د یھمانا پروردگارتان ذات مھربانی است، ھرکس، اراده نما«فرمود:  ج رسول خدا

 یکیک نیاو نزد خودش،  ینکند، خداوند برا یآن را عمل یانجام دھد ول یکیه کار نک
و  یکید. و اگر آن انجام دھد، خداوند نزد خود، ده تا ھفت صد نینما می کامل، ثبت

را  ید. و ھرکس، قصد انجام عمل بدینما می ش ثبتین، برایشتر از این برابر بیچند
کند. و  می ش ثبتیکامل، نزد خود، برا یکیک نینسازد، خداوند،  یبکند و آن را عمل

گرداند و  می د یا آن را محوینما می ، ثبتیک بدیش یب آن شود، خداوند براکاگر مرت
 .١»و ھالک نخواھد شد ابر الله تباهجز فرد نابود شونده کسی در بر

کی انجام ید: ھر کس عمل نیفرما می خداوند عزوجل«فرمود:  ج و نیز رسول خدا
ا افزونتر پاداش کی دھم و ھر کس عمل بدی مرتکب شود، پس یدھد به او ده برابر 

 متفق علیه. -١
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ک یک وجب با من نزدیبخشم، و ھر کس  می ا او رایجزای بدی برابر آن برای اوست، و 
ک یک دست به من نزدی ۀشوم و ھر کس به انداز می کیدست نزد کیشود، من به او 

د، یایسوی من ب گردم، ھر کس پیاده به می کیدو دست به او نزد ۀشود، من به انداز
 .١»روم می من شتابان به سوی او

و یا بیشتر  را به ھفتصد برابرھا  و نیز الله تعالی گاھی از فضل خودش برخی نیکی

َثُل ﴿فرماید:  می خداونددھد.  می افزایش ِينَ مَّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  ٱ�َّ
َ
ِ يُنفُِقوَن أ َكَمَثِل  ٱ�َّ

ِ ُس�ُبَلةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� وَ 
�َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

َ
ُ َحبٍَّة أ ۚ وَ  ٱ�َّ ُ يَُ�ٰعُِف لَِمن �ََشآُء َ�ِٰسٌع  ٱ�َّ
کنند، ھمانند  می نی که دارایی خود را در راه خدا صرفمثل کسا« .]٢٦١[البقرة:  ﴾٢٦١َعلِيمٌ 

است که ھفت خوشه بر آرد و در ھر خوشه صد دانه باشد، و خداوند برای ھر که ای  دانه
گاه  می بخواھد آن را چندین برابر گرداند، و خدا (قدرت و نعمتش) فراگیر (و از ھمه چیز) آ

 .»است

 شھود قاعدۀ پنجم: اقامۀ
یابند، این گواھان  می حسابرسی و دریافت جزای قیامت، گواھان حضوردر دادگاه 

، در حالی که اند افرادی ھستند که در دنیا با بندگان ھمراه بوده و ھرگز از او جدا نبوده
 کند. نمی را با خود احساسھا  نیست و آنھا  انسان متوجه آن

خواھند بود که در  آن گواھان، فرشتگان محافظ و نویسندگان و اعضای بدن انسان
دھند. آری، اگر عمل نیکو انجام داده است،  می روز قیامت به نفع او یا علیه وی گواھی

 دھند. می به نفع او و اگر عمل بد انجام داده است، بر علیه او گواھی

ٖن َوَما َ�ۡتُلواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ� َ�ۡعمَ ﴿فرماید:  می خداوند
ۡ
لُوَن ِمۡن َوَما تَُ�وُن ِ� َشأ

 �ِ ٖ� ّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذرَّ ا َعلَۡيُ�ۡم ُشُهوًدا إِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما َ�ۡعُزُب َعن رَّ َ�َمٍل إِ�َّ ُكنَّ
�ِض 

َ
َمآءِ َوَ� ِ�  ٱۡ� بِ�ٍ  ٱلسَّ ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�ٰٖب مُّ

َ
ۡصَغَر ِمن َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

َ
ونس: ی[ ﴾٦١َوَ�ٓ أ

خوانی، و (شما ای  نمی پردازی و چیزی از قرآن نمی غمبر!) تو به ھیچ کاریای پی«( .]٦١
کنید، مگر این که ما ناظر بر شما ھستیم، در ھمان حال که شما  نمی مؤمنان!) ھیچ کاری

باشید. و ھیچ چیز در زمین و در آسمان از  می یازید و سرگرم انجام آن می بدان دست

 صحیح مسلم و ابن ماجه. -١
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باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن، (ھمۀ اینھا) در ای  ذّره ماند، چه نمی پروردگار تو پنھان
 .»گردد می کتاب واضح و روشنی (در نزد پروردگارتان) ثبت و ضبط

َ إِنَّ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند ءٖ َشِهيًدا ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ گمان  بی« .]٣٣[النساء:  ﴾َ�َن َ�َ

 .»ر و کردار شما) بوده استخدا برھر چیزی حاضر و ناظر (و مراقب رفتا
 و خداوند از رسوالن و از مخلوقاتش، ھر کسی را که بخواھد، بر بندگانش

فرماید:  می فرستد، چنان که خداوند از گواھی پیامبران بر اقوامشان خبر داده و می

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 .]٤١[النساء:  ﴾٤١َشِهيٗدا فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
ای محّمد! حال اینان) چگونه خواھد بود بدان گاه که از ھر مّلتی گواھی (از پیامبران برای «(

شھادت بر قوم خود) بیاوریم و تو را (نیز به عنوان) شاھدی بر (قوم خود، از جمله) اینان 
 ؟»بیاوریم

ِ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند
ْ بُۡرَ�َٰنُ�مۡ َونَزَۡ�َنا ِمن ُ�ّ ٖة َشِهيٗدا َ�ُقۡلَنا َهاتُوا مَّ

ُ
 ﴾أ

کشیم و (به پیش  می در آن روز، ما) از ھر اّمتی گواھی (از میانشان) بیرون«( .]٧٥[القصص: 
گوییم: دلیل خود را (بر شرک و کفر دنیوی)  می کنیم، و خطاب به مشرکان) می خود احضار

 .»بیاورید

َعَها َسآ�ِٞق َوَشِهيدٞ وَ ﴿ و در جایی دیگر فرموده است:  .]٢١[ق:  ﴾٢١َجآَءۡت ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ
 .»آید می در آن روز ھر انسانی ھمراه با راھنما و گواھی«

 :دھند می و نیز اشیای دیگری که گواھی

ُث ﴿: ھر آنچه بر روی آن انجام گیرد، بازگو خواھد کرد: زمین يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ
ۡخَبارََها

َ
 در آن روز (که سرآغاز قیامت است) زمین خبرھای خود را بازگو« .]۴[الزلزلة:  ﴾٤أ

 .»کند می
 : چنان که ھر چه در آنھا انجام گیرد، گواھی خواھند داد.شب و روز

به دست  یھار چهدھد که آن را از  می : بر علیه صاحبش گواھیمال و سرمایه
 آورده و کجا خرج نموده است.

 دھند. می دھند، گواھی می انجام: ھر آن چه را که بندگان فرشتگان
 ه چیزی از اعمالش را انکار نماید:اگر چنانچه بند

 اند اعمال درج شده ھای  در روز رستاخیز، بندگان برخی از اعمالی را که در نامه
گاه آدمی در و ھر اند پندارند که آن اعمال را مرتکب نشده می انکار نموده و چنین
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دھند، انکار نماید، خداوند بر  می را که علیه او گواھی انکارش اصرار ورزد، و گواھانی
دھد تا سخن گویند و آنان از  می ش دستورھای زند و به اعضا و اندام می دھانش ُمھر

بسیار دشوار و ای  دھند! آن لحظه، لحظه می اعمالی که انسان مرتکب گشته است، خبر
 .شرم آور خواھد بود!

سوی حرام حرکت  گوید: من به می و پاام  دست زدهگوید: من به چیز حرام  می دست
گوید: من به حرام  می و گوشام  گوید: من به سوی حرام نگریسته می ام، چشم کرده

و به ھمین ترتیب، بینی ، پوست و... آآآه، خدایا، بر ما لطف نموده و ام  گوش داده
 سترھایمان را بپوشان.

ٰٓ  ٱۡ�َۡومَ ﴿فرماید:  می خداوند رُۡجلُُهم بَِما َ�ۡتُِم َ�َ
َ
يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد أ

َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
 أ

شان با ما ھای نھیم، و دست می شان مھرھای امروزه بر دھان« .]٦٥س: ی[ ﴾٦٥َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ 
 و) چیزھایی که فراچنگ اند داده می گویند، و پاھایشان بر (کارھایی که انجام می سخن

 .» دھند می ، گواھیاند آورده می
 گوید: در روز قیامت انسان کافر و منافق برای حسابرسی آورده می ابوموسی اشعری

گوید:  می نماید و می داد و او آن را انکار می شود و خداوند عملش را بر وی عرضه می
خدایا! به عّزت و جاللت سوگند که این فرشته چیزی را علیه من ثبت نموده است که 

گوید: آیا تو در فالن روز در فالن جا، فالن  می را انجام نداده ام، آن گاه فرشته من آن
گوید: خدایا! به عّزت تو سوگند که من آن عمل را انجام نداده  می عمل را انجام ندادی؟
گاه اعضایش به سخن  شود و آن می کند، بر دھانش ُمھر زده می ام، وقتی چنین انکار

ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿١ن آیه را تالوت فرمود: :گاه ای آیند، آن می در
َ
ٰٓ أ  ﴾َ�ۡتُِم َ�َ

فرماید:  می دھی؟ الله نمی گوید: خدایا! مرا از ستم پناه می بنده«رسول خدا فرمود: 
پذیرم،  نمی گوید: خدایا! من جز گواھی خودم، گواھی کسی دیگر را می بلی، بنده

برای خودت و گواھی فرشتگان گرامی قدر فرماید: امروز گواھی خودت  می خداوند
شود: سخن  می شود و به اعضایش گفته می کافی است، آن گاه بر دھانش ُمھر زده

 کنند. آن گاه دھانش گشوده می ، بازگواند بگویید: آنھا نیز اعمالی را که مرتکب شده

 تفسیر ابن جریر در ذیل این آیه. -١

 

                                         



 جهان آخرت           ٢٠٦

بر شما گوید: دوری و نفرین  می شود تا سخن بگوید و در این ھنگام او به اعضایش می
 .!١»کردم می باد، من به خاطر شما دفاع

بَۡ�ُٰرُهۡم ﴿فرماید:  می و نیز خداوند
َ
ٰٓ إَِذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم َو� َح�َّ

ْ َ�ۡعَملُونَ  ھنگامی که در کنار دوزخ گرد آمدند، « .]٢٠[فصلت:  ﴾٢٠وَُجلُوُدُهم بَِما َ�نُوا
 ، گواھیاند کرده می ایشان بر کارھایی که (در دنیا) ھای و پوستھا  و چشمھا  گوش

 .»دھند می

 سؤال خواهند شدها  اموری که بندگان از آن
ۡ� ﴿فرماید:  می خداوند نگاھشان دارید که « .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ

 .»گیرند می اینک مورد بازخواست قرار
گیرند، و نیز  می و گفتارھایشان مورد بازخواست قرارھا  آری، بندگان از اعمال، نیت

 گیرند. می مورد مؤاخذه قرارھا  در نصوص از اشیایی ذکر شده است که بندگان از آن
 ترین گناه، شرک بزرگ
ترین گناه نزد الله تعالی این است که بنده برای خداوند شریک قرار دھد و  بزرگ

َ إِنَّ ﴿بخشد، چنان که در این آیه فرموده است:  نمی خداوند ھرگز شرک را َ� َ�ۡغفُِر  ٱ�َّ
َك بِهِ  ن �ُۡ�َ

َ
ِ  ۦأ ِ َو�َۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك ب ىٰٓ َ�َقِد  ٱ�َّ إِۡ�ًما  ٱۡ�َ�َ

گناھان  بخشد، ولی نمی گمان خداوند (ھرگز) شرک به خود را بی« .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨َعِظيًما
بخشد. و ھر که برای خدا شریکی قائل گردد، گناه  می جز آن را از ھر کس که خود بخواھد

 .»بزرگی را مرتکب شده است
جویند و خداوند مشرکین را  می گزارانشان بیزاری عبادتاز و در آن روز معبودان 

 فرماید:  می کند. چنان که الله می توبیخ نموده و آنان را تقریع

ۡ�نَ  لَُهمۡ  َو�ِيَل ﴿
َ
ِ  ُدونِ  ِمن ٩٢َ�ۡعُبُدونَ  ُكنُتمۡ  َما � ۡو  ٱ�َّ

َ
ونَُ�ۡم أ َهۡل يَنُ�ُ

ونَ   .]۹۳-۹۲[الشعراء:  ﴾٩٣يَنَتِ�ُ
 را عبادتھا  شود: کجا ھستند معبودھایی که پیوسته آن می و بدیشان گفته«

که  ھای سختی(در برابر این شدائد و ھا  کردید؟ * (معبودھای) غیر از خدا. آیا آن می

 صحیح مسلم. -١
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 کنند تا خویشتن را یاری می اکنون با آن روبرو ھستید و ھستند) شما را کمک
 ؟»دھند می

َ�ٓءَِي ﴿فرماید:  می و نیز الله تعالی ۡ�َن ُ�َ
َ
ِينَ َو�َۡوَم ُ�َنادِيِهۡم َ�َيُقوُل � ُكنُتۡم  ٱ�َّ

 دارد و می را فریاد روزی (را خاطر نشان ساز که) خدا ایشان« .]٧٤[القصص:  ﴾٧٤تَزُۡ�ُمونَ 
 ؟!.»بردید کجایند می گوید: انبازھایی که برای من گمان می

کنند، مورد سؤال  می و نیز آنان که به نام غیر الله، از قبیل بت یا قبر، حیوان را ذبح

َو�َۡجَعلُوَن لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا ﴿فرماید:  می گیرند. الله تعالی می و بازخواست قرار
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡمۗ تَ  ِ ّمِمَّ ونَ  َٔ لَتُۡ�  ٱ�َّ ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ ی ھای کافران) برای بت«( .]٥٦[النحل:  ﴾٥٦لُنَّ َ�مَّ

 قرارایم  (از حیوانات) که ما بدیشان دادهای  دانند (زیرا که جمادند)، بھره نمی که چیزی
 .»بازپرسی خواھید شدھا  اندھند، به خدا سوگند! (در دادگاه قیامت) از این دروغ و بھت می

 شود می دھد، پرسیده می بنده از ھر عملی که در دنیا انجام
 دھد، سوال خواھد شد. خداوند می بنده از اعمال نیک یا بدی که در دنیا انجام

ۡ�َعِ�َ  َٔ فََوَرّ�َِك لَنَۡ� ﴿فرماید:  می
َ
ُهۡم أ ْ َ�ۡعَملُونَ  ٩٢لَنَّ ا َ�نُوا به « .]٩٣-٩٢[الحجر:  ﴾٩٣َ�مَّ

پروردگارت سوگند! که حتمًا از جملگی ایشان پرس و جو خواھیم کرد. * از کارھایی که (در 
 .»اند کرده می دنیا)

گیرند، فقیر و ثروتمند، فرمانروا و امیر، عرب  می آری، ھمگی مورد باز خواست قرار
 و عجم، سیاه و سفید، برده و آزاد، ھمگی از عملکردشان سؤال خواھند شد.

یامبران در مورد پیروان، و پیروان در مورد پیامبرانشان سوال خواھند شد. حتی پ

ِينَ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿فرماید:  می چنان که الله تعالی ۡرِسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  ٱ�َّ
ُ
 ٦ٱلُۡمۡرَسلِ�َ لَنَّ  َٔ أ

نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡل�ٖ� َوَما ُكنَّا َ�ٓ�ِبِ�َ  ۚ َم�ٍِذ يَوۡ  ٱلَۡوۡزنُ وَ  ٧فَلََنُقصَّ  ۥَ�َمن َ�ُقلَۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ  ٱۡ�َقُّ
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
ۡت َمَ�ٰزِ�ُنهُ  ٨ٱلُۡمۡفلُِحونَ فَأ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۥَوَمۡن َخفَّ

ُ
ِينَ فَأ نُفَسُهم بَِما  ٱ�َّ

َ
ْ أ ٓوا َخِ�ُ

� ْ که در روز قیامت) به طور قطع از کسانی «( .]٩-٦[األعراف:  ﴾٩َ�ٰتَِنا َ�ۡظلُِمونَ َ�نُوا
پرسیم (که آیا پیام آسمانی به شما رسانده شده است  می اند پیامبران به سوی آنان روانه شده
مًا  می یا خیر ؟) و حتمًا از پیامبران ھم پرسیم (که آیا پیام آسمانی را رسانده اید ؟). * مسلّ

گاھانه برای آنان شرح * سنجش  ایم دھیم؛ چرا که ما از آنان بدور نشده می (اعمال ھمه را) آ
گیرد. پس ھر که (کفۀ حسنات) ترازوی او  می درست (و دقیق اعمال) در آن روز انجام
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سنگین شود (و برکّفۀ سّیئات او رحجان پذیرد) این چنین کسانی رستگارند. * و کسی که 
(کّفۀ حسنات او از کّفۀ سّیئات) ترازوی او سبک شود، این چنین کسانی که به سبب پیوسته 

 .»اند آیات ما (سرمایۀ وجود) خود را از دست دادهانکار کردن 
خکوب است که یبنده م ھای قدمای  امت تا لحظهیدر روز ق«فرمود:  ج رسول خدا
ده شود آن را در کدام راه صرف نموده و از علمش که چگونه بر آن یاز عمرش پرس

صرف نموده و عمل کرده و از مالش که آن را از کدام راه به دست آورده و به کدام راه 
 .١ر کرده استیاز بدنش که آن را در کدام راه پ

 شود می ی که برخوردار بوده است، پرسیدهھای از نعمت
نرم،  ھای و نوشیدنیھا، لباسھا  فاخر، خوردنی ھای وسیع، ماشین ھای  خانه

زیبا، لذت  ھای منازل، اندام ھای  ُپر، آب سرد، سایه ھای خدمتگزاران و زیردستان، شکم
 خواب، و حتی از نوشیدن عسل.

سپس در آن « .]٨اثر: ک[الت ﴾٨ٱ�َّعِيمِ لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿الله تعالیمی فرماید: 
 .»روز از ناز و نعمت بازخواست خواھید شد

شود، این است  می نخستین سوالی که در روز قیامت از بنده«فرمود:  ج رسول خدا
به تو جسم سالم و تندرست عطا نکردیم و تو را از آب سرد برخوردار که آیا ما 

 ؟٢»نکردیم
 را تحقیر نماید. ھا  بنابراین، برای بنده مناسب نیست که چیزی از نعمت

فردی از عبدالله بن عمرو پرسید: آیا ما از فقرای مھاجرین نیستیم؟ عبدالله گفت: 
نداری ای  گفت: بلی، پرسید: آیا خانه گیری؟ می آیا ھمسری نداری که در کنارش آرام

گزینی؟ گفت: بلی، عبدالله گفت: پس تو از ثروتمندان ھستی؟ آن  می که در آن سکنی
پس در این صورت تو از شاھان فرد گفت: من خدمتکاری ھم دارم، عبدالله گفت: 

 .٣»ھستی
 
 

 سنن ترمذی. -١

 سنن ترمذی. -٢

 .١/٦٥٧عمدة التفسیر احمد شاکر با اسناد صحیح،  -٣
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 شود می آدمی از نعمت چشم، گوش و قلب پرسیده
و حواسشان متفاوت ھستند، و ھر چند که ھا  توانایی در نوع نعمتھا،ھا  انسان

فرماید:  می شود. الله تعالی می توانایی بنده بیشتر باشد، حسابش دقیقتر و باریکتر

ۡمعَ ِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن َ�ۡنُه  ٱۡلُفَؤادَ وَ  ٱۡ�ََ�َ وَ  ٱلسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

گاھی.« .]٣٦[اإلسراء:  ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َمۡ�  گمان چشم و  بی از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآ
 .»گیرد می گوش و دل ھمه مورد پرس و جوی از آن قرار

ای، مگو: شنیدم، و  ای، مگو: دیدم، و وقتی نشنیده گوید: وقتی ندیده می قتاده
 .١کند می خواستاین موارد باز ۀای، مگو: دانستم؛ زیرا الله تو را از ھم ندانسته

 ؟گیرد می کدام امت قبل از همه مورد محاسبه قرار
پس از آن که در روز قیامت انتظار مردم طوالنی شده و ھمگی در ترس و وحشت 

بینند، انبیا نیز در رعب و وحشت قرار  می برند، و دوزخ را در جلو خویش می بسر
پریشان، و نافرمانان و گناھکاران داشته و اولیا سراسیمه و نگران، و مؤمنان حیران و 

 شود. می غرق در عرق ھستند، انتظارشان بسر رسیده و حساب و کتاب شروع
، این است که قبل از ج از رحمت و محبت خداوند فرمانروا نسبت به پیامبرمان

 گیرد. می مورد حساب و کتاب قرار ج امتھا، امت آن حضرت ۀھم
ستیم، ولی اولین امت خواھیم بود که مورد ما آخرین امت ھ«فرمود:  ج رسول خدا
شود، کجاست امت اّمی و پیامبرشان، پس ما  می گیریم، لذا گفته می محاسبه قرار

ساب و کتاب در میدان زمین) و اولین (امت از نظر ح ۀآخرین امت (از نظر وجود بر کر
 .٢»محشر) ھستیم

 گیرد می جامآن ان ۀاولین گناهی که در میان مردم انجام شده و محاسب
یکی از بزرگترین گناھان، ریختن خون ناحق است، و با کمال تأسف، امروز در عصر 
ما با گسترش سالح و اسباب قتل و کشتار و بکار گیری آسان آنھا، برخی مردم تساھل 

 .]۳۶[اإلسراء:  ﴾ِعۡلمٌ  ۦَوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ﴿تفسیر ابن کثیر، ذیل آیۀ:.  -١

 ابن ماجه با سند صحیح. -٢
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خبر  ج شوند، در حالی که رسول خدا می نموده و راحت و سریع مرتکب این گناه
 روند.  می که این امر از عالمات قرب قیامت به شمار اند داده

 .»اھد شد تا زمانی که ھرج زیاد شودقیامت برپا نخو«فرمود:  ج آن حضرت
 .١»قتل و کشتار، قتل و کشتار«مود: پرسیدند: یا رسول الله! ھرج یعنی چه ؟ فر

 ج و از آن جایی که ریختن خون نا حق کاری بسیار سنگین است، رسول خدا
اوری خواھد شد، نخستین چیزی که در روز قیامت در مورد حقوق مردم، د«مود: فر

 .٢»خواھند بودھا  خون
آورند، در حالی که دست دیگری  می در روز قیامت فردی را«فرمود:  ج رسول خدا

گوید: چرا او  می گوید: خدایا! این مرا کشته است، الله تعالی به قاتل می را گرفته است و
گوید:  می الله ٣دھد: خدایا! او را کشتم تا عزت از آن تو باشد، می او جواب ای؟ را کشته

آورند در حالی که دست دیگری را  می عزت و جالل از آن من است. باز کسی دیگر را
 ای؟ پرسد: چرا او را کشته می گوید: خدایا این مرا کشته است، الله تعالی می گرفته و

گوید:  می عزت و سربلندی از آِن فالنی باشد. الله تعالی گوید: خدایا! به خاطر این که می
 .٥»شود می آن گاه به گناھش گرفتار ٤عزت و سربلندی از آن فالنی نیست،

و ھا  و خصومتھا  بنابراین، باید انسان از ریختن خون ناحق بپرھیزد، و از درگیری
و از خداوند مواضع اتھام بپرھیزد و به ھنگام خشم و غضب خود را کنترل نماید 

 سالمتی و عافیت بخواھد.

 متفق علیه. -١

 متفق علیه. -٢
جنگید، یا مرتکب چنان عملی گردید  یعنی بدان جھت او را کشتم که کافر بود و با مسلمانان می -٣

 .، (مترجم)۳۴۰/  ۲۲شیبة،  أبي مصنف ابنگردانید.  که کشتنش را واجب می
 ۲۲ شیبة، أبي المصنف ابنام.  دستور فالنی کشته یعنی او را با انگیزۀ غلبۀ فالنی بر مردم یا بنابر -٤

 .، (مترجم)۳۴۰/ 
 سنن نسائی با سند صحیح. -٥
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 حال و وضع بندگان در روز داوری و محاسبه
وری، روز فیصله و قضاوت، روزی بس دشوار و سخت خواھد بود، روز محشر و دا

گوناگونی  ھای جز کسی که خداوند آن را برایش آسان بگرداند. در آن روز مردم حالت
 خواھند داشت.

محضر خداوند کریم، در آن ایستگاه مخوف و  زیرا به ھنگام عرضه شدن در
کنند، و ھر فرد  می از ھمدیگر اعالم بیزاری و برائتھا  سراسیمگی گناھکار، انسان

فَإَِذا نُفَِخ ِ� ﴿ فرماید: می کند. چنان که الله تعالی می نسب و قرابت خویش را فراموش
ورِ  �َساَب بَۡيَنُهۡم يَۡوَم�ِٖذ َوَ� يَ  ٱلصُّ

َ
 ھنگامی که (برای« .]١٠١[المؤمنون:  ﴾١٠١تََسآَءلُونَ فََ�ٓ أ

ماند (چرا که  نمی گونه خویشاوندی و نسبتی در میان آنان بار دوم) در صور دمیده شود، ھیچ
 .»پرسند نمی ھر کسی در اندیشۀ نجات خویشتن است) و در آن روز از ھمدیگر

و محکم داشته باشند، قوی ای  ھر چند که دو نفر در صداقت و رفاقت خویش رابطه
گویند.  می جویند و ھر کدام، نفسی نفسی می قیامت از ھمدیگر تبری ۀاما در صحن

و ھیچ « .]١٠[المعارج:  ﴾١٠ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗما َٔ َوَ� �َۡ� ﴿فرماید:  می چنان که الله تعالی
 .»پرسد نمی دوستی از دوستش

کند و  می ن و یارانش فرارگریزد و از برادرا می بلکه انسان از اھل و دوستانش
نرم و مالیم گشته و ھا  در برابر فرمانروا ذلیل و خوار شده و دشواریھا  ھمگی گردن

 .اند صاحبان درک و خورد فروتن شده

[طه:  ﴾١١١َوقَۡد َخاَب َمۡن َ�ََل ُظۡلٗما ٱلَۡقيُّوِم� لِۡلَ�ِّ  ٱلۡوُُجوهُ وََ�َنِت ﴿فرماید:  می خداوند

در برابر خداونِد باقی و جاویدان، و گرداننده و نگھباِن جھان ھا  ھمۀ) چھره در آن روز« .]١١١
برند، و کسی که (در آن روز کوله  می کنند و ُکرِنش می (ھمچون اسیران) خضوع و خشوع

 .»گردد می باِر) کفر را بر دوش کشد، (از لطف خدا) ناامید
 .بفرما!بس وحشتناک خواھد بود!! خدایا بر ما رحم ای  چه صحنه

بند آمده، ِخَردھا بیدار ھا  کنند، زبان می لرزند، پیامبران تضرع و زاری می مردم
 .، در حالی که اعمالی متنوع و مختلف انجام شده است!اند شده

 بینند، چنان که الله تعالی می ، حاضراند در آن روز، بندگان اعمالی را که انجام داده

� َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ ﴿فرماید:  می ٗ�َۡ ا َعِمَلۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ َ�ۡفٖس مَّ
نَّ بَۡيَنَها َو�َۡيَنهُ 

َ
رُُ�ُم  ۥٓ أ َمَدۢ� بَعِيٗد�ۗ َو�َُحّذِ

َ
ُ أ ُ وَ  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ [آل عمران:  ﴾٣٠ٱۡلعَِبادِ رَُءوُفۢ ب
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بیند (و مایۀ  می اده است حاضر و آمادهروزی که ھر کسی آنچه را از نیکی انجام د« .]٣٠
دارد کاش میان او و آنچه از بدی انجام داده است فاصلۀ  می شود) و دوست می سرور او

دارد، و خداوند نسبت به  می بود، و خداوند شما را از (نافرمانی) خودش برحذر می زیادی
 .»بندگان مھربان است

 حیاتش انجام داده است، پنھان بنابراین، در آن روز ھیچ عملی که انسان در
 شود. نمی

 آثار به جا مانده
ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ�  ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنَّا َ�ُۡن نُۡ�ِ ﴿

َ
ٍء أ ْ َوَءاَ�َٰرُهۡمۚ َوُ�َّ َ�ۡ ُموا َونَۡ�ُتُب َما قَدَّ

بِ�ٖ  دنیا) گردانیم، و چیزھایی را که (در  می ما خودمان مردگان را زنده« .]١٢س: ی[ ﴾١٢مُّ
، و ھمچنین) چیزھایی را که (در آن) بر جای اند و (کارھایی را که کرده اند پیشاپیش فرستاده

 نماییم و می نویسیم. و ما ھمه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری می نھاده
 .»نگاریم می

از می نماید، ھر آنچه را که قبل  می گونه حال و عمل انسان را توصیف خداوند این
 مرگش از پیش فرستاده و اعمالی که پس از مرگش برجا گذشته که آثار او به شمار

 کند. می آیند را ثبت می
طوری که اعمالی که قبل از مرگ انجام داده  بهشود،  می آری، محاسبه دقیق انجام

شوند. پس از اگر قرآنی را  می و اعمالی که پس از مرگش رھا نموده است، ھمه حاضر
شته، چاھی را حفر نموده، نھری را به جریان انداخته، یتیمی را سرپرستی برجا گذا

 این موارد باقی ۀنموده، علمی را نشر نموده، فرزند صالحی را برجا گذاشته است، ھم
 روند. می جاری به شمار ۀمانند و برایش صدق می

 ھمین گونه خواھد بود حال کسی که چیزی حرام را ترک نموده است، مانند این
 ۀبنا نموده، یا شبکای  که مرده و محل فروش شراب را برجا گذاشته، یا رقاص خانه

فاسدی از وی بر  ھای کند، و یا کتاب می را راه اندازی نموده که فساد را نشرای  ماھواره
 جا مانده است.

يُنَبَُّؤاْ ﴿فرماید:  می بیند، چنان که الله تعالی می ھمگی را انسان در جلوش حاضر
رَ  �َ�ٰنُ ٱۡ�ِ  خَّ

َ
َم َوأ �َ�ٰنُ بَِل  ١٣يَۡوَم�ِذِۢ بَِما قَدَّ ٰ َ�ۡفِسهِ  ٱۡ�ِ ٞ  ۦَ�َ ۡلَ�ٰ  ١٤بَِصَ�ة

َ
َولَۡو �

گاه« .]١٥-١٣امة: ی[الق ﴾١٥ۥَمَعاذِيَرهُ  سازند از چیزھایی که  می در آن روز انسان را آ
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انسان خودش از پیشاپیش فرستاده است و از چیزھایی که برجای گذاشته است. * اصًال 
گاه است. * در حالی که (به زبان) عذرھایی برای (دفاع از) خود  .»آورد می وضع خود آ

ھر چندت که انسان گناه را حقیر و ناچیز بداند، اما خداوند آن را در روز قیامت 
 کند. می بزرگ

از گناھان کوچک و حقیر بپرھیزید، زیرا گناھان صغیره «فرمود:  ج رسول خدا
آورد، تا  می شوند و ھر کدام تکه چوبی را می جمعای  روھی ھستند که در دّرهمانند گ

پزند، و ھر گاه بنده از گناھان  می کنند که نانشان را می این که آن مقدار چوب جمع
 .١»شود می مؤاخذه قرار گیرد، نابود صغیره مورد

 انواع حقوقی که در روز قیامت ادا شوند
شود تا آن را به دیگران  می ه از انسان خواستهشود ک می حق، به چیزی گفته

بپردازد، و خداوند برای انسان حقوقی را قرار داده و نیز حقوقی را برای بنده تضمین 
نموده و او را ھشدار داده است تا اگر در این حقوق کوتاھی نماید، او را محاسبه خواھد 

 نمود.

 حقوق الله تعالی
او را عبادت کند و کسی را با او شریک نکند، نماز حق خداوند بر بنده این است که 

شود، این  می بخواند، زکات مالش را بپردازد و... بنابراین، نخستین سؤالی که از بندگان
اید و چه پاسخی به پیامبران است که شما در دنیا چه کسی را معبود خود ساخته 

 اید؟ داده
عباداتی را که بر آنان واجب گردانید، ھمچنین از حقوق الله بر بندگان این است که 

 را به جا آورد.
بنابراین، نماز نخستین عبادتی است که خداوند او را در مورد آن بازخواست خواھد 

 کرد.
 امت در مورد آن محاسبهین عملی که بنده در روز قیاول«فرمود:  ج رسول خدا

ام  د: در نماز بندهدھ می شود، نماز اوست، پروردگار عزوجل به فرشتگان دستور می
 ا آن را کامل کرده است یا ناقص؟ اگر آن را کامل کرده بود، کامل ثبتیبنگرید، آ

 صحیح ابن حبان و مسند احمد با سند صحیح. -١
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فرماید: بنگرید، آیا  می گردد، و اگر در آن نقصی وجود داشت، بود، الله تعالی می
کامل ھا  فرماید: آن را از آن می نمازھای نفلی دارد؟ اگر نمازھای نفلی داشت، خداوند

 .١»باشد می بین ترتیاعمالش بد یۀو سپس بقکنید، 

 حقوق بندگان
برخی دیگر قرار داده است، چنان که  ۀخداوند حقوقی را از برخی بندگان بر عھد

پدر حقوقی بر پسر دارد و ھمچنین ھمسایه بر ھمسایه، زن و شوھر بر ھمدیگر، و نیز 
 حیوانات، درختان و... حقوقی دارند. و برخی از این حقوق مباح و برخی حرام ھستند.

 ھستند، بنابراین، کسی کهھا  شود، خون می نخستین سؤالی که از حقوق بندگان
کشته شده، یا مجروح شده و خونش ریخته شده ، یا سرش شکسته است، این نخستین 

 گیرد.  می موردی خواھد بود که در مورد آن داوری انجام
 انجامکه در روز قیامت در مورد حقوق ای  نخستین داوری«فرمود:  ج رسول خدا

 .٢»خواھند بودھا  گیرد، خون می
دھد، به  می زدن مردم را مورد تجاوز قرار کسی که با :زند می کسی که مردم را

 شود.  می ھمین ترتیب در روز قیامت از او قصاص گرفته
زند، روز  می کسی که از روی ستم مردم را با شالغ و تازیانه«فرمود:  ج رسول خدا

 .٣»شود می مت از او قصاص گرفتهقیا
قیامت از او قصاص ز را بزند، در روای  ھر کس برده«فرمود:  جو نیز رسول خدا

 .٤»شود می گرفته
در منزل من بود و در دستش  ج گفت: رسول خدا لام المؤمنین، ام سلمه 

مسواکی داشت، آن گاه کنیزک خود یا ام سلمه را صدا زد تا جایی که آثار خشم بر وی 
 نمایان بود. 

فت ازواج مطھرات رفت و او را در حالی یا ھای  ام سلمه در جستجوی وی به حجره
 کرد. می که با حیوانی بازی

 سنن ترمذی. -١

 متفق علیه. -٢

 روایت صحیح.بیھقی و بخاری در ادب المفرد با  -٣

 مسند بزار با روایت صحیح لغیره -٤
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 منتظر توست. ج کنی، در حالی که رسول خدا می گفت: تو اینجا بازی
که مرا صدا ام  کنیزک آمد و عرض کرد: به خدا سوگند من صدای شما را نشنیده

 بزنید.
 و را با این مسواک تنبیهبود، ت نمی از ترس قصاص«فرمود:  ج گاه رسول خدا آن

 .١»کردم می
ترسد، پس حال دیگر  می که پیامبر مقرب الله است، از قصاص ج رسول خداوقتی 

 بندگان چگونه خواھد بود؟
دھد،  می شود، بلکه خداوند حق ھر صاحب حقی را نمی حقوق مردم ضایع :مدیون

 اگر چه چیز اندکی باشد. 
به برادرش نموده باشد، خواه به  یظلمه کس کھر «فرماید:  می ج رسول خدا

ا) از او ین امروز (در دنیرده است، ھمکمال یاز او پا یگریا حق دیاو لطمه زده و  یآبرو
، یناریه در آن، درھم و دکامت) فرا رسد ی(ق یه روزکنیند قبل از اکطلب بخشش 
ه نموده ک یظلم ۀداشته باشد، (در آنروز) به انداز یکیرا اگر اعمال نیوجود ندارد. ز

نداشته باشد، گناھان مظلوم را به دوش  یکیاگر اعمال نگردد. و  یسر مکاست، از آنھا 
 .٢»گذارند می او (ظالم)

را پرداخت ھا  دیونی است که در دنیا آناش  بنابراین کسی که بمیرد و بر عھده
 دارند.  می ش برھای نکرده است، در روز قیامت، طلبگاران، به میزان طلبشان از نیکی

بمیرد که دینار یا درھمی از مردم بر  ھر کس در حالی«فرمود:  ج رسول خدا
ر آنجا درھم و دیناری نخواھد شود، زیرا د می ش فیصلهھای باشد، از نیکیاش  عھده

 .٣»بود
کسی که زن یا مردی را به زنا یا از این قبیل موارد،  :زند می کسی که به مردم تھمت

را به زنا متھم اش  شود، و اگر کسی برده می متھم نماید، در دنیا از او قصاص گرفته
 شود.  می نماید، و در این اتھام دروغ بگوید، در روز قیامت حد شرعی بر وی اجرا

 مسند ابویعلی الموصلی. -١

 صحیح بخاری. -٢

 سنن ابن ماجه با سند صحیح. -٣

 

                                         



 جهان آخرت           ٢١٦

را به زنا متھم نماید، در روز قیامت حد اش  کسی که برده«فرمود:  ج رسول خدا
 .١»راستگو باشداش  شود، مگر این که در گفته می شرعی بر وی اجرا

را تھمت بزند، در حالی که او از آن اش  س بردهھر ک«فرمود:  ج و نیز رسول خدا
ت ھمان گونه شود، مگر آن که واقعی می کار بری است، روز قیامت به او شالق زده

 .٢»باشد که او گفته است
اش، سوء استفاده کرده و با  ھر کس از قدرت و جایگاه یا زیرکی :گر بر ضعیفان سلطه

و بر آنان غلبه کند، خداوند در روز قیامت بر ضعیفان ستم روا داشته اش  نیرو و سلطه
 گیرد. می از او انتقام

 ج مردی به محضر آن حضرت«آمده است:  لچنان که در حدیث حضرت عایشه 
گویند و به من  می آمد و نشست و گفت: یا رسول الله! من دو برده دارم که با من دروغ

 گویم و آنان را می ناسزا برند، من نیز آنان را نمی کنند و از من فرمان می خیانت
 زنم، پس حال من با آنان چگونه است؟ می

گردد، اگر کیفر دادن تو به  می آنان با تو محاسبه ھای و نافرمانیھا  خیانتھا، دروغ
شود و نه به  می کند و نه به نفع تو می گناھانشان بود، این برایت کفایت ۀآنان به انداز

آنان کمتر بود، این برایت فضیلت است، و اگر کیفر زیانت، اما کیفر دادن تو نسبت به 
کیفر اضافی تو به انان، از تو قصاص  ۀدادن تو به آنان بیش از گناھانشان بود، به انداز

 شود. می گرفته
 زد:  می کرد و فریاد می گاه آن مرد مقداری عقب رفت و گریه آن

که الله تعالی فرموده است: ای  قرآن را نخوانده ۀفرمود: مگر آی ج آن گاه رسول خدا

ٖة ّمِۡن  ٔٗ فََ� ُ�ۡظلَُم َ�ۡفٞس َشۡ�  ٱۡلقَِ�َٰمةِِ�َۡوِم  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ َونََضُع ﴿ اۖ �ن َ�َن ِمۡثَقاَل َحبَّ
ۗ َوَ�َ�ٰ بَِنا َ�ِٰسبِ�َ  تَۡيَنا بَِها

َ
و ما ترازوی عدل و داد را در روز « .]٤٧اء: ی[األنب ﴾٤٧َخۡرَدٍل �

شود، و اگر به اندازۀ دانۀ  نمی ترین ستمی امت خواھیم نھاد، و اصًال به ھیچ کسی کمقی
سازیم و بسنده خواھد  می خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد، آن را حاضر و آماده

 .»بود که ما حسابرس و حسابگر باشیم

 صحیح مسلم. -١

 صحیح بخاری. -٢

 

                                         



 ٢١٧    هان آخرتج

یابم  نمی ن از اینیا رسول الله! من راه بھتری بین خود و آنا«گاه آن مرد گفت:  آن
 .١»گیرم که آنان آزادند می را گواه جز این که از آنان جدا شوم، شما

بنابراین، وقتی ظلم و ستم چنین سرانجامی خواھد داشت، پس مناسب است تا ما 
 از ستم روا داشتن بر دیگران بترسیم و از آن بر حذر باشیم. 

بر دیگران در روز  نکه ستم رواداشت اند فرموده ج در عین حال که رسول خدا
از ظلم و ستم «فرمود:  ج ی خواھد شد. آن حضرتھای  قیامت برای ستمگر تاریکی

 .٢»ی تبدیل خواھد شدھای  ت به تاریکیبپرھیزید، زیرا ظلم و ستم در روز قیام
ھر کس بر برادرش ستمی روا داشته، آبرویش را «فرمود:  ج و نیز رسول خدا

ی از او برداشته، پس باید امروز از او حاللی بطلبد، پیش از این که برایش ریخته یا مال
درھم یا دیناری باقی نماند، در آن روز اگر عمل نیکی داشته باشد، به عوض ستمش از 

شود و اگر عمل نیکی نداشته باشد، از گناھان کسی که بر وی ستم روا  می آن برداشته
 .٣»شود می حمیلرداشته شده و بر او تداشته است، ب

 حقوق حیوانات و چھارپایان
میان مخلوقات این است که نه تنھا در از جمله عدالت خداوند و باریکی حکمتش

 گیرد، بلکه حقوق حیوانات را نیز از یکدیگر می این که حقوق بندگان را از یکدیگر
 گیرد. می گیرد و از آنھا قصاص می

رسد،  می در روز قیامت حق ھر صاحب حقی به اھل آن«فرمود:  ج رسول خدا
 .٤»شود می وسفند شاخ دار قصاص گرفتهشاخ از گ بی حتی برای گوسفند
شود، چنان که اگر کسی در دنیا حیوانی را  می و حیوانات داوریھا  حتی بین انسان

 رسد. می آزار داده است، در روز قیامت محاکمه شده و و به کیفر گناھش

 سنن ترمذی و مسند احمد با سند صحیح. -١

 صحیح مسلم. -٢

 صحیح بخاری. -٣

 متفق علیه.  -٤

 

                                         



 جهان آخرت           ٢١٨

را زندانی کرده و تا ای  زنی به خاطر این که گربه«فرمود:  ج چنان که رسول خدا
این که مرده بود، عذاب داده شده و وارد دوزخ گردید، چون نه خود به او غذا و آب 

 .١»کرده تا از حشرات زمین تغذیه کندداده و نه او را رھا 
بندگان  ھای  بین دشمنیبنابراین، این اوج عدالت و انصاف است، زیرا خداوند 

 گیرد، و حق ھر صاحب حقی را به او می کند و حق ستمدیده را از ستمگر می داوری
گیرد و حق  می دھد، حق کسی را که مالش دزدیه شده است را از دزد و سارق می

 گیرد. می مستضعف را از ستمگر باز پس

 گواهان دادگاه قیامت
رخشد، آن گاه که خداوند برای داوری  می شدر روز رستاخیز، زمین با نور پروردگار

 شوند. خداوند می گردد و آن گاه پیامبران و گواھان آورده می بین مخاوقاتش متجلی

قَِت ﴿فرماید:  می َ�ۡ
َ
�ُض َوأ

َ
ِ  ٱۡلِكَ�ُٰب بُِنورِ َرّ�َِها َوُوِضَع  ٱۡ� َهَدآءِ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَِجآْيَء ب  ﴾ٱلشُّ

شود، و کتاب (و نامۀ اعمال به  می نور (تجّلی) خداوندگارش روشنو زمین با « .]٦٩[الزمر: 
 .»شوند می شود و پیغمبران و گواھان آورده می دست صاحبانش) گذاشته

شود و خداوند  می آن گاه در آن محکمه و دادگاه قیامت در میان آفریدگان داوری
گاه است و چیزی بر او پنھا ماند. چنالن  نمی نبر بندگانش گواه است و از احوالشان آ

ُ وَ ﴿ فرماید: می که الله تعالی ٰ َما َ�ۡعَملُونَ  ٱ�َّ و خداوند بر « .]٩٨[آل عمران:  ﴾َشِهيٌد َ�َ
 .»اعماِل شما گواه است

 دھند می گواھیھا  و امتش بر دیگر امت ج پیامبر ما
به به عنوان رحمت فرستاده است تا آنان را ھا  خداوند پیامبران را برای انسان

رحمت الله مژده داده و از عذابش بترسانند. ھمچنین برخی از اقوامشان راه ھدایت را 
 . اند پیشه کرده و برخی اعراض نموده و رویگردان شده
شود و ھمگی در برابر پروردگار  می وقتی در روز قیامت پیامبر با امتش گرد آورده

اھد بود که الله تعالی فرموده ایستند، آن گاه وضعیتشان آن گونه خو می مقتدر و حکیم

ِينَ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ است: ۡرِسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ�  ٱ�َّ
ُ
نَّ َعلَۡيِهم بِعِۡل�ٖ� َوَما  ٦ٱلُۡمۡرَسلِ�َ َلنَّ  َٔ أ فَلََنُقصَّ

 متفق علیه. -١

 

                                         



 ٢١٩    هان آخرتج

سوی آنان روانه  طور قطع از کسانی که پیامبران بهبه « .]٧-٦[األعراف:  ﴾٧ُكنَّا َ�ٓ�ِبِ�َ 
گاھانه برای آنان شرح می پرسیم و حتمًا از پیغمبران ھم می اند شده مًا آ

ّ
 پرسیم. * مسل

 .»دھیم؛ چرا که ما از آنان بدور نشده ایم می
شوند که پیامبران چیزی  می راه تکذیب را پیش گرفته و منکر این امرھا  وقتی امت

دھند که پیامبران  می و امتش گواھی ج انمگاه پیامبر ، آناند را به آنان ابالغ ننموده

ْ ُشَهَدآَء َ�َ ﴿فرماید:  می ، چنان که الله تعالیاند پیام الله را به آنان رسانده َُكونُوا ِ�ّ
 .»تا گواھانی بر مردم باشید« .]١٤٣[البقرة:  ﴾ٱ�َّاِس 

 یا یکد: لبیگو می شود. یامت، نوح فراخوانده میروز ق«فرمود:  ج رسول خدا
ه به تو گفته بودم) ابالغ کا (آنچه را ید: آیفرما ی. خداوند مخدمتم ۀپروردگارم! آماد

چ یھ  ند:یگو یرد؟ مکا به شما ابالغ یپرسند: آ ی. سپس از امتش مید: بلیگو ی؟ میردک
 گواه تو است؟ یسکد: چه یگو یامده است. خداوند به نوح مینزد ما ن یا ترساننده

ه او ابالغ نموده است و کد یدھ یم یاش. آن گاه شما گواھ د: محمد و امتیگو می

َوَ�َ�ٰلَِك ﴿د: یفرما یه خداوند بلند مرتبه مکنجاست یز گواه شماست. ایامبر نیپ
ْ ُشَهَدآَء َ�َ  َُكونُوا ٗة َوَسٗطا ّ�ِ مَّ

ُ
 ﴾َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗدا ٱلرَُّسوُل َو�َُ�وَن  ٱ�َّاِس َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

د. یامت، بر مردم، گواه باشیم تا روز قیانه رو قرار دادیملت م یکشما را « یعنی .]١٤٣[البقرة: 
 .١»بر شما گواه باشد جرم کامبر ایو پ

آید که یک نفر با او ھمراه  می در روز قیامت پیامبری«فرمود:  ج و نیز رسول خدا
آید که تعداد بیشتری با او  می و پیامبری اند آید که دو نفر ھمراه می است و پیامبری

شود: آیا پیامبرتان پیام  می شوند و به آنان گفته می گاه قومش فرا خواندهھمراھند، آن 
شود: چه  می گاه به پیامبر گفته د: خیر، آنگوین می الله را به شما ابالغ کرده است؟ آنان

گوید: محمد و امتش،  می او ای؟ دھد که تو پیام الله را به آنان رسانیده می کسی گواھی
شود: آیا این پیامبر پیام  می شود و از آنان پرسیده می خواندهفرا  ج آن گاه امت محد

فرماید: شما  می دھند: بلی، الله تعالی می الله را به امتش ابالغ نموده است؟ آنان جواب

 صحیح بخاری. -١

 

                                         



 جهان آخرت           ٢٢٠

به ما خبر داده است که پیامبران پیام  ج گویند: پیامبرمان می دانید؟ انان می از کجا
 .١»را تصدیق کرده ایمو ما او  اند شان رسانیدهھای الله را به امت

 دھد می تش گواھیمبر ا ج پیامبرمان
دھد که او پیام خدا را به آنان رسانیده و احکام  می بر امتش گواھی ج رسول خدا

نان را به ھر کار خیر ان را انذار و تبشیر نموده است، آالله را برایشان ابراز داشته و آن
فرماید:  می حذر داشته است. چنان که الله تعالیراھنمایی کرده و از ھر کار بدی بر 

ُؤَ�ِٓء َشِهيٗدا﴿ ٰٓ�َ ٰ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا بَِك َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

 .]٤١[النساء:  ﴾٤١فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ

ای محّمد!) چگونه خواھد بود بدان گاه که از ھر مّلتی گواھی بیاوریم و تو را (نیز به «(
 ؟»بر (قوم خود، از جمله) اینان بیاوریمعنوان) شاھدی 

ۡخَبارََها﴿ :ۀآی ج گوید: رسول خدا می س ابوھریره
َ
ُث أ  .]٤[الزلزلة:  ﴾٤يَۡوَم�ِٖذ ُ�َّدِ

 را تالوت نموده و آن گاه فرمود: آیا» گوید می آن روز که زمین از اخبارش سخن«
 ج دانند. آن حضرت می دانید: اخبار زمین چیست؟ صحابه گفتند: خدا و رسولش بھتر می

فرمود: اخبار زمین این است که علیه ھر برده و کنیزی آنچه را که بر پشتش انجام 
گوید: وی فالن و فالن روز بر پشت من این عمل و این  می دھد و می داده است، گواھی

 .٢»نجام داده است، این است اخبار آنعمل را ا
از زمین خود را محافظت نمایید؛ زیرا زمین مادر «فرمود:  ج و نیز رسول خدا

که زمین آنھا دھد مگر این  نمی شماست، و ھیچ کسی ھیچ عمل خوب یا بدی را انجام
 .٣»را بازگو خواھد کرد
کند و خدایی که چیزی بر او  می داند که او با الله تعالی مالقات می پس وقتی بنده

 ؟»کند می ن کار جرأت پیداماند، پس چگونه بر آ نمی پنھان

 مسند احمد با سند صحیح. -١

 سنن ترمذی و گفته این حدیث حسن و صحیح است. -٢

 مسند احمد. -٣

 

                                         



 ٢٢١    هان آخرتج

 گواھی اعضای بدن علیه انسان
گیرد و  می شنود، دستی که با آن می نگرد، گوشی که با آن می چشمی که با آن

رود، و حتی پوست بدنش از ھر موضعی، علیه انسان  می کند، پایی که با آن می کسب
 گوید. می دھد و ھمچنین ساق دست، شکم، پشت و ران سخن می گواھی

يِۡديِهۡم َو�َۡشَهُد  ٱۡ�َۡومَ ﴿فرماید:  می نان که الله تعالیچ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوتَُ�ّلُِمَنآ �

َ
ٰٓ أ َ�ۡتُِم َ�َ

رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِسُبونَ 
َ
نھیم، و  می شان مھرھای امروزه بر دھان« .]٦٥س: ی[ ﴾٦٥أ

و) چیزھایی  اند داده می انجام گویند، و پاھایشان بر (کارھایی که می شان با ما سخنھای دست
  .»دھند می ، گواھیاند آورده می که فراچنگ

رُۡجلُُهم بَِما َ�نُواْ ﴿فرماید:  می و نیز خداوند
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َو�

َ
يَۡوَم �َۡشَهُد َعلَۡيِهۡم �

بر کارھایی  در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان« .]٢٤[النور:  ﴾٢٤َ�ۡعَملُونَ 
 .»دھند می گواھی اند که کرده

 .آیند! می که اعضای بدن گواھی داده و به سخن درای  ای دریغا! از صحنه
به  ج نشسته بودیم که آن حضرت ج گوید: ما در محضر رسول خدا می س انس

دانید: من چرا خندیدم؟ صحابه گفتند: خدا و  می آیا«خنده در آمد و آن گاه فرمود: 
دانند. فرمود: من از خطاب بنده به پروردگارش به خنده آمدم، آن گاه  می بھتررسولش 

گوید: خدایا!  می گوید: بلی، او می دھی؟ خداوند نمی گوید: خدایا! مرا از ستم پناه می که
فرماید: امروز کافی است که  می خداوند ١من کسی جز گواھی خودم را قبول ندارم.

دھانش ُمھر  ندگان گرانقدر گواھی دھند،آن گاه برخودت، گواه خودت باشی و نویس
شود که سخن بگویید، آنھا اعمالی را  می شود و به اعضای بدنش دستور داده می زده

شود تا سخن گوید، او به  می کنند، آن گاه به او اجازه داده می ، بازگواند که انجام داده
 .٢»کردم می طر شما دفاعید، من به خاگوید: دوری باد بر شما و گم شو می اعضایش

 پذیرد، و نمی ، شھادت ھیچ کسی از فرشتگان و ...اش  یعنی این انسان بر اثر شدت دروغگویی -١
دھم، آن  می گوید: جز خودم گواھی کسی دیگر را قبول ندارم، من خودم به عملکردم گواھی می

 رسد که سخن بگویند. می شود و به اعضایش دستور می گاه دھانش قفل
 صحیح مسلم. -٢

 

                                         



 جهان آخرت           ٢٢٢

انجام  رسد تا نسبت به آنچه می آری، به اعضایش، از قبیل دست ، پا و... دستور
ھا  شود و از زشتی می زبان گشوده و آدمی رسواھا  گاه آن ، سخن بگویند. آناند داده

 شوند. می مغرور رسوا ھای شوند و انسان می دارند و امور پنھان آشکار می پرده بر
شنود و  می گویند در حالی که آدمی می اعضای بدن اعتراف نموده و سخنوقتی 

اختیاری ندارد تا زبان اعتراض بگشاید، چون زبان قفل شده و از سخن گفتن باز داشته 
گاه به نکوھش و  شود تا سخن بگوید، آن می شده است. آن گاه به او اجازه داده

خواستم شما را از  می کردم و می دفاع گوید: من از شما می پردازد، و می سرزنش آنان
 .آتش دوزخ برھانم!

در میان سخنانش در مورد مورد سؤال قرار گرفتن بندگان در روز  ج رسول خدا
 قیامت فرمود: 

گوید: خدایا!  می گوید. وی می کند و به او نیز چنین می آن گاه با نفر سوم مالقات«
و نماز خواندم و روزه گرفتم و در راه تو من به تو و کتابت و پیامبرانت ایمان آوردم 

شود:  می آن گاه به او گفتهگوید.  می سخنھا  تواند از خیر و خوبی می انفاق کردم و تا
اندیشد که آن گواھان چه کسانی  می آیا گواھانمان را علیه تو بیاوریم؟ او در خودش

شود و به  می ر زدهگاه بر زبانش مھ دھد؟ آن می خواھند بود؟ چه کسی علیه من گواھی
شود: سخن بگویید و ران، گوشت و استخوان  می ش گفتهھای ران، گوشت و استخوان

آورند، این بدان جھت است تا برایش عذری باقی  می ، بر زباناند آنچه را که انجام داده
 .١»شود می ت که خداوند بر او خشمگیننماند و این فرد منافق است و کسی اس

 درختانو ھا  گواھی سنگ
به نفع یا زیان انسان گواھی دھند از جمله این که در روز قیامت ھا  درختان و سنگ

دھند و این از فضیلت اذان است که ھر کسی از جن، انسان،  می بر مؤذن گواھی
 ج دھد. چنان که رسول خدا می که اذان را بشنود، برای او گواھیھا  درختان و سنگ

شنود، مگر این که در  نمی ی دیگری صدای اذان راھیچ جن و انسان و چیز«فرمود: 
 .٢»دھد می و گواھیروز قیامت برای ا

 نجوا...

 صحیح مسلم. -١

 صحیح بخاری. -٢

 

                                         



 ٢٢٣    هان آخرتج

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آن که مورد محاسبه قرار گیرید، 
 و اعمالتان را وزد نمایید، قبل از آن که علیه شما وزن شوند، 

 بزرگ در نزد خداوند آماده کنید. ۀو خود را بر عرض
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