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   مقدمه

علما،   شیء، فهو القادر علی کل شیء، أحاط مبخلوقاته  الذی ال یعجزه  احلمد هللا
من عدم، و إلی العدم یصیرهم، مث یعیدهم   عزة و حکما، انشأ عبادهو قهرهم 

  .الی احلیاة مرة اخری اذا شاء بعثهم و اعادهتم
اجملتبی، صاحب الشفاعة العظمی   املصطفی، و رسوله  سلم علی عبدهأصلی و أو 

امجعین، و علی من تبعهم باحسان الی یـوم    و صحبه  و املقام احملمود، و علی آله
  .ینالد

  
دان موضوع اختصاص و ب دنكقيامت بحث مي  در باره  كهاست اين دومين كتابي 

  .دارد
  .باشد مياين كتاب مشتمل بر چهارده فصل و يك مقدمه  

هـاي قيامـت را ذكـر     در فصل اول نـام ايم و  در مقدمه به تعريف قيامت پرداخته
 ايـن نـام گـذاري را   م و حكمت و فلسفه ا هترين آنها را معرفي كرد نموده و معروف

  .ايم براي خوانندگان عزيز بيان نموده
اول بشر در شيپور كه هنگام دميدن  انهدام و هزيمتي اختصاص دارد  بهفصل دوم 

براي بيان و تعريـف  . با آن مواجه مي شود و تمام موجودات زنده را از بين مي برد
تي كـه ايـن حادثـه    دفعـا مأمور و روز واقعه و تعـداد  ي  و بيان صفات فرشته شيپور

ورد را به نظـر خواننـدگان عزيـز    هولناك رخ مي دهد، نصوص وارد شده در اين م
  .رسانيم مي

  .و حالت بندگان در آن اختصاص دارد نشرفصل سوم به نحوه بعث و 
دارد كـه حشـر بـر روي آن انجـام      فصل چهارم به كم و كيف زميني اختصـاص 

  .گيرد مي
دال بر بعث و رد كساني كه منكر آن هستند، مي ل يذكر دال و فصل پنجم در بيان

   .باشد
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ه آنها در مورد قيامت بحث همنزد پيامبران و اينكه اما فصل ششم در بيان قيامت 
در اين  اند، همچنين د آن حادثه هولناك را توضيح دادهخو يها اند و براي امت كرده

  .ديده استفصل مطالبي پيرامون قيامت از كتب اهل كتاب امروزي بيان گر
بيـده شـدن   فصل هفتم به ذكر احاديث مربوط به سنگيني حادثه قيامت و بيان كو

ها و به حركت در آمـدن  كوه ها و شكاف و آتش گرفتن دريا زمين و از هم پاشيدن
و شكفاتن آسمان و درهم پيچيدن خورشيد و تاريك شدن ماه تابان و پراكنده شدن 

  . بحث مي كند ستارگان
پيرامون احوال مردم در روز قيامت سخن به ميان آمـده اسـت و   در فصل هشتم، 

فار مشـرك، نـا فرمـان گنـاه كـار و      ك: شوند م در آن روز به سه دسته تفسيم ميمرد
  .كارپرهيزگاران نيكو

  .ي، عداوت و نابودي كردار كفار در اين فصل بيان مي شودنمذلت، خواري، دش
د در اين موقف خطرناك به شـدت  ار بگناهكاران و نافرمانان به خاطر گناه و كرد

  .ات مي شوندمجاز
آيـد، همچنـين   به ميان مـي  ؤمنان هم در اين روز سخت مامنيت و آرامش بحث 

  .ها مي شود، بيان مي گرددكويي كه موجب نجات و امنيت انسانبرخي از كردار ني
رسـول اسـالم    مخصـوص و مقام محمود كه  كبريدر فصل نهم پيرامون شفاعت 

نزد پروردگار سـفارش   صاهللا رسولمبني بر اينكه ، ن به ميان آمده استاست، سخ
داونـد بـا فرسـتادن    خ. مي كند تا بندگان را از شرايط سخت روز قيامت رها سـازد 

ي محاكمه را به اتمام مي رسـاند   بهشت و دوزخيان به سوي جهنم قضيهبهشتيان به 
  .و بدان فيصله خواهد داد

اين فصـل طـوالني   . پاداش سخن گفته شده است در فصل دهم درباره حساب و
كـه در آن روز مـورد    و كسـاني  شاست، درباره معني و مفهوم حساب و فرا رسيدن

گيرند و ضوابطي كه بر اساس آن حساب صورت مي گيـرد، امـوري    سوال قرار مي
، گـردد كه درباره آنها سوال مي شود و عملي كه بنده نخست درباره آن مؤاخذه مي 

  .ميان آمده استسخن به 
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در اين فصل مـورد بحـث قـرار     اقسام سه گانه حساب، مناقشه، معارضه و معاتبه
  .اند گرفته

  .اختصاص دارد بررسيمظلومان و نحوه حال فصل يازدهم، پيرامون رسيدگي به 
موازنه اعمال و عقيده اهـل سـنت و جماعـت در مـورد     بحث در فصل دوازدهم 

سنجش قرار مي گيرنـد و كـرداري كـه تـرازوي      كيفيت موازنه و كرداري كه مورد
  .دآي ال را سنگين مي كنند، به ميان مياعم

، وسعت، حـالوت آب و  كوثردر فصل سيزدهم احاديثي را كه مربوط به حوض 
ن آصفاء آن و ويژگي كساني كه از آن آب مي نوشند و كساني كه از وارد شدن بـه  

  .آمده استبحث به ميان ، مي گردندمنع 
ي مردم در محشر و بعد از آن رهسپار شدن بـه  در مورد گردهماي هاردهمفصل چ

سوي بهشت يا جهنم و پل صراط و عقيده اهل سنت و جماعت در ايـن مـورد بـه    
  .بحث و مناقشه كشيده مي شود

از خداوند متعال مسئلت دارم كه در آن روز ما را از جملـه فـائزين و رسـتگاران    
 گناهان ما را مورد مغفرت قرار دهـد  و ف نظر كندهاي ما صر از لغزش دهد وقرار 

اي وجـود نـدارد، مـا را     روزي كه هيچ سايهدر و  مقام و منزلت ما را بلند گرداند و
  . اسكان فرمايدزير سايه خود 

  »انه مسيع قريب جميب«
  .و صلی اهللا و سلم علی عبده و رسوله حممٍد و علی آله و صحبه و سلم

  
  سليمان اشقر عمردكتر 

  كويت
  1406/ رمضان/ 18

26/5/1986  



 



 

  

  پيشگفتار
  كبريقيامت شناسايي 

ي پابرجـا زنـدگاني و حيـات را بـر      زنـده   خداوندگار هميشه  رسد كه روزي فرا مي
  : روي زمين به پايان مي رساند و نابود مي سازد

  m  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  ol ٢٧-٢٦: الرمحن  
و    . گردنـد  ي كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا ميهمه چيزها و همه كسان(

  ) . ماند و بس تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي

 m  kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص  
  )شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي(

كه خداوند بندگان را جهت محاسبه اعمال دنيا در ديوان رسد  فرا ميسپس زماني 
بنـدگان در آن روز بـا شـرايط    . آنان را احضار مي كند ودوباره زنده نموده ، عدالت
ر كساني كه با انجام اعمال نيكو خـود را بـراي   گم، ختي مواجه خواهند شدسبسيار 

در خاتمـه آن روز مـردم   . تگار نخواهـد شـد  سـ احدي ر، آن روز مهيا ساخته باشند
  . شونددوزخ سوق داده مي  يابسوي دارالقرار، يعني بهشت 

  .همان روز  قيامت كبري استآن روز، 
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  فصل اول
  نامهاي روز واپسين

 ز آن فرا رسيدن حشر و نشـر را بـا نامهـاي   روز نابودي زمين و بعد اخداوند متعال 
تـا آنهـا را    انـد  بر آن داشـته سعي  ، گروهي از علمامتفاوتي نام گذاري فرموده است

ء اسماتعداد  قالني، قرطبي، امام غزاليسبنابر اظهارات ابن حجر ع. يكجا جمع كنند
  1.دنمي رسنام به پنجاه قيامت 

اما تفسـير آنهـا را از   . دهمراه توضيح و تفسير نقل مي فرمايقرطبي اين اسماء را 
 خالل تفسير و نقـل  نوشته ابن العربي اخذ كرده است و در» سراج المرتدين«كتاب 

  .تافزوده اسدان بخود نيز مطالبي را قول ايشان 
ابو محمـد غزالـي   و » سبل الخيرات«ابن نجاح در كتاب ز بزرگان مانند رخي او ب

بدون شرح و تفسـير آنهـا را   » عيون االخبار«و ابن قتيبه در  »احياء العلوم«در كتاب 
  . بيان مي فرمايند

  .كدام اكتفا مي كنيمن اسماء و با تعريف كوتاهي از هرما به ذكر مشهورترين اي

                                           
  )١١/٣٦٩: (فتح الباري . ١
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  م هاي روز قيامتمشهورترين نا

  ةيوم القيام -1
  : مانند. اهللا وارد شده است هفتاد آيه از آيه هاي كتاب دراين نام  

 m  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  A
  T  Sl ٨٧: النساء  

در روزي ) گردانـد و  بعد از مرگ زنده مي(حتماً شما را . جز خدا، خدائي نيست(
و چـه  ) گويـد  خدا است كه اين را مـي .(آورد گرد مي آن نيست) قوعو(كه شكّي در 

  ) ! ؟ كسي از خدا راستگوتر است

 m  XW   V  U  T  S  R  Q  Pl ٩٧: اإلسراء  
از (كور و الل و كر ) كشانده و(و ما در روز رستاخيز ايشان را بر روي رخساره ( 

اي كه بر اثر  به گونه. مداري و به صحراي محشر گسيل مي(گردانيم  جمع مي) گورها
شـنود و زبانهايشـان قـادر بـه      بيند و گوشهايشان نمي پريشاني حال چشمانشان نمي

  ) ). باشد تكلّم نمي

m   U  T  S  R   Q  P   O  N  M  L
  WVl ٤٥: الشورى  

واقعاً زيانكاران كسـانيند كـه در روز قيامـت    : گويند مؤمنان مي) در اين هنگام( (
  ) ! خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند) اي وجودسرمايه گرانبه(

عـرب جهـت    واعد لغتقاء تانيث طبق تو . در لغت، مصدر قام يقوم است قيامة
مبالغه بر آن داخل شده است كه كارهاي بسيار بزرگي در آن روز انجام مي گيـرد و  

  .بدان جهت كه مردم در آن روز در محضر خداوند مي ايستند
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  وم اآلخري - 2

 m  S   R  Q  P  O  N  M  L  K   Jl   

  ١٧٧: البقرة
و يا ذاتاً روكـردن بـه خـاور و بـاختر، نيكـي بشـمار       (نيست ) تنها همين(نيكي (
كسي است كه به خـدا و روز واپسـين و فرشـتگان و    ) كردار(بلكه نيكي ). آيد نمي

  )و پيغمبران ايمان آورده باشد) آسماني(كتاب 

 mf    e  d  c    rq    p  o  n  ml  k  j  i  h   g
  x  w  v  u  t   sl ٢٣٢: البقرة  

همان چيـزي اسـت   ) احكام حكيمانه همراه با ترغيب و ترهيبي كه گذشت(اين (
. شوند كه به خـدا و روز رسـتاخيز ايمـان دارنـد     كه كساني از شما بدان پند داده مي

د عالئق و روابط اجتماعي و تطهيـر  از نظر رش(براي شما ) اوامر و نواهي الهي(اين 
از ممانعـت  (تـر   تـر و پـاكيزه   پربركت) نفوس از زنگ بدگمانيها و آلودگيهاي محيط

مصـالح اجتمـاعي بشـري و فوائـد     (است، و خدا ) زنان از ازدواج با ديگران و غيره
 اسرار اين اوامر و نواهي را چنان كه شايد و(داند و شما  مي) نهفته در اين احكام را

  ). دانيد نمي) بايد

 m     q  p  o  n  m  l  k  j  il ١٨: التوبة  
آبادان سازد كه به خدا و ) با تعمير يا عبادت(تنها كسي حق دارد مساجد خدا را (

  )روز قيامت ايمان داشته باشد
در آيات ديگر قرآن با آخرت يا دار اآلخرت نام گذاري شده است، خداونـد مـي   

  : فرمايد

 m b  a  `   j  i  h  g  f  e   dcl ١٣٠: البقرة  
و او در جهـان  ) و سمبل و رهبر ديگران كرديم(ما او را در اين جهان برگزيديم (

  ).است) مقرّب درگاه الهي(ديگر، از زمره شايستگان 

m    ÃÂ  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  ºl   

  ٧٤: النساء
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و (فروشـند   به آخـرت مـي  بايد در راه خدا كساني جنگ كنند كه زندگي دنيا را (
  )).كنند فاني را با باقي معاوضه مي

 m  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹l   

  ٨٣: القصص
ر و    ما آن سراي آخرت را تنها بهره كساني مي( گردانيم كه در زمين خواهـان تكبـ

طلبـي و   و دلهايشان از آلودگيهاي مقـام (جويند  استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي
  ) بيني و تباهكاري، پاك و پالوده است طلبي و بزرگ شهرت

 m  R  Q  P   O  NM  L     K  J  Il ٦٤: العنكبوت  
چرا كه به .  (و زندگي سراي آخرت زندگي است، اگر فهم و شعور داشته باشند(

  )).دنبال زندگي جهان مرگ است، ولي آخرت جاودانگي است
بعـد از آن روز، روز ديگـري نخواهـد     چوند، نامن بدان جهت ان را يوم آخر مي

  .دآم

  الساعه  -3

   m  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~l : خداوند مي فرمايد

  ٨٥: احلجر
و (رسـد   گمـان روز رسـتاخيز فـرا مـي     ، و بي)گردند آفرينش به كناري پرت مي(

تباهكاران عالوه از مكافات دنيـوي، بـه عـذاب و عقـاب سـخت اخـروي گرفتـار        
و بزرگوارانه و حكيمانه به (گذشت زيبائي داشته باش !) اي پيغمبر(پس ) دگردن مي

m  T  S  ). دعوت خود ادامه بده و در برابر اذيت و آزار كفّار شـكيبائي كـن  

  W   V   Ul ١٥: طه  
) از بنـدگان (آن را ) موعـد (خـواهم   مـن مـي  . رستاخيز به طور قطع خواهد آمد(

  ) . .آماده باش دائم بوده مردمان در حالت(پنهان دارم تا 

 m  K  J   I  H  G  F  ED  C  B  Al   
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  ١: احلج
). و به ياد روز قيامت باشـيد (پروردگارتان بترسيد ) عقاب و عذاب(از ! اي مردم(

هنگامه رسـتاخيز، چيـز   ) انفجار جهان و فرو تپيدن اركان آن، در آستانه(واقعاً زلزله 
  ). است) انگيزي و حادثه هراس(بزرگي 

ـ  ساعت كلمه: قرطبي مي گويد زمـان نـا محـدودي     راي است كه در لغت عربي ب
بخشـي از يـك شـبانه روزي كـه معيـار      د و در عرف و اصطالح به گرداطالق مي 

تعريف بـه  » ال « همراه الساعه . ، اطالق مي شودتشخيص زمان براي جهانيان است
نيـز  » اآلن«و آن را  كه در حال سپري كردنش هسـتيم، مـي باشـد    معني زمان حاضر

نام گذاري شده است كه زمانش نزديك » الساعه«و قيامت بدان جهت به . گويند مي
و  چيزي كه وقوعش حتمي باشد، نزديـك اسـت  هر » كل آت قريب«زيرا كه . است

علت نام گـذاري قيامـت بـه سـاعة، وقـوع      ن را نزديك مي دانند، آدر عرف عرب 
بـدان  : گوينـد  بعضيها مي، دبه وقوع مي پيوندز حوادث دلخراشي است كه در آن رو

  1.اي به صورت ناگهاني صورت مي گيرد در لحظهگويند كه  جهت آن را الساعه مي

  يوم البعث -4
  : خداوند مي فرمايد

 m g  f  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |l ٥: احلج  
داريـد،    ترديـد ) مردگان و زندگاني دوباره ايشـان (اگر درباره رستاخيز ! اي مردم(

مـا  :) اي از قدرت الهي پي ببريد و به خـود آئيـد   بدين نكته توجه كنيد تا به گوشه(
  )آفرينيم شما را از خاك مي

 m  ~}  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  ql   

  ٥٦: الروم
شما بدان انـدازه كـه   : گويند كساني كه بديشان علم و ايمان عطاء شده است، مي(

  ) ايد  تا روز رستاخيز ماندگار بوده) در دنيا و جهان برزخ(موده بود خدا مقدر فر

                                           
 . ٢١٦التذکرة قرطبی ص . ١
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برانگيختن مردگان و  دگان استمربعث به معني زنده كردن : مي گويد منظورابن 
  1. يعني زنده كردن براي روز حساب و كتاب

  يوم الخروج -5

   m  p  o  n  m  lk  j  i  hl : خداوند مي فرمايد 

  ٤٢: ق
شـنوند، آن روز،   را راست و درست و چنانكه بايـد مـي  ) رستاخيز( روزي فرياد(

  ) . است) مردگان از ميان قبورشان(روز بيرون آمدن 

 m  d   c  b  a        `  _   ^      ]    \  [l ٤٣: املعارج  
شـوند، گـوئي كـه بـه سـوي بتهايشـان        آن روزي كه از گورها شتابان بيرون مي(
  ) ! دوند مي

 m  K  J  I   R  Q        P  O  N  M  Ll ٢٥: الروم  
ميرانـد، و ايـن نظـم و نظـام را خـراب       كه بخواهد مردمـان را مـي  (بعدها وقتي (
خوانـد و شـما فـوراً     شما را از زمين با ندائي فرا مي) گرداند، و براي زنده شدن مي

  ).آئيد بيرون مي) مطيعانه و شتابان از زمين(
گذاري شده است كه بندگان در آن روز بـا   ج نامقيامت بدان جهت به يوم الخزو
  .دميدن صور از قبرها بيرون مي آيند

  القارعه -6

ــد مــي فرمايــد m   T  S  R  Q  P  O  N  M  L : خداون

  Ul ٣ – ١: القارعة  

                                           
  ).١/٢٣٠) (ث- ع- ب(لسان العرب، ماده  . ١
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داني بالي بـزرگ   تو چه مي   ! ؟ بالي بزرگ چيست و چگونه است   ! بالي بزرگ(
  ) ! ؟ چيست و چگونه است

 m  ª    ¯   ®  ¬   «l ٤: احلاقة  
  ) .درهم كوبنده را تكذيب كردند) رخداد راستين(قوم ثمود و قوم عاد (

مي گويند كـه تـرس و بيمنـاكي    » القارعه«قيامت را بدان جهت : قرطبي مي گويد
در عربي گفته مـي  . و موجب ضربان شديد قلب مي گردددلها را تكان مي دهد ، آن

  . يعني آفت ها و سختي هاي روزگار دامنگير آنان شد» هراصابتهم قوارع الد«: شود
  : خنساء مي گويد

  و اوجعين الدهر قرعاً و غمراً    تعرفين الدهر هنشاً و حزاً
اين است كه زمانه با آفت هاي بزرگ و كوچك خود، مرا پريشـان و   دف شاعره

  1.دردمند كرده است

  يوم الفضل -7

   mÄÃ  Â  Á  À  ¿     Æ  Ål : خداوند مي فرمايد

  ٢١:الصافات
ايـن، روز داوري و حسابرسـي اسـت، همـان     :) شـود  و بديشان پاسخ داده مـي ((

  ) . ناميديد روزي كه در دنيا دروغش مي
 m  £  ¢  ¡  �~  }  |l ٣٨: املرسالت  

مؤمنان (و جداسازي ) در ميان مردم(امروز، روز داوري :) شود بديشان گفته مي((
اسـت، شـما را بـا همـه     ) و باالخره بهشـتيان از دوزخيـان   از كافران و حق از باطل

  ) . ايم پيشينيان گرد آورده

 m  g  f      e  d  c  bl ١٧: النبأ  

                                           
  . ٢٠٩: تذكرة . ١
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حق از باطل، و حقـائق از  (و جدائي ) خداوند جهان در بين مردمان(روز داوري (
  )است) رستاخيز همگان(، وقت مقرّر )اوهام، و مؤمنان از كافران

نام گـذاري شـده اسـت كـه خـداود بـه       » يوم الفصل«ن جهت به روز قيامت بدا
قضـاوت  آنها ميان اختالف و خصومت هاي بندگانش در آن روز خاتمه مي دهد و 

  : ، در ايه ديگر مي فرمايدمي كند

 m  a   `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  vl   

  ٢٥: السجدة
از (رد اخـتالف ايشـان   پروردگار تو، روز قيامت، ميان آنان درباره چيزهـاي مـو  (
و هر يك را به جـزا و  (كند  داوري مي) مسائل دين، رستاخيز، ثواب، و عقاب: قبيل

  )).رساند سزاي خود مي

  يوم الدين - 8

_   `        m  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a : خداوند مي فرمايد

  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k
¡�  ~  }     ¥  ¤  £  ¢l ١٩ – ١٤: االنفطار  

در روز سزا و    .و مسلّماً بدكاران در ميان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد(
و آنان هيچ گاه از دوزخ بيرون   . سوزند گردند و با آتش آن مي جزا داخل آن مي

داني كه روز سزا و جزا  تو چه مي!) اي انسان. (شوند آيند و از آن دور نمي نمي
   ؟ داني كه روز سزا و جزا چگونه است چه مي!) اي انسان(آخر تو    ؟  چگونه است

تواند بكند و از دست كسي  روزي است كه هيچ كسي براي هيچ كسي كاري نمي
براي كسي كاري ساخته نيست، و در آن روز فرمان، فرمان خدا است و بس، و 

  ). گردد كارو بار كالً بدو واگذار مي

 m »   º  ¹    ¾  ½  ¼l ٢٠: الصافات  
  ) ! اين، روز جزا است! اي واي بر ما: و خواهند گفت(

  : گويد مي عرب زبانشاعر . ب و پاداش استادين در لغت عربي بمعني حس
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  حصادک یوماً ما زرعت و امنا          یدان الفتی یوماً  کما هو  دائن
گونه پاداش وان را همان مان جگبي درو كني و  يدبااي روزي  آنچه را كه كاشته(
  )داد دهند كه خود ديگران را پاداش مي مي

مي گوينـد، چـون خداونـد در آن روز بنـدگانش را     » الدين  يوم« روز قيامت را 
   .كند و در نهايت پاداش مي دهد محاسبه مي

9- ةاخّالص  

  ٣٣: عبس m  Ë  Ê  É  Èl  : خداوند مي فرمايد
  ) . برآيد) نفخه صور دوم(خراش  انگيز گوش هنگامي كه صداي هراس(

نخسـتين  (به معني نفخـه اولـي   : هصاخّ: عكرمه گفته است: قرطبي مي گويدامام 
: گويد طبري مي. است) دميدن صور دوم(وم به معني نفخه د: هو الطام) دميدن صور

يعني چنان صدايش را بلند كرد كه او را كَر كرد و توان شـنيدنش  ) صخ فالن فالناً(
  . گرفتاو از را 

همان صدا را مي گويند كه پرده گوش را پاره كرده  »هصاخّ«: گويد ابن العربي مي
ي اين جمله در اوج فصاحت اسـت، حتـ  سلب مي كند، از شنونده و توان شنيدن را 

  : اند برخي از نوجوانان تازه سن گفته
  »اصم بک الناعی و ان کنت امسعاً«
  )مرگ شنوايي از تو سلب شد چند شنوا بودي، ولي با شنيدن پيامهر(

  : شاعر ديگر مي گويد
  اصمين سريهم ايام فرقتهم            فهل مسعتم بسري يورث الصمما

اي كـه جـدا شـدن و رفـتن      رفتنش كر شدم، آيا تا حـاال شـنيده  در روز فراق با (
  .)موجب از دست دادن شنوائي شود؟

، انسـان چيـزي از دنيـا    سوگند به ذات اقدس الهي با شنيدن صداي روز واپسين 
  1.نمي شنود و گوشش براي شنيدن احوال قيامت مهيا مي گردد

                                           
  . ٢٢٧: تذكره . ١
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ة، يعني صـداي فـرا رسـيدن روز    خصا: ابن كثير از بغوي نقل مي كند كه فرموده
صدا به قدري بلند و گوش خـراش  قيامت، علت نام گذاري به صاخة اين است كه 

  1.گوش انسان را كر مي كند است كه

  الكبري ةامالطّ -10

  ٣٤: النازعات m  ¡   �   ~    }  |l : خداوند مي فرمايد
  ) .رسد فرا مي) فرساي قيامت و بالي سخت طاقت(هنگامي كه بزرگترين حادثه (  

ي بـزرگ و خطرآفـرين،    چون از هر حادثه گويند مي» طامه«قيامت را بدان جهت 
ي ي ديگـر  يامت در آيهي قخداوند براي بيان عظمت و بزرگ. تر است باالتر و عظيم

  : فرمايد مي

 m  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Çl ٤٦: القمر  
از كشـتن و  (تـر   تـر و تلـخ   بلكه موعدشان قيامت است، و قيامت بالي آن عظيم(

  ) . است) اسارت اين جهاني براي ايشان
: طم الشـي  «از قول  چيره كننده است،غالب و به معني » مةالطا«: گويد قرطبي مي

ي  ن حادثه و شدت قيامـت بـر هـر حادثـه    ، چوشده هگرفت»غلبه پيدا كردبلند شد و 
بـراي آن شايسـته و بالنـده    » طامـة  « ، به كار گرفتن لفـظ  ديگري غلبه پيدا مي كند

  . است
ي يصـدا : مـي گوينـد   برخي هميعني نفخه دوم و : ةالطام: گويد حسن بصري مي

  2.ي شوداست كه هنگام سوق دادن جهنميان به سوي دوزخ ايجاد م

                                           
  ).٧/٢١٧: (تفسري ابن كثري . ١
  . ٢٢٧: تذكرة قرطيب . ٢
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  ةيوم الحسر -11

m  K  J  I  H  G      F  E  D  C  B  A         : خداونــد مــي فرمايـــد  
  M   Ll ٣٩: مرمي  

آن هنگـامي  . بترسان) كه رستاخيز است(ظالمان را از روز حسرت !) اي پيغمبر((
گيرد و وقت حسـاب و كتـاب فـرا     چيز دنيا پايان مي همه(گذرد و  كه كار از كار مي

اند و  بسر برده) عمر گرانمايه را(ايشان در غفلت ) بينند كه د، و ستمكاران ميرس مي
  ) . اند ايمان نداشته) به قيامت و بهشت و دوزخي(

انسـانها در آن روز بـه    چـون روز قيامت را بدان جهت روز حسرت مي گوينـد،  
و كفار هم به خاطر نداشتن ايمان زانـوي غـم    مي خورندشدن نادم شده و حسرت 

  : داوند در بيان اين حالت مي فرمايدخ .به پيشاني مي گيرند

 m  c  b  a  `  _      ~  }    |  {  zy   x          w  v    u  t
  e  dl ٣١: األنعام  

و حساب و كتاب و مجـازات  (پندارند  مسلّماً آنان كه مالقات با خدا را دروغ مي(  
تـا آن گـاه كـه    ) دهنـد  كار خود ادامه ميدارند و به ان و مكافات آخرت را باور نمي

و در هنگامـه رسـتاخيز سـخت پشـيمان     (بيننـد   رسد، زيان مي ناگهان قيامت فرا مي
در دنيـا كوتـاهي   ) چـرا غافـل بـوديم و   !  (افسوسـا و دريغـا  : گويند مي) شوند و مي

  )كرديم
يه، حسرت و پشيماني كفار را هنگام ورود به عذاب بـراي  داوند در اين چند آخ

  : بندگان به تصوير مي كشد

 m  Ú  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í
   Û  N  M    L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B   A

  V  U   T  S  R  Q  P  Ol ٥٨ – ٥٦: الزمر  
خـدا  ) طاعـت و عبـادت  (چه كوتاهيها كه در حـق  ! دردا و حسرتا: كسي نگويد(
يا اين كه    .ام بوده) آئين يزداني(كنندگان  من از زمره مسخره! و فسوسادريغا . ام كرده
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بـدان   -يا اين كه   شدم كرد از زمره پرهيزگاران مي اگر خداوند راهنمائيم مي: نگويد
ر       : نگويد -كند  گاه كه عذاب را مشاهده مي كاشـكي بازگشـتي بـه دنيـا بـرايم ميسـ

  ) ! بود تا از زمره نيكوكاران گردم مي
كـه سـران كفـراز    گيـرد   دت مـي و شرسد  اوج خود مي هو حسرت كفار زماني ب

  .تبري مي جويندخود  يهارو هپيروان و دنبال

 m  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |

   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «l ١٦٧: البقرة  
داشتيم تا از آنـان   مي) به دنيا( كاش بازگشتي: گويند پيروان مي) در اين موقع(و (  

و ناآشـنايمان  (از مـا بيـزاري جسـتند    ) امـروزه (بيزاري جوئيم، همان گونه كه آنان 
زا و انـدوهباري   اين چنين خداوند كردارهايشان را به گونـه حسـرت  ) آري. ناميدند

    )بيرون نخواهند آمد) دوزخ(دهد، و آنان هرگز از آتش  نشان ايشان مي
انـد و در   اين است كه در دنيا كوتـاهي كـرده   ت و پشيماني مؤمناناما علت حسر

ردن تقوي و پرهيزگاري تـالش و جـديت بيشـتري بـه     ازدياد كردار نيك و پيشه ك
  .اند خرج نداده

  الغاشيه -12

  ١: الغاشية m  X   W  V  U  Tl : خداوند مي فرمايد

ناهكـار را در بـر   ديـن و گ  روز قيامـت كـه مردمـان بـي    (آيا خبر حادثه فراگيـر  (
  )به تو رسيده است؟) گيرد مي

تمـام انسـانها را   ، غاشيه بدان جهت گفته مي شود كه آن روز با غم و اندوه خود
، و همه انسانها به نوعي مغموم و انـدوهگين خواهنـد شـد    دهد قرار ميزير پوشش 

ز ن روز آتش دوزخ كفار را مي پوشـاند و ا آكه در علت ديگر نام گذاري اين است 
  .آنها را احاطه مي دهدهر جهت 

  m  ]  \  [  Z  Y    X  W  Vl ٥٥: العنكبوت  
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و به طـور كلّـي از هـر    (روزي عذاب دوزخ از باالي سرشان و از زير پاهايشان (
  )ايشان را فرا خواهد گرفت) سو

 m  ¡  �  ~  }   |{  z  y  x  w  v  ul   

  ٤١: األعراف
ما اين چنـين  . آتش و باالپوشهائي از آتش استبستري از ) در دوزخ(براي آنان (

  ) . دهيم را مي) گمراه و كفرپيشه(جزا و سزاي ستمكاران 

  يوم الخلود -13

 m  î     í  ì  ë  êé   èl ٣٤: ق  
امـروز، روز  . بـه سـالمت وارد بهشـت شـويد    :) گوينـد  فرشتگان بديشـان مـي  ((

تهـايش، روز بقـاء و   جاودانگي بهشـت بـا تمـام مواهـب و نعم    .  (جاودانگي است
  ) ). ماندگاري هميشگي

در آن روز مـردم   د، چـون نامنمي ) دگارمان(بدان جهت روز قيامت را روز خلود 
مي شـوند، كفـار بـراي هميشـه در     داده سوق خود دي و ابسوي خانه هميشگي ه ب

   . بهشت سكني مي گزينند در و مؤمنين هم دوزخ
  : خداوند مي فرمايد

 m            U  T    _  ^  ]  \  [Z  Y  X    W  Vl   

  ٣٩: البقرة
اهـل  ) و ناديـده گيرنـد  (هاي ما را تكـذيب كننـد    و كساني كه كافر شوند و آيه(

  ) . دوزخند و هميشه در آنجا خواهند ماند

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼l  
  ١٠٧ :آل عمران 

ر پيشگاه آفريدگارشان سرافرازند به سبب انجام كارهاي شايسته د(و اما آنان كه (
روهايشان سفيد است، در رحمت ) شناسند و بر اثر شادي و سرور و سر از پاي نمي

  )ورند و جاودانه در آن ماندگارند خداي غوطه
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  يوم الحساب -14

m  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û : خداوند مي فرمايـد 
  çl ٢٦: ص  

گردند عذاب سختي به خاطر فراموش  ا منحرف ميگمان كساني كه از راه خد بي(
  ).دارند) قيامت(كردن روز حساب و كتاب 

 m    `  _  ^   ]        \  [  Z  Y  X    W  V  U
 al ٢٧: غافر  

من به پروردگار خود و پروردگـار  : گفت) خطاب به فرعون و فرعونيان(موسي (
ايمـان  ) قيامـت (ب و كتـاب  برم از دست هر متكبري كه بـه روز حسـا   شما پناه مي
  ). نداشته باشد

چـون در آن روز خداونـد بـه     روز قيامت را بدان خاطر روز حسـاب مـي نامنـد   
  : حساب و بررسي كردار بندگان مي پردازد، امام قرطبي در اين مورد مي فرمايد

حساب بدين معني است كه خداوند كردار خوب و بد بندگان را بازرسي نمـوده،  
نعمات پرداخته و براي هر عملي نعمـت و عقـاب مخصوصـي را    سپس به بررسي 

  : اند شده كه فرمودهروايت  صقرار مي دهد، از پيامبر رحمت
  ُتْرُجَمانٌ َوَبْيَنُه اللَِّه َبْيَن لَْيَس الِْقَياَمِة َيْوَم اللَُّه َوَسُيكَلُِّمُه إِلَّا أََحٍد ِمْن ِمْنكُْم َما
مان با خداوند منان به سخن و گفت و گو مـي  هر كدام از شما بدون وجود ترج(

  ).پردازد

  الواقعه - 15

  ١: الواقعة m  `  _  ~   }l : خداوند مي فرمايد

  ).برپا شود) ي عظيم قيامت(هنگامي كه واقعه (
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وقـوع و   د، چـون نامنـ مـي  » واقعـه «قيامت را بـدان جهـت   : فرمايدابن كثير مي 
انجام گرفتن و واقع ب به معني ع در لغت عروقَ 1.است ي و ضروريحتم دشوجو
  .باشد مي، شدن

  يوم الوعيد -16

  ٢٠: ق m  u  t  s   r  qp  o  nl  : خداوند مي فرمايد
تحقـق و  (روز ) روز(آن . شـود  در صور دميده مـي ) سرانجام براي دومين بار(و (

  ).است) ي الهي به كافران(دادنها  بيم) پياده شدن
ي بـرا » وعيـد « دگانش وعده داده است، لغـت  چون خداوند چنين روزي را به بن

  .گرفته مي شود خبر دادن از مجازات و معاقبه

  هفيوم اآلز - 17

m  Z  YX  W  V      U      T  S  R  Q : خداوند مـي فرمايـد  
  a  `   _  ^  ]  \  [l ١٨: غافر  

هـا  آن زماني كه دل). كه قيامت است(آنان را از روز نزديك بترسان !) اي محمد(( 
و انگار از جاي خود كنده و بـه بـاال پـرت    (رسند  به گلوگاه مي) از شدت وحشت(

خشـم بـر كسـاني كـه     (گـردد   و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه مي) اند شده
اند، و خشم بر خود كـه بـه حـرف ديگـران      ايشان را به چنين سرنوشتي دچار كرده

). هدر رفته و طـالي عمـر باختـه شـده    اند، و غم و اندوه بر روزگار  گوش فرا داده
ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي ميانجيگري كه ميـانجي او پذيرفتـه   

  ) . گردد
 m  j        i  h  g   f  e  d  c    b  al ٥٨ – ٥٧: النجم  

                                           
 . ۶/۵۰۷تفسیر ابن کثیر .١
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تواند آن را ظاهر و پديـدار   جز خدا هيچكس نمي   . قيامت نزديك گرديده است(
  ) .كند

آمـدني اسـت، در    چـه هـر  زيـرا  ، نزديك است ، چونه مي گويندفهت آزبدان ج
آشكار شدن اما ، دور باشدش د، هر چند كه زمان رسيدنگردنزديك تلقي مي ، عرف
  .هاي قيامت دال بر نزديك بودن بيشتري استنشانه

  يوم الجمع -18

  : خداوند مي فرمايد

 m k  j    i  h   g  f   e  d  c  b     a    `  _     
  v  u   t  s  r  q  p  on  m   ll ٧: الشورى  

قرآن بزرگواري را كه به زبان عربي است به تو وحي ) روشن و گويا(اين چنين (
بترسـاني و  ) از خشـم خـدا و عـذاب دوزخ   (كنيم تا اهل مكّه و دور و بر آن را  مي

ع آن نيست كه شك و ترديدي در وقو) قيامت(آيي  از روز گردهم) همه مردمان را(
گروهـي در بهشـت بسـر    ) در آن روز، مردمان دو گـروه بـيش نيسـتند   .  (بيم دهي

  ) . اي در آتش دوزخ برند و دسته مي
ـ    قيامت را يوم الجمـع مـي نامنـ    ق را در د، چـون خداونـد در آن روز همـه خالي

  : ي ديگري مي فرمايد جمع مي كند، همانگونه كه در آيه صحراي محشر

 m w  v      u  t   |  {  z  y  xl ١٠٣: هود  
آورنـد، و روزي   گـرد مـي  ) براي حساب و كتاب(آن روزي كه مردمان را در آن (

  )گردد مشاهده مي) از سوي مردمان و فرشتگان و پريان(است كه 

  هالحاقّ -19

  ٢ – ١: احلاقة m  ¤      £  ¢  ¡       �l : خداوند مي فرمايد
  ) !؟ ه رخدادي استرخداد راستين چگون! رخداد راستين(
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وعـده و   چـون گوينـد،   مـي » حاقه«روز قيامت را بدان جهت : ابن كثير مي گويد
  .كنند ي خداوند در آن روز تحقق پيدا ميهاوعيد

قيقت پاداش و واقعيت كردار انسانها چون در روز قيامت ح: گويد امام بخاري مي
  . گردد، قيامت را حاقة مي نامند روشن مي

بخاري اين نظريـه را از فـراء   : كالم امام بخاري مي فرمايد در شرح :ابن حجر
حاقـة بـه معنـي قيامـت     : گويد مي» معاني قرآن « فراء در كتاب  نحوي گرفته، چون

مت پاداش و واقعيت است، علت نام گذاري قيامت به حاقة اين است كه در روز قيا
  .ادف هستندحقة و حاقة متر: گردند، سپس در ادامه مي گويد كردار بيان مي

علت نام گذاري وقوع و تحقـق يـافتن در آن   : طبري در اين مورد مي فرمايدامام 
يعنـي شـبي كـه فـرا     » ليـل قـائم   « روز است، مثالً در ادبيات عرب گقته مـي شـود  

چون در آن روز برخـي مسـتحق بهشـت و    : گويند برخي هم در تعليل مي. رسد مي
هم در بيان مناسبه حاقة بـا قيامـت   د و گروه ديگري نگروهي مستحق جهنم مي شو

د پيـامبران بـه سـزاي اعمـال خـود      چون در آن روز كفار مخالف و معان: مي گويند
را بـه دشـمني كـردن و مخالفـت ورزيـدن      » تهحاق«رسند، در ادبيات عرب لغت  مي

  1.تفسير مي كنند

  يوم التالق -20

¬  ®  ¯  °  ±  m   ¶  µ  ´  ³   ² : خداونــد مــي فرمايــد
  ¸   ¾   ½  ¼           »  º  ¹l ١٥: غافر  
خدا داراي مقامات واال و كماالت باال و تخت فرماندهي است، و او وحي را بـه  (

از روز ) مردمان را(كند تا  فرمان خود براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مي
  )بترساند) ايشان با خدا براي حساب و كتاب(روياروئي 
 دگـان همه نواحضرت آدم در آن روز با : ابن عباس گفته است: گويد ر ميابن كثي

قتـاده،  . انسانها با همديگر مالقات مي كنند: گويد ابن زيد مي. خود مالقات مي كند
                                           

  ).١١/٣٩٥: (فتح الباري . ١
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بـدان جهـت كـه در آن روز اهـل     : گويند بالل بن سعد و سفيان بن عبيه مي سدي،
ن بـن مهـران   ميمـو . كننـد  مالقـات مـي  را  خالق و مخلوق همديگرزمين و آسمان، 

و بهتر اين است  دبه هم مي رسنبدان جهت كه ظالم و مظلوم در آن روز : گويد مي
همه موارد مذكور را شامل مي شود و عالوه بر آن هر انساني بـه كـردار   : كه بگويم

  1.كند دست پيدا ميخود، خوب باشد يا بد 

  يوم التناد -21

  : فرمايد مش ميرعون به قومن آل فؤم دنكر خداوند در مقام نصيحت

 m  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  Èl ٣٢: غافر  
  ). ترسم مي) كه قيامت است(بر شما از روز صدا زدن ! اي قوم من(

بـه  ) صـدا كـردن  (نـداء  گويند كه در آن  مي» تناد«قيامت را بدان جهت روز روز 
جهـت حضـور و   و مشخصـاتش،  با ذكـر نـام    يگيرد و هر انسان كثرت صورت مي

، همچنين بهشـتيان و جهنميـان   صدا كرده مي شودمقابل خداوند دادور در محاسبه 
  .در آن روز همديگر را صدا مي زنند

  يوم التغابن - 22

  ٩: التغابن m  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ         Ä      Ã   Âl : خداوند مي فرمايد
جمـع  ) جملگي پيشـينيان و پسـينيان  (زماني، خداوند شما را در روز گردهمĤئي (
  ).است) كافران، و سودمندي مؤمنان(آن روز، روز زيانمندي . آورد مي

به جنـت و   دبهشتيان با ورو چونگويند،  قيامت را بدان جهت روز تغابن مي روز
ا را دچـار  ده از نعمات و به ارث بردن منزل و جايگاه كـافران در بهشـت، آنهـ   استفا

  .سازند ضرر و زيان فراواني مي

                                           
  ).٦/١٣٠: (ابن كثري . ١
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نيز براي قيامت ذكـر   يهاي ديگربودند و علما نام امهاي قيامتترين ناينها معروف
يـه ذيـل   دو آبنـا بـه    مـثالً ، اند ا را بصورت اشتقاق از نصوص گرفتهه اند و اين كرده

  : اند را استنباط كرده» و يوم الجدال» يوم الصدر« اسماء 

 m   s  r  q  pl ٦: الزلزلة  
  ) آيند كنده بيرون ميدسته دسته و پرا) از گورهاي خود(در آن روز، مردمان (

m    H  G  F  E  D  C  Bl ١١١: النحل  
  )خيزد آيد و به دفاع از خود برمي روزي، هر كسي مي(

يـر و يـوم عقـيم نيـز     رطمو به يوم عسير، يوم عظيم، يوم مشهود، يـوم عبـوس ق  
وارد شـده در نصـوص اسـتخراج    از اوصـاف   را ايـن اسـماء  ، تموسوم شـده اسـ  

  .اند نموده
  : اند نيز ذكر شده ذيلنام هاي قيامت، نام هاي  و از جمله

يوم الجزاء، يـوم   فضه و الرافعه، يوم القصاص، ايوم المĤب، يوم العرض، يوم الخ(
، يـوم البعثـره  ، النفخه، يوم الزلزله، يوم الراجفه، يوم الناقور، يوم التفرق، يوم الصـدع 

لك نفس لنفس شيئاً، يوم يدعون ، يوم الفرار، يوم تبلي السرائر، يوم ال تمهيوم الندام
الي نار جهنم دعاً، يوم تشخص فيه االبصار، يوم ال ينفع الظالمين معـذرتهم، يـوم ال   

له مـن اهللا،   ينطقون، يوم ال ينفع مال و ال بنون، يوم ال يكتمون اهللا حديثاً، يوم ال مرد
قيامـت ذكـر   نـام هـاي    سـت ر ليدنيز  )فيه و ال خالل و يوم ال ريب فيه يوم ال بيع 

  .ندا شده
اندك تشـابه   ااند، گاهي اسم ب بعضي از علما نامهاي ديگري نيز به آن نسبت داده

طـالق نـام هـاي ديگـري     ا: قرطبي مي گويد. و مناسبت بر مسمي گذاشته مي شود
هاي مذكور نيز به اعتبار حوادثي كه در آن پيش خواهنـد آمـد، ممكـن     عالوه بر نام

ـ والهـ ، اختالف االقـدام، الخـزي  ، تصاديق، االزدحام: مانند. است االفتقـار،  ، لذان، ال
  ...الصغار، االكتسار، يوم الميقات، المرصاد و
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  نام هاي قيامت تعددفلسفه 
د فراواني به خـو صفات عديده و نامهاي و خوبي با ارزش  چيزهر : گويد قرطبي مي

و اصـالَ  شـود   م و ادبيات عـرب بـه وفـور ديـده مـي     گيرد، اين وضعيت در كال مي
چون شمشير نزد آنهـا اعتبـار و ارزش دارد، داراي پانصـد     ، مثالًمطلوب هم هست

  . اسم است
قيامت هم به خاطر عظمت و شدت حوادث از اين مقوله است، در ادبيات قـرآن  

  1.داراي اوصاف و اسماء فراواني مي باشد
  

                                           
  . ٢١٤: تذكرة قرطيب . ١



 



 

  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  نابودي موجودات



 



 

   صوردر دميدن : مبحث اول
و د نـ موج مـي زن  آندر زنده  ودات كه موج نات و جهان هستي شگفت آوركائ اين
ز موجودات عالم شهاده كه قابل مشـاهده هسـتند تـا    اكنيم،  در آن زندگي ميهم ما 

شوند و تـا روزي   و متوقف نميهستند  حركتهمواره در حال عالم غيب و پنهاني، 
و جهـان را بـه تبـاهي     كنـد  مـي كه خداوند متعال تمـام موجـودات زنـده را نـابود     

  .همين حالت خواهند ماند رب ،دكشان مي

 m  s  r  q  p  ol ٢٦: الرمحن  
  ) . گردند همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا مي(

 m   p  o  n     m    l  kj  i  h  g    fl ٨٨: القصص  
ـ . شود همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي( دهي از آن او اسـت و بـس، و   فرمان

  )شويد همگي شما به سوي او برگردانده مي
بـا دميـدن در صـور    فرا مي رسد، در صور دميـده مـي شـود،     آن روزكه وقتي و 
  : شوند ند و جهانيان به نابودي محكوم ميك دگاني روي زمين هم خاتمه پيدا ميزن

 m  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al   

  ٦٨: زمرال
ميرند  در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي(

  )آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد(مگر كساني كه خدا بخواهد 
شـنود و   را مـي  آن يانسـان ت، هـر  گر اسـ بسيار خطرناك و ويران شدن دميدهاين 

سوي خانوداه و دوستان گشتن به توان برو  دهد دن را از دست ميكرمهلت وصيت 
  : را ندارد

 m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
   ¬  «  ª     ©  ¨  §l ٥٠ – ٤٩: يس  

كشند مگـر صـدائي    انتظار نمي) پاسخ استهزاء ايشان، اين است كه آنان، چندان((
 و نابودشـان (گيـرد   ايشان را در بر مـي ) گردد و موج آن انداز مي ناگهان طنين(را كه 

به معامله و كار و بار روزمـرّه زنـدگي، سـرگرم    (در حالي كه با يكديگر ) گرداند مي
حتّـي  ) آسـا و غافلگيرانـه اسـت كـه     اين حادثه به قدري سريع و برق( .درگيرند) و
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توانائي وصيت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت، و حتّي فرصت مراجعت به 
    ) . ند كردسوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواه

  : مي فرمايد صپيامبر
ثُمَّ ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَلَا َيْسَمُعُه أََحٌد إِلَّا أَْصَغى ِليًتا َوَرفََع ِليًتا قَالَ َوأَوَّلُ َمْن َيْسـَمُعُه  «

  ١»َرُجلٌ َيلُوطُ َحْوَض إِبِِلِه قَالَ فََيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس
گـردنش را بـاال و پـايين     آن را بشـنود  كسشـود، هـر  سپس در صور دميده مي (
نخستين كسي كه آواز صور را مي شـنود، انسـاني اسـت كـه      : برد، سپس فرمود مي

، او هـوش و حواسـش را از   استو تميز كردن حوض شترش كاري مالط  مشغول
  ) .هوش مي شوند دهد و ساير مردم نيز بي دست مي

موقع فرا رسـيدن قيامـت خبـر    درباره سرعت از بين رفتن انسانها  صاهللا رسول 
  : فرمايد مي و داده است

قُوَمنَّ َولََتقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوقَْد َنَشَر الرَُّجلَاِن ثَْوَبُهَما َبْيَنُهَما فَلَا َيَتَباَيَعانِِه َولَا َيطْوَِيانِِه َولََت«
ُه َولََتقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوُهَو َيِليطُ َحْوَضـُه  السَّاَعةُ َوقَْد اْنَصَرَف الرَُّجلُ بِلََبنِ ِلقَْحِتِه فَلَا َيطَْعُم

  »فَلَا َيْسِقي ِفيِه َولََتقُوَمنَّ السَّاَعةُ َوقَْد َرفََع أََحُدكُْم أُكْلََتُه إِلَى ِفيِه فَلَا َيطَْعُمَها
 كه اند هنوز آن را نفروخته و جمع نكرده اند و بايع و مشتري پارچه را پهن كرده(
گـردد و هنـوز    حب شتر با شيرهايش به خانه بر مـي ا اينكه صا، يسدر مت فرا ميقيا

شـود   ود و قيامت چنان ناگهاني برپا مـي ش را ننوشيده است كه قيامت برپا ميشيرها 
ي غذا را  تواند لقمه گذارد ولي نمي را در دهان مي و آناش را برداشته  كه انسان لقمه

  2.)ميل كند

                                           
  ).٢٩٤٠: (مشاره) ٤/٢٢٥٩: (مسلم، كتاب الفنت . ١
  ).١٣/٨٢: (فتح الباري. صحيح البخاري، كتاب الفنت . ٢
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  مي شود صوري كه در آن دميده: مبحث دوم
گـردد، يـاران حضـرت در مـورد ماهيـت       اطالق مي» شيپور« برصور در زبان عرب 

آن را بـه چيـزي كـه نـزد عـرب       صاهللا رسول ،ردندكسوال  صاهللا رسولاز  صور
نزد  ي مردكه ده روايت ش از عالمه ابن عمرو بن عاص ،دفرمومفهوم بود تفسير 

صـور قرنـي   : فرمـود  صهللا رسـول  آمد و سوال كرد، صور چيست؟ صاهللا رسول
  1.است كه در آن دميده مي شود) يپوريش(

ي و بـه معنـ  است  رةصوصور، جمع : گويد مي ده كهروايت ش از حسن بصري
دميدن در اجساد مردگان است تا دوباره زنده شـوند و روح بيـرون رفتـه بـه كالبـد      

  .مادي باز گردد
 ةصـور جمـع   »  و سـاكن وا« است كه صور بـا   روايت شدهاز ابي عبيده و كلبي 

 فاسـت و صـو   ةمسورمدينه جمع ) ديوار محيط به شهر(همانطور كه سور  . است
  .است ةبسر و بسر جمع ةصوفكه جمع 

منظور از دميدن در صور، اجساد هسـتند تـا ارواح   : ده و كلبي مي فرمايندابو عبي 
  : اند و اشتباه ل زير خطايتاويل به دال البته اين تفسير و. در آنها عودت داده شوند

، از امامـاني كـه قرائتشـان    كه به حسن بصري نسبت داده شـده اسـت   ئتياقر -1
  .حجت است، نقل نشده است، بلكه شاذ يا ضعيف هستند

صور با فتحه واو اسـت نـه بـا    ، ةصورجمع ديدگاه ابوعبيده و كلبي بر اساس  -2
  : در قرآن آمده است، وسكون وا

 m  r  q  pl ٦٤: غافر  
  )ا را شكل بخشيد و شكلهايتان را زيبا بيافريدو شم(
  .ز كسي به اثبات نرسيده كه صور را با سكون واو قرائت كندا

                                           
  ).١٠٨٠: (مشاره) ٣/٦٨: (ةاالحاديث الصحيح ةلسلس . ١
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اند كـه ميـان آنهـا و ميـان      كردند، جمع نيستند بلكه اسم جمع كلماتي كه ذكر -3
  .شود فرق گذاشته مي) ة( با يشانامفرده

ن تفسـير كـرد   ،اسـت  خالف عقيده اهل سنت و جماعت) اجساد(اين تاويل  -4
ر را بـا  ، چـون آنهـا صـو   د با عقيده اهل سنت و جماعت منافات داردصور به اجسا

  .اند شيپور و بوق تفسير نموده
در مورد صور با تفسير و تأويل آنها  صشده از حضرتتفسير نبوي روايت  -5

  .سازگار نيست و مخالفت با تفسير مبين قرآن در حكم نبودن و اشتباه است
  : وند مي فرمايدخدا -6

 m  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  X   W  V  U  T  S  R  Ql ٦٨: الزمر  

ميرند  در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي(
سپس بار ديگر در ). آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد(مگر كساني كه خدا بخواهد 

تا در (نگرند  خيزند و مي بپا مي) گيرند و جان مي(شود، به ناگاه همگي  ميده ميآن د
حق ايشان چه شود و حساب و كتابشان كي انجام پـذيرد و سرنوشتشـان بـه كجـا     

  ). ) بينجامد
د، ولي زنده كردن يك بار صـورت  شو بر اساس اين آيه دو بار در صور دميده مي

  1.يدن در صور را به زنده كردن اجساد تفسير نمودتوان دم بر اين نمي گيرد، بنا مي
صور از جـنس يـاقوت يـا نـور اسـت، حـديث       : اند اينكه بعضي از علما گفتهاما 

، چـون  سپاريم دا ميو حقيقت موضوع را به خ صحيحي را در اين باره سراغ نداريم
   .ق علم داردخدا بهتر از هر كسي به حقاي

                                           
» لسان العرب«و  ۱۱/۳۶۷ابن حجر ج» فتح الباری«و  ۱۸۵. ۱۸۲قرطبی ص » التذکرة«به کتاب  .١
  . نگاه کنید ۲/۴۹۳ج
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  مأمور دميدن در صور : مبحث سوم
ن است كه صاحب صور، قول معروف و مشهور اي: گويد مي :قالنيسبن حجر عا

در  و اجمـاع را نقـل كـرده اسـت     بارهحليمي در اين  واست  حضرت اسرافيل
ـ  و حديث ابي سعيد از بيهقي ، دردان تصريح شده استبحديث وهب من منبه  ي اب

م اسرافيل تصريح بر ناابن مردويه و هم چنين در حديث طوالني صور نيز  ازهريره 
  1.شده است

ز روزي كـه آفريـده شـده بـراي     كه اسرافيل ابه ما خبر داده است  صاهللا رسول 
دميدن در صور آماده و مهيا گشته و هميشه منتظر ابالغ دستور از طرف حـي منـان   

ــت ــوهريره ، اس ــاكم از حضــرت اب ــتدرك ح ــده در مس ــت ش ــه اســت رواي  ك
  : فرمودند صاهللا رسول

َصاِحب الصُّور ُمْنذُ ُوكِّلَ بِِه ُمْسَتِعدٌّ َيْنظُُر َنْحَو الَْعْرشِ َمَخافَةَ أَنْ ُيْؤَمَر قَْبلَ  إِنَّ طََرَف«
  ٢»أَنْ َيْرَتدَّ إِلَْيِه طََرفُُه كَأَنَّ َعْيَنْيِه كَْوكََباِن ُدرِّيَّاِن

از روزي كه مسئوليت دميدن صور به صاحب صور موكول شده است، نگـاهش  (
تا اندكي در دميـدن صـور از فرمـان خداونـد تـاخير       ،ش دوخته استرا بسوي عر

كه دو چشمش گـوئي دو سـتاره نـوراني     كند نشود و او چنان بسوي عرش نگاه مي
  .)هستند

، اسرافيل بيش از هر  زمان ديگر خـود را  زديك استدوران كه قيامت نو در اين 
ذي در سنن، ابـونعيم در  ابن مبارك در زهد، ترم، براي دميدن صور آماده كرده است

 :كـه  انـد  ري نقل كردهخدسعيد  وو حاكم در مستدرك از اب حليه، ابويعلي در مسند
  : فرمودند صاهللا رسول

                                           
  ).١١/٣٦٨: (تح الباريف . ١
  ).١٠٧٩: (مشاره) ٣/٦٦: (ةاالحاديث الصحيح ةسلسل . ٢
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كيف أنعم و قد التقم صاحب القرن القرن و حىن جبهته و أصغى مسعه ينتظـر أن  «
اهللا حسبنا: قولوا: اهللا؟ قال ولفكيف نقول يا رس: يؤمر أن ينفخ، فينفخ، قال املسلمون
  .١»و نعم الوكيل توكلنا على اهللا ربنا

سـرش   و چگونه خوشحال شوم حال آنكه صاحب قرن، قرن را در دهان گرفتـه (
هايش را متوجه ساخته و منتظر آن است كـه فرمـان دميـدن     را پائين آورده و گوش

  .صادر شود تا بدمد
  ، پس چكار كنيم؟ صاي پيامبر خدا: مسلمانان عرض كردند 
خدا ما را بس و او بهترين حـامي  « : .را بخوانيد اين دعا: فرمودند صاهللا سولر 

  2 ).ايم ويش توكل جستهپروردگار خو بر و سرپرست است 

                                           
  ).١٠٧٨: (مشاره) ٣/٦٥: (ةصحيحاالحاديث ال ةسلسل. حاكم و ذهيب . ١
  .كرده استيدئته و شيخ آلباين صحت آن را تادانسترمذي اين حديث را حسن  . ٢
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  زمان دميدن در صور:  مبحث چهارم
مـروي   در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره، قيامت در روز جمعه برپا مي شود

  : فرمودند صاهللا رسول كه است
م طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج خري يو«

  .١»ال يف يوم اجلمعةامنها وال تقوم الساعة 
آدم در روز  ،طلوع مي كند، روز جمعه اسـت آن در بهترين روزي كه خورشيد ( 

در روز جمعـه از   و وارد بهشـت شـد   در روز جمعـه  و جمعه آفريـده شـده اسـت   
  .)و قيامت نيز روز جمعه برپا مي شود بيرون رفتبهشت 

روز جمعـه  در قيامـت   كـه  چنين خبر داده اسـت  صاهللا رسول در حديثي ديگر
   .گردند روز جمعه زنده ميدر برپا مي شود و انسانها نيز براي بار دوم 

  : فرمود صاهللا رسول روايت شده كهاز اوس بن اوس 
ا علي ويه قبض وفيه النفخة فأكثرإن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم وف«

وكيف تعرض صالتنا  اهللا رسول يا: فقالوا" من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي 
إن اهللا حـرم علـى األرض أجسـاد    : " بليت قال: يقولون: عليك وقد أرمت؟ قال

  .2»األنبياء
آدم در همـين روز آفريـده شـده     ،همانا بهترين روزهاي شما روز جمعـه اسـت  (

اول و دوم در همـين   صـور  و آفرين تسليم كردجان به جان و در همين روز  است
بـه كثـرت درود   ) صپيـامبر (لـذا در روز جمعـه بـراي مـن     ، شوند روز دميده مي

  . )دمن عرضه مي شو رزيرا درود شما ب، بفرستيد
  صاهللا رسول كه روايت مي كند ضرت انسحاز »  ةحلي« كتاب ابي نعيم از در

  : فرمودند

                                           
  ).١٣٥٦: (مشاره) ١/٤٢٧: (ة املصابيحمشكا . ١
  ).نسائي، ابن ماجه، دارمي بيهقي( .٢
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عرضت علي األيام، فعرض علي فيها يوم اجلمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، و إذا يف «
  .1»الساعة: ما هذه؟ قيل: وسطها نكتة سوداء، فقلت

مـن عرضـه شـد، آن را    روزهاي هفته بر من عرضه شدند و روزي كه جمعه بر (
  .فامي كه در وسط او يك لكه سياهي باشد، ديدم مانند زن سفيد

  اين داغ سياه چيست؟از وي پرسيدم  
  .)اين قيامت است: گفته شدجوابم در  

جـن و انسـانها در    بجـر چون قيامت در روز جمعه برپا مي شود، تمام مخلوقات 
سنن ابي داود، ، در موطا امام مالك، از وقوع قيامت خائف و بر حذر هستند آن روز

ــوهريره     ــرت اب ــد از حض ــند احم ــائي و مس ــذي، نس ــه   ترم ــده ك ــت ش  رواي
  : فرمودند صاهللا سولر

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليـه  «
وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إال وهي مسيخة يوم اجلمعة من حني تصـبح  

  .2»حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس
آدم در ، اشـد، روز جمعـه اسـت   بهترين روزي كه خورشيد در آن طلوع كـرده ب (

اش در روز  توبـه و  رفـت روز جمعه آفريده شده و در روز جمعه از بهشت بيـرون  
و  جهـان را وداع گفـت  و در روز جمعـه   جمعه مورد قبول بارگاه الهي قرار گرفت

اي نيست كـه در روز   و خزنده يا جنبندهشود، هيچ  قيامت نيز در روز جمعه برپا مي
لـوع  ط از ز آدمـي زاد بجـ  شدن قيامت نباشد، تمام موجودات زندهجمعه منتظر برپا 

برنـد و از   تظار قيامـت بـه سـر مـي    ان تا غروب آفتاب روز جمعه در حال خورشيد
  .)احتمال وقوعش هراس دارند

                                           
). ١٩٣٠( :مشاره) ٤/٥٦٨: (الصحیحة االحاديث ةو سلسل. است دانستهشيخ آلباين آن را صحيح  . ١

  ) ٣٨٩٥: (مشاره) ٤/٣١: (صحيح اجلامع الصغري
  ).١٣٥٩: (مشاره) ١/٤٢٨: (مشكاة املصابيح . ٢
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  ؟چند بار در صور دميده مي شود: مبحث پنجم
بعـد از  ، مـد د امت، اسرافيل دو بار در شيپور ميد شده در مورد قيبنا بر نصوص وار

صور اول تمام موجودات زنده هوش و حواس خود را از دست مي دهند و بعـد از  
  : مي فرمايد أخداوند، دگردن زنده مي ،همه موجودات، موصور د

 m  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  X   W  V  U  T  S  R  Ql ٦٨: الزمر  

ميرند  اني كه در آسمانها و زمين هستند ميدر صور دميده خواهد شد و تمام كس(
سپس بار ديگر در ). آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد(مگر كساني كه خدا بخواهد 

تا در (نگرند  خيزند و مي بپا مي) گيرند و جان مي(شود، به ناگاه همگي  آن دميده مي
ـ    ه كجـا  حق ايشان چه شود و حساب و كتابشان كي انجام پـذيرد و سرنوشتشـان ب

  ) ). بينجامد
 نامـد، خداونـد منـان    مـي  »رادفـه «و نفخه دومـي را  » راجعه« قرآن نفخه اولي را 
  : فرمايد مي

 m  ¨      §  ¦  ¥      ¤  £  ¢l ٧ – ٦: النازعات  
نفخـه اول، در صـور دميـده    (در آن روزي كـه  ) رستاخيز و قيامت برپـا گـردد  ((
سـپس  ) ميرنـد  گردد و همگان مـي  خراب مي و دنيا(گيرد  اي در مي زلزله) شود و مي

زلزله ديگري به دنبال خواهـد  ) شود و زلزله نخستين نفخه دوم، در صور دميده مي(
  )داشت

و بـه وقـوع دومـي نيـز تصـريح       ناميـده » صيحه«و در جايي ديگر صور اولي را 
  : مي فرمايد، است فرموده

 m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
    ©  ¨  §    µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª

  ¹      ¸  ¶l ٥١ – ٤٩: يس  
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كشند مگـر صـدائي    انتظار نمي) پاسخ استهزاء ايشان، اين است كه آنان، چندان((
و نابودشـان  (گيـرد   ايشان را در بر مـي ) گردد و موج آن انداز مي ناگهان طنين(را كه 
و كار و بار روزمـرّه زنـدگي، سـرگرم    به معامله (در حالي كه با يكديگر ) گرداند مي
حتّـي  ) آسا و غافلگيرانـه اسـت كـه    اين حادثه به قدري سريع و برق(   .درگيرند) و

توانائي وصيت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت، و حتّي فرصت مراجعت به 
در صـور دميـده   ) براي بـار دوم (  . سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند كرد

دادگـاه حسـاب و   (ود و به ناگاه همه آنان از گورها بيرون آمـده و بـه سـوي    ش مي
    . ) گردند پروردگارشان شتابان رهسپار مي) كتاب

در صحيح بخاري و ، نيز به دو نفخه تصريح شده است صاهللا رسول در احاديث
  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كهمسلم از حضرت ابوهريره 

َخَتْينِ أَْرَبُعونَ قَالَ أَْرَبُعونَ َيْوًما قَالَ أََبْيُت قَالَ أَْرَبُعونَ َشْهًرا قَالَ أََبْيُت قَالَ َما َبْيَن النَّفْ«
  .»أَْرَبُعونَ َسَنةً قَالَ أََبْيُت

  .فاصله وجود دارد) چهل(ميان دو نفخه  
  چهل ماه يا چهل سال فاصله دارد؟  از ابوهريره سوال شد، چهل روز،  

   .1ز تعيين كردنش خوداري مي كنممن ا: گويد يمابوهريره 
 از: مـي گويـد   روايـت شـده كـه   در صحيح مسلم از حضرت عمرو بـن عـاص   

  : فرمود ميكه شنيدم  صاهللا رسول
ثُمَّ ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَلَا َيْسَمُعُه أََحٌد إِلَّا أَْصَغى ِليًتا َوَرفََع ِليًتا قَالَ َوأَوَّلُ َمْن َيْسـَمُعُه  «
ُجلٌ َيلُوطُ َحْوَض إِبِِلِه قَالَ فََيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس ثُمَّ ُيْرِسلُ اللَُّه أَْو قَالَ ُيْنزِلُ اللَُّه َمطًَرا َر

 ا ُهـمْ كَأَنَُّه الطَّلُّ أَْو الظِّلُّ ُنْعَمانُ الشَّاكُّ فََتْنُبُت ِمْنُه أَْجَساُد النَّاسِ ثُمَّ ُيْنفَُخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَ
  .»ِقَياٌم َيْنظُُرونَ 

گـردنش را بـاال و پـايين    كس آن را بشـنود  هـر ، سپس در صور دميده مي شـود (
نخستين كسي كه آن را مي شنود، مردي است كه مشـغول سـاختن و تميـز    برد،  مي

ردم هوش و حواس شود و بعد هم م هوش مي او بي، كردن حوض شترش مي باشد
بـاراني را كـه ماننـد رطوبـت يـا سـايه        داونـد خ پس، سـ دهند خود را از دست مي

                                           
  .خباري، كتاب تفسري و مسلم .١
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كننـد و بـار دوم در صـور دميـده      اجساد مرده انسانها در اثر آن رشد مي، فرستد مي
  .)آنها به محض شنيدن صداي آن ازقبور بلند شده، نگاه مي كنند، شود مي

بعد فرشته صور ميان زمين و آسمان : چنين آمده است در بيهقي از ابن مسعود
، در زمين و آسمانها باقي نمي مانداي  هيچ موجود زنده، ر آن مي دمدمي ايستد و د
ميان دو نفخـه آنچـه را    ، سپسآنهايي كه خداوند خواسته باشد ، مگرهمه مي ميرند

  1.انجام خواهد گرفت، كه خداوند بخواهد
بـار صـورت   سـه  ) صـور (كـه نفخـه    دهسـتن بر اين عقيده  البته گروهي از علما

با دميدن و شنيدن صداي آن مردم  ، چونگويند ي را نفخه فزع ميولنفخه ا گيرد، مي
بـا دميـدن و شـنيدن صـداي آن      ، چونگويند دومي را نفخه صعق ميو  هراسند مي

و  نبـا دميـد   ، چـون گوينـد  شوند و نفخه سومي را نفخه بعث مي هوش مي مردم بي
  .خيزند شنيدن آن مردم زنده از قبور برمي

ديـدگاه را  ي ذيـل ايـن    بنـا بـه أيـه   ابن كثيـر و سـفاريني    ابن العربي، ابن تيميه،
  : فرمايد مي اند، خداوند منان در اين مورد پذيرفته

 m  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾
  Ñ  Ð    Ï  Îl ٨٧: النمل  

روزي كه در صور دميده شود، و تمام كسـاني كـه در آسـمانها و    ) يادآور شو(و (
و همگـان  . زده و هراسناك شـوند، مگـر كسـاني كـه خـدا بخواهـد       حشتزمينند و

  ). گردند فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده مي
سـه   روايات مبني بر اينكـه ز به برخي اديدگاه  طرفداران اين يه مذكورآعالوه بر 

كنند، مانند حـديث صـور كـه حـديثي اسـت       استناد ميشود،  در صور دميده ميبار 
  : طبري آن را تخريج كرده است و در آن چنين آمده استطوالني و 

األوىل نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخـة  : ينفخ فيه ثالث نفخات«
  »القيام لرب العاملني 

                                           
  ).١١/٣٧٠: (فتح الباري . ١
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شود، اولي نفخـه فـزع، دومـي نفخـه صـعق       صور دميده ميدرسه بار آن بعد از (
 گاهباركه مردم براي حضور در  است) زنده شدن(و سومي نفخه بعثت ) هوشي بي(

  .)خداوند از قبور بلند مي شوند
يـه  ي گذشته اسـتدالل نمـود، چـون آ    مذكور نمي توان به آيههاي  براي نفي نفخه

تـرس و هراسـي كـه     تصريح نمي فرمايد كه فزع نفخه سوم اسـت، اصـالً از بيـان   
 خـه اول مـردم را  شود، نف مستقل بودن نفخه فزع استنباط نميشود،  دامنگير مردم مي

كند و نفخه دوم بعد از زنده شدن و بيـرون   هنگام مردن دچار هراس و وحشت مي
  .گردد ز گورستان موجب ترس و هراس انسانها ميآمدن ا

مغايرت و تفاوت ميان صعق و فزع مستلزم ايـن نيسـت كـه    : فرمايد ابن حجر مي
  .1آن دو از نفخه اولي همزمان به وجود نيامده باشند

تـرس و   ، چـون همان نفخه صعق استنفخه فزع : تذكره قرطبي آمده استو در 
زم و ملزوم همديگرند، مردم ابتدا دچار تـرس و هـراس صـداي قيامـت     الوحشت 

  .كنند ، سپس جان به جان آفرين تسليم ميشوند مي
حـديث ضـعيف و    ، چـون سـند  اما استدالل به حديث نيـز محـل اشـكال اسـت    

را از  شو ضـعف بـودن   دانـد  مـي آن را ضعيف  قالنيسابن حجر ع، مضطرب است
  .دكن ميبيهقي نقل 

  :هاي روز قيامت چهار تا هستند نفخه: گويد و ابن حزم مي
  .دنمرنفخه  -1 
و از قبـور بيـرون    دوم همه مردگان زنده مي شـوند نفخه با  .زنده شدننفخه  -2

  .مي آيند و به منظور حساب تجمع مي كنند
ولـي كسـي جـان    شـوند،   هوش مي بي شبا شنيدن كهنفخه فزع و صعق است  -3

  .نمي دهد و نمي ميرد
  .2هوشي است نفخه به هوش آمدن و افاقه از اين بي -4 

                                           
  ).١١/٣٦٩: (فتح الباري . ١
  ).٦/٤٤٦: (فتح الباري . ٢



  
  
  

   41                                           سيماي روز رستاخيز  
 

تلقـي  تـا  اينكه دو نفخه را چهار : ابن حجر بعد از نقل ديدگاه ابن حزم مي گويد
همان دو نفخه است، اما تغـاير و تفـاوت    بلكه ارجحكرده، روشن و واضح نيست، 

با شنيدن نفخـه  ضعيت شنوندگان است، وتن ميان دو نفخه برگرفته از حال و گذاش
هـا  آنميرند، مگر مخلوقاتي كه بر اساس اراده خدا استثناء شوند  اول همه زندگان مي

مـرده هـا زنـده    و با دميدن نفخه دوم همه گردند  با شنيدن نفخه مات و مبهوت مي
حقيقت را خداوند بهتـر  . (مي يابندها از غفلت و سرگرداني نجات  هوش شده و بي
  1).مي داند

                                           
  ).٦/٤٤٦: (فتح الباري . ١
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هوش  كساني كه موقع دميدن در صور بي: مبحث ششم
  شوند نمي

د در كالم پاك خود خبر داده است كه بعضي از موجودات زنده در آسـمانها  نخداو
  .شوند هوش نمي بيگام دميده شدن در صور، هنو زمين 

 m L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   P  ON  M
  X   W  V  U  T  S  R  Ql ٦٨: الزمر  

ميرند  در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي(
سپس بار ديگر در ). آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد(مگر كساني كه خدا بخواهد 

تا در (نگرند  و مي خيزند بپا مي) گيرند و جان مي(شود، به ناگاه همگي  آن دميده مي
حق ايشان چه شود و حساب و كتابشان كي انجام پـذيرد و سرنوشتشـان بـه كجـا     

  )).بينجامد
هـوش   از بي اند درباره تعيين كساني كه مورد عنايت خداوند قرار گرفته البته علما

  .شدن مستثني هستند، اختالف نظر دارند
زيـرا كـه   . شـتگان هسـتند  هوشي، فر مستثني شدگان از بي: ابن حزم مي گويد -1

در وجـود ندارنـد تـا آنـرا از دسـت      و روحي  فرشتگان بنابر عقيده او ارواح هستند
  1.پس آنها نمي ميرندبدهند، 

زيرا كه فرشتگان از جمله مخلوقات هسـتند، بنـده   ، اين ديدگاه قابل قبول نيست
كـردن   خداوند آنها را آفريده و بر كشـتن و زنـده  ، خدا و مقهور قدرت حق هستند

 آنها قادر اسـت و در حـديث بـه طـرق متعـدد از راويـان متعـدد ثابـت اسـت كـه          
  : فرموده صاهللا رسول

إنَّ اللََّه إذَا َتكَلََّم بِالَْوْحيِ أََخذَ الَْملَاِئكَةَ ِمثْلُ الَْغْشُي  َوِفـي رَِواَيـٍة  إذَا َسـِمَعْت    «
  .»الَْملَاِئكَةُ كَلَاَمُه ُصِعقُوا

                                           
  ).٦/٣٧١: (فتح الباري . ١
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هوشـي بـر فرشـتگان     سيله وحي صحبت مي كند، نـوعي بـي  وه وقتي خداوند ب(
هرگـاه فرشـتگان سـخنان    : مي شود و در حديثي ديگر چنـين آمـده اسـت    عارض

  ).گردند هوش مي خداوند را بشنوند، بي
هوشي مي شوند  اين احاديث حكايت از آن دارند كه فرشتگان دچار صعق و بي 

  1.مي شوند مرگ همعق دچار ص الجرم، شوندهوشي  و اگر دچار صعق و بي
اند كه مستثني شدگان، جبرئيـل، ميكائيـل،    اي ديگر بر اين عقيده مقاتل و عده -2

فرشـتگان حامـل عـرش را نيـز در       علمـا  از و بعضـي  2.اسرافيل و عزرائيل هستند
  3.اند دادهقرار رديف چهار فرشته مذكور 

غالمـان هـاي   حـوري و  ، ء شـدگان اسـتثنا كـه   استامام احمد بر اين عقيده  -3
ابواسحق از حنابله و ضـحاك بـن   . هستند كه براي هميشه در بهشت بوده و هستند

ذاب مانند مار و عقرب را هـم  و حيوانات مĤمور عنگهبانان دوزخ و بهشت ، مزاحم
  4.به ليست استثناء شدگان افزوده اند

شامل   ن رااز حور گرفته تا غالمابهشتيان ، تمام شدگاناستثناء : گويد ابن تيميه مي
  5.و اهل بهشت نمي ميرند گي وجود نداردمرزيرا در بهشت د، مي شو

ابوالعباس قرطبي بر اين باور است كه منظور از مستثني شدگان، تمام امـوات   -4
هـوش   لذا با دميدن صور بي، چون آنها مرده و فاقد هرگونه احساس هستند، هستند

  6.نمي شوند
هـا   انسـان ، چـون  اه ابوالعباس صحيح استعق به موت تفسير شود، ديدگصاگر 
  : يك بار مي ميرند، خداوند مي فرمايدفقط 

                                           
  ).٤/٢٦٠: (موع الفتاوي شيخ االسالمجم . ١
  . ٥٠: ص: الروح البن قيم . ٢
  ).٦/٣٧١: (فتح الباري . ٣
  ).٦/٣٧١: (فتح الباري. ٥٠ص : الروح البن القيم . ٤
  ).٤/٢٦١: (جمموعه الفتاوي . ٥
  ).٦/٣٧٠( : فتح الباري . ٦
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 m   ¬  «     ª  ©¨  §  ¦      ¥  ¤  £  ¢
  ®l ٥٦: الدخان  
انـد و بعـد    كه در دنيا چشيده(آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخستين (

دوزخ بـه دور و  ز عـذاب  نخواهند چشيد، و خداونـد آنـان را ا  ) اند از آن زنده شده
  ).محفوظ داشته است
فصلي را تحت اين عنـوان گشـوده كـه اهـل علـم و      » الروح « ابن قيم در كتاب 

  .دارند نظرارواح هنگام دميدن در صور اختالف  گبزرگان دين در مورد مر
كـه منظـور از مـردن     يكي از ترجيحات ابن قيم براي عدم مرگ ارواح اين است

ها از اجساد است و ديدگاه كساني را كه معتقد به فنا شـدن و از  ارواح، جدا شدن آن
حكايت از آن دارند كـه  صريح نصوص  چونبين رفتن ارواح هستند، نفي مي كند، 

  1.به سر مي برندخ يا در حال عذاب و يا در حال رفاه رزارواح در ب
ات قـرار  يهوشـي تفسـير شـود، آنگـاه روح در رديـف مسـتثن       اما اگر صعق به بي

ناك دچـار تـرس و در   با شنيدن يا ديدن حوادث وحشت چون انسانت، رفنخواهد گ
انگونه كه با ديدن لرزش كوه براي موسي اين حالت منهايت بي هوشي مي شود، ه

  : پديد آمد

 m  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »l ١٤٣: األعراف  
يـد و موسـي   اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن به كوه نمود، آن را درهم كوب(

  ).بيهوش و نقش زمين گرديد
در صـحيح   در نصوصي صراحتاً بيان شده كه صعق به معنـي مـرگ اسـت، مـثالً    

  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه بخاري از حضرت ابوهريره
فَأَكُونُ أَوَّلَ  لَا ُتَخيُِّرونِي َعلَى ُموَسى فَإِنَّ النَّاَس َيْصَعقُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْصَعُق َمَعُهْم«

َمْن ُيِفيُق فَإِذَا ُموَسى َباِطٌش َجانَِب الَْعْرشِ فَلَا أَْدرِي أَكَانَ ِفيَمْن َصِعَق فَأَفَاَق قَْبِلي أَْو 
  ٢. »كَانَ ِممَّْن اْسَتثَْنى اللَُّه

                                           
  . ٤٩ص : الروح البن قيم . ١
  خباری کتاب انبیاء باب مرگ موسی .٢
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نخسـتين كسـي    و زيرا كه مردم بي هوش مي شوند، مرا بر موسي ترجيح ندهيد(
گوشـه عـرش را    مي بينم كه موسـي ناگاه ، من خواهم بودكه به هوش مي آيد، 

هوش شدگان بوده و پيش از من به هوش آمـده   گرفته است و نمي دانم كه جزء بي
  1).است يا اينكه از كساني مي باشد كه خداوند آنان را استثناء كرده است

  : روايت مي كند ظلفبا اين  بخاري از ابوهريره
فَُع َرأَْسُه َبْعَد النَّفَْخِة الْآِخَرِة فَإِذَا أََنا بُِموَسى ُمَتَعلٌِّق بِالَْعْرشِ فَلَا أَْدرِي إِنِّي أَوَّلُ َمْن َيْر«

  »أَكَذَِلَك كَانَ أَْم َبْعَد النَّفَْخِة
و نـا گـاه    مبعد از صور دوم من نخستين كسي هستم كـه سـر را بلنـد مـي كـن     (

آيا موسي بر همين حالت دانم نمي ، را مي بينم كه به عرش آويزان است موسي
  )خه چنين شده استفبعد از ن يابوده 

 گـر ، اهوش مي شوند اين احاديث به صراحت حكايت از آن دارند كه مردگان بي
هـوش   هوش  شود، پس ديگـران حتمـاً بـي    كه سيد مرسلين است بي صاهللا رسول

  .خواهند شود
، مـي شـوند   هوشي مبتال بيبعضي از اهل علم بر اين باورند، كساني كه به صعق 

  .اند برخي ديگر پيامبران را هم افزودههر چند هستد،  تنها شهدا
 شـهدا  و پيامبران اين است كـه   ء كردن شهدافلسفه استثنا: امام قرطبي مي فرمايد

پروردگار روزي مي خورند، خوشحال  نزدبعد از مردن و كشته شدن زنده هستند و 
داراي چنين حالتي باشند،  هداشتي قتي دارند و وان در دنيا چنين حالهستند و زندگ

  صاهللا رسـول  عالوه بـر ايـن از  ، پيامبران براي چنين حالتي شايستگي بهتري دارند
  صاهللا رسـول  را پوسيده نمي كند و مسلم است كه ثابت است كه زمين اجساد انبيا

در بيـت المقـدس و در    بـا حضـرت موسـي    مخصوصـاً ، در شب معراج با انبيا
  .سمانها اجتماع كرده استآ

گرداند تا به سالم  كه خداوند متعال روح او را بر ميفرموده است  صاهللا رسول 
هـا و شـواهدي ديگـر نيـز      اين، ، پاسخ دهددرود مي فرستندكليه كساني كه بر وي 

هستند كه حكايت از آن دارند كه موت پيامبران ناظر به اين معني است كـه آنهـا از   
                                           

  ).٦/٤٤١: (فتح الباري. كتاب احاديث االنبياء وفات موسي خباري،  . ١
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ا هـ هـر چنـد كـه آن   ، آنان را نـداريم  به منزلتاي كه توان رسيدن  بگونه، اند ما غايب
صور (در صورت ثبوت حيات آنها، اگر در صور دميده شود ، موجود و زنده هستند

  1.مگر پيامبران و شهداشوند،  هوش مي تمام موجودات زنده روي زمين بي) صعق
اسـت و   انبيـا  دنهـوش شـ   بـي امام بيهقي نيز از جمله كساني است كه معتقد به 

بـار  بـراي  زنده هستند و وقتي كـه   بيان مي كند كه آنان مانند شهدا لش را چنينيدل
مـوت بـه   ) انبياء(هوشي آنان  و اين بي گردند هوش مي اول در صور دميده شود، بي

  صاهللا رسـول  .بلكه به معني رفتن حس يا عدم احسـاس اسـت  ، تمام معني نيست
اگـر  ده اسـت،  شـ جمله كساني است كـه مسـتثني    از جايز قرار داده كه موسي

همانگونه كه در صعق كوه طور احساسـش را از دسـت   جزء آنان باشد،  موسي
  2.اين بار هم احساس را از دست نخواهد داد، نداد

دگان هستند و يامبران و شهداء از جمله بيهوش شآري، بنابراين تفسير و قرائت، پ
روايـت   ابي هريره و سعيد بن جبير اس، ابن عب از. استثناء آنها را شامل نمي شود

  3.كه انبياء و پيامبران جزء استثناء شدگان هستند شده
هـدف  اگـر  ، اين قول را به امام بيهقي نسبت داده است 4ر فتح الباريدابن حجر 

از استثناء كردن شهداء و پيامبران مرگ باشد، ديدگاه صحيح و مسـتدلي اسـت،    آنها
صعقي باشد كه دچار مردگان مي شود، بنا بـه حـديث موسـي     ولي اگر هدف همان

  .ديدگاه نادرست و اشتباهي است
اند كه براي مسلمانان بهتر اسـت كـه دربـاره تعيـين      بعضي از علماء بر اين عقيده

  .، چون نص واضحي در اين مورد به صحت نرسيده استاستثناء شدگان توقف كند
واقع امر اين اسـت كـه در تعيـين    : ه استشيخ ما ابوالعباس گفت: گويد قرطبي مي

  5.اند استثناء شدگان خبر و حديث صحيحي نيامده است و همه اين تاويالت محتمل

                                           
  . ١٦٩: تذكرة القرطيب . ١
  ).١١/٣٧١: (فتح الباري . ٢
  .٥٠: الروح البن قيم  .٣
  . ۱۱/۳۷۱فتح الباری  .٤
  . ١٦٧ص  : تذكرة . ٥
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 چون، شامل حوران بهشتي است كه در بهشت هستند ءاستثنا: ابن تيميه مي گويد
بصورت قطعـي و صـد در   ، در بهشت موتي وجود ندارد و شامل حوران نيز هست

زيرا نص قرآن در اين بـاره  داد، قرار روه خاصي را مشمول استثناء صد نمي توان گ
در مورد موسي مبني بر آنكه داخـل اسـتثناء قـرار مـي      صاهللا رسول مطلق است و

  .گيرد يا نه، توقف فرموده است
بـراي مـا ممكـن     از مصاديق همه استثناء شدگان مطلع نباشد،  صاهللا رسول اگر

قرار دهيم، علـم  ورت قطعي جزء استثناء شدگان نيست كه كسي يا گروهي را به ص
پيدا كردن به اين موضوع ماننـد اطـالع پيـدا كـردن از زمـان وقـوع قيامـت و ذات        

را از آنهـا مطلـع نسـاخته اسـت،      پيامبران و چيزهـاي ديگـري كـه خداونـد كسـي     
   .1باشد مي

لـه عـرش،   مححليمي منكـر ايـن اسـت كـه مسـتثني شـدگان       : قرطبي مي گويد
بچه ها، حور العين و يا موسي باشند، سپس در يكائيل، اسرافيل، عزرائيل، مل، جبرئي

چـون  حمله عرش، : ادامه كالم فلسفه انكار هر كدام را به شرح ذيل بيان مي فرمايد
عرش ميان آسمان و زمين قرار ندارد، بنا براين حامالنش سـاكنين زمـين و آسـمان    

  .مان قرار گيرندنيستند تا مشمول حكم زمينيان يا اهل آس
بخـاطر اينكـه آنهـا صـف بسـته و دور و بـر        ميكائيل و عزرائيل اما جبرئيل، 

و وقتي عرش باالتر از آسمانها است، صـف بسـتن در دور   ، عرش تسبيح مي گويند
  . و بر آن، در آسمانها ممكن نيست

زيـرا آنهـا نيـز در    از اين ليست خـارج مـي شـوند،     و هم چنين ولدان و حوران
، ولي بهشت ميان عرش و ها اگر چه بعضي باالي بعضي قرار داردياند و بهشت بهشت
آفريده شده  يتاست كه براي دوام و ابد يو بهشت عالم مستقل ها قرار گرفتهآسمان

كه خداوند آنها را بـراي فنـاء و از بـين رفـتن      است است و قطعاً جدا از مخلوقاتي
  .آفريده است

 هيچ دليل و مدركي در دين يافت نمي شـود، چـون  اما براي استثناء كردن موسي 
  .گام دميدن در صور، براي بار دوم نمي ميردو هنحقيقتاً مرده است  موسي

                                           
  . ۴/۲۶۱جمموع فتاوی  . ١
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ديدگاه كساني كه مردگان را مصاديق استثناء شدگان قرار مي دهند مردود اسـت،  
چون شرط درست بودن استثناء اين است كه مستثني داخل مستثني منه باشد، ولـي  

انـد و   چون قبل از نفخ از اين دنيا رفتـه ، ها داخل مستثني منه نيستند هال ما مرددر مث
  1.براي آنها صعقي صورت نمي گيرد

هوشـي   و آنچه را كه قرطبي به نقل از حليمي اختيار نموده است اين است كه بي
مـردم   گرنيست كه موجب هالك و مـ  يدچار آن مي شود، آن صعق كه موسي

هوشي است كه بعـد از زنـده شـدن در موقـف و ميـدان       ق و بيبلكه صع، گردد مي
  .آن مواجه خواهند شدبا محشر مردم 

مـي  و قرطبي به نقل از شيخ خود، احمد بن عمر، همين ديـدگاه را تاييـد كـرده    
هوشي بعد از  شيخ ما گفته و ظاهر حديث نيز اين را تاييد مي كند كه اين بي: گويد

ن است آن نيز مقتضي آو نص قر د گرفترت خواهصونفخه ثانيه يعني نفخه بعث 
ه اين مطلـب آنچـه كـه بعضـي از     با توجه ب، بعد از نفخه صعق است كه اين استثنا

  .وده است، قول باطلي استباز ميان انبياء ن ، مبني بر اينكه موسياند علما گفته
ه دربـاره آن خبـر داد   صاهللا رسول هوشي كه و ابن قيم اذعان نموده است كه بي

هوشي است كه بعد از نشر و زنده شدن پـيش خواهـد آمـد و آيـه      است، همان بي
  2: قرآن نيز بدان اشاره دارد

 m  »  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³l ٤٥: الطور  
پس ايشـان را بـه حـال خـود واگـذار، تـا برسـند بـه روزي كـه در آن هـالك           (
  ) .گردند مي

                                           
  . ١٦٨ص : تذكره . ١
  . ۵۳الروح ص  .٢



 

  
  

  
  
  

  فصل سوم
  زنده شدن برانگيختن و 



 



 

  زنده شدن برانگيختن و تعريف : لمبحث او
نشور در معني  ، منظور از بعث زنده شدن جسماني و زنده شدن در روز معاد است

يعني بعد از » يت نشوراًلمنشرا«:  در كالم عرب گفته مي شود، مترادف با بعث است
، خداوند او را زنده كرد يعنيو انشره اهللا  زندگي كردن پرداختو به مرگ زنده شد 

به اسرافيل دستور مي دهـد تـا   نده كند، زي خداوند بخواهد بندگانش را دوباره وقت
، آنگاه با دميدن صور ارواح به اجساد بر مي گردند و مردم در محضر در صور بدمد

  .حضرت حق حاضر خواهند شد

 m  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  X   W  V  U  T  S  R  Ql ٦٨: الزمر  

ميرند  در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي(
سپس بار ديگر در ). آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد(مگر كساني كه خدا بخواهد 

تا در (نگرند  خيزند و مي بپا مي) گيرند و جان مي(شود، به ناگاه همگي  آن دميده مي
بشان كي انجام پـذيرد و سرنوشتشـان بـه كجـا     حق ايشان چه شود و حساب و كتا

  ) ). بينجامد
داوند صحنه ي عجيب و غريب زنده شدن مردگان را اينگونه براي بندگان بـه  خ

  : تصوير مي كشد

 m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª     ©  ¨  §

  ¹      ¸  ¶l ٥١ – ٤٩: يس  
كشند مگـر صـدائي    انتظار نمي) ستهزاء ايشان، اين است كه آنان، چندانپاسخ ا((

و نابودشـان  (گيـرد   ايشان را در بر مـي ) گردد و موج آن انداز مي ناگهان طنين(را كه 
به معامله و كار و بار روزمـرّه زنـدگي، سـرگرم    (در حالي كه با يكديگر ) گرداند مي
حتّـي  ) آسا و غافلگيرانـه اسـت كـه    و برقاين حادثه به قدري سريع (  . درگيرند) و

توانائي وصيت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت، و حتّي فرصت مراجعت به 
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در صـور دميـده   ) براي بـار دوم (   . سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند كرد
دادگـاه حسـاب و   (شود و به ناگاه همه آنان از گورها بيرون آمـده و بـه سـوي     مي
  .)گردند پروردگارشان شتابان رهسپار مي) بكتا

اجسـاد   د وبـار در حديث آمده است كه قبل از صور دوم بـاراني از آسـمان مـي    
حيح مسـلم از  در صـ د گياه رشد مي كنند و زنده مـي گردنـد،   مانناثر آن  بربندگان 

  : فرمود صاهللا رسول ه كهدروايت ش حضرت عبداهللا بن عمر
ورِ فَلَا َيْسَمُعُه أََحٌد إِلَّا أَْصَغى ِليًتا َوَرفََع ِليًتا قَالَ َوأَوَّلُ َمْن َيْسـَمُعُه  ثُمَّ ُيْنفَُخ ِفي الصُّ«

ثُمَّ ُيْرِسلُ اللَُّه أَْو قَالَ ُيْنزِلُ اللَُّه َمطًَرا  َرُجلٌ َيلُوطُ َحْوَض إِبِِلِه قَالَ فََيْصَعُق َوَيْصَعُق النَّاُس
لُّ ُنْعَمانُ الشَّاكُّ فََتْنُبُت ِمْنُه أَْجَساُد النَّاسِ ثُمَّ ُيْنفَُخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهـْم  كَأَنَُّه الطَّلُّ أَْو الظِّ

  .»ِقَياٌم َيْنظُُرونَ
گـردنش را بـاال و پـايين     كس آن را بشـنود سپس در صور دميده مي شـود، هـر  (
كـه  نخستين كسي كه آواز صور را مي شـنود، انسـاني اسـت     : برد، سپس فرمود مي

، او هـوش و حواسـش را از   استو تميز كردن حوض شترش كاري مالط  مشغول
راني ماننـد رطوبـت يـا    ، سپس باهوش مي شوند دست مي دهد و ساير مردم نيز بي

د، اجساد مردگان توسط باران زنده مي شوند، بعد از آن بـراي بـار دوم   سايه مي بار
  ) 1نگرند ند و ميخيز به ناگاه همگي بپا ميدر صور دميده مي شود و 

روئيدن اجساد از خاك بعد از نازل شدن باران مانند روئيدن و سبز شدن گياهـان  
اينجـا اسـت كـه خداونـد     ، است در دنيا كه بعد از نازل شدن باران سبز مـي شـوند  

زنده كـردن زمـين بوسـيله    متعال در كالم پاكش درموارد متعددي بعث و نشر را با 
  : مي فرمايددنيا، تشبيه ياه و اشجار در گرويانيدن 

 m   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ
  Ñ  Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã

   Õ  Ô  Ó  Òl ٥٧: األعراف  

                                           
  ).٢٩٤٠: (مشاره) ٤/٢٢٥٩: (نتمسلم، كتاب الف . ١
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د    توسط خدا يا بر دست انبياء علي(در زمين بعد از اصالح آن ( الخصـوص محمـ
بيمناكانـه و اميدوارانـه بـه فريـاد خوانيـد؛        و خدا را. فساد و تباهي مكنيد) مصطفي

بيگمـان رحمـت يـزدان بـه نيكوكـاران      ). بيم از عدم پذيرش، و اميد بـه رحمـتش  (
پس نيكوكار باشيد تا دعاي شما پذيرفته گردد و رحمت خدا شـامل  ( .نزديك است

  ). )شما شود

 m    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z
¬       «  ª©    ®l ٩: فاطر  

انگيزنـد، و مـا    دارد، و بادها ابرهـا را برمـي   خدا كسي است كه بادها را روان مي(
رانيم و آن سرزمينهاي موات را داراي حيـات   ابرها را به سوي سرزمينهاي موات مي

نيـز بـه همـين    ) مردگان در گورها براي حساب و كتاب(زنده گرداندن . گردانيم مي
  ). منوال است
  : مذكور به دو جمله ذيل توجه نمائد كه مي فرمايد در آيات

m   Ò  Ñ           Ðl           و      m   ¬       «l            

ايـن دو جملـه حكايـت از تشـابه و تماثـل ميـان برگردانـدن اجسـام بصــورت          
از صـور دوم و ميـان رويانيـدن     قبـل  و  رويانيدن از خاك، بعد از نازل شدن بـاران 

است كه گياهـان از بـذرهاي   روشن و واضح براي ما ، عد از بارندگي دارندگياهان ب
در  درام هسـتن آرحـالي كـه خـاموش و    بسيار ريزي بوجود مي آيند و اين بـذرها د 

يا مـي شـود  و ريشـه    زندگي در آنها پوباران مي بارد، ، وقتي گردند پنهان ميزمين 
آنگـاه بصـورت   ، نـد مـي شـود   زمين مي داونند  و تنه آنها بسوي آسمان بل به خود

  .گياهاني سبز و شاداب و كامل در مي آيند
زنده شدن انسان ها هم از اين قاعده مستثني نيست، وقتـي كـه بـاران مـذكور در     
حديث بر روي زمين مي بارد و عجب الذنب همان استخوان كوچك ستون فقـرات  

نمـو كـردن، تـا در     از آن باران تغذيه مي كند، مانند گياه شروع مي كنند به رشـد و 
  . نهايت انساني كامل سر از زمين بيرون مي آورد

  صاهللا رســول روايـت شــده كـه    ر بخـاري و مسـلم از حضــرت ابـوهريره   د
  : فرمودند
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ْيَس َما َبْيَن النَّفَْخَتْينِ أَْرَبُعونَ ثُمَّ ُيْنزِلُ اُهللا ِمَن السََّماِء َماًء، فََيْنُبُتونَ كََما َيْنُبُت الَبقْلُ، لَ«
ِمَن اِإلْنَساِن َشْيٌء إِالَّ َيْبلَى، إِالَّ َعظًْما َواِحًدا، َوُهَو َعْجُب الذََّنبِ، َوِمْنُه ُيَركَُّب الَْخلْـُق  

  .»َيْوَم الِْقَياَمِة
بـاراني از آسـمان   بعد از صور اول ، ميان صور اول و دوم چهل روز فاصله دارد(

هيچ جزئي  در حالي كهند، اياهان مي رويمانند گ را اجساد مردگان و نازل مي گردد
اسـتخوان پـايين سـتون     گـر ماز اجزاء بدن انسانها نيست كه ريزه ريزه نشده باشد، 

   ).شروع مي شود فقرات به نام عجب الذنب، زندگي دوباره از آن بخش كوچك
  : مسلم آمده استروايت امام و در 

 ُهَو َعظْمٍ أَيُّ قَالُوا الِْقَياَمِة َيْوَم ُيَركَُّب ِفيِه أََبًدا الْأَْرُض َتأْكُلُُه لَا َعظًْما الْإِْنَساِن ِفي إِنَّ«
  .»الذََّنبِ َعْجُب قَالَالله رسول َيا

، ها استخواني وجود دارد كه زمين هرگـز آن را نمـي خـورد    بي ترديد در انسان(
 صاران حضـرت يـ  .روز قيامت جسد انسان از همان اسـتخوان شـكل مـي گيـرد    

  .)عجب الذنب: كدام قسمت است كه نابود نمي شود؟ فرمود: پرسيدند
  : در موطا، سنن ابي داود و نسائي چنين آمده استي ديگر در حديث

  .»كُلُّ اْبنِ آَدَم َتأْكُلُُه الْأَْرُض إِلَّا َعْجَب الذََّنبِ ِمْنُه ُخِلَق َوِفيِه ُيَركَُّب«
وچكي به نام عجب الذنب كه زمين بدن انسان را كامالً مي خورد، بجز قسمت ك(

  )1.زندگي دوباره از آن شروع مي شود
د اجساد انسان هاي ديگر، ماننكه اجساد انبياء  دال برآن هستند ينصوص صحيح

ذيفـه آن را  حر حديثي كـه امـام ابـو داود و ابـن     نمي پوسند و از بين نمي روند، د
  : فرموده صكه رسول خدا اند، آمده است روايت كرده

   .»اللََّه َحرََّم َعلَى الْأَْرضِ أَنْ َتأْكُلَ أَْجَساَد الْأَْنبَِياِءإِنَّ «
  )2.خداوند اجساد انبياء را براي زمين حرام قرار داده است(

                                           
  ).٧٩٤٢: (مشاره) ١٢/٤٢١: (جامع االصول . ١
  ).٤٨٨: (فتح الباري . ٢
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  اي است ، آفرينش تازهزنده شدن: مبحث دوم
اما اين آفرينش بـا حيـات دنيـوي    ، كند همان انسانهاي مرده را زنده مي خداوند عيناً
، يكي از تفاوت هاي قابل مالحظه اين است كه جسد تـازه بـا   استاوت اندكي متف

  : وجود بال و مصيبت هاي فراوان محكوم به نابودي نمي شود، خداوند مي فرمايد

 m  ¯®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦l 17: إبراهيم  
  )ميرد، آورد و حال اين كه نمي مرگ از هر سو بدو روي مي(

، داودي روايـت مـي كنـ   بن ميمـون   يح از عمرودر حديثي كه حاكم با سند صح
، هسـتم ده رسول خدا فرستامن  ي اودبناي : د و فرمودد شكه معاذ بن جبل بلنآمده 

بهشـت   مسير نهائي به سويبعد از آن ، شما از برگشتن بسوي خداوند مطلع هستيد
، در قيامت زندگي ماندگار است و كسي كوچ نمي كند، همه براي است يا به دوزخ

بد آفريده مي شوند و مرگ در كسي را نمي زند، اجساد براي نـابودي زنـده نمـي    ا
  1.شوند

از جمله اين تفاوت ها ديدن و رويت موجوداتي است كـه در دنيـا آنهـا را نمـي     
ها در آن روز، فرشتگان و جن ها  انسان ، چونيا نمي توانستيد آنها را ببينيد د،نديد

تفاوت ها و شگفت هاي قيامت ايـن اسـت كـه     ، همچنين يكي ديگر ازرا مي بينند
   .بهشتيان آب دهان، ادرار و مدفوع ندارند

زنـده شـدگان قيامـت موجـوداتي مخـالف       اين تفاوت ها به معني آن نيستند كه
دو حيـات از يـك   هـر  : مخلوقات قيامت هستند، همانگونه كه ابن تيميه مي فرمايد

فق، مشابه و متماثـل هسـتند و در   جنس واحد هستند، در صفات و حاالتي با هم مت
برخي حالت ديگر با هم شباهتي ندارند، بر اين اساس است كه قيامت را مبـدأ مـي   

» اعاده « نامند، چون هر چيزي به اصل و اساس خودش بر مي گردد، بنا براين لفظ 
  2.مقتضي مبدأ و معاد است

                                           
  ).١٦٦٨: (مشاره) ٤/٢٣١: (ةاالحاديث الصحيح ةسلسل . ١
  ).١٧/٢٥٣: (جمموع الفتاوي . ٢
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كافته زمين نخستين بار براي چه كسي ش: مبحث سوم
  شود؟ مي

، نبـي  زمين براي بيرون آمدنش دهان باز مي كنـد لين كسي كه مبعوث مي شود و او
 مسـلم از حضـرت ابـوهريره    امـام  صـحيح  ديث حـ در  ،است صمكرم اسالم
  : دمي فرماي صاهللا رسول ده كهروايت ش

  .»أَوَّلُ َشاِفعٍ َوأَوَّلُ ُمَشفَّعٍأََنا َسيُِّد َولَِد آَدَم َيْوَم الِْقَياَمِة َوأَوَّلُ َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه الْقَْبُر َو«
كـه زمـين    هسـتم نخستين كسي ، روز قيامت من سردار فرزندان آدم خواهم بود(

براي بيرون آمدنم شكافته خواهد شد و من نخستين شفاعت كننده و نخستين كسي 
  )1.كه شفاعتش پذيرفته مي شود، خواهم بود

و يك مرد يهودي همـديگر   يك مرد مسلمان كهبخاري و مسلم آمده صحيح در 
را از ميـان   صسوگند به خدايي كـه محمـد  : مسلمان گفت. گفتند را بد و بيراه مي

سوگند به همان خـدايي كـه موسـي را    : گفت ي هم يهود و عالميان برگزيده است
د و بـر صـورت يهـودي يـك     ش دبلنمرد مسلمان ، ، بعد از آناي جهانيان فرستادبر

رفت و از دست مرد مسلمان شـكايت نمـود و    صاهللا رسول يهودي نزدسيلي زد، 
چـون مـردم   ، مرا بر موسي ترجيح ندهيد: فرمود صاهللا رسول ،ماجرا را بازگو كرد

آنگـاه  ، آيم من نخستين كسي هستم كه به هوش ميشوند و  هوش مي روز قيامت بي
من موسي را مي بينم كه گوشه عرش الهي را گرفتـه اسـت و نمـي دانـم از جملـه      

و به هوش آمده است يا اينكه از جمله كسـاني اسـت كـه از     ههوش شدگان بود بي
  .هوشي استثناء شده است بي

  : مي فرمايد صدر حديث امام بخاري و مسلم نقل شده كه پيامبر
فإنه ُيْنفَخ يف الصور، فَيْصَعُق َمن يف السموات ومن يف األرض إِال من شـاء اهللا، مث  «

أُحوِسَب : َمن ُيبَعثُ، فإِذا موسى آِخذ بالعرش، فال أدري ُينفَخ فيه أخرى فأكون أولَ
  .»بَِصْعقَِة الطُّور، أم ُبعث قَبلي؟

                                           
  ).٢٢٧٨: (مشاره) ٤/١٧٨٢: (صحيح مسلم، كتاب الفضايل . ١
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هوش مـي شـوند، مگـر     در صور دميده مي شود، موجودات زمين و آسمان بي( 
بار دوم در صور دميـده مـي شـود، مـن     ، ده باشدكرآنهايي كه خداوند آنها را استثنا 

شوم و موسي را مي بينم كه گوشـه عـرش را    ه زنده مينخستين كسي خواهم بود ك
هوشي شـمرده   حساب اين بيه هوشي كوه طور ب گرفته است، نمي دانم كه همان بي

هوش شده اما جلوتر از مـن بـه    هوشي شده است يا اينكه بي شده و اكنون دچار بي
  1)هوش آمده است؟

                                           
  ).٦٣٠٨( :مشاره) ٨/٥١٣: (جامع االصول . ١
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  حشر تمام مخلوقات به ايستگاه بزرگ: مبحث چهارم
در آن روز تمـام   چون پروردگار توانـا ، د روز جزاء را روز جمع ناميده استخداون

  .بندگان را در يك ميدان جمع مي كند

 m  |  {  z  y  x  w  v      u  tl ١٠٣: هود  
آورنـد، و روزي   گـرد مـي  ) براي حساب و كتاب(آن روزي كه مردمان را در آن (

و همگـان آن را  (گـردد   شاهده ميم) از سوي مردمان و فرشتگان و پريان(است كه 
  ).هايش خواهند شد خواهند ديد و ناظر صحنه

  : شود هم مساوي هستند و كسي استثنا نميدر آن روز همه بندگان با 

 m   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  Õl   

  ٥٠ – ٤٩: الواقعة
گـاه روز   وعده قطعاً جملگي در  .پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگان: بگو(

  ). شوند گرد آورده مي) رستاخيز(معين 
ي نمي تواند خدا را بـه  يهيچ نيرو، ه كرده استطها را احا قدرت خداوند انسان 

ستوه در آورد و خداوند از انجام هيچ عملي عاجز نيست و همـانطور كـه خداونـد    
بلنـدي فضـا    خـواه در ، انسانها را هالك مي كند، به زنده كردن آنان نيز قدرت دارد

ـ پرنـدگان شـكاري آنهـا را بخور   ، در اعماق زمـين باشـند   يا باشند در شـكم   يـا  دن
براي خداونـد   پنهان گردند، همه اينهازمين  اليه هاي يا در و هاي دريا بروند  ماهي

  .يك حكم دارند

 m  p  o  n    m  l  k  j   ih  g   f  e  d  c  bl  
  ١٤٨: البقرة 

و به حساب همگان رسيدگي (آورد  همگي شما را گرد ميهر جا كه باشيد خدا (
بلكه خيرات و نيكيها ارزشـمند  . ارزش است كند و بالد و جهات در امر دين بي مي

  ).خدا بر هر چيزي توانا است). است
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محيط است، هر جـا كـه باشـند آنهـا را      چيز همانطور كه قدرت خداوند بر همه
نه كس را فراموش مـي كنـد و نـه    ، يط استزنده مي كند، علم او نيز به همگان مح

از وي پنهان كند و هيچ كسي از علم وي نمي تواند خود را  راكسي مي تواند خود 
  .گاه به تعداد و اندازه مخلوقات هم هستاخداوند كه خالق آنها است، . آزاد سازد

 m   Í  Ì  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á
  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Öl ٩٥ -  ٩٣: مرمي.  

و فرمـانبردار  (تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، بنده خداونـد مهربـان   (
او همه آنـان را سرشـماري كـرده اسـت، و دقيقـاً تعدادشـان را           . باشند مي) يزدان
بدون يار و يـاور و امـوال و اوالد و   (و همه آنان روز رستاخيز تك و تنها   . داند مي

  ).شوند در محضر او حاضر مي) مراقبمحافظ و 

 m  [  Z  Y  X  W  Vl ٤٧: الكهف   
آوريـم و كسـي از ايشـان را فـرو      گرد مـي ) براي حساب و كتاب(و همگان را (
  ).گذاريم نمي

ها، جن ها و فرشـتگان حشـر    نصوص مذكور حكايت از آن دارند كه همه انسان
هستند، به اين نصوص استناد ت ائل به حشر حيوانحتي كساني كه قاخواهند شد و 

  .مي كنند، البته هيچ مانعي در اين استدالل ديده نمي شود
درباره حشر بهائم و حيوانات اختالف نظر دارند، عالمه ابن تيميـه بـر ايـن     علما

  .گرددمي ر شامل چهارپايان و حيوانات نيز شباور است كه ح
يـات حيـات بخـش الهـي و     گونه كه از آهمان: شيخ االسالم ابن تيميه مي فرمايد

ايـان هـم حشـر    اط مي شود، همه حيوانات و چهار پاستنب صسنت مطهر حضرت
  : خداوند مي فرمايد، مي شوند

 m  r  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c
   {  z  y   x  w  vu  t  sl ٣٨: األنعام  

ست كه او همه چيـز  يكي از دالئل قوي قدرت خدا و حكمت و رحمتش اين ا((
اي كه با دو بال خود پـرواز   اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده) را آفريده است
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و هـر يـك داراي   (كند وجود ندارد مگر اين كـه گروههـائي همچـون شـمايند      مي
هـيچ  ) كائنـات (در كتاب ). باشند خصائص و مميزات و نظام حيات خاص خود مي

بگـذار  . ايـم  چيز را ضبط و به همه چيـز پرداختـه   همه و(ايم  چيز را فروگذار نكرده
از گذشـت ايـن چنـد روزه زنـدگي     (پس ) خواهند بكنند كنندگان هرچه مي تكذيب
در پيشـگاه  ) هـاي حيوانـات موجـود    همـراه همـه گروههـا و دسـته    (آنـان  ) دنيوي

  ). رسيم و به حساب و كتابشان مي(شوند  آورده مي پروردگارشان جمع

   m  ¿  ¾  ½    Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
  Î  Í  Ì    Ël ٢٩: الشورى  

او، آفـرينش آسـمانها و زمـين و    ) پي بردن به خدا و قدرت(هاي  برخي از نشانه(
همه جنبندگاني است كه در آن دو پديدار و پراكنده كرده است، و او هر وقـت كـه   

  ).تواند آنها را گرد آورد بخواهد مي

 m  T   S  R  Ql ٥: لتكويرا  
  )شوند و هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده مي(

رطبي در مورد حشر بهائم و حيوانات اختالف نظر بزرگان را نقل مـي كنـد   امام ق
ـ مـي   و در پايان بنا به احاديث صحيح ديدگاه مثبتين را بر مي گزيند، امـام   : دفرماي

ابـن  ، الف نظـر دارنـد  اخـت  گـرفتن از همـديگر  مردم در حشر چهارپايـان و انتقـام   
و ضحاك نيز  آنها است دينابوحشر چهارپايان همان مردن و : مي فرمايد عباس

 دمي شـون رحشـ چهارپايان : ابن عباس در روايتي ديگر مي گويد ، بر اين باور است
ابوذر، ابوهريره، عمروبن عاص، حسـن بصـري و غيـره همـين      ، زنده مي گردندو 

  : ديدگاه را بنا به آيات ذيل ترجيح مي دهمهم اين من و  اند برگزيدهديدگاه را 

 m  T   S  R  Ql ٥: التكوير  

 m   {  z  y   x  w  vu  t  s  r  q  pl ٣٨: األنعام  
چهارپايـان،  د ماننـ خداونـد روز قيامـت تمـام مخلوقـات     : مي گويد ابوهريره 

د ي مي رسبه جايعدل خدا ، را حشر مي كندديگري پرندگان، خزندگان و هر چيز 
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كه حق حيوان بي شاخ را از حيوان شاخ دار مي گيـرد، سـپس خطـاب بـدانها مـي      
  : به خاك مبدل شويد، صحنه ي آرزو كردن كفار حاكي از اين واقعه است: فرمايد

 m  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b
   q  p          ol ٤٠: النبأ  

آن روزي كه انسان ) دهد در كه رخ مي(م دهي ما شما را از عذاب نزديكي بيم مي(
كـاش مـن   : آورد بيند، و انسان كـافر فريـاد برمـي    همه كارهائي را كه كرده است مي

  1) ! بودم خاك مي

                                           
 . ۲۷۳التذکرة قرطبی ص  .١



  
  
  

   سيماي روز رستاخيز                                                                   62
 

  حشر بندگان: مبحث پنجم
در صـحيح  ، انسانها در حال پا برهنگي، لخت و غير ختنه شده حشـر خواهنـد شـد   

  : فرمودند صاهللا رسول ده كهروايت ش بن عباسز اا مسلم و بخاري

_      `  m  dc  b  a : قََرأَ ثُمَّ غُْرلًا ُعَراةً ُحفَاةً َمْحُشوُرونَ إِنَّكُْم«
  k   j             i  h  gf  el ١٠٤: األنبياء  

سـپس آيـه ذيـل را از    ، شما پابرهنه، لخت و غير ختنه شده مبعوث خواهيد شـد 
  : قرآن براي ياران تالوت فرمود

آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو ) نخستين بار سهل و ساده(گونه كه همان (
  ).دهيم بازگشت مي

شنيد كه مـردم روز قيامـت لخـت و     صاهللا رسول ازل وقتي حضرت عايشه
زنان و مـردان همـه بـه سـوي     ! اي پيامبر خدا: برهنه حشر خواهند شد، عرض كرد

تر از صحنه خطرنـاك ، اي عايشه: فرمودند صاهللا رسول همديگر نگاه خواهند كرد؟
  1.اين خواهد بود كه مردم بسوي همديگر نگاه كنند

بـه  مـردن   گـام  هنانسان در همان لباسي كه كه  البته در بعضي روايات آمده است
 اند و حاكم از ابوسعيد خدري نقل كردهابن حبان ، ابوداود، داشته، حشر مي شودتن 

اي براي او بياورند، سـپس آنـرا    زهتاتا لباس ز اطرافيان خواست ام احتضار اگكه هن
  : ام كه مي فرمود شنيده صپوشيد و فرمود از رسول خدا

  ٢»إن امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها«
  )همانا ميت در همان لباسي كه در آن رحلت كرده است، حشر مي شود(
ر داده بخاري و مسلم قراصحيح  حاكم اين حديث را صحيح و موافق با شرايط  

  .است

                                           
  ).٣/٥٧: (مشكاة املصابيح . ١
 . ۱۶۷۱مشاره . ۲۳۴/ ۴ ةصحیحالاحادیث  ةسلسل .٢



  
  
  

   63                                           سيماي روز رستاخيز  
 

با سه روش ميان اين حديث و حـديث گذشـته توافـق ايجـاد نمـوده      امام بيهقي 
  : است
اند، بعد از بلند شدن از قبر پاره مـي شـود،    گام مرگ به تن داشتهلباسي كه هن -1

در نتيجه برهنه و لخت در مقابل حشر قرار مي گيرند، اما بعد ازموقف حشر لبـاس  
  .بهشتي به تن مي كنند

نبال صـديقين بنـا بـه مراتـب،     و به دصديقين از آنها زماني كه پيامبران و بعد  -2
از همـان لباسـي اسـت كـه     دام هاي ديگر لباس مي پوشند، جنس لباس هر كـ انسان

هنگام مرگ به تن داشته است، ولي هنگام ورود به خلد برين لباس بهشتي بـه تـن   
  .مي كنند

در حال انجام  ييعني هر انسان، ستدمنظور از لباس در حديث بعدي، اعمال ه -3
  : فرمايد خداوند مي، عملي حشر مي شود كه موقع مردن مشغول انجام آن بوده است

 m  rq  p  o  nl ٢٦: األعراف  
  )لباس تقوا و ترس از خدا، بهترين لباس است(

 m   ¨     §  ¦l ٤: املدثر  
  ) ). پاك گردانو خويشتن را از آلودگيها (و جامه خويش را پاكيزه دار (

 براي توجيه جواب سوم به حديثي از اعمـش اسـتدالل مـي كنـد كـه     امام بيهقي 
  : هفرمود صاهللا رسول

  ١. »ِيْبَعثُ كُلُّ َعْبٍد َعلَى َما َماَت َعلَْيه«
د كـه موقـع مـردن    گـرد ل انجام عملي مبعـوث و محشـور مـي    هر انسان در حا(

  .)مشغول انجام آن بوده است
جابر در صحيح مسلم نمي تـوان اسـتباط كـرد كـه انسـان در      چند از حديث هر 

است، چون مفهوم حديث بنـا بـه    همان لباسي حشر مي شود كه در آن وفات كرده
ل ديگر اين است كه انسان اگر هنگام مرگ بر كفر يا ايمان، شك يا يقين جهان دالي

به بارگاه  را وداع گفته باشد در قيامت هم بر همان حال و وضعيت زنده مي شود و

                                           
 . ۱/۲۸۸النهایة ابن کثیر  .١
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مده انسان بر همـان كـرداري حشـر    الهي مي شتابد، همانگونه كه در حديث ديگر آ
گردد كه هنگام مرگ آنرا انجام مي داد، حديث مسـلم از عبـداهللا بـن عمـر ايـن       مي

  : شنيدم كه مي فرمود صمفهوم را تأييد مي نمايد كه مي فرمايد از رسول خدا
  »ذَاًبا أََصاَب الَْعذَاُب َمْن كَانَ ِفيهِْم ثُمَّ ُبِعثُوا َعلَى أَْعَماِلهِْمإِذَا أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ َع«
ذاب و دنيا مجازات كند، آنهـا را دچـار عـ    گر خداوند اراده كند كه قومي را درا(

  ) 1هالكت مي سازد، سپس با همان حالت آنها را زنده مي كند
لبيك گفتن حشر مي شـود،  در حال اگر كسي در حالت احرام بميرد، روز قيامت 

مردي در سفر حـج   روايت شده كه و مسلم از حضرت عبداهللا بن عباس بخاري
 ،از روي شـتر خـود افتـاد و گـردنش شكسـت و مـرد      ، همراه بود صاهللا رسول با

  : فرمودند صاهللا رسول
َيْوَم ُتَخمُِّروا َرأَْسُه فَإِنَُّه ُيْبَعثُ  اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْينِ َولَا ُتَحنِّطُوُه َولَا«

  2»الِْقَياَمِة ُملَبًِّيا
 ، بـه  با آب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه احرام او را كفن دهيـد (

روز قيامـت در حالـت احـرام و لبيـك     ، چون در و عطر نزنيد و سرش را نپوشانيدا
  )حشر خواهد شدگفتن 

، رنـگ  زخمش خـون مـي ريـزد   ز الي حشر مي شود كه شهيد روز قيامت در حا
  خون قرمز است، ولي بوي عطر از آن بلند مي شود

با توجه به روايات مذكوره تلقين ميت در حالت مردن بـه ال الـه اال اهللا مسـتحب    
  .است تا در حالت توحيد بميرد و روز قيامت در حالت توحيد حشر شود

                                           
  ).٢٨٧٩: (مشاره) ٢/٢٢٠٦( : صحيح مسلم . ١

 . می باشد ١٦٣٧: و مشاره حدیث ١/٥٢٠: مشکاة املصابیح - 2
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  پوشش بندگان در قيامت : مبحث ششم
برهنه، لخت و غير ختنه شـده حشـر    بيان كرديم كه انسانها پا ديث صحيحا به احابن

به نيكان و صالحان لباس كرامت و نگون  ، سپس لباس بر تن مي كنند، خواهند شد
  .بختان لباس قير و خارش آور مي پوشند

نخستين كسي از انسانها كه لباس پوشـانده مـي شـود، حضـرت ابـراهيم خليـل       
  صاهللا رسـول  روايـت شـده كـه    ر صحيح بخـاري از ابـن عبـاس   د، خواهد بود
  : فرمودند

  »َوأَوَّلُ َمْن ُيكَْسى َيْوَم الِْقَياَمِة إِْبَراِهيُم«
نخستين مخلوقي كه روز قيامت لباس پوشانده مي شود، حضرت ابراهيم خليـل  (

  )1.خواهد بود
لبـاس پوشـانده   ل قبل از ديگران دليل اين را كه روز قيامت حضرت ابراهيم خلي

ها از خدا هراس از همه انسان بيشترچون ابراهيم : اند شود، علماء چنين بيان كرده مي
  .دكن لباس به تن ميلذا جهت امان و اطمينان قلب او پيش از ديگران ، داشت

 ر حديث آمده اسـت كـه ابـراهيم خليـل    د چون، ممكن است كه چنين شود
موقع نماز از شلوار استفاده كـرده اسـت    اولين كسي است كه جهت مبالغه در ستر،

پيدا نكند و در عوض خداونـد روز قيامـت او را    ستا شرمگاهش با جاي نماز تما
را  ممكن است آنهايي كه حضـرت ابـراهيم  بيش از ديگران لباس مي پوشاند و 

در آتش سوزاندند، او را عريان كرده باشند و خداوند در عوض آن عرياني در انظار 
  .2پيش از ديگران لباس خواهد پوشاندوز قيامت او را عموم، ر

                                           
  ).١١/٣٧٧: (ح الباريفت. خباري، كتاب الرقاق . ١
  . ٢٠٩: تذكرة القرطيب . ٢



 



 

  رشزمين ح: فصل چهارم

زميني كه روز قيامت انسانها روي آن حشر مي شـوند، زمـين ديگـري غيـر از ايـن      
  : خداوند مي فرمايد، زمين است

 m  |  {  z  y  x   wv  u   t  s  r  ql   

  ٤٨: إبراهيم
در آن روزي كه اين زمين بـه زمـين   ) گيرد مي خداوند از كافران و عاصيان انتقام (

از گورهـا سـر بـه    (شـوند و آنـان    ديگري و آسمانها به آسمانهاي ديگري تبديل مي
حضور به هم ) چيز و همه كس بر همه(در پيشگاه خداوند يگانه مسلّط ) درآورده و

  )نمايانند و نيكيها و بديهاي خود را مي(رسانند  مي
ين جديــدي كــه حشــر روي آن انجــام وصــيات زمــدربــاره خص صاهللا رســول 
روايـت شـده   در صحيح بخاري از سهل بن سعد ، گيرد، براي ما بيان كرده است مي
  : فرمودندكه مي  شنيدم صاهللا رسول از: گويد مي كه 
  ١»ُيْحَشُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى أَْرضٍ َبْيَضاَء َعفَْراَء كَقُْرَصِة َنِقيٍّ«
هرگونه خـس و  وز قيامت بر روي زميني سفيد مايل به سرخي، خالي از مردم ر(

  )خاشاك حشر خواهند شد
يد مطلب مذكور وارد شـده  ئدر جهت تااصحاب نصوص زيادي از راويان متعدد 

سنن بيهقي از طريق عمرو بن ميمون از حضرت عبـداهللا   و در بخاري، مسلم، است
  :د در تفسير آيهبن مسعو

                                           
  .به معين سفيد خالص يا سفيد مايل به سرخ است: عفر .١

  .به معين دقيق و صاف از خس و خاشاك است: النقي
كوه، صخره يا عالمايت كه مردم آهنا در مسري جـاده هـا جهـت    :معين عالمات و نشانه راه مانند به: معلم

 .ها مي گذارند قسيم زمنيراهنمائي يا به منظور ت
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 m   t  s  r  q  ul زمين به زميني ديگر كه مانند نقره  كه آمده است
سفيد است، هيچ خون حرامي بر آن ريختـه نشـده و هـيچ گنـاهي روي آن انجـام      

  1.نگرفته است، تبديل خواهد شد

مختلف تبـديل شـدن زمـين بـه      قث بسياري و در كتب متعدد و از طردر احادي
 فسير حضـرت ابـن عبـاس   اين احاديث، تزميني ديگر ثابت شده است، از جمله 

، شود افزوده مي شود و از آن كاسته مي در آن: دفرماي ر است كه ميدرباره آيه مذكو
د و مانند چرم عكـاظي پهـن   رون ها و درختهاي آن از بين مي ها، رودخانه ها، كوه تپه

  .شود كرده مي

  زمان تبديل زمين
موقـع قـرار    چنين استنباط مـي شـود كـه زمـين     صاهللا رسول از احاديث حضرت

در صحيح مسـلم  ، ها بر پل صراط يا اندكي پيش از آن تبديل مي شود گرفتن انسان
سـؤال   صيه از حضـرت در مورد آ: روايت شده كه فرمود لاز حضرت عايشه

  در آن هنگام مردم كجا هستند؟: كردم و خطاب به ايشان عرض كردم
  2.بر روي پل صراط قرار مي گيرند: فرمود صپيامبر

دانشـمندي   روايت شده كه ديگر در صحيح مسلم از حضرت ثوباني در حديث
هنگـام تبـديل شـدن زمـين     : گفتو  سوال كرد صاهللا رسول از دانشمندان يهود از

  مردم كجا هستند؟
  3.آنها در تاريكي نزديك پل صراط خواهند بود :فرمود صپيامبر

                                           
  ).١١/٣٧٥: (فتح الباري . ١
  ).٢٧٩١: (مشاره) ٤/٢١٥٠: (صحيح مسلم، كتاب املنافقني.  ٢
  ).٣١٥: (مشاره) ١/٢٥٢: (صحيح مسلم، كتاب احليض . ٣



 

  
  
  
  

  

  فصل پنجم
  حشر تل اثبايمنكرين بعث و دال



 



 

  نكرين زنده شدن بعد از مرگم: مبحث اول
برخـي  اند و  زندگي بعد از مرگ را انكار كرده بسياري از انسانها در حال و گذشته،

از در مخالفـت وارد   صپيـامبر بـا   ،تصـوير كشـيدن قيامـت    به دين هم درمعتق از
  .دنترسيم مي نماي اند و خالف اخبار صحيح صحنه قيامت را شده

داده و قـائلين  قرار قل كرده و آنها را مورد مالمت قرآن ديدگاه منكرين بعثت را ن
را كافر قلم داد مي نمايد و عذاب و سزاي سختي را بدانها نويد مي دهـد، خداونـد   

  : مي فرمايد

m    »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾    ½  ¼

   Ì  Ë   Êl ٥: الرعد  
) تـرين چيـز  (انگيـز   اگر بايد در شگفت بمـاني، شـگفت  ) از چيزي! اي پيغمبر((

زنـده  (آيا هنگـامي كـه خـاك شـديم، آيـا دوبـاره       : گويند سخن ايشان است كه مي
كنيم؟ آنان كسانيند كه به پروردگارشـان ايمـان    اي پيدا مي آفرينش تازه) گرديم و مي

در آتـش جاودانـه   افتد و دوزخياننـد و   ندارند، و غلّها و زنجيرها به گردنهايشان مي
  ) . مانند مي

 m  cb  a  `    _   ^  ]  \  [   Z  Y  X  W     V  U     T  S
  s    rq  p  o  n  m  lk  j  i  hg   f  e  dl   

  ٣٠ – ٢٩: األنعام
زندگي تنها همـين زنـدگي   : گويند مي) اگر هم به دنيا برگردند، ديگرباره(و آنان (

و قيامت و دوزخ و بهشتي در ميـان  (شويم  گيخته نميدنياي ما است و ما هرگز بران
پروردگارشـان  ) دادگـاه عـدل  (اگر آنان را ببيني بدان هنگام كه در پيشگاه  !). نيست

خواهي ديد كه چه حال بد و وضـع تبـاهي دارنـد، و خداونـد     (اند  نگاه داشته شده
! ؟ حق نيست) استبينيد و دامنگيرتان  چيزهائي را كه مي(آيا اين : گويد مي) بديشان
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) آن گـاه خداونـد بـاز بديشـان    . حق است! (آري به پروردگارمان سوگند: گويند مي
  ) . را بچشيد) دوزخ(ورزيديد عذاب  پس به سبب كفري كه مي: گويد مي

 m   æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ý    E  D C  B
  T  S  RQ  P  O  NM   L  K  J  I  H  G  F

   XW  V  U    b  a  `  _^  ]  \  [   Z  Y
  e  d  cl ٥١ – ٤٩: اإلسراء 

آيـا هنگـامي كـه مـا اسـتخواني      : گوينـد  مـي ) اينان و منكرانِ ديگر رسـتاخيز (و (
شديم، مگـر ديگـر بـاره آفـرينش     ) و از هم پاشيده(هائي خشكيده  و تكّه) پوسيده(

ت پـذيرش    كـه بـه هـيچ وجـه    (شما سنگ باشيد : بگو   اي خواهيم يافت تازه قابليـ
ايـن بازگشـت بـه    (  ). كه از سنگ محكمتر اسـت (و يا آهن باشيد ) حيات را ندارد
آئـي در   براي گردهم(روزي خواهد بود كه خدا شما را از گورهايتان ) حيات مجدد

گوئيد و گمـان   با حمد و سپاس پاسخ مي) فرمان او را(خواند و شما  فرا مي) محشر
  ) .ايد مدت اندكي ماندگار نبوده جز) در دنيا(بريد كه  مي

بعث و زندگي بعد از مـرگ، از جملـه    ينشيخ االسالم ابن تيميه گروه هاي منكر
و  شـرح زيـر بيـان نمـوده    ه را بين اين امت قو منافملحدين، فالسفه ، يهود، نصاري

  : دفرماي مي
ـ كفار از يهود و نصاري كه منكر خوردن، نوشيدن و ازد ر واج در بهشت هستند، ب

آنـان بـا   ، برند اهاي شيرين و ارواح طيبه بهره مياند كه اهل بهشت از صد اين عقيده
وجود اين ديدگاه، معتقد به حشر اجساد همراه با ارواح و معتقد به معـذب و مـنعم   

  .هستندهم بودن ارواح 
اما گروهي از كفار، ملحدين، فالسفه و همفكران آنها تنها معتقد بـه حشـر ارواح   

  .دباش مياب و نعمت ها فقط براي ارواح عذ: گويند هستد و مي
گروهي ديگر از كفار و مشركين بطور كلي منكر معـاد و حشـر هسـتند، نـه بـه       

زنده شدن اجسام را مي پذيرند، در حالي كه خداونـد   حشر ارواح اعتقاد دارند و نه
اسـت  معاد ارواح و اجسام را بيان فرموده  صدر كتاب خود از زبان پيامبر رحمت
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م و كاست زنده شدن و مهر بطالت بر ديدگاه كافرين و منكرين حشر زده و بدون ك
  . ها روشن ساخته استرا براي انسان

ايمـان ندارنـد، سـخنان را تحريـف     اما منافقين امت كه به الفاظ قرآن و حـديث  
همه اينها تمثيل هـايي هسـتند بـراي اينكـه مـا بتـوانيم، معـاد        : گويند كنند و مي مي
اي  طـه باطنيـه، ملحـدين و فاللسـفه    مقرا مصداق اين منافقين ، اني را درك كنيمروح

اننـد و گـروه ديگـري از نويسـندگان      دمـي  هستند كه خـود را منتسـب بـه اسـالم     
 از ديـن بيـرون   انـد  لصفا و منافقين كه گمراه شدهاصحاب اخوان ا متكلمان متصوفه

  .اند، با اتفاق اهل ايمان كشتنشان واجب است رفته
فالسـفه كـه گـرايش بـاطني     : گويـد  سالم در فرازي ديگر از سخنانش ميشيخ اال

بـراي بيـان   هايي  مردم وعده داده شده است، به مثالدارند، آنچه را كه در قيامت به 
قي ايگمان مي كنند كه هدف از نصوص اثبات حقو تفسير مي كنند عذاب روحاني 
  .در قيامت نيست

از آن دارد كه گفته خداوند و رسولش درباره معـاد   كايتحديدگاه اينها در واقع 
و قيامت مبتني بر صـحت نيسـتند، بـه همـين خـاطر شـيخ االسـالم ايـن گـروه از          

ييـل و خيـال   اهـل تخ د عموم مسلمين دارنـد،  يدي خالف عقايين را كه عقافمتفلس
، ديل متفلسفه و همفكران آنها هسـتن ياهل تخ: و درباره آنها مي گويند دباف مي نامن

 بيانـات اند كـه   آنها بر اين عقيده در قالب فيلسوف، متلكم يا فقيه باشند، چون خواه
يق براي بهـره جـويي   به خيال كشيدن حقادرباره ايمان و روز قيامت،  صاهللا رسول
ق و هدايت مردم بـوده  قايي مردم مي ماند، نه اينكه اين بيانات براي تبيين ح از توده
 1.باشد

  : ث و نشر را به سه دسته نفسيم نمودمي توان منكرين بع
بســياري از فالســفه دهــري و ، ملحــديني كــه منكــر وجــود خــالق هســتند  -1
اينها منكر صدور  خلـق از خـالق   ، هاي دوران معاصر ازاين طيف مي باشندتسيكمون

  .دوم را نمي پذيرند، حتي به خالق هستي هم اعتقاد ندارندو خلقت اول و هستند 

                                           
  ).٤/٣١٣: (جمموع الفتاوي . ١
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دربـاره   بلكه نخست بايـد   ، عاد سودي نداردين طيف درباره مبحث و گفتگو با ا
، سپس بحث معاد به ميان كشـيده شـود  وجود پروردگار و يگانگي او صحبت شود، 

  .ايمان به خداوند است ي هجنتيايمان به معاد  چون
و زندگي بعد  دهستن آنهايي كه وجود پروردگار را باور دارند ولي منكر حشر -2

اعرابي هستند كه خداونـد دربـاره آنهـا     ،از جمله اين طيف، پذيرنداز مرگ را نمي 
  : مي فرمايد

 m  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ٢٥: لقمان  
چه كسي آسمانها و : بپرسي) كه معتقد به انبازها و شركاء هستند(هر گاه از آنان (

  ).خدا: گويند ؟ حتماً مي زمين را آفريده است

 mz  y  x  ~  }       |  {      c  b  a  `  _
   n  m  l        k  j    i  h  g  f  e  dl ٦٨ – ٦٧: النمل  

اي از  و هـر ذره (آيا زماني كه مـا و پـدران مـا خـاك گشـتيم      : گويند كافران مي(
) گـرديم و بـراي زنـدگي مجـدد     زنده مي(آيا ما ) انداممان به درزي و گودي خزيد

د زنده شد(اين ! شويم؟ بيرون آورده مي ط محمـبـه  (بـه مـا، و قـبالً    ) ن دوباره، توس
به پدران مـا، وعـده داده   ) دانند وسيله كساني كه خويشتن را اتباع پيغمبران ديگر مي

هـاي   ايـن جـز افسـانه   ). داد اگر رستاخيز راست بود، تا به حال رخ مي. (شده است
  ). باشد پيشينيان و خرافات گذشتگان نمي

كه خداونـد قـادر بـه زنـده      ندوند هستند اما معتقداان به خدااين گروه مدعي ايم
ل و يـ بيان نموده است و دال يخداوند براي اينها مثال، كردن آنها بعد از مردن نيست

، را مبني بر قدرت خود بر حشر و زنده كردن بعد از مرگ ارائه نموده است يبراهين
آنها فقط مـدعي  ، مي باشند) قيينوصاد(گروه، طيفي از يهود مسمي به از جمله اين 

  .دوزخ، بهشت، حشر و نشر را باور ندارندولي ايمان به تورات موسي هستند، 
د آنهـا مخـالف   ولـي ايمـان و اعتقـا   كساني هستند كه به معـاد ايمـان دارنـد،     -3
  .هاي آسماني است و باور آنها اساس وحياني نداردكتاب
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  ل زنده شدن بعد از مرگيدال: مبحث دوم
قرآن از فاتحه تـا خاتمـه مملـو از    ، داللت بر معاد دارند صاهللا رسول قرآن و سنت

هاي زيادي نيـز در  اخبار راستين و تمثيل، ذكر و بيان روز قيامت و جزئيات آن است
جهت تاييد قيامت و زنده شدن بعد از مرگ به منظور عبرت و راهنمـائي در قـرآن   

  . وارد شده است
قـرآن   ير بر نفي ديـدگاه منكـرين قيامـت در   الوه بر دالئل اثبات معاد، دالئلي داع

  .ت آنها نيز اشاره شده استئاترافبيان گرديده و به دروغ و ا
ي نمـوده و صـحت آن را تاييـد    يانسـان را بسـوي قيامـت راهنمـا    ، فطرت سـالم 

ديدگاه گمراهان مبني بر اينكه وقوع قيامـت و زنـده شـدن بعـد از مـرگ      نمايد،  مي
عقول هيچگونه تضاد يـا منافـاتي بـا معـاد      چون، ردمنافي با عقل است، صحت ندا

البتـه مطـالبي را   ، دنپيامبران آنچه را كه عقل محال مي داند، هرگز نمي گوي، ندارند
: انـد  اينجا اسـت كـه علمـا گفتـه    ، كه موجب تحير عقل باشد ممكن است بيان كنند

يامي منافي عقل چيزهايي را بيان مي كنند كه عقل را شكوفا كند، هرگز پاديان الهي 
  .از زبان پيامبران صادر نشده است

ادله اثبات حيات پس از مرگ را از قرآن استخراج نموده و برخي از آنهـا را ذكـر   
  : مي نمائيم

  خبر دادن خداوند دانا و آگاه درباره وقوع قيامت: نخست

بزرگترين دليل درباره صحت وقوع قيامت، خبر دادن خداونـد دانـا و آگـاه در ايـن     
خصوص مي باشد، بنابراين كسي كه به خداي تبارك و تعالي ايمان دارد و پيامبران 

، چـاره ندارنـد جـز    پيام حيات بخش الهي اعتقـاد دارد و به  ديق مي كندوي را تص
  .اينكه به اخبار حشر و نشر، جزاء و حساب، بهشت و دوزخ ايمان بياورند

طر بهتـر جـايگزين كـردن در    خداوند متعال اخبار مربوط به وقوع قيامت را بخـا 
  : هاي گوناگون بيان نموده است ها و اسلوب شيوهبا اذهان 
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 أكيـد ت) انّ، اَنّ و الم(حروف تاكيـد  ا بوط به قيامت برموارد اخبار م رخيدر ب -1
  : مي فرمايد، خداوند اند دهآم

 m  W   V   U  T  Sl ١٥: طه 
) از بنـدگان (آن را ) موعـد (خـواهم   مـن مـي  . رستاخيز به طور قطع خواهد آمد(

  ) پنهان دارم 

 m  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~l ٨٥: احلجر  
گذشـت زيبـائي داشـته    !) اي پيغمبـر (رسد پس  گمان روز رستاخيز فرا مي و بي(
  )باش

 m  dc  b    a  `l ١٣٤: األنعام  
از قيامــت و حســاب و عقــاب و ثــواب و اخــتالف درجــات و (بيگمــان آنچــه (

  )شود خواهد آمد، عده داده ميبه شما و) دركات

 m  w  v  u   tl ٧: املرسالت  
 ) . پيوندد به وقوع مي) و قيامت نام دارد(شويد  قطعاً چيزي كه از آن بيم داده مي(
، در مواردي ديگر خداوند درباره وقوع و آمدن قيامت سوگند يـاد مـي كنـد    -2 
  : مانند

 m  NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  A   R  Q  P  O
  T  Sl ٨٧: النساء  

در روزي ) گردانـد و  بعد از مرگ زنده مي(حتماً شما را . جز خدا، خدائي نيست(
و چـه  ) گويـد  خدا است كه اين را مي. (آورد گرد مي آن نيست) وقوع(كه شكّي در 

  ) ! ؟ كسي از خدا راستگوتر است

 m  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
 Å  Ä  Ã  Â  Á    É   È  Ç  Æl ٦ – ١: الذاريات  

انگيزند و به اين سـو و آن سـو برابـر فرمـان      ابرها را برمي(كه ! سوگند به بادها(
و سوگند به ابرهائي كه بـار سـنگيني      . دارند به سرعت پراكنده مي) برند و يزدان مي
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در آبهـاي  (ن و سوگند به كشتيهائي كه ساده و آسا   ! دارند را با خود برمي) از باران(
و سـوگند بـه فرشـتگاني كـه        ! روان و در حركتند) ها و درياها و اقيانوسها رودخانه

شـويد و از آن   مسـلّماً چيـزي كـه بـدان وعـده داده مـي         ! انـد  كارها را تقسيم كرده
كنـد و   و روز جزا، حتماً وقـوع پيـدا مـي      . شويد، راست و قطعي است ترسانيده مي

  ).آيد مي

 mp  o  n    y   x   w  v     u  t  s  r      q

  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �      ~  }  |  {  z

  ªl ٨ -  ١: الطور     
در ) كتابي كه نوشته شده است(  و قسم به كتاب نوشته شده! سوگند به كوه طور(

كـه  ! كعبـه (و قسم به خانه آبـادان     . پخش گرديده است) ميان جهانيان(صفحاتي و 
و سـوگند بـه    )! آسـمان (و سوگند به سقف برافراشته    ).زند ائماً از زائران موج ميد

و كفار را در آغـوش  (شود  كه قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي   ! درياي سراپا آتش
    ) . تواند از وقوع آن جلوگيري كند و هيچ كس و هيچ چيزي نمي   ).كشد خود مي

دستور مي دهد  صبه پيامبر، ن و منكرينيبكذبرخي موارد در مواقع رد بر م -3
  : تا بر وقوع قيامت سوگند ياد كند، مثالً در موراد ذيل خداوند مي فرمايد

 m  r  q  p  o   nm  l  k     j  i  hl ٣: سبأ  
مـا برپـا   ) حساب و كتاب و سزا و جـزاي (قيامت هرگز براي : گويند كافران مي(
  )!سوگند چرا، به پروردگارم: بگو. شود نمي

m     è  ç  æ  å  äã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Ûl   

  ٥٣: يونس
: بگـو ! ؟ راست است) گوئي رستاخيز و عذابي كه مي(كه آيا آن : از تو مي پرسند(

  )آري، به خدايم سوگند قطعاً راست است

 m        ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢  ¡    �  ~
  ´l ٧: بنالتغا 
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چنين نيسـت  : بگو! پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد كافران مي(
زنده و برانگيخته خواهيد شد، و سـپس از آن  ! پنداريد، به پروردگارم سوگند كه مي

و اين كار براي خدا سـاده و آسـان   . ايد با خبرتان خواهند كرد كرده چيزهائي كه مي
  ) . است
، د منكرين و مكذبين قيامت را مورد نكوهش قرار مي دهنـد و در برخي موار -4
  : مانند

 m  n  m         l  k   j  i        h  g  f  el ٤٥: يونس  
انـد و راهيـاب    به راستي كساني زيانبارند كه روياروئي با خدا را تكـذيب كـرده   (
  ) . اند نبوده

 m   y  x  w  v  u  t  s  r   q  pl ١٨: الشورى  
تمسـخركنان  (مسلّماً كساني كه نسبت به قيامت شـك و ترديـد دارنـد و    ! نها. (

از (پردازند، در گمراهـي سـخت ژرف و بسـيار دور     به جدال و ستيز مي) درباره آن
  ).قرار دارند) راستاي راه رستگاري

 m  w  v  u  t  s  rq  p  o    n  m  lk  j  i  h  gl   

     ٦٦: النمل
و (ايشان درباره قيامت به پايان آمـده و تـه كشـيده اسـت      اصالً دانش و آگاهي(

بلكه درباره قيامت دودل و مترددند، و حتـي نسـبت   ). كمترين اطّالعي از آن ندارند
  ) . بدان كوردل و نابينايند

  : و گاهي مومنين به معاد و قيامت را مورد ستايش قرار مي دهد، مانند -5

 m  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³
  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô    Ó      Ò  Ñ   Ð   Ï  Îl   

  ٩ – ٧: آل عمران
و در (ما به همه آنها ايمـان داريـم   : گويند مي) اين چنين وارستگان و فرزانگاني( (

اين (و . همه از سوي خداي ما است) ات و متشابهاتدانيم كه محكم پرتو دانش مي
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) داننـد و  برنـد، نمـي   سليمي كه از هوي و هوس فرمان نمـي (جز صاحبان عقل ) را
از (دلهاي ما را ! پروردگارا:) گويند چنين فرزانگان خردمندي مي(   . شوند متذكّر نمي

و بـه سـوي    حالوت هدايت چشانده(منحرف مگردان بعد از آن كه ما را ) راه حق
بيگمـان  . اي، و از جانـب خـود رحمتـي بـه مـا عطـاء كـن        رهنمود نموده) حقيقت

تو مردمان را در روزي كه ترديـدي در آن نيسـت   ! پروردگارا   . بخشايشگر توئي تو
تا همگان را در برابر كارشان پـاداش دهـي و بـدين امـر وعـده      (جمع خواهي كرد 

  ) . ندك بيگمان خدا خالف وعده نمي) اي و داده

 m  R   Q  P  O  N  M  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  A

   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U  T  S

   l  k  j   i  hg  f  e  d  cl   ٥ - ١: البقرة  
   . اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است . ميم. الم. الف(

خوانند، و  دارند، و نماز را به گونه شايسته مي ناديده باور مي آن كساني كه به دنياي
دارند به آنچه بـر تـو    آن كساني كه باور مي   . بخشند ايم مي از آنچه بهره آنان ساخته

ايـن     . نازل گشته و به آنچه پيش از تو فرو آمده، و به روز رستاخيز اطمينان دارنـد 
  ) .ش را دريافت كرده و حتماً رستگارندچنين كساني، هدايت و رهنمود خداي خوي

m    N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
  S   R  Q  P  Ol ١٧٧: البقرة  

هايتان را به جانب مشـرِق و مغـرب كنيـد، نيكـي      چهره) به هنگام نماز(اين كه (
بلكـه  ). آيد و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نمي(نيست ) تنها همين(

و ) آسماني(كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب ) كردار(نيكي 
  )پيغمبران ايمان آورده باشد،

برخي موارد آيات حيات بخش خبر مي دهنـد كـه قيامـت پيمـاني راسـت و       -6
  : خبري الزم است و اجلي بدون شك و گمان مي باشد
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 m �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v      u  t    ¡
  £  ¢l ١٠٤ – ١٠٣: هود  

و (گـردد   مشـاهده مـي  ) از سوي مردمان و فرشتگان و پريان(و روزي است كه (
ما چنين روزي را فقط   ).هايش خواهند شد همگان آن را خواهند ديد و ناظر صحنه

  ) . اندازيم تا زمان اندكي به تأخير مي

 m §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡  �   ~  }  |   {   z  y 
  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ª  ©  ¨l ٣٣: لقمان  

خدا بپرهيزيد، و از روزي بترسيد كه نه پـدري  ) از خشم و عذاب!  (اي مردمان(
كنـد، و نـه    پـذيرد و كـاري بـراي او بـرآورده مـي      مسؤوليت اعمال فرزندش را مي

پـذيرد و كـاري بـراي او بـرآورده      فرزندي اصالً مسـؤوليت اعمـال پـدرش را مـي    
  ) . حق است) به فرا رسيدن قيامت(وعده خدا . ازدس مي

 m     ¯  ®  ¬  «   ª  ©           ¨   §  ¦  ¥  ¤  £
  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °l ٣٠ – ٢٩: سبأ  

كه رستاخيزي در ميـان اسـت، بـه مـا     (گوئيد  اگر راست مي: گويند مي) كافران((
  ) ! پيوندد؟ اين وعده كي به وقوع مي) بگوئيد

 m  n  m  u  t  s         r  q  p  ol ٨٣: الزخرف  
ور گردند و سرگرم بازي شوند، تـا   آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه(

   )شود كنند به روز قيامتي كه بديشان وعده داده مي برخورد مي
 m  Å  Ä  Ã  Âl ٥: الذاريات  

شـويد، راسـت و    ه ميشويد و از آن ترسانيد مسلّماً چيزي كه بدان وعده داده مي(
  )قطعي است

  : در بعضي موارد خداوند از نزديك شدن و آمدن آن خبر مي دهد، مانند -7

 m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æl ٧ – ٦: املعارج  
  ) . دانيم و ما آن را ممكن و نزديك مي   . دانند آنان آن روز را بعيد و دور مي(
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 m  }|  {  z  y  xl ١: النحل  
گوئيـد كـه    كنان نگوئيد كه اگر راست مي مسخره(رسيده است، پس فرمان خدا در (

آن ) اسـتهزاءكنان ! قيامتي هست از خدا بخواهيد هرچه زودتر عذاب آن را بنمايانـد 
  )را به شتاب مخواهيد

  m  ¡  �  ~  }  |l ١: القمر  
  ) . گردد ماه به دو نيم مي) در آن(رسد، و  قيامت هر چه زودتر فرا مي(
بعـد از   اتخود را بخاطر دوبـاره زنـده كـردن مخلوقـ    خداوند اهايي و در ج -8

ي را كه فاقد چنين قـدرت و تـواني هسـتند و مشـركين     هايمرگ مي ستايد و معبود
  : مانند. آنها را مي پرستند، مورد نكوهش قرار مي دهد

 m  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

  W  V   U  T   S   R  Q  P  O  N  M  Ll ٣: لفرقانا  
و به پرستش اصنام و كواكب و (اند  سواي خدا، معبودهائي را برگرفته) مشركان((

هـائي بـيش    آفرينند و بلكه خودشان آفريـده  كه چيزي را نمي) اند اشخاصي پرداخته
نيستند، و مالك سود و زياني براي خود نبـوده، و بـر مـرگ و زنـدگي و رسـتاخيز      

  ) . اختيار و تواني ندارند
 m A   P  ON  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C  B

   V  U             T  S  R  Ql ٦٤: النمل  
دهد، و كسي كـه شـما    آغازد، سپس آن را برگشت مي يا كسي كه آفرينش را مي (

حال با توجه به قدرت آفـرينش يـزدان،   (كند؟   را از آسمان و زمين روزي عطاء مي
هاي جهان، و اقرار عقل سالم به زنده شـدن دوبـاره    و نظم و نظام موجود در پديده

: بگـو ) اي پيغمبـر بديشـان  (؟   آيا معبودي با خدا اسـت ) مردمان در دنياي جاويدان
  )گوئيد دليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست مي

و در برخي موارد بيان فرموده است، اين آفريدن و آن زنده كردن كه بنـدگان   -9
  : مي فرمايد، آسان استسهل و جز كرده است، براي وي بسيار را مبهوت و عا
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 m   è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ül   

  ٢٨: لقمان
آفـرينش و  (جـز همسـان   ) در انجام(و زنده گرداندن شما ) در آغاز(آفرينش شما (

و اقوال و اعمـال بنـدگان از   (خداوند شنوا و بينا است . فردي نيست) زنده گرداندن
  ). باشد و نهان نميا

 m  p      o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e   dl   

  ٤ – ٣: القيامة
او را گـرد نخـواهيم   ) پوسيده و پراكنـده (پندارد كه ما استخوانهاي  آيا انسان مي(
كه يكي از (توانيم سر انگشتان او را  ما حتّي مي) آوريم آنها را گرد مي!  (آري  ! آورد

  ).كامالً همسان خودش بيافرينيم) ن استدقائق اندام بد

  دوم است آفرينشدليل آفرينش اول : دوم

مـا هـر روز شـاهد    استدالل مي كند،  ي اثبات آفرينش دوم به آفرينش اولبراقرآن 
در سـر  كودكاني به دنيا مي آيند، پرندگاني از تخم ، حيات و زندگي جديدي هستيم

هـا را پـر   جويبارو  هـا شـوند، ماهيهـا دريا  از مادران زائيده مـي   ها، حيوانمي آورند
انسان هر روز با چشم سر ايـن حـوادث و پديـده هـا را مشـاهده       ، خالصهكنند مي
  .كند مي

انـد كـه    ، فراموش كـرده دليل مي خواهندگ ركه براي زنده شدن بعد از م كساني
آن كسـي كـه   ، آفريدن و پيدا كردن آنها از عدم بزرگترين دليل بر اين مسـاله اسـت  

هـم  توان پيدا كردن از عدم را دارد، توان زنده كردن بعد مـرگ را بـه نحـو احسـن     
خيلي زياد به حيات اولي زنده شدن بعد از مرگ، قرآن جهت اثبات  ،خواهد داشت

مرگ را با ديده شك و  و توجه كساني را كه زنده شدن بعد از استدالل نموده است
، داردمـي  معطـوف  ) اولـي  نهن و نشاپيدا كرد(بسوي اين حقيقت ، دنرگترديد مي ن

  : مي فرمايد داوندخ



  
  
  

   83                                           سيماي روز رستاخيز  
 

 m  [   Z      Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O
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زنـده بيـرون آورده   ) و فاني شدم، از گـور (آيا هنگامي كه مردم : گويد انسان مي(
مـا او را پـيش از ايـن آفريـديم و او     آورد كه  آيا انسان به خاطر نمي   ! خواهم شد؟

ت را فرامـوش كـرده اسـت كـه بـازآفريني از        !  (اصالً چيزي نبود؟ مگر ايـن واقعيـ
نوآفريني، و اعاده خلق به وجود در زمان آينـده، از هسـتي بخشـيدن او از عـدم در     

   ). ؟ تر است زمان گذشته، ساده
آدم خداوند ، آور مي شودادفرينش اولي انسان را براي ما يآ، قرآن در جائي ديگر

كه تـوان ايـن را داشـته باشـد كـه از      ، كسي پدر ما انسانها را  از خاك آفريده است
مي تواند بار ديگر بعد از مرگ او را به همـان  ، انسان زيبا و كاملي را بيافريند، خاك

را از يـك قطـره آب   ) رزنـدان آدم ف(هم چنين قرآن آفـرينش مـا   گرداند، برساختار 
آدم را از سالله يـك قطـره آب بـي     نوادگانآور مي شود، خداوند  ياد )مني(پاك نا

اي بـيش نبـود، سـپس بـه خـون       مراحل اولي نطفهر اين آب د، ارزش آفريده است
ز مـدتي روح  د، بعـد ا اي گوشت تبديل ش اي مبدل گشت و بعد از آن به قطعه بسته

اونـدي كـه قـادر باشـد     د و انساني كامل به وجود آمـد، خد روحاني در آن دميده ش
دوم بهتر بر اين انسان را با چنين مراحل دشواري بيافريند، روشن است كه براي بار 

  : خداوند مي فرمايد، ودكار چيره خواهد ب

 m  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `   _  ~  }  |
  x  w   vu   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j
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  N   M  L          K  Jl ٦ – ٥: احلج  



  
  
  

   سيماي روز رستاخيز                                                                   84
 

يـد،   ترديـد دار ) مردگان و زندگاني دوباره ايشـان (اگر درباره رستاخيز ! اي مردم(
مـا  :) اي از قدرت الهي پي ببريد و به خـود آئيـد   بدين نكته توجه كنيد تا به گوشه(

بـه نطفـه، و بعـد    ) اين خاك پـيش پـا افتـاده را   (آفرينيم، سپس  شما را از خاك مي
به خـون بسـته   ) نطفه، اين پديده اسرارآميز فراهم آمده از اسپِرم مرد و اُووِل زن را(
به يك قطعـه گوشـت   ) اين خون بسته را به چيزي شبيه(ز آن ، و پس ا)زالو مانند(
بسـامان، و برخـي   ) كامـل و تـام الخلقـه و   (آوريم كـه برخـي    در مي) جويده شده(
بدين خاطر اسـت كـه بـراي    ) همه اينها.  (نابسامان است) الخلقه و ناتمام و ناقص(

ي، از جملـه  كه ما بر آفرينش و تغيير و تبـديل و هرگونـه كـار   (شما روشن سازيم 
ما جنينهائي را كه بخواهيم تا زمان خود در رحمها ). زندگي دوباره بخشيدن توانائيم

) پسر يـا دختـر، از شـكم مـادران    (داريم و آن گاه شما را به صورت كودك  نگاه مي
تـا بـه رشـد    ) پائيم شما را تحت نظارت و رعايت خود مي(آوريم، سپس  بيرون مي

ميرند و بعضي از  مي) در اين ميان(برخي از شما . يدرس جسماني و عقالني خود مي
تا بدانجا كه چيزي از علوم خـود را بـه   . رسند شما به نهايت عمر و غايت پيري مي

برنـد، و   هاي خويش را فراموش كرده و از يـاد مـي   و دانسته(خاطر نخواهند داشت 
ز، بـه  چيـ  دليل ديگري بر قدرت خـدا در همـه  . شوند درست همانند يك كودك مي

تـو زمـين را   ) ويژه درباره مسأله رستاخيز، اين است كه اي انسان در فصل زمسـتان 
بـر آن آب  ) رسـد و  فصـل بهـار در مـي   (بيني، اما هنگامي كه  خشك و خاموش مي

كند و انواع گياهان زيبا و  افتد و رشد و نمو مي بارانيم، حركت و جنبش بدان مي مي
يزهائي كه در آيات پيشين درباره مراحـل مختلـف   چ(آن    . روياند بخش را مي شادي

خـدا حـق   ) بدانيـد (بدان خاطر است كه ) آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد
هدف نيست، و به زبـان   لذا نظامي را كه آفريده نيز حق بوده و بيهوده و بي(است و 

وانـا  گردانـد، و وي بـر هـر چيـزي ت     او مردگان را زنده مـي :) گويد حال به شما مي
  ) .است

زمين و دقت كـردن در نحـوه ابتـدا     گردش درخداوند بندگانش را به سياحت و 
تا از اين طريق بر قادر بـودن خداونـد بـراي زنـده كـردن       دهد،  مي دستورآفرينش 

  : مي فرمايددگان استدالل نمايند، خداوند مر
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گردانـد؟   آغازد و سپس آن را بـاز مـي   اند كه خدا چگونه آفرينش را مي آيا نديده(

در زمـين بگرديـد و بنگريـد كـه خـدا      : بگو   . اين كار براي خدا سهل و آسان است
چــه رنــگ و بــو و ســيما و (آورده اســت و  چگونــه در آغــاز موجــودات را پديــد

تـا از  . ويژگيهائي به هر يك داده است، و چه اسراري در آنها به وديعت نهاده است
مشــاهده اشــياء پــي بــه راز و رمــز آنهــا ببريــد و در برابــر قــدرت مــافوق تصــور 
آفريدگارشان سر تسليم فرود آوريد، و بدانيد كسي كه اول اين جهـان را از نيسـتي   

چرا كـه خـدا بـر هـر     . كند بعداً هم جهان ديگر را پديدار مي) هستي آورده استبه 
  ) . چيزي توانا است

 m  j  i  h  g  fe  d  c  b  a      `  _  ^   ]
  q  p        o   n  ml   kl ٢٧: الروم  

گرداند، و اين براي  او است كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز مي(
زيرا كسي كه بتواند كاري را در آغاز انجام دهد، قدرت بـر اعـاده   .  (ر استاو آسانت

باالترين وصف، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است، و او بسيار ). آن را نيز دارد
  ).باعزّت و اقتدار، و سنجيده و كار بجا است

ها هم توانا  بزرگترها را بيافريند، بر ايجاد كوچككسي كه : سوم
  است

ي حمـل بـار بسـيار سـنگيني را     يها بسيار بد است اينكه كسي توانـا ديدگاه انسان از
هم چنين انساني كه ، تري متهم به ناتواني شودبراي حمل بار سبك ولي، داشته باشد

مقابلـه بـا يـك    دردر برابر يك قهرمان بزرگ غالب و توانا اسـت، نمـي تـوان او را    
كسي كه توانايي ساختن يك عمـارت و  عيف و ناتوان متهم به عجز نمود، ضانسان 
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ساختمان بسيار مجلل را دارد، نمي توان او را براي ساختن يك اطاق كوچك مـتهم  
  .به عجز نمود

ـ      يبراي خداوند تمثيل بسيار واال دن ي وجـود دارد، از جملـه ايـن مثـال هـا، آفري
و  بـه كسـي كـه زمـين    ، تر از آفريدن انسـانها اسـت   موجوداتي بسيار برتر و پيچيده

تو نمـي تـواني كـوچكتر از آنهـا را     : آسمانها را آفريده است چگونه مي توان گفت
  : خداوند مي فرمايد !بيافريني

 m   t  s  r  q  o  n  m  l  k  j   ih  g  f
  b  a  `   _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u

   h            g  f  e  d  cl ٩٩ – ٩٨: اإلسراء  
شـود كـه    ا زماني كه استخوانهائي شـديم و فرسـوديم، مگـر مـي    آي: گويند و مي (

نگرنـد كـه خـدائي كـه      آيا نمي   ! ؟ اي پيدا كنيم آفرينش تازه) دوباره زنده گرديم و(
آسمانها و زمين را آفريده است، توانا اسـت بـر ايـن كـه     ) بدون نمونه و مدل قبلي(

بـه زنـدگي دوبـاره عـودت      و(همچون ايشـان را بيافرينـد   ) بار ديگر(پس از مردن 
ولي براي آنان سرآمدي تعيين نموده است كه گمـاني در آن  ) تواند دهد؟ بلي كه مي

  ) . باشند نيست و اما ستمگران جز كفر و انكار را پذيرا نمي

 m  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ª
   »  º     ¹l ٨١: يس  

انسانهاي خاك شـده  (است، قدرت ندارد  آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده(
چـرا كـه او   ) توانـد چنـين كنـد    مـي !  (به گونه خودشـان بيافرينـد؟ آري  ) را دوباره

  ) . آفريدگار بس آگاه و دانا است

 m  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l
  ¤    £  ¢            ¡  �      ~   }  |{  z  yl ٣٣: األحقاف  
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انند خدائي كه آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته د آيا نمي(
آري، او بـر هـر كـاري توانـا     ! تواند مردگان را زنده كند؟ و درمانده نشده است، مي

  )است

 m    ¬  «  ª  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤
   ±  °  ¯  ®l ٥٧: غافر  

ي دشـوارتر اسـت از   بسـ ) از عدم در آغـاز خلقـت  (قطعاً آفرينش آسمانها و زمين (
و لـيكن بيشـتر   ) در پايان اين جهان براي شروع زندگي در آن جهـان (آفرينش مردمان 

  ) . دانند نمي) كه كفّار و مشركانند چنين چيزي را درست(مردمان 
  

بديهي اسـت كـه   : ديمي گو هاي مذكور ذكر آيه بعد از :شيخ االسالم ابن تيميه
نسانها و امثال آن مشـكل تـر و نيـاز بـه قـدرت      آفريدن آسمانها و زمين از آفريدن ا

تر و امكـان  كردن بعد از مرگ بـه مراتـب مقـدور    دارد و زنده شدن يا زنده يبيشتر
  1.است فراون ترتحققش 

دع آسمان ها و زمين با آن ه كه مبخداوند خبر داد: گويد شارح عقيده طحاويه مي
اي پوسـيده و مبـدل بـه    اسـتخوانه  مي توانـد عظمت بدون نقشه و مواد قبلي،  همه

  2.حالت اولي برگرداند هزنده كند و آنها را بدوباره خاك شده را 

  تغيير و تحول مخلوقاتقادر بودن خداوند بر : چهارم

گ و نابودي و به دنبال آن تجزيـه  مركه زندگي پس از مرگ را باور ندارند،  كساني
دوباره آنها محال است  شدن بندگان را در خاك مي بينند، گمان مي برند كه آفريدن

  : و مي گويند

 m     Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½
  Ìl ١٠: السجدة  

                                           
  ).٣/٢٢٩: (جمموع الفتاوي . ١
  . ٤٢١ص : شرح عقيده طحاويه . ٢
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و ذرات (آيا هنگامي كه مـا مـرديم و در زمـين گـم گشـتيم      : گويند مي) كافران((
و (اي خـواهيم يافـت    آفرينش تازه) وجود ما آميزه خاك گرديد و اثري از آن نماند

بـراي  (بلكه آنان منكر مالقات با پروردگارشـان  ) ؟ گيريم ندگي را از سر ميدوباره ز
  ) . هم هستند) حساب و كتاب

يـت  عالمت كمال الوهيت و ربوبخداوند در جاهاي متعدد قرآن فرموده است كه 
اين خداونـد مـي ميرانـد و     بنا بر، تغيير و تحول مخلوقات استقدرت او بر دا، خ

ات را مي آفريند و نابود مي سازد، مرده را از زنده و زنده را گرداند، موجود زنده مي
  .از مرده بيرون مي آورد

m    PO  N  M   L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B
  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  SR  Q

  d  c  b     a  `  _^l ٩٦ – ٩٥: األنعام  
. رويانـد  و درخت از آنها مي و گياه(شكافد  اين خدا است كه دانه و هسته را مي(

از قبيـل آفريـدن   (آورد  زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مـي ) همو است كه
. خداي شما اسـت ) چنين قادر توانائي(اين ). انسان از خاك، و توليد شير از حيوان

گرائيـد، و از   پس از اين بيان، از عبادت يزدان به عبـادت ديگـران مـي   (پس چگونه 
پديـدار  ) سـيمين را از شـب قيـرين   (او اسـت كـه صـبح       شويد؟  منحرف مي) حق

و شب را مايه آرامـش  ) تا زندگان براي كسب معاش به تالش ايستند(ساخته است 
مردمـان در امـور   (و خورشـيد و مـاه را وسـيله حسـاب     ) و آسايش جسم و جان،(

سـنجش  ) اسـتوار نظم بديع و نظام (اين . كرده است) روزمرّه عبادي و تجاري خود
از همـه چيـز   (آگـاه  ) بر جهان و(چيره ) دادار متعالي است كه(دقيق و تدبير محكّم 

  ) . است) آن
خداوند از دانه خشك و بي حس، جوانه تر و تازه و سبز رنگي كـه گـل و ميـوه    

از تخم بـي جـان    و از پرنده و مرغ هاي زنده، تخم مرده، بيرون مي آورد، مي دهد
در آسمان به پـرواز در مـي آيـد و آواز مـي     كه  آفريندمي را حركي و متپرنده زنده 

   .خواند
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دگرگوني و تحول در بندگان، از مرگ به سوي زندگي و از زندگي به نـابودي و  
سپس حيات دوباره، دليل بزرگي است بر قدرت نا محدود الهـي، تـا انسـان هـا در     

  : مقابل قدرت و عظمتش سر تسليم و بندگي فرود آورند

m   ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®
  ½  ¼  »  º  ¹l ٢٨: البقرة  

ورزيـد؟ در   چگونه خدا را انكـار و نسـبت بـدو كفـر مـي     ) جاي تعجب است((
بـردن   نگاهي به چگونگي هستي خودتان و اوضاعي كه داريد، براي پي(صورتي كه 

شـما را   مردگاني بوديد كه خدا) جان و چيزهاي بي(شما ) به وجود خدا كافي است
آن . گرداند تان مي ميراند، و بعد از آن زنده سپس شما را مي. بيافريد و جانتان بخشيد

  ) . شويد گاه به سوي او برگردانده مي
ي قرآن  د آيهدليل گذشته را در مقام رد بر منكرين حشر، در چنسه  داوندخ
  : گونه بيان مي فرمايد اين

 m o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  d   q   p
    ¡  �  ~  }  |   {  z      y  x  wv  u  t  s  r
   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤       £      ¢

     ¾  ½    ¼   »  º     ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °    ¯
  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

   Ï  Î   Íl ٨٣ – ٧٨: يس  
: گويـد  كند و مـي  فراموش مي) از خاك(زند و آفرينش خود را  مي براي ما مثالي(

: بگـو    ! اند زنده گرداند؟ تواند اين استخوانهائي را كه پوسيده و فرسوده چه كسي مي
از نيستي به هستي آورده اسـت  (گرداند كه آنها را نخستين بار  كسي آنها را زنده مي

احـوال و اوضـاع و   (او بـس آگـاه از   آفريده اسـت، و  ) و آنها را بدون الگو و مدل
آن كسي كه از درخت سـبز، بـراي شـما    . همه آفريدگان است) چگونگي و ويژگي

آيـا كسـي كـه آسـمانها و       . كنيـد  آتش بيافريده است، و شما با آن، آتش روشن مي
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بـه گونـه   ) انسـانهاي خـاك شـده را دوبـاره    (زمين را آفريده است، قـدرت نـدارد   
چرا كه او آفريدگار بس آگـاه و دانـا   ) تواند چنين كند مي!  (يخودشان بيافريند؟ آر

هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود، كار او تنها ايـن اسـت كـه خطـاب          . است
ت همـه        . شود و آن هم مي! بشو: بدان بگويد ت و حاكميـ پاكا خداوندي كـه مالكيـ

و بـه حسـاب و   (د شـوي  و شما به سـوي او برگردانـده مـي   . چيز در دست او است
   ). گردد كتابتان رسيدگي مي

 ي خداوند مثال بيان مي كند، يكي از ملحدين عـرب بـود، در  برايه در آكسي كه 
 نـزد و را در دست گرفتـه   اي كتب حديث آمده است كه اين كافر استخوان پوسيده

طاب به و خ و آن را فوت كرد كرد  خوردآن استخوان را ، سپس آمد صاهللا رسول
  ؟كند كه خداوند اين را دوباره زنده ميتو مدعي هستي ! اي محمد: گفت صبرپيام
زنش و نكـوهش كـردن آن انسـان كـافر و     سرآنگاه خداوند اين آيه را به منظور  

  : ملحد به خاطر گمراهي و جهالتش نازل فرمود

m  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  dl   
، هرگز چنين سؤال استهزاء آميزي را چون اگر آن مرد داراي عقل و خرد مي بود

مطرح نمي كرد، چون آفرينش و وجـودش جـواب محكمـي     صدر حضور پيامبر
است براي چنين سؤالي، خداوند در پايان سوره  مفهـوم اجمـالي آيـات پيشـين را     

  : كامالً روشن مي فرمايد

m    {  z      y  x  wv  u  t  s  r  ql  

را  هاوليـ  ةنشـأ راي اعاده آن معرفي مـي كنـد و   ب قرآن در آغاز خلق را دليلي -1
 ي هر انسان خردمنـد  ، چونقرار مي دهدزنده شدن دوباره امكان براي دليل روشني 

كسي كه قادر بر آغاز خلق است، قادر بر اعاده آن نيز مي باشد و هر كـس   ندمي دا
  .تر استاجز باشد، او براي آغاز خلق عاجزكه براي اعاده خلق ع

دنبـال آن  ه مخلوق است، ب اهت كه خلق مستلزم قدرت و علم در رابطه باز آن ج
پس خداوند متعـال تمـام   ) و هو بكل خلق عليم(اين كلمات تفصيلي را بيان فرمود 

مي داند و هم چنين اسـت خلـق    چون خلق اول را و تفاصيل جزئيات مواد و چند 
  . ثاني
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يز و داراي قدرت كاملـه اسـت،   وقتي خداوند به تمام معني، عالم و دانا به هر چ
زنده كردن استخوانهاي پوسيده و ريزه ريزه شـده چگونـه و چـرا بـراي او مشـكل      

  1باشد؟
هاي مذكور حجت ظاهر و دليل قوي در پاسخ به سوال ملحدي  در ضمن آيه -2

ها وقتي ريزه ريزه شوند، برودت و  استخوان، ديگر مورد تاكيد قرار داده شده است
عود مي كند و براي زنده شدن حرارت و رطوبت الزم است با ايـن   خشكي در آنها

وصف استخوانها چگونه زنده كرده مي شوند؟ در آيه دليل و پاسـخ هـر دو وجـود    
  .دارند
m   ¨  §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }l  

آنگاه شـما  ، براي شما آتش آفريده است خداوند همان است كه از درخت سبط 
خداوند از اخراج آتـش كـه در نهايـت حـرارت و پيوسـت      . ا روشن مي كنيدآن ر

 ، سبز كه مملو از رطوبت و بـرودت اسـت خبـر مـي دهـد     و  است، از درخت زنده
پس آن خدائي كه آتش و حرارت را از ضدش، بيرون مي آورد و مواد مخلوقات و 

، بيـرون نيسـت  عناصر تركيبي آن از وي تبعيت مي كنند و هيچ چيزي از فرمان وي 
يعنـي اسـتخوانهاي    .او است كه آنچه را كه ملحدان بعيد مي دانند، انجام مـي دهـد  

  .مي كند دوباره زندهپوسيده را 
عـاً دال  طسپس مطلب گذشته را با قاعده ذيل بيان مي فرمايد كه دال بر كـل ق  -3

قـادر  بر جزء هم هست، هر انسان عاقلي مي داند كه اگر فردي بر انجام كار بزرگي 
ي ندارد، اگر انساني بتواند و چيره باشد براي انجام كارهاي سهل و آسان هيچ مشكل

ي كوچك هيچ مشكلي نخواهد داشت،  گي را بردارد براي برداشتن وزنهي بزر وزنه
  : مي فرمايد أخداوند

 m     ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ª
    ºl ٨١: يس  

                                           
  . ٤٦ص : طحاويهشرح العقيده  . ١
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كسي كه آسمانها و زمين را با اين عظمت و بزرگي حجم و  :يه بيان شدهدر اين آ
آفريده است، به مراتب توانا تر است بـر زنـده   ، گشادگي مساحت و شگفتي خلقت

لـذا او مـي توانـد آنهـا را بـه حالـت اول       فرسـوده،  كردن اسـتخوانهاي پوسـيده و   
  1.برگرداند

با اين قرار مي دهد، خداوند با اسلوبي ديگر مطلب فوق را مورد تاكيد  از بعد -4
ود را خـ ديگران كارهاي  ها تفاوت دارد، چونكه كردار خداوند با افعال انسان مفهوم

ولي خداوند توانا تنها ،  توسط ابزار و وسيله و با مشقت و همكاري انجام مي دهند
  : .كارها را به اتمام مي رساند» كن « با اراده و لفظ 

 mÄ  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼                 Æ  Ål ٨٢: يس  
د از استدالل و اثبات موضوع با بيان مالكيت و قدرت مطلـق خداونـد بـر هـر     بع

ر موجودات، داستان احتجاج را با چيزي و اثبات تصرف كامل قولي و عملي الهي ب
  : ي ذيل به پايان مي رساند آيه

 m   Ï  Î   Í  Ì     Ë  Ê   É  È  Çl ٨٣: يس  
و شـما بـه   . دي كه مالكيت و حاكميت همه چيز در دسـت او اسـت  پاكا خداون(

  ).شويد سوي او برگردانده مي

  مردگان در اين دنيا  رخي اززنده كردن ب: پنجم

بعضي انسانها در مقطع هاي مختلف تـاريخ شـاهد عـودت و برگشـتن زنـدگي در      
را بـا   حيـات حتي در بعضـي جمـادات   ، اند د مرده و استخوانهاي پوسيده بودهاجسا

بـه  خداوند پيرامون چند نمونه از اين معجزه ها سـخن   اند،  چشم سر مشاهده كرده
آنها داستان قوم موسي اسـت كـه خطـاب بـه پيامبرشـان       از آورده است، يكيميان 
  : گفتند

 m        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zl ٥٥: البقرة  

                                           
  . ٤٦٠: شرح عقيده الطحاويه . ١
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رگـز بـه تـو ايمـان نخـواهيم      ه! اي موسي: آن گاه را كه گفتيد) به ياد آوريد(و (
 ).آورد، مگر آن كه خدا را آشكارا ببينيم

اي را فرستاد، در حالي كه شاهد آن بودنـد، سـپس    داوند در جواب آنها صاعقهخ
  : بعد از مرگ دوباره زنده شدند

 m  ¯  ®   ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥
  ²  ±  °l ٥٦ – ٥٥: البقرة  

كه به سبب سركشـي  (ديديد  در حالي كه ميصاعقه آسماني شما را فرا گرفت،  (
نفس (سپس بعد از مرگ    ).ايد و درخواست ناروا، به چه مصيبت بزرگي دچار آمده

  ) . تا اين كه سپاسگزاري كنيد) بيداري بخشيديم(، شما را برانگيختيم و )سركش
قوم بني اسرائيل كسي را كشتند، سپس هر قبيله اي ديگري را به قتـل مـتهم مـي    

ود، پيامبر بدانها دستور داد تا گاوي را ذبح كنند، آنها هم بعـد از انكـار و تعنـت    نم
دستور داد كه مقـداري از گوشـت   ، فراوان دستور را امتثال كردند، بعد از ذبح پيامبر

زنيد، تا قاتل را معرفـي كنـد، خداونـد در بيـان داسـتان مـي       گاو را به بدن مقتول ب
  : فرمايد

 m_     ~  }|  {  z    d  c   b  a  `
  f  el ٧٣: البقرة  

و اين كار را كرديد و .  (بزنيد) كشته(را به آن ) قرباني(اي از آن  پاره: پس گفتيم(
كنـد و   چنين زنده مـي ) در روز قيامت(خداوند مردگان را ). خدا كشته را زنده كرد

  ) . نماياند تا اين كه دريابيد خود را به شما مي) قدرت(دالئل 
فرار كرده بودند و تعداد آنها به چندين هزار نفر  رگاز كساني كه از ترس مقرآن 

  : مي رسيد و خداوند بعد از مردن آنها را زنده كرد، خبر مي دهد

m     v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j
  ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   �   ~  }  |  {z  y  x  w

   ¨  §l ٢٤٣: البقرة  
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هـاي خـويش، در حـالي كـه      كساني كـه از خانـه  ) از داستان شگفت(ي آيا آگاه(
و سستي نمودند و از جهاد با دشـمن  (هزاران نفر بودند، از ترس مرگ بيرون رفتند 

يعني خداوند عوامل مرگ آنان .  (بميريد: پس خداوند بديشان گفت) سر باز زدند؟
تن و ذلّـت و خـواري   شدن دشمن بر ايشان، گرفتار كشـ  را فراهم ساخت و با چيره

بـا آگـاهي و بيـداري و پيكـار قهرمانانـه افـرادي از       (سپس خداوند آنان را ) شدند
و ! ؟ مگر نه اين است كه پذيرش ظلم و جور، مرگ ملّتها اسـت .  (زنده كرد) ايشان

هرگاه گروهي از ايشان از غفلت خويش بيدار شدند و بپاخاستند، خـود و ديگـران   
اي  و چنين زندگي بزرگوارانـه ! بخشند؟ نو زندگي و حيات ميرا با جبران مافات از 
بيگمـان  ) بار، نعمـت سـترگي اسـت و از فضـل خـدا اسـت و       پس از زندگي ذلّت

فضـلي كـه موجـب شـكر و سـپاس      (سازد  خداوند فضل خويش را شامل مردم مي
  ) . كنند وليكن بيشتر مردم شكرگزاري نمي) است

  : نه بيان مي فرمايددر جاي ديگر داستان مردي را اينگو

 m  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  k
  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z

    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °
  È  Ç   Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

       Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË  Ê  É            ×
   Øl ٢٥٩: البقرة  

اي گـذر كـرد، در حـالي كـه      همچون كسي كه از كنار دهكـده ) آيا آگاهي از(يا (
: ها فرو تپيده بود و ديوارهاي آنها بر روي سقفها فرو ريخته بود؛ گفـت  سقف خانه

را پس از مرگ آنان ) اجساد فرسوده و از هم پاشيده مردمان اينجا(چگونه خدا اين 
) بـه او (اش گردانـد و   كند؟ پس خدا او را صد سال ميرانـد و سـپس زنـده    يزنده م
روزي يا قسـمتي از يـك   ) دانم، شايد نمي:  (؟ گفت اي چه مدت درنگ كرده: گفت
كـه  (به خوردني و نوشيدني خـود  . اي بلكه صد سال درنگ كرده) نه:  (فرمود. روز

تغييـر  ) طوالني به اراده خـدا  و ببين كه با گذشت اين زمان(نگاه كن ) همراه داشتي
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مـا چنـين   . كه چگونه از هم متالشـي شـده اسـت   (و بنگر به االغ خود . نيافته است
بـه اسـتخوانها   .  براي مردمان قرار دهيم) گويائي از رستاخيز(تا تو را نشانه ) كرديم

دهـيم و سـپس بـر آنهـا گوشـت       داريم و بهم پيوند مي بنگر كه چگونه آنها را برمي
دانم كه خـدا بـر    مي: براي او آشكار شد، گفت) اين حقائق(هنگامي كه . انيمپوش مي

  ) . هر چيزي توانا است
  : و نشان دهدد خواست تا چگونگي زنده شدن را به ااز خداونحضرت ابراهيم 

 m  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A
      ^  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q     _

   l  k   j  i  h  g  fe  d  c  b   a  `l ٢٦٠: البقرة  
بـه مـن نشـان بـده     ! پروردگـارا : هنگامي را كه ابراهيم گفـت ) به خاطر بياور(و (

ولـي تـا   ! چـرا : گفت! ؟ اي مگر ايمان نياورده: گفت. كني چگونه مردگان را زنده مي
در (پـس  : گفت). آرامش يابد و با افزودن آگاهي بيشتر، دلم(اطمينان قلب پيدا كنم 

تـا  (چهار تا از پرنـدگان را بگيـر و آنهـا را بـه خـود نزديـك گـردان        ) اين صورت
، سـپس  )آن گاه آنها را ذبح كن و در هم بياميز. مشخّصات و مميزات آنها را دريابي

بعد آنها را بخوان، به سرعت به سوي تـو  . بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار
    ).مد، و بدان كه خداوند چيره و باحكمت استخواهند آ

اي در مـي آورد و در آن مـي فـوت     ل و خاك را به شكل پرندهگحضرت عيسي 
  : دي خداوند پرنده زنده مي گرد مي كند، با اذن و اراده

 m  v  u  t   sr  q   p  o  n  m   l  k  j  i
  c  b  a`  _  ~  }   |  {  z     y  x  w

 f  e   d   qp  o   n  m  l  k  j  ih  g
   z  y           x  w  v  u  t  s  rl ٤٩: آل عمران  

و بديشـان خبـر   (دارد  اسرائيل روانـه مـي   و او را به عنوان پيغمبري به سوي بني(
اي را از سـوي پروردگارتـان برايتـان     نشـانه ) بر صدق نبوت خود(كه من ) دهد مي
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سازم، سپس در  برايتان مي گل چيزي را به شكل پرنده  من از: ام، و آن اين كه آورده
گردد؛ و كـور مـادرزاد و مبـتالي بـه      مي) زنده(اي  دمم و به فرمان خدا پرنده آن مي

كـنم و از آنچـه    دهم و مردگان را به فرمان خـدا زنـده مـي    بيماري پيسي را شفا مي
بيگمـان  ! دهم خبر ميكنيد به شما  هاي خود ذخيره مي خوريد و از آنچه در خانه مي

  ) . ايمان داشته باشيد) اراده پذيرش(اي براي شما است اگر  در اينها نشانه
 پس، سـ خواب فـرو بـرد   به خداوند اصحاب كهف را به مدت سيصد و نه سال 

  : ساله خود بيدار شدند آنها از خواب چندين

 m  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  wl ١٢: الكهف  
) سال به خواب ناز فرو رفتن، كه انگار خـواب مـرگ اسـت    سالهاي(پس از آن (

تا ببينيم كدام يـك از آن دو گـروه مـدت    ) و بيدارشان كرديم(ايشان را برانگيختيم 
  )ماندن خود را حساب كرده است

 m  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x    w  v
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £l ١٩: الكهف  

از خواب طـوالني مـرگ   (ايشان را ) آنان را خوابانديم سال 309كه (همان گونه (
. بپرسند) مدت خواب خود را(تا از يكديگر ) و بيدارشان كرديم(برانگيختيم ) مانند

) اي دسـته (ايـد؟    مانـده ) در خـواب (چه مـدتي  ) كنيد فكر مي:  (يكي از آنان گفت
: گفتنـد ) ريگـروه ديگـ  .  (ايـم  بـوده ) در خـواب (روزي يـا بخشـي از روز   : گفتند

) ايـد و در اينجـا   در خـواب بـوده  (دانـد كـه چقـدر     مي) از همه(پروردگارتان بهتر 
  ).ايد مانده

 m  ¯   ®  ¬  «    ª  ©            ¨  §  ¦l ٢٥: الكهف  
  ) . ماندند) در حال خواب(اصحاب كهف مدت سيصد و نه سال در غارشان (

را وقتي بـر زمـين مـي    و معجزه بزرگ حضرت موسي چوب خشكي بود كه آن 
  .شدمي تبديل زرگي ي بانداخت به اژدها

 m  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ٣٢: الشعراء  
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) حقيقـي و (بـه ناگـاه اژدهـاي    . عصاي خود را انـداخت ) در اين هنگام موسي((
  ) . نماياني گرديد

خـود را   وقتي ساحران طناب و عصا هاي خود را انداختند، موسـي هـم عصـاي   
  : به بلعيدن طناب و عصاهاي ساحران فرعون شروع كردانداخت، ناگهان 

 m  w   v  u  t  s  r  q  p  ol ٤٥: الشعراء  
اژدهاي بزرگـي گرديـد و بـا    (عصاي خود را افكند، ناگهان ) مهلت نداد و(موسي (

و آنهـا را يكـي بعـد از    (شروع به بلعيدن ابزارهـاي دروغـين ايشـان كـرد     ) سرعت
  .))ديگري در كام خود فرو برد

  زنده كردن زمين و گياهان  رايمثال ببيان : مشش

پوسـيده،  خداوند براي برگرداندن حيات و زندگي در اجساد مـرده و اسـتخوانهاي   
  : ذكر مي كندبه عنوان مثال گياهان توسط را ده مرزنده كردن زمين 

 m  Ú  Ù  Ø  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í
   â  á  à         ß  Þ  Ý  ÜÛl ٥٠: الروم  

رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين را پس از مـردنش زنـده   ) باران يعني(به آثار (
زنده كننـده  ) كند كه زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مي(آن كس . كند مي

  ) . است و او بر همه چيز توانا است) در رستاخيز(مردگان 

 m¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z      ¨  §
  ®  ¬       «  ª©l ٩: فاطر  

انگيزنـد، و مـا    دارد، و بادها ابرهـا را برمـي   خدا كسي است كه بادها را روان مي(
رانيم و آن سرزمينهاي موات را داراي حيـات   ابرها را به سوي سرزمينهاي موات مي

ين نيـز بـه همـ   ) مردگان در گورها براي حساب و كتاب(زنده گرداندن . گردانيم مي
  ) . منوال است
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 m  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Y  X   W          V  U      T  SR  Q  P  Ol ٣٩: فصلت  

بيني،  خدا اين است كه تو زمين را خشك و برهوت مي) قدرت(هاي  و از نشانه(
فرسـتيم، بـه جنـبش     آب بـر آن فـرو مـي   ) بخـش  هاي حيـات  قطره(اما هنگامي كه 

). زنـد  و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مـي (گردد  آيد و آماسيده مي درمي
در (كند، هـم او مردگـان را نيـز     آن كس كه اين زمين خشك و برهوت را زنده مي

  ) . چرا كه او بر هر چيزي توانا است. گرداند زنده مي) قيامت

 m  M  L   KJ  I  H  G    F  E  D  C  B  A
  Nl ١١: الزخرف  
ما با چنـين آبـي زمـين    . و آن كسي كه از سوي آسمان، آبي به اندازه الزم باراند(

كه زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده (مرده را زندگي بخشيديم، همين گونه 
  ).شويد بيرون آورده مي) شويد و شوند، شما نيز زنده گردانده مي مي

زندگي بعد  قتضيم حكمت خداوند جهت پاداش و محاسبه: هفتم
  از مرگ است

حكمت و عدالت خداوند مقتضي آن است كه خداونـد بنـدگانش را بعـد از مـردن     
ي بـرا  دگان راخداونـد بنـ  ، زنده كند، تا در برابر اعمال گذشته، آنان را مجازات كند

پيامبران و كتب را فرستاده است تـا راه عبـادت    آفريده است،  وظيفه عبوديت اداي
پـيش گرفتنـد و در   را راه بندگي خداوند  بعضي از بندگان، دهند را به بندگان نشان

گـروه  كردنـد،   فـدا استقامت نشان داده و جان و مال خود را براي دين خدا اين راه 
استقامت را پيش نگرفتند، بلكه به ظغيان و فسـاد رو آوردنـد، آيـا بـا پـاداش       ديگر

گـر، هرگـز    و طغيـان  مجازات نشـدن انسـان مفسـد    كار ولح و نيكونگرفتن مرد صا
  : مي فرمايدخداوند در جواب اين پرسش  ؟عدالت به جا مي آيد
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 m  Ë  Ê          É  È   Ç  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á          À  ¿      ¾
  Ò  Ñ  Ð  Ï      Î  Í  Ìl ٣٨ – ٣٥: القلم  

ه شــما را چــ   ! ؟ شــماريم آيــا فرمــانبرداران را همچــون گناهكــاران يكســان مــي(
داريد كه از روي ) از جانب خدا(آيا شما كتابي    ! كنيد؟ چگونه داوري مي! شود؟ مي
و شما آنچه را كه   ). كنيد؟ و برابر آن حكم صادر مي(خوانيد  مي) قوانين خدا را(آن 

   ) ؟ در آن است) كنيد و برابر آن داوري مي(گزينيد  بر مي
هـيچ   و را بدون هدف آفريده اسـت  كائنات ،كافران گمراه ادعا دارند كه خداوند

نيكوكـار و  انسـان   سـرانجام  حكمتي در خلقت آن نهفته نيست و هيچ تفـاوتي در  
  : مي فرمايدداوند خ. متقي و فاجر وجود ندارد، كافر مفسد

 m        P  O  N   ML  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
   ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R  Q

  `  _  ^               al ٢٨ – ٢٧: ص  
. ايـم  ما آسمانها و زمين و چيزهائي را كه در بين آن دو تا است بيهـوده نيافريـده  (

بـه آتـش   ! واي بـر كـافران  ). و انگاره انديشه بيمار ايشـان (اين، گمان كافران است 
كساني را كه ايمـان  ) با حكمت و عدالت ما سازگار است(آيا    . آيند دوزخ دچار مي

و فساد پيشـگان در  (دهند، همچون تباهكاران  آورند و كارهاي شايسته انجام مي يم
  ) ؟  ؟ و يا اين كه پرهيزگاران با بزهكاران برابر داريم بشمار آوريم) زمين



 



 

  
  

  
  
  

  فصل ششم
  قيامت نزد پيامبران و كتب اهل كتاب

  
  



 



 

  اند ن آمدن قيامت را خبر دادههمه پيامبرا: مبحث اول
اصول ايمان هستند، همه پيـامبران و پيـروان   زيكي اقيامت، بهشت و دوزخ  ايمان به

قرآن كـه  ، اتفاق نظر دارند، بدانراستين آنها، در به رسميت شناختن و ايمان آوردن 
ـ  بيـان مـي  الهي است، به صراحت و قاطعيت  ي و محافظت شدهيتغير ال كالم د فرماي
ند و به آنها بشارت بهشـت  ا همودعرفي نهاي خود مامت هقيامت را ب ،ناتمام پيامبر كه
لـي وجـود   يبراي اثبات ايـن مـدعا دال  ، اند آنها را بر حذر داشته ،و از دوزخ اند داده
  : دارد

آنهـا  كـه همـه   : قرآن در مورد اعتراف نگون بختان و كافران بيان مـي فرمايـد   -1
   :اند مردم را از روز آخرت انذار دادهاقرار مي كنند كه پيامبرانشان 

 m  �  ~          }  |{  z   y  x  w     v  u  t  s  r  q  p  o
   ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡
   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½  ¼ »  º  ¹     ¸   ¶   µ  ´

  È        Çl ١٠ – ٧: امللك  
هـر زمـان   . پاره شود ، نزديك است بتركد و پاره)بر ايشان(شدت خشم  دوزخ از(

آيـا پيغمبـر بـيم    : پرسـند  شوند، دوزخبانان از آنـان مـي   كه گروهي بدان انداخته مي
  ). تا شما را از چنين روزي و وضـعي بترسـاند؟  (اي به ميان شما نيامده است  دهنده
ن ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و اي به ميا پيغمبران بيم دهنده! آري: گويند مي

نفرسـتاده اسـت، و   ) به نام وحي، براي كسي(خداوند به هيچ وجه چيزي را : گفتيم
داشـتيم، و يـا    اگر ما گوش شنوا مي: گويند و مي   . شما دچار گمراهي بزرگي هستيد

  ) . گشتيم گرفتيم، هرگز از زمره دوزخيان نمي عقل خود را به كار مي

 m t  s   ~  }   |  {  z  yx  w  v  u
  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _
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  u  t  s  r  q  p  o  nm   l  k  j
  w    vl ٧١: الزمر  

شوند و هنگامي كه بدانجا رسيدند  و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي(
آيـا   :گوينـد  گـردد و نگهبانـان دوزخ بديشـان مـي     درهاي آن به رويشان گشوده مي

هاي پروردگارتان را براي شـما   اند تا آيه پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده
پيغمبـران  !  (آري: گوينـد  بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند؟ مـي 

برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخـرت بيممـان   
  )اب بر كافران ثابت و قطعي استوليكن فرمان عذ) دادند

گيرند، داير بر اينكه آيا نـزد   ورود به دوزخ مورد سوال قرار مي موقع رانتمام كاف
آنان پيامبر فرستاده شده است يا خير؟ آنان اعتـراف خواهنـد كـرد مبنـي بـر اينكـه       

  .اند ردهلبته آنان منكر شده و تكذيب كا، اند آنان را بيم داده و بر حذر داشته ،پيامبران
قـران آمـده    بدان اشاره شد، در جاهاي متعـدد ، هاي مذكور اين اعتراف كه در آيه

ن است، كساني آخداوند متعال خبر داده است كه عدل و حكمت او مقتضي  است، 
د عـذاب و سـزا واقـع نشـوند،     موركه دعوت و تبليغ پيامبران به آنها نرسيده است، 

  : مي فرمايد خداوند

 m        »  º  À  ¿     ¾  ½  ¼l ١٥: اإلسراء  
و به جرم ديگري كيفـر داده  (كشد  و هيچ كسي بارِ گناه ديگري را بر دوش نمي(
مجـازات نخـواهيم كـرد، مگـر ايـن كـه       ) هيچ شخص و قومي را(و ما ). شود نمي

  ).روان سازيم) براي آنان مبعوث و(پيغمبري 

 m  z  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n
  |  {  ~   }l ١٦٥: النساء  

كـافران را بـه   (رسـان، و   مـژده ) مؤمنان را بـه ثـواب  (ما پيغمبران را فرستاديم تا (
ت و دليلـي بـر خـدا بـراي         بيم) عقاب دهنده باشند، و بعد از آمـدن پيغمبـران حجـ

فرسـتادي، ايمـان    و نگويند كه اگر پيغمبـري بـه سـوي مـا مـي     (مردمان باقي نماند 
  )و خدا چيره حكيم است). گرفتيم عت و عبادت در پيش ميآورديم و راه طا مي
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  : بنا بر اين اصل، رسالت پيامبر براي همه جهانيان است و پيام عالمي مي باشد

 m  u  t  s  r       q  p   o  n  ml  k  j  i  hl   

  ٢٤:فاطر
ده و بيم دهنـ ) مؤمنان به بهشت(حقّ، به عنوان مژده دهنده ) دين(ما تو را همراه (

هـم  ) از ملّتهـاي پيشـين  (هيچ ملّتـي  . ايم فرستاده) كافران به دوزخ، به ميان مردمان(
  ) . اي به ميانشان فرستاده نشده باشد نبوده است كه بيم دهنده

قبل از هـر چيـز زنـدگي پـس از     د، فرستاوقتي خداوند آدم را به زمين پائين  -2
  : مرگ را به او معرفي كرد

 mT  SR    Q  P  O  N    Z  Y  X  W  V   U
  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [l ٢٥ – ٢٤: األعراف  

پـائين  ) از ايـن جايگـاه واال  :  (گفـت ) خداوند خطاب به آدم و حواء و ابلـيس ((
در زمـين تـا روزگـاري اسـتقرار خواهيـد      . برخي دشمن برخي خواهيد بـود . رويد

توليـد  (در زمـين  : گفـت ) وندخدا(   . مند خواهيد شد بهره) از نعمتهاي آن(داشت و 
و از آنْ ) شـويد  و دفـن مـي  (ميريد  بريد و در آن مي زندگي بسر مي) كنيد و نسل مي

  ) .آئيد بيرون مي) گرديد و هنگام رستاخيز زنده مي(
هـاي خـود طـرد نمـود،     ر ابليس خشـم كـرد و او را از رحمت  زماني كه خداوند ب

  : دادمثبت خواسته شيطان پاسخ به  دخداون، شيطان تا روز قيامت مهلت خواست

 m   ä  ã  â  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×
  ç  æ  ål ٨١ – ٧٩: ص  

پس تا روزي مرا مهلت بـده و مميـران   ) حال كه چنين است!  (پروردگارا: گفت(
تـو از مهلـت   : فرمود   ). شود و رستاخيز شروع مي(گردند  كه مردمان دوباره زنده مي

  )تا روز زمان معين  ). ماني و تا پايان جهان زنده مي(ني شدگا داده
درباره روز قيامـت بـر حـذر     قوم خود را  نخستين رسول، حضرت نوح -3

 را براي قومش بيـان فرمـوده اسـت،    داشته و مواردي دال بر وقوع و حدوث قيامت 
  : گويد مينوح خطاب به قومش 
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 m  v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  l      wl   

  ١٨ – ١٧: نوح
سـپس شـما را بـه       .خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده اسـت (

از زمين ) گرداند و زنده مي(گرداند، و بعد شما را به گونه شگفتي  همان زمين بر مي
    ) . آورد بيرون مي

در دعاي خود ده است، رانبه كثرت درباره قيامت سخن  حضرت ابراهيم -4
  : مي فرمايد شراي مكه و اهلب

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç
      æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Û  Ú  ÙØ  ×

   çl ١٢٦: البقرة  
را شـهر  ) سـرزمين (اين ! خداي من: آن گاه را كه ابراهيم گفت) به ياد آوريد(و (
كساني كه از ايشان بـه خـدا و روز بازپسـين     -من و اماني گردان، و اهل آن را پر ا

گوناگوني كه در آن پرورده شـود يـا بـدان آورده    (هاي  از ميوه -ايمان آورده باشند 
خـدا  .  (مندشان گردان روزيشان رسان و بهره) شود، و ديگر خيرات و بركات زمين

، ولي در اين عمر كوتاه دنيا، بر اين خوان دعاي تو را پذيرفتم:  (گفت) پاسخ داد و
از ثمـرات و  (و كسي را كه كفر ورزد، مدت كوتـاهي  ) يغما چه دشمن چه دوست

به عذاب آتـش  ) روز رستاخيز(گردانم و سپس او را  مند مي بهره) خيرات اين جهان
چـه بـد   ) سرانجام و سرنوشت اين گونه افـراد (سازم، و  ناچار مي) دوزخ گرفتار و(
  ) ! رانجام و سرنوشتي استس

  : گام دعا كردن براي خود، پدر و مسلمين مي فرمايدهن

 m  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³²  ±  °        ¯  ®  ¬l   

  ٥١: إبراهيم
خواهد هركس را مطـابق آنچـه انجـام داده     اين به خاطر آن است كه خداوند مي(

  ). خداوند حسابرس تند و سريعي است. است سزا و جزا دهد
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آنهـا،   هـاي و مباحثه با قـومش پيرامـون معبود  رت ابراهيم در جريان مناقشه حض
همچون غذا و آب دادن، زنـده  ي، ليادت پروردگارش را با سخنان و دالت عبينحقا

هـان در روز رسـتاخيز، بـه اثبـات     كردن و ميراندن، شفاي بيماري و گذشـت از گنا 
  : رساند مي

 m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½
  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  Èl   

  ٨٢ – ٧٩: الشعراء
و هنگـامي كـه بيمـار شـوم او        . نوشاند آن كسي است كه او مرا ميخوراند و مي(

او مـرا  ) چـون اجلـم فـرا رسـيد    (و آن كسي اسـت كـه     . دهد است كه مرا شفا مي
مـرا زنـده   ) زا و سـزا در رستاخيز بـراي حسـاب و كتـاب و جـ    (ميراند و سپس  مي
) كه قيامت برپا اسـت (و آن كسي است كه اميدوارم در روز جزا و سزا     . گرداند مي

  ). گناهم را بيامرزد
ش كنان از خداوند منان مسئلت دارد تـا او را وارد بهشـت كـرده و در    يسپس نيا

  : روز رستاخيز خوار و رسوا نگردد

 m  P     O  N  M       L   K  J  I  H      V  U  T     S  R   Q
  g  f        e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X      Wl   

  ٨٩ – ٨٥: الشعراء
با (و پدرم را  . آورند و مرا از زمره كساني ساز كه بهشت پرنعمت را فراچنگ مي(

رهنمود به ايمان و توفيق در طاعت و عبادت، مـورد مرحمـت و مشـمول مغفـرت     
و مرا خوار و رسوا مـدار     .كه از گمراهان است بيامرز) ، و بدين وسيله او راگردان

برانگيختـه  ) مردمان بـراي حسـاب و كتـاب و سـزا و جـزا، زنـده و      (در روزي كه 
يعني نيـروي انسـاني،   (، و اوالد، )يعني نيروي مادي(آن روزي كه اموال،    .شوند مي

كند و از امـوالي كـه در    نجات پيدا مي(ي بلكه تنها كس   . رساند سودي نمي) به كسي
راه آفريدگار صرف، و از اوالدي كه در مسير پروردگار رهنمود كـرده باشـد، سـود    

    ) . به پيشگاه خدا آمده باشد) از بيماري كفر و نفاق و ريا(كه با دل سالم ) برد مي
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  : در مناجات خداوند با موسي چنين آمده است -5

 m  L   K  J  I  H  G      T  S  R  Q  P  O  N   M
  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W   V   U

  h  g  f  e  dl ١٦ – ١٤: طه  
عبـادتي  (هستم، و معبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت كـن،   » اهللا « من (

رسـتاخيز     . به ياد من باشي) هميشه(، و نماز را بخوان تا )خالص از هرگونه شركي
پنهـان دارم تـا   ) از بنـدگان (آن را ) موعـد (خـواهم   من مي. به طور قطع خواهد آمد

مردمان در حالت آماده باش دائم بوده، و در ضمن به سـبب مخفـي بـودن قيامـت     (
هركسي در برابر تالش و كوشش خود جزا و ) آزادي عمل داشته باشند، و سرانجام

آن بـاز  ) ايمان به قيامت و آمادگي براي(نبايد تو را از !) اي موسي(   . سزا داده شود
نمايد، كه هالك  دارد كسي كه بدان باور نداشته و از هوا و هوس خويش پيروي مي

  ) . خواهي شد
  : چنين مي فرمايدگوي حضرت موسي با فرعون و  گفتجريان و در 

m    v  u  t  s  r  q  p  o   nl ٥٥: طه  
گـردانيم، و بـار ديگـر شـما را از آن      ان باز ميايم، و بد ما شما را از زمين آفريده(

  )آوريم بيرون مي
آنها را از ديدار و مالقـات حيـي منـان    و قومش را ترسانده  حضرت هود -6

  : هراسانيده است، ولي آنها از در تكذيب و انكار وارد شدند

 m     e  d  c  b    a  `  _         ~  }   |  { z  y
  l  k   j  i  h  g  f  s  r  q     p  o  n  m

  ¢  ¡     �  ~   }  |  {  z   y  x  w  v  u   t
  ²  ±    °     ¯   ®  ¬  «  ª      ©  ¨  §    ¥   ¤   £

  ¸  ¶  µ  ´  ³l ٣٧ – ٣٣: املؤمنون  
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باوري كه فرا رسيدن قيامت را قبول نداشتند و در زندگي دنيـا، نـاز و    اشراف بي(
. و پيغمبـر نيسـت  (اين انساني همچون شما بـوده  : ديم، گفتندنعمت بديشان داده بو

خوريـد و از همـان چيزهـائي     خـورد كـه شـما مـي     از همان چيزهائي مـي ) چرا كه
اگر از انساني همسان خود پيروي كنيد و بدو بگرويـد،     .نوشيد نوشد كه شما مي مي

دهد كه هنگامي  آيا او به شما وعده مي  . در اين صورت سخت زيانكار خواهيد بود
بـه  ) گرديد و از گورها بار ديگر زنده مي(كه مرديد و خاك و استخوان شديد، شما 

حيـاتي جـز     شـوددورِ دور اسـت   آنچه به شما وعـده داده مـي   !شويد؟ در آورده مي
و گـروه ديگـري جـاي    (ميريم  مي) گروهي از ما(حيات اين جهان وجود ندارد كه 

  ). شويم كنيم، و ما هرگز برانگيخته نمي و زندگي مي) گيريم آنان را مي
  : حضرت شعيب خطاب به قومش فرمود -7

 m   }  |  {  z      y   x  w  v  u  t  s
  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l ٣٦: العنكبوت  

. شعيب را به سوي شهر مدين كه خود از اهـالي آنجـا بـود   ) همچنين فرستاديم((
روز بازپسين را بخواهيـد، و  ) عادتس(خداي را پرستش كنيد، و ! اي قوم من: گفت

  ). در زمين اصالً فساد و تباهي نكنيد
  : در دعاي حضرت يوسف از پروردگارش چنين آمده است -8

m    ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °
  Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½

Èl   ١٠١: يوسف  
از ) م كه بخش بزرگـي سپاسگزار!  (پروردگارا:) يوسف رو به خدا كرد و گفت((

اي آفريدگار آسمانها و . اي اي و مرا از تعبير خوابها آگاه ساخته حكومت به من داده
همـه امـور خـود را بـه تـو      .  (تو سرپرسـت مـن در دنيـا و آخـرت هسـتي     ! زمين
مـرا مسـلمان بميـران و بـه صـالحان      ). دارم گذارم و خويشتن را در پناه تو مي وامي

  ) . ملحق گردان
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هـاي آنـان را در كتـاب خـود      پيروان پيامبران كـه خداونـد گفتـه    بعضي ازو  -9
دهند و از دوزخ  مي ژدهبه بهشت م كنند و ميبه حشر و نشر اعتراف ده، حكايت كر
ديد كـه خورشـيد   ذوالقرنين وقتي به محل غروب آفتاب رسيد و ، دارند بر حذر مي

را يافت، ) متمرّد كافر(گروهي  و در آنجا  رود آلود تيره رنگي فرو مي چشمه گلدر 
  : فرمود اوخداوند خطاب به 

 m  m  l  k  j  i  h  g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^
   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s    r  q  p  o  n

  e   d  c  b   a  `  _~l ٨٨ – ٨٦: الكهف  
در (يـا آنـان را   :) ا داريكي از دو كـار، دربـاره ايشـان رو   !  (اي ذوالقرنين: گفتيم (

دهي، و يا اين كه نسبت بديشان خـوبي   عذاب مي) صورت ايمان نياوردن، با كشتن
بر كفر بمانند و بـدين وسـيله بـه    (اما كساني كه : گفت) ذوالقرنين بديشان(  كني مي

مجازات خواهم كرد، سپس در آخرت به ) در دنيا با كشتن(ستم كنند، آنان را ) خود
شوند و ايشان را به عذاب شديدي گرفتار خواهد  رشان برگردانده ميسوي پروردگا

) در آخـرت (و اما كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسـته انجـام دهنـد،       . كرد
اي در حق ايشان  دستور سهل و ساده) هم در دنيا(پاداش نيكو خواهند داشت، و ما 

   )نمائيم صادر مي
از مرگ يقين داشت و به آن اعتراف مي كرد و  و مومن آل فرعون به زندگي بعد

مومن آل فرعـون   ندارد، تفاوتي شناخت او نسبت به قيامت با شناختي كه ما داريم 
  : گويد خطاب به قومش ميقومش را از وقوع قيامت برحذر داشت و 

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È
     ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø×   àl ٣٣ – ٣٢: غافر  

آن روزي كـه     . ترسم مي) كه قيامت است(بر شما از روز صدا زدن ! اي قوم من(
) بـراي حفـظ خـود از عـذاب    (گريزيد، اما هيچ پناهي جز خدا  كنيد و مي پشت مي
گمـراه سـازد، هـيچ    ) از راسـتاي بهشـت منحـرف و   (آخر خدا كسي را كه . نداريد

  ).راهنما و راهبري نخواهد داشت
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  : در جاي ديگري مي فرمايد

 m  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

   Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È     Ç    C  B
  K  J         I  H  G  F  E  Dl   

  ٤١ – ٣٩: غافر
) توشه اندكي و خوشي گذرائيو (اين حيات دنيوي كاالي ناچيزي ! اي قوم من(

ايـن حيـات دنيـوي    ! اي قوم مـن   . است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است
است، و آخرت سراي مانـدگاري  ) و توشه اندكي و خوشي گذرائي(كاالي ناچيزي 
؟ مـن شـما را بـه سـوي نجـات و       چـه خبـر اسـت   ! اي قوم مـن    . و استقرار است
  ) ! خوانيد؟ مي  به سوي آتش دوزخخوانم و شما مرا  رستگاري مي

  : باري ديگر مي فرمايد

 m   j  i          h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \
  r      q  p  o  n  m  l    kl ٤٣: غافر  

خوانيد، نه در دنيا دعوتي دارنـد و نـه    قطعاً چيزهائي كه مرا به سوي آنها فرا مي(
بايـد بدانيـد   (و . تنها به سوي خدا است و بـس  در آخرت و بازگشت ما در آخرت

   .)اسرافكاران، دوزخي و همدم آتشند) كه
را ديدنـد، بـه سـجده     جادوگران فرعون وقتي دالئل روشن حضرت موسي 
فرعون آنها را بـه  مي كردند، افتادند و در حالي كه مومن شدند، خدا را به پاكي ياد 

به پروردگار خود پناه بردند و به تهديـد  جادوگران  ، ولي عذاب دردناك تهديد كرد
  : ها و وعيدهاي فرعون توجه نكردند و تهديدهاي فرعون را چنين جواب دادند

 m  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º
   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì  Ë  Ê
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ã  â       á  à  ß  Þ   Ý  Ü             è  ç  æ  å   ä
   ð  ï  î  í  ì  ëê  él   ٧٦ – ٧٣: طه  

ايم تا ببخشايد گناهان ما را و جادوگريهائي را كه  ما به پروردگارمان ايمان آورده(
  . اسـت ) از هر قـدرتي (و پايدارتر ) از هر كسي(خدا بهتر . كردي بدان وادارمان مي

. ه پيش پروردگارش رود، دوزخ از آن او استگنهكار ب) ايمان و بي(گمان هر كه  بي
و هركـه بـا     مانـد  و نه زنـده مـي  ) تا از دست عذاب رهائي يابد(ميرد  در آنجا نه مي

ايمان و عمل صالح به پيش پروردگـارش رود، چنـين كسـاني داراي مراتـب واال و     
اسـت كـه جـاي    ) بهشـت جاويـداني  (باغهـاي  ) آن منازل و مراتب(   . منازل بااليند

آن رودبارهـا جـاري اسـت، و    ) قصـرها و درختهـاي  (ماندگاري اسـت، و در زيـر   
بـا  (پاداش كسـي اسـت كـه    ) چنين چيز باارزشي(مانند، و اين  جاودانه در آنجا مي
  ) . خويشتن را پاك و پاكيزه كند) ايمان و انجام طاعت
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تورات و انجيل در مورد نگاهي به نصوص : مبحث دوم
  قيامت

كه خداوند آنها را نازل كـرده اسـت، بـه يـاد      ينسماآ هايباكت بدون ترديد نصوص
بـاغ هـاي   : ماننـد  هـي هاي ال آن و بشارت براي مومنان به وعده آخرت، بيم دادن از

البتـه   .و آراسته شده اسـت  بهشت و بر حذر داشتن از دوزخ و شدائد قيامت، مزين
و انـد   ار گرفتـه ديل قـر و تبـ  قرآن دستخوش تحريـف  جز ه اي آسماني بهباتمام كت

  .، نابود شده استاند قسمت اعظم آنها كه در مورد قيامت بحث كرده

در مورد قيامت تنها يـك  است،  كه منسوب به حضرت موسي يدر تورات -1
است كه صراحتاَ بحث قيامـت را بـه    در تورات سامريههم و آن  نص وجود دارد، 

دوم در سـفر   ي بيـان نشـده،  با چنين صراحتتورات عبريه در ليده است، وميان كشي
  : از تورات سامريه آمده كه 32صفحه  »االشتراع«

وقت تزل ة، اليس هو جمموعاً عندي، خمتوماً يف خزائين، ايل يوم االنتقام و املكافا«
  »اقدامهم 
نتقـام و روز  تـا روز ا گشـته،  مهر  من  نزد من جمع شده و در خزانهچه كه نآيا آ

  ،  مال من نيست؟غزندها مي لمكافات، وقتي كه قدم
  : چنين نقل شده است در تورات عبرانيهاما همين 

الیس ذلک مکنوزاً عندی خمتوماً علیه فی خزائنی، لی النقمة و اجلزاء فی وقت «
  .»تزل اقدام

فيصله در روز قيامـت انجـام    عبارت تورات سامريه داللت بر اين مطلب دارد كه
امـا  . قـام و مكافـات از آن يـاد شـده اسـت     روزي كه در تورات به روز انت، گيرد مي

يـا در  دنيـا   رساند كه ممكن است انتقام در اين مطلب را مي تورات عبراني عبارت 
مومن به معـاد  ، پيروان تورات عبريهبراين يهود صادوقيين،  بنا .قيامت صورت گيرد

حشر (به عقيده آنها دليلي دال بر بعث و نشور   چون، و زندگي بعد از مرگ نيستند
  .وجود ندارد) و نشر
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هسـتند  بر عباراتي مشتمل و انجيل هاي مسيحي، ديگر  پيامبران ) كتب(اما اسفاد 
  .. كه بر قيامت و زندگي پس از مرگ تصريح مي كنند

روزي ، انـد  دهخوابيبسياري از كساني كه زير خاك : در سفر دانيال آمده است -2
م در ذلت و دگي ابدي و بخشي هگروهي به سوي زن، مي شوند ربيدابراي هميشه 

  .1برند حقارت دائمي به سر مي
گوسفندان بسوي  مانند:  گويد آتش ميرفتن به سوي  در مورددر سفر مزامير  -3

دوزخ و  شود را مي چراند، چهره آنها كهنه مي مرگ آنها، شوند دوزخ سوق داده مي
  .2براي هميشه مسكن و جايگاه آنها خواهد شد

انسـان  : لوقا به عذاب قبر اشاره شده است و چنـين آمـده اسـت   و در انجيل  -4
د جان داد و دوستان و نؤىيكان او را در حالي دفن مي كنند، كه در دوزخ ثروت من

بنا بر اين گناهكاران در عذاب به سر مي برند و جايگاه و عذاب چشم باز مي كند، 
  3.مي بيننددوزخ خود را در آتش 

اگر دست و پا موجـب گمراهـي و لغـزش شـدند،     : تدر انجيل متي آمده اس -5
ز چون زندگي بدون دست و پـا خيلـي بهتـر اسـت ا    قطع كن و دور بينداز،  آنها را

  4.زندگي كه با دست و پا باشد، ولي به آتش ابدي انداخته شود
بـه ميـان   انجيل برنا با بيش از ساير كتب گذشته پيرامون دوزخ و بهشـت سـخن   

گفتـه اسـت كـه آنهـا مـي خورنـد و        ل بهشت چنين سـخن درباره اه ،ده استورآ
ردني و نوشيدني آنها از هرگونـه  چون خو، ندارند) مدفوع(نوشند اما بول و براز  مي

اين انجيل را كه در عصـر   اما پيروان مسيح  است،ماده فاسد و نامطلوب خالي 
  .اخير و زمان ما ظاهر شده، قبول ندارند

                                           
  .از سفر دانيال ١٢االصحاح  . ١
  .از مزمور پنجاه و پنج ٥فقره،  . ٢
  .اصحاح ششم اجنيل لوقا ٢٢فقره،  . ٣
  .اصحاح دوازدهم اجنيل ميت ٨فقره،  . ٤
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شوند به حشر و نشر ايمان دارنـد   شناخته مي» تبهالك«د كه به حزب بعضي از يهو
) هميشه مانـدن (هستند، به قيامت و خلود » صادوقيون«و گروه ديگر كه معروف به 

  1.در بهشت يا دوزخ باور ندارند
آمده و  ، نزد حضرت موسيگروه منكر قيامت كه و در انجيل متي آمده است

ر اين هنگام صـادوقيه كـه مـؤمن بـه     د، درباره قيامت با وي مجادله و مناقشه كردند
كـه  ـ در پاسخ به سوال يكي از شاگردانش   و عيسي قيامت نيستند، سر رسيدند

اي بطرس، مواظب بـاش كـه   : فرمودندـ رود؟   آيا اين جسد ما به بهشت مي: رسيدپ
شود  ه نميددوقيون بر اين باور هستد كه اين جسم زناص چوندوقيون نباشي، ااز ص

بهشت بر جسد و روح آنها حـرام   بههمين خاطر ورود  هجود ندارد، باي و و فرشته
  .شده است

گيرد يا سـزا داده   در قيامت تنها روح پاداش ميكه  اندو پيروان مسيح بر اين باور
ها منتسب به اسالم، مانند فالسفه و فرق باطنيه بـر   أسفانه برخي از گروهمتشود،  مي

  . اين گمراهي و بدبختي هستند

                                           
  .اجنيل ميت ٢٢اصحاح  ٢٣فقره،  . ١



 



 

  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  هاي روز قيامت سختي



 



 

  هاي روز قيامت ل سختييدال: مبحث اول
بنـدگان  د داد، رخ خواههولناك و  اي بسيار عظيم روز قيامت روزي است كه حادثه

اند و نخواهند ديد، براي بيان شدت آن روز چند امـر را   هرگز چنين روزي را نديده
  : ذكر مي كنيم

عظمت آن روز توصيف ، براي بيان م ناميده استخداوند آن روز را روز عظي -1
مي كنيم و به خيـال   از هر چيزي كه ما تصور روردگار كافي است، تا متوجه شويمپ

  : تر استمي آيد، بزرگ

 m  ¶  µ  ´  ³        ²  ±   °  ¯  ®  ¬    «  ª  ©
 Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸l   

  ٦ – ٢: املطففني
بـه  ) نمايند يا وزن و متراژ مي(پيمايند  براي خود مي) در معامله(كساني كه وقتي (

) در معاملـه (و هنگـامي كـه       .دارند تمام و كمال و افزون بر اندازه الزم دريافت مي
آيـا اينـان گمـان      .كاهنـد  كنند، از اندازه الزم مـي  پيمايند يا وزن مي براي ديگران مي

  ).به نام قيامـت (در روز بسيار بزرگ و هولناكي    گردند نده ميبرند كه دوباره ز نمي
  ) . ايستند همان روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان برپا مي

  : در جاي ديگر به ثقيل و در موقع سوم به روز سخت توصيف مي شود

 m  Q  P  O  N  M  L  K  J   Il ٢٧: اإلنسان  
دارنـد، و روز سـخت    گي زودگذر دنيا را دوست ميزند) كافران و مشركان(اين (

  ) . افكنند و دشوار آخرت را پسِ پشت خود مي

 m  Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl ١٠ – ٩: املدثر  
  )براي كافران آسان نخواهد بود  . آن روز، روز سختي خواهد بود(
همناك اسـت كـه   گيرد، چنان س ن روز بندگان را فرا ميآبيم و وحشتي كه در  -2

كننـد و   زنان باردار سقط جنـين مـي  كه مادر بچه شير خوارش را فراموش مي كند، 
ي عقلشـان را از دسـت   يشـوند، گـو   هوشي دچار مي و بي مستمردم با يك حالت 

  : اند داده
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 m  L  K  J   I  H  G  F  ED  C  B  A
  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M

 ^  ]  \  [  Z      Y  X  W    a  `  _
bl ٢ – ١: احلج  
). و به ياد روز قيامت باشـيد (پروردگارتان بترسيد ) عقاب و عذاب(از ! اي مردم(

هنگامه رسـتاخيز، چيـز   ) انفجار جهان و فرو تپيدن اركان آن، در آستانه(واقعاً زلزله 
بينيـد   روزي كـه زلزلـه رسـتاخيز را مـي        . اسـت ) انگيـزي  و حادثه هراس(بزرگي 

همـه زنـان   ) گيـرد كـه حتـي    ان هول و هراس سرتا پاي مردمـان را فـرا مـي   چن آن(
انـد، كـودك خـود را رهـا و      شيردهي كه پستان به دهان طفل شيرخوار خود نهـاده 

سـقط جنـين   ) از خوف اين صحنه بيمناك(و جملگي زنان باردار . كنند فراموش مي
مسـت نيسـتند و بلكـه     بينـي، ولـي   مردمان را مست مي!) تو اي بيننده(نمايند، و  مي

  )عذاب خدا سخت
بـه   ، شدت ترس و بيم خيـره مـي شـوند    بر اثرچشم هاي ستمكاران در آن روز 

از علم و دانـش تهـي   چپ و راست نگاه مي كنند و دلهاي شان بدليل كثرت خوف 
  : هيچ چيزي در آنها جاي نمي گيرد و چيزي را نمي فهمندمي گردد، 

 m  Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ò  Ñ
   Ö   Õ  Ô  Ó   I  HG  F  E  D  C  B  A

  K  Jl ٤٣ – ٤٢: إبراهيم  
.  خبـر اسـت   كنند بـي  گمان مبر كه خدا از كارهائي كه ستمگران مي!) اي پيغمبر((

از خـوف و  (كند كه چشـمها در آن   آنان را به روزي حوالت مي) نه، بلكه مجازات(
) سـتمگران همچـون اسـيران، از هـراس    (   .ندما باز مي) بيند هراس چيزهائي كه مي

شتابند و چشمانشان  مي) به سوي ندادهنده(سرهاي خود را باال گرفته و يك راست 
تپد و  فرو مي(شود و دلهايشان  فرو بسته نمي) از مشاهده اين همه عذاب هراسناك(

    ) . گردد تهي مي) از عقل و فهم و انديشه
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نه بيرون مي آيند و نه ، خوف به حلقوم مي رسدر اثر شدت بو دلهاي ستمكاران 
  : ثابت مي مانند د اصلي خو در جاي

 m  \  [  Z  YX  W  V      U      T  S  R  Q
  a  `   _  ^  ]l ١٨: غافر  

از شـدت  (آن زمـاني كـه دلهـا    ). كه قيامت است(آنان را از روز نزديك بترسان (
و ) انـد  ي خود كنده و به باال پرت شـده و انگار از جا(رسند  به گلوگاه مي) وحشت

گردد ستمگران نه داراي دوست دلسوزند،  تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه مي
  ).و نه داراي ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته گردد

در جاي ديگري مشكالت و مصائبي كه در آن روز دامنگير دل و چشـم هـا مـي    
  : شود، اينگونه توصيف مي فرمايد

 m   U  T  S  R  Q  Pl ٣٧: النور  
  ).گردد ترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان مي مي  از روزي(

 m  ¬  «  ª  ©l ٨: النازعات  
  ) . گردند دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي(

بچه اي كـه  : براي پي بردن به شدت قيامت همين كافي است كه قرآن مي فرمايد
  : نشده بر اثر شدت آن روز پير و فرتوت مي گرددهيچ گناهي مرتكب 

 m         Ã  ÂÁ    À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º          ¹   ¸  ¶  µ
   Æ    Å  Äl ١٨ – ١٧: املزمل  

) ترس و هراس آن(داريد كه  اگر كافر شويد، چگونه خود را از روزي بركنار مي(
وعده خدا قطعـاً  . گردد كافته ميدر آن روز آسمان از هم ش ! سازد؟ كودكان را پير مي

  .)پيوندد به وقوع مي
خداونــد . لندســگروز قيامــت از هــم مــي در هــا و پيونــدهاي نســبي  رشــته -3
  : فرمايد مي
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 m   Â   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l 
  ١٠١: املؤمنون

در صـور دميـده شـود، هـيچ گونـه خويشـاوندي و       ) براي بار دوم(هنگامي كه (
و ) چرا كه هركسي در انديشه نجات خويشـتن اسـت  (ماند  در ميان آنان نمينسبتي 

  )پرسند در آن روز از همديگر نمي
، حتـي روز  بـه ديگـران نـدارد   ي توجهكس در آن روز به فكر خويش است و هر

از برادر، مادر، پدر، همسـر  ، ترين دوستان خود فرار مي كند محبوب قيامت انسان از
  : فرمايد خداوند مي، است د گريزانخوو فرزندان 

 m  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ë  Ê  É  È

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×l ٣٧ – ٣٣: عبس  
در آن     . برآيـد ) نفخـه صـور دوم  (خراش  انگيز گوش هنگامي كه صداي هراس(

ز همسـر و  و ا    ! و از مـادر و پـدرش      . كنـد از بـرادر خـود    روز كه انسان فرار مي
در آن روز هركدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد كـه او را بـه       . فرزندانش

  ) . دارد كند و از هر چيز ديگري باز مي خود سرگرم مي

 m  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡  �    ~  }  |   {   z  y
  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ª  ©  ¨l ٣٣: لقمان  

خدا بپرهيزيد، و از روزي بترسيد كه نه پـدري  ) اباز خشم و عذ!  (اي مردمان(
كنـد، و نـه    پـذيرد و كـاري بـراي او بـرآورده مـي      مسؤوليت اعمال فرزندش را مي

پـذيرد و كـاري بـراي او بـرآورده      فرزندي اصالً مسـؤوليت اعمـال پـدرش را مـي    
  ) . حق است) به فرا رسيدن قيامت(وعده خدا . سازد مي
، ي از آتـش ان براي بخشش هـر چيـزي جهـت رهـاي    افررضايت و آمادگي ك -٤

بخشـند، خداومنـد    را مـي  ي خـود آن ر مالك همه جهان باشند، بـراي رهـاي  حتي اگ
  : فرمايد مي

 m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ٥٤: يونس  
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با كفـر و شـرك، بـه خـود و     (اگر آنچه در زمين است، متعلّق به كسي باشد كه (
و نجـات خويشـتن از عـذاب    (ا بـراي بازخريـد   ستم كرده اسـت، و آن ر ) ديگران
   . )بپردازد) دوزخ

  : را هم داشته باشد، براي بخشش راضي است حتي اگر زمين و چند برابر آن

 m  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö
   ï  î  í  ìë  ê  é  è  ç  æ   åä  ãl  

  ١٨: الرعد 
عاقبت بسـيار بـد و   (گويند،   نمي پروردگار خود را پاسخ) دعوت(و كساني كه (

اگر همه چيزهائي كه در زمين است و هماننـد آنهـا از آن ايشـان    ) دردناكي دارند و
از آنان پذيرفته (پرداخت كنند ) از عذاب دوزخ(باشد و همگي را براي رهائي خود 

اي دارنـد   آنان حساب بدحال كننده). شود گردد و از عذاب آن رهائي ميسر نمي نمي
  )!جايگاهشان دوزخ است، و چه بد جايگاهي است و

كنـد و انسـان را بـه     و هراس قيامت شدت بيشتري پيدا ميدر جاي ديگري هول 
  : تري مجبور مي سازد، ولي خداوند هيچ كدام را نمي پذيردمعامله بزرگ

 m  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²

Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á    À  ¿     Ì  Ël  
  ٩١: آل عمران 

بندند، اگر زمين پـر از طـال    ورزند و با كفر از دنيا رخت برمي كساني كه كفر مي(
آن را به عنوان فديـه بپردازنـد، هرگـز از هـيچ     ) بتوانند براي بازخريد خود(باشد و 

بـراي ايشـان عـذاب دردنـاكي اسـت و يـاوري       . كدام از آنان پذيرفته نخواهد شـد 
  ) .ندارند
  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه صحيح بخاري از حضرت انس در
ُيَجاُء بِالْكَاِفرِ َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيقَالُ لَُه أََرأَْيَت لَْو كَانَ لََك ِملُْء الْأَْرضِ ذََهًبا أَكُْنَت «

  1. »ْيَسُر ِمْن ذَِلَكَتفَْتِدي بِِه فََيقُولُ َنَعْم فَُيقَالُ لَُه قَْد كُْنَت ُسِئلَْت َما ُهَو أَ
                                           

 . ۱۱/۴۰۰ .خباری کتاب رقاق باب من نوقش احلساب عذب .١



  
  
  

   سيماي روز رستاخيز                                                                   124
 

  ؟ دكننروز قيامت كافر حاضر كرده مي شود و از وي سوال مي ( 
  زمين طال داشتي در برابر رهايي از اين عذاب آن را مي دادي؟ اندازهگر به اآيا 

در دنيـا از ايـن خيلـي آسـان تـر مـي       : طاب به او مي گوينـد خ. آري: مي گويد 
  ).خواستيم، ولي گوش ندادي

اي : گويـد ي مي رسد كه آرزو مي كنـد و مـي   يجاه قيامت حال كافر بروز  درو 
  : كردم و از اين عذاب نجات پيدا ميام را مي دادم  كاش محبوب ترين خانواده

 m  M  L   K   J  I  H  G  F   E  D  C  BA
  ^  ]     \  [Z  Y  X  W  V   U  T  S  R    Q  P  O  Nl   

  ١٥ – ١١: املعارج
كند  شخص گناهكار آرزو مي گردند شوند و معرّفي مي ر نشان داده ميبه همديگ(

همچنـين   .شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد كاش مي
اي كـه او را در پنـاه خـود     همچنـين فاميـل و قبيلـه و عشـيره    . همسر و برادرش را

تـا  ) همگي را فـدا كنـد  ( و حتّي تمام كساني را كه در روي زمين هستند. گرفتند مي
  .)است) دوزخ(اين، آتش سوزان و سراپا شعله ! هرگز. اين كه مايه نجاتش شود

ت هـراس و هولنـاكي قيامـت بيشـتر     طـوالني بـودن آن روز بـر شـد    : پنجم -5
  : آفزايد مي

 m  Á  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã       Âl ٧ – ٤: ملعارجا  
روند در مدتي كـه پنجـاه    باال مي) كشند و پر مي(فرشتگان و جبرئيل به سوي او (

و مـا آن را   صبر جميل داشته بـاش . كشد طول مي) معمولي براي انسانها(هزار سال 
  )دانيم ممكن و نزديك مي

بـا سـند صـحيح از    گذشـته از سـياق،   و آيات سوره در مورد قيامت است سياق 
  . روز قيامت است m    ½       ¼    »l: ن عباس ثابت است كه مراد ازحضرت اب
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، بخاطر طوالني بودن اند ديدگاه را برگزيدهضحاك و ابن زيد نيز همين  ،حسن
ندگي دنيا چند ساعت بيشـتر  آن روز، مردم در روز معاد چنين مي انديشند كه در ز

  : همانطور كه خداوند مي فرمايد. اند نمانده

 m  Y  a  `  _       ^  ]  \       [  Zl ٤٥: يونس  
آورد  انگار جز سـاعتي از   گرد مي) خدا براي حساب و كتاب(روزي كه آنان را (

  )اند نمانده) اند و در دنيا نبوده(روز 
  : در جاي ديگر قرآن آمده است

 m   é  è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àl ٤٦: النازعات  
) كنند كه در جهـان  چنين احساس مي(بينند  پائي رستاخيز را ميروزي كه آنان بر(

  ) . اند اند و بسر نبرده گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنگ نكرده

 m  _  ~  }  |      {  z  y   x   w  v  u  t  sl   

  ١٠٤: طه
سخن  از) كامالً آگاهيم(گويند، و  چه مي) آهسته به يكديگر(دانيم كه  ما بهتر مي(

نزديكتـر و بهتـر   ) در به تصويركشيدن كوتـاهي دنيـا، بـه حقيقـت    (كسي كه راهش 
  ) ! ايد شما تنها يك روز در دنيا بسر برده: گويد است، آن گاه كه مي

 m        n  m   lk  j  i  h  g  f  e  d  c
  p  ol ٥٥: الروم  

ه جـز سـاعتي در   كنند ك شود، گناهكاران سوگند ياد مي روزي كه قيامت برپا مي(
ط شـياطين و    (اين چنـين آنـان   ! اند ماندگار نبوده) دنيا و جهان برزخ( در دنيـا توسـ

  )!اند بازداشته شده) شياطين صفتان از درك حقيقت و راه درست

 m  i  h  g  f  e  d     c   b m  p  o   n  m  l  k  j
  }  |             {   z    y  xw  v  u   t  s  r  ql   

  l ١١٤ - ١١٣: املؤمنون
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! ايد؟ چند سال در روي زمين زيسته و ماندگار بوده: گويد مي) خداوند بديشان(( 
ما كه سخت گرفتار عذابيم، پاسـخ درسـتي   !  (روزي يا بخشي از روزي: گويند مي  

جـز  : گويـد  پس از كساني بپرس كه قادر به شمارش هسـتند مـي  ) توانيم بدهيم نمي
  ايـد، اگـر شـما كمتـرين آگـاهي و دانشـي       مانـدگار نبـوده   )در زمـين (مدت كمـي  

  )داشتيد مي
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  م هراس از قيامتبرخي از عالي: مبحث دوم
روح و جان  اندازد و اي آن روز كه مردم را به وحشت ميهقرآن درباره سختي

  .گويد را به لرزه در مي آورند، سخن مي هادل د وكن نسانها را تسخير ميا
امل جهان هستي است، كه زمين، يامت، نابودي ترسناك كز اهوال سنگين قيكي ا

  .ها، آسمان، ستارگان، خورشيد و ماه را در بر مي گيرد كوه
ا، هـ  ن و ريزه ريزه شدن زمين، حركت كردن و پراكنده شـدن كـوه  دكوبيخداوند 

ها، شكافتن و لوليدن آسمان، درهم پيچيدن و رفتن شكافته شدن و بر افروختن دريا
ريك شدن ماه تابان، تيره و تار و خـاموش شـدن سـتارگان و گسسـتن     خورشيد، تا

  .كند ا در روز قيامت براي ما گزارش ميرشته اتصال آنها، ر
مي كنيم، سپس د، ذكر كشن ي كه وضعيت قيامت را به تصوير مينصوصز برخي ا

  .كشيم هاي قيامت را به ميان مي داستان و رخداد هركدام از نشانه

  آسمانها ه شدندن زمين و پيچيدجمع ش: مطلب اول

و آسـمانها را بـا دسـت     مشـت خـود قـرار داده   روز قيامت زمين را در  در خداوند
  : فرمايد ميهم مي پيچد، همانگونه كه درراست خود 

 m   Â  ÁÀ¿¾½¼»º¹¸
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl 67: الزمر  

تو را بـه شـرك    اين است كه(اند  آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته(
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت ) خدا آن كسي است كه. خوانند مي

خدا پاك و منزّه از . شود او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي
  ) . است) و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشه انسان(شرك آنان 

  : چگونه درهم پيچيدن آسمان اينگونه بيان مي فرمايد خداوند در آيه ي ديگر
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 m  b  a  `             _  ^]  \          [  Z  Y  X
  k   j             i  h  gf  e  dcl ١٠٤: األنبياء  

پيچـيم بـه همـان     ما آسمان را درهـم مـي  ) پذيرد كه تحقّق مي(روزي ) اين امر((
نخستين بار سهل و (همان گونه كه . شود ه ميها در هم پيچيد صورت كه طومار نامه

و به شكل ديگـري  (دهيم  آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو بازگشت مي) ساده
ايـن  ). آوريـم  بخشيم و مردمان را براي حساب و كتاب حاضر مي زندگي دوباره مي

   ). رسانيم دهيم، و ما قطعاً آن را به انجام مي اي است كه ما مي وعده
ابي طلحه سجل را به صـحيه و طومـار   ابن عباس و علي بن : دكثير مي فرمايابن 

تفسير كرده اند و مجاهد و قتادة و چند نفر ديگر بدان تصريح نموده اند و در ميـان  
مفسرين ابن جرير هم همين ديدگاه را اختيار فرموده است، چون چنين تفسيري بنا 

خداوند در روز قيامـت  : وم ايه چنينبه لغت مشهور و معروف است، بنا بر اين مفه
  . آسمان را ما كتابي درهم مي پيچد

نقل د افزون بر آن يني و فواال بر مفهوم قرآدنصوصي  صاهللا رسولدر احاديث  
  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه ضرت ابوهريرهاز ح، دان هدش

نِِه ثُمَّ َيقُولُ أََنا الَْمِلُك أَْيَن ُملُوُك َيقْبُِض اللَُّه الْأَْرَض َوَيطْوِي السََّمَواِت بَِيِمي«
  .»الْأَْرضِ

يرد و آسمانها را بـا دسـت راسـت    خداوند روز قيامت زمين را در دست مي گ( 
پادشـاهان دروغـين زمـين كجـا     هسـتم،  پادشـاه   مـن : ايـد فرم مـي  پس، سـ پيچد مي
  ) 1؟اند رفته

  صاهللا رسـول  روايت شده كـه  بدر صحيح مسلم از حضرت عبداهللا بن عمر
  : فرمودند

َيطْوِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ السََّماَواِت َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ َيأُْخذُُهنَّ بَِيِدِه الُْيْمَنى ثُمَّ َيقُولُ أََنا «
أََنا الَْمِلُك  الَْمِلُك أَْيَن الَْجبَّاُرونَ أَْيَن الُْمَتكَبُِّرونَ ثُمَّ َيطْوِي الْأََرِضَني بِِشَماِلِه ثُمَّ َيقُولُ

  ١.َ»أَْيَن الَْجبَّاُرونَ أَْيَن الُْمَتكَبُِّرون 

                                           
  .٥٥٢٢: مشاره ٣/٥٣: مشكاة املصابيح . ١
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بعـد آنهـا را در دسـت راسـت خـود      ، خداوند روز قيامت آسمانها را مـي پيچـد  
كجـا هسـتند سـتمكاران؟ كجـا هسـتند      ، مـن پادشـاه هسـتم   : فرمايـد  مي و گيرد مي

آمـده اسـت بـا     در روايتـي ـ بعد زمين را با دست چپ خود مي پيچـد   ، مستكبران
كجـا هسـتند    ؟د، ستمكاران كجا هستنمن پادشاه هستم: مي فرمايد ـ و  دست ديگر
  ؟مستكبران

آمـد   صاهللا رسول يهودي نزد يمرد كند كه ز ابن مسعود روايت ميامام بخاري ا
هـا را روي يـك   د آسمانها را روي يك انگشـت، زمين خداون صاي محمد: و گفت

ها را روي يك انگشت و مخلوقـات را   ت، درخترا روي يك انگشها  وهانگشت، ك
  صاهللا رسـول  ،من پادشاه هسـتم : مي گويد پسسروي يك انگشت نگاه مي دارد، 

ي ذيـل را تـالوت    ان گشت و سـپس آيـه  يد كه دندان مباركش نماياي خند به گونه
  : فرمود

 m   Â  ÁÀ¿¾½¼»º¹¸
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl ٦٧: الزمر  

اين است كه تو را بـه شـرك   (اند  ايسته است خدا را نشناختهآنان آن گونه كه ش(
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت ) خدا آن كسي است كه. خوانند مي

خدا پاك و منزّه از . شود او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي
  ) . است) ديشه انسانو دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از ان(شرك آنان 

صورت  گر مخلوقاتيدزمين و پيچيدن آسمانها بعد از فنا شدن  در مشت گرفتن
ماننـد   يروي زمين سفيدات، بر بعد از حشر مخلوق : گويند ميبرخي هم  ، گيرد مي

  .دا در مي دهداي ن صورت نگرفته است، فرشتهنقره كه نا فرماني خداوند روي آن 
روايت از ابـن مسـعود   : اه را اختيار نموده و مي فرمايدديدگابو جهفر نحاس اين 

به صحت رسيده است، البته فراموش نكنيم كه چنين بيانـاتي زائـده عقـل و منطـق     
  . شنيده است صرا از پيامبر بشري نيستند، البد ابن مسعود آن

                                                                                                      
  . ٥٥٢٣: مشاره ٣/٥٣: مشكاة املصابيح . ١
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ار تر است، چون هدف خداوند اظهار انحص ديدگاه اول صحيح: فرمايد قرطبي مي
هاي زميني و برمال شدن ادعاهـاي ادعـا كننـدگان و    نگام نابود شدن نسبتپادشاهي ه

  1.رفتن پادشاهان متكبر و ظالم، براي خودش مي باشد

  ها ده شدن زمين و ريزه ريزه شدن كوهكوبي: مطلب دوم

هاي مسـتحكمي كـه    كه اين زمين ثابت و پابرجا و كوهخداوند در قرآن مي فرمايد 
شـوند و   برداشـته مـي  ، روز قيامت و موقع دميـدن صـور  در ، اند گرفتهقرار روي آن 

  .گردند مييكباره در هم كوبيده و متالشي 

 m   k  j  i  h  g  f  e  d  c     b    a  `  _  ^

  u   t  s  r  q  p  o  n  m  ll ١٦ – ١٣: احلاقة  
ند و و زمين و كوهها از جا برداشته شو   . هنگامي كه يك دم در صور دميده شود(

بـزرگ  (بـدان هنگـام اسـت كـه آن واقعـه         . يكباره در هم كوبيده و متالشي گردند
شـكافد   و آسمان از هم مي). شود و رستاخيز بر پا مي(دهد  رخ مي) قيامت در جهان

  ). گردد پراكند، و در آن روز سست و نااستوار مي و مي

 m  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³l ٢١: الفجر  
زماني كه زمـين سـخت   ). پنداريد قيقت آن چنان نيست كه ميح!  (هرگزا هرگز(

  ) . گردد شود و صاف و مسطّح مي درهم كوبيده مي
خداونـد  ، هاي نرم تبديل مي شـوند تند به ريگهاي سخت و  در آن موقع اين كوه

  : مي فرمايد

 m  �  ~      }  |  {   z  y  x  wl ١٤: املزمل  
چنـان كوههـا در   (آيـد و   و جنبش درمي روزي، زمين و كوهها سخت به لرزش(

هـاي ريـگ روان تبـديل     تپـه هاي پراكنـده و   كوهها به توده) شود كه هم كوبيده مي
  ) .گردد مي

                                           
 . ۱۷۲تذکرة قرطبی  .١



  
  
  

   131                                           سيماي روز رستاخيز  
 

  : در مي آيندگين رنها مانند پشم بهم زده  ي ديگر خبر داده است كه كوهدر جاي 

 m  Õ      Ô  Ó  Òl ٩: املعارج  
    ).گردد و كوهها همسان پشم رنگين مي(

  : كشد به تصوير مي ها را به صورت پشم رنگين حالجي شده اي ديگر، كوه در آيه

 m  `    _  ^  ]  \l ٥: القارعة  
  ) . شوند و كوهها، همسان پشمِ رنگارنگ حالّجي شده مي(

، گردانـد  مسـطح مـي  را و زمـين   دكنـ  جا ميها را از  وهكسپس خداوند متعال اين 
، هـا  برداشـتن كـوه  ز اقـرآن  شود،  در آن ديده نميزي اي كه هيچ نشيب و فرا بگونه

  : تعبير كرده است) پراكنده( و گاهي به نسف )متحرك(گاهي به تسير

 m  x  w  v   u   tl ٢٠: النبأ  
گردنـد و در فضـا بـه شـكل      و روان مـي (شـوند   و كوهها به حركت انداخته مي(

  )  .دهند و يك سراب بزرگي را تشكيل مي) آيند غباري در مي

 m  ¤  £   ¢  ¡l ١٠: املرسالت  
  ) . گردند و هنگامي كه كوهها بركنده و پراكنده مي(

 m  L  K   J  Il ٣: التكوير  
رانـده  ) شوند و به اين سو و آن سـو  از جاي خود بركنده مي(و هنگامي كه كوهها (
  ) . شوند مي
  : گونه بيان مي شود پس حال و وضعيت زمين بعد از تسيير و نسف اينس

 m  [  Z  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  Pl   

  ٤٧: الكهف
اي بـراي نظـام نـوين درهـم      نظام جهان هسـتي را بـه عنـوان مقدمـه    (روزي ما (
همه موانع سطح زمين را (آوريم، و  كوهها را به حركت در مي) ريزيم و از جمله مي

نمايـان  ) را در آن چيـز  صـاف و همـه  (زمـين را  ) اي كه داريم، به گونه از ميان برمي
آوريم و كسي از ايشان را فـرو   گرد مي) براي حساب و كتاب(بيني، و همگان را  مي
  ) . گذاريم نمي
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 m   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
  r  q  p  o  n  m  ll ١٠٧ – ١٠٥: طه  

) هـوا در (كنـد و   پروردگارم آنها را از جا مي: بگو. پرسند از تو درباره كوهها مي(
سپس زمين را به صورت فَالت صاف و همـوار     ). دهد و برباد مي(دارد  پراكنده مي

  )بيني در آن هيچ گونه پستي و بلندي نمي . سازد آب و گياه رها مي و بي

  درياها شكاف و برافروفتن: مطلب سوم

 داتموجـو اند و جهـان بزرگـي از    زمين ما را پوشاندهز اكه بخش عمده ها اين دريا
ها روي آنها رفت و آمد دارند، در روز قيامت منفجـر  كنند و كشتي زندگي مي هاآن در

كـه از آب خيلـي    ايـم  حاضر شاهد انفجـار ذرات اتـم بـوده    در عصرما مي شوند، 
ن عظمـت و شـدت باشـند،    ، اگر ذراتي به اين كوچكي داراي چنـي كوچكتر هستند

؟ و جهان را چگونه به لرزه دآفرينن انفجار درياها با آن همه عظمت چه رخدادي مي
درياهاي جهان به عنصر مشتعلي تبديل شوند و در تصور كن كه همه  آورند؟ در مي

اي آتش به آسـمان  ه اي ايجاد مي شود؟ آيا شعله يك لحظه منفجر گردند، چه منظره
  : دگونه به تصوير مي كش اي را اين زبانه نمي كشند؟ خداوند چنين صحنه

 m  L  K   J  Il ٣: النفطارا  
  ) . پيوندند و به هم مي. دارند و هنگامي كه درياها شكاف برمي(

 m  X  W   V  Ul ٦: التكوير  
هـا و گازهـاي درون    و گـدازه (گردند  و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته مي(

  ) ). آورند زمين طوفانهاي آتشين و انفجارهاي هولناكي پديد مي
هـا و   فجـار درياهـا بـا شـكافته شـدن كنـاره      كه ان گذشته اعتقاد داشتندمفسيرين 

يرين و  شور و تبديل شدن هاي گوناگون و قاطي شدن آب شبرداشتن موانع ميان آب
تر ي كه ما بيان كرديم، دقيق و روشـن شود، ولي تفسير به يك دريا ايجاد مي هاهمه آب

صـالح امـت   است، چون تفجر با تفسير ما بهتر سازگاري دارد تا با تأويل گذشتگان 
  .اسالمي
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  به حركت در آوردن و پاره شدن آسمان: مطلب چهارم

هاي ما باز مـي شـوند، روزي    دلهاي ما شاد و سينه ،آسمان نيلگون ما كه با ديدن آن
  . بزرگي مواجه مي شود جوش و خروش و نا آراميبه حركت در مي آيد و با 

 m  °  ¯       ®  ¬  «l ٩: الطور  
افتـد   آسمان سخت به تكان و جنبش مي) دهد كه هي رخ مياين عذاب ال(روزي (

  ). لولد و تند درهم مي
  : سپس درز بر مي دارد و شكافته مي شود

 m  D   C  B  Al ١: االنفطار  
  ).گردد هنگامي كه آسمان شكافته مي(

 m  S   R      Q  P  O    N  M  Ll ۱.۲: االنشقاق  
بـرد، و چنـين هـم     پروردگـارش را مـي  و فرمـان    شـكافد  هنگامي كه آسمان مي(
  ) سزد و حق هم همين است مي

هـاي   مسـتحكم كـه روي پايـه   و در آن موقع آسمان مانند يك سـاختمان بـزرگ   
بعـد از  گردد، ضعيف و سست مي ، استواري برپا شده و دچار زمين لرزه شده باشد

  : د شدسست، ضعيف و متالشي خواهاينكه محكم و استوار بوده است، 

 m p   u   t  s  r  ql ١٦: احلاقة  
  ) .گردد پراكند، و در آن روز سست و نااستوار مي شكافد و مي و آسمان از هم مي(

آسـمان در آن  ، رنگ زيبا و نيلگون آسمان نيز عوض مي شود و از بـين مـي رود  
گاهي قرمز، گاهي زرد و گاهي سـبز  ، رنگ عوض مي كند د روغن گداختهمانن روز

  : د شدخواهو گاهي نيلگون 

 m  É            È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ٣٧: الرمحن  
  )بدانگاه كه آسمان شكافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته(

، مـي شـود  » الفـرس الـورد  «كه آسمان در آن وروز ماننـد   شدهنقل از ابن عباس 
بر اساس اظهارات بغوي در فصل بهار زرد، در فصل زمسـتان سـرخ و   » فرس ورد«
  : ي آيه و حسن بصري در تفسير دگرگون مي گرددر شدت سردي رنگش د
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            È  Ç1.به اشكال و رنگ هاي گوناگون در مي آيد: دمي فرماي  

از هم خورشيد و درهم پيچيدن ، شدن ماه تاريك: مطلب پنجم
  ها ستاره پاشيدن

وسيله ه ب اين خورشيدي كه هر روز صبح طلوع مي كند و زمين را منور مي سازد و
روشني و انرژي خود كـه مـورد نيـاز شـديد چشـم و اجسـام مـا انسـانها و تمـام          

زمين مـي باشـد،   روي و عامل رشد و نمو گياهان است موجودات زنده روي زمين 
دهـد،   يي خـود را از دسـت مـي   او روشـن  هم پيچيده شده و بي نور گشتهدرروزي 

  : فرمايد خداوند مي

 m  D       C  B  Al ١: يرالتكو  
  ) ). ريزد و نظام جهان درهم مي(شود  هنگامي كه خورشيد درهم پيچيده مي(
از مصادر تكوير است و تكوير در لغـت عربـي بـه معنـي جمـع شـدن       » كُوِرت«
، عمامه پيچيدن يا پيچيدن تكوير، استدگر اجزاء به سوي اجزاء يك چيز  زي ابعض

ر خورشيد زماني صـورت مـي   گوشه هاي لباس از همين باب مشتق شده اند، تكوي
گيرد كه اجزاء و گوشه هايش به سوي هم جمع شوند و تاريك گشته و بـه سـوي   

  .زمين پرت گردد
بـه تـدريج تكامـل     د، سپسرسهالل به نظر مي  كه در ابتدا هر ماه مانندمهتاب  
ر اين حالـت  دآيد،  در مي) ماه شب چهارده(صورت بدر  تا به، رشد مي كند و يافته

و  را به سـرودن واداشـته   اي كه شاعران به گونه، زيبائي خود مي رسدي  قله به اوج
شـود و   زمـاني تاريـك مـي   مسافران را يار و مأنوس خود كرده است، اين ماه تابان 

  : ائي خود را از دست مي دهد و نور افشاني را به اتمام مي رساندبرونق و زي

 m  £     ¢  ¡  �    ~  }  |l ٨ – ٧: القيامة  
و مـاه     .شود سراسيمه و آشفته مي) از شدت هول و هراس(هنگامي كه چشمها (
  ) . گردد نور و روشنائي مي بي

                                           
  ).٦/٤٩٤: (تفسري ابن كثري . ١
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ز هـم  ا و مي گسلد شانپيوند، هاي پراكنده در سقف نيلگون آسمان اما اين ستاره
  : افتند در نهايت ميو  شوند و تاريك ميپاشيده 

 m  H  G  F  El ٢: االنفطار  
  ) . شوند پاشند و پخش و پراكنده مي ه ستارگان از هم ميو هنگامي ك(

 m  H  G  F  El ٢: التكوير  
  ) . افتند گردند و فرو مي و هنگامي كه ستارگان تيره و تار مي(
دار يعني پخش و پراكنده شدن، اصل لغت از كدر است به معني فرو ريخـتن  نكإ

ـ و پراكنده شدن، چون معموالً هر چيزي  ه سـوي پـايين پـرت شـود     كه از آسمان ب
  1.گردد پراكنده مي

 دمور تفسير قرطبي پيرامون نصوص وارده در: مطلب ششم
  هاي قيامت سختي

 كـه  روايت مـي كنـد   ببن عمر عبداهللا امام ترمذي از حضرت: قرطبي مي گويد
  : فرمودند صاهللا رسول

إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت َوإِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت َمْن َسرَُّه أَنْ َيْنظَُر إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة فَلَْيقَْرأْ «
  .»َوإِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت

ي روز قيامت نگاه كنـد ايـن آيـات را تـالوت      به صحنهكس دوست دارد كه هر(
  )2.نمايد

 دنشـكافته شـ  دربـاره   د، چـون هسـتن اين سه سوره بدان جهت مختص قيامـت  
و فـرو افتـادن اختـران و حـوادث      د و ستارگانشيرشتن خوگو تار  هتيرآسمان ها، 

خراش ديگري در مورد فرا رسيدن قيامت و زنده شدن مردگان و بيرون آمـدن از  دل
ي كردار با دست راست يا از پشـت   محاسبه و خواندن و گرفتن پروندهگورستان و 

  .اند بر گرفتهسر يا طرف چپ و مراحل و مواقف ديگر انسان در روز واپسين را در

                                           
 . ۷/۲۲۱تفسیر ابن کثیر  .١
  . سند حسن است: امام ترمذی در مورد سند حدیث می فرماید .٢
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  : داوند مي فرمايدخ

 m  D   C  B  Al ١: االنفطار  
    ).گردد هنگامي كه آسمان شكافته مي(

 m  O    N  M  Ll ١: االنشقاق  
  ) . شكافد هنگامي كه آسمان مي(

 mw  v  u  tl ٢٥: الفرقان  
) كره زمين در آن روز، بر اثر انفجارات كواكـب و سـيارات  (روزي را كه آسمانِ (

  )گردد مي) لكه و لكه(پاره  پاره) حاصل از گرد و غبار غليظ كرات(به وسيله ابر 

 m  s  r  q  p  ol ١٩: النبأ  
  ) . شود ها تبديل مي گردد و به درها و دروازه و آسمان باز و گشوده مي(

بعضـي از  ، ابرها در آن روز ميان آسمان و زمين حجـاب و حايـل خواهنـد بـود    
شدن آسمان در اثر گرمي آتش جهنم اسـت كـه    مفسرين بر اين باور اند كه شكافته

به آنجا مي رسد و اين حادثه زماني رخ مي دهد كه آب ها از بين رفته و آتـش هـا   
گشتن آسمان همانند روغـن  نخستين تاثير آن پديده، صاف و قرمز زبانه مي كشند، 

دنش بر اساس اراده خداوند براي نابودي جهان و اتمـام دادن بـه كـار    و شكافته ش
  .دنيا
شود،  ي مختلفي در مي آيد، نخست زرد ميها رنگبه آسمان : بعضيها مي گويند 
كه در فصـل بهـار مايـل بـه      » 1مهره « : ، مانندگردد بعد از آن زرد ميو  قرمز پسس

و سـپس بـه    گرفت، به سرخي مائل مـي شـود  شدت ما زردي است و وقتي كه سر
  .خاكستري رو مي آورد

بـه معنـي    تكـوير خورشـيد  : مي گويـد  m  A       C  Bl  درباره ابن عباس
نـابود شـدن صـافي و    : دوينگهم مي  دهحسن و قتا. است شداخل شدن آن در عر

 چون، عمامه است، كورت مانند تكوير: ابو عبيده مي گويد .شفافيت خورشيد است

                                           
  .یا کره مادیانكره اسب  .  ١
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بـه معنـي   كـورت،  : گويد ربيع ابن هثم مي .سپس از بين مي رودپيچيده مي شود و 
  .ن و پرت شدن استافتاد

لغت تكوير به معني جمع كردن است، از جمع كردن عمامه گرفتـه  : گويممن مي 
سپس تاريك مـي شـود و فـرو مـي     شده، يعني خداوند خورشيد را جمع مي كند، 

  .افتد
از : بعضي مي گويند، معني رها شدن ستارگان استبه  m  G  F  El  و

، در احاديـث  اغ آنها هـم مـي آيـد   ، چون مرگ به سردست فرشتگان رها مي شوند
ميـان  گرفتـه،  قـرار  زنجيرهايي كه در دست فرشتگان  توسطستارگان  كه آمده است

   .اند شدهزمين و اسمان آويزان 

» انكدار« ، چون اصل لغت تفسير مي كند» تغيرت«را به » انكدرت« ابن عباس 
د و ريخته مي شونفردر درياها  گان، يعني ستاربه معني ريختن و سرازير شدن است

   .دگردن همراه آب درياها به آتش تبديل ميو 
 m  K   J  Il   مانند m  R  Q  Pl هـا از حالـت    يعني كوه ، است

هاي روان در مي آيند و به صورت ذرات پراكنده  هاي نرم و شنگسنگ به حالت ري
از  هـا بعـد   كـوه : بعضي مي گويند، دل مي شوندمبو سراب كه وجود واقعي ندارد، 

پنبـه در مـي آينـد،    به صورت ر اثر گرمي و شدت حرارت دوزخ بريزه ريزه شدن، 
   .همانطور كه آسمان از شدت گرما به آهن گداخته مبدل مي گردد

حجـابي ميـان زمـين و آسـمان عمـل       ها ماننـد مـانع و  چون آب: مي گويدحليمي 
ود و در زمين ش كنند، وقتي كه به باال صعود كرد موجب افزودن گرمي جهنم مي مي

  .گذارد و آسمان تأثير مي
 m    O  N  Ml جمع عشر، يعني شتري كه در ماه دهم حـاملگي  عشار  ١

تنهـا بـر   اين اسم از ماه دهم حاملگي تا وضع حمل و بعـد از وضـع حمـل    باشد و 
، چون آن نوع شـتر نـزد عـرب ارزش و اهميـت فراوانـي      گردد اطالق مي شتران نر

                                           
. شوند مي كه شتران آبستين كه ده ماه از محل آهنا گذشته است به دست فراموشي سپرده ميو هنگا .١
  ۴تکویر ایه  
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يه خبر مي دهد كه انسان ها بر اثـر شـدت هـول و هـراس     آ خداوند در اين .دارند
يـن  بنـا بـر ا  قيامت شتران را فراموش مي كنند و تنها به خود مشـغول مـي گردنـد،    

و همديگر را مي بيننـد   بلند مي شوندكه مردم از قبور  يوقت: نين استچيه مفهوم آ
، كنند مشاهده مي، اند در ميدان محشر جمع شدهدر حالي كه و حيوانات و دام ها را 

دي بـود، بـا چشـم سـر     مـا ترين متـاع و سـرمايه    ارزش با كس عشار خود را كههر
  .ي نمي كند و اهميتي براي آن قائل نيستبيند، ولي توجه مي

معني باطل كردن مالكيت دنيائي باشد كـه در آن روز  ممكن است تعطل عشار به 
بـا وجـود   ) عشـار ( و صاحبان اين گونـه شـترها   كسي جز خدا مالك چيزي نيست

اند  بعضيها گفته. اينكه شترهاي خود را مي بينند، اما توان دسترسي به آنها را ندارند
بعضيها ، زندوريعني ابرها از باريدن امتناع مي ، است) ابر(كه عشار به معني سحاب 

هستند كه كسي در آنها زندگي نمي كند  يهاي آبادير و اند منظور از عشار، شه گفته
ظـور از عشـار   من: اند، برخي هم مي گوينـد  ماراتي خالي از سكنه مبدل گشتهع و به

هـاي كشـاورزي و زراعتـي اسـت، امـا ديـدگاه اول از همـه        ترك و رها كردن زمين
   .تر استتر و مشهور صحيح

 m  T   S  R  Ql ٥: التكوير  
و خوي درندگي و رمندگي (شوند  و هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده مي(

گيرنـد و   كنند، و براي كاستن از وحشت در كنار هم قرار مي را از ترس فراموش مي
  ). آميزند به هم مي

   m  X  W   V  Ul ٦: التكوير  
  )گردند و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته مي(

سجر به معني روشن كـردن و تبـديل   كه  نقل كرده است ضحاك از ابن عباس
يعنـي زمـاني كـه آب درياهـا در زمـين فـرو       : مي گويـد قتاده  به آتش شدن است، 

اصل لغت به معني پر شـدن و  : ابن ابي زمنين مي گويد ، شودي مرود و خشك  مي
بعضـي هـا بـر    يك چيز واحد در آيند، به صورت اي كه  گونهبه  استگشتن جمع 

 ، سـپس اين باوراند كه روز قيامت، خورشيد پيچيده شده و به دريا انداخته مي شود
  . گردندتش تبديل مي آآب درياها گرم شده و به 
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اگر اين قول صحت داشته باشد، يعني تسجير به معني پر شدن : حليمي مي گويد
خورشيد به مراتب از  ، چونباشد، آنگاه آتش از مقدار آب درياها بيشتر خواهد شد

 تـش تبـديل  آشده به درياهـا انداختـه شـود و بـه     زمين بزرگتر است و اگر بي نور 
   .گردد و حجم و مقدار آنها به مراتب زياد مي شود يم

 m  \  [  Z  Yl ٧: التكوير  
شـوند و جفـت يكـديگر     و هنگامي كه دوبـاره جانهـا بـه پيكرهـا درآورده مـي     (
  ) . گردند مي

ي به همكيشـان خـود ملحـق    فرق وهر گروه  يبصري يعن تفسير حسن بر اساس
مجوس ، ي، منافق با منافق و مومن با مومن، يهود با يهود، نصاري با نصارگردند مي

ي كردنـد بـه صـف مشـركين در     مبا مجوس و تمام كساني كه غير خدا را پرستش 
  . آيند مي

ارواح به سوي اجساد بـر مـي گردنـد،    كه  آيه چنين استمعني : گويد ميعكرمه 
اش برخـورد مـي كنـد،     راه شده با شيطان يا گمـراه كننـده  گم: برخي هم مي گويند

  .مؤمن با حوري و كافر با شيطان مالمت مي نمايند: هي هم مي گويندگرو

 m  `  _   ^   ]l ٨: التكوير  
  ) . شود بگور پرسيده مي و هنگامي كه از دختر زنده(

وم دختران خود را زنـده بـه گـور    اعراب جاهلي بنا به دو خصلت و ويژگي مذم
  : كردند مي

شـتگان دختـران خـدا هسـتند، لـذا      مردم دوران جاهليت معتقد بودند كـه فر  -1
  .رهسپار شوندخداوند سوي به رساندند تا به قتل مي دختران را 

  .تكب چنين كردار قبيحي مي شدندمرو تنگدستي  فقراز ترس  -2
زنـده در  (ال كردن از دختران زنده در گور شده به قصد تنبيه و تـوبيخ قاتـل   وس 

ضرب و شـتم قـرار گيـرد بـه او مـي      مثالً اگر كودكي مورد ، آنها است) گور كننده
منظور از اين سوال، توبيخ : چرا زده شدي، گناه تو چه بود؟ حسن مي گويد: گويند

   .بدون گناه كشته شده است، چون و مجازات قاتل آن است
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در ، يعني دختر زنده در گور شده اند خوانده» سألت « را » سئلت « راء خي از قبر
هي مـرا  در برابر چـه گنـا  : از وي سوال مي كندو ه روز قيامت دامن پدرش را گرفت

همـانطور   يعني مورد سؤال واقع شدن، » سئلت« اند كه كشتي؟ و برخي بر اين باور
  : ي ديگر مي فرمايد آيهكه در 

 m  ²  ±               °  ¯  ®l ٣٤: اإلسراء  
  )عهد و پيمان پرسيده) شما روز رستاخيز درباره(چرا كه از (

 mg  f  e     hl ١٠: التكوير  
  ) . شود هاي اعمال پخش و گشوده مي و هنگامي كه نامه(

 m  l      k  j  il ١١: التكوير  
  ) . شود بركنده مي) همچون پوست حيوان(و هنگامي كه آسمان (
  : است، همانگونه كه در آيه ي ديگر مي فرمايد» طويت« به معني » كشط« 

 m ]  \          [  Z  Y  Xl ١٠٤: نبياءاأل  
هـا در هـم    پيچيم به همان صورت كه طومـار نامـه   ما آسمان را درهم مي روزي(

  )شود پيچيده مي
، در لغـت عربـي   كشط و قشـط متـرادف هسـتند    است، » علي « به معني » الم « 

نـام  » سجل«: ي گويندمها بعضيكشطت السقف يعني سقف را كندم، : گفته مي شود
ميان صحابه شخصـي بـه نـام    ي ما در تأريخ است، ول صاهللا رسول از كاتبان كاتبي

  .را سراغ نداريم» سجل«

 m  p  o  n  ml ١٢: التكوير  
  ) . شود ور مي و هنگامي كه دوزخ كامالً برافروخته و شعله(

 m  t  s    r  ql ١٣: التكوير  
  ) . شود نزديك آورده مي) براي پرهيزگاران(و هنگامي كه بهشت (

 m y  x  w  v  u l ١٤: التكوير  
  )داند چه چيزي را آماده كرده است و تهيه ديده است هركسي مي(
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  : در آيه ي ديگر اين مسئله را با اين تعبير بيان مي فرمايد

 m  V  U   T  S  R  Ql ٥: االنفطار  
داند چه چيزهائي را پيشاپيش فرستاده است، و چه چيزهـائي   آن گاه هركسي مي(

  ) . بر جاي گذاشته استرا واپس نهاده است و 
  : يكي از شعراء معاصر در مورد قيامت اين ابيات زيبا را مي سرايد

ــرور ــا املغ ــك أيه ــل لنفس  مثِّ
 إذ كورت مشـس النـهار وأدنيـت   
ــاثرت  وإذا النجــوم تســاقطت وتن
 وإذا البحار تفجـرت مـن خوفهـا   
ــوهلا   ــت بأص ــال تقلع  وإذا اجلب
ــت  ــت وخترب ــار تعطل  وإذا العش

 القيامة أحشـرت وإذا الوحوش لدى 
ــت  ــلمني تزوج ــاة املس  وإذا تق
 وإذا املوءودة سـئلت عـن شـأهنا   
وإذا اجلليل طـوى السـماء بيمينـه    
 وإذا الصحائف نشـرت فتطـايرت  
وإذا السماء تكشطت عـن أهلـها   
ــا  ــعرت نرياهن ــيم تس  وإذا اجلح
ــت ــت وتطيب ــان تزخرف  وإذا اجلن
ــق ــه متعلـ ــنني بأمـ  وإذا اجلـ
 هــذا بــال ذنــب خيــاف جنينــه

  

ــوم    ــور ي ــماء مت ــة والس  القيام
ــري  ــاد تس ــى رأس العب ــىت عل  ح
ــدور  ــياء ك ــد الض ــدلت بع  وتب
ــور  ــيم تف ــل اجلح ــها مث  ورأيت
ــري  ــحاب تس ــل الس ــها مث  فرأيت
 خلت الـديار فمـا هبـا معمـور    
ــري  ــن تس ــالك أي ــول لألم  وتق
 مــن حــور عــني زاهنــن شــعور
ــور  ــها ميس ــب قتل ــأي ذن  وب
ــور  ــه املنش ــجل كتاب ــي الس  ط
 وهتتكــت للمــؤمنني ســتور  

ــت ــدور ورأي ــماء ت ــالك الس  أف
 فلها علـى أهـل الـذنوب زفـري    

 لفىت علـى طـول الـبالء صـبور     
 خيشى القصـاص وقلبـه مـذعور    

 كيف املصر على الـذنوب دهـور  
  

اي نفس مغرور روز قيامت را براي خود به تصوير بكش، روزي كه آسـمان بـه   (
ود ي نزديك مـي شـ  ا د در هم پيچيده مي شود و به گونهحركت در مي آيد، خورشي

كه بر سر بندگان حركت مي كند، روزي كه سـتارگان فـرو مـي ريزنـد و پخـش و      
پراكنده مي شوند و نور و روشنائي آنها به تاريكي مبدل مي گردد، روزي كه درياها 
از شدت ترس منفجر مي شوند و مانند جهنم غلغل مي كند و مـي چوشـد، روزي   
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كت مي كنند، روزي كـه شـتران بـا    د و مانند ابرها حرنها از جا كنده مي شو كه كوه
ارزش رها مي شوند و عمارت ها از سكنه خالي مـي گردنـد، روزي كـه حيوانـات     

 كجـا مـي رويـد؟   : حبان خود مي گوينـد وحشي جمع مي شوند و به خطاب به صا
روزي كه مؤمنان متقي با حورييان همبستر شده، روزي كه از دختران زنده بـه گـور   

كشته شدي؟ چـه گنـاهي داشـتي؟، روزي كـه خداونـد      شده پرسيده مي شود، چرا 
هـاي اعمـال    كـه نامـه  آسمان را مانند كتاب پيچيده شده در مشت مي گيرد، روزي 

ـ     شود پخش و گشوده مي زان مـي گـردد و   و همچون گردن بنـدي بـه گـردنش آوي
ي مي پوشانند، روزي كه آسمان همانند پوسـت حيوانـان كنـده    يها مؤمنان را با پرده

و افالك آسماني را مي بينيد كه دور مي زنند، روزي كه جهنم را مي بينيـد  مي شود 
زبانه كشيده و از اهلش ناله و فرياد سر زده مي شود، روزي كه بهشت مزين گشـته  

اند پاك و خوش بو مـي گـردد، روزي    جواناني كه صبر و تحمل پيشه كردهو براي 
ت زده اسـت، اگـر حـال    قلبش وحش جنين در شكم مادر از قصاص هراس دارد و

زندگي مشغول عصيان  لي بي گناهي چنين باشد، انسان طغيان گري كه در طو بچه
  .بوده چه حالتي دارد

محاسب بيمناكي روز قيامت را چنين به تصوير : مطلب هفتم
  كشد مي

وقتي آمار مردگـان كامـل   : حارث محاسبي در وصف بيمناكي روز قيامت مي گويد
و  ز حركت بـاز مـي ايسـتند   و ا گردندسكنه خالي مي ن از مي شود و زمين و آسما

تنها خـداي يگانـه   ي به چشم نمي خورد، انسانشود و هيچ مي هيچ صدايي شنيده ن
  . باقي مي ماندظمت و شوكتش با ع

روحت تنها صدائي را مي شنود كه همه خالئق همراهـت را بـراي   در اين هنگام 
دچـار گمـان مـي شـويد،     . فرا مـي خوانـد   النه و حقيرانه در بارگاه الهيحضور ذلي

چگونه صدائي كه گوشت افتاده و تو را به بارگاه خدا مي خوانـد، از شـدت تـرس    
قلبت به پرواز در مي آيد و موي سرت سفيد مي گردد، چون اولين باري است كـه  

ناگاه صداي شكافته شدن زمين را باالي سر خود به حضور خدا خوانده مي شويد، 
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كدفعه در حالي كه از قدم تا فرق سر بـا خـاك هـاي قبـر غبـار آلـود       ي، دمي شنوي
هستي، روي قدم ها خواهي ايستاد، نگاهت را به سوي نداي غيبي بلند خواهي كرد 
و مي بيني كه تمام مخلوق همراه و همزمان با تو در وضعيتي خاك آلـود بـا خـاك    

  .اند ايستادهو هاي قبورشان بلند شده 
فكر مي كنـي كـه    ، ديگران را با بيم و ترس مواجه مي سازد تو و، اين بلند شدن

همه را برهنه، نا شنوا و ، دپريشان هستي و در جمع خاليق، خوار، ذليل، تنها، مغموم
جز صداي راه رفتن پاهاي شان چيز ديگـري را  ، دهمراه با ترس و وحشت مي بيني

اند و تو  ركت در آمدهكه به سوي منادي به حو تمام خاليق را مي بيني  دنمي شنوي
و مـي بينـي كـه دوان دوان هسـتي و      هم همراه آنها به سوي ندا در حركت هستيد

، مي بيني كـه  دمي رسي 1وقتي به موقف، دنظر مي رسيه فوق العاده فروتن و مطيع ب
زمـين   يپادشـاهان از پادشـاهي رو  ، اند ها در حالت برهنگي تجمع كردهجن و انسان
آنان بعد از كبر و ، پادشاهان را ذلت و حقارت فرا گرفته است همهاند،  بر كنار شده
تـرين و حقيرتـرين بنـدگان خداونـد      تم بر بندگان خداوند، امـروز ذليـل  غرور و س

  .هستند
بعد مي بيني كه حيوانهاي وحشي از دشت و بيابانها و قله كوههـا، در حـالي كـه    

دنيـا وحشـي و فـراري     اينكـه در سرهاي شان را بخاطر اطاعت روز قيامت بعـد از  
، اين ها همان وحشي هايي بودنـد  پايين سرازيرندبه سوي اند،  اند، پائين گرفته بوده

، گذاشتند پا به فرار ميها مي ترسيدند و وقتي آنها را مي ديدند،  دنيا از انسان كه در
اما امروز كه روز حشر و نشر است، بدون اينكـه بـا مشـكل و آفتـي گرفتـار شـده       

به ها است،  طيع و فروتن، مانوس و مالوف بسوي موقف كه مملو از انسانباشند، م
  .اند در آمدهحركت 

الي كه سرهاي خـود را  و درندگان را مي بيني كه بعد از درندگي و شهامت در ح
اند و بسوي موقـف سـرازير  د، هستناند و سراپا تابع مقررات روز قيامت  پائين گرفته

ينكه با تمـام اطاعـت و نهايـت فروتنـي در برابـر      ا بسوي ميدان محشر مي دوند تا
پشت سر خاليق مي ايستند و شياطين را مي بيني كه بعد از گيرند،  قرارخداي قهار 

                                           
  .حمل توقف و جتمع . ١
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تابع مقررات روز قيامت قرار طغيان، سركشي و تمرّد، در حالي كه مو به مو خود را 
، انـد  النـه ايسـتاه  ذلي اند، در يك وضعيت كامالً عجز و انكسار در برابر رب قهار داده

بسيار قادر و توانا است خدائي كه همه مخلوقات را بعد از يك امتحـان طـوالني و   
يكجا و در حالتي كه مطيـع   ،اختالف طبيعت و مزاج و ترس و وحشت از همديگر

  .ررات روز محشر هستند، جمع كرده استقم
وران و وحـوش، درنـده، جـان   ، انسان، شـياطين ، اهل زمين از جن تعدادوقتي كه 

ند، دو همه آنها براي حساب و كتاب در موقف محشر جمـع شـ   شدكامل حشرات 
ماه و خورشيد روشنايي خود را از دسـت   فرو مي افتند وها از باالي سر آنها  ستاره

  .ي گرددمتاريك ) خورشيد(زمين بدليل خاموش شدن چراغش ، مي دهند

بسر مي بريـد، آسـمان    در همين حالت كه تو و ساير مخلوقات در چنين حالتي 
اش بر باالي سر آنها به گردش  با وجود عظمت و بزرگي) رين آسماننزديك ت(دنيا 

. ها اين همه بيمناكي و اوضاع وحشت زا را با چشم سر مي بينند انسان، در مي آيد
صـداي شـنيدن ايـن    ، ، تكه تكه مـي شـود  طول پانصد ساليشبعد آسمان با وجود 

ريـزه   سـپس آسـمان  ! ا چقدر سنگين و خطر زا است؟انشقاق براي گوش هاي شم
فرشتگان در اطراف آسمان شـاهد  ، واي آن روز چقدر هولناك است، ريزه مي شود

دربـاره آن تـرس و    ي، اي انسان چـه مـي پنـدار   ، اين انفطار و انشقاق خواهند بود
وجود مي آيد؟ رب اين آسـمان آن را  ه بيمي كه از شكافته شدن اين آسمان عظيم ب

و ذوب مي كند و آن از شدت ترس و بيم روز قيامت بصورت نقره گداختـه شـده   
  : همانطور كه خداوند مي فرمايدآيد،  به رنگ زرد در مي

 m  É            È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ٣٧: الرمحن  
  )بدانگاه كه آسمان شكافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته(

 m Ô  Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  Í       Õl ٩ – ٨: املعارج  
و كوههـا همسـان پشـم رنگـين        .شود اي مي روزي، آسمان، همسان فلز گداخته(
    ) . گردد مي

و اطراف آن هستند، براي حسـاب   ء كه فرشتگان آسمان دنيا در كناردر همين اثنا
با وجود بزرگي جسم و حجم خـود بـا   ، و كتاب و حشر بسوي زمين فرود مي آيند
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ي صوت و آواز خود از كناره هاي آسمان بسوي زمين به منظور تقديس وجود بلند
رب عظيم همان ربي كه آنها را بـراي حسـاب و كتـاب و سـوال در محضـر خـود       

  .كرده، فرود مي آيندحاضر
أسمان ها و زمين هفت گانـه در جايگـاه خـود     ز تماميوقتي كه همه مخلوقات ا

ـ  حاضر شدند و شدت ده سال گرمي به خورشيد ب ه خشيده شد و از سر أنسان هـا ب
ر اين گرمـي و شـدت حـرارت هـيچ     ي يك يا دو كمان نزديك مي گردد و د اندازه
برخي از آنهـا زيـر عـرش خـدا لـذت      ي عرش خدا وجود ندارد،  اي جز سايه سايه
برند و گروه ديگري از شدت حرارت خورشيد گداخته شده و توسط زبانه آتش  مي

د، سپس امت ها ازدحام مي كنند و همـديگر را پـرت   دچار نارحتي و قلق مي شون
مي نمايند، قدم ها بـا هـم قـاطي شـده و گـردن هـا از شـدت تشـنگي دارد تلـف          

هـاي مخلوقـات و فشـار جسـدها      حرارت خورشيد با زبانه كشيدن نفسد، نشو مي
ازدحام پيدا مي كنند، عرق ها از بدن سرازير مي شـوند و بـر روي زمـين بـاتالقي     

بلند مي شـود و جسـد هـا را فـرا      نمياند، سپس به اندازه گناه و معصيت ايجاد مي
برخي تا پاشنه، يا گـردن و يـا    زنداني مي شوند، ديوار زندان عرقگيرد و در آن  مي

  .گوش باال مي رود و گروهي هم در باتالق عرق خود غرق مي شوند
  : روايت كرده كه فرموده صابن عمر از رسول خدا 

  .»ُم النَّاُس ِلَربِّ الَْعالَِمَني قَالَ َيقُوُم أََحُدُهْم ِفي َرْشِحِه إِلَى أَْنَصاِف أُذَُنْيِهَيْوَم َيقُو«
، برخي از آنها تا ايستند روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان برپا مي (

  )گوش در عرق خود غرق مي شوند
قيامت به خاطر مدت  انسان كافر در روز: عبداهللا در حديث مرفوعي مي فرمايد

تا اينكه خطاب به . اقامت و ايستادن در آن گرما و نارحتي، لگام زده مي شود
خداوندا مرا رها كن و از اين مخمصه نجات بده، اگر به سوي : پروردگار مي گويد

  .آتش هم باشد
ن كه بدان نارحتي و دچار بي گمان تو يكي از آنها هستي، خودت را تصور ك

عرقت باال رفته است و ابري از غم باالي سرت قرار گرفته و قلبت  ايد و قلق شده
از شدت ترس و نارحتي در سينه غمگين است و مردم هم همراه تو در انتظار پايان 
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برند، تالش تو و مخلوقات به نهايت  مه به سوي بهشت يا جهنم به سر ميمحاك
گويد و به  ن نميايد و كسي با شما سخ دش رسيده است، مدت مديدي ايستادهخو

  . ي نداردكار شما توجه
ايستند، از حسن  مردم در روز قيامت سيصد سال مي: گويند قتاده و كعب مي
چه مي انديشيد در مورد اقوامي كه پانصد سال بر : كنند كه فرمود بصري روايت مي

روي پاها در حضور خداوند مي ايستند و چيزي نمي خورند و نمي نوشند، تا 
ها از شدت گرسنگي آتش  شدت تشنگي شكسته مي شود و ريه ازگردنشان 

راب ي آهن مذاب سيها س به سوي جهنم مي روند و از چشمهگيرند، سپ مي
ند تحمل كنند، در گردند، وقتي تاب و توان ندارند و اين همه سختي را نمي توان مي

ث ه سوي بهشت يا جهنم با هم بحبراي نجات از نارحتي و رفتن ب مورد شفاعت
برند  يم و سپس به موسي و عيسي پناه ميكنند، به آدم، نوح و بعد از آنها به ابراه مي

اي خشم گرفته كه تا  امروز خداوند به گونه: مي گويندتا شفاعت كنند، ولي همه 
كس مشغول خود و پيدا كردن راه نده هم سابقه نداشته و ندارد، هرحاال و در آي

ا رستگار شوند و از اين وضعيت ناگوار خالص نجات است، به خدا رو مي كنند ت
  : گردند، خداوند قهار در بيان اين حالت مي فرمايد

m    H  G  F  E  D  C  Bl ١١١: النحل  
و جز درباره نجات خود (خيزد  آيد و به دفاع از خود برمي روزي، هر كسي مي(
مادران، خويشاوندان انديشد، و پدران و مادران از فرزندان، فرزندان از پدران و  نمي

  ) !.از نزديكان، دوستان از رفيقان، و باالخره همگان از همگان بيزار و گريزانند
سر مي زنند، واي به » نفسي نفسي « ق با هم ندا در مي دهند و فرياد همه خالي

تنها به حالت، تو در آن روز مشغول خود هستي و براي نجات از اين وضعيت 
كس را فدا مي كنيد، چه مي گي؟ در مورد روزي كه آدم رخود اهتمام مي دهيد و ه

برگزيده خدا و ابراهيم دوست رحمان و موسي كليم اهللا و عيسي روح اهللا با آن 
سر بزنند، تو كجا و آن بزرگان و راد » نفسي نفسي « همه عزت و احترام فرياد 

  مردان خدا كجا؟ 
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پيامبر اسالم، حبيب  حضور در نهايت مردم از شفاعت آنها مأيوس مي شوند و به
مي شتابند، تا از خدا خالصي و نجات اين خالئق را بطلبد و  صرحمان، محمد

باال مي كشد و به سوي  را در حق آنها شفاعت كند، پيامبر رحمت آستين همت
هار بدو بارگاه الهي رو مي آورد و از حضور حضرت اعلي اذن مي طلبد، خداوند ق

به سجده مي افتد و زبان را در حالي كه هم  صاجازه مي دهد، حضرت محمد
مردم مي شنوند، با حمد تسبيح مي گشايد، تا اينكه خداوند منان بدو جواب مثبت 

  1.مي دهد و محاسبه كردار بندگان شروع مي شود

                                           
  . ۵ص» التوهم و االهوال« کتاب  .١



 



 

  
  

  
  

  فصل هشتم
  احوال مردم در روز قيامت

  
ن آنان را به سه مردم در آن روز احوال متفاوتي خواهند داشت و در مجموع مي توا

  : دسته تقسيم نمود
  .كفار - 1
  .گنهكارموحدان  - 2
  .نيكان و پرهيزگاران - 3

  



 



 

  احوال كفار: مبحث اول

  حسرت و نا اميدي كفار، پستيذلت، : مطلب اول

آنچه كه پس از تأمل در نصوص كتاب و سـنت كـه دربـاره منـاظر قيامـت سـخن       
بسـيار   يهـا ل و گرفتاريدر آن روز بـا مشـك  ر آيد اين اسـت كـه كفـا    بر مي اند گفته

  .شودبزرگي مواجه خواهند 
برخي از مناظر قيامت كه قرآن درباره آنها سخن گفته بررسي بحث به مو در اين 

  .مي پردازيم است و آنها را ترسيم نموده است
  : موقع بيرون آمدن از قبور چنين مي فرمايد، خداوند در مقام بيان احوال كفارـ 1

 m   ^      ]    \  [  ih  g     f  e  d   c  b  a        `  _
m  l   k  j     o  nl ٤٤ – ٤٣: املعارج  

شـوند، گـوئي كـه بـه سـوي بتهايشـان        آن روزي كه از گورها شتابان بيرون مي(
و به زير افتاده است، و خواري ) از هول و هراس(در حالي كه چشمانشان  ! دوند مي

اين همان روزي اسـت كـه   ) شود ان گفته ميبديش( .پستي ايشان را فرو گرفته است
  ) . شد به شما وعده داده مي
ج كفـار از قبـور را چنـين ترسـيم     آيه مذكور سـرعت خـرو  ، اجداث، يعني قبور

چنـان  ) يعني صور اسـرافيل (كفار در آن روز بسوي مركز صوت و صدا كه  كند مي
امـا در  ، مي رفتندها براي عبادت  ابان مي روند كه در دنيا بسوي بتبا سرعت و شت

ند كه در دنيـا موقـع رفـتن بسـوي     چنان شاداب و خوشحال نيست) قيامت(اين روز 
در حـالي   يوز در يك وضعيت بسيار حقارت آميـز بلكه امر، ها خوشحال بودند بت

، دچـار همـان   آنهـا را فـرو گرفتـه اسـت    و رسـوايي   زير افتادهبه شان هاي كه چشم
  .بدانها وعده داده بوديا كه خداوند در دن سرنوشتي مي شوند
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  : مي فرمايدباز  -2

 m   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  D  C  B  A

S  R  Q  P  O  N  ML     K  J   I  H  G  F   El   
  ٨ – ٦: القمر

كه فـرا خواننـده   ) را خاطر نشان ساز(آن روزي . بنابراين از ايشان روي بگردان(
بـه سـوي   ) محل حساب و كتاب قيامت ايشـان را الهي براي گرد آمدن مردمان در (

از (بـا چشـماني فروهشـته و بـه زيـر انداختـه        .خوانـد  آيندي فرا مـي  چيز ناخوش
) دونـد  رونـد و مـي   و به هر سو مـي (آيند  از گورها بيرون مي) شرمساري و خواري

هدف، راهـي   ها و گروههاي نامنظم و بي كه در دسته(اند  انگار آنان ملخهاي پراكنده
و بـدو  (روند  مي) الهي، اسرافيل(شتابان به سوي فرا خواننده    شوند اينجا و آنجا مي

امروز روز بسـيار سـخت و   : گويند كافران مي). دارند نگرند و چشم از او بر نمي مي
  ). انگيزي است هراس

اشاره دارد كه آيه سابق بدان اشاره كرده بود، يعنـي بيـرون    ياين آيه عيناً به مطلب
 يشتافتن بسـو  و خيره شدن چشم ها، وضعيت حقارت آميز با حالت ز قبورا آمدن

گذشته، صورت مفاهيم عالوه بر، مي خواندفرا كه آنان را بسوي خود  يمركز صداي
ي پراكنـده را  شتافتن و بيرون آمدن از قبور مانند ملخ هااي از زنده شدن، نشر،  زنده

مشـركين عاجزانـه در آن    فرمايـد كـه  يه بيان مي چنين اين آهم، به تصوير مي كشد
  : نمايند روز به مشكل بودن موقف خود اعتراف مي

 m  S  R  Q  P  O  Nl ٨: القمر  
كه كفار روز قيامت عليه خـود دعـاي هالكـت و     مي فرمايدبيان  ينص سوم -2

  ؟بيدار كرده است) قبر(چه كسي ما را از خواب : ي پرسندمو  ي خوانندرا منابودي 

 m  ¯  ®  »  º  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °
  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ¿  ¾  ½  ¼l   

  ٥٢ – ٥١: يس
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شود و به ناگاه همه آنان از گورهـا بيـرون آمـده و بـه سـوي       در صور دميده مي(
اي : خواهند گفـت . گردند پروردگارشان شتابان رهسپار مي) دادگاه حساب و كتاب(

اين همـان چيـزي   ! ؟ برانگيخت) بيدار كرد و(ز خوابمان چه كسي ما را ا! واي بر ما
خـدا در سـخنها و پيامهـاي    (است كه خداوند مهربان وعده داده بود، و فرستادگان 

  ) راست گفته بودند) خود
 ي، نـزد و سـته بـود  حكيمـي وار كـه   يدوستان و آشنايان ابو محكم جسرگاه هر

  : افتاد و مي فرمود ميريه كردند، آيه مذكور را تالوت مي كرد، به گ تجمع مي
بـه خـدا سـوگند    عقلي موجب كاستن هول و هراس قيامت شده است، توهمات 

ي  همانگونه كه در آيهاگر مردم قبل از دميدن صور دوم در حالت خواب مي بودند، 
را » واي بـر حـال مـا    « گام زنده شدن هرگز ندا هن، را خواب مي پندارند مباركه آن

، هرگـز بـه سـؤال كـردن رو     هاي خطرنـاك قيامـت   يدن صحنهو با د سر نمي دادند
، در عـالم  بزرگش بر آنان ثابت مـي شـود   يروز قيامت با تمام خطرهاآوردند،  نمي

برزخ فقط درد مي چشيدند و در قبر سزا مي ديدند، ولي هرگز هنگام انقطاع درد و 
كننـد بـه    ي بـزرگ قيامـت شـروع مـي     د نزدند، اما با فرا رسيدن حادثهعذاب، فريا

واويال گفتن و دعا كردن، اگر شدت و سختي قيامت نمي بود، هرگز عذاب قبـر را  
گونـه   را خواب تلقي نمي نمودند، در قرآن قيامت را اين كوچك نمي شماردند و آن

  : به تصوير مي كشد

 m  ¡   �   ~    }  |l ٣٤: النازعات  
  ) . رسد فرا مي) قيامتفرساي  و بالي سخت طاقت(هنگامي كه بزرگترين حادثه (

  1اي گريست كه ريش مباركش خيس گشت امام بعد از تالوت نمودن آيه به گونه
و انـدوه   آثـار غـم  ، آيه ديگري حاكي از آن است كه موقع بيدار شدن از قبور -3

 گـردد  ز ميبااثر شدت ترس بر شان يچشم ها، بزرگي از چهره آنها نمودار مي شود
جز احساس ترس و وحشـت كـه آنهـا را احاطـه     يزي چاست و شان خالي يو دلها

  : در قلوب شان يافت نمي شود، خداوند مي فرمايدكرده است، 

                                           
 . ۲۷۴/ ۱النهایة ابن کثیر  .١
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 m      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  Ô  Ó   I  HG  F  E  D  C  B  A

  K  Jl    ٤٣ - ٤٢: إبراهيم  
نـه، بلكـه   .  (اسـت  خبـر  كننـد بـي   گمان مبر كه خدا از كارهائي كه ستمگران مي

از خـوف و هـراس   (كند كـه چشـمها در آن    آنان را به روزي حوالت مي) مجازات
سـرهاي  ) ستمگران همچون اسـيران، از هـراس  (   .ماند باز مي) بيند چيزهائي كه مي

از (شـتابند و چشمانشـان    مـي ) به سوي ندادهنـده (خود را باال گرفته و يك راست 
تپـد و از   فرو مي(شود و دلهايشان  فرو بسته نمي )مشاهده اين همه عذاب هراسناك

    ) گردد تهي مي) عقل و فهم و انديشه
گمـان نمـي كـرد كـه      صاهللا رسول :استاد سيد قطب در تفسير اين آيه مي گويد

اما ظاهر قضيه براي كساني كه ستمكاران را ، دباشخداوند از اعمال ستمكاران غافل 
هي مي ديدند و از وعيد الهي در حـق آنهـا نيـز    در حال بهره مندي از نعمت هاي ال

لذا اين آيـه مـدت   ، ها را نمي ديدندي در دنيا عملي شدن اين وعيدولمطلع بودند، 
، زمان عذاب و مواخذه آنها را در صورت مواخذه و آخرين عذاب، روشن مي سازد

نـد از  مـي توان هم ناي كه ديگر مهلتي به آنها داده نمي شود و آنها  ذهعذاب و مواخ
روز بسـيار مشـكل آنهـا را عـذاب      خداوند در يـك ، آن عذاب خود را نجات دهند

اثر ترس و بيم خيره مي شوند، مات و مبهوت بر روزي كه چشم ها در آن ، دهد مي
ديدن و حركت كـردن را از   توانگرفتار مي شوند كه  يترس و وحشت ، بهدندگر مي

  .دست مي دهند
شـلوغي و ازدحـام چنـين بـه تصـوير      در اوج  استاد صحنه روز قيامـت را  سپس

توجـه   يبسوي هيچ چيز ديگـر ، شتابان بسوي مركز ندا و منادي مي روند: كشد مي
انـد، تـوان    و اراده سـرهاي شـان را بلنـد كـرده     بدون قصد، ندارند و نگاه نمي كنند
كنند،  ا بسوي ترس و وحشتي كه مشاهده مينگاه هايشان ر، حركت كردن را ندارند

شـان از  ند نگاه كننـد و در اثـر تـرس دلهاي   اند، حتي بسوي خود نيز نمي توان تهدوخ
  . گردد ي ميته و هرگونه آرزو خالي
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در ، اين است آن روزي كه خداوند ستمكاران را تا رسيدن آن مهلـت داده اسـت  
آن روز ستمكاران به ميدان حشر تجمع مي كنند و اين صحنه بيمناك را مي بينند و 

گرفتـار  ، ند گرفتار شدن پرنده كوچك در چنگال باز شـكاري خطرنـاك  خود را مان
  .مي بينند

 m      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  Ô  Ó   I  HG  F  E  D  C  B  A

  K  Jl    ٤٣ – ٤٢: إبراهيم  
شتاب طرد كننده و حالت ناخوشايند باز ماندن چشم، همراه قلـب وحشـت زده   

احساس و ادراك، همه به هول وهـراس شـديد قيامـت اشـاره مـي      ي خالي از هر 
  1.كنند
مـي گيـرد، اينگونـه بـه     در روز قيامت كافران را فرا و هراسي كه قرآن ترس  ـ 5

  : تصوير كشيده است

 m  \  [  Z  YX  W  V      U      T  S  R  Q
  a  `   _  ^  ]l ١٨: غافر  

آن زماني كه دلهـا  ). كه قيامت است(سان آنان را از روز نزديك بتر!) اي محمد((
و انگار از جاي خود كنده و بـه بـاال پـرت    (رسند  به گلوگاه مي) از شدت وحشت(

خشـم بـر كسـاني كـه     (گـردد   و تمام وجودشان مملو از خشم و اندوه مي) اند شده
اند، و خشم بر خود كـه بـه حـرف ديگـران      ايشان را به چنين سرنوشتي دچار كرده

). اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طـالي عمـر باختـه شـده     داده گوش فرا
ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي ميانجيگري كه ميـانجي او پذيرفتـه   

  ) . گردد
، آزفـة نزديـك   منظور قيامـت اسـت  كه به معني نزديك شدن است » آزفه « لفظ 

حت و دردمند هسـتند، مثـل   اا نارهرا به تصوير مي كشد، بدين علت دلشدن قيامت 

                                           
 . ۴/۲۱۱۱فی ظالل القرآن  .١
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ز شدت فشار به گلوگاه آمده است، به خاطر ترس و ا اينكه كسي آنرا فشار مي دهد
شـته، غـم و غصـه بـر آنهـا سـنگيني       و وحشت وجودشان مملو از خشم و اندوه گ

، آنان در اين ميدان مصيبت بار دوسـتي را كـه در حـق آنهـا مهربـان باشـد      كند،  مي
  .شودپذيرفته ش كه به شفاعتي را پيدا نمي كنند ا كننده بينند و شفاعت نمي
در دنيـا عبـادت    انـد و  اه الهي مجرم و متمرد شناخته شـده در بارگكه كساني  -6

آوردند و از اطاعت و فرمان برداري سر باز مي زدند، در حالي كه  خدا را به جا نمي
، ي حاضر كـرده مـي شـوند   به بارگاه الهاند و لباسي از قير بر تن دارند،  زنجير شده

  : واي افسوس بر رسوائي آنها و خطري كه با آن مواجه مي شوند

 m  |  {  z  y  x   wv  u   t  s  r  q
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }

  «  ª  ©   ¨l ٥٠ – ٤٨: إبراهيم  
در آن روزي كه اين زمين به زمـين ديگـري و آسـمانها بـه آسـمانهاي ديگـري       (

در پيشگاه خداوند يگانه مسلّط ) از گورها سر به درآورده و(ند و آنان شو تبديل مي
در آن روز گناهكاران را به هـم     رسانند حضور به هم مي) چيز و همه كس بر همه(
پيراهنهاي ايشان از قطران است و آتش سـر و    .ته و در غُل و زنجير خواهي ديدبس

  )  .گيرد آنان را فرا مي) و سراپاي وجود(صورت 
كـه در دنيـا مرتكـب شـرك      يكـافران : هاي مذكور مي فرمايد طبري در تفسير آيه

به هم بسـته و  كه زمين و آسمانها تبديل مي شوند،  ي، در آن روز يعني روزاند دهش
  .در غُل و زنجير خواهي ديد

ي صفد است به معني غل و زنجير، يعني دسـت و پـاي كـافران در     ز مادهااصفاد 
  . ر بسته مي شودآن روز با زنجي

ماده سياه رنگ و قابل اشـتعال و  سرابيل يعني پيراهني كه مي پوشند، قطران يعني 
برخـي  . تـراود و شـبيه قيـر اسـت     بدبوئي كه از نوعي از درختان باديـه بيـرون مـي   

 . قطران به معني مس مذاب است: گويند مي
سـر  ش بـا  ا فاصـله اي نزديك آورده مي شـود كـه    خورشيد در آن روز بگونه -7
شـدند   يي غير فاني خلق نمبه عنوان موجوداگر انسانها ، ها فقط يك ميل استانسان
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دل مي گشتند، اما قانون خدا بـر ايـن   و به بخار مب از حرارت ذوب شده در آن روز
  .است كه بعد از مرگ نابود نشوند

در آن روز عرق مردم بر روي زمين جاري مي گردد، سپس دور انسان حلقه مـي  
در صحيح مسلم از حضـرت مقـداد   و به اندازه اعمال بدن را مي فرا مي گيرد،  زند

  : فرمودكه شنيدم  صاهللا رسول از: مي گويد روايت شده كهبن اسود 
  »ُتْدَنى الشَّْمُس َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن الَْخلْقِ َحتَّى َتكُونَ ِمْنُهْم كَِمقَْدارِ ِميلٍ« 
اي كه با برخـي از انسـانها بـه     ي گردد، به گونهت خورشيد نزديك مدر روز قيام(

  ). ي يك ميل فاصله دارد اندازه
به خدا سوگند، معلوم نيست كه منظور از ميل چيسـت؟  : سليم بن عامر مي گويد

دازه گيري است؟يا ميلـي كـه در سـرمه زدن چشـم از آن     انآيا همان ميل كه واحد 
  ؟ .استفاده مي شود

برخي تا ساق و عرق غرق مي شوند، آن در ست خودكردار ناشايمردم به تناسب 
  1.گروهي تا زانو و گروه ديگر را تا گردن يا دهان فرا مي گيرد

  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه بدر بخاري و مسلم از ابن عم
  .»ْنَصاِف أُذَُنْيِهَيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ الَْعالَِمَني قَالَ َيقُوُم أََحُدُهْم ِفي َرْشِحِه إِلَى أَ«
، برخي از آنها تا ايستند روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان برپا مي (

  ٢)گوش در عرق خود غرق مي شوند
  صاهللا رســول روايــت شــده كــه ر بخــاري و مســلم از حضــرت ابــوهريرهد

  : فرمودند
ُهْم ِفي الْأَْرضِ َسْبِعَني ِذَراًعا َوُيلْجُِمُهْم َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َحتَّى َيذَْهَب َعَرقُ«

  »َحتَّى َيْبلُغَ آذَاَنُهْم
عرق مي كنند، به طوري كه عرق آنها به مقـدار هفتـاد زراع    قيامت دم در روزمر(

ي كه عـرق بـه گـوش هايشـان     در زمين فرو مي رود و آنان را لجام مي كند تا جاي
  )رسد مي

                                           
  .خباري، كتاب الرقاق . ١
  .مسلم، كتاب اجلنة . ٢
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ين شده را با چشم سر مي بيننـد، دچـار حسـرت و    زماني كه كفار عذاب تع  -8
، روز حسـرت  نارحتي فراواني مي شوند، خداوند قيامت را به خـاطر همـين واقعـه   

  : نامد مي

 m  M   L  K  J  I  H  G      F  E  D  C  B  Al ٣٩: مرمي   
آن هنگامي كه كار از كار . بترسان) كه رستاخيز است(ظالمان را از روز حسرت  (
رسـد، و   گيرد و وقت حسـاب و كتـاب فـرا مـي     چيز دنيا پايان مي همه(ذرد و گ مي

به قيامـت  (اند و  بسر برده) عمر گرانمايه را(ايشان در غفلت ) بينند كه ستمكاران مي
   ). اند ايمان نداشته) و بهشت و دوزخي

خاطر شدت حسرت عدم پيروي از پيامبر واطاعت نمـودن از دشـمنان   كافران به 
  : خدا، دست خود را گاز مي گيرند و زانوي غم در آغوش مي نهند فرستاده

 m  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g
   ¢¡    �  ~      }  |    {  z  y  x  w     v    u   t  s

  §  ¦   ¥  ¤  £l ٢٩ – ٢٧: الفرقان  
رت و از شـدت حسـ  (هر دو دست خـويش را  ) كفرپيشه(و در آن روز ستمكار (

) بهشـت را (بـا رسـول خـدا راه    ! اي كـاش : گويـد  گـزد و مـي   به دندان مي) ندامت
بعد از آن كه قرآن     .گرفتم كاش من فالني را به دوستي نمي! اي واي    . گزيدم برمي

و از حـق منحـرف و   (به دسـتم رسـيده بـود، مـرا گمـراه      ) براي بيداري و آگاهي(
خـوارِ  ) كشـد و  بـه رسـوائي مـي   (انسان را شيطان ) اين چنين! آري. (كرد) منصرف
  ) دارد خوار مي

ناهش مورد مغفرت قرار نمي گيـرد و  در آن روز يقين پيدا مي كند كه گ ـ كافر  9
  : كران الهي مأيوس مي گرددته نمي شود، در نتيجه از رحمت بيعذرش پذيرف

 m  ³  ²  ±    °     ¯  ®l ١٢: الروم  
بزهكــاران بهــت زده و نااميــد و ســرگردان  شــود، آن روز كــه قيامــت برپــا مــي(
  ) . گردند مي
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كفار در روز خطرناك قيامت و محاسبه آرزوي نابود شدن و مبدل گشتن به  -10
  : دنخاك را در سر مي پروران

 m   q  p          o  n  m  ll ٤٠: النبأ  
  ) ! بودم كاش من خاك مي: آورد و انسان كافر فرياد برمي (

 m g   f  e  d   m  l  k  j  i  hl ٤٢: النساء  
كساني كه كفر را برگزيده و از ) كه چنين كارهائي به وقوع پيوندد(در آن روز (

همان گونه كه مردگان را (دارند كه كاش  اند، دوست مي فرمان پيغمبر سر بر تافته
ريزند، ايشان را نيز در دل خاك دفن  كنند و خاك بر پيكرشان مي در خاك دفن مي

  ) .كردند را بر روي آنان صاف مي) مزار ايشان(زمين ) كردند و مي

  اعمال نابودي: مطلب دوم

  : كردار كفار دو قسم دارد
طغيان، تمرد و فساد در زمين اسـت، ايـن نـوع كـردار باطـل و فاسـد       : قسم اول

آنهـا   در قبـال هستند و خير و نيكي به بار نمي آورند و كسي هم انتظار نـدارد، كـه   
  .گيردپاداش ب

بيه مـي كنـد كـه بـر روي هـم قـرار       تشـ  هاييخداوند اين نوع كردار را به تاريكي
  : گيرند مي

 m  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `    _    ~
   ~  }  |   {  z  y   x  w  vu  t      s   r  q    p  o  n  m  l

  ¢     ¡   �l ٤٠: النور  
مواجي است كـه امـواج عظيمـي آن را فـرا     يا بسان تاريكيهائي در درياي ژرف (

گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم، امواج عظيم ديگري قـرار گرفتـه باشـد و بـر     
تاريكيهـا يكـي بـر فـراز     . ابرهاي تيره خيمـه زده باشـند  ) خوفناك دريا(فراز امواج 

) و آن چنان ظلمتي و وحشتي پديد آمده باشد كه مسـافر دريـا  (ديگري جاي گرفته 
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و كسي كه خدا نـوري  . رگاه دست خود را به در آورد ممكن نيست كه آن را ببينده
  ) . بهره او نكرده باشد، او نوري ندارد

داري مانند صدقه، صله رحم و بخشيدن مال در راه خدا هستند كـه  كر: دسته دوم
خداوند در كتاب خود براي ، چيزي به بار نمي آورندو  كسي را بي نياز نمي سازند

  : د استفرموبيان ي يهاگونه اعمال مثال اين
كـه   يهمـان سـراب  ، دكنـ  يبه سراب تشبيه مـ در بعضي موارد اين گونه اعمال را 

گي را بر طـرف  تا تشن وقتي به آنجا مي رسد، ولي آن را آب مي پندارد انسان تشنه
  : چيزي به دست نمي آورد، سازد و جان بگيرد

 mi   h  g  f       m  l  k       j  q  p    o  n
   }  |  {  z  yx  w  v  u  t   s  rl ٣٩: النور  

اي  آب و علفي شـخص تشـنه   ماند كه در بيابان بي كافران اعمالشان به سرابي مي(
اما هنگامي كه به سراغ آن رود، اصالً چيزي نيابد، مگر خدا را كه . آن را آب پندارد

. وي را به تمام و كمـال بدهـد  ) عمل(به حساب او برسد و سزاي ) او را بميراند و(
  )خداوند در حسابرسي سريع است

زراعـت و   يدر برخي موارد خداوند اعمال كفار را به باد تند و سردي كه بر رو 
  : دتشيبه مي نمايها مي وزد و آنها را از بين مي برد،  ميوه

 m  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
k  j  i   h  gf  e  d  c    m  l

nl ١١٧: آل عمران  
طلبي و كسب قـدرت   در راه خوشگذراني و جاه(مثَل آنچه كافران در اين جهان (

كننـد،   بـذل و بخشـش مـي   ) و شهرت، و حتّي آنچه كه در راه خيـرات و حسـنات  
) با كفـر و معاصـي  (همانند سرماي سختي است كه به كشتزار قومي اصابت كند كه 

بر آنان ) با هدر دادن اعمالشان(و خداوند . را نابود سازد اند، و آن بر خود ستم كرده
به خويشـتن سـتم   ) با ارتكاب پلشتيها و زشتيها(ستم ننموده است و بلكه خودشان 

  ) . دارند روا مي
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ي ديگر خداوند اعمال كفار را همچون ذرات غبار پراكنـده در هـوا نـابود     در آيه
  : مي كند

 m i   h  g  f  e  d      c  b   k  jl ٢٣: الفرقان  
انـد   آنـان انجـام داده  ) به ظاهر نيك بـوده و در دنيـا  (ما به سراغ تمام اعمالي كه (
  )سازيم رويم و همه را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا مي مي

د، بطور ناگهاني ند عمل خيري را انجام مي دهناين گروه از كفار كه گمان مي كن
عابـدان  ده اسـت،  شـ باطل و بي سـود   اند كه اعمالشنروز قيامت اطالع پيدا مي كن

 مـي گيرنـد، چـون    يدر ايـن گـروه جـا    صيهودي و نصراني بعد از بعثت پيامبر
گروهي از آنها در عبادت و انجام اعمال خير بسيار سعي و تالش مي كند و گمـان  

مفيد ثواب و پاداش اسـت، غافـل از آنكـه    كه اين سعي و تالش نزد خداوند  دارند
يي كه خـود را  هاود مي سازد، عالوه بر آنها انسانرا ناب يهر عمل خير و خوب ،شرك

انـد، در   شرك بي دليل و عبادت غير خدا شـده دانند، ولي دچار  منتسب به اسالم مي
روز قيامت هر دو گروه افالس مي شوند و كردارشـان در تـرازوي خداونـد عـادل     

  : پوشي نمي ارزد

 m  j  i  h  g   f  e  d  c    q  p  o   n  m  l  k
  ~  }  |  {   z  y  x             w  v  u  t  s  r

¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �l   

  ١٠٦ – ١٠٣: الكهف
آنـان كسـانيند كـه تـالش و       ؟ آيا شما را از زيانكارترين مـردم آگـاه سـازم   : بگو(

و بيسود (رود  در زندگي دنيا هدر مي) به سبب تباهي عقيده و باورشان(تكاپويشان 
و طاعـت و  (كننـد   برند كه به بهترين وجه كـار نيـك مـي    و خود گمان مي) شود مي

آنـان كسـانيند كـه بـه آيـات        ). شود آلودشان موجب رستگاريشان مي عبادت شرك
در جهان ديگر، براي حساب و (پروردگارشان و مالقات او ) قرآني و دالئل قدرت(

رود، و در روز  ور و كافرنـد، و در نتيجـه اعمالشـان باطـل و هـدر مـي      با بي) كتاب
همان گونه است ) حال و احوال ايشان(  شويم رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نمي
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، و به سبب كفر ورزيدنشـان و بـه خـاطر مسـخره كـردن آيـاتم و       )كه بيان كرديم(
  ) . پيغمبرانم توسط ايشان، سزاي آنان دوزخ است

ؤال سـ m    g   fl  دربـاره  بن سعد از پدرش سعد بن وقـاص صعب ام
  پرسيد؟ 

يهود و نصاري، چون يهود پيامبر را تكذيب كردند : ايشان هم در جواب فرمودند
و نصاري به بهشت كفر ورزيدند، بنـا بـر ايـن در قيامـت از خـوردني و نوشـيدني       

  .1محروم هستند
كنند كه  سياري از آنها گمان ميودي كردار يهود و نصاري اين است كه بعلت ناب

 ، ولـي و در عبادت سعي و تالش فراوان به خرج دادند اند راه درستي را پيش گرفته
پيامبر رحمت را قبـول ندارنـد و كتـاب     چوناست كه زيان كارند، واقعيت امر اين 

عظـم كتـاب خـود را هـم بـه رسـميت       هدايت الهي را نمي پذيرند، حتي قسـمت ا 
  .انشان تنها در قسمت تحريف شده كتاب ها خالصه مي شودشناسند و ايم نمي
ند كـه روز قيامـت آنهـا را نجـات     داري كه از كفار سر مي زند و گمان مي كنكر
واهـي و سسـت بـي ايمـاني بنيـاد       دهد، وزن و ارزشي ندارد، چون بـر اسـاس   مي
  : اند شده

 m  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _

   ll ٨٥: آل عمران  
اسـالم، آئينـي برگزينـد، از او پذيرفتـه     ) آئـين و شـريعت  (و كسي كـه غيـر از   (
  ) . شود، و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود نمي

مسـلمان و موجـد    تا زماني كـه انسـان   .دين اسالم است ،منظور از پايه و اساس
دسـت  و در نهايت پاداشي به  نباشد، عملش مردود است و سعي و كوشش بي سود

 از: مـي گويـد   روايت شده كـه  لدر صحيح مسلم از حضرت عايشهنمي آورد، 
صـله  جاهليـت   در زمـان : سؤال كردم و گفـتم  2در مورد ابن جدعان صاهللا رسول

                                           
  ).٨/٤٢٥(فتح الباري – ١٨: سوره. كتاب تفسري. يح خباريصح . ١
  .شخصي است از مشركني نام . ٢
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ر قبـال ايـن   ز قيامـت د روكـرد، آيـا    مساكين را اطعام مي رحم را به جا مي آورد و
  ؟ پاداشي مي گيرد كردار

  : فرمودند صاهللا رسول 
  .»َيْنفَُعُه إِنَُّه لَْم َيقُلْ َيْوًما َربِّ اغِْفْر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ لَا«
نه، چون روزي از روزگـار از خـدا نخواسـت كـه در روز قيامـت گناهـانش را       (

  ١ )ببخشايد

  خصومت جهنميان: مطلب سوم

س تروقتي كفار و دشمنان خداوند عذابي را كه براي آنها تدارك ديده شده است و 
گيرنـد،   مي بينند بر خود خشم ميبا چشم سر اند،  و وحشتي را كه با آن مواجه شده

گين مـي شـدند، اصـالً هـر     همانطور كه در دنيا عليه دوستان و احباب خود خشـم 
محبتي كه بر بنيان ايمان برپا نگردد، الجرم به دشمني و عـداوت مبـدل مـي شـود،     

  : خداوند مي فرمايد
 mp    o  n   m  l    s  r  ql ٦٧: الزخرف  

  ) . دوستان، در آن روز، دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران(
در آن روز كافران با هم دشمني مي كنند، بنـدگان دروغـين بـا عبـادت شـدگان،      
متبوعين گردن كش گمراه كننده با ضعيفان و مظلومـان تـابع و پيـرو گمـراه شـده،      

افر بـا اعضـاي خـود بـه بحـث و گفتوگـو و       دوست و رفيق با همديگر و حتي كـ 
  .خصومت مي پردازد

  : مت عبادت كنندگان عليه عبادت شوندگانوو خص ادعو -1

 m  z  y   x  w  v  u             t  s  r  q  p  o     n  m  l
  g  f        e  d  c  b  a   `  _  ~  }   |         {

                                           
  ).٢١٤: (مشاره) ١/١٦٩(صحيح مسلم، كتاب االميان  . ١
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 s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i  h   v  u  t
  }  |       {    z  y  x  wl ٩٩ – ٩١: الشعراء  

كجـا  : شـود  شود و بديشان گفتـه مـي   و دوزخ براي گمراهان آشكار گردانده مي(
آيا . غير از خدا) معبودهاي(   كرديد؟  هستند معبودهائي كه پيوسته آنها را عبادت مي

شما را ) روبرو هستيد و هستنددر برابر اين شدائد و سختيهائي كه اكنون با آن (آنها 
كه پرستش شوندگان (پس از آن، آنان   دهند؟  كنند يا خويشتن را ياري مي كمك مي
پيـاپي بـه دوزخ   ) كه پرسـتش كننـدگان ايشـان بودنـد    (همراه گمراهان ) گمراهساز

كه معبودهاي دروغين (آنان       و جملگي لشكريان اهريمن. شوند سرنگون افكنده مي
بـه    : گويند پردازند و مي مي) با معبودهاي خود(در آنجا به كشمكش ) اند هرا پرستيد

معبـودان  (آن زمـان كـه مـا شـما        .ايـم  خدا سوگند ما در گمراهـي آشـكاري بـوده   
و ما را جز   دانستيم  برابر مي) در عبادت و طاعت(را با پروردگار جهانيان ) دروغين

       . )  .گمراه نكرده است) شياطين نام(بزهكاران 
و  و به گمراهي خـود در عبـادت   طب قرار دادهمخاباطل خود را  هايكفار معبود

درجه و مقـام  تا بي ترديد كساني كه مخلوق را ، اعتراف مي كنند ز قرار دادنشانانبا
، البته هر انساني كه بـه جـز خـدا كسـي     دهستنخايب و خاسرخدائي باال مي برند، 

معبودش را انباز خـدا قـرار داده اسـت، ايـن كـار      ديگر را عبادت كند، در حقيقت 
ناشايست همان ظلم وستم بزرگي است كه لقمان در مقام نصيحت پسرش را از آن 

  : برحذر مي دارد

 m  e  d  c    b  a  `_  ^  ]  \l ١٣: لقمان  
 ).انباز خدا مكن، واقعاً شرك ستم بزرگي است) چيزي و كسي را!  (پسر عزيزم (

اطالعـي   ز ايـن كـار  اانـد  و اصـال    اي كه عبادت شده اي نيك و شايستهه اما انسان 
، يا مانند فرشتگان و صالحان نيكو نام بدون رضايت خود، مورد پرسـتش  اند نداشته

د و عبـاد را تكـذيب   قرار مي گرفتند، در روز قيامت از اين كـار تبـري مـي جوينـ    
ن هرگـز چنـين كـاري را    ، چـو كنند و دروغ و افتراهايشان را برمال مـي سـازند   مي

انـد، كسـاني كـه خواهـان چنـين       د و بدان راضي و خوشـنود هـم نبـوده   ان نخواسته
ها هستند، تا با اين كار نسل بشر را به فساد و گمراهي بكشانند،  يي بودند جنكارها
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انـد نـه بزرگـان و     حقيقت جن و شـياطين را عبـادت كـرده   در  ، اين افرادبنا بر اين
  :صالحان را

 mB  A    K  J     I  H  G  F  E  D  C
  Y  X  WV  U         T    S  RQ  P  O  N  M  L

  [  Zl ٤١ – ٤٠: سبأ  
رو در (آورد و سپس بـه فرشـتگان    روزي را كه خداوند جملگي آنان را گرد مي(

   !انـد؟  كرده پرستش مي) به جاي من(آيا اينان شما را : گويد مي) روي فرشته پرستان
اند، مـا بـه    از اين نسبتهاي ناروائي كه به ساحت مقدست داده(تو منزّهي  :گويند مي

. اي نـه آنـان   و تنها تو يار و ياور مـا بـوده  ) ايم هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته
  ) . اند اند، و اكثر آنان بديشان ايمان داشته پرستيده بلكه ايشان جنّيان را مي

مي جويد، كه او را هاي خود تبري تي از عابدز قيامت با چنين عباراعيسي در رو
  : اند ند و به جز خدا او را عبادت كردها اله قرار داده

 m  x  w  v       u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
  k  j i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {z  y
  ~   }  |  {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q      p  o  n  ml

�   ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡l ١١٧ – ١١٦: املائدة  
آيـا تـو   ! اي عيسي پسر مريم: گويد آن گاه را كه خداوند مي) خاطرنشان ساز(و (

و مـا دو نفـر   (اي كه جز اهللا، من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد  به مردم گفته
دانم كه داراي شـريك و   تو را منزّه از آن مي: گويد عيسي مي). را نيز پرستش كنيد؟

اگـر  . حق من نيست) و بطلبم كه وظيفه و(مرا نسزد كه چيزي را بگويم . انباز باشي
از راز درون ) عالوه از ظاهر گفتار من(تو . آن را گفته باشم بيگمان تو از آن آگاهي

داري  از آنچه بر من پنهـان مـي  ) چون انساني بيش نيستم(من هم باخبري، ولي من 
مـن    ). و از خفايا و نواياي امور بـاخبري (زيرا تو داننده رازها و نهانيهائي . خبرم بي
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اين كـه  ) و آن(اي  ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده به آنان چيزي نگفته
   ) جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است

از ، اشتند همـين اسـت  ي كه به معبود بودن خود رضايت ندهايمعبود همهموضع 
و به  دنماينعبادت كنندگان خود اظهار برائت مي كنند و دعواي آنها را تكذيب مي 

  : معبود بودن خداوند اعتراف مي كنند

 m  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢
   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±°  ¯  ®¬  «

   Ä  Ã            Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »   ºl  
  ٨٧ – ٨٦: النحل 

كه در دنيـا آنهـا را معبودهـاي    (بينند  و هنگامي كه مشركان انبازهاي خود را مي(
اشـتباهاً در  (اينها انبازهاي ما هستند كـه  ! پروردگارا: گويند مي) پنداشتند خويش مي

پروردگـارا برخـي از   . خوانـديم  به فريادشـان مـي  (پرستيديم و  به غير از تو مي) دنيا
چرا كه ايشان بودند كه ما را . ردان و از عذاب ما بكاهعذاب ما را بديشان حوالت گ

خطـاب  ) دهنـد و  معبودهاي دروغين مشركين پاسخ مي. خواندند به عبادت خود مي
در آن روز در پيشـگاه خـدا سرتسـليم      گمان شما دروغگوئيـد  بي: گويند بديشان مي
افتند از آنان گـم  ب و آنچه به هم مي) گذارند و فرمان او را گردن مي(آرند،   فرود مي

  ).شود و ناپيدا مي
  : ي ديگر مي فرمايد در آيه

 m   a  `_  ~  }  |  {  z  y  x   w  v
  p  o  n  m   l  k  j  i   h          g  f  e  d  cb
  �   ~  }  |{  z  y          x  w  v   u  t  s  r           q

  ©  ¨          §  ¦  ¥  ¤  £¢    ¡l ٣٠ – ٢٨ :يونس  
را ) كـافران و مؤمنـان  (جملگي ) براي رسيدگي به حساب و كتاب مردم(روزي (

شـما و معبودهايتـان در جـاي خـود     : گـوئيم  آوريم و سپس به كـافران مـي   گرد مي
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شـما مـا را   : گوينـد  سـازيم و معبودهايشـان مـي    بعد آنها را از هم جدا مـي . بايستيد
شما گواه است كه ما بدون شك از عبادت  همين بس كه خدا ميان ما و  ايد نپرستيده
هركسـي  ) كه ميدان حشـر و پهنـه گردهمـĤئي اسـت    (در آنجا   ايم  خبر بوده شما بي

آزمايد، و جملگي مردم به سـوي خـدا،    كرده است مي) در دنيا(كارهائي را كه قبالً 
 شوند، و چيزهائي را كه به دروغ ساخته و يعني موالي حقيقي خويش برگردانده مي

   . ) . خيزند به هم بافته بودند از ميان برمي
گمـراه بـا سـران و متفكـرين كفـرو بيـنش هـاي        اما خداوند دعواي رهروان  -2

  : ي فرمايدمدر جايي ديگر مطرح ، را منحرف و اصول متضاد با اسالم

 m  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °
Ë  Ê  É  È     Æ Å  Ä Ã  Â  Á  À             Í  Ì

   Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î
  P  O   N   M   L  K  J  I    H  G    F  E     D  C  B  A
  `      _  ^  ]  \  [   Z  Y  X   W  V  U  TS    R  Q

   q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g         f  e   dc  b  a
 w  v  u         t  s  r   _           ~  }  |     {  z  y   x

  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b  a  `l  
  ٣٥ – ١٩: الصافات 

سر از گورها به در آورده و به چيـزي  (تنها يك صدا خواهد بود و به ناگاه آنان (
اي واي : و خواهنـد گفـت     . نگرند مي) شوند و كه بديشان وعده داده شده خيره مي

ايـن، روز داوري و  :) شـود  و بديشـان پاسـخ داده مـي   (   ! اين، روز جزا اسـت ! مابر 
!) اي فرشـتگان مـن  (  .ناميديـد  حسابرسي است، همان روزي كه در دنيا دروغش مي

) كفـر پيشـه  (اند، همراه با همسران  به خود ستم كرده) با كفر و زندقه(كساني را كه 
هر چه را پرستش (غير از خدا    .آوري كنيد عاند، جم پرستيده آنان، به همراه آنچه مي

آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمـائي كنيـد   ) اند، همه را يكجا گرد آوريد و كرده مي
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و از عقائـد و  (آنـان را نگـاه داريـد كـه بايـد بازپرسـي شـوند           ).تا بدان در آينـد (
و در (دهيـد   نمـي شما چرا همديگر را ياري !) اي مشركان(  ). اعمالشان پرسيده شود

) در ايـن حـال  . (بلكه آنان امروز كـامالً مطيـع و تسـليمند    ). كوشيد؟ نجات هم نمي
مستضـعفان بـه   (  . كننـد  نمايند و همديگر را بازخواست مـي  بعضي رو به بعضي مي

تا بـه مـا ضـربه    (آمديد  شما از راه خيرخواهي به سوي ما مي: گويند مي) مستكبران
بلكـه  : گوينـد  مـي ) مستكبران به مستضـعفان در پاسـخ  (   ).بزنيد و گمراهمان سازيد

برويد و خويشـتن را سـرزنش و   . گناه ما چيست(باور بوديد  ايمان و بي خودتان بي
تا از شما سلب اختيار (ما كه هيچ گونه سلطه و قدرتي بر شما نداشتيم   نفرين كنيد 

ق و حقيقت شوريديد و بر ح(بلكه خودتان مردمان سركش و نافرماني بوديد ) كنيم
پس عذاب پروردگارمان گريبانگيرمان شد، و ما بايد آن    ). و به چنين روزي افتاديد

در نتيجـه آنـان     ما خودمان گمراه بـوديم و شـما را هـم گمـراه كـرديم        را بچشيم 
ما اين گونه با    .در عذاب، با يكديگر و مشتركند) همگي، اعم از راهبران و پيروان(

جـز خـدا معبـودي نيسـت،     : شـد  وقتي كه بدانان گفته مـي . كنيم رفتار مي بزهكاران
  )نمودند بزرگي مي

هاي مذكور بيان گرديد، سرزنش اهل دوزخ نسـبت بـه همـديگر     آنچه كه در آيه
پيروان و رهروان به رهبران هاي مختلف قيامت اتخاذ مي شوند،  در موقفكه است 

ما آراسته جلوه مي داديد و ما را  يرا برا شما بوديد كه باطل: گمراه خود مي گويند
  : همانطور كه خداوند مي فرمايد، بوسيله مخالفت با حق فريب داديد

 m  TS  R  Q   P  O  N  M         L  K
  \  [   Z  Y  XW  V  Ul ٢٥٧: البقرة  

متـولّي و  ) شياطين و داعيـان شـرّ و ضـالل   (اند، طاغوت  كساني كه كفر ورزيده(
بيـرون آورده بـه سـوي    ) ايمـان و فطـرت پـاك   (آنان را از نـور  . يشانندسرپرست ا
اينان اهل آتشـند و در آنجـا جاويدانـه    . كشانند مي) زمخت كفر و فساد(تاريكيهاي 

  ).مانند مي
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شـما خـود   : سران و بزرگان كفر اينها را نمي پذيرند و خطاب بدانها مـي گوينـد  
قدرت و اجباري بـر شـما نداشـتيم،     مسؤول كار خود هستيد، كفر را برگزيدي و ما

  .اين سرنوشت ناگوار نتيجه كفر و معصيتي است كه در دنيا مرتكب شدي
دال مظلومان با پادشاه و شيوخي كه در دنيـا بـر بنـدگان خـدا     ـ خصومت و ج  3

مسلط مي شوند و ضعيفان هم آستين آنها را مي گيرند و با جـان و مـال در اشـاعه    
  : ر آنها هستندفساد و گمراهي يارو ياو

 m  b  a  `  _    ^   ]   \  [  Z  Y  X  W
  r  qp  o  n   m  l  kj  i   h  g  f  e  d  c

  {  z  y  x  w  v  u  t   sl ٢١: إبراهيم  
كه پيروان (ضعيفان ) در اين هنگام.  (گردند همه در برابر خدا ظاهر و آشكار مي(

) در دنيـا (گوينـد كـه خويشـتن را     كسـاني مـي  به ) نادان نيرومندانند، از راه تمسخر
توانيد چيزي از عذاب خدا را از سر  ما پيروان شما بوديم، آيا مي: پنداشتند بزرگ مي

رهنمـود  ) بـه راه رسـتگاري  (اگر خداوند مـا را  : گويند مي) در پاسخ!  (ما برداريد؟
مـان گمـراه   ولي مـا خود (كرديم،   رهنمود مي) به راه نجات(كرد، ما هم شما را  مي

تابي كنيم و چه شكيبائي نمـائيم   چه بي) هم اينك. بوديم و شما را نيز گمراه كرديم
راه نجـات و  ) و سودي به حال خراب مـا نـدارد، و از عـذاب خـدا    (يكسان است 

  ).گريزي براي ما نيست
دهيم تا صباحي همـراه او زيـر   رشته كالم را به داعي بزرگ اسالم سيد قطب مي 

همراه ضعيفان و شـيطان   دروغگو يسركش ها: لحظاتي را به سر بريمن ي قرآ سايه
هر چند كـه  در بارگاه احديت حاضر مي شوند،  و از طرف ديگر پيروان راه هدايت

اما در آن لحظه آنان اذعان ، آنها همواره و براي هميشه در نظر خداوند ظاهر هستند
اي  هيچ پـرده  و وجود نداردمي كنند كه ميان آنها و پروردگارشان هيچگونه حجابي 

 ، بحـث و آنهـا را نجـات نمـي دهـد     اي آنها را پنهان نمي كند و هيچ نجات دهنـده 
ال بـ ما به دن: مي گويندضعيفان خطاب به مستكبران رهبر ، گفتگو شروع خواهد شد

مـا برداريـد؟    زاشما بوديم، آيا براي شما ممكن است اندكي از عـذاب خداونـد را   
سـان  انكه از مخصوص ترين خصائص يك  ضعيفاني هستندان منظور از ضعفاء هم
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ـ بدن شـيه انـد و خـود را هم   فكر و انديشه و اعتقاد سقوط كردهآزادي  يعني از رو  هال
و دينـي را  انـد   در مقابل غير خدا سر خم كـرده و  اند مستكبران و طواغيت قرار داده

ود بلكـه جـرم   بنابراين ضعف عذري محسوب نمي شـ . اند براي خود انتخاب نموده
ي ، بلكه براي همه حريت و آزادبراي هيچكس نمي پسنددضعف را خداوند . است

نيروهاي مادي هرچه باشند، را خواهان است كه خصوصيت اساسي انسانيت است، 
را بـرده خـود    توانند آزادي را از انساني كه خواهان آن است، سلب كننـد و او ي نم

ايـن اسـت كـه جسـم      مي آيـد بر هاي مادي حداكثر آنچه كه از قدرت . قرار دهند
ـ انسان را در كنترل خود قرار مي دهند، آن را شكنجه مي كنند و  آزار و اذيـت  دان ب

اما كسي نمي تواند ضمير، وجدان، روح و عقـل   .مي رسانند و به زندان مي اندازند
مگر كسـي كـه خـود را بـه دسـت      انسان را برده خود قرار دهد و آنها را ذليل كند، 

  .يگران بسپارد، تا زندان و ذليل شودد
انديشـه، رفتـار  و   ر، تفكـ ، عقيدهكه درهاي ضعيف  چه كسي مي تواند اين انسان

عفاء را بـه  ضـ ؟ چـه كسـي ايـن    ، در اختيـار بگيـرد  كبران كندتع و پيرو مسبمنش تا
رازق و كفيل زندگي آنها ، حال آنكه خداوند خالق ؟داشته اطاعت از غير خداوند وا

پـس آنـان   شـان،  نفس هاي نـاتوان خود  گرميچ كس نمي تواند چنين كند، ه. است
اند و نـه  قدرت و توان مادي از طواغيت كمترعفاء هستند نه بخاطر اينكه آنان از ض

! گـز هرگـز، هر  دباشـن مقام از آنها كمتر  منصب، عزت و، بخاطر اينكه از لحاظ جاه
را  ف نيستند، تا صفت ضعفر ذات خود ضعداند و  زيرا همه اينها عوارض بيروني

آنان بدان جهت ضعيف هستند كـه روحيـه، دل و    بلكه، به دارندگانش نسبت دهند
  .دارند ياراده ضعيف

پـس چـه كسـي مـي توانـد      ، بي ترديد مستضعفان بيشتر و طواغيت كمتر هستند
رو اقليـت   هدنبالو ؟ و چه چيزي است كه اكثريت را پيرو دكناكثريت را تابع اقليت 

ف روح و از دست دادن اراده و همـت و فقـدان عـزت نفـس     ؟ آري ضعرداندگ يم
تابع اقليت قرار مي دهد و احساس درونـي و شكسـت فكـري    را است كه اكثريت 

  !محروم مي سازد ـ  خداوند ي ـ هديهاز عزت و كرامت را است كه انسان 
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هـا   ينكه تودهمگر ازد، سارو خود  هها را پيرو و دنبال طاغوت هرگز نمي تواند توده
ها، بسـتگي بـه    بر توده تقدرت و سلطه طواغي. خواسته باشندخود چنين چيزي را 

بـاز   تاز سـلطه طواغيـ  ها است كـه آنهـا را    تنها اراده آهنين توده. ها دارد اراده توده
  .دارد مي

طغات تنهـا بـر   ، آمادگي فرد ذليلبا قطعاً چنين است كه ذلت پيدا نمي شود مگر 
ضعيفان با ضعف و ذلت و پيروي در !! ه مي دهنديعتماد مي كنند و تكاين آمادگي ا

  : روز قيامت از متكبرين مي پرسند

 m  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ^l   

  ٢١: إبراهيم
  ! )توانيد چيزي از عذاب خدا را از سر ما برداريد؟ ما پيروان شما بوديم، آيا مي(
يـا  ! شما بوديم و به چنين سر نوشتي دچـار شـديم؟   ما پيرو: ي خواهند بگويندم

اينكه هنگام ديدن عذاب سران و بزرگان خود را سرزنش مـي كننـد و از آنهـا مـي     
سياق سوره سخن آنها در حالي حكايـت مـي   ! خواهند كه عذاب ما را تحمل كنند؟

كنند كه مملو از ذلت و حقارت است، هر تفسيري را بر گزينيم، بـه ذلتـي پـي مـي     
  !ريم كه دامنگير آنها شده استب

  : در جواب مي گويندمستكبران 

 m  y  x  w  v  u  t   s  r  qp  o  n   m  l
  zl 21: إبراهيم  

كرد، مـا هـم شـما را     رهنمود مي) به راه رستگاري(اگر خداوند ما را : گويند مي(
يكسـان  تابي كنـيم و چـه شـكيبائي نمـائيم      كرديمچه بي رهنمود مي) به راه نجات(

  )است
  : جوابي است آكنده از خستگي و نارحتي

m   qp  o  n   ml  
چنين نيست كه مـا بـر   دو يك سر نوشت داريم؟ هر  چرا ما را مالمت مي كنيد، 

اگر مـا هـدايت يافتـه بـوديم،     باشيم، و شما را به گمراهي سوق داده  باشيمهدايت 
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كه در حالت گمراهي شـما   همانطور، شما را نيز بسوي هدايتي راهنمائي مي كرديم
آنها هدايت و گمراهي خود را به اهللا نسبت مي دهنـد  . را نيز به گمراهي كشانده ايم

در اين لحظه به قدرت خدا اعتراف مي كنند، هر چند در گذشته منكـر آن بودنـد   و 
كه گوئي گمان روزي را كه خداوند آنها مي كردند، و بر ضعفاء چنان تجاوز و ستم 

خداونـد  نـه   .، هرگز به وقوع نمـي پيونـدد  مورد محاسبه قرار خواهد داد را قاطعانه
  : هرگز به گمراهي دستور نمي دهد

 m  ®¬  «  ª   ©  ¨  §l ٢٨: األعراف  
  )دهد خداوند به كار زشت دستور نمي(
هـر چيـزي   : د و خطاب بدانها مي گويندطرف ديگر ضعيفان را مالمت مي كنن از

  : جاتي وجود نداردو ن رتمام شده و راه فرا

 m  {  z  y  x  w  v  u  t   s  rl ٢١: إبراهيم  
و سودي به حال خراب ما (تابي كنيم و چه شكيبائي نمائيم يكسان است  چه بي(

  ).راه نجات و گريزي براي ما نيست) ندارد، و از عذاب خدا
و جدال به پايـان رسـيده اسـت     گشته ويعني فيصله تمام شده و پرونده مختومه 

، خواهـد بـود   يصحنه بسـيار شـگفت آور   در اين لحظه... گفتگو باقي نمانده است
شيطان كه حامي سركشان و ياور طواغيت است، در لباس كاهنان و شـياطين ظـاهر   
شده و بطور يكسان بر ضعفاء و مستكبران شيطنت و شرارت مي كند و بسا اوقـات  

  : تر از عذاب را نثار آنها مي كندي دردناكسخنان

 m   f     e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |
  u  ts  r   q  p o  n  m  l  kj  i  hg

    ¢  ¡�  ~  }  |   {  z  yx  w  v
  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £l   

  ٢٢: إبراهيم
بـه پايـان   ) حساب و كتـاب (هنگامي كه كار ) سر دسته كفر و ضالل(و اهريمن (

هشت و دوزخيان آمـاده دوزخ شـدند، خطـاب بـه پيـروان      و بهشتيان آماده ب(رسيد 
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كـه  (به شما وعده راسـتيني داد  ) بر زبان پيغمبران(خداوند : گويد مي) بدبخت خود
و مـن  ) فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد، و بدان وفا كرد

و با شـما  ) ن نيستكه ثواب و عقاب و بهشت و دوزخي در ميا(به شما وعده دادم 
) و كـاري نكـردم  (و من بر شما تسلّطي نداشتم ) و دروغ گفتم(خالف وعده كردم 

گول وسوسه مـرا  (نمودم و شما هم ) به گناه و گمراهي(جز اين كه شما را دعوت 
پس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خويشتن را سرزنش . دعوتم را پذيرفتيد) خورديد و

مـن  . رسـيد  رسم و نه شما به فرياد مـن مـي   ياد شما مينه من به فر) امروز.  (بكنيد
و آن (جـويم   ايد، تبرّي مـي  انباز كرده) در دنيا براي خدا(از اين كه مرا قبالً ) امروز(

  ) . گمان كافران عذاب دردناكي دارند بي). كنم را انكار مي
بسيار شگفت انگيز است، شخصيت و هويت شيطان در آيه مذكور بطور دائـم و  

عفاء ضـ مستكبران و  ماهيتهمان طور كه اين گفتگو ، ل آشكار و عيان مي شوداكم
  .ساخترا آشكار 

همـان  ، ها وسوسه ايجاد مي كند و به معصـيت وا مـي دارد  شيطان است كه در دل
به شدت آنها را مـورد طعـن قـرار    شيطان است كه خطاب به پيروانش مي گويد و 

دادن او را ندارند و نمي توانند او را پاسخ  اي كه پيروانش توان پاسخ بگونه. دهد مي
ت كـه بعـد از از دسـت رفـتن فرصـت      او اسـ  ـ  پرونده مختومه شده است ـ  دهند
  : گويد مي

 m  hg   f     e  d  c  b  al ٢٢: إبراهيم  
و بـا شـما خـالف     خداوند به شما وعده راستيني داد و من به شـما وعـده دادم  (

  )وعده كردم
جوئي مي  اند، آنها را عار مي دهد و عيب ز شيطان اجابت كردهبخاطر اينكه ابعد 

شما بوديد كه از شخصيت خود جدا  ، اي بر شما نداشتم من سلطه: كند و مي گويد
شديد و دشمني ديرينه خود با شيطان را فراموش كرديد و دعوت باطلـه شـيطان را   

  : پذيرفتيد و دعوت حق خدا را رها ساختيد

 m k         j  i   ts  r   q  p    o  n  m  ll ٢٢: إبراهيم  
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و من بر شما تسلّطي نداشتم جز اين كه شما را دعوت نمودم و شما هم دعـوتم  (
  )را پذيرفتيد

  : مي گويدوآنان را مورد مالمت قرار داده  پسس

 m  yx  w  v  ul ٢٢: إبراهيم  
  )خودتان را مالمت كنيدزنش نكنيد و مرا سر( 

آنان را رها مي كند و از آنان  سپس .اطاعت از وي مالمت مي كندآنان را بخاطر  
» شما مغلوب نمي شويد« در حالي كه آنها را با عبارت دست بردار مي شود، 

وسوسه مي كرد، كافران شروع مي كنند به اعتراض گرفتن، ولي جوابي نمي دهد، 
  : همانگونه كه در دنيا آنها را نجات نداد

 m�  ~  }  |   {  z l ٢٢: إبراهيم  
  )رسيد رسم و نه شما به فرياد من مي نه من به فرياد شما مي(
  : سپس از شرك آنها تبري مي جويد و بدان كفر مي ورزد!! رتباطي با هم نداريما

 m     ®  ¬  «  ª  ©l ٢٢: إبراهيم  
  ).گمان كافران عذاب دردناكي دارند بي(

و از  انـد  شـده ه به گمراهي دعوت دوستاني ك .واي بر شيطان و واي بر دوستانش
و پيامبران و دعوت گران را تكذيب نمودند و كارشـان را انكـار    وي اطاعت كردند

  1.كردند
ضـعفا و مسـتكبران را چنـين بيـان     و در جائي ديگر خداوند متعـال مخاصـمت   

  : كند، مي فرمايد مي

 m                §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }
¬  «  ª  ©  ¨    ´  ³  ²        ±  °  ¯  ®

  À  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹          ¸  ¶  µl   

  ٤٨ – ٤٧: غافر

                                           
  ).٤/٢٠٩٥: (يف ضالل القرآن . ١



  
  
  

   175                                           سيماي روز رستاخيز  
 

با همديگر بـه كشـمكش و پرخاشـگري    ) دوزخيان(زماني را كه در آتش دوزخ  (
) يعنـي رؤسـاي دنيـوي   (بـه مسـتكبران   ) يعني پيـروان دنيـوي  (ضعفاء . پردازند مي
بخشي از عذاب را به ) هم اينك اي سردمداران(يا ما پيروان شما بوديم، آ: گويند مي

) دهنـد و  پاسـخ مـي  (مسـتكبران   گيريـد؟  گرديد و بـه گـردن مـي    جاي ما پذيرا مي
). و سرنوشت مشتركي داريم(ما و شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم : گويند مي

    )داوري كرده است) خود عادالنه(خداوند در ميان بندگان 
ها گرفتـه تـا تـالش     پروازي و تكبر فرعون از كشتن بچهن بلند يه بعد از بياآاين 

كردن براي به قتل رساندن موسي و نيست و نابود كردن مؤمني كه عليـه آنهـا قيـام    
ل از آن چگونگي بنـدگي  كرد و دالئل و حجت هايشان را باطل ساخت، مي آيد، قب

مـر و دسـتورات   فيـذ نمـودن اوا  نها براي اطاعت از حاكمان سـتمگر و ت كردن انسان
طاغيان را بحث مي كند، افرادي كه در دنيا ياور ظالمان بودنـد، روز قيامـت دچـار    
سزاي كردار ناشايست خود مي شوند و خطـاب بـه رهبـر و بزرگـان خـود چـون       

  : فرعون مي گويند

 m          ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦l   

  ٤٧: غافر
گرديـد و بـه    از عذاب را به جاي ما پـذيرا مـي  ما پيروان شما بوديم، آيا بخشي (

  )گيريد؟ گردن مي
اما رهبران نمي توانند براي خود كاري انجام دهند و ياور خود باشند، در جـواب  

  : مي گويند

 m  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹          ¸  ¶l ٤٨: غافر  
 خداونـد در ميـان بنـدگان داوري   . ما و شما همگي در اين آتـش دوزخ هسـتيم  (

  )كرده است
اين موقف خطرناك در روز قيامت مي تواند جـواب دنـدان شـكني باشـد بـراي      

شما از ما پيروي كنيد، ما هـم در روز  : افراد ستمگري كه خطاب به مردم مي گويند
دارند، بـاز هـم   يم كرد، حتي اگر گناه آنها را برقيامت مسئوليت شما را تحمل خواه
  : نجات نمي يابند پيروان مظلوم از گناه و معصيت خود
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 m  ¡  �  ~  }    |  {  z  y  x   w  v
  ¬  «  ª  ©     ¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢

  ¹   ¸  ¶  µ    ́   ³  ²  ±°  ¯   ®l   

  ١٣ – ١٢: العنكبوت
و اگر (از راه و روش و مكتب و آئين ما پيروي كنيد : گويند كافران به مؤمنان مي(

و قطعـاً  ) پـذيريم  د، مسـؤوليت آن را مـا مـي   رستاخيز و حساب و كتابي در ميان بو
ولـي آنـان هرگـز گناهـان ايشـان را بـه گـردن        ! گيـريم  گناهان شما را به عهده مـي 

تواند تقبل كند، و بلكه هـر كسـي در    و اصالً كسي گناهان كسي را نمي(گيرند  نمي
خود ما نوح را به سوي قوم   . گويند و آنان قطعاً دروغ مي) گرو اعمال خويش است

و جـز گـروه انـدكي    (فرستاديم، و او نهصد و پنجاه سال در ميان آنان ماندگار شـد  
بـه خـود سـتم    ) بـا كفـر و معاصـي   (سـرانجام در حـالي كـه    ). بدو ايمان نياوردند

  ) . كردند، طوفان ايشان را در برگرفت مي
  : گوي ظالمان و ضعيفان را اينگونه بيان مي فرمايدي ديگر جدال و گفتو در آيه

 m  Å  Ä  ÃÂ  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç      Æ

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  B  A
               O  N  ML    K  J  I  H   G  F  E  D  C

   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R  Q  P
  i  h  g  f    e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \

 k  j   v  u               t  s    r  q  p   on  m  ll ٣١: سبأ 
- ٣٣    

ما هرگـز بـه ايـن قـرآن و ديگـر كتابهـاي پـيش از آن ايمـان         : گويند كافران مي(
در آن ) حـال چنـين سـتمگراني را   (اگر برايت ممكن بود كـه ببينـي   . نخواهيم آورد

نگـاه داشـته   ) كتـاب بـراي حسـاب و   (زمان كه ستمگران در پيشگاه پروردگارشان 
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همه با يكـديگر در گفتگوينـد و   ) چرا كه. ماندي از كارشان در شگفت مي(اند  شده
مستضعفان و زيردستان، به مستكبران و . اندازند هر يكي گناه را به گردن ديگري مي

آورديـم   ما ايمان مـي ) كرديد و ما را گمراه نمي(اگر شما نبوديد : گويند باالدستان مي
آيا ما شما را از : گويند مستكبران هم به مستضعفان مي   ).شديم ستگار ميو اكنون ر(

ايم  هرگز ما چنين كاري را نكرده!  (؟ ايم كه برايتان آمده بوده است هدايتي باز داشته
مستضـعفان بـه     ). ايـد  و به كفر و الحاد گرائيده(ايد  بلكه خود شما گناهكار بوده) و

ها و تبليغـات مكّارانـه شـما در شـب و      بلكه توطئه: ندگوي مي) بار ديگر(مستكبران 
روز سبب شد كه ما از هـدايت بازمـانيم، در آن هنگـامي كـه شـما بـه مـا دسـتور         

.  داديد كه خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهائي بـراي او قـرار دهـيم    مي
و ) شـود  يها حبس مـ  سرانجام هر دو گروه از شدت وحشت، نفَسهايشان در سينه(

كنند و مـا غـل و    دارند، بدان گاه كه عذاب را مشاهده مي پشيماني خود را پنهان مي
آيـا بـه   ). سـازيم  و ايشان را روانه دوزخ مي(اندازيم  زنجيرها را به گردن كافران مي

     ) شود؟  اند داده مي كرده كارهائي كه مي) جزاي(آنان جزائي جز 
بران و رؤسـاي خـود را مـتهم خواهنـد كـرد و      ها و مستضعفان رهرو هآري، دنبال

، اگر شما نمي بوديـد،  گذاشتيد كه ايمان بياوريمنشما : خطاب به آنها خواهند گفت
ايـن تهمـت    ،رهبرانسران و  ، ولياطاعت مي كرديم فرستاده شده الهيما از فرمان 

ا مجرم خود شـم : روها خواهند گفت هرا رد مي كنند و خطاب به مستضعفان و دنبال
از ما پيروي كرديد و ما هيچگونه سـلطه  هم ما شما را دعوت كرديم و شما ، هستيد

  .نداشتيم درتيو ق
زي شـما مـا را از راه   تبليغـات شـبانه رو  : گوينـد  مـي  هاي مستضعف گمراه توده 

  .راست منحرف نمود و گمراه ساخت
باطل  هاي گروهي در زمان هاي مختلف، حق را ها، مجالس مكارانه و رسانه نقشه

هاي سـران باطـل    تنها وسيله انتقال شبهات و گمان و باطل را حق جلوه مي دهند و
ي مردم هستند، موجب كفر به خدا و شرك ورزيدن به بارگاه مقـدس الهـي    به توده

مي گردند، البته فراموش نكنيم كه تبليغات كننده و شـنونده تبليغـات همـه مسـئول     
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در بارگـاه الهـي معـذور شـناخته     ي شـوند و  هستند و در كار خود مرتكب اشتباه م
  .شوند نمي

خداوند خصومت و جدال ميان اهل دوزخ را موقـع دخـول بـه دوزخ چنـين بـه      
  : تصوير مي كشد

 m   µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «   ª  ©¨
  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å   Ø  ×Ö  Õ  Ô
   æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  C  B  A

  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E  D
  Y  X   W  V  U  T  S  Rl 64 – 55: ص  

و آن دوزخ اسـت كـه بـدانجا       .اين و اما سركشانداراي بدترين مرجع و مأوايند(
ايـن آب داغ و     .بد جايگاه و قرارگـاهي اسـت   سوزند، و چه آيند و بدان مي در مي

اسـت، بايـد كـه از آن پيوسـته     ) اندام دوزخيان است كـه نوشـيدني ايشـان   (خونابه 
ايـن گـروه   . و جز اين، انواع كيفرهاي ديگري از اين قبيل دارنـد  . بچشند و بخورند

ا را بر شما و ج(اندازند  خود را به ميان شما مي) فرشتگان(انبوه، بر اثر فشار و زور 
آنـان بـا آتـش دوزخ سـوخته      -خوش نيامدند و خوشـي نبيننـد    -)  كنند تنگ مي

بلكه شما خـوش نيامديـد و   : گويند مي) پيروان، خطاب به سروران خود(  .شوند مي
چرا كه اين شما بوديد كه چنين جائي را بهره ما كرديـد، وه كـه چـه    . خوشي نبينيد

هر كس چنين جايگاه و عـذابي  ! پروردگارا: گويند و مي    ! مقر و جايگاه بدي است
       . را نصيب مـا نمـوده اسـت، عـذاب او را در آتـش دوزخ چنـدين برابـر گـردان        

) در دنيـا (بينيم كه  ما چرا كساني را نمي: گويند مي) سرانجام، دوزخيان به همديگر(
) اشـتباهاً در دنيـا  (آيـا مـا      ؟  آورديـم  ايشان را از زمره بدان و بدكاران به حساب مي

زديم و يا ايـن كـه، چشـمان     ايشان را حقير و ناچيز گرفته بوديم و بديشان گپ مي
و نزاع و سخنان  اين يك واقعيت است   توانند ببينند؟  ايشان را نمي) نزديك بين ما(

    )خصمانه دوزخيان با يكديگر خواهد بود
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به همديگر احترام گفتند و مي  دنيا همديگر را تبريك و خوش آمدكه در  يينهاآ
غييـر مـي كنـد و خطـاب بـه همـديگر       روز قيامت وضعيت شـان ت  درمي گذاشتند 

  : گويند مي

 m  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ål ٦٠ - ٥٩: ص   
شـما بوديـد كـه     چـون چرا .بلكه شما خوش نيامديد و خوشي نبينيد: گويند مي(

  )چنين جائي را بهره ما كرديد
ش بيشتر و بيشتر شـود،  زديككنند كه عذاب و سزاي دوست و ن ركدام آرزو ميه

فراموش نكنيم كه اين جدال و خصـومت ميـان آنهـا قطعـاً رخ خواهـد داد، چـون       
  .خداوند آنرا بيان فرموده و حال حقيقي آنها را براي ما به تصوير مي كشد

جـدال رخ   گ وميان انسـان كـافر و دوسـت شـيطانيش جنـ      در روز قيامت  -5
  : خداوند مي فرمايددهد،  مي

 m     y  x  w   v   u            t  s    r  q  p  o  n  m  l  k  j
  «  ª    ¨          §      ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z

      ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²          ±  °    ¯  ®  ¬
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    È  Ç     Æl 29 – 23: ق  

گويد، اينها چيزهائي است كه در پيش مـن آمـاده اسـت هـر      فرشته همدم او مي(
آن كسـي را كـه سـخت از انجـام       ! توزي را به دوزخ بيندازيـد  كافر سركش و كينه

نيز از انجام خوبيهـا بازداشـته اسـت، و    ) و ديگران را(كارهاي نيك دست بازداشته 
در دين (بوده است، و ) به حقوق ديگران(و متعدي ) احكام الهياز حدود (متجاوز 

بـه شـك انداختـه اسـت و     ) ديگران را نيز راجع به دين(شك داشته است و ) خود
پس او را بـه  . آن كسي كه با خدا، معبود ديگري را برگزيده است  بدبين كرده است 

) بوده اسـت (مدم او ه) شيطاني كه در دنيا پيوسته(  . بيندازيد) دوزخ(عذاب سخت 
ام،  وا نداشـته ) از فرمـان يـزدان  (من او را به طغيان و سركشـي  ! پروردگارا: گويد مي

   . بوده است) دور از ساحل نجاتي و(بلكه او خود در گمراهي ژرف 
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از ايـن  (مـن پـيش از ايـن شـما را     . در پيشگاه من ستيزه مكنيـد : فرمايد خدا مي
مبني بـر عـذاب دادن كـافران و نعمـت     (ن من سخ  . بيم داده بودم) سرنوشت شوم

شود، و من كمترين سـتمي بـه    تغييرناپذير است و دگرگون نمي) رساندن به مؤمنان
      ) . كنم بندگان نمي

دت جدال و خصومت وقتي به اوج خـود مـي رسـد كـه انسـان كـافر بـا        ـ ش  6
  : اعضاي خود به بحث و گفت و گو مي پردازد

 m  È  Ç  Æ       Å  Ä     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É
   Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  C  B  A

  R   Q  P  O  N  M       L  K      J  I  H  G  FE  D
   T  Sl ٢١ - ١٩: فصلت    

به سوي آتش دوزخ رانده ) يعني كفّار و مشركان همه ملّتها(روزي دشمنان خدا (
كه در كنـار دوزخ گـرد آمدنـد، گوشـها و      هنگامي  شوند  و بر لبه آن گرد آورده مي

  . دهنـد  انـد، گـواهي مـي    كرده مي) در دنيا(چشمها و پوستهاي ايشان بر كارهائي كه 
: دهنـد  چرا بر ضد مـا شـهادت داديـد؟ پاسـخ مـي     : گويند آنان به پوستهاي خود مي

 خداوندي ما را به گفتار درآورده است كه همه چيز را گويا نموده است، و همـو در 
در پايان زندگي و بعد از ممات، دوباره جامه (آفريده است و ) از عدم(آغاز شما را 

   )ايد به سوي او برگردانده شده) حيات به تنتان كرده و براي حساب و كتاب
اين مخاصمت از جانب كفار زماني پيش مي آيد كه عذاب دردناكي كه خداونـد  

ينند، قهراً تكذيب مي كننـد و منكـر   براي آنها تدارك ديده است را با چشم ها مي ب
ت و مـدعي  انجام اعمالي مي شوند كه آنها را با چنـين عـذابي مواجـه سـاخته اسـ     

شهادت و گواهي فرشتگان، پيـامبران  ، اند ند كه انسانهاي نيك و صالحي بودهشو مي
در چنـين  . و انسانهاي صالحي كه عليه آنها گواهي مي دهند را تكـذيب مـي كننـد   

را دربـاره   ند بر دهن هاي شان مهر مـي زنـد و دسـت و پاهـاي شـان     حالتي خداو
آنگاه كفـار خطـاب بـه اعضـاء بـدن      ، اند به سخن در مي آورد اعمالي كه انجام داده
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بـر شـما، مـن از شـما دارم دفـاع       خاك بر سر شما، لعنت و نفرين: خود مي گويند
  1.كنم مي

 كـه  انـد  بي هريره روايت كردهابي سعيد و امسلم، ترمذي، ابن مردويه و بيهقي از 
  : فرمودند صاهللا رسول

فََيلْقَى الَْعْبَد فََيقُولُ أَْي فُلْ أَلَْم أُكْرِْمَك َوأَُسوِّْدَك َوأَُزوِّْجَك َوأَُسخِّْر لَـَك الَْخْيـلَ   «
ُملَاِقيَّ فََيقُولُ لَا فََيقُـولُ   َوالْإِبِلَ َوأَذَْرَك َتْرأَُس َوَتْرَبُع فََيقُولُ َبلَى قَالَ فََيقُولُ أَفَظََنْنَت أَنََّك

 فَإِنِّي أَْنَساَك كََما َنِسيَتنِي ثُمَّ َيلْقَى الثَّانَِي فََيقُولُ أَْي فُلْ أَلَْم أُكْرِْمَك َوأَُسوِّْدَك َوأَُزوِّْجـكَ 
بِّ فََيقُولُ أَفَظََنْنَت أَنََّك َوأَُسخِّْر لََك الَْخْيلَ َوالْإِبِلَ َوأَذَْرَك َتْرأَُس َوَتْرَبُع فََيقُولُ َبلَى أَْي َر

ُملَاِقيَّ فََيقُولُ لَا فََيقُولُ فَإِنِّي أَْنَساَك كََما َنِسيَتنِي ثُمَّ َيلْقَى الثَّاِلثَ فََيقُولُ لَُه ِمثْـلَ ذَِلـَك   
َوُيثْنِي بَِخْيرٍ َما فََيقُولُ َيا َربِّ آَمْنُت بَِك َوبِِكَتابَِك َوبُِرُسِلَك َوَصلَّْيُت َوُصْمُت َوَتَصدَّقُْت 

ْن اْسَتطَاَع فََيقُولُ َهاُهَنا إِذًا قَالَ ثُمَّ ُيقَالُ لَُه الْآنَ َنْبَعثُ َشاِهَدَنا َعلَْيَك َوَيَتفَكَُّر ِفي َنفِْسِه َم
فََتْنِطُق فَِخذُُه  ذَا الَِّذي َيْشَهُد َعلَيَّ فَُيْخَتُم َعلَى ِفيِه َوُيقَالُ ِلفَِخِذِه َولَْحِمِه َوِعظَاِمِه اْنِطِقي

َولَْحُمُه َوِعظَاُمُه بَِعَمِلِه َوذَِلَك ِلُيْعِذَر ِمْن َنفِْسِه َوذَِلَك الُْمَناِفُق َوذَِلَك الَِّذي َيْسَخطُ اللَّـُه  
  .»َعلَْيِه

آيـا مـن تـو را مكـرم     : پروردگار مي فرمايد، بنده پروردگارش را مالقات مي كند
اسب ها و شترها را مطيع  شيدم؟نبخو فرزند به توزن  ؟سروري به تو ندادم ؟مدنكر

چـرا  : ت كنـي؟ بنـده مـي گويـد    سـ و تو را نگذاشتم كـه بـر آنهـا ريا    ؟متو نگرداند
آيا تو فكر مي كردي كه با من مالقات مـي كنـي؟   : ار مي فرمايدگپرورد .پروردگارم

من نيز همانطور كه تو مرا فراموش كردي، : پروردگار مي گويد. خير: بنده مي گويد
همـين سـوال و   و  بعد با نفر دوم و سوم مالقـات مـي كنـد   . تو را فراموش مي كنم

به تو، كتـاب تـو و فرسـتاده تـو     : شخص سوم مي گويد. جواب رد و بدل مي شود
ايمان آوردم، نماز خواندم، روزه گرفتم و خيرات كردم، بهترين تعريفي كـه بـرايش   

آيا گواه خـودم را عليـه تـو    : ي فرمايدخداوند م. مي گويددر حق خدا مقدور باشد 
نياورم؟ او بخود مي انديشد، چه كسي خالف من گواهي مي دهد؟ آنگاه بر دهن او 

                                           
  .است كه امام مسلم در صحيح خود آن را روايت كرده است طوالنییاين خبشي از حديث  . ١
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يـد و  يبـه زبـان آ  : دفته مـي شـو  هايش گ پا، دهان و استخوانبه مهر زده مي شود و 
  1.اقرار كنيد
ـ  صغريب و شگفت انگيـز اسـت، پيـامبر   ، اعضاهاگو ميان انسان و واين گفت ه ب

خاطر غرابت و شگفتي آن خنديده است، در حديث امـام مسـلم روايـت شـده كـه      
  .اش گرفت يامبر بوديم كه از اين جريان و گفتوگو خندهما نزد پ: انس مي گويد

  : فرمود شپس خطاب به يارانس
طََبِة الَْعْبِد َربَُّه َيقُولُ َهلْ َتْدُرونَ ِممَّ أَْضَحُك قَالَ قُلَْنا اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم قَالَ ِمْن ُمَخا«

َيا َربِّ أَلَْم ُتجِْرنِي ِمْن الظُّلْمِ قَالَ َيقُولُ َبلَى قَالَ فََيقُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيُز َعلَى َنفِْسـي إِلَّـا   
 ُشُهوًدا قَالَ َشاِهًدا ِمنِّي قَالَ فََيقُولُ كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم َعلَْيَك َشهِيًدا َوبِالِْكَرامِ الْكَاِتبَِني

الْكَلَامِ  فَُيْخَتُم َعلَى ِفيِه فَُيقَالُ ِلأَْركَانِِه اْنِطِقي قَالَ فََتْنِطُق بِأَْعَماِلِه قَالَ ثُمَّ ُيَخلَّى َبْيَنُه َوَبْيَن
   ٢. »قَالَ فََيقُولُ ُبْعًدا لَكُنَّ َوُسْحقًا فََعْنكُنَّ كُْنُت أَُناِضلُ 

عرض كـرديم، خـدا و رسـولش    : را من خنديدم؟ گفتآيا مي دانيد كه چ: فرمود
  .بهتر مي دانند

گـر  م پروردگـارا : انسان مي گويد. گوي انسان با پروردگارشوبخاطر گفت: فرمود 
  ؟مرا از ستم نجات نمي دهيد

  .بله: پروردگار مي فرمايد 
  .جز خودم، شاهد ديگري را عليه خود نمي پذيرممن : انسان مي گويد  
ي، و خويشـتن باشـ   دشـاه كافي است كه خـودت امـروز   : فرمايدپروردگار مي  
  .الكاتبين شاهد هستند كرام
سـخن  : طاب به اعضاي بدنش مي فرمايدخمهر زده مي شود و  شناآنگاه بر ده 
  .به سخن مي آيندتمام اعضاء بدن : فرمود صاهللا رسول ،گويندب

به خاطر شما خاك بر سر شما، من : خود مي گويد يخطاب به اعضا پس بندهس 
  .دفاع مي كنم

  .روز قيامت بدن انسان با روحش دعوا مي كند -6
                                           

  . ٢٩٦٩: مشاره ٤/٢٢٨٠: صحيح مسلم . ١
  .مهان مرجع . ٢
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چنـين   از حضـرت ابـن عبـاس    »الروح«در كتاب  ةابن مند: ابن كثير مي گويد
روح ، روز قيامت انسانها حتـي بـا روح خـود جـدال مـي كنـد       كهروايت مي كند، 

  .بد را انجام داديدكار تو اين : خطاب به جسم مي گويد
دادي و كـار بـد را بـرايم آراسـته     تو به من : خطاب به روح مي گويدهم د جس 

  .نمودي
فرشـته  ، ي قضاوت و داوري نزد آنهـا مـي فرسـتد   رااي را ب داوند فرشتهآنگاه خ 

دو مرد بيناي زمين گير و كـوري  مثال شما مانند : خطاب به جسم و روح مي گويد
  .است كه مي خواهند وارد باغي شوند

  .را بچينم ي توانم آنولي نماي را مي بينم  من ميوه: مي گويدبه كورطاب بينا خ
  .ز درخت جدا كنابر شانه من سوار شو و آن را : مرد نابينا مي گويد 

د بينا بر دوش نابينا سوار مي شود و ميـوه را مـي چينـد، حـاال كـدام يـك در       مر
كـدام يـك   چيدن ميوه نقش داشتند و اگر بـر اثـر چيـدنش مجـازات شـوند، بايـد       

  مجازات شوند؟
  . هر دو: جسم و روح مي گويند

شما خود حكم كردي و قضـاوت را انجـام دادي، يعنـي جسـد     : فرشته مي گويد
  1.مانند مركب و روح هم مانند سوار در ارتكاب گناه و منهيات نقش دارند

  : گيرندكفار بر خود خشم مي ، در ايستگاه قيامت -7

 m g  f  e        d  c     b   k       j  i      h
   q  p  o       n  m  ll ١٠: غافر  

شوند كه قطعاً خدا بيش از ايـن كـه خودتـان بـر خويشـتن       كافران صدا زده مي(
به سـوي  ) در دنيا توسط انبياء و علماء(خشمگينيد بر شما خشمگين است، چرا كه 

  )  .گرفتيد شديد و راه كفر در پيش مي ايمان آوردن فرا خوانده مي
نگ و جدال مي پردازنـد و از خداونـد   نه كه با دوست و ياوران دنيا به جگوهمان

  : فزوني عذاب را براي هم خواهان هستند

                                           
  .۶/۶۲تفسیر ابن کثیر  .١
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 m  p  o  n   m  l     k  ji  h  g  f  e
  |  {  z  y  x  w   v  u  t      s  r  q

  b          a  `  _   ~  }l 68 – 66: األحزاب  
هـاي ايشـان در آتـش زيـر و رو و      چهـره ) ان ساز كه در آنرا خاطر نش(روزي (

و   بـرديم   مـا از خـدا و پيغمبـر فرمـان مـي     ! اي كـاش : گويند گردد مي دگرگون مي
ايم و آنـان مـا را از راه    ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده! پروردگارا: گويند مي

ندان عذاب كـن، و ايشـان را   آنان را دو چ! اند پروردگارا اند و گمراه كرده به در برده
   . )كامالً از رحمت خود به دور دار

دت خشم و نفرت از انسان هاي كه موجب گمراهي آنها شده انـد،  كفار بر اثر ش
  : از خداوند مي خواهد كه آنها را نمايان كند تا با پا انها را لگدمال كنند

 m  Ó  Ò  Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È
      Õ  Ô   Ø  ×  Öl ٢٩: فصلت  

كساني را از دو ! پروردگارا: گويند مي) آورند و در ميان دوزخ فرياد برمي(كافران (
اند، تا ايشان را زير پاهاي خود  گروه انس و جنّ به ما نشان بده كه ما را گمراه كرده

از لحـاظ  (تـرين مـردم    بگذاريم و لگدمالشان گردانيم و بدين وسيله از زمره پسـت 
  ) . شوند) و مكان مقام

وقتي كفار وارد دوزخ مي شوند، با صداي بلنـد همـديگر را نفـرين مـي كننـد و      
  : دهستنخواستار عذاب بيشتر براي هم 

 m  P           O  NM  L    K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A
  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  TS  R  Q

  ed  c  b  a    `  _l ٣٨: األعراف  
هائي از كافران انس و جنّي كه پـيش از شـما    به همراه گروهها و دسته: گويد مي (

!  اند وارد آتـش دوزخ شـويد   رفته) اند و آن گاه از جهان در دنيا مدتي زندگي كرده(
خـود را  ) پيشين(هر وقت گروهي داخل آتش شود، گروه همجنس ) در اين هنگام(
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آيند، آن وقت  رسند و پيش هم گرد مي ه هم ميفرستد، تا آن گاه كه همه ب نفرين مي
اند پس آتش  اينان ما را گمراه كرده! پروردگارا: گويند پسينيان خطاب به پيشينيان مي

   . )آنان را چندين برابر
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  كارهاگن منانؤموقعيت م: دوممبحث 
از مؤمنين در دنيا مرتكب گناهاني مـي شـوند كـه در قيامـت آنهـا را دچـار       برخي 

ايـن جسـتار برخـي از گناهـان و     هـول و هـراس قيامـت مـي سـازد، در      سختي و 
  .دگان عزيز مي رسانيمنهاي روز قيامت را به نظر خوان سختي

  درباره كساني كه زكات نمي پردازند: مطلب اول

زكات در واقع حق مـال اسـت كـه بايـد     ، از جمله حقوق مهم خداوند زكات است
، بنا به نصـوص صـريحي از   را نمي پردازندشان آناني كه زكات اموال. رداخته شودپ

  : در قيامت توسط همين مال سزا داده مي شوند صقرآن و سنت مبارك حضرت
ئي در صورت پرداخت نكردن زكات به مار سياهي تبديل مي شود ادارمال و  -1

كه دو شاخ دارد و دور گردن صاحب مال پيچ مي خورد و لبش را نـيش مـي زنـد،    
در صحيح بخـاري از  ، من مال و ثروت خودت هستم: گويدسپس خطاب به او مي 

  : فرمودند صاهللا رسول ده كهروايت ش حضرت ابي هريره
َم َمْن آَتاُه اللَُّه َمالًا فَلَْم ُيَؤدِّ َزكَاَتُه ُمثِّلَ لَُه َمالُُه ُشَجاًعا أَقَْرَع لَُه َزبِيَبَتاِن ُيطَوَّقُُه َيْو«

  ١. َمَتْيِه َيْعنِي بِِشْدقَْيِه َيقُولُ أََنا َمالَُك أََنا كَْنُزَك ثُمَّ َتلَا َهِذِه الْآَيةَالِْقَياَمِة َيأُْخذُ بِِلْهزِ

 m  z  y  x     w  v  u  t  s  r
  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |  {

     q  p  o  n  m  l  k  ji   h  g
  s  rl ٣٥ - ٣٤: التوبة  

، مـال  شيده شده باشد و زكاتش را پرداخت نكندكسي كه مال و دارائي به او بخ(
و در روز قيامت مار را  دارد دو تا شاخ كه تبديل مي شودي ياژدهابه او روز قيامت 

                                           
 .۱۷۷۴مشاره . ۱/۵۵۹مشکاة املصابیح  .١
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من مال : مي گويد هايش را نيش بزند، سپس خطاب به اوبه گردنش مي پيچند تا لب
  : دفرمواين آيه را تالوت  صاهللا رسول بعد، تو هستم، من اندوحته تو هستم

نمايند،  كنند و آن را در راه خدا خرج نمي و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي(
فـرا خواهـد رسـيد    (روزي   .آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بـده 

شود و پيشانيها و پهلوها و پشـتهاي ايشـان    ها در آتش دوزخ، تافته مي اين سكّه) كه
اين همان چيزي است كه : شود بديشان گفته مي) ي توبيخو برا(گردد  با آنها داغ مي

  ) .اندوختيد كرديد، پس اينك بچشيد مزه چيزي را كه مي براي خويشتن اندوخته مي
  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره

ا إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ُصفَِّحْت َما ِمْن َصاِحبِ ذََهبٍ َولَا ِفضٍَّة لَا ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّه«
لَُه َصفَاِئُح ِمْن َنارٍ فَأُْحِمَي َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنََّم فَُيكَْوى بَِها َجْنُبُه َوَجبِيُنُه َوظَْهـُرُه كُلََّمـا   

ى ُيقَْضى َبْيَن الِْعَباِد فََيـَرى  َبَرَدْت أُِعيَدْت لَُه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َحتَّ
فَالْإِبِلُ قَالَ َولَا َصاِحُب إِبِلٍ لَا ُيَؤدِّي الله رسول َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ ِقيلَ َيا

َياَمِة ُبِطَح لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ أَْوفََر ِمْنَها َحقََّها َوِمْن َحقَِّها َحلَُبَها َيْوَم وِْرِدَها إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْق
أُولَاَها  َما كَاَنْت لَا َيفِْقُد ِمْنَها فَِصيلًا َواِحًدا َتطَُؤُه بِأَْخفَاِفَها َوَتَعضُُّه بِأَفَْواِهَها كُلََّما َمرَّ َعلَْيِه

َسَنٍة َحتَّى ُيقَْضى َبْيَن الِْعَباِد فََيـَرى  ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَها ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف 
فَالَْبقَُر َوالَْغَنُم قَالَ َولَا َصاِحُب َبقَـرٍ  الله رسول َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ ِقيلَ َيا

ُبِطَح لََها بِقَاعٍ قَْرقَرٍ لَا َيفِْقُد ِمْنَهـا   َولَا غََنمٍ لَا ُيَؤدِّي ِمْنَها َحقََّها إِلَّا إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة
ـ  رَّ َشْيئًا لَْيَس ِفيَها َعقَْصاُء َولَا َجلَْحاُء َولَا َعْضَباُء َتْنطَُحُه بِقُُرونَِها َوَتطَُؤُه بِأَظْلَاِفَها كُلََّما َم

َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة َحتَّى ُيقَْضـى َبـْيَن   َعلَْيِه أُولَاَها ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَها ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه 
  ١ .»الِْعَباِد فََيَرى َسبِيلَُه إِمَّا إِلَى الَْجنَِّة َوإِمَّا إِلَى النَّارِ

اي كه زكات آن را نمي پـردازد، يقينـاً وقتـي روز قيامـت      طال و نقرههر صاحب (
پـس از آن،   شده، براي او صفحاتي از آتش گشوده و بر روي آتش داغ مي شـود و 

پهلو و پيشاني و پشت او با آن داغ و سوزانده مي شود و هر بـار كـه ايـن قطعـات     
داغ مي گردد، در مدت روزي كـه طـول آن   ) براي عذاب مجدد(سرد مي شود، باز 

پنچاه هزار سال است و اين وضع تا زماني كه ميان بندگان خـدا حكـم مـي شـود،     
                                           

  .٤/٥٥٤نگاه جامع االصول . ٩٨٧مشاره . ٢/٦٨٠کتاب زکاة، باب امث مانعین زکاة . مسلم. ١
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بهشـت، خـواه بـه سـوي دوزخ ـ معلـوم و        ادامه دارد، بعد راه او ـ خواه به سـوي  
  ) مشاهده مي شود

  در مورد شتر چه؟! صاي رسول خدا: سؤال شد
هر صاحب شتري كه حق آنها را نمي دهد و از جملـه حـق   : فرمودند صپيامبر

شتران، دوشيدن آنها و بخشيدن مقداري از آن شيردر روز آب دادن به آنهـا اسـت ـ    
باني وسيع و صاف بيشتر از آنچه قـبالً بـوده و داشـته    يقيناً وقتي روز قيامت شد، بيا
مي شود و حتي يك بچـه  ) و خود او به آنجا انداخته(است، براي شتران او گسترده 

مال مي كنند شترها با سم هاي خود او را لگدشتر هم از آنها ناپيدا نيست و همه آن 
 ز او بگزد بـال فاصـله  و با دندان هاي خود او را گاز مي گيرند و چون يكي از آنها ا

است و تـا   سال روزي كه طول آن پنچاه هزار ديگري بر او وارد مي شود، در مدت
وقتي كه ميان مردمان حكم مي شود، اين وضع ادامه خواهد داشـت و بعـد راه او ـ    

  .به سوي بهشت يا دوزخ ـ معلوم و مشاهده مي شود
  در باره گاو و گوسفند چه؟! صاي رسول خدا: گفته شد
گوسفندي كه حق آنها را ادا نمـي كنـد، يقينـاً وقتـي روز      و هر مالك گاو: فرمود

نجا و خود او به آ(گوسفند او گسترده  قيامت شد، بياباني وسيع و صاف براي گاو و
و حتي يك رأس از آنها هم ناپيدا نيست و بين آنها هيچ حيـواني  ) انداخته مي شود

دارد و همه با شـاخ هـاي خـود بـه او     گره شاخ و بي شاخ و شاخ شكسته وجود ن
گـاه  ي زنند و با سم هاي خود او را لگدمال مـي كننـد و هر  حمله مي كنند وشاخ م

و به همـان طريـق، او را   (يكي از آنها از او بگذرد، فوراً ديگري بر او وارد مي شود 
، در مدت روزي كه طول آن پنچاه هزار سـال اسـت تـا آنكـه     )له و پايمال مي كنند

ند به حساب بندگان مي رسد و ميان آنها به عدالت حكم مي شود، سـپس راه  خداو
  .)او ـ خواه به سوي بهشت يا دوزخ ـ معلوم و مشاهده مي شود

  درباره متكبران: مطلب دوم
خداوند نسبت ، تكبر و غرور در حكم و شريعت خداوند جرم بسيار سنگيني است

در و ند بندگان را زنده نموده روزي كه خداو. به متكبران بسيار خشمگين است
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، متكبران را در يك وضعيت بسيار حقارت آميز حشر ميدان حشر جمع خواهند شد
  : فرمودند صاهللا رسول روايت كردهأن را در حديثي كه امام ترمذي . خواهد كرد

لِ َيْغَشاُهْم الذُّلُّ ِمْن كُلِّ ُيْحَشُر الُْمَتكَبُِّرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة أَْمثَالَ الذَّرِّ ِفي ُصَورِ الرَِّجا«
  »َمكَاٍن

در پستي و كوچكي مانند مورچه حشر مي شوند، نهايت متكبران روز قيامت در (
  )1.حالي ذلت و نگون بختي از هر طرف آنان را احاطه كرده است

»كنند، در حالي كه كسي  عني مورچه است، معموالً مردم به آنها توجه نميبه م» الذَّر
  .آنها نمي شود، زير پا له و پايمال مي شوند متوجه
 صاهللا رسول كه روايت مي كنند ، مسلم و ترمذي از حضرت ابوهريرهبخاري

  : مودفر
  . َسمَّى بَِمِلِك اَألْمالَِكأَْخَنُع اَألْسَماِء ِعْنَد اِهللا َرُجلٌ ُت

  )پست ترين اسم نزد خداوند مردي است كه اسمش شاهنشاه باشد(
  .تنها خداوند شاهنشاه است: دمام مسلم آمده كه مي فرمايدر روايت ا

  : فرمود صده كه پيامبرروايت ش احمد از حضرت ابوهريره ودر روايت مسلم 
كَانَ ُيَسمَّى َمِلَك الْأَْملَاِك  ُه َوأَغَْيظُُه َعلَْيِه َرُجلٌأَغَْيظُ َرُجلٍ َعلَى اللَِّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوأَْخَبثُ«

  .٢»َك إِلَّا اللَُّهلَا َمِل
روز قيامت كسي است كه خـود  در انسان نزد خداوند  پست ترين و ذليل ترين (

  ).مي نامد) شاهنشاه(مالك را ملك اال
: ابن بطال مي گويد، نع يعني ذليل ترين و پست ترينخا: قاضي عياض مي گويد 
  .3گر اسم پست ترين اسم باشد مسمي هم از همه پست تر خواهد بودا

                                           
  ).٥١١٢: (مشاره) ٢/٦٣٥( : ة املصابيحامشك . ١
 .۹۱۴ مشاره. ۲/۶۱۹احادیث صحیحة  ةسلسل .٢
 . ١٠/٥٨٩فتح الباری . ٣
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گناهاني كه موجب سخن نگفتن خدا و عدم تزكيه  :طلب سومم
  شوند مي

مردم را از ارتكاب گناهـاني بـر حـذر مـي دارنـد كـه        ،نصوص فراواني درشريعت
از كثافت گناهان با عفـو و گذشـت    گويد و آنان را نمينش سخن يخداوند با مرتكب

  .د دادخواه و ايشان را عذاب دردناكي. دارد خويش پاكيزه نمي
يعنـي  ، ز جمله اين افراد كساني هستند كه احكام نازله خداوند را كتمان مي كنندا

ي كه بخاطر جلب رضايت و خشنودي حكام و دولت مردان، الماناحبار، رهبان و ع
. پوشانند حكم خداوند را مييا تحقيق مصلحتي، يا به دست آوردن متاع بي ارزشي، 

علماء يهـود و نصـاري   سط توحقانيت وي پنهان كردن صفات پيامبر اسالم و : مانند
  .در حالي كه پيامبر را بهتر از فرزندان خود مي شناختند

  : مي فرمايددر مورد آنها خداوند 

 m  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x
  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦
  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

  Æ  Å  Ä  Ã   Â  ÁÀ  ¿l ١٧٥ – ١٧٤: البقرة  
يـا  (دارنـد   نازل كرده است، پنهان مي) آسماني(كساني كه آنچه را خدا از كتاب (

) و نـاچيز دنيـا  (و آن را بـه بهـاي كـم    ) يازنـد  دست به تأويل ناروا و تحريـف مـي  
زيرا اموالي كه از رهگذر كتمان آيات . (خورند فروشند، آنان جز آتش چيزي نمي مي

آيـد، سـبب نـزول     ويل نارواي حقائق رحماني به دست مـي آسماني و تحريف و تأ
بـا  ) از آنان روگـردان بـوده و  (و روز رستاخيز خدا ) آنان به آتش دوزخ خواهد شد

پاكيزه ) از كثافت گناهان با عفو و گذشت خويش(گويد و آنان را  ايشان سخن نمي
اهي را با هدايت، اند كه گمر آنان كساني  . و ايشان را عذاب دردناكي است. دارد نمي

) دوزخ(چقـدر در برابـر آتـش    . اند خريداري كرده) مبادله و(و عذاب را با آمرزش 
  )!بردبارند
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، استگرفته خداوند متعال بر آنان خشم : ابن كثير در تفسير آيه چنين مي فرمايد
مستحق غضب الهي  بنا بر اين ، كتمان كردندق را دانش، حقايو با وجود علم  چون

 از كثافـات گنـاه  پـاك نمـي    آنها نگريسته نمـي شـود و   در روز قيامت به هستند و 
  .1، و عذاب دردناكي دارندگردند

  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه از حضرت ابوهريره
  .»َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أَلَْجَمُه اللَُّه بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ َيْوَم الِْقَياَمِة«
چيزي كه علم دارد مورد سؤال واقع شود و علم را كتمان كرد،  در موردكس هر(

  ).ن او انداخته مي شودالگام آتشين در ده در روز قيامت
  : در روايت ابن ماجه چنين آمده است 
ما من رجل حفظ علما، فسئل عنه، فكتمه إال جيء به يوم القيامة ملجوما بلجام «

  .٢»من نار
روز در ، و هنگان سؤال پرسيدن آنرا كتمان كند كه داراي علمي باشدهر انساني (

  ).ن او انداخته شده استاقيامت در حالي حاضر مي شود كه لگام آتشين در ده
سـوگندهاي خـود    بـر نقض كنندگان عهد و پيمان و آناني كه متاع اندك دنيـا را  

و ايمـان را   يعني براي متاع اندك دنيا سوگند دروغين مي خورند(ترجيح مي دهند 
خداونـد  ، مـورد خشـم الهـي قـرار مـي گيرنـد      ، )پول بي ارزشي مبادله مي كننـد ا ب

  : فرمايد مي

 m  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿
   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ì

   Ú  Ù  Øl ٧٧: آل عمران  
و مقامـات  از ماديات (كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي كمي (

اي در  بفروشند، بهره) گر شود دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه
گويد،  سخن نمي) با مرحمت(آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت 

                                           
  ).١/٣٦٣: (ابن كثري . ١
  ).١/٩٧(ترغيب و ترهيب حافظ منذري  . ٢
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ت  (و به آنان در قيامـت   پـاك  ) از كثافـات گنـاه  (نگـرد، و ايشـان را    نمـي ) بـا محبـ
  ) . سازد، و عذاب دردناكي دارند نمي

  : عالمه ابن كثير روايات زيادي را در ارتباط با تفسير اين آيه نقل كرده است
 كـه  روايت مي كند ابوذر زا صاحبان سنن و احمد امام مسلم وديثي كه ح -1

  : فرمودند صاهللا رسول
َزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم قَـالَ  ثَلَاثَةٌ لَا ُيكَلُِّمُهْم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا َيْنظُُر إِلَْيهِْم َولَا ُي«

َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ثَلَاثَ ِمَراًرا قَالَ أَُبو ذَرٍّ َخاُبوا َوَخِسُروا َمْن ُهْم الله رسول فَقََرأََها
   .»قَالَ الُْمْسبِلُ َوالَْمنَّانُ َوالُْمَنفُِّق ِسلَْعَتُه بِالَْحِلِف الْكَاِذبِالله رسول َيا

ند كه خداوند روز قيامت با آنان سخن نمي گويـد و بسـوي آنـان    هستسه گروه 
نگاه شفقت و مهرباني نمي اندازد و از آنان تجليل به عمل نمي آورد و بـراي آنـان   

  .در نظر گرفته است يعذاب دردناك
آنهايي كه ناكـام شـدند و ضـرر     ؟چه كساني هستند! اي پيامبر خدا: عرض كردم

  كردند؟ 
  .سه بار حديث را اعاده فرمودند صرپيامب

ش را جهت تكبر بر زمـين مـي كشـد و كسـي كـه      كسي كه لباس: فرمودند سپس
  .ساند و كسي كه نمام استرجنس خود را با سوگند دروغ به فروش مي 

  : فرمودند صاهللا رسول كه روايت مي كند بخاري و مسلم از عبد اهللا -2
ُع بَِها َمالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ ُهَو َعلَْيَها فَاجٌِر لَِقَي اللََّه َوُهَو َعلَْيِه َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َيقَْتِط

  . غَْضَبانُ
در ، دتصـاحب كنـ  مسـلماني را  مـال  به دروغ ياد كند تا را سوگندي  كه كسهر(

  ).خشمگين و نگران استخيلي روز قيامت خداوند را در حالي مالقات مي كند كه 
را در د خو مردي كااليكه  اهللا بن ابي اوفي روايت مي كندامام بخاري از عبد -3

به خـدا سـوگند يـاد    ، در حالي كه دروغ مي گفتبازار براي فروختن عرضه كرد و
را بخرند، بعد از ايـن جريـان    ، تا مردم آنكرد كه آن را به فالن مبلغ خريده است يم

  : ي ذيل نازل شد آيه

 m  Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿l  ٧٧: عمرانآل  
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اي در  كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي كمي بفروشـند، بهـره  (
  )آخرت نخواهند داشت

 كــه احمــد، ترمــذي و ابــوداود از ابــوهريره چنــين روايــت مــي كنــد امــام  -4
  : فرمودند صاهللا رسول

ْيهِْم، َولَا ُيَزكِّيهِْم، َولَُهْم َعذَاب أَِليم لَا ُيكَلُِّمُهْم اللَّه َيْوَم الِْقَياَمة، َولَا َيْنظُر إِلَ ثَلَاثَةٌ«
َباَيَع َرُجلًا بِِسلَْعٍة َبْعد الَْعْصر  َرُجلٌ َعلَى فَْضلِ َماٍء بِالْفَلَاِة َيْمَنُعُه ِمْن ِاْبن السَّبِيل، َوَرُجلٌ
َباَيَع إَِماًما لَا  ر ذَِلَك، َوَرُجلٌفََحلََف لَُه بِاَللَِّه لَأََخذََها بِكَذَا َوكَذَا فََصدَّقَُه َوُهَو َعلَى غَْي

  .»فَإِنْ أَْعطَاُه ِمْنَها َوفَى َوإِنْ لَْم ُيْعِطِه ِمْنَها لَْم َيِف  ُيَبايُِعُه إِلَّا ِلُدْنَياً
با سه گروه حرف نمي زند و بسـوي آنـان نگـاه شـفقت     روز قيامت داوند در خ(

عـذاب دردنـاك در نظـر گرفتـه      نمي اندازد و از آنان تجليل نمي كند و براي آنـان 
  :آن سه گروه عبارتند از، است
  .زاد بر مصرف خود را از مسافران منع مي كنندماكسي كه آب  -1 
بعد از عصر سـوگند دروغـين يـاد     كسي كه براي رواج دادن كاالي خودش -2 
قيد بعد از عصر احرازي نيست به اين معني كه سوگند دروغين در اوقـات  (كند  مي

 هاسـتد  و ين حكم را ندارد، بلكه بدان جهت است كه اغلب معـامالت و داد ديگر ا
  ).بعد از عصر انجام مي گيرد يا در آن ايام انجام مي گرفتند

ماند  امام به او چيزي بخشيد وفادار ميي دهد، اگر به امامي بيعت مكسي كه  -3 
  .)و گر نه بيعت را مي شكند

گفتن و نگـاه نكـردن و   سخن نن آنها را به و از جمله گناهاني كه خداوند مرتكبي
پاك نساختن تهديد مي كند، پير زنا كار، پادشاه دروغ گو، فقيـر متكبـر، نافرمـان از    

ر و كسي كه از ، ديوث، متكب)خود را به مرد تشبيه مي كند(پدر و مادر، زن مترجل 
  .كند، هستند عقب با زن جماع مي

  صاهللا رسـول  كـه  روايت مـي كننـد   مسلم و نسائي از حضرت ابوهريرهامام 
  : فرمودند
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َشْيٌخ  أَِليٌم لَا ُيكَلُِّمُهْم اللَّه َيْوَم الِْقَياَمة، َولَا َيْنظُر إِلَْيهِْم، َولَا ُيَزكِّيهِْم، َولَُهْم َعذَاٌب ثَلَاثَةٌ
  .١، َوَعاِئلٌ ُمْسَتكْبٌِرَزاٍن َوَمِلٌك كَذَّاٌب

ف نمي زند و بسوي آنـان نگـاه شـفقت    با سه گروه حر روز قيامتداوند در خ(
نمي اندازد و از آنان تجليل نمي كند و براي آنـان عـذاب دردنـاك در نظـر گرفتـه      

  .)گو و فقير متكبرپير زنا كار و پادشاه دروغ ،است

روايـت   باز عبد اهللا بن عمرد احمد و سنن نسائي و مسندر مستدرك حاكم 
  : فرمودند صاهللا رسول شده كه
  .٢العاق بوالديه، واملرأة املترجلة، والديوث: اهللا إليهم يوم القيامةنظرال ي ثالثةٌ
در روز قيامت خداوند به سه نفر نگاه نمي كند، كسي كه از پدر و مادرش (

  .)ديوثو  ي كه خود را به مرد تشبيه مي كندنافرماني كند، زن
  : فرمودند صاهللا رسول روايت شده كه از ابوهريره
  .٣أِْتي اْمَرأََتُه ِفي ُدُبرَِها لَا َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيِهإِنَّ الَِّذي َي

كسي كه از راه عقب با همسرش مجامعت كند، روز قيامـت خداونـد بسـوي او    (
  ).نگاه نمي كند

  : فرمودند صاهللا رسول شده كهروايت در بخاري و مسلم از ابوهريره 
  .٤ُه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِةَمْن َجرَّ ثَْوَبُه ُخَيلَاَء لَْم َيْنظُْر اللَّ

روز قيامت خداوند بسوي كساني كه بدليل غرور و تكبر لباسهايشان را بر زمين (
  ).كش مي دهند، نگاه شفقت نخواهد كرد

إِلَْيِه َيْوَم الْإِْسَبالُ ِفي الْإَِزارِ َوالْقَِميصِ َوالِْعَماَمِة َمْن َجرَّ ِمْنَها َشْيئًا ُخَيلَاَء لَْم َيْنظُْر اللَُّه 
  ٥. الِْقَياَمِة

                                           
 . ۳۱۹۴مشاره . ۳/۷۴صحیح جامع الصغیر  .١
 . ٣/٧٤صحیح جامع صغیر. ٢
 . ٢/۱۸۴مشکاة املصابیح . ٣
  . ٢/۴۷۲مشکاة املصابیح . ٤
 ٢/۴۷۲مشکاة املصابیح  .٥
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دراز كردن و فرو گذاشتن، در شلوار و پيراهن و عمامه هست، كسي كه چيـزي  (
  )را از روي تكبر بر زمين بكشد، خداوند در روز قيامت به او نگاه نمي كند

  ثروتمندان خوش گذران : مطلب چهارم

د و با بـودن ماديـات   روز قيامت زندگي بركساني كه همواره گرايش به ماديات دارن
نـگ  تنفس راحت مي كشند و از نعمت هاي مادي دنيا به كثرت بهره مـي جوينـد،   

هركس در دنيا خود را زياد سـير كنـد، گرسـنگي او    : دندمي شود رسول اكرم فرمو
مـده  ترمذي، ابن ماجه و مسـتدرك حـاكم آ  در سنن  وروز قيامت طوالني مي شود 

  : يارانش فرمودخطاب به يكي از  صرسول اكرم: است
  ١. كُفَّ َعنَّا ُجَشاَءَك فَإِنَّ أَكْثََرُهْم ِشَبًعا ِفي الدُّْنَيا أَطَْولُُهْم ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمِة

كه در زندگي دنيا بيشتر سير هستند، روز  چون كساني، از پر خوري دست بردار(
  )ماندقيامت بيش از ديگران گرسنه خواهند 

صاحبان ثروت زياد و دارندگان وسـايل گسـترده   كه ست در حديثي ديگر آمده ا 
مگـر اينكـه ثـروت را در راه    زندگي، روز قيامت كمتر از ديگران بهره خواهند برد، 

  : روايت شده در بخاري و مسلم از حضرت ابوذرنيكي صرف كرده باشند، 
أَْعطَاُه اللَُّه َخْيًرا فََنفََح ِفيِه َيِميَنُه َوِشَمالَُه ِنَّ الُْمكِْثرِيَن ُهْم الُْمِقلُّونَ َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَّا َمْن إ

  ٢. َوَبْيَن َيَدْيِه َوَوَراَءُه َوَعِملَ ِفيِه َخْيًرا
ناني كـه خداونـد بـه آنـان     مگر آ. اند روز قيامت ثروت زياد، مستمندان  صاحبان(

بـه   و بوسـيله آن ثـروت   راست جلو و عقب انفاق مي كنند ثروت داده و به چپ و
  )دازندتحصيل نيكيها مي پر

از او جلو مي انـدازد،  و ديگران را  قلت حسنات موجب به تأخير افتادن مي شود
  : مودفر صرسول اكرم روايت شده كهدر سنن ابن ماجه از حضرت ابي ذر 

                                           
  ۱۹۵۰: نث صحيح قرار داده است ومشاره آلباين آن را از احاديآشيخ  .١
  . ١٩٥٠مشاره / ٢/١٦٥. صحیح جامع الصغیر. ٢
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َهكَذَا َوكََسَبُه ِمْن الْأَكْثَُرونَ ُهْم الْأَْسفَلُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَّا َمْن قَالَ بِالَْمالِ َهكَذَا َو
  ١. طَيِّبٍ
ترقرار دارنـد، مگـر كسـاني كـه     وت زياد روز قيامت در درجـه پـايين  صاحبان ثر(

از راه حالل بـه دسـت آمـده     آمدشانر راه خير انفاق كنند و پول و دراموالشان را د
  ).باشد

د بار خـو ، كساني كه بوسيله مال و متاع دنيا: به ما خبر داده است صرسول اكرم
ها و شـرايط دشـوار را    دنهرروز قيامت توان عبور كردن از گدر اند،  را سنگين كرده

از شـوهرم  : مـي گويـد   روايت شده كهدر شعب ايمان از ام درداء ، د داشتننخواه
  چرا مانند فالني در صدد بدست آوردن مال دنيا نيستي؟: ابي الدرداء پرسيدم

   :فرمود كه ميشنيدم  صاهللا رسول از: گفت 
  .٢إن أمامكم عقبة كئودا ال جيوزها املثقلون

آنهـا   ننـد از صاحبان ثروت نمـي توا  كه داريدو پيش ردر را  يهاي دشوار گردنه(
  .)عبور كنند

  مكاران  ييرسوا: مطلب پنجم

  : فرمود صروايت شده كه رسول خدا باز ابن عمر
َياَمِة ُيْرفَُع ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء فَِقيلَ َهِذِه غَْدَرةُ فُلَاِن إِذَا َجَمَع اللَُّه الْأَوَِّلَني َوالْآِخرِيَن َيْوَم الِْق

  ٣.ْبنِ فُلَاٍن
براي هر مكـار و  ، نددروز قيامت گرد آورده شدر  پيشينيان و گذشتگانوقتي كه (

و گفته مي شود اين مكـرو فريـب فالنـي     گرددفريب دهنده پرچمي بر افراشته مي 
  .)فرزند فالني است

                                           
  ۱۷۶۶و مشاره آن ) ۴/۳۶۴(حاديث الصحيحة سلسلة اال .١
  ).۵۲۰۴: (و مشاره آن) ۲/۶۰۷: (شكرة .٢
 ۱۷۳۵و مشاره آن ) ۳/۱۳۵۹: (مسلم .٣
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پرچم بزرگ كه فقط : ، لواءدهد، ولي بدان وفا نمي كند پيمان ميسي كه ك: رغاد
  . فرمانده لشكر آن را در اختيار دارد

او اسـت،   مكـر و  غدر عالمتپرچمي كه  يو مكار غادربراي هر در روز قيامت 
   دمأل عام خوار و ر سوا گرد و تا در حضوربر افراشته مي شود، 

سعيد، پرچم پشت انسان غادر گذاشته مـي شـود،   بنا به حديث امام مسلم از ابي 
  : مي فرمايد

  ْسِتِه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء ِعْنَد 
  . )روز قيامت براي هر خيانتكاري پرچمي در پشتش بر افراشته مي شود(

تـر  رد به نوع و كيفيت غدر و مكـر، هرچـه بزرگ  بزرگي و بلندي پرچم بستگي دا
در صـحيح مسـلم از ابـي    خواهد شد، تا بيشتر رسوا گـردد،   ترم بلندباشد پرچم ه

  : فرمودند صرسول اكرم روايت شده كهسعد 
  ١َعامٍَّة ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ُيْرفَُع لَُه بِقَْدرِ غَْدرِِه أَلَا َولَا غَاِدَر أَْعظَُم غَْدًرا ِمْن أَِمريِ

اش بر افراشته مي شود، آگـاه   ف وعدهندازه خال هي بپرچم ريخيانتكابراي هر (
  ).از مكر حاكم بزرگتر نيست كريباشيد، هيچ م

ضـرر و   چـون مكر و فريب حاكم بدان جهت بزرگترين فريب تلقي مـي شـود،    
، حـاكم  يـا اينكـه چـون   سرايت مـي كنـد،    ها آثار مخرب آن به تمام رعيت و ملت

  .ف وعده و فريب كاري ندارده خالي قدرت و سلطه است و هيچ نيازي بادار

  سرقت از بيت المال و اموال غنيمت: مطلب ششم

به صورت پنهاني، گناهي است كه حرص و طمـع   غلول يعني برداشتن مال غنيمت
خداوند متعـال چنـين كسـاني را در روز قيامـت بـه      را در خود پنهان ساخته است، 

ه را دزديده همـراه خـود بـه    چون آنچ رسوايي در انظار عمومي، تهديد كرده است،
  : قيامت مي آورد، خداوند مي فرمايد

                                           
 ۱۷۳۵و مشاره آن ) ۳/۱۳۵۹: (مسلم .١
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 m  u      t  s  r   q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g
  w  vl ١٦١: آل عمران   

كس خيانت ورزد، در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانت كـرده اسـت   و هر(
ره آنچـه كـرده   آورد، سپس به هركسي پاداش و پـاداف  مي) به صحنه محشر(با خود 

  )  . شود، و بدانان ستم نخواهد شد است به تمام و كمال داده مي
غادر روز قيامت در حالي به ميدان حشـر  : قرطبي در تفسير آيه مذكور مي فرمايد

مي آيد كه مال دزديده شده از غنيمت را بر كول خود حمـل نمـوده و از حمـل آن    
ـ ، شخيـانت  ندبـر مـال شـ    آن خوف زده مي شود وبـا  رنج مي برد، از صداي وبيخ ت

  1.گردد مي
والن دوايرحكومتي، كارمندان و مديران در اموال ئخيانت حكام، دولت مردان، مس

با چنـدين   صاكرم رسول، عمومي متعلق به بيت المال نيز غلول محسوب مي شود
هريره را براي امت به تصوير مي كشد، ابوحديث مبارك چگونگي حمل بار خيانت 

  : فرمود روايت مي كند كه صااز رسول خد
َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ذَاَت َيْومٍ فَذَكََر الُْغلُولَ فََعظََّمُه َوَعظََّم أَْمَرُه ثُمَّ  اهللا رسول قَاَم ِفيَنا

 اهللا رسـول  ولُ َيـا قَالَ لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرقََبِتِه َبِعٌري لَُه ُرغَاٌء َيقُ
أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَـى  

لَْغُتَك أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْب اهللا رسول َرقََبِتِه فََرٌس لَُه َحْمَحَمةٌ فََيقُولُ َيا
أَِغثْنِـي   اهللا رسول لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرقََبِتِه َشاةٌ لََها ثَُغاٌء َيقُولُ َيا

ـ   ِه فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَـى َرقََبِت
أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك لَا أُلِْفَينَّ  اهللا رسول َنفٌْس لََها ِصَياٌح فََيقُولُ َيا

أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا  اهللا رسول أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرقََبِتِه رِقَاٌع َتْخِفُق فََيقُولُ َيا
ُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك لَا أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم َيجِيُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى َرقََبِتـِه َصـاِمٌت   أَْمِل

  .٢أَِغثْنِي فَأَقُولُ لَا أَْمِلُك لََك َشْيئًا قَْد أَْبلَْغُتَك اهللا رسول فََيقُولُ َيا

                                           
 ۴/۲۵۶: تفسري قر طيب .١
 )۲/۱۴۵(تفسري ابن كثري  .٢



  
  
  

   199                                           سيماي روز رستاخيز  
 

ال غنيمـت سـخن   ميان ما بلند شد و دربـاره خيانـت در مـ    صاهللا رسول روزي(
طـوري  : گفت، آن را خيانتي بزرگ معرفي كرد و خطرناك جلوه داد، سـپس فرمـود  

نباشد كه روز قيامت بعضي از شما در حالي بياييد كه بر گردن او شتري سوار است 
از من تقاضاي كمك مي كند، و مـن   او فغان در آمده است وو كه از دست او به آه 

اختياري ندارم، و در اين باره احكام خـدا را ابـالغ   در پاسخ به تقاضايش مي گويم، 
  .ام هنمود

مي كشد و او  ست و شيههاكسي را روز قيامت نبينم كه اسبي كه بر گردنش سوار
ابـالغ   اختيـاري نـدارم، بـا   : مرا ياري كن و من مي بگـويم  اي پيامبرخدا: مي گويد

  .ام حكام خداوند به رسالتم عمل نمودها
بينم، حاضر مي شود در حـالي كـه بـر گـردنش گوسـفندي      كسي را روز قيامت ن

اي : از من تقاضاي كمك مـي كنـد و مـي گويـد    و سوار است و بع بع مي كند، و ا
 .ما هام عمـل كـرد   يم، هيچ اختياري نـدارم، بـه وظيفـه   پيامبر مرا ياري كن و من بگو

مـات و گزينـه   با ذكر تمام چيزها از قبيل حيوانات، انسانها، طال و نقره كل اهللا رسول
  ).را بكار بردند مذكور

ي مباركه مذكور روايات فراوانـي را در مـورد غلـول نقـل      ابن كثير در تفسير آيه
: يـد سـاعدي اسـت كـه مـي فرمايـد      فرموده است، يكـي از آنهـا حـديث ابـي حم    

مردي از قبيله ازد به نام ابن تبيه را براي جمـع آوري صـدقات، بـر     صخدا رسول
اين مقـدار بـراي   : ات را جمع كرد و پيش پيامبر آمد و گفتگماشت، آن مرد صدق

  .شما و اين قسمت هم مال من است
  : منبر رفت و فرمود باالي صپيامبر

ُر َما َبالُ الَْعاِملِ َنْبَعثُُه فََيأِْتي َيقُولُ َهذَا لََك َوَهذَا ِلي فََهلَّا َجلََس ِفي َبْيِت أَبِيِه َوأُمِِّه فََيْنظُ
ُه أَْم لَا َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَا َيأِْتي بَِشْيٍء إِلَّا َجاَء بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة َيْحِملُُه َعلَى أَُيْهَدى لَ

  .١َرقََبِتِه إِنْ كَانَ َبِعًريا لَُه ُرغَاٌء أَْو َبقََرةً لََها ُخَواٌر أَْو َشاةً َتْيَعُر

                                           
 ۱۴۵/ ۲تفسیر ابن کثیر  .١
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اليـات فرسـتاده   ول زكـات و جمـع م  چه شده اسـت كسـاني را كـه بـراي وصـ     (
به من هديـه شـده   ( اين مال شما است، و اين از آن من است؟: گويند د، ميشون مي

و مادرش مي نشست، آنگاه برايش مشـخص مـي شـد كـه      درخانه پدر اگر، )است
يي كه روح محمـد در قبضـه اوسـت،    به همان خدا د يا خير؟او داده مي شه هديه ب

روز قيامت در حالتي حاضر مي شود ، دكس اندكي از اموال عمومي را سرقت كنهر
اگر شـتري باشـد، گوسـفندي    . كه مال سرقت شده را بركول خود حمل كرده است

   .)با صداي مخصوص به خودش به صدا در مي آيد گاوي باشد يا باشد

  زمين     غصب كردن: مطلب هفتم

  : فرمود صرسول اكرم روايت شده كه باز عبداهللا بن عم
  ١. الْأَْرضِ َشْيئًا بَِغْيرِ َحقِِّه ُخِسَف بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى َسْبعِ أََرِضَنيَمْن أََخذَ ِمْن 

به ناحق بگيرد، روز قيامت همان نقطه زمين تا هفت طبقه او را  كس زميني راهر(
   )در خود فرو مي برد

  )رو انسان دو(ذوالوجهين : مطلب هشتم

يـك   در منافق صفت هستند كه هرگز و رو هاي دو بدترين مردم روز قيامت انسان
ي  د گل آفتابگردان با هركس به چهـره مانن، موضع واحد نيستنديك حالت و داراي 

 اند كه روايت كرده در بخاري ومسلم از حضرت ابوهريرهرو به رو مي شوند، ديگر 
  : فرمود صرسول اكرم

  ٢. ي َهُؤلَاِء بَِوْجٍه َوَيأِْتي َهُؤلَاِء بَِوْجٍهَتجُِدونَ َشرَّ النَّاسِ ذَا الَْوْجَهْينِ الَِّذي َيأِْت
با  .و منافق صفت هستند رو بدترين مردم روز قيامت كساني را مي يابيد كه دو( 
  )شده رو به رو مي گردندكس به چهره مبدل هر

                                           
 خباري، كتاب الرقاق، باب امث من ظلم شيأ من االرض  .١
 ۴۸۲۰و مشاره آ ن )۲/۵۷۸: (مشكوه املصابيح .٢
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 .دربعضي روايات آمده است كه اين گونه انسانها روز قيامت زبان آتشـين دارنـد  
كـه،   دارمي و ابولعلي از حضرت ياسر بن عمار روايت مي كننـد ، داوود بخاري، ابو
  : فرمود صرسول اكرم

       .١َمْن كَانَ لَُه َوْجَهاِن ِفي الدُّْنَيا كَانَ لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِلَساَناِن ِمْن َنارٍ
انش روز قيامت زبـاني از آتـش در دهـ   داراي دو چهره باشد، در دنيا  هركس در(

  ).دگذاشته مي شو

   كه با مردم فاصله مي گيرند حكامي: مطلب نهم

رسـول  كـه   ابو داوود، ابن ماجـه وحـاكم از ابـي مـريم ازدي روايـت مـي كننـد       
  : فرمود صاكرم

َمْن َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فَاْحَتَجَب ُدونَ َحاَجِتهِْم َوفَاقَِتهِْم َوفَقْرِِهُم اْحَتَجَب 
   ٢..لِْقَياَمِة َعْن ُخلَِّتِه َوَحاَجِتِه َوفَقْرِِه َوفَاِقِتِهاللَُّه َيْوَم ا

هركس واليت امور مسلمانان را عهده دار شود و از برآوردن نياز وحاجـت فقـر   (
خداونـد نيـز روز قيامـت خـود را از تـامين      ، و گرسنگي آنـان خـود را دور بـدارد   

  )كند هاي او رسيدگي نميزهايش دور مي دارد، يعني به نيازنيا

  تكدي گري بي نياز: دهممطلب 

مت در حالي محشور مـي شـود   ، روز قياتكدي كردن بپردازدكسي كه بدون نياز به 
، اوودابـود ، اش گويي شانه شده اسـت، يعنـي زخمـي و مخـدوش اسـت      كه چهره
 كـه  بـن مسـعود روايـت مـي كننـد      نسايي و دارمـي از حضـرت عبـد اهللا   ، ترمذي
  : فرمودندصاهللا رسول

                                           
  ۸۹۲و مشاره آ ن )۲/۵۸۴: (ةصحيحالسلسلة احاديث  .١
  )۶۴۷۱(ومشاره آ ن) ۵/۳۶۸: (صحيح اجلامع الصغري .٢
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أَلَ َولَُه َما ُيْغنِيِه َجاَءْت َمْسأَلَُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُخُدوًشا أَْو ُخُموًشا أَْو كُُدوًحا ِفي َمْن َس
  ١. َوَما ُيْغنِيِه قَالَ َخْمُسونَ ِدْرَهًما أَْو ِقيَمُتَها ِمْن الذََّهبِ اهللا رسول َوْجهِِه ِقيلَ َيا

، در روز قيامـت بـا صـورتي    كس در حالي كه كفاف زندگي دارد، تكدي كندهر(
   .زخمي و خون آلود و داغ شده حشر مي شود

  ي كفاف چقدر است؟ اندازه صاي رسول خدا: اصحاب گفتند
  .)پنجاه درهم يا برابر قيمت آن طال: فرمود

  انداختن آب دهن بسوي قبله : مطلب يازدهم

رو از  صاهللا ، به همين جهت در احاديـث رسـول  سمت قبله محترم و مقدس است
  . كردن يا پشت نمودن به قبله هنگام قضاي حاجت، نهي شده است

ن اب دهـ ، انـداختن آ فرمـوده نهـي  از آن  صاهللا رسـول  و از جمله كارهايي كـه 
ه در صـحيح خـود از ابـن    يمـ ، بزاز در مسند و ابن حبان و ابن خزبسوي قبله است
  : اند كه فرمود عمر روايت كرده

  ٢هي يف وجه صاحبهايامة والنخامة يف القبلة يوم القتبعث 
كس آب دهان را به سوي قبله پرت كند، در روز قيامـت بـه سـوي خـودش     هر(

  .)برگردانده مي شود
 كهيمان روايت مي كنند  بندرسنن، ابن حبان در صحيح خود از حذيفه  داود ابو
  : فرمودند صاهللا رسول

  .٣من تفل جتاه القبلة؛ جاء يوم القيامة وتفلته بني عينيه
يد كه آب دهـن  يندازد؛ روز قيامت در حالتي مي آب دهن بقبله آكس بسوي هر(
  )خواهد بود) اش يعني بر پيشاني(يان دو چشم هايش او م

                                           
 ۴۹۹: و مشاره آن. ةاديث ا لصحيحسلسلة االح .١
  . ٢٩٠٧مشاره  ٣٣ظ٣صحيح جامع الضغري . ٢
  .٢٢٢صحیحة مشاره الاحادیث  سلةلس. ٣



  
  
  

   203                                           سيماي روز رستاخيز  
 

  كس خواب دروغين گويد هر: دوازدهممطلب 

گـره  را جو  ي دانهو دكه شود  او امر ميه كسي خواب دروغين گويد، روز قيامت ب
 دادنـش كه صاحبان سخن راضي به گوش  كس سخن كساني را گوش كندزند، هرب

  . مي شود هريختسرب گداخته  شنيستند، روز قيامت در گوش هاي
ت ابــن عبــاس روايــت مــي كنــد كــه امــام بخــاري در صــحيح خــود از حضــر

  : فرمودند صاكرم رسول
َعلَ َوَمْن اْسَتَمَع إِلَى َمْن َتَحلََّم بُِحلْمٍ لَْم َيَرُه كُلَِّف أَنْ َيْعِقَد َبْيَن َشِعَريَتْينِ َولَْن َيفْ«

   .١»َحِديِث قَْومٍ َوُهْم لَُه كَارُِهونَ أَْو َيِفرُّونَ ِمْنُه ُصبَّ ِفي أُذُنِِه الْآُنُك َيْوَم الِْقَياَمِة
 دون را نديده است، مـا موريـت مـي يابـد كـه      هركس خوابي را بيان كند كه آ( 
كس به سخنان كسـاني  ن كند و هرد چنيگز نمي توانگره زند، البته هررا ي جو  دانه

گوش فرا دهد در حالي كه آنها به كـارش راضـي و خوشـنود نباشـند، روز قيامـت      
  .)سرب گداخته شده در گوش هايش ريخته مي شود

                                           
 ) ۱۲/۴۲۷: ( صحيح خباري، كتاب تعبري رويا،  باب من كذب يف حلم، فتح الباري .١
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   نتقيماحوال : مبحث سوم

  هستند أمانمتقين در : مطلب اول

، دشـون نمـي   حتياسختي و نـار دچار هنگام وحشت مردم، گروهي از بندگان خدا 
هستند آنها در آرامش كامل به سر مي برند، آنها همان دوستان وقتي ديگران پريشان 

انـد   خطرناك آستين همت را باال كشـيده  خدا هستند كه جهت آمادگي براي آن روز
ز قبـر، فرشـتگان   اند، هنگام بيرون آمدن ا و نيايش مهيا نموده و خود را براي عبادت

  : را از هر ترس و هراسي امين مي دارندآيند و آنها  به استقبالشان مي

 m   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ ´  ³  A
  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC  B

   V  U  TS  RQP   O  N
  Wl ١٠٣ – ١٠١: األنبياء  
قبالً بديشـان  ) به خاطر ايمان درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده(آنان كه (

   . شـوند  دور نگاه داشته مي) و عذاب آن(ني از دوزخ ايم، چنين كسا وعده نيك داده
شـنوند و بلكـه در ميـان آنچـه خـود       آنان حتّـي صـداي آتـش دوزخ را هـم نمـي     

) رسـتاخيز نـه تنهـا   (هـراس بـزرگ     برند  خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر مي مي
بـراي  شـتابند و   به اسـتقبال آنـان مـي   (سازد، و بلكه فرشتگان  ايشان را غمگين نمي
ايـن همـان روزي   :) گوينـد  و بديشان مي(گردند  پذيرايشان مي) تبريك و شاد باش

  ) . شد است كه به شما وعده داده مي
هراس و وحشت بزرگ همان سختي و مشكالتي است كه هنگام بيرون آمـدن از  

  : قبر دامنگير آنها مي شود، خداوند مي فرمايد

 m    Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  
   Ö   Õ  Ô  Ól ٤٢: إبراهيم .   
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نـه، بلكـه   .  (خبـر اسـت   كنند بـي  گمان مبر كه خدا از كارهائي كه ستمگران مي(
از خـوف و هـراس   (كند كـه چشـمها در آن    آنان را به روزي حوالت مي) مجازات

  ).ماند باز مي) بيند چيزهائي كه مي
آرام ! نـدگان خـدا  بدر آن روز هولناك منادي رحمان بانك بـر مـي آورد كـه اي    

  : بگيريد و هراسي به دل راه ندهيد

 m   �  ~  }  |  {   z  y  x  w   v   u  t
  £  ¢  ¡l ٦٩ – ٦٨: الزخرف  

كـه عـذاب و عقـابي    (امروز نه بيمي بر شـما اسـت   ! من) پرهيزگار(اي بندگان (
ايمـان  هـاي مـا    آن بندگاني كه به آيـه  .و نه غم و اندوهي داريد) ن شودگريبانگيرتا

  ) . اند بوده) آفريدگار خود(اند و مسلمان و مطيع فرمان  آورده

 m  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Y  XW  V  U  T  S      R  Q  P  O  N  M

  b  a  `  _  ^   ]\  [  Zl ٦٤ – ٦٢: يونس  
از خـواري در دنيـا و   (ترسـي بـر آنـان    ) سـبحان (بيگمان دوستان خداوند ! هان(

دوسـتان  (  گردنـد  غمگـين نمـي  ) بر از دست رفتن دنيا(نيست و ) عذاب در آخرت
بـه  (بـراي آنـان در دنيـا       . انـد  اند و تقوا پيشه كرده كسانيند كه ايمان آورده) خداوند

) بختي و نيكبختيبه خوش(بشارت ) در هنگامه رستاخيز(و در آخرت ) هنگام مرگ
دا بـه پيغمبـرانش مبنـي بـر پيـروزي و      هائي كه خـ  يعني وعده( سخنان خدا،. است

چيزي كه در دنيـا  (اين . ناپذير است تخلّف) بهروزي و سعادت دو جهان داده است
  ) . رسيدن به آرزو و رستگاري بزرگي است) شود و آخرت بدانان مژده داده مي

ايـن اسـت   برنـد   سر ميه بعلت اينكه بندگان متقي خداوند در آرامش و اطمينان 
ا با عبادت بـه  ها راز خدا زندگي را سپري كردند، شب با قلبي آباد به ترسكه در دنيا 

ها را تشنه ماندند و براي ديدار خداوند در روز واپسـين خـود   صبح رساندند و روز
  : را مهيا ساختند، پروردگار حال آنها را اينگونه بيان مي فرمايد

 m  k  j  i  h  g   f  e  dl ١٠: اإلنسان  
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روز بـس ترشـرو و سـخت    ) عـذاب (؛ از  ترسـيم  پروردگارمان مي) از عذاب(ما (
  )اخموئي

كسي كه در زندگي دنيا داراي چنين حالتي باشد، در روز قيامـت از هـر بـدي و    
  : گزندي دور خواهد ماند و آرامش كامل به دست خواهد آورد

 m  t  s  r  q      p   o       n  m  ll ١١: اإلنسان  
دارد، و ايشـان   وند آنان را از شرّ و بالي آن روز محفوظ ميبه همين خاطر، خدا(

اند، خداونـد بهشـت و    رساند و در برابر صبري كه نموده را به خرّمي و شادماني مي
  ) كند جامه ابريشمين را پاداششان مي

  : فرمود صاهللا رسول كهابو نعيم در حليه از شداد بن اوس روايت مي كند 
ال أمجع على عبدي خوفني وال أمجع له أمنني إذا أمنين يف  وعزيت: يقول اهللا عز وجل

   .١الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافين يف الدنيا أمنته يوم القيامة
ام، من براي بنده خودم دو امـن و   ت و بزرگيسوگند به عز: خداوند مي فرمايد( 

كـه در امـان   دو خوف را جمع نمي كنم، اگر بنده در دنيا از من نترسد و فكر كنـد  
است، روز محشر او را از خود مي ترسـانم و او اگـر در دنيـا از مـن بترسـد، روز      

   ).محشر او را در امان قرارخواهم داد
فزوني اخالص بنده در دنيا موجب اطمينان بيشتري در قيامت مي شـود، بنـا بـر    

ت از انـد، در روز قيامـ   مان خود را قاطي ظلم و شرك نكـرده اين يكتاپرستاني كه اي
خوردار هستند، جواب ابراهيم در مقابل قوم مشركش كـه او را از  نان كاملي براطمي

  : بت ها مي ترسانند، از اين مقوله است

 m  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
   Ü  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï

  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al   

   ٨٢ - ٨١ :األنعام

                                           
 ۷۴۲: و مشاره آ ن۲/۳۷۷: سلسلة االحاديث الصحيحه .١



  
  
  

   207                                           سيماي روز رستاخيز  
 

آن را ) جان است و بـت نـام دارد و از روي نـاداني    بي(چگونه من از چيزي كه (
ترسـيد كـه بـراي     ؟ و حال آن كه شـما از ايـن نمـي    ترسم سازيد مي مي) خدا(انباز 

سـازيد   چيزي را انباز مـي ) جهان كه همه كائنات گواه بر يگانگي او است(خداوند 
؟ پس كدام يك  آن براي شما نفرستاده است) ستشحقّانيت پر(كه خداوند دليلي بر 

و نترسـيدن از  (تـر بـه امـن و امـان      شايسـته ) پرست و خداپرست بت(از دو گروه 
  ؟)كـه درسـت كـدام و نادرسـت كـدام اسـت      (دانيد  است، اگر مي) مجازات يزدان

) پرسـتش چيـزي بـا خـدا    (كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شـرك  
راه حـق و  (يافتگـان   باشند، امن و امـان ايشـان را سـزا اسـت، و آنـان راه      نياميخته
    ) هستند) حقيقت

  ي عرش ياران سايه: مطلب دوم

مواجـه   ييروزي كه مردم در ميدان محشر در گرماي سوزان آفتاب بـا سـختي هـا   
تـوان تحمـل آن را ندارنـد، گروهـي از      تـاب و بلند و محكم  يشوند كه كوهها مي

به سـر مـي برنـد و از    و اطمينان  شزير سايه عرش الهي در نهايت آرامبرگزيدگان 
  .حتي و هراسي كه ديگران را فرا گرفته گزندي نمي بينندااين نار

خون  با، عقيده اسالمي ي آهنيني هستند اراده داراي همتي واال و عزم واين دسته 
مت مي كـرد و  حكواسالم بر آنها  متعاليارزشهاي زيرا ، و گوشت آنها عجين شده

  .ي فراواني بود ميزان اسالم داراي اهميت و وزنه يا مشغول كرداري بودند كه در
وجود قدرت و امكانات فـراوان، از  كه با  است يامام عادليكي از اين راد مردان 

با عدالت رفتار مي كند و ميان انسانها  و  طغيان و فساد كردن فرسنگها فاصله گرفته
  . مي كندپياده و اصول شرعي با موازين و قسط را مطابق  لعد

كه توام با بندگي خداوند پرورش يافته و نفس اماره را با است جواني يكي ديگر 
و پاسـخ رد داده  ، به هـوس و خواسـته هـاي نفـس امـاره     و كرده  ارهلگام تقوي م

  . گناه سپري نموده است هعمرش را بدون آاليش ب
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مساجد خدا را آبـاد كـرده و در فضـاي     ،كساني كه با طاعت و بندگييگي ديگر 
روح ، گاه از مساجد جدا شـوند احساس سكون و آرامش مي كنند و هرمعنوي آنها 

  . و روانشان همواره متوجه مسجد خواهد بود
كه صرفا بخاطر خداوند با همـديگر محبـت و دوسـتي    هستند كساني يكي ديگر 

در نيكـي و   شانا ييگردهما، است بخاطر خداوندآنها فقط پيوند برادري  و مي كنند
   .جدايي آنها نيز مبتني بر اعمال نيك خواهد بودتقوي و اصالح است و 

زيباترين زن ها براي شان در شكل كه زمينه گناه و فتنه هستند  كسانييكي ديگر 
عملـي خـالف ميـل     بكـ نمي گـزارد مرت خدا  اما تقوي و ترس از، فراهم مي شود
  .پروردگار شوند

و انفـاق  كه فقط براي خشنودي خداوند انفاق مي كنند،  هستنداني كسيكي ديگر 
ي كه خود هـم از آن اطـالع پيـدا    ا هآنها در پنهانترين شيوه صورت مي گيرد، به گون

  .نمي كنند
 است و خوف خداوند ازر و مملو كه دلهايشان سرشا هستندكساني آخرين گروه 

  . يزنداشك مي ر، عالم تنهايي در ترس و خوف آن اثربر 
روايـت  يار وفـادار پيـامبر،   حضرت ابي هريره  از ح خوديصح بخاري ومسلم در

  : فرمودند صرسول اكرمكه  دمي كن
َربِِّه َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهْم اللَُّه ِفي ِظلِِّه َيْوَم لَا ِظلَّ إِلَّا ِظلُُّه الْإَِماُم الَْعاِدلُ َوَشابٌّ َنَشأَ ِفي ِعَباَدِة 

ُمَعلٌَّق ِفي الَْمَساجِِد َوَرُجلَاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه اْجَتَمَعا َعلَْيِه َوَتفَرَّقَا َعلَْيِه َوَرُجلٌ َوَرُجلٌ قَلُْبُه 
طَلََبْتُه اْمَرأَةٌ ذَاُت َمْنِصبٍ َوَجَمالٍ فَقَالَ إِنِّي أََخاُف اللََّه َوَرُجلٌ َتَصدََّق أَْخفَى َحتَّى لَا 

  .١ُق َيِميُنُه َوَرُجلٌ ذَكََر اللََّه َخاِلًيا فَفَاَضْت َعْيَناُهَتْعلََم ِشَمالُُه َما ُتْنِف
اي به جز سايه خداونـد وجـود نـدارد     هفت گروهند كه در روزي كه هيچ سايه(

پيشه، جواني كـه در عبـادت    رهبر عدالت. گيرد خداوند آنها را زير سايه خودش مي
ست، و دو نفري كه در راه خدا رشد كرده باشد، و مردي كه قلبش به مسجد معلق ا

خدا با يكديگر دوست شده و نشست و برخاستشان به خاطر خدا باشـد، و مـردي   

                                           
 » جلس فی مسجد من« خباری کتاب اذان، باب  .١
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مـن از  : كه وقتي زني با شخصيت و زيبا از او تقاضاي فعل حرامـي را كنـد بگويـد   
دهد كه دسـت چـپش از صـدقه     ترسم، و كسي كه آنقدر مخفيانه صدقه مي خدا مي

  ).كسي كه در خلوت با ياد خدا اشك بريزد ماند، و خبر مي دست راستش بي

حــل مشــكل ديگــران گــام  در راســتايكســاني كــه : مطلــب ســوم
  دارند برمي

كنـد، گـام    حـل مـي   بزرگترين چيزي كه روز قيامت مشكل و گرفتـاري انسـانها را  
آسيب ديدگان، مساعدت نيازمندان، مسـامحت و چشـم    رفع مشكالت شتن دربردا

  . و تصحيح لغزش كج رفتاران است مصيبت  به رگرفتا افرادپوشي نسبت به 
  : فرمودند صپيامبر  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت ابو هريره

کربة من کرب یـوم    عنه  من کربة من کرب الدنیا، نفس اهللاؤمن نفس عن م«
فی الدنیا و االخرة، و مـن سـتر     علیه  القیامة، و من یسر علی معسر، یسراهللا

فی عون العبد ما کان العبد فـی عـون     ة، و اهللا فی الدنیا و االخر  اهللا  مسلما ستره
  .1» اخیه

كس در دنيا مشكلي از مشكالت مسلمانان را بر طرف سازد، خداوند مشكلي هر(
كس بـر تنگدسـتي آسـان بگيـرد،     قيامت او را بر طرف مي سازد و هـر از مشكالت 

ت، هركس عيب هاي مسلماني را خداوند در دنيا و آخرت بر وي آسان خواهد گرف
خداونـد تـا   . كند مي پنهانخداوند در دنيا و آخرت عيوب او را نمايد در دنيا پنهان 

قـدم  بندگان خـدا    در راستاي ياري رساني بهمي كند كه او  اش كمك بنده  بهزماني 
   ).بردارد

 صپيـامبر   كنـد كـه   نقـل مـي   بن عمـر   در صحيح خود از عبداهللا بخاري نيز 
  : رمودف

                                           
  ٢٠٤: ی مشاره) ١/٧١: (مشکاة املصابیح .١
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، کان  ، و من کان فی حاجة اخیه و ال یسلمه  املسلم اخو املسلم، ال یظلمه«
کربة من کربـات یـوم     عنه  ، و من فرج عن مسلم کربة، فرج اهللا فی حاجته  اهللا

  .١»فی الدنیا و االخرة  اهللا القیامة، و من ستر مسلما ستره
دارد و او را رها  وا نمي مسلمان برادر مسلمان است، پس هرگز در حق او ظلم ر(
كس در راستاي حل مشكل برادرش قدم بردارد، خداوند بـراي حـل   كند، و هر نمي

كس در دنيا مشكلي از مشكالت مسلمانان را بـر طـرف   هرو آيد،  مشكل او جلو مي
كس هـر ، سازد، خداوند مشـكلي از مشـكالت قيامـت او را بـر طـرف مـي سـازد       

خداونـد در دنيـا و آخـرت عيـوب او را     نمايـد  ن هاي مسلماني را در دنيا پنها عيب
  ).كند مي پنهان

حضـرت  از  »المختـارة «و الضياء در  »الشعب«بيهقي در ، »المجالسة«دينوري در  
  : فرمودند صپيامبر  اند كه روايت كرده انس
  .٢»فی الدنیا و االخرة  اهللا  بظهر الغیب نصره  من نصر اخاه«
، خداونـد در دنيـا و آخـرت او را يـاري     رساند ياري هركس غايبانه برادرش را(

   ).خواهد كرد

  آسان مي گيرند  ، كساني كه برتنگدستان: مطلب چهارم

  : فرمودند صرسول اكرم  كه  روايت شده از حضرت ابو هريره
، لعل  اذا اتیت معسرا جتاوز عنه: کان رجل یداین الناس، فکان یقول لفتاه«
  ٣.» فتجاوز عنه  قی اهللافل: ان یتجاوز عنا، قال  اهللا

                                           
 ٥/٩٧: فتح الباری  .١
 .١٢١٧: حدیث  مشاره. ٣/٢١٨: لسة االحادیث الصحیحةس .٢
  ٢٨٩٩: حدیث  مشاره) ٢/١٠٨: (مشکاة املصابیح .٣
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هرگاه : ه خدمت گزاران خود توصيه كردمردي بود كه به مردم قرض مي داد و ب(
 مـا نيـز  ها پيش تنگدستان رفتي، از وي بگذريـد تـا خداونـد از     قرض براي وصول

  ).شتمن فوت كرد، خداوند از تمام گناهان وي در گذؤم بگذرد، وقتي آن مرد
  انـد كـه   نقـل كـرده   سندي صـحيح از ابـوهريرة    هحاكم ب نسائي و ابن حبان و

  : فرمود صپيامبر
خذ ما :  ان رجال مل یعمل خیرا قط، و کان یداین الناس، فیقول لرسوله«

  .یتجاوز عنا  تیسر، واترک ما عسر، و جتاوز، لعل اهللا
ال، إال أنه كان يل غالم، وكنت أداين : هل عملت خرياً قط؟ قال: قال فلما هلک

خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وجتاوز، لعل اهللا أن : فإذا بعثته يتقاضى قلت لهالناس، 
   ١" قد جتاوزت عنك : قال اهللا. يتجاوز عنا

 البته به مردم قرض مـي داد و ، مردي بود كه هرگز عمل نيكي را انجام نداده بود(
را آن مقدار كه بـدهكاران تـوان پرداخـت آن    : به خزانه دار يا قاصد خود مي گفت

كـن تـا    درگذر و صرف نظـر نداشتند از آنها پرداخت توان دارند، وصول كن و اگر 
  . خداوند از گناهان ما بگذرد

آيـا هرگـز عمـل    : ال كردندسؤموران خداوند از وي أوقتي آن مرد رحلت كرد، م
مت گـزاري داشـتم و بـه مـردم قـرض      خير، البته خد: گفت ؟اي نيكي را انجام داده

كـردم، آنچـه كـه     ميفرستادم، توصيه  مياو را براي دريافت قرض گاه دادم و هر مي
مقدور باشد بگير و آنچه كه مقدور نباشد، بگذر، تا خداوند از ما بگـذرد، خداونـد   

    .2)گذرم من نيز از تو مي: مودفر
  : فرمود صرسول اكرم  كه  روايت شده از عقبه بن عامر و ابي مسعود

ماذا عملت يف الـدنيا؟  : ده آتاه اهللا ماالً، فقال لهأتى اهللا عز وجل بعبد من عبا«
ما عملت من شيء يا رب، إال إنك آتيتين ماالً، فكنت أبايع الناس، وكان من : فقال

                                           
  ۳۰۷۳: ومشاره آن) ۲/۲۰۴: (صحيح اجلامع الصغري .١
 )۲۰۷۳: (ره آنو مشا) ۲/۲۰۴: (صحيح اجلامع الصغري .٢
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أنا أحـق بـذلك منـك،    : قال اهللا تعاىل. خلقي أن أيسر على املوسر وأنظر املعسر
  1»جتاوزوا عن عبدي

او عنايت شده بـود، نـزد خداونـد    ه باي از بندگان خداوند كه مال و ثروت  بنده(
 !پروردگـارا : اي؟ گفـت  د چه عملي را در دنيا انجـام داده ال شؤاز وي س. آورده شد
البته تو به من مال و ثـروت داده بـودي و مـن بـا     . ام انجام نداده) خيري(هيچ عمل 

مندان بر ثروت: لت من چنين بوده است كهمردم داد و ستد مي كردم و خوبي و خص
مـن بـيش از تـو    : خداونـد فرمـود  . مي گرفتم و مستمندان را معاف مي كردم آسان

  .)از اين بنده من بگذريد) دستور داد(شايسته چنين رفتاري هستم و 

ـ : مطلب پنجم وزه واليـت خـود بـا عـدالت رفتـار      كساني كه در ح
  كنند        مي

در . خواهند بـود انسانهاي عادل و اهل انصاف روز قيامت از مرتبه وااليي بهره مند 
  . كنار پروردگار روي منبرهاي نوراني و درخشان نشانده مي شوند

  : فرمودند صاهللا رسول  كه  روايت شده بن عمرو  در صحيح مسلم از عبداهللا
اهللا على منابر من نور، عن ميني الرمحن عز وجل، وكلتا يديه إن املقسطني عند «

  .2»ا ولواميني، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وم
در جانب راست پروردگار نشـانده  و روز قيامت اهل انصاف باالي منبرهاي نور (

اهل انصاف كساني هستند كه در احكام و حوزه واليت خود، عـدالت   .خواهند شد
  . )را اجرا مي كنند

                                           
 ۱۲۴: و مشاره آن) ۱/۹۲: (صحيح اجلامع الصغري .١
 )  ۱۸۲۷(و مشاره آن ) ۳/۱۴۵۸: (صحيح مسلم .٢
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      )مرزبانان(شهيدان و پاسداران مرزي : مطلب ششم 

شهيدان با هيچ خطـري  ، ده مي شوندقيامت، زماني كه مردم پريشان و خوف ز روز
روايـت  مقدام بن معـدي كـرب    از  در سنن ترمذي و ابن ماجه .مواجه نخواهند شد

  : فرمودند صرسول اكرم  كه  شده
يغفر له يف أول دفعة، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار : للشهيد عند اهللا ست خصال«

ه تاج الوقار، الياقوتة منـه  من عذاب القرب، ويأمن من الفزع األكرب، ويوضع على رأس
خري من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتني وسبعني زوجة من احلور العني، ويشفع يف سبعني 

  .1» من أقربائه
بـا اولـين قطـره    : د از شش مزيت بهره مند خواهند بـود يخداوند شه در پيشگاه(

در ش مقـام و منـزل  بخشوده خواهند شد،  شخون كه بر زمين مي ريزد، تمام گناهان
از عذاب قبر نجات داده مي شود، خوف و خطـر  ، بهشت باو نشان داده خواهد شد

، تاج بزرگي بر سر او گذاشته مي شـود ، را تهديد نخواهد كرد بزرگ روز قيامت او
دو و هفتـاد  . بهتـر اسـت   امكانـات آن تاجي كه يك دانه ياقوت آن از تمـام دنيـا و   

ــور ــه ازدواج او درآورده خ  العينح ــتي ب ــد و  بهش ــد ش ــرايواهن ــن از   ب ــاد ت هفت
    ).دكرخويشاوندانش شفاعت خواهد 

تـرس بـزرگ    از حديث مذكور چنين استفاده مي شود كه شخص شهيد از بيم و
ذكـر اسـت     ، الزم بهكه همانا ترس و وحشت روز قيامت است در امان خواهد بود

را پاسداري ميهن اسالمي  مرزكسي كه در راه خدا نگاهباني مي دهد يعني حدود و 
يعني اينكه او اگر در حال حراست و پاسداري از اسـالم  ، مي كند، مانند شهيد است

و سرزمين اسالمي بميـرد، خداونـد وي را از پريشـاني روز قيامـت در امـان قـرار       
  . خواهد داد

ــي  ــند طبران ــا س ــ  يب ــحيح از حضــرت اب ــدرداء وص ــرده  ال ــت ك ــه  رواي   ك
  : فرمود صاكرم رسول

                                           
 ) ۳۸۳۴: (ومشاره آن) ۲/۳۵۸: (مشكاة املصابيح .١
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 من صيام دهر، ومن مات مرابطاً يف سبيل اهللا أمـن مـن الفـزع    رباط يوم خري «
األكرب، وغدي عليه برزقه، وريح عليه من اجلنة، وجيري عليه أجر املرابط حىت يبعثـه  

  1»اهللا
هركس در حال ، پاسداري و حراست يك روز از روزه گرفتن يك ماه بهتر است(

ـ  اسالمي پاسداري از اسالم و ميهن  نجـات   )قيامـت ( يم بزرگتـر بميرد، از تـرس وب
روزي و هواي بهشت باو داده خواهد شد و تا روز محشـر مـزد و   از . خواهد يافت

  . )برايش نوشته خواهد شد نگاهبانپاداش 
بـا حـالتي   از عاليم و آثار تجليل خداوند از شهيد اين است كه خداوند شهيد را 

ي بـوي مسـك جـاري    دارارنگ خـون و  ي با خون از زخمهايش  گرداند كه مي  زنده
   .شود مي

ـ در صحيح بخاري   صاكـرم  رسـول   كـه   روايـت شـده   هريـره  واز حضرت اب
  : فرموند

والذي نفسي بيده، ال ُيكلم أحد يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم يف سـبيله، إال  «
  2»جاء يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح املسك

در قـبض او اسـت هـيچ كـس در راه      من سوگند به ذات يگانه خداوند كه جان(
نـد آنـاني را كـه بـراي او مجـروح      خداوند مجروح نمي شود ـ خداوند بهتر مي دا 

حالتي حشر مي شود كه خون او رنگ خـون و    بهشوند ـ مگر اينكه روز قيامت   مي
    ).ك خواهد بودسبويش بوي م

وايـت  ر بـن جبـل  معـاذ  از حضرت ترمذي، نسائي و ابوداود با سندي صحيح 
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  اند هكرد
من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة، فقد وجبت له اجلنة، ومن جرح جرحاً يف سبيل  «

اهللا، أو نكب نكبة، فإهنا جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لوهنا الزعفران، ورحيها 
  3»املسك

                                           
 )۳۴۷۳: (و مشاره آن) ۳/۱۷۱: (صحيح اجلامع الصغري .١
 )۹/۲۰(، :د فتح الباريصحيح خباري كتاب جهاد، كساين كه در راه خدا جمروح مي شون .٢
  .٣٨٢٥: حديث  ، و مشاره)٢/٣٥٥: (مشكاة املصابيح .٣
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جهاد كنـد، بهشـت   دوشيدن شتر در راه خداوند   مرتبههركس به مدت زمان دو (
هركس در راه خداوند مجروح گردد يـا بـه حادثـه    . گردد براي او الزم و واجب مي

تلخي دچار شود، روز قيامت در حالتي كـه شـدت زخمـش بـه اوج خـود رسـيده       
خـونش رنـگ زعفـران و بـوي       در حالي كهاست، در ميدان محشر حاضر مي شود 

  .)ك خواهد داشتسم
ايـن حالـت ايـن اسـت كـه او گـواه و         آنان بهشر فلسفه ح : ابن حجر مي گويد

راه خداوند بـذل نمـوده    بر اينكه مال و جانش را در شاهدي همراه داشته باشد داير
   .1است

  خورندگان خشم و غضب فرو: مطلب هفتم

اذيـت وآزارهـاي   : ندهست زيادبسيار در هنگام مواجه با اذيت و آزار موارد عصباني 
عميق مـا  و باعث ناراحتي  شويم ميه ما با آنها مواجه ديدني و محسوس ك، شنيدني

هاي مختلف تحت تاثير قـرار مـي دهنـد و بـراي موضـع       مي شوند و ما را به گونه
، بدون ترديد كنترل نفـس  بسيار فراوان هستند تيز ما را آماده مي سازندو گيري تند 

توانـايي   يناكسـ  هـركس و  ودر برابر اين گونه انفعاالت كار مـردان بـزرگ اسـت    
  . رودررو شدن با آن را ندارد

اخالق اسـالمي بـر شـمرده و صـاحب آن را      ي هاسالم فروبردن خشم را از جمل
 ها را فراگيـر  بهشتي كه عرض آن آسمانها و زمين آري، مورد تجليل قرار داده است

دن خشـم از ويژگيهـاي بـارز    خوراست، براي متقين تدارك ديده شده است و فرو 
  .تاهل تقوي اس

 m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
  T  S  R  Q  P        O  N  M  L  K

  \  [  Z  Y  XW  V   Ul ١٣٤ - ١٣٣: آل عمران  

                                           
 )۳۵۲۸(ومشاره آن ) ۲/۳۵۵: (مشكاة املصابيح .١
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به سـوي آمـرزش پروردگارتـان، و بهشـتي     ) با انجام اعمال شايسته و بايسته(و (
مانها آسـ ) براي مثال، همچون بهـاي (بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه بهاي آن 

آن . براي پرهيزگاران تهيه ديده شـده اسـت  ) و چنين چيز با ارزشي(و زمين است؛ 
كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي، به احسان و بـذل و  

كنند،  خورند، و از مردم گذشت مي يازند، و خشم خود را فرو مي بخشش دست مي
نيكوكـاران  ) هم(خداوند ) شوند و ميبدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين (و 

  ).دارد را دوست مي
خداوند روز قيامت كساني را كه خشم خود را فـرو مـي برنـد، در جلـو خاليـق      
دعوت مي كند و آنان را اختيار مي دهد تا هر حور بهشتي را كه مايل باشـند بـراي   

  .خود برگزينند
 صاكـرم  رسـول   ند كـه ا روايت كردهاز سهل بن معاذ بن جبل ترمذي و ابو داود 

  : فرمودند
من كظم غيظاً، وهو يقدر أن ينفذه دعاه اهللا على رؤوس اخلالئق يوم القيامة حـىت  «

  1.»خيريه يف أي احلور العني شاء
، خداونـد  توانـايي دارد هركس خشم خود را فرو برد و حال آنكه بر اجـراي آن  (
 اختيار مي دهـد تـا هـر    وو به ا انظار مخلوقات او را دعوت كردهدر روز قيامت  در

   ).عين را كه مي خواهد براي خود برگزيندال حوركدام از 

  مسلمان  آزاد كردن برده: مطلب هشتم

بر موارد خطرنـاك و دشـوار   توانا مي كند تا  را انسانكه  ياز جمله اعمال ارزشمند
  : خداوند مي فرمايدمسلمان است،  برده كردن آزاد، عبور كندقيامت 

 m u  t  s      {    z  y  x  w  vl ١٢ - ١١: البلد   

                                           
 )۱۳ـ۱۱: (جلد ۵۰۹۸: و مشاره آن) ۲/۶۳۱(مشكاة املصابيح  .١
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او خويشـتن  ) ايم، آن كس كه ناسپاس اسـت  ما كه دو راه پيش پاي انسان نهاده((
و آن را پشـت سـر   (زنـد   نمـي ) رهائي از شقاوت و رسيدن به سعادت(را به گردنه 

    ).؟داني آن گردنه چيست تو چه مي ).گذارد نمي
، آورده اسـت ، مفهـوم آن  در توضيحرواياتي  ي فوق هتفسير آي در ريبن كثاعالمه 

  : كنيم طور مختصر ذكر مي  را بهبرخي از آنها 
إمام أحمد از مكي بن إبراهيم از عبداهللا يعني ابن سعيد بن أبي هند از إسـماعيل   

  كـه   روايـت كـرده  از ابـي هريـره   بن أبي حكيم مولى آل زبير از سعيد بن مرجانـة  
  : فرمودند صاكرم رسول

منها إرباً منه من النـار   –أي عضو  –من أعتق رقبة مؤمنة أعتق اهللا بكل إرب  «
  .»حىت إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج

عضوي ) آزاد شده(مني را آزاد كند خداوند در برابر هر عضو او ؤم بردههركس (
ر برابر دست، پايش حتي دستش را د .از آزاد كننده را از آتش دوزخ نجات مي دهد

  .)فرجش را در برابر فرج آزاد شده، آزاد مي كند و نجات مي دهد برابر پا و را در
علي بن حسـين بعـد از شـنيدن ايـن حـديث و اطمينـان از صـحت آن يكـي از         

بعـد شـما در راه     برو از اين بـه : گويد زند و مي نام مطرف را صدا مي  هايش به برده
  .خدا آزاد هستيد

  مسلم، ترمذي و نسائي از طريقهاي گوناگون آن را از سعيد بـن مرجانـه  بخاري، 
آن غالم ) زين العابدين(علي بن حسين   كه  اند، و در روايت مسلم آمده روايت كرده

  .بود  هزار درهم خريده  قيمت ده  را به  آزاد شده
حدوداً بيش از ده روايت در اين خصوص از كتب معتبرحـديث بـا اسـناد معتبـر     

، لذا بـه يكـي از آنهـا كـه     جا مقدور نمي باشداين درنقل شده است و بيان همه آنها 
  . ذكر گرديد، اكتفا مي شود

   ذنؤمفضيلت : مطلب نهم

مـي شـود، مـوذن هسـتند، آري      از جمله كساني كه روز قيامت فضيلت آنان ظـاهر 
  . روز قيامت داراي بلندترين گردن خواهد بود در ذنؤم
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 صرسـول اكـرم    كه  روايت كردهاز معاويه بن ابي سفيان  مسلم در صحيح خود
  : فرمودند

  ١.»املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة«
  . )روز قيامت داراي بلندترين گردن ها خواهندبود در ذنانؤم(

 .زيبايي است درازي گردن در حد مناسب از جمله حسن و  ذكر است كه  الزم به
آنان  )اذان(عمل انجام شده  ي است كه بايويژگ مزيت وذنان، ؤآري، درازي گردن م

دعـوت   و ت اذان را كه شامل توحيـد اذن با صداي خود كلمؤچون م. سنخيت دارد
روز قيامت تمام موجوداتي كه در دنيا صـداي  . درسانبسوي نماز است به مردم مي 

  . گواهي مي دهند وياند، به نفع  ذن را شنيدهؤم
حضرت ابي سعيد خدري خطاب بـه عبـدالرحمن   : تدر صحيح بخاري آمده اس

  : بن صعصعه فرمود
إين أراك حتب الغنم والبادية، فإذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذَّنت يف الصالة، «

فارفع بالنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له 
  2.»يوم القيامة

گاه در صـحرا و در  هر، القه زيادي داريبه صحرا و گوسفندان ع مي بينم كه تو(
زيرا كه ، حال چرانيدن گوسفندان، اذان مي گويي، صدايت را تا حد مقدور بلند كن

ذن را بشنود، روز قيامت به نفـع او گـواهي   ؤجن، انس و موجودي كه صداي م هر
  . )مي دهند

  مسلماني وارد سن پيري مي شوند   بهكساني كه : مطلب دهم

  . به نور و روشني خواهد بوداسفيد براي مسلمان به مثموي ي و روز قيامت پير
 صاكـرم  رسـول   كـه   روايـت شـده   هكعب بن مر در سنن ترمذي و نسائي از

  : فرمودند

                                           
 .٣٨٧: مشاره آن ، و)٤/٢٩٠: (صحيح مسلم .١
 )١٣/٥١٨: (فتح الباري.. ". املاهر بالقرآن: " صصحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول النيب  .٢
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 1.»من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نوراً يوم القيامة «
كس در اسالم وارد سن پيري شود، روز قيامـت ايـن پيـري بـراي او نـور و      هر(

  . )خواهد بودروشني 
  روايت شـده از عمر بن عبداهللا در مسند احمد، سنن ترمذي، نسائي و ابن حبان  
  : فرمودند صاكرم رسول  كه

  ٢.»من شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نوراً يوم القيامة «
قيامـت، ايـن    د، روزگـرد كس در راه خدا پير شود و آثار پيري در وي ظاهر هر(

  . )اهد بودپيري، نوري براي او خو
  كـه   روايـت كـرده  عبداهللا بن عمـرو  سندي حسن از   به »شعب االيمان«بيهقي در 

  : فرمود صاكرم رسول
الشيب نور املؤمن، ال يشيب رجل شيبة يف اإلسالم إال كانت له بكل شـيبة   «

  ٣.»حسنة، ورفع هبا درجة
، دكس در اسالم موهايش را سـفيد كنـ  يدي موها براي مومن نوري است، هرسف(

و يـك درجـه بـر درجـاتش     داده مي شـود  او   به در برابر هر تار مويش، يك نيكي
  . )دگردافزوده مي 

  : فرمود صاكرم رسول  كند كه مرفوع روايت مي سندي  بهابو هريره 
ال تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة يف اإلسالم كانت له بكل «

  4.» شيبة حسنة، ورفع هبا درجة
، اسـت  به منزلـه نـور  مو زيرا كه روز قيامت سفيدي . وهاي سفيد را قطع نكنيدم
در برابـر  قيامـت،   د، روزگـرد كس در راه خدا پير شود و آثار پيري در وي ظاهر هر
  .)آورد دست خواهد   كدام از تارهاي موي سفيدش امتيازي را بههر

                                           
  )۶۱۸۳(و مشاره آن ) ۵/۳۰۴: (صحيح اجلامع الصغري .١
 ٦١٨٤: حديث  و مشاره) ٥/٣٠٤: (صحيح اجلامع الصغري .٢
 .١٢٤٣: حديث  ، و مشاره)٣/٢٤٧: (سلسلة األحاديث الصحيحة .٣
  . مهان منبع .٤
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 صپيـامبر   اند كـه  هبن عبيد روايت كرد  از فضاله »الشعب«ابن عدي و بيهقي در 
  : فرمود

  .»الشيب نور يف وجه املسلم، فمن شاء فلينتف نوره «
خواهد  كس ميمان نور و روشني است، پس هري انسان مسل موي سفيد بر چهره(

  ).نور و روشنايي صورت خود را قطع كند

  وضو فضيلت: مطلب يازدهم

انـد و آن   پاداشـته انـد و نمازهـا را بـر     را پذيرفته صكساني كه دعوت رسول اكرم
انـد، روز قيامـت در    انجـام داده را  به آنان آموخته اسـت، وضـو   صچنان كه پيامبر

 و پاها و صورتهايشان در اثر وضو حالي به ميدان محشر خوانده مي شوند كه دست
  . درخشان خواهند بود )مانند برق(

 صرسـول اكـرم    كـه   روايـت شـده   در صحيح بخاري از حضـرت ابـوهريره  
  : ندفرمود
  1»إن أميت ُيدعون يوم القيامة غراً حمجلني من آثار الوضوء«
 وضو ، اعضاءد كه در اثر وضونروز قيامت امت من در حالي فرا خوانده مي شو(

  . )روشن و درخشان است انو پيشانيش
در   است، و غره  صاحب غره  يعني كسي كه »غرة«جمع  »غراً«: گويد ابن حجر مي

شود، سپس براي زيبايي، شهرت  مي  كار برده  يشاني اسب بهاصل براي سفيدي در پ
شد، و در اينجا مراد از آن، نور و   قرار گرفته  نيكي مورد استفاده  و نام بردن كسي به
بنـا بـر    »غـرا «  وجـود دارد، و اينكـه   صدر صورت امت محمد  روشنايي است كه

  بيـانگر آن اسـت كـه    است،  صورت منصوبي واقع شده  مفعوليت و يا حال بودن به
شوند، و با آن صفت نيز ظـاهر   مي  اين وصف خوانده  ي مردم به آنها در حضور همه

  . شوند مي

                                           
 )۱/۳۳۵(: صحيح خباري كتاب الوضوء فتح الباري .١
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پـا از    معني وجود سفيدي در سـه   و به »تحجيل«ي  از ريشه »محجلين«ي  و كلمه
معنـي خلخـال     بـه   اسـت كـه   »حجـل «ي  باشد، و در اصل از ريشه پاهاي اسب مي

  .ينجا مراد از آن، نور و روشنايي استباشد، و در ا مي
شـود،   مي  منين دادهؤم  عنوان زينتي به  به »تحجيل«و اين   »غره«در روز قيامت آن 

  : فرمود صپيامبر  كه  نقل شده  در صحيح مسلم از ابوهريره
   .١»من حیث یبلغ الوضوءؤتبلغ احللیة من امل«
  ).خواهد شددر روز قيامت تمام اعضاي وضو نوراني و مزين (

ي اين تزئينات روشن و نوراني امت اسـالمي از سـاير    وسيله  و در روز قيامت به
ي آن، امـت خـود را    وسـيله   نيز به صشوند، و پيامبر مي  و شناخته  امتها جدا گشته

ي امـت   شناسد، در اين نور و روشنايي اصحاب با ساير مردم فرق ندارند و همه مي
  آن برخوردار هسـتند، در صـحيح مسـلم از ابـوهريره     طور مساوي از  به صپيامبر

  : قبرستاني سر زد و فرمود  به صپيامبر  كه  روايت شده
بکم الحقون، وددت انا قـد    منین، و انا ان شاء اهللاؤالسالم علیکم دار قوم م«

  .»رأینا اخواننا
آييم  شما ميسوي   ما نيز به  سالم خدا بر شما باد و انشاء اهللا! منينؤاي منزلگاه م(
  ).ديديم ما برادران خود را مي  رسيم، بسيار دوست داشتم كه شما مي  و به

  آيا ما برادران شما نيستيم؟! اي رسول خدا: اصحاب عرض كردند
  هنوز بـه   شما اصحاب و ياران من هستيد، و برادران من كساني هستند كه: فرمود

  .اند دنيا نيامده
  اند؟ دنيا نيامده  هنوز به  شناسيد كه ساني را ميك  چگونه! اي رسول خدا: گفتند
باشـد و آن    آيا اگر مردي، اسبي با پيشاني سفيد و پاهاي سفيد رنگ داشته: فرمود

  شناسد؟ رها كند، آيا اسب خود را مي  را ميان اسبهاي سياه
  !. بلي، يا رسول اهللا: گفتند

                                           
 ٢٩١: ی حدیث ، و مشاره)١/٩٦: (مشکاة املصابیح .١
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قبل آيند و من  نزد من مي امتم بر اثر وضو با پيشاني و دست و پايي سفيد: فرمود
  1.مشو از شما بر حوض وارد مي

  : فرمود صپيامبر  كه  سندي صحيح از ابودرداء روايت كرده  احمد به
أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، «

وعن مييين فأنظر إىل ما بني يدي، فأعرف أميت من بني األمم، ومن خلفي مثل ذلك، 
  .مثل ذلك، وعن مشايل مثل ذلك

اهللا، كيف تعرف أمتك من بني األمم فيما بـني نـوح إىل    يا رسول: فقال رجل
هم غرٌّ حمجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غريهم، وأعـرفهم  : "قال أمتك؟

  .»أهنم يؤتون كتبهم بأمياهنم، وأعرفهم تسعى بني أيديهم ذريتهم
كـنم، و   را دريافت مـي   دستور سجده  تين كسي هستم كهدر روز قيامت من نخس(

  نمايم، پس به را دريافت مي  دستور بلند كردن سر از سجده  نخستين كسي هستم كه
نگرم، و امت خود را از ميـان سـاير امتهـا     طرف جلو، عقب، راست و چپ خود مي

  .شناسم مي
امتها از امت نـوح   امت خود را از ميان ساير  چگونه! اي رسول خدا: مردي گفت

  شناسيد؟ تا امت خود مي
  : شناسم آنها را مي  نشانه  سه  بنا به: فرمود

  .داراي پيشاني و دست و پايي سفيد هستند تنها آنها بر اثر وضو  اينكه -1
  .كنند ي اعمالشان را با دست راست دريافت مي نامه -2
   .2كنند هايشان جلو آنها حركت مي نسل و ذريه -3

                                           
 ٢٩٨: ی حدیث ، و مشاره)١/٩٨: (مشکاة املصابیح .١
  .٢٩٩: حديث  ، و مشاره)١/٩٩: (مشكاة املصابيح .٢



 

  شفاعت : همفصل ن

جسـتجوي بنـدگان در   آنگاه كه مردم در ميدان محشر گرفتار مشكالت مي شوند و 
بسـيار طـوالني   انسانهاي واال مقـام و بنـدگان خـاص خداونـد       دستيابي بهراستاي 

 مبني بر اينكه چه كسي از آنان شايستگي شفاعت را دارد كه نزد پروردگـار د شو مي
پدرشـان  نـزد   آنـان خطر نجات پيدا كنند، و هلكه رفته شفاعت كند تا مردم از اين م

انعـام  . مي آيند و از وي مي خواهند تا اين كار مهم را بر عهده گيرد )حضرت آدم(
گنـاه  و و احسان خداوند رادر حق وي متذكر مي شوند، آدم عـذر خـواهي نمـوده    

رايـاد آوري مـي    )خوردن از درختي كه خداوند اورا از آن منع كـرده بـود  (خودش 
حضـرت   شود و آنان را نزد حضرت نوح، نخسـتين رسـول خداونـد مـي فرسـتند     

نيز با بيان كوتاهيهايي كه در برابر پروردگـارش صـورت گرفتـه اسـت، از      نوح
العزم لـو نان را نـزد يكـي ديگـر از پيـامبران او    آو  انجام شفاعت عذر خواهي نموده

اتم النبيـين، حضـرت   اين سلسله تداوم پيدا مـي كنـد تـا اينكـه نـزد خـ      . فرستد مي
پيامبري كه خداوند تمام لغزش هاي اولي و آخري او را مـورد  . مي آيند صمحمد

در مقامي قرار مي گيرد كه اولين و آخـرين   صآن حضرت. مغفرت قرارداده است
و با تقبل ايـن مسـؤليت رتبـه واال و درجـه عاليـه او      . او را ستايش مي كنندانسانها 

داده  هوي اجـاز ه و ب مي طلبد هسد، از پروردگارش اجازبراي همگان به اثبات مي ر
او پروردگارش را تمجيد و تجليل مي كند و درباره مغفرت امت خـود از  . مي شود

آري خداونـد بـه   ، به سـؤالش پاسـخ مثبـت داده مـي شـود     ، خداوند سؤال مي كند
. ردشـان بپـذي  امت خصوص يش را درهادعا ي ازوعده داده كه يك انپيامبر كدام ازهر

مسـتجاب الوعـده را در دنيـا    تمـام پيـامبران آن دعـاي     صسواي حضرت محمـد 
دعاي مستجاب خود را براي چنـين روزي كـه    صرسول مكرم اسالم. اند خواسته

درود و سـالم خداونـد   . د، ذخيره كـرده اسـت  نامت بشدت بدان احتياج پيدا مي كن
  .ن استمهربا منانؤاو نسبت به م ، زيرانثار روح پر فتوح او باد

  كـه   روايـت شـده  در صحيح بخاري و مسلم با سند صـحيح از انـس بـن مالـك     
  : فرمودند صاكرم رسول
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لكل نيب دعوة دعاها ألمته، وإين اختبأت دعويت : كل نيب يسأل سؤاالً أو قال «
   1»شفاعة ألميت يوم القيامة

بري حـق  هر پيام:) و يا فرمود(است   هر پيغمبري يك تقاضايي از خداوند نموده(
انـد، ولـي مـن ايـن      ي پيامبران اين دعا را كرده همه  يك دعاي مستجاب را دارد كه

  ).ام داشته  براي شفاعت امتم در روز قيامت نگه) در دنيا نكردم و آنرا(دعاي خود را 
  : فرمود صاكرم رسول  كه  روايت شده  بن عبداهللاو در صحيح مسلم از جابر 

  ٢.»أمته، وخبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامةلكل نيب دعوة دعا هبا يف  «
ي پيـامبران ايـن دعـا را     همـه   هر پيامبري حق يك دعاي مسـتجاب را دارد كـه  (
است، ولي مـن ايـن دعـاي      اند و از جانب خداوند مورد استجابت قرار گرفته كرده

  ).ما داشته  براي شفاعت امتم در روز قيامت نگه) در دنيا نكردم و آنرا(خود را 
 صپيامبر  كه  روايت شده  از ابوهريرهترمذي و سنن مسلم بخاري، در صحيح 

  : فرمود
لكل نيب دعوة مستجابة، فتعجَّل كل نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت  «

  ٣.»يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء اهللا من مات من أميت ال يشرك باهللا شيئاً
ي پيامبران در دنيا ايـن دعـا    همه  جاب را دارد كههر پيامبري حق يك دعاي مست(

براي شفاعت امـتم در  ) در دنيا نكردم و آنرا(اند، ولي من اين دعاي خود را  را كرده
شفاعت من شامل تمام امتم شود جـز    ام، اميد دارم ان شاء اهللا داشته  روز قيامت نگه

  ).اند براي خداوند شريك قرار داده  آنانكه
  : فرمود صپيامبر  اند كه داود از انس بن مالك روايت كردهترمذي و ابو

  ٤.»شفاعيت ألهل الكبائر من أميت «
در روز قيامت مورد شفاعت   از امت من كساني هستند كه  مرتكبين گناهان كبيره(

  ).شوند واقع مي

                                           
 )۸۰۰۹(ومشاره آن ) ۱۰/۴۷۵: (جامع االصول .١
 .٨٠١٠: حديث  ، و مشاره١٠/٤٦٧: جامع األصول .٢
 .٨٠١١: حديث  ، و مشاره١٠/٤٧٦: جامع األصول .٣
  ٨٠١٢: حديث  ، و مشاره١٠/٤٧٦: جامع األصول ٤
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  احاديث شفاعت: مبحث نخست
  ذكـر آنچـه    نها بهاست، اما ت  احاديث فراواني در توصيف شفاعت عظمي وارد شده

  :1كنيم اكتفا مي  جمع آوري نموده» جامع االصول«ابن اثير در 
  انـد كـه   بخاري و مسلم در صحيح خود از معبد بن هالل عنزي روايت كـرده  -1
  : است  گفته

بن مالك رسيديم و  با گروهي از مردم بصره به دور هم جمع شده و خدمت انس
او در . ايـد مورد حديث شفاعت از ايشان سـؤال نم ثابت بناني را با خود برده تا در 

. او بر بسترش نشسته بود. بعد از استئذان وارد شديم. دخوان قصرش نماز ضحي مي
! اي ابـوحمزه : گفـت . قبل از حديث شفاعت، هيچ سؤالي از او نكن: به ثابت گفتيم

  : فرمود. پرسند اين برادران بصري از حديث شفاعت مي
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إىل بعـض،  : "قال صحدثنا حممد: فقال«

ولكن عليكم بإبراهيم، فإنـه   لست هلا،: اشفع لذريتك، فيقول: فيأتون آدم، فيقولون
لست هلا، ولكن عليكم مبوسى، فإنه كليم اهللا، فيؤتى : اهللا، فيأتون إبراهيم، فيقول خليل

وح اهللا وكلمته، فيؤتى عيسى، لست هلا، ولكن عليكم بعيسى، فإنه ُر: موسى، فيقول
  .لست هلا، ولكن عليكم مبحمد: فيقول

أنا هلا، مث أنطلق فاستأذن على ريب، فيؤذن يل، فأقوم بني يديه، فأمحده : فأوتى فأقول
يا حممـد، ارفـع   : مبحامد ال أقدر عليها إال أن يلهمنيها، مث أخر لربنا ساجداً، فيقول

: يا رب، أميت أميت، فيقول: فع تشفَّع، فأقولرأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واش
  .انطلق فمن كان يف قلبه حبة من برٍة أو شعريٍة من إمياٍن فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل

يا حممـد، ارفـع   : مث أرجع إىل ريب فأمحده بتلك احملامد، مث أخرُّ له ساجداً، فيقال يل
ا رب أميت أميت، فيقـال  ي: رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفَّع، فأقول

انطلق، فمن كان يف قلبه مثقال حبة من خردلٍ من إميان فأخرجه منـها، فـأنطلق   : يل
يا حممد، ارفع : مث أعود إىل ريب أمحده بتلك احملامد، مث أخر له ساجداً، فيقال يل .فأفعل

                                           
 ١٠/٤٧٧: جامع األصول .١
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يا رب، أميت أميت، فيقال : رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول
انطلق، فمن كان يف قلبه أدىن أدىن أدىن من مثقال حبة من خردل من إميان فأخرجه : يل

  .»من النار فأنطلق فأفعل
بـا هـم   ) مانند دريا(قيامت آمد مردم   وقتي كه: فرمود صپيامبر: ابن مالك گفت(

نـزد پروردگـارت بـراي     :گوينـد  آدم مي  روند، خطاب به زنند، پيش آدم مي موج مي
نزد ابراهيم برويد، توانم،  اين كار من نيست و من نمي: گويد كن، مي نسلت شفاعت
درخواسـت شـفاعت   : گوينـد  روند و مي الرحمن است، نزد ابراهيم مي زيرا او خليل

توانم، نزد موسي برويد، چون او كسي  اين كار من نيست و من نمي: گويد داريم، مي
: گويـد  روند، موسي مي ي مياست، پس نزد موس  خداوند با وي حرف زده  است كه

ي خـدا   توانم، نزد عيسي برويد، زيـرا او روح و كلمـه   اين كار من نيست و من نمي
تـوانم،   اين كار من نيست و من نمي: گويد روند، عيسي مي است، پس نزد عيسي مي

  .نزد محمد برويد
كـنم   اين كار من است، سپس حركت مـي : گويم آيند و من هم مي پس نزد من مي

شـوم و در   مـي   داده  گيـرم، پـس اجـازه    مي  پيشگاه الهي اجازه  راي وارد شدن بهو ب
جز از طريق الهـام توانـايي گفـتن      پردازم كه حمد و ستايشي مي  پيشگاه خداوند به

سـرت  ! محمداي : شود مي  روم، گفته مي  سجده  آنها را ندارم، سپس براي خداوند به
شود،  مي  هايت پذيرفته ي درخواست كن، خواستهخواه مي  چهبردار، هر  را از سجده

امـتم را  : گـويم  كنم و مـي  و شفاعت كن شفاعتت قبول خواهد شد، سرم را بلند مي
ي وزن  انـدازه   به  كسي را كهبرو هر: شود مي  امتم را ببخش، گفته! ببخش پروردگارا

  خداونـد را بـه  روم و امر  جو ايمان در قلب دارد از دوزخ بيرون بياور، مي  يك دانه
  گردم و مجددا خداونـد را بـا همـان كلمـات الهـام شـده       آورم، آنگاه برمي جاي مي

!  حمـد اي م: شـود  مـي   گفتـه   آيم، تا اينكه در مي  حالت سجده  نمايم و به ستايش مي
  هايـت پذيرفتـه   خواهي درخواست كن، خواسـته  مي  چهبردار، هر  سرت را از سجده

: گـويم  كنم و مـي  عتت قبول خواهد شد، سرم را بلند ميشود، و شفاعت كن شفا مي
  بـه   كسـي را كـه  بـرو هر : شـود  مـي   م را ببخش، گفتـه امت! امتم را ببخش پروردگارا

روم و امـر   جو ايمان در قلب دارد از دوزخ بيرون بياور، مـي   ي وزن يك دانه اندازه
را بـا همـان كلمـات     گردم و مجددا خداوند آورم، آنگاه برمي جاي مي  خداوند را به
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اي : شـود  مي  گفته  اينكه آيم، تا در مي  حالت سجده  نمايم و به ستايش مي  الهام شده
هايـت   خواهي درخواست كـن، خواسـته   مي  چهبردار، هر  سرت را از سجده! محمد
كـنم و   شود، و شفاعت كن شفاعتت قبول خواهد شد، سرم را بلنـد مـي   مي  پذيرفته

  برو هركسي را كـه : شود مي  امتم را ببخش، گفته! بخش پروردگاراامتم را ب: گويم مي
روم و امر  جو ايمان در قلب دارد از دوزخ بيرون بياور، مي  ي وزن يك دانه اندازه  به

  ).آورم جاي مي  خداوند را به
وقتي از منـزل انـس خـارج شـديم، بـه بعضـي از       : گويد معبد، راوي حديث، مي

ت سري به حسن بصري، كه در منـزل ابوخليفـه پنهـان    چه خوب اس: دوستان گفتم
بـه نـزد او رفتـه و سـالم     . بزنيم و حديث انس را برايش بازگو نمـاييم  1شده است

بن مالـك   اي ابوسعيد، از نزد برادرت انس: به او گفت. نموديم و او اجازه ورود داد
ب بگـو و مـا نيـز    خـو : گفت. ايم او حديثي را برايمان گفته كه قبالً نشنيده. ايم آمده

همـين؛ چيـز   : گفتيم. خوب ادامه بده: گفت. حديث را تا آخر برايش بازگو نموديم
بيست سال پيش زماني كه هنوز جوان بود، اين حـديث  : گفت. ديگري نگفته است

دانم فراموش كرده يا ترسيده كه بيش از حـد   را برايم روايت كرده است و حال نمي
آدمـي واقعـاً   : برايمان بگو، خنديد و گفت! اي ابوسعيد :گفتيم. شما را اميدوار سازد

چيـز ديگـري    ،عجول است، هدف من از گفـتن ايـن مطلـب جـز تكميـل حـديث      
  :  بيان داشت كه  در ادامه صپيامبراو گفت . تواند باشد نمي
يـا  : له ساجداً، فيقـال يل  مث أرجع إىل ريب يف الرابعة فأمحده بتلك احملامد، مث أخّر«

يا رب ائذن يل : فع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقولحممد، ار
ليس ذلك إليك، ولكن وعزيت : فليس ذلك لك، أو قال: ال إله إال اهللا، قال: فيمن قال

  »ال إله إال اهللا: وكربيائي وعظميت ألخرجن منها من قال
كـنم و بـه    م و با همان اذكـار او را سـتايش مـي   گرد سپس براي بار چهارم برمي«

سرت را بلند كن، بگو شنيده خواهي شـد،  ! اي محمد: شود افتم، گفته مي سجده مي
خداونـدا در  : گـويم  مي. گردد شود، شفاعت كن، قبول مي درخواست كن پذيرفته مي

گويد  اند به من رخصت بفرما، خداوند مي را گفته» االاهللا الاله«تمامي كساني كه كلمه 

                                           
 . بن یوسف و آزارهای وی خود را خمفی کرده بود امام حسن بصری، تابعی معروف که از ترس ظلم حجاج .١
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را گفته باشد، از » االاهللا الاله«كس كلمه كبريا و عظمتم هره عزت و جالل و سوگند ب
  .آورم آن بيرون مي
آن را از : حسن بعد از نقل اين روايـت گفـت    دهم كه گواهي مي: گويد راوي مي
  .انس شنيدم

  : فرمايد مي صپيامبر  است كه  آمده  و در روايت قتاده
 –فيلـهمون لـذلك   : روايـة ويف  –جيمع اهللا الناس يوم القيامة، فيهتمون لذلك 

: فيأتون آدم، فيقولون: لو استشفعنا إىل ربنا، حىت يرحينا من مكاننا هذا؟ قال: فيقولون
آدم أبو اخللق، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة فسـجدوا  ] أنت

لست هنـاكم، فيـذكر   : لك، اشفع لنا عند ربك حىت يرحينا من مكاننا هذا، فيقول
ه اليت أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه اهللا إىل أهـل  خطيئت
  .األرض
لست هناكم، فيذكر خطيئته اليت أصاب، فيستحي ربَّه : فيأتون نوحاً، فيقول: قال

لست هناكم، : منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اختذه اهللا خليالً، فيأتون إبراهيم، فيقول
أصاب، فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه اهللا  وذكر خطيئته اليت

لست هناكم، ويذكر خطيئته اليت أصاب، : فيأتون موسى، فيقول: قال.وأعطاه التوراة
فيستحي ربَّه منها، ولكن ائتوا عيسى روح اهللا وكلمته، فيأتون عيسى روح اهللا 

غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه لست هناكم، ولكن ائتوا حممداً، عبداً : وكلمته، فيقول
  .وما تأخر
فيأتونين، فاستأذن على ريب، فيـؤذن يل،  : صلى اهللا عليه وسلمالله رسول قال: قال

يا حممد، ارفع، قل يسمع، سل : فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعين ما شاء اهللا، فيقال
أشفع، فُيحـّد يل  تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه ريب، مث 

حداً، فأخرجهم من النار، وأدخلهم اجلنة، مث أعود فأقع ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن 
ارفع يا حممد، قل يسمع، سل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسـي،  : يدعين، مث يقال يل

فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه، مث أشفع، فيحد يل حداً، فأخرجهم من النـار، وأدخلـهم   
  .اجلنة
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يا رب، ما بقي يف النار إال من حبسه : فال أدري يف الثالثة أو يف الرابعة فأقول: لقا
  ١.»القرآن، أو وجب عليه اخللود

كاش كسي را نزد خداوند شـفيع  : گويند شوند، مي مردم در روز قيامت جمع مي(
نـزد    نجـات بخشـد، بـه   ) و دشوارسخت (داديم تا شايد ما را در اين مكان  قرار مي

  خداوند با دست قدرت خود تو را به  گويند تو كسي هستي كه روند، مي مي آدم
داد و   فرشتگان دسـتور سـجده    است، و به  و روح خود را در تو دميده  وجود آورده

كردند، پس در پيشگاه خداوند براي ما شفاعت و خواهش كن تـا    تو سجده  آنها به
من قدرت اين كـار را نـدارم،   : گويد ما را از اين جاي دشوار  نجات بخشد، آدم مي

  انجـام داده )  ي درخت ممنوعه ي خوردن از ميوه واسطه  در بهشت به(  خطايي را كه
خاطر آن از درخواست و شفاعت در پيشگاه خداونـد شـرم     آورد و به ياد مي  بود به

نوح  نزد  ست برويد، مردم بهي خدا اولين فرستاده  زد نوح كهن: گويد كند، پس مي مي
دعـاي  (من شايستگي اين كار را ندارم، و خطاي خود را : گويد آيند، نوح هم مي مي

خـاطر آن از درخواسـت و شـفاعت      آورد و به ياد مي  را به) هالك و نابودي قومش
  پيش ابراهيم برويد او كسي است كه: گويد كند، پس مي در پيشگاه خداوند شرم مي

پـيش ابـراهيم   اسـت،    ص خـود انتخـاب كـرده   عنوان دوست خـال   خداوند او را به
پرسند  از او مي  كه(من اهل اين كار نيستم و خطاي خود را : ويدگ آيند، او نيز مي مي

يـاد    بـه ) اسـت   بت بزرگ آنها را شكسته  خير بلكه: اي؟ گفت تو اين بتها را شكسته
كنـد،   خاطر آن از درخواست و شفاعت در پيشگاه خداونـد شـرم مـي     آورد و به مي

  خداوند با او سـخن گفتـه    پيش موسي برويد، چون او كسي است كه: گويد پس مي
و  من توانايي شـفاعت را نـدارم  : گويد روند و موسي هم مي نزد موسي مي  است، به

: گويـد  آورد و مي ياد مي  به) است  قتل رسانده  يك نفر كافر را به  كه(خطاي خود را 
نزد محمد   من شايستگي شفاعت را ندارم به: گويد پيش عيسي برويد، عيسي نيز مي

اسـت،    خداوند تمام خطاهايش را از اول تا آخـر بخشـيده    برويد، او كسي است كه
  : فرمود صپيغمبر

                                           
 .البخاری و مسلم  رواه .١
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  او را ديـدم بـه    خواهم، همينكـه  مي  آيند و از پروردگارم اجازه آنگاه پيش من مي
بـاقي    ا در حالـت سـجده  خواسـت خـدا باشـد مـر      آيم، هر مدتي كه در مي  سجده

خـواهي   مـي   چـه بردار، هر  سرت را از سجده! محمداي : فرمايد گذارد، سپس مي مي
شود، و شفاعت كن شفاعتت قبول خواهد  مي  هايت پذيرفته درخواست كن، خواسته

مـن الهـام     آن را بـه   كنم و خداوند را با سپاس و ستايشـي كـه   شد، سرم را بلند مي
نمـايم و خداونـد تمـام حـاالت و      كـنم، سـپس شـفاعت مـي     نمايد ستايش مـي  مي

آورم و  نمايد، آنگاه آنان را از دوزخ بيـرون مـي   چگونگي شفاعت را برايم معلوم مي
  سـجده   گردم و براي سومين يا چهارمين بار بـه  كنم سپس برمي شان مي وارد بهشت

كـافر و مشـرك     كه(ماند مگر كساني  هيچ كس در دوزخ نمي  آيم، تا وقتي كه در مي
  ).مانند در دوزخ حبس و باقي مي)  آنان برابر نص قرآن هميشه  باشند كه

  : فرمود صپيامبر  است كه  در روايت ديگري افزون بر آن آمده
ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شـعرية، مث  : خيرج من النار من قال«

ان يف قلبه من اخلري ما يزن برَّة، مث خيـرج  ال إله إال اهللا، وك: خيرج من النار من قال
   »ال إله إال اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن ذرة: من النار من قال

در قلـب دارد از دوزخ بيـرون    جو ايمان  ي وزن يك دانه اندازه  به  كسي را كههر(
  ي وزن يك دانه اندازه  و به  اال اهللا  باشد ال اله  گفته  كسي كهشود، سپس هر مي  آورده

سـپس   و شـود  مـي   باشـد، از آتـش بيـرون آورده     گندم در قلبش نيكي وجود داشته
در قلـبش نيكـي     ي وزن يـك ذرت  انـدازه   و بـه   اال اهللا  باشد ال اله  گفته  كسي كههر

  ).شود مي  باشد، از آتش بيرون آورده  وجود داشته
  : بيان داشت  ريرهابوه  اند كه ذي روايت كردهبخاري، مسلم و ترم -2
وكانت تعجبـه   –كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعوة، فرفع إليه الذراع «
مم ذاك؟ جيمـع  : أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون: فنهس منها هنسة، وقال –

اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتـدنو  
غ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملـون، فيقـول   منهم الشمس، فيبل

أال ترون إىل ما أنتم فيه، إىل ما بلغكم، أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟ : الناس
  .أبوكم آدم: فيقول بعض الناس لبعض
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يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، : فيأتونه، فيقولون
فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة، أال تشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن  وأمر املالئكة

إن ريب غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده : فيه وما بلغنا؟ فقال
مثله، وإنه هناين عن الشجرة فعصيت، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبـوا إىل غـريي،   

  .اذهبوا إىل نوح
أنت أول الرسل إىل أهل األرض، وقد مسـاك اهللا  يا نوح، : فيأتون نوحاً، فيقولون

عبداً شكوراً، أال ترى ما حنن فيه؟ أال ترى إىل ما بلغنا؟ أال تشفع لنا عنـد ربـك؟   
إن ريب غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه : فيقول

  . إبراهيمقد كان يل دعوة دعوت هبا على قومي، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إىل
أنت نيب اهللا، وخليله من أهل األرض، اشـفع لنـا إىل   : فيأتون إبراهيم، فيقولون

إن ريب غضب اليوم غضباً مل يغضـب قبلـه   : ربك، أما ترى ما حنن فيه؟ فيقول هلم
فذكرها، نفسـي،  .. مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإين كنت كذبت ثالث كذبات

  .ا إىل موسىنفسي، نفسي اذهبوا إىل غريي، اذهبو
أنت رسول اهللا، فّضلك برساالته وبكالمه على النـاس،  : فيأتون موسى فيقولون

إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل : اشفع لنا إىل ربك، أما ترى إىل ما حنن فيه؟ فيقول
يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإين قد قتلت نفساً مل أومر بقتلها، نفسي، 

  .إىل غريي، اذهبوا إىل عيسىنفسي، نفسي، اذهبوا 
وكلمته ألقاهـا إىل مـرمي، وروٌح منـه،    الله رسول أنت: فيأتون عيسى فيقولون

  وكلمت الناس يف املهد، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟
إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولـن يغضـب   : فيقول عيسى

  .فسي، نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل حممدبعده مثله، ومل يذكر ذنباً، نفسي، ن
يـا حممـد،   : فيقولون –فيأتوين : ويف رواية –فيأتون حممداً صلى اهللا عليه وسلم 

وخامت األنبياء، قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا الله رسول أنت
أقع ساجداً لـريب، مث  إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ فأنطلق، فآيت حتت العرش، ف

: يفتح اهللا عليَّ من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاً مل يفتحه على أحد قبلي، مث يقال
أميت يـا رب،  : يا حممد، ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع، فأرفع رأسي، فأقول
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يا حممد، أدخل من أمتك من ال حساب عليهم من : أميت يا رب، أميت يا رب، فيقال
ن من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من األبـواب، مث  الباب األمي

والذي نفسي بيده، إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة، كما بـني مكـة   : قال
   .»كما بني مكة ومحري. ويف كتاب البخاري –أو كما بني مكة وبصرى  –وهجر 

بود، ) حيوان(از گوشت دست   آوردند كه صيك مقدار گوشت را براي پيغمبر(
دهـان    از آن را بـه   آمد و يـك تكـه   از دست گوشت دست خوشش مي صپيغمبر

دانيد چرا؟ چون  بزرگترين انسان در روز قيامت من هستم، آيا مي: گذاشت و فرمود
  نحوي كه  شوند و به تمام مردم از اول تا آخر در يك جايي وسيع و هموار جمع مي

را   همـه   اي يـك بـاره   رسد و چشم هر بيننـده  ن ميي آنا همه  صداي بلند يك نفر به
برايشـان    رسد كـه  جايي مي  شود، و ناراحتي مردم به بيند، و خورشيد نزديك مي مي

ناراحتي و باليي   چه  توانيد به مگر نمي: گويند هم مي  باشد، مردم به قابل تحمل نمي
گارتان براي شما شفاعت در نزد پرورد  كنيد كه ايم؟ چرا كسي را پيدا نمي دچار شده

گوينـد   او مي  آيند، به مي نزد آدم  بايد پيش آدم برويم، به: گويند كند؟ بعضي مي
و   وجـود آورده   ي انسانها هستي، خداوند با دست قدرت خود تو را بـه  تو پدر همه

كنند آنان   تا برايتان سجده  فرشتگان دستور داده  است و به  روح خود را در تو دميده
نمودند، پس پيشـگاه پروردگـارت بـراي مـا شـفاعت كـن، مگـر          م برايت سجدهه

نـاراحتي    چـه   بينـي بـه   ايـم؟ و مگـر نمـي    وضعيت بدي قرار گرفته  بيني در چه نمي
  خشم درآمده  اي به اندازه  پروردگارم امروز به: گويد ايم؟ آدم مي شديدي دچار گشته

ماننـد آن خشـمگين     در آينـده   نـه   دهاين صورت خشـمگين شـ    به  در گذشته  نه  كه
خواهد شد، او مرا از خوردن ثمر درخت مخصوصي در بهشت منع نمود ولـي مـن   

فكر نفـس خـودم هسـتم و      ام تنها به چون خطا كرده(جايي نياوردم،   فرمان او را به
پـس پـيش كـس ديگـري     ). ببخشـاي (، مرا )ببخشاي(مرا ) ببخشاي(مرا :) گويم مي

تـو اولـين   ! اي نـوح : گويند روند، مي نزد نوح مي  د نوح برويد، مردم بهنز  برويد، به
است،   ي سپاسگذار لقب داده باشي و خداوند تو را بنده پيغمبر مرسل براي مردم مي

وضـعيت بـدي قـرار      بيني در چـه  پيش پروردگارت براي ما شفاعت كن، مگر نمي
  خشم آمده  اي امروز به اندازه  هپروردگار بزرگوارم ب: گويد داريم؟ نوح در جواب مي
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مانند آن خشـمگين خواهـد     در آينده  و نه  مانند آن خشمگين بوده  در گذشته  نه  كه
شد، آن دعا را براي از بين رفتن و نابودي قومم انجام   من داده  شد، حق يك دعا به

مـرا  ) ببخشـاي (مـرا  :) گـويم  تـوانم تمنـا كـنم و مـي     پس تنها براي خود مي(دادم، 
نـزد    نزد ابراهيم برويـد، بـه    به! ، پيش كس ديگري برويد)ببخشاي(، مرا )ببخشاي(

تو پيغمبر خدا و دوست مخلـص او در بـين   ! اي ابراهيم: آيند و ميگويند ابراهيم مي
  بينـي در چـه   مردمان زمين هستي، پيش پروردگارت براي ما شفاعت كن، مگر نمـي 

اي خشـمگين   اندازه  امروز پروردگارم به: گويد وضعيت بدي قرار داريم، ابراهيم مي
نيز ماننـد آن    و در آينده  خشم درنيامده  اين شدت به  به  هيچ گاه در گذشته  است كه

و تنهـا بايـد بگـويم    (ام،  بـار سـخن خـالف گفتـه      خشمگين نخواهد شد، من سـه 
برويـد،  پيش كس ديگري ). ببخشاي(، مرا )ببخشاي(مرا ) ببخشاي(مرا ) پروردگارا

تـو  ! اي موسـي : گوينـد  نزد موسي مي آينـد، مـي    آنگاه مردم به. نزد موسي برويد  به
ي رسالت و گفتگوي مستقيم با خـدا بـر ديگـران     واسطه  ي خدا هستي و به فرستاده

  مـا در چـه    بينـي كـه   برتري داري، پيش پروردگارت براي ما شفاعت كن، مگر نمي
خشـم    اي امـروز بـه   اندازه  پروردگارم به: ويدگ وضعيت بدي قرار داريم؟ موسي مي

ماننـد آن خشـمگين     در آينـده   و نـه   مانند آن خشمگين بـوده   در گذشته  نه  كه  آمده
پـس تنهـا   (دستور كشـتنش را نداشـتم،     ام كه خواهد شد، من يك نفر كافر را كشته

كس ديگري  ، پيش)ببخشاي(، مرا )ببخشاي(، مرا )ببخشاي(مرا :) گويم توانم ب مي
تـو  ! اي عيسـي : گوينـد  نزد عيسي مي روند، مـي   پيش عيسي برويد، مردم به! برويد

مريم القا   ي جبرئيل به وسيله  به  كه) كن فيكون(ي خدا  پيغمبر خدا هستي و از كلمه
اي،  با مردم گفتگـو نمـوده    باشيد، و در گهواره ايد و روح خدا مي وجود آمده  شد به

وضـعيتي قـرار     بينـي در چـه   روردگارت شفاعت كن، مگر نمـي پس براي ما پيش پ
هرگز در   كه  اي خشمگين شده اندازه  امروز پروردگارم به: گويد ايم؟ او هم مي گرفته
و هرگز مانند آن خشمگين نخواهد شد، عيسـي    خشم نيامده  به  تا اين اندازه  گذشته

انند سـاير پيـامبران قبـل از    كند ولي او هم م هيچ قصوري را در مورد خود ذكر نمي
، مـي  )مرا ببخشاي، مرا ببخشاي، مرا ببخشـاي (نفسي، نفسي، نفسي : گويد خود مي

 صپيش محمد   نزد محمد برويد، آنگاه مردم به  به! پيش كس ديگري برويد: گويد
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ي خدا و خاتم پيامبران هسـتي و خداونـد    تو فرستاده! اي محمد: گويند آيند، مي مي
است، در پيشگاه پروردگارت براي ما شـفاعت كـن،     خر تو را بخشيدهگناه اول و آ

روم،  آنگاه مـي :) فرمود صپيغمبر (موقعيت بدي قرار داريم؟   بيني در چه مگر نمي
آيـم، سـپس    در مـي   سـجده   بـه  گيرم و در برابر پروردگار  در زير عرش قرار مي

هيچ كس   آن را به  يد كهفرما من الهام مي  خداوند سپاس و ستايش مخصوصي را به
ي اين ستايش مخصوص خداونـد را سـتايش    وسيله  و به(است   ديگري الهام نكرده

مـي    هـر چـه  ! بـردار، اي محمـد    سـرت را از سـجده  : فرمايد و خداوند مي) كنم مي
شـود، و شـفاعت كـن شـفاعتت      مـي   هايت پذيرفته خواهي درخواست كن، خواسته
) را بـبخش (امـتم  ! پروردگـارا : گـويم  كـنم و مـي   ميقبول خواهد شد، سرم را بلند 

از امتـت حسـابي     كساني كـه ! اي محمد: شود مي  ، گفته)را ببخش(امتم ! پروردگارا
يكي از درهاي بهشـت اسـت، وارد     از باب االيمن كه) و اهل تقوي هستند(ندارند 

ت ي درهاي بهشـ  و آنان در بقيه) و اين در مخصوص ايشان است(شوند  بهشت مي
جان من   كسي كه  قسم به: فرمود صنيز با ساير مردم شريك هستند، سپس پيغمبر 

و   ي بـين مكـه   ي فاصـله  انـدازه   ي درهاي بهشت با هم به در اختيار او است فاصله
  و شـهر بصـره    ي بـين مكـه   ي فاصـله  انـدازه   باشد و يا به مي) در يمن(شهر صنعاء 

  ).باشد مي
  .است  ري نيز از بخاري، مسلم و ترمذي گزارش شدهالفاظ ديگ  همين روايت به

 صپيـامبر   است كـه   نقل كرده -ب-  بن يمان و ابوهريره  مسلم از حذيفه -3
  : فرمود

جيمع اهللا تبارك وتعاىل الناس، فيقوم املؤمنون حىت ُتزلف هلم اجلنة، فيـأتون آدم،   «
من اجلنة إال خطيئة أبيكم؟  وهل أخرجكم: يا أبانا، استفتح لنا اجلنة، فيقول: فيقولون

  .ليست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل ابين إبراهيم خليل اهللا
ليست بصاحب ذلك، إمنا كنت خليالً من وراَء وراَء، اعمدوا : فيقول إبراهيم: قال

لست بصـاحب ذلـك،   : فيأتون موسى، فيقول: إىل موسى الذي كلمه تكليماً، قال
لست بصاحب ذلك، فيأتون حممداً : قول عيسىاذهبوا إىل عيسى كلمة اهللا وروحه، في

صلى اهللا عليه وسلم، فيقوم، فيؤذن له، وترسل األمانة والـرحم، فتقومـان جنـبيت    
  .الصراط مييناً ومشاالً، فيمر أولكم كالربق



  
  
  

   235                                           سيماي روز رستاخيز  
 

أمل تروا إىل الربق كيف ميّر ويرجع يف : بأيب وأمي، أي شيء كالربق، قال: قلت: قال
مث كمطر الطري، وشد الرجال، جتري هبم أعماهلم، ونبـيكم  طرفة عني؟ مث كمر الريح، 
رب سلم سلم، حىت تعجز أعمال العباد، حىت جييء الرجل : قائم على الصراط، فيقول

ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة، تأخذ من : فال يستطيع السري إال زحفاً، قال
هريرة بيـده، إن قعـر    أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس يف النار، والذي نفس أيب

  ١.»جهنم لسبعني  خريفا 
شوند تا  منين بلند ميؤآورد، م ي مردم را گرد مي خداوند تبارك و تعالي همه( 

! اي پدر: گويند آيند و مي شود، پس نزد آدم مي بهشت از آنان نزديك مي  اينكه
ان چيز مگر غير از اشتباه پدرت: گويد درهاي بهشت را براي ما باز كنيد، آدم مي

ديگري شما را از بهشت بيرون آورد؟ من اهل اين كار نيستم، نزد پسرم ابراهيم 
من اهل اين كار : گويد برويد، زيرا او دوست خالص خداوند است، ابراهيم نيز مي

خداوند   نيستم، دوستي من براي خداوند پس از اين كار است، نزد موسي برويد كه
من اهل اين : گويد روند، او نيز مي زد موسي مياست، پس ن  مستقيم با او حرف زده

من : گويد و روح خدا است، عيسي مي  كار نيستم، پيش عيسي برويد، زيرا او كلمه
  شوند و به آيند، ايشان بلند مي مي صي اين مقام را ندارم، پس نزد محمد شايسته
دو طرف و امانت و خويشاوندي نيز فرستاده شده و در شود  مي  داده  او اجازه

و نخستين نفرتان همچون برق . 2گيرند صراط سمت چپ و راست قرار مي
عبور همچون برق چگونه ! صاهللا پدر و مادرم فدايت باد يا رسول: گفتم. گذرد مي

رود،  آيد و مي ايد كه در يك چشم به هم زدن مي آيا برق را نديده: است؟ فرمود
كنند، اعمالشان  رو و سريع عبور ميسپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تيز

سالمت ! خداوندا: كند پيامبرتان بر صراط ايستاده و دعا مي. دهد آنها را حركت مي
گردد و  شود، قدرت عبور نيز ضعيف مي بدار، سالمت بدار، و وقتي اعمال كم مي

ها و خارهايي مأمور  كنند و در دو لبه صراط اره كساني كشان كشان عبور مي

                                           
 است  ادنی اهل اجلنة مرتلة فیها، آن را نقل کرده :االیمان، باب: ، کتاب١٩٥  مسلم در حدیث مشاره .١
 ). م(رحم و خویشاوندی  ای است به امهیت ادای امانت و صله اشاره .٢
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خالصه گروهي با خراش و زخم و همه . كه طبق دستور مانع عبور گردند اند شده
  . »گردند مشقات عبور كرده و گروهي نيز به جهنم سرازير مي

قسم به كسي كه جان ابوهريره در دست اوست، تا قعر جهنم «: گويد ابوهريره مي
  . »هفتاد سال فاصله وجود دارد

  : فرمود صپيامبر  كه  روايت كرده ترمذي از ابو سعيد خدري -4
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وال فخر، وبيدي لواء احلمد وال فخر، وما من نيب  «

إال حتت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخـر،   –آدم فمن سواه  –يومئذ 
أنت أبونا آدم، فاشفع لنا إىل : فيفزع الناس ثالث فزعات، فيأتون آدم، فيقولون: فقال
  .إين أذنت ذنباً فأهبطت به إىل األرض، ولكن ائتوا نوحاً: فيقول ربك،

إين دعوت على أهل األرض دعوة فأُهلكوا، ولكن اذهبوا إىل : فيأتون نوحاً، فيقول
صلى اهللا الله رسول إين كذبت ثالث كذبات، مث قال: إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقول

عن دين اهللا، ولكن ائتوا موسى، فيأتون  هبا) ١٤(ما منها كذبة إال ماحل : عليه وسلم
إين ُعبدت : قد قتلت نفساً، ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى، فيقول: موسى، فيقول

 .من دون اهللا، ولكن ائتوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم، فانطلق معهم
فآخذ حبلقة باب اجلنة، : فكأين أنظر إىل رسول اهللا، قال: قال أنس: قال ابن جدعان

مرحباً، فأخر : حممد، فيفتحون يل ويرحبون، فيقولون: من هذا؟ فيقال: قعقعها، فيقالفأ
ارفع رأسك، سل تعـط، واشـفع   : ساجداً، فيلهمين اهللا من الثناء واحلمد، فيقال يل

m   u  t  s : تشفع، وقل ُيسمع لقولك، وهو املقام احملمود الذي قال اهللا تعاىل
  x  w  vl 1 ٧٩: اإلسراء  

آدم هستم و هيچ افتخاري نيست، و اولين كسي هستم كـه   در قيامت سرور بنيمن (
هاي بعد از او  شود و هيچ افتخاري نيست، آدم و همه انسان زمين از رويش برداشته مي

گيرند و هيچ افتخاري نيست و پرچم حمد و سـتايش در   همگي زير پرچم من قرار مي
  مرحله  پس از رستاخيز سه: فرمود ص، پيامبردستان من است و هيچ افتخاري نيست

شـما پـدر مـا آدم    : گوينـد  آيند و مـي  گيرد، پس نزد آدم مي وحشت، مردم را فرا مي

                                           
  ٣١٤٧:  ترمذی، مشاره .١
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من مرتكب گنـاهي شـدم   : گويد هستيد، پس نزد پروردگار براي ما شفاعت كن، مي
آينـد،   زمين سقوط كردم، اما نـزد نـوح برويـد، پـس نـزد او مـي        خاطر آن به  به  كه
پس توانـايي  (نابود شدند   من براي هالكت مردم زمين دعايي كردم و همه: دگوي مي

مـن  : گويـد  آيند، مي اما نزد ابراهيم برويد، پس نزد ابراهيم مي) دحاي ديگري ندارم
كـدام  هر: فرمود صتوانم درخواست نمايم، پيامبر و نمي(ام  دروغ شده  مرتكب سه

امـا  : گويد ابراهيم مي). اند شده  ا عرضهدين خد  از اين دروغها جهت ياري رساني به
ام  من مرتكب قتل نفسـي شـده  : گويد روند، مي نزد موسي برويد، پس نزد موسي مي

رونـد،   اما نزد عيسي برويـد، پـس نـزد عيسـي مـي     ) توانم درخواست نمايم و نمي(
  خـاطر مـن خـدا را بـه      ام و بـه  جاي خدا مورد پرستش واقع شـده   من به: گويد مي

 صامـا نـزد محمـد   ) از اين رو توانايي انجام اين كـار را نـدارم  (شي سپردند فرامو
: انس گفت: گويد ابن جدعان مي. روم آيند، پس من همراه آنها مي برويد، نزد من مي

ر بهشـت  ي د  حلقه: گويد مي  بينم كه را مي صگويي پيامبر  براي من چنان است كه
: شـود  مـي   زند؟ گفتـه  كسي در را مي  چه: ودش مي  كوبم، گفته گيرم و آن را مي را مي

كننـد، سـپس در برابـر     محمد اسـت، پـس مرحبـا كنـان در را بـراي مـن بـاز مـي        
  آيم، آنگاه خداوند سپاس و ستايش مخصوصـي را بـه   در مي  سجده  به رپروردگا

مـي    بـردار، هـر چـه     سرت را از سـجده : شود مي  من گفته  فرمايد و به من الهام مي
شـود، و شـفاعت كـن شـفاعتت      مـي   هايت پذيرفته درخواست كن، خواستهخواهي 

شوند، و ايـن همـان مقـام     مي  شنيده خواهد شد، و حرف بزن چون حرفهايت قبول
) در پرتو ايـن عمـل  (باشد كه : است  خداوند راجع بدان فرموده  محمودي است كه

آخـرت كـه موجـب     اي در دنيـا و  و مكان برجسته(اي  خداوند تو را به مقام ستوده
   ).)و مقام شفاعت كبري را به تو ارمغان دارد(برساند ) ستايش همگان باشد
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  احاديث براي شفاعت عظمي  استدالل به: مبحث دوم
منين جهت نجات خـود از ايسـتگاه   ؤم  هستند كه  بيانگر اين نكته  احاديث ذكر شده
آورنـد، امـا    مـي ي رو صيامبران و در آخر آنان حضرت محمـد پ  سترگ قيامت به

كند، شارح  در هنگام شفاعت تنها براي امت خود شفاعت مي صپيامبر  بينيم كه مي
  : گويد شفاعت مي  بعد از نقل برخي از احاديث مربوط به  طحاويه

كنند،  اين احاديث را از طريقهاي گوناگون نقل مي  ائمه  بسيار در شگفتم از اينكه«
خداوند جهت قضاوت ميان مردم   گويند كه يشفاعت نخست چيزي نم  اما راجع به

مـردم از ايـن رو از آدم و سـاير     -است  در حديث صور آمده  كه  همانگونه -آيد مي
ـ   قضـاوت بـه    كنند كه انبيا درخواست شفاعت مي آسـايش    ان برسـد و مـردم بـه   پاي

پـس   -مفهوم احاديث از طريقهاي گوناگون بيـانگر آن اسـت    كه  همانگونه -برسند
شـفاعت بـراي گناهكـاران امـت و بيـرون        رسند، راجع به پاداش مي  به  گامي كههن

انـد بـا ذكـر ايـن      سلف صالح خواسـته   كنند، مثل اينكه آوردنشان از آتش بحث مي
منكـر بيـرون     باشند كه  آنان داده  خوارج و پيروان معتزله  مقدار از حديث پاسخي به

اين مقدار ) سلف صالح(د دوزخ شدند، آنان وار  آمدن دوزخيان هستند بعد از اينكه
ي بدعت و مخالف آنـان را رد   صريح و روشن عقيده  كنند كه از احاديث را ذكر مي

  .است  صور را ذكر كرده  سپس مضمون حديث راجع به 1»نمايد مي
  : باشد مي  و سخنان محمد بن محمد بن ابي العز حنفي حاوي چند نكته

كسـاني    نمايد و از جمله ر احاديث فوق را تأكيد ميايشان وجود اين اشكال د-1
ابـن حجـر عسـقالني اسـت، ايشـان هـم آن را از        انـد   اين اشكال را ذكر نمـوده   كه

راوي اين احاديث چيـزي را بـر غيـر      مثل اينكه«: است  گفته  كه  دراوردي نقل كرده
بـراي  عت شـفا   راجع بهاست، زيرا ابتداي حديث   اصل و اساس خود تركيب كرده

شـفاعت  ذكـر    نجات از سختي و مشكالت موقف است، اما پايان حديث راجع بـه 
كنند و از  از موقف انتقال پيدا مي  براي بيرون آمدن از آتش است، يعني بعد از اينكه

                                           
 ٢٥٥ص :  شرح الطحاویه .١
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افتند، بعد از آن براي بيرون آمدن كسـاني   گذرند و كساني در آتش مي پل صراط مي
ابن حجـر بعـد از نقـل سـخنان      1.»گيرد صورت مياند شفاعت  وارد دوزخ شده  كه

  2.آن اشكالي بسيار قوي است  واقعيت اين است كه: گويد دراوردي مي
آن را نقـل    كـه   همانگونـه  –اسـت    اين اشـكال پاسـخ داده    به  شارح طحاويه -2

ار كوتـاهي  اند بسـي  اين نصوص را نقل كرده  آنهايي كه:  كه  ايشان بيان داشته -كرديم
منكر بيرون آمـدن از آتـش     خوارج بدهند كه  اند پاسخي به زيرا خواسته اند، يدهورز

شود ديگر بيرون نخواهد آمد  وارد دوزخ مي  دارند كسي كه اند و بيان مي دوزخ بوده
  .دنمان در ميان آن باقي مي  و براي هميشه

  كـه نمايـد   صور استدالل مي  حديث مربوط به  طحاوي براي اثبات سخن خود به
ابتـدا جهـت آمـدن پروردگـار بـراي       صپيـامبر   دارد كـه  صريح و روشن بيان مـي 

بهشـت شـفاعت     كند، سپس بار ديگر براي ورود بـه  قضاوت ميان مردم شفاعت مي
شـد،   بود اين اشكال برطرف مـي  صور صحيح مي  نمايد، و اگر حديث مربوط به مي

ايـن    حاديث طحاوي بيان داشتهلباني در تحقيق روي اشيخ ناصر الدين آ  اما چنانكه
  .باشد ضعيف مي) حديث صور(حديث 

از او پيـروي  ... نـووي، ابـن حجـر و     ي قاضـي عيـاض كـه    و ممكن است نظريه
ي طحاوي بيشتر قابل اعتمـاد باشـد و از دقـت و توفيـق بيشـتري       اند از نظريه كرده

و نـووي    دادهاين اشكال پاسخ   قاضي عياض به: گويد برخوردار باشد، ابن حجر مي
نـزد  «بعـد از عبـارت     و ابوهريره  در حديث حذيفه  اند، اينكه از او پيروي نموده... و

  ، چنـين آمـده  »شـود  مي  شفاعت داده  او اجازه  و به  آيند و ايشان بلند شده محمد مي
امانت و خويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو طرف صراط سمت چـپ و  «: است

: اسـت   عياض گفته. »گذرد و نخستين نفرتان همچون برق مي. گيرند راست قرار مي
برند، نجـات از   مردم بدان پناه مي  گردد، زيرا شفاعتي كه از اين رو توفيق حاصل مي

سختي و مشكالت موقف است، سپس شفاعت بـراي بيـرون آمـدن از دوزخ جلـو     
دن هـر امتـي از   دنبـال كـر    دستور به .است  ذكر شده  در حديث ابوهريره  آيد، كه مي

                                           
 )١١/٤٣٧(فتح الباری  .١
 )١١/٤٣٨(فتح الباری  .٢
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ز منين، سپس انجام دادن شـفاعت بعـد ا  ؤمعبود خود، سپس جدا كردن منافقين از م
گيرنـد،   صـورت مـي    ست كهي ايپل صراط و عبور روي آن، تمام قضايااز شتن گذ

بعـد    ن قضاوت و آرامشي است كهيدنبال كردن هر امتي از معبود خود نخستدستور 
و از ايـن رو متـون   : گويـد  گيرد، عياض مـي  از سختي و ناراحتي موقف صورت مي

   1 .»شوند و معاني آن مرتب خواهند شد احاديث جمع مي
اسـت، و    داده  توضيحات بيشتري را ارائه  حافظ ابن حجر در خصوص اين مسأله

بيـانگر وجـود اختصـاري در بعضـي از ايـن احاديـث         كه  نصوصي را گزارش داده
حفـظ  بعضـي از راويـان چيـزي را      مثـل اينكـه  : گويم مي«: گويد باشد، ايشان مي مي

در روايت بعـد از آن   حديث  مانده اند، و باقي ظ ننمودهديگران آن را حف  اند كه كرده
كننـد و در دو لبـه    و كساني كشـان كشـان عبـور مـي     «:  چنين بيان داشته  كهآيد  مي

خالصـه  . نـد اند كه طبق دستور مـانع عبـور گرد   ها و خارهايي مأمور شده صراط اره
گروهي با خراش و زخم و همه مشقات عبور كرده و گروهي نيز به جهنم سـرازير  

براي قضاوت   نخستين كسي است كه صپيامبر  بنابر اين روشن شد كه .»گردند مي
جهنم سرازير   به  كند، و شفاعت براي بيرون آوردن كساني كه ميان مردم شفاعت مي

  .گيرد اند بعد از آن صورت مي شده
در ضـمن    است كه  طور صريح و روشن آمده  به  و در حديث ابن عمر اين قضيه

قـبال در كتـاب   . اسـت   نقـل شـده    آن مختصري از حديث طوالني انس و ابوهريره
لفـظ زيـر را گـزارش      بن عمر از پدرش حديثي به  بن عبداهللا  زكات از طريق حمزه

  : داديم
ذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم، إن الشمس تدنو حىت يبلغ العرق نصف األ «

مث مبوسى، مث مبحمد، فيشفع ليقضى بني اخللق، فيمشي حىت يأخذ حبلقـة البـاب،   
  .»فيومئذ يبعثه اهللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اجلمع كلهم

بعضـي در گرمـاي     شود كـه  به مردم نزديك مياي  هروز قيامت خورشيد به انداز(
  موسـي، سـپس از    آدم سـپس از   ، در آن هنگـام از افتنـد  عرق مي  ، تا گوششان بهآن

جهـت قضـاوت ميـان     صنمايند، پس محمـد  محمد درخواست كمك و ياري مي
                                           

  ).١١/٤٣٨(فتح الباری  .١
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ي آن را در  حلقه  كند تا اينكه ر بهشت حركت ميطرف د  كند، و به مردم شفاعت مي
اي كـه موجـب    اي و مكان برجسته و را به مقام ستودهاخداوند گيرد، پس  دست مي

  ).رساند ميستايش همگان باشد 
  : است  ابي يعلي چنين آمده  و در حديث ابي بن كعب به

مث أمتدحه مبدحة يرضى هبا عين، مث يؤذن يل يف الكالم، مث متر أميت على الصراط، « 
  .»وهو منصوب بني ظهراين جهنم فيمرون

 ي حـرف  شـود و اجـازه   از من راضي مـي   كنم كه پس طوري او را ستايش ميس(
بـر پشـت     كنند كـه  شود، سپس امتم بر روي پل صراط عبور مي مي  من داده  زدن به

  ).است  شده  جهنم كشيده
چنـين    بن حـارث آن را گـزارش داده    احمد از عبداهللا  و در حديث ابن عباس كه

  : است  آمده
يـا رب عجـل   : يا حممد ما تريد أن أصنع يف أمتـك؟ فـأقول  : فيقول عز وجل«

  .»حساهبم
چيزي را براي امتت انجام دهم؟   خواهيد چه مي! اي محمد: فرمايد روردگار ميپ(
  ).پايان برسان  حساب آنها را زود به! پروردگارا: گويم مي

مـراد    جايز است كه: گويد و مي  اين اشكال پاسخ داده  روش ديگري به  و طيبي به
ـ  اهـل موقـف     از آتش همان حبس، سختي و مشـكالتي باشـد كـه    ر نزديكـي  بـر اث

شوند، و مراد از بيرون آمـدن نجـات آنهـا از آن سـختي و      خورشيد با آن روبرو مي
  .مشكالت باشد
شـود    گفته  ي طيبي احتمال بعيدي است، مگر اينكه اين نظريه: گويد ابن حجر مي

با سـندهاي گونـاگون    1يكي در حديث باب: گيرد بيرون آمدن صورت مي  دو مرتبه
جات از سختي و مشكالت موقف اسـت، و ديگـري در حـديث    مراد ن  كه  ذكر شده

  : فرمايد چنين مي  كه  باب بعد از آن آمده
  .»فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه «
  ).هر كس دنبال معبود خود برود( 

                                           
  .روم طرف در هبشت می  به: فرماید می صپیامرب  است که باب مهان روایتی منظور از .١
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-عبـور روي آن    موقف و نصب پل صراط و اجـازه و اين بعد از نجات كامل از 
  .گيرد صورت مي -اند راط وارد دوزخ شدهدر حال عبور از پل ص  براي كساني كه

از   در پايـان حـديث ابوزرعـه     اينكـه : گويـد  و قرطبي در جـواب آن اشـكال مـي   
) را بـبخش (امـتم  ! پروردگـارا : گـويم  مي«: فرمود صپيامبر  است كه  آمده  ابوهريره
از امتـت حسـابي     كساني كـه ! اي محمد: شود مي  ، گفته)را ببخش(امتم ! پروردگارا

يكي از درهاي بهشـت اسـت، وارد     از باب االيمن كه) و اهل تقوي هستند(رند ندا
شـفاعت    ايـن روايـت بيـانگر ايـن اسـت كـه      : گويـد  ، قرطبي مـي »شوند بهشت مي

  او اجـازه   به  براي جلو انداختن و تسريع در كار حساب است، زيرا اينكه صپيامبر
حسـابي ندارنـد دليلـي اسـت       كهشود كساني از امتش را وارد بهشت نمايد  مي  داده

گيرنـد، و در   مـورد بازخواسـت قـرار مـي      عقب افتادگي حساب كساني كه  براي به
  :  چنين آمده  ابويعلي آن را گزارش داده  صور كه  حديث طوالني مربوط به

مـن دادي، پـس مـرا      ي شفاعت به وعده! پروردگارا: گويم مي«: فرمود صپيامبر
شفاعت شما : فرمايد مي تا وارد بهشت شوند، خداوند  هبد شفيع اهل بهشت قرار

  .»بهشت را صادر نمودم  ورود آنها به  در خصوص آنها را پذيرفتم و اجازه
ي اعمال، ميزان و پخش  عرضه  اين روايت بيانگر آن است كه: گويد ابن حجر مي

هر امتي  : دهد كه گيرد، سپس منادي ندا سر مي ي اعمال در آن مكان صورت مي نامه
منين و ؤمـ از شـوند، سـپس    آتش سرازير مـي   معبود خود را دنبال كند، پس كفار به

از  رسـد  هول و هراس به اوج خود مي  آيد و هنگامي كه عمل مي  منافقين امتحان به
، سپس در خصوص نصـب پـل   شود كه سجده كنند و كرنش ببرند خواسته مي آنان

د، پس نور و روشنايي منافقين خـاموش  شو صراط و عبور روي آن دستور صادر مي
سـوي بهشـت     منين بر روي پل صراط بهؤشوند، و م آتش سرازير مي  گردد و به مي

و برخـي نيـز در كنـار پـل      افتنـد  آتش مـي   كنند، اما برخي از گناهكاران به عبور مي
  .1گردند شوند، سپس وارد بهشت مي مي متوقف
گرديـد، امـا    بود اشكال برطرف مـي  ح مياگر آن روايت صحي):  نگارنده(گويم  مي

اسـت، سـپس آن     را ذكـر نكـرده    كلبي فردي ضعيف است و با اين حال نيز سلسله
                                           

 ).١١/٤٣٨(فتح الباری  .١
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  انـد كـه   صـريح و روشـن بيـان داشـته      روايت با احاديث صحيح مخالفت دارد كـه 
منين از انبيا يكي بعد از ديگري بـراي شـفاعت در موقـف و قبـل از     ؤدرخواست م

  .گيرد بهشت صورت مي  منين بهؤدخول م
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  قبول و شفاعت مردودمشفاعت :  سوممبحث 

                  اقسام شفاعت قبول

  : آيد كه روز قيامت دو نوع شفاعت انجام مي گيرد از احاديث چنين بر مي
ي مـردم از   همـه   كـه ي ، وآن عبارت است از مقام محمودكبريشفاعت : نخست

مـي رونـد تـا     صل مكرم اسالماين شفاعت نزد رسوبراي  نسلهاي اولي و آخري
بوسيله شفاعت خود از بارگاه پروردگار عالم، مردم را از احوال سهمناك محشر رها 

  . سازد
اين نوع از   راجع به .اند گناهكاران موحدي كه به دوزخ رفتهباره  شفاعت در: دوم

  .، بحث خواهيم نمودمبحث دخول بهشت و »بهشت و دوزخ«در كتاب شفاعت 
  : شرح زير مي باشنده اعت ديگر در احاديث مطرح شده است كه بچند نوع شف
درباره كساني كـه اعمـال بـد ونيـك آنهـا       صشفاعت رسول اسالم: اول و دوم

حـق   در درباره آنان شفاعت مي كند تا وارد بهشـت شـوند و   صاهللا رسول .برابرند
د مبنـي  ، شفاعت مـي شـو  اند را دريافت كردهبه دوزخ  دستور ورودكساني ديگر كه 

  . بر اينكه به دوزخ برده نشوند
انـد، دايـر بـر اينكـه خداونـد       ت شـده شفاعت در حق كساني كه وارد بهش: سوم

   .درجات آنها را فراتر از آنچه كه اعمالشان ايجاب مي كند، ببرد
. شفاعت در حق كساني كه بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي شـوند : چهارم
ـ  بـن محصـن     عكاشـه حديث    اينكـه   اسـت، نظـر بـه   اره محـل استشـهاد   در ايـن ب
ي قرار بدهد كـه  كس براي او دعا كرد تا خداوند او را جزء هفتاد هزار صاهللا رسول

  . بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي شوند
اي  طالب به گونـه  ودرباره تخفيف عذاب عمويش اب صاهللا رسول شفاعت: پنجم

حرارت  بر اثر واست  قوزك پاآن تا كه خداوند او را به آتشي خواهد برد كه عمق 
  . آن مغز انسان مانند ديگ جوش مي خورد
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منان تا اجازه دخول به بهشت بـه آنـان داده   ؤبراي م صاهللا رسول شفاعت: ششم
  . خواهند آمد »بهشت«احاديث متعلق به اين شفاعت در كتاب . شود

مبران، سـايرپيا   بلكـه نيسـت،   صگناه كاران مخصوص رسول اكرم برايشفاعت 
گـاهي اعمـال بـراي انسـان     و شهداء و عالمان با عمل نيز گاهي شفاعت مي كننـد،  

گـاهي  . در شـفاعت سـهم بيشـتري خواهـد داشـت      صپيامبر اما. شفاعت مي كند
. ندنمنين شفاعت مي كؤدرجات م افزايش خصوص در صاهللا رسول ازغير كساني 

  .باشد مي صص رسول اكرمصوو ساير انواع شفاعت مخ
اما شفاعت مردود ، ا شفاعتهايي هستند كه روز قيامت انجام خواهند گرفتاينه

مانند اينكه شفاعت كننده  .ايج استاست كه در دنيا ميان مردم ر يآن شفاعت
شود، راضي به اين شفاعت  شفاعت مي نزد اوكه شفاعت مي كند، اگر چه كسي 

مقام و قدرت و  يا اينكه كسي كه نزد او شفاعت كرده مي شود، بخاطر. نباشد
اين همان شفاعتي . كه دارد، شفاعت كننده را مكروه و ناپسند تلقي مي كندمنزلتي 

و اهل بدعت از  معتقد بودندبدان است كه مشركان و نصاري درباره معبودان خود 
 خداوند. چنين شفاعتي اعتقاد دارند  به مسلمانان نيز در حق مشايخ و بزرگان خود

روز قيامت بدون ، زيرا شفاعتي معتقد هستند، تكذيب مي كند كساني را كه به چنين
گيرد مگر اينكه  ق شفاعت ندارد و شفاعت انجام نمياجازه خداوند كسي ح

چنين شفاعتي را  هخداوند از شفاعت كننده و شفاعت شونده خشنود باشد و اجاز
  : مي فرمايد خداوند. نيز صادر كرده باشد

 m  ¡�  ~  }  |  {l ٢٥٥: البقرة   
  ).كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او؟(

 m  m  l  k  j  il ٢٨: األنبياء   
خـدا از  ) بداننـد (كنند مگر براي آن كسي كه  آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي(

  ).او خوشنود است
حضـرت ابـراهيم را    و دوست خود روز قيامت خداوند شفاعت خليل از اين رو

  . پدرش نخواهد پذيرفتدرباره 
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 كـه  چنـين نقـل مـي كنـد     ي در صـحيح خـود از حضـرت ابـو هريـره     بخار 
  : فرمودند صاهللا رسول

يلقى إبراهيم أباه آزر يف يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغـربة، فيقـول لـه    «
يـا  : فاليوم ال أعصيك، فيقول إبراهيم: ال تعصين؟ فيقول له أبوه: أمل أقل لك: إبراهيم
إنك وعدتين أنك ال ختزيين يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أيب األبعد؟ فيقول  رب،

ما حتت رجليك؟ فينظـر  : مث يقال إلبراهيم. اهللا تعاىل، إين حرمت اجلنة على الكافرين
  ١.»فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه، فيلقى يف النار

وه و كـدورت و  غـم و انـد  رسـد و   پـدرش آزر مـي    در روز قيامت ابـراهيم بـه  (
شـما    مگر بـه : گويد او مي  كند، پس ابراهيم به مي  را بر رخسارش مشاهده افسردگي

فرمان شما گوش فـرا    امروز به: گويد نگفتم از دستور من سرپيچي نكن؟ پدرش مي
  مـن وعـده    تـو بـه  ! پروردگارا: گويد بارگاه حق تعالي مي  ابراهيم خطاب به. دهم مي

ذلتي از اين بزرگتـر    و شرمسار نكنيد، پس چه  پسين مرا شرمندهدر روز وا  دادي كه
مـن بهشـت را بـر    : فرمايـد  پدرم را از بهشت دور گردانيد؟ پروردگار مـي   است كه

در   آن چيسـت كـه  ! اي ابـراهيم : گويد ابراهيم مي  سپس به. ام كافرين حرام گردانيده
و نجـس در كنـارش     ي آلـوده كفتـار   كند كـه  است؟ ابراهيم نگاه مي  كنارت ايستاده

نمايد تا مـردم او را   كفتاري تبديل مي  يعني خداوند پدر ابراهيم را به(است   ايستاده
گيرنـد و او را   سپس دست و پايش را مي) خاطر ننمايد  نشناسند و ابراهيم را آزرده

   .2كنند آتش جهنم پرت مي  به

                                           
)) فتح الباري. (( ٣٣٥٠:  مشارهو ) واختذ اهللا إبراهيم خليالً( كتاب أحاديث األنبياء، باب : صحيح خباري .١

 ).٤٧٦٩(و ) ٤٧٦٨(شرح احلديث 
 )۳/۵۸: (مشكاة املصابيح .٢



 

  حساب و جزا: فصل دهم

خـود   در محضـر  ت كه خداوند متعـال بنـدگانش را  اين اس منظور از حساب و جزا
انـد، سـخناني كـه     اعمـالي كـه در دنيـا انجـام داده      به  آنها را با توجهحاضر كرده و 

، طاعـت و عصـياني كـه    اسـتقامت و انحرافشـان  ، شانكفر و ايمان د، زندگانيان گفته
ي  افـت نامـه  كننـد و دري  در قبال اعمالشان دريافت مي  و ثواب و عقابي كه اند داشته

دست راست افراد صالح و دست چـپ افـراد بـدكردار، آنهـا را شناسـايي        اعمال به
   .كند مي

  : گيرد موارد زير را نيز در بر مي حساب و جزا
ـ     دادهپاسـخي كـه از طـرف بنـدگان     د، آنچه را كه خداوند به بندگانش مـي گوي

ي گـواهي گـواه  ، ده مي دهـ ئشواهدي كه خداوند به بندگانش اراداليل و ، شود مي
  .بندگان و وزن اعمال دهندگان

و بعضي  احترامتجليل و همراه با بعضي از حسابها سخت و بعضي آسان، بعضي 
هستند و متولي اين امور  و گذشت روبروعفو با تنبيه و توبيخ و بعضي نيز همراه با 

  . خداوند بخشنده و مهربان است



 



 

  صحنه حساب  : مبحث اول
  : مي فرمايدچنين در روز قيامت  صحنه حساب و جزا  راجع بهخداوند 

 m  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y
  h   g  f  e  d  c  bl ٦٩: الزمر   

شود،  خداوندگارش روشن مي) تجلّي(با نور ) محشر و عرصات قيامت(و زمين (
شود و پيغمبـران و گواهـان    گذاشته مي) و نامه اعمال به دست صاحبانش(و كتاب 

گردد، و اصالً بديشان سـتم   شوند، و راست و درست ميان مردم داوري مي ه ميآورد
  ). شود نمي

و براي بزرگي و عظمت صحنه حساب وجلسه داوري همين قدر كافي است كه 
ممكن اسـت  . خداوند عادل و قيوم است ،قاضي و داور آن صحنه و جلسه قضاوت

يف آوري پروردگار عـالم باشـد   شرتي ايي كه آيه بدان اشاره دارد، روشنايآن روشن
  : خداوند مي فرمايد. كه براي قضاوت جلوه افروز مي شوند

 m  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾
   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊl ٢١٠: البقرة   

جويند انتظـار دارنـد    پويند و دين اسالم را نمي آيا آنان كه راه صلح و آشتي نمي(
بانهـاي   در زير سايه) كارا در برابر ديدگانشان ظاهر گردند وآش(كه خدا و فرشتگان 

و حـال آن كـه   !). و رو در رو با آنان بـه سـخن درآينـد؟   (ابر به سوي ايشان بيايند 
) دهـد  و چنين كاري رخ نمي(انجام پذيرفته است ) بر قطع اميد محال ايشان(فرمان 

  ).شود و همه كارها به سوي خدا برگشت داده مي
يم كـه آمـدن او   البته ما ايمان دار. داند را مي شود نحوه و كيفيت آمدنخداوند خ

ر دنـه   و بـريم  كـار مـي    ي را در آن بهويل مي كنيم و نه تحريفأحق است نه آن را ت
در آيه به آمـدن فرشـتگان     ذكر است كه  داريم، الزم به آن قدم برمي تكذيبراستاي 

  كـه . باشـد با عظمت و بـزرگ   اي بسيار هصحن ، بنابر اين بايدنيز تصريح شده است
اعمال انسانها حضور پيدا مي كنند تا وجود و حضور آنهـا   ي همراه با نامهفرشتگان 
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كتابي است كه هيچ چيزي از اعمال اعمال ي  نامه. حجت و دليلي براي بندگان باشد
  . نكرده است رفتار بندگان را رها و و گفتار

 m u  t  s  r     q  p    o  n   x  w  v
  g  fe   d  c  b  a`  _      ~  }  |  {  z   y

  k  j  i   hl ٤٩: الكهف   
و مؤمنان از ديدن آنچـه در  (شود  نهاده مي) اعمال هر كسي، در دستش(و كتاب (

بيني كـه از ديـدن    را مي) كفر پيشه(و بزهكاران ) گردند آن است شادان و خندان مي
اين چه كتابي ! اي واي بر ما: گويند شوند و مي ان ميآنچه در آن است، ترسان و لرز

است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه را برشمرده است و 
انـد   آنچـه را كـه كـرده   ) و بـدين وسـيله  . به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است(

اش يـا  چـرا كـه پـاد   (. كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند حاضر و آماده مي
  )).كيفر، محصول اعمال خود مردمان است

-در صحنه تسويه حساب پيامبران نيز حاضر كرده مـي شـوند و دربـاره امانـت     
قـرار   بازخواسـت ل آن بودنـد، مـورد   مـ كـه حا  -رساندن احكام الهي به بنـدگانش 

نيـز گـواهي   امتشـان    تعليمـات خـود بـه   در آن صحنه پيامبران نسبت بـه  . گيرند مي
  . دهند مي

انـد، گـواهي    رباره آنچه كه بنـدگان انجـام داده  در آن روز د) فرشتگان(و گواهان 
  . روزها گواهي خواهند داد نيز مانند زمين و آسمان و شب و انبيا و علما. دهند مي

، ايـن  بندگاني حاضر كرده مي شوند كه خداوند براي تسويه حسـاب آنـان  سپس 
بـه پيشـگاه پروردگارشـان     شدن  عرضه ، و براياست  دادگاه بزرگ را برگزار نموده
  .درصف قرار داده مي شوند

 m  _  ^  ]   \l ٤٨: الكهف  
صـف صـف بـه پروردگـارت     ) پيشين و پسين، براي حساب و كتـاب (مردمان (

  )شوند عرضه مي
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سركشـي  در برابـر پروردگارشـان    و كردنـد  ميكه پيامبران را تكذيب  انيمجرمو 
اين مجرمان در حـالتي كـه   دادند،  ميو غرور نشان  كبرروي زمين ت بر نمودند و مي

  : در بدنشان است حاضر كرده مي شوند زنجير در پاهايشان و لباس قير

 m  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }
  ¶  µ  ´   ³²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨

  ¹  ¸l ٥١ – ٤٩: إبراهيم  
پيراهنهـاي    . ر خواهي ديددر آن روز گناهكاران را به هم بسته و در غُل و زنجي(

. گيـرد  آنان را فرا مي) و سراپاي وجود(ايشان از قطران است و آتش سر و صورت 
خواهد هركس را مطابق آنچه انجام داده اسـت   اين به خاطر آن است كه خداوند مي

  ).خداوند حسابرس تند و سريعي است. سزا و جزا دهد
دليل شـدت و سـختي   ه ب، مي شوند و زماني كه مردم براي محاسبه اعمال طلبيده

  : مي افتند يشانشرايط روي زانوها

 m¥  ¤    ´  ³ ²  ±  °     ¯   ®  ¬  «  ª    ©  ¨§  ¦l   

  ٢٨: اجلاثية
خاشـعانه و خاضـعانه، چشـم    (بيني كه  هر ملّتي را مي) در آن روز! اي مخاطب((

بر سر زانوها نشسته ) ن؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربا به انتظار فرمان يزدان
:) شـود  و بديشان گفته مـي (شود  هر ملّتي به سوي نامه اعمالش فراخوانده مي. است

  ).شود ايد به شما داده مي كرده امروز جزا و سزاي كارهائي كه مي
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  قرار مي گيرند؟ بازخواستآيا كفار مورد  : مبحث دوم

  ازآنها مي شود؟  يچه سؤال و
ف نظر دارند مبني بر اينكه آيا محاسبه و محاكمه مـي شـوند   درباره كفار اختال علما

چرا كه اعمال آنها باطل بوده ، شوند ن سؤال و محاسبه به دوزخ برده مييا اينكه بدو
اگر  مـورد محاسـبه و سـؤال     و. در رفته است، محاسبه وسؤال سودي ندارده و به

  ؟اي دربر دارد هقرار گيرند، چه نتيج
در ايـن   ...و خرين از پيروان امام احمدأمت: فرمايد مي هشيخ االسالم ابن تمي

ابوبكر : مساله اختالف نظر دارند، آنهايي كه معتقد به محاسبه كفار نيستند عبارتند از
عبدالعزيز، ابوالحسن تميمي، قاضـي ابـويعلي و غيـره و گـروه دوم كـه معتقـد بـه        

   1.يمان دمشقي و ابوطالبابو حفص برمكي، ابوسل: عبارتند از هستندمحاسبه كفار 
حرف حق اين است كه كفار مورد محاسبه قرار خواهند گرفت و اعمال آنهـا   اما

داونـد  خ.هاي زيادي شاهد و گواه صـحت ايـن مـدعا هسـتند     آيه، شد وزن خواهد
   2:فرمايد مي

 mk    j  i  h  g  f  e    m  ll ٦٢: القصص  
: گويـد  دارد و مـي  ا فريـاد مـي  خـدا ايشـان ر  ) را خاطر نشـان سـاز كـه   (روزي (  

حـاال كـه حجابهـا و    ! اي مشركان!  (برديد كجايند؟ انبازهائي كه براي من گمان مي
اند و هنگامه حساب و كتاب و گرفتاري و درماندگي است، بگوئيد  ها كنار رفته پرده

پرستيديد بياينـد و شـما را از    پنداشتيد و مي هاي انس و جنّي كه مي بتها و خداگونه
   ). قاب و عذاب آفريدگار برهانندع

 m  x  w   v  u  t   s  rl ٦٥: القصص   
بـه  : گويـد  دارد و مي روزي را كه خداوند مشركان را فرياد مي) خاطرنشان ساز((

  ).پيغمبران چه پاسخي داديد؟
                                           

 )  ۴/۳۰۵(م جمموع فتاوي شيخ االسال .١
 ۶۲: قصص .٢
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 m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b   a
  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

   z  yl ١١ - ٦: لقارعةا  
او در زنـدگي رضـايت    .او سنگين باشـد ) حسنات و نيكيهاي(كسي كه ترازوي (

   . او سـبك شـود  ) حسـنات و نيكيهـاي  (و اما كسي كه ترازوي    .برد بخشي بسر مي
و براي در آغوش كشـيدن او، دهـان   (است ) ژرف دوزخ(او، پرتگاه ) مهربان(مادرِ 

داني، پرتگاه دوزخ چيسـت و چگونـه    تو چه مي  .)خود را به سويش باز كرده است
  ).آتش بزرگ بسيار گرم و سوزاني است! ؟ است

 m  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê
   Û Ú  Ù  Ø     ×  Ö  Õ  G  F  E    D  C  B  A

  I  Hl ١٠٥ - ١٠٣: املؤمنون  
رزش باشد، ا ايشان، سبك و بي) اعمال و اقوال دنيوي(هاي  و كساني كه سنجيده(

انـد و در دوزخ جاودانـه    خويشـتن را زيانمنـد نمـوده   ) عمر خود را باختـه و (اينان 
گيرد، و آنان در ميـان   هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي شعله  .خواهند ماند

خداوند خطاب بديشـان  ( .برند بسر مي) و پريشان و ناالن(آن، چهره در هم كشيده 
  !).؟ناميديد شد و شما آنها را دروغ مي ر شما خوانده نميمگر آيات من ب:) گويد مي

اما اين سؤال كه چرا كفار مورد محاسبه وسؤال قرار مي گيرند حال آنكـه اعمـال   
در پاسخ به اين سؤال جوابهاي متعددي بشرح زيـر داده   هدر رفته و باطلند؟ه آنها ب

  : شده است
 آنـان، خداونـد بـيش از   ص خصـو  عدل الهـي در  آنها و اظهار بر تـ اقامه حج1
او عادل مطلق است، روي ايـن حسـاب كفـار را مـورد     . كسي عذر را مي پذيردهر

و مـداركي كـه حـاوي     و آنان را نسبت بـه اسـناد   سؤال و محاسبه قرار خواهد داد
اعمال آنها هستند، آگاه مي سازد و ميزان را مطابق با بزرگي گناهان و بـدي اعمـال   

  . آنها ظاهر مي سازد
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m    e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z
  p   o   n  m  lk  j  i  h  g  fl ٤٧: األنبياء  

و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد، و اصالً بـه هـيچ كسـي     (
) كار نيك يا بدي انجام گرفتـه (شود، و اگر به اندازه دانه خردلي  كمترين ستمي نمي
و بسـنده  ) دهـيم  و سـزا و جـزاي آن را مـي   (سـازيم   ر و آماده ميباشد، آن را حاض

  ). باشيم) اعمال و اقوال شما انسانها(خواهد بود كه ما حسابرس و حسابگر 

 mx  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n  
h  g  fe   d  c  b  a`  _      ~  }  |  {  z   y   

  k  j  il ٤٩: الكهف  

و مؤمنان از ديدن آنچـه در  (شود  نهاده مي) سي، در دستشاعمال هر ك(و كتاب (
بيني كـه از ديـدن    را مي) كفر پيشه(و بزهكاران ) گردند آن است شادان و خندان مي

اين چه كتابي ! اي واي بر ما: گويند شوند و مي آنچه در آن است، ترسان و لرزان مي
ا برشمرده است و است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه ر

انـد   آنچـه را كـه كـرده    )و بـدين وسـيله  . به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است(
چـرا كـه پـاداش يـا     . (كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند حاضر و آماده مي

   ). )كيفر، محصول اعمال خود مردمان است
حجـت و   بمنظـور اتمـام   خداوند در دنيا و آخـرت مخلـوق را  : قرطبي مي گويد

   1.دهد اظهار حكمت مورد محاسبه و سؤال قرار مي
حضـرت  . آنها را مورد محاسبه قرار مي دهـد  ،منظور توبيخ و تنبيهه ـ خداوند ب2

هدف محاسبه نشان دادن اعمال كفار بـه كفـار و   : فرمايد شيخ االسالم ابن تميمه مي
اگـر  ، اسـت  ابر بـدي نيكي در بر ،موازنه تنبيه در برابر آن اعمال است و هدف ديگر

خداوند از محاسبه معني اول باشـد، قطعـاً آنهـا در برابـر ايـن گونـه اعمـال         منظور
  . محاسبه خواهند شد

                                           
  ۲۲۵: تذكرة القرطيب .١
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اعمال نيكـي   و اگر منظور معني دوم است و مقصد محاسبه اين باشد كه آيا كفار
    .1آشكار است يكه در برابر آن مستحق بهشت شوند، اين يك خطادارند 

  : و تهديد در نصوص زيادي مطرح شده استو اين تنبيه 

 m  n  m  lk  j  i  hg   f  e  d  cb  a  `    _   ^  ]
  s    r           q  p  ol ٣٠: األنعام  

پروردگارشـان نگـاه   ) دادگـاه عـدل  (اگر آنان را ببيني بدان هنگام كه در پيشگاه (
) رند، و خداوند بديشانخواهي ديد كه چه حال بد و وضع تباهي دا(اند  داشته شده

! حـق نيسـت؟  ) بينيـد و دامنگيرتـان اسـت    چيزهـائي را كـه مـي   (آيا ايـن  : گويد مي
) آن گـاه خداونـد بـاز بديشـان    . حق است! (آري به پروردگارمان سوگند: گويند مي
  ).را بچشيد) دوزخ(ورزيديد عذاب  پس به سبب كفري كه مي: گويد مي

 m³  ²  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª  ©  
  Â     Á  À  ¿ ½  ¼»  º  ¹¸  ¶        µ  ´

  È  ÇÆ  Å  Ä  Ãl ١٣٠: األنعام  
آيـا پيغمبرانـي از   ! اي جنّيان و اي انسانها:) گويد در آن روز خداوند بديشان مي((

مرا برايتان بازگو نكردند و ) كتابهاي آسماني(خودتان به سوي شما نيامدند و آيات 
پـس  (بـيم ندادنـد؟    ) و روبـرو شـدن در آن بـا خـدا    (شما را از رسيدن بدين روز 

: گويند مي) چگونه اين روز را فراموش كرديد و در تكذيب آن كوشيديد؟ در پاسخ
كنيم كه پيغمبـران آمدنـد و آئـين خـدا را      و اقرار مي(دهيم  ما عليه خود گواهي مي

: و گفتـيم  تبليغ كردند و ما را از قيامت ترساندند، ولي ما ايشان را تكـذيب كـرديم  
خداوند چيزي را از سوي خود نفرستاده است و جز زنـدگي ايـن جهـان، زنـدگي     

به خود مشغول داشت (زندگي جهان، آنان را گول زد و ) آري. ديگري وجود ندارد
كـه  ) گويند و مي(دهند  عليه خود گواهي مي) اي ندارند و و امروز جز اعتراف چاره

  )).جاويدان و خوفناك يزدانند و مستحقّ عذاب(اند  ايشان كافر بوده

                                           
  )۴/۳۰۵: (فتاوي عهموجم .١
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  m  v  u    t  s  r  q  p  o     n  m  ll ٩٢-٩١:الشعراء  
كجـا  : شـود  و بديشان گفته مـي    .شود و دوزخ براي گمراهان آشكار گردانده مي(

  )كرديد؟ هستند معبودهائي كه پيوسته آنها را عبادت مي

 m o  n      m  lk  j  i     h   g    f  e  d  c         
  q  pl ٦٤: القصص  

كه معبودهاي (انبازهاي خود را : شود گفته مي) به پرستش كنندگان گول خورده((
خوانند،  آنان ايشان را به فرياد مي). تا شما را ياري كنند(به فرياد خوانيد ) دروغينند

و (بيننـد   مي) با چشم خود(عذاب را ) در اين هنگام.  (دهند ولي پاسخي بدانان نمي
و امـروز گرفتـار چنـين    (بودنـد   هدايت يافتـه و راهيـاب مـي   ! كاش:) كنند آرزو مي

  )).شدند مجازات شديد نمي
بتوان آنرا با   اي نيست كه اندازه  به اعمال نيك كفار  كه هرچند: مي گويد ابن كثير 
منظور اظهار شقاوت و رسوايي آنـان در انظـار عمـوم،    ه مقايسه نمود، اما ب شانكفر
  .1شوند لشان وزن كرده مياعما
مكلـف  نيـز  ـ كفار مكلف به فروع شريعتند همـانطور كـه بـه اصـول شـريعت      3

هايي كه در انجـام تكليـف از    گيرند پيرامون كوتاهي لذا مورد سؤال قرار مي. هستند
  : قرطبي مي گويد، آنان صورت گرفته است

ع شـريعت مـورد   ره فرومبني بر اينكه كفار مكلف به فروع شريعت هستند و دربا
 خداونـد ، مـي شـوند   گيرند، و در صورت كوتاهي در فروع مجازات سؤال قرار مي

  : فرمايد مي

 m_  ~  }  |  {z    yl ٧ - ٦: فصلت  
پردازند و به كارهـاي   به پاكسازي خود از لوث شرك نمي !واي به حال مشركان(

  )يازند خير دست نمي
  : ستو خداوند درباره مجرمين، چنين خبر داده ا

                                           
 )۲/۳۵: ( ابن كثري ،نهايةال .١
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 m  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì   ë  ê    é  è
  ٤٦ - ٤٢: املدثر ü  û  l  مظ   جع مع  جغ  مغ  جف  حف      خف  

:  گوينـد  مـي   ؟ چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداختـه اسـت  (
و مـا   .ايـم  داده و به مسـتمند خـوراك نمـي    .داي از زمره نمازگزاران نبوده) در جهان(

) ايم و به باطل و ياوه و عيبجـوئي  شده صدا مي نشين و هم هم(پيوسته با باطلگرايان 
  ).ايم دانسته را دروغ مي) قيامت(و روز سزا و جزاي  .ايم رفته فرو مي

 از پسكه مشركان، مخاطب به ايمان، زندگي  از آيه هاي مذكور روشن مي گردد
و روز قيامت درباره ايـن امـور مـورد سـؤال      .زكات هستند ياقامه نماز و ادا، مرگ

   1.خواهند شد قرار خواهند گرفت و در صورت كوتاهي يا ترك آنها مجازات
كس از آنان بـه  هر ند وداركفر، معاصي و گناهان خود با هم تفاوت  ـ كفار، در4

همـان  ، و آتش دوزخ نيز درجات متفاوتي دارد ميزان گناهان خود به دوزخ مي رود
كسـي شـدت كفـر و گمـراهيش      ه بهشت داراي درجات متفاوت است، اگرگونه ك

حتـي بعضـي از كفـار در    ، همان ميزان زيـاد خواهـد بـود     بهزياد باشد، عذابش نيز 
  . منافقان از جمله اين گروه هستند و ، ترين درجه دوزخ خواهند بود پايين

 m  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l ١٤٥: النساء  
  ).ترين مكان آن هستند عماق دوزخ و در پائينبيگمان منافقان در ا(

عذاب كساني كه بديهايشـان زيادنـد از عـذاب    : گويد شيخ االسالم ابن تميمه مي
از كفار كـه نيكـي    دامكو هر، باشند، بيشتر است مي يبديهاي كمترداراي  كساني كه

د اينكـه عـذاب   ماننـ ، و حسنات داشته باشد از شدت عذاب آنها كاسـته مـي شـود   
اين محاسبه كفار بخاطر بيان  بنابر، تر است سبكلهب كمتر و  وطالب از عذاب ابابو

  2.بهشتبه مراتب عذاب است نه بخاطر رفتن 
  : نكته را بيان مي فرمايد امام قرطبي درباره وزن كردن اعمال كفار دو

                                           
 ۳۰۹: تذكرة قرطيب .١
 )۴/۳۰۵( شيخ االسالم  ،جمموعه فتاوي .٢
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اي  هگذاشته مي شود، و كافر اعمال حسن گناهانشانو  كفر در يك كفه ترازو: اول
بـدليل خـالي   ، كفه اعمال بـد رو   از اينكه در كفه ديگر ترازو گذاشته شوند،  ندارد

  .ها، مي چربد بودن كفه حسنات و نيكي
  كـه  مـردم  اصله رحم، صدقه، غمخواري و همدردي ب: اعمال نيكي همچون: دوم

بـدليل   -كفه خوبي و نيكي گذاشته مي شوند، اما كفه بديها  ، دردهند كافر انجام مي
  .1مي چربد -شرك و كفر سنگيني

دليل شـرك وكفـرش   ه نكته اول صحيح است، چون اعمال نيك و معروف كافر ب
  : مي فرمايد، خداوند اند وهيچگونه ارزشي به آنها داده نخواهد شد از بين رفته

 m  ª  ©  ¨      §l ٦٥: الزمر   
  ).ودش هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(ورزي كردارت  اگر شرك(

 m   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h
  }  |  {   zy  x  w  vu  t  s  r

~l ٢١٧: البقرة  
كسي كه از شما از آئـين خـود برگـردد و در حـال كفـر بميـرد، چنـين كسـاني         (

باشـند و   مـي ) دوزخ(رود، و ايشان ياران آتـش   اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد مي
  ).مانند در آن جاويدان مي

إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً وابتغي بـه   «: حديث آمده اسـت ودر 
   »وجهه

آن را كه صرفاً بـراي خشـنودي خداونـد     هيچ عملي را نمي پذيرد، جز خداوند(
  2.)از شرك و ريا خالص باشد صورت گرفته و

كافر در دنيا از پـاداش  : فرمودند صاز روايات صحيح است كه رسول اكرم: دوم
بهره مي برد ودر حالي وارد قيامت مي شـود كـه هـيچ پاداشـي از      ال نيك خوداعم

                                           
 ۳۱۲: تذكرة القرطيب .١
 ...ي در باب جهاد از ايب امامهئنسا .٢
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  كـه سـند احمـد آمـده اسـت     مدر صحيح مسـلم و  . اعمال نيكش باقي نمانده است
  : فرمودند صاكرم رسول

ويف رواية يثاب عليها الـرزق يف  (إن اهللا ال يظلم مؤمناً حسنته، يعطى هبا يف الدنيا «
اآلخرة، وأما الكافر فيطعم هبا حبسنات ما عمل هبا هللا يف الـدنيا،  وجيزى هبا يف ) الدنيا

  .1»حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل يكن له حسنة جيزى هبا
در و من در دنيـا  ؤمـ . ل نيك او ستم نمي كندمني درباره اعماؤخداوند بر هيچ م(

را  تمام پاداش اعمال نيـك خـود   اما كافر. بيند خود را مياعمال نيك  آخرت پاداش
اعمال نيكي بـرايش بـاقي    رود، هيچ در دنيا مي گيرد و وقتي كه به جهان آخرت مي

  .)نخواهد ماند

كفار وارد  بازخواست عدم  راجع بهكه  يو روايات اتآي توجيه
  اند شده

كه كفار مورد سؤال و محاسـبه   شدمباحث گذشته ثابت   به  با توجه: اگر سؤال شود
، از چگونه توجيه مي كنيـد ها را خالف آنم، نصوص اگر چنين است، قرار مي گيرند

  : فرمايد خداوند مي  اينكه  جمله

 m  ^  ]  \    [  Zl ٧٨: القصص   
بلكه سؤال تـوبيخ و  (شود،  نمي) تحقيق و ترحيم(گناهكاران از گناهانشان سؤال (

  )).گردد تحقير از ايشان مي

 m  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ïl ٣٩: الرمحن   
چـرا كـه آن روز   (گـردد   در آن روز هيچ پري و انساني از گناهش پرسـش نمـي  (

  )).زمان تخريب جهان است؛ نه وقت سؤال و پرسش يزدان

 m  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nl ٣٦ - ٣٥: املرسالت   

                                           
 ۵۳: ره آنو مشا) ۱/۸۲( ةسلسلة االحاديث الصحيح .١
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سـخن  ) زننـد و  كننـدگان آيـات الهـي، دم نمـي     تكذيب(امروز، روزي است كه (
و بديشان اجـازه داده     ).نهد بر دهانشان مهر سكوت مي چرا كه خداوند(گويند  نمي
  ).شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهي بكنند نمي

ص قبلـي تضـاد و   بايد بگوييم كه ميان اين نصوص و نصـو : و امثال اين نصوص
فيق ميـان ايـن دو گونـه نصـوص     وتطبيق و تدر راستاي  علما .وجود ندارد ضيتناق

  : اند دهدا  متعددي را ارائهراههاي 
گيرنـد،   مورد بازخواسـت قـرار نمـي   آسايش  و شآرام و شفاجهت كافران : اول
الهايي ؤسـ   عنـوان نمونـه    بـه ، خواهـد شـد  ال ؤسـ تهديد و تنبيه از آنان  جهتبلكه 

درباره سـخن گفـتن و عذرخواسـتن     چرا شما چنين و چنان عمل كرديد؟: همچون
بلكه سـخنان  ، آنان نخواهد كرد انيز چنين است، يعني خداوند سخنان محبت آميز ب

   1.شد متوجه آنان خواهد تهديدبا   همراهو  قهر آميز
زيرا كـه خداونـد   ، اينكه خداوند متعال سؤال استفهامي از آنان نخواهد كرد: دوم

بلكه سؤال از كفار ، نسبت به اعمال آنها آگاه و عالم است و نيازي به استفهام ندارد
چـرا چنـين   : آنـان سـؤال مـي شـود    از  مـثالً ، هـد بـود  سؤال تثبيتي و تقريـري خوا 

 چرا، از كفار درباره گناهانشان سؤال نخواهد شد: گويند تاده ميق حسن و 2ايد؟ كرده
  .3اند نوشته كه خداوند گناهان آنان را مي داند وفرشتگان آنها را

شـوند،   بعضي از مراحل قيامت مورد بازخواسـت واقـع مـي   اينكه كفار در : سوم
در بعضي مراحل از كفار سؤال ، قيامت مراحل و موارد زيادي دارد: گويد مي قرطبي

  . گيرد صورت مي گيرد و در برخي ديگر صورت نمي
روز قيامـت مـردم بـا    : نقـل مـي كنـد    باسعكرمه از ابن ع: سفاريني مي گويد
در  روي همين اساس امـام احمـد  ، مواجه خواهند شد اي هاوضاع و احوال عديد

مـدت شصـت     شوند به مي  انسانها زنده  ابتدا كه: گويد مي ابهاي قرآنيجويك سري 

                                           
 ۲۸۶: تذكرةقرطيب .١
 ۲۸۷: تذكرقرطيب .٢
 )۲/۱۷۴: ( لوامع االنوار البهية .٣
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نه حرف مي زنند و نه اجازه عذر خواهي به آنـان داده مـي شـود تـا معـذرت       سال
  : خواهي كنند

 m   P  O  N  M  L  K  J    Il ١٢: السجدة   
نچه خود آ(و شنيديم ) آنچه خود را از آن به كوري زده بوديم(ديديم ! روردگارا(

بـازگردان تـا   ) به جهـان (پس ما را ) هم اينك پشيمانيم. را از آن به كري زده بوديم
بـه قيامـت و فرمـوده    (مـا  ). و سرافراز به خدمت برگرديم(عمل صالح انجام دهيم 

  ).يقين كامل داريم) پيغمبرانت
  بـه  به سخن درمي آينـد و ، كه اجازه سخن گفتن به آنان داده مي شود هنگاميو 

  : افتند مي شمكشك

 m   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øl ٣١: الزمر   
و خـدا  (پردازيـد   سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان به نزاع و كشمكش مي (

  )).نهد كند و حق هر كسي را به كف دستش مي در ميانتان داوري مي
، نمايند مي  و مجادله  عدالتي مخاصمه انصافي و بي ي بي ارائهيعني موقع محاسبه و 
  : شود سپس به آنان گفته مي

 m  ¿  ¾      ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶l ٢٨: ق   
از ايـن  (مـن پـيش از ايـن شـما را     . در پيشگاه من ستيزه مكنيد: فرمايد خدا مي(

  ).بيم داده بودم )سرنوشت شوم
  : ي آيه  قرطبي راجع به: چهارم

 m  ^  ]  \    [  Zl ٧٨: القصص   
بلكه سؤال تـوبيخ و  (شود،  نمي) تحقيق و ترحيم(انشان سؤال گناهكاران از گناه(

  )).گردد تحقير از ايشان مي
، شـود  مـي   منين از كـافرين پرسـيده  ؤجهت جدا كردن ماين سؤال :  كه  بيان داشته
 دين تـو : روز قيامت فرشتگان نيازي به اين ندارند كه از كافر سؤال كنند  يعني اينكه
هاي تـازه   منان داراي چهرهمؤ ؟ زيرااي هلي را انجام دادچه عم دنيا و تو در چيست؟
هاي سياه و غمگين خواهند بود و فرشـتگان از   هاي باز و كافران داراي چهره وسينه
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وقتي كه فرشتگان ماموريـت مـي يابنـد كـه      لذاكنند،  شناسايي ميچهره آنها را  آثار
راي شناسايي آنها كفايـت  ب عاليم ظاهري كفار و به سوي دوزخ برانند، آثار كفار را
   1.ددارننياز ن به معرفي بيشتريو  مي كند

                                           
 ۲۸۷: تذكرة القرطيب .١
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بندگان ن، ضوابطي كه بر اساس آ قواعد و:  مبحث سوم
  گيرند ميمورد محاسبه قرار 

زيـرا كـه   ، عذاب مي داد، ستمي در حق آنهـا نمـي بـود    اگر خداوند همه انسانها را
ه بر حسب دلخـواه در ملـك   هستند و مالك مجاز است ك انسانها غالم ومملوك او

اي  محاكمه، اما خداوند متعال بندگانش را عادالنه محاكمه مي كند، خود تصرف كند
خداونـد  . اند هكه انسانها به لحاظ عادالنه بودنش نظير آن را در گذشته مشاهده نكرد

نها در روز قيامت محاكمه كه بر اساس آ متعال در بسياري موارد قواعد وضوابطي را
اين قواعد اسـتنباط مـي شـود     آنچه كه از، گيرد براي ما بيان كرده است ميصورت 

  : بدين شرح است

  ستم  گونهو دور از هركامل  يـ عدالت1

ـ  و خواهـد داد  كاسـت پـاداش انسـانها را    روز قيامت خداوند متعال بدون كم و ه ب
  :دارد روا نمينها ستم ه آب ياندازه دانه خردل

 m  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ    Ú  Ùl ٢٨١: البقرة   
شـود، و   سپس به هركسي آنچه را فراچنگ آورده است به تمامي بازپس داده مي(

  ).به آنان ستم نخواهد شد
  : كند مي  را توصيهفرزندش    ، اينگونهحال معرفي عدالت الهي لقمان در

 m  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y
  °  ¯®  ¬   «  ª  ©   ¨  ´  ³  ²  ±l ١٦: لقمان   

) عمل نيك يـا بـد انجـام گرفتـه    (اگر به اندازه سنگيني دانه خردلي ! پسر عزيزم(
باشد و در دل سنگي، يا در آسمانها، و يا اين كه در ميـان زمـين باشـد، خـدا آن را     

چـرا كـه خداونـد بـس     ). كند و به حساب و كتاب آن رسيدگي مي(آورد  حاضر مي
  ).دقيق و آگاه است
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  : و در جايي ديگر مي فرمايد

 m  lk  j   i   h  g  fl ٤٠: النساء   
  ).دارد اي ظلم روا نمي ذره) به كسي(خداوند (

  ٧٧: النساء m  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤l : فرمايد و مي
و ) و جزاي شـما داده شـود  (و آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است، (

  .)كمترين ستمي به شما نشود

m  w  v  u  t  s  r  q  p   o : و مي فرمايد
  _  ~  }  |  {  z  y    xl ١٢٤: النساء  

چنان  -  خواه مرد و خواه زن -كسي كه اعمال شايسته انجام دهد و مؤمن باشد (
  ).كساني داخل بهشت شوند، و كمترين ستمي بدانان نشود

m  _  ~  }  |   {  z  y  x  w : و مي فرمايد
  a  `   d   c  bl ٨ -  ٧: الزلزلة   

و (پس هركس به اندازه ذره غباري كار نيكـو كـرده باشـد، آن را خواهـد ديـد      (
و هركس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد، آن را    ).پاداشش را خواهد گرفت

  )).و سزايش را خواهد چشيد(خواهد ديد 
اداش عمل هر انسان را در اين خصوص خداوند به صراحت خبر داده است كه پ

آن  اي نيـز  هذرفتيل، نقير و اندازه   و به كامل خواهد داد ي و بطوريبدون اندك كاست
  .ضايع نخواهد كرد را

كـه از پنجـره    شـعاع خورشـيد   بر اثرهمان چيزهاي بسيار ريزي هستند كه : ذره 
  .)شوند ديده مي وارد اطاق شود

  .ا وجود داردهمان نخي است كه در شكاف هسته خرم: فتيل
  . گود بسيار كوچكي است كه در پشت هسته خرما قرار دارد: نقير
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  گناه ديگران مواخذه نمي شود  برابرهيچ كس در  - 2

نهايت عدل الهي دارد، اين است كـه   قانون محاسبه و مجازات اعمال كه حكايت از
. دهد ميدش مورد محاسبه و مجازات قرار در برابر اعمال خو را يهر انسان خداوند

  : فرمايد مي  كه  همانگونه خداوند بار گناهان هيچ كسي را بر ديگري تحميل نمي كند

 m     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã
  Ù  Ø  ×        Ö  Õ  Ôl ١٦٤: األنعام   

كند، و هيچ كسـي گنـاه ديگـري را بـر دوش      هيچ كسي جز براي خود كار نمي(
گرديـد و شـما را از آنچـه در آن     انجام همه شما به سوي خدا باز مـي سر. كشد نمي

و ميانتان دربـاره راه و روش و اديـان و عقائـدتان    (سازد  ورزيد آگاه مي اختالف مي
  )).كند داوري مي

انسـان هـدايت   ، وجود نداردعدالتي كه بهتر و برتر از آن  التي استآري، اين عد
اش را  انسان گمراه، عذاب اعمال نكوهيـده د و يافته محصول هدايتش را درو مي كن

  : مي چشد

 m  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦
  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º  ¹¸l ١٥: اإلسراء   

از (هدايت يابد، راهيابيش به سود خودش است، و هركس ) به راه حق(هر كس (
و هيچ كسي بارِ گناه ديگري . است گمراه شود، گمراهيش به زيان خودش) راه حق

هـيچ شـخص و   (و ما ). شود و به جرم ديگري كيفر داده نمي(كشد  را بر دوش نمي
روان ) براي آنـان مبعـوث و  (مجازات نخواهيم كرد، مگر اين كه پيغمبري ) قومي را
  ))سازيم

 آن آري، اين ضابطه كلي و مهم از جمله احكامي است كه همه اديان آسماني بـر 
  : خداوند مي فرمايد. اق نظر دارنداتف
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 m     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â
  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ

  ä  ã  â  ál ٤١ – ٣٦: النجم  
يا از آنچـه در  ؟اند يا بدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش نكرده(

قهرمان توحيـد  (اند؟ ابراهيمي كه  است، مطلع و باخبرش نكردهصحف ابراهيم بوده 
) در صحف ايشان آمده است( .به بهترين وجه ادا كرده است) بوده و وظيفه خود را

و اين كه براي انسان پاداش و  .كشد كه هيچكس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي
و ايـن كـه    .اسـت  اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تالش نموده بهره

سـزا و جـزاي   ) در برابـر كـارش  (سـپس   .قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد
  ).شود كافي داده مي

  : ز تفسير آيهدقرطبي 

 m  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Êl ١٦٤: األنعام   
هيچ حاملي بار ديگري را حمل نمي كنـد و انسـاني در برابـر گناهـان     : مي گويد

خـودش   در برابـر گناهـان   يبلكـه هـر انسـان    ،ديگري مورد مواخذه قرار نمي گيرد
از  »وزر«  در اصل كلمـه   افزايد كه ايشان ميشود،  مورد عذاب واقع ميو  بازخواست

همـين معنـي     ي زيـر نيـز بـه    در آيه  كه  ، همانگونهسنگيني استمعني   نظر لغوي به
  : فرمايد مي أخداوند  ، آنجا كه آمده

 m  }  |  {  zl ٢: الشرح   
  ).تو برنداشتيم) دوش(را از ) تالش فراوان، براي هدايت مردمان(سنگين  و بار(

 ايـن  سابن عباسنقل از   باشد، به معني گناه مي  ي انعام به سوره 164ي  اما در آيه
از مـن  : يره به مردم مـي گفـت  غن مب وليد .يره نازل شده استغن مب آيه درباره وليد

بعضي بر اين باورند كه آيه . حمل مي كنم من بار گناهان شما را ، چونپيروي كنيد
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چون در جاهليت رسم . رد اعراب دوران جاهليت نازل شده است مذكور در نفي و
  .1دوپيمانانش مواخذه مي ش هم و ر آن بود كه شخص در برابر گناهان پدر، پسرب

هـان خـود گناهـان ديگـران را جمـع      بـار گنا  كساني كه همراه بـا 
  كنند  مي

آنچه را كه داير بر عدم مواخذه و محاسبه در برابر گناهان ديگـران   برخي از علما
  : خداوند مي فرمايد، متضاد مي دانند ات زيرعيان گرديد، با آي

 m  ±°  ¯   ®  ¬  «l ١٣: العنكبوت   
كشـند، و بارهـاي سـنگين ديگـري را      آنان بارهاي سنگين خود را بر دوش مـي (

كشـند كـه مكافـات گمراهسـازي      وش مـي بر د(افزون بر بارهاي سنگين خودشان 
شـدگان هـم چيـزي كاسـته شـده       ديگران است، بدون اين كه از بار گناهـان گمـراه  

  )).باشد

 m¸  ¶  µ´  ³  ²l ٢٥: النحل   
دليـل و  (و هم برخي از بار گناهان كساني را حمل نماينـد كـه ايشـان را بـدون     (

). پيروان چيـزي كاسـته شـود   بي آن كه از گناهان (اند  آگهي گمراه ساخته) برهان و
چه بار گناهان بدي را بـر  ) كنند و بدانيد كه آنان چه كار زشتي مي! اي مردمان(هان 

  ).!كشند دوش مي
انـد، بـا    به عنوان معارض و متضاد ذكر كردهآنچه كه اين آقايان ذكر است   الزم به

، ردنصوص تعارضـي وجـود نـدا    ميان اين دو گونه باشد و ميموافق ي نصوص قبل
گناهـاني را كـه مرتكـب شـده      آن دارند كه انسان بـار  ها حكايت از زيرا كه اين آيه

كـرده اسـت،    گمـراه  عمل خـود  قول و آنها را با است و بار گناهان كساني را كه او
هدايت ثواب اعمـال خـود را    سوي  به همانطور كه دعوتگراندرست  .كند حمل مي

هـدايت   نه در اثر هدايت و راهنمايي آنـا اندازه پاداش كساني كه حاصل نموده و ب

                                           
 )۴/۱۵۷: (تفسريقرطيب .١
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بنابر اين گمـراه كـردن ديگـران در واقـع از جملـه       .مي برند آنها نيز پاداشاند  يافته
  .اعمال خود گمراه كنندگان است

   خود  ن انسانها درباره اعمال گذشتهساختطلع م -3

د و عـدالت  ي براي گناهان خود نداشته باشنهتوجي اينكه روز قيامت انسانها بمنظور
الهي براي انسانها ثابت شود، تمام گناهـان و اعمـال نيـك گذشـته بـه اطـالع آنهـا        

ي براي آنان باقي نمانـده  هعذر و توجي و رسانده مي شود تا آنان خود قضاوت كنند
  : خداوند مي فرمايد، باشد

 m  p  o    n  m  l   k  j  i   hl ١٠٥: املائدة   
ايـد   كـرده  مـي ) در دنيا(ا است، و شما را از آنچه بازگشت همه شما به سوي خد (

   ). )و هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت(سازد  آگاه مي

 mP   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  
  UT  S  R  Ql ٣٠: آل عمران   

روزي كـه هـر   ) كنند، بترسـند از  كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپيچي مي((
و مايـه سـرور او   (بينـد   ه را از نيكي انجام داده است حاضـر و آمـاده مـي   كسي آنچ

دارد كاش ميان او و آنچـه از بـدي انجـام داده اسـت فاصـله       و دوست مي) شود مي
تا ديدار زشت آن را نبيند و به فرجـام نامبـارك آن، دچـار عقـاب و     (بود  زيادي مي

  )).عذاب نشود

 m  V  U   T  S  R  Ql ٥: االنفطار   
داند چه چيزهائي را پيشاپيش فرستاده است، و چه چيزهـائي   آن گاه هركسي مي(

  ). را واپس نهاده است و بر جاي گذاشته است

 m  k  j  i   h  g  fe   d  c  bl ٤٩: الكهف  
.  كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند اند حاضر و آماده مي آنچه را كه كرده (

   ). )فر، محصول اعمال خود مردمان استچرا كه پاداش يا كي(



  
  
  

   269                                           سيماي روز رستاخيز  
 

 .اطالع دادن اعمال گذشته به انسانها در قالب دادن نامه اعمال صورت مـي گيـرد  
 هر انساني دو فرشته گماشته است كه اعمال بـد  خداوند به ما خبر داده است كه به

. مي شـود نامه اعمالش مهر زده  نيك او را ثبت مي كنند و هرگاه انساني بميرد بر و
  : وي گفته خواهد شده ب كس به خود او سپرده شده وروز قيامت نامه اعمال هر

 m  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �l ١٤: اإلسراء   
كـافي  ). و سعادت يـا شـقاوت خـويش را بـدان    (خود را بخوان ) اعمال(كتاب  (

است و نيازي به  چه مسائل روشن. (است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي
   ). )ديگري نيستشاهد و حسابرس 

 m  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n
�      ~  }  |  {   ¥   ¤  £  ¢  ¡l ١٤ - ١٣: اإلسراء   

و او را گروگـان  (ايم  به گردنش آويخته) بند همچون گردن(ما اعمال هركسي را (
اعمال او كه كارنامه (و در روز قيامت كتابي را ) ايم دار رفتارش ساخته كردار و عهده

در آن روز بـدو  . (رسد او مي) دست(آوريم كه گشوده به  براي وي بيرون مي) است
و سـعادت يـا شـقاوت خـويش را     (خـود را بخـوان   ) اعمال(كتاب :) شود گفته مي
چــه مســائل . (كــافي اســت كــه خــودت امــروز حســابگر خويشــتن باشــي). بــدان
   ). است و نيازي به شاهد و حسابرس ديگري نيست روشن

  : كوچك خواهد بود نامه اعمال كتابي است كه مشتمل بر تمام اعمال بزرگ و

 m  x  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n
  g  fe   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {  z   y

  k  j  i   hl      ٤٩: الكهف   
و مؤمنان از ديدن آنچـه در  (شود  نهاده مي) اعمال هر كسي، در دستش(و كتاب (
بيني كـه از ديـدن    را مي) كفر پيشه(و بزهكاران ) گردند است شادان و خندان ميآن 

اين چه كتابي ! اي واي بر ما: گويند شوند و مي آنچه در آن است، ترسان و لرزان مي
است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه را برشمرده است و 

ـ . به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزيده است( انـد   آنچـه را كـه كـرده   ) دين وسـيله و ب
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چرا كـه پـاداش يـا    .  (كند و پروردگار تو به كسي ظلم نمي. بينند حاضر و آماده مي
   ). )كيفر، محصول اعمال خود مردمان است

  دو برابر سازي نيكيها -4

خداوند اين است كه پاداش اعمـال شايسـته را چنـد     يو عاليم مهربان از جمله آثار
  : دهدمي اعمال  برابر

 m  ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ªl ١٧: التغابن   
سازد، و شما را  اي بدهيد، آن را برايتان چندين برابر مي الحسنه اگر به خدا قرض(
  ).آمرزد مي

  : ها ده برابر است كمترين ميزان افزودن پاداش نيكي

 m  dc  b  a  `  _  ~l ١٦٠: األنعام   
كم از دريـاي جـود و كـرم     اش مضاعف، دستپاد(هركس كار نيكي انجام دهد (

  ).ده برابر دارد) خداوند معظّم
  : اما پاداش كار بد همان يك برابر خواهد بود

 m  k  j   i  h    g  f  el ١٦٠: األنعام   
سـنگ و   جـز هـم  ) به سبب عدل و داد يزدان(و هركس كار بدي كند، پادافره او (
  ).شود سان آن داده نمي هم

   !ست مقتضاي عدالت و انصاف خداونديآري، چنين ا
ـ   حسـن  يبا سند خود سندمحاكم در مستدرك و احمد در   وذراز حضـرت اب

  : دودر يك حديث قدسي فرم صاكرم رسول  كهاند  نقل كرده
والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيـتين بقـراب   .. احلسنة بعشر أمثاهلا أو أزيد «

  .1»راهبا مغفرةاألرض خطايا ما مل تشرك يب، لقيتك بق

                                           
 ۱۲۸: و مشاره آن: ةحاديث الصحيحسلسلة اال .١
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و هر بدي . نيكي را تا ده برابر مي افزايم و از اين بيشتر نيز: خداوند فرموده است
ـ  . باندازه خودش عذاب داده مي شود يا بخشوده مي شود ري و انسان اگر بانـدازه پ

همان انـدازه مغفـرت و    هزمين با گناهان نزد من حاضر شود و شرك نكرده باشد، ب
  ).دورآ آمرزش نزد او خواهم

. اسـت  تالوت قرآن، از جمله اعمالي كه تا ده برابر به پاداش آنها افزوده مي شود
اند چنين آمده  نقل كرده در حديثي كه ترمذي و دارمي با سند صحيح از ابن مسعود

  : فرمود صپيامبر  كهاست 
) ملا: (ال أقول. من قرأ حرفاً من كتاب اهللا، فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا «

  .١»وميم حرف. وال حرف. ألف حرف. حرف
عمـل بـرايش ثبـت    آن يـك   كتاب خدا را بخواند در برابر حرف ازهركس يك (
مجمـوع    الزم است بدانيـد كـه   و هر نيكي تا ده برابر افزوده خواهد شد و گردد مي

يك حـرف  ) ميم( يك حرف و )الم(، يك حرف )الف(ست بلكه نييك حرف )الم(
  .).باشد مي
در سنن ترمذي، ، شود مينيز از جمله اعمالي است كه به پاداش آن افزوده » ذكر«

 صاكـرم  ولرسـ   كـه   روايت شده عمرو بن عاصبن   عبداهللاز ي ئابوداود و نسا
  : فرمودند

أو خلتان ال حيصيهما رجل مسلم إال دخل اجلنة، ومها يسـٌري، ومـن    –خصلتان «
الة عشراً، وحيمده عشراً، ويكـربه عشـراً،   يسبح اهللا يف دبر كل ص: يعمل هبما قليل

فلك مخسـون ومائـة   : صلى اهللا عليه وسلم يعقدها بيده، قالالله رسول فلقد رأيت
باللسان، وألف ومخسمائة يف امليزان، وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكـربه وحتمـده   

 ومخسمائة مائة، فتلك مائة باللسان، وألف يف امليزان، فأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألفني
: يأيت أحدكم الشيطان وهو يف صـالته، فيقـول  : فكيف ال حنصيها؟ قال: سيئة؟ قالوا

                                           
  ۲۱۳۷  حدیث مشاره). ۱/۶۶۱: (مشکاة املصابیح .١
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اذكر كذا، اذكر كذا، حىت ينفتل، فلعله ال يفعل، ويأتيه وهو يف مضجعه، فال يـزال  
  ١»ينومه حىت ينام

، ودشـ بهشت مي  واردآنها عمل كند   هكه هر مسلماني ب وجود دارددو خصلت ( 
مردمان كمـي    باشند اما متأسفانه ميآن دو خصلت بسيار آسان   ذكر است كه  الزم به

نمازهـاي فـرض ده مرتبـه     بعد از: خصلت عبارتند ازدو و آن  نمايند بدان عمل مي
بعـد از نمازهـا   : گويـد  بن عمرو مـي   ، عبداهللابگويداهللا اكبر  هللا و الحمد، سبحان اهللا

اگر : شمرد و پس از آن فرمود اذكار را برمي با دستانش آن  ديدم كه را مي صپيامبر
ايد صد و پنجاه  هر روز بعد از نمازها اين اوراد را انجام دهيد، در طول روز توانسته

هزار و پانصد ارتقـاء    زبانت خدا را ياد نماييد، و اين در ترازوي اعمالت به  به  مرتبه
و   ، الحمـد هللا  سـبحان اهللا   خوابگاهت رفتي، صد مرتبه  يابد، و سعي كن هرگاه به مي
شـود، سـپس    هزار ذكر ثبـت مـي    ي اعمالت بهو، زيرا در ترازياكبر را تكرار كن  اهللا

مـل بـد را انجـام    روز دوهـزار و پانصـد ع    ول شـبانه كدام يك از شما در ط: فرمود
ايـن كـار را     شـماريم و چگونـه   هيچ كدام از ما گناهانمان را برنمي: دهد؟ گفتند مي

پيشگاه شما بيايد و   ممكن است در هنگام انجام نماز شيطان به: دهيم؟ فرمود انجام
  در ياد فالن باش و فالني را از ياد مبر، تا اينكه  هايش تو را بر آن دارد كه با وسوسه

جا نيـاوري،    در نهايت شما را از انجام آن اوراد باز دارد و اذكار بعد از نمازها را به
اهت بيايد و اوراد قبل از خواب را از يادتان ببرد و آن را انجـام  گوابخ  به  و يا اينكه

  .ندهيد
گـاهي پـاداش    ،مرتبـه وارد شـده اسـت    33برخي روايات بجاي ده مرتبه  در و 

برابـر   تـا هفتصـد   گاهي بـه هفتـاد   وحتي يابد  ايش ميافزبرابر تا بيش از ده اعمال 
  : اونداز جمله پاداش انفاق براي خشنودي خد، رسد مي

 m  y  x  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m
  g  f  e  d  cb  a     `  _  ~}  |  {  zl ٢٦١: البقرة   

                                           
  .اند هدکر نقلترمذی و نسائی این روایت را  .١



  
  
  

   273                                           سيماي روز رستاخيز  
 

)اي اسـت   كنند، هماننـد دانـه   ي خود را در راه خدا صرف مييداراثل كساني كه م
كه بخواهد صد دانه باشد، و خداوند براي هر كه هفت خوشه برآرد و در هر خوشه

آگـاه  ) و از همه چيز(فراخ ) قدرت و نعمتش(گرداند، و خدا  چندين برابر ميآن را 
  ).است

در راه كسـب رضـايت     اين فضيلت الهي است براي كساني كه: گويد  ابن كثير مي
يابـد، خداونـد    هفتصد برابـر افـزايش مـي     برابر به  دارند و نيكي از ده وي قدم برمي

  : فرمايد مي

 ms  r  q  p  o  n  ml ٢٦١: البقرة   
اطاعت و فرمانبرداري از فرامين الهـي تفسـير     را به »في سبيل اهللا«سعيد بن جبير 

سـازي اسـبها و    انفـاق در راسـتاي جهـاد و آمـاده      ، و امـا مكحـول آن را بـه    نموده
راجـع بـدان     كـه   روايت شده از ابن عباس. است  كرده  هاي جنگي ترجمه اسلحه
  1.هفتصد برابر افزايش مي يابد در حج و جهاد تاانفاق يك درهم :  فرموده

 ابـن مسـعود  : ابن كثير در تفسـير آيـه مـذكور حـديث مسـلم را آورده اسـت      
 .نمـود ) تصـدق (مردي شترش را همراه با مهارش در راه خداونـد انفـاق   : گويد مي

ـ  ) شتر(روز قيامت در عوض آن : فرمود) ص(اهللا رسول او ه هفتاد شتر مهار شـده ب
  . اهد شدداده خو

پاداش آنها افزوده مي شـود و سـواي    از حد شمارش بربيش از جمله اعمالي كه 
قادر به شمردن آن نخواهد  هيچ كس ديگريه كساني كه اين پاداش به آنها داده شد

  . بود، روزه است
  : فرمود صپيامبر  اند كه روايت كرده  بخاري، مسلم و احمد از ابوهريره

: احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا تعاىل كل عمل ابن آدم يضاعف «
  .»وأنا أجزي به: إال الصوم فإنه يل" 

                                           
  )۱/۵۶۱: (تفسري ابن كثري .١
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  خداونـد راجـع بـه   تا هفتصد برابر افزوده مي شـود،   عمل نيكيروزه هر  غير از(
روزه صرفاً بخاطر خشنودي من انجـام مـي گيـرد و مـن خـود      : است  فرموده  روزه

  .1)پاداش آن را مي دهم
و پـاداش   ،اش صبر ه غير محدود است، اينكه روزه همهفه اينكه پاداش روزوفلس
  : خداوند مي فرمايد. متناهي استناصابران 

 m  ê  é  è  ç   æ   ål ١٠: الزمر   
قطعاً بـه شـكيبايان اجـر و پاداششـان بـه تمـام و كمـال و بـدون حسـاب داده          (
  ).شود مي

باشـد   صابردنيا و ناراحتيهاي آن  حوادث تلخ برابر صبر آن است كه در ي ازنوع
  : و خداوند بندگانش را به اين حوادث مواجه مي سازد

 m  ZY  X  W  V  U   T  S  R  Q  P
  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^  ]    \   [

  s  r  q   p  on  m  l  k  j  il  
   ١٥٧ -  ١٥٥: البقرة 

ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني ) امور همچون(از و قطعاً شما را با برخي (
آن كساني كه هنگامي كه    .كنيم، و مژده بده به بردباران ها، آزمايش مي و كمبود ميوه

آنـان     .گـرديم  ما از آنِ خدائيم و به سوي او بـازمي : گويند رسد، مي بالئي بدانان مي
و احسان و مغفرت خدايشـان   الطاف و رحمت) همان بردباران با ايماني هستند كه(

بـه جـاده حـق و حقيقـت و     (يافتگـان   گردد، و مسلّماً ايشان راه شامل حال آنان مي
  ).هستند) طريق خير و سعادت

عظمت و ارزش پاداش شـكيبايان را مـي بيننـد، آرزو    ، كه اهل عافيت هنگامي و
پـاداش   و مي كنند مبني بر اينكه پوست بدن آنها با قيچي قطع مي شد تـا بـه مقـام   

  . شكيبايان نايل مي آمدند

                                           
  )۱/۵۶۲: (تفسري ابن كثري .١
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از ابـن عبـاس   سندي حسن   بهدر سنن ترمذي از حضرت جابر و معجم طبراني 
  : فرمود صاكرم رسول  كه  روايت شده

ليودَّن أهل العافية يوم القيامة، أن جلودهم قرضت باملقاريض، مما يـرون مـن    «
  .1»ثواب أهل البالء

اي كـاش در دنيـا     ، كـه مـي كننـد   يا آرزو قيامت اهل عافيت دوست دارند روز(
اين آرزو بدليل اين است كه آنـان پـاداش   . با قيچي تكه تكه مي شد پوست بدن ما

  .)مصيبت زدگان را مي بينند
 بخاري از ابن عبـاس  از جمله الطاف بي پايان خداوند بر بندگان اين است كه

  : نقل از پرورگارش فرمود  به صپيامبر  كه  روايت كرده
إن اهللا كتب احلسنات والسيئات، مث بيَّن ذلك، فمن همَّ حبسنة فلـم يعملـها،    «

كتبها اهللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ هبا فعملها كتبها اهللا له عنـده عشـر   
حسنات إىل سبعمائة ضعف، إىل أضعاف كثرية، ومن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبـها  

  .2»مَّ هبا، فعملها، كتبها اهللا له سيئة واحدةاهللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو ه
كس قصد انجام كار نيكي را كند و موفق به انجـام آن نشـود، خداونـد يـك     هر(

و اگـر قصـد و نيـت كـار نيـك را      كند،  ثبت ميدر نامه اعمالش را نيك كامل عمل 
ا خداوند براي او نزد خود ده الي هفتصد نيكي و افزون بر آن ر، جامه عمل بپوشاند

و هركس قصد انجـام كـار بـدي را كنـد و آن را جامـه عمـل نپوشـاند،         مي نويسد
و اگـر آن را   كنـد  حسـاب مـي  نيك كامل عنوان يك عمل   بهبراي او  آن را خداوند

  .)گردد يك بدي در نامه اعمال او ثبت مي جامه عمل بپوشاند فقط

  به نيكي بديتبديل 

  ن بديها به نيكي شامل حال انسانها مـي خداوندي در قالب تبديل كرد الطاف و انعام
  : فرمودند صرسول اكرم  كه  روايت شده درصحيح مسلم از حضرت ابوذر. شوند

                                           
 )۵۳۶۰: ( و مشاره آن) ۵/۱۱۱: (صحيح اجلامع الصغري .١
 )۱۱/۳۲۳(صحيح خباري كتاب الرقاق، فتح الباري  .٢
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رجـل  . إين ألعلم آخر أهل اجلنة دخوالً اجلنة، وآخر أهل النار خروجاً منـها  «
عملت يـوم كـذا   : اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: فيقال. يؤتى به يوم القيامة

  .عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذاوكذا، و
  .وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعـرض عليـه  . ال يستطيع أن ينكر: فيقول نعم

  .فإن لك مكانا كل سيئة حسنة: فيقال له
  .1»هنارب، عملت أشياء ال أراها ها: قولفي
آيد و به بهشـت مـي رود،    دوزخ بيرون مي آخرين كسي را مي شناسم كه ازمن (

 دستور صادر ه روز قيامت حاضر كرده مي شود، از جانب خداونداو انساني است ك
 وي سـؤال  آنگـاه از قرار دهنـد،  در معرض ديدش را گناهان كوچكش   كهمي شود 
  ؟فالن اعمال را انجام داديو فالن روز، فالن روز و فالن  درآيا : مي شود

ست كه گناهـان  از اين بيمناك ا و او آن را انكار نمايدنمي تواند  و بلي: مي گويد
  . شوند  آوردهبزرگش پيش 

  . شود مي  تو داده  به در عوض هر بدي يك نيكي: به او گفته مي شود
  .)ام كه آنها را در اينجا نمي بينم را انجام داده )بدي(ي ردگارا كارهاپرو: گويد مي

را ديدم كه چنان به خنـده و تبسـم در    صاهللا رسول درآن لحظه: گويد ابوذر مي 
  . ه دندانهاي مباركش ديده شدندآمد ك

  شهود عليه كفار و منافقين حضارا -5

قيامت پروردگار، آفريدگار و خـالق آنهـا    روزدر بزرگترين شاهد و گواه بر انسانها 
  : وي پنهان نيست است كه هيچ حالي از احوال بندگانش بر

 m  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ٦١: يونس   
كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كـه شـما    يهيچ كاري نم(

  ).باشيد يازيد و سرگرم انجام آن مي بدان دست مي

                                           
 )۱۹۰: (و مشاره آن)۱/۱۷۷: (صحيح مسلم .١
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 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ٣٣: النساء  
بـوده  ) و مراقـب رفتـار و كـردار شـما    (بيگمان خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر (

  )).باشد و مي(است 
عذر بندگانش را مي پسندد، لذا از ميان آفريده هاي  خداوند  ذكر است كه  الزم به

ي بـراي  هتوجي تا عذر و، منكرين مي فرستد دروغ گويان و ميان  بهخود گواهاني را 
 در بيش از يك آيه به ايـن گواهـان كـه روز قيامـت بـر     . گناهان خود نداشته باشند

   :خداوند مي فرمايد .اعمال بندگان گواهي مي دهند، اشاره شده است

 m  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ٦١: يونس   
كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كه شـما   هيچ كاري نمي((

  ).باشيد يازيد و سرگرم انجام آن مي بدان دست مي

 m  a  `    _l ٦٩: الزمر  
  ).شوند و پيغمبران و گواهان آورده مي (

گـواهي مـي دهنـد، هـر     خود ن كساني هستند كه بر امت نخستي فرستادگان خدا
بر امت خودش مبني بر اينكه پيام خدا را به آنان ابالغ نموده است، گواهي  يپيامبر

  : مي دهد

 m  b  a  `  _  ~      }  |  {  z  y    x  w
cl ٤١: النساء  
از (اهي چگونه خواهد بود بدان گاه كه از هـر ملّتـي گـو   ) حال اينان! اي محمد((

قوم (شاهدي بر ) نيز به عنوان(بياوريم و تو را ) پيغمبران براي شهادت بر قوم خود
  ). ؟ بياوريم) يعني تنگچشمان و نافرمايان(اينان ) خود، از جمله

 m   \[  Z  Y  XW  V  U  T  SR  Q  P  O
] l  ٨٩: النحل  
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كه در دنيا پيغمبر (م گماري روزي در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان مي(
كه هم اينك در جهان هستند و يـا  (بر اينان !) اي محمد(، و تو را )ايشان بوده است

  ).گيريم گواه مي) آيند اين كه بعدها به وجود مي
  : ي مراد از شهيد در آيه

 m  XW  V  U  T l 
پيامبران و فرستادگان الهي هسـتند، زيـرا هـر امتـي پيـامبرش از ميـان خودشـان        

  : است  خداوند فرموده  كه  باشد، همانگونه يم

 m  ¡  �  ~  }  |l ١٢٨: التوبة  
  ).به سويتان آمده است) انسانها(، از خود شما )محمد نام(بيگمان پيغمبري (

   m  k  j    i  h   g  f  e  dl : فرمايد و مي

   ٧٥:القصص
به (كشيم و  بيرون مي )از ميانشان برگزيده و(از هر امتي گواهي ) در آن روز، ما((

بر شـرك  (دليل خود را : گوئيم مي) كنيم، و خطاب به مشركان پيش خود احضار مي
  ).بياوريد) و كفر دنيوي
  : كنند دارند، تكذيب آنان را نيز فاش مي گواهي ابالغ را اعالم مي  كه  و همانگونه

 m  Q  P     O  NM   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B
  Rl ١٠٩: املائدة  

گـرد  ) در پيشـگاه خـود  (كه خداوند پيغمبـران را  ) را خاطرنشان ساز(آن روزي (
آيـا  (؟   شما چـه پاسـخي داده شـده اسـت    ) دعوت(به : گويد آورد و بديشان مي مي

انـد و   ايد چگونه از دعوت شما استقبال كـرده  ملّتهائي كه به سوي آنان فرستاده شده
ما را هـيچ گونـه   : گويند مي). اند؟ راه انكار پيمودهاند؟ راه ايمان يا  به چه راهي رفته

ايم و ظواهري كه در روزگار  مگر آنچه از راه وحي آموخته(آگاهي و دانشي نيست 
از تمـام خفايـا   ) عـالوه از ظـواهر  (تو خـود  ) ايم حيات خود از مردم مشاهده كرده

  ).آگاهي
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m  _  ~   }  |  {  z  y : فرمايد و مي
f  e  d  cb  a  `     gl ٧ – ٦: األعراف  

انـد   به طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي آنان روانه شده) در روز قيامت((
كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونه بدان پاسخ (پرسيم  مي
ايـد و از   كه آيا پيام آسـماني را رسـانده  (پرسيم  و حتماً از پيغمبران هم مي) ايد؟ داده
اعمال همه را مو به (مسلّماً   )؟ايد ردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه ديدهم

جا  و همه(ايم  ؛ چرا كه ما از آنان به دور نشده دهيم آگاهانه براي آنان شرح مي) مو و
  )).ايم حاضر و ناظر كردار و رفتارشان بوده

در  خداوند  است كه اي اين اعالميه: است  نخست فرموده  ابن كثير در شرح آيه
دعوت آنها   تا از پاسخ امتشان بهدهد  روز قيامت پيامبرانش را بدان مخاطب قرار مي

  ...خبر بدهند
، مجاهد، حسـن  )ما اطالعي از آنها نداريم: (گويند پيامبران در پاسخ مي  و آنجا كه

بـر اثـر   پيـامبران  : انـد  گفتـه  -از جانب پيامبران -اين پاسخ   بصري و سدي راجع به
  دهند، و ابن عباس در تفسـير آن گفتـه   پاسخ مي  گونه هول و هراس روز قيامت اين

ن جرير سـخن ابـن عبـاس را نقـل و     اب. دانيم يعني ما بيشتر از تو چيزي نمي: است
شد و از با مي  سخن وي بسيار زيبا و آراسته  ذكر است كه  است، الزم به  يد نمودهتأي

هـر    آگاهي شما كـه   است، يعني آگاهي ما نسبت به باب رعايت ادب با خداوند
اي  آن قضـيه   آگاهي و عدم اطالع نسبت به مساوي است با بي  كرده  چيزي را احاطه

  .ي جزئيات آن آگاه هستي همه  شما به  كه
هـيچ بـيم   : مـي گويـد   يآري، امت ها پيامبران خود را تكذيب مي كنند، هـر امتـ  

در حـق   مـي آيـد و   صپس امت محمـد ، نيامده استبراي ما  )پيامبري(اي  دهنده
ـ  دا را به امت هـاي خـود ابـالغ كـرده    پيامبران داير بر اينكه آنان پيام خ د، گـواهي  ان

  : آيه: خداوند مي فرمايد، دنده مي

 m  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z

  fe  dl ١٤٣: البقرة  
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ورزيـد،   ن افراط و غلوي مينه در دي(ايم  روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي(
داريـد   حق روح و حق جسم را مراعات مي. شناسيد و نه در آن تفريط و تعطيلي مي

و بر تفريط ماديگرايـانِ  (تا گواهاني بر مردم باشيد ) ايد اي از حيوان و فرشته و آميزه
ت باختـه، و بـر افـراط تاركـانِ دنيـا و تـرك لذائـذ          لذائذ جسماني طلب و روحانيـ

و ) ي كرده، ناظر بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيدجسمان
اي از شما راه او گيرد، و يا گروهـي   تا چنانچه دسته(بر شما گواه باشد ) نيز(پيغمبر 

از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون رود، با آئين و كردار خـويش بـر ايشـان    
  ).)حجت و گواه باشد
  : فرمود صاكرم رسول  كه  روايت شده بوسعيدخدريدر بخاري از ا

: هل بلغـت؟ فيقـول  : يدعى نوح يوم القيامة، لبيك وسعديك يا رب، فيقول «
من يشهد لـك؟  : فيقول. ما أتانا من نذير: هل بلغكم؟ فيقولون: "نعم، فيقال ألمته

ك فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيداً، فـذل . حممد وأمته: فيقول

m  a  `  _    ^  ]  \  [  Z :  قوله جل ذكـره 

  fe  d  c  bl  
حاضـرم   !پروردگـارا : گويـد  د، نوح مـي مي شو  خواندهروز قيامت حضرت نوح (

 اي؟ پيام مرا به امت خـود ابـالغ كـرده    وي سؤال مي كند، آيا تو از بفرما، پروردگار
يام من بـه شـما ابـالغ    پ آيا: از امت وي سؤال مي كند آري، خداوند: نوح مي گويد
از حضـرت  . هيچ مبلغ و پيام رساني نزد ما نيامده است: آنان مي گويند شده است؟

: نـوح مـي گويـد    چه كسـي در حـق تـو گـواهي مـي دهـد؟      : نوح سؤال مي شود
 آنگاه آنان گـواهي مـي دهنـد كـه او     .بر امر من گواه هستند و امت وي صمحمد

حق امـت خـود نيـز     در صاهللا رسول خود و .پيام خدا را ابالغ نموده است )نوح(
  : فرمايد مي  كه آيه به همين مطلب اشاره دارد .گواهي مي دهد

ايم تا گواهاني بر مردم باشيد  و پيغمبر بـر   روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي
  ).شما گواه باشد

زمـين  : گـواهي مـي دهنـد    از جمله گواهان هستند، همه آنهـا  زمين، شب و روز
  اهي مي دهد كه روي آن چه عملي بوسيله چه كساني انجام گرفته است، شب وگو
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 .گواهي مي دهند كه در آنها چه عملي توسط چه كسـاني انجـام گرفتـه اسـت     روز
ده اسـت وحـديث ترمـذي را كـه از     قرطبي پيرامون اين موضوع بابي را عنوان كـر 

: ي آيـه  صپيـامبر   كـه   روايـت شـده   : مي گويد، كند نقل مي  كردهت ياهريره روابو

m   j  i  h  gl )را قرائت كرد و فرمود )٤: الزلزلة :  
فـإن أخبارهـا أن «: اهللا ورسوله أعلـم, قـال: قالوا» أتدرون ما أخبارها?«

عمل كـذا وكـذا, يـوم : تشهد عىل كل عبد أو أمة بام عمل عىل ظهرها, تقول
 .١»كذا وكذا, فهذه أخبارها

اخبار آن «: فرمود. خدا و پيامبر داناترند: گفتند» چيست؟ دانيد اخبار زمين آيا مي«
عملـي را انجـام     بـر روي آن چـه    دهد كـه  بر هر زن و مرد گواهي مي  اين است كه

اند، پس اخبارش  در فالن روز چنين و چنان عملي را انجام داده: گويد اند، و مي داده
   .»اين چنين است

بـد انسـانها    مامور نوشـتن اعمـال نيـك و    نيز كه عالوه بر اين فرشتگان خداوند
  : عليه انسانها گواهي مي دهند اند، بر بوده

 m  |  {  z  y    x  w  vl ٢١: ق  
آيد همراه با  مي) اعم از نيكوكار و بدكار، به ميدان محشر(در آن روز هر انساني (

دار و كـه بـر پنـ   (و همراه بـا گـواهي   ) كند كه او را رهبري و رهنمود مي(راهنمائي 
  )).دهد گفتار و كردار او شهادت مي

گماشـته   يانسـان  هـر  اي هسـتند كـه بـر    ور از سابق وشهيد، همان دو فرشـته منظ
  . اند شده

  : دهند اند، گواهي مي ره اعمالي كه انسانها انجام دادهفرشتگان دربا

 m  ÊÉ   È     Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ١٨: هود   
بران و فرشتگان و غيره بـر آنـان گـواهي    حاضر در آنجا، اعم از پيغم(و گواهان (
  ).اند اينان بر پروردگار خود دروغ بسته: گويند مي) دهند و مي

                                           
 .استحدیثی حسن، صحیح و غریب : است  آن روایت فرموده  ترمذی راجع به .١
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، ردتكذيب كـ  گواهان را پروردگار وو  لجاجت نمود خصومت اي در بندههرگاه 
خداوند از وجود او گواهاني را آماده مي كند، آنگاه اعضاي بدن انسان عليـه انسـان   

  .مباحث گذشته به اين مطلب پرداخته شده است در .گواهي مي دهند
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  مي شود ياز انسانها چه سؤال: مبحث چهارم
از آنـان   .اند، مورد سؤال قـرار مـي گيرنـد    انسانها در مورد معبودي كه عبادت كرده

  .اند يا خير كرده سؤال مي شود كه پيامبران را اجابت
يي كـه در دنيـا از آنهـا بهـره     ها از نعمت و اند نها درباره اعمالي كه انجام دادهانسا
در اين  .شد شان سؤال خواهد دلهاي گوش، چشم و از پيمانها و و اند و از عهد برده

  .بحث از موارد ذكر شده صحبت خواهد شد

  شرك و كفر -1

 .شرك اسـت  و كفر  راجع بهبعمل مي آيد  قيامت از انسانها كه روز يمهمترين سؤال
  : آيه: خداوند مي فرمايد .سؤال مي شود شانهاينها درباره معبودآاز 

 m  ~  }   |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  pl   

   ٩٣ -  ٩٢: الشعراء
كجـا هسـتند معبودهـائي كـه پيوسـته آنهـا را عبـادت        : شـود  و بديشان گفته مي(
در برابر اين شـدائد و سـختيهائي كـه    (آيا آنها . غير از خدا) معبودهاي(   كرديد؟ مي
كننـد يـا خويشـتن را يـاري      شما را كمـك مـي  ) ن با آن روبرو هستيد و هستنداكنو
    ). دهند؟ مي

 m  m  l  k    j  i  h  g  f  el ٦٢: القصص   
انبازهائي : گويد دارد و مي خدا ايشان را فرياد مي) را خاطر نشان ساز كه(روزي (

ها كنـار   جابها و پردهحاال كه ح! اي مشركان!  (برديد كجايند؟ كه براي من گمان مي
اند و هنگامه حساب و كتاب و گرفتـاري و درمانـدگي اسـت، بگوئيـد بتهـا و       رفته

پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و  پنداشتيد و مي هاي انس و جنّي كه مي خداگونه
  )).عذاب آفريدگار برهانند

جانوران و   نكهاي كردند و را عبادت ميكسي   چه خدااز  انسانها درباره اينكه غير
 گرفتكردند مورد سؤال قرار خواهند  باطل تقديم مي هايمعبودبه انواع هدايا را 
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m  V    U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K   J : آيه
Wl   ٥٦: النحل   
از (اي  ، بهـره )زيـرا كـه جمادنـد   (داننـد   براي بتهـائي كـه چيـزي نمـي    ) كافران((

و بـدين وسـيله بـدانها    (دهند  ايم قرار مي دادهكه ما بديشان ) حيوانات و ارزاق خود
از ايـن دروغ و بهتانهـا   ) در دادگـاه قيامـت  !  (بـه خـدا سـوگند   ). جوينـد  تقرّب مي

  )).شود و سزاي كردارتان داده مي(بازپرسي خواهيد شد 
  :آيه :مورد سؤال قرار مي گيرند پيامبرانتكذيب   و راجع به

 m   {  z  y  x  w   v  u  t   s  r         |
  ¡  �  ~  }l ٦٦ – ٦٥: القصص  

بـه  : گويـد  دارد و مي روزي را كه خداوند مشركان را فرياد مي) خاطرنشان ساز((
همه خبرهـا از  ) بر اثر حيرت و دهشت(پيغمبران چه پاسخي داديد؟ در اين هنگام 

شوند و سخني براي گفـتن نخواهنـد    و جملگي دچار فراموشي مي(رود  يادشان مي
    ).توانند چيزي از يكديگر هم بپرسند نمي) و حتّي از هول و هراس داشت

  ؟اند را انجام داده يدنيا چه عمل در - 2

  . قرار مي گيرد بازخواستمورد  است ا انجام دادهيانسان در مورد اعمالي كه در دن

 m  M  L  K  J  I  H   G  Fl ٩٣ - ٩٢: احلجر   
روز رستاخيز از آنچه در دنيا مردمان انجـام  در (كه حتماً ! به پروردگارت سوگند(
) كنـيم  سؤال و بازخواست مي(   .وجو خواهيم كرد  از جملگي ايشان پرس) دهند مي

  ).اند كرده مي) در جهان(از كارهائي كه 

 m  _  ~   }  |  {  z  yl ٦: األعراف   
انـد   شدهبه طور قطع از كساني كه پيغمبران به سوي آنان روانه ) در روز قيامت((
كه آيا پيام آسماني به شما رسانده شده است يا خير و چگونه بدان پاسخ (پرسيم  مي
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ايـد و از   كه آيا پيام آسـماني را رسـانده  (پرسيم  و حتماً از پيغمبران هم مي) ايد؟ داده
  ).)ايد؟ مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه ديده

  : فرمود صپيامبر  كه  يت شدهروا أسلمي  أبي برزهاز در سنن ترمذي 
ال تزول قدما عبد يوم القيامة، حىت يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فـيم  «

  » 1فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟
در مورد چهار چيـز از او    تواند قدم بردارد تا اينكه در روز قيامت هيچ كس نمي(
  : ال نشودؤس

  .صرف نمود يچيز  ش را در چهعمر -1
  .چيزي بسر برد  مقطع جواني را با چه -2
  .علم و دانشش عمل كرد  تا كجا به -3
  ).چيزي خرج نمود  راهي كسب كرد و در چه  مال و ثروتش را از چه -4

 صرسـول خـدا    كـه   روايـت شـده   بن مسـعود   باز در سنن ترمذي از عبداهللا
  : فرمودند

عن عمره : دم يوم القيامة من عند ربه، حىت يسأل عن مخسال تزول قدم ابن آ «
فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وماذا عمـل  

  »فيما علم
در   تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تـا اينكـه   در روز قيامت هيچ كس نمي(

  : ال نشودؤمورد پنج چيز از او س
  .چيز صرف نمود  چه عمرش را در -1
  .چيزي بسر برد  مقطع جواني را با چه -2
  .راهي كسب كرد  مال و ثروتش را از چه -3
  .چيزي خرج نمود  مال و ثروتش را در چه -4
  ).علم و دانشش عمل كرد  تا كجا به -5

 صاهللا رسـول   اينكـه ، امثال آن قابل توجه اسـت  آنچه كه در حديث مذكور و يا
بـه   كند، زيراي احتياط و تخفيف در جمع آوري اموال دعوت مي را بسو انمسلمان

                                           
 ۷۹۶۹: ومشاره آن) ۱۰/۴۳۶(جامع االصول  .١
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بـه همـان ميـزان زيـاد و      نيـز  اش مال انسان زياد باشد، مدت محاسـبه هر ميزان كه 
اش انـدك باشـد، مـدت زمـان      و به هر ميزان كه مال و دارايـي . طوالني خواهد بود

 از .ه مـي شـود  حسابش به همان ميزان كوتاه بوده و به سرعت تمام به بهشـت بـرد  
  : فرمود  كه  روايت شده صاكرم رسول

  .»إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني خريفاً «
مهـاجرين اغنيـاء بـه بهشـت بـرده       مهاجرين فقراء به مدت چهل سال جلوتر از(
  .)شوند مي

  اند  نعمت هايي كه مورد استفاده بوده ـ3

 .هايي كه در دنيا به انسان داده اسـت، سـؤال مـي كنـد     از نعمت قيامت خداوند روز
  : فرمايد مي

 m   ~  }  |  {  z  yl ٨: التكاثر   
  ).سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهيد شد(

  : مي باشند نعمت موارد زير از دومقص
مسـكن، تعـديل در سـاختار جسـم و روح و      شكم سير، آب خنك، سايه خانه و

   .خوابلذت 
 .شود مورد بازخواست واقع ميحتي يك جرعه عسل : گويد مي سعيد بن جبير

ي رصـ ، حسـن ب باشـند  شـامل بازخواسـت مـي    تمام لذات دنيـوي : گويد مجاهد مي
شام نيز از جمله نعمت هايي هستند كه انسان در مورد آنها  نعمت صبح و: گويد مي

  .خواهد گرفت مورد سؤال قرار
صـحت جسـم، چشـم و    : نعـيم عبـارت اسـت از   : ويـد گ مي بن عباساحضرت 

  1.گوش
نـه  گرهايي كه شمرده شدند، از باب تنـوع در تفسـير نعمـت بـود و      انواع نعمت

  : و قابل شمارش نيستند ندهاي خداوند بسيار زياد متنع

                                           
 )۷/۳۶۴: (تفسري ابن كثري .١
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 m  ML  K   J  I  H  Gl ٣٤: إبراهيم   
توانيـد آنهـا را    نمـي  )از بس كه زيادند(و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد (

  ).شمارش كنيد
و مردم نيز در ارتباط بـا   از مكمالت هستند ضروري و برخي ديگر بعضي نعمتها

مردم يك دوران از نعمت هايي بهره مي جوينـد كـه در دوره   . نعمت يكسان نيستند
كـه در   يافت مي شوند يينعمت ها شهريدر  .بعدي يا قبلي وجود نداشته و ندارند

  .ها مسؤل خواهند بودانسانها از تمام اين نعمت .افت نمي شوندديگر ي شهر
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شدهدر سنن ترمذي از حضرت ابي هريره 

أمل نصـح لـك   : إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له «
  .1»جسمك؟ ونروك من املاء البارد

شود اين است  مي  پرسيده باره نعمت ها از انسان در ي كهروز قيامت اولين سؤال(
بـه تـو نـداده بـوديم؟و از آب سـرد تـو را سـيراب نكـرده         الم را سآيا جسمي :  كه

   ).بوديم؟
انـد،   زش الهي را كه به آنان عنايـت شـده  ار هاي بزرگ و با نعمت از مردم بعضي

 و ردرك نمي كنند و قدر نعمت يك جرعه آب، يـك لقمـه طعـام، مسـكن، همسـ     
 يهـا  سـواري  دانند و نعمت را تنها در ساختمانهاي مجلل، باغ ها و فرزندان را نمي

  .آخرين مدل منحصر مي دانند
 بن العاص سؤال كـرد و گفـت آيـا مـا از مهـاجرين      شخصي از عبداهللا بن عمرو

: گفـت  ؟آيا همسر داري كه نـزد وي بـروي  : عبداهللا از وي سؤال كرد م؟يفقراء نيست
عبداهللا بـن عمـرو   . دارم: گفت داري؟براي سكونت منزلي  آيا: ال كرددارم، بعد سؤ

عـالوه بـر ايـن مـن خـدمت      : آن شخص گفت .پس تو از ثروتمندان هستي: گفت
  .2پس تو از جمله سالطين هستي: گزاراني نيز دارم، عبداهللا بن عمرو گفت

  : فرمود صپيامبر  كه  روايت شده در صحيح بخاري از حضرت ابن عباس

                                           
 )۱۵۹۶: (و مشاره آن) ۲/۶۵۶: (مشكاة املصابيح .١
 )۲۹۷۹: (ومشاره آن) ۴/۲۲۸۵: (صحيح مسلم .٢
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  .»الصحة والفراغ: نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس «
زيـان   و دچار ضـرر  ند كه بسياري از مردم در ارتباط با آنهاوجود دارنعمت  دو(

  .)وقت تغاتندرستي و فر:  هستند
و قـدرداني از ايـن دو نعمـت     شـكر  معني حديث اين است كه اغلـب مـردم در  

هركس به مقتضـاي آنچـه    مي كنند وعمل ن ،به مقتضاي آن دو و، كوتاهي مي كنند
  .وي واجب است عمل نكند، در خسارت است كه بر
  : فرمودند صاكرم رسولكه آمده است  سند احمدمدر 
ال بأس بالغىن ملن اتقى اهللا عز وجل، والصحة ملن اتقى اهللا خري مـن الغـىن،    «

  .»وطيب النفس من النعيم
 .هـيچ اشـكالي نـدارد   آنها اي ثروت بر مي ترسند كساني كه از معصيت خداوند(

 هنفس پـاكيز  مي ترسند، از ثروت بهتر است، و تندرستي براي كساني كه از خداوند
  .)است از جمله نعمت ها

  : فرمود صاكرم رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابي هريره
أي فُل، أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك : العبد فيقول) الرب(يلقى  «
أفظننت أنك مالقـي؟  : فيقول: قال. بلى: يل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقولاخل
  .فإين أنساك كما نسيتين: فيقول. ال: فيقول: قال

أي فُل، أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك اخليـل  : مث يلقى الثاين فيقول
ـ  : أي رب، فيقول. بلى: واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول ي؟ أفظننت أنـك مالق

  .فإين أنساك كما نسيتين: فيقول. ال: فيقول
يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسـلك  : فيقول. مث يلقى الثالث، فيقول له مثل ذلك

  .ههنا اذن: فيقول. وصليت وصمت وتصدقت، ويثين خبري ما استطاع
اآلن نبعث عليك شاهداً عليك، ويتفكر يف نفسه، من ذا يشـهد  : مث يقال له: قال

انطقي فتنطق فخذه وحلمـه  : ويقال لفخذه وحلمه وعظامه. هللا على فيهعلي؟ فيختم ا
  .وذلك ليعذر من نفسه. وعظامه بعمله

  .»وذلك املنافق الذي يسخط اهللا عليه
: پروردگار از وي سؤال مـي كنـد  ، پروردگارش مالقات مي كند با  بنده  وقتي كه(

تو نـدادم؟ همسـر بـه تـو      بهرا  و بزرگي م؟سيادتگرفترام نحتا تو از آيا !اي فالني
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بنـده   سيادت نكردي؟ آنها بر تو  كه گاوان وشتران را در اختيار تو نگذاشتم؟ ندادم؟
گمـان كـردي كـه     از وي سؤال مي كند، آيا تو آري، پروردگار: جواب مي گويد در

ـ  روزي با من مالقات مي كني و اي؟بنـده   راي چنـين كـاري خـود را آمـاده كـرده     ب
مرا فراموش كردي، من نيز امروز  كه تو همانطور: گويد دگار ميپرور .خير: گويد مي
 و ميـان او  با نفر دومي مالقات مي كند، همان گفتگـو  .به فراموشي مي سپارم را تو

  .پروردگارش انجام مي گيرد
از وي مـي پرسـد،    همـان سـؤال را   .كنـد  عد خداوند نفر سومي را مالقـات مـي  ب
ام،  ام، نمـاز خوانـده   ايمان آورده پيامبر تو تاب تو وبه تو و به ك !پروردگارا: گويد مي

آنگـاه   .ام، و تا مي تواند پروردگارش را تعريف مـي كنـد   دهداام وصدقه  روزه گرفته
  .بس است: مي گويد اوه ب پروردگار

. بياوريم، او بخـود مـي انديشـد    آيا گواهي عليه تو: گويد سپس خداوند به او مي
دل او مهر مي زند وبه ران، گوشـت   خداوند بر هد؟چه كسي عليه من گواهي مي د

آنگاه ران، گوشـت واسـتخوانهاي او   .سخن بگوييد: حكم مي شود استخوانهاي او و
گناهـانش بـاقي    پيرامون اعمالي كه انجام داده است سخن مي گويند تا عذري براي

اهـد  منافقيني كه مورد خشم خداوند هستند صورت خو اين معامله با و نمانده باشد
  . )گرفت

سپاس در برابر نعمت هايي است  و شكرانجام نعمت، در واقع سؤال از  سؤال از
كند، در واقع حق نعمـت   هرگاه انسان شكر .كه خداوند به انسان عنايت كرده است

اما اگر منكر شود و از نعمـت قـدرداني نكنـد، خداونـد بـروي       .را بجا آورده است
  . كرد خشم خواهد

  : فرموند صاكرم رسول  كه  روايت شده حضرت انس در صحيح مسلم از
إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة، فيحمده عليهـا، أو يشـرب الشـربة     «

 .1»فيحمده عليها
آن  در برابـر  خداوند از بنده راضي و خشنود مي شود وقتي كه لقمه را بخورد و(
  .)را سپاس گويد خداآن  را سپاس گويد، يا يك جرعه آب بنوشد و در برابر خدا

                                           
 ۴۲: ومشاره آن) ۲/۴۴۶(مشكاة املصابيح ك .١
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   پيمان و ـ عهد4

مـورد بازخواسـت قـرار    انـد   برابر عهدوپيماني كه بـا او بسـته   خداوند انسانها را در
  1:آيه.دهد مي

 m  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð   Ï  Î  ÍÌ   ËÊ  É
×Öl ١٥: األحزاب   

و (آنان قبالً با خدا عهد و پيمان بسته بودند كه پشت به دشمن نكنند و نگريزند (
و از وفـاي  (عهد و پيمان خـدا پرسـش دارد   ). دفاع از اسالم و مسلمين بايستنددر 

   ). )شود بدان بازخواست مي
مشروعي كـه ميـان انسـانها بسـته شـود، خداونـد        و پيمان جايز و وهرگونه عهد

  : مي فرمايد .آن سؤال خواهد كرد عدم ايفاء و درباره ايفاء

 m  ±  °  ¯  ®  ¬«  ªl ٣٤: اإلسراء   
شـما  (وفا كنيد، چـرا كـه از   ) ايد خود كه با خدا يا مردم بسته(و به عهد و پيمان (

  ).شود عهد و پيمان پرسيده مي) روز رستاخيز درباره

  دل ـ گوش، چشم و 5

اينجا است كه . دهد قرار ميسؤال مورد شان هاي تمام گفته در برابرخداوند انسانها را 
  : داشته است مدرك برحذر گفتن سخنان بدون علم و از انسانها را

m  ÐÏ  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
Ñl ٣٦: اإلسراء   

انسـان در برابـر كارهـائي    (گمان  بي. روي مكن كه از آن ناآگاهي از چيزي دنباله(
مـورد پـرس و   ) دهنـد  و ساير اعضاء ديگر انجام مي(چشم و گوش و دل همه ) كه

  ).گيرد جوي از آن قرار مي

                                           
 ۱۵: احزاب .١
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ي، ا هي يـا نشـنيد  ا هي، شـنيد ا هي يـا نديـد  ا هديـد   كه  آنچه  راجع به: گويد قتاده مي
سـؤال   تـو از همـه اينهـا     راجـع بـه   زيرا خداونـد چيزي نگو، نداني،  نميداني يا  مي

  .كرد خواهد
آيه بيان گرديـد، ايـن اسـت كـه خداونـد       خالصه آنچه كه در: گويد مي ابن كثير

 لم ومدرك نهـي كـرده اسـت حتـي سـخن مظنـون و      متعال از گفتن سخن بدون ع
  :       مشكوك را نيز جايز نشمرده است مي فرمايد

 mK  J  IH  G  F       E  D  l١٢: احلجرات  
  ).از بسياري از گمانها بپرهيزيد، كه برخي از گمانها گناه است(

  .»إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث «: درحديث آمده است
  ).زيرا كه گمان از بزرگترين دروغ است، يدنزديك گمان نرو(

تكيه گاه انسان اين اسـت كـه بـه     بدترين سواري و: داود آمده است ابوسنن در 
  .گمان سخن گويد ظن و
  .»إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما مل تريا «: حديثي ديگر آمده است در و
شان دهد آنچه را كـه  بزرگتر از همه دروغ ها اين است كه انسان به چشم خود ن(

  ).چشم نديده
من حتلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بـني   «: آمده استصحيح ودر حديثي 

  .1»شعريتني وليس بفاعل
 ز قيامت به وي امـر مـي شـود تـا     ام، رو من خواب ديده: كس به دروغ بگويدهر(
  ).بود او هرگز قادر به اين كار نخواهد گره زند ورا دانه جو  دو

                                           
 )۴/۳۰۸: (تفسري ابن كثري .١
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  ها  نخستين مورد بازرسي در ميان انسان: ث پنجممبح
نمـاز   اگـر . اسـت  نمازگيرد، پرونده  اولين پرونده آدميان كه بر ميز محاكمه قرار مي

ابـي   از. نـاجي اسـت   رنـه ناكـام وغيـر   گ موفق است و و انسان درست شود، پيروز
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده هريره
عبد يوم القيامة من عمله صالته، فإن صلحت فقد أفلح إن أول ما حياسب به ال «

قـال الـرب   . وأجنح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئاً
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل هبا ما انتقص مـن الفريضـة، مث   : تبارك وتعاىل

  .1»يكون سائر عمله على ذلك
اگـر  . است قرار مي گيرد، نمازسؤال  نخستين عملي كه انسان در مورد آن مورد(

اين صورت خسـارت زده وزيـان    غير در، موفق است و نمازش درست شود پيروز
: كاستي وجود داشته باشد، خداوند مـي فرمايـد   بار است، اگر در فرايض كوتاهي و

هـاي فرايضـش    ي دارد، اگر دارد، كوتاهي وكاستيسنتنگاه كنيد آيا اين بنده عبادت 
  .)از آن جبران شود

  .سنن ابي داود شبيه روايت مذكور از ابي هريره نيز آمده است در

                                           
است،   ترمذي ونسائي وابن ماجة نسبت داده  ، و آن را به٧٩٦٤:  مشاره، و )١٠/٤٣٤(: جامع األصول .١

 .٢٠١٦:  مشاره، و )٢/١٨٤: (صحيح اجلامع
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  آن نمونه هايي از اقسام حساب و:  مبحث ششم

    انواع حساب: مطلب اول

خداوند شريك قـرار   رايآناني كه ب كفار، مجرمين و، محاسبه انسانها متفاوت است
اند، محاسـبه   دهكركذيب پيامبران را تاند و  سرپيچي نموده الهيشريعت  از و اند داده

 فرمان نيز بدليل كثـرت و منان ناؤبرخي از م .دشوار خواهد بود بسيار سخت واينان 
بعضي انسانها نيز . طوالني مواجه خواهند شد بزرگي گناهانشان با محاسبه سخت و

آمارشان از  بدون محاسبه وارد بهشت مي شوند، اين دسته گروه كوچكي هستند كه
، آنان برگزيدگان اين امت هستند كـه در ايمـان، تقـوي    .ز نمي كندتجاو هزار هفتاد

اي بسـيار   برخي ديگـر بـا محاسـبه    و .اند كسب كرده صالح وجهاد واالترين رتبه را
دقـت وخـرده حسـابي صـورت     ، مناقشـه  محاسـبه آنـان   در .شـوند  آسان مواجه مي

آيه . هند گرفتبعد مورد مغفرت قرار خوا و گيرد، گناهان آنان عرضه مي شوند نمي
  زير به همين مطلب اشاره دارد

 m  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  jl   

   ٨ - ٧: االنشقاق
بـا او حسـاب      .در آن وقت، هركس نامه اعمالش به دسـت راسـتش داده شـود   (

  ).ساده و آساني خواهد شد
 صاكـرم  رسـول   كـه   روايـت شـده   لمسلم از حضـرت عايشـه   در بخاري و

   :فرمودند
  .»ليس أحد حياسب يوم القيامة إال هلك «
اي : ، عرض كردم)رود يمبين  از و  شدههالك ، قيامت هركس محاسبه شود روز(

  :نفرموده است أخداوندمگر  اپيامبر خد

 m  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  jl   

   ٨ - ٧: االنشقاق



  
  
  

   سيماي روز رستاخيز                                                                   294
 

بـا او حسـاب      .در آن وقت، هركس نامه اعمالش به دسـت راسـتش داده شـود   (
  ).ساده و آساني خواهد شد

  : فرمود صاهللا رسول 
  .»إمنا ذلك العرض، وليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال هلك «
خـرده   اش مناقشـه و  كس در محاسـبه اما هر، اعمال است كردن  عرضهاين فقط (

  .1)هالك شده است گيري شود، او
ر مي آيـد، عرضـه كـردن گناهـان     طور كه از ظاهر احاديث ب منظور از عرض، آن

را درك  ميـزان مغفـرت خداونـد    ميزان گناهان خود مطلع شده و منان است تا ازؤم
  . كنند

  اقسام محاسبه ي ازهاي نمونه: مطلب دوم

اب كـه روز قيامـت از جانـب    تـ ع هايي از مناقشه، عـرض و  حديث نبوي صحنه در
هـايي از   نمونـه اكنـون  ت، وارد شده اس، خداوند نسبت به بندگانش اعمال مي شود

  .اند، تقديم مي گردد كه در حديث آمده را  نوع صحنهاين سه 

  ـ محاسبه ريا كاران1
ايشـان وارد    اند كـه  روايت كرده ذي و نسائي از شفي بن ماتع اصبحيمسلم، ترم

بودنـد،    پيرامون مردي گرد آمده  اي از مردم را ديدند كه شدند و در آنجا دسته  مدينه
  نزديك شدم تا اينكـه  يوپس از . است  ابوهريره: ت؟ گفتندكسي اس  آن چه: دپرسي

پايـان    سخنانش را بـه   د، وقتي كهگوي براي مردم سخن مي  م، ديدم كهجلو او نشست
خـواهم حـديثي از    از تـو مـي  : وي گفـتم   شدند، خطـاب بـه    رساند و مردم پراكنده

مفهوم آن نيز پـي    باشي و به  او شنيده خود آن را از  را برايم نقل كني كه صپيامبر
رسـول خـدا آن را     كنم كـه  حديثي را براي شما نقل مي: گفت  ابوهريره. باشيد  برده

ام، سپس آهي كشيد و بـراي چنـد    مفهوم آن خوب پي برده  و به  برايم تعريف كرده

                                           
 ۲۸۷۶: ومشاره آن) ۴/۲۲۰۴(  : ۱۱/۴۰۰: (فتح الباري: خباري .١
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: ودفرمـ  -بـوديم   تنهـا مـن و او در آن خانـه     در حالي كـه  -بيهوش شد، بعد   لحظه
مفهوم   و به  رسول خدا آن را برايم تعريف كرده  كنم كه حديثي را براي شما نقل مي

بيهوش شد، بعـد از    ام، سپس آه ديگري كشيد و براي چند لحظه آن خوب پي برده
  : فرمود صپيامبر: بي هوش شدن گفت  چند مرتبه

ل أمة جاثية، فأول من ل إىل العباد ليقضي بينهم وكرتإن اهللا إذا كان يوم القيامة ي «
يدعو به رجل مجع القرآن، ورجل قتل يف سبيل اهللا، ورجلٌ كثري املال، فيقول اهللا 

فماذا عملت : بلى، يا رب، قال: أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل؟ قال: للقارئ
كذبت، وتقول : كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيقول اهللا له: فما علمت؟ قال

  .فالن قارئ، وقد قيل ذلك: بل أردت أن يقال: كذبت، ويقول اهللا له: كةله املالئ
أمل أوسع عليك، حىت مل أدعك حتتاج إىل أحد؟ : ب املال فيقول اهللاحاويؤتى بص

كنت أصل الرحم،  :فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: البلى، يا رب، ق: قال
بل أردت : ويقول اهللا كذبت،: كذبت، وتقول له املالئكة: وأتصدق، فيقول اهللا له

يف ماذا : مث يؤتى بالذي قتل يف سبيل اهللا، فيقول اهللا.فالن جواد، فقيل ذلك: أن يقال
كذبت، : أمرت باجلهاد يف سبيلك، فقاتلت حىت قتلت، فيقول اهللا له: قتلت؟ فيقول

فالن جريء، فقد قيل : بل أردت أن يقال: كذبت، ويقول اهللا: وتقول له املالئكة
يا أبا هريرة، : صلى اهللا عليه وسلم على ركبيت، فقال اهللا رسول ضرب مث. ذلك

  .»أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر هبم النار يوم القيامة
در اثر .(ان قضاوت كندآن روز قيامت خداوند بسوي انسانها فرود مي آيد تا ميان(

انـده  نخسـتين كسـاني كـه فـرا خو    ، )روي زانوها ايستاده اسـت  كسيشدت بيم هر
در راه خدا كشـته    ، شخصي كه قرآن را جمع نمودهشخصي كه : ند عبارتند ازشو مي

: گويد خداوند به قاري قرآن مياست،   وهي را گرد آوردهمال انبشخصي كه  شده، و
، يبلـ : مـي گويـد   آيا آنچه را كه بر پيـامبرم نـازل كـردم، آن را بـه تـو نيـاموختم؟      

 عمـل كـردي؟   آنچه آموختي چقـدر   به: مي كند وي سؤال از پروردگار. !پروردگارا
دروغ : فرشـتگان مـي گوينـد    شام آن را تالوت كردم، خداونـد و  صبح و: مي گويد

در ميـان  اين بـوده كـه   ن از خواندن قرآ منظور تو: خداوند به او مي گويد .گويي مي
 يعني تو بـه عنـوان قـاري   ( بدان نيز دست يافتي و شوي  خوانده» قرآنقاري «مردم 
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: خداوند مي فرمايد .بعد شخص ثروتمند حاضر كرده مي شود، )شهرت پيدا كردي
اي كـه نيـاز بـه هـيچ كـس پيـدا        بگونـه ؟ گشايش نكـردم  تو مال بر آيا در روزي و

در مال وثروتي كه بـه تـو   : يدفرما پروردگار مي .!ي، پروردگارابل: مي گويد نكردي؟
صـدقه   آوردم و جـا مـي    را بـه  صـله رحـم  : مـي گويـد   ام چگونه عمل كردي؟ داده
 .دروغ مي گـويي : دروغ مي گويي، فرشتگان مي گويند: خداوند مي فرمايد. دادم مي

بدان نيـز   و اوتمند شهرت يابيهدف تو اين بوده كه به سخ: فرمايد بعد خداوند مي
، بعد شخصي كـه در  )شهرت پيدا كردي سخاوتمنديعني تو به عنوان ( دست يافتي

چه هـدفي   بهتو : پرسد خداوند از وي مي. ده است آورده مي شودراه خدا كشته ش
كـردم   جهاد، پس كنم جهاد راه تو در به من امر شده بود تا: گويد مي اي؟ كشته شده

خداونـد   .گـويي  دروغ مـي : گوينـد  فرشـتگان مـي   كشـته شـدم، خداونـد و     اينكه تا
 .قهرمان گفته شود اع واين بوده كه به تو شجاز جنگ و پيكار  تو منظور: فرمايد مي
 سـپس ) يعني تـو بـه عنـوان قهرمـان شـهرت پيـدا كـردي       ( بدان نيز دست يافتي و

اين سه گـروه نخسـتين    !اي ابوهريره: فرمود زده و زانو بر را ها دست صاهللا رسول
  .)سوختن آنها روشن مي شود مخلوق خدايند كه روز قيامت آتش دوزخ با

رفـت و    شـفي نـزد معاويـه   : بن مسلم گفت  قبهع: گويد وليد ابوعثمان مدائني مي
  .روايت فوق را برايش بازگو نمود

مـن    بهبن ابي حكم كه براي معاويه شمشير مي ساخت  عالء: گويد عثمان مي ابو
، را بـراي ايشـان نقـل نمـود     حديث مـذكور  و شخصي نزد معاويه آمد:  خبر داد كه

ايـن گونـه معاملـه    ) سخاوتمند و قاري، مجاهد( اين افراد با: حضرت معاويه گفت
  شود؟ ديگران چگونه رفتار مي شده است، با

با  و .هالك مي كند را فكر مي كرديم دارد خود كه ما بعد معاويه چنان گريه كرد
 و معاويـه بـه هـوش آمـد     بعـد  .اين شخص عجب خبر بـدي آورد : گفتيم خود مي

   :اند راست گفته رسولش و خدا: گفت اش را پاك كرد و چهره

 m  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i h  g
  b  a  `_  ~}|  {  z  y   x  w  v  u   t

gf  e  d  cl     ١٦ - ١٥: هود   



  
  
  

   297                                           سيماي روز رستاخيز  
 

و جـز خـوردن و   (خواسـتار زنـدگي دنيـا و زينـت آن باشـند      ) تنها(كساني كه (
ـ  نوشيدن و اموال و اوالد را طالب نبوده و چشم ر داشتي به آخرت نداشته باشند، براب
اعمالشان را در اين جهـان بـدون   ) سنّت موجود در پيكره هستي، پاداش دسترنج و

چرا كه مدار اين جهان بـر اعمـال   (دهيم  هيچ گونه كم و كاستي به تمام و كمال مي
) ؛ نه بر نيات و مقاصد، و بر اين خوان يغما چـه دشـمن چـه دوسـت     استوار است

ن كسانيند كه در آخرت جـز آتـش دوزخ   آنا   .گردد وحقي از آنان در آن ضايع نمي
اجر  و بي(رود  دهند، ضايع و هدر مي بهره و سهمي ندارند، و آنچه در دنيا انجام مي

هرچنـد كـه اعمالشـان بـه     (گـردد   و كارهايشان پوچ و بيسود مي) شود و پاداش مي
  )).ظاهر انساني و مردمي و عبادي باشد

را   مـردم پيرامـون ابـوهريره   :  انـد كـه   مسلم و نسائي از سليمان بن يسار نقل كرده
! اي شيخ: گفت  ابوهريره  نام ناتل خطاب به  نمودند، بعد فردي از اهل شام به  تخليه

از رسـول  : گفـت . ايـد  شـنيده  صخود آن را از پيـامبر   حديثي را برايم نقل كن كه
  : فرمود مي  شنيدم كه صخدا
تشهد، فأيت به، فعرفـه نعمـه،   رجل اس: إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه«

كـذبت،  : قاتلت فيك حىت استشهدت، فقال: فما عملت فيها؟ قال: فعرفها، قال
جريء فقد قيل، مث أمر به، فسحب على وجهه، حىت ألقي : ولكنك قاتلت ألن يقال

: ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأويت به، فعرفه نعمه فعرفها، قال. يف النار
كـذبت،  : تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قـال : يها؟ قالفما عملت ف

هو قارئ، فقد قيل، مث أمر به، : ولكنه تعلمت العلم ليقال عاملٌ، وقرأت القرآن ليقال
فسحب على وجهه، حىت ألقي يف النار، ورجل وسع اهللا عليه، وأعطاه من أصناف 

ما تركت مـن  : ا عملت فيها؟ قالفم: املال كله، فأيت به فعرفه بنعمه، فعرفها، قال
هو : كذبت ولكنك فعلت ليقال: سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال

   .»جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار
  : مي شوند عبارتند از  كشانده  پاي محكمه  در روز قيامت به  نخستين كساني كه(
او نشـان    آورنـد و نعمتهـاي دنيـاييش را بـه     ، او را مـي  شهيد شـده   مردي كه -1
  از آن بهـره   چگونه: شود مي  او گفته  كند، به آن را شناسايي مي  دهند، بعد از اينكه مي
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. ي شـهادت نائـل آمـدم    درجه  به  در راه تو جهاد كردم تا اينكه: گويد گرفتي؟ مي مي
 اين بوده كه به تو شجاع وو پيكار از جنگ  تو منظور .گويي دروغ مي: شود مي  گفته

يعني تو به عنوان قهرمـان شـهرت پيـدا    ( بدان نيز دست يافتي و .قهرمان گفته شود
كشند و او  سوي جهنم مي  شود، و او را بر رويش به ، سپس دستور صادر مي)كردي
  . كنند ميان دوزخ سرازير مي  را به
خواند، او  و قرآن را مي  ان ياد دادهديگر  و آن را نيز به  مردي دانش را آموخته -2
  دهند، بعد از اينكـه  او نشان مي  و نعمتهاي دنياييش را به آورند مي  پاي محكمه  را به

: گويـد  گرفتي؟ مـي  مي  از آن بهره  چگونه: شود مي  او گفته  كند، به آن را شناسايي مي
سب رضايت تو قـرآن را  خاطر ك  ديگران ياد دادم، و به  دانش را آموختم و آن را به

زيرا از اين رو علم و دانش آموختي تا  .دروغ مي گويي: شود مي  او گفته  خواندم، به
خوانـدي تـا    را مين قرآمنظور اين   عنوان عالم و دانشمند شهرت يابي و به  به  اينكه
يعني تـو بـه   ( بدان نيز دست يافتي و شوي  خوانده» قرآنقاري «در ميان مردم   اينكه

روي  شـود، و او را بـر   سـپس دسـتور صـادر مـي     ).نوان قاري شهرت پيدا كرديع
  .كنند ميان دوزخ سرازير مي  كشند و او را به سوي جهنم مي  به اش پيشاني

اسـت و از انـواع     وي داده  خداوند مال و ثـروت انـدوهي را بـه     و مردي كه -3
و نعمتهـاي  آورنـد   مـي   هپـاي محكمـ    او را بـه ،  د شـده نم همختلف نعمتهاي دنيا بهر

  او گفتـه   كنـد، بـه   آن را شناسـايي مـي    دهند، بعد از اينكه او نشان مي  دنياييش را به
  انفـاق كـردم كـه    آن را در راه خير: گويد ميگرفتي؟  مي  از آن بهره  چگونه: شود مي

، زيـرا  دروغ مي گـويي : شود مي  او گفته  به. ي كسب رضايت تو است ام مايه دانسته
 بدان نيز دست يافتي و اوتمند شهرت يابيه به سخكردي ك شما از اين رو انفاق مي

شود، و او  تور صادر مي، سپس دس)شهرت پيدا كردي سخاوتمنديعني تو به عنوان (
  ).كنند ميان دوزخ سرازير مي  كشند و او را به سوي جهنم مي  به اش را بر پيشاني

  ردگارپرواز جانب  انسان گناهاني  عرضهـ 2
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده باز عبداهللا بن عمر
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أتعرف ذنـب كـذا،   : إن اهللا يدين املؤمن، فيضع عليه كنفه، ويستره، فيقول «
حىت إذا قرره بذنوبه، ورأى يف نفسه أنـه  . نعم أي رب: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول

. يعطى كتاب حسـناته سترهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ف: هلك، قال
  : وأما الكافرون واملنافقون فيقول األشهاد

 m  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ  Ål   

   ١٨: هود
 ازسـپس   مـي پوشـاند   و بغل گرفته زير را او، من نزديك مي شودؤخداوند به م(

بـه  ! ي، پروردگـارا بلـ : مي گويـد  داري؟ فالن گناه را بيادو فالن : وي سؤال مي كند
: خداوند مي فرمايد .فكر مي كند كه هالك شدني است و  كردهناهان خود اعتراف گ

آنگاه خداوند نامه . امروز نيز از گناهان تو مي گذرم در دنيا گناهانت را ستر كردم و
  : منافقان، گواهان مي گويند و درباره كفار اما .مي سپارد به او اعمال نيكش را

تـرين   ترين گنـاه و رسـواكننده   و لذا زشت(اند  تهاينان بر پروردگار خود دروغ بس
  ).نفرين خدا بر ستمگران باد! هان). اند ستم را مرتكب شده

زيـر  خداونـد بنـده را   : گويد مي "فيضع عليه كنفه " قرطبي درباره معني حديث 
 اخـالص و  بـا  و اوخطاب مي كنده با نرمي ب دهد و ستر، لطف واكرام خود قرار مي

خداونـد بـراي اظهـار     مي شناسـي؟  آيا: پرسد وي مي از .مي زندوي حرف  صفا با
كـردم،   سـتر  را گناهـان تـو   دنيـا  من در: گويد او ميه فضل خود ب احسان و منت و
  .1گذرم مي گناهان تو از نيز امروز نكردم و رسوا را تو دنيا يعني در

  كوتاهي  برابر دراز جانب پروردگار بنده سرزنش  :مطلب سوم

سـخن  ، پروردگـار در برابرگناهـان  بندگان از جانـب  درباره سرزنش  صاهللا رسول 
 صاهللا رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت ابي هريره .گفته است

  : فرمود
  .يا ابن آدم، مرضت فلم تعدين: إن اهللا تعاىل يقول يوم القيامة «

                                           
 ۲۶۳: تذكرة القرطيب .١
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  يا رب كيف أعودك وأنت ربُّ العاملني؟: قال
بدي فالناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتين أما علمت أن ع: قال
  عنده؟

  يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمين؟
  يا رب كيف أطعمك وأنت رب العاملني؟: قال
أما علمت أنه استطعمتك عبدي فالن فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته : قال

  لوجدت ذلك عندي؟
  يا ابن آدم، استسقتيك فلم تسقين؟

  يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟: قال
استسقاك عبدي فالن فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وجـدت ذلـك   : قال
  .»1عندي؟

 من بيمار شـدم و ! اي فرزند آدم: گويد اش مي روز قيامت خداوند خطاب به بنده(
، عيادت كنم را چگونه من تو !پروردگارا: انسان مي گويد تو از من عيادت نكردي؟

  ؟پروردگار جهانيان هستي  كهتو 
عيـادت   را او تـو  و مگر نمي داني كه فالن بنده من بيمار بـود : فرمايد خداوند مي

  ؟وي مي يافتي مرا نزد، كردي وي عيادت مي اگر از داني مگر نمي، نكردي
  به من طعام ندادي؟ تو من از تو طعام خواستم و! اي فرزند آدم

طعـام   را عـالم هسـتي، مـن چگونـه تـو      وردگارپر تو! پروردگارا: گويد انسان مي
  بدهم؟

 او تـو  تو طعام خواسـت و  مگر نمي داني كه فالن بنده من از: فرمايد خداوند مي
  ؟طعام ندادي را

  ؟يافتي مي او نزد ي، مراداد طعام مي را او تو نمي داني، اگر مگر
  .آب مي خواستم، به من آب ندادي تو از! اي فرزند آدم

  ؟دادم آب مي را رب العالمين هستي، من چگونه تو تو! پروردگارا: بنده مي گويد 

                                           
 )۱۵۲۸: (ومشاره آن) ۱/۴۸۶: (مشكاة املصابيح .١
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او آب ندادي، مگر ه ب تو و طلب آب كرد تو فالن بنده من از: خداوند مي فرمايد
  .)؟يافتي ميمرا نزد او آب مي دادي،  تو به او نمي داني اگر
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  دادن نامه اعمال به بندگان: مبحث هفتم
 نامه اعمالش كه حاوي اعمال انجام گرفتـه او  يانسان پايان جريان محاسبه به هر در
  .شود است، داده مي دنيا در
نامه اعمال انسـانهاي   .متفاوت است نحوه دادن نامه اعمال به بندگان مختلف و و
آنـان محاسـبه    بـا  آسـان و   سـاده  و به دست راست آنان داده مي شود من از جلوؤم

بهشـت   درسان و خويشان مؤمن خود من خرّم و شادان به سوي كؤم و دشخواهد 
  : گردد برمي

 m   v   u  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  j

y   x     wl ٩ - ٧: االنشقاق   
بـا او حسـاب      .كس نامه اعمالش به دست راسـتش داده شـود   در آن وقت، هر(

و خرّم و شادان به سوي كسان و خويشان مـؤمن خـود      .ساده و آساني خواهد شد
  ).گردد برمي

مطلـع   )اسـت  نيـك  و اعمـال  كه توحيد(ي نامه اعمالش امن از محتوؤآنگاه كه م
خـود   جريان خوشـحالي از ديگران را  با صدايي بلند خرم و شادان است وشود،  مي

  : سازد آگاه مي

 m   u  t  s  r  q  p  o  n  m  l k   j  i  h

 ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v 

  ®   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦l ٢٤ - ١٩: احلاقة   
فرياد شـادي سـر   (و اما هر كس كه نامه اعمالش به دست راست او داده شود،  (
آخر ! نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد) بيائيد! اي اهل محشر:  (گويد مي) دهد و مي

روياروي  من با حساب و كتاب خود) رستاخيزي در كار است و(دانستم كه  من مي
در ميان بـاغ واالي بهشـت،     .پس او در زندگي رضايت بخشي خواهد بود  .شوم مي
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در برابـر كارهـائي كـه در       .هـاي آن در دسـترس اسـت    ميوه  .جايگزين خواهد شد
    ).!بخوريد و بنوشيد، گوارا باد. ايد داده انجام مي) دنيا(روزگاران گذشته 

ز سمت پشت بـه دسـت چـپ شـان داده     ان انامه اعمال كافران، منافقان وگمراه
هـالك شـدن خـود را     كافر در آن هنگام عليه خود دعاي بد مي كنـد و  و .شود مي

  : آرزو مي كند

 m  ¿  ¾  ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯

  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À

  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ðl ٣١ - ٢٥: احلاقة   
اي كـاش هرگـز   : گويد و اما كسي كه نامه اعمالش به دست چپش داده شود، مي(

اي    !دانستم كـه حسـاب مـن چيسـت     و هرگز نمي   !شد نامه اعمالم به من داده نمي
دارائي من، مرا سودي نبخشـيد، و     !كاش پايان بخشِ عمرم، همان مرگ بود و بس

و دليـل و  !  (قدرت من، از دست مـن برفـت     .نخورد من) بيچارگي امروز(به درد 
خدا به فرشتگان نگهبـان دوزخ دسـتور   ( .!)برهان من، پوچ و نادرست از آب درآمد

سـپس او را بـه دوزخ     .او را بگيريد و به غل و بند و زنجيـرش كشـيد  :) فرمايد مي
     . )بيندازيد

  : شود ميگفته  موقعي كه نامه اعمال به انسانها داده شود، به آنان و

 m  Â  Á À  ¿   ¾½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µl   

  ٢٩: اجلاثية
كتاب ما است و اعمـال شـما را صـادقانه    ) داريد نامه اعمال كه دريافت مي(اين (

خواسته بوديم كه تمـام كارهـائي را يادداشـت    ) از فرشتگان خود(ما . كند بازگو مي
   ).يدداد كنند و بنويسند كه شما در دنيا انجام مي
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  محاسبه  و صحنه محشرو قرطبي : مبحث هشتم
بسـوي   آنگـاه كـه بنـدگان از قبـور    : قرطبي صحنه محاسبه را چنين ترسيم مي كنـد 

خواسـته   تازماني كـه خداونـد   و ايستگاه بزرگ برانگيخته مي شوند و ميدان محشر
 دسـتور  .موقع حساب فرا مي رسـد  برهنه مي ايستند و باشد در آن ميدان لخت وپا

انـد، حاضـركرده    هنوشـت  هاي اعمال كه فرشتگان مكـرم آنهـا را   داده مي شود تا نامه
 .دكننـ  دريافت ميبه دست راست را نامه اعمال ) عادتمندانس(بعضي انسانها  .شوند

به دست چپ يا از پشـت سـر   را هاي اعمال شان  نامه) ياهچارگانس(برخي ديگر  و
  .خواند و مي  خود را نگاه كردهمال اعي  كسي نامهسپس هر، نمايند دريافت مي
  : اند ي قيامت چنين سروده تصوير و صحنه  راجع به

 مثل وقوفك يوم العـرض عريانـاً
 والنار تلهَّب من غيظ ومـن حنـق  
 اقرأ كتابك يا عبدي علـى مهـل  
ــه  ــر قراءت ــرأت ومل تنك ــا ق  مل
 نادى اجلليل خذوه يـا مالئكـيت  
 املشركون غـداً يف النـار يلتـهبوا   

  

 شاً قلـق األحشـاء حريانـا   مستوح  
 على العصاة ورب العـرش غضـبانا  
 فهل ترى فيه حرفاً غـري مـا كانـا   
 إقرار من عـرف األشـياء عرفانـا   
 امضوا بعبد عصـا للنـار عطشـانا   
ــد ســكانا ــدار اخلل ــون ب  واملؤمن

  

لخت و عريان در ميدان محشر با دلي پريشان و عقلي   را تصور كن كه  آن لحظه(
  عليـه   آتـش دوزخ از شـدت عصـبانيت و كينـه      د، در حالي كـه اي سرگردان ايستاده
: گويـد  پراكند و پروردگار عرش با حالتي غضبناك مي مي  غرد و شعله گناهكاران مي

  كـه   آيا حرفـي جـز آنچـه     آرامي بخوان، و نگاه كن كه  ي اعمالت را به نامه!  اي بنده
ي اعمـال را قرائـت كـردي و بـدان      نامـه   يابي؟ بعد از آنكـه  ايد در آن مي انجام داده

بندگان گناهكـار  ! اي فرشتگان: دهد اعتراف نمودي، خداوند عظيم الشأن ندا سر مي
الي آتـش سـوزناك    سرازير نماييد، بنابر اين مشـركان در البـه    ميان آتش تشنه  را به

  ).ندريگ ي ميمنين در ميان بهشت جاؤشوند و م مي  سوخته
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هـاي اعمـال تقسـيم     كـن كـه نامـه    ن صحنه را تصـور اندكي آ !مسلمان اي برادر
در انظار تمام انسانها طلبيـده   نصب مي شوند والهي  عدل شوند، موازين قسط و مي
براي محاسبه اعمال نزد خداوند متعال حاضر ؟ فرزند فالن كجاست يفالن: شوي مي
 ررا بـه محضـ   پس آنـان تـو   .اند گماشته شده يفرشتگان براي حاضر كردن تو .شود

. دنـ كمنـع نمـي   تو كردن  احضار از تشابه اسمي فرشتگان را .خداي قهار مي آورند
به لـرزه   قلبت از اين ندا، مي دهد را ندا ي كه احساس مي كني ندا دهنده توا هلحظ

 هاي تو كه مطلوب ندا دهنده توهستي، شانهكني  آنگاه كه اطمينان پيدا مي .آيد در مي
 بدن تو تكان مي خورند، رنگ چهـره تـو   ياعضا .آيند ترس به لرزه در مي بيم و از
بـه محضـر    ها بـراي حاضـر كـردن    قلبت پرواز مي كند، از ميان صف، دياب مي ريتغي

 و انـد  بلند كرده تمام مخلوقات چشم ها را بسوي تو، شوي پروردگار، عبور داده مي
 تـرس و بخاطر اينكه مي داني كه به كجا بـرده مـي شـوي،    ، آنان هستي جلو در تو

   .اي هراس شدهشدت دچار خوف وه ب جاي پيدا كرده است و دل تو وحشت در
نامه ، هستي پروردگار خود جلو در اي چنان بينديش كه تو لحظه !آري، اي انسان

هيچ گناهي را كه پنهان ، هاي تودارد، در دست دارياركه حكايت از كرد اعمالت را
زباني خسـته   با تو آن را واست،   اش نمودهو تمام اسرار تو را فرها نكرده ، اي كرده

ذره  زيـر  را تـو  سو هر بيمناكي از و خطر .خواني لبي شكسته ميبا ق و لكنت دار و
  اما امـروز بـه  اي،  فراموش كرده آنان را چقدر گناهان هستند كه تو .اند بين قرار داده

نامه اعمال تو آنها  ما، ااي ها هستند كه تو آنان را پنهان كردهچقدر بديآيند،  يادت مي
  .هويدا مي سازد و را ظاهر

نجات تـو   اي كه آنها مايه سالمتي و بوده بسياري اعمال هستند كه تو بر اين باور
زده  بـه آنهـا   اطـل ب مهـر و در رفتـه  هـ  هستند، اما در آن ايستگاه عظيم آن اعمال به

 كوتـاهي در  واي بر حسرتي كه بخاطر پشيماني و ندامت واز آن پس واي  .شود مي
  .آن مواجه خواهي شد اطاعت پروردگار با

دانـد كـه اهـل     مي، در آن وقت، هركس نامه اعمالش به دست راستش داده شود
كـه  اسـت  زماني و اين ( .بياييد نامه اعمال مرا بخوانيد: گويد بهشت است، آنگاه مي

خص در اگـر ايـن شـ    .خواند نامه اعمالش را مي )داده چنين كاري را هخداوند اجاز
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نامه اعمال خود دعوت  بسوي را انجام داده است، ديگران زندگي دنيا كارهاي نيك
 او .نام پدرش خوانده مـي شـود   وخود نام  با .دنماي مي به خواندن آن امر و دكن مي
كتاب سفيدي برايش بيرون  .وقتي كه ندا دهنده نزديك مي شود، رود به جلو مي نيز

ها  نخست بدي او .وجود داردنيكي  آن ظاهر در ي ودر داخل آن بد .شود آورده مي
وقتـي   .دكنـ مي  رنگش تغييرو  شود اش زرد مي مي ترسد، چهرهپس را مي خواند، 

 همانا تـو  بودند و ي تواينها بديها:  شده  ، نوشتهرسد، مي بيند نامه اعمال مي پايانبه 
الش را بـر  نامـه اعمـ   بعـد ، مورد مغفـرت قـرار دادم، بسيارخوشـحال مـي شـود      را
 مي خواند به خوشـحالي و  مي بيند و هاي خود رانيكي گرداند وروي صفحه آخر مي

: در آن چنين مي بيند وقتي به پايان كتاب مي رسد و .اش افزوده خواهدشد شادماني
 اش درخشـان و  چهـره ، اند افزوده شده چند برابر براي تو هاي تو هستند واينها نيكي

لبـاس بهشـت   ، سرش گذاشته مي شـود  برو  ه مي شودتاجي آورد، شود نوراني مي
ـ  و آراسته كرده مي شـوند  زيور تمام مفاصل او با پوشانده مي شود وبدو  انـدازه  ه ب

بـه او   و كه همانا قامت حضرت آدم بود، افزوده مـي شـود   شصت ذراع به قامت او
هـر   بده كـه بـراي   به آنان بشارت و نزد دوستان وخويشاوندانت برو: گفته مي شود

چنـين نـدا   ، وقتي برمي گـردد ، يك از آنان چنين چيزهايي در نظر گرفته شده است
  : مي دهد

 mw  v   u  t  s  r  qp  o  n  ml ٢٠ - ١٩: احلاقة   
آخـر مـن   ! نامه اعمال مرا بگيريـد و بخوانيـد  ) بيائيد! اي اهل محشر:  (گويد مي(
و كتـاب خـود رويـاروي    من با حسـاب  ) رستاخيزي در كار است و(دانستم كه  مي
  ).شوم مي

  : گويد خداوند درباره اين شخص مي

 m  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xl  
   ٢٣ - ٢١: احلاقة 

در ميـان بـاغ واالي بهشـت،      .پس او در زندگي رضـايت بخشـي خواهـد بـود    (
     ).هاي آن در دسترس است ميوه  .جايگزين خواهد شد
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تو چه : گويند آنها مي آيا مرا مي شناسيد؟: كند ل مياؤاز دوستان وخويشاوندان س
من فالني فرزنـد  : گويد مي اند؟ را احاطه كرده انعام والطاف الهي توكه كسي هستي 

¥  ¦  m  : را به چنين نعمت هايي بشـارت مـي دهـم    همه شما فالن هستم و

  ®   ¬   «  ª  ©  ¨  §l ٢٤: احلاقة  
بخوريـد و  . ايـد  داده انجـام مـي  ) دنيـا (ان گذشته در برابر كارهائي كه در روزگار(

  ).بنوشيد، گوارا باد
بـه   بدان دعوت كـرده و  مردم را، محور شرارت بوده ورئيس آن شخص  اگراما 

نام پـدرش   وخود با نام  .اند وي تبعيت كرده پيروان زيادي از ده ونمو انجام آن امر
نامه اعمال سياهي كـه بـا   ، رود جلو مي بسوي تسويه حسابش، پس شود ندا داده مي

نهـان آن نيكـي و در   در ، خط سياه نوشته شده است برايش بيرون آورده مـي شـود  
 كند گمان مي و مي كند هايش خواندن را آغاز او به نيكي.  ظاهر آن بدي نوشته شده

آن  وقتي به پايان نامـه اعمـال مـي رسـد در    د، اما كه در آينده نزديك نجات مي ياب
غم ، اش سياه مي شود چهره .اند باطل شدهكه  هاي تو هستنداين نيكي: چنين مي يابد

نامه اعمالش را بـر   .دگرد يوس ميأمي از هرگونه خير كند و وي غلبه مي واندوه بر
پايان وقتي به  .به غم واندوهش افزوده مي شود، هايش را مي خواندبدي گرداند و مي

بدي هاي تـو هسـتند كـه افـزوده      ينهاا: نامه اعمالش مي رسد، در آن چنين مي بيند
شود   افزودههايي بدان خواهد بود نه اينكه بدي چند برابر تو يعني عذاب بر( .اند شده
اش سـياه   ر حالي كه چشم هايش نيلگون، چهرهدپس س .)است  دهآن را انجام ندا  كه
ـ شـود، و   مـي   سـوي دوزخ رانـده    بهپوشانده مي شود، بدو  لباس قير و ه گفتـ  اوه ب

كدام از آنان چنين كه براي هربه آنا خبر بده  و همراهانت برو پيروان و نزد: شود مي
  : گويد مي رود ومي، چيزهايي هست

 m   Å  Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º¹  ¸   ¶  µ

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ

  Ü  Û  Ú  Ù  Øl ٣٢ - ٢٥: احلاقة   
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دانستم كه حسـاب   و هرگز نمي   !شد هرگز نامه اعمالم به من داده نمي اي كاش(
دارائـي مـن، مـرا       !اي كاش پايان بخشِ عمرم، همان مرگ بود و بـس    !من چيست

قـدرت مـن، از دسـت مـن       .من نخورد) بيچارگي امروز(سودي نبخشيد، و به درد 
خـدا بـه فرشـتگان    (.!)و دليل و برهان من، پـوچ و نادرسـت از آب درآمـد   ! (برفت

  .او را بگيريد و به غـل و بنـد و زنجيـرش كشـيد    :) فرمايد نگهبان دوزخ دستور مي
سپس او را با زنجيري ببنديـد و بكَشـيد كـه هفتـاد        .سپس او را به دوزخ بيندازيد

  ).ذراع درازا دارد
ذراعهـاي    هفتـاد ذراع بـه  : مي فرمايد: اند در تفسير ذراع گفتهابن عباس حسن و 
  .فرشتگان

 مي شناسيد؟ مرا آيا: مي گويد ندا مي دهد و آنگاه رفيقان، پيروان وهمراهانش را
چـه   تـو  و اين قدر غمگين هسـتي؟  كهرا چه شده است،  خير اما تو: گويند آنها مي

شـما از ايـن    بـراي هركـدام از   مـن فالنـي فرزنـد فالنـم و    : گويد مي كسي هستي؟
  .ها وجود داردناراحتي

دستش را از شـانه چـپ بيـرون    ، نامه اعمالش از پشت سر داده شوداما كسي كه 
  . نامه اعمالش را از پشت سر مي گيرد مي برد و

نامـه   و برگردانـده مـي شـود    )فـا ق(صورتش به طـرف گـردن   : مجاهد مي گويد
  .اعمالش را مي خواند

 بـا رويـي  ، شيو سعادتمندان بااي به خود بينديش، اگر از نيكان  لحظه !اي انسان
حسـن جمـال    به درجه كمـال و  وآيي،  ميدر انظار مخلوقات بيرون و خرم شادان 
 ات را گرفتـه و  شانه اي هفرشت .نامه اعمالت را در دست راست داري .يوشمي وارد 

اين فالني فرزند فالني است به سعادتي نايل : در انظار مخلوقات چنين ندا مي دهد
  . ديد آمده است كه هرگز روي بدبختي را نخواهد

نامـه اعمالـت   ، ات سياه مي شود ، چهرهباشيتو اگر از اهل شقاوت  !اما اي انسان
 .مخلوقات آن را زير پاها له مـي كننـد   از پشت سر داده مي شود و وبه دست چپ 

در و گرفتـه   اي بازوهايـت را  فرشته، هالكت خود ندا مي دهي براي نابودي و تو و
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 گاه باشيد، فالني فرزنـد فالنـي بـه شـقاوت و    آ !اي مردم: جمع خاليق ندا مي دهد
  .1نخواهد ديد خوده ب را رسوايي رسيده است كه هرگز روي سعادت

                                           
  ۲۵۵: تذكرة قرطيب .١
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  نقضاوت بين بندگا: مبحث يازدهم
مـي گيـرد   پس ظالم  ستمديده را از عادل روز قيامت حق مظلوم و خداوند حكيم و

ز حيوان شاخدار كه تا جايي كه ا .نزد ستمكاري باقي نماند اي ههيچ ستمديدحق تا 
  .شود شاخي شاخ زده باشد نيز قصاص گرفته مي به حيوان بي

 صرسـول اكـرم    كـه   روايـت شـده   در صحيح مسلم از حضرت ابـي هريـره  
  : فرمودند

  .1»لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء«
تا جايي كـه از حيـوان شـاخدار كـه بـه      دار خواهند داد  در قيامت حق را به حق(

  )شود شاخي شاخ زده باشد نيز قصاص گرفته مي حيوان بي
روز قيامت با ضـرب  ،  ديگري تعدي و تجاوز نموده  بهشتم  اگر كسي با ضرب و

بيهقـي از   در حـديث صـحيح كـه بخـاري و     .مي شود وشتم از وي قصاص گرفته
  : فرمود صل اكرمرسوكه اند، آمده است  روايت كرده هريرهواب

  ٢.»من ضرب بسوط ظلماً، اقتص منه يوم القيامة  «
بـه نـاحق كسـي را زده باشـد، روز قيامـت از وي قصـاص        تازيانه و هركس با(

  .)گرفته خواهد شد
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده معجم طبراني از حضرت عمار در
  ٣»من ضرب مملوكه ظاملاً، أقيد منه يوم القيامة «
گرفتـه   به ناحق بزند، روز قيامـت از وي قصـاص   غالم خود را هركس خادم و(

  . )خواهد شد
وي  قذف بر به دروغ متهم به زنا كند، روز قيامت حد غالمش را هركس خادم و
  .جاري مي گردد

                                           
 . مسلم و ترمذی نیز روایتی نزدیک به این روایت دارند .١
 )۶۲۵۰: (ومشاره آ ن) ۵/۳۱۹: (جامع الصغري .٢
  )۶۲۵۲: (ومشاره آ ن) ۵/۳۱۹: (صحيح اجلامع الصغري .٣
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  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره
  ١»عليه احلد يوم القيامة، إال أن يكون كما قالمن قذف مملوكه بالزنا يقام  «
وي قصـاص گرفتـه خواهـد     روز قيامـت از ، هركس غالمش را به زنا متهم كند(
  .)مگر اينكه چنين باشد .شد

   در روز رستاخيزقصاص روش اجراي : مطلب اول

اگر حقوق بندگان ، بود خواهند هاي اونيكي روز قيامت تنها سرمايه انسان حسنات و
حسنات فـرد بـدهكار    از نيكي و را صاحبان حق حقوق خود، ردن كسي باشندبر گ

امـا  ، داشـته  يـا  اعمال نيك نداشته باشـد و  بدهكار اصالً شخص ، اگرگيرند پس مي
 وصـول بدهكاران  به حساب هاي طلبكاران برداشته شده وآنگاه از بدي اند، تمام شده
ـ  در صحيح بخاري از حضرت ابوهريره .مي شوند  صپيـامبر   كـه   ت شـده رواي
  : فرمودند

من كانت له مظلمة ألخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم، قبـل أن ال   «
يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له 

   ٢.»حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه 
او حالليت بطلبـد قبـل از اينكـه    كسي كه ظلم و ستمي به برادرش روا داشته از (

شـود،   هايش پرداخت مي روزي رسد كه ديگر درهم و دينار وجود ندارد و از نيكي
و اگر نيكي و ثوابي نداشت، از گناهان برادرش برداشته شده و به گناهان او اضـافه  

شخص بدهكار عمل صـالح نداشـته باشـد، از بـدي هـاي شـخص طلبكـار         اگرو 
  .)وصول خواهد شداب بدهكار به حسو برداشته شده 

صـاحبان   لس واقعي كسي است كه روز قيامت حق ديگران برگردنش بـوده و فم
مـي   بـه گـردن او   بدي هـاي خودشـان را   يا مي گيرند و را نيكي هاي او حقوق يا
  .است  ناميدهلس مف چنين شخصي را صرسول اكرم. اندازند

                                           
  )۱۶۶۰: (ومشاره آ ن) ۳/۱۲۸۲: (صحيح مسلم .١
  )۵/۱۰۱: (صحيح خباري كتاب نطامي، فتح الباري .٢
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  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده هريرهودر صحيح مسلم از حضرت اب
إن : " فقال. املفلس فينا من ال درهم له وال متاع: قالوا" أتدرون من املفلس؟  «

املفلس من أميت، من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شـتم هـذا،   
وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، 

إذا فنيت حسناته، قبل أن يقضي ما عليه، أخذ مـن خطايـاهم   وهذا من حسناته، ف
  ١.»فطرحت عليه، مث طرح يف النار 

كسي كه درهم و ديناري نداشـته  «: دانيد كه مفلس چه كسي است؟ گفتند آيا مي(
باري از نمـاز   كه در روز قيام با كولهاست كسي  وليكن مفلس امت من: فرمود. اشدب

ه اين ناسزا گفتـه و مـال آن يكـي را خـورده و خـون      و روزه و زكات بيايد، ولي ب
پـس اعمـال نـيكش بـين ايـن و آن      . ديگري را ريخته و آن يكي را كتك زده است

هايش تمام شـود، از گناهـان    شود و اگر قبل از اداي حقوق ديگران نيكي تقسيم مي
  .)گردد مظلومان به او داده خواهد شد و وارد جهنم مي

بان حـق بانـدازه   اش باشد، صـاح  هحق مردم برعهد و شخص مديون هرگاه بميرد
  .دارند مي بر هاي او حقوق خود از نيكي

  كـه   شـده نقـل   بحضـرت ابـن عمـر    صـحيح از  يسند سنن ابن ماجه بادر 
  : فرمودند صاكرم سولر

  ٢.»من مات وعليه دينار أو درهم، قضى من حسناته، ليس مث دينار وال درهم «
 اش باشد، چون در بر عهده )دينار و درهم( حق مردمحالي بميرد كه  كس در هر(

حـق مـردم را   اش  دادن پـاداش اعمـال صـالحه    درهمي وجود ندارد، با و آنجا دينار
  ).نمايد پرداخت مي

باشـند، در روز قيامـت از همـديگر      هـم سـتم روا داشـته     بندگان در دنيا بـه  اگر
هيچكـدام از  باشـند    دههـم سـتم كـر     طور مساوي به  بهاگر  گيرند، پس قصاص مي

                                           
  )۲۵۸۱: (ومشاره آ ن) ۴/۱۹۹۷: (صحيح مسلم .١
  )۶۴۳۲: (و مشاره آ ن) ۵/۵۳۷: (صحيح اجلامع الصغري .٢
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كند، اما اگر حقشـان نـزد شـخص ديگـري باشـد بـراي        ديگري حقي را طلب نمي
  .كنند دريافت آن تالش مي

شخصــي نــزد   كــه  روايــت شــده لســنن ترمــذي ازحضــرت عايشــه در
غالم دارم كـه بـه    تا من چند! اي پيامبر خدا: عرض كرد و آمد صاكرم رسول

مـال مـن خيانـت      بـه كننـد،   تكـذيب مـي   مـرا آنها حرف من گوش نمي كنند، 
مي زنم، موقعيت من آنها را  بي راه مي گويم و آنان بدو  بهاز اين رو د، نماين مي
  : فرمودند صاكرم رسول برابر آنان چه خواهد بود؟ در

إذا كان يوم القيامة حيسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم،  «
وإن كـان  . ان كفافاً ال لك، وال عليكفإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوهبم ك

عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضالً لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوهبم، 
  .»اقتص هلم منك الفضل

هـم محاسـبه    بـا  عـذاب تـو   روز قيامت نافرماني، تكذيب وخيانت آنـان و (
ـ اگـر عـذاب دادن تـو    پـس  مي شـود،    قرار دادهمقايسه ميان آن  شوند، و مي ا ب
 پاك است، نه ضرري متوجه تو صيت وخيانت آنان مساوي باشد، حساب تومع

كمتـر از گناهـان آنـان     عذاب تو اگراما  .دگرد مي تو عايدنه سودي  مي شود و
بيشتر از گناهان  اگر عذاب تو احسان تو در حق آنها است و باشد، اين لطف و

  .)شد واهدگرفته خ قصاصو ستم از تاين در برابر آنان باشد،  تقصير و
 كشيد را كنار آن مرد بعد از اين گفتگو خود: مي فرمايد لحضرت عايشه

  .بيرون رفتو با گريان و حسرت 
  : اي نخوانده آيا اين آيه را: فرمود صاكرم سولبعد ر

 m   e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z
  p   o   n  m  lk  j  i  h  g  fl ٤٧: األنبياء   

زوي عدل و داد را در روز قيامت خـواهيم نهـاد، و اصـالً بـه هـيچ      و ما ترا(
كـار نيـك يـا بـدي     (شود، و اگر به اندازه دانه خردلي  كسي كمترين ستمي نمي

و سـزا و جـزاي آن را   (سـازيم   باشـد، آن را حاضـر و آمـاده مـي    ) انجام گرفته
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شـما   اعمال و اقـوال (و بسنده خواهد بود كه ما حسابرس و حسابگر ) دهيم مي
  ).باشيم) انسانها

ستم چنين حالتي دارد پـس انسـانهايي كـه از     آري، وقتي روز قيامت ظلم و
روز قيامت بيم دارند، براي آنان شايسته است كـه سـتم را تـرك نمـوده واز آن     

 به ما خبـر داده اسـت كـه روز قيامـت سـتم موجـب       صپيامبر. نندگزيدوري 
ــاريكي ــادي مــي گــردد  ت مســلم از حضــرت  ي وصــحيح بخــار در .هــاي زي
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده بعمر بن عبداهللا

  ١.»اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة «
  .)گردد روز قيامت ستم موجب تاريكيها مياز ظلم و ستم بپرهيزيد، زيرا در (

  اهميت خون هاي به ناحق ريخته شده : مطلب دوم

خداوند ريختن خـون همـديگر بـدون مجـوز      از جمله مسايل بسيار بزرگ نزد
كه امام ترمذي آن را روايت كرده است،  در حديث ابن مسعود .شرعي است

  : فرمودند صاكرم رسول: چنين وارد شده است
  مل قتلته؟: فيقول: يا رب، هذا قتلين: جييء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول«

  .قتلته لتكون العزة لك: فيقول
  .فإهنا يل: فيقول

  .أي رب، إن هذا قتلين: وجييء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول
  مل قتلته؟: فيقول اهللا

  .2»إهنا ليست لفالن، فيبوء بإمثه: فيقول. لتكون العزة لفالن: فيقول
: مـي گويـد   و مـي آيـد   پروردگار را گرفته نزد يديگر مردي كه دست مرد(

ـ  پروردگار .مرا كشته استمرد اين ! پروردگارا  وي را چـرا : ل مـي پرسـد  از قات

                                           
  )۲۵۷۹: (ومشاره آ ن) ۴/۱۹۶۹: (خباري كتاب مظامل، مسلم .١
  )۷۸۸۵: (ومشاره آ ن) ۶/۳۲۴: (صحيح اجلامع الصغري .٢
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. باشـد  قـدرت از آن تـو   عـزت و  ام، تـا  كشـته  را او: گويـد  قاتل مـي  اي؟ كشته
  .غلبه از آن من است عزت و: گويد مي پروردگار

: مـي گويـد   و پروردگار مي آيـد  مردي كه دست مرد ديگري را گرفته نزدو 
 را او چـرا : خداوند از قاتل سؤال مـي كنـد   .مرا كشته استمرد اين ! پروردگارا

: مي فرمايد خداوند .باشدفالني غلبه از آن  عزت و تا: قاتل مي گويد اي؟ كشته
  . )نيست، پس قاتل با گناهان مقتول بر مي گردد غلبه از آن او عزت و
  كه  روايت شده ابن ماجه از حضرت ابن عباس و سنن ترمذي، ابوداود در
  : فرمودند صاكرم رسول

يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماًَ،  جييء املقتول بالقاتل «
  ١.»يا رب، سل هذا فيم قتلين؟ حىت يدنيه من العرش: فيقول

 را او سـر  حالي كه پيشـاني و  در دناحضار مي ك قاتل را، قيامت مقتول روز(
: مي گويـد  و جريان داردش خون از رگهاي گردن گرفته است و دست خود در

الزم اسـت   بقتـل رسـانده اسـت؟    سؤال كن، چرا مرا )قاتل(وي  از! پروردگارا
  .)دكننزديك مي پروردگار عرش از مقتول را ، قاتل  بدانيد كه

بدليل اهميت خون هاي به ناحق ريخته شده، روز قيامت نخسـتين فيصـله    و
  .هاي به ناحق ريخته شده خواهد بودفصل خون ميان بندگان خداوند، حل و

  كـه   روايت شده ذي از حضرت عبداهللا بن مسعودترمو بخاري، مسلم  در
  : فرمودند صاكرم رسول

  ٢.»أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء «
هـا   شود، خون ها بررسي مي نخستين چيزي كه در روز قيامت در ميان انسان(

  ).هستند
حديث حكايت از مهم بودن مساله : گويد ميفوق شرح حديث  در جرحابن 
از    شـود كـه   چيزي شـروع مـي    قضاوت بهزيرا ، دارد  شده  ريختهناحق ه بخون 

                                           
  )۷۸۸۷: (ومشاره آ ن) ۶/۳۲۴: (صحيح اجلامع الصغري .١
 )۷۹۶۸: (ومشاره آ ن) ۱۰/۴۳۶: (جامع االصول .٢
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اهميت فسـادي اسـت   به اهميت گناه منوط  واهميت بيشتري برخوردار است، 
  .بردارد كه در

  ابـوهريره  حـديث  بـا حـديث  ايـن    ذكر است كه  الزم به: افزايد ابن حجر مي
  : گويد مي  تعارض ندارد، آنجا كه

  »اسب به العبد يوم القيامة صالتهإن أول ما حي «
  ).شود واقع مي  مورد محاسبه  روز قيامت نماز نخستين چيزي است كه( 

متعلق به  )نماز(حديث دوم  ، واست نزيرا حديث اول متعلق به حقوق انسا
چنـين آورده  و آن را جمـع كـرده    دو حـديث را  نسايي هر .حقوق خالق است

  : است
  ١.»صالته، وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء أول ما حياسب العبد عليه «
شود، و نخستين  واقع مي  مورد محاسبه  روز قيامت نماز نخستين چيزي است كه(

  ).ها است شود خون مي  پاي قضاوت خوانده  ميان بندگان به  چيزي كه

    اتله قصاص ميان حيوانأمس: مطلب سوم

ـ  جن، انـس و  خداوند ميان تمام مخلوقاتش حيـوان   .مـي كنـد   قضـاوت ، تاحيوان
تا اينكـه حـق هـيچ    ، توانمند قصاص مي گيرد دار و ناتوان از حيوان شاخ شاخ و بي

. ل شويديبدتبه خاك : باقي نماند، آنگاه خداوند امر مي كند حيواني بر حيوان ديگر
  : دنكفار آرزو مي كن در اين لحظه از ميان انسانها

 mq  po  nl ٤٠: النبأ   
  ).!بودم ميكاش من خاك (

  : است  گفته  كند كه نقل مي  سندي مرفوع از ابوهريره  در تفسير خود به ابن جرير
كونوا : إن اهللا حيشر اخللق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطري «

  : تراباً، فعند ذلك يقول الكافر

                                           
  )۱۱/۳۹۶: (فتح الباري .١
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گان و ي حشـرات، پرنـد   نمايد، يعني همـه  ي مخلوقات را حشر مي خداوند همه(
خـاك تبـديل     به: فرمايد حشرات و پرندگان مي  آورد، سپس رو به انسانها را گرد مي
  : گويند كافران مي  شويد، در آن لحظه

 m   q  po  nl ٤٠: النبأ   
  : گويد و مي  روايت كرده بن عمرو  از ابن جرير از عبداهللاو ب
م والـوحش، مث حيصـل   إذا كان يوم القيامة مد األدمي، وحشر الدواب والبهائ «

القصاص بني الدواب، يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ مـن  

m  n : كوين تراباً، قال فعند ذلك يقول الكـافر : القصاص بني الدواب، قال هلا
   q  p ol   

، چهارپايـان د، وقتي كه روز قيامت فـرا مـي رسـد، زمـين گسـترانيده مـي شـو       (
بعـد قصـاص ميـان    ، جمـع كـرده مـي شـوند     )دريك ميدان( ها وحشي حيوانات و

دنيـا   براي گوسفند بي شاخ كه در از گوسفند شاخ دار، در مي آيد اجراه ب تاحيوان
ـ  . قصاص گرفته مي شود، زده است آن را  تاوقتي خداوند كار قصاص ميـان حيوان

كـاش  : ويدآنگاه انسان كافر مي گ. خاك شويد: مي گويد را خاتمه مي دهد، به آنها
  !بودم من خاك مي

 صپيـامبر   كـه   روايـت شـده   از ابو هريرهسندي صحيح   به سند احمدمدر  و
  : فرمود
  .»يقتص اخللق بعضهم من بعض حىت اجلماء من القرناء، وحىت الذَّرة من الذَّرة «
روز قيامت مخلوقات از همديگر قصاص مي گيرند حتـي حيـوان بـي شـاخ از     (

  .)گيرد قصاص مي از مورچه حتي مورچه و شاخ دار
 صپيـامبر   كه  روايت شده  سندي مرفوع از ابوهريره  و باز در مسند امام احمد به

  : فرمود
أال والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة، حىت الشـاتان فيمـا    «

  .»انتطحتا
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جان من در دست او اسـت، در روز قيامـت هـر      كسي كه  آگاه باشيد، سوگند به(
ي  افتد، حتي گوسـفندان نيـز در برابـر ضـربه     مي  و مخاصمه  مجادله  زي با هم بهچي

  ).كنند مي  شاخ يكديگر مخاصمه
بعـد از ديـدن    صپيامبر  كه صحيح از ابي ذر روايت مي كندي سند امام احمد با

  : فرمودشاخ زدن دو گوسفند با هم، 
  أبا ذر، هل تدري فيم تنطحان؟ «
  .ال: قال
  .» يدري، وسيقضي بينهماولكن اهللا: قال

  كنند؟ چرا با هم دعوا مي  داني كه آيا مي! اي ابوذر(
  .دانم راجع بدان چيزي نمي! اي رسول خدا: ابوذر گفت

امــا خداونــد از آن اطــالع دارد و در روز قيامــت ميــان آنهــا : فرمــود صپيــامبر
  ).كند قضاوت مي

  شود؟ واقع مي  قصاص ميان حيوانات چگونه
  حشر حيوانات و قصاص ميان آنها بدان اشـاره   راجع به صپيامبر  اي كه اين مسأله

است، و امام نـووي در شـرح     شده  دان گنگ و پيچيدهبراي بسياري از دانشمن  كرده
  : است  و گفته  احاديث صحيح مسلم بدان پرداخته

  كـه   و بيـان داشـته    حشر حيوانات در روز قيامـت تصـريح نمـوده     اين حديث به
،  آنها نرسـيده   دعوت به  گان و كساني كه انات نيز همانند آدميان، كودكان، ديوانهحيو
داليل فراواني از قرآن و سنت وجـود دارد،    اين مسأله  خواهند شد، و راجع به  زنده

  : فرمايد خداوند مي

 m  T   S  R  Ql ٥: التكوير   
ي درندگي و رمندگي و خو(شوند  و هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده مي(

گيرنـد و   كنند، و براي كاستن از وحشت در كنار هم قرار مي را از ترس فراموش مي
  )).آميزند به هم مي
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اجـراي ظـاهري آن از نظـر      باشد كـه   هرگاه در شريعت اسالمي لفظي وارد شده
  .بر ظاهر حمل شود  عقل و شرع ناممكن نباشد، الزم است كه

،  پـاي محكمـه    و حشر شود به  زنده  كه  نيست هر آنچه شرط: اند دانشمندان گفته
شـود   مي  شاخ گرفته دار براي بي از شاخ  و قصاصي كه. شود  عقاب و پاداش كشانده

از   باشـند و تنهـا جهـت مقابلـه     با قصاص مكلف تفاوت دارد، زيرا آنها مكلف نمي
  .شود مي  آنان قصاص گرفته

  : گويد اين قسمت از سخنان نووي ميلباني بعد از نقل شيخ ناصر الدين آ
طور اختصار   بهي خناني همانند نووس) 2/293(» مبارق االزهار«ابن الملك نيز در 

  گفتـه   كـه   از او نقل كرده) 4/761(»المرقاة«است، و شيخ علي قاريء در   بيان داشته
  : است

ع ميـان آنـان قصـاص واقـ      گوسفند مكلف نيسـتند، پـس چگونـه   : شود  اگر گفته
دهـد و   بخواهـد انجـام مـي     كه  خداوند متعال هر آنچه: گوييم شود؟ در پاسخ مي مي

بنـدگان    به  كند، و مراد از آن اين است كه نمي  ش محاسبهمقابل اعمال كسي او را در
پـس  از سـتمكار  حقش را اي  گردد و هر ستمديده هيچ حقي ضايع نمي: اعالم شود

  .گيرد مي
الملك توجيهي بسيار زيبا و ارزشمند است، اما تعبيـر  سخن ابن : گويد قاريء مي

  ي قضـيه  باشد، خالصـه  در غير موقع خود مي) غرض و مراد(  ي حكمت به از كلمه
كنـد،   ي مكلفـين داللـت مـي    در حد وفوري بر كمال عدالت ميان همه  اين است كه

افراد پست و باشند، بايد   مكلف نيستند اين چنين حالي داشته  زيرا اگر حيوانات كه
  خود بيابند؟  حال و وضعي به  شريف، قوي و ضعيف از ميان عقال چه

علمـاي    جاي تأسف است اينكـه   آنچه:  شيخ ناصر در تعقيب آن چنين بيان داشته
انـد، و   پيروي از عقل و نظر و ديدگاه شخصي خود اين احاديث را رد كرده  كالم به

اسـت، ايشـان در     نيـز از آنهـا پيـروي نمـوده    آلوسي   عالمه  تر از آن اينكه شگفتناك
و روايـت    بعد از نقـل روايـت مسـلم از ابـوهريره    ) 9/3006( »روح المعاني«تفسير 

  : ي احمد در تفسير آيه
 m  T   S  R  Ql گويد مي :  
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حجة االسالم امام محمد غزالـي و گروهـي چنـد از دانشـمندان اسـالمي معتقـد       
شـود، زيـرا    حشـر نمـي   يهيچ ذي روح ديگر) نسجن و ا(غير از ثقلين   هستند كه

ي ايـن چنـين مقـامي     باشد و شايسـته  ديگري مكلف نمي  غير از آن دو هيچ جنبنده
وري جانـداران  حشر و گـردآ   قابل اعتمادي راجع بهندارد، و در قرآن و سنت دليل 

باشـند، امـا    صـحيح نيـز مـي     وجود ندارد، و آن روايت مسلم و ترمذي هر چند كه
از نهايت عـدل الهـي باشـد،      اند، و ممكن است كنايه گزارش نشده  تفسير آيه جهت
ي نخسـت را نيـز    كـنم، امـا ديـدگاه دسـته     نيز اين ديدگاه را تأييد مي) آلوسي(  بنده

عنـوان مسـتندي     توان بـه  مي  نمايم، زيرا آنان نيز در كل داليلي دارند كه نمي  تخطئه
  . بدان استناد نمود
اما  -خداوند ما و او را ببخشايد -اين است نظر و ديدگاه او : گويد شيخ ناصر مي

باشد، زيـرا ايـن    اظهار اين رأي از جانب وي بسيار غريب مي  حقيقت اين است كه
  است، زيـرا ايشـان    داده  در آن تفسير ارائه  باشد كه رأي بر خالف ساير نظرياتي مي

  و منش سـلف صـالح پيـروي نمـوده      هدر تفسير آيات بدون تأويل و يا تعطيل از را
حـديث را بـر خـالف مـدلول ظـاهري        كه  چيزي او را بر آن داشته  است، پس چه

از عدل كامل الهـي شـرح كنـد، آيـا ايـن رأي بيـانگر         كنايه  تفسير نمايد و آن را به
دار توسط حيـوان   صريح و روشن از قصاص حيوان شاخ  تكذيب حديثي نيست كه

  اين حديث كنايه  دارد كه تبعيت از علماي كالم اعالم مي  ند، و بهك شاخ بحث مي بي
. شـود  نمـي   دار قصاص گرفتـه  از حيوان شاخ  يعني اينكه! از نهايت عدل الهي است

وجـود    از مسـلم بـه    تمام اين سخنان روي روايت ذكـر شـده    ذكر است كه  الزم به
... ديگري همچون روايت ابـوذر و روايات   عنوان شرح حديث به  آيند، اما اگر به مي

  ايـن گونـه    دارنـد كـه   طور قـاطع اعـالم مـي     آن روايات به  بينيم كه روي آوريم، مي
باشند، و خداوند امام نووي  اي نمي كنايه  قصاصها حقيقي هستند و حاوي هيچ گونه

هرگاه در شريعت اسالمي لفظي  «: بيان داشت  را مورد رحمت خويش قرار دهد كه
اجراي ظاهري آن از نظر عقل و شرع ناممكن نباشد، الزم اسـت    باشد كه  شدهوارد 
  .»بر ظاهر حمل شود  كه
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اسـت، زيـرا     داشته  اشاره  رد تأويل ذكر شده  ايشان با ذكر اين ديدگاه به: گويم مي
يـت خداونـد در   ؤر  كـه ... و  و بسياري از دانشمندان علم كالم، امثال معتزله  فالسفه

  منين، علو خداوند بر عرش خود، نزول حضرت حق هـر شـب بـه   ؤسط مقيامت تو
آراء استناد و   اين گونه  اند، آنان به آسمان دنيا و آمدنش در روز قيامت را انكار كرده

  .اند پناه جسته
ديدگاه گردآوري حيوانات و گرفتن قصاص از آنها تنها ديدگاهي اسـت  :  خالصه

اه جمهور علما و ديدگاه آلوسي در جاي ديگري از باشد، زيرا اين ديدگ جايز مي  كه
) 5/377( »فـتح القـدير  «باشد و امام شوكاني در تفسـير خـود    مي) 9/281(تفسيرش 

  :  طور قاطع بيان داشته  ي تكوير به هاز سور 5ي  ي آيهرو
معني گردآوري و   باشد، و حشرت به وحوش عبارت از هر ددان و جانداري مي«

از   ميان آنها قصاص واقع شود، از اين رو حيوان بي شاخ  اينكهجمع كردن است، تا 
  .»گيرد دار قصاص مي حيوان شاخ

  ديگرقصاص مي گيرند؟يك چه زماني از منان درؤم: مطلب چهارم 

 صاكـرم  رسـول   كه  روايت شده خدري در صحيح بخاري از حضرت ابي سعيد
  : فرمودند

ة بني اجلنة والنار، فيتقاصون مظـامل  إذا خلص املؤمنون من النار، حبسوا بقنطر«
كانت بينهم يف الدنيا، حىت إذا نقوا وهذِّبوا، أذن هلم بدخول اجلنة، فو الذي نفـس  

  ١.»حممد بيده، ألحدهم مبسكنه يف اجلنة أدل مبرتله كان يف الدنيا
 آنهـا  دوزخ جلـو  منان از دوزخ رها شوند، روي پلي ميان بهشـت و ؤوقتي كه م(

ن آنها بـوده اسـت، قصـاص    تعدي كه ميا هرگونه ستم و  و راجع به .گرفته مي شود
بـه   پااليش شوند، اجازه ورود اينكه آنها از گناهان صاف و از بعد و آيد به عمل مي

در دست اوست،  صسوگند به خدايي كه جان محمد .بهشت به آنان داده مي شود
  .)مي داند بهتر دنيا اش در ازخانه بهشت را هركس از شما خانه خود در

                                           
 )۵/۶۹(صحيح البخاري ـ كتاب املظامل ـ فتح الباري  .١



 



 

  
  

  
  
  
  

  فصل دوازدهم
  )ترازوي اعمال(ميزان 

  



 



 

  ميزان  شناخت: اول بحثم
 .در پايان روز محشر ترازوي اعمال براي وزن اعمال انسـانها گذاشـته خواهـد شـد    

بعد از انقضاي حساب، وزن اعمال شـروع شـده تـا مقـدارش     : گويد مي :قرطبي
ردد، و صيغه جمـع در آيـات   مشخص شود و بر اساس آن پاداش و عقاب تعيين گ

ها در قيامت و شـايد نيـز بـه اعتبـار      شايد دليلي باشد بر تعدد ميزان» موازين«سابق 
  .»واهللا اعلم«شود جمع بسته شده است  موزونات يعني اعمالي كه وزن مي

، )تـرازو ( كه منظـور از ميـزان   اين مطلب داللت دارند حديث بر نصوص قرآن و
 خـداي بـزرگ كسـي ديگـر     از وسـعت آن را غيـر   گي وميزان حقيقي است كه بزر

  : فرمود صاكرم رسول  كه  روايت كرده حاكم از حضرت سلمان .داند نمي
فتقـول  . يوضع امليزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات واألرض لوسـعت  «

: فتقول املالئكة. ملن شئت من خلقي: يا رب ملن يزن هذا؟ فيقول اهللا تعاىل: املالئكة
   ١.»سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

آن وزن كرده شـوند،   در آسمانها زمين و اگر، روز قيامت ترازو گذاشته مي شود(
براي چه كسـاني وزن   اين ترازو !پروردگارا: فرشتگان مي گويند. وسعت آن را دارد

آنگـاه   .بندگانم كه من خواسته باشـم  براي كساني از: پروردگار مي فرمايد مي كند؟
  .)ايم نياورده بجا را حق عبادت تو پاك هستي، ما تو! پروردگارا: گويند گان ميفرشت

نـه   كاسـتي و  يانـدك نـه  اسـت،  بين ريز روز قيامت ترازوي اعمال بسيار دقيق و
  : مي گيردنآن صورت  دراندكي اضافي 

 m   e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z
  p   o   n  m  lk  j  i  h  g  fl ٤٧: األنبياء   

و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهـاد، و اصـالً بـه هـيچ     ((
كـار نيـك يـا بـدي     (شود، و اگر به اندازه دانه خردلي  كسي كمترين ستمي نمي

و سـزا و جـزاي آن را   (سـازيم   باشـد، آن را حاضـر و آمـاده مـي    ) انجام گرفته

                                           
  )۴/۶۱۲: (سلسلة االحاديث الصحيحة .١
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اعمال و اقـوال شـما   (و حسابگر  و بسنده خواهد بود كه ما حسابرس) دهيم مي
  ).باشيم) انسانها
 بعضـي بـر   .اختالف نظر دارند ،ميزان متعدد بودن يا اسالمي درباره يك و يعلما

 يعملـ  اينكه بـراي هـر   يا، داردخود خصوص مترازوي ي شخص كه هر اين باورند
  : است  ، زيرا خداوند فرمودهدارد ي مستقل وجوديترازو

 m    ]  \      [  Z   ^l ٤٧: األنبياء   
 باعتبـار تعـدد   )مـوازين (لفـظ جمـع    يكي است و كه ميزان ندمعتقد برخي ديگر

  . اشخاص است اعمال و
تـرجيح داده   را هاي متعدد، يكي بـودن تـرازو   نقل ديدگاه از بعد عالمه ابن حجر

كساني كه اعمـال شـان وزن كـرده مـي شـوند، موجـب        كثرت: مي فرمايد است و
چگونـه   تـرازو و  اين همه اعمال با يـك : كه نشود تصوريعني چنين گردد، اشكال ن

  .احوال دنيا مقايسه نمود نمي توان با احوال قيامت را زيرا، وزن كرده مي شوند
 انسـانهاي مكلـف   بـراي هركـدام از  : حسن بصري مي گويـد  سفاريني به نقل از

ـ   ندمعتقـد هسـت  بعضي  .ترازوي مستقلي وجود دارد )عاقل وبالغ( يـك   يش ازكـه ب
آمـده   )مـوازين (ه جمـع  غصـي به  قرآن كه در چرا، بود ترازو در روز قيامت خواهد

  : است

 m [  Zl   
  ).و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد(

 m  n  m  ll ٨: األعراف   
  ).پس هر كه ترازوي او سنگين شود(

است، ممكـن اسـت چنـين     آمده )ترازوها( موازين: باتوجه به اينكه در قرآن لفظ
جـوارح،   و اعمـال اعضـا   كه، براي وزن كردن اعمال قلب يـك تـرازو، بـراي    باشد
اين قـول   .داشته باشد وجود يبراي وزن كردن اقوال ترازوي ديگر و ي ديگريترازو

  1.ن عطيه استبا ييدأت اخير، مورد

                                           
 )۲/۱۸۶: (لوامع انوارالبهيه .١
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  ديدگاه اهل سنت از ترازو: دوم بحثم
ترازوي حقيقي است كـه اعمـال انسـانها بـدان وزن     منظور از ترازو نزد اهل سنت، 

  اندكي از اهل سنت، مخالف اين نظريه هستند تعداد و. كرده مي شوند
من بـه تـرازو   مؤاهل سنت  ي همه: به نقل از ابواسحاق زجاج مي گويد ابن حجر

اينكـه   قيامت اعمال انسـانها وزن كـرده مـي شـوند و     ايمان دارند كه روز هستند و
 .قلت اعمال باال وپايين مي شـود  بدليل كثرت و و كفه دارد تا دو بان ويك ز ترازو

ايـن   .اسـت )قسـط  عـدل و (منظور از ترازو : مي گويند و زله منكر ترازو هستندعتم
زيرا خداوند خبر داده اسـت كـه روز   ، باشد مي حديث زله مخالف قرآن وعتعقيده م

 بـا  را انسانها اعمال خـود  هند تامي ن قيامت براي وزن كردن اعمال انسانها ترازو را
  .گواه باشند عليه خودو چشم ببينند 

 صـفات كه اعمـال   وزن اعمال شدند زله بدان جهت منكرعتم: گويد ن فورك مياب
 مسـتقل نداشـته باشـد    آنچه كه وجود خـارجي و  و وجود خارجي ندارند هستند و

علـم كـالم از    يبعضي از علما: گويد ابن فورك مي. ممكن است وزن كردن آن غير
ها را به صورت جسم خلـق كـرده و وزن    كه خداوند صفت: اند ابن عباس نقل كرده

  . شوند مي
الت و قضـاوت  بـه معنـي عـد    )تـرازو (كه ميزان  اند بعضي از سلف بر اين عقيده

همان قول جمهـور   حجقول را .طبري اين قول را به مجاهد نسبت داده است .است
  : حسن مطرح شد، فرمود ترازوي اعمال نزد )ميزان(مساله ، اهل سنت است

  .كفه دارد تا دو يك دسته و ترازو
قرطبي از مجاهد و ضحاك و اعمش نقل كرده است كه آنها ميزان را به معناي 

  1اند عدالت و قضاوت تفسير كرده
  : شايد اينان اين سخن را به هنگام تفسير آيه: بايد گفت

                                           
 ۳۱۳: تذكرة القرطيب .١
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 m  b  a  `  _  ~      }  |  {  z  d  c
  j  i  h  g      f  el ٩ - ٧: الرمحن   

از ايجاد قـوانين و  (هدف  .آسمان را برافراشت، و قوانين و ضوابطي را گذاشت(
قوانين و ضوابط را در زندگي فردي (اين است كه شما هم ) ضوابط در عالم هستي

ز تجـاو ) مقـرره (قوانين و ضـوابط  ) حد و مرز(از ) و اجتماعي خود رعايت كنيد و
) گيـري چيزهـا   كاالها و در متـر كـردن و انـدازه   (در وزن كردن و بركشيدن    .نكنيد

  )).فروشي نكنيد و كم و كاست ندهيد و كم(دادگرانه رفتار كنيد و از ترازو مكاهيد 
ميـان   حكم كرده تا در خداوند انسانها را .آيه مذكور به معني عدل است ميزان در

 ترترازويي كه روز قيامت نهاده مي شود، احاديث متوا كنند، اما عدالت رفتار با خود
الفاظ قرآن نيز  ظاهر از آن، ترازوي حقيقي است و از آن دارند كه منظور حكايت از

  1.چنين استفاده مي شود
خداوند در قـرآن  : مي فرمايدو كرده  شدت رده ب را منكرين ميزان :امام احمد

  : به صراحت از ميزان سخن به ميان آورده است

 m[  Z  ^ ]  \l ٤٧: األنبياء   
 اسـت، هـركس قـول    براي روز قيامت بيـان نمـوده   را نيز ميزان صاهللا رسول و

  . 2رد كرده است كه قول خدا را گوييكند،  رد را صاهللا رسول
متفـاوت از   و جـدا  ،استدالل كـرده اسـت كـه ميـزان     :شيخ االسالم ابن تميمه

منظـور از ميـزان،    ، ثابت شـده  صپيامبر سنت و قرآن در  چنانكه است و )تلاعد(
  : ميزان حقيقي است كه اعمال انسانها بدان وزن كرده مي شوند

 mn  m  ll ٨: األعراف    
  ).پس هر كه ترازوي او سنگين شود(

 mÌ  Ë   Êl ١٠٣: املؤمنون   

                                           
 )۲/۳۴: (هناية ابن كثري .١
 ١٣/٥٣٨: فتح الباری .٢
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ارزش  ايشان، سـبك و بـي  ) اعمال و اقوال دنيوي(هاي  و كساني كه سنجيده(
  ).باشد

 m [  Z  ^]  \l ٤٧: األنبياء   
  ).و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد(
  : فرمودند صاكرم رسول: مسلم آمده است در بخاري و و
سـبحان  : كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن «

  .»اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم
ترازوي اعمـال وزن آنهـا    در آسان و زبان بسيار آنها بردو كلمه هستند كه گفتن (

سـبحان اهللا  : عبارتنـد از   ، آن دو كلمـه انـد  پسـنديده  پروردگـار بسـيار   نزد سنگين و
   )وبحمده، سبحان اهللا العظيم

 آن عبـارت اسـت از   بطاقه آمـده اسـت و   ي راجع بهحديث... و ، حاكمترمذي در
پرونده بـرايش   99حاضر كرده مي شود،  روز قيامت شخصي به ميدان محشر: اينكه

پرونده در يـك   99اين  .پرونده تا منتهاي ديد انسان مي باشد هر .باز كرده مي شود
آن بـه ثبـت    يك پرونده ديگر كه كلمـه شـهادت در   و كفه ترازو گذاشته مي شوند

كفـه   اين يك كفـه بـر   ، در نهايتترازو گذاشته مي شود كفه ديگر در، رسيده است
ترازوهـاي   وامثال آن حكايت از آن دارند كه اعمال بـا  اين حديث  .مي چربد ديگر

يا بـالعكس   بدي و انجام اين وزن كثرت نيكي بر حقيقي وزن كرده مي شوند كه با
 )عـدل وقسـط  ( كـار بـردن آن  ه ب ابزاري است كه با ،پس ميزان .معلوم خواهند شد

بلكـه ماننـد   ، اسـت  )وقسـط  عـدل ( گردد، نه اينكه منظور از تـرازو خـود   ظاهر مي
  .است عدل وقسطتي براي ترازوهاي دنيا آل

اما نحوه وزن كردن اعمال از جمله امور غيبي است كه خداوند متعال به ما خبـر  
  .داده است

 )عدل وقسـط ( با كساني كه ميزان را و )ميزان(نفي منكرين  و قرطبي در مقام رد
  : مي فرمايد اند تفسيركرده

پس ، اند، صحيح باشد گفته زلهعتاگر حمل كردن ميزان بر آنچه كه م: اند گفته علما
 اجسـاد  نـه  ناراحتي ارواح آرامش و بر بهشت ودوزخ و دين حق بر» صراط«حمل 
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 فرشـتگان بـر   و ماخـالق مـذمو   هم چنين حمل شياطين، بـر  و .باشد مينيز صحيح 
زيـرا ايـن   ، ندباشد، حال آنكه همه اين معـاني فاسـد  مي اخالق پسنديده نيز موجه 

 صـادق و  حـق و  نفي صريح، مطـالبي اسـت كـه رسـول بـر      و انديشيدن، رد  گونه
اعمال نيـك   پرونده  كه آمده استصحيحين  در  و. بيان نموده است مصدوق آنها را

 .كارتي برايش بيرون آورده مـي شـود   دفتر و: است  گفته  اينكه اوداده مي شود وه ب
آنچـه وزن   كـه  دارنـد  آن حكايـت از  لت دارند وترازوي حقيقي دال اين كلمات بر

   .كرده مي شوند، همان نامه اعمال هستند
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  وزن كرده مي شوند       چه چيزهايي درترازوها: سوم بحثم
ي ديدگاه ها و قيامت وزن مي شوند، اختالف نظر دارند درباره اشيايي كه روز علما

  : اند مختلفي را بشرح زير مطرح نموده
اين صورت كـه  ه ب، اعمال هستند درآن روز وزن كرده مي شود، خودـ آنچه كه 1

  .ترازوها گذاشته مي شوند درو اعمال مجسم شده 
ايـن   ب صحاح ذكر شده اسـت، دال بـر  اكت كه در هريرهوحديث حضرت اب و

  : فرمودند صاكرم رسول  باشد كه ميمطلب 
سـبحان  : ان إىل الرمحنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبت «

  .»اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم
ترازوي اعمـال وزن آنهـا    در آسان و زبان بسيار دو كلمه هستند كه گفتن آنها بر(

اهللا  سـبحان : عبارتنـد از   ، آن دو كلمـه انـد  پسـنديده  پروردگـار بسـيار   نزد سنگين و
  .)العظيم اهللا وبحمده، سبحان

 حكايـت از آن دارنـد روز قيامـت اعمـال بشـكل و     شده كه  روايات زيادي وارد
صـورت  ه مثالً قرآن ب، خداوند بهتر مي داند، خواهند آمد صورتي كه حقيقت آن را

تا  صورت دوه آل عمران ب وسوره بقره و، شفاعت كننده براي اهل قرآن خواهد آمد
از  و انـد، خواهنـد آمـد    سته از پرنـدگان كـه پرهـا را گشـوده    د صورت دوه ب يا ابر

  .خود دفاع خواهندكرد )خوانندگان وعمل كنندگان(صاحبان 
  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده مامهاُودر صحيح مسلم از حضرت اب

البقـرة  : اقرؤوا الزاهروين. اقرؤوا القرآن، فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه«
ان، أو غيابتان، أو فرقـان  وسورة آل عمران، فإهنما تأتيان يوم القيامة كأهنما غمامت

  .1»من طري صواف حتاجان عن أصحاهبما
 دو .روز قيامت قرآن براي خواننده خود شفاعت مي كنـد  همانا، بخوانيد قرآن را(
ابـر   تا روز قيامت مانند دودر  زيرا آن دو، تالوت كنيد را )بقره وآل عمران( هاگل تا

                                           
  )۲۱۲۰: (ومشاره آ ن) ۱/۶۵۶: (مشكاة املصابيح .١
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شـفاعت   )خواننـدگان ( خـود صـاحبان   بـراي  و تا دسـته پرنـدگان مـي آينـد     دو يا
  . )كنند مي

 صاكـرم  از رسول: مي گويد  كه  روايت شدهدرصحيح مسلم از نواس بن سمعان 
  : فرمود، شنيدم

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل  «
طري صـواف  عمران، كأهنما غمامتان، أو ظلتان بينهما شرق، أو كأهنما فرقان من 

  ١.»حتاجان عن صاحبهما
ـ  ( انـد، آورده   آن عمـل كـرده  ه روز قيامت قرآن همراه با اهلش يعني كساني كـه ب

سـوره   ايـن دو آمد، آن سوره بقره وسوره آل عمران خواهند  جلو در د شد ونخواه
 تـا  يا مانند دو، روشني قرار دارد و نور وسط آنها تا سايه كه در دو يا تا ابر مانند دو

از عاملين بـه قـرآن    تا اين دو د وآماند خواهند  گشوده را ته از پرندگان كه پرهادس
  .)دفاع خواهندكرد
قول صحيح : فرموده است، ترجيح داده ييد وأت قالني كه اين قول راسابن حجر ع

كـه ابـن    ابوداود وترمذي حديث مندرج ذيل را .اين است كه اعمال وزن مي شوند
 :اند گزارش دادهآن  رانقل كرده است،  از ابي الدرداء اده وصحيح قرار د حبان آن را

  : فرمودند صاهللا رسول
  .»ما يوضع يف امليزان يوم القيامة أثقل من حسن اخللق«
  ).شود، اخالق نيكوست ترين چيزي كه در ميزان گذاشته مي سنگين(
 ايـن  دال بـر  يوزن كرده مي شود، نصوصـ  )ي اعمال انجام دهنده( ـ خود عامل2

اعتبـار  بـه   انـ ب كه روز قيامت خود انسانها وزن كرده مي شـوند و اند  ذكر شدهنكته 
 گوشت و سنگين مي شوند، نه بلحاظ جسامت و ترازو سبك و در ايماني كه دارند

  .شانپوست بدن
  : فرمود صرسول اكرم  كه  روايت شدهدر صحيح بخاري از حضرت ابي هريره 

                                           
  )۲۱۲۱: (ومشاره آ ن) ۶/۶۵۶: (مشكاة املصابيح .١



  
  
  

   333                                           سيماي روز رستاخيز  
 

: يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة، وقال إنه ليأيت الرجل العظيم السمني «
  : اقرؤوا

 m  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }l ١٠٥: الكهف   
اي  نزد خداوند حتي به اندازه پر پشهآورند كه  در قيامت مرد بزرگ چاقي را مي( 

  : اگر خواستيد بخوانيد. نيز وزن ندارد
قـدر و منزلتـي در    و(شـويم   و در روز رستاخيز ارزشي بـراي ايشـان قائـل نمـي    

   .1 )پيشگاه ما نخواهند داشت
الهـي طـوري    كـم گوشـت در دربـار    ممكن است انسان ضعيف، الغر، بسـيار  و

   .وزن داشته باشد يحاضر شود كه باندازه كوه
كنـد كـه    باريكي داشت، روايـت مـي   هاي ن مسعود كه ساقامام احمد از عبداهللا ب

د كه بـاد لباسـش را بـاال بـرده و     روزي مشغول كندن چوب اراك جهت مسواك بو
چـرا  : پرسـيدند  صرسـول خـدا  . ساقش نمايان گشت و حاضرين به او خنديدنـد 

  : فرمودند! هايش از باريكي ساق: خنديد؟ گفتند مي
  .»والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد «

آن، قـوي   سـند  روايـت كـرده و   تنهـا احمـد   ايـن حـديث را  : گويد ابن كثير مي
  .نديده استوپس
ترمـذي   .هـاي اعمـال هسـتند    پرونـده  و  صحيفهشوند،  ـ آنچه كه وزن كرده مي3

 صاكـرم  رسـول   كـه  بن عـاص روايـت مـي كنـد     عبداهللا بن عمرو از درسنن خود
  : فرمودند

إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على رؤوس اخلالئق يوم القيامة، فينشر له تسعة «
أتنكر من هذا شيئاًَ؟ أظلمـك  : بصر، مث يقولوتسعني سجالً، كل سجل مثل مد ال

  .ال يا رب: ألك عذر؟ فيقول: ال يا رب، فيقول: كتبيت احلافظون؟ فيقول
بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه ال ظلم اليوم، فتخرج بطاقة فيها : فيقول اهللا تعاىل

احضـر وزنـك   : أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، فيقـول 

                                           
 . اند حامت و ابن جریر طربی روایت کرده مسلم، ابن ابی .١
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فإنك ال تظلم، فتوضـع  : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقول: يقولف
السجالت يف كفة، والبطاقة يف كفة، فطاشت السجالت، وثقلت البطاقة، وال يثقل 

  ١.»مع اسم اهللا شيء
آتـش دوزخ رهـا    عمـوم از  انظـار  در روز قيامت خداونـد فـردي از امـت مـرا    (
پرونـده   بزرگـي هـر  ، محاسـبه بـاز مـي كنـد     پرونده برايش جهـت  تا 99 .سازد مي
 هـا  آيا اين پرونده: كند وي سؤال مي سپس از .كند اي است كه ديد انسان كار زهباندا
 تـو  نويسـندگان محـافظ بـر    آيا آنها نوشته شده است، قبول داري؟ آنچه كه در را و

ـ   توجيـه و  آيا: سؤال مي شود!. خير پروردگارا: اند؟مي گويد ستم كرده راي عـذري ب
: او مـي گويـد  ه آنگاه خداوند ب !. پروردگارا، خير: مي گويد اين همه گناهان داري؟

اي يـا   آنگـاه پوشـه   .تو ستم نخواهـد شـد   امروز بر و هايي نيز داري نزد ما نيكي تو
، شـود  در آن نوشته شده است، بيرون آورده مـي  « اال اهللا  الاله« كارتي كه كلمه توحيد
: ، مـي گويـد  وشـ  يا بـراي وزن كـردن اعمـال خـود حاضـر     ب: پروردگار مي فرمايد

گنـاه چـه    از هـاي مملـو   پوشه اين يك پوشه در برابر اين همه پرونده و! اپروردگار
 ها تمام پرونده .ستم نخواهد شد تو بر: فرمايد پروردگار مي چه ارزشي دارد؟ وزن و

، در نهايـت  ودش آن گذاشته مي پوشه كلمه توحيد در كفه ديگر يك كفه ترازو و در
» اهللا« آري، در مقابل نـام .تر مي شود مه توحيد سنگينپرونده كل ها بي وزن و پرونده

  . )تر نخواهد شد هيچ چيزي سنگين
همانـا  : يـد مـي فرما ، ايشـان  ييد نمـوده اسـت  أهمين ديدگاه سوم را ت امام قرطبي

سـنگين   انـد، سـبك و   هايي كه اعمـال در آنهـا نوشـته شـده     ترازوها بوسيله پرونده
، اگر اين مطلب شد هاي اعمال وزن خواهند پرونده: مي گويد ابن عمر .شوند مي

تر شدن يك كفه تـرازو را   سنگين وزن شدن و و ها اجسام هستند ثابت شود، پرونده
موجب داخل شدن بهشـت يـا دوزخ قـرار خواهـد      خداوند دليل بر كثرت اعمال و

  2.داد

                                           
  .ن را صحيح قرار داده استحمقق جامع سندآ) ۷۹۸۱: (اره آ نومش) ۱۰/۴۵۹: (جامع االصول .١
 ۳۱۳: تذكرة ا لقرطيب .٢
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هاي  ه آنچه وزن كرده مي شوند، پروندهكحرف حق اين است : گويد سفاريني مي
شـيخ  . انـد  تاييد كـرده  ابن عبدالبر قرطبي وغيره صحت اين ديدگاه را. اعمال هستند

ابـن عطيـه از    .انـد  جمهور مفسرين نيز بـر همـين عقيـده    و »خود بهجت«مرعي در 
  1.المعالي نيز همين را نقل كرده استواب

 هـاي  پرونـده  عمـل و و عامـل   درست اين باشد كه مجمـوع،  و شايد سخن حق
  .اعمال وزن كرده شوند

ورواياتي كه در مبحث گذشته بيان گرديدند، چنين استفاده مي شود كـه  ات از آي
نصوص . وزن كرده خواهند شد )عامل ونامه هاي اعمال، عمل( تا 3اين  هركدام از

، كند نمينفي  كند، وزن كردن ديگري را ثابت مي را كه وزن كردن يكي از اين سه تا
  .است تا سهتوفيق ميان نصوص اثبات وزن براي هر ضي تطبيق وتاين مق بنابر

نصـوص   آنچـه كـه از  : مي گويدو تاييد نموده  شيخ حافظ حكمي اين ديدگاه را
 سـه تـا وزن خواهنـد    صحيفه اعمال هـر  ظاهر مي شود اين است كه عامل، عمل و

 وزن كردن داللت دارندنوع   هر سه راند، ب قرآن آمده تفسير زيرا رواياتي كه در، شد
تاييـد ايـن مطلـب     احمـد در . منافاتي ديده نمي شـود  و هيچگونه تضاد آنهاميان  و

  : فرمودند صاهللا رسول عبداهللا بن عمرو آورده است، از روايتي را
توضع املوازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل، فيوضع يف كفة، ويوضع ما أحصـى  «

  .فيبعث به إىل النار: قال. يزانعليه، فيمايل به امل
ال تعجلوا، فإنه قد : يقول –عز وجل  –فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرمحن : قال

بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها ال إله إال اهللا، فتوضع مع الرجل يف كفة، حىت مييـل بـه   
  .»امليزان

رار گـردد، مـردي را آورده و در يـك كفـه آن قـ      هـا نصـب مـي    در قيامت ميزان(
تر شـده و او را   دهند، گناهانش سنگين دهند و گناهانش را در كفه ديگر قرار مي مي

زنـد كـه    كند، صدايي از طرف رحمـان نـدا مـي    وقتي پشت مي. فرستند به جهنم مي

                                           
 )۳/۱۸۷: (امع انوار البهيهول .١
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آورند  مي را» اهللا اله الاله«كارتي كه بر آن نوشه شده . عجله نكنيد هنوز او چيزي دارد
  )شود تر مي ترازو گذارده، و ميزانش سنگين فهو آن را همراه مرد در ك

صحيفه اعمـال نـيكش در يـك     باهمراه كه انسان  آن دارد اين حديث حكايت از
بـدين ترتيـب    و شـد  كفه ديگر ترازو گذاشته خواهنـد  اعمال بدش در كفه ترازو و

بدانها عمل  و تطبيق داد )باب وزن اعمال در(روايات وارده  توان به تمام آيات و مي
   1.كرد

                                           
 )۲/۲۷۲: (معارج القبول .١
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  ترازو، وزن دارند اعمالي كه در: چهارم بحثم
 درداءواز اب، اخالق زيباي اوست ،وزن دارترين عمل انسان درترازوي وزن اعمال

  : فرمودند صاكرم رسول  كه  روايت شده
إن أثقل شيء يوضع يف ميزان العبد يوم القيامة خلق حسـن، وإن اهللا يـبغض    «

  ١.»الفاحش البذيء
نيكو اخالق  ترازوي انسان گذاشته مي شود قيامت در عمل كه روز ترين سنگين(

   .)خشم خدا خواهد بود تندخو مورد و گو انسان فحش قطعاً، است
  كــه  روايــت شــده  هريرهوحضــرت ابــ  در صــحيح بخــاري و مســلم از  

  : فرمودند صاكرم رسول
سـبحان  : محنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الر «

  .2»اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم
ترازوي اعمـال وزن آنهـا    در آسان و زبان بسيار دو كلمه هستند كه گفتن آنها بر(

سـبحان اهللا  : عبارتنـد از   ، آن دو كلمـه انـد  پسـنديده  پروردگـار بسـيار   نزد سنگين و
   )وبحمده، سبحان اهللا العظيم

  : فرمودند صاكرم رسول  كه  ت شدهرواي مالك اشعريواب درصحيح مسلم از
أو (الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن  «
  ٣.»ما بني السماء واألرض). متأل
اهللا و  كنـد و سـبحان    پاكيزگي نصف ايمان اسـت و الحمـداهللا ميـزان را پـر مـي     (

  .)كند ها و زمين را پر مي الحمداهللا بين آسمان
  : فرمود صپيامبر  اند كه روايت كرده نسائي و أحمد از أبوهريره، بخاري

                                           
 )۵۰۸۱: (ومشاره آ ن) ۲/۶۳۰: (مشكاة املصابيح .١
  )۲۴۶۲: (ومشاره آ ن) ۴/۳۹۷: (جامع االصول .٢
  )۲۲۳: (ومشاره آ ن) ۱/۲۰۳: (مسلم .٣
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من احتبس فرساً يف سبيل اهللا، إمياناً باهللا، وتصديقاً بوعده، كان شبعه وريـه،  «
  .»وروثه، وبوله، حسنات يف ميزانه يوم القيامة

 حـالي  پرورش دهد، در براي خشنودي خداوند، اسبي را منظور جهاده هركس ب(
من باشد، آب وعلف، پيشاب ومدفوع آن ؤهايش م عدهوه ب كه ايمان به خدا داشته و

  .)شد محسوب خواهند ترازوي اعمال نيكي او اسب روز قيامت در



 

  حوض كوثر : فصل سيزدهم

از  و كه آبش از شير سـفيدتر  يبسيار وسيع حوض بزرگ و ياعطابا خداوند متعال 
اش،  هفرسـتاد  بنـده و از اسـت،   وشـبوتر بويش از بـوي مشـك خ   و تر عسل شيرين

هـاي   سـتاره ماننـد  ليوانهـاي آن حـوض    .كند تجليل مي اكرام و صحضرت محمد
 شود، همـان  اين حوض مي وارد كوثررود  از ي آن آب پاكيزه .هستندفراوان آسمان 

امـت   .داده اسـت اختصـاص   صبهشت به محمد در كوثري كه خداوند آن رارود 
از آب ايـن    مرتبـه يـك   هـركس ، دنض وارد مي شواين حو بر صحضرت محمد

  .تشنه نخواهد شد ابد حوض بنوشد، ديگرتا
 قرطبـي بـر   امام غزالي و، اختالف نظر دارند باره محل وقوع اين حوض علما در

 پل صراط در ميـدان محشـر   اين عقيده هستند كه اين حوض پيش از عبور كردن از
ايـن   اند كه بعضـي از وارد شـوندگان بـر    دهاين مدعا چنين استناد كر بر دارد و قرار

 بـود  مـي  )پل صـراط ( از اين حوض بعد اگر حوض به دوزخ فرستاده مي شوند، و
  1.برگرداندن بعضي از آنجا به دوزخ ممكن نمي بود

بعد  چنين نقل كرده است، كه حوض كوثر ديدگاه امام بخاري را عالمه ابن حجر
از  م بخاري احاديث مربوط به حوض را بعـد دليل اينكه اماه است، ب )پل صراط(از 

  2.شفاعت آورده است و )پل صراط(بيان احاديث 
 در را  هـر دو گـروه  داليـل   :ابن حجر .البته ديدگاه امام قرطبي صحيح تراست

  3.آورده است» فتح الباري« كتاب ارزشمند خود

                                           
 ۳۰۲: تذكرة ا لقرطيب .١
 )۱۱/۴۶۶: (فتح ا لباري .٢
 مهان .٣



 



 

  حوض  مربوط بهاحاديث : مبحث اول
وارد  صاكـرم  پيـامبر  تفاوت در وجود حوضاحاديث متواتر متعددي با سندهاي م

  .شده است
بيش از ، ندارندي ترديد بودن احاديث متعلق به حوض شك و درباره متواتر علما

ابن حجـر اسـامي تمـام     .اند نقل كرده صاهللا رسول از را پنجاه صحابه اين احاديث
در نيز  ، مااند، نقل كرده است روايت كرده كه احاديث متعلق به حوض را صحابه را

 كه خطيب تبريزي آنهـا را  هستيم كه برخي از احاديث متعلق به حوض راآن صدد 
  1.نقل كنيم، خود آورده است در مشكاة

ــ 1 كننــد كــه  وبن العــاص روايــت مــيبخــاري و مســلم از عبــداهللا بــن عمــر ـ
  : فرمودند صخدا رسول

مـن  ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيـب  . حوضي مسرية شهر، وزواياه سواء «
  .»املسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها فال يظمأ أبداً

وسعت حوضم به مسافت يك ماه است، آبش از شير سفيدتر و از مشك (
كس يك بار از آن بنوشد هر. دازه ستارگان آسمان استهايش به ان خوشبوتر و كوزه

  ).هرگز تشنه نخواهد شد
  : فرمودند كند كه روايت مي صابوهريره از رسول خداـ 2
إن حوضي أبعد من أيلة من عدن هلو أشدُّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسـل   «

باللنب، وآلنيته أكثر من عدد النجوم، وإين ألصد الناس عنه كما يصد الرجل إبـل  
نعـم لكـم سـيماء     : " أتعرفنا يومئذ؟ قال! يا رسول اهللا: قالوا، الناس عن حوضه

  مسلم  رواه.»علي غراً حمجلني من أثر الضوء ليست ألحد من األمم، تردون 
از بـرف سـفيدتر و از عسـل    . مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عـدن اسـت  (

زنـم   من مردم را پس مـي . هايش از تعداد ستارگان بيشتر است تر است، و ظرف شيرين
اي رسـول  : گفتنـد ، سـازد  همانطوري كه انسان شتران ديگران را از حوضـش دور مـي  

هاي شما با ديگـران   آري، چهره: آيا ما را در آن روز خواهي شناخت؟ فرمود! صخدا

                                           
 )۳/۶۸: (مشكاة ا ملصابيح .١



  
  
  

   سيماي روز رستاخيز                                                                   342
 

اي نوراني و دست و پايي درخشان، بر اثر وضو بر من وارد  شما با چهره. متفاوت است
  ).شويد مي

  : فرمود صپيامبر  كه چنين آمده است ـ در رواياتي ديگر از حضرت انس3
  .»دد جنوم السماءترى فيه أباريق الذهب والفضة كع «
  ).باشندهاي آسمان مي  ستاره ي اندازه  بهاي  نقره هاي طاليي و تعداد آفتابه(
 ؟درباره آب آن سؤال شـد : ـ در روايتي ديگر از حضرت ثوبان چنين آمده است4

  : فرمودند صاهللا رسول
أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل يغت  فيه ميزابان ُيمدَّانه مـن اجلنـة،    «

  .»أحدمها من ذهب واآلخر من َورِق
تر است، دو ميزاب كه از بهشت سرچشمه  آبش از شير سفيدتر است، از عسل شيرين(

  ).ريزند گرفته و يكي از طال و ديگري از نقره است به آن مي
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آناني كه از  آناني كه وارد حوض مي شوند و: مبحث دوم
  حوض رانده مي شوند 

حـوض رانـده    از يـا  كـه وارد حـوض مـي شـوند     احاديث زيادي پيرامون كسـاني 
كـه   وايات رارهستيم كه برخي از اين آن  صدد در، اكنون شده است شوند، وارد مي

  1.رايه دهيم، انقل كرده است »جامع االصول« آنها را در ابن اثير
  : فرمود صپيامبر  كه  روايت شده مسلم از ابن مسعود بخاري و ـ در1
، ولريفعن إيلَّ رجال منكم، حىت إذا أهويـت إلـيهم   أنا فرطكم على احلوض «

إنك ال تدري ما أحدثوا : أي رب، أصحايب، فيقال: ألناوهلم اختلجوا دوين، فأقول
  .»بعدك؟

افرادي به من نشـان داده مـي شـوند، مـن     . گيرم من در حوض بر شما پيشي مي(
دشـان  ولـي از ورو  گرفتـه بطـرف حـوض بيـاورم     آنـان را  آنان مـي روم تـا   بسوي

داني آنها بعد  تو نمي: شود گفته مي. اينان از امتم هستند: گويم مي، شود جلوگيري مي
  ).اند؟ از تو چه كارها كرده

رسـول    انـد كـه   روايت كـرده  حضرت انس بن مالكباز بخاري و مسلم از ـ 2
  : فرمودند صاكرم
اختلجـوا   لريدن على احلوض رجال ممن صاحبين، حىت إذا رأيتهم، ورفعوا إيلّ، «

إنك ال تدري ما أحـدثوا  : أي رب، أصحايب، أصحايب، فليقالن يل: دوين، فألقولن
  .»بعدك

 آنان كه در دنيا با من همراه بودند، نزد من بر حوض آورده مي شـوند  افرادي از(
پيش  بعد به سرعت از وقتي كه به من نشان داده مي شوند، من آنان را مي بينم، و و

اينـان از امـتم   ! پروردگـارا : گـويم  مـي  من به ندا در مي آيـم و من ربوده مي شوند، 
  )اند؟ داني آنها بعد از تو چه كارها كرده تو نمي: شود گفته مي. هستند

                                           
 )۴۶۸۱۱: (جامع االصول .١
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كند  روايت مي بن سعد ساعدي حازم از سهل از طريق ابي بخاري و مسلم - 3
  : فرمودند صكه رسول خدا

 يظمأ أبداً، ولريدن عليَّ أنا فرطكم على احلوض، من ورد شرب، ومن شرب مل«
فسمع النعمان بـن أيب  : أقوام أعرفهم ويعرفونين، مث حيال بيين وبينهم، قال أبو حازم

: نعم، قال: هكذا مسعت سهالً يقول؟ فقلت: عياش وأنا أحدثهم هذا احلديث، فقال
إنـك ال  : فإهنم مين، فيقال: وأنا أشهد على أيب سعيد اخلدري لسمعته يزيد، فيقول

  .»سحقاً سحقاً ملن بدل بعدي: ري ما أحدثوا بعدك، فأقولتد
نوشد و هر  كس بر من گذرد از آن ميهر. گيرم در حوض بر شما پيشي مي من(

گروهي كه من آنها را شناخته و آنها نيز مرا . كس بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد
  . »ودش خواهند بر من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگيري مي شناسند مي مي

آيا : عياش اين حديث را از من شنيد و به من گفت بن ابي نعمان: ابوحازم گويد
دهم كه من اين  گواهي مي: گفت. آري: اي؟ گفتم واقعاً اينگونه از سهل شنيده

  : ام كه اينگونه آن را ادامه داد حديث را از ابوسعيد خدري شنيده
داني آنها بعد از تو چه كارها  و نميت: شود گفته مي. اينان از امتم هستند: گويم مي«
  ). »نابود باد، كسي كه بعد از من منحرف شده است: گويم اند؟ مي كرده
  : فرمود صپيامبر  اند كه روايت كرده باز مسلم و بخاري از ابوهريره -4
فيحلَّـُؤون عـن    –من أميت : أو قال –يرد عليَّ يوم القيامة رهط من أصحايب  «

إنه ال علم لك مبا أحدثوا بعـدك، إهنـم   : رب، أصحايب، فيقول يا: احلوض، فأقول
  .»ارتدوا على أدبارهم القهقرى

) از امــتم: گفــت  يــا اينكــه: گويــد راوي مــي(روز قيامــت گروهــي از اصــحابم (
اينان از : گويم ميد، شو خواهند بر من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگيري مي مي

اند؟ آنها بعد از  داني آنها بعد از تو چه كارها كرده ميتو ن: شود گفته مي. امتم هستند
  ).دين و آيين تو پشت كردند  تو به

  : فرمود صپيامبر  است كه  بخاري چنين آمدهو در روايت 
بينما أنا قائم على احلوض، إذا زمرة، حىت إذا عرفتهم خرج رجل مـن بـيين   «

: ما شأهنم؟ فقال: واهللا، فقلت إىل النار: إىل أين؟ فقال: هلم، فقلت: وبينهم، فقال
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إهنم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى، مث إذا زمرة أخرى، حىت عرفتهم خرج رجل 
ما شأهنم؟ : إىل النار واهللا، قلت: إىل أين؟ قال: هلم، قلت: من بيين وبينهم فقال هلم

  .»إهنم قد ارتدوا على أدبارهم، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم: قال
  بينم، اما بعد از اينكه اي را مي ام، ناگهان دسته بر حوض كوثر ايستاده  در حالي كه(

. حركـت كنيـد  : گويـد  آيد و مـي  شناسم، شخصي ميان ما و آنها بيرون مي آنها را مي
ميان آتش سوق   خدا سوگند آنها را به  به: گويد بريد؟ مي كجا مي  آنها را به: گويم مي
آنهـا از ديـن و آيـين پشـت     : گويـد  اند؟ مـي  ر آنها چكار كردهمگ: گويم مي. دهم مي

آنهـا را    بينم، اما بعد از اينكه اي ديگر را مي كردند و مرتد شدند، سپس ناگهان دسته
: گـويم  مـي . حركت كنيد: گويد آيد و مي شناسم، شخصي ميان ما و آنها بيرون مي مي

. دهـم  ميان آتش سوق مي  آنها را به خدا سوگند  به: گويد بريد؟ مي كجا مي  آنها را به
آنها از دين و آيين پشت كردند و مرتد : گويد اند؟ مي مگر آنها چكار كرده: گويم مي

هماننـد    شـود، مگـر اينكـه     بـاقي گـذارده    بينم كـه  شدند، در ميان آنها كسي را نمي
  ).باشد  حيواني رها شده

  : ودفرم صپيامبر  است كه  و در روايت مسلم چنين آمده
ترد عليَّ أميت احلوض، وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عـن   «

نعم، لكم سيما ليست ألحد غريكم، تردون غراً : يا نيب اهللا تعرفنا؟ قال: إبله، قالوا
يـا رب،  : حمجلني من آثار الوضوء، وليصدن عين طائفة منكم، فال يصلون، فأقول

  .»وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ هؤالء من أصحايب، فيجيء ملك،
زنـم همـانطوري كـه     پس مياز آنان من مردم را آيند، و  مي نزد من بر حوضامتم (

آيا ما را در ! صاي رسول خدا: گفتند، سازد انسان شتران ديگران را از شترش دور مي
شما بـا  . هاي شما با ديگران متفاوت است آري، چهره: آن روز خواهي شناخت؟ فرمود

اما گروهي ، شويد اي نوراني و دست و پايي درخشان، بر اثر وضو بر من وارد مي چهره
: گـويم  مـي ، شـود  از ورودشان جلـوگيري مـي  كردند،  نماز را برگزار نمي  از شما كه
داني آنهـا بعـد از    آيا مي: گويد آيد و مي اي مي فرشته. اينان از امتم هستند! پروردگارا

  .)اند؟ تو چه كارها كرده
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إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، هلو أشد بياضـاً مـن    «: روايت ديگري و در
الثلج، وأحلى من العسل باللنب، وآلنيته أكثر من عدد النجوم، وإين ألصد الناس عنه 

: يا رسول اهللا، أتعرفنا يومئذ؟ قـال : كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، قالوا
  .»علي غراً حمجلنينعم، لكما سيما ليست ألحد من األمم، تردون 

از بـرف سـفيدتر و از عسـل    . مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عـدن اسـت  (
زنـم   من مردم را پس مـي . هايش از تعداد ستارگان بيشتر است تر است، و ظرف شيرين

اي رسـول  : گفتنـد . سـازد  همانطوري كه انسان شتران ديگران را از حوضـش دور مـي  
هاي شما با ديگـران   آري، چهره: واهي شناخت؟ فرمودآيا ما را در آن روز خ! صخدا

اي نوراني و دست و پايي درخشان، بر اثر وضو بر من وارد  شما با چهره. متفاوت است
  ).شويد مي

دانشـمندان  : گويـد  مـي  »التـذكرة «امام قرطبي بعد از ذكر احاديث فوق در كتـاب  
از ديـن    كسـاني كـه   تمـامي : انـد  حـوض گفتـه    احاديث مربوط به  اسالمي راجع به

خداونـد    اند كه وجود آورده  بدعتهايي در دين به  اند، يا اينكه اند و مرتد شده برگشته
حوض جلوگيري   ، تمامي اينها از ورودشان به نداده  بدان راضي نيست و بدان اجازه

شـود و   شدت با آنها برخـورد مـي    به  شوند، اما كساني كه مي  شود و از آن رانده مي
از جماعـت    حوض نزديك شوند كساني هستند كه  به  شود كه نمي  داده  گز اجازههر

هاي گوناگون خـوارج،   اند، امثال فرقه و راهي ديگر را برگزيده  مسلمانان جدا گشته
انـد، تمـامي اينهـا     از هوي و هوس تبعيت كـرده   روافضيهاي گمراه و معتزليهايي كه

  .اند دين خدا را تغيير داده
و در راستاي خاموش  اند در حد وفوري ستم روا داشته  ين ستمكاراني كهو همچن

آشكارا   به  اند، و كساني كه كردن حق و قتل پيروان حق و آزار دادنشان قدم برداشته
اند و با انحـراف و بـدعت و    اند و گناه را دست كم گرفته را انجام داده  گناهان كبيره

  .شوند مي  ينها نيز از حوض راندهاند، تمامي ا هواي نفسي روبرو شده
باشـند، امـا داراي     اگر تنهـا در اعمـال مرتكـب گنـاه شـده       ذكر است كه  الزم به

شوند، سـپس بعـد از مغفـرت     اي صحيح باشند براي مدتي از حوض منع مي عقيده
حـوض    ي ورود بـه  آنها اجـازه   شوند به مي  بدان شناخته  الهي بر اثر نور وضويي كه
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داشتند و  ايمان را اظهار مي  د كهنباش صشود، و اگر از منافقان عصر پيامبر مي  داده
دارند، سـپس   ظاهر آنها را با خود برمي  كردند، در قيامت به در نهان كفر را دنبال مي

دور شـويد، دور  : شـود  مـي   زنند و خطاب بدانها گفته سرپوش را براي آنها كنار مي
  .شويد

گنـدمي از ايمـان در     ي دانـه  انـدازه   بـه   جز كساني كـه   يادآوري است كه  الزم به
، كسـي در دوزخ   و از باطـل پيـروي نمـوده     دلشان نيست و هر حقي را انكار نموده

  1.ماند باقي نمي

                                           
 .٣٠٦ص : قرطيب: التذكرة .١



 



 

  
  

  
  

  

  فصل چهاردهم
  بهشت يا دوزخ: القرار دار درجمع شدن  



 



 

خواسته مي شود تا از معبود خود  يامت هر از: مبحث اول
  دپيروي كن

دوزخ  بهشـت و ، در پايان روز محشر انسانها به بهشـت يـا دوزخ بـرده مـي شـوند     
به مـا خبـر داده    صاهللا رسول .كه انسانها به آنجا مي روند هستند يآخرين قرارگاه

شود تا از معبودي كـه در دنيـا آن    هر امت خواسته مي از پايان روز محشر در: ستا
دنيـا   اين هر امتي كه در بنابر .همراه شودوي  با و را عبادت كرده است، پيروي كند

پرسـتش   دنيـا مـاه را   پرستش كرده است، دنبال آفتاب مي رود، هركس در آفتاب را
پرسـتش كـرده اسـت،     هركس در دنيـا بـت را   مي كند و تبعيت كرده است، از ماه 

 و آنان راه مي روند جلو در و .آنان آورده مي شوند جلوبه آنها  ي)بت ها( معبودان
پرستش را كساني كه فرعون  .دنبال بت ها حركت مي كنندنيز به  )بت پرستان(نان آ

باطـل بـه    هـاي ايـن معبود ي  ههمـ  ،پايان درسپس . اند، دنبال فرعون مي روند كرده
آنها بـه دوزخ سـقوط خواهنـد     از بعد نيزعبادت كنندگان  و دوزخ سقوط مي كنند

  : خداوند درباره فرعون چنين فرموده است .كرد

 m  K  J      I  H  GF  E  D  C  B  Al   

   ٩٨: هود
و ايشـان را بـه سـوي آتـش     (فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده (

دوزخ رهبري خواهد كرد، همان گونه كه در دنيا آنـان را بـه سـوي كفـر و ضـالل      
ن وارد چه بد جايگاهي كه بـدا . اندازد و ايشان را به آتش دوزخ مي) كرد رهبري مي

  !).شوند مي
ميـان   در مانـد و  بقاياي اهـل كتـاب بـاقي خواهنـد     بعد از آن تنها مسلمانان و و
: آنان سؤال مي كنـد  از آنان مي آيد و پروردگار نزد .منان، منافقان نيز خواهند بودؤم

آنـان   .ايـم  در انتظار پروردگار خود نشسـته : دمي گوين هستيد؟ يدر انتظار چه چيز
 همـه او غير از منافقين  برهنه مي كند، و را مي شناسند كه ساقش قتيو پروردگار را

  .منافقين توان سجده كردن را نخواهند داشت .را سجده مي كنند

 m   û    ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïl ٤٢: القلم   
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بـدين  . شـود  رسد، و كار سخت دشوار مي روزي، هول و هراس به اوج خود مي(
شود كه سجده كنند و كرنش ببرند، اما ايشان  خواسته مي هنگام از كافران و مشركان

  ).توانند چنين كنند نمي
پل صراط نصـب كـرده مـي شـود،     و  پي پروردگار خود مي روند منان درؤم بعد

منافقـان   نور و بسوي صراط مي روند و منان توزيع مي گرددؤميان م نور روشني و
براي خـود  را روشني  و برگرديد به عقب: به آنها گفته مي شود و گردد خاموش مي

راي يـك درب بـزرگ اسـت نصـب كـرده      پيدا كنيد، بعد ميان آنها ديـواري كـه دا  
انسـانها بـه   . آن عـذاب نهفتـه اسـت    ظاهر در داخل آن ديوار رحمت و در .شود مي

ايمان آنها  متناسب با اعمال و سرعت آنها و سرعت از روي پل صراط رد مي شوند
  .خواهد بود

 صرسـول اكـرم    كـه   روايت شـده مسلم از حضرت ابوسعيد خدري در صحيح 
  : فرمودند

لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فال يبقـى أحـد   : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن «
كان يعبد غري اهللا سبحانه من األصنام واألنصاب إال يتساقطون يف النار، حىت إذا مل 

فيدعى اليهود، فيقـال  . ر أهل الكتابيبق إال من كان يعبد اهللا من بر وفاجر، وغبَّ
كذبتم ما اختذ اهللا مـن  : فيقال. كنا نعبد عزيز ابن اهللا: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: هلم

أال : فيشـار إلـيهم  . عطشنا يا ربنا، فاسـقنا : فماذا تبغون؟ قالوا. صاحبة وال ولد
  .النار تردون؟ فيحشرون إىل النار كأهنا سراب حيطم بعضها بعضاً، فيتساقطون يف

كنا نعبد املسيح ابـن اهللا،  : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: مث يدعى النصارى، فيقال هلم
: ما تبغون؟ فيقولون: كذبتم، ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد، فيقال هلم: فيقال هلم

أال تردون؟ فيحشرون إىل جهنم كـأهنم  : فيشار إليهم: عطشنا، يا ربنا فاسقنا، قال
حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا . بعضاً، فيتساقطون يف النارسراب، حيطم بعضها 

من بر وفاجر، أتاهم رب العاملني سبحانه وتعاىل يف أدىن صورة ن اليت رأوه فيهـا،  
يا ربنا، فارقنـا النـاس يف   : قالوا. فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد: قال

نعوذ باهللا منك، : أنا ربكم، فيقولون: فيقولالدنيا أفقر ما كنا إليهم، ومل نصاحبهم، 
هـل  : فيقول. حىت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب) مرتني أو ثالثاً(ال نشرك باهللا شيئاً 
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نعم، فيكشف عن ساق، فال يبقى من كـان  : بينكم وبينه آية فتعرفونه هبا؟ فيقولون
يسجد اتقـاًء   يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا له بالسجود، وال يبقى من كان

ورياًء إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرَّ على قفاه، مث يرفعون 
: أنا ربكم، فيقولـون : رؤوسهم، وقد حتول يف صورته اليت رأوه فيها أول مرة، فقال

  .أنت ربنا
  .اللهم سلم سلم: مث يضرب اجلسر على جهنم، وحتل الشفاعة، ويقولون

دحض مزلة، فيـه خطـاطيف وكالليـب    : ، وما اجلسر؟ قاليا رسول اهللا: قيل
السعدان، فيمر املؤمنون كطرف العني، : وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال هلا

وكالربق وكالريح وكالطري وكأجاويد اخليل والركاب، فناج مسـلم، وخمـدوش   
  .1»مرسل، ومكدوس يف نار جهنم

ودي را كه در دنيـا مـي پرسـتيد،    معب يامت هر: مي دهدسر ندا  روز قيامت منادي(
انـد، بـه    عبادت كرده را سنگها يعني بت و خداونداز كليه كساني كه غير  .دنبال كند

 وانـد   خدا را عبادت كـرده   جز افراد نيك و بدي كه  ، تا اينكهدوزخ سقوط مي كنند
شـوند، بـه    يهود فراخوانده ميپس ماند، مي اهل كتاب كسي ديگر باقي ني از بقاياي

 را خـدا  عزيز پسر: مي گويند ايد؟ عبادت كرده چه چيزي را شما: آنها گفته مي شود
فرزنـدي   ، خداونـد هـيچ زن و  ايد گفتهدروغ : به آنها گفته مي شود ايم عبادت كرده

بـه آب نيـاز   و تشـنه هسـتيم   ! پروردگـارا : گويند مي نداشته است، چه مي خواهيد؟
وارد دوزخ  آيـا : شـود  به آنها گفته مـي هزاء صورت است  پس بهداريم، به ما آب بده، 

آتشي كه مانند سراب بنظر مي رسد ، آنگاه بسوي آتش رانده مي شوند نمي شويد؟
آنگاه همه  .ديگرش را مي شكند يآن بعض ي ازچنان سوزان است كه گويي بعض و

  .دوزخ سقوط مي كنند ي به ميانهآنها 
مـي   را چـه چيـز  : ل مـي شـود  آنهـا سـؤا   از: سپس نصاري فرا خوانده مي شوند

: گفته مـي شـود   به آنها .را پرستش مي كرديم مسيح فرزند خدا: مي گويند پرستيد؟
: گويند مي فرزندي نداشته است، چه مي خواهيد؟ ، خداوند هيچ زن وايد گفتهدروغ 

                                           
 )۱۸۳: (ومشاره آ ن) ۱/۱۶۷: (مسلم، كتاب االميان، باب معرفة طريق الروية .١
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صـورت اسـتهزاء     پس بهبه آب نياز داريم، به ما آب بده، و تشنه هستيم ! پروردگارا
، آنگاه بسوي آتش رانده مي شـوند  وارد دوزخ نمي شويد؟ آيا: شود ته ميبه آنها گف

آن  ي ازچنان سوزان اسـت كـه گـويي بعضـ     آتشي كه مانند سراب بنظر مي رسد و
تـا  . دوزخ سـقوط مـي كننـد    ي به ميانهآنگاه همه آنها  .ديگرش را مي شكند يبعض
 .مانـد مـي  سي ديگر بـاقي ن كاند  خدا را عبادت كرده  جز افراد نيك و بدي كه  اينكه
 در: سؤال مي كنـد  و آنها مي آيد داند نز شبيه ترين صورتي كه ديده خداوند درپس 

: مـي گوينـد  . پي معبودش براه افتاده اسـت  در يامت هر ايد؟ انتظار چه چيزي نشسته
 بـا  و ندنيـاز داشـت  ما   بهكرديم كه به شدت  حالي رها در دنيا مردم را در! پروردگارا

مـي    مرتبـه   سـه  .شـما هسـتم   من پروردگـار : پروردگارمي گويد. همراه نشديمآنها 
پروردگارمـان شـريك    بـا  هـيچ كسـي را   پنـاه مـي خـواهيم و   بـه تـو    تو از: گويند
 را كـه او  وجـود دارد و او عالمتي ميان شما  آيا: پروردگار سؤال مي كند .گيريم نمي

مـي كنـد كليـه     ظـاهر  خـود را آري، آنگاه خداوند ساق : مي گويند بدان بشناسيد؟
سـجده   هند، به آنان اجازا هسجده كرد را رغبت خود خدا دنيا به ميل و كساني كه در
 ايـ  تقيـه و از روي دنيـا   كليـه كسـاني كـه در    سجده مي كننـد و  و شد داده خواهد

بصـورت يـك تختـه كـه خـم       را خداوند پشت او، اند سجده كرده را رياكاري خدا
بـه زمـين    كه هرگاه خواسته باشد سجده كند، پشـت سـر   شدني نيست درمي آورد

صورت اصلي  شكل وبه حالي كه خداوند  بلند مي كنند، در بعد سرشان را .افتد مي
پروردگـار   آري، تو: گويند. من پروردگار شما هستم: آمده است، مي گويد خود در
  .ماهستي

 جـاز شـفاعت م  .گيـرد  آورده شـده و در دو طـرف جهـنم قـرار مـي      سپس جسر
اي رسـول  : ال شـد ؤس. سالمت بدار، سالمت بدار! پروردگارا: مي گويندو شود،  مي
هـا و   لغزشگاهي كه قدم بر آن استوار نشـود، آهـن  : جسر چيست؟ فرمود! صخدا
 هاي برنده و درخت خَسك كه در منطقه نجد بـه نـام سـعدان    تيز، اره هاي نوك ميخ

مانـد،   امـان نمـي   ه عابر از آن دركج دارد ك معروف است و خاري سه طرفه با نوك
يـا همچـون   ) طرفه العين(بر آن گذراده شده است، مؤمن در يك چشم به هم زدن 

كنـد،   برق و يا مانند باد و يا مثل اسبان تيزرو و يا همچون شترسوار از آن عبور مـي 
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به راحتي عبور كرده و گروهي با كمي سختي و زخم برداشتن از آن عبـور   يگروه
و گروهي نيز با جهنم دست و پنجه نرم كرده و تا اينكه آخرين نفـر كشـان   كنند  مي

  .)نمايد كشان از آن عبور مي
  كـه   روايـت كـرده    بـوهريره عبـور روي پـل صـراط از ا     و باز مسلم راجع بـه 

  : فرمود صپيامبر
وترسل األمانة والرحم، فتقومان جنبيت الصراط مييناً ومشـاالً، فيمـر أولكـم     «

أمل تروا إىل الربق كيف ميّر : بأيب وأمي، أي شيء كالربق، قال: قلت: قال. كالربق
ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر الريح، مث كمطر الطري، وشد الرجال، جتـري هبـم   

رب سلم سلم، حىت تعجـز أعمـال   : أعماهلم، ونبيكم قائم على الصراط، فيقول
ويف حـافيت الصـراط   : قالالعباد، حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً، 

كالليب معلقة مأمورة،  تأخذ من أمرت به،  فمخدوش  نـاج، و مكـدوس  يف    
  ١.»النار

و امانت و خويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو طـرف صـراط سـمت چـپ و     
پدر و مـادرم  : گفتم. گذرد و نخستين نفرتان همچون برق مي. 2گيرند راست قرار مي

آيـا بـرق را   : عبور همچون برق چگونه اسـت؟ فرمـود  ! صاهللا فدايت باد يا رسول
رود، سپس همانند باد و همچـون   آيد و مي ايد كه در يك چشم به هم زدن مي نديده

. دهـد  كنند، اعمالشان آنهـا را حركـت مـي    پرندگان و مردان تيزرو و سريع عبور مي
مت بـدار، و  سالمت بـدار، سـال  ! خداوندا: كند پيامبرتان بر صراط ايستاده و دعا مي

گـردد و كسـاني كشـان كشـان      شود، قدرت عبور نيز ضعيف مي وقتي اعمال كم مي
انـد كـه طبـق دسـتور      ها و خارهايي مأمور شده كنند و در دو لبه صراط اره عبور مي

خالصه گروهي با خراش و زخم و همه مشـقات عبـور كـرده و    . مانع عبور گردند
  ).گردند گروهي نيز به جهنم سرازير مي

  از جـابر بـن عبـداهللا     كه  روايت كرده لم در صحيح خود از طريق ابوزبيرمس و
  : ال كرد؟ فرمودؤورود س  راجع به  شنيد كه

                                           
 است  ادنی اهل اجلنة مرتلة فیها، آن را نقل کرده: االیمان، باب: ، کتاب١٩٥  مسلم در حدیث مشاره .١
  ).م(رحم و خویشاوندی  ای است به امهیت ادای امانت و صله اشاره .٢
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گيريم، پس هر امتي يكي بعد از  اي قرار مي در روز قيامت ما باالي مردم و بر تپه(
يـد و  آ نـزد مـا مـي     شود، سپس پروردگـار بـه   مي  همراه معبودش خوانده  ديگري به

پروردگـار  . كنـيم  پروردگارمان نگاه مـي   به: گويند كنيد؟ مي نگاه مي  چه  به: گويد مي
پـس  . شما نگاه كنيم  به  كه  بده  اجازه: گويند مي. من پروردگار شما هستم: فرمايد مي

  .خندد مي  دهد كه آنها نشان مي  خداوند در حالي خود را به
) منؤمنـافق و مـ  (هر كـدام از آنهـا     رد، و بهب آنها را با خود مي: فرمود صپيامبر

خاري كنند، و بر روي پل جهنم  حركت مي) خداوند(دهد، سپس دنبال او  نوري مي
گيرد، سـپس   دستور خداوند كساني را مي  بنا بهدارد كه وجود سه طرفه با نوكي كج 

صورتشـان    منين كـه ؤمـ   گـردد، بعـد از آن نخسـتين گـروه     نور منافقين خاموش مي
كننـد، هفتـاد نفـر از آنهـا بـدون       درخشد نجات پيدا مي مي  همانند ماه شب چهارده
تـرين    همانند درخشـنده   ي بعد از آنها كه شوند، سپس دسته حساب وارد بهشت مي

  .1...)شوند درخشد، راهي بهشت مي ي آسمان صورتشان مي ستاره
در  صپيـامبر   هاند كـ  روايت كرده  و مسلم در صحيح خود از ابوهريرهبخاري 
  : يت خداوند فرمودؤر  ال اصحاب راجع بهؤپاسخ س

قال . ال يا رسول اهللا: هل ُتضارُّون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا «
من كان يعبد شيئاً فليتبعه، : فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، جيمع اهللا الناس، فيقول

يعبد القمر، ويتبع مـن كـان يعبـد    فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان 
الطواغيت، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، فيأتيهم اهللا يف غري الصورة اليت يعرفون، 

نعوذ باهللا منك، هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا : أنا ربكم، فيقولون: فيقول
أنت ربنـا،  : ، فيقولونأنا ربكم: عرفناه، فيأتيهم اهللا يف الصورة اليت يعرفون، فيقول

فـأكون أول  : " صلى اهللا عليه وسلمالله رسول فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم، قال
اللهم سلم سلم، وبه كالليب مثل شوك السعدان، أما : من جييز، ودعاء الرسل يومئذ
فإهنا مثل شوك السعدان، غـري  : بلى يا رسول اهللا، قال: رأيتم شوك السعدان؟ قالوا

                                           
  ).١٩١: ( مشاره، )١/١٧٥: (رواه مسلم، كتاب اإلميان، باب أدىن أهل اجلنة مرتلة .١
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قدر عظمها إال اهللا، فتخطف الناس بأعماهلم، منهم املوبق بعمله، ومنهم أهنا ال يعلم 
  .١»املخردلُ، مث ينجوا

هيچ ابري نباشـد اخـتالف و ترديـدي      مگر در ديدن ماه در يك شب مهتابي كه( 
پس شما هـم همينطـور آشـكارا    : فرمود! خير اي رسول خدا: داريد؟ اصحاب گفتند
: فرمايـد  شوند، پروردگار مـي  ميدر روز قيامت جمع  بينيد، مردم پروردگارتان را مي

است در پشت سر آن قرار گيـرد و از    پرستش نموده) در دنيا(كسي هر چيزي را هر
كننـد، و بعضـي از    آن پيروي و تبعيت نمايد، بعضي از مردم از خورشيد پيروي مـي 

نند، و تنهـا  ك نمايند، و بعضي ديگر از ساير معبودهاي باطل پيروي مي ماه تبعيت مي
مانند، آنگـاه خداونـد    منافقين نيز در ميان آنها هستند باقي مي  امت اسالم در حاليكه

بـراي آنـان     كند كه منظور امتحان اين امت در صفات و صورتي تجلي مي  به(متعال 
اين جـاي  : گويند من پروردگار شما هستم ولي آنان مي: فرمايد و مي) نيست  شناخته
پروردگار ما آمد ما   آيد، وقتي كه تا پروردگارمان مي) كنيم ت نميو ما حرك(ما است

بــراي   شــده  در صــفات و صــورت شــناخته(شناســيم، آنگــاه پروردگــار  او را مــي
مـن پروردگـار شـما هسـتم، مسـلمانان      : فرمايـد  نمايـد و مـي   تجلي مـي ) مسلمانان

ـ  شما پروردگار ما هستي، خداوند آنان را دعـوت مـي  : گويند مي د و پلـي را در  نماي
  من اولين پيغمبري خواهم بود كه:) فرمايد مي صپيغمبر(دهد،  وسط جهنم قرار مي

نجـات ده،   خداونـدا مـا را  : كننـد  پيامبران دعـا مـي  نمايم،  با امتم از آن پل عبور مي
خداوندا نجات ده، در آن اره يا خارهايي همچون خار سعدان وجود دارد، آيا خـار  

آن همچون خار سـعدان  : فرمود. صآري يا رسول خدا: ؟ گفتندايد را ديده 2سعدان
كس بـه انـدازه اعمـالش    دانـد، هـر   و بزرگيش را فقط خدا مياش  است، ولي اندازه

هـي بعـد از خدشـه    گردنـد و گرو  گروهي با اعمالشان هـالك مـي  . شود گرفتار مي
  ).دهند مي خوردن خود را نجات

  )ح وسنن نيز واردشده استكتب صحا ماننداحاديث گذشته، احاديثي در(

                                           
، ورواه ٨٠٦:  مشاره) ١١/٤٤٤: (رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، فتح الباري .١

  ).١٨٢(  مشاره) ١/١٦٣(مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، 
 . که خارش در بین عرب آن زمان معروف بوده استگیاهی است : سعدان .٢
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  : اين احاديث برمي آيد، بشرح زير مي باشد مجموع آنچه كه از در
 منان به بهشت از روي پل صراط، جداؤراندن آنها به دوزخ، رفتن م و حشر كفار

معني ورود بـر روي دوزخ قطعيـت     در كل به  كه  ، همانگونهمنان از منافقانؤشدن م
  : فرمايد د ميخداون  است، آنجا كه  نهاده

 mc   b  a  `l ٧١: مرمي   
  ).شويد وارد دوزخ مي) انسانها بدون استثناء(همه شما (

  . در مباحث آينده به تفصيل پيرامون مطالب باال صحبت خواهد شد
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  به دوزخ راندن كفار: مبحث دوم
 شـدن كفـار و   چگـونگي وارد  نصوص بسياري وارد شده كـه حكايـت از نحـوه و   

  : باشند ميدوزخ دارند، اين نصوص بشرح زير به  آنها هايمعبود
بشدت مـورد   و بسوي دوزخ رانده مي شوند  دسته  دستهحيوانات  آنها همانندـ 1

وگله هايش را هي مي كند، آنها  همان گونه كه چوپان گاو و .قرار مي گيرند تهديد
  .نيز هي كرده به دوزخ وارد مي شوند

 m  yx  w  v  u  t  sl ٧١: الزمر  
  ).شوند و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي(

 m  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  Àl ١٣: الطور   
  ). اندازند روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي(

 mÌ  Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  Äl ١٩: فصلت   
ه به سوي آتش دوزخ راند) يعني كفّار و مشركان همه ملّتها(روزي دشمنان خدا (

دارنـد تـا گروههـاي     هاي پيشين را نگاه مي و دسته(شوند  و بر لبه آن گرد آورده مي
  )).پسين را بدانان ملحق گردانند

دريك محـل   حيوان ها را جمع مي كند، همانطور كه انسان نگهبان دوزخ آنان را
  .جمع مي كند

ـ  هايشـان  پيشانيروي  كه كفار بر مي آيد روايات چنين بر از آيات و ـ2 ه دوزخ ب
  : خداوند مي فرمايدشوند،  منع ميروي پاهايشان  بر ه رفتناز راو  برده مي شوند

 m  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J
  U  Tl ٣٤: الفرقان   

شـوند و در آن   هايشان به سوي دوزخ برده مي كشان بر رخساره كساني كه كشان(
  ). ين راه را دارندتر شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف گرد آورده مي
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 صمردي از پيـامبر   اند كه روايت كردهبن مالك نس احضرت بخاري و مسلم از 
حشـر   شـان  مـردم بـر پيشـاني     روز قيامـت چگونـه   در! اي رسول خـدا : ال كردؤس
  : در جواب فرمود صشوند؟ پيامبر مي

  ١.»مةأليس الذي أمشاه على رجليه يف الدنيا قادر أن ميشيه على وجهه يوم القيا «
ندارد كه روز  روي پاهايش راه مي برد، توان آن را را دنيا كافر آيا خدايي كه در(

  .راه ببرداش  هروي چهر را قيامت او
شـوند،   مـي   گـردآورده برچهره ها   ي كهحالت نامطلوبآن   بهحشر كفار  همزمان با

 دارنـد  را تـوان حـرف زدن    و نـه مي بيننـد   هستند نه چيزي را ، الل و كرنابيناآنها 
  توانند چيزي را نيز بشنوند نمي

 m  \  [Z  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P
   `  _  ^  ]l ٩٧: اإلسراء   

از (كور و الل و كر ) كشانده و(و ما در روز رستاخيز ايشان را بر روي رخساره (
اي كه بر اثر  به گونه. داريم و به صحراي محشر گسيل مي(گردانيم  جمع مي) گورها

شـنود و زبانهايشـان قـادر بـه      بيند و گوشهايشان نمي ريشاني حال چشمانشان نميپ
بـه سـبب   (هر زمان كه زبانه آتـش  . جايگاهشان دوزخ خواهد بود). باشد تكلّم نمي

ــان  ــتخوان ايش ــوختن گوشــت و اس ــد،  ) س ــروكش كن ــد گوشــت و  (ف ــا تجدي ب
  ).افزائيم بر زبانه آتششان مي) استخوانشان

شـوند   پيروانشان حشـر مـي   باطله، حاميان و هايمعبود همراه با ـ وقتي كه كفار3
  .شود ا افزوده ميهمصيبت آن بر

 m    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î           Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
  ×  Ö  Õl ٢٣ -  ٢٢: الصافات   

انـد، همـراه    به خود ستم كرده) با كفر و زندقه(كساني را كه !) اي فرشتگان من((
غيـر از     .آوري كنيد اند، جمع پرستيده آنان، به همراه آنچه مي) كفر پيشه(با همسران 

                                           
  )۲۸۰۶: (ومشاره آ ن) ۲۱۶۷۴: (ومسلم ۳۷۷: خباري كتاب الرقاق، فتح الباري .١



  
  
  

   361                                           سيماي روز رستاخيز  
 

آن گاه آنـان را بـه   ) اند، همه را يكجا گرد آوريد و كرده هر چه را پرستش مي(خدا 
  )).تا بدان در آيند(راه دوزخ راهنمائي كنيد 

  : بود ذليل خواهند آن روز مغلوب، شكست خورده و در ـ كفار4

 m gf  e  d    n  m  l  kj      i  hl   

   ١٢: آل عمران
شكست خواهيد خـورد و  ) در دنيا(شما : به كساني كه كافرند، بگو!) اي پيغمبر((

چـه بـد   ) دوزخ(شـويد، و   شويد و به دوزخ افكنـده مـي   گردآورده مي) در آخرت(
  ). ! جايگاهي است

از رعـب   مملو را صداي دوزخ كه دل كفار و پيش از رسيدن به دوزخ، سر ـ و  5
  : تكان مي دهدنيز  ، گوشهايشان را كردهوحشت  و

 m  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٢: الفرقان   
و آنان چشمشـان  (بيند  ايشان را از دور مي) اين آتش فروزان دوزخ(هنگامي كه (

  ). شنوند آلود و جوش و خروش آن را مي صداي خشم) افتد بدان مي
زخ مي رسند، اوضاع خطرناك دوزخ را مي بينند، پشـيمان  وقتي كفار به دو ـ و  6

  .را مي كنند آرزوي برگشتن به دنيابراي ايمان آوردن  و مي شوند

 m   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì    ë  ê  éè  ç  æ
   öl ٢٧: األنعام   

آتـش  ) در كنـار (آنان را مشاهده كني بدان گاه كه ايشـان را  !) اي محمد(اگر تو (
ــد  وزخ نگــاه مــيد هــاي  و هــراس جهــنّم ايشــان را برداشــته اســت، منظــره (دارن

: گوينـد  آنان مـي !) شنوي انگيزي را مي بيني و سخنهاي شگفت انگيزي را مي وحشت
در (گشـتيم و   به دنيا برمي) براي نجات از اين سرنوشت شوم، بار ديگر!  (اي كاش
  ).شديم و از زمره مؤمنان مي كرديم آيات پروردگارمان را تكذيب نمي) آنجا ديگر

  : يابند هيچ مكاني را نميدوزخ  گريز از و فرار براي اما

 m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  Él   

   ٥٣: الكهف
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دانند كه ايشان بـدان   بينند و مي گناهكاران آتش دوزخ را مي) در اين گيرودار(و (
  ).بدان رو كنند) بگريزند واز دست دوزخ (يابند كه  افتند وليكن محلّي نمي مي

 خـوار و آنان حالي كه  در و آن لحظه براي رفتن به دوزخ امر مي شوند در ـ و  7
  : دارد اظهار ميا هآن  نسبت بهخود را  خداوند خشم، ذليل هستند

 m  w  v  u  t  sr  q   p  o  nl   

   ٢٩: النحل
جاودانـه  ) رويـد و و به داخـل آن  (وارد درهاي دوزخ شويد ) بايد كه شما(پس (

  !).وه كه جايگاه متكبران چه جاي بدي است. در آن بغنويد
مگر آناني كه پرهيزكارانند، آناني ، ندناز آتش دوزخ نجات پيدا نمي ك انس جن و

آنچـه كـه از جانـب     و نـد ا هتصـديق كـرد   پيـامبران را  و كه به خدا ايمان آورده اند
  .ندبه ايشان نازل شده پيروي كرده ا پروردگار

 m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
  {   z  y  x  w  v  u       t  s   r  q  p               o  n  m
  l  k  j  i  h      g  f            e  dc   b  a  `  _  ~     }  |

  s  r   q     p    o    n  ml ٧٢ - ٦٨: مرمي   
آوريـم و   راه بـا شـياطين گـرد مـي    سوگند به پروردگارت، هر آينه كافران را هم(

سپس از    .سازيم سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذليالنه حاضر مي
) انـدازيم  و پيش از ديگران به دوزخ مي(كشيم  ميان هر گروهي افرادي را بيرون مي

كـه   بعد از آن، مـا از كسـاني     .اند تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده كه سركش
و دقيقـاً افـراد گسـتاخ را    (براي سوختن در آتش اولويت دارند، به خـوبي آگـاهيم   

همـه شـما      .)كنيم و در اين گزينش هيچ گونه اشتباهي رخ نخواهـد داد  انتخاب مي
مؤمنان براي عبـور و ديـدن، و كـافران    (شويد  وارد دوزخ مي) انسانها بدون استثناء(

سـپس     .مي و فرماني است قطعي از پروردگارتاناين امر حت). براي دخول و ماندن
  ).سازيم دهيم، و ستمگران را ذليالنه در آن رها مي پرهيزگاران را نجات مي
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خداونـد بـه ذات يگانـه خـود     «: آيه فوق مـي فرمايـد   در تفسير استاد سيد قطب
مـردن   از بعد اينكه كفار مبني بر )اين بزرگترين سوگند است و( سوگند ياد مي كند

  .اين قطعي است و شد خواهندو حشر نده ز

 m  d  cl حشر نخواهنـد شـد   ييتنها  بهكفار  و :m    d
 el   

در دل ديگـران انكـار را     ي وسوسـه  وسيله  بهشياطين كساني هستند كه  از منظور
وجود راهرو  و راهبر ع وومتب اين شياطين پيوند تابع و و ميان كفار وكنند  ميايجاد 
   .دارد
  : دوزخ از آنان ترسيم شده است كنار آميز در اهانتتصويري آيه  در

 m k  j  i  hg   fl   
  ).سازيم و سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذليالنه حاضر مي(

شـمار   حد اين گروه كه بيش از و .كه اين يك تصوير بسيار خطرناكي است حقا
و  داگـرد دوزخ جمـع كـرده مـي شـوند     انـد، گر  آمده حالي كه به زانو در هستند در
داغ  دوزخ آنـان را  حـرارت  و كننـد  مـي   مشـاهده چشـم خـود    با دوزخ را وحشت

شـده بـه دوزخ انداختـه     مي دهند كـه گرفتـار   آن اين احتمال را آنان هر و دهد مي
آن  و .انـد  آمـده  آنان در يك حالت ترس وبـيم گرداگـرد دوزخ بـه زانـو در     .شوند
اسـت، و    مهيـا شـده  مغـروران   براي متكبـران و كه  لت آميزذ بسيار اي است هصحن

سركشيشان بيشتر  كه طغيان وآيد  ميجلب كردن كساني  صحنه كشيدن و بدنبال آن
  : دنبال دارد بوده است، را

 m  v  u       t  s   r  q  p   o  n  m  ll   
 هـيچ  پـس ، ندهسـت كساني سزاوار رفتن بـه دوزخ    چه  كه خداوند قطعĤ مي داند

تـك تـك آنـان    از خداونـد  ، و به ناحق گرفته نمي شود از ميان اين گروه ها احدي
  اطالع دارد

 m  _  ~     }  |  {   z  y  x  wl   
  .پس آنان پيش كسوتان اهل دوزخ هستند
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دگرگـون كـرده    احوال انسـانهاي صـالح را   m  c   b  a  `l: اين آيه
لـب  لـذتي نخواهنـد بـرد،    زندگي و از  كنند ي سپري ميبيداربا  شب راآنها است، 

  .آنان حرام گردانيده است از رايذ لذاشهوات و بهره بردن از  خندان و
: مي گفت، كه به رختخواب مي رفت ابومسيره وقتي  كه  نقل كردهعالمه ابن كثير 

اي ابـا مسـيره   : وي سؤال شـد  از .گريه مي كرد بعد و زاييد را نميم اي كاش مادرم
ه نفرمود دوزخ مي شويم و وارد ما: فرموده است خداوند: گفت كني؟ چرا گريه مي

  .شويم ما از آن صادر ميكه 
: شخصي از بـرادرش پرسـيد  : عبداهللا بن مبارك به نقل از حسن بصري مي گويد

بـه   آيـا : وي پرسيد آري، سپس از: اوگفت وارد دوزخ مي شوي؟ مي داني كه تو آيا
 پس اين لبخند چـرا؟ : خير، گفت: گفت آيي؟ مي تو گفته شده است كه از آن بيرون

حضـرت   .لب نيـاورد  واپسين لحظه زندگي خنده بر آن تا آن مرد بعد از: مي گويند
 تـو  راشد من و اي ابا: وي حرف مي زد، فرمود شخصي كه با  خطاب بهابن عباس 

  1.از آن بيرون مي آييم ياخير وارد دوزخ خواهيم شد اما ببين كه بعد

                                           
 )۴/۴۷۶: (تفسريابن كثري .١
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ان ششدن جدا صراط وروي پل  منان ازؤم عبور: ممبحث سو
  منافقان از

و ين موحـد ، مشركين گمـراه بـه دوزخ بـرده مـي شـوند     و  ملحد پس از آنكه كفار
ميـادين   منافق نيـز هسـتند، در   معاصي و پيامبران كه از ميان آنان اهل گناه و پيروان

فـرا خواهـد    را اي آنـان  نرسيده به پل صـراط تـاريكي    و دمان محشر باقي خواهند
مـي  روايـت    لاز حضرت عائشهكه امام مسلم در صحيح خود  همانطور .گرفت

 صپيـامبر جايگاه مردم در روز تغيير و تبديل زمـين و آسـمان از     راجع به  كه دكن
  : فرمودنددر پاسخ  صال شد؟ پيامبرسؤ
  .»هم يف الظلمة دون اجلسر «
  . )اي خواهند بود تاريكي نرسيده به پل صراط در(

 منـان جـدا  ؤمنافقان از م )نرسيده به پل(همين محل  در: شارح طحاويه مي گويد
 ديـواري ميـان ايـن دو    و منان از آنان سبقت مي گيرنـد ؤم عقب مي مانند و شده و

بيهقي آمـده   در. منان منع مي كندؤاز رسيدن به م منافقان را و گروه حايل مي گردد
كساني هسـتند كـه   از آنها بعضي  ...ي كندجمع م روز قيامت مردم را خداوند: است

 و كسـاني هسـتند كـه نـور    نيـز  بعضي  .مانند كوه به آنان مي دهد يخداوند روشني
ماننـد    ديگـر بـه  بعضـي  و روشـني   نور، روشني بزرگتر از كوه به آنان داده مي شود

داشـت حتـي آخـرين     دسـت خواهنـد   در يكمتر ديگر نوربعضي  درخت خرما و
گـاهي   گاهي روشن و، شود داده مي اوه انگشت ابهام پايش ب در ينورمسلماني كه 

وقتـي خـاموش    مي بـرد و  به جلو هرگاه روشن شود قدمش را، خاموش مي گردد
 مي كنند، پل صراط مانند لبه شمشـير تيـزو   از پل صراط عبور بعد و، ايستد شود مي

، ز آن عبوركنيـد به تناسـب نورتـان ا  : به مسلمانان گفته مي شود، بسيار لغزنده است
بعضي به سرعت چشم بهـم   و ، بعضي به سرعت بادنور ستارگانآنگاه بعضي مانند 

، سـرعت  دود ر روي پل مـي ببعضي ديگر مانند دويدن انسان ، زدن از آن مي گذرند
اش در انگشت ابهام  مالش مي باشد حتي آن كسي روشناييهركس باندازه قدرت اع

  .آتش دوزخ كناره هايش مي سوزاند .ودوخيزان مي ر افتان پايش مي باشد
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وقتي كه نجـات مـي    مي كنند و دوزخ نجات پيدا بدين ترتيب از افتادن به قعر و
نجـات   از تـو  را كه مـا  سپاس بي پايان خدايي را: مي گوينددوزخ   خطاب بهيابند، 

مـا   نعمتي بهگوييم،  مي سپاس و شكر را خدا، نشان داد به ما را اينكه تو از داد، بعد
  1.عنايت كرده است كه به احدي عنايت نشده است

پل صراط براي ما چنين سـخن  روي  منان ازؤمخداوند متعال درباره صحنه عبور 
  : گفته است

 m  L   K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A
  [  Z  Y  X  W     V    U   T  SR  Q    P  O    N  M

  d   c  b  a  `  _  ^       ]  \   h      g  f  e
  w  v  u  t      s       r  q  p   o  n  m  l  k       j  i
   e  d  c   b  a  `  _  ~       }       |  {  z  yx
  u  ts  r  q   p     o  n  m    l  k  j     i  h  g  f

  }          |  {  zy  x  wvl ١٥ - ١٢: احلديد   
بـه سـوي بهشـت حركـت     (ؤمن را خواهي ديد كه روزي مردان مؤمن و زنان م(
ايشان، پيشاپيش آنان و در سـمت راستشـان   ) ايمان و اعمال خوب(نور ) كنند و مي

:) فرمايند گويند و مي بادي مي و فرشتگان بديشان مبارك(در تأللؤ و درخشش است 
بارهـا  آن، رود) كاخها و درختـان (آئيد كه در زير  كه امروز به بهشتي درمي! مژده باد

پيروزي بزرگ و رسـتگاري  . مانيد بريد و مي جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي
روزي مـردان منـافق و زنـان منـافق بـه مؤمنـان          .)خوش باشيد(سترگ، اين است 

منتظرمـان بمانيـد تـا از نـور     ) با شتاب به سوي بهشت حركت نكنيد و:  (گويند مي
بـه  : شـود  بديشـان گفتـه مـي   ! استفاده كنيم) نبه ما بتابد و از آ(شما فروغ و پرتوي 

در ايـن حـال   ! و نـوري بـه دسـت بياوريـد    ) و مجدداً به دنيا برويد(عقب برگرديد 
كه به طـرف مؤمنـان   (داخل آن . شود كه دري دارد ناگهان ديواري ميان آنان زده مي

                                           
 .شيخ در ختريج احاديث خوداين حديث صحيح قرار داده است .١
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كـه بـه   (و خارج آن ) كه بهشت و نعمت سرمدي است(رو به رحمت است ) است
منافقـان،     .)كه دوزخ و نقمت ابدي اسـت (رو به عذاب است ) افقان استطرف من

بـا  (وليكن ! بلي: گويند ؟ مي با شما نبوديم) در دنيا(دارند، مگر ما  مؤمنان را فرياد مي
مـرگ پيغمبـر، و نـابودي    (خويشتن را گرفتـار بـال كرديـد، و چشـم بـه راه      ) نفاق

درباره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و (مانديد و ) مسلمانان، و برچيده شدن اسالم
شك و ترديد ورزيديد، و آرزوها و پنـدارها شـما را گـول    ) وجود معاد و رستاخيز

) بدكاره و نفس اماره(در رسيد و اهريمن ) دائر بر مرگتان(زد، تا اين كه فرمان خدا 
افران، پس امروز، هـم از شـما، و هـم از كـ       .فريبكار، شما را درباره خدا فريب داد

دوزخ . جايگـاه شـماها آتـش دوزخ اسـت    . شـود  عوضي و غرامتـي پذيرفتـه نمـي   
و چـه بـد سرنوشـتي و چـه بـد      ) و پناهگـاهي جـز آن نداريـد   (سرپرستتان اسـت  

  !).جايگاهي است
نيا از اين دين بـزرگ  د من كه درؤزنان م مردان و: متعال مي فرمايد آري، خداوند
ي كردند، روز قيامت روشني و نـوري بـه آنـان    آن زندگ پرتو در و اند روشني گرفته

 از و نعمت مـي يابنـد   شود، كه به كمك آن راه رسيدن به بهشت را مملو از داده مي
دنيـا   منافقـاني كـه در  ، امـا  لغزنده نجات مي يابند پل صراط باريك وروي لغزيدن 

آنـان را  رفتـار   آنـان نبودنـد، و   واقع بـا  ولي در داشتند منان رامؤ ادعاي همراهي با
 اين نـور محـروم خواهنـد    اختيار نكردند، از و راه نوراني آنان رادانستند  مي پسندان

پـس منافقـان از   ، قرآن محروم كـرده بودنـد   نور از را دنيا خود همانطور كه در. بود
بـه آنـان گفتـه    ، امـا  از روشني آنان بهره ببرند تا اهل ايمان تقاضاي مهلت مي كنند

بدين ترتيـب منافقـان بـه     و پيدا كنيد نوري براي خود و ديدبه عقب برگر: شود مي
از هـم جـدا     گروه كه اين دو هنگامي و. منان جلو مي روندؤم و گردند مي عقب بر
ظاهرش  باطنش رحمت است و كه در خداوند ميان آنان ديواري مي زند، مي شوند

واهـد  خمنافقـان دوزخ  رنوشـت  س منان بهشت ومؤ ، و سرنوشتبه عذاب است رو
  .دبو
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ايمان و اعمـال  (نور   منين در هنگامي كهؤدعاي مخبر داده است كه  خداوند به ما
، ايـن  پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تأللؤ و درخشش اسـت ايشان ) خوب

  : گويند مي  است كه

 m  g  f  e   dl ٨: التحرمي   
  .))برسيمتا در پرتو آن به بهشت (نور ما را كامل گردان ! پروردگارا( 

  : فرمايد خداوند مي

 m  b  a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U
   p  o  n  m  l  k  ji      h  g  f  e   d  cl   

   ٨: التحرمي
اين كار در روزي خواهد بود كه خداونـد پيغمبـر و كسـاني را خـوار و سـبك      ( 
گردانـد و بـه درجـات بـاال      بلكه ايشان را واال مي. (اند دارد كه با او ايمان آورده نمي
رو بـه  (ايشـان، پيشـاپيش و سـوي راستشـان     ) ايمان و عمل صالح(نور ). رساند مي

بيننـد،   وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مـي .  (در حركت است) جانب بهشت
تا در پرتو (نور ما را كامل گردان ! پروردگارا: گويند مي) كنند و رو به درگاه خدا مي

  ).و ما را ببخشاي، چرا كه تو بر هر چيزي بس توانائي) رسيمآن به بهشت ب
 زمـاني مـي گوينـد    را منان اين دعاؤم: حسن بصري مي گويندو  مجاهد، ضحاك

  . كه مي بينند، نور منافقان دارد به خاموشي مي گرايد
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  پل صراط عبور مي كنند از منان ؤم: مبحث چهارم
غيرمسلمان دنبال معبودان  و هاي كافر تام  كه احاديث گذشته حكايت از اين دارند

بـه   عبـادت كننـدگان خـود    معبودان باطل همراه بـا  پس آن، روند راه مي باطل خود
پل ، منان نافرمان باقي مي مانندمؤ منافقان و همراه  بهمنان ؤم، دوزخ سقوط مي كنند

  .نصب كرده مي شود )مومنان نافرمان منان، منافقان وؤم( صراط براي اينان
سراغ ندارم كه به اين نكته متوجـه   ابن رجب حنبلي كسي را غير از علماميان  زا

   .حدانلم منان است نه براي مشركان، كافران وؤكه پل صراط براي م شده باشد
 بـدان كـه مـردم بـه دو    : مي گويد» التخويف من النار«كتاب  ابن رجب حنبلي در

 وي هـيچ يكـي را   بـا  رسـتيده و پ مناني كه خداي واحد راؤم: شوند دسته تقسيم مي
نيـز عبـادت    ديگـران را  خـدا  دسته دوم مشركاني كـه همـراه بـا    .اند شريك نگرفته

اما مشركان از صراط عبور نمي كنند، بلكه پيش از نصب كردن پل صـراط   .اند كرده
  1.به دوزخ برده مي شوند

 ري راخـد  حديث ابي سـعيد ذكر كرديم و   اي از احاديثي كه پارهآقاي ابن رجب 
ايـن حـديث بـه    : از آن مي گويد بعد كه در صحيحين نقل شده، آورده است، ونيز 

 عزيـر را  مسيح و: امثال خدا اينكه هركس عبادت غير صراحت داللت دارد مبني بر
بـه مشـركين    كردنـد، او آن را دنبـال  نصاري  و كند، آنطور كه بعضي از يهود ظاهر

، البتـه بـت   افتـد  دوزخ مـي   اه آنان بـه و قبل از نصب پل صراط همر ملحق مي شود
   .روند دوزخ مي  خود به ساير مشركان، دنبال معبودان باطل پرستان، آفتاب پرستان و
  .جريان فرعون به اين مطلب اشاره دارد قرآن نيز در ارتباط با

 m  K  J      I  H  GF  E  D  C  B  Al   

   ٩٨: هود
و ايشـان را بـه سـوي آتـش     (ود بوده فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خ(

دوزخ رهبري خواهد كرد، همان گونه كه در دنيا آنـان را بـه سـوي كفـر و ضـالل      
                                           

 ۱۹۷: التخويف من النار .١
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چه بد جايگاهي كه بـدان وارد  . اندازد و ايشان را به آتش دوزخ مي) كرد رهبري مي
  ). ! شوند مي

هـاي  ملت  ند، باا هعبادت كرد عزيز را اهل كتاب كه عيسي مسيح و اما كساني از
  .وارد دوزخ مي شوند سپس مانند و ميباقي پيامبران  همنسوب ب

پرسـتش   عزيـر را  كسـاني كـه در دنيـا مسـيح و    : حديثي ديگرآمـده اسـت   در و
راه  آنـان بـه دنبـال او    و آنان مي آيد عزير نزد صورت مسيح وه شيطان ب، كردند مي

اي  فرشـته  و صورت مسـيح ه اي ب فرشته  كه در حديث صور آمده است و. مي روند
كسي باقي نمي ماند سواي كساني كه  ديگر و .آنان مي آيند نزد رديگر بصورت عزي

بعـد منافقـان    و، ندا هعبادت كرد ، خداي يگانه را)منافقانه خواه صادقانه يا( ظاهر در
امتيـاز دوم همـان روشـنايي     مي شوند و منان جدامؤبا خودداري كردن از سجده از 

  1.توزيع مي گرددمنان ؤاست كه ميان م

                                           
 ۱۸۸: التخويف من النار .١
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  دوزخ  بهمفهوم ورود  معني و: مبحث پنجم
  : آيه درآتش   بهاين باورند كه معني ورود  بر بعضي علما

 m  j  i  h g  fe  dc   b  a  `l ٧١: مرمي   
مؤمنـان بـراي عبـور و    (شـويد   وارد دوزخ مـي ) انسانها بدون استثناء(همه شما (

ايـن امـر حتمـي و فرمـاني اسـت قطعـي از        ).ديدن، و كافران براي دخول و ماندن
  ). پروردگارتان

 منقول اسـت و  اين معني از ابن عباس. دوزخ است آتش همان داخل شدن در
  : خداوند درباره فرعون مي فرمايد: كند چنين استدالل مي او

 mF  E  D  C  B  Al ٩٨: هود   
بـه سـوي آتـش    و ايشـان را  (فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده (

دوزخ رهبري خواهد كرد، همان گونه كه در دنيا آنـان را بـه سـوي كفـر و ضـالل      
  ). اندازد و ايشان را به آتش دوزخ مي) كرد رهبري مي

 m  s  r  q   p   o  nl ٨٦: مرمي   
) اي كه به سوي آبشخور به سرعت برونـد  همچون شتران تشنه(و گناهكاران را (

   )).گردانيم و بدانجا داخل مي(رانيم  يتشنه كام به سوي جهنّم م

 m  ¥¤  £  ¢¡   �  ~l ٩٩: األنبياء  
  ).گشتند اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي(
  1.از مجاهد روايت كرده استنيز آن معني را مسلم اعور  و
صـراط   پـل  آيه عبـور از  ورود، در كه منظور از اين عقيده اند بر برخي از علما و
  : گويد شارح طحاويه مي .است

  : آيه مفسرين درباره ورود، در

                                           
 ۲۰۰: ف من النارالتخوي .١
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 mc   b  a  `l ٧١: مرمي   
پل صراط  از همان عبور راجحتر معني متبادر واما  كه چيست؟ اختالف نظردارند

  : فرمايد خداوند مي، زيرا است

 m  s  r   q     p    o    n  m  l  kl ٧٢: مرمي   
ــاران را ن( ــيســپس پرهيزگ ــا   جــات م ــه در آن ره ــيم، و ســتمگران را ذليالن ده
  ).سازيم مي
  : است  فرموده صپيامبر  كه حديث صحيح آمده است در و
  .»والذي نفسي بيده، ال يلج النار أحد بايع حتت الشجرة «
كسي كه زير درخت بيعـت كـرده   ، دست اوست كه جان من دركسي به  سوگند(

  ).وارد دوزخ نمي شود است، هرگز
  : خداوند نمي فرمايد مگر صاهللا رسول يا: عرض كردم: مي گويد حفصه

 mc   b  a  `l ٧١: مرمي   
  .)هيچ كس از شما نيست مگر اينكه وارد آتش مي شود( 
  : نشنيده اي كه خداوند مي فرمايد مگر: فرمودندالله رسول 

 m  s  r   q     p    o    n  m  l  kl ٧٢: مرمي   
كـه ورود دوزخ   فتگـو بـه ايـن نكتـه اشـاره فرمودنـد      اين گ در صرسول اكرم 

، رهايي از عذاب مستلزم حصول عذاب نيسـت  نجات و مستلزم دخول آن نيست و
 را از دشمن كسي را تعقيب كند تا او اگر زيرا، بلكه مستلزم تدارك اسباب آن است

دشـمن نجـات    را از خداونـد او : بين ببرد ولي موفق به اين عمل نشود، مي گوينـد 
  .داده است

  : روي همين اصل خداوند مي فرمايد

 m  m  l  k  j  il ٥٨: هود   
  ).در رسيد، هود را نجات داديم) مبني بر نابودي قوم عاد(هنگامي كه فرمان ما (

 m  |  {  z    y  xl ٦٦: هود   
  ).را نجات داديم صالحدر رسيد، ) مبني بر نابودي قوم عاد(هنگامي كه فرمان ما (



  
  
  

   373                                           سيماي روز رستاخيز  
 

 m ¢  ¡     ¥  ¤  £l ٩٤: هود  
را نجـات   شـعيب در رسـيد،  ) مبني بـر نـابودي قـوم عـاد    (هنگامي كه فرمان ما (

  ).داديم
بلكـه  ، شـعيب نرسـيده   روشن است كه عذاب خداوند به حضرت هود، صالح و

عذاب نجات نمـي داد، آنـان    از خداوند آنان را اگراست، و   را در بر گرفتهديگران 
  .گرفتند اصابت عذاب قرار مي نيز مانند ديگران مورد

كنند  ميپل صراط عبور  بر، چنين حالتي دارند نيز شوند وارد دوزخ مي  ني كهكسا
 سـتمكاران را  نجـات داده و  گذرند، آنگاه خداوند صاحبان تقـوي را  از دوزخ ميو 

  .شان به دوزخ مي اندازد روي زانوهاي
پـل  همان عبـور روي  د، از ورو فرمودند كه منظور درحديث جابر صاهللا رسول 

                                                                                                                1.صراط است
ـ    يكـي ورود : داردنـوع   دوزخ دو  هواقعيت وحرف درست اين است كـه ورود ب

نطور كه خداوند درباره فرعون مـي  همامعني دخول است،   به  كهاهل دوزخ  و كفار
  : فرمايد

 m  K  J      I  H  GF  E  D  C  B  Al  
   ٩٨:هود 

و ايشـان را بـه سـوي آتـش     (فرعون در روز قيامت در پيشاپيش قوم خود بوده (
دوزخ رهبري خواهد كرد، همان گونه كه در دنيا آنـان را بـه سـوي كفـر و ضـالل      

چه بد جايگاهي كه بـدان وارد  . اندازد دوزخ ميو ايشان را به آتش ) كرد رهبري مي
  ). ! شوند مي

  كـه   باشد، همانگونه ميپل صراط  بمعني عبور از كه موحدين است ورود: ديگري
  .در احاديث بيان گرديد

                                           
 ۴۷۱: حاويهطشرح عقيده ال .١
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  عقيده اهل سنت درباره آن حقيقت صراط و: مبحث ششم

  .باشد ميروشن  لغت بمعني راه واضح و صراط در: سفاريني مي گويد
مـي    است، آنجا كه  برده همين معني بكاره برا  صراطنيز  ، شاعر عرب زبانجرير
  : گويد

  أمري املؤمنني على صراط           إذا اعوج املوارد مستقيم
، دوزخ نصب شده اسـت  بر پشتپلي است كه » صراط« اصطالح شريعت دراما 
پس صراط پلـي اسـت ميـان    ، آن عبور مي كنندانتها روي   ي مردم از ابتدا تا به همه

  1.دوزخ بهشت و
اط مـذكور در احاديـث چنـين بيـان     دربـاره صـر   شارح طحاويه عقيـده خـود را  

دوزخ نصب شده اسـت   آن پلي است كه بر عقيده داريم و »صراط« به ما: فرمايد مي
   .مي رسند قبل از پل بدانمحشر بسوي تاريكي  ا گذاشتناز ج مردم بعد و

جايگـاه مـردم در     راجع بـه   كه دكنمي روايت   لائشهحضرت ع  كه  همانگونه
در پاسـخ   صال شـد؟ پيـامبر  سـؤ  صپيامبرروز تغيير و تبديل زمين و آسمان از 

  : فرمودند
  .2»هم يف الظلمة دون اجلسر «
  .)اي خواهند بود تاريكي نرسيده به پل صراط در(

تفـاق نظـر   در كل علمـا روي اثبـات صـراط ا   : مي گويد »صراط«سفاريني درباره 
 پشـت  پلـي اسـت كـه بـر    : مي گويند و حمل نموده ظاهر بررا اهل حق آن ، دارند

اما قاضي عبدالجبار  .باريكتر استمو از  و از شمشير تيزتر، دوزخ نصب شده است
انـد، بـدليل اينكـه     د كـرده ر بسياري از پيروانش، اين معني ظاهر صراط را زلي وتمع

، باشد باريك تر از مو و كه از لبه شمشير تيزترممكن نيست از چنين پلي عبور كرد 
عبـور    بايـد ايـن را دانسـت كـه     چنين چيزي امكان دارد  قرار بر اين باشد كهاگر  و

 قيامـت عـذابي بـر    روز  اين در حالي است كـه  و باشد نميعذاب  خالي ازروي آن 

                                           
 )۲/۱۸۹: (لوامع انوار البهيه .١
 ۴۶۹: شرح الطحاويه .٢
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آيه  دربلكه منظور ازصراط، همان راه بهشت است كه ، صلحا نخواهد بود منان وؤم
  : ذيل بدان اشاره شده است

 m  ~  }  |   {l ٥: حممد   
به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتـار نيـك و كـردار    (به زودي خداوند آنان را (

  ).نمايد كند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي رهنمود مي) پسنديده
  : راه دوزخ كه آيه ذيل بدان اشاره دارد و

 m  ×  Ö  Õ    Ô  Ól ٢٣: فاتالصا   
   . ).آنان را به راه دوزخ راهنمائي كنيد ( 

 اعمال پستي كـه انسـان دربـاره آنهـا     مباحات و، بر ادله واضح را» صراط«بعضي 
   .اند سؤال قرار مي گيرد، حمل كردهمورد  مواخذه شده و

بايـد  هسـتند، زيـرا   باطـل   وي ايـن تـاويالت خرافـ    ي ههم  ذكر است كه  الزم به
 شگفت آورتر يا عبور از پل صراط دشوارتر، ني حقيقي حمل كردبر معا نصوص را

 توقف نمودن در ايستادن و يا فضا و آمدن در يا به پرواز در روي آب و رفتن بر از
خداوند توانـايي  : حشر كافران بر رويشان فرمود  در پاسخ به صو پيامبر. نيست آن

  .بيند چنين كاري را در خود مي
كـرده   رد راو باريـك بـودن آن از مـو    شمشير  ن صراط ازافي تيزتر بودرعالمه ق
امـا حـرف   ، وي سبقت گرفتـه اسـت   اين باره از بن عبدالسالم در شيخ عز است و

بدون آنها نيز  و، اند وارد شدهصحيح  ينصوص »صراط«حساب اين است كه درباره 
 سـنن روايـات  و  صحاح، مسانيد همانطور كه در شوند ميحمل  شانظاهر تاويل بر

دوزخ نصب شده است،  بر پشتاينكه صراط پلي است كه  زيادي وارد شده داير بر
يك نواخـت  به آن  كردن از عبور آنان در روي آن عبور مي كنند و تمام انسانها از و

  1.سرعت متفاوتي دارند، و نيستند
به معني مجازي آن حمل مـي كننـد نقـل     را» صراط« كه قرطبي ديدگاه كساني را

  : گويدمي و كرده 

                                           
 .٤٦٩ص : شرح الطحاوية .١
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اين باورند كـه صـراط    اند بر كه پيرامون احاديث صراط سخن گفتهبعضي از آنها 
 بـه آسـان و   را »صـراط «، ايـن وصـف   لبه شمشير تيزتر اسـت و  از و باريكتر مو از

، آن عبـور از : مـي گوينـد   و انـد  مشكل بودن آن به تناسب اعمال بندگان حمل كرده
بسيار دشوار اسـت   راي صاحبان اعمال بدب براي صاحبان اعمال نيك بسيار آسان و

زيرا كـه  ، سواي خداوند متعال كسي ديگر نمي داند سختي را حدود اين آساني و و
عـادت چيـز بسـيار     حسب عرف و بر و معلومي ندارد اين تيزي حد اين باريكي و

ايـن   از بـاريكي مـو   تشبيه آن بـا  بيان مثال و لذا، مي گويند باريك پنهان را في وخ
مبني  الهي را و فرمان شمشير اين است كه فرشتگان امر از معني تيزتر و، است قبيل

اندك امكان اينكه  و پل صراط به سرعت تمام عملي مي كنند دادن مردم از بر عبور
 قـدرت و  وقتـي بـا   ندارد، همانطور كه لبه تيز شمشـير  وجود برگردانند را خدا امر

 ر امكان برگشتن به حالت اولي خـود را چيزي اصابت كند، آن چيز بار ديگه قوت ب
شمشـير   از وتـر   باريـك مـو   از» صراط« خودكه : اما اينكه گفته شده است و، ندارد

ي آن  كنـاره  پهلـو و  دو فرشـتگان در  تيزتر است، ايـن مـردود اسـت بـدليل اينكـه     
شـكم   بعضي از عبور كنندگان بر و، دارد وجود ييآن قالب وخارها در ايستند و مي

كسـاني هسـتند كـه     گزرند، و روي آن مي افتان و خيزانبعضي ديگر  افتند وآن مي 
كـه بـراي    ايـن مطالـب حكايـت از آن دارد   ، اسـت شان اندازه جاي قدمه نورشان ب

مسلم اسـت   و، وجود دارد شانعبوركنندگان روي آن جاي كافي براي گذاشتن قدم
   1.ندارد كه باريكي گنجايش اين همه چيز را

: ويل كنندگان به رد ديـدگاه آنـان پرداختـه مـي گويـد     أت ذكر اقوال از قرطبي بعد
ايمان آوردن  اند و ديثي كه در اين خصوص بيان گرديدهديدگاه اين آقايان بدليل احا

نگـاه   فضـا  در زيرا كسي كه مي تواند پرنده را، بدانها واجب است، مردود مي باشد
مـو نگـاه    از باريك تـر  و شمشير از تيزتر پل صراط من را برؤدارد، قادر است كه م

زمـاني كـه    تـا  و، را راه ببـرد  نكه اواييا  روي آن بدواند من راؤمي تواند م بدارد و
، قانون اسـت  معني حقيقي محال نباشد، حمل لفظ برمعني مجازي، خالف ضابطه و

                                           
 .٢/١٩٢: لوامع األنوار البهية .١
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احاديـث   و ، زيرا كه آثـار باشد محالي نميهيچ گونه حاوي معني حقيقي  حمل بر و
  1.اين باره وارد شده است زيادي در

                                           
 ۳۳۳: تذكره قرطيب .١
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  عبور روي پل صراط از يدرس: مبحث هفتم
پل  نگام روبرو شدن باهكن كه  تصور اي آن صحنه را اكنون لحظه: قرطبي مي گويد

كن كه داري پل صراط  تصور، گيرد دل و درون شما را در بر ميترس و بيم صراط 
 فكـر  پل قرار گرفتـه و  زيرنگاهت به سياهي دوزخ افتاده است كه در  مي بيني و را

امـر شـده    به تـو  و، هايت رابه تكان درآورده صداي آتش دوزخ گوش و كن كه سر
لحاظ  طرفي ديگر، از از از يك طرف اين صحنه و !كه از روي پل صراط عبور كني
 يگناهـان  بـار  پاهـايي لـرزان و  متزلـزل،   يقلبداراي جسماني بسيار ضعيف هستي، 

تواني بر فرش زمين قـدم برداريـد    نمي  ايد كه ي روبرو شدهبا حالت .باشي ميسنگين 
  ! باريكي آن تيزي پل و  رسد به  چه

 روي آن مي گذاري و وقتي كه يك قدم را خواهي داشت؟ كن چه حالتي را فكر
تمام انسـانها   برداري و قدم دومت را مي شوي تا مجبور كني و درك مي تيزي آن را

 خارها آنها را داروغه دوزخ بوسيله قالب و هستند وافتان  خيزان و چشمان تو جلو
كنـي كـه چگونـه     داري بسوي آنها نگـاه مـي   تو و مي ربايد و بسوي خود مي كشد

ـ   و دارند بسوي دوزخ روي سرهاي خود واژگـون مـي شـوند     طـرف ه پاهايشـان ب
  !واي چه صحنه سهمگين وخطرناكي است!! شده است آسمان بلند

  1.!باريكي است چه گذرگاه تنگ و و! است  شده  دهگذار چه راه پر دشواري
داري روي پـل حركـت     فكر كـن كـه    آن لحظه  به! برادر مسلمان 2:گويد و باز مي

اسـت،    و تاريك در زير پايت قـرار گرفتـه    سياه  كني كه دوزخ نگاه مي  كني، و به مي
ا افتـان و خيـزان   اند و شم كشيده  اند و زبانه هاي دوزخ بلند گشته شعله  در حالي كه

  ! كني روي آن حركت مي
  : گويد شاعر مي

 إذا بــرز العبــاد لــذي اجلــاللِ   أبت نفسي تتوب فمـا احتيـايل

                                           
 ۳۳۲: تذكره قرطيب .١
  .٣٣٠: التذكرة قرطيب .٢



  
  
  

   379                                           سيماي روز رستاخيز  
 

 وقــاموا مــن قبــورهم ســكارى
 وقد نصب الصراط لكـي جيـوزوا  
 ومنهم مـن يسـر لـدار عـدن    
ــا وليــي ــه املهــيمن ي  يقــول ل

  

ــال  ــال اجلبـ ــأوزار كأمثـ  بـ
 فمنهم من يكـب علـى الشـمال   

ــ ــاه العـ ــالغوايلتلقـ  رائس بـ
 غفرت لك الـذنوب فـال تبـايل   

  

امر الهي گرد   به  كنم، پس فكر من چيست آنگاه كه  توبه  دهد كه نمي  نفسم اجازه(
آيند،  هوش از قبرهايشان بيرون مي بندگان مست و بي  كه  شويم؟ آن لحظه مي  آورده

آن نصـب   و پل صراط جهت عبـور روي ! گناهانشان همانند كوه است  در حالي كه
افتنـد، و كسـاني    دوزخ مـي   بر طرف چپشـان بـه    بيني كه است و كساني را مي  شده

روند و در باغهاي بهشت عروسهايي آنها را در آغوش  بهشت برين مي  به  هستند كه
از گناهانـت گذشـتم و   ! ام اي بنـده : گويد او مي  گيرند، و خداوند قدير و توانا به مي

  ).بدانها فكر مكن
  : است  ديگري گفته و شاعر

 تصول على العصـاة وتسـتطيل
 وطــال الويــل واتصــل العويــل

  

ــل  ــم مقي ــان هل ــوم يف اجلن  وق
  

  
شـود و بـراي گناهكـاران طـوالني      مي  پل صراط بر روي جهنم كشيده  آنگاه كه( 

اي در دوزخ هالكـت و نـابودي را    بـرد، دسـته   و يـورش مـي    آنها حمله  و به  گشته
را كنـار    يابد و پرده گذرانند، خداوندگار تجلي مي در بهشت مياي  چشند و دسته مي
  ).كنند پيدا مي  و فغانها ادامه  يابند و ناله ها امتداد مي زند و ناراحتي مي

  
  
  


