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 پيشگفتار

حبيب رب ومرسلني ـالنبياء ورشف اإلأالسالم علی مني والصالة وـاحلمداهللا رب العال

 تابعني له باحسان الی يوم الدين.اله وصحبه أمجعني وعلی آلمني، سيدنا حممد وـالعال

رين اموري كه در طول تاريخ بشريت، زبده افكار را به خود مشغول كرده يكي از مهمت
ها را تحت تأثير قرار داده است، مسئله زندگي پس از مرگ و  و روند زندگي انسان

 خواهد شد.حوادثي است كه بعد از زندگي دنيا، انسان با آن روبه رو 
كاوانه به دنبال مخفي بودن دنياي پس از مرگ، هميشه باعث شده كه انسان كنج

هايي باشد كه بود و نبودش را معلوم سازد. هر چند فطرت سليم همه  براهين و حجت
 دارد. اذعان ميها منطقي بودن وجود چنين روزي را  انسان

در طول تاريخ خداوند رسوالني را ارسال داشته كه يكي از مهمترين وظايفشان سعي 
اخيز بوده است. پيامبران نيز به نوبه خود با در اقناع مردم در ايمان آوردن به روز رست

اند اين عقيده را در افكار و  براهين و ادله متعدد، اعم از ادله حسي يا عقلي، سعي نموده
اي  اذهان پيروانشان به وجود آورده كه اين دنيا با همه موجودات آن فقط و فقط مقدمه

نيا است و انسان در آنجا هر است جهت رسيدن به دنيايي ديگر كه بس بزرگتر از اين د
 بيند. كند و نتيجه عمل خود را مي آنچه در اين دنيا كاشته است برداشت مي

گونه بحثي نيست كه در فطرت هر انساني وجود يك خالق با قدرتي مطلق  جاي هيچ
و بدون قيد و شرط كه بر تمام هستي تسلط كامل دارد و بر تمام آشكار و نهان، ريز و 

 ان مطلع و آگاه است، نهفته است. درشت اين جه
همتا از  اي كه اين اعتقاد به همراه دارد، منزه بودن اين سلطان بي ترين نتيجه بديهي

پذيرد كه آفريننده  هدف و بيهوده است و به عبارتي هيچ عقل سليمي نمي اقدامات بي
ز زير و هم زدن جهان ا جود در آن و كسي كه در يك چشم بهجهان با تمام امكانات مو
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كند و كسي كه هرگز كسي نتوانسته و نخواهد توانست اوصافش را برشمارد، اقدام  رو مي
 اي به همراه نداشته باشد. نتيجه به امري نمايد كه بيهوده و عبث باشد و

پس بايد به دنبال اين باشيم كه هدف خداوند از خلقت انسان را دريابيم. يافتن جواب 
 فرمايد: دارد و مي اوند خودش اين هدف را بيان ميكاري بس آسان است. چون خد

َّ ِ�َۡعُبُدوِن ﴿ ِ ِ ََ س ِ
ۡۡ ّّ َو� ِ

ِۡ  ].56[الذاريات:  ﴾٥َوَاخ َلقَۡتُ  �
 .»ام مگر براي اين كه مرا عبادت كنند و جن و انس را خلق نكرده«

 فرمايد: در جاي ديگر در مورد مخلوقات ديگر غير از جن و انس مي

َّ �َُسّبُِح ِ�َۡمِدهِۦ َوَ�ِٰ�ّ  �ن ّاِّ﴿ ِِ  ٍ ۡ  .]44[اإلسراء:  ﴾َّ َ�ۡفَتُهوَن �َۡسبِيَحُهمۡ ََ
كند وليكن تسبيح و نيايش  و هيچ چيز وجود ندارد مگر اين كه به ستايش وي تسبيح مي«

 . »فهميد آنها را نمي
د پس هدف خلقت و به ويژه خلقت انس و جن، عبادت و بندگي خداست و خداون

 صدارد. رسول خدا در مقابل آنها رضايت خويش و بهشت برين را به انسان ارزاني مي
 فرمايد: در حديثي چنين مي

داني حق خدا بر بندگانش چيست؟ اينكه او را پرستش كرده و به وي شرك  آيا مي«
آنها را عذاب داني حق بندگان در اين صورت بر خداوند چيست؟ اينكه  نياورند و آيا مي

 ».دنده
انسان جهت خوشبختي و سعادت خويش و براي اينكه بتواند رضايت خداوند  ،بنابراين

را جلب نموده و به برين نايل گردد، راهي جز عبادت و بندگي ندارد و فقط آنهايي 
 ا رضايت خالق را جلب كرده باشند.اند در زندگي چند روزه دني خوشبختند كه توانسته

هاي مؤمن و  گردد. انسان خوشبختي دنيا و آخرت ميرضايت خداوند از انسان سبب 
ها و لذات شاكرند و بر مصائب  خداشناس در دنيا هميشه مسرور و شادند؛ زيرا بر خوشي

و باليا صابرند و در آخرت نيز در خوشي و لذات مطلق به سر برده و به بهشتي داخل 
 تر و باالتر است. ارزشها با  گردند كه به نص قرآن از تمامي زمين و آسمان مي
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اين كتاب همان طور كه از عنوانش پيداست، مسايل مربوطه به قيامت را مورد بحث 
پردازد: مسايل مربوط به قبل از قيامت،  دهد و به طور كلي به سه مطلب مي قرار مي

  دهد، و اموري كه بعد از قيامت رخ خواهد داد. ويژگي حوادثي كه در قيامت رخ مي
 ن كتاب كه آن را از ديگر آثار مشابه مجزا ساخته دو چيز است:منحصر به فرد اي

استناد كامل به آيات قرآن و احاديث نبوي، به صورتي كه بيشتر اين كتاب از آيات  -1
توان گفت مؤلف واقعي بين  قرآني و احاديث نبوي تشكيل شده است و به عبارتي مي

و پيامبر  اب، در حقيقت با خداوندكتاب، قرآن و سنت هستند و انسان يا مطالعه اين كت
 گيرد. گرانقدرش انس مي

0Fآوري اين كتاب توسط امام ابن كثير جمع -2

يكي از دانشمندان بزرگ اسالمي در  1
قرون شكوفايي علمي صورت گرفته است. اين كثير كسي است كه در علم و حلم زبانزد 

معتبرترين تفسيرهاي  خاص و عام بوده است. همين قدر كافي است كه بدانيم يكي از
هاي  قرآن در حال حاضر از آثار وي است و كتاب تاريخش نيز يكي از مهمترين كتاب

 تا به حال به نگارش درآمده است. تاريخي است كه
النهايه في «اي است از آخرين قسمت تاريخ ابن كثير به نام  كتاب حاضر نيز خالصه

آن را به صورتي زيبا و جالب خالصه كه استاد محمد احمد كنعان » الفتن و المالحم
نموده و با دقتي فراوان و نظمي خاص، ابواب، فصول، و عناوين آن را مرتب نموده 
است. اميدوارم خداوند اين كار را در زمره اعمال صالحش به ثبت برساند. كتاب حاضر 

 از سه قسمت تشكيل شده است:
هاي قيامت. مؤلف با استناد به  هاي آخرالزمان و عالمات و نشانه : فتنهقسمت يكم

قرآن و سنت صحيح در دو باب مفصالً به بيان مسايل مربوط به قيامت پرداخته و آيات و 

                                           
از (  ه 774-701( /حفص عمربن كثير شافعي  بن خطيب ابي امام عماد الدين ابوالفداء اسماعيل  -1

معروف » تفسير القرآن العظيم«قرن هشتم كه مشهورترين كتابش علماء اعالم و دانشمندان شاخص 
 آيد. ن تفاسير اسالمي به شمار ميبه تفسير ابن كثير، از مهمتري
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احاديث دال بر حتميت رستاخيز را به صورتي زيبا بيان نموده كه روشنگر راه هر 
ي رساند، و قلب هر مؤمني را از تمام جستجوگري خواهد بود، هر شكاكي را به يقين مي

هاي قيامت را به شكلي  دهد. بعد از آن، عالمات و نشانه شبهات و امراض باطني شفا مي
 ب و منظم بيان نموده است.مرت

: فرارسيدن روز رستاخيز و حوادث هولناك آن روز. مؤلف با استناد به قسمت دوم
ها و زمين و  قرآن و سنت صحيح، دگرگوني نظام كون و به هم ريختن مسير آسمان

فصل، تمامي  14كشد و در  خره زلزله قيامت را به زيبايي هر چه تمامتر به تصوير ميباال
شود. باشد كه قلب او نرم شده و  هاي آن روز را به خواننده يادآور مي مصائب و گرفتاري

 به خداوند نزديكتر گردد.
: بيان بهشت و جهنم. در اين قسمت مؤلف باز هم به استناد قرآن و قسمت سوم

پايانش و جهنم و عذاب دردناكش را به صورتي واقعي (نه  هاي بي بهشت و نعمتسنت، 
نمايد و به عبارتي بهشت و جهنم را پيشروي انسان  با افراط و نه با تفريط) ترسيم مي

را جهت ورود به آن  دهد تا خود انسان يكي از آن دو را انتخاب نموده و خود قرار مي
 آماده نمايد!.

د از مسئولين انتشارات صديقي كه در نشر فرهنگ قرآن و سنت از در پايان جا دار
هيچ كوششي دريغ ندارند و به ويژه آقاي مولوي فقير محمد نهتاني كه مرا در چاپ اين 

خواهم كه ايشان و همكاران  اند، كمال تشكر نموده و از خداوند مي كتاب ياري نموده
و اين كار و تمام كارهاي پسنديده  محترمشان را مقرون رحمت و عفو خود قرار داده،
 قيامت از جمله رستگاران بگرداند.آنها را در نامه اعمالشان ثبت نمايد و آنها را در روز 

ُُ �َّخِس ِ�َۡو�ٖ ﴿ خِا ََ  ََ إ ِِّّ ّنَاخ ۡ�َب �ِيهِ�  ََ ََ ََ ُ�ۡقُِف �لِۡميَعخدَ  َّ   َ َّ  . ]9عمران:  [آل ﴾٩ ِِّن �
 خبر يعقوب خوش

 82ر كنگان؛ تابستان بند
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 مسايل مربوط به قيامت :يكم باب
 

هاي  در مورد فتنه صاحاديثي از رسول اكرم :فصل يكم

 آخرالزمان

 صهاي رسول خدا پيشگويي :فصل دوم

 نزديك بودن روز قيامت :فصل سوم

 مدعيان نبوت قبل از نبوت :ل چهارمفص

 مسايلي دال بر نزديك شدن قيامت :فصل پنجم





 
 

 هاي آخرالزمان در مورد فتنه ص: احاديثي از رسول اكرمفصل يكم

فرمود:  ابن اليمان كند كه حذيفه ادريس خوالني روايت مي از ابي /امام بخاري 
از ايشان سؤال پرسيدند و من در مورد شر  مي صمردم در مورد خير از پيامبر اكرم

! ما در جاهليت و شر صاهللا كردم از ترس اينكه مبادا دچارش شوم، پرسيدم: يا رسول مي
به ما هديه كرد. آيا بعد از اين خير، شري نيز وجود » اسالم«بوديم كه خداوند اين خير را 

خواهد داشت؟ فرمود: آري. گفتم: آيا بعد از شر، خيري نيز خواهد آمد؟ فرمود: آري. 
يكن در آن ناخالصي و كدورتي وجود دارد. پرسيدم: ناخالصي چيست؟ فرمود: مردماني ول

زند. گفتم: آيا بعد از آن خير،  كه از روش من دور بوده و اعمال ناشايستي از آنها سر مي
هايي كه مردم را به سوي جهنم فراخوانده و  شري نيز وجود دارد؟ فرمود: آري. انسان

! آنها را صاهللا كنند. گفتم: يا رسول ي كنند را وارد جهنم ميكساني كه از آنها پيرو
گويند. گفتم: يا  برايمان توصيف كن. فرمود: آنها همانند ما بوده و با زبان ما سخن مي

! اگر در آن زمان در قيد حيات بودم، چه كنم؟ فرمود: جماعت مسلمين و صاهللا رسول
ها و  ي وجود نداشت. فرمود: از تمامي فرقهرهبرشان را رها نكن. گفتم: اگر امام و جماعت

1Fگيري كن ولو به تنه درختي بچسبي تا اينكه در آن حالت وفات نمايي ها كناره گروه

. و 1
كند كه  روايت مي صاز رسول خدا در صحيح ثابت است كه عبداهللا بن مسعود

به حال  فرمود: اسالم با غربت آغاز شده و در آينده ديگر بار غريب خواهد شد، خوشا
2Fغريبان. پرسيدند: غريبان چه كساني هستند؟ فرمود: تكتازاني از قبايل مختلف

؛ يعني 2
 اند.  و اسالم، اهل و ديار و خاندان خود را رها كرده كساني كه به خاطر خداوند

                                           
فرمايد : (ح)  اين حديث به طرق مختلفي از حذيف روايت شده است. از بخاري روايت شده كه حذيفه مي -1

يز اين حديث را روايت ن» احمد، ابوداود و نسائي. «آموختم گرفتند و من شر را مي يارانم خير را فرامي
 اند. نموده

 .ببه روايت بخاري و مسلم، و نزد ابن ماجه از حديث انس و ابوهريره  -2
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  :كنند كه فرمود المؤمنين زينب بنت جحش روايت مي همچنين امام بخاري و مسلم از ام
اي قرمز شده و پريشان از خواب بيدار شد و فرمود:  ا چهرهب صروزي رسول خدا

واي به حال عرب از شري كه نزديك شده است. امروزي به اين اندازه از سد يأجوج و 
گفته شد: آيا با  ». نشان داد 100يا  90سفيان دستش را به اندازه «مأجوج باز شده است. 

 گر پليدي اوج گيرد.شويم؟ فرمود: آري ا وجود نيكوكاران نيز هالك مي
سلمه روايت  المؤمنين ام امام بخاري از حديث زهري به روايت هند دختر حارث از ام

 كند كه فرمود: مي
3Fاهللا سبحان :با پريشاني از خواب پرسيد و فرمود صشبي رسول خدا

چه  خداوند 1
ها را  جرههايي نازل گشته است؟ چه كسي صاحبان اين ح هايي فرستاده است و چه فتنه گنجينه

4Fدر آخرت عريان استو بيدار كرده تا نماز به پا دارند، چه بسا آنكه در دنيا لباس به تن دارد 

2. 
گذرد  زمان سريع مي :فرمود صكند كه رسول خدا روايت مي امام بخاري از ابوهريره

 ها ظاهر گشته، و هرج و مرج به اوج خود  شود، بخل فراگير شده، فتنه و اعمال نيك كم مي
5Fكشت و كشتار :! هرج و مرج چيست؟ فرمودصاهللا يا رسول :رسد. پرسيدند مي

3. 
 بن زيد روايت شده كه فرمود: در صحيحين از اسامه 

                                           
 اهللا يعني : منزه است خداوند از هر عيب و نقصي. سبحان -1

قيمت  هاي گران دنيا لباس چه بسا زني كه در«:يعني .»الدنيا عارية يوم القيامة رب كاسية يف«: لفظ حديث -2

لباس مانده  ، ولي چون در كارنامه اعمالش حسناتي وجود ندارد، در روز قيامت بي»و زيبا به تن دارد
هاي  ماند يا به معناي اين است كه چه بسا زناني كه با لباس هاي زنان بهشتي محروم مي و از لباس

انند. م  ر دنيا پوشانده و در آخرت عريان ميكند، خود را د شفاف و تنگي كه عورت آنها را ستر نمي
 ها، همسران پاك آن حضرت هستند. همنظور از صاحبان حجر

و ابوموسي اشعري نيز روايت كرده است كه همه  بخاري اين حديث را از عبداهللا بن مسعود -3
 ي امروز دامنگير ما شده است (م).ها در زندگ مصيبت
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بر فراز دژي از دژهاي مدينه ايستاد و فرمود: آيا آنچه را كه من  صروزي رسول خدا
بينم كه همچون  يهايي را م بينيد؟ گفتند: خير. فرمود: من فتنه بينم، شما نيز مي مي

 آيد. هاي باران درميان منازل شما فرود مي قطره
 كند كه فرمود: از زبير بن عدي روايت مي /امام بخاري 

بن يوسف ثقفي نسبت به خودمان گله  رفته و از بدرفتاري حجاج  بن مالك نزد انس
 شنيدم كه فرمود: صمند شديم. فرمود: صبر پيشه كنيد؛ زيرا از پيامبرتان 

زمان كه فرارسد زمان بعد از آن، از آن زمان بدتر خواهد بود و تا زماني كه با  هر
6Fخدايتان مالقات نماييد

1. 
 فرمودند: صدر صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا

هايي خواهد رسيد كه در آن فرد نشسته از فرد ايستاده بهتر است و ايستاده از  فتنه
دود بهتر است. هر كسي به  فرد پياده از كسي كه مي رود بهتر و كسي كه پياده مي

7Fگردد. اگر توانستيد پناهگاهي امن بيابيد به آن پناه ببريد استقبالش برود، واردش مي

2. 
 روايت شده كه فرمود: بن اليمان در صحيحين از حذيفه 

دو مطلب را برايمان بيان نمودند كه من يكي از آنها را ديده و منتظر  صرسول خدا
 ديگري هستم فرمودند:

8Fامانت

ها جاي گرفت و سپس قرآن نازل شده و مردم از قرآن و سنت  در ريشه دل 3
خوابد و امانت از  آموختند و در مورد رفع و از بين رفتن امانت نيز چنين فرمودند: فرد مي

ماند. سپس دوباره در حالت  رنگ از آن باقي مي شود و فقط اثري سياه دلش برداشته مي

                                           
 كرده و گفته : حديث حسن صحيح.يت ترمذي نيز اين حديث را روا -1

هاي جامعه مسلمانان و دوري از اختالفاتي است كه بين  اين حديث نبوي در مورد دور شدن از فتنه -2
 تر است. لفظ مسلم مقداري طوالني آيد (مترجم) ـ اين لفظ بخاري است و آنها پيش مي

د آن را ي همان امانتي است كه خداونامانت در اينجا به معناي اطاعت از دستورات الهي و به عبارت -3
 به انسان سپرده است (م).



  سيماي رستاخير  18

 

ماند. مثل اينكه  اي باقي مي شود و اين بار اثرش همچون پينه ب از دلش برداشته ميخوا
دهي كه بر اثر آن پاي تو تاول زده و كمي باد كند و   اخگري را از روي پايت حركت

9Fاحساس كني كه آب كرده، در صورتي كه چيزي نيست

1. 
گذارند تا جايي  نار ميرسد كه مردم در معامالتشان امانتداري را ك و كار به جايي مي

شود: در فالن قوم مردي امانتدار وجود دارد و به مرد گويند: چه مرد قوي  كه گفته مي
خوب و انديشمندي است! در حالي كه در قلبش به اندازه دانه خردلي هم ايمان وجود 

، كنم. اگر مسلمان بود ندارد (زماني بود كه اصالً برايم مهم نبود با چه كسي معامله مي
گرداند، اگر نصراني بود، مسئول مسلمانش او را به نزدم  اسالمش او را به من باز مي

10Fكنم) آورد، ولي امروز فقط با فالن و فالن معامله مي مي

2. 
كنار منبر  صاهللا كند كه روزي رسول روايت مي امام بخاري نيز از عبداهللا بن عمر
خيزد؛ از همان  كه فتنه از آنجا به پا ميآگاه باشيد «ايستاده و رو به مشرق كرده فرمود: 

 .11F3»كند هاي شيطان طلوع مي جايي كه شاخ
 فرمودند: صاهللا كند كه: رسول روايت مي بخاري از ابوهريره

گذرد آرزو كند كه اي  شود تا زماني كه وقتي مردي از كنار قبري مي قيامت به پا نمي«
 ».كاش من جاي او در قبر خفته بودم

 فرمودند: صاهللا كنند كه رسول همچنين از ابوهريره نقل مي بخاري و مسلم
                                           

كند.  ها كه در مرحله اول كمي رنگ عوض مي اي است به از بين رفتن تدريجي امانت در قلب اشاره -1
گذارد همچون اخگري  رود و بعد از آن اثري از خود باقي مي بعد از آن رنگ مقداري دوام آورده مي

 سوزاند واهللا اعلم (م). آن را ميو  كه بر پا قرار گرفته

اي است به ازدياد فتنه و كم شدن امانتداري  كنم. اشاره يعني فقط با افرادي كم خريد و فروش مي -2
 تا آخر) از سخنان حذيفه است (م).جمله اخير (زماني بود 

صدر اسالم از جمله واقعه هاي  اين زماني بود كه اهل مشرق هنوز ايمان نياورده بودند. البته بيشتر فتنه -3
هاي  جمل، صفين و خروج خوارج همگي در نجد و عراق و مشرق زمين رخ دادند. همچنين ظهور فرقه

 . نيز در مشرق زمين اتفاق افتاد.ها و .. مبتدع و گمراه و مدعيان نبوت و الوهيت، همچون بهائيت و قادياني
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اي از طال فراگيرد. اگر در آنجا بوديد، چيزي از  نزديك است كه رود فرات را گنجينه«
 ».آن را برنداريد

 فرمودند: صاهللا بخاري از ابوهريره روايت كرده كه رسول
روه بزرگ (از مسلمانان) شود تا اينكه جنگ شديد و سختي بين دو گ قيامت برپا نمي«

دجال  30رخ داده درحاليكه هر دو گروه ادعاي واحدي دارند و تا اينكه نزديك به 
كنند و تا اينكه علم و دانش رخت بربندد و  دروغين پيدا شده كه همگي ادعاي نبوت مي

12Fشوندها به يكديگر نزديك  ها فراوان گردند و تا اينكه زمان لرزه ها و زمين تا اينكه زلزله

و  1
ها پديدار شده و هرج و مرج فراگير شود (هرج و مرج: قتل و كشتار است)  تا اينكه فتنه

گردد تا به او صدقه  و تا اينكه آنقدر ماديات فراوان شود كه شخص به دنبال كسي مي
روي نمايند  سازي افراط و زياده پذيرد و تا اينكه مردم در ساختمان بدهد و كسي از او نمي

كند كه اي كاش من جاي او خفته  گذرد، آرزو مي نكه وقتي انسان از كنار قبري ميو تا اي
بودم و تا اينكه خورشيد از طرف مغرب طلوع كند. در اين زمان مردم همگي ايمان 

 آورند، ولي پذيرفته نخواهد شد چون زماني است كه: مي

ٍَاَاَاۡ  ِاّ ﴿  ّۡ ُُ َ�ۡفًسخ ِِيَ�ُٰاَهخ لَۡم تَُ� ۡو َكَسَبۡ  ِ�إ ِِيَ�ٰاَِهخ َلۡ�ٗ ََ يَاَف
َ
[األنعام:  ﴾َ�ۡبُل أ

158[. 
اند يا اينكه با وجود داشتن ايمان خيري  اما ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان نياورده«

 . »اند سودي به حالشان نخواهد داشت نياندوخته
اند  پهن كرده شود كه دو نفر كه جهت خريد و فروش، بساط قيامت در حالي برپا مي«

شود و قيامت در  به آنها فرصت معامله و حتي فرصت جمع كردن بساطشان نيز داده نمي
شود كه انساني كه شير شترش را دوشيده است، فرصت نوشيدنش را پيدا  حالي برپا مي

باشد، ولي  اش مي شود كه مردي مشغول پالستر حوضچه كند، و در حالي كه برپا مي نمي

                                           
 د است (م).ن است كه به عيان مشهوكنايه از سريع گذشتن زما -1
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اي را به دهان نزديك  شود و درحاليكه مردي لقمه آن به او داده نمي فرصت نوشيدن از
 ».گردد كرده ولي موفق به خوردنش نمي

از طريق ابن شهاب زهري، از ابوادريس خوالني روايت كرده كه  /امام مسلم 
 فرمود: ابن اليمان حذيفه

من آگاهتر نيست. هايي كه از حاال تا روز محشر رخ خواهد داد از  هيچ كس نسبت به فتنه
اسراري را به من آموخته كه به كس ديگري نياموخته است. روزي رسول  صچون رسول خدا

 :ها سخن راند و فرمودند در مجلسي كه من نيز در آن بودم در مورد فتنه صخدا
ها آنقدر بزرگ هستند كه شايد چيزي را بعد از خود باقي نگذارند  سه فتنه از اين فتنه«

هايي است كه همچون بادهاي گرم تابستاني به صورت كوچك و  فتنه  و از آن جمله
 ».شوند بزرگ سرازير مي

 حذيفه فرمود: امروز به جز من هيچ كدام از افراد آن مجلس زنده نيستند. 
13Fاز عبداهللا بن رافع، موالي /امام احمد 

از  كند كه ابوهريره سلمه، روايت مي ام 1
 دند:كند كه فرمو نقل مي صاهللا رسول

هايي همچون دم گاو  اگر مدتي ديگر زنده بمانيد، گروهي را خواهيد ديد كه شالق«
14Fدر دست داشته

 ».آنها روز مورد خشم خدا و شب ملعون خدا هستند 2
 كند كه فرمودند:  روايت مي صاهللا از رسول در صحيح مسلم ابوهريره

هايي همچون دم گاو در  نهام، گروهي كه تازيا من دو گروه از جهنميان را هنوز نديده
15Fزنند، و زناني لباس پوشيده لخت دست داشته و به مردم مي

كه با حالتي مايل راه رفته و  3

                                           
 باشد (م). ا به معناي خدمتكار ميموال در عربي به معناي مختلفي وارد شده است كه در اينج -1

اين حديث در صحيح مسلم نيز تخريج شده است. كساني كه شالق به دست مردم را به دستور  -2
 دهند (م). و اذيت و آزار قرار ميحاكمان ظالم مورد تعرض 

 .26ه ر. ك. به پاورقي صفح -3
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16Fكشاند و سرهايشان همچون كوهان كج شتران باال آمده است مردان را به طرف خود مي

1 .
بوي رسد. در حالي كه  شوند و حتي بوي آن نيز به مشامشان نمي آنها وارد بهشت نمي

 ».گردد هاي دور نيز استشمام مي بهشت از مسافت
كند كه  بن حارث روايت مي بكره نفيع  بكره از پدرش ابي از مسلم بن ابي /ابوداود 

 فرمودند: صاهللا رسول
هايي خواهد رسيد كه در آن خوابيدن بهتر از نشستن، نشستن بهتر از ايستادن،  فتنه«

 .17F2»تن بهتر از دويدن استايستادن بهتر از راه رفتن، و راه رف
 دهي؟ ! مرا به چه چيزي دستور ميصخدا گفت: اي رسول

فرمود: هر كسي شتراني دارد براي دوري از فتنه به آنها بپيوندند و هر كس گوسفنداني 
 دارد نزد آنها برود و هر كس زميني دارد و به زمينداري بپردازد.

 را نداشته باشد؟  ، كسي كه هيچ كدام از اينهاصاهللا گفت: يا رسول
تواند خود را  شمشيرش را با زدن بر سنگي بشكند. سپس تا جايي كه مي«فرمودند: 

 .18F3»دور سازد
وقاص در مشكالت  كند كه سعدبن ابي امام احمدبن حنبل از بسربن سعيد روايت مي

 فرمودند: صاهللا دهم كه رسول فرمود: گواهي مي زمان خليفه سوم حضرت عثمان
به وجود خواهد آمد كه در آن نشستن شخص از ايستادن بهتر و ايستادنش هايي  فتنه«

 ».از راه رفتنش بهتر و راه رفتنش از دويدنش بهتر است

                                           
زناني كه در راه رفتن با كج كردن بدن خود انظار ديگران را متوجه خود كرده يا مايل به بدي و فساد  -1

كشانند و زناني كه موهايشان را همچون كوهان شتر بر باالي  هستند و ديگران نيز به طرف فساد مي
 ع كرده تا جلب توجه بيشتري كنند.سر خود جم

 ي مسلمانان به كار رفته است (م).گيري از اختالفات داخل ويق به دوري و كنارهاين عبارات فقط جهت تش -2

همانند اين حديث در صحيح مسلم نيز وجود دارد. شكستن شمشير به معناي دور شدن از فتنه و  -3
 باشد (م). استعمال آن در جنگ مي عدم
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 گفته شد: اگر كسي بر من وارد شد و خواست مرا بكشد؟
 .19F1»مانند فرزند حضرت آدم باش«فرمود: 

 فرمودند:  صاهللا ولكند كه رس ، روايت ميصخدا  امام احمد از ثوبان، موالي رسول
زمين را برايم گرد كرد تا جايي كه مشارق و مغاربش را مشاهده نمودم.  خداوند«

20Fامت اسالم به همان اندازه از زمين را فتح خواهند نمود و خدا دو گنجينة سفيد و قرمز

2 
ام كه امتم يكباره با قحطي هالك نگردد و  را به من عطا كرده است و از خداوند خواسته

ام كه دشمني غير از خودشان كه ناموسشان را يكسره مورد تعرض  خداوند خواسته از
قرار دهد، بر آنها مسلط نكند حتي اگر تمام مردم جهان عليه آنها يكدست شوند تا اينكه 

كننده در  گروهي از آنها گروهي ديگر را به بردگي بكشند ـ و ترس من از رهبران گمراه
ر شمشير در امتم باال رفت، ديگر تا قيامت فرونخواهد ميان مسلمانان است ـ و اگ

21Fنشست

، و قيامت به پا نخواهد شد تا اينكه گروهي از امتم به مشركين پيوسته و گروهي 3
دجال دروغين خواهند آمد كه همگي  30ها را پرستش كنند و در ميان امتم  ديگر بت

ده و هيچ پيامبري بعد از من كنند. در حالي كه من خاتم پيامبران بو ادعاي پيامبري مي
مانند و  نخواهد آمد و در طول تاريخ به استمرار گروهي از امتم بر حق باقي مي

22Fرسانند تا اينكه امر خدا (قيامت) فرارسد مخالفينشان به آنها ضرري نمي

4. 
كند كه روزي عبداهللا بن عمرو  امام احمد از عبدالرحمن بن عبد رب الكعبه روايت مي

فرمود. ايشان فرمودند: در يكي از سفرهاي رسول  به نشسته بود و موعظه ميدر سايه كع

                                           
نند فرزند حضرت آدم : يعني هابيل. اند. ما مسلم، و ابوداود، و ترمذي نيز به اين صورت روايت كرده -1

زماني كه برادرش او را تهديد كرد به قتل كرد. گفت : اگر بخواهش مرا بكشي؛ من دستم را براي 
 ).28ترسم (مائده  مي كشتن تو دراز نخواهم كرد. چون از خداوند

 يد و قرمز نقره و طال هستند (م).دو گنجينه سف -2

 ميان مسلمانان است (م). و درگيريكنايه از بروز جنگ  -3

 گويد : حديث حسن صحيح. اند. ترمذي  مسلم، ابوداود، ترمذي و ابن ماجه نيز روايت كرده -4
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با وي همسفر بودم. در بين راه جايي توقف كرديم. گروهي بستر خود را مرتب  صخدا
نمودند و بعضي ديگر شتر خود را به چرا برده و بعضي هم به تمرين تيراندازي  مي

، همگي به سوي او 23F1»الصالة جامعة«د: ندا دا صاهللا پرداختند. ناگهان منادي رسول
 شتافتيم، ايشان فرمودند:

اي مردم، بر همه پيامبران پيشين واجب بود كه تمامي مصالح امتشان را به آنها «
ها برحذر دارند. آگاه باشيد كه ابتداي اين امت بهترين  آموخته و آنها را از تمامي بدي

هايي خواهد شد كه هر كدام  يا و مصيبتمجموعه آن است و در آينده اين امت دچار بال
گويد كه در اين فتنه  رسد، مؤمن به خودش مي اي مي از ديگري بزرگتر است. وقتي فتنه

شود. مؤمن  هالك خواهم شد. سپس آن تمام شده و دوباره فتنه ديگري شروع مي
يگري گويد اين بار ديگر حتماً هالك خواهم شد. سپس فتنه تمام شده دوباره فتنه د مي

خواهد از جهنم خالص شود و به  شود (و همين طور ادامه دارد). هر كس مي شروع مي
بهشت وارد شود، بايد در حالت ايمان به خدا و روز قيامت وفات نمايد و با مردم به 
همان صورت رفتار كند كه دوست دارد با او رفتار شود، و اگر با امامي بيعت كرديد و به 

 ».ي قانع شديد، تا حد توان از وي پيروي نماييداو دست داديد و به و
گويد: وقتي اين سخنان را شنيدم، سرم را بين دو نفر داخل نموده و  عبدالرحمن مي

دهد. در حالي كه  خواري و قتل و كشتار مي گفتم پسر عمويت معاويه امر به حرام 
 فرموده است: خداوند

﴿ ِ َّ َهخ � ّه
َ
� َ َٰ ََ تَ ََٰإ  ْ اَاُاوا ٍَ  َّ ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً َعّ ي

َ
إ أ َّ ِ ِل ِ ِِ ٰ ََ َۡۡاُ�م ِِلۡۡ َُٰۡ�م َِ ََ ۡا

َ
ْ أ قُوإا ُُ

ۡ
ۡ

ُّفَسُ�ۡم  ِِّن  تََراٖض 
َ
ُُقُوإاْ أ ََ َ�ۡت ََِحيمٗ ّاِاُ�ۡم  َو َ َ�َن ُِِ�ۡم  َّ  .]29[النساء:  ﴾٢خ �

                                           
 كردند.  هنگام جمع كردن اصحاب كرام از آن استفاده مي صاهللا اي است كه رسول جمله -1
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رضايت اي مؤمنان، اموال همديگر را به ناحق نخوريد مگر اينكه داد و ستدي كه از «
سرچشمه بگيرد و خودكشي نكنيد و خون همديگر را نريزيد. خداوند به شما مهربان بوده و 

 .»هست
دستان خود را بر پيشاني گذاشت، نگاهي به پايين انداخته، سپس  بن عمرو  عبداهللا

سرش را باال آورد و فرمود: در اطاعت خدا از او اطاعت كن و در معصيت خدا از او 
هايم شنيده و  اي؟ گفت آري با گوش شنيده صتم: اين را از رسول خداپيروي نكن. گف

24Fقلبم آن را حفظ كرده است

1. 

  صهاي رسول خدا پيشگويي فصل دوم:

 كند كه فرمود: از ابي زيد انصاري روايت مي /امام احمدبن حنبل 
نماز صبح را به جاي آورديم. ايشان بر باالي منبر  صروزي به امامت رسول اكرم

تا نماز عصر ايراد سخن گفتند و  و تا وقت نماز ظهر برايمان صحبت نمودند. ورفت 
جهت نماز عصر پايين آمده و ديگر بار باالي منبر رفته و تا نماز مغرب صحبت فرمودند 
و تمام وقايع گذشته و آينده را برايمان وصف نمودند: حال هر كس بهتر توانسته 

25Fستسخنانش را حفظ كند، او داناترين ما

2. 
بن  در صحيحش حديث معلقي از طارق» كتاب بدء الخلق«امام بخاري در بخش 

 فرمود: كند كه حضرت عمربن خطاب شهاب نقل مي

                                           
مبني بر اين حديث  اهللاند. جمله آخر عبد مسلم، ابوداود، نسائي، و ابن ماجه نيز روايت كرده -1

: اطاعت از مخلوق در نافرماني  الطاعة ملخلوق فی معصيتة اخلالقاست كه فرمود :  صاهللا رسول

 باشد (م). جايز نمي خالق

 تن، اين حديث را روايت كرده است.مسلم به تنهايي در كتاب الف -2
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در ميان ما بلند شد و تاريخ را از بدايت خلقت انسان شروع  صاهللا روزي رسول
م آن را روند. بعضي از مرد كرده تا زماني كه بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم مي

26Fاند حفظ كرده و بعضي ديگر فراموش كرده

1. 
روايت شده است كه  از حذيفه» كتاب الفتن«در صحيحين و در سنن ابوداود باب: 

در ميان ما ايستاده و تمام حوادثي كه از همان لحظه تا قيام  صفرمود: روزي رسول خدا
چيزهايي را حفظ قيامت رخ خواهد داد را ذكر نمودند، و هر كس به اندازه قدرتش 

 نموده و من نيز چيزهايي را به خاطر دارم.
كرد نقل  بن مالك كه از پدرش روايت مي امام مالك و زهري از يكي از فرزندان كعب

 فرمودند: صاهللا كنند كه رسول مي
 رفتار باشيد. اگر مصر را فتح كرديد، با قبطيان خوش

 در روايتي ديگر فرموده است:
 ».اري كنيد. چون بر ما حق خويشاوندي دارندرفت با مردمانش خوش«

سپاه اسالم به فرماندهي عمروبن  هجري در زمان خالفت حضرت عمر 20در سال 
العاص وارد مصر شده و آن را فتح نمود. در صحيح مسلم از ابوذر غفاري نقل شده است 

 فرمودند: صكه رسول خدا
27Fشما سرزميني را فتح خواهيد كرد كه از قيراط«

كنند. با مردمش خوش  فاده مياست 2
 ».رفتاري كنيد. چون بر گردن ما حق خويشاوندي دارند 

 فرمايند: در حديثي كه در صحيحين آمده است مي صرسول خدا

                                           
بن موسي غنجار از  عيسي اين حديث يكي از معلقات بخاري است كه آن را به صيغه تمريض از -1

 شهاب روايت كرده است واهللا اعلم.از قيس بن مسلم از طارق بن   رقيه

قيراط : واحد وزن يا اندازه كه در سرزمين مصر معمول بوده است. نصف دانگ، چهار يك از شش  -2

 هر چيز (م). 



  سيماي رستاخير  26

 

اگر قيصر بميرد، ديگر قيصري نخواهد آمد و اگر كسراي بميرد، ديگر كسرايي «
آنها را در راه خدا هاي  نخواهد آمد. قسم به خداوندي كه جانم در دست اوست، گنج

 ».انفاق خواهيد كرد
پيوندند. در زمان خالفت ابوبكر، عمر  هاي نبوي، تاريخ به وقوع مي دقيقاً طبق فرمايش

هاي روم، شام و  و عثمان، قيصر روم كه نامش در آن زمان هرقل بود و بر سرزمين
ه گرديد و العرب كوتا كرد، دستش از سرزمين شام و جزيره العرب حكمراني مي جزيره

گفتند كه بر شام و  سلطنتش به سرزمين روم مختصر شد. در آن زمان قيصر به كسي مي
كرد (در اين حديث به اهل شام مژده داده شده كه دست پادشاه روم  روم حكومت مي

براي هميشه از سرزمينشان كوتاه خواهد بود) كسري نيز همه ملكش در زمان خليفه دوم 
هاي تحت  تمام سرزمين ان اشغال شد و در زمان عثمانتوسط مسلمان حضرت عمر

 هجري هالك شد. 32اش به تصرف مسلمانان درآمد و در سال  سلطه
دعا فرمود كه  صاهللا را پاره نمود. رسول صوقتي نامه مبارك حضرت رسول

28Fخداوند سرزمين و پادشاهيش را پاره پاره كند و دقيقاً اين مسأله به وقوع پيوسته است

1. 
 نقل شده است كه فرمود: بن اليمان صحيحين از حذيفهدر 

نشسته بوديم كه پرسيد: چه كسي احاديث فتنه را از رسول  نزد عمروبن خطاب
حفظ كرده است؟ گفتم: من. فرمود: بگو كه تو خيلي زرنگي! گفتم: رسول  صخدا
آن نماز،  فتنه انسان را در خانواده، مال، همسايه و فرزندش ذكر كرده كه كفاره صخدا

صدقه، امر به معروف و نهي از منكر خواهد بود. فرمود: سؤال من اين نبود، از آن 
پرسم كه همچون امواج دريا خروشان است. گفتم: يا اميرالمؤمنين، بين شما  هايي مي فتنه

شود يا شكسته خواهد شد؟  ها دري بسته وجود دارد. فرمود: آيا آن در باز مي و آن فتنه
ه خواهد شد. فرمود: پس در اين صورت هرگز بسته نخواهد شد؟ گفتم: گفتم: شكست

دانست كه منظور از باب  آري همين طور است. گويند: از حذيفه پرسيديم كه آيا عمر مي
                                           

 حاضر در اطراف ايران قرار دارند.كه در حال  تقسيم امپراتوري عظيم ايران به كشورهاي كوچكي -1
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ام،  فرمود: من حديثي را در اين مورد برايش ذكر نموده فتنه چه كسي است؟ حذيفه
ت، ولي ترسيده و مسروق را واسطه خواستيم از وي بپرسيم كه باب فتنه چه كسي اس

 .قرار داديم. حذيفه فرمود: عمر
هجري، اختالفات  23در سال  دقيقاً همين طور شد. بعد از شهادت حضرت عمر

 رسيد. ها به اوج خود  بين مسلمانان شروع شده و فتنه
به خاطر مصيبتي كه به او وارد خواهد شد، مژده  به حضرت عثمان صاهللا رسول
29Fدهد يبهشت م

. مصيبت وارده به آن حضرت هنگام حمله اهل عراق به منزلش و صبر و 1
 شكيبايي ايشان تا شهادت در كتب تاريخ معروف است.

همچنين ذكر مسايلي كه در جنگ جمل و صفين رخ خواهد داد از طرف رسول 
 باشد.  هاي بارز اخبار آن حضرت از وقايع آينده و صحت آن مي يكي از نمونه صخدا

درگير شده و آن حضرت آنها را  اديثي كه در مورد خوارج، كه با حضرت علياح
 باشد. تار و مار نمود و داستانش در كتب تاريخ معروف است نيز از اين باب مي

30Fامام احمد، ابوداود، نسائي و ترمذي از سفينه

، روايت صاهللا ، خدمتكار رسول2
 فرمودند: صاهللا كنند كه رسول مي

 ».سال خالفت خواهد بود. سپس پادشاهي خواهد آمد 30بعد از من «
شود كه  سال شامل خالفت ابوبكر، عمر، عثمان، علي و شش ماهي مي 30و اين 

سال امام حسن به نفع  30دارش بود و بعد از  بعد از پدرش عهده حضرت امام حسن

                                           
 به روايت بخاري. -1

هاي ديگري  بن فروخ ذكر شده است. البته نام كه نامش مهران  صيكي از خدمتكاران رسول خدا -2
اش به سفينه (كشتي) اين  اند و سبب تسميه همچون بحران، رومان، قيس و غيره نيز برايش ذكر كرده

 صكشيد رسول خدا ها چون لوازم و وسايل زيادي را به دوش مي از جنگ بوده كه روزي در يكي
 او را به كشتي تشبيه نمود (م).
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 هجري با معاويه بيعت كرده و آن سال را 40معاويه كنار رفته و مردم در سال 
 نامند كه در موضع خودش مفصالً ذكر شده است. مي )ةالجماع (عام

در حالي كه حضرت  صاهللا كند كه رسول نقل مي امام بخاري از ابوبكر صديق
 بن علي بر منبر مدينه در كنارش ايستاده بود فرمود: حسن
اش صلح و آرامش را در بين دو فرقه  به واسطه اين پسر من سيد است و خداوند«
 ».گ از مسلمانان ايجاد خواهد نمودبزر

 به نفع معاويه اين مطلب رخ داد.شود كه دقيقاً با دست برداشتن وي از حكم  ديده مي
نقل شده كه امتش دوباره در دريا  صاهللا حرام بنت ملحان از رسول ين از ام در صحيح

 حرام با گروه اول خواهد بود، و دقيقاً همين طور شد. خواهند جنگيد و ام
هجري در خالفت حضرت عثمان، معاويه جهت جنگ با قبرس از وي  27در سال 

اجازه گرفته و همراه با مسلمانان سوار بر كشتي شده و آنجا را با زور و قدرت فتح نمود 
31Fحرام در اين جنگ وفات نمود و ام

1. 
رخ داد كه فرزندش يزيد را در  هجري در زمان حكومت معاويه 52غزوه دوم در سال 

ايوب  كري كه بعضي از بزرگان صحابه نيز در آن بودند، رهسپار قسطنطنيه نمود و ابولش
نيز همراهش بود و يزيد وصيت نموده و به او دستور داد كه  و خالدبن زيد انصاري 

هاي لشكر، او را دفن كند و تا جايي كه ممكن است جسد او را به طرف  جاي سم اسب
 د.همين كار را انجام دا /ب وفات نمود، يزيد دشمن پيش ببرد، و وقتي ابوايو

 صكند كه رسول خدا روايت ميلحرام  امام بخاري از عميربن اسود عنسي از ام
 فرمودند:

 ».شود، از اهل بهشتند اولين لشكري كه جهت جنگ وارد دريا مي«

                                           
 300ايشان از حيوان افتاده و حيوان پا روي گردنش گذاشت و وفات نمود و همانجا در مسافت  -1

 .ر قبرس در جوار مسجدي وجود داردمتري ساحل دفن گرديد و هنوز قبرش در شهر الرنكا د
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! آيا من در آن لشكر هستم؟ فرمود: آري. سپس صاهللا پرسد: يا رسول حرام مي ام
 فرمود: صاهللا رسول

 ». كند، گناهان افرادش بخشوده شده است اولين لشكر مسلماني كه به شهر قيصر حمله مي«
 ! من در آن هستم؟ فرمود: خير.صاهللا پرسد: يا رسول حرام مي ام

 فرمودند: صاهللا كند كه رسول مسلم از نافع بن عتبه روايت مي
كند. سپس به فارس (ايران)  مي كنيد و خداوند آن را فتح العرب حمله مي به جزيره«

شود و سپس به روم حمله كرده و خداوند فتحش  كنيد و آنجا نيز فتح مي حمله مي
 ».سازد جنگيد و خداوند او را نابود مي كند، سپس با دجال مي مي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام بخاري از ابوهريره
هايشان از مو بافته شده و تا اينكه  بجنگيد كه كفش شود تا اينكه با قومي قيامت برپا نمي«

هايي پهن  هاي قرمز و بيني هاي كوچك و صورت هايي وارد جنگ شويد كه چشم با ترك
32Fباشد دارند و صورتشان همچون سپرهاي دواليه مي

و كساني را خواهيد ديد كه بسيار  1
شوند و مردم همچون  اسالم ميهاي خوبي بوده ولي از اين دين متنفرند تا اينكه وارد  انسان

هايشان در جاهليت در اسالم نيز زبده خواهند بود و زماني خواهد  معادني هستند كه زبده
 ».تر است تان شيرين  ت و خانوادهرسيد كه ديدن من برايتان از تمامي ثرو

: ظهور مهدي است كه در آخرالزمان بوده و بر اساس صهاي رسول خدا از پيشگويي
 بن مريم خواهد بود.  ظهورش مقداري قبل از نزول عيسي صاهللا رده از رسولاحاديث وا

در سننش وارد كرده كه » كتاب المهدي«بابي مستقل را به عنوان  /ابوداود سيستاني 
 فرمودند: صاهللا در صدر باب حديث جابربن سمره را ذكر نموده كه رسول

«». 

                                           
تشبيه صورت آنها به سپر به خاطر گرد بودن آن و تشبيه آن به دو اليه بودن، به معناي پرگوشتي و  -1

 ن است.چاقي آ
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ائِم« ينُ قَ الُ هذا الدِّ زَ عُ عليه  ا حتَى يكونَ ـال يَ تَمِ ْ مْ جتَ هُ رشَ خليفة ، كلُّ نا عَ عليكم اثْ

ةُ   .»األُمَّ
خليفه بر شما حاكم شده و همه امت  12اين دين ادامه خواهد داشت تا زماني كه «

 . »آنها را پذيرفته و با آنها بيعت نمايند
 در روايت ديگري چنين آمده است:
حكومت كنند. مردم تكبير گفته و خليفه در آن  12اين دين عزيز خواهد ماند تا اينكه 

اي را ايراد فرمودند كه وقتي از پدرم  خوشحالي نمودند. سپس آن حضرت جمله آهسته
 ».همه آنها از قريشند«اند:  پرسيدم گفت كه فرموده

به منزل بازگشتند، قريش نزد  صدر روايتي ديگر ذكر شده است كه وقتي پيامبر اكرم

سپس هرج  »ثم يكون اهلرج«آن چه خواهد شد؟ فرمودند: وي رفته و پرسيدند كه بعد از 
 و مرج خواهد شد.
كند كه  از حديث سفيان ثوري از عبداهللا بن مسعود روايت مي /سپس ابوداود 

 فرمودند:  صرسول خدا
33Fاگر از دنيا فقط يك روز باقي مانده باشد، خداوند آن روز را طوالني خواهد نمود

تا  1
34Fيتم)اينكه مردي از من (اهل ب

كه اسمش اسم من و اسم پدرش اسم پدر من است را  2
35Fمبعوث كرده تا جهان را بعد از اينكه پر از ظلم و ستم شده، پر از عدل و داد نمايد

3. 
36Fدر روايتي ديگري آمده است كه:

1 

                                           
اين حديث را ابوداود از سفيان ثوري، ابوبكر بن عياش، زائده بن قدامه، قطربن خليفه، و محمدبن  -1

روايت  صبداهللا بن مسعود از پيامبر اكرمالنجود (ابن بهدله) و او از ع بن ابي عبيد كه همگي از عاصم
روايت زائده بن قدامه در ». خداوند آن روز را طوالني خواهد كرد«اند، نقل كرده است و جمله  كرده

 وجود دارد.

 كدام لفظ را به كار برده است. صاهللا شك از راوي كه رسول -2

 خليفه قرار دارد. در روايت قطربن» ... كند زمين را پر از عدل و داد مي«جمله  -3
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دنيا تمام نخواهد شد تا اينكه مردي از اهل بيتم كه نامش نام من است، بر عرب «
 .37F2»حكمراني كند

 فرمود: صكند كه رسول خدا ابوهريره روايت مي مسلم از
 .38F3»خواهد رسيد» يهاب«منازل مدينه به اهاب يا «

 اين مقدار؛ يعني چند ميل.  :چقدر از مدينه فاصله دارد؟ جواب داده شد :پرسيده شد
39Fفرمودند:  صاهللا در صحيحين از ابوهريره نقل شده است كه رسول

4 

                                                                                                             
اين روايت نزد سفيان ثوري وجود دارد. امام احمد نيز اين روايت را از عمروبن عبيد، سفيان بن  -1

اند، نقل نموده است و ترمذي نيز از حديث  عيينه، سفيان ثوري كه همگي از عاصم روايت كرده
لمه و ابوهريره س ابوسعيد، امگويد كه در اين باب احاديثي از علي،  سفيانين روايت كرده است و مي

 نيز نقل شده است.

دهد كه بعد  اي مي خليفه 12مژده به  ص: پيامبر اكرم گردد اين است كه احاديث آشكار ميآنچه از اين  -2
چرخانند و همه امت اسالم  آيند، زمام مسلمانان را برعهده گرفته و حكومت اسالمي را مي از وفاتش مي

ه آنها شامل خلفاي اربعه و معاويه و فرزندش يزيد و عبدالملك بن مروان و كنند ك با آنها بيعت مي
شود  چهار فرزندش همراه با عمربن عبدالعزيز، كه در بين آنها مدتي خالفت را به عهده گرفته است، مي

و حديث ربطي به امامان مذهب اثناعشري ندارد. چون ائمه اهل بيت (حضرت علي و فرزندانش) نه 
گونه كه از  اند و مهدي همان مي را اداره كردند و نه مورد بيعت امت اسالمي قرار گرفتهحكومت اسال

است كه در آخرالزمان متولد شده و جهان را پر  صاهللا شود، مردي از خاندان رسول احاديث آشكار مي
ا مكه كند و نامش محمدبن عبداهللا خواهد بود و در بعضي از روايات محل ظهورش ر از عدل و داد مي
كند واهللا اعلم  را هالك مي اند. ايشان همراه با عيسي بن مريم به جنگ دجال رفته و او مكرمه ذكر كرده

 (م).

 اي در نزديكي مدينه. منطقه -3

بر اساس اين حديث، مردم مدينه را در حالي كه مشكلي هم ندارد، رها نموده و از آن خارج  -4
داند و ظاهر  ن خروج را متعلق به زمان برپايي قيامت ميدر شرح مسلم اي /شوند. امام نووي  مي

 يز بر آن داللت دارد واهللا اعلم.حديث ن
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كنند و فقط حيوانات وحشي در آن جاي  رها ميمردم، مدينه را در بهترين حاالتش 
گيرند. سپس دو چوپان از قبيله مزينه براي چراندن گوسفندانشان وارد مدينه شده ولي  مي

زمين  رسند، بيهوش به الوداع مي بينند و وقتي به ثنيه آن را خالي از سكنه و وحشتناك مي
 روند. افتاده و از دنيا مي

 يامتنزديك بودن روز ق :فصل سوم

داللت كتاب و سنت بر وجود روز جزا و به يكباره آمدنش و اينكه هيچ كس به جز 
 فرمايد: د متعال در قرآن مجيد ميداند. خداون خداوند تعالي، تاريخ دقيق وقوعش را نمي

ََ لِقّاخِس ِحَسخُ�ُهۡم وَُهۡم ِ� َ�ۡفقَةٖ ﴿ َ ََ ۡعرُِضوَن  �ۡ�  .]1[األنبياء:  ﴾١اه
و از ايمان به آن  ردم به آنها نزديك شده است در حالي كه آنها غافلزمان محاسبه م«
 .»گردانند روي

 فرمايد: و مي

ََ ََۡعّل �لّسخَعَة تَُ�وُن قَرِ�ًبخ﴿  .]63[األحزاب:  ﴾َوَاخ يُۡدَِ�
 .»هم فرارسيدن قيامت نزديك باشد داني شايد اي محمد، تو چه مي«

 فرمايد: و مي

إ�ُِلۢ َِِعذَ ﴿ َل َسخ
َ
ُٖ َسۡ َٖ َواقِ ُٞ  ١ا ََ َ�ُۥ َدافِ ۡۡ َۡ َّ ِ ذِي �لَۡمَعخَِِج  ٢ِّۡۡقَ�ٰفِرِ� َّ � َّ  ٣ّاِ

َۡۡف َسَاةٖ 
َ
َُهُۥ َ�ِۡسَ� � وُح َِِ�ۡهِ ِ� يَۡوٖ� َ�َن اِۡتَدا ُة َو�لره ََ ِ َِ َٓ � َ�ِيً�  ٤َ�ۡعُرُج �لَۡم فَلۡصِ�ۡ َصۡ�ٗ

ٍُ َكللُۡمۡهِل  ٧ٮُٰه قَرِ�ٗبخ َوَّرَ  ٦ِِّ�ُهۡم يََرۡوَُّهۥ َِعِيٗدا  ٥ إ ََ تَُ�وُن �لّسَمخ َبخُل  ٨يَۡو ِ
ِۡ َوتَُ�وُن �

 ِّ عِۡه
ۡۡ ََ �َۡ�  ٩َكل  .]10-1[المعارج:  ﴾١ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗمخ  َٔ َو

پيوندد * اين عذاب  فردي (از روي تمسخر) درخواست عذابي كرد كه به وقوع مي«
نع آن شود * از طرف خداوند داراي درجات عالي، تواند ما گريبانگير كافران شده و كسي نمي

هزار سال معمولي  50پيوندد * خداوندي كه فرشتگان و جبرئيل در مدتي كه معادل  به وقوع مي
روند * صبر را به زيبايي پيشه خود كن آنها آن روز را بعيد و دور  باشد به طرف او مي مي
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شود *  اي مي كه آسمان همچون فلز گداخته دانيم * روزي پندارند * و ما آن را نزديك مي مي
رد (چون گرفتار گي هيچ دوست و خويشاوندي سراغ دوستان و خويشاوندان خود را نمي

 .»مشكالت خودش است)

َّ �َۡۡتَمُر ﴿ ََ َنِ  �لّسخَعُة َو�س َ ََ  .40F1]1[القمر:  ﴾١�ۡ�
 .»گردد رسد و ماه به دونيم مي قيامت هر چه زودتر فرامي«

دهد و يا اشاره اي  باشد كه در جهان رخ مي قيامت و تغييرات كوني ميمقصود روز 
 است. دهكه پنج سال قبل از هجرت رخ دا صاست به يكي از معجزات پيامبر اكرم

َّ َسخَعةٗ ﴿ ِِ ْ ُُوإا ّۡۡم يَۡقَب ن 
َ
ُُهۡم َكۡ ُُ ۡ َۡ  ََ َّ �ََّهخَِ  َوَ�ۡو ِ ّاِ َّ � َ ِِ َۡۡاُهۡم  قَۡد َل ََفُوَن َِ ََُعخ َّ َّ ي

 َّ َُِدي ِ َوَاخ َ�ُّواْ ُمۡه َّ � ِ ٍإ  .]45[يونس:  ﴾٤َكّذُِواْ ِِقَِتخ
آنها را (جهت حساب و كتاب) گردهم آورده مثل اين است كه فقط  و روزي كه خداوند«

اند، زيانبار  اند به راستي كه رويارويي با خدا را تكذيب كرده ساعتي جهت آشنايي در دنيا بوده
 .»ت نخواهند شدبوده و هداي

ۡو ُضَحٮَٰهخ ﴿
َ
ّيًة أ َِ َّ َع ُُوإاْ ِِ ََ يََرۡوَ�َهخ لَۡم يَۡقَب ّ�ُهۡم يَۡو

َ
 .]46[النازعات:  ﴾٤َك�

كنند كه در دنيا فقط شامگاهي و يا  بينند احساس مي روزي كه آنها صحراي رستاخيز را مي«
 .»اند چاشتگاهي بيشتر سپري نكرده

َّزَل ﴿
َ
ِيإ أ َّ � ُ َّ ََ ََۡعّل �لّسخَعَة قَرِ�ٞب  � ِ َو�لِۡمَااَنو َوَاخ يُۡدَِ� َّ َ

َۡ َٰب ِِل َٰ َِ َُۡعِجُل  ١�ۡۡ �َۡس
إ ِِنّ  ََ

َ
و � َه َ َۡ ّ�َهخ �

َ
فُِتوَن ِاۡاَهخ َوَ�ۡعقَُموَن � َۡ ْ ُم ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ ٱ َو� ََ يُۡنِاُاوَن َِِهخ  َّ ِي َّ َّ َِِهخ � ِي َّ � 

وَن ِ� �لّسخ َُ َمخ  .]18-17[الشوري:  ﴾١َعةِ َِۡ� َضَ�ٰ� َِعِيد  ُّ

                                           
در ميان كفار قريش ايستاده بود و به او گفتند كه اگر  صدر تاريخ آمده است كه روزي پيامبر اكرم -1

شانه رفت و ماه به با انگشتش به طرف ماه ن صگويي ماه را به دو نيم تقسيم كن. پيامبر تو راست مي
دو نيم تقسيم شد و چند لحظه همان طور بود و بعد به سرجايش برگشت. كفار اين عمل پيامبر 

 را متهم به سحر نمودند (م).  صاكرم
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خداوند است كه قرآن را نازل فرموده كه مشتمل بر حق و حقيقت بوده و جهت «
داني شايد قيامت نزديك باشد  ها معيار و ميزان قرار داده است، تو چه مي ارزيابي ارزش

گويند:  ند (با تمسخر ميورز * كساني كه به قيامت ايمان ندارند در فرارسيدنش شتاب مي
پس اين قيامت كي خواهد آمد) ولي مؤمنان به آن، به علت اعتقادشان از فرارسيدنش 

كنند در  واهمه دارند هان! قطعاً كساني كه در قيامت ترديد داشته و در موردش جدل مي
 .»و دور از رحمت خدا قرار دارند گمراهي بوده

ََ يُاَفُخ ﴿ � َوَ�ۡ يَۡو وَِ ُه ُ �لُۡمۡجرِاَِ� يَۡوَاِِذٖ ِ� �ل َۡقٗ  ُُ ُُوَن  ١خ ُز ََُ�َٰف َّ َّ ُُۡم ِِ ۡۡ ِ
ّّ َۡۡاُهۡم ِِن  َِ

 ٗ ُۡ ُتولُونَ  ١� َع َّ ۡعقَُم َِِمخ 
َ
ُّ أ َّ يَۡواٗ  ّ�ۡ ُُۡم ِِ ۡۡ ِ

ّّ َُقُُهۡم َررِ�َتًة ِِن  ۡا
َ
ُتوُل أ َّ -102[طه:  ﴾١خ ِِۡذ 

104[. 
يده شده و گنهكاران با چهره و اندامي كبود رنگ روزي كه براي بار دوم در صور دم«

ايم * ما بهتر  گويند كه فقط ده روز در دنيا بوده كنيم * آهسته به همديگر مي گردهم جمع مي
فقط يك بار در دنيا  گويند زماني كه نزديكترينشان به حقيقت مي گويد شما دانيم آنها چه مي مي

 .»ايد مانده

ُُۡم ِ� ﴿ ۡۡ ِ
َّ ۡم  َُ �ِض َعَدَد ِسنَِ� َ�َٰل 

َ
ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ  ١ �ۡ�

َ
َۡۡاخ يَۡوًاخ أ ِ

َّ  ْ َّ  َٔ فَۡ�  قَخلُوا إّدِي َۡۡعخ ِل �
َّ قَقِيٗ�ٱ  ١ ُُِۡۡۡم ِِ ّّ ُّّ�ۡم َ�َٰل ِِن 

َ
ّۡۡو � ُُۡم َ�ۡعقَُموَن    .]114-112[المؤمنون:  ﴾١ُكا

گفتند يك روز يا كمتر از يك روز ايد *  فرمايد چقدر در زمين ماندگار شده مي خداوند«
فرمايد جز مدت كمي در زمين ماندگار  از كساني بپرس كه قادر به شمارش هستند * خداوند مي

د را جهت دنيا مصرف ايد. اگر اندك دانش و معرفتي داشتيد (كه تمام نيروي خو نبوده
 .»كرديد) نمي

يّخَن ُمۡرَسٮَٰهخ َٔ �َۡ� ﴿
َ
ِّ �لّسخَعةِ � ََ َع وَّ

إ  ٤ قُ َّ  اِّ ذِۡكَرٮَٰهخ
َ
إ  ٤ �ِيَم أ ََُهٮَٰهخ ََ ُاا ِ ّن ََ  ٰ�َِِ٤﴾ 

 .]44-42[النازعات: 
داني * اين مسئله به  پرسند * تو از اين مطلب چه مي از تو در مورد زمان وقوع قيامت مي«

 .»شود پروردگارت مربوط مي
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ِّ �لّسخَعةِ  قُۡل ِِّ�َمخ ِعۡقُمهَ  َٔ �َۡ� ﴿ ََ �َّخُس َع
ِ قُ َّ  .]64[األحزاب:  ﴾خ ِعاَد �

 .»پرسند. بگو: آگاهي از آن مختص خداوند است مردم از تو در مورد فرارسيدن قيامت مي«

ه َ�ۡف� َِِمخ �َۡسَ�ٰ ﴿ ُُ  ٰٰ ُۡجَز ِِ ۡلفِيَهخ 
ُ
خُد أ َُ

َ
ٍَا�َِيٌة أ ََ َ�ۡاَهخ َاّ  ١ِِّن �لّسخَعَة  ّدّّ ُُ فََ� يَ

ُّ َِِهخ وَ  ٰٰ َّ يُۡنِا َۡد ََ َُ َهَوٮُٰه َ�  .]16-15[طه:  ﴾١�ّ�َب
خواهم وقت آن را مخفي نموده تا هر كسي در مقابل  رستاخيز قطعاً خواهد آمد من مي«

اعمال خويش به جزا و سزا برسد * (اي موسي) كسي كه ايمان به قيامت نداشته و از هواي 
امت باز دارد كه هالك خواهي هت قيكند، نبايد تو را از قيامت و آمادگي ج نفسانيش پيروي مي

 .»شد

ُُوَن ﴿ ۡبَع ُّ يّخَن 
َ
ُعُروَن � َۡ َ ُ  َوَاخ � َّ � َّ ۡيَب ِِ َۡ ۡۡ �ِض �

َ
ِٰو َو�ۡ� ََ ۡعقَُم َاّ ِ� �لّسَ�ٰ َّ  َّ َِِل  ٦قُل 
 َّٖ ِ� َِۡل ُهۡم ِ� َش َََك ِعۡقُمُهۡم ِ� ��ِلَرة ٰ َّ ٱ َِۡل ُهم ّاِۡاَهخ َ�ُمونَ  �  .]66-65[النمل:  ﴾٦ ّاِۡاَهخ

دانند و  بگو: كساني كه در آسمان و زمين هستند هيچ كدام به جز خدا غيب را نمي«
شوند * اصالً دانش و آگاهي آنها در مورد قيامت به پايان  دانند كه چه وقت برانگيخته مي نمي

 .»دي نسبت بدان كوردل و نابيناينرسيده است، بلكه آنها در موردش متردد بوده و حت

﴿ َٞ َِ  َوَاخ تَۡدَِي َ�ۡف ََۡحخ
َ
ۡيَث َوَ�ۡعقَُم َاخ ِ� �ۡ� َۡ ۡۡ ُِل � َ ِعاَدهُۥ ِعۡقُم �لّسخَعةِ َو�َُ�ّ َّ ّاخذَا  ِِّن �

�ٖض �ٱ تَۡ�ِسُب َغدٗ 
َ
ّيِ أ
َ
ِِۡ ۢ َُ َ َعقِيٌم َلبُِ�ۢ َ�ُموُو  ِِّن � َوَاخ تَۡدَِي َ�ۡف  .41F1]34[لقمان: ﴾ ٣َّ

باراند و از آنچه در  يدن قيامت ويژه خداوند است و اوست كه باران را ميآگاهي از فرارس«
افتد و هيچ  داند فردا چه اتفاقي برايش مي هاي مادران است اطالع دارد و هيچ كس نمي رحم

 .»موارد مذكور آگاه و باخبر است داند در كدام سرزمين خواهد مرد. قطعاً خداوند از كس نمي

                                           
هايي كه امروزه در مورد باران و آب و هوا  است حتي پيشگويي موارد پنچگانه فوق مختص خداوند -1

آيد و دانش خداوند در  كه بعضي اوقات درست از آب درنميشود، فقط يك حدس و تخمين است  مي
مورد محتواي رحم مادران مربوط به قبل از تكميل نطفه و بعد از تشكيل آن است. در حالي كه علم طب 

 (م).تواند خلقت خداوند را تشخيص دهد واهللا اعلم  جديد با سونوگرافي فقط بعد از تكميل خلقت مي
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وارد شد و  صاهللا جبرئيل در هيئت مرد غريبي بر رسول اينجاست كه وقتي حضرت
 فرمود: صاز ايشان در مورد قيامت سؤال نمود پيامبر

يعني چون علم قيامت  ،»تر نيست كننده در اين مورد آگاه  شونده از سؤال سؤال «
شونده، چه پيامبر باشد  كننده باشد و چه سؤال مختص خداوند است، همه كس، چه سؤال

 ته در عدم آگاهي به آن يكسانند.شو چه فر
كه نهاي فرارسيدن قيامت را بيان نمودند. مثل اي مقداري از عالمت صسپس رسول خدا

سازي پيشي بگيرند و پنچ چيزي را  كنيز آقاي خودش را بزايد و اينكه چوپانان در ساختمان
42Fودندسوره لقمان را تالوت نم 34بيان فرمودند كه علمش مختص خداوند است و آيه 

1
43F

2. 

﴿ �ِ�َُ ٱ  ُٔ َو�َۡس ٞ َّ َ ََ إ ُِِّّهۥ  ِ ّّ ََ َ  ُهَوٱ قُۡل ِِي َو َح
َ
ََ أ َّ  وَّ ُُّم ُِِمۡعِجزِ�

َ
إ أ  .]53[يونس:  ﴾٥َوَاخ

پرسند كه آيا رستاخيز راست است؟ بگو: آري به خدا  كافران بر سبيل استهزاء از تو مي«
 .»نداريد قدرت مقابله با خدا را سوگند كه قطعاً راست است و شما

﴿ َُ ۡعُز َّ  ََ ۡيِب   َۡ ۡۡ تَِّۡاُ�ۡم َ�ٰقِِم �
ۡ
َۡ َِ  ِ ّّ ََ ٰ َو

ََ ٱ قُۡل َِ تَِۡاخ �لّسخَعُة
ۡ
ََ تَۡ  ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ  َوقَخَل �

 ٖ� َّ َُۡتخُل َذ ََ  َ�ۡاُه ِا ِ ُر اِّ َ�ٰل َۡ ۡص
َ
إ أ ََ �ِض َو

َ
�ۡ� �ِ ََ ِٰو َو ََ َّ ِ� كِ ِ� �لّسَ�ٰ ِِ ُ�َ ُۡ

َ
إ أ ََ ٰبٖ َو َٰ 

بِ�ٖ  ِ  ٣ اه َّ َۡجزَِي � ِ�ّ ٞ فَِرة ۡۡ ََ لَُهم ّا ِ َِ َٓ ْو
ُ
ِٰ � أ َٰ ِ ٰق ّٰ اَاُاواْ وََعِمقُواْ �ۡ ٍَ  َّ َّ  ٤ َكرِ�مٞ َوَِۡزٞق  ي ِي َّ َو�

َٞ  َسَعوۡ  ََ لَُهۡم َعَذا ِ َِ َٓ ْو
ُ
َّ أ ِٰجزِ� ََ َُِٰاخ ُا ََ ا ٍَ ِ�ٞم  ِ�إ 

َ
ز  أ َۡ ِ َّ   .]5-3[سبأ:  ﴾٥ّاِّ 

ويند: قيامتي جهت حساب و كتاب وجود نخواهد داشت. بگو: چرا قسم به گ و كافران مي«
اي و نه كمتر  آيد و حتي به اندازه مثقال ذره الغيب (قيامت) به سراغ شما مي پروردگارم كه عالم

اش در  ها و زمين از او پنهان و مخفي نخواهد بود و همه از آن و نه بيشتر از آن در تمام آسمان
شود * تا خداوند پاداش مؤمنان و نيكوكاران را بدهد، آنها از  ت و ضبط ميكتابي آشكار ثب

كردند  مند خواهند بود * و كساني كه در دنيا تالش مي آمرزش خداوند و روزي ارزشمند بهره

                                           
 شده است.اين آيه قبالً ترجمه  -1

را از ذكر متنش مستغني حديث مذكور به صورتي طوالني در صحيحين ذكر شده است و شهرتش ما  -2
 كرده است.
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را شكست خواهند داد، آنان عذابي  صكردند كه پيامبر كه آيات ما را تكذيب كرده و تصور مي
 .»ها را خواهند داشت ن عذاباكترياز بدترين و دردن

ُُۡم  وَ ﴿ ُنَّبُنّن َِِمخ َعِمۡق َِ َُّم  ُۡبَعُ ّ  َِ  ِ ّّ ََ ٰ َو
ََ ْ  قُۡل َِ ُُوا ۡبَع ُّ  ّّۡ ن 

َ
اْ أ َفُروإ َُ  َّ ِي َّ ََ َ�َ زََ�َم � ِ َ�ٰل

ِ �َِس�ٞ  َّ  .]7[التغابن:  ﴾٧�
پنداريد. به  . بگو: چنين نيست كه ميپندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند. شد كافران مي«

پروردگارم سوگند كه برانگيخته خواهيد شد، سپس از تمامي اعمالتان شما را باخبر خواهند كرد و 

 .»اين كار براي خدا بسيار ساده و آسان است
دهد بر قيامت قسم بخورد و  به رسولش دستور مي در سه آيه گذشته، خداوند
ه آيه از قرآن ذكر شده است. هر چند آيات زيادي در چنين دستوري فقط در اين س

 .گانه وجود دارد! معناي اين آيات سه

ٰ وَۡعًدا َعقَۡيهِ َحتّٗ ﴿ ََ ُموُو  َِ َّ ُ َاّ  َّ ۡبَعُث � َّ  ََ يَۡ�ٰاِهِۡم 
َ
ۡهَد � ََ  ِ َّ ْ ِِل ۡقَسُموا

َ
ّّ َوأ خ َوَ�ِٰ�

ۡعقَُموَن  َّ  ََ َ �َّخِس  ََ ُۡ
َ
َ  ٣أ َ ل ّ�ُهۡم َ�ُّواْ ِ�ُبَّ�ِ

َ
َفُروإاْ � َُ  َّ ِي َّ َُقُِفوَن �ِيهِ َوِ�َۡعقََم � ِي َ�ۡ َّ ُهُم �

وُن  ٣َ�ِٰذ�َِ�  َُ ّ َ�َي ُُ ن ّ�ُتوَل َ�ُۥ 
َ
ُٰه أ ََ ۡد ََ

َ
إ أ ٍ  َِِذا ۡ ََ ِ َخ ل َُ  .]40-38[النحل:  ﴾٤ِِّ�َمخ قَۡو

ان را زنده نخواهد كرد. خير اين كنند كه خداوند مردگ كافران با تأكيد به خدا سوگند ياد مي«
دانند * تا خداوند موردي كه در  (زنده كردن مردگان) وعده قطعي خداست وليكن بيشتر مردم نمي

آن اختالف دارند را برايشان روشن ساخته و كافران به دروغگو بودن خود پي ببرند * ما هر گاه 
گوييم باش و بالفاصله به  اري) بدان مياراده كاري كنيم (اعم از بعثت انسان پس از مرگ يا هر ك

 .»آيد وجود مي

﴿ َٖ َّ َكَاۡف ِ ُُُ�ۡم ِ ََ َ�ۡع � ِِنّ  ّاخ َلۡقُتُ�ۡم َو ِٰحَدة  ََ  �ٌ ُِ َِ ۢ ُُ َ َسِمي َّ  .]28[لقمان:  ﴾٢�
آفرينش شما و زنده گرداندن شما همچون آفرينش و زنده گردانيدن يك نفر بيشتر نيست «

 .»ي ندارد) خداوند شنوا و بيناستتفاوت(و براي قدرت اهللا 

ۡعقَُموَن ﴿ َّ  ََ َ �َّخِس  ََ ُۡ
َ
ّّ أ َِ �َّخِس َوَ�ِٰ� ّۡ َلۡق َ�ُ ِا ُۡ

َ
�ِض أ

َ
ِٰو َو�ۡ� ََ َُ �لّسَ�ٰ َۡق َۡ٥ 

ََ �لُۡمِ�إ  ِٰ  َو َٰ ِ ٰق ّٰ ۡ� ْ ْ وََعِمقُوا ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ ُ� َو� ُِ َ ّۡ ٰ َو� َٰ �ۡ
َ
َُوِي �ۡ� ٍُ  قَقِيٗ� ّاخ َوَاخ �َۡس
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ََُذّكُروَن  ََ يُۡنِاُاوَن   ٥َ� َ �َّخِس  ََ ُۡ
َ
ّّ أ ۡ�َب �ِيَهخ َوَ�ِٰ� ََ  َّ [غافر:  ﴾٥ِِّن �لّسخَعَة ي�َِيةٞ 

57-59[. 
ها و زمين قطعاً دشوارتر از خلقت انسان و مبعوث نمودنش است وليكن بيشتر  خلقت آسمان«

بينند و  شمانشان از ديدن حقيقت كور است با آناني كه حقيقت را ميدانند * آناني كه چ مردم نمي
اند با بدكاران و بزهكاران يكسان نيستند، ولي شما  كساني كه ايمان آورده و كارهاي نيكو كرده

گيريد * روز قيامت بدون شك خواهد رسيد ولي بيشتر مردم آن را تصديق  خيلي كم پند مي

 .»نكرده و باور ندارند

ٰٰ فَإِ ﴿ َ�ۡ َُ إّاُة �ۡۡ خ ِّ ٍَِو �ۡ إ خ ََ ُّ َاخ َسَ�ٰ  ٣َذا  سَ�ٰ ِ
ۡۡ ََُذّكُر � َّ  ََ َِحيُم لَِمّ  ٣يَۡو ِۡ َوُنّرِزَِو �

 ٰٰ  .]36-34[النازعات:  ﴾٣يََر
رسد * روزي كه انسان  فرساي قيامت) فرامي هنگامي كه بزرگترين حادثه (و بالي طاقت«

بينايي آشكار و نمايان آورد * و جهنم براي هر فرد  د ميها و اعمال خود را به يا تمام تالش
 .»گردد مي

وهِِهۡم ُ�ۡميٗ ﴿ َُ ٰ ُو ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َ�َ ُُهۡم يَۡو ُُ وَ وَُصمّٗ خ خ َونُۡ�مٗ َوَ�ۡ
ۡ
ٱ ّاۡ َّمخ َلبَۡ  خ ُُ َهّاُمٱ  ََ ٮُٰهۡم 

ُٰهۡم َسعِ�ٗ  ََ ْ � ٩� زِۡد َفُروا َُ ّ�ُهۡم 
َ
ُُُهم ِِ� إ َزا ََ  ََ ِ ٍَِذا ُكّاخ ِعَ�ٰمٗ َ�ٰل

َ
ْ أ َُِٰاخ َوقَخلُوإا ٍِّّخ خ ََ

َ
ًُخ أ ٰ ََ َُ َو

ِديدً لََمۡبُعوثُوَن َلۡقتٗ  ََ ن  ٩ا خ 
َ
َ أ َ�َ ٌَ �َض قَخدِ

َ
ِٰو َو�ۡ� ََ ََ �لّسَ�ٰ ِي َلقَ َّ � َ َّ ّن �

َ
ْ أ َو لَۡم يََرۡوا

َ
 أ
 �ٗ ََ
َ
َعَل لَُهۡم أ ََ ُۡقَُهۡم َو ََ ِا �ۡ َ�ۡقُ ََ  َّ َٗ َب �ِ   َّ ُكُفو ِ َ  �ّۡ�ٰقُِموَن ِ

َ
 .]99-97[اإلسراء:  ﴾٩� يهِ فَ�

كشانيم و آنها را كور و الل و كر از  و ما آنها را در روز رستاخيز بر رخسارشان مي«
آوريم، جايگاهشان دوزخ خواهد بود هر زمان كه زبانه آتش فروكش كند  گورهايشان بيرون مي

گويند  هاي ما را انكار كرده و مي كيفر بدين خاطر است كه آيهكنيم * اين  ور مي ما آن را شعله
شود كه دوباره آفريده شويم * آيا  كه آيا زماني كه ما به استخوان تبديل شده و پوشيديم مگر مي

ها و زمين را آفريده قادر است كه پس از مردن، آنها را دوباره  نگرند كه خدايي كه آسمان نمي
اينها وقتي تعيين كرده (تا به سزاي اعمالشان برساند) اما ستمگران فقط بيافريند، خداوند براي 

 .»كنند كفر را اختيار مي
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﴿ َُ ٰ �َّ ۡۡ ٰ َوُهَو � ََ ُۡقَُهم� َِ ََ ِا ن َ�ۡقُ
َ
َ أ َ�َ  َ ِٰد َٰ ِ �َض ِ

َ
ِٰو َو�ۡ� ََ ََ �لّسَ�ٰ ِي َلقَ َّ � ََ ۡۡ َو َۡ

َ
أ
َۡۡعقِيُم  �٨  

َ
إ أ ۥإ ِِذَا ۡمُرهُ

َ
إ أ اَد َشۡ� ِِّ�َمخ وُن  ًٔ ََ َُ ّ َ�َي ُُ ُتوَل َ�ُۥ  َّ ن 

َ
ِي �َِيِدهِۦ  ٨خ أ َّ � َّ ٰ َٰ فَُسۡب

ُعوَن  ََ ٍٖ �َ�ۡهِ تُۡر ۡ ََ  ِ
ّ ُُ وُو  َُ  .]83-81[يس:  ﴾٨َمقَ

ها را به گونه خودشان  ها و زمين را آفريده قدرت ندارد دوباره انسان آيا كسي كه آسمان«
دگاري بس آگاه و داناست * هر گاه اراده كاري را بكند كافي بيافريند؟ آري، چرا كه او آفري

است كه بگويد: بشو تا بالفاصله انجام گيرد * پاك و منزه است خداوندي كه مالكيت همه چيز 

 .»شويد ا به سوي او برگردانده ميدر دست اوست و شم

﴿ 
َ
ِٰو َو�ۡ� ََ ََ �لّسَ�ٰ ِي َلقَ َّ � َ َّ ّن �

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
ۡ أ ُۡ ن 

َ
َ أ َ�َ  َ ِٰد َٰ ِ ِ ّّ ۡقتِِه

َ َِ  َ�ۡ َّ َي ـِۧ �َض َولَۡم 
ٍٖ قَِديرٞ  ۡ ََ  ِ

ّ ُُ  ٰ َ  ُِِّّهۥ َ�َ ََ َِ � ٰ َٰ  .]33[األحقاف:  ﴾٣�لَۡمۡو
ها و زمين را آفريده و در آفريدن آنها خسته و درمانده  دانند خداوندي كه آسمان آيا نمي«

 .»د؟ آري، او بر هر كاري تواناستن را زنده كننشده است، قادر است كه مردگا

ۡم َدۡعَوةٗ ﴿ ُُ َُّم َِِذا َدَ� ِۦ   ۡمرِه
َ
�ُض ِِۡ

َ
ٍُ َو�ۡ� إ ََ �لّسَمخ ن َ�ُتو

َ
ُِٰهِۦإ أ ََ ا ٍَ  ّۡ ُُۡم  َوِا ّ

َ
إ أ �ِض ِِذَا

َ
�ۡ� َّ ّاِ

وَن  َُ  .]25[الروم:  ﴾٢َ�ُۡر
ين همه عظمت و بزرگي) به و از جمله داليل قدرت خدا برپايي آسمان و زمين (با ا«

فوراً از زمين خارج  دستورش است سپس هر گاه شما را از زمين (قبرهايتان) فراخواند شما
 .»خواهيد شد

ِي﴿ َّ ْ  َوُهَو � ا ُُ ۡبَد ِٰو  َّ ََ ٰ ِ� �لّسَ�ٰ َ�ۡ
َ
َُُل �ۡ� ۡهَوُن َعقَۡيهِ� َوَ�ُ �لَۡم

َ
َُّم يُعِيُدهُۥ َوُهَو أ  ََ َۡق ۡۡ �

�ِض� 
َ
َِيُم  َو�ۡ� َ َۡ َۡۡعزِ�ُز �  .]27[الروم:  ﴾٢َوُهَو �

گرداند و اين براي او آسانتر  و اوست كه آفرينش را آغاز كرده و سپس دوباره آن را باز مي«
ها و زمين مخصوص خداوند است و او بسيار باعزت و حكيم  است. باالترين اوصاف در آسمان

 .»است

َُٗ� َوسَِ�َ َلقۡتَ ﴿ َخ َا ََ  ََ ََِايٞم َوَ�َ ۡۡعَِ�َٰم َوِ�َ  ۥٱ قَخَل َاّ يُۡ�ِ � ِيإ  ٧ُه َّ ۡيِيَهخ � ُۡ قُۡل 
َ  َعقِيٌم  ّوَل َمّر�ٖ  َوُهَو ُِِ�ّلِ َلۡق

َ
إ أ َهخ
َ
ۡ ََ س
َ
 .]79-78[يس:  ﴾٧أ
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تواند اين  گويد: چه كسي مي كند و مي زند و آفرينش خود را فراموش مي براي ما مثالي مي«
گرداند كه آنها را  فرسوده را زنده گرداند؟ بگو كسي آنها را زنده مي هاي پوسيده و استخوان

 .»ز همه مخلوقات آگاهي كامل داردنخستين بار نيز آفريده است و او ا

﴿ ِ َّ َنۡ   ِِّن � ََ ّۡو َو َّ ٍَ �ۡه إ َخ َعقَۡيَهخ �لَۡمخ َۡ َّز
َ
إ أ َعٗة فَإَِذا َِ �َض َشٰ

َ
ََ تََرٰ �ۡ� ّّ

َ
ُِٰهِۦإ � ََ ا ٍَ  ّۡ يإ َوِا

ٍٖ قَِديٌر  ۡ ََ  ِ
ّ ُُ  ٰ َ  ُِِّّهۥ َ�َ َٰ ۡحَيخَهخ لَُمۡ�ِ �لَۡمۡو

َ
 .]39[فصلت:  ﴾٣أ

بيني اما زماني كه  هاي قدرت خدا اين است كه تو زمين را خشك و برهوت مي و از نشانه«
 شود، آن كسي فرستيم به جنبش درآمده و آماسيده مي بخش باران بر آن فرود مي هاي حيات قطره

چرا كه او بر هر چيزي  گرداند؛ كه اين زمين خشك را زنده گردانيد مردگان را نيز زنده مي

 .»تواناست

ۡ�بٖ  ﴿ ََ ُُۡم ِ�  َهخ �َّخُس ِِن ُكا ّه
َ
�  َٖ َۡعِث فَإِّّخ َلقَۡتَ�ُٰ�م ّاِّ تَُرا ّۡ � َّ َفةٖ  ّاِ ِۡ َُّم  َُّم ِاّ �ه

ّۡ َعقََتةٖ  ةٖ  ِا َۡ ۡض َقّ  َُّم ِاّ اه َّقَتةٖ  َتةٖ ّه ُّ َ  وََ�ۡ�ِ  ُبَّ�ِ ِ لٖ َّ ََ
َ
ٍُ َِِ�َ أ إ خ ََ َ َِ َاخ س ََۡحخ

َ
 َُۡ�ۡم  َوُّتِره ِ� �ۡ�

 ّٰٗ َس ُ�ۡم ِرۡفٗ� َُّم  اه َُ َبۡ ُ�ۡرِ ِِ َُّم  ََُوّ ٰ َوِااُ�م ّاّ يَُرده َِِ�َ   ُّ ۡمٱ َوِااُ�م ّاّ  ُُ ُشّد
َ
ْ أ وإا ُۡ قُ

ۡيَ�  ََ ُعُمرِ ِۡ
ۡۡ َذِل � َۡ

َ
ّۢ َ�ۡعِد ِعۡق�ٖ أ ۡعقََم ِا َّ �َض َهخِاَدةٗ  ٔٗ َشۡ�   

َ
َخ َعقَۡيَهخ  خ  َوتََرٰ �ۡ� َۡ َّز

َ
إ أ ٍَ فَإَِذا إ �لَۡمخ

ِ َزۡو� َِِهيجٖ 
ّ ُُ َُۡ  ِاّ  �َب

َ
َنۡ  َوأ ََ ّۡو َو َّ ُّّهۥ  ٥ �ۡه

َ
ٰ َو� َٰ ُّّهۥ يُۡ�ِ �لَۡمۡو

َ
َه َو� َ َۡ َ ُهَو � َّ ّن �

َ
ِِۡ ََ ِ ل

 ِ ّ ُُ  ٰ َ�َ  ٍٖ ۡ ّن � ٦ قَِديرٞ  ََ
َ
ۡ�َب �ِيَهخ َوأ ََ  َّ ٍَا�َِيةٞ  ّن �لّسخَعَة 

َ
ُتُبوَِ َوأ

ۡبَعُث َاّ ِ� �ۡۡ َّ  َ َّ٧﴾ 
 .]7-5[الحج: 

اي مردم، اگر در مورد روز رستاخيز ترديد داريد، پس بدانيد كه ما شما را از خاك آفريديم «
متشكل از اسپرم مرد و زن) و بعد نطفه را به سپس اين خاك را به نطفه (اين پديده اسرارآميز 

الخلقه و به   آوريم كه برخي تام خون بسته (شبيه زالو) و بعد اين خون را به تكه گوشتي درمي
باشند تا قدرت خود را برايتان روشن  الخلقه مي سامان بوده و برخي ديگر نابسامان و ناقص 

ان نگه داشته سپس شما را به صورت كودك ها را تا مدتي مشخص در رحم مادر سازيم و جنين
و سازيم سپس (شما را رعايت كرده) تا به رشد جسماني و عقالني خود برسيد  و نوزاد متولد مي

اى كه پس از  رسد به گونه ميرد، و برخى از شما به غايت پيرى مى ] مى برخى از شما [زودرس
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بيني و وقتي آب بر  شك و خاموش مي، و تو زمين را خ داند. دانستن [بسى چيزها] چيزى نمى
كند *  روياند و انواع گياهان زيبا و با طراوات را سبز مي خورده و مي فرستيم تكان آن فرودمي

كند و او بر هر  اين همه بدين خاطر است كه خداوند حق است و اينكه او مردگان را زنده مي
ترديدي خواهد رسيد و اينكه چيزي تواناست * و تا اينكه بدانيد قيامت بدون هيچ شك و 

 .»ده خواهد كردخداوند تمام كساني كه در گورها هستند را دوباره زن

َّ ِاّ ُسَ�ٰقَةٖ ﴿ سَ�ٰ ِ
ۡۡ َفةٗ  ١ ّاِّ ِر�ٖ  َوََۡتۡد َلقَۡتَاخ � ِۡ َعۡقَ�ُٰه ُ� ََ َراَٖ  َُّم 

َِ�ٖ  ِ� قَ َُّم  ١ ّا

َفَة َعقََتةٗ  ِۡ َۡۡعقَ  َلقَۡتَاخ �َه ةٗ فََخقَۡتَاخ � َۡ َة ِعَ�ٰمٗ  َتَة ُمۡض َۡ َسۡوَّ فََخقَۡتَاخ �لُۡمۡض ََ ۡمٗ خ فَ ََ ۡۡعَِ�َٰم  َُّم خ � خ 
ُٰه َلۡقتً  ََ

ۡ
ۡ ََ س
َ
ُّ �َۡۡ�ٰقِتَِ� أ ۡحَس

َ
ُ أ َّ َََك � ََُبخ ٍَاَلَر  َ� ُُوَن  ١خ  ِ ََ لََمّي ِ َُّم  ١َُّم ُِِّّ�م َ�ۡعَد َ�ٰل

ُُوَن  ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ ُ�ۡبَع َِ َ�ٰفِقَِ�  ١ُِِّّ�ۡم يَۡو َۡق
ۡۡ � ِّ ََ َوَاخ ُكّاخ َع ِ �

إ َُ َرَرا َوََۡتۡد َلقَۡتَاخ فَۡوقَُ�ۡم َسۡب
 .]17-12[المؤمنون:  ﴾١

اي درآورده و در  اي از گل آفريديم * سپس او را به صورت نطفه ما انسان را از عصاره«
و اين لخته خون  جايي محكم و استوار قرار داديم * سپس اين نطفه را به صورت لخته خوني

اي و اين تكه گوشت را بسان استخوان ضعيفي درآورده و بعد بر آن  را به شكل گوشت جويده
كنيم (دميدن روح)  پوشانيم سپس او را وارد آفرينش جديدي مي استخوان كوچك گوشت مي

ما خداوند مبارك و واالمقام است كه او بهترين اندازه گيران و سازندگان است * بعد از آن ش
خواهيد مرد * سپس در روز قيامت دوباره زنده خواهيد شد * ما بر فراز شما هفت آسمان 

 .»لوقات خود غافل نبوده و نيستيمآفريده و ما هرگز از مخ
خداوند در اين آيات، سرسبزي زمين بعد از خشك بودنش را دليلي بر زنده شدن 

خلقت دارد كه آغاز  ند و بيان ميدا ها بعد از خاك تبديل شدنشان و پوسيدنشان مي انسان
 دليلي بر خلقت مجدد آن است.

�ِض ﴿
َ
�ۡ� �ِ ْ َ  قُۡل ِسُ�وا َّ ةَ ��ِلَرةَ  ِِّن �

َ
ۡ َۡ ُٱ �ۡنّ َِ ُ يُن َّ َُّم �   ََ َۡق

ۡۡ � 
َ
ْ َكۡيَف ََِدأ فَلُّاُروا

 ٍٖ ۡ ََ  ِ
ّ ُُ  ٰ  .]20[العنكبوت:  ﴾٢قَِديٞر  َ�َ
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نگريد كه چگونه خداوند مخلوقات را پديد آورده (با همه بگو در زمين بگرديد و ب«
كه خداوند بر هر  هاي اسرارآميزش) سپس خداوند جهان ديگر را پديد خواهد آورد؛ چرا ويژگي

 .»چيزي تواناست

ََ ُ�ۡرَ ﴿ ِ خ  َكَ�ٰل ُٗ ٗة ّاۡي َ ۡۡ َّخ ِِهِۦ َِ ۡ َُ س
َ
ٍَۢ َِِتَدَٖ فَۡ إ ِ َاخ ٍإ َّ �لّسَمخ ِي َّّزَل ِا َّ وَن َو� [الزخرف:  ﴾١َُ

11[. 
اي را زنده   و خداوندي كه از آسمان به اندازه الزم آبي را فرو فرستاد و با آن آب زمين مرده«

 .»همين صورت برانگيخته خواهيد شدگردانديم شما نيز به 

ٖ ّاّيِ ﴿
َۡ َٰح َ�ُُُِۡ� َسَحخٗ�خ فَُسۡتَ�ُٰه َِِ�ٰ َِ ََ ََۡسَل �لّرِ

َ
ِيإ أ َّ � ُ َّ �َض َ�ۡعَد َو�

َ
َۡۡاخ ِِهِ �ۡ� ۡحَي

َ
ٖ  فَۡ

 َُ و َُ ََ �ۡنه ِ  .]9[فاطر:  ﴾٩َمۡوتَِهخ  َكَ�ٰل
و خداوند كسي است كه بادها را روان داشته كه ابرها را برانگيزد و ما ابرها را به سوي «

ن گردانيم، زنده گرداند ها را بعد از مرده بودن زنده مي اي سوق داده و آن سرزمين سرزمين مرده

 .»مردم نيز اين چنين خواهد بود

ِي يُۡرِسُل ﴿ َّ قَّقۡ  َسَحخ�ٗ َوُهَو �
َ
إ أ َ َِِذا ّٓ ۢ� َ�ۡ�َ يََدۡي ََۡ�َُِهِۦٱ َح َ ُۡ ُ َٰح ۡ ََ َٗ �لّرِ ٖ  خ ثَِتخ َۡ َ ِّ  ُسۡتَ�ُٰه 

َخ ِِهِ �لۡمَ  ّاّيِٖ   َۡ َّز
َ
ََ فَۡ ِ ِ �ََّمَ�ِٰو� َكَ�ٰل

ّ ُُ َاخ ِِهِۦ ِاّ  َۡ ۡلَر
َ
ٍَ فَۡ إ ٰ ََۡعّقُ�ۡم تََذّكُروَن  خ َٰ ُ�ۡرُِج �لَۡمۡو

 .]57[األعراف:  ﴾٥
فرستد و زماني  دهنده رحمت خود پيشاپيش مي  و او كسي است كه بادها را به عنوان مژده«

اي سوق داده و از  كه اين بادها ابرهاي سنگيني را با خود حمل كردند آن را به طرف زمين مرده
رويانيم، مردگان را نيز به  جات و محوصالت در آن زمين مي انواع ميوه آن باران فرستاده و از
 .»كه شما متذكر شده عبرت بگيريد گردانيم. اين امثال براي اين است همين صورت زنده مي

﴿ ََ ُّ ِمّم ُلقِ سَ�ٰ ِ
ۡۡ َٖ  ٥فَۡقَياُارِ � ٖ َدافِ

ٍإ ََ ِاّ ّاخ َ  ٦ُلقِ َّ ۡقِب َو�ۡ ُه ّۢ َ�ۡ�ِ �ل إ�ِِب َ�ُۡرُج ِا ا
عِهِۦ ََۡتخدَِٞ  ٧ َۡ ََ  ٰ إ�ُِر  ٨ُِِّّهۥ َ�َ ا َ ِّ ََ �ل ََ ُ�ۡب  َّخِ�ٖ  ٩يَۡو

ََ ِ  ١َ�َمخ َ�ُۥ ِاّ قُّو�ٖ َو ٍإ َو�لّسَمخ
 ُِ َۡ ۡدِع  ١َذاِو �لّر ُّ �ِض ذَاِو �ل

َ
ٞل  ١َو�ۡ� ُۡ ِِّ�ُهۡم  ١َوَاخ ُهَو ِِللَۡهۡزِل  ١ُِِّّهۥ ََۡتۡوٞل فَ

يُد َكۡيٗدا  ١َكۡيٗدا  يَِ�يُدونَ  ُِ
َ
َوۡ�َدۢ�  ١َوأ َُ ۡمِهۡقُهۡم 

َ
َّ أ َ�ٰفِرِ�

 .]17-5[الطارق:  ﴾١َ�َمّهِِل �ۡۡ
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انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است * او از آب جهنده ناچيزي آفريده شده «
گمان و بدون  آيد * بي هاي سينه بيرون مي هاي پشت و استخوان است * آبي كه از بين استخوان

گردد  شك خداوند قادر است كه دوباره انسان را بيافريند * در روزي كه تمامي اسرار آشكار مي
* در اين هنگام انسان نه قدرتي دارد و نه يار و ياوري دارد * سوگند به آسمان برگرداننده 

(در  دارد (بخار آب به صورت باران و برف و غيره) * و سوگند به زميني كه شكاف برمي
اي  بخش است * و سخن بيهوده و گزافه روييدن گياهان و غيره) * مسلماً قرآن سخن فيصله

پردازند * و من هم در برابر  نيست * آنان (دشمنان اسالم در مورد قرآن) پيوسته به نيرنگ مي
ام با ايشان اتمريزم * پس به كافران مهلت داده، به آنها مهلت كمي ده تا  آن نقشه و نيرنگ مي

 .»حجت كرده باشيم

﴿ 
َ
ۢ َِعِيٞد ٍِ أ ُُ َۡ ََ  ََ ِ ٱ َ�ٰل ِٗخ ّاخ تَُرا ُُ َُۡاخ َو �ُض ِاۡاُهۡمٱ وَِعاَدَّخ  ٣ذَا ِا

َ
قَۡد َعقِۡمَاخ َاخ تَاُتُص �ۡ�

ٌٰب َحفِي�  َٰ  .]5-3[ق:  ﴾٤كِ
گرديم، چنين بازگشتي بعيد است * ما  آيا هنگامي كه مرديم و به خاك تبديل شديم باز مي«

لوح «ما بسيار دقيق است كاهد چون كتاب  دانيم كه زمين چقدر از آنها را مي قاً ميدقي
 .»»المحفوظ

ُُم ّاخ ُ�ۡمُاوَن ﴿ ّۡ ٍَ فََر
َ
ُّ �َۡۡ�ٰقُِتوَن  ٥أ ۡ�َ َۡ

َ
ۥإ أ ُُّۡم َ�ۡقُُتوَُّه

َ
أ َۡۡاُ�ُم �لَۡموَۡو  ٥ٍَ َّخ َِ َۡ ُّ قَّد ۡ�َ

ُّ َِِمۡسُبو�َِ�    ٦َوَاخ َ�ۡ
َ
َ أ ََ َ�ۡعقَُموَن َ�َ ئَُ�ۡم ِ� َاخ  َِ ۡاَ�ٰقَُ�ۡم َوُّن

َ
َل أ َبّدِ َوََۡتۡد  ٦ن �ه
ََ تََذّكُروَن  ٰ فَقَۡو ََ و

ُ
ةَ �ۡ�
َ
ۡ َۡ ُُُم �ّۡن  .]62-58: الواقعة[ ﴾٦َعقِۡم

آفرينيم  ايد * آيا شما آن را آفريده يا ما آن را مي جهانيد انديشيده اي كه مي آيا در مورد نطفه«
* تا اينكه گروهي   ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست كه ميان شما مرگ را مقدر كرده ماييم* 

دانيد، دوباره  جانشين گروه اول شده و سرانجام شما را در جهاني كه نسبت به آن چيزي نمي
ايد پس چرا درس عبرت  بيافرينيم * شما كه پيدايش نخستين را دانسته و لمس كرده

 .»گيريد نمي

إ وََشَددۡ  َ�ُٰهمۡ َلقَتۡ ُّ ّ�ۡ ﴿ ۡ�َ  َّخ
َ
َ �ذَا ِشئۡ  ُهۡمٱ أ َۡ إ َاخ َِّد اۡ  خ

َ
 .]28اإلنسان: [﴾ ٢ِديً� َ�بۡ  َ�ٰقَُهمۡ أ
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هاي  ايم و هر وقت بخواهيم انسان ما آنها را آفريده و اندامشان را سفت و استوار نموده«
 .»گردانيم ي را جايگزين ايشان ميديگر

ٱ ِِّّخ َلقَۡتَ�ٰ ﴿ إ ّ ۡعقَُموَن ََ َّ وَن  ٣ُهم ّمِّمخ  َُ ِٰد َٰ َِ ِِّّخ َۡ ٰرِ ََ ٰرِِق َو�لَۡم ََ ِ �لَۡم َّ ۡقِسُم َِِر
ُ
 ٤فََ�إ أ
ُّ َِِمۡسُبو�َِ�  � ّاِۡاُهۡم َوَاخ َ�ۡ َل َلۡ�ٗ َبّدِ ن �ه

َ
َ أ  .]41-39[المعارج:  ﴾٤َ�َ
وگند به پروردگار خاورها ايم * س دانند آفريده هرگز! ما آنها را از چيزي كه خودشان نيز مي«

گز ما از اين توانيم * جاي ايشان را به كساني بدهيم كه از آنها بهترند و هر و باخترها كه ما مي

 .»عاجز نخواهيم بود

﴿ 
َ
ْ أ ًُٰ ٍَِذا ُكّاخ ِعَ�ٰمٗ َوقَخلُوإا ََ َُ  خ خ َو

َ
ِديدٗ ّّخ لََمۡبُعوثُوَن َلۡقتٗ ٍِ أ ََ ۡو  ٤ا خ 

َ
ََةً أ ْ ِحَجخ قُۡل ُكوُّوا

وۡ  ٥ِديًدا حَ 
َ
ّوَل َمّر�ٖ� خ ّمِّمخ يَۡ�ُ�ُ ِ� َلۡقتٗ  أ

َ
ۡم أ ُُ َر َِ ِي َ� َّ ٱ قُِل � ۡم  فََسيَُتولُوَن َاّ يُعِيُدَّخ ُُ  ُصُدوَِ

ن يَُ�وَن قَرِ�بٗ 
َ
ٰ ُهَوٱ قُۡل َعَ�َ أ َٓ ٍُوَسُهۡم َوَ�ُتولُوَن َا َُ  ََ ۡم  ٥خ فََسُۡۡاُِۡضوَن َِِ�ۡ ُُ ََ يَۡدُعو يَۡو

َّ قَقِيٗ� ِجيُبوَن ِ�َ فَتَۡسَُ  ُُۡم ِِ ۡۡ ِ
ّّ  .]52-49[اإلسراء:  ﴾٥ ۡمِدهِۦ َوَ�ُااهوَن ِِن 

هاي خشك و پوسيده تبديل شديم دوباره  ها و تكه گويند آيا وقتي كه ما به استخوان و مي«
اي خواهيم گرفت * بگو: شما سنگ باشيد يا آهن باشيد * يا چيز ديگري كه فكر  آفرينش تازه

گرداند؟ بگو: آن خدايي  گويند: چه كسي ما را باز مي ترند، با تعجب مي كنيد از اين دو سخت مي
گويند: پس  كه نخستين بار شما را آفريد، پس از آن سر را با استهزاء به سويت تكان داده و مي

كي اين معاد خواهد رسيد بگو: كه شايد نزديك باشد * روزي كه خداوند را از گورهايتان 
در دنيا بريد كه فقط مدت كمي  كنيد و گمان مي خوانده و شما با حمد و ستايش اطاعت ميفرا

 .»ايد ماندگار بوده

﴿ ِ َخفَِرة َۡ ٍِّّخ لََمۡرُدوُدوَن ِ� �
َ
ُتولُوَن أ ٍِذَا ُكّاخ ِعَ�ٰٗمخ ّ�َِرٗة  ١َّ

َ
ََ ِِٗذا َكّرةٌ  ١أ ْ تِۡق قَخلُوا

ةٞ  رَ  ١َلخِ�َ َۡ ِٰحَدةٞ فَإِّ�َمخ ِ�َ َز ََ  .]14-10[النازعات:  ﴾١ فَإِذَا ُهم ِِللّسخهَِرةِ  ١ةٞ 
هايي  شويم * آيا زماني كه ما به استخوان گويند آيا دوباره به زندگي باز گردانده مي مي«

گويند: اگر چنين باشد واقعاً بازگشت زيانباري خواهد بود  پوسيده تبديل شديم؟ * با تمسخر مي
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گردند * ناگهان همه آنها در دشت و صحراي  دا (صداي صور) آنها باز مي* تنها فقط با يك ص
 .»شوند ر حاضر ميمحش

يادآور شده  خداوند مسئله زندگاني پس از مرگ را در پنج موضع در سوره بقره نيز
 كه به قرار زير است:

همديگر را كشتند.  اسرائيل زماني كه بعد از پرستش گوساله : در داستان بنييكم
 ند فرمود:خداو

ُروَن ﴿ َُ َۡ َ ّۢ َ�ۡعِد َمۡوتُِ�ۡم ََۡعّقُ�ۡم � َُۡ�ُٰ�م ّاِ  .]56: ة[البقر ﴾٥َُّم َ�َع
 .»ا برانگيخته تا سپاسگزاري كنيدسپس بعد از مرگ شما ر«

 فرمايد: : آنجا كه ميدوم

ََ �لَۡمۡوِو َ�َتخَل لَُهمُ ﴿ لُوٌف َحَذ
ُ
ٰرِهِۡم وَُهۡم � ََ ْ ِاّ دِ وا َُ َّ َلَر ِي َّ ۡحَ�ُٰهۡم  ِِّن  �

َ
َُّم أ  ْ ُ ُموتُوا َّ �

ُروَن  َُ َۡ َ � ََ َ �َّخِس  ََ ُۡ
َ
ّّ أ و فَۡضل  َ�َ �َّخِس َوَ�ِٰ�

ُ ََ  َ َّ  .]243: ة[البقر ﴾�
كساني كه در حالي كه هزاران نفر بودند از ترس مرگ از منازل خود خارج گشته، پس «

نده كرد، خداوند فضل خويش را شامل مردم ساخته، خداوند به آنها گفت بميريد سپس آنها را ز
 .44F1»نندك ولي بيشتر مردم شكرگزاري نمي

 فرمايد: در داستان عزير و ... مي: سوم

ٰ قَۡرَ�ةٖ ﴿ ِي َمّر َ�َ َّ ۡو َكل
َ
ۦ  أ ٰ يُۡ�ِ

َّ ٰ ُعُروِشَهخ قَخَل �َ ٱ َوِ�َ َلخوِ�ٌَة َ�َ ُ َ�ۡعَد َمۡوتَِهخ َّ � ِ ِٰذه ََ

َاختَ 
َ
ُ ِاخْئََة َ��ٖ فَۡ َّ ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ  َُ  ُه �

َ
ُُۡ  يَۡوًاخ أ ِ

َّ َُۡ ٱ قَخَل  ِ
َّ ۡم  َُ ۥٱ قَخَل  َُۡ  قَخَل َِل  ّم َ�َعَُُه ِ

ّّ

ََ لَۡم يَتََسّاۡهٱ  ِاخْئََة َ��ٖ  ِ اِ َ ََ ََ َو ٍَايَةٗ فَلُّاۡر َِِ�ٰ َرَعخِم  ََ َۡجَعقَ َِ  ِّۡقّاخِس   َو�ُّاۡر َِِ�ٰ ِ�َخََِك َو
ۡمٗ َو�ُّاۡر َِِ�  ََ َُّم َّۡ�ُسوَهخ  َُهخ  ِِ َِ َكۡيَف ُّن ۡۡعَِاخ ِ خ  فَقَّمخ �

ّ ُُ  ٰ َ�َ َ َّ ّن �
َ
ۡعقَُم أ

َ
تَبَّ�َ َ�ُۥ قَخَل أ

 ٍٖ ۡ  .]259: ة[البقر ﴾٢قَِديٞر  ََ

                                           
گيرد  صورت مي در آيه اشاره شده كه مسايلي همچون مرگ و زندگي و ... فقط به اراده خداوند -1

 (م).
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گذشت و منازل آن روستا روي هم ريخته و ويران  آيا داستان مردي را كه از روستايي مي«
اي كه گفت: چگونه خداوند اجساد فرسوده مردم اين روستا را پس از مرگ زنده  ده بود شنيدهش

اش نمود و از وي پرسيد: چه مدت  خواهد كرد؟ خداوند او را يكصد سال ميرانده و سپس زنده
اي؟ مرد گفت: يك روز يا قسمتي از يك روز! به او گفت: خير بلكه يكصد سال  درنگ كرده
به خوراك و نوشيدنيت نگاه كن كه اصالً تغيير نكرده و به االغت بنگر (كه  اي درنگ كرده

45Fچگونه فرسوده شده است) و تو را به عنوان نشانه براي مردم قرار خواهيم داد

ها  و به استخوان 1
پوشانيم. هنگامي كه  نگاه كن كه چگونه آنها را به يكديگر پيوند زده و سپس بر آنها گوشت مي

 .»انم كه خدا بر هر چيزي تواناستد ايش روشن گرديد، گفت: مياين حقايق بر
 فرمايد: : آنجا كه خداوند ميچهارم

ّّ  ۧ�ۡذ قَخَل َِِِۡ�ِٰ� ﴿ ِ َمِ ِۡ َ ٰ َوَ�ِٰ�ّ ّ�ِ ََ ّ  قَخَل َِ َو لَۡم تُۡنِا
َ
ٰ  قَخَل أ َٰ ِِ َكۡيَف تُۡ�ِ �لَۡمۡو َِ

َ
ِ أ َّ ََ ُم 

َنَعةٗ  َۡ
َ
َبلٖ َّ ّاِ  قَۡقِ�  قَخَل فَُخۡذ أ ََ  ِ

ّ ُُ  ٰ َعۡل َ�َ َۡ َُّم �  ََ ۡ�َِِ ّّ ُۡه ُۡ ۡ�ِ فَ ِّ ۡ�  ٍٗ ۡز َُ  ّّ ّّ � ّاِۡاُه َُّم �ۡدُ�ُه

ََ َسۡعيٗ  تَِۡا
ۡ
ّن �يَۡ

َ
َِيمٞ خ  َو�ۡعقَۡم أ َ َعزِ�ٌز َح  .]260: ة[البقر ﴾٢ َّ

گرداني. فرمود:  و زماني كه ابراهيم گفت: پروردگارا! به من نشان بده كه چگونه را زنده مي«
خواهم قلبم مطمئن شود فرمود: چهار پرنده را بگير و  اي؟ گفت: چرا وليكن مي آيا ايمان نياورده

آنها را شناسايي كرده (و آنها را سر بريده و درهم بياميز) سپس بر سر هر كوهي قسمتي از آنها 
ان كه خداوند چيره با و بد را بگذار، بعد آنها را صدا كن، آنها به سرعت به سوي تو خواهند آمد

 .»حكمت است
سال قمري) در غار  309داستان اصحاب كهف كه مدت سيصد سال شمسي ( :پنجم

 فرمايد: ريم در اثناي آن چنين ميخفته بودند. قرآن ك

﴿ َّٞ ِ َح َّ ّن وَۡعَد �
َ
ْ أ َّخ َعقَۡيِهۡم ِ�َۡعقَُموإا ۡ ََ �ۡ

َ
ََ أ ِ َ�ٰل َُ ّن  َو

َ
ََ َوأ  ََ إ �لّسخَعَة  [الكهف:  ﴾ۡ�َب �ِيَهخ

21[. 

                                           
رفته و به زندگي پس از مرگ و اي كه براي تو پيش آمده درس عبرت گ تا اينكه مردم از حادثه -1

 ايمان آورده و سعادت يابند (م). قدرت اليزال خداوندي



 47  (باب يكم) هاي قيامت ها و نشانه قسمت يكم: فتنه

 

و ما آنها را پيدا نموده و حالتشان را براي مردم مكشوف ساختيم تا بدانند كه وعده خدا «
 .»ن هيچ ترديدي قيامت خواهد رسيدحق است و بدو

 احاديث دال بر نزديكي قيامت
 فرمودند:  صاهللا كند كه رسول روايت مي بن مالك از انس /امام احمد بن حنبل 

ِ بُ « نيْ اتَ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ا وَ نَ ثْتُ أَ  .»عِ
بعثت من و قيامت همچون اين دو انگشت به هم نزديك است و به انگشت سبابه و «

 .46F1»وسطي اشاره نمود
برايمان خطبه  صكند كه فرمود: رسول خدا امام احمد از جابربن عبداهللا روايت مي

ت، به جاي آورد. سپس قش اسخوانده و حمد و سپاس خداوند را آنچنان كه او الي
 فرمود:
همانا بهترين سخن، كتاب خداست و بهترين راهنمايي، راهنمايي محمد است و «

 .»بدترين امور، نوآوري در دين است و هر بدعتي گمراهيست
خواست از قيامت سخن  سپس صدايش را باال برده و صورتش قرمز شده (هر گاه مي

در مورد حمله دشمن خبر دهد) و فرمود:  خواست بگويد برافروخته شده انگار كه مي
قيامت فرارسيده است، و با اشاره به دو انگشت سبابه و وسطي گفت: بعثت من و قيامت «

آيد. هر كس مالي را به جاي  به اين صورت است، قيامت صبح و عصر به سراغ شما مي
به جاي  اش باشد و كسي كه قرضي و بدهي يا فرزندان فقيري را گذارد براي خانواده

47Fگذارد، مسئوليتش به من برگشته و به عهده من است

2. 

                                           
 گويد : حديث حسن صحيح. باشد. ترمذي مي حديث از جمله روايات صحيحين و صحيح ترمذي نيز مي -1

: است. لفظ مسلم به اين صورت است به جز امام احمد، اين حديث در مسلم، و ابن ماجه نيز آمده -2

» ِ نيْ اتَ هَ ةُ كَ اعَ السَّ ا وَ نَ ثْتُ أَ عِ  .»بُ
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 صكند كه فرمود: در حالي كه رسول خدا روايت مي امام احمد از عبداهللا بن عمر
 بر منبر ايستاده بود، فرمودند:

هاي پيشين، همچون زمان بين نماز  بدانيد كه زندگي شما نسبت به زندگاني امت«
اهل تورات (يهود) سپرده شد، ولي چون روز به نيمه عصر و مغرب است. تورات به 

48Fرسيد، خسته شده و دست از عمل برداشتند و يك قيراط

پاداش گرفتند و سپس انجيل  1
را به اهل انجيل سپردند و تا نماز عصر به آن عمل كرده و خسته شدند و يك قيراط 

عمل كرديد و دو پاداش گرفتند، سپس قرآن را به شما سپرده و تا نماز مغرب به آن 
قيراط پاداش گرفتيد، اهل تورات و انجيل معترض شدند و گفتند: عمل اينها كمتر و 
پاداششان بيشتر است. خداوند فرمود: آيا در پاداشتان به شما ظلمي شده است؟ گفتند: 

 بخشم. ا به هر كسي كه بخواهم، ميخير. فرمود: اين فضل و كرم من است كه آن ر
كند  نقل مي بيث سفيان ثوري از عبداهللا بن دينار از ابن عمر امام بخاري از حد

 فرمودند: صكه رسول خدا
باشد،  هاي پيشين، فقط به اندازه مابين نماز عصر و مغرب مي اجل شما نسبت به امت«

49Fو حديث را تا آخرش بيان نموده است »و شما نسبت به يهود و نصاري ...

2. 
د كه آينده نسبت به گذشته بسيار ناچيز است و همه اين احاديث داللت بر اين دارن

داند و مستند صحيحي جهت تعيين آن وجود  چون مدت زمان گذشته را فقط خدا مي
توان مقدار باقيمانده را با در نظر گرفتند گذشته تعيين نمود. همين قدر كافي  ندارد، نمي

اديث بر اين است است كه آينده نسبت به گذشته بسيار اندك است و داللت آيات و اح
 كه علم قيامت مختص خداوند بوده و هيچ مخلوقي از آن اطالعي ندارد. 

                                           
ب ذهني شنونده مثال گيري و وزن و اينجا جهت تقري قيراط در اصل عياري است كه جهت اندازه -1

 زده شده است.

 امام احمد نيز حديثي به همين معنا از ابن عمر روايت كرده است.  -2
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روايت  بحديثي هم وجود دارد كه امام احمد در مسند خود از عبداهللا بن عمر 
 ه كه فرمود:كرد

از عشا، از جا برخاست و در آخرين روزهاي حياتش بعد از نم صرسول خدا
 فرمودند:

نين فعلي زمين زنده نخواهند از صد سال، ديگر هيچ كدام از ساك امشب را ببينيد، پس
 بود.

به پا  صاهللا كردند منظور رسول مردم در حالي كه فكر مي« :گويد مي عبداهللا بن عمر
از ساكنين فعلي « :فرموده بودند صاهللا شدن قيامت است متفرق شدند. در حالي كه رسول

 .50F1»به پايان رسيدن آن قرن بوده است الغيره و منظورش» زمين كسي باقي نخواهند ماند
اين تفسير يكي از صحابه و برداشتش از اين حديث است و مطمئناً از برداشت هر كس 

از بين رفتن تمام موجودات روي زمين پس  صاهللا باشد كه هدف رسول تر مي ديگري دقيق
 وز جزا.است نه فراسيدن قيامت و راز صد سال از زمان ايراد اين حديث بوده 

شود؟ بديهي است  آيا اين مطلب مختص همان قرن بوده ياشامل همه قرون مي
اند  اختصاصش به قرن اول هجري، بيشتر است. چون در طول تاريخ افرادي وجود داشته

كند كه  كه عمرشان از صد سال تجاوز كرده است. امام احمد از جابربن عبداهللا روايت مي
 اتشان فرمودند:يك ماه قبل از وف صاهللا رسول
پرسيد، علمش نزد خداوند است، به خداوند سوگند: امروز  از من در مورد قيامت مي«

 .51F2»اي وجود ندارد كه صد سال ديگر زنده باشد بر زمين هيچ نفس زنده
كند كه فرمودند: وقتي اعراب به  روايت مي لامام مسلم از حضرت عايشه صديقه 

پرسيدند كه كي  ز او در مورد قيامت ميرسيدند، ا مي صخدمت حضرت رسول خدا

                                           
 به روايت بخاري و مسلم.  -1

 ث را روايت كرده است. امام مسلم نيز اين حدي -2
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گفتند: اگر اين جوان زنده  به جوانترينشان نظر افكنده و مي صاهللا رسد؟ رسول فرامي
 از پير شدنش، فراخواهد رسيد. بماند، قيامت شما قبل
كند كه فرمود: يكي از غالمان مغيره بن شعبه كه از  بن مالك نقل مي امام مسلم از انس

اگر عمر اين «فرمود:  صاهللا گذشت و رسول صد، از كنار رسول خداهمساالن من بو
 .52F1»جوان دراز باشد، قبل از پيريش قيامت شما فراخواهد رسيد

دارد و منظور  صاهللا تعدد اين روايات داللت بر تعداد سؤاالت مطرح شده بر رسول
ن افراد يعني فرارسيدن قيامت با پير شدن آن جوان نيست، بلكه منظور فرارسيدن قيامت آ

رساند كه هر انساني با مرگ  باشد و احاديث اين را مي به اتمام رسيدن عصر و قرنشان مي
رسد. به جهت اينكه پرونده اعمالش بسته  شود و به نوعي قيامتش فرامي وارد قيامت مي

گردد. بعد از آن هر گاه مدت عمر دنيا به پايان  شده و سعادت و شقاوتش معلوم مي
در فصولي شوند كه  ها جهت آن جمع مي مت به امر خدا فرارسيده و همه انسانرسيد، قيا

 بعدي مفصالً خواهد آمد.

 مدعيان دروغين نبوت قبل از قيامت  :فصل چهارم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام مسلم از جابربن سمره نقل مي
 . »قبل از فرارسيده قيامت دروغگوياني خواهند آمد«

 آنها پرهيز نماييد. بر فرمود: ازجا
 فرمودند: صدر صحيح بخاري از ابوهريره روايت شده است كه رسول خدا

دجال دروغين پيدا شده كه هر كدام  30قيامت فرا نخواهد رسيد تا اينكه نزديك به «
 .53F2»كنند ادعاي پيامبري مي

                                           
 به روايت بخاري.  -1

ن لفظ كه حديث به طور كامل در آنجا بيان شده است و مسلم نيز به همي 29مراجعه شود به صفحه  -2
 اين حديث را نقل كرده است.
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 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي
كنند به وجود آيند  دجال دروغين كه ادعاي نبوت مي 30د تا اينكه شو قيامت برپا نمي«

گفته ». ها فرارسد و هرج و مرج به وجود آيد و تا اينكه اموال فراوان شود و تا اينكه فتنه
 شد: 

54Fسه بار» القتل القتل القتل«هرج و مرج چيست؟ فرمودند: 

1. 
 :فرمودند صكند كه رسول خدا ابوداود از ابوهريره نقل مي

ا بر خدا و دجال دروغين ظاهر شود و همه آنه 30شود تا اينكه  قيامت برپا نمي«
 .»بافند رسولش دروغ مي

سول خدا نقل شده ، از رصدر صحيح مسلم از حديث ثوبان، موالي رسول خدا
 است كه فرمودند:

كنند. در حالي كه  دجال دروغين خواهد آمد كه همگي ادعاي نبوت مي 30در امتم «
 .»بعد از من پيامبري نخواهد آمد رين پيامبران بوده ومن آخ

در  صكند كه او قبل از اينكه رسول خدا امام احمد از ابوبكره نفيع بن حارث نقل مي
  :برخاسته و فرمودند صمورد مسيلمه چيزي بگويد، چيزهايي گفته بود. روزي رسول خدا

 30بايد بگويم كه او يكي از اما بعد: در مورد اين مردي كه سخن از او بسيار است، «
55Fكنند و وحشت مسيح دجال دجال كذابي است كه قبل از قيامت ظهور مي

تمامي شهرها  2
گيرد؛ جز مدينه، چون بر هر دري از درهايش دو فرشته ايستاده و وحشت دجال  را فرامي

 .»كنند را از آن دور مي
 

                                           
 اين روايت به شرط مسلم است. -1

ا كُشته و سپس دجال مسيح همان است كه ظهورش يكي از عالمات بزرگ قيامت بوده و مردم ر -2
د شد. داستانش مفصالً خواهد كشته خواه گرداند و در نهايت به دست حضرت عيسي زنده مي

 آمد.
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 مسايل دال به نزديك شدن قيامت : فصل پنجم

 فهتخريب كعبه مشر
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از عبداهللا بن عمرو نقل مي

اش را  هاي بلند، كعبه را ويران خواهد كرد، زينتش را دزديده و جامه مردي با ساق«
آورد. حاال برايم مجسم است زماني كه او با سري تاس و پاهايي خميده و كج  بيرون مي

 .56F1»زند با كمان و كلنگش به كعبه ضربه مي
حديثي را از عبداهللا بن عمرو روايت » نهي از تحريك مردم حبشه«ابوداود در باب 

 فرمودند: صاهللا كند كه رسول مي
با مردم حبسه تا زماني كه به شما كاري ندارند كاري نداشته باشيد؛ زيرا هيچ كس «

57Fكند مگر ذوالسويقتين كنز و زيورآالت كعبه را غارت نمي

 .»از حبشه 2
 فرمودند: صكند كه رسول خدا از ابن عباس روايت ميامام احمد 

كنم، مردي سياه چهره با پاهايي خميده كعبه را  مثل اين است كه من به او نگاه مي«
 .58F3»كند سنگ به سنگ ويران مي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا حافظ ابوبكر بزاز از ابوهريره روايت مي
 .59F4»كند ذوالسويقتين از حبشه كعبه را ويران مي«
 

                                           
 حمد آمده، ولي اسناد آن قوي است.حديث فقط در مسند ا -1

پاهاي خميده : كسي كه جلو پايش نسبت به پشت پايش به همديگر نزديكتر باشد و شايد به معناي 
 رود. پايش راه مياست كه با پشت  كسي

 هاي بلند كه در حديث قبل ذكر شد. ذوالسويقتين : مردي با ساق -2

 نيز اين حديث را روايت كرده است.بخاري  -3

 به روايت بخاريت و مسلم. -4
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 پادشاهي بعضي از ستمكاران
 فرمودند:  صكنند كه رسول خدا روايت مي امام بخاري و مسلم از ابوهريره

رسد تا زماني كه مردي از قبيله قحطان كه مردم را با عصايش براند به  قيامت فرانمي«
 .»سركار آمده و حكمراني نمايد

 مودند:فر صكند كه رسول خدا نقل مي از ابوهريره /امام احمد 
رسد مگر زماني كه مردي از بردگان به نام جهجاه حكمراني  شب و روز به پايان نمي«
 .60F1»كند

 آتش در سرزمين حجاز 
 فرمودند: صكنند كه رسول خدا روايت مي بخاري و مسلم از ابوهريره

شود تا زماني كه آتشي در حجاز به پا شده و گردن شترهاي سرزمين  قيامت برپا نمي«
 .61F2»سازد روشن بصري را 

                                           
 رسد : قيامت فرانخواهد رسيد. نميحديث را مسلم نيز روايت كرده است. شب و روز به پايان  -1

ري از مورخين از جمله ابن كثير وقوع چنين آتشي در سرزمين حجاز را نقل بعد از اين حديث، بسيا -2
 الدين ابوشامه كه يكي از محدثين زمان خودش و استاد گويد : شيخ شهاب اند. ابن كثير مي كرده

 گويد: مورخين عصرش بود چنين مي
عضي نواحي هجري آتشي در مدينه نبوي به وجود آمد كه در ب 654الثاني سال  در پنجم جمادي

كرد تا مثل سرب شده  رسيد، سنگ را ذوب مي طولش به چهار فرسخ و عرضش به چهار ميل مي
رفتند و يك ماه طول كشيد.  گرديد و مردم با نورش در شب تا تيماء مي سپس همچون زغال سياه مي

بن  ليالقضاة صدرالدين ع اند. قاضي مردم مدينه آن را به ياد داشته و شعرها در موردش سروده
الدين استاد احناف بصري روايت  ابوالقاسم حنفي قاضي احناف دمشق نيز از پدرش شيخ صفي

اند كه آنها شب گذشته بر  كند كه صبح آن روز بسياري از اعراب در منطقه بصري به او خبر داده مي
 اند واهللا اعلم. هاي خود را ديدهاثر نور آتش حجاز گردن شتر
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 ظهور فحشا و منكرات
 فرمودند: صاهللا در صحيحين از حديث شعبه از قتاده از انس آمده است كه رسول

هاي قيامت كم شدن علم و فراگيري جهل و ازدياد زنا و شرابخواري و كم  از عالمت«
 . »شدن مردان و كثرت زنان است تا جايي كه هر پنجاه زن يك سرپرست مرد داشته باشند

 ها و نهرهاي جاري به سرزمين عرب  بازگشت چشمه
 فرمودند:  صاهللا كنند كه رسول مسلم و امام احمد از ابوهريره روايت مي

ي جاري به ها روز و شب به پايان نخواهد رسيد تا اينكه دوباره نهرها و چشمه«
 .»سرزمين عرب باز گردد

 پرستي  بازگشت مردم به بت
 فرمودند: صكنند كه رسول خدا روايت مي بخاري و مسلم از ابوهريره

ذي «دوباره به طرف » دوس«رسد تا اينكه گروهي از زنان قبيله  قيامت فرانمي
 پرستيدند باز گردند. يت آن را ميهمان بتي كه در جاهل» الخلصله

 :فرمايد مي صاهللا شنيدم رسول :در صحيح مسلم از عايشه روايت شده است كه فرمود
 .»نخواهد رسيد تا اينكه دوباره الت و عزي پرستيده شونديان شب و روز به پا«

 وقتي آية: صگفتم: يا رسول خدا

ِّهِۦ َولَۡو َكرِهَ ﴿ ُُ  ِّ  �ّ�ِي
ِ ِ�ُۡاهَِرهُۥ َ�َ َّ َ

َۡ � ِّ ٰٰ َودِي ََُسوَ�ُۥ ِِللُۡهَد ََۡسَل 
َ
ِيإ أ َّ ُهَو �

وَن  ُُ ِ ُۡ  .]9[الصف:  ﴾٩�لُۡم

                                                                                                             
توانيم به طور قطع آن را به حديث  ب صحت داشته باشد وليكن ما نميبايد گفت : شايد اين مطل

ن تعيين، يقين داريم بدو صربط دهيم، بلكه ما به صحت اخبار رسول خدا صمذكور از نبي اكرم
 واهللا اعلم.
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مراه با هدايت و دين راستين (اسالم) فرستاده تا اين آيين را بر همه خداست كه پيامبر خود را ه«
 .»هاي ديگر چيره گرداند هر چند مشركان دوست نداشته باشند آيين

 گرديد گمان كردم كه هميشگي است. نازل
اين دين تا زماني كه خدا بخواهد ادامه خواهد داشت. سپس «فرمودند:  صپيامبر

اده و تمام مؤمنان را، حتي كساني كه در قلبشان به اندازه مثقال خداوند باد لطيفي را فرست
مانند كه در درونشان هيچ خيري  ميرانهد و تنها كساني مي خردلي از ايمان وجود دارد، مي

 .»گردند به دين پدرانشان باز مي وجود ندارد. آنها ديگر بار

 كوه طال در رود فرات
 فرمودند: صاهللا لكند كه رسو مسلم از ابوهريره روايت مي

قيامت فرانخواهد رسيد تا اينكه كوهي از طال در رود فرات پديد آمده كه مردم بر آن «
گويد: شايد من همان يك  شوند و هر كسي مي كشته مي 99جنگيده و از هر صد نفر 

 .»مانم نفري باشم كه زنده مي
 در روايتي از مسلم نيز آمده است:

از طال را نمايان سازد هر كسي حاضر شد چيزي نزديك است كه رود فرات گنجي «
 .62F1»از آن را برندارد

 تقارب زمان
شود  قيامت برپا نمي«فرمودند:  صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

شود كه سال همچون ماه و ماه همچون هفته و هفته  تا اينكه زمان آنقدر به هم نزديك 

                                           
 نيز اين روايت را نقل كرده است. امام احمد -1
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ساعت و يك ساعت همانند سوزاندن يك  همچون يك روز و يك روز همچون يك
 .63F1»برگ خشك درخت خرما بگذرد

 از بين رفتن امانتداري
نشيني  در صحيح بخاري از حديث عطاءبن يسار از ابوهريره نقل شده است كه باديه

هر گاه امانت گم « :شود؟ فرمودند قيامت كي برپا مي :آمد و پرسيد صخدمت رسول خدا
 :! گم شدن امانت يعني چه؟ فرمودندصاي رسول خدا :ت. گف»شد، منتظر قيامت باش

لِهِ « ِ أَهْ ريْ رُ إِىلَ غَ دَ األَمْ سِّ ا وُ  .»إِذَ
 . »لياقتان واگذار نمايند هر گاه كارها را به بي«

 فراگيري فساد
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از عبداهللا بن مسعود

 .64F2»شود ها برپا مي قيامت بر بدترين انسان«
 كند كه فرمودند: روايت مي صبن مالك از پيامبر امام احمد از انس

نشود و در روايت  گفته »االاهللا اله ال«قيامت نخواهد رسيد تا زماني كه در زمين كلمه 

 مسلم آمده است.
 ».گفته نشود »اهللا، اهللا«قيامت نخواهد رسيد تا زماني كه در زمينه كلمه «

 فرمودند: صكنند كه رسول خدا ايت مياحمد و مسلم از انس رو
 ».شود گويد برپا نمي مي »اهللا، اهللا«قيامت بر كسي كه 

 دو روايت وجود دارد:» گفته نشود »اهللا، اهللا«تا زماني كه در زمين كلمه «در تفسير 

                                           
گذرد  داند چگونه وقتش مي ن نميبركت شدن آن است كه انسا اخبار از سريع گذشتن وقت و بي -1

 (م).

 به روايت مسلم. -2
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تكب شود، هيچ كس : از بين رفتن نهي از منكر و اينكه اگر فردي منكري را مريكم
 كند. توبيخش نمي

: عدم وجود ذكر خدا در زمين به صورتي كه آنقدر زمانه فاسد شده و فسق و مدو
شود كه هيچ نام اهللا را بر زبان  رسد و بشر از فطرت خود خارج مي طغيانگري به اوج مي

65Fآورد نمي

 تناسب دارد. »االاهللا الاله«و اين با حديث  1

 جنگ با يهوديان
 فرمودند: صكه رسول خدا كنند امام احمد و مسلم از ابوهريره نقل مي

شود تا اينكه مسلمانان با يهود بجنگند و بر آنها پيروز شده، آنها را  قيامت برپا نمي«
كند، ولي سنگ و  بكشند تا جايي كه يهودي خود را پشت سنگ و درخت پنهان مي

گويد: اي مسلمانان، اي بنده خدا، اين يهودي پشت من  آيد و مي درخت به صدا درمي
 .66F2»و او را بكش. مگر درخت غَرقَد كه از درختان يهود است است بيا

                                           
ميراند و  شايد بهتر است گفته شود اين زماني است كه خداوند با بادي لطيف و نرم مؤمنان را مي -1

 شود (م). عد از آن قيامت برپا ميسپس مدتي كفر در جهان فراگير شده و ب

هاي اشغالي و  وديان بر كاشتن آن در سرزميندرخت غرقد همان درخت ابوجهل است كه گويند يه -2
هاي آنها نيز  ديگر مناطق مسكوني خود بسيار مشتاق و عالقمند هستند. چون اين روايت در كتاب

 وجود دارد واهللا اعلم (م). 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بزرگترين عالمت قيامت: دوم باب

 ل يكم : ذكر اجمالي عالمات قيامتفص

 فصل دوم : جنگ بزرگ اسالم و روميان 

 فصل سوم : احاديث و روايات مسيح دجال

 بن مريم فصل چهارم : نزول عيسي

 فصل پنجم : پيدايش يأجوج و مأجوج

 گويد  فصل ششم : حيواني از زمين خارج گشته و با مردم سخن مي

 فصل هفتم : طلوع خورشيد از مغرب

 شود صل هشتم : دودي كه در آخرالزمان پيدا ميف

 خيزد فصل نهم : آتشي كه قبل از قيامت از انتهاي عدن برمي





 
 

 ذكر اجمالي عالمات قيامت : فصل يكم

كه كند كه گويد: در غزوه تبوك درحالي ميروايت  بن مالك اشجعي بخاري از عوف
 بود، به خدمتش رسيدم كه فرمودند:در قبه أدم ايستاده  صرسول خدا

المقدس، مرگي كه  بيت  سيدن قيامت، شش چيز را بشمار: وفات من، فتحقبل از ر«
67Fگيرد همچون قعوص گوسفندان شما را در برمي

، فراواني و كثرت مال تا جايي كه فرد 1
اي كه بال استثناء وارد همه منازل عرب  گيرد و هنوز ناراحت است، فتنه صد دينار مي

68Fگردد مي

گيرد و هنوز ناراحت است،  ه فرد صد دينار مي، فراواني و كثريت مال تا جايي ك2
گردد، سپس صلحي كه بين شما و روميان  اي كه بالاستثناء وارد همه منازل عرب مي فتنه

سرباز  12000گيرد، ولي با آنها با لشكري كه هشتاد پرچم داشته و زير هر پرچم  انجام مي
69Fكنند قرار دارد بامدادان به شما حمله مي

3. 
 صكنند كه رسول خدا مسلم از طريق قتاده سدوسي از ابوهريره نقل ميامام احمد و 

 فرمودند:
قبل از شش حادثه به كارنامه اعمال خود رسيدگي كنيد: قبل از طلوع خورشيد از «

ها و  مغرب، ظهور دجال، دخان، دابه االرض و وقت انزواي مردم به علت كثرت فتنه
 .70F4»فرارسيدن قيامت

                                           
 كشد. رسيده و سريعاً آنها را مي قعوص گوسفندان : مرضي است كه به گوسفندان -1

اند. چون تمام منازل مسلمانان و عرب  ويزيون را در تطبيق اين فتنه زدهبعضي از دانشمندان مثال تل -2
 نصيب نبوده و از شرش درامان نمانده است واهللا اعلم (م). از اين فتنه و اين جعبه جادويي بي

باشد. اين روايت نزد ابوداود و ابن ماجه و طبراني نيز وجود  نفر مي 960000يعني تعداد لشكر آنها  -3
 تر روايت كرده است. آن را طوالنيا اين تفاوت كه ابوداود كمي دارد. ب

مسلم و مسند احمد تكرار شده اين حديث به لفظ ديگري نيز روايت شده ولي به همين معنا در  -4
 است.
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كند كه فرمود: در حالي كه ما از قيامت ياد  بن اسيد روايت مي امام احمد از حذيفه 
پرسيدند: چه بحثي داريد؟ گفتيم: در  بر ما وارد شده و مي صكرديم، رسول خدا مي
 كنيم. فرمودند: رد قيامت صحبت ميمو

عالمت را ببينيد: دخان، دجال، دابه، طلوع خورشيد از  10رسد تا اينكه  قيامت نمي«
بن مريم يأجوج و مأجوج و سه خسوف يكي در مغرب و يكي در  سيمغرب، نزول عي

العرب و آخرينشان آتشي است كه در عدن برپا شده و مردم را به  مشرق و يكي در جزيره
 .71F1»دهد سوي صحراي محشر سوق مي

آتشي كه در عدن برپا شده و مردم را به طرف صحراي محشر «در روايتي آمده است: 
 .72F2»شود ايستد و هر جا خوابيدند با آنها متوقف مي دند ميايستا راند هر جا  مي

 جنگ بزرگ اسالم و روميان :فصل دوم

كنند كه گفت: طوفان سرخي در كوفه  امام مسلم و احمد از يسيربن جابر روايت مي
بود، بر » اي عبداهللا بن مسعود قيامت فرارسيده است«شدت گرفت. مردي كه ورد زبانش 

 كه تكيه داده بود، نشست و فرمود: وي وارد شد. عبداهللا
رسد مگر زماني كه نه ميراثي تقسيم شود و نه غنايم جنگي مردم را  قيامت نمي«

سپس با دست به طرف شام اشاره نمود و فرمود: دشمني كه جهت جنگ » خوشحال كند
وم شود گفت: منظورت ر آيند و مسلمانان نيز با آنها وارد معركه مي با مسلمانان گردهم مي

است؟ فرمود: آري، در اين جنگ درگيري سختي رخ خواهد داد، گروهي از سپاه اسالم 
پيمان بسته كه زندگي خود را در گروه پيروزي بر دشمن بگذارند و وارد معركه شده 

گيرند و آن گروه از  جنگند تا شب فرارسيده و هيچ كدام از طرفين نتيجه نمي آنقدر مي

                                           
 تفصيل همه اين عالمات خواهد آمد. -1

يت كرده است. اين روايت امام احمد است. مسلم نيز از حذيفه به صورت مرفوع و موقوف روا -2
 گويد : حديث حسن صحيح است. ذي مياند. ترم اصحاب هم آن را روايت كرده
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كنند كه  ديگر با همين هدف وارد شده و تا شب مبارزه ميرود، فردايش گروهي  بين مي
افتد و  رود. روز سوم نيز همين اتفاق مي بدون نتيجه همه گروه متالشي شده و از بين مي

جمعي و همگي بر روميان حمله كرده و آنها را  در روز چهارم مسلمانان به صورت دسته
ز سابقه نداشته است يا فرمود: دهد كه هرگ شكست داده و چنان كشت و كشتاري رخ مي

گذرد، قبل  اي از باالي اجساد مردگان مي ديگر تكرار نخواهد شد، تا جايي كه وقتي پرنده
ميرد و وقتي آمارگيري  مرگ شده و مي از اينكه به آخر برسد، از ترس و وحشت دق 

ر نيز باقي اي كه صد مرد جنگجو داشته از آنها حتي يك نف بينند كه خانواده كنند، مي مي
نمانده است. كدامين غنيمت خوشحالشان كند و چگونه ميراث تقسيم كنند. در اين حالت 

رسد: دجال به ديار و اهل و فرزندانشان حمله  تري مي اسفناك است كه خبر وحشتناك
روند، در مقدمه لشكرشان  كرده است، هر چه در دست دارند رها كرده و به طرفش مي

من نام، نام پدران، نام «فرمود:  صفرستند كه رسول خدا ميسواره را به جلو  10
 .»بهترين سواران روي زمين هستند دانم. آنها در آن زمان هايشان را مي اسب

 احاديث و روايات مربوط مسيح دجال : فصل سوم

 هايش گفت: كند كه به همسايه ت ميرواي بن عامر انصاري امام احمد از هشام
نزديكتر  صرويد كه نه نسبت به من به رسول خدا رادي ميشما به جاي من نزد اف

 شنيدم كه فرمود:  صاند. من از رسول خدا كرده اند و نه حديثش را بهتر درك مي بوده
 .»زرگتر از ظهور دجال وجود ندارداي ب از زمان خلقت آدم تا قيامت، مسئله«

د كه او نزد فاطمه كن امام مسلم از عامربن شرحبيل شعبي ـ شعب همدان ـ روايت مي
بنت قيس، خواهر ضحاك بن قيس يكي از زناني كه در اوايل امر هجرت كرده بود، رفته 

 صخواهم حديثي را برايم روايت كني كه خودت شخصاً از رسول خدا و گفت: مي
. عامر گفت: آري، روايت شنيده باشي. فاطمه گفت: اگر بخواهي همين كار را خواهم كرد

 كن. گفت:
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73Fالمغيرهبا ابن 

كه يكي از بهترين جوانان قريش در آن زمان بود ازدواج كردم. او در  1
مجروح شد و وقتي بيوه شدم. خواستگاراني از صحابه به  صاولين غزوه رسول خدا

مرا براي اسامه  صسراغم آمدند كه عبدالرحمن بن عوف يكي از آنها بود و رسول خدا
هر «گفته است كه:  صدم كه رسول خدابن زيد خواستگاري نمود. چون من شنيده بو

، گفتم اختيار من در دست شماست، »كس مرا دوست دارد، بايد اسامه را نيز داشته باشد
 .»بيني ببند را با هر كس صالح ميعقدم 

دار از انصار بود كه دستش در  شريك زني سرمايه شريك برو (ام  فعالً به منزل ام :فرمود
نه، اين كار  :شدند) قبول كردم. دوباره فرمود زيادي بر او وارد ميراه خدا باز بود و مهمانان 

ترسم ناخواسته روسريت  شود و من مي شريك رفت و آمد زياد مي  را نكن در منزل ام
بيفتد يا لباست باال رود و مردم عورتت را ببينند و خوشت نيايد. نزد پسر عمويت عبداهللا 

فهر قريش و هم قبيله فاطمه بود) و من به منزل او  بنيمكتوم برو (او مردي نابينا از  بن ام
به  74F2»الصالة جامعة«ندا زد  صام تمام شده بود كه منادي رسول خدا منتقل شدم. عده

نماز گزاردم. بعد از نماز رسول  صمسجد رفته و در صف زنان ايستاده و با رسول خدا
 :ر جايشان بنشينند و فرموداي خندان بر منبر نشسته و دستور داد همه س با چهره صخدا

به خدا  :دانند. فرمود خدا و رسولش بهتر مي :ام؛ گفتند دانيد چرا شما را جمع كرده آيا مي
خواهم شما را بترسانم. تميم  خواهم شما را به كاري تشويق كنم و نه مي سوگند، نه مي

ني را تعريف داري كه نصراني بوده است مسلمان شده و با من بيعت كرده است، او داستا

                                           
ابوحفص بن عمروبن مغيره كه تا خالفت عمر زنده بود است و بر اساس روايت ديگري از مسلم فاطمه  -1

 از وي سه طالقه شده بود. او در جنگ بدر زخمي شده، ولي وفات نكرد و فاطمه در اينجا بعضي از
ان قريشي بوده را ذكر و اينكه از بهترين جوان صفضايلش از جمله شركت در اولين غزوه رسول خدا

 نموده است.

خواست مردم را جهت امري فراخواند و آنها را در مسجد جمع نمايد،  مي صهر گاه رسول خدا -2
 برد. ايشان اين لفظ را به كار ميمنادي 
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ام، تطابق دارد. او چنين  كند كه با چيزهايي كه من در مورد مسيح دجال به شما گفته مي
اند كه طوفان و امواج  هاي لخم و جزام سوار كشتي شده نفر از قبيله 30با  :كند تعريف مي

ه اند، نزديك جزير اي رسيده دريا آنها را يك ماه در دريا سرگردان كرده است و به جزيره
اند. در بدو ورود، با حيواني  هاي كشتي سوار شده و وارد جزيره شده لنگر انداخته و بر قايق

بزرگ و پرمو روبه رو شده كه از كثرت موهايش سرش از دمش مشخص نبود. به او 
به  :جساسه چيست؟ گفت :ام. گفتند واي به حالت تو چه هستي؟ گفت من جساسه :گفتند
يد كه مشتاق شنيدن اخبار شماست. وقتي اسم آن مرد را برد، اين مرد در دير برو طرف

ترسيديم كه خود شيطان باشد. به سرعت به طرف دير رفته و وارد شديم كه ناگهان با 
بزرگترين انساني كه تا به حال ديده بوديم، برخورد كرديم. او خيلي محكم بسته شده بود، 

واي به حالت تو چه  :ته بودند. گفتيمهايش به دور گردنش و پاهايش را با آن بس دست
ما مردماني از عربيم كه  :ايد مرا بشناسيد. شما كه هستيد؟ گفتيم شما توانسته :هستي؟ گفت

هاي  ايم و طوفان و امواج ما را به اينجا كشانده است با استفاده از قايق بر يك كشتي بوده
كثرت موهايش سرش از دمش ايم كه با حيواني پرمو كه از  كشتي وارد اين جزيره شده

جساسه  :ام. گفتيم من جساسه :مشخص نبود برخورد كرديم و گفتيم تو چه هستي؟ گفت
به سوي اين مرد در دير برويد كه مشتاق شنيدن اخبار شماست و چون از  :چيست؟ گفت

از  :او ترسيده بوديم و فكر كرديم شيطان است، به سرعت خودمان را به تو رسانديم. گفت
آري.  :دهد؟ گفتيم آيا ثمر مي :پرسي؟ گفت از كدامين شأنش مي :بيسان بگوييد؟ گفتيمنخل 
است كه ثمرش قطع شده و ديگر ثمر ندهد. گفت: از درياچه طبريه بگوييد. نزديك  :گفت

پرسي: گفت: آيا هنوز آب دارد؟ گفتيم: آري آبش زياد است و  گفتيم: از كدامين شأنش مي
كنند. گفت: به زودي آبش تمام خواهد شد. گفت از چشمه  زي مياطرافيان با آبش كشاور

75Fزعر

پرسي؟ گفت: آيا هنوز آب دارد و مردم با آبش  بگوييد. گفتيم: از كدامين شأنش مي 1
كنند. گفت: از  كنند؟ گفتيم: آري آبش زياد است و مردم با آبش كشاورزي مي كشاورزي مي

                                           
 ي روستايي به همين نام.ديكاي است در شام در نز زعر چشمه -1
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تيم: در مكه مبعوث شده و به مدينه هجرت نبي اميين بگوييد كه چه كار كرده است؟ گف
كرده است. گفت: آيا عرب با او جنگيده است؟ گفتيم: آري، و به او خبر داديم كه او بر 

كنند. گفت: آيا چنين شده است؟ گفتيم:  هاي اطرافش پيروز شده و از او پيروي مي عرب
من خودم را به شما كنند و  آري. گفت: خير و صالح آنها در اين است كه از وي پيروي 

كنم! من مسيح دجال هستم و نزديك است كه اجازه خروج بگيرم و وقتي خارج  معرفي مي
روز هيچ روستايي نخواهد ماند مگر اينكه واردش شوم به جز  شوم، در عرض چهل شبانه

اند و هر گاه بخواهم وارد يكي از اين دو بشوم،  مكه و طيبه كه اين دو بر من حرام شده
گيرد و بر هر دري از درهاي اين دو نگهباناني از  اي با شمشيري برنده جلوم را مي فرشته

با نيزه به منبر كوبيد و گفت طيبه اينجاست، طيبه  صاند. رسول خدا فرشتگان گماشته شده
اينجاست، طيبه اينجاست طيبه اينجاست (يعني مدينه). اي مردم، آيا اين سخنان را قبالً از 

فتند: آري. فاطمه: من از سخنان تميم خوشم آمد و خوشحالم كه با سخنان ايد گ من شنيده
من در مورد دجال و مكه و مدينه مطابقت دارد. آگاه باشيد كه او در درياي شام يا در 

آمد، او از طرف مشرق خواهد  درياي يمن است. خير، بلكه او را از طرف مشرق خواهد
 آمد.

76Fام دهحفظ نمو صسول خدافاطمه گويد: من اين حديث را از ر

1. 
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بخاري از عبداهللا بن عمر

كنم. ناگهان مردي گندمگون با موهايي صاف كه از  در خواب ديدم كه طواف كعبه مي
چكيد را ديدم. پرسيدم: اين كيست؟ گفتند: ابن مريم، سپس  هاي آب مي موهايش قطره

پوستي شدم كه موهاي مجعدي داشته و يكي از  سرخ رفتم و متوجه مرد تنومند
هايش كور بود و همچون انگوري نمايان شده بود. گفتند: اين دجال است. ابن قطن  چشم
 تر است. ي از همه ردم به او شبيهخزاع

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي احمد از عبداهللا بن عمر
                                           

 ت احمد، ابوداود، ترمذي و نسائي.به رواي -1
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اند و من بهتر از همه پيشينيان او را  كردههمه پيامبران دجال را براي امتشان توصيف 
توصيف خواهم نمود. او يك چشم است و خداوند تعالي يك چشم نيست، چشم 

77Fراستش همچون انگوري باال آمده است

1. 
در مورد دجال سؤال شد.  صكند كه از رسول خدا ترمذي از ابن عمر روايت مي

 فرمودند:
دجال يك چشم دارد، چشم راستش  آگاه باشيد كه خداوند شما يك چشم نيست و«

 .78F2»همچون انگوري باال آمده است
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از انس نقل مي

پيامبري نيامده مگر اينكه امتش را از يك چشم دروغگو (دجال) بيم داده است. آگاه «
باشيد كه او يك چشم است و خداوند شما يك چشم نيست و بين دو چشمش نوشته 

 .79F3»ه: كافرشد
 فرمودند: صكند كه رسول خدا بن مالك روايت مي امام احمد از انس

آيد، بر  كند مگر مدينه و مكه. به مدينه مي آيد و همه كره زمين را طي مي دجال مي«
80Fزار جرُف اند به شوره اي از فرشتگان ايستاده  هر دري از درهايش عده

هايش  رفته و خيمه 4
خورد كه در نتيجه همه مردان و  لرزد و تكان مي ه مرتبه سخت ميكند. مدينه س را برپا مي

 .81F5»روند زنان منافق به سويش مي

                                           
 اسناد اين حديث جيد (نيكو) است. -1

: حسن غريب از حديث بن هاي ترمذي نده و در بعضي از نسخهترمذي حديث را حسن صحيح خوا -2
عبداهللا، ابوبكر، عمر ثبت شده است. در اين باب احاديثي از سعد، حذيفه، ابوهريره، اسماء، جابربن 

 لتان بن عاصم نيز روايت شده است.عايشه، انس، ابن عباس و خ

 به روايت بخاري و مسلم. -3

 اي است در نزديكي مدينه منوره. هزار جرُف، منطق شوره -4

 در صحيح مسلم نيز شاهد دارد. -5
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 كند كه فرمود: بن سمعان روايت مي مسلم از نواس
در مورد دجال صحبت فرمود و آنقدر باال و  صدر يك بامداد آنقدر رسول خدا«

شد. به نزدش رفتيم. او كه هاي اطراف مدينه با پايين كرد كه ترسيديم او در نخلستان
! امروز صبح صخواهيد؟ گفتيم: اي رسول خدا فكرما را خوانده بود، فرمود: چه مي

هاي اطراف  آنقدر در مورد مسيح دجال سخن گفتيد كه ترسيديم او در همين نخلستان
مدينه باشد. فرمود: ترس من بر شما از چيزهايي غير از دجال است. اگر دجال در حيات 

يد، خودم با او طرف خواهم شد، و اگر بعد از من بيايد، هر كس بايد مواظب من بيا
خودش باشد و خداوند خليفه من بر همه مسلمانان است. او جواني با موهاي مجعد و 
فر است كه يكي از چشمانش برآمده است. او تقريباً شبيه عبدالعزي بن قطن از قبيله 

82Fخزاعه است

يل سوره كهف را بخوانيد. او در راه بين شام و . اگر به او برخورديد، اوا1
قدم  كند. اي بندگان خدا! استوار و ثابت عراق ظاهر شده و به چپ و راستش حركت مي

ماند؟ فرمود: چهل روز كه روز  ، چقدر در زمين ميصباشيد. گفتيم: اي رسول خدا
و روزي نيز به  كشد و روز بعدش به اندازه يك ماه اولش به اندازه يك سال شما طول مي

! آيا صاهللا اندازه يك هفته و بقيه ايامش همچون روزهاي شماست. پرسيديم: يا رسول
در آن روزي كه طولش يكسال است، نماز يك روز را بخوانيم فرمود: خير بلكه خودتان 

! سرعتش بر روي زمين چقدر است؟ صخدا اوقات را محاسبه كنيد. گفتيم يا رسول
راند. او نزد قومي رفته و آنها  ه باد پشتش افتاده و آن را به جلو ميفرمود: همچون ابري ك

پذيرند. بالفاصله رو به آسمان كرده  كند. آنها دعوتش را مي را به سوي خودش دعوت مي
دهد كه برويان! و  كند و به زمين دستور مي گويد ببار! و آسمان شروع به باريدن مي و مي

گردند، پشم و  وقتي شب هنگام حيواناتشان از چراگاه برميروياند.  زمين نيز بالفاصله مي
هايشان مملو از شير گشته و اجسامشان  مويشان به بلندترين حد ممكن رسيده و پستان

                                           
ده است وي تشبيه كردجال را به  صزيست و رسول خدا مي صمردي كه در زمان رسول خدا -1

 (م).
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حد فربه شده است. سپس نزد قومي ديگر رفته و آنها را به سوي خودش دعوت  بي
شوند  به چنان قحطي دچار ميپذيرند. آنها را رها كرده در حالي كه  كند، ولي آنها نمي مي

دهد كه  گذرد به آن دستور مي اي مي دهند. او از ويرانه كه همه داراييشان را از دست مي
ها بيرون آمده و همچون پيروي زنبورهاي عسل از ملكه  هايت را بيرون بريز، آن گنج گنج

را با شمشير  افتند. سپس مردي را در عنفوان جواني آورده و بدنش خود به دنبالش راه مي
كند كه فاصله هر قسمت با ديگري، به اندازه فاصله بين تيرانداز و هدفش  دو نيم مي

آيد. در  اي درخشان و خندان به طرفش مي كند، او با چهره است، ولي وقتي او را صدا مي
83Fكند. او در دو لباس زردرنگ مايل به قرمز اين حالت خداوند عيسي مسيح را مبعوث مي

1 
كه دو دستش را بر بال دو فرشته قرار داده در نزديكي مناره البيضاء در شرق در حالي 

كند و وقتي باال  آورد، از آن آب چكه مي آيد و وقتي سرش را پايين مي دمشق فرودمي
شود. بوي نفسش به هر  اي رنگي شبيه مرواريدها سرازير مي هاي نقره برد، از آن دانه مي

رسد. به دنبال دجال  اليه ديدش مي بوي نفسش تا منتهيكشد و  كافري برسد، او را مي
84رفته او را بر دروازه روستاي لدF

آيد كه از شرك  كشد و نزد مردمي مي دستگير كرده و مي 2
كند و با آنها در مورد درجاتشان در بهشت  اند، چهره آنها را پاك مي دجال درامان مانده

كند كه من مردماني را  ريم وحي ميبن م گويد كه ناگهان خداوند به عيسي سخن مي
ام كه هيچ ياراي مقابله با آنها را ندارد، بندگانم را به كوه طور پناه ده، و خداوند  فرستاده

شوند، اوايل آنها بر درياچة طبريه  اي سرازير مي يأجوج و مأجوج را فرستاده كه از هر تپه
گويند: زماني  رسند، مي شان ميهاي خورند و وقتي آخرين گروه گذشته و همه آب آن را مي

، حضرت مسيح و يارانش آنچنان محاصره صاينجا آب وجود داشته است. پيامبر خدا
شوند كه يك رأس گاو از صد دينار امروز شما، برايشان بهتر است. آنها به خدا پناه  مي
دهد كه همگي يك مرتبه  برند و خداوند كرمي را در گردن يأجوج و مأجوج قرار مي مي

                                           
 اند. دو لباسي كه با ورس و زعفران رنگ شده -1

 شود. دست حضرت عيسي مسيح كشته مياش دجال به  روستايي در فلسطين اشغالي كه بر دروازه -2
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گردند،  روند. سپس حضرت عيسي و يارانش به زمين برمي همچون يك نفر از بين مي
ولي حتي يك وجب از زمين را كه از بوي گنديده و وحشتناك آنها درامان مانده باشد نيز 

برند. خداوند پرندگاني را كه گردني همچون گردن  كنند. ديگر بار به خدا پناه مي پيدا نمي
داند منتقل  رند، فرستاده و اجساد آنها را به جايي كه خداوند ميشترهاي جسيم و قوي دا

هاي شهري و روستايي وارد  فرستد كه به همه خانه كنند. سپس خداوند باراني را مي مي
شود ثمراتت  شويد كه همچون آيينه پاك شود. به زمين گفته مي شده و زمين را طوري مي

يي كه گروه كثيري از مردم از يك عدد انار را برويان و بركاتت را بيرون بريز تا جا
گردد تا جايي  گيرند. بركت در شير حيوانات فراوان مي خورند و زير پوستش سايه مي مي

كند و گاو   كه يك شتر شيرده جهت سيراب نمودن عده كثيري از مردم كفايت مي
وهي از شود و حتي گوسفند شيرده نيز گر اي كافي مي شيردهي جهت سير نمودن قبيله

نسيم بسيار لطيف و نرمي را فرستاده  نمايد. در اين حالت خداوند مردم را سيراب مي
گيرد و فقط مردمان بد و  هاي مؤمن نفوذ كرده و روحشان را مي كه به زير بغل انسان

ها با يكديگر شهوتراني  ها در خيابان و راه مانند كه همانند چهارپايان و االغ شرور باقي مي
 .85F1»شود ميپا كنند و باالخره قيامت بر سر همين افراد بر  مي و جماع 

حديثي طوالني را  صكند كه روزي رسول خدا امام مسلم از ابوسعيد خدري نقل مي
 د كه از جمله سخنانش اين بود كه:در مورد دجال ايراد فرمودن

اطراف  زارهاي آيد كه ورود به مدينه بر او حرام شده است. به شوره او در حالي مي«
هاي زمان  رود. مردي كه او بهترين انسان زمانه است (يا يكي از بهترين انسان مدينه مي

دهم كه تو همان دجال مذكور در  گويد: شهادت مي رود و به او مي است) به سوي او مي
اش  گويد: اگر اين مرد را بكشم و دوباره زنده هستي. دجال مي صاحاديث رسول خدا

گويند: خير، دجال او را كشته و دوباره  ن مسئله متردد خواهيد ماند. ميكنم، باز هم در اي
گويد: به خدا سوگند! حال يقينم در مورد دجال  كند. مرد بعد از زنده شدن مي اش مي زنده

                                           
 به روايت احمد، ترمذي و ابن ماجه. -1
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لي اين بار دستش به او خواهد او را بكشد، و بودنش بيشتر شده است كه باز هم مي
 .»رسد نمي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا نقل مي ريامام مسلم از ابوسعيد خد
86Fرود. نگهبانانش آيد، مردي از مؤمنان به سراغش مي دجال مي«

جلو مرد را گرفته و  1
روم كه تازه آمده است.  گويد: به سراغ همين كسي مي روي؟ مرد مي پرسند كه كجا مي مي
ما مخفي و پنهان گويد: پروردگار  گويند: آيا به پروردگار ما ايمان نداري؟ مرد مي مي

87Fنيست

گويد: مگر خداوند به شما دستور  خواهند او را بكشند كه يكي از آنها مي . مي2
برند. وقتي مرد مؤمن او را  اش نكشيد. او را نزد دجال مي نداده كه كسي را بدون اجازه

از روي خبر  صزند: اي مردم! اين همان دجالي است كه رسول خدا بيند، فرياد مي مي
كاري  دهد كه سر و صورتش را شكسته و شديداً او را كتك ت. دجال دستور ميداده اس

دهد: تو همان مسيح دجال  آوري؟ جواب مي پرسد: آيا به من ايمان مي كنند و از او مي
دهد كه شمشير را بر فرق سرش گذراند و او را به دو نيم تقسيم كنند و  هستي. دستور مي

ايستد.  مي   دهد: برخيز. مرد برخاسته ند. دستور ميز خودش بين دو قسمت بدنش قدم مي
گويد: حال اطمينانم به دجال بودنت بيشتر  آوري؟ مرد مي پرسد: آيا به من ايمان مي مي

گويد: اي مردم! او اين كار را به جز با من  كند و مي شده است. مرد مؤمن رو به مردم مي
مؤمن را سر ببرد كه فاصله بين  خواهد مرد با هيچ كس ديگري نخواهد كرد. دجال مي

گردد، دست و پايش را گرفته و او را  گلويش و فكش به مس تبديل شده و موفق نمي
كنند او به جهنم پرت شده در حالي كه او وارد بهشت شده  كند مردم گمان مي پرت مي

 فرمود: اين مرد بزرگترين شهيد نزد پروردگار جهانيان است.  صاست. رسول خدا
كس به اندازه من در مورد  كند كه گفت: هيچ بن شعبه نقل مي سلم از مغيره امام م

كرد. پيامبر فرمود: نگران چه هستي او به تو ضرري  سؤال نمي صدجال از پيامبر اكرم

                                           
 كنند. مسلحي كه از دجال دفاع مي مردان -1

 تواند ادعاي خدايي كند (م). نمي ه هيچ موجوديآنقدر واضح و آشكار است ك صفات خداوند -2
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اي از آب را به همراه دارد.  گويند كه او انواع غذاها و رودخانه رساند. گفتم: مي نمي
 .88F1»ن چيزها كمتر استاو در برابر خدا از اي«فرمود: 

هيچ كس به اندازه من در مورد  :كند كه گفت بن شعبه روايت مي  مسلم همچنين از مغيره
 :سؤالت چيست؟ گفتم :فرمود صكرد. رسول خدا سؤال نمي صدجال از پيامبر خدا

 :اي از آب را به همراه دارد. فرمود  هايي از نان و گوشت و رودخانه گويند كه دجال كوه مي
 .89F2»در برابر خدا از اين چيزها كمتر است او«

برخي از علما، از جمله ابن حزم ظاهري، امام طحاوي و ديگران با استناد به اين 
اند كه او فقط مردم را با اين  حديث كارهاي دجال غير واقعي و خيالي توصيف كرده

بيش  بازي بندي و شعبده  دهد. در حالي كه كارهاي وي نوعي چشم  كارها فريب مي
تواند حقيقت  گويد: كارهاي دجال نمي نيست. شيخ ابوعلي جبايي، شيخ معتزله، چنين مي

ي العاده يك ساحر شبيه به كارها  داشته باشد؛ زيرا در اين صورت كارهاي خارق
 شود. العاده يك پيامبر مي خارق

و كند  قاضي عياض به اين استدالل چنين پاسخ داده است: دجال ادعاي خداوندي مي
ه از وي مشكلي العاد اين با بشر بودنش منافات دارد. به همين دليل سر زدن كارهاي خارق

 كند. را ايجاد نمي
طوائف كثيري از جمله خوارج، جهميه و بعضي معتزله، خروج دجال را به طور كلي 

كنند كه با اين كار خود را از زمره علما و  منكر شده و همه احاديث وارده را رد مي
به » صحت«كنند كه در  اند؛ زيرا آنها احاديثي را رد مي ندان اسالمي خارج نمودهدانشم

اتفاق علما به حد تواتر رسيده است. البته ما فقط به قسمتي از اين احاديث جهت تبيين 
 ايم واهللا اعلم. امر اكتفا نموده

                                           
تر از آن  كند، خيلي ناتوان يعني دجال با همه قدرتي كه خداوند جهت امتحان بندگان به وي عطا مي -1

 خلص و مؤمن خدا را فريب دهد (م).است كه بندگان م

 ر باب استئذان و به روايت بخاري.به روايت مسلم د -2
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 گيري نتيجه
له دجال و كارهاي گردد اين است كه خداوند به وسي آنچه از احاديث گذشته روشن مي

كند. طبق احاديث مذكور، كساني كه دعوتش را  اش، بندگان را امتحان مي العاده  خارق
دهد كه انواع  دهد كه بر آنها باران ببارد و به زمين دستور مي بپذيرند، او به آسمان دستور مي

ن چاق شده ها را بروياند كه خود و چهارپايانشان از آن بخورند و گوسفندانشا سبزي و علف
گردند و در مقابل كساني كه دعوتش را نپذيرند، دچار  هايي پرشير به منزل برمي و با پستان

قحطي، خشكسالي و تنگدستي شده، چهارپايانشان از بين رفته و در اموال و انفس و 
هايي به همراه دارد همچون زنبوراني كه به دنبال   گردد و گنجينه ثمراتشان نقص ايجاد مي

بندي  گرداند، هيچ كدام از اينها چشم اند، و جواني را كشته سپس زنده مي خود راه افتادهملكه 
و شعبده نيست، بلكه حقيقتي است كه خداوند در آخرالزمان بندگانش را با آن آزمايش 

تر شده و  يابند و مؤمنان واقعي مؤمن كند كه بسياري گمراه و بسياري ديگر هدايت مي مي
 شوند. تر و كافر مي رياكار گمراه مؤمنان دروغين و

او در برابر خدا از اينها كمتر «بر همين مبنا قاضي عياض و ديگران معناي حديث 
اند؛ زيرا عالمات  را به عدم قدرت وي در گمراه كردن مؤمنان واقعي تفسير كرده» است

بين دو دهد، ولي  نقص، ظلم، و جور در او آشكار است. هر چند او خوارقي را انجام مي
جهت اثبات حسي بودن اين كلمه حروف  صكه رسول خدا» كافر«چشمش نوشته شده: 

هاي او كور بوده كه بسيار شنيع  (ك ف ر) را تعيين كرده است. همچنين يكي از چشم
همچون آب بيني بر ديواري سفيد باال «همچون انگوري باال آورده است و در روايتي 

 و شنيع بودنش است. ه از زشت بودنكه كناي» آمده است
در بعضي از احاديث روايت شده است كه چشم چپش كور و بعضي ديگر چشم 

 ه بايد گفت سه احتمال وجود دارد:اند در اين بار راستش را كور دانسته
 يكي از دو روايت صحيح نباشد. -1
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كوري در اينجا به معناي نقص و عيب است نه كوري مطلق و در هر دو چشم  -2
 . وجود دارد

است  ها كور است و ديگري به اعتبار تك بودنش كور خوانده شده يكي از چشم -3
 و اهللا تعالي اعلم بالصواب.

هاي عجيب، ادعاي  شايد كسي بپرسد كه دجال با اين همه شر، فجور، توانمندي
اند، چه حكمتي دارد كه  دروغين خدا بودنش و با اينكه همه پيامبران از او برحذر داشته

روغگو د در قرآن كريم هيچ نامي از او نبرده و مردم را از او برحذر نداشته و دخداون
 بودنش را اعالم نكرده است؟

 توان به اين سؤال پاسخ داد: ت ميبه چند صور
 : خداوند در آية:يكم

ٍَاَاَاۡ  ﴿  ّۡ ُُ َ�ۡفًسخ ِِيَ�ُٰاَهخ لَۡم تَُ� ََ يَاَف  ََ ِ ّن ََ   ِٰ ََ ا ٍَ ِ� َ�ۡعُض 
ۡ
ََ يَۡ ۡو َكَسبَۡ  يَۡو

َ
اِّ َ�ۡبُل أ

 .]158[األنعام:  ﴾�ِ�إ ِِيَ�ٰاَِهخ َلۡ�ٗ 
آورند) اما  رسد (و مردم اجباراً ايمان مي هاي پروردگارت فرامي اي از نشانه روزي كه پاره«

ند ا اند يا با وجود داشتن ايمان خبري نيندوخته ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان نياورده
 .»ان نخواهد داشتسودي به حالش

كند كه  به دجال اشاره كرده است كه ترمذي در تفسير اين آيه از ابوهريره روايت مي
 فرمودند: صرسول خدا
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نياورده يا با وجود داشتن   هنگام وقوع سه حادثه، ديگر ايمان كساني كه از قبل ايمان
دابه، و طلوع رسد: ظهور دجال، ظهور  اند، سودي به آنها نمي ايمان خيري نيندوخته

90Fخورشيد از طرف مغرب

1. 
بن مريم خواهد آمد، حضرت  : طبق احاديث سابق و آنچه در باب نزول عيسيدوم
رساند كه نزول حضرت  مسيح از آسمان فرود آمده و دجال را به قتل مي  عيسي
 فرمايد: آن مذكور است. خداوند ميدر قر عيسي

﴿ ِ َُۡقَاخ �لَۡمِسيحَ َوقَۡول َُقُوهُ َوَاخ َصقَُبوهُ َوَ�ِٰ�ّ  ِهۡم ِِّّخ َ� ِ َوَاخ َ� َّ ََُسوَل � َّ َمۡر�ََم  ِعَۡ� �ۡ�
 َّٖ ْ �ِيهِ َِۡ� َش َُقَُفوا َّ �ۡل ِي َّ ِ   ُشّبَِه لَُهۡم  �ّن � ّّ  �ّ�َِبخَع �ّۡا

َّ ّۡ ِعۡق�  ِِ َوَاخ ّاِۡاُه  َاخ لَُهم ِِهِۦ ِا
َُقُوهُ يَتِيَاۢ�  �َ١  ُ َّ ََّ�َعُه � َِيمٗ َِل  ُ َعزِ�ًزا َح َّ َن �

ََ َّ  ١خ  َِِ�ۡهِ� َو ِ ِٰب ِ َٰ َِ ۡهِل �ۡۡ
َ
ّۡ أ �ن ّاِ

ۡۡتَِ�َٰمةِ يَُ�وُن َعقَۡيِهۡم َشِهيدٗ  � ََ ّ ِِهِۦ َ�ۡبَل َمۡوتِهِۦٱ َوَ�ۡو ََ  .]159-157[النساء:  ﴾١ا َ�ُۡنِا
ايم در حالي كه نه او را كشتند  تهو گفتارشان به اينكه ما عيسي پسر مريم پيغمبر خدا را كش«

اند يا  و نه به دار آويختند وليكن بر آنها مشتبه شد (يعني نفهميدند كه آيا حضرت مسيح را كشته
كس ديگري) و كساني كه درباره او اختالف پيدا كردند همگي راجع به او در شك و گمانند. 

كنند و بدانيد كه يقيناً و قطعاً او را  آنها آگاهي بدان ندارند و تنها از حدس و گمان پيروي مي
اند * بلكه خداوند او را به سوي خود باال برده است و خداوند چيره و حكيم است * و  نكشته

ستاخيز بر آنها كسي از اهل كتاب نيست مگر اينكه پيش از مرگش به او ايمان آورده و روز ر

 .»گواه خواهد بود
گردد؛ يعني او  برمي اين است كه به عيسي »قبل موته«قول راجع در تفسير ضمير 

به زمين آمده و اهل كتاب (يهود و نصاري) كه دو عقيده كامالً متضاد در موردش دارند 
اند و يهود او را، نعوذباهللا،  آورند. نصاري او را به درجه خدايي رسانده به او ايمان مي

                                           
حدثنا عبد بن محيد، حدثنا يعلی بن حديث را به اين صورت ذكر كرده است : امام ترمذي سند اين  -1

نيز (حسن  درجه حديث را صهريره، عن النبی حازم، عن ابی عبيد، عن فصيل بن غزوان، عن ابی

 صحيح) اعالم كرده است.
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فرود آيد، هر دو گروه به بطالن كنند و چون او قبل از قيامت به زمين  ولدالزنا معرفي مي
برند و بر اين اساس ذكر عيسي مسيح كه مسيح هدايت و  عقيده خويش پي مي

اي است به ذكر مسيح دجال كه در طرف دوم معادله قرار  خوشبختي است، در قرآن اشاره
دال بر  دارد و مسيح كفر و گمراهي است. عرب نيز عادتاً يكي از ضدين را ذكر كرده كه

 باشد. ديگري نيز مي وجود
: عدم ذكر دجال در قرآن به علت تحقير او است. او كه بشري بيش نيست، به سوم

كند. در حالي كه خداوند از هر عيب و نقصي مبرا و  بهتان و دروغ، ادعاي خداوندي مي
تر و ناچيزتر از آن است كه در قرآن  ارزش بي پاك است. پس مسئله او نزد خداوند

هايشان  ن پيامبران از جالل و عظمت پروردگار دفاع نموده و او را به امتذكر شود، ليك
اش را نخورند و اخبار پيامبران و  كننده ها و كارهاي گمراه معرفي كرده تا مردم فريب فتنه

از چگونگي ظهور وي آنقدر  صدر رأس آنها سيدالمرسلين حضرت محمد مصطفي
 گذارد. را باقي نمي اي هيچ شبهه متواتر و فراوان است كه جاي

شايد پرسيده شود: پس چرا خداوند داستان فرعون را در قرآن ذكر نموده است. در 
 كند كه گفته است: د از وي نقل ميحالي كه او نيز ادعاي خدايي كرده است. خداون

﴿ ٰ َ�ۡ
َ
نهُ�ُم �ۡ� ََ َّخ  

َ
 .]24[النازعات:  ﴾�
 .»ن پروردگار بلندمرتبه شما هستمم«

ّه ﴿
َ
� َ ّۡ َِِ�ٰه  َ�ۡ�ِيَٰ  َاخ َعقِۡمُ  َُۡ�م ّاِ

 .]38[القصص:  ﴾َهخ �لَۡمَ�ُ
 .»ام اي مردم! من پروردگاري به جز خودم را براي شما نيافته«

بايد گفت: مسئله فرعون به پايان رسيده است و دروغ بودن ادعايش بر هر مؤمن و 
ينده است و خداوند عاقلي ثابت و آشكار گشته است، ولي مسئله دجال مربوط به آ

نمايد و عدم ذكرش در قرآن به علت حقير دانستن  بندگانش را با آن آزمايش و امتحان مي
وي و آزمايش كردن مردم به وسيله وي است. هر چند بطالن ادعايش آنقدر واضح و 

 ازي به ذكرش در قرآن وجود ندارد.روشن است كه ني
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ن سخنانش آنقدر واضح و روشن است و در اينجا نيز بطالن ادعاي دجال و دروغ بود
آنقدر در وجود او نقص و بدي وجود دارد كه خداوند مطمئن است مؤمنان راستين 
فريب او را نخواهند خورد، بلكه برعكس ادعاي دروغين او باعث تقويت ايمان مؤمنان و 

 از طرف آنها خواهد شد. صتصديق احاديث رسول اكرم
كند، مرد  نها مرد مؤمن را كشته و دوباره زنده ميبه همين خاطر زماني كه دجال آ

ام. تو همان كور  تر شده گويد: به خاطر سوگند، حال به دجال بودنت مطمئن مي
 در موردش با ما سخن گفته است. صدروغگويي هستي كه رسول خدا

91Fمسئله ابن صياد

1 
در «ر است كردند او دجال اكب  گمان مي در مورد ابن صياد نيزد كه بعضي از صحابه

در صحيحين ثابت شده است » حالي كه چنين نيست و او دجال كوچكي بيش نبوده است
كه او با ابوسعيد خدري در راه مدينه و مكه همسفر شده و اظهار داشته از اينكه مردم به او 

مگر پيامبر  :گويند به ستوه آمده و خسته شده است. سپس به ابوسعيد گفت دجال مي
ام  شود. در حالي كه من در مدينه متولد شده كه دجال وارد مدينه نمي نگفته است صاكرم

دار نخواهد شد، ولي من داراي فرزنداني هستم و اينكه او كافر است و من  و اينكه او بچه
دانم جايش  ام، ولي با اين وجود من نسبت به وي از همه مردم آگاهترم و مي مسلمان شده

 پيشنهاد داده شود كه دجال باشم. آيد كه به من كجاست و بدم نمي
داستان ابن صياد  بدر احاديث متعددي از جمله روايت مسلم از عبداهللا بن عمر 

و چند نفر ديگر  صبه اين صورت ذكر شده است: عمربن خطاب همراه با رسول خدا
به سراغ ابن صياد رفتند و او كه تازه به سن بلوغ رسيده بود، مشغول بازي كردن با 

نشد كه رسول  صبني مغاله بود و متوجه حضور رسول خدا  ي ديگر نزد قلعهها بچه
 صدهي كه من رسول خدا با دستش بر پشت او زد و فرمود: آيا گواهي مي صخدا

                                           
 داند. كه غيب را مي كرد آمدند و گمان مي نام وي صاف است و گروهي از جن به نزد وي مي -1
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سوادان هستي و او به رسول  دهم كه تو پيامبر بي ابن صياد گفت: گواهي ميهستم؟ 
او را رد  صم؟ رسول خداهست صدهي كه من پيامبر خدا گفت: آيا گواهي مي صخدا

از او پرسيد: چه  صآورم. سپس رسول خدا كرد و فرمود: به خدا و پيامبرانش ايمان مي
اي، سپس رسول  كند؟ گفت: خبرهاي راست و دروغ را. فرمود: قاطي كرده دريافت مي

92Fام. گفت: حتماً دخان است فرمود: چيزي را برايت مخفي كرده صخدا

فرمود: خفه شو  1
! اجازه صاهللا فرمود: يا رسول خودت تجاوز نخواهي كرد. عمربن خطابكه از حد 

تواني و اگر نباشد،  فرمود: اگر دجال باشد، تو نمي صبده تا گردنش را بزنم. رسول خدا
 خيري در كشتنش نيست.

 درامان ماندن از فتنه دجال
 پناه بردن به خداوند از فتنه او: -1

ثبت رسيده است كه او در نماز از فتنه  به صدر احاديث بسياري از رسول خدا
 تش را نيز به آن امر فرموده است:برده و ام دجال به خداوند پناه مي

نَةِ الْ « ِ ومن فِتْ ربْ قَ نَّمَ و من فتنة القرب الْ هَ ابِ جَ ذَ وذُ بك من عَ عُ ى نَ ِنِّ مَّ إ هُ يَا ـللَّ حْ مَ

الْ  مَ ـوَ نَةِ الْ ـمَ ِتْ الِ ـاتِ ومن ف جَّ يحِ الدَّ سِ  .93F2»مَ

 حفظ آياتي از سوره كهف: -2
 فرمودند: صكند كه رسول خدا ابوداود از ابودرداء روايت مي

                                           
 دخان را برايش در نظر گرفته بود. صرسول خدا -1

بن مالك، ابوهريره، عايشه،  مستحب است كه اين دعا بعد از تشهد آخر خوانده شود. حضرت انس -2
اند. امام ذهبي  وقاص، و عبداهللا بن عمروبن العاص، اين حديث را روايت كرده ابن عباس، سعدبن ابي

 متواتر ثابت است. دجال در احاديثگويد : استعاذه از 
ه مسيح دجال به تو ترجمه دعا : خداوندا! از عذاب جهنم، فتنه و عذاب قبر، فتنه زندگي و مرگ، فتن

 آورم. پناه مي
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 . »آيه اول سوره كهف را حفظ نمايد، از فتنه دجال درامان خواهد ماند 10كسي كه «
 و در روايتي آمده است:

 .»ايدكسي كه اواخر سوره كهف را حفظ نم«
 ها هم آمده است:  در بعضي روايت

 . »اول سوره كهف سه آيه«
 در روايتي ديگر آمده است: 

 .94F1»كسي كه ده آيه از سوره كهف را حفظ نمايد، از دجال درامان خواهد ماند«
 امت در مدينه منوره و مكه مكرمه:اق -3

 صكنند كه رسول خدا بخاري و مسلم از حديث امام مالك از ابوهريره روايت مي
 فرمودند:

طاعون و دجال جلوگيري  اند كه از ورود ارده شدهبر درهاي مدينه فرشتگاني گم«
 .»كنند مي

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا بخاري از ابوبكر صديق روايت مي
وحشت مسيح دجال، وارد مدينه نخواهد شد. مدينه در آن زمان هفت در ورودي «

 .95F2»خواهد داشت كه بر هر دري دو فرشته گمارده شده است
 فرمودند: صد كه رسول خداكن ترمذي از انس روايت مي

كننند و انشاءاهللا  بيند كه فرشتگان از آن حمايت مي آيد و مي دجال به طرف مدينه مي«
 .96F1»طاعون و دجال در آن داخل نخواهد شد

                                           
اين روايات متعدد با الفاظ مختلف نزد ابوداود، مسلم و ترمذي وجود دارد و لفظ آخر از روايت امام  -1

 باشد. احمد مي

محجن بن اذرع بن اكوع، و  بن مالك، سلمة صحابه از جمله ابوهريره، انس اين حديث را جماعتي از -2
 نيز روايت شده است.
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 ابت شده است كه:در حديث صحيح ث
او وارد مكه و مدينه نخواهد شد. فرشتگان مانع ورود او به اين دو سرزمين مبارك «

 .97F2»مانند اين دو سرزمين از شرش درامان مي شوند و مي

  بن مريم نزول عيسي: فصل چهارم

 فرمايد: مي خداوند

﴿ ِ َُقُوهُ َوَاخ َصقَُبوهُ َوَ�ِٰ�ّ َوقَۡول ِ َوَاخ َ� َّ ََُسوَل � َّ َمۡر�ََم  َُۡقَاخ �لَۡمِسيَح ِعَۡ� �ۡ� ِهۡم ِِّّخ َ�
َُقَُفو َّ �ۡل ِي َّ َّٖ ُشّبَِه لَُهۡم  �ّن � ْ �ِيهِ َِۡ� َش ِ   ا ّّ  �ّ�َِبخَع �ّۡا

َّ ّۡ ِعۡق�  ِِ َوَاخ ّاِۡاُه  َاخ لَُهم ِِهِۦ ِا
َُقُوهُ يَتِيَاۢ�  َِيمٗ  ١َ� ُ َعزِ�ًزا َح َّ َن �

ََ ُ َِِ�ۡهِ� َو َّ ََّ�َعُه � َّ  ١خ َِل  ِ ِٰب ِ َٰ َِ ۡهِل �ۡۡ
َ
ّۡ أ �ن ّاِ

ّ ِِهِۦ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ََ ۡۡتَِ�َٰمةِ يَُ�وُن َعقَۡيِهۡم َشِهيدٗ َ�ُۡنِا � ََ  .98F3]159-157[النساء:  ﴾١ا ۦٱ َوَ�ۡو

به  »قبل موته«نقل كرده است كه  ابن جرير طبري در تفسير خود از ابن عباس

99Fباشد مي معناي: قبل از وفات حضرت عيسي

4. 
اب به او ايمان تمامي اهل كت« ،»ان من أهل الكتاب االّ ليؤمننّ بهو«گويد:  ابومالك مي

ن استثناء به او است كه همه اهل كتاب بدو . مربوط به هنگام نزول عيسي»آورند مي
 آورند. ايمان مي

دانسته و  را به معناي قبل از مرگ حضرت عيسي »قبل موته«حسن بصري نيز 

 فرمايد: مي

                                                                                                             
امام بخاري نيز اين حديث را روايت كرده است و ترمذي آن را تصحيح نموده است. در اين باب  -1

 جود دارد.و احاديثي از ابوهريره، فاطمه بنت قيس، اسامه، سمرة بن جندب

ري، مسلم، احمد، و نسائي. لفظ امام بخاي چنين است : از انس بن مالك از پيامبر به روايت بخا -2
 .»آن وارد نشود مگر مكه و مدينه هيچ سرزميني نيست كه دجال به« :كه فرمودند صاكرم

 اين آيات قبالً ترجمه شده است. -3

 ت.نيز از ابن عباس روايت شده اس سند اين روايت صحيح بوده و از طريق عوفي -4
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به او به خدا سوگند، او حاال زنده و نزد خداوند است و همه اهل كتاب هنگام نزولش 
100Fآورند ايمان مي

1. 
 :كند كه مردي اين آيه از حسن بصري سؤال نمود. ايشان فرمودند حاتم روايت مي ابن ابي

برده و وي را قبل از  است. خداوند عيسي را به سوي خود باال  منظور قبل از مرگ عيسي
101Fآورند كند كه نيكوكار و بدكار به وي ايمان مي قيامت به صورتي مبعوث مي

2
102F

∗. 
بنا بر روايات گذشته و آنچه خواهد آمد، بر خالف اعتقاد باطل اهل كتاب در به دار  پس

اند و نه به دار  آويختن (صليب) حضرت عيسي يقين ما بر اين است كه نه او را كشته
 آيد. از قيامت از آسمان فرود مي اند، بلكه خداوند او را به سوي خود باال برده و قبل آويخته

كند كه مردي نزد عبداهللا  بن عاصم بن عروه بن مسعود ثقفي روايت ميمسلم از يعقوب 
گويي كه قيامت با  كني و مي اين چه حديثي است كه روايت مي :آمد و گفت بن عمرو

اهللا (يا چيزي شبيه اين دو كلمه)  سبحان :االاهللا يا فرمود الاله :شود. فرمود اين و آن برپا مي
ام كه بعد از مدتي  را برايتان روايت نكنم. فقط من گفتهكنيد كه ديگر حديثي  كاري مي

 صخدا  رسول :حوادثي عظيم همچون سوزاندن كعبه و غيره رخ خواهد داد. سپس فرمود
ماند و  دانم روز يا ماه و يا سال) مي دجال در امتم خارج خواهد شد و چهل (نمي :فرمودند

كشد. بعد از  است، فرستاده و او را ميبن مريم را، كه شبيه عروه بن مسعود  خداوند عيسي
كنند كه هيچ اختالفي بين آنها وجود ندارد و  آن مردم هفت سال به خوشي زندگي مي

                                           
 ./به روايت ابن جرير طبري  -1
اند هر چند در  قتاده بن دعامه، عبدالرحمن بن زيد اسلم و ديگران نيز اين مسئله را روايت كرده -2

 ورت موقوف و مرفوع وارد شده است.به ص صحيحين نيز از حديث ابوهره

كردن ديگران  وصف حضرت عيسي به عيسي مسيح به اين علت است كه اين پيامبر خدا با مسح -∗
كرد و اين عمل به عنوان يكي از معجزات وي از طرف خدا  بيماران را شفا داده و مردگان را زنده مي

هاي وي است و  به وي عطا شده بود و وصف دجال، به مسيح دجال به علت كور بودن يكي ازچشم
ير و شر باشد واهللا اعلم شايد تقابل اين دو مسيح قبل از قيامت، به مظهري از تقابل كفر و ايمان و خ

 (م).
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اي از ايمان  سپس خداوند نسيم سردي را از طرف شام فرستاده و هر كسي كه در قلبش ذره
ن باشد. عبداهللا ها پنها ميراند. حتي اگر كسي در دل كوه يا خير وجود داشته باشد را مي

و فقط مردماني پست به سبكي و خفت « :ام و فرمود شنيده صاين را از رسول خدا :گويد
كنند خواهند  پرندگان و درندگي درندگان كه نه معروفي را شناخته و نه منكري را انكار مي

103Fماند

؟ فرمانت چيست :گويند كنيد؟ مي آيا مرا قبول مي :گويد . شيطان به نزدشان آمده مي1
دهد و مدتي بدون هيچ مشكلي و با خوشي و  ها دستور مي شيطان آنها را به پرستش بت

ها به سوي آن منعطف  شود و همه نگاه كنند. سپس در صور دميده مي خوبي زندگي مي
شنود و  گردد و مردي كه مشغول پالستر حوض شترانش است، اولين كسي است كه مي مي

مي ميرند. سپس خداوند باراني غليظ را  و بقيه مردم نيز ميميرد و بعد از ا بيهودش شده، مي
كند و با دميدن صور دوم همه مردگان از جا  و به وسيلة آن جسدها را ترميم مي فرستد

 :اي مردم! به سوي پروردگارتان بشتابيد :آيد كنند و ندا مي برخاسته و به اطراف نگاه مي

 .]24[الصافات:  ﴾٢ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمٱ ِِّ�ُهم ّاۡ� ﴿
 . »شوند آنها را نگه داريد كه بايد در مورد اعمالشان در دنيا پرسيده «

شود: از هر  شود: اهل جهنم را جدا سازيد. گويند: چگونه؟ گفته مي سپس ندا زده مي
 نفر را جدا كنيد. اين همان: 999 هزار نفر،

َفۡرُ�ۡم يَۡوٗاخ َ�َۡعُل �﴿ َُ ُُّتوَن ِِن  ۡيَف َ� ََ  .]17[المزمل:  ﴾١لۡوَِۡۡ�َٰن ِشًۡبخ فَ
دهيد از عذاب روزي كه (ترس و هراس آن) كودكان را پير  چگونه خود را نجات مي«

 .»سازد مي
 و همان:

ُف َعّ َسخقٖ ﴿ ََ ََ يُۡ�  .]42[القلم:  ﴾يَۡو
 . »د پس نتوانندنروز كه از ساق جامه برداشته شود و ايشان را بسوى سجده خوانده شو«

                                           
 باشند. ي همچون حيوانات درنده ميدر ظلم و طغيان و سركش -1
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 باشد. مي
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بخاري از ابوهريره

بن مريم به عنوان حاكمي عادل در ميانتان فرود آيد و صليب  نزديك است كه عيسي«
104Fرا شكسته و خوك را كشته وجزيه را از ميان بردارد

و آنقدر اموال زياد شود كه كسي آن  1
 .»ه در آن است، بهتر باشدرا نپذيرد تا جايي كه يك سجده از همه دنيا و آنچ

 فرمودند: صكند كه رسول خدا بخاري از ابوهريره روايت مي
حالي كه امامتان از گوييد آن زماني كه ابن مريم درميانتان فرودآمده در  چه مي«

 .»خودتان است
 فرمودند: صكند كه رسول خدا نقل مي امام احمد از ابوهريره

مادرانشان متفاوتند، دينشان يكي است، و من  پيامبران برادران پدري يكديگرند كه«
بن مريم هستم. چون بين من و او هيچ پيامبري وجود ندارد.  سزاوارترين مردم نسبت به عيسي

اي بين سفيدي و  او خواهد آمد. اگر او را ديديد، او را بشناسيد؛ مردي چهارشانه با چهره
105Fقرمزي كه دو جامه مايل به قرمز

كند. هر  ست كه از سرش آب چكه ميپوشيده، مثل اين ا 2
كشد و جزيه را از ميان  چند كه سرش خيس نباشد، او صليب را شكسته و خوك را مي

برد.  نمايد و خداوند در زمان او دجال را از بين مي دارد و مردم را به اسالم دعوت مي برمي
ها با  ا گاوان و گرگها ب گردد كه شيرها با شتران و پلنگ سپس چنان امنيتي در زمين حاكم مي

كنند. چهل سال در زمين  ها بدون هيچ مشكلي با مارها بازي مي چرند و بچه گوسفندان مي
 .106F3»گزارند ماند. سپس وفات كرده و مسلمانان بر وي نماز مي مي

در زمين را چهل سال و در حديث عبداهللا   در اين حديث زمان ماندن حضرت عيسي
سال ذكر شده است كه ظاهراًَ متعارضند و جهت جمع بن عمرو، در صحيح مسلم، هفت 

                                           
 كشد. نگ او خواهد رفت و او را ميكند يا بايد مسلمان شده و يا به ج يعني ديگر از كسي جزيه قبول نمي -1

 به رنگ ورس و زعفران مصبوغ است. لباسش -2

 به روايت ابوداود. -3
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مانند كه اگر با  بين دو حديث بايد گفت: حضرت بعد از نزول هفت سال در زمين مي
ها جمع شود، همان چهل سال خواهد شد. چون  سن ايشان هنگام باال رفتن به آسمان

 م.اند واهللا اعل و سه ساله بوده مشهور است كه ايشان در آن هنگام، سي
آيند و خداوند به  در صحيح ثابت شده است كه يأجوج و مأجوج در زمان او مي

گرداند. همچنين ثابت گرديده كه او در مدت زمان  بركت دعايش آنها را هالك مي
107Fگردد اقامتش در زمين، به حج خانه خدا نيز مشرف مي

1. 
بن  ويم مجمعگويد: از عم كند كه مي ترمذي از عبدالرحمن بن يزيد انصاري نقل مي

 فرموده است: صحارثه انصاري شنيدم كه رسول خدا
 .108F2»رساند ابن مريم دجال را بر در لد به قتل مي«

او در دو لباس زرد رنگ مايل به «بن سمعان گذشت:  همچنان كه در حديث نواس
قرمز در حالي كه دو دستش را بر بال دو فرشته قرار داده در نزديكي مناره البيضاء در 

كند و وقتي  آورد از آن آب چكه مي آيد و وقتي سرش را پايين مي مي دمشق فرودشرق 
شود، بوي نفسش به  اي رنگي همچون مرواريد سرازير مي هاي نقره برد از آن دانه باال مي

 رسد.  اليه ديدش مي كشد و بوي نفس تا منتهي هر كافري برسد، او را مي
است كه وي بر مناره سفيد شرقي در قول مشهور در موضع نزول حضرت عيسي اين 

آيد و در بعضي از كتب مالحظه نمودم كه وي بر مناره سفيد در شرق  دمشق فرودمي
اي كه معروف  تر باشد؛ زيرا در دمشق مناره آيد كه شايد اين درست مسجد جامع دمشق مي

موي است و اي كه در كنار مسجد جامع ا به مناره شرقي باشد، وجود ندارد. مگر همان مناره

                                           
 مسلم و مسند احمد روايت شده است.در صحيح  اين روايت -1

گويد : حديث  لد شهري است در فلسطين اشغالي. احمد نيز اين حديث را روايت كرده و ترمذي مي -2
بن  بن عقبه، ابوبرزه، حذيفه بن حصين، نافع حسن صحيح و گويد : در اين باره احاديثي از عمران

اص، جابر، ابوامامه، ابن مسعود، عبداهللا بن عمر، سمرة بن بن ابوالع اسيد، ابوهريره، كيسان، عثمان
 بن يمان نيز روايت شده است. ذيفهبن سمعان، عمروبن عوف، ح جندب، نواس
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نزولش بر همين مناره مناسبتر است. چون ثابت است كه هنگام نزولش نماز اقامه شده و 
 :گويد خواند كه ايشان مي امام مسلمين احتراماً ايشان را به امامت فرامي

 ».از جهت امامت تو اقامه شده استخودت امامت كن. چون نم
 گويد: و در روايتي مي

 .»ضي از شما بر بعضي ديگر اميريدداشته است. بعخداوند اين امت را گرامي «
109Fدر زمان ما

اي را تخريب كرده بودند ما با  هجري، چون مسيحيان مناره 741، سال 1
 ايم. بنا نموده هايي سفيدرنگ اي را با سنگ اموال خود آنها مناره

باشد كه مخارج  صشايد اين از داليل صدق نبوت و يكي از معجزات پيامبر اكرم
بن مريم بر آن فرودآيد و خوك را  اين مناره از اموال نصاري تأمين شود تا عيسيساخت 

كشته و صليب را شكسته و جزيه را از آنها نپذيرد (يا بايد مسلمان شده و يا كشته 
خواهند شد) و حكم ساير كفار نيز در آن زمان چنين خواهد بود؛ زيرا حضرت مسيح به 

 د كرد.ي اين شريعت مطهر حكم خواهمقتضا
آيد،  المقدس فرودمي در بيت در بعضي از روايات وارد شده است حضرت مسيح

 آيد كه خداوند در روايتي ديگر در اردن، و در روايتي در اردوگاه مسلمانان فرودمي
 ند و اهللا اعلم.دا بهتر مي

 پيدايش يأجوج و مأجوج: فصل پنجم

 فرمايد: مي خداوند

َ ِِذَا فَُُِحۡ  يَ ﴿ ّٓ َٖ َح ِ َحَد
ّ ُُ وُج َوُهم ّاِّ  َُ

ۡ
وُج َوَاۡ َُ

ۡ
َه  ٩ِسقُوَن يَن ۡ َ َۡ ََ �لۡوَۡعُد � َ ََ َو�ۡ�

َٰوۡ�قََاخ قَۡد ُكّاخ ِ� َ�ۡفقَةٖ  ََ  ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ ُٰر � َٰ ِۡ
َ
ٌة � َُ ِٰخ َٰ َٰذا َِۡل ُكّاخ  فَإَِذا ِ�َ  ََ  ّۡ َ�ٰقِِمَ� ّاِ

 .]97-96[األنبياء:  ﴾٩

                                           
 ./يعني : زمان مؤلف امام ابن كثير  -1
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گذرند [و  گردند و شتابان از هر بلندي و ارتفاعي مي ج و مأجوج رها ميتا زماني كه يأجو«
گردند] * در اين هنگام وعده راستين خدا (روز  موجب پريشاني و هرج و مرج در زمين مي

هايشان از حركت  گيرد و چشم رسد و به ناگاه چنان وحشتي كافران را فرامي قيامت) فرامي
كه اي واي بر ما، ما از اين روز غافل بوديم. بلكه ما به خود  شود ايستاده و فريادشان بلند مي

 .»ايم ظلم كرده
 فرمايد: القرنين مي در داستان ذيخداوند 

َُ َسبًَبخ ﴿ ۡ�َب
َ
َ  ٨َُّم � ّٓ ٰ قَۡو�ٖ َح َ�َ ُُ قُ ِۡ َدَهخ َ� ََ َِ َو ۡم َّ َُ �ل قِ ِۡ ََ َا َۡعل لُّهم ّاِّ  ِِذَا َِقَ ََ ّۡۡم 
 ٗ َۡ يۡهِ ُلۡ�ٗ  ٩ �ُدوَِّهخ ِس َاخ َِِمخ َ�َ ِۡ َح

َ
ٱ َوقَۡد أ ََ ِ َُ َسبًَبخ َُّم  ٩� َكَ�ٰل ۡ�َب

َ
�٩  َ�ۡ�َ ََ َ َِِذا َِقَ ّٓ َح

َد اِّ ُدوِِّهَمخ قَۡواٗ  ََ ِّ َو َٗ خ �لّسّديۡ ۡفَتُهوَن قَۡو َّ وَج  ٩ َّ يََ�خُدوَن  َُ
ۡ
َۡۡتۡرَ�ۡ�ِ ِِّن يَۡ َٰذا � ََ  ْ قَخلُوا

وَج ُافۡ  َُ
ۡ
َۡۡاُهۡم َسدّٗ َوَاۡ َۡۡاَاخ َوَن ن َ�َۡعَل َِ

َ
َ أ خ َ�َ ًَ ََ َلۡر َ َۡعُل ل ََ �ِض َ�َهۡل 

َ
قَخَل  ٩ا ِسُدوَن ِ� �ۡ�

 ِِ ِ�يُاو
َ
ِ َلۡ�ٞ فَۡ ّّ ََ ّ�ِ �ِيهِ 

َّ ََۡداً َاخ َا َۡۡاُ�ۡم َوَنَۡۡاُهۡم  َعۡل َِ َۡ
َ
َِديدِ   ٩خ ُِِتّو�  أ َۡ ِِ ُزَنَر � ٍَاتُو

َ ِِذَ  ّٓ َٗ َح َعقَُهۥ َّخ ََ َ َِِذا  ّٓ ْٱ َح َدَ�ۡ�ِ قَخَل �ُّفُخوا ُّ ٰٰ َ�ۡ�َ �ل إ ا َسخَو ِِ اتُو ٍَ رٗ  � قَخَل  ِۡ فۡرِۡغ َعقَۡيهِ قِ
ُ
� أ

ََُ�ُٰعواْ َ�ُۥ َ�ۡتبٗ  ٩ ۡاَهُروهُ َوَاخ �ۡس َّ ن 
َ
َٰذا ََۡ�َةٞ  ٩خ َ�َمخ �ۡسَ�ُٰعوإاْ أ ََ ََ  قَخَل  ِ  فَإِذَا  ّّ َّ ٍَ وَۡعُد ّاِّ  إ خ

ِ َحتّٗ  ّّ ََ َن وَۡعُد 
ََ ٱ َو ٍَ إ َعقَُهۥ َدّ� ََ  ِ ّّ َاخ َ�ۡعَضُهۡم يَۡوَاِِ  ٩خ ََ

ُۡ ُموُج ِ� َ�ۡعٖض   ذٖ  َوتََر َوُّفَِخ ِ�  َّ
وَِ  ُه َهّاَم يَۡوَاِِذٖ  ٩خ فََجَمۡعَ�ُٰهۡم َ�ۡعٗ �ل ََ َّ َعۡرًضخ  وََعَرۡضَاخ  ِۡقَ�ٰفِرِ�

 .]100-89[الكهف:  ﴾١ّۡ
ت از وسيله استفاده نمود * تا وقتي به محل طلوع خورشيد رسيد، ديد سپس جهت برگش«

تابد كه براي حفظ خود از آن، ما پوششي [لباس يا منزل مسكوني] بهره  كه آفتاب بر مردماني مي
گونه [كه قبالً با مردم مغرب زمين رفتار كرده بود با اينها نيز رفتار  ايشان نكرده بوديم * همان

نچه داشت ميان دو كوه رسيد كامالً مطلع بوديم * سپس از وسيله استفاده كرد و كرد] و ما از آ
به طرف شمال رفت * تا جايي كه ميان دو كوه رسيد و در فراسوي آن كوه مردماني را يافت  

فهميدند * گفتند: اي ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج در اين سرزمين  كه هيچ سخني را نمي
اي معين كنيم تا ميان ما و ايشان سد بزرگ و محكمي بسازي *  ينهتبهكاراند. آيا برايت هز

گفت: آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت در اختيارم گذاشته بهتر است شما مرا با نيرو ياري 
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دهيد تا ميان شما و ايشان سد محكمي بسازم * سپس شروع كرد و گفت: قطعات بزرگ آهن را 
كديگر كامالً دو طرف كوه را برابر كرد و آتش را روشن نموده برايم بياوريد و با چيدن آنها بر ي

و دستور داد كه در آن بدمند تا وقتي كه قطعات آهن سرخ و گداخته شد (و به هم پيوند خورد) 
و گفت: مس ذوب شده را بياوريد تا بر آن بريزيم: آنقدر سد محكم شد كه يأجوج و مأجوج 

آن را سوراخ نمايند * بعد از تمام شدن سد گفت اين از هرگز نتوانستند از آن عبور كنند يا 
كند  مرحمت پروردگار من است كه هر گاه وعده خدا فرارسد آن را ويران و با زمين يكسان مي

سازيم تا برخي در برخي ديگر  و وعده پروردگار من حق است * در آن روز ما آنها را رها مي
آوريم * و در  ما ايشان را به گونه شگفتي گرد مي شود و موج زنند و دوباره در صور دميده مي

 .»دهيم آن روز دوزخ را به طرز شگفتي به كافران نشان مي
110Fدر تفسير خود

القرنين چگونگي ساخت اين سد محكم از آهن و مس  در داستان ذي 1
ايم كه بعد از ساخت، محكم و يك تكه شده است و ذوالقرنين  را توسط وي آورده

هاي خداوند به من است كه بين اين گروه مفسد و اين  ز جمله رحمتگويد: اين ا مي
مردم مظلوم حايل بسازم و وقتي مهلتش تمام شود و خدا بخواهد، آن را با خاك يكسان 

موج مانند به مردم خواهد كرد و اين حادثه حتماً رخ داد و بعد از خراب شدنش آنها 
 كنند. حمله مي

ن زينب بنت جحش آمده است كه روزي رسول المؤمني در صحيحين از حديث ام
گفت:  اي قرمز شده از خواب بيدار شده و مي كه نزد وي خوابيده بود با چهره صخدا

واي بر مردم عرب از شري كه نزديك شده است. امروز از سد يأجوج و » اهللا الاالاله«
 و در روايتي:  درست كرده] اي  مأجوج به اين اندازه باز شده است [و بين دو انگشت حلقه

، اگر صالحان و نيكوكاران در ما صاهللا يا رسول«گفتم: ». هفتاد يا نود را نشانه گرفت«
 .»بدها افزايش يا شويم؟ فرمود: آري، اگر پليدي باشند هم هالك مي

                                           
مراد تفسير القرآن العظيم يا تفسير ابن كثير است كه يكي از بهترين و معتبرترين تفاسير موجود  -1

 .49، ص 4هذيب تفسير ابن كثير، ج د. ر. ك : فتح القدير، تباش مي



  سيماي رستاخير  88

 

 بن سمعان آمده است كه: حديث نواسدر 
د، خداوند به كش مسيح دجال را نزد دروازه شهر لد مي  بعد از اينكه حضرت عيسي،«

ام كه هيچ كس حتي تو نيز  كند كه مردمي از بندگانم را خارج نموده وحي مي عيسي
ياراي مقابله با آنها را ندارد. بندگانم را به كوه طور پناه ده، خداوند يأجوج و مأجوج را 

شوند، حضرت عيسي و همراهانش به خدا پناه  اي سرازير مي فرستاده كه از هر تپه
سازد  خداوند كرمي را مأمور آنها كرده و آنها را همچون مرگ يك نفر نابود مي برند و مي

گردند، ولي حتي يك وجب از زمين را كه بوي گنديده  و عيسي و يارانش به زمين برمي
كنند كه ديگر بار عيسي و يارانش به خدا پناه  و متعفن آنها درامان مانده باشد نيز پيدا نمي

هيكل را   الجثه و قوي دگاني با گردني همچون گردن شترهاي عظيمبرند و خداوند پرن مي
دهند، سپس خداوند باراني را به  فرستد و آنها را به جايي كه خدا بخواهد انتقال مي مي

رسد و  فرستد كه به همه نقاط زمين از شهرها گرفته تا صحراها مي مدت چهل روز مي
گردد، به زمين گفته  ه پاك و منزه ميدهد كه مثل آيين زمين را به صورتي شستشو مي

شود ثمراتت را برويان و بركاتت را بيرون بريز تا جايي كه گروهي از مردم از يك انار  مي
در اين حالت خداوند «تا آنجا كه فرمود: » گيرند خورند و زير پوستش نيز سايه مي مي

گيرد  وحشان را ميفرستد كه به زير بغل مؤمنان نفوذ كرده و ر نسيمي لطيف و خوش مي
شوند و  صفت بر يكديگر سوار مي وار و حيوان مانند كه االغ و فقط فاسدان و تبهكاران مي

 .»شود ت بر همين مردمان به پا ميقيام
111Fتبار و از سالله حضرت آدم هستند يأجوج و مأجوج دو طايفه ترك :گويد ابن كثير مي

1 .
دهد كه  به حضرت آدم دستور مي روز قيامت خداوند«در حديث صحيح آمده است كه 

از هر يك هزار نفر  :فرمايد چند درصد را؟ مي :پرسد جهنميان را به جهنم بفرست. آدم مي

                                           
كند اين است كه  خيزند و آنچه اين فرضيه را تقويت مي اند كه اين دو قبيله از كشور چين برمي گفته بعضي  -1

ت فراواني دارند واهللا اعلم نژاد ملت چين و ملت ترك يكي است و حتي در اشكالشان نيز به يكديگر شباه
 (م).
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نفر را به جهنم و يك نفر را به بهشت بفرست و آن زماني است كه كودكان از ترس و  999
ه دهيد كه مژد :شود كنند، ندا زده مي شوند و زنان حامله سقط جنين مي وحشت پير مي

هاي يأجوج  در ميان شما دو قوم به نام« :يأجوج و مأجوج فديه شما خواهند بود و در روايتي
 .112F1»دهند و مأجوج هستند كه هر جا باشند، اكثريت را تشكيل مي

113Fيأجوج و مأجوج گروهي از نوادگان يافث

يكي از فرزندان نوح هستند كه چون مردم  2
دادند، ذوالقرنين آنها را داخل سدي محبوس كرد تا  يزمين را مورد آزار و اذيت قرار م

 اجازه خروجشان را صادر سازد. خداوند
هاي  هاي امروزي هستند و روايات وارده در اينكه آنها شبيه نخل آنها به شكل ترك

پوشانند و ...  هايي دارند كه با آنها روي خود را مي بلند يا خيلي كوتاه قد بوده يا گوش
 تي بدون دليلي است كه هيچ اساسي ندارد واهللا اعلم.اش روايا همه

 گويد حيواني از زمين خارج گشته و با مردم سخن مي :فصل ششم

 فرمايد: مي خداوند

َاخ لَُهۡم َدبِّةٗ ﴿ َۡ ۡلَر
َ
َۡۡتۡوُل َعقَۡيِهۡم أ � َُ نّ  َِِذا َوَ�

َ
�ِض تَُ�قُِّمُهۡم أ

َ
�ۡ� َّ َُِٰاخ�َّخَس َ�ُّواْ � ّاِ ََ  ََ

 .114F3]82[النمل:  ﴾٨يُوقُِاوَن 

                                           
 به روايت بخاري، مسلم و احمد. -1

. يام كه همان كنعان باشد كه در هاي : حام، سام، يام و يافث حضرت نوح چهار فرزند داشت به نام -2
طوفان غرق شد و نسل كنوني بشر زاده سه فرزند ديگر وي هستند. از سام، عرب، فارس و روميان 

مأجوج پديدار شدند و از حام قبطيان و سودان  ها و سقالبه و يأجوج و به وجود آمدند، از يافث ترك
به روايت حافظ ابوبكر بزاز نقل  صبندي در حديثي از رسول اكرم و بربريان زاده شدند. اين نسب

 نسبت داده است واهللا اعلم (م). /شده است. البته ابن عبدالبر آن را به سيعد بن المسيب 

 ي تفسير.ها اين آيه، ر. ك : كتابجهت تفصيل درباره  -3
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هاي آن اين است كه ما جانوري را  رسد از جمله نشانه هنگامي كه فرمان وقوع قيامت فرامي«
آوريم كه با ايشان سخن گويد كه كافران به آيات خدا ايمان  از زمين براي مردمان بيرون مي

 .»آورند نمي
ن و قتاده نقل شده است كه با در چگونگي سخن گفتن اين جانور از ابن عباس، حس

گويد. ابن جرير از علي و عطاء نقل كرده كه به مردم  مردم به صورت عادي سخن مي
در روايتي ديگر از ابن عباس نقل شده ». كافران به آيات خدا يقين نداشتند«گويد كه  مي

» كافر«يسد نو كند و بر پيشاني كافر مي كه با مردم سخن گفته و آنها را از همديگر جدا مي
 ».مؤمن«نويسد  بر پيشاني مؤمن ميو 

در روايتي ديگر از وي آمده است: با مردم سخن گفته و آنها را در حرج و مشقت 
و ترجيح داده سازد كه اين روايت جامع بين دو روايت قبلي بوده  قرار داده و شرمنده مي

 شود واهللا اعلم. مي
فرمودند:  صشده است كه رسول خداسريحه حذيفه بن اسيد الغفاري نقل  از ابي

رسد تا اينكه ده عالمت را ببينيد: طلوع خورشيد از طرف مغرب، دخان،  قيامت فرانمي
بن مريم، و سه  دابه (حيوان) خروج يأجوج و مأجوج، خروج دجال، خروج عيسي

العرب و  گرفتگي) يكي در مغرب و ديگري در مشرق و سومي در جزيره  خسوف (ماه
دهد و در  شود و مردم را به طرف محشر سوق مي سرزمين عدن به پا مي آتشي كه در

كند و هرجا بخوابند با آنها متوقف  روايتي: با مردم به راه افتاده هر جا منزل كنند منزل مي
115Fشود مي

1. 
قبل از شش حادثه «فرمودند:  صنقل كرده كه رسول خدا امام مسلم از ابوهريره

جال، دخان، دابه االرض، طلوع خورشيد از مغرب، رسيدن به اعمالتان رسيدگي كنيد: د
 .116F2»شود ها اعمالتان كم مي قيامت و زماني كه به علت كثرت فتنه

                                           
 ه روايت احمد، مسلم و اصحاب سنن.ب -1

 ابن ماجه نيز روايت كرده است. -2
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 صكند كه فرمود: حديثي را از رسول خدا و امام مسلم از عبداهللا بن عمر روايت مي
 فرمود: مي صام. شنيدم كه رسول خدا ام كه هنوز آن را فراموش نكرده حفظ نموده

هاي قيامت، طلوع خورشيد از مغرب است و خروج حيواني كه در  اولين نشانه از نشانه«
 .»آيد و هر كدام از اين دو زودتر بيايد، دومي بالفاصله بعدش خواهد آمد چاشت بيرون مي

هاي غير طبيعي را بيان فرموده است. هر  در اين حديث اولين نشانه صپيامبر اكرم
بن مريم و خروج دجال قبل از اين دو نشانه  ل نزول عيسيهاي طبيعي مث چند نشانه

هايي مثل نزول عيسي، خروج دجال، يأجوج و مأجوج، اموري  خواهد آمد. چون نشانه
پذيرند، ولي خروج حيواني  تر آنها را مي هستند كه خارج از طبيعت نبوده و مردم راحت

ي آنها به كفر و ايمان گذار با هيأتي عجيب و غريب و حرف زدنش با مردم و عالمت
اند و  خارج از فهم و درك مردم بوده و خارج از طبيعتي است كه مردم به آن عادت كرده

بر اساس اين حديث، خروج اين حيوان اولين عالمت غير عادي زمين است و طلوع 
117Fهاي غير طبيعي آسماني است از عالمت  خورشيد از طرف مغرب، اولين عالمت

1. 

 ورشيد از مغرب طلوع خ: فصل هفتم

 فرمايد: مي خداوند

﴿ ََ و يَۡو ََ ِ ّن ََ   ِٰ ََ ا ٍَ ِ�َ َ�ۡعُض 
ۡ
ۡو يَۡ
َ
ََ أ نه ََ  َ�ِ

ۡ
ۡو يَۡ
َ
ُة أ ََ ِ ِ َ َٓ �َِيُهُم �لَۡم

ۡ
ن تَۡ
َ
إ أ َّ ِ ِ� َهۡل يَاُاُروَن ِ

ۡ
يَۡ

ٍَاَاَاۡ  ِاّ َ�ۡبُل   ّۡ ُُ َ�ۡفًسخ ِِيَ�ُٰاَهخ لَۡم تَُ� ََ يَاَف  ََ ِ ّن ََ   ِٰ ََ ا ٍَ ۡو َكَسبَۡ  ِ�إ ِِيَ�ٰاَِهخ  َ�ۡعُض 
َ
أ

َُِاُروإاْ َلۡ�ٗ  َُِاُروَن �و قُِل �ّ  .]158[األنعام:  ﴾١ِِّّخ ُاا
آيا انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان بيايند؟ يا اينكه پروردگارت خودش به سوي آنها «

روزي كه  هاي پروردگارت (عالمات قيامت) برايشان نمودار شود؟ بيايد؟ يا بعضي از نشانه
هاي پروردگارت فرارسد در آن روز ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن ايمان  بعضي از نشانه

                                           
 شود.  با طلوع خورشيد از مغرب، نظامي كوني زمين به هم خورده و حوادث قيامت شروع مي -1
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اند سودي به حالشان نخواهد داشت.  اند يا اينكه با وجود داشتن ايمان خيري نيندوخته نياورده
 .»بگو منتظر باشيد كه ما هم منتظر هستيم

 صكند كه رسول خدا نقل مي بوهريرهامام بخاري در تفسير اين آيه كريمه از ا
 فرمودند:

قيامت فرانخواهد رسيد تا اينكه خورشيد از طرف مغرب بيرون آيد. وقتي مردم آن «
آورند و آن زماني است كه ايمان آوردن افرادي كه قبل از آن  را ببينند، همگي ايمان مي

 .118F1»اند، سودي به حالشان نخواهد داشت ايمان نياورده
 فرمودند: صكند كه رسول خدا بوهريره نقل ميبخاري از ا

قيامت به پا نخواهد شد تا اينكه خورشيد از طرف مغرب طلوع كند و وقتي طلوع «
آورند و آن زماني است كه ايمان سودي نخواهد  كند و مردم آن را ببينند، همگي ايمان مي

 .119F2»داشت
 :فرمودند صكند كه رسول خدا نقل مي امام احمد از ابوهريره

دهد، ايمان آوردن كسي كه قبل از آن ايمان نياورده يا اينكه با وجود  سه چيز اگر رخ «
داشتن ايمان، خيري نيندوخته است سودي به حالش نخواهد داشت: طلوع خورشيد از 

 .120F3»مغرب، دخان، دابه االرض
 كند كه فرمودند: نقل مي صسريحه حذيفه بن اسيد الغفاري از رسول خدا ابي

هايش را ببينيد: طلوع خورشيد از طرف  رسد تا اينكه ده نشانه از نشانه فرانميقيامت «
، خروج دجال و سه ماه مغرب، دابه، خروج يأجوج و مأجوج، آمدن عيسي بن مريم

العرب و آتشي كه از   گرفتگي عظيم يكي در مشرق و يكي در مغرب و سومي در جزيره

                                           
 اند.  اين حديث را همه اصحاب جماعت محدثين به جز امام ترمذي روايت كرده -1

 ست. مسلم نيز روايت كرده ا -2

اند. مضمون اين حديث از ابوهريره و چند تن ديگر از اصحاب  مسلم و ترمذي نيز روايت كرده -3
 به طرق متعددي روايت شده است.  صرسول خدا
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دهد، هر جا منزل كنند منزل كرده و  مي عدن برخواسته و مردم را به سوي محشر سوق
 .121F1»هر جا بخوابند آن نيز متوقف شود
از وي پرسيده است  صروايت شده كه رسول خدا در صحيحين از ابوذر غفاري

به «دانم. فرمود:  گفتم: نمي» رود؟ داني اين خورشيد هنگام غروب به كجا مي آيا مي«كه 
گيرد تا دوباره طلوع كند، نزديك  اجازه ميگزارد. سپس  زير عرش خدا رفته و سجده مي

اي برگرد و آن وقتي است كه ايمان آوردن  است كه به او گفته شود: از همان راه كه آمده
است، سودي به حالش كسي كه از قبل ايمان نياورده يا با داشتن ايمان خيري نيندوخته 

 ».نخواهد داشت
گذشت نيز يكي از احاديث دال حديث عبداهللا بن عمروبن العاص كه در فصل پيش 

122Fبر اين موضوع است

2. 
 فرمودند: صبن عسال روايت كرده كه رسول خدا امام احمد حديثي را از صفوان

دري را در جهت مغرب جهت توبه باز كرده كه عرض آن مسير هفتاد يا  خداوند«
 .123F3»چهل سال است و اين در بسته نخواهد شد تا اينكه خورشيد از آنجا طلوع كند

داللت آيه كريمه اول اين فصل به اضافه احاديث مذكور بر اين است كه بعد از طلوع 
واقع نخواهد شد؛ زيرا طلوع  خورشيد از طرف مغرب هيچ ايماني مورد قبول خداي

هايي است كه در مقدمه فرارسيدن قيامت قرار دارد و با  خورشيد از مغرب يكي از عالمت
شود  الت زمين و آسمان جهت فرارسيدن قيامت شروع مياين عالمت عمالً تغيير و تحو

و از اين منظور به مثابه خود قيامت قلمداد شده و حكم قيامت در عدم قبول توبه به آن 
 علق گرفته است واهللا اعلم.ت

 فرمايد: چنانكه خداوند مي

                                           
 يت احمد، مسلم، اصحاب سنن اربعه.به روا -1

 .110ر. ك : به صفحه  -2
 اند. نيز اين حديث را روايت كردهترمذي، نسائي و ابن ماجه  -3
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َفرۡ ﴿ َُ ِ وَۡحَدهُۥ َو َّ ٍَاَاّاخ ِِل  ْ َساَخ قَخلُوإا
ۡ
َِۡ ْ ۡوا
َ
أ ََ َُِِ� فَقَّمخ  ُۡ َُ  ٨َّخ َِِمخ ُكّاخ ِِهِۦ ُم فَقَۡم يَ

 ۡۡ� ََ ِ َ ُهَاخل ِِ ِٓ قَۡد َلقَۡ  ِ� ِعَبخدِهۦِٱ وََل
ّۡ � ِ َّ ٱ ُسّاَ  � َسَاخ

ۡ
ۡواْ َِۡ
َ
أ ََ َ�ٰفُِروَن يَاَفُعُهۡم ِِيَ�ُٰاُهۡم لَّمخ 

 .]85-84[غافر:  ﴾٨
خداي يگانه ايمان داريم و انبازهايي را گفتند: به  ديدند مي هنگامي كه عذاب شديد ما را مي«

شماريم * اما ايمانشان به  پذيريم و مردود مي ايم را نمي آمده كه به سبب آنها مشرك به شمار مي
هنگام مشاهده عذاب شديد ما بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است. 

 .»اند فران بدان هنگام زيانبار شدهاين سنت هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است و كا
 فرمايد: در آيه ديگري مي

ٍَۡ�ُهمۡ ﴿ إ خ ََ ٰ لَُهۡم َِِذا  َّ
َ
اُرَهخ  فَ� َ َۡ

َ
ٍَ أ إ خ ََ ٱ َ�َتۡد  َُٗة ۡۡ �َِيُهم َ�

ۡ
ن تَۡ
َ
َّ �لّسخَعَة أ  َ�َهۡل يَاُاُروَن ِِ

 .]18[محمد:  ﴾١ذِۡكَرٮُٰهۡم 
د. منتظر ديدن قيامت و برپايي آن هستند كه به آورن كافران انگار تا قيامت نرسد ايمان نمي«

هايي آن ظاهر شده است (از جمله بعثت پيامبر) اما  شود، هم اكنون عالئم و نشانه يكباره برپا مي

 .»وقتي كه قيامت رسيد ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد
 گويد: يامت ميدر ترتيب عالمات ق امام بيهقي از حاكم نقل كرده كه

بن مريم، يأجوج و مأجوج،  اولين عالمت از عالمات قيامت خروج دجال، نزول عيسي
خروج دابه، سپس طلوع خورشيد از مغرب است؛ زيرا وقتي خورشيد از مغرب طلوع 

آورند و اگر حضرت عيسي بعد از طلوع خورشيد از  كند، همه مردم زمين ايمان مي مي
 ر روي زمين وجود نخواهد داشت.ي بمغرب بيايد، ديگر كافر

شايد ترتيب حاكم درست باشد، ولي استداللش جاي بحث دارد؛ زيرا ايمان كساني 
 گردد، همچنان  آورند مورد قبول واقع نمي كه در وقت طلوع خورشيد از مغرب ايمان مي

كه ايمان مذكور در آيه دال بر ايمان همه اهل كتاب قبل از وفات حضرت عيسي در 
باشد كه اين يك ايمان ظاهري و غير حقيقي است و به عبارت ديگر  زمان به وي ميآخرال
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شوند كه او بنده خدا و فرستاده اوست و به بطالن اعتقادات فاسده  فقط آنها مطمئن مي
 برند واهللا تعالي اعلم. ان پي ميخود در مورد ايش

 شود  دودي كه در آخرالزمان پيدا مي: فصل هشتم

 فرمايد: ميخداوند تعالي 

بِٖ� ﴿ ٍُ ُِِدَلخٖن اه إ ِ� �لّسَمخ
ۡ
ََ تَۡ تَتِۡب يَۡو َۡ ََ �َّخَسٱ  ١فَل ۡۡ ِ�ٞم  َّ

َ
ٌَ أ َٰذا َعَذا ّناَخ  ١ََ َّ

ََ ِِّّخ ُمۡنِاُاونَ  َۡۡعَذا ۡف َ�ّاخ � َِ ُۡ بِٞ�  ١ � ََُسوٞل اه ٍَُهۡم  إ خ ََ ٰٰ َوقَۡد  ِۡكَر َّ ٰ لَُهُم � َّ
َ
�١  ْ ّۡۡوا  َُّم تََو

ُۡاوٌن  َّ َِ قَقِيً�  ُِِّّ�ۡم َ�إ�ُِدوَن  ١َ�ۡاُه َوقَخلُواْ ُاَعّقٞم  َعَذا
ۡۡ َة  ١ِِّّخ َ�ِشُفواْ � ََ ِۡ َ ّۡ ُِِش � ََ َ�ۡب يَۡو

َُتُِمونَ  َٰ ِِّّخ ُاا َ�ۡ َُ ۡۡ  .]16-10[الدخان:  ﴾١ �
م مردم را فرا كند * دودي كه تما منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي«

كند: پروردگار عذاب را از ما  گيرد اين همان عذاب دردناك عظيم است * مردم رود به خدا مي مي
اي دارد در حالي كه قبل از  ايم * چگونه بيدار و اين ادعا برايشان فايده برطرف گردان، ما ايمان آورده

اي تعليم  دان شدند و گفتند: او ديوانهگر اين پيغمبري بيانگر به پيش آنان آمده بود * سپس از او روي
ديده است * اگر مدت اندكي عذاب را از شما دور سازيم، قطعاً شما به اعمالتان برخواهيد گشت * 

 .»رسانيم تازيم و آنها را به مجازات مي روزي سخت بر آنان مي
 ايم. يه به اندازه كافي شرح دادهدر تفسير خود در مورد اين آ

بن مسعود نقل فرموده كه ايشان اين آيه را به آن زجري كه قريش از امام بخاري از ا
كردند تفسير نموده است،  عليه آنها، تحمل مي صشدت گرسنگي به علت دعاي پيامبر اكرم

 ين و آسمان را دود فراگرفته است.كردند بين زم قريش از شدت گرسنگي احساس مي
وايت نشده است و تفسير بسيار اين تفسير از هيچ كدام از صحابه به جز ايشان ر

اند: تناقض اين  غريبي است و به همين علت، بعضي از علماي متأخر اين چنين پاسخ داده
سرحه حذيفه بن اسيد كه از رسول  تفسير با احاديث صحيح وارده شده مانند حديث ابي

و  رسد تا اينكه ده عالمت را ببينيد نقل كرده كه فرموده است: قيامت فرانمي صخدا
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فرموده  صكه رسول خدا دجال و دخان و دابه را ذكر نموده است و حديث ابوهريره
 است.
و اين سه مورد را ذكر نموده است. » قبل از شش حادثه به اعمال نيك مبادرت ورزيد«

به اثبات رسيده است و طبيعي است  صاين دو حديث در صحيح مسلم از پيامبر خدا
 ابي نقل شود، مقدم است.بر آنچه از يك صح صاكه روايت مستقيم از پيامبر خد

گيرد. پس  كند كه همه مردم را فرامي همچنين ظاهر قرآن بر وجود دودي داللت مي
توان بر اساس قول ابن مسعود آن را به خيالي تفسير كرد كه قريش از شدت  چگونه مي

 اند. ه كرد گرسنگي آن را تصور مي
 فرمايد: خداوند مي

يعني دودي آشكار و روشن نه خيالي از شدت گرسنگي، و در آيات  ﴾بِ�ٖ ُِِدَلخٖن اه ﴿ 
و » ايم خداوندا! اين عذاب را از ما دور ساز كه ما ايمان آورده«كنند  آمده كه مردم دعا مي

هاي خدا در  خواهند كه اين عذاب و سختي را از آنها دور سازد. چون به وعده از خدا مي
اند و اين خود دليلي است بر اينكه اين حادثه  ين حاصل نمودهامور غيبي ايمان آورده و يق

 واهللا اعلم.» شود بين پذيرفته ميقبل از فرارسيدن قيامت رخ خواهد داد؛ زيرا توبه تائ
كند: مردي در  شود. بخاري از مسروق روايت مي اكنون حديث ابن مسعود آورده مي

اهد شد كه گوش و چشم منافقين گفت: در روز قيامت دودي برپا خو ها مي يكي از شب
را پر خواهد نمود و به مؤمن همچون زكامي خواهد رسيد، ما كه ترسيده بوديم نزد ابن 
مسعود آمده كه از او بپرسيم، او كه تكيه داده بود با خشم بلند شد و گفت: اي مردم، هر 

نا اگر چيزي را ، انسان دا»اهللا اعلم«داند بگويد:  داند بگويد و اگر نمي كس چيزي را مي
 وند به پيامبرش چنين فرموده است:خدا». اهللا اعلم«گويد  داند مي نمي

﴿ �ۡ
َ
إ أ َّ �لُۡمََُ�ِّفِ�َ  َٔ قُۡل َاخ َّخ  ِا

َ
إ � رٖ َوَاخ َۡ

َ
ّۡ أ  .]86[ص:  ﴾٨ قُُ�ۡم َعقَۡيهِ ِا

بم و طل اي پيغمبر! بگو: از شما در مقابل [تبليغ قرآن و رساندن دين خدا] هيچ پاداشي نمي«
 .»گويند نيستم از زمره مدعياني كه بدون دانش و علم سخن مي
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بر آنها دعا كرد:  صقريش در اسالم آوردن سستي به خرج دادند، رسول خدا
آنان به آنچنان قحطي و » خداوندا! مرا با هفت سال همچون هفت سال يوسف ياري ده«

ان گشتند و گاهي از خشكسالي دچار شدند كه مجبور به خوردن گوشت مردار و استخو
كردند كه بين زمين و آسمان را دود فراگرفته است. ابوسفيان  شدت گرسنگي، تصور مي

اي كه خويشاوندان را به هم پيوند  ! آمدهصآمد و گفت: اي محمد صنزد رسول خدا
ن دعا كن. سپس اين آيه را اند، برايما رحم كني. در حالي كه قومت هالك شده داده و صله

 خواند:
 .]15-10[الدخان:  ﴾﴿

بِٖ� ﴿ ٍُ ُِِدَلخٖن اه إ ِ� �لّسَمخ
ۡ
ََ تَۡ تَتِۡب يَۡو َۡ ََ �َّخَسٱ  ١فَل ۡۡ ِ�ٞم  َّ

َ
ٌَ أ َٰذا َعَذا ّناَخ  ١ََ َّ

ََ ِِّّخ ُمۡنِاُاونَ  َۡۡعَذا ۡف َ�ّاخ � َِ ُۡ بِٞ�  ١ � ََُسوٞل اه ٍَُهۡم  إ خ ََ ٰٰ َوقَۡد  ِۡكَر َّ ٰ لَُهُم � َّ
َ
ّۡۡواْ َُّم تَ  ١� َو

ُۡاوٌن  َّ َِ قَقِيً�  ُِِّّ�ۡم َ�إ�ُِدوَن  ١َ�ۡاُه َوقَخلُواْ ُاَعّقٞم  َعَذا
ۡۡ  .]15-10[الدخان:  ﴾١ِِّّخ َ�ِشُفواْ �

كند * دودي كه تمام مردم را  منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي«
كنند: پروردگارا عذاب را  م رو به خدا ميگيرد اين همان عذاب دردناك عظيم است * مرد فرامي

اي دارد در  ايم * چگونه بيداري و اين ادعا برايشان فايده از ما برطرف گردان، ما ايمان آورده
گردان شدند و  حالي كه قبل از اين پيغمبري بيانگر به پيش آنان آمده بود * سپس از او روي

اندكي عذاب را از شما دور سازيم، قطعاً شما به اي تعليم ديده است * اگر مدت  گفتند او ديوانه
 . »اعمالتان برخواهيد گشت

 خداوند در جواب فرمود:

َُتُِمونَ ﴿ َٰ ِِّّخ ُاا َ�ۡ َُ َة �ۡۡ ََ ِۡ َ ّۡ ُِِش � ََ َ�ۡب  .]16[الدخان:  ﴾١ يَۡو
 .»رسانيم تازيم و آنها را به مجازات مي روزي سخت بر آنها مي«

 ر است و فرمود:ه مربوط به جنگ بداين مسئل

ۡعبَ ﴿ َّ ُُۡم فََسوَۡف يَُ�وُن لَِزاَاۢ� قُۡل َاخ  ۡمٱ َ�َتۡد َكّذۡ� ُُ ُُ إ ََ ُدَ� ِ لَۡو ّّ ََ [الفرقان:  ﴾٧ُناْ ُِِ�ۡم 

77[. 
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كند. در حقيقت شما به  بگو: اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى«
  .»ا] الزم خواهد شدايد و به زودى [عذاب بر شم تكذيب پرداخته

 ز مربوط به جنگ بدر است و فرمود:اين ني

إمإ ﴿ َُ  ١ال و قُِبوَن  ٢ُغقَِبِ  �لره ۡۡ ّۢ َ�ۡعِد َغقَبِِهۡم َسَي �ِض وَُهم ّاِ
َ
�ۡ� ََ ۡد

َ
ُِ  ٣ِ�إ أ ِ� ِِۡض

ّۢ َ�ۡعُد  َو�َۡوَاِِذٖ  ۡمُر ِاّ َ�ۡبُل َوِا
َ
�ۡ� ِ ّ َِ ۡفَرُح �لۡمُ  ِسنَِ�و   .]4-1[الروم:  ﴾٤ ۡنِاُاونَ َّ

و آنها بعد از شكستشان پيروز در نزديكترين سرزمين، ، روميان شكست خوردندالم. «

 .»... ] كار در گذشته و آينده از آنِ خداست [فرجامِخواهند شد در مدت چند سال كوتاهي، 
124Fپيروزي رم نيز گذشته است كه هر چهار مسئله تمام شده است

. سخنان آن مرد كه 1
مربوط به روز قيامت است صحيح نبوده و علت خشم ابن مسعود نيز همين بوده اين دود 

اي از  است، بلكه به داللت احاديث گذشته اين دود قبل از روز قيامت به عنوان نشانه
 ن خواهد رسيد واهللا اعلم الصواب.هاي آ نشانه

 خيزد  آتشي كه قبل از قيامت از انتهاي عدن برمي: فصل نهم

 فرمودند: صنقل شده است كه رسول خدا ابوهريره در صحيحين از
125Fشوند گونه اميدوار و با ترس و وحشت محشور مي مردم به سه«

كه دو نفره و سه  2
شوند  نفره و چهار نفره و ده نفره بر يك شتر سوارند و الباقي مردم توسط آتشي رانده مي

 .»كند ا سپري ميكه در قيلوله و خواب شب با آنها بوده و صبح و شام را با آنه
در مورد اولين  صاز رسول خدا امام احمد از انس نقل كرده كه عبداهللا بن سالم

 مت قيامت سؤال نمود كه فرمودند:عال
                                           

» حادثه قمر، دخان، روم، لزام«اين روايت در بخاري و مسلم تكرار شده است و در روايتي از مسلم :  -1
ايت كرده است و اهللا تعالي همگي گذشته است. امام بخاري با الفاظ متعدد از طرف كثيري اين اثر را رو

 اعلم.

ز نفخ صور در آخرالزمان گويد : اين حشر، قبل از قيامت و قبل ا امام نووي در شرح مسلم مي -2
 هاي قيامت است. ن عالمت از عالمتخواهد بود و آخري
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 .126F1»برد آتشي كه مردم را از مشرق به مغرب مي«
 فرمودند: صامام احمد از ابوهريره نقل كرده كه رسول خدا

ند: گروهي پياده، گروه سواره، گروهي شو مردم در قيامت به سه صورت محشور مي«
روند. فرمود:  ! چگونه بر صورتشان راه ميصاهللا گفتند: يا رسول» هايشان بر صورت

همان كسي كه قدرت راه رفتن بر پاها را به آنها داده، قادر است آنها را بر صورتشان «
برخورد  ببرد جز اينكه آنها با صورتشان به هر پستي و بلندي و هر خار و خاشاكي

 .127F2»كنند مي
اين احاديث و امثالش داللت بر اين دارند كه اين حشر، حشر موجودين در آخر 

نقاط كره زمين به طرف صحراي محشر (سرزمين شام)   الزمان است و مردم از اقصي
گردند. چون خوردن، آشاميدن، سوار شدن بر شتران، و هالك شدن عقب  روانه مي

است كه اين حشر قبل از شروع قيامت است. چون اگر بعد از  ماندگان با آتش، نشانه اين
نفخه بعث بود، نه مرگي وجود داشت و نه شتري كه خريداري شود و نه خوردن و 
آشاميدني. عيجب اينجاست كه حافظ ابوبكر بيهقي بعد از بيان همه احاديث مذكور، اين 

 متعلق به قيامت دانسه و به آية: حشر را

﴿ ُ ُُ ۡ�َ ََ ُّتَِ� َِِ� �لّر� َوفۡدٗ  يَۡو َۡدٗ َوسَُسوُق �لُۡمۡجرِاَِ�  ٨ا �لُۡم َهّاَم وِ ََ [مريم:  ﴾٨ا َِِ�ٰ 

85-86[. 
روزي كه ما پرهيزكاران را به صورت گروه گروه و با احترام در پيشگاه پروردگار مهربان «

 .»كنيم مي نماييم و گناهكاران را با لباني تشنه به سوي جهنم روانه جمع مي
تواند در  شوند و اين مطلب نمي استدالل نموده است. در حالي كه در حديث ثابت مي

 خبري از سواري و سوار شدن نيست. روز قيامت باشد؛ زيرا روز قيامت

                                           
بن مالك  از انس اين حرف قسمتي از يك حديث طوالني است. همچنين بخاري نيز اين حديث را -1

 روايت كرده است.

 خود اين حديث را روايت كرده است.طيالسي نيز در مسند  -2
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اما حديثي كه جماعت كثيري از صحابه از جمله ابن عباس، ابن مسعود، عايشه و 
خداوند با پايي برهنه و ختنه نشده محشور شما به سوي «اند كه  ديگران روايت كرده

 ».مچون بدايت آن قرار خواهيم داداعاده خلقت را ه«خواهيد شد و به تعبير قرآن 
مربوط به روز قيامت بعد از دميدن در صور براي بار دوم بوده كه مردم با پايي برهنه 

تشنه محشور  نيشوند، چنانكه كافران نيز با لبا و بدني عريان و ختنه نشده محشور مي
 خواهند شد و آية: 

وهِِهۡم ُ�ۡميٗ ﴿ َُ ٰ ُو ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َ�َ ُُهۡم يَۡو ُُ وَ وَُصمّٗ خ خ َونُۡ�مٗ َوَ�ۡ
ۡ
ٱ ّاۡ َّمخ َلبَۡ  خ ُُ َهّاُمٱ  ََ ٮُٰهۡم 

ُٰهۡم َسعِ�ٗ  ََ  .]97[اإلسراء:  ﴾�زِۡد
كنيم،  و كر جمع ميو ما در روز رستاخيز ايشان را به روي رخساره كشانده و كور و الل «

 .»افزاييم جايگاهشان دوزخ خواهد بود. هر زمان كه زبانه آتش فروكش كند بر زبانه آتششان مي
برند كه انشاءاهللا در فصول  مربوط به زماني است كه اهل جهنم را به طرف دوزخ مي

 بعدي توضيح اين آيات به تفصيل خواهد آمد.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 روز رستاخيز: دومقسمت 
 

 هاي روز رستاخيز نام :يكم فصل
 ت در روز جمعهفرارسيدن قيام :دوم فصل

 رواياتي در مورد مدت روز قيامت :فصل سوم
 بعضي از احوال و شدائد روز واپسين :فصل چهارم

 دميدن در صور جهت مردن و برانگيخته شدن :فصل پنجم
 عرضه شدن بر خداوند يكتا  :فصل ششم
 محاسبه خداوند سبحان بندگان را  :فصل هفتم
اب و كتابي وارد كساني كه بدون هيچ حس :فصل هشتم

 شوند بهشت مي
 ميزان در روز قيامت :فصل نهم

 مشاهده خداوند در روز قيامت :فصل دهم
 در روز قيامت رحمت خداوند :فصل يازدهم

 شفاعت  :فصل دوازدهم
 حوض نبوي در قيامت  :فصل سيزدهم

 پل صراط بر فراز جهنم :فصل چهاردهم





 
 

 هاي روز رستاخيز امن: فصل يكم

داني كه  فرمايد: روز قيامت و تو چه مي مي» العاقبه«عبدالحق اشبيلي در كتاب   حافظ
مال خود را در جلو روز قيامت چيست، روز حسرت و پشيماني، روزي كه هر كسي اع

 بيند. خودش مي
اعقه (روز لرزيدن زمين و آسمان)، يوم الص الزلزلههالكت شدن)، يوم  يوم الدمه (روز

(روز به زمين افتادن و مردن)، يوم الواقعه (روز رخ دادن حادثه بزرگ)، يوم الراجفه (روز 
تكان خوردن)، يوم الرادفه (روز دوباره تكان خوردن)، يوم الغاشيه (روز فراگيرنده)، يوم 

 شونده)، يوم الحاقه (روز رخداد راستين)، الداهيه (روز بالي سخت)، يوم األزقه (روز نزديك
فرسا)، يوم الصاخّه (روز صداي گوش خراش)، يوم التالق  يوم الطامه (روز مصيبت طاقت

(روز به هم خوردن)، يوم الفراق (روز جدايي)، يوم المساق (روز به سوي خدا رفتن)، يوم 
االشفاق (روز پشيماني و ناراحتي)، يوم القصاص (روز تالفي كردن)، يوم الت حين مناص 

اهي وجود ندارد)، يوم التناد (روز ندا زدن)، يوم األشهاد (روز شاهدان)، (روزي كه بر گريزگ
يوم المعاد (روز بازگشت)، يوم المرصاد (روز كمينگاه)، يوم المنابله (روزي هر كسي به 

رسد)، يوم المناقشه (روز بحث و جدل كردن)، يوم الحساب (روز حساب  پاداش خودش مي
ت به خدا)، يوم العذاب (روز عذاب)، يوم الفرار (روز پس دادن)، يوم المآب (روز بازگش

فرار كردن اگر فراري در كار باشد)، يوم القرار (روز مستقر شدن يا در بهشت يا در آتش)، 
ها  يوم القضاء (روز قضاوت بين بندگان)، روزي كه آسمان در حركت و اضطراب بوده و كوه

انگيخته شدن)، يوم النشر (روز پخش شدن)، روند، يوم الحشر (روز بر از جا كنده شده و مي
يوم الجمع (روز جمع گرديدن)، يوم البعث (روز مبعوث شدن)، يوم العرض (روز عرضه بر 
خدا شدن)، يوم الوزن (روز اعمال را وزن كردن)، يوم الحق (روزي كه حقيقت دارد)، يوم 

يوم عقيم (روزي كه  الحكم (روزي كه بين بندگان حكم شود)، يوم الفصل (روزي جدايي)،
فردايي ندارد)، يوم عسير (روزي سخت و پرمشقت)، يوم قمطرير (روزي بسيار وحشتناك)، 
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يوم عصيب (روز بسيار سخت)، يوم النشور (روز منشور گشتن)، يوم المصير (روز عوض 
 شدن)، يوم الدين (روز قيامت)، يوم اليقين (روزي كه به يقين خواهد آمد)، يوم النفخه (روز
دميدن در صور)، يوم الصيحه (روز صدا زدن)، يوم الرجفه (روز تكان خوردن)، يوم السكره 
(روز سست شدن)، يوم الفزع (روز به وحشت افتادن)، يوم الجزع (روز نگران بودن)، يوم 
القلق (نگراني)، يوم االنشقاق (روز شكافته شدن)، يوم االنكدار (روز محتاج بودن به خدا)، 

به وحشت افتادن)، يوم االنقطاع (روز از  خارج شدن)، يوم االنصداع (روز(روز  يوم الخروج
همه چيز بريدن)، يوم المعلوم (روزي كه مشخص است)، يوم الموعود (روز وعده داده 

ها  شده)، يوم المشهود (روز شهادت و گواهي)، روزي كه اسرار نمايان گشته و ضماير انسان
چ كس به درك كسي نخواهد خورد، روزي كه هيچ كس به گردد، روزي كه هي پديدار مي

شود و  هاي آتش فروزان مي شوند و شعله رساند، مردم به جهنم فراخوانده مي كسي نفع نمي
ها دگرگون گشته و عذرخواهي ستمكاران سودي نخواهد داشت، لعنت خدا بر  ها و ديده قلب

ها به جهنم سرازير  ها و ديده رهآنها بوده و چه بد جايگاهي خواهند داشت، روزي كه چه
رويم و ديروزي ندارد، روزي  شود، يوم البروز (روز آشكار شدن)، روزي كه به سوي خدا مي

 بخشش خداوندي تنها راه نجات است.ارزش شده و فقط اميد به  كه اموال بي
است. يعني روز جاودانگي در » يوم الخلود«ترين القاب قيامت،  بدترين و وحشتناك

مي ب، روزي كه هرگز عذاب كافران نهايتي ندارد. به خدا و لطف و كرمش از تماعذا
 بريم. مشكالت و مصائب پناه مي

 فرارسيدن قيامت در روز جمعه :فصل دوم

 :احاديث كثيري درباره فرارسيدن روز قيامت در روز جمعه وارد شده است. از جمله
 :فرمودند صاابن انس از ابوهريره كه رسول خد روايت امام مالك

بهترين روزي كه خورشيد در آن طلوع كرده روز جمعه است. در آن روز حضرت «
اش پذيرفته شده و در آن  آدم آفريده شده و در آن به زمين سرازير شده و در آن توبه

شود، تمامي حيوانات غير از انس و جن  وفات يافته است. در همين روز قيامت برپا مي
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ر تا طلوع خورشيد از ترس رسيدن قيامت گوش به بانگ هستند در اين روز از طلوع فج
و در اين روز ساعتي وجود دارد كه هر مسلمان نمازگزاري آن را دريافته و از خداوند 

128F1»دهد اش را به او مي چيزي طلب كند، خداوند خواسته
129F

∗. 
 به صورت مرفوع روايت كرده است:  طبراني در معجم كبير از ابن عمر

 .»شود مگر در اذان فجر پا نميبه قيامت «
 فرمودند:  صبن اوس ثقفي روايت كرده كه رسول خدا امام احمد از اوس

روز جمعه از بهترين ايام شماست. در آن آدم خلق شده و در آن وفات يافته، و شيپور «
شود. سعي كنيد در اين روز  برانگيخته شدن و شيپبور بيهوش شدن در همين روز دميده مي

 صاهللا يا رسول :گفتند». گردد ر من درود فرستيد؛ زيرا درودهاي شما بر من عرضه ميبسيار ب
خداوند « :گردد؟ فرمود اي چگونه درودهاي ما بر تو عرضه مي مگر تو به خاك تبديل نشده

 . »خوردن اجساد انبيا را بر زمين حرام كرده است

 رواياتي در مورد مدت روز قيامت  :فصل سوم

 ايد:فرم مي خداوند

ِۡۡف َسَاةٖ ﴿
َ
ََ َك� ِ ّن ََ ۥ  �ّن يَۡوًاخ ِعاَد  ُ وَۡعَدهُ َّ َِ َوَّۡ ُ�ۡقَِف � ََ ِِلَۡۡعَذا َُۡعِجقُوَّ ّمِّمخ  َو�َۡس

وَن   .]47[الحج:  ﴾٤َ�ُعده
خواهند كه هر چه زودتر عذابي را بر سر ايشان بياوري و  كافران از روي تمسخر از تو مي«

 كند، يك روز خدا بسان هزار سالي است كه شما الف وعده نميوجه خ  خداوند به هيچ

 .»آوريد شماريد و به حساب مي مي

                                           
 اند. مذي و نسائي نيز روايت كردهظ. تربه روايت ابوداود با همين تلف -1

در مورد وقت اجابت دعا در روز جمعه اقوال متعددي از علما نقل شده كه مشهورترين آن دو قول  -∗
بعد از نماز عصر تا غروب  -از هنگام ايستادن خطيب بر روي منبر تا اتمام نماز جمعه. ب -است : أ

 است واهللا اعلم (م).تري  دوم قويخورشيد كه روايات دال بر قول 
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 د.ان بعضي از مفسرين اين روز را به قيامت تفسير كرده
 فرمايد: خداوند مي

﴿ ُٖ َٖ َواقِ �ُِلۢ َِِعَذا
إ َل َسخ

َ
ُٞ  ١َسۡ ََ َ�ُۥ َدافِ ۡۡ َۡ َّ ِ ذِي �لَۡمعَ  ٢ِّۡۡقَ�ٰفِرِ� َّ � َّ  ٣خَِِج ّاِ

َۡۡف َسَاةٖ 
َ
َُهُۥ َ�ِۡسَ� � وُح َِِ�ۡهِ ِ� يَۡوٖ� َ�َن اِۡتَدا ُة َو�لره ََ ِ َِ َٓ � َ�ِيً�  ٤َ�ۡعُرُج �لَۡم فَلۡصِ�ۡ َصۡ�ٗ

 .]7-1[المعارج:  ﴾٧َوََّرٮُٰه قَرِ�ٗبخ  ٦ِِّ�ُهۡم يََرۡوَُّهۥ َِعِيٗدا  ٥
پيوندد * اين عذاب  ه وقوع ميخواستاري از روي تمسخر درخواست عذابي كرد كه ب«

تواند آن را از ايشان باز دارد * از طرف خدايي كه داراي  گريبانگير كافران شده و هيچ كس نمي
روند در مدتي كه  كشند و باال مي باشد * فرشتگان و جبرئيل به سوي او پر مي درجات عاليه مي

* آنان آن روز را بعيد و دور  كشد * صبر جميل داشته باشد پنجاه هزار سال معمولي طول مي

 .»دانيم دانند * و ما آن را ممكن و نزديك مي مي
علما در تفسير اين پنجاه هزار سال آراي متعددي دارند كه ما در تفسير خود آن را 

ايم. از ابن عباس نقل شده است كه مسافت بين عرش خدا و زمين  مفصالً شرح داده
امر خدا از آسمان به زمين و عروج آن از زمين به هفتم، پنجاه هزار سال است و نزول 

130Fكشد آسمان، هزار سال طول مي

131F. بنابراين مسافت بين زمين و آسمان پانصد سال است1

2. 
كند. در  گويد: فرشته اين مسافت را در قسمتي از يك روز طي مي ابوعبداهللا حليمي مي

از پنجاه هزار سال ممكن  حالي كه اگر قرار باشد كس ديگري اين كار را بكند، در كمتر
132Fنخواهد بود

3. 

                                           
ۡعُرُج َِِ�ۡهِ ِ� يَۡو�ٖ ﴿ :با استناد به -1 َّ َُّم  �ِض 

َ
�ۡ� �َِِ ِ ٍإ َّ �لّسَمخ ۡمَر ِا

َ
َۡۡف َسَاةٖ  يَُدُِِّر �ۡ�

َ
ۥإ � هُ َُ ّمِّمخ  َ�َن ِاۡتَدا

وَن   .]5[السجده:  ﴾٥َ�ُعده
 ند و مذهب فراء نيز همين است.ا هحاتم و ابن جرير نيز همين روايت را از مجاهد نمود ابن ابي -2

 داهللا حليمي نقل نموده است.اين قول را امام ابوبكر بيهقي در كتاب البعث و النشور از ابوعب -3
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من اهللا ذي «به عبارت ديگر آيات سوره معارج ربطي به مقدار روز قيامت ندارد و ايشان 
به بلند مرتبگي و عظمت، تفسير كرده » رفيع الدرجات ذوالعرش«را همچون آيه » المعارج

 مكاني است الغير. يه، بيان مسافتاست. پس بر اساس اين قول، منظور از عدد در اين آ
133Fكننده مدت عمر دنيا است قول دوم اين است كه آيه بيان

حاتم از مجاهد نقل  . ابن ابي1
كرده كه فرموده است: پنجاه هزار سال در اين آيه مدت زمان عمر دنيا است؛ زيرا كل دنيا 

134Fآيد نزد خداوند تعالي يك روز به حساب مي

2. 
 از عكرمه نقل شده است كه فرمود:

داند كه چقدر از آن سپري  دنيا پنجاه هزار سال است كه جز خداوند كسي نميعمر «
 .135F3»شده و چه مقدارش مانده است

 اي مشهور وجود دارد و مرجوح است.ه اين قول در كمتر كتابي از كتاب
136Fكننده مدت زمان بيان دنيا و آخرت است قول سوم اين است كه آيه بيان 

ز هم كه با 4
 يب است.قولي غير مشهور و غر

ابن عباس نقل  حاتم از قول چهارم اين است كه مراد، مقدار روز قيامت است. ابن ابي
 كرده كه گفته است:

 .137F5»مراد روز قيامت است«
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

                                           
 باشد. مي قول راجح در عمر دنيا اين است كه علمش مختص خداوند -1

مجاهد اين قول  جريح ازحاتم در تفسيرش از ابوزرعه از ابراهيم بن موسي از ابوزائده از ابن  ابن ابي -2
 را نقل كرده است.

 عكرمه اين قول را نقل نموده است.بن ابان از  نجيح از مجاهد از حكم عبدالرزاق از معمر از ابن ابي -3

 ز محمدبن كعب قرظي نقل كرده است.حاتم اين قول را ا ابي ابن -4

ظي، و عكرمه نيز نقل شده قر اسناد اين روايت صحيح بوده و از ضحاك، حسن بصري، ابن زيد، -5
 است.
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ها در آتش  ها و ثروات خود را ندهد، آن سكه اگر ثروتمندي زكات و حقوق گنج«
تافته شده و پيشاني و پهلو و پشتش با آن داغ خواهد شد تا اينكه خداوند در  دوزخ

روزي كه طولش به اندازه پنجاه هزار سال شماست، بين بندگان قضاوت نموده و او را به 
 .»جايگاهش در بهشت يا جهنم بفرستد

 دهد آمده است: شتران خود را نمي در مورد كسي نيز كه زكات گوسفندان و
هايش رها نموده تا او  با آن حيوانات در صحرايي وسيع با تمامي پستي و بلندي او را«

شود،  هايشان آزار دهند و هر بار كه از آنها بگذرد، دوباره به طرف آنها برده مي را با شاخ
تا اينكه خداوند در روزي كه طولش پنجاه هزار سال به حساب شماست، بين بندگان 

 .138F1»ه بهشت يا جهنم كندقضاوت نموده و او را روان
گويد: به داللت اين حديث، مقدار روز قيامت پنجاه هزار سال است.  امام بيهقي مي

اند. در  البته اين مدت فقط براي كساني است كه مورد عفو و بخشش خداوند قرار نگرفته
 راستين از ابوهريره نقل شده است:مورد مؤمنان 

 .139F2»همچون بين ظهر و عصري بيش نيستزمان روز قيامت براي مؤمنان راستين، «
 
 
 
 

                                           
اند و مسلم نيز به  ابوداود در سنن خود و طيالسي در مسند خود نيز همين حديث را روايت كرده -1

 و گاه و گوسفند روايت نموده است.صورت مرفوع از ابوهريره در طال و نقره و شتر 

داهللا بن مبارك از معمر از قتاده از بن محمدبن حكيم از ابوالموجه از عبدان از عب ابوعبداهللا از حسن -2
بن اوفي از ابوهريره اين اثر را نقل نموده است و آن را ترجيح داده است. اين اثر به صورت  زراره

بن  جوهري در مرو، اي يحيي بن شاسويه  مرفوع نيز از ابوعبداهللا حافظ، از عبداهللا بن عمر بن علي
 ايت گرديده است.از ابن مبارك رو عبدالكريم از سويدبن نصر



 109  قسمت دوم: روز رستاخيز

 

 بعضي از احوال و شدائد روز واپسين : فصل چهارم

 با استناد به قرآن كريم و احاديث نبوي 
 فرمايد: خداوند تعالي مي

خِ�َيةِ ﴿ ِّ ْ ِِلۡ وا َُ ۡهقِ
ُ
ََُموُد فَۡ ّاخ 

َ
َ�  َ��ِيَةٖ  ٥فَۡ ْ ِِرِ�ٖح َ�ۡ وا َُ ۡهقِ

ُ
ّاخ َ�دٞ فَۡ

َ
خ َسّخَرهَ  ٦َوأ

ل  َلخ
ۡعَجخُز َ�ۡ

َ
ّ�ُهۡم أ

َ
ٰ َك� ََ ََ �ِيَهخ َ�ۡ َٰ �َۡۡتۡو ََ ٱ َ� يّخ�  ُحُسوٗاخ

َ
َُ َ�َخٖل َوثََ�ٰاَِيَة � وَِ�ةٖ َعقَۡيِهۡم َسۡب

ّۢ َِخ�َِيةٖ  ٧ ٰٰ لَُهم ّاِ َخِرَئةِ  ٨َ�َهۡل تََر ۡۡ ٍَ فِرَۡعۡوُن َوَاّ َ�ۡبقَُهۥ َو�لُۡمۡنتَفَِ�ُٰ  ِِل إ خ ََ ْ  ٩َو ۡوا َُ  َ�َع
ا�َِيًة  َّ ۡلَذٗة 

َ
َلَذُهۡم أ

َ
ّنِِهۡم فَۡ ََ َخََِ�ةِ  ١ََُسوَل  ِۡ ٍُ َ�َۡقَ�ُٰ�ۡم ِ� � إ خ �لَۡمخ َۡ َۡجَعقََهخ  ١ِِّّخ لَّمخ َر َِ

ِٰ�َيةٞ  ََ ذُٞن 
ُ
إ أ ٞ  ١َُۡ�ۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهخ ِٰحَدة ََ وَِ َ�ۡفَخةٞ  ُه �ُض  ١فَإِذَا ُّفَِخ ِ� �ل

َ
وَُ�ِقَِ  �ۡ�

ِٰحَدٗة وَ  ََ َُخ َدّكٗة  َبخُل فَُدّك ِ
ِۡ ٍُ فَِ�َ يَۡوَاِِٖذ َواهَِيةٞ  ١َ�َيۡوَاِِٖذ َوَ�َعِ  �لَۡواقَِعُة  ١� إ ّتِ  �لّسَمخ ََ َو�س
ََ فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَاِِٖذ ثََ�ٰاَِيةٞ  ١ ِ ّن ََ �َِهخ  َو�َۡحِمُل َعۡرَش 

إ خ ََ َۡ
َ
َ أ َ�َ َُ ََ َ�َۡ�ٰ  يَۡوَاِِٖذ ُ�ۡعَرُضونَ  ١َو�لَۡمقَ

 .]18-5: احلاقة[ ﴾١ِااُ�ۡم َلخ�َِيةٞ 
در نتيجه قوم ثمود با عذابي سركش نابود گشتند * و قوم عاد به وسيله تندباد سرد و «

روز  سركش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند * خداوند چنين تندبادي را هفت شبانه
هاي پوك و توخالي درخت خرما در همه جا  تنه پياپي بر آنها گمارد كه در نتيجه مردمانش انگار

بيني كه برجاي مانده باشد * فرعون و كساني پيش از او  افتاده بودند * آيا كسي از ايشان را مي
هاي زير و رو شده، مرتكب گناهان بزرگ شدند * آنها با  بودند و همچنين اهالي شهرها و آبادي

و خداوند آنها را به عذابي سخت دچار كرد * ما فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند 
به آنگاه كه آب طغيان كرد شما را (نياكان شما را) سوار بر كشتي كرديم * تا آن درس عبرتي 

هاي شنوا آن را فراگرفته به خاطر سپارد * هنگامي كه يك دم در صور  براي شما بوده و گوش
ه و يك باره متالشي گردند * بدان هنگام است ها از جا برداشته شد دميده شود * و زمين و كوه

شود و در آن  شكافد و پراكنده مي دهد * و آسمان از هم مي كه آن واقعه (روز قيامت) رخ مي
گيرند و در  هاي آسمان قرار مي گردد * و فرشتگان در اطراف و كناره روز سست و ناستوار مي
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شويد  د * در آن روز به خدا عرضه مينماين آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را حمل مي
 .»ماند و چيزي از كارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي

َاخدِ �لُۡمَاخدِ اِّ ّاَ�ٖن قَرِ�ٖب ﴿ ُّ  ََ ُۡ يَۡو َُِم َُ  ٤َو�ۡس ََ يَۡو ِ � َ�ٰل ِ َّ َ
َۡ ۡيَحَة ِِل ُّ ََ �َۡسَمُعوَن �ل يَۡو

ُُروِج  ۡۡ ۦ َوُِّميُ  � ٤� ِ�ُّۡ ُّ ُ� ِِّّخ َ�ۡ ُِ ََ  ٤َ�َۡاخ �لَۡم ِ اٗ�  َ�ٰل �ُض َ�ۡاُهۡم ِ�َ
َ
�ۡ� َُ ّت ََ َ � ََ يَۡو

ٌ َعقَۡيَاخ �َِس�ٞ  ُۡ  .]44-41[ق:  ﴾٤َح
دهد و در صور  ] گوش كن، روزي كه منادي از مكان نزديكي ندا درميص[اي محمد«

شنوند، آن  ي را ميخواند * روزي كه حقيقتاً نداي مناد دميده و همگان را به زنده شدن فرامي
ميرانيم و بازگشت به سوي  گردانيم و مي روز، روز بيرون آمدن است * آري، فقط ما زنده مي

آيند، آن روز گردهمايي است  ماست * روزي كه زمين شكافته شده و مردم به سرعت بيرون مي

 .»و براي ما سهل و آسان است

ِحيٗمخ ﴿ ََ َٗ َو َّ�خ
َ
إ أ َاخ ّۡ ِ�ٗمخ َوَرعَ  ١ِِّن َ�َ

َ
ةٖ وََعَذاًِخ أ ُّ �ُض  ١خٗاخ ذَا ُغ

َ
ُف �ۡ� َُ ََ تَۡر يَۡو

َبخُل َكُِۡٗبخ ّمِهيً�  ِ
ِۡ �  َِّ ََ َبخُل َو ِ

ِۡ إ  ١َو� ََۡسۡقَاخ
َ
إ أ ِٰهًدا َعقَۡيُ�ۡم َكَمخ َٰ  َٗ ََُسو إ َِِ�ُۡ�ۡم  ََۡسۡقَاخ

َ
إ أ ِِّ�خ

 َٗ ََُسو ۡلٗذا َونِيٗ� َ�َعَ�ٰ فِرَۡعۡوُن �ل ١َِِ�ٰ فِرَۡعۡوَن 
َ
ُٰه أ ََ َلۡذ

َ
ُُّتوَن ِِن  ١ّرُسوَل فَۡ ۡيَف َ� ََ فَ

َۡۡ�َٰن ِشًۡبخ  َفۡرُ�ۡم يَۡوٗاخ َ�َۡعُل �لۡوِ َُ١  ًَ ۢ ِِهۦِ  َ�َن وَۡعُدهُۥ َاۡفُعو ُر ِِ ٍُ ُااَف إ [المزمل:  ﴾١ �لّسَمخ

12-18[. 
گلوگير و عذاب نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است * و همچنين خوراكي «

ها به  افتند كه كوه ها آنقدر سخت به لرزش مي دردناكي موجود است * روزي زمين و كوه
ايم  گردد * ما پيامبري را به سوي شما فرستاده هاي ريگ روان تبديل مي هايي پراكنده و تپه توده

ن با پيامبر گونه كه به سوي فرعون نيز پيامبري فرستاديم * فرعو كه بر شما گواه است. همان
خدا مخالفت كرد و ما او را سخت مجازات كرديم * اگر كافر شويد، چگونه خود را از عذاب 

سازيد؟ * در آن روز آسمان با همه عظمتش  شوند درامان مي روزي كه از ترسش كودكان پير مي

 .»شود، وعده خداوند قطعاً به وقوع خواهد پيوست از ترس شكافته مي
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﴿ ُ ُُ ۡ َۡ  ََ َّ َسخَعةٗ َوَ�ۡو ِِ ْ ُُوإا ّۡۡم يَۡقَب ن 
َ
َّ �ََّهخَِ  ُهۡم َكۡ َّ ّاِ ِي َّ � َ ِِ َۡۡاُهۡم  قَۡد َل ََفُوَن َِ ََُعخ َّ

 َّ َُِدي ِ َوَاخ َ�ُّواْ ُمۡه َّ � ِ ٍإ  .]45[يونس:  ﴾٤َكّذُِواْ ِِقَِتخ
ز وحشت و آورد و آنها ا اي پيامبر! روزي كه خداوند آنها را براي حساب و كتاب گرد مي«

اند،  اند كه با همديگر آشنا شده كنند كه فقط لحظاتي از روز در دنيا بوده ترس رستاخيز فكر مي

 .»كنند زيانبارند به راستي كساني كه رويارويي با خدا را تكذيب مي

�َض َِخََِزةٗ ﴿
َ
َبخَل َوتََرٰ �ۡ� ِ

ِۡ � ُ ََ سَُسّ�ِ َۡ ِااۡ  َوَ�ۡو خدِ َۡ ُٰهۡم فَقَۡم ُ� ََ ۡ َُ َحدٗ وََح
َ
وَُعرُِضواْ  ٤ا ُهۡم أ

ََ َصفّٗ  ِ ّن ََ  ٰ
ُُۡم َ�َ َِ  َِۡل زََ�ۡم ّوَل َمّرة

َ
ُُُموَّخ َكَمخ َلقَۡتَ�ُٰ�ۡم أ ۡئ َِ َّۡتۡد  َۡعَل َُۡ�م ّاوِۡعدٗ خ  َّ  ّّۡ

َ
ا �

َٰ �لُۡمۡجرِاَِ�  ٤ ََ ُٰب َ� َٰ َِ ۡۡ� َُ َُاَ َوُوِض َٰوۡ�قَ ََ فِتَِ� مِّمخ �ِيهِ َوَ�ُتولُوَن  َۡ ِٰب ُم َٰ َِ َٰذا �ۡۡ ََ خ َاخِل 
َُ َصَِۡ�ةٗ  خدِ َۡ ُّ  ََ  َُ ۡح

َ
إ أ َّ ِ ََ َكبَِ�ةً ِ ُدواْ َاخ َعِمقُواْ َحخِ�ٗ َو ََ َحدٗ ٮَٰهخ  َوَو

َ
ََ أ نه ََ ۡاقُِم  َّ  ََ  ﴾٤ ا�و َو

 .]49-47[الكهف: 
ها را به حركت انداخته و همه موانع زمين را برداشته و زمين را صاف و  روزي ما كوه«

آوريم * و همه مردمان صف  بيني و همگان را بالاستثناء براي حساب و كتاب گرد مي ايان مينم
شوند، شما به همان صورت و شكلي كه نخستين بار شما را  صف به پروردگارت عرضه مي

برديد كه هرگز  ايد، شما گمان مي چيز) به پيش ما برگشته آفريده بوديم (لخت و عريان و بي
بيني  شود و بزهكاران را مي ها و نامه اعمال توزيع مي دهيم * كتاب ترتيب نمي موعدي براي شما

گويند: اي واي بر ما! اين چه كتابي  شوند و مي كه از ديدن آنچه در آن است ترسان و لرزان مي
است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه چيز را برشمرده است، و بدين وسيله 

 .»كند بينند و خداوند تو به كسي ظلم نمي ا حاضر ميهمه اعمال خود ر

﴿ ۢ ُٰ َّ وِ ِۡ ُٰو َا ََ تَِ�َٰمةِ َو�لّسَ�ٰ
ۡۡ� ََ ُُُهۥ يَۡو �ُض َ�ِيٗعخ َ�ۡبَض

َ
َّ قَۡدَِهِۦ َو�ۡ� َ َح َّ � ْ وا َُ َوَاخ قََد
وَن  ُُ ِ ُۡ ُ ٰ َ�ّمخ � ََ ٰ ََ َٰاُهۥ َوتَ َٰ وَِ  ٦�َِيِمياِهۦِ  ُسۡب ُه ِٰو َوَاّ ِ� َوُّفَِخ ِ� �ل ََ ََ َاّ ِ� �لّسَ�ٰ عِ َُ فَ

ٰٰ فَإِذَا ُهۡم �َِيخَٞ يَاُاُرونَ  ۡلَر
ُ
َُّم ُّفَِخ �ِيهِ أ ٱ  ُ َّ � ٍَ إ َّ َاّ َشخ �ِض ِِ

َ
�ُض ِِاُوَِ  ٦ �ۡ�

َ
َقَِ  �ۡ� َۡ

َ
َوأ

ٍَ ِِلَّبِّ�ِ  خْيإ َِ ُٰب َو َٰ َِ ۡۡ � َُ ّنَِهخ َوُوِض ِ َوقُِ�َ َِ  ََۧ ٍإ َهَدا َه ۡاقَُموَن َّ َو�ل ُّ  ََ ِ َوُهۡم  َّ َ
َۡ  ٦َۡۡاُهم ِِل

ۡفَعقُوَن  َّ ۡعقَُم َِِمخ 
َ
َٖ ّاخ َعِمقَۡ  وَُهَو أ ه َ�ۡف ُُ  .]70-67[الزمر:  ﴾٧َوُوّ�َِيۡ  
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اند، او كسي است كه در روز قيامت سراسر  گونه كه شايسته است خدا را نشناخته آنان آن«
شود، خدا  ها با دست راست او درهم پيچيده مي آسمان كره زمين يكباره در مشت او قرار دارد و

ها  پاك و منزه از انديشه انسان است * در صور دميده خواهد شد و تمامي كساني كه در آسمان
شود كه به  ميرند، مگر كساني كه خدا بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده مي و زمين هستند مي

شود  نگرند * و زمين با نور خدا روشن مي به اطراف مي ناگاه همه مردم از قبرها به پا خاسته و
شوند و به درستي بين مردم قضاوت  گردد و پيغمبران و گواهان آورده مي و نامه اعمال توزيع مي

شود * و به تمام و كمال جزاي هر كاري را كه انسان كرده  شود و اصالً به آنها ستمي نمي مي

 .»اند كرده داند كه آنها چه كارهايي را مي مي شود و خداوند بهتر است بدو داده مي

َۡۡاُهۡم يَۡوَاِِذٖ ﴿ َِ ََ سَسخ
َ
وَِ فََ�إ أ ُه ٍَلُوَن  فَإَِذا ُّفَِخ ِ� �ل إ ََ يَتََسخ ٰزِ�اُُهۥ  ١َو ََ ََُتقَۡ  َا َ�َمّ 

ََ ُهُم �لُۡمۡفقُِحوَن  ِ ِ َ َٓ ْو
ُ
ِ  ١فَۡ َّ � ََ ِ َِ َٓ ْو

ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ّۡ َلّفۡ  َا َهّاَم َوَا ََ ُّفَسُهۡم ِ� 

َ
ْ أ ا وإ ُ ِِ َّ َل ي

وَن  ُ ِۡ  .]103-101[المؤمنون:  ﴾١َشٰ
گونه خويشاوندي و نسبتي در ميان  شود، هيچ هنگامي كه براي بار دوم در صور دميده مي«

پرسند * پس هر كس ميزان اعمالش سنگين و  ماند و در آن روز از همديگر نمي آنان نمي
ارزش باشد، اينان  عاً رستگارند * و هر كس ميزان اعمالش سبك و بيارزشمند شود اينان قط

 .»خويشتن را زيانمند نموده و در دوزخ جاودانه خواهند ماند

ٍُ َكللُۡمۡهِل ﴿ إ ََ تَُ�وُن �لّسَمخ ِّ  ٨يَۡو عِۡه
ۡۡ َبخُل َكل ِ

ِۡ ََ �َۡ�  ٩َوتَُ�وُن �  ١ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗمخ  َٔ َو
وَ�ُهۡم  يََوده  ُ ّۡ َب َِ يَۡوِاِِذِ ِِبَاِيهِ  ُّ ّۡ َعَذا َُِدي ِا ۡف َّ َُ لَۡو  ِليهِ  ١�لُۡمۡجرِ

َ
 ١َوَ�ِٰحَبُِهِۦ َوأ

 �ُ ِٓ
ّۡ يقَُِهِ � ُِ َُّم يُاِجيهِ  ١وِ�هِ  ٔۡ َوفَ �ِض َ�ِيٗعخ 

َ
ٱ ِِّ�َهخ ََۡاٰي  ١َوَاّ ِ� �ۡ� إ ّ ََ١  ٰٰ َو َّ َّّزاَعٗة ِّۡق

ۡدََِر وَ  ١
َ
ّۡ أ ٰ تَۡدُعواْ َا َّ َ  ١تََو ََ ۡو

َ
َُ فَۡ  .]18-8[المعارج:  ﴾١وََ�َ

گردد *  ها همسان پشم، رنگين مي شود * و كوه اي مي  روزي آسمان همسان فلز گداخته«
گيرد * دوستان و خويشاوندان  هيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديكي سراغ انسان را نمي

گرفتار خودش است و از ديگران فرار  شوند ولي (هر كس نزديك به همديگر نشان داده مي
شد براي رهايي خود از عذاب آن  كند كاش مي كند) تا جايي كه شخص گناهكار آروز مي مي

اي كه به  روز، پسران خود را فدا سازد * همچنين همسر و برادرش را * همچنين فاميل و قبيله
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د تا اينكه مايه نجاتش باشد * اند * و حتي تمام كساني كه در روي زمين هستن داده او پناه مي
برد *  هرگز، آتش سوزان و سراپا شعله دوزخ در انتظار است * پوست بدن را كنده با خود مي

خواند * و  اند را به سوي خود مي گردان شده كساني كه به فرمان خدا پشت كرده و از او روي
 .»اند راه خدا مصرف ننمودهاند؛ يعني در  كرده  دارايي خود راجمع كرده و در انبازها ذخيره

إّلُة ﴿ خ ُّ ٍَِو �ل إ خ ََ ََ يَفِره �لَۡمرۡ  ٣فَإَِذا  ِليهِ  ٍُ يَۡو
َ
ّۡ أ �ِيهِ  ٣ِا

َ
ّاِهِۦ َوأ

ُ
َوَ�ِٰحَبُِهِۦ َوَننِيهِ  ٣َوأ

ِ �ۡمرِٕي  ٣
ّ ُُ ِ اِيهِ  ۡ ۡۡ ُّ ٞن 

ۡ
ٞ  ٣ّاِۡاُهۡم يَۡوَاِِٖذ َشۡ ۡسفَِرة ٞ يَۡوَاِِٖذ اه وه َُ ةٞ اه  ٣ ُو ََ ٞ َضخِح ة َ ُِ  ٣ۡسَُۡب
وهٞ يَۡوَاِِذ  َعقَۡيَهخ َ�َ�َةٞ  َُ َةٌ  ٤َوُو ََ ََ ُهُم �َۡۡ�َفَرةُ �َۡۡفَجَرةُ  ٤تَۡرَهُتَهخ َ� ِ َِ َٓ ْو

ُ
-33[عبس:  ﴾٤أ

42[. 
خراش نفخ صور دوم برآيد * روزي كه انسان از برادر  انگيز گوش زماني كه صداي هراس«

ر و پدر خود * و از همسر و فرزندان خود * در آن روز كند * و همچنين از ماد خود فرار مي
هر كدام از آنان گرفتاري بزرگي دارند كه آنها را به خود سرگرم كرده است * در آن روز 

هايي غباراندوه بر آنها نشسته * ابر  هايي شاد و درخشانند * خندان و مسرورند * و چهره چهره

 . »ها را فراگرفته * آنان كافران بزهكار و بدكارند چهرهاي به سبب هراس و اندوه آن  سياه و تيره

﴿ ٰٰ َ�ۡ َُ إّاُة �ۡۡ خ ِّ ٍَِو �ۡ إ خ ََ ُّ َاخ َسَ�ٰ  ٣فَإَِذا  سَ�ٰ ِ
ۡۡ ََُذّكُر � َّ  ََ َِحيُم لَِمّ  ٣يَۡو ِۡ َوُنّرِزَِو �

 ٰٰ ّاخ َاّ َرَ�ٰ  ٣يََر
َ
ۡ�َيخ  ٣فَۡ ََيٰوةَ ��ه َۡ ٍَاثََر � َِۡ  ٣َو ٰٰ فَإِّن � َو

ۡ
ّۡ َلخَف  ٣ِحيَم ِ�َ �لَۡمۡ ّاخ َا

َ
َوأ

 ٰٰ ِّ �لَۡهَو ََ َع ّنِهِۦ َوَ�َ� �َّۡف ََ  ََ ٰٰ  ٤َاَتخ َو
ۡ
َّاَة ِ�َ �لَۡمۡ ِۡ ِّ �لّسخَعةِ  َٔ �َۡ�  ٤فَإِّن � ََ َع وَّ

قُ
يّخَن ُمۡرَسٮَٰهخ 

َ
إ  ٤� َّ  ِاّ ذِۡكَرٮَٰهخ

َ
ََُهٮَٰهخإ  ٤ �ِيَم أ ََ ُاا ِ ّن ََ ٮَٰهخ ٤َِِ�ٰ  ََ َُ َاّ َ�ۡ َّ  ُااِذ

َ
إ أ  ِِّ�َمخ

ۡو ُضَحٮَٰهخ  ٤
َ
ّيًة أ َِ َّ َع ُُوإاْ ِِ ََ يََرۡوَ�َهخ لَۡم يَۡقَب ّ�ُهۡم يَۡو

َ
 .]46-34[النازعات:  ﴾٤َك�
ها و  رسد * در آن روز انسان تمامي تالش هنگامي كه بزرگترين حادثه و بال فرا مي«

گردد * اما آن كسي كه  و دوزخ بر هر فرد بينايي نمايان مي آورد * كوششهاي خود را به ياد مي
طغيان و سركشي كرده باشد * و زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح داده باشد * قطعاً دوزخ 
جايگاه او است * و اما آن كسي كه از مقام پروردگارش ترسيده باشد و نفس را از هوي و 

خواهد بود * از تو در مورد زمان وقوع قيامت  هوس باز داشته باشد * قطعاً بهشت جايگاه او
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كنند * و تو از آن چه خبر و آگاهي داري * آگاهي از زمان قيات به پروردگارت  سؤال مي
ترسند *  گردد * وظيفه تو تنها بيم و هشدار دادن به كسانيست كه از قيامت مي واگذار مي

 .»اند گاهي يا چاشتگاهي درنگ نكردهبينند گويي جز شام روزي كه آنان برپايي رستاخيز را مي

ََ وََعَ�ٰ ﴿ ّذ ََ ۡدََِر �َۡسَ�ٰ  ٢فَ
َ
ٰٰ  ٢َُّم أ َ َ�َاخَد َُ ٰ  ٢فََح َ�ۡ

َ
نهُ�ُم �ۡ� ََ َّخ  

َ
 ٢َ�َتخَل �

 َ ََ و
ُ
ِ َو�ۡ� ُ ََّ�خَل ��ِلَرة َّ َلَذهُ �

َ
َ  ٢فَۡ ََ ََ َۡعِۡ�َٗة لَِّمّ َ�ۡ ِ ُُّ ٢ِِّن ِ� َ�ٰل

َ
أ ٍَ َِ

َ
َشده َلۡقًتخ أ

َ
ۡم أ

ٍُ  َِنَٮَٰهخ  إ َهخ فََسّوٮَٰهخ  ٢�لّسَمخ ََ َُ َسۡم ۡلَرَج ُضَحٮَٰهخ  ٢َََ�
َ
َش َ�ۡقََهخ َوأ َِ �ۡ

َ
�َض َ�ۡعَد  ٢َوأ

َ
َو�ۡ�

إ  ََ َدَحٮَٰهخ ِ  .]30-21[النازعات:  ﴾٣َ�ٰل
نگاه فرعون به موسي تهمت دروغ زده و سرپيچي كرده * سپس پشت كرد و رفت * آ«

جادوگران را گرد آورده و مردم را دعوت كرد * و گفت: من واالترين معبود شما هستم * 
خداوند او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد * اين داستان درس عبرت بزرگي است براي 

تر است يا آفرينش آسمان كه خدا آن را  كسي كه از خدا بترسد * آيا آفرينش مجدد شما سخت
مه عظمت] بنا نهاده است * ارتفاع آن را بيشتر كرده و آن را آراسته نموده و سر و [با اين ه

سامان بخشيد * و شب آن را تاريك و روز آن را روشن ساخت * و پس از آن زمين را غلتاند 

 .»و به شكل بيضي درآورده گستراند

يَةِ ﴿ َِ ٰ ََ ۡۡ ََ َحِديُث � ٰ تَٮ
َ
َعةٌ  ١َهۡل � َِ ٞ يَۡوَاِِذ  َشٰ وه َُ ا  ٣َ�ِمقَةٞ ّّخِصَبةٞ  ٢ ُو ًَ ٰ َّخ ََ ُۡ تَ
ٍَا�ِيَةٖ  ٤َحخِاَيٗة    �ۡ�َ ّۡ ُٖ  ٥�ُۡسَ�ٰ اِ  ِاّ َ�ِ�

َّ ِِ ٌَ ََ لَُهۡم َرَعخ ِ� ِاّ  ٦ّۡۡۡ ۡۡ ُّ  ََ ُّ َو َّ �ُۡسِم

وٖع  وهٞ يَۡوَاِِٖذ ّّخِعَمةٞ  ٧َُ َُ اِضَيةٞ  ٨ُو ََ ّاة  َ�ِ�َةٖ  ٩َِّۡسۡعيَِهخ  ََ ُُ �ِيَهخ َ�َِٰۡيٗة َّ  ١ِ�   ١ �َۡسَم
خََِ�ةٞ  ََ َٞ ّاۡرفُوَعةٞ  ١�ِيَهخ َ�ۡ�ٞ  َٞ ّاوُۡضوَعةٞ  ١�ِيَهخ ُ�ُ َوا ُۡ

َ
ُفوفَةٞ  ١َوأ ُۡ  ١َوَ�َمخَُِق َم

ُُوثٌَة  اِ ه َاۡب ََ  .]16-1: الغاشية[ ﴾١َوَز
ون خواهند بود * آيا خبر حادثه فراگير به تو رسيده است * مردماني در آن روز خوار و زب«

و خيلي تالش كرده و رنج خواهند كشيد * به آتش سوزان دوزخ درخواهند آمد و خواهند 
سوخت * از چشمه بسيار داغ و گرمي نوشانده خواهند شد * آنان خوراكي جز گياه خاردار 

 برد * مردماني در آن روز كند و نه گرسنگي را از بين مي ضريع نخواهند داشت كه نه فربه مي
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هاي خود راضي هستند * در بهشت  برند * از كوشش و تالش در نعمت و خوشي به سر مي
هاي رواني است  برين به سر خواهند برد * در آنجا سخن بدي نخواهند شنيد * در آنجا چشمه

ها و  اند * و بالش هاي بلند و عالي وجود دارد * و ساغرهايي كه گذارده شده * در آنجا تخت
 .»اند هاي گرانبهايي كه گسترده و پهن گشته اند * و فرش به رديف چيده شدههايي كه  پشتي

ََ لِوَۡ�َعَُِهخ َ�ذٌَِِة  ١َِِذا َوَ�َعِ  �لَۡواقَِعُة ﴿ ۡۡ افَِعةٌ  ٢َۡ َّ خ  ٣ َلخفَِضةٞ  َّٗ ََ �ُض 
َ
�ۡ�  ِ َّ َُ َِِذا 

خ  ٤ َبخُل َّۡسٗ ِ
ِۡ ُّٗخ  ٥َوُّۡسِ  � �َب ٍٗ اه إ ُُ  ٦فََ�َّۡ  َهَبخ َُٗة َو ٰ خ ثََ� َٗ ٰ ََ ۡز

َ
ُُۡم أ ُٰب �لَۡمۡيَماَةِ  ٧ا َٰ ۡص

َ
فَۡ

ُٰب �لَۡمۡيَماَةِ  َٰ ۡص
َ
إ أ ُٰب �لَۡمۡ�  ٨َاخ َٰ ۡص

َ
ُٰب �لَۡمۡ�  َٔ َوأ َٰ ۡص

َ
إ أ َو�ّۡ�ٰبُِتوَن �ّۡ�ٰبُِتوَن  ٩َمةِ  َٔ َمةِ َاخ

ََ �لُۡمَتّرُنوَن  ١ ِ ِ َ َٓ ْو
ُ
ّ�ِٰ  �َّعِيِم  ١أ ََ  .]12-1: الواقعة[ ﴾١ِ� 
شود * رخ دادن آن غير قابل تكذيب است * گروهي  هنگامي كه واقع عظيم قيامت برپا مي«

ها  افتد * و كوه برد * اين در هنگامي كه زمين سخت به لرزه مي را پايين و گروهي را باال مي
گردند * و به صورت گرد و غبار پراكنده  شوند و ريزه و ريزه مي سخت درهم كوبيده مي

هايي * و سمت  ها و چه سمت راستي و شما سه گروه خواهيد شد * سمت راستيآيند *  درمي
هايي * و پيشتازان پيشگام * آنان مقربان درگاه خداوند هستند * در  ها، اما چه سمت چپي چپي

 .140F1»ميان باغهاي پرنعمت بهشت جاي دارند

ٍٖ ّهُ�ر  ﴿ ۡ
ََ ََ يَۡدُع �ّ�اِع َِِ�ٰ  ََُوّل َ�ۡاُهۡمي يَۡو �َ٦  َّ وَن اِ َُ ٰرُُهۡم َ�ُۡر َٰ ِۡ

َ
ًعخ � َّ ُل

 ٞ ُِ اتَ َرادٞ اه ََ ّ�ُهۡم 
َ
َداِ  َك� َۡ

َ
�ۡ�٧  ٞ ِِ ٌَ َع َٰذا يَۡو ََ َۡۡ�ٰفُِروَن  ُتوُل � َّ عَِ� َِِ� �ّ�اِع   ِِ ۡه  ﴾٨مه

 .]8-6[القمر: 
سوي بگردان، و آن روزي را به آنها خاطرنشان ساز كه فراخواننده الهي، به   از آنها روي«

خواند * با چشماني فروهشته و به زير انداخته از گورها بيرون آمده كه  چيز ناخوشايندي فرامي
گويند:  روند، كافران مي اند * شتابان به سوي فراخواننده الهي مي هاي پراكنده انگار آنها ملخ

 .»انگيزي است امروز روز بسياري سخت و هراس

                                           
 به صورتي زيبا بيان شده است. گانه هاي سه ، جزاي هر كدام از اين گروه94-88هاي  در آخر اين در آيه -1
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�ُض َ�ۡ�َ ﴿
َ
ََ ُ�بَّدُل �ۡ� ُٰوٱ َوَنَرُزواْ يَۡو ََ �ِض َ�لّسَ�ٰ

َ
َتّهخَِ �ۡ�

ِٰحِد �ۡۡ ََ ۡۡ � ِ ّ َوتََرٰ �لُۡمۡجرِاَِ�  ٤َِ
ۡصَفخدِ  يَۡوَاِِذٖ 

َ
َتّر�َِ� ِ� �ۡ� َرانٖ  ٤اه ِِ ا�ِيقُُهم ّاِّ قَ َ�َ  ٰ ََ ۡۡ َُ َوَ� وَهُهُم �َّخ َُ ُ  ٥ُو َّ ِ�َۡجزَِي �

 َٖ ّ َ�ۡف َِ  ِِنّ ّاخ َكَسَبۡ    ُُ َِسخ
َۡ � ُُ �ِ�َ َ َّ �٥  َٞ ٰ َٰذا ََِ� ْ ِِهِۦ َوِ�َۡعقَُموإاْ ِّۡقّاخِس َوِ�ُا ََ وا َُ َذ

ّ�َمخ ُهَو َِِ�ٰهٞ 
َ
ِٰحٞد  � ِٰب ََ ََ ۡۡ

َ
ْولُواْ �ۡ�

ُ
 .]52-48[ابراهيم:  ﴾٥َوِ�َّذّكَر أ

شوند و آنها  هاي ديگري تبديل مي ها به آسمان روزي كه اين زمين به زميني ديگر و آسمان«
رسانند * و در آن روز  از گورها بيرون آمده و در پيشگاه خداوند يگانه مسلط حضور به هم مي

141Fهاي ايشان از قطران مجرمان را در غل و زنجير خواهي ديد * پيراهن

است و آتش تمام سر و  1
را  خواهد هر كسي گيرد * اين به خاطر اين است كه خداوند مي صورت و وجودشان را فرامي

مطابق آنچه انجام داده است سزا و جزا دهد، خداوند حسابرس تند و سريعي است * اين 
و  شود تا ترسانده شوند و بدانند كه خدا يكي بيش نيست (قرآن) به عموم مردم ابالغ مي

 .»خردمندان پند و اندرز گيرند

﴿ ِ ۡمرِه
َ
ّۡ أ وَح اِ َۡۡعۡرِش يُۡقِ� �لره ِٰ  ُذو � ََ ََ �ّ� ُُ ََ ََ�ِي ََ يَۡو ّۡ ِعَبخدِهِۦ ِ�ُاِذ ٍُ ِا إ خ ََ َ ٰ َاّ � ۦ َ�َ

َِّ�ِق  ِٰحِد �َۡۡتّهخَِ  ١� ََ
ۡۡ� ِ ّ َِ ٱ  ََ َُ �ۡ�َۡو ِّ �لُۡمۡق ٍٞ  لَِّم ۡ

ََ ِ ِاۡاُهۡم  َّ � َ�َ ٰ�َۡ�َ ََ ََ ُهم َرٰرُِزوَنٱ   يَۡو
ََ ُظقۡ  ١ ه َ�ۡف� َِِمخ َكَسَبۡ    ُُ  ٰٰ ََ ُ�َۡز َِ �ۡ�َۡو َِسخ

َۡ � ُُ �ِ�َ َ َّ ََ  ِِّن � ََ  ١َم �ۡ�َۡو َُۡهۡم يَۡو ِّذ
َ
َوأ
خُع  َِ ُّ  ُٖ ََ َشفِي ّۡ َ�ِيٖ� َو رِ َ�ِٰاِمَ�  َاخ لِقّ�ٰقِِمَ� اِ َِ َاَخ

َۡ � ٰ َ�َ َُ ۡعقَُم  ١��زِفَةِ ِِذِ �ُۡۡتقُو َّ
 َُ ُدو ُه ۡ�ُ�ِ َوَاخ ُ�ِۡ� �ل

َ
إ�َِاَة �ۡ� ُ  ١َلخ َّ ََ  َو� َّ يَۡدُعوَن ِاّ ُدوِّهِۦ  ِي َّ ِ  َو� َّ َ

َۡ ۡتِ� ِِل َّ
 �ُ ُِ َ ّۡ � ُُ َ ُهَو �لّسِمي َّ ِ ِِّن �  ٍ ۡ ََ ِ ۡتُضوَن ۡ  .]20-15[غافر:  ﴾٢َّ

خداوند داراي مقامات و كماالت واال و تخت فرماندهي است، و او وحي را به فرمان خود «
كرده تا آنها را از رويارويي با خدا بترساند * روز  براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل

شود و هيچ چيز  ها برداشته مي شوند و پرده رويارويي روزي است كه مردمان ظاهر و آشكار مي
ماند، ملك و حكومت امروز از آن كيست؟ از آن خداوند يكتاي  از اعمالشان بر خدا پنهان نمي

                                           
تراود و شبيه قير  رنگ، قابل اشتعال، و بدبويي كه از نوعي از درختان باديه بيرون مي قطران : ماده سياه -1

 است. 
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گونه  شود، امروز هيچ رهاي خود جزا و سزا داده ميچيره و توانا * امروز هر كس در برابر كا
الحساب است * آنان را از روز نزديك  گمان خداوند سريع ستمي وجود نخواهد داشت، بي
رسد و تمام وجود انسان از  ها از شدت وحشت به حنجره مي بترسان (قيامت) آن زماني كه دل

هايشان  و نه شفيعي كه حرف شود، ستمگران نه دوست صميمي دارند خشم و اندوه پر مي
ها آگاه است * خداوند به حق و  ها و راز درون سينه پذيرفته شود * خداوند از خيانت چشم

خواهيد حتي كمترين داوري  كند و كساني كه به جاي او از آنها كمك و مدد مي عدل داوري مي

 .»نيز از آنها ساخته نيست، تنها خدا شنوا و بيناست

ٰ ِِّ�مَ ﴿ إ َِِ� ٍ  ِعۡقمٗ خ ۡ ََ  ّ ُُ  َُ  ُهَو  وَِس
َّ إ َِِ�َٰه ِِ ََ ِي  َّ � ُ َّ ّۡ  ٩خ ُهُ�ُم � ََ ِا ََ َ�ُتصه َعقَۡي ِ َكَ�ٰل

ّّخ ذِۡكرٗ  ََ ِاّ ّ�ُ ٍَاَ�ۡيَ�ٰ ََ  َوقَۡد  ِ َاخ قَۡد َسَب ٍإ �َبخ
َ
ۡۡتَِ�ٰمَ  ٩� أ � ََ ِۡمُل يَۡو َۡ ۡعَرَض َ�ۡاُه فَإُِّّهۥ 

َ
ّۡ أ ةِ ّا

ا  ًَ ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ ِ�ۡٗ�  ١وِۡز ٍَ لَُهۡم يَۡو إ َّ �ِيهِ  وََسخ ِي ِۡ ََ يُاَفُخ  ١ َشٰ ُ �لُۡمۡجرِاَِ� يَۡو ُُ � َوَ�ۡ وَِ ُه ِ� �ل
َۡقٗ  يَۡوَاِِذٖ  ُُوَن  ١خ ُز ََُ�َٰف َّ ٗ ُۡ َّ َع ُُۡم ِِ ۡۡ ِ

ّّ ُتولُونَ  ١� ََِۡۡاُهۡم ِِن  َّ ۡعقَُم َِِمخ 
َ
ُّ أ ُتوُل  ّ�ۡ َّ ِِۡذ 

 
َ
َّ يَۡواٗ أ ُُۡم ِِ ۡۡ ِ

ّّ َُقُُهۡم َررِ�َتًة ِِن  ِ سَۡسفٗ  َٔ َو�َۡ�  ١خ ۡا ّّ ََ َبخِل َ�ُتۡل يَنِسُفَهخ  ِ
ِۡ � ِّ ََ َع وَّ

 ١خ قُ
ََُهخ قَخ�ٗ  فٗ َ�َيَذ َُ َٗ  ١خ خ َصۡف ٰٰ �ِيَهخ ِعَو ُٗ َّ تََر ۡا

َ
إ أ ََ َ  يَۡوَاِِذٖ  ١خ خ َو َِ ََ ِعَوَج َ�ُ يَّتبُِعوَن �ّ�ا ۥٱ  
َّ َهۡمٗس  ِِ ُُ ۡصَواُو لِقّر� فََ� �َۡسَم

َ
َعِ  �ۡ� ََ ذَِن َ�ُ  يَۡوَاِِذٖ  ١خ وََل

َ
ّۡ أ َّ َا َٰعُة ِِ ََ َّ ُُ �ل َّ تَاَف

ُّ َوََِ�َ َ�ُۥ  َٗ �لرّۡحَ�ٰ ِي ١ قَۡو ُۡ  ََ يِۡديِهۡم َوَاخ َلۡقَفُهۡم َو
َ
ۡعقَُم َاخ َ�ۡ�َ � وَن ِِهِۦ ِعۡقمٗ َّ  ١خ ُِ

ّۡ َ�ََل ُظۡقمٗ   ََ َا َِ  َوقَۡد َلخ وهُ لِۡقَ�ِّ �َۡۡتيهو َُ  .]111-98[طه:  ﴾١خ وََ�َاِ  �لُۡو
معبود شما تنها اهللا است، همان خدايي كه معبودي جز او نيست، دانش او همه چيز را فراگرفته «

قرآن را به تو عطا كنيم، ما از سوي خود  است * اين چنين اخبار گذشتگان را براي تو بازگو مي
ايم * هر كس از قرآن روي گرداني كند در قيامت بار سنگيني از گناهان را بر دوش خواهد  كرده

داشت * در آن عذاب جاودان خواهد بود و چه بار بدي كه در روز قيامت دارند * روزي كه در 
يم * آنها آهسته به كن شود گنهكاران را با چهره و اندامي كبودرنگ محشور مي صور دوم دميده مي

گويند، وقتي كه  دانيم كه چه مي ايد * ما بهتر مي روز در دنيا نبوده گويند: جز ده شبانه همديگر مي
ها از تو سؤال  ايد * اي پيامبر، در مورد كوه گويد، شما فقط يك روز در دنيا بوده ترينشان مي عاقل

سازد *  را از جا كنده و در هوا پراكنده مي شود) بگو: پروردگارم آنها كنند (كه سرنوشتش چه مي مي
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گونه  سازد * كه در آن هيچ آب و گياه رها مي سپس زمين را به صورت فالتي صاف و هموار و بي
بيني * در آن روز همه مردم بدون كمترين سرپيچي از منادي الهي پيروي  پستي و بلندي نمي

كند و جز صداهاي آهسته و  فروكش مي كنند، صداها به سبب جالل و عظمت خداوند مهربان مي
شنوي * در آن روز هيچ شفاعتي سودي ندارد جز شفاعت كسي كه خداوند به او  زيرلبي چيزي نمي

142Fاجازه بدهد و گفتارش را بپسندد

ها و گذشته آنها خبر دارد ولي آنان از كار  * خداوند از آينده انسان 1
كنند  ابر خداوند باقي و جاودان، خشوع و خضوع ميها در بر خبرند * چهره و بار و حكمت الهي بي

 .»اند بهره شك ظالمان و كافران از لطف خدا بي و بي

ِ�َ يَۡوَٞ ﴿
ۡ
ن يَۡ
َ
َزۡقَ�ُٰ�م ّاِّ َ�ۡبِل أ ََ ّفُِتواْ مِّمخ 

َ
اَاُاوإاْ أ ٍَ  َّ ِي َّ َهخ � ّه

َ
� َ َٰ  ََ ََ ُلّقةٞ َو ُٞ �ِيهِ َو َّ َ�ۡي

و  َٰعةٞ ََ َۡۡ�ٰفُِرو َش  .]254: ة[البقر ﴾٢َن ُهُم �ّۡ�ٰقُِموَن َو�
ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزي فرا رسد كه در آن نه  اي مؤمنان، از روزي كه به شما داده«

 .»داد و ستدي و نه دوستي و رفاقتي و نه ميانجيگري و شفاعتي است و كافران همان ستمگرانند

ُعوَن �ِيهِ َِِ� َو�ّ�ُتواْ يَۡواٗ ﴿ ََ َٖ  خ تُۡر ه َ�ۡف ُُ َُّم تَُوّ ٰ  ِٱ  َّ ۡاقَُموَن  � ُّ  ََ ّاخ َكَسَبۡ  وَُهۡم 
 .]281: ة[البقر ﴾٢

شويد و هركس جزاي  و از عذاب روزي بترسيد كه در آن به سوي خدا بازگشت داده مي«
 .»چشد و به آنها ستم نخواهد كرد اعمال خود را مي

ٞ َو�َۡسَوده ﴿ وه َُ ََ تَۡبَيضه ُو ٞ   يَۡو وه َُ َفۡرتُم َ�ۡعَد ِِيَ�ٰاُِ�ۡم  ُو َُ
َ
وُهُهۡم أ َُ َّ �ۡسَوّدۡو ُو ِي َّ ّاخ �

َ
فَۡ
ُُۡم تَۡ�ُفُروَن  ََ َِِمخ ُكا َۡۡعَذا ِٱ ُهۡم �ِيَهخ  ١فَُذوقُواْ � َّ وُهُهۡم فَِ� ََۡ�َةِ � َُ َّ �ۡ�َيّضۡ  ُو ِي َّ ّاخ �

َ
َوأ

                                           
 مگر با شروط زير:باشد  ممكن نميشفاعت در روز قيامت  -1

 كند.  رضايت خداوند از كسي كه شفاعت مي -
 شود. د از كسي كه برايش شفاعت ميرضايت خداون -
 شود. از موردي كه در آن شفاعت ميرضايت خداوند  -
 م).اجازه خداوند (واهللا اعلم) ( -
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وَن  ُ ِۡ ِ �َ  ١َشٰ َّ �  ُٰ ََ ا ٍَ  ََ ُ يُرِ�ُد ُظۡقمٗ تِۡق َّ ِ َوَاخ � ِ َّ َ
َۡ ََ ِِل ٰقَِمَ� ُۡقُوَهخ َعقَۡي ََ ِّۡۡق  ﴾١خ 

 .]108-106عمران:  [آل
اند گفته  گردند و به كساني كه روسياه شده روزي كه روهايي سفيد و روهايي سياه مي«

* و اما  ايد؟ پس به سبب كفرتان عذاب خدا را بچشيد شود: آيا بعد ازايمان خود كافر شده مي

 . »ور بوده و جاودانه در آن ماندگارند اند در رحمت خدا غوطه كساني كه روسفيد شده

﴿ َٖ ه َ�ۡف ُُ َُّم تَُوّ ٰ   � ۡۡتَِ�َٰمةِ � ََ ِو َِِمخ َغّل يَۡو
ۡ
قُۡل يَۡ ۡۡ َّ ّل  َوَاّ  ُۡ َّ ن 

َ
َِ�ّ  أ َِ ّاخ  َوَاخ َ�َن 

ۡاقَُموَن  ُّ  ََ  .]161ان: عمر [آل ﴾١َكَسَبۡ  َوُهۡم 
هيچ پيامبري را سزاوار نيست كه خيانت كند و هر كس خيانت كند در قيامت آنچه را كه «

رسد و به آنها ظلم  آورد سپس هر كس به جزاي اعمال خود مي در آن خيانت كرده با خود مي

 .»نخواهد شد

ِهيدٖ ﴿ ََ ِ ّاةِ ۡ
ُ
ِ أ
ّ ُُ ۡئَاخ ِاّ  َِ ۡيَف َِِذا  ََ ٰ  فَ َ�َ ََ ِ ۡئَاخ ِ َِ ِ َشِهيدٗ  َو ٍإ ََ ُن َّ  يَۡوَاِِذٖ  ٤ا َ�َ ِي َّ يََوده �

 ْ ُوا َُ ْ وََع َفُروا َُ  ُٗ َ َحِدي َّ ََ يَۡ�ُُُموَن � �ُض َو
َ
ٰٰ ِِِهُم �ۡ� -41[النساء:  ﴾٤خ �لّرُسوَل لَۡو �َُسّو

42[. 
د چگونه خواهد بود زماني كه از هر امتي گواهي و شاهدي آورده و تو را نيز به عنوان شاه«

بر اينان (امتت) بياوريم * در آن روز كساني كه كفر را برگزيده و از فرمان پيامبر سرپيچي 
كنند كه اي كاش همچون مردگان به زيرزمين رفته و زمين را بر آنان صاف  اند آرزو مي نموده

 .»توانند گفتار يا كرداري را از خدا پنهان سازند كردند، آنان نمي مي

ََ َ�ۡبَعُث ﴿ ّاةٖ َوَ�ۡو
ُ
ِ أ
ّ ُُ ََ يُ َشِهيدٗ  ِاّ  َُّم  َُُبونَ ا  َُۡع ََ ُهۡم �ُۡس ْ َو َفُروا َُ  َّ ِي َّ ِ �ذَا  ٨ ۡنَذُن ل

ََ ُهۡم يُاَاُروَن  ََ فََ� ُ�َّفُف َ�ۡاُهۡم َو َۡۡعَذا � ْ َّ َظقَُموا ِي َّ ا � ٍَ واْ  ٨ََ ُُ َ َۡ
َ
َّ أ ِي َّ ٍَا � ََ �َذا 

نّ  ََ  ْ ٍَُهۡم قَخلُوا إ ََ َ ْ َِِ�ِۡهُم �َۡۡتۡوَل ُِِّّ�ۡم َُ َۡۡتۡوا
َ
ٱ فَ� ََ ِ ْ ِاّ ُدوّ َّ ُكّاخ َّۡدُعوا ِي َّ َّخ � ُُ إ ََ َ َُ  ِ ٍإ ََ ُن َاخ َ�َ

وَن  ٨ََۡ�ِٰذُِوَن  ُ ََ ۡف َّ  ْ ِ يَۡوَاِِذ  �لّسقََمٱ َوَضّل َ�ۡاُهم ّاخ َ�ُّوا َّ � �َِِ ْ َۡۡتۡوا
َ
َفُرواْ  ٨َو� َُ  َّ ِي َّ �

 ْ وا ُٰهۡم َعَذاِٗ  َوَصده ََ ِ زِۡد َّ ۡفِسُدوَن خ َعّ َسبِيِل � ُّ َِ َِِمخ َ�ُّواْ  ِ  ٨فَۡوَق �َۡۡعَذا
ّ ُُ ََ َ�ۡبَعُث ِ�  َوَ�ۡو
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ّاةٖ 
ُ
ََ  أ ِ ۡئَاخ ِ َِ ُّفِسهِۡمٱ َو

َ
ّۡ أ َٰب تِۡبَ�ٰاٗ َشِهيًدا َعقَۡيِهم ّاِ َٰ َِ ۡۡ � ََ َخ َعقَۡي َۡ � َوَّّز ِ ٍإ ََ ٰ َ�َُن خ َشِهيًدا َ�َ

 ِ ّۡ ِ
ّ ُُ ٍٖ ۡ ٰٰ لِۡقُمۡسقِِمَ�  َوََۡ�َةٗ ٰ وَُهدٗ  ََ َ ُۡ ُ   .]89-84[النحل:  ﴾٨َوۡ

شود  انگيزيم و به كافران اجازه هيچ كاري داده نمي و روزي كه از هر امتي گواهي را برمي«
بينند  خواهي كنند * هنگامي كه كافران عذاب جهنم را مي شود كه معذرت واز آنها خواسته نمي

گردد * و وقتي مشركان انبازهاي  شود و نه مهلتي به آنها عطا مي شان تخفيف داده مينه براي
گويند: خداوندا! اينها انبازهاي ما هستند كه ما در دنيا به جاي پرستش تو آنها  بينند مي خود را مي

 گوييد * پس از آن جملگي در گمان شما دروغ مي گويند: بي پرستيديم. آنها در جواب مي را مي
هاي دروغينشان از آنها گم خواهد شد *  آورند و بافته آن روز در پيشگاه خدا سر تسليم فرودمي

افزاييم و عذابيشان  دارند عذابي بر عذابشان مي ورزند و از راه خدا باز مي كساني كه كفر مي
كنيم * و روزي كه در ميان هر ملتي گواهي از خودشان بر آنها  مضاعف و چندين برابر مي

گيريم و ما اين كتاب را كه بيانگر همه چيز و  بر اينان گواه مي صگماريم و تو را اي محمد يم
 .»ايم رسان مسلمانان است بر تو نازل كرده وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده

ۡ�َب �ِيهِِ وَ ﴿ ََ  ََ َِ �ۡۡتَِ�َٰمةِ   ُهَو  َ�َۡجَمَعّاُ�ۡم َِِ�ٰ يَۡو
َّ إ َِِ�َٰه ِِ ََ  ُ َّ � ِ َّ � َّ ۡصَدُق اِ

َ
ّۡ أ َا

 ُٗ  .]87[النساء:  ﴾٨خ َحِدي
آورد،  جز اهللا خدايي وجود ندارد، شما را در روز قيامت كه در آن شكي نيست گرد مي«

 .»[اين سخن خداست] و چه كسي از او راستگوتر است

ُّّ�ۡم تَ ﴿
َ
إ � َُۡل َاخ ٞ ّاِ َّ َ ََ �ِض ُِِّّهۥ 

َ
ِ َو�ۡ� ٍإ ِ �لّسَمخ َّ ََ ُتوَن فََو ِِ  .]23[الذارايات:  ﴾٢ا

گونه كه شما  سوگند به خداي آسمان و زمين كه وقوع قيامت حقيقت دارد، درست همان«
 .»گوييد سخن مي

إٱ ﴿ َخ ََ ََ ِعۡقَم   ْ ُُۡمٱ قَخلُوا ۡب َِ
ُ
إ أ ُ �لرهُسَل َ�يَُتوُل َاخَذا َّ � ُُ ََ َ�َۡم َِ  يَۡو ُيو ُۡ

ۡۡ َّ  َعّ�ُٰم �
َ
ََ أ ِِّّ١﴾ 

 .]109: ةمائد[ال
گويد: به دعوت شما پاسخي داده شده  آن روزي كه خداوند پيامبران را جمع كرده به آنها مي«

 .»است؟ گويند: ما را هيچ آگاهي نيست تو خود از تمام خفايا آگاهي
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َِۡسَل َِِ�ِۡهۡم َوَۡنَۡ�  َٔ فَقَنَۡ� ﴿
ُ
َّ أ ِي َّ � ّّ ّّ �لُۡمۡرَسقَِ�  َٔ قَ ّّ  ٦قَ ُّ َوَاخ ُكّاخ  َعقَۡيِهم ِِعِۡق�ٖ  فَقََاُت

ََ ُهُم �لُۡمۡفقُِحوَن  َو�لَۡوۡزُن يَۡوَاِِذ   ٧َ�إ�ِبَِ�  ِ َِ َٓ ْو
ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ََُتقَۡ  َا َه  َ�َمّ  َ

َۡ ّۡ َلّفۡ   ٨� َوَا
ُّفَسُهم َِِمخ َ�ُّواْ �

َ
اْ أ وإ ُ ِِ َّ َل ِي َّ � ََ ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ َّاۡ َا َُِٰاخ   .]9-6[األعراف:  ﴾٩قُِموَن ََ

پرسيم و حتماً از خود  اند مي در روز قيامت از كساني كه پيامبران به سوي آنان روانه شده«
دهيم؛ چرا كه ما از آنها به دور  پرسيم * مسلماً آگاهانه براي آنها شرح مي پيامبران نيز مي

كسي كه ميزان اعمالش گيرد، پس  ايم * سنجش درست و دقيق در آن روز انجام مي نبوده
سنگين شود اين چنين كساني رستگارند * و كسي كه ميزانش سبك شود اين چنين كساني به 

 .»اند سبب پيوسته انكار كردن آيات ما خود را از دست داده

﴿ َٖ ه َ�ۡف ُُ ََ َ�ُِد  ّۡ َلۡ�ٖ  يَۡو َۡ�ٗ  ّاخ َعِمقَۡ  ِا ٖ � َوَاخ َعِمقَۡ  ُه َۡۡاَهخ  تََوده لَوۡ  ِاّ ُسوٍإ ّن َِ
َ
أ

َاَدۢ� َِعِيدٗ 
َ
ۥإ أ َۡۡاُه ُم �َوَن ُُ َُ ٍُوُفۢ ِِلۡۡعَِبخدِ �و َو�َُحّذِ ََ  ُ َّ ۥو َو� ُ َ�ۡفَسُه  .]30عمران:  [آل ﴾٣َّ

بيند و خوشحال  روزي كه هر كس هر چيزي از نيكي انجام داده است را حاضر و آماده مي«
بود و خداوند  رها و اعمال بدش فاصله زيادي ميكند اي كاش ميان او و كا گردد و آروز مي مي

 .»دارد و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است شما را از نافرماني خودش برحذر مي

﴿ ُّ َۡۡترِ� � ََ َِ�ۡ�ِ فَبِۡئ ُۡ ََ ُ�ۡعَد �لَۡم َۡۡا ِۡۡ� َونَ ٰقَۡيَ  َِ ََ ٍََّخ قَخَل  إ خ ََ َ ِِذَا  ّٓ َوَّۡ  ٣َح
 ِِ ََ وَن يَاَفَعُ�ُم �ۡ�َۡو ُُ ِ ََ َۡ َِ ُم َعَذا

ۡۡ ُّّ�ۡم ِ� �
َ
ُُۡم �  .]39-38[الزخرف:  ﴾٣ذ ّظقَۡم

نادمانه گويد:   گزيند) به نزد ما آمده تا آنگاه كه چنين كسي (كسي كه دوستي شيطان را برمي«
كاشكي ميان من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود، چه همنشين بدي است * هرگز اين 

ايد و همگي در عذاب  بخشد چرا كه شما ستم كرده ز به حال شما سودي نميها امرو گفتگو

 .»دوزخ مشترك خواهيد بود

ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ ُُ ۡ�َ ََ ْ َاَ�َّ�ُ َوَ�ۡو وا ُُ َ َۡ
َ
َّ أ ي ِ َّ ِ َُّم َ�ُتوُل ل َۡۡاُهۡمٱ خ  ۡم  فََزّ�ۡقَاخ َِ ُُ ُُ إ ََ َ َُ ُُۡم َو ّ

َ
ۡم أ

ُُمۡ  ُُُهم ّاخ ُكا إ ََ َ َُ ّۡ  ٢ِِيّخَّخ َ�ۡعُبُدوَن  َوقَخَل  َۡۡاُ�ۡم ِِن ُكّاخ َ� َۡۡاَاخ َوَن ِ َشهِيَدۢ� َِ َّ َ�ٰ ِِل ََ فَ
ٰفِقَِ�  ََ َٖ  ٢ِعَبخَدتُِ�ۡم َۡ ه َ�ۡف ُُ ََ َ�ۡبقُواْ  ِ   ُهَاخل

َ
إ أ ِ  وََضّل ّاخ َّ َ

َۡ ِ َمۡوَۡٮُٰهُم � َّ وإاْ َِِ� � َُده ۡسقََفۡ   َو
 َّ وَن َ�ۡاُهم ّاخ َ�ُّواْ  ُ ََ  .]30-28[يونس:  ﴾٣ۡف



  سيماي رستاخير  122

 

آوريم و به كافران  روزي براي حساب و كتاب همگي (كافر و مسلمان) را گرد مي«
سازيم و  گوييم: شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد. بعد آنها را از هم جدا مي مي

ا و شما گواه ايد * همين بس كه خدا ميان م پرستيده گويند: كه شما ما را نمي معبودهايشان مي
ايم * آنجاست كه هر كس نتيجه عمل خود را  خبر بوده است كه ما بدون شك از عبادت شما بي

شود و چيزهايي را كه به دروغ  بيند و به سوي خدا موالي حقيقت خويش برگردانده مي مي

 .»شود ساخته و پرداخته بودند گم مي

ُّ يَۡوَاِِذِ َِِمخ قَدّ ﴿ سَ�ٰ ِ
ۡۡ � ْ ّلَر يُنَّبُنا

َ
ٞ  ١ََ َوأ َ�ة ُِ ٰ َ�ۡفِسهِۦ َِ َ�َ ُّ سَ�ٰ ِ

ۡۡ َۡۡ�ٰ  ١َِِل �
َ
َولَۡو �

 .]15-13: القيامة[ ﴾١َاَعخذِيَرهُۥ 
در آن روز انسان از چيزهايي كه پيشاپيش فرستاده و چيزهايي كه برجاي گذاشته است «

زبان براي خود شود * اصالً انسان خودش از وضع خود آگاه است * هر چند به  آگاهي مي

 .»كند عذرتراشي مي

﴿ ّ ُُ ٰبٗ َو َٰ ۡۡتَِ�َٰمةِ كِ � ََ ََِِرهُۥ ِ� ُ�ُاتِهِۦٱ َوُ�ۡرُِج َ�ُۥ يَۡو ََ لَۡزۡاَ�ُٰه 
َ
�  ّ ا خ ِِسَ�ٰ ًَ و َُ  ١يَۡقَتٮُٰه َان

ََ َحِسۡبٗ  ََ َعقَۡي ََ �ۡ�َۡو ََ َكَ�ٰ َِِاۡفِس َٰب َٰ  كِ
ۡ
 .]14-13[اإلسراء:  ﴾١خ �ۡقَرأ

اش را  ايم و در روز قيامت كارنامه ال هر كسي را همچون گردنبندي به گردنش آويختهو ما اعم«
دهيم * كتاب اعمال خود را بخوان، كافي است كه خودت  برايش بيرون آورده و سرباز به دستش مي

 .»امروز حسابرس و قاضي خودت باش

﴿ ِ َّ َُ َ�يَُتوُل � �ِيِهُم �َۡۡعَذا
ۡ
ََ يَۡ ِّذَِ �َّخَس يَۡو

َ
لٖ َوأ ََ

َ
إ َِِ�َ أ ۡرَّخ ّلِ

َ
إ أ ّناَخ ََ َّ َظقَُمواْ  ِۡب  قَرِ�بٖ  ي َه

ُُم ّاِّ َ�ۡبُل  ۡقَسۡم
َ
ْ أ َو لَۡم تَُ�وُّوإا

َ
و أ ُِ �لرهُسَل ََ َوَّّتبِ ُُۡم ِ�  ٤ َاخ َُۡ�م ّاِّ َزَوالٖ َدۡعَوتَ ا ََ وََس

ُّفَسُهۡم َوتَبَّ�َ َُۡ�ۡم كَ 
َ
ْ أ َّ َظقَُموإا ِي َّ � ِّ َُخَل َاَ�ِٰ� ۡا

َ
ۡنَاخ َُۡ�ُم �ۡ�  ﴾٤ۡيَف َ�َعۡقَاخ ِِِهۡم َوَ�َ

 .]45-44[ابراهيم: 
گويند:  آيد و ستمكاران مي و مردمان را از روزي بترسان كه عذاب به سراغشان مي«

پروردگارا! ما را به دنيا برگردان و كمي به ما فرصت بده تا دعوت تو را بپذيريم و از پيامبران 
خورديد كه شما را زوالي نيست؟ * و در  آيا شما قبل از اين در دنيا قسم نميپيروي نماييم. 
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هايي  دريار مردمان ظالمي سكونت گزيديد و دانستيد كه چه باليي به سر آنها آورديم و چه مثال
 .»برايتان زديم

َُ �لّسمَ ﴿ ّت ََ َ � ََ ُة تَ�ِ�ً� َوَ�ۡو ََ ِ َِ َٓ َ�ِٰم َوُّّزَِل �لَۡم َۡ
ۡۡ ٍُ ِِل إ َن  ٢خ ََ َه لِقّر�  َو َ َۡ َُ يَۡوَاِِذ  � �لُۡمۡق
َّ َعِس�ٗ  َۡۡ�ٰفِرِ� ُتوُل  ٢� يَۡوًاخ َ�َ � َّ ٰ يََديۡهِ  ََّعضه �ّۡاخلُِم َ�َ  ََ َُ �لرُّسوِل َوَ�ۡو ٰقَۡيتَِ� �ّ�َۡذُو َا ََ

ٰ َ�ۡتَِ� لَۡم  ٢ َسبِيٗ�  َٓ َٰوۡ�قَ ّ�ِۡذ فَُ�ًّخ َلقِيٗ� ََ
َ
ِكۡ  ٢ � َّ � ِّ َضّقِ� َع

َ
َن َّۡتۡد أ ََ ِ َو َِ ٍَ إ خ ََ رِ َ�ۡعَد ِِۡذ 

 َٗ ِّ َلُذو سَ�ٰ ُّ لِۡ�ِ ۡيَ�ٰ َّ  .]29-25[الفرقان:  ﴾٢ �ل
ابرها (حاصل از گرد و غبار انفجارهاي قيامت) پاره پاره   روزي كه آسمان به وسيله«

آن روز حكومت واقعي و ملك  شوند * در گردد و فرشتگان تند تند و پياپي فرستاده مي مي
حقيقي از آن خداوند مهربان است و آن روز براي كافران سخت خواهد بود * در آن روز 

گويد: اي كاش راه  گيرد و مي ستمكار از شدت حسرت و ندامت دو دست خود را به دندان مي
بعد از گرفتم او  كردم * اي كاش من فالني را به دوستي مي انتخاب مي صرا با رسول خدا

شدم مرا گمراه كرد، آري شيطان انسان را خوار و  اينكه قرآن به دستم رسيد و داشتم هدايت مي
 .»نمايد ذليل مي

ُُهۡم َوَاخ ﴿ ُُ ۡ َۡ  ََ َۡ ُهۡم َوَ�ۡو
َ
ِ أ ٍإ ََ ُن ُُۡم ِعَبخدِي َ�َ ۡضقَۡق

َ
ُُۡم أ ّ
َ
ٍَأ ِ َ�يَُتوُل  َّ ۡعُبُدوَن ِاّ ُدوِن � َّ

ْ �لّسبِيَل  ٍَ َوَ�ِٰ�ّ  ١َضقهوا إ ۡوِ�َخ
َ
ّۡ أ ََ ِا ِ ُِّخَذ ِاّ ُدوّ ن ّ�

َ
إ أ َخ ََ ََ َاخ َ�َن يَ�َبِ�  ٰاَ َٰ ْ ُسۡب قَخلُوا
 َٗ ْ قَۡوَاۢ� ُِو ُّوا ََ ِۡكَر َو َّ � ْ ٰ سَُسوا ّٓ ٍَُهۡم َح إ اَِخ ٍَ َُُهۡم َو ُّۡع م َِِمخ َ�ُتولُوَن َ�َمخ  ١� ّا ُُ َ�َتۡد َكّذُِو

فٗ  يُعوَن َ�ۡ ِِ َُ ٗ خ وَ �َۡس ۡۡ ۡاقِم ّاِاُ�ۡم ُِّذۡقُه َعَذاِٗ ََ َّ َّ  .]19-17[الفرقان:  ﴾١� خ َكبِ�ٗ �  َوَاّ 
روزي كه خداوند همه مشركان را به همراه همه كساني كه [همچون عيسي، عزير، فرشتگان «

ايد يا  گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرده آورد و مي پرستيدند گرد مي و ..] جز خدا مي
اند * گويند تو از هر عيب و نقصي منزهي، سزاوار نيست كه ما به  كه خودشان گمراه شدهاين

جز تو كسي ديگر را به سرپرستي برگزينيم وليكن آنقدر به آنان و پدران و نياكانشان نعمت و 
اند * [به مشركان گفته  خوشي دادي كه ياد تو را فراموش كرده و مردماني فاسد و تباه گشته
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توانيد خود را از عذاب نجات دهيد و  كنند حال نه مي ]اينان سخنان شما را تكذيب مي شود: مي
 .»چشانيم نه به خود و ديگران كمك نماييد و هر كس از شما ستم كند عذاب بزرگي را بدو مي

ُتوَن ﴿ ِِ ََ يَا  َُ َٰذا يَۡو وَن  ٣ََ َُ َُِذ ََ يُۡنَذُن لَُهۡم َ�َيۡع ِ  ٣َو ّۡ �َِ� َوۡ�ٞل يَۡوَاِِٖذ  ّذِ ََ َٰذا  ٣ۡقُم ََ

ّوَِۡ� 
َ
ِل  َ�َۡعَ�ُٰ�ۡم َو�ۡ� ُۡ َُ �َۡۡف َِيُدوِن  ٣يَۡو �َِ�  ٣فَإِن َ�َن َُۡ�ۡم َكۡيٞد فَ ّذِ ََ ِّۡۡقُم َوۡ�ٞل يَۡوَاِِٖذ 

 .]40-35[المرسالت:  ﴾٤
گويند * و به آنها اجازه پوزش و  كنندگان سخن نمي امروز روزي است كه تكذيب«

كنندگان * امروز روز داوري و  شود * در آن روز واي به حال تكذيب داده نمي عذرخواهي
اي داريد  ايم * اكنون اگر حيله و چاره جداسازي است كه شما را با همه پيشينيان گرد آورده

 .»كنندگان نسبت به من انجام دهيد * در آن روز واي به حال تكذيب

﴿ َّ ّۡ
َ
َاخدِيِهۡم َ�يَُتوُل � ُّ  ََ ُُۡم تَزُۡ�ُموَن  َوَ�ۡو َّ ُكا ِي َّ َِي � ٍإ ََ َ َّ َعقَۡيِهُم  ٦َُ َّ َح ِي َّ قَخَل �

 ْ ٱ َاخ َ�ُّوإا ََ إ َِِ�ۡ َّخ
ۡ
ٱ َ�َ�ّ� ۡغَوۡ�َ�ُٰهۡم َكَمخ َغَوۡ�َاخ

َ
إ أ ۡغَوۡ�َاخ

َ
َّ أ ِي َّ � ِ ٍإ ََ ُن ّنَاخ َ�َ ََ َۡۡتۡوُل  ۡعُبُدوَن  � َّ  ٦ِِيّخَّخ 

إ  ََ َ َُ ْ َو�ِيَل �ۡدُعواْ  ُوا
َ
أ ََ ۡم فََدَعوُۡهۡم فَقَۡم �َۡسَُِجيُبواْ لَُهۡم َو ُُ َُُدوَن  ٍَ ۡه َّ ّ�ُهۡم َ�ُّواْ 

َ
ََ  لَۡو �  ٦�َۡۡعَذا

ُُُم �لُۡمۡرَسقَِ�  ۡب ََ
َ
إ أ َاخدِيهِۡم َ�يَُتوُل َاخَذا ُّ  ََ ٍُ يَۡوَاِِذٖ  ٦َوَ�ۡو إ �َبخ

َ
ََ  َ�َعِميَۡ  َعقَۡيِهُم �ۡ� َ�ُهۡم 

ٍَلُوَن  إ  .]66-62[القصص:  ﴾٦يَتََسخ
برديد  گويد: انبازهايي كه براي من گمان مي زند و مي و روزي كه خداوند به آنها ندا مي«

گويند: پروردگارا! ما اينان را  كجايند؟ * كساني كه فرمان عذاب در موردشان مسلم گشته مي
ايم، ما از اينان در  هايم اينان را نيز گمراه كرد ايم، همانطور كه خودمان گمراه بوده گمراه كرده

شود:  كنندگان گفته مي اند * به پرستش جوييم، اينان ما را عبادت نكرده پيشگاه تو بيزاري مي
دهند، در  خوانند، ولي پاسخي به آنها نمي معبودهاي خود را به فرياد خوانيد، آنها را به فرياد مي

هدايت شده بودند * و روزي كه  كنند كه اي كاش بينند و آرزو مي اين هنگام عذاب خدا را مي
ايد؟ * در اين هنگام بر اثر وحشت همه  گويد: به پيامبران چه پاسخي داده خداوند به مشركان مي

 .»توانند چيزي از يكديگر بپرسند رود و حتي نمي خبرها از يادشان مي
 ود هيچ سخني را بر زبان بياورند.توانند در دفاع از خ يعني نمي
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َُِِ� َُّم لَۡم تَ�ُ ﴿ ُۡ ّنَِاخ َاخ ُكّاخ ُم ََ  ِ َّ ن قَخلُواْ َو�
َ
إ أ َّ ِ ُُُهۡم ِ ُۡنَ َ  ٢ّ فِ �ُّاۡر َكۡيَف َكَذُِواْ َ�َ

وَن  ُ ََ ۡف َّ ُّفِسِهۡم  َوَضّل َ�ۡاُهم ّاخ َ�ُّواْ 
َ
 .]24-23[األنعام:  ﴾٢أ

روردگار ماست گويند: به خداوندي كه پ سپس عاقبت كفر آنها چيزي جز اين نيست كه مي«
گويند، و نشاني از شركاء و  ايم * بنگر كه چگونه با خويشتن نيز دروغ مي سوگند، كه ما شرك نبوده

 .»بافتند نمانده است انبازهايي كه آنان به هم مي

ّ�ُهمۡ ﴿
َ
ۡقُِفوَن َُۡ�ۡم َوَ�ۡحَسُبوَن � َۡ ُ َ�ِيٗعخ َ�َيۡحقُِفوَن َ�ُۥ َكَمخ  َّ ُُُهُم � ۡبَع َّ  ََ إ  يَۡو ََ

َ
� �  ٍ ۡ ََ  ٰ َ�َ

َۡۡ�ِٰذُِوَن   .]18: مجادلةـال[ ﴾١ِِّ�ُهۡم ُهُم �
خورند  گرداند، آن روز براي خدا سوگند مي روزي كه خداوند همه آنها را زنده مي«
كنند كه ايشان داراي چيزي هستند،  خورند و گمان مي گونه كه امروز براي شما سوگند مي همان

 .143F1»دهمانا ايشان دروغگويانن

ٍَلُوَن ﴿ إ ٰ َ�ۡعٖض يَتََسخ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
ِّ �ۡ�َِمِ�  ٢َوأ تُوَ�اَخ َع

ۡ
ُُۡم تَ� ْ ُِِّّ�ۡم ُكا قَخلُواْ  ٢قَخلُوإا

ّۡۡم تَُ�وُّواْ ُمۡنِااَِ�  ُُۡم قَۡوٗاخ َ�َِٰۡ�  ٢َِل  َخ َعقَۡيُ�م ّاِّ ُسۡقَ�ٰ�َٱ َِۡل ُكا ََ َّ  ٣َوَاخ َ�َن  فََح
إ�ُِتوَن َعقَ  ا َ ََ إٱ ِِّّخ  ّنَِاخ ََ َّ  ٣ۡيَاخ قَۡوُل  ۡغَوۡ�َ�ُٰ�ۡم ِِّّخ ُكّاخ َ�ٰوِ�

َ
َِ  ٣فَۡ فَإِّ�ُهۡم يَۡوَاِِٖذ ِ� �َۡۡعَذا

ونَ  ُُ ِ ََ َۡ ََ َ�ۡفَعُل ِِللُۡمۡجرِاَِ�  ٣ ُم ِ ُ  ٣ِِّّخ َكَ�ٰل َّ � َّ إ َِِ�َٰه ِِ ََ ْ َِِذا �ِيَل لَُهۡم   ِِّ�ُهۡم َ�ُّوإا
وَن  ُ�ِ َۡ َُ ۡاُوِن  ٣�َۡس َّ خِعرٖ 

ََ ِ الَِهَُِاخ ل ٍَ  ْ وإا ُُ َخَِ
َِ �ِّاخ 
َ
ِ َوَصّدَق  ٣َو�َُتولُوَن أ َّ َ

َۡ ٍَ ِِل إ خ ََ َِۡل 
 .]37-27[الصافات:  ﴾٣�لُۡمۡرَسقَِ� 

كنند *  در اين حالت بعضي رو به بعضي ديگر كرده و از همديگر بازخواست مي«
گويند: شما از راه خيرخواهي وارد شديد و ما را گمراه نموديد * در  ن ميمستضعفان به مستكبرا

ايمان بوديد * پس عذاب خدا گريبانگيرمان شده و ما بايد آن  گويند: بلكه خودتان بي جواب مي
را بچشيم * ما خودمان گمراه بوديم و شما را هم گمراه كرديم * در نتيجه آنان در چشيدن 

                                           
گروهي نيز به يابند سخن بگويند و  هاي مختلفي وجود دارد. گروهي اجازه نمي در قيامت حالت -1

خورند. مهم اين است كه در نتيجه همه بدكاران و  گناهي خود مي داللت همين آيه قسم به بي
 بزهكاران عاقبت بدي خواهند داشت.
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كنيم * زيرا وقتي بدانان گفته  د * ما اينگونه با بزهكاران رفتار ميعذاب با همديگر شريكن
گفتند آيا ما براي شاعري ديوانه  ورزيدند * و مي شد: جز خدا معبودي نيست تكبر مي مي

خدايان خود را رها كنيم * در حالي كه او با حقيقت آمده و پيامبران پيشين را تصديق كرده 
 .»است

﴿ ٰ َٓ ُُۡم َ�ِٰد�َِ� َوَ�ُتولُوَن َا َٰذا �لۡوَۡعُد ِِن ُكا ُلُذُهۡم  ٤ََ
ۡ
ِٰحَدٗة تَۡ ََ َّ َصۡيَحٗة  َاخ يَاُاُروَن ِِ

ُموَن  ِ ُّ ُعوَن  ٤َوُهۡم َ�ِ َِ ۡهقِِهۡم يَۡر
َ
إ َِِ�َ أ ََ يُعوَن تَوِۡصَيٗة َو ِِ َُ وَِ فَإِذَا ُهم  ٥فََ� �َۡس ُه َوُّفَِخ ِ� �ل

 ِ ّن ََ َداِ  َِِ�ٰ  َۡ
َ
�ۡ� َّ ََُاخ ِاّ ّاۡرقَِدَّخَۜو ٥ِهۡم يَنِسقُوَن ّاِ ّۢ َ�َع َٰوۡ�قََاخ َا ََ ُّ  قَخلُواْ  َٰذا َاخ وََعَد �لرّۡحَ�ٰ ََ

وَن  ٥َوَصَدَق �لُۡمۡرَسقُوَن  ُ�َۡ ُُ َاخ  ّۡ َ�ّ ُٞ ِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َ�ِي ََ َّ َصۡيَحٗة  ََ  ٥ِِن َ�َّۡ  ِِ  ََ فَلۡ�َۡو
َٞ َشۡ�  ُُۡم َ�ۡعَمقُوَن  ٔٗ ُ�ۡاقَُم َ�ۡف َّ َاخ ُكا ََ ُ�َۡزۡوَن ِِ  .]54-48[يس:  ﴾٥خ َو

يابد * چندان انتظار نخواهند  گوييد اين وعده كي تحقق مي گويند اگر راست مي و مي«
گيرد * و حتي  كشيد، ناگهان در حالي كه آنها با يكديگر درگيرند به يك مرتبه صدايي آنها را مي

نمودن يا برگشت به سوي خانواده را نيز نخواهند داشت * و براي بار  توانايي و فرصت وصيت
شود و به ناگاه همگي از گور بيرون آمده و به سوي پروردگار حركت  دوم در صور دميده مي

كنند * خواهند گفت: واي بر ما چه كسي ما را از خوابمان برانگيخته است؟ اين همان وعده  مي
اند * صداي واحدي بيش نخواهد بود و ناگهان در  گفته ان است ميخداوند مهربان است و پيامبر

گردد و شما به جز پاداش  پيشگاه ما حاضر خواهند بود * امروز به هيچ كس كمترين ستمي نمي

 .»اعمالتان به چيزي ديگر نخواهند رسيد

َُ �لّسخَعُة يَۡوَاِِذٖ ﴿ ََ َ�ُتو ََُفّرقُوَن  َوَ�ۡو َّ١  َّ ِي َّ ّاخ �
َ
ِٰ  َ�ُهۡم ِ� فَۡ َٰ ِ ٰق ّٰ ۡ� ْ ْ وََعِمقُوا اَاُاوا ٍَ

ۡوَضةٖ  وَن  ََ ُ�َۡ ُۡ١ � ْ ّذُِوا َُ ْ َو َفُروا َُ  َّ ِي َّ ّاخ �
َ
إٕي َوأ َُِٰاخ َوَِۡتخ ََ  َِ َعَذا

ۡۡ � �ِ ََ ِ َِ َٓ ْو
ُ
��ِلَرةِ فَۡ

وَن  ُ�َۡ  .]16-14[الروم:  ﴾١ُُ
شوند * گروهي كه ايمان آورده و  ر ميشود مردم از همديگ روزي كه قيامت به پا مي«

گردند * و  اند، آنان در باغ بهشت ماالمال از شادي و سرور مي كارهاي شايسته انجام داده
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اند به عذاب دوزخ گرفتار  گروهي كه كافر شده و آيات ما و فرارسيدن قيامت را تكذيب نموده
 .»گردند مي

ِّ �َۡۡتّيِِم اِّ﴿ ِي ّۡ ِ ََ ل َه َۡ قِۡم َو
َ
ِ�َ يَۡوَٞ  فَۡ

ۡ
ن يَۡ
َ
َّ � َ�ۡبِل أ ِٱ يَۡوَاِِذٖ َّ َمَرّد َ�ُۥ ِا ّدُعوَن  َّ ُّ  ٤يَ

ّۡ َعِمَل َ�ٰقِحٗ َاّ  ۥٱ َوَا ۡفُرهُ ُُ َفَر َ�َعقَۡيهِ  ۡمَهُدوَن خ فَِ�ََُّ َّ  .]44-43[الروم:  ﴾٤ُفِسِهۡم 
روزي فرارسد كه در مقابل روي خود به سوي آيين استوار و ماندگار متوجه گردان قبل از اينكه «

شوند * كساني كه كافر  هايي تقسيم مي خدا هيچ كس نتواند مانعش شود، در آن روز مردم به گروه
دهند راه بهشت ابدي را  شدند كفرشان به زيان خودشان است و كساني كه كارهاي نيك انجام مي

 .»سازند براي خود مهيا مي

ۡتِسمُ ﴿ ُّ َُ �لّسخَعُة  ََ َ�ُتو �  َوَ�ۡو ُُواْ َ�ۡ�َ َسخَعةٖ ِ
َّ ََ َ�ُّواْ يُ  �لُۡمۡجرُِموَن َاخ  ِ وَن َكَ�ٰل َُ َوقَخَل  ٥ۡنفَ

 َ ّۡ � َُ َۡعِث  فََ�َٰذا يَۡو ّۡ � َِ ِ َِِ�ٰ يَۡو َّ ِٰب � َٰ ُُۡم ِ� كِ ۡۡ ِ
َّ َّ ََۡتۡد  يَ�ٰ ِ

ۡۡ ۡۡعِۡقَم َو� � ْ وتُوا
ُ
َّ أ ِي َّ ۡعِث �

ََ َ�ۡعقَمُ  ُُۡم  َِّاُ�ۡم ُكا َُُبونَ  َ�َيۡوَاِِذٖ  ٥وَن َوَ�ٰ َُۡع ََ ُهۡم �ُۡس ُ�ُهۡم َو ََ ْ َاۡعِذ َّ َظقَُموا ِي َّ � ُُ  َّ يَاَف
 .]57-55[الروم:  ﴾٥

كنند كه جز ساعتي در دنيا ماندگار  شود گناهكاران سوگند ياد مي روزي كه قيامت برپا مي«
* كساني كه به ايشان علم و ايمان  اند اند، اين چنين اينان در دنيا از حقيقت به دور بوده نبوده

شما بدان اندازه كه خدا مقدر فرموده بود تا روز رستاخيز ماندگار «گويند:  عطا شده است مي
ايد * در آن روز عذرخواهي  دانسته ، ولي شما نمي»ايد، اين همان روز رستاخيز است بوده

 .»شود ستمگران سودي به حالشان ندارد و برايشان جلب رضايت نمي

ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ ُُ ۡ َۡ  ََ َ�َ َوَ�ۡو
َ
ةِ أ ََ ِ َِ َٓ ُتوُل لِۡقَم َّ َُّم  ۡعُبُدوَن خ  َّ  ْ ۡم َ�ُّوا ُُ ِ ِِيّخ ٍإ ََ قَخلُواْ  ٤ُن

ۡنِاُاوَن  ُُهم ِِِهم اه ََ ُۡ
َ
ٱ أ ّّ ِ
ِۡ ۡعبُُدوَن � َّ  ْ َّ  َوِ�هَاخ ِاّ ُدوِّهِم  َِۡل َ�ُّوا

َ
ََ أ َٰا َٰ ََ  ٤ُسۡب  ََ فَلۡ�َۡو

مۡ  َۡعٖض َّ ِّ َُ َ�ۡعُضُ�ۡم  ََ َ�ّٗ ّ�ۡفعٗ  قِ ََ خ َو َّ َظقَُمواْ ُذوقُواْ َعَذا ِي َّ ِ ُُم َِِهخ � َوَ�ُتوُل ل ِٓ ُكا
ّۡ �َّخَِ �

ُِوَن   .]42-40[سبأ:  ﴾٤تَُ�ّذِ
گويد: آيا اينان شما   آورد و سپس به فرشتگان مي روزي كه خداوند جملگي آنان را گرد مي«

هاي ناروا منزهي و تنها تو  اند؟ * فرشتگان گويند: تو از اين نسبت پرستيده را به جاي من مي
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اند و اكثر آنان به ايشان ايمان  پرستيده اي نه اينان، بلكه اينان جنيان را مي ولي و يار ما بوده
تواند براي ديگري سود يا زياني داشته باشد و به  اند * در آن روز هيچ يك از شما نمي داشته

 .»پنداشتيد گوييم عذاب آتشي را بچشيد كه آن را دروغ مي ن ميستمگرا

ْ يَۡواٗ ﴿ ۡوا ََ ّنُ�ۡم َو�ۡل ََ  ْ َهخ �َّخُس �ّ�ُتوا ّه
َ
� َ َّ َ�ۡزِي َواِ�ٌ َٰ خز  خ  ََ  َمۡولُوٌد ُهَو 

ََ َعّ َوَ�ِهِۦ َو
ٱ  ًٔ َعّ َواِ�ِهِۦ َشۡ�  ٞ َّ ِ َح َّ ّرُّّ�مُ  خ  ِِّن وَۡعَد � ُۡ ّرُّّ�م ِِل فََ� َ� ُۡ َّ  ََ ۡ�َيخ َو ََيٰوةُ ��ه َۡ � َُ ُرو َۡ ۡۡ� ِ َّ

 .]33[لقمان:  ﴾٣
اي مردم! از خشم و عذاب خدا بترسيد و بيمتان از روزي باشد كه نه پدري مسئوليت «

پذيرد و نه فرزند مسئوليت اعمال پدر را، وعده خدا حق است، زندگي دنيا  اعمال فرزند را مي
 .»دهدشما را فريب ن

ََ ييَةٗ ﴿ ِ ِ�  ِِّن ِ� َ�ٰل ََ ��ِلَرة ّۡ َلخَف َعَذا ََ يَۡوَٞ لَِّم ِ ََ يَوَۡٞ  َ�ٰل ِ ُۡموٞع ّ�ُ �َّخُس َوَ�ٰل َّ

ُهودٞ  َۡ لٖ  ١ّا ََ
َ
�ِ َّ ۥإ ِِ ُرهُ ٌَ  ١ ّاۡعُدو�ٖ  َوَاخ َُّنّلِ ََ تََ�ّقُم َ�ۡف ِو 

ۡ
ََ يَۡ  �ِإِۡذِّهۦِ  فَِمۡاهُ يَۡو

َّ ۡم ِِ
َّ َشُتواْ فَِ�  ١وََسعِيٞد  َشِ�ّٞ  ِي َّ ّاخ �

َ
ٌَ  �َّخَِ لَُهۡم �ِيَهخ زَ�ِ�ٞ فَۡ َّ �ِيَهخ َاخ َداَاِ   ١وََشِهي ي ِ ِۡ َشٰ

ُٰو  ََ ََ َ�ّعخلٞ �لّسَ�ٰ ّن ََ ََ  ِِّن  نه ََ  ٍَ إ َّ َاخ َشخ �ُض ِِ
َ
ْ  ١لَِّمخ يُرِ�ُد  َو�ۡ� َّ ُسعُِدوا ِي َّ ّاخ �

َ
فَِ�   َوأ

ُۡذوذٖ  ََ  َ�ۡ�َ ًٍ إ خ َِ ٱ َ� ََ نه ََ  ٍَ إ َّ َاخ َشخ �ُض ِِ
َ
ُٰو َو�ۡ� ََ َّ �ِيَهخ َاخ َداَاِ  �لّسَ�ٰ ِي ِۡ َّاةِ َشٰ ِۡ � ١﴾ 

 .]108-103[هود: 
به حقيقت در اين، عبرت بزرگي است براي كسي كه از عذاب آخرت بهراسد، آن روزي «

روزي كه توسط همه خلق مشاهده خواهد شد * ما چنين  آورند و كه مردمان را در آن گرد مي
اندازيم * در آن روز هيچ كس بدون اجازه اهللا ياراي  روزي را فقط تا زمان اندكي به تأخير مي

اي خوشبختند * و اما آنان كه بدحال و  از آنها بدبخت و دسته  اي سخن گفتن را ندارد، دسته
دهند * آنان در  آنجا با هر نفسي ناله و فرياد سرميبدبيارند در آتش دوزخ جاي دارند و در 

ها و زمين برپاست مگر اينكه خداي تو بخواهد،  مانند تا آنگاه كه آسمان دوزخ جاويدان مي
اند   گمان پروردگار تو بر هر چيزي كه اراده كند، تواناست * و اما كساني كه خوشبخت شده بي
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ها و زمين برپاست، مگر اينكه خدا بخواهد، اين  مانمانند، مادامي كه آس در بهشت جاودانه مي
 .»ناشدني است عطيه الهي تمام

ُٗخ ﴿ ٰ َٰ ِل َ�َن ِاي ُۡ ََ �َۡۡف خ  ١ِِّن يَۡو َٗ ۡفَوا
َ
تُوَن أ

ۡ
�َُ وَِ َ� ُه ََ يُاَفُخ ِ� �ل ٍُ  ١يَۡو إ َوفَُُِحِ  �لّسَمخ

 ٰ ََ ِۡ
َ
بَخُل فََ�َّۡ  َ�َ  ١ِٗخ فََ�َّۡ  � ِ

ِۡ َِو � َهّاَم َ�َّۡ  ِمۡرَصخٗدا  ٢اًِخ وَُسّ�ِ ََ خٗ�خ  َٔ ِّۡقّ�َِٰۡ� َ�  ٢ِِّن 
ۡحَتخٗ�خ  ٢

َ
إ أ اًِخ ٢ّ�ٰبَِِۡ� �ِيَهخ َ ََ  ََ َّ َ�ِيٗمخ وََغّسخٗ�خ  ٢ َّ يَُذوقُوَن �ِيَهخ َِۡرٗدا َو ِِ٢  ٍٗ إ َزا ََ

وَن ِحَسخٗ�خ  ٢وِفَخقًخ  َُ ََ يَۡر ّذُِواْ �وَ  ٢ِِّ�ُهۡم َ�ُّواْ  ِٗخ َُ َُِٰاخ كِّذا ٰٗبخ  ٢ََ َٰ ۡيَ�ُٰه كِ َُ ۡح
َ
ٍ  أ ۡ ََ  ّ ُُ َو

َّ َعَذاًِخ  ٢ ۡم ِِ ُُ ْ فَقَّ ّّزِ�َد ُّتَِ� َاَفخًزا  ٣فَُذوقُوا ۡعَ�ٰٗبخ  ٣ِِّن لِۡقُم
َ
ََ َوأ ِ �

إ َواِعَب  ٣َحَدا َُ َو
ِٗخ  تَۡرا

َ
ٗسخ دَِهخٗ�خ  ٣�

ۡ
ۡ َُ ِٗخ َّ �َۡسَمُعوَن �ِ  ٣َو ٰ ََ كِّ� ٗو� َو ۡۡ ًٍ ِحَسخٗ�خ  ٣يَهخ َۡ إ خ َِ �َ ََ ِ ّن َّ ٍٗ ّاِّ 

إ َزا ََ
خٗ�خ  ٣ َِ وَن ِاۡاُه ِل َُ ۡمقِ َّ  ََ َۡۡاُهَمخ �لّر�ٱ  �ِض َوَاخ َِ

َ
ِٰو َو�ۡ� ََ ِ �لّسَ�ٰ َّ وُح  ٣َّ َُ �لره ُتو َّ  ََ يَۡو

 ّۡ َّ َا ََُ�ُّموَن ِِ َّ  َّ ٱ  خ ُة َصّفٗ ََ ِ ِ َ َٓ ِٗخ  َو�لَۡم ُّ َوقَخَل َصَوا ذَِن َ�ُ �لرّۡحَ�ٰ
َ
ٱ َ�َمّ  ٣أ َه َ َۡ � َُ ََ �ۡ�َۡو ِ َ�ٰل

ّنِهِۦ َ�  ََ ٍَ �ّ�ََذ َِِ�ٰ  إ ََ يَاُاُر �لَۡمرۡ  ٣خًِخ  َٔ َشخ ِٗخ قَرِ�ٗبخ يَۡو ُٰ�ۡم َعَذا ََ َۡ َّذ
َ
إ أ َاخ قَّدَاۡ  يََداهُ  ٍُ ِِّ�خ

ٰقَۡيتَِ� ُكاُ  تُ  ََ َۡۡ�فُِر   .]40-17[النبأ:  ﴾٤َ�َِٰۢ� َوَ�ُتوُل �
شود و شما گروه  روز جدايي و داوري وقت معيني است * روزي كه در صور دميده مي«

ها به حركت انداخته  شود * و كوه ها تبديل مي آييد * و آسمان گشوده و به دروازه گروه مي
اي شود * دوزخ كمينگاه بزرگي است * مرجع و مأو شوند و سراب بزرگ تشكيل مي مي

مانند * در آنجا نه هواي خنكي چشيده  سركشان است * روزگاران متوالي نامحدودي در آن مي
نوشند * مگر آبي جوشان و سوزان و چرك زخم را * اين كيفري  و نه نوشيدني گوارايي مي

است مناسب براي آنها * اين بدان خاطر است كه ايشان توقع بازرسي و حسابرسي نداشتند * 
ايم  كردند * ما همه چيز را شمارش كرده و با دقت ثبت نموده ا به كلي تكذيب ميو آيات ما ر

افزاييم * قطعاً رستگاري  * پس بچشيد، ما هرگز چيزي به جز عدالت و درد و رنج برايتان نمي
* و سن و سال حوريانى بسيار جوان و همهاي سرسبز و زرها * و  براي پرهيزگاران است * باغ

شنوند و نه دروغي را * اين پاداش پروردگار  اي مي * در آنجا نه سخن بيهوده جام پر از شراب
ها و زمين و همه چيزهايي كه  باشد * پروردگار مهربان آسمان اي حساب شده مي توست و عطيه
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در ميان آنهاست، هيچ كس ياراي آغاز سخن با او را ندارد * در آن روز جبرئيل و فرشتگان به 
گويند، مگر كسي كه خداوند به او اجازه دهد و سخني راست و  خني نميايستند و س صف مي

تواند به سوي پروردگارش  درست بگويد * آن روز واقعيت دارد، پس هر كسي بخواهد مي
ها همه اعمال خود را از  دهيم، آن روز كه انسان برگردد * ما شما را از عذاب نزديكي بيم مي

 .»زند: اي كاش من خاكستر بودم اد ميبينند و انسان كافر فري نزديك مي

َُ ُكّوََِۡو ﴿ ۡم َّ ََۡو  ١َِِذا �ل َُ �َّ�َد َۡو  ٢�ذَا �َهُجو َبخُل ُسّ�ِ ِ
ِۡ َُ  ٣�ذَا � خ ََ ۡۡعِ �ذَا �

قَۡ   ِ ِّ َۡو  ٤ُ� ُِ َرۡو  ٥ �َذا �لۡوُُحوُش ُح َُ ُسّجِ َِحخ
ّۡ ۡ   ٦�َذا � ََ ا �ذَ  ٧�َذا �َهُفوُس ُزّوِ

ٍُۥَدةُ ُسِِقَۡ   ّيِ ذَ�ٖب قُُِقَۡ   ٨�لَۡمۡو
َ
َۡو  ٩ِِۡ ُِ ُ ُحُف س ُه ۡ   ١ �َذا �ل َِ َِ ٍُ ُك إ  ١�َذا �لّسَمخ
َِحيُم ُسّعَِرۡو  ِۡ ۡزَِۡفۡ   ١�َذا �

ُ
َّاُة أ ِۡ ۡحَ�َۡو  ١�ذَا �

َ
إ أ َٞ ّاخ -1[التكوير:  ﴾١َعقَِمۡ  َ�ۡف

14[. 
گردند *  شود * و هنگامي كه ستارگان تيره و تار مي م پيچيده ميهنگامي كه خورشيد دره«

شوند * و  شوند * و هنگامي كه شتران حامله ده ماهه فراموش مي ها رانده مي و هنگامي كه كوه
شوند * و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته  هنگامي كه حيوانات وحشي گرد هم جمع مي

گردند * و  ها به پيكرها برگردانده شده و جفت مي انگردند * و هنگامي كه دوباره ج مي
شود * به كدامين گناه كشته شده است؟ * و  هنگامي كه از دختر زنده به گور شده پرسيده مي

شود  گردد * و هنگامي كه آسمان از بيخ كنده مي هاي اعمال توزيع و گشوده مي هنگامي كه نامه
شود * در آن  هنگامي كه بهشت، نزديك آورده ميشود * و  ور مي * و هنگامي كه دوزخ شعله

 .»داند چه چيزي را آماده كرده است موقع هر كس مي

َرۡو ﴿ َِ ٍُ �َّف إ َۡو  ١َِِذا �لّسَمخ ََ َواكُِب �ّتَ ََ َرۡو  ٢�ذَا �ۡۡ َُ فُّجِ َِحخ
ّۡ َُ  ٣�ذَا � ُۡۡتُبو �َذا �

َۡو  َِ لّ  ٤ُ�ۡع
َ
َٞ ّاخ قَّدَاۡ  َوأ  .]5-1[اإلنفطار:  ﴾٥َرۡو َعقَِمۡ  َ�ۡف

شوند و  گردد * و هنگامي كه ستارگان از هم پاشيده مي هنگامي كه آسمان شكافته مي«
شوند * و هنگامي كه گورها زير و رو  گردند * و هنگامي كه درياها شكافته مي پراكنده مي

ي را برجاي داند چه چيزهايي را پيشاپيش فرستاده و چه چيزهاي شوند * آنگاه هر كس مي مي

 .»گذاشته است
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ّتۡ  ﴿ ََ ٍُ �س إ ذَِّۡ  لَِرّنَِهخ وَُحّتۡ   ١َِِذا �لّسَمخ
َ
�ُض ُاّدۡو  ٢َوأ

َ
َۡۡتۡ  َاخ �ِيَهخ  ٣ �ذَا �ۡ�

َ
َو�

ذَِّۡ  لَِرّنَِهخ وَُحّتۡ   ٤َوَ�َّقۡ  
َ
ََ َكۡدٗحخ َ�ُمَ�ٰ  ٥َوأ ِ ّن ََ ََ َ�دٌِح َِِ�ٰ  ِِّّ ُّ سَ�ٰ ِ

ۡۡ َهخ � ّه
َ
� َ  ٦تِيهِ َٰ

َٰبُهۥ �ِيَِمياِهِۦ  َٰ َ كِ ِٰ و
ُ
ّۡ أ ّاخ َا

َ
َخَسُب ِحَسخٗ�خ �َِسٗ��  ٧فَۡ ُۡ ۡهقِهِۦ  ٨فََسوَۡف 

َ
َوَ�اَتقُِب َِِ�َ أ

 � َٗ و ُ ِۡ ٍَ َظۡهرِهِۦ  ٩َم إ ا ََ َٰبُهۥ َو َٰ َ كِ ِٰ و
ُ
ّۡ أ ّاخ َا

َ
�  ١َوأ َٗ َُُبو ٰ َسعًِ�ا  ١فََسوَۡف يَۡدُعواْ  ََ ُۡ  ١َوَ�

ا ِِّّهُ  ًَ و ُ ِۡ ۡهقِهِۦ َم
َ
ََ  ١ۥ َ�َن ِ�إ أ ُو َۡ  ّّۡ ن 

َ
ّّ أ ٗ��  ١ُِِّّهۥ َظ ُِ ّنُهۥ َ�َن ِِهِۦ َِ ََ َ  ِِّن  ََ َِ١﴾ 

 .]15-1[اإلنشقاق: 
برد و چنين نيز سزاوار است *  شكافد * و فرمان پروردگارش را مي هنگامي كه آسمان مي«

چه در درون خود دارد بيرون ريخته و خالي  شود * و هر و هنگامي كه زمين گسترده مي
بريد و سزاوار نيز همين است * اي انسان، تو با تالش و  گردد * و فرمان پروردگارش را مي مي

رنج فراوان به طرف پروردگار خود رهسپاري و سرانجام او را مالقات خواهي نمود * در آن 
او حساب ساده و آساني خواهد شد  وقت هر كسي نامه اعمالش به دست راستش داده شود * با

گردد * و اما آن كسي كه نامه اعمالش از پشت سر  اش برمي و خرم و شادمان به سوي خانواده
كند * و به آتش سوزان دوزخ خواهد  به او داده شود * مرگ را فرياد زده و آرزوي هالكت مي

كرده كه  * او گمان مي اش سرمست و مسرور بوده است رسيد * او در دنيا در ميان خانواده
ديده و آگاه از حالش بوده  هرگز به سوي خدا باز نخواهد گشت * آري! پروردگارش او را مي

 .»است
هاي قرآن كريم وجود دارد. امام احمد از ابن  آيات مربوط به قيامت در بيشتر سوره

 فرمودند:  صفرمايد: كه رسول خدا نقل مي عمر
و » اإلنفطار«و » التكوير«هاي  امت را تماشا كند، سورهخواهد از نزديك قي كسي كه مي

144Fو سوره هود را بخواند» اإلنشقاق«

1. 

                                           
به روايت امام احمد از عبدالرزاق از عبداهللا بن يحيي صنعاني از عبداهللا بن يزيد صنعاني از ابن عمر  -1

 يث را روايت نموده است.يز اين حد، ترمذي نصاز رسول خدا
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 احاديث و آثار مربوط به هول و وحشت قيامت
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

دهان  رود، تا مي در زمين فرو بغلمردمان بعد از اينكه هفتاد در روزقيامت عرق «
 .145F1»آيد هايشان باال مي مردم يا گوش

كند كه گفت: نزد عبداهللا بن عمير و  اما احمد از سعيدبن عمير انصاري نقل مي
ابوسعيد خدري نشسته بودم كه يكي از ديگري پرسيد: در مورد عرق مردم در قيامت چه 

رسد و ديگري گفت: تا  اي؟ يكي گفت: تا بناگوش مي شنيده صچيزي از رسول خدا
رسد. ابن عمير خطي را با انگشت از نرمي گوش تا دهانش كشيده و  انسان مي دهان

146Fفرمود: هر دو يكي هستند

2. 
شنيده است كه  صكند كه از رسول خدا ابوبكر بن ابوالدنيا از مقداد بن اسود نقل مي

 فرمودند:
147Fروز قيامت خورشيد به اندازه يك يا دو ميل«

شود و مردم در  به مردم نزديك مي 3
ريزند. گروهي تا پشت پايشان و گروهي تا زانو و  اي آن به تناسب اعمالشان عرق ميگرم

اشاره به دهان مباركش كرده  صگروهي ديگر تا كمربندشان در عرقند. سپس رسول خدا
 .148F4»نمايند گيرد و غرق مي و فرمودند: و گروهي كه عرق آنها را در برمي

 فرمودند: صخدادر صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول 

                                           
دهان يا گوش ـ شك و احتمال وجود از راوي ـ اين روايت نزد بخاري و مسلم به روايت عبدالعزيز  -1

نيز  صبن عبداهللا از سليمان بن بالل از نور بن زيد از سالم بن غيث از ابوهريره از رسول خدا
 وجود دارد

 .ي روايت كرده، ولي سندش قوي استاحمد به تنهاي -2
دانم منظور از ميل مسافت زمين است يا منظور  گويد : نمي بن عامر يكي از راويان حديث مي  سليم -3

 كنند. همان ميلي است كه با آن سرمه در چشم مي

 اند. نيز اين حديث را روايت كردهمسلم و ترمذي  -4
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اي به جز سايه خداوند وجود ندارد خداوند  هفت گروهند كه در روزي كه هيچ سايه«
پيشه، جواني كه در عبادت خدا رشد كرده  گيرد. رهبر عدالت آنها را زير سايه خودش مي

باشد، و مردي كه قلبش به مسجد معلق است، و دو نفري كه در راه خدا با يكديگر 
و برخاستشان به خاطر خدا باشد، و مردي كه وقتي زني با دوست شده و نشست 

ترسم، و كسي كه  شخصيت و زيبا از او تقاضاي فعل حرامي را كند بگويد: من از خدا مي
ماند، و  خبر مي دهد كه دست چپش از صدقه دست راستش بي آنقدر مخفيانه صدقه مي

 .»كسي كه در خلوت با ياد خدا اشك بريزد
فرسا  ست كه مردم در جايگاه تنگ و تاريكي قرار دارند، جايي طاقتهمه اين زماني ا

خواهيم كه آن  مگر بر كساني كه خداوند به آنها لطف نمايد و آسان كند، از خداوند مي
 هايش به دور بدارد (آمين). سختي روز را بر ما آسان نموده و ما را از

ك بودند، صداي در يكي از سفرها چون اصحاب به يكديگر نزدي صرسول خدا
 رده و اين دو آيه را تالوت نمود:خود را بلند ك

ٌٍ َعِايمٞ ﴿ ۡ ََ ّنُ�ۡم  ِِّن َزلَۡزََۡة �لّسخَعةِ  ََ  ْ َهخ �َّخُس �ّ�ُتوا ّه
َ
� َ ه  ١ َٰ ُُ ََ تََرۡوَ�َهخ تَۡذَهُل  يَۡو

 َذاِو َ�ۡل  َ�ۡقََهخ َوتَرَ 
ه ُُ  ُُ �َضَعۡ  َوتََض

َ
إ أ ٰٰ ُمۡرِضَعة  َ�ّمخ ٰٰ َوَاخ ُهم ُِۡسَ�َٰر ٰ �َّخَس ُسَ�َٰر

ِ َشِديدٞ  َّ � ََ ّّ َعَذا  .]2-1[الحج:  ﴾٢ َوَ�ِٰ�
اي مردم! از خداوندتان بترسيد واقعاً زلزله قيامت چيز بس بزرگي است * روزي كه «

كنند و جملگي زنان باردار سقط جنين  بينيد زنان شيرده كودكان خود را رها و فراموش مي مي
بيني، ولي آنها مست نيستند بلكه عذاب خدا شديد و  كنند و تو انگار كه مردمان را مست مي مي

 .»سخت است
تصميم دارد چيزي بگويد.  صوقتي ياران اين را شنيدند، متوجه شدند كه رسول خدا

دانيد اين چه روزي است؟ گفتند: خدا و  اين بود كه به گردش جمع شدند. فرمود: مي
دهد: اي آدم، اهل  ندا مي دانند. فرمود: روزي است كه خداوند به آدم رسولش بهتر مي

گويد: خداوندا! اهل جهنم چگونه است: فرمود از هر هزار نفر  جهنم را جدا كن. آدم مي
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نفر اهل جهنم و يك نفر اهل بهشت است. از شدت وحشت و حيرت لبخند از  999
 را ديد فرمود: آن حالت صچهره اصحاب محو گرديد. وقتي رسول خدا

در دست اوست، دو نوع از  صمژده دهيد و بدانيد، قسم به كسي كه جان محمد«
يأجوج و «شوند كه با هر كس باشند، اكثريت را شاملند:  مخلوقات با شما محشور مي

 مردم خوشحال شدند. سپس فرمود:» نآدم و شياطي مأجوج، و تبهكاران بني
وست، شما به نسبت ديگر مردمان در دست ا صقسم به كسي كه جان محمد«

اي در دستان يك حيوان  اي در پهلوي شتران و همچون جاي داغ شده همچون نشانه
 .149F1»خواهيد بود

هايش   بينند. كو اي ديگر مي خيزند زمين را به گونه وقتي مردم از قبرهايشان برمي
ده و درختان اند، شكلش تغيير يافته، رودها خشك ش ها از بين رفته مسطح گشته و تپه

هايش يكسان شده و شهرها و  اند. پستي و بلندي كن گشته و درياها برافروخته شده ريشه
ها رخ داده و زمين همه محتوياتش را بيرون ريخته است  اند، زلزله روستاها خراب گشته

 پرسد: زمين را چه شده است؟ كه انسان مي
اند و  ان خاموش شده و متالشي گشتهها نيز به همين صورت تغيير يافته است. ستارگ آسمان

اند و خورشيد  آسمان شكافته شده و تكه تكه گرديده است و فرشتگان همه جا را احاطه كرده
 شوند. اند كه بعد از آن خاموش مي و ماه در يك جا جمع شده و تاريك شده

 كند كه فرمود: باس نقل ميابوبكر بن عياش از ابن ع
بينند كه نه زمين زمين قبلي است و نه مردم  آيند، مي ميوقتي مردم از قبرها بيرون «

 .»اند شناخته ه قبالً آنها را ميمردمي هستند ك
 بن عياش در بيتي چنين سروده است:ا

ار الّتی كنت تعرف  ا النّاس بالنّاس الذين عهدهتمـفم  وال الدار بالدّ

                                           
نسائي نيز آن را ين. ترمذي و بن حص از عمران» اهول القيامه«الدنيا در كتاب  به روايت ابوبكر بن ابي -1

 اند. روايت كرده
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نزلي است كه آن را نه مردم آن كسانيند كه به آنها عادت كرده بودي و نه منزل م«
 .»اي شناخته مي

 فرمايد: مي خداوند

ُٰوٱ َوَنَرُزواْ ﴿ ََ �ِض َ�لّسَ�ٰ
َ
�ُض َ�ۡ�َ �ۡ�

َ
ََ ُ�َبّدُل �ۡ� ِٰحِد �َۡۡتّهخَِ يَۡو ََ ۡۡ � ِ ّ  .]48[ابراهيم:  ﴾٤َِ

شوند و مردم  هاي ديگري تبديل مي ها به آسمان روزي كه زمين به زمين ديگري و آسمان«
 .»رساند پيشگاه خداوند يگانه مسلط حضور به هم مي در

﴿  � َٗ ٍُ َمۡو إ َُ �لّسَمخ ََ َ�ُمو �  ٩يَۡو َبخُل َسۡ�ٗ ِ
ِۡ �ِ�َ  ١َو�َِسُ� � ّذِ ََ ِّۡۡقُم [الطور:  ﴾١ فََوۡ�ٞل يَۡوَاِِٖذ 

9-11[. 
ها شتابان روان  لولد * و كو افتد و درهم مي روزي كه آسمان سخت به تكان و جنبش مي«

 .»كنندگان گردند * در آن روز واي بر تكذيب يم

َدٗة َكلّ�َِهخنِ ﴿ َۡ ٍُ فََ�َّۡ  َو إ ّتِ  �لّسَمخ ََ َِخِن  ٣ فَإَِذا �س ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
 ٣فَبِۡ

 �ُۡ� َّ إّنٞ  َٔ َ�َيۡوَاِِٖذ  خ ََ  ََ َٞ َو ّنُِ�َمخ تُ�َ  ٣ُل َعّ َذ�بِهِۦإ ِِس ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
َِخِن فَبِۡ [الرحمن:  ﴾٤ّذِ

37-40[. 
اي گردد * پس كدامين نعمت  بدانگاه كه آسمان شكافته شود و همچون روغن گداخته«

كنيد * در آن روز وقت آن نيست كه انس و جن از گناهانشان پرسيده شود  پروردگارتان را تكذيب مي

 .»كنيد * پس كدامين نعمت پروردگارتان را انكار مي

ٍُ فَِ�َ يَۡوَاِِٖذ َواهَِيةٞ  ١َوَ�َعِ  �لَۡواقَِعُة َ�َيۡوَاِِٖذ ﴿ إ ّتِ  �لّسَمخ ََ إ�َِهخ   ١َو�س خ ََ َۡ
َ
َ أ َ�َ َُ َو�لَۡمقَ

ََ فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَاِِٖذ ثََ�ٰاَِيةٞ  ِ ّن ََ ََ َ�َۡ�ٰ ِااُ�ۡم َلخ�َِيةٞ  ١َوَ�ۡحِمُل َعۡرَش   ﴾١يَۡوَاِِٖذ ُ�ۡعرَُضوَن 
 .]18-15: احلاقة[

شكافد و  دهد * و آسمان از هم مي ان هنگام است كه آن واقعه (روز قيامت) رخ ميبد«
هاي  گردد * و فرشتگان در اطراف و كناره شود، و در آن روز سست و نااستوار مي پراكنده مي

نمايند * در آن  گيرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را حمل مي آسمان قرار مي

 .»ماند شويد و چيزي از كارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي يروز به خدا عرضه م
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  :فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا بن سعد ساعدي در صحيحين از سهل
ر آن وجود روز قيامت مردم بر سرزميني بسيار سفيد و صاف كه هيچ مرز بلندي ب«

 .»شوند ندارد محشور مي
 كند كه فرمود: مينقل  لامام احمد از حضرت عايشه صديقه 

 در مورد آيه: صمن اولين كسي بودم كه از رسول خدا«

�ِض ﴿
َ
�ُض َ�ۡ�َ �ۡ�

َ
ََ ُ�َبّدُل �ۡ�  .]48[ابراهيم:  ﴾يَۡو

! مردم در اين حالت كجا هستند؟ فرمود: (بر صاهللا سؤال نمودم، پرسيدم: يا رسول
 .150F1»صراط)

 كند كه:  روايت مي صمسلم در روايتي ديگر از ثوبان خدمتكار رسول خدا
 صاهللا سؤال نمود: رسول صيكي از علماي يهود در مورد اين آيه از رسول خدا

 ».در تاريكي نزديك پل صراط«دند: فرمو

151Fدميدن در صور جهت مردن و برانگيخته شدن: فصل پنجم

2  

 فرمايد: مي خداوند

ِٰو وَ ﴿ ََ وَِ َ�َفزَِع َاّ ِ� �لّسَ�ٰ ُه ََ يُاَفُخ ِ� �ل تَۡوهُ َوَ�ۡو
َ
�  ُُ ُ  َو َّ � ٍَ إ َّ َاّ َشخ �ِض ِِ

َ
َاّ ِ� �ۡ�

 َّ ِٰلرِ� خِاَدةٗ  ٨ََ ََ َبخَل َ�َۡسُبَهخ  ِ
ِۡ �  َوتََرٰ � َِ ّ َوِ�َ َ�ُمره َمّر �لّسَحخ ُُ  َّ ۡ�َت

َ
ِيإ � َّ � ِ َّ � َُ ُصۡا

� ُِِّّهۥ َلبُِ�ۢ َِِمخ َ�ۡفَعقُوَن   ٍ ۡ  .]88-87[النمل:  ﴾٨ََ

                                           
 اند. ماجه نيز روايت كردهامام مسلم و ترمذي و ابن  -1

همانطور كه در اين فصل خواهد آمد، اسرافيل فرشته مأمور دميدن در صور، دو مرتبه به اذن خداوند  -2
وجودات روي زمين و آسمان دمد : بار اول جهت پايان دادن به دنيا و از بين رفتن تمام م در صور مي

[به جز كساني كه خدا بخواهد] و تغييرات و تبديالتي كه جهت شروع روز قيامت در زمين و آسمان 
ها از قبرهايشان و شتافتن به  باشد و بار دوم جهت برخواستن موجودات و انسان گيرد مي صورت مي

 ال است واهللا اعلم (م).رنامه اعمسوي صحراي محشر جهت رويارويي با خداوند و گرفتن كا
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زده و  ها و زمينند وحشت شود تمام كساني كه در آسمان روزي كه در صور دميده ميو «
هراسناك شوند مگر كساني كه خدا بخواهد و همگان فروتنانه در پيشگاه خدا حاضر و آماده 

پنداري در حالي كه مانند ابرها در سير و حركت  حركت مي ها را ساكن و بي گردند *و كوه مي
خداوندي است كه همه چيز را محكم و استوار آفريده است، مسلماً از  هستند، اين ساختار

 .»كارهاي شما آگاه است

ِٰحَدٗة ّاخ لََهخ ِاّ فََواٖق ﴿ ََ َّ َصۡيَحٗة  ِِ ِ ٍإ ََ ُن  .]15[ص:  ﴾١َوَاخ يَاُاُر َ�َ
كشند كه يك صداي آسماني فرا رسد صدايي كه نيازي به تكرار  اينان انتظاري جز اين نمي«

 .»رساند] همه چيز را به پايان ميندارد [و 

ٌَ َعِسٌ� ﴿ ََ يَۡوَاِِٖذ يَۡو ِ َّ َ�ۡ�ُ �َِس�ٖ  ٩فََ�ٰل َۡۡ�ٰفِرِ�  .]10-8[المدثر:  ﴾١َ�َ �
هنگامي كه در صور دميده شود * آن روز، روز سختي خواهد بود * بر كافران آسان «

 .»نخواهد بود

َه  َوَ�ُ �لُۡمقۡ ﴿ َ
َۡ َبِ�ُ قَۡوُ�ُ � ۡۡ َِيُم � َ َۡ ِ� وَُهَو � َ�َٰدة َّ ۡيِب َو�ل َۡ ۡۡ � َ�ٰقُِم � وَِ ُه ََ يُاَفُخ ِ� �ل  ﴾َُ يَۡو

 .]73[األنعام: 
شود مالكيت مطلق مال اوست، او  سخن او (اهللا) حق است و در روزي كه در صور دميده مي«

 .»كه داناي آشكار و پنهان است و در كارها با حكمت و آگاه است

ُٰ ۢ  َوَاخ﴿ َّ وِ ِۡ ُٰو َا ََ تَِ�َٰمةِ َو�لّسَ�ٰ
ۡۡ� ََ ُُُهۥ يَۡو �ُض َ�ِيٗعخ َ�ۡبَض

َ
َّ قَۡدَِهِۦ َو�ۡ� َ َح َّ � ْ وا َُ قََد
وَن  ُُ ِ ُۡ ُ ٰ َ�ّمخ � ََ ٰ ََ َٰاُهۥ َوتَ َٰ ِٰو َوَاّ ِ�  ٦�َِيِمياِهۦِ  ُسۡب ََ ََ َاّ ِ� �لّسَ�ٰ عِ َُ وَِ فَ ُه َوُّفَِخ ِ� �ل

 َّ �ِض ِِ
َ
ٰٰ فَإِذَا ُهۡم �َِيخَٞ يَاُاُرونَ �ۡ� ۡلَر

ُ
َُّم ُّفَِخ �ِيهِ أ ٱ  ُ َّ � ٍَ إ �ُض ِِاُوَِ  ٦  َاّ َشخ

َ
َقَِ  �ۡ� َۡ

َ
َوأ

ٍَ ِِلَّبِّ�ِ  خْيإ َِ ُٰب َو َٰ َِ ۡۡ � َُ ّنَِهخ َوُوِض ۡاقَُموَن  ََۧ ُّ  ََ ِ َوُهۡم  َّ َ
َۡ َۡۡاُهم ِِل ِ َوقُِ�َ َِ ٍإ َهَدا َه  ٦َّ َو�ل

ۡفَعقُوَن  َوُوّ�َِيۡ   َّ ۡعقَُم َِِمخ 
َ
َٖ ّاخ َعِمقَۡ  وَُهَو أ ه َ�ۡف  .]70-67[الزمر:  ﴾٧ُُ

ميرند، مگر  ها و زمين هستند مي در صور دميده خواهد شد و تمامي كساني كه در آسمان«
شود كه به ناگاه همه مردم از قبرها به  كساني كه خدا بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده مي

گرد  شود و نامه اعمال توزيع مي نگرند * و زمين با نور خدا روشن مي و به اطراف مي پاخواسته
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شوند و اصالً به آنها  شوند و به درستي بين مردم قضاوت مي و پيغمبران و گواهان آورده مي
شود و  شود * و به تمام و كمال جزاي هر كاري را كه انسان كرده است بدو داده مي ستمي نمي

 .»اند كرده داند كه آنها چه كارهايي را مي تر ميخداوند به

ُُۡم َ�ِٰد�َِ� ﴿ َٰذا �لۡوَۡعُد ِِن ُكا ََ  ٰ َٓ ُلُذُهۡم  ٤َوَ�ُتولُوَن َا
ۡ
ِٰحَدٗة تَۡ ََ َّ َصۡيَحٗة  َاخ يَاُاُروَن ِِ

ُموَن  ِ ُّ ُعونَ  ٤َوُهۡم َ�ِ َِ ۡهقِِهۡم يَۡر
َ
إ َِِ�َ أ ََ يُعوَن تَوِۡصَيٗة َو ِِ َُ وَِ فَإِذَا ُهم  ٥ فََ� �َۡس ُه َوُّفَِخ ِ� �ل

ّنِِهۡم يَنِسقُوَن  ََ َداِ  َِِ�ٰ  َۡ
َ
�ۡ� َّ ََُاخ ِاّ ّاۡرقَِدَّخَۜو ٥ّاِ ّۢ َ�َع َٰوۡ�قََاخ َا ََ ُّ  قَخلُواْ  َٰذا َاخ وََعَد �لرّۡحَ�ٰ ََ

ِٰحَدٗة فَإَِذا ُهۡم َ�ِ  ٥َوَصَدَق �لُۡمۡرَسقُوَن  ََ َّ َصۡيَحٗة  وَن ِِن َ�َّۡ  ِِ ُ�َۡ ُُ َاخ  ّۡ َ�ّ ُٞ ََ  ٥ي  ََ فَلۡ�َۡو
َٞ َشۡ�  ُُۡم َ�ۡعَمقُوَن  ٔٗ ُ�ۡاقَُم َ�ۡف َّ َاخ ُكا ََ ُ�َۡزۡوَن ِِ  .]54-48[يس:  ﴾٥خ َو

يابد * چندان انتظار نخواهند كشيد،  گوييد اين وعده كي تحقق مي گويند اگر راست مي و مي«
گيرد * و حتي توانايي و  رگيرند به يك مرتبه صدايي آنها را ميناگهان در حالي كه آنها با يكديگر د

فرصت وصيت نمودن يا برگشت به سوي خانواده را نيز نخواهند داشت * و براي بار دوم در صور 
كنند * خواهند  شود و به ناگاه همگي از گور بيرون آمده و به سوي پروردگار حركت مي دميده مي

ا از خوابمان برانگيخته است؟ اين همان وعده خداوند مهربان است و گفت: واي بر ما چه كسي ما ر
اند * صداي واحدي بيش نخواهد بود و بالفاصله در پيشگاه ما حاضر  گفته پيامبران راست مي

گردد و شما به جز پاداش اعمالتان به چيزي  خواهند شد * امروز به هيچ كس كمترين ستمي نمي
 .»ديگر نخواهيد رسيد

ِٰحَدةٞ فَإِ�ّ ﴿ ََ َرةٞ  َۡ  .]14-13[النازعات:  ﴾١ فَإَِذا ُهم ِِللّسخهَِرةِ  ١َمخ ِ�َ َز
گيرد] *  خيزد [و بازگشت صورت مي [بازگشت چندان مشكل نيست] تنها صدايي از صور برمي«

 .»خيزند ها در دشت پهناور و سفيد محشر به پا مي ناگهان همه انسان

﴿ ِ َاخ َ�ۡعَضُهۡم يَۡوَاِ
ُۡ ُموُج ِ� َ�ۡعٖض   ذٖ َوتََر وَِ  َّ ُه وََعَرۡضاَخ  ٩خ فََجَمۡعَ�ُٰهۡم َ�ۡعٗ َوُّفَِخ ِ� �ل

َهّاَم يَۡوَاِِذٖ  َّ َعۡرًضخ  ََ  .]100-99[الكهف:  ﴾١ِّۡۡقَ�ٰفِرِ�
زده و در صور دميده   سازيم تا برخي در برخي ديگر موج در آن روز ما آنان را رها مي«

 .»داريم آوريم * و دوزخ را به طرز شگفتي بر كافران عرضه مي مي شود و آنها را دور گرد مي
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َۡۡاُهۡم يَۡوَاِِذٖ ﴿ َِ ََ سَسخ
َ
وَِ فََ�إ أ ُه ٍَلُوَن  فَإَِذا ُّفَِخ ِ� �ل إ ََ يَتََسخ  .]101[المؤمنون:  ﴾١َو

ماند و  ها نمي گونه خويشاوندي و نسبتي ميان انسان شود هيچ هنگامي كه در صور دميده مي«
 .»پرسند رگز از حال يكديگر نميه

﴿ ٞ ِٰحَدة ََ وَِ َ�ۡفَخةٞ  ُه ِٰحَدٗة  ١فَإَِذا ُّفَِخ ِ� �ل ََ َُخ َدّكٗة  َبخُل فَُدّك ِ
ِۡ �ُض َو�

َ
 ١وَُ�ِقَِ  �ۡ�

ٍُ فَِ�َ يَۡوَاِِٖذ َواهَِيةٞ  ١َ�َيۡوَاِِٖذ َوَ�َعِ  �لَۡواقَِعُة  إ ّتِ  �لّسَمخ ََ َ  ١َو�س َ�َ َُ إ�َِهخ  َو�لَۡمقَ خ ََ َۡ
َ
 أ

ََ فَۡوَ�ُهۡم يَۡوَاِِٖذ ثََ�ٰاَِيةٞ  ِ ّن ََ ََ َ�َۡ�ٰ ِااُ�ۡم َلخ�َِيةٞ  ١َوَ�ۡحِمُل َعۡرَش   ﴾١يَۡوَاِِٖذ ُ�ۡعرَُضوَن 
 .]18-13: احلاقة[

ها از جا برداشته شده و يكباره  هنگامي كه يك دم در صور دميده شود * و زمين و كوه«
از هم   دهد * و آسمان ان هنگام است كه آن واقعه (روز قيامت) رخ ميگردند * بد متالشي مي

گردد * و فرشتگان در اطراف و  شود و در آن روز سست و نااستوار مي شكافد و پراكنده مي مي
نمايند  گيرند و در آن روز هشت فرشته عرش پروردگارت را حمل مي هاي آسمان قرار مي كناره

 .»ماند شويد و چيزي از كارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي ي* در آن روز به خدا عرضه م

خ ﴿ َٗ ۡفَوا
َ
تُوَن أ

ۡ
�َُ وَِ َ� ُه ََ يُاَفُخ ِ� �ل ٰ  ١يَۡو ََ ِۡ

َ
ٍُ فََ�َّۡ  � إ َبخُل  ١ِٗخ َوفَُُِحِ  �لّسَمخ ِ

ِۡ َِو � وَُسّ�ِ
اًِخ   .]20-18[النبأ:  ﴾٢فََ�َّۡ  َ�َ

آييد * و آسمان گشوده شده و به  گروه گروه مي شود و شما روزي كه در صور دميده مي«
سرايي بزرگ به وجود شوند و  ها به حركت انداخته مي شود * و كوه ها تبديل مي دروازه

 .»آيد مي

ََ يُاَفُخ ﴿ ُ �لُۡمۡجرِاَِ� يَۡوَاِِذٖ يَۡو ُُ � َوَ�ۡ وَِ ُه َۡقٗ  ِ� �ل ُُوَن  ١خ ُز ََُ�َٰف َّ َّ ُُۡم ِِ ۡۡ ِ
ّّ َۡۡاُهۡم ِِن  َِ 

 ٗ ُۡ ُتولُونَ  ١� َع َّ ۡعقَُم َِِمخ 
َ
ُّ أ َّ يَۡواٗ  ّ�ۡ ُُۡم ِِ ۡۡ ِ

ّّ َُقُُهۡم َررِ�َتًة ِِن  ۡا
َ
ُتوُل أ َّ -102[طه:  ﴾١خ ِِۡذ 

104[. 
كنيم  شود گنهكاران را با چهره و اندامي كبود رنگ محشور مي روزي كه در صور دميده مي«

دانيم كه چه  ايد * ما بهتر مي روز در دنيا نبوده شبانه  گويند: جز ده * آنها آهسته به همديگر مي

 .»ايد گويد، شما فقط يك روز در دنيا بوده ترينشان مي گويند، وقتي كه عاقل مي
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نشين از  كند كه يكي از اعراب باديه روايت مي امام احمد از عبداهللا بن عمرو
ري است شاخ مانند شيپو«صور چيست؟ فرمود:  صخدا  پرسيد: يا رسول صاهللا رسول

 .152F1»شود كه در آن دميده مي

 ﴾٨فَإَِذا ُّتَِر ِ� �َّخقُوَِ ﴿ كند كه در تفسير آيه: نقل مي امام احمد از ابن عباس
 روايت كرده است كه فرمودند: صاز رسول خدا .]9[المدثر: 

چه كار خواهيد كرد در حالي كه مسئول دميدن در صور آن را در دست گرفته و «
ياران پرسيدند: يا  »ي را به جلو آورده و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟پيشان

 بگوييد:چه بگوييم؟ فرمود:  صاهللا رسول

 .»اهللا توكلنا نعم الوكيل، علیحسبنا اهللا و«
 .»ايست، بر خدا توكل نموديم خدا برايمان بس است و چه خوب پشتوانه«

 فرموده است:  صكند كه رسول خدا مي نقل همچنين امام احمد از ابوسعيد خدري
چه كار خواهيد كرد در حالي كه صاحب شاخ، شاخ را به دست گرفته و پيشاني را «

شود؟ مسلمانان گفتند: اي رسول  دهد كه چه وقت امر مي به جلو آورده و گوش فرامي

 153F2..»اهللا توكلنا نعم الوكيل، علیحسبنا اهللا و««چه بگوييم؟ فرمود:  صخدا

نقل كرده كه رسول  بي موصلي در مسندش از ابوهريره و ابوسعيد خدري ابويعل
كنيد در حالي كه صاحب شيپور شاخ را در دهان گرفته و  فرمودند: چه كار مي صخدا

گوشش را تيز نموده و پيشاني به جلو آورده است، منتظر است كه دستور بيايد و در صور 

نعم الوكيل، حسبنا اهللا و«مود: بگوييد: چه بگوييم؟ فر صاهللا بدمد؟ گفتند: يا رسول

 .»اهللا توكلنا علی

                                           
 اند. مذي و نسائي نيز روايت كردهابوداود، تر -1

 روايت كرده است.» حسن«ا با درجه ترمذي نيز اين حديث ر -2
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دمد: يك بار جهت از بين رفتن همه موجودات و مردن  اسرافيل دو بار در صور مي
 ها و بار دوم جهت برانگيخته شدن. انسان

 فرمودند: صمسلم از ابوهريره نقل كرده كه رسول خدا
تند: چهل روز؟ ابوهريره گفت: من بين اين دو دميدن در صور چهل فاصله است! گف«

ام. گفت:  ام. گفتند: چهل سال؟ گفت: من نگفته نگفتم. گفتند: چهل ماه؟ گفت: من نگفته
رويند، تمامي اجزاي بدن   ها همچون گياهان مي آيد كه انسان سپس از آسمان آبي فرود مي

كه خلقت  154F1»عجب الذنب«رود مگر يك استخوان بنام  انسان فرسوده شده و تحليل مي

155Fگيرد انسان در قيامت از آن صورت مي

2. 
شود و خلقت،  و اينكه فرسوده نمي» عجب الذنب[«حديث مربوط به اين استخوان 

گيرد] در مسند امام احمد به روايت  چه در دنيا و چه در آخرت از آن سرچشمه مي
 فرمودند: صابوهريره ثابت است كه رسول خدا

كه  »عجب الذنب«شود مگر  و به خاك تبديل ميهمه اجزاي انسان فرسوده شده «

 .156F3»گيرد پيدايش خلقت از آن بوده و دوباره نيز از آن سرچشمه مي
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي احمد از ابوسعيد خدري

اي رسول  :پرسيده شده (عجب الذنب).خورد؛ مگر  خاك، همه اجزاي بدن انسان را مي«

 ». شويد همچون دانه خردلي است كه از آن روييده مي :رمود! به چه شكل است؟ فصخدا
شود و  مقصود از آيات و احاديث سابق ذكر شيپوري است كه دوباره در آن دميده مي

مدت بين آن دو چهل روز يا چهل ماه يا چهل سال است: يك بار براي از بين رفتن و 
 .»مردن زندگان و يك بار براي برانگيخته شدن جهت قيامت

                                           
تري قسمت ستون  است نرم و لطيف در پايين : نووي در شرح مسلم گويد : استخواني  »عجب الذنب« -1

 فقرات انسان. 

 بخاري نيز روايت كرده است. -2

 ايي با شرط مسلم روايت كرده است.احمد به تنه -3
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ها از جن و  دمد، همه موجودات زمين و آسمان وقتي اسرافيل بار اول در صورش مي«
 .157F1»ميرند انس گرفته تا فرشتگان [مگر كساني كه خدا بخواهد] مي

 فرمايد: خداوند مي

َُمّ ﴿ ٱ  ُ َّ � ٍَ إ َّ َاّ َشخ �ِض ِِ
َ
ِٰو َوَاّ ِ� �ۡ� ََ ََ َاّ ِ� �لّسَ�ٰ عِ َُ وَِ فَ ُه ُّفَِخ �ِيهِ  َوُّفَِخ ِ� �ل

ٰٰ فَإَِذا ُهۡم �َِيخَٞ يَاُاُرونَ  ۡلَر
ُ
 ].68[الزمر:  ﴾٦ أ

ميرند، مگر  ها و زمين هستند مي در صور دميده خواهد شد و تمامي كساني كه در آسمان«
شود كه به ناگاه همه مردم از قبرها به  كساني كه خدا بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده مي

 .»نگرند مي پاخواسته و به اطراف

﴿ َٖ ّوَل َلۡق
َ
إ أ َّخ
ۡ
ُُِب� َكَمخ ََِد� َُ ِجّلِ لِۡق ّيِ �لّسِ َِ ٍَ َك

إ وِي �لّسَمخ ِۡ �َ ََ إ  ِِّّخ  يَۡو ۥ  وَۡعًدا َعقَۡيَاخ ّهعِيُدهُ
ٰعِقَِ�  ََ  .]104[األنبياء:  ﴾١ُكّاخ 

شود،  يده ميها درهم پيچ پيچيم، به همان صورت كه طومارنامه روزي كه ما آسمان را درهم مي«
اي است كه ما  دهيم، اين وعده ايم آن را از نو بازگشت مي به همان صورت كه آفرينش را شروع كرده

 .»رسانيم دهيم و ما قطعاً آن را به انجام مي مي

ّۡ ِعَبخدِهِۦ ِ�ُ ﴿ ٍُ ِا إ خ ََ َ ٰ َاّ � ۡمرِهِۦ َ�َ
َ
ّۡ أ وَح اِ َۡۡعۡرِش يُۡقِ� �لره ِٰ  ُذو � ََ ََ �ّ� ُُ ََ ََ�ِي ََ يَۡو اِذ

َِّ�ِق  ِٰحِد �َۡۡتّهخَِ  ١� ََ
ۡۡ� ِ ّ َِ ٱ  ََ َُ �ۡ�َۡو ِّ �لُۡمۡق ٍٞ  لَِّم ۡ

ََ ِ ِاۡاُهۡم  َّ � َ�َ ٰ�َۡ�َ ََ ََ ُهم َرٰرُِزوَنٱ   يَۡو
ِسَ  ١ َۡ � ُُ �ِ�َ َ َّ ََ  ِِّن �  ُظۡقَم �ۡ�َۡو

ََ ه َ�ۡف� َِِمخ َكَسَبۡ    ُُ  ٰٰ ََ ُ�َۡز َِ �ۡ�َۡو -15[غافر:  ﴾١خ

17[. 
خداوند داراي مقامات و كماالت واال و تخت فرماندهي است، و او وحي را به فرمان خود «

براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل كرده تا آنها را از رويارويي با خدا بترسانند * روز 
شود و هيچ چيز از  ميها برداشته  شوند و پرده رويارويي روزي است كه مردم ظاهر و آشكار مي

ماند، ملك و حكومت امروز از آن كيست؟ از آن خداوند يكتاي  اعمالشان بر خدا پنهان نمي

                                           
در قولي حامالن عرش خدا، جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و ملك الموت در اين مورد استثناء بوده و  -1

 شوند واهللا اعلم. شامل ميميرند و در قولي ديگر : شهدا نيز  نمي
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گونه  شود، امروز هيچ چيره و توانا * امروز هر كسي در برابر كارهاي خود جزا و سزا داده مي
 .»الحساب است گمان خداوند سريع ستمي وجود نخواهد داشت، بي

 فرمودند: صبه ثبت رسيده است كه رسول خدا ابوهريرهدر صحيحين از 
پيچاند سپس نداد  ها را با دست راستش مي كند و آسمان خداوند زمين را قبضه مي«
 ».پادشاه منم، جبار منم، پادشاهان زمين كجايند؟ جباران كجايند؟ متكبران كجايند؟ :زند مي

پرسيده  صل خداروايت شده كه از رسو لدر صحيح مسلم از حضرت عايشه 
شد: مردمان در زمان تغيير و تحول در زمين و آسمان كجايند؟ فرمود: در تاريكي نزديك 

 ».پل صراط
ريزد و از شدت انفجار همه  پس با نفخ اول در صور، نظام آفرينش كنوني به هم مي

ها و زمين از مسيرهاي طبيعي خود خارج گشته و در  دهند و آسمان موجودات جان مي
اي خواهد بود جهت  دهد كه اين همه حوادث مقدمه م زلزله قيامت رخ مييك كال

 بازگشت به خدا و پس دادن حساب در روز قيامت. 
شود كه همه مردگان بدون در نظر گرفتن زمان  سپس ديگر بار در صور دميده مي
د، بينن زده به خاطر تغييراتي كه در نظام آفرينش مي مرگشان مبعوث گشته و مات و حيرت

كنند و آنجاست كه تبهكاران به بدبختي و روسياهي خود پي برده  به اطراف خود نگاه مي
برهنه به  دوند و در نهايت با بدني عريان و پا بي وار به اين طرف و آن طرف مي و ديوانه

در يك جمله چنين بيان  گردند. و چه زيبا خداوند سوي صحراي محشر روانه مي
 كند: مي

ٰٰ َلقَ ِاۡاَهخ ﴿ ۡلَر
ُ
ََةً أ ُ�ۡم تَخ َُ ۡم َوِاۡاَهخ ُ�ۡرِ ُُ  .]55[طه:  ﴾٥ۡتَ�ُٰ�ۡم َو�ِيَهخ ُّعِيُد

گردانيم، و بار ديگر شما را از آن بيرون  ايم و بدان باز مي ما شما ار زمين آفريده«

 .158F1»آوريم مي

                                           
چون بيشتر در آنها در اول همين  مؤلف محترم آيات كثيري را در اين مورد ذكر نموده است، ولي -1

 توضيحي مختصر بسنده شده است (م). فصل ذكر شده بود، به ذكر
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 كند كه فرمود: بن مسعود روايت ميسفيان ثوري از عبداهللا 
ان فرستاده شده و به واسطه آن همه مؤمنان روي زمين از بادي با سرمايي تند و سوز«

اي با صور در ميان  شود. سپس فرشته روند. سپس قيامت بر سر مردم به پا مي بين مي
گردند.  ها و زمين نابود مي دمد و همه مخلوقات آسمان زمين و آسمان ايستاده و در آن مي

سپس خداوند باراني را از  گذرد. سپس به خواست خدا مدت زماني بين دو صور مي
 هاي زير عرشش نازل فرموده كه به واسطه آن اجساد مردگان، همچون روييدن گياهان آب

 رويد ابن مسعود آية: از زمين مي

�َض ﴿
َ
َۡۡاخ ِِهِ �ۡ� ۡحَي

َ
ٖ ّاّيِٖ  فَۡ َۡ َٰح َ�ُُُِۡ� َسَحخٗ�خ فَُسۡتَ�ُٰه َِِ�ٰ َِ ََ ََۡسَل �لّرِ

َ
ِيإ أ َّ � ُ َّ َ�ۡعَد َو�

 َُ و َُ ََ �ۡنه ِ  ].9[فاطر:  ﴾٩َمۡوتَِهخ  َكَ�ٰل
انگيزند و ما ابرها را به  دارد و بادها ابرها را برمي خداوند كسي است كه بادها را روان مي«

بخشيم، زنده گرداندن پس از مرگ نيز به  رانيم و به آنها حيات مي هاي مرده مي سوي سرزمين

 .»همين منوال است
دمد  اي با صور ميان زمين و آسمان ايستاده و در آن مي سپس فرشته را تالوت نمود.

ها برخواسته و به سوي  كه در نتيجه ارواح به اجساد برگشته و با آنها جمع شده و انسان
 شوند. ا در صحراي محشر رهسپار ميخد

سؤال كرده  صكند كه از رسول خدا روايت مي الدنيا از ابورزين عقيلي ابن ابي
 است:
كند و عالمتش در بين مخلوقات  ، خداوند مردگان را زنده ميصاهللا رسول يا

اي كه بعد  آب و علفي سر نزده اي ابورزين! آيا به سرزمين خشك و بي«چيست؟ فرمود: 
به همين صورت خداوند مردگان را «از مدتي سرسبز و زنده شود. گفت: آري. فرمود: 

 .»است همين نشانه آن در مخلوقات كند؟ و زنده مي
 كند كه فرمود: نقل مي در روايتي امام احمد از ابورزين
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، خداوند چگونه صرسيدم و پرسيدم: اي رسول خدا صخدمت رسول خدا
هاي مرده و خشكت سر  آيا تا به حال به يكي از زمين«كند فرمود:  مردگان را زنده مي

 سر سبز گردد؟ گفتم: آري. فرمود: اي كه پس از مدتي نزده
! ايمان به تو چيست؟ فرمود: صاهللا گفتم: يا رسول». خته شدن نيز چنين استبرانگي«

شريك وجود ندارد و  اينكه گواهي دهي كه هيچ معبودي به حق مگر خداوند يكتاي بي
اينكه محمد بنده و فرستاده اوست و خدا و رسولش را از هر چيز ديگري بيشتر دوست 

دن ترجيح دهي و اگر غير فاميلي را داشته باشي و سوختن در آتش را بر مشرك ش
دوست داشتي، دوستيت فقط به خاطر خدا باشد. در صورت داشتن اين صفات حب 
ايمان به همان صورت كه حب آب در قلب انسان تشنه در روز گرم تابستاني وجود دارد، 

مؤمن بودن خودم  توانم به ! چگونه ميصخدا  در قلبت وارد شده است. گفتم: يا رسول
 ببرم؟ فرمود:پي 
اي از امتم كه وقتي كار نيكي انجام دهد بداند كه آن كار نيك است و خداوند  هر بنده«

دهد و هر گاه گناهي مرتكب شود بداند كه گناه است و از خداوند  در مقابلش پاداش مي
خشش طلب بخشش نموده و يقين داشته باشد كه هيچ كس به جز خداوند قدرت ب

 ».من استگناهان را ندارد، مؤ
 كند: يا از سعيدبن جبير روايت ميابن ابوالدن

اي را در دست داشت، نزد رسول  بن وائل در حالي كه استخوان پوسيده روزي عاص
انگيزد؟ رسول  ! آيا خدا اين را برميصآمد و آن را پودر نموده گفت: اي محمد صخدا
س از آن تو را وارد كند. پ ات مي آري، خداوند تو را كشته سپس زنده«فرمود:  صخدا

 داوند اين دو آيه را نازل فرمود:و خ». سازد جهنم مي

ََِايٞم ﴿ ۡۡعَِ�َٰم َوِ�َ  ۥٱ قَخَل َاّ يُۡ�ِ � َتُه
َُٗ� َوسَِ�َ َلقۡ َخ َا ََ  ََ ِيإ  ٧َوَ�َ َّ ۡيِيَهخ � ُۡ قُۡل 

َ  َعقِيٌم  ّوَل َمّر�ٖ  َوُهَو ُِِ�ّلِ َلۡق
َ
إ أ َهخ
َ
ۡ ََ س
َ
 ].79-78[يس:  ﴾٧أ
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تواند اين  براي ما مثال زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفت: چه كسي مي«
گرداند  اند را زنده گرداند * بگو: كسي آنها را زنده مي هايي كه پوسيده و فرسوده شده استخوان

 . »كه آنها را نخستين بار آفريده است، و او بس آگاه از همه آفريدگان است
 ضحاك در مورد آية:

ََ تََذّكُروَن َوَۡ ﴿ ٰ فَقَۡو ََ و
ُ
ةَ �ۡ�
َ
ۡ َۡ ُُُم �ۡنّ  ].62: الواقعة[ ﴾٦َتۡد َعقِۡم

 .»گرديد ايد پس چرا يادآور نمي شما كه پيدايش را دانسته«
ها است و  نسانگويد: منظور از پيدايش نخستين خلقت، خلقت آدم و خلقت بقيه ا

 فرمايد: خداوند مي

ِي﴿ َّ ْ  َوُهَو � ا ُُ ۡبَد َّ  َۡۡ ۡهَوُن َعقَۡيهِ �
َ
َُّم يُعِيُدهُۥ وَُهَو أ  ََ  ].27[الروم:  ﴾ۡق

گرداند و اين براي او آسانتر  اوست كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز مي«
 .»است

159Fباز گرداندن بر او از ابتدايش آسانتر است و جمله آن بر او آسان است :ابوالعاليه گويد

1. 
 فرمود:  به روايت از خداوند صكند كه رسول خدا قل ميامام احمد از ابوهريره ن

ام به من تهمت دروغ زده و اين حق را ندارد و به من توهين كرده و اين حق را  بنده«
آيا ما را به همان صورت كه به وجود آورده  :گويد ندارد. تهمت دروغش اين است كه مي

خداوند فرزند دارد، در حالي كه  :گويد دوباره زنده خواهد كرد و توهينش اين است كه مي
 .160F2»شود هيچ همتايي ندارد زايد و نه زاييده مي نيازي هستم كه نه مي من يكتاي بي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا نقل مي لاز عايشه  /امام احمد 
 مردم در روز قيامت پا برهنه، عريان و ختنه نشده محشور مي شوند عايشه پرسيد: «

 فرمودند: صشود؟ رسول خدا ها چه مي له عورت! مسئصاي رسول خدا

                                           
ندارد الدنيا. مراد اين است كه بر خداوند توانا هيچ چيز سخت و مشكلي وجود  به روايت ابن ابي -1

 (م).

 ين حديث در صحيحين نيز ثابت است.ا -2
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 .161F1»اند هايي بزرگ دارد كه او را به خود مشغول كرده هر كس گرفتاري
 فرمودند: صروايت كرده كه رسول خدا مسلم از ابوهريره

شود  آدم در روز قيامت هستم و اولين كسي هستم كه قبرش گشوده مي من سرور بني«
 .»شود كسي هستم كه شفاعتش پذيرفته مي كننده، و اولين و اولين شفاعت

162Fبه صورت مرفوع همچنين در صحيح مسلم از ابوهريره

 روايت شده است كه: 2
بينم كه  من اولين كسي خواهم بود كه زمين از رويش شكافته خواهد شد و مي«

دانم كه زودتر از من به هوش  موسي خود را به ستون عرش خداوند چسبانده است. نمي
 .»ينكه صعقه طور او را كفايت كرده استآمده يا ا

البته ذكر موسي در اين سياق مشكل ايجاد كرده است. چون بيهوش شدن، مختص 
شود؟ به همين دليل امام  زندگان است. پس چگونه موسي كه مرده است، بيهوش مي

ترين احاديث ناميده است. هر چند  نووي در شرح مسلم اين حديث را يكي از مشكل
ينكه بعضي از راويان حديث، سهواً دو متن را در يكديگر ادغام كرده باشند نيز احتمال ا

 كند كه: ا از سعيدبن مسيب نقل ميالدني وجود دارد. در حديثي ديگر ابن ابي
ميان صديق اكبر و مردي از يهود درگيري وجود داشت كه يهودي گفت: قسم به 

اي به او وارد كرد.  ديق ضربهخدايي كه موسي را بر بشريت برگزيده است، حضرت ص
 آمدند كه ايشان فرمودند: صسپس نزد رسول خدا

بينم كه موسي را  شود و مي اي يهودي! من اولين كسي هستم كه زمين بر او باز مي«
دانم قبل از من به هوش آمده يا اينكه همان  به عرش خداوند آويزان كرده است، نمي

 .163F3»بيهوشي كوه طور او را كفايت كرده است

                                           
 در صحيحين نيز تخريج شده است. -1

 نامند (م). را روايت مرفوع مي صفوعاً : روايت مستقيم از رسول خدامر -2

اين حديث با اين لفظ مرسل است، ولي با الفاظ مختلف ديگري نيز در صحيحين وارد شده است،  -3
 اند. كه در بعضي روايات طرف آن يهودي را مردي از انصار نه ابوبكر صديق ذكر نموده
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با توجه به ايرادي كه به حديث وارد شده يكي از بهترين الفاظي كه در اين باب 
 كند، چنين است: ن مشكل را رفع ميروايت شده و اي

شوند و من اولين كسي هستم كه به هوش  در روز قيامت همه مردم بيهوش مي«
دانم كه  هاي عرش چسبيده است. نمي بينم كه به يكي از ستون آيم و موسي را مي مي

ا از اين آيد يا اينكه بيهوشي كوه طور او ر بيهوش شده و زودتر از من به هوش مي
 .»بيهوشي معاف كرده است

شود كه اين صعق و بيهوشي غير از آن چيزي  بنابراين طبق اين حديث، مشخص مي
آيد، بلكه اين بيهوشي در صحراي قيامت  است كه با دميدن اسرافيل در صور به وجود مي

شود،  گيرد و احتماالً زماني كه خداوند جهت قضاوت بين بندگان متجلي مي ورت ميص
شوند همانطور كه زمان تجلي خداوند در كوه طور  مردم از شدت موقف بيهوش مي

 شدت موقف بيهوش شدند واهللا اعلم.موسي و يارانش از 
ما را  صافرمود: رسول خد كند كه ابن عباس امام احمد از سعيدبن جبير نقل مي

 ارشاد نموده و فرمودند:
اي مردم شما به صورت پا برهنه و عريان و ختنه نشده به سوي خدا برانگيخته «

كند، حضرت ابراهيم  خواهد شد همانا اولين كسي كه در روز قيامت لباس به تن مي
اند. پس  خليل خواهد بود و گروهي از امتم كه در زمره اصحاب شمال قرار گرفته

هايي را بعد از تو به وجود  داني چه بدعت شود: تو نمي يارانم! به من گفته مي گويم: مي
 كنيم كه فرمود: يسي، را تكرار مياند؟ پس من سخنان عبد صالح، حضرت ع آورده

اُ  َعقَۡيِهمۡ ﴿ ُُ ّنُ�ۡم  َو ََ ِ َو ّّ ََ  َ َّ � 
ْ ِن �ۡ�بُُدوا

َ
َمۡرتَِ� ِِهِۦإ أ

َ
إ أ َّ َاخ ا ّاخ َشِهيدٗ  َاخ قُۡقُ  لَُهۡم ِِ

َّ  �لّر�ِيَب َعقَۡيِهۡم  
َ
ٍٖ ُدۡاُ  �ِيِهۡمٱ فَقَّمخ تَوَّ�ۡيتَِ� ُكاَ  أ ۡ ََ  ِ

ّ ُُ  ٰ َ�َ  َّ
َ
ِِن  ١َشهِيٌد  َوأ

ۡ�ُهۡم فَإِّ�ُهۡم ِعَبخُدَكٱ �ن  َِيُم ُ�َعّذِ َ َۡ َۡۡعزِ�ُز � �  َّ
َ
ََ أ فِۡر لَُهۡم فَإِّّ ۡۡ  ].118-117: ة[المائد ﴾١َ�

اي، اينكه خدا را بپرستيد  ام مگر آنچه را كه به گفتن آن فرمان داده من به آنها چيزي نگفته«
كه پروردگار من و شماست. من تا زماني كه در ميانشان بودم از وضعشان اطالع داشتم و بعد از 
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جازات اي و تو بر هر چيزي مطلع هستي * اگر آنان را م مرگم تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده
 . »كني، بندگان تو هستند و اگر آنها را ببخشي، مطمئناً تو چيره و توانا و حكيمي

164Fاند اي، آنها مرتد گشته شود: از زماني كه تو از آنها جدا شده گفته مي

1. 

 عرضه شدن بر خداوند يكتا: فصل ششم

 فرمايد:  خداوند مي

�َض َِخ﴿
َ
َبخَل َوتََرٰ �ۡ� ِ

ِۡ � ُ ََ سَُسّ�ِ َحدٗ  ََِزةٗ َوَ�ۡو
َ
َۡ ِاۡاُهۡم أ خدِ َۡ ُٰهۡم فَقَۡم ُ� ََ ۡ َُ وَُعرُِضواْ  ٤ا وََح

ََ َصفّٗ  ِ ّن ََ  ٰ
ُُۡم َ�َ َِ  َِۡل زََ�ۡم ّوَل َمّرة

َ
ُُُموَّخ َكَمخ َلقَۡتَ�ُٰ�ۡم أ ۡئ َِ َّۡتۡد  َۡعَل َُۡ�م ّاوِۡعدٗ خ  َّ  ّّۡ

َ
ا �

َٰ �لُۡمۡجرِاَِ�  ٤ ََ ُٰب َ� َٰ َِ ۡۡ� َُ فِتِ َوُوِض َۡ ِٰب ُم َٰ َِ َٰذا �ۡۡ ََ ََُاخ َاخِل  َٰوۡ�قَ ََ َ� مِّمخ �ِيهِ َوَ�ُتولُوَن 
َُ َصَِۡ�ةٗ  خدِ َۡ ُّ  ََ  َُ ۡح

َ
إ أ َّ ِ ََ َكبَِ�ةً ِ ُدواْ َاخ َعِمقُواْ َحخِ�ٗ َو ََ َحدٗ ٮَٰهخ  َوَو

َ
ََ أ نه ََ ۡاقُِم  َّ  ََ  ﴾٤ ا�و َو

 ].49-47[الكهف: 
بيني و همگان را  و زمين را صاف و نمايان مي ها را به حركت انداخته، روزي كه ما كوه«

آوريم * و دسته دسته و صف صف بر پروردگارت  بالاستثناء جهت حساب و كتاب گرد مي
شوند، شما به همان صورت نخستيني كه ما شما را آفريده بوديم به سوي ما  عرضه مي

شود و  امه اعمال توزيع ميايم * ن كرديد كه ما قرار با شما نگذاشته ايد، شما گمان مي برگشته
گويند: واي بر ما، اين چه كتابي  بيني كه از محتويات آن ترسان و لرزان شده مي بزهكاران را مي

است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه چير را برشمرده است و همه كارهاي 

 .»كند بينند و خداوندت به كسي ظلم نمي خود را حاضر مي

قَ ﴿ َ َۡ
َ
ٍَ ِِلَّبِّ�ِ َوأ خْيإ َِ ُٰب َو َٰ َِ ۡۡ� َُ ّنَِهخ َوُوِض ََ �ُض ُِِاوَِ 

َ
َۡۡاُهم  ِۧ  �ۡ� ِ َوقُِ�َ َِ ٍإ َهَدا َه َّ َو�ل

ۡاقَُموَن  ُّ  ََ ِ وَُهۡم  َّ َ
َۡ ۡفَعقُوَن  ٦ِِل َّ ۡعقَُم َِِمخ 

َ
َٖ ّاخ َعِمقَۡ  وَُهَو أ ه َ�ۡف ُُ [الزمر:  ﴾٧َوُوّ�َِيۡ  

69-70.[ 

                                           
 يت شده است.حين نيز اين حديث روادر صحي -1
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گردد و پيغمبران و گواهان آورده  شود و نامه اعمال توزيع مي ر خدا روشن ميو زمين با نو«
شود * و به تمام و كمال  شوند و به درستي بين مردم قضاوت شده و اصالً به آنها ستمي نمي مي

داند كه آنها چه  شود و خداوند بهتر مي جزاي هر كاري را كه انسان كرده است بدو داده مي

 .»اند دهكر كارهايي را مي

ّوَل َمّر�ٖ ﴿
َ
ٰٰ َكَمخ َلقَۡتَ�ُٰ�ۡم أ ُُُموَّخ فَُ�َٰد ۡئ َِ ََ  َوََۡتۡد  َۡۡ�ُٰ�ۡم َو ُُم ّاخ َلّو ُۡ ۡمٱ َوتََر ُُ ٍَ ُظُهوَِ

إ ا
َۡۡاُ�ۡم َوَضّل  َِ َُ ِّ ْ  ََۡتد ّ�َت ََ�َُنا َُ ّ�ُهۡم �ِيُ�ۡم 

َ
ُُۡم � َّ زََ�ۡم ِي َّ ُم � ُُ ٍَ إ ٰٰ َاَعُ�ۡم ُشَفَعخ  َوَاخ ََّر

ُُۡم تَزُۡ�ُموَن   ].94[األنعام:  ﴾٩َعاُ�م ّاخ ُكا
گونه كه روز نخست شما را آفريديم و  ايد همان اكنون شما تك و تنها به سوي ما برگشته«

ايد و ديگر آن كساني كه  ايد و پشت سر گذاشته هر چه در اختيار شما گذاشته بوديم را رها كرده
بينيم، ديگر  دانستيد با شما نمي و آنها را با خدا شريك ميكنند  كرديد شفاعت شما را مي فكر مي

 .»پيوند شما گسيخته شده است و تمام آرزوها و اميدهاي شما بر باد رفته است

ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ ُُ ۡ�َ ََ ْ َاَ�َّ�ُ َوَ�ۡو وا ُُ َ َۡ
َ
َّ أ ي ِ َّ ِ َُّم َ�ُتوُل ل َۡۡاُهۡمٱ خ  ۡم  فََزّ�ۡقَاخ َِ ُُ ُُ إ ََ َ َُ ُُۡم َو ّ

َ
 ۡم أ

ُُۡم ِِيّخَّخ َ�ۡعُبُدوَن  ُُُهم ّاخ ُكا إ ََ َ َُ ّۡ  ٢َوقَخَل  َۡۡاُ�ۡم ِِن ُكّاخ َ� َۡۡاَاخ َوَن ِ َشهِيَدۢ� َِ َّ َ�ٰ ِِل ََ فَ
ٰفِقَِ�  ََ َٖ  ٢ِعَبخَدتُِ�ۡم َۡ ه َ�ۡف ُُ ََ َ�ۡبقُواْ  ِ   ُهَاخل

َ
إ أ ََۡ ّاخ ِ َمۡوَۡٮُٰهُم � َّ وإاْ َِِ� � َُده ِ  وََضّل ۡسقََفۡ   َو َّ

وَن  ُ ََ ۡف َّ  ].30-28[يونس:  ﴾٣َ�ۡاُهم ّاخ َ�ُّواْ 
آوريم و به كافران  روزي براي حساب و كتاب همگي (كافر و مسلمان) را گرد مي«

سازيم و  گوييم: شما و معبودهايتان در جاي خود بايستيد. بعد آنها را از هم جدا مي مي
ايد * همين بس كه خدا ميان ما و شما گواه  پرستيده يگويند: كه شما ما را نم معبودهايشان مي

ايم * آنجاست كه هر كس نتيجه عمل خود را  خبر بوده است كه ما بدون شك از عبادت شما بي
شود و چيزهايي را كه به دروغ  بيند و به سوي خدا موالي حقيقي خويش برگردانده مي مي

 .»شود ساخته و پرداخته بودند گم مي

﴿  ََ ُُهۡم َ�ِيعٗ َوَ�ۡو ُُ ۡ ِ قَ َۡ ّّ ِ
ِۡ � َ َُ َٰمۡع ََ َِ خ  س ِ

ۡۡ � َّ ُُُهم ّاِ إ ۡوِ�َخ
َ
َِ  َوقَخَل أ س ِ

ۡۡ � َّ تُم ّاِ ۡ ََ َۡ َُ ِد �ۡس
َُ َ�ۡعُضَاخ َِِبۡعٖض  َُ َُۡم ّنَاخ �ۡس إ  ََ َاخ ۡۡ إ َوَنقَ َّ �ِيَهخ ِي ِۡ َُۡوٮُٰ�ۡم َشٰ َُ َا َخ  قَخَل �َّخ ََ ۡقَ   َّ

َ
ِيإ أ َّ قََاخ � ََ

َ
أ
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َِيٌم َعقِيمٞ ِِ  ََ َح ّن ََ و ِِّن  ُ َّ � ٍَ إ ِ  ١ َّ َاخ َشخ
َّ ََ َُّو ِ َ�ٰل َُ � َِِمخ َ�ُّواْ َو َ�ۡعَض �ّۡ�ٰقِِمَ� َ�ۡعَضۢ

َُُسلٞ  ١يَۡ�ِسُبوَن  تُِ�ۡم 
ۡ
لَۡم يَۡ

َ
� َِ س ِ

ۡۡ ِ َو� ّّ ِ
ِۡ � َ َُ َٰمۡع ِٓ ّاِاُ�ۡم  ََ ٰ ََ ا ٍَ وَن َعقَۡيُ�ۡم  ُه ُت َّ

وَُّ�ۡم  َُ َ َوُ�اِذ ۡ�َيخ وََشِهُدواْ َ�َ ََيٰوةُ ��ه َۡ ٱ وََغّرۡ�ُهُم � ُّفِسَاخ
َ
َ أ َٰذ�  قَخلُواْ َشهِۡدَّخ َ�َ ََ ٍَ يَۡوِاُ�ۡم  إ َِۡتخ

 َّ ْ َ�ٰفِرِ� ّ�ُهۡم َ�ُّوا
َ
ُّفِسِهۡم �

َ
ٰٰ ُِِاۡق�ٖ  ١أ ََ �ُۡۡتَر ََ ُمۡهقِ نه َّ ّۡۡم يَُ�ّ  ن 

َ
ََ أ ِ ۡهقَُهخ  َ�ٰل

َ
َوأ

ٖ   ١َ�ٰفِقُوَن  ّ ُُ ِ ََ  َوۡ نه ََ ْ  َوَاخ  ٰٞ  ّمِّمخ َعِمقُوا ََ ََ ۡعَمقُوَن َد َّ ٰفِل  َ�ّمخ  ََ ِ -128[األنعام:  ﴾١ِ
132.[ 
گوييم: اي گروه جنيان! شما افرادي  آوريم و مي روزي كه همه آنان را در گنار هم گرد مي«

گويند: پروردگارا!  ا از انس ميها را گمراه ساختيد، در اين هنگام پيروان آنها ر فراواني از انسان
برديم تا وقتي كه به مرگي گرفتار شديم كه برايمان مقدر  برخي از ما از برخي ديگر سود مي

فرمايد: آتش جايگاه شماست و در آن جاودان خواهيد ماند مگر اينكه  كرده بودي، [خدا] مي
گونه برخي از ستمگران را  گمان پروردگار تو حكيم است و آگاه است * و اين خدا بخواهد، بي

اند [خداوند  داده گردانيم و اين به خاطر اعمالي است كه انجام مي همنشين برخي ديگر مي
فرمايد] اي جن و انس! آيا پيامبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات مرا برايتان بازگو  مي

دهيم،  : ما عليه خود گواهي ميدهند نكردند و شما را از رسيدن بدين روز بيم ندادند؟ جواب مي
اند *  دهند كه در دنيا كافر بوده آري زندگي جهان آنها را گول زده و حاال عليه خود گواهي مي

هايشان  اين بدان خاطر است كه پروردگار تو هرگز مردمان شهرها و روستاها را به سبب ستم
اشند * و هر يك از مردم داراي خبر ب كند در حالي كه آنها از رسالت خدا غافل و بي هالك نمي

 .»خبر نيست درجاتي بر اساس اعمال خود هستند، و پروردگارت از كارهاي مردم غافل و بي
 فرمودند: صنقل شده كه پيامبر خدا در صحيح بخاري از ابن عباس

شما خداوند را با پايي برهنه و عريان و ختنه نشده مالقات خواهيد نمود به همان «
 .»ايد دوباره زنده خواهيد شد ده شدهصورت كه آفري

 صكند كه رسول خدا روايت مي الدنيا از حسن بصري از ابوموسي اشعري ابن ابي
 فرمودند:
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شوند: دو تاي اولي درگيري و عذرتراشي است  در روز قيامت مردم سه بار عرضه مي«
رند و به و سومي: توزيع نامه اعمال است، هر كس نامه اعمالش را در دست راستش گذا

گردد و هركس كه نامه اعمالش را در دست چپش  اساني مؤاخذه شود، وارد بهشت مي
 .»گردد گذراند، وارد جهنم مي

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا نقل مي امام احمد نيز از ابوموسي
مردم در قيامت سه بار عرضه اولي با درگيري و عذرتراشي آنها تمام شده و در «

شود گروهي در دست راست و گروهي در  ها گذارده مي عمال در دستعرضه سوم نامه ا
 .165F1»دست چپ

  :فرمودند صكند كه رسول خدا روايت مي لامام بخاري درصحيحش از عايشه 
 .»يامت محاسبه شود هالك خواهد شدهر كسي در ق«

 فرمايد: مگر نه اينكه خداوند مي !صگويد: پرسيدم: اي رسول خدا عايشه مي

ّاخ ﴿
َ
َٰبُهۥ �َِيِمياِهِۦ فَۡ َٰ َ كِ ِٰ و

ُ
ّۡ أ َخَسُب ِحَسخٗ�خ �َِسٗ��  ٧َا ُۡ  ].8-7[اإلنشقاق:  ﴾٨فََسوَۡف 

 .»كسي كه نامه اعمالش را در دست راستش گذاريم * او به آساني محاسبه خواهد شد«
اين آيه در مورد عرضه شدن بر خداوند است و هر كس در روز قيامت در  :فرمود

 د، حتماً عذاب داده خواهد شد.شوحسابرسيش دقت 
اين امر بدان معناست كه اگر خداوند بخواهد با عدالت در بين مردم قضاوت كند و 

هايش را به حساب آورد و تمام گناهان آنان را بشمارد، به طور  ها و نعمت تمام فضل
ا و ها نظر داشته و در دني شوند، ولي خدا با لطف و بخشش به انسان يقين دچار مشكل مي

 دارد گانش را بخشيده و مستور ميآخرت بند
 
 

                                           
 اند. گري اين حديث را روايت كردهابن ماجه و بيهقي نيز از طريق دي -1
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 محاسبه بندگان توسط خدا  فصل هفتم:

 فرمايد: وند ميخدا

خ ﴿ ُّٗ �َب ٍٗ اه إ َُٗة  ٦فََ�َّۡ  َهَبخ ٰ خ ثََ� َٗ ٰ ََ ۡز
َ
ُُۡم أ ا ُُ ُٰب �لَۡمۡيَمَاةِ  ٧َو َٰ ۡص

َ
إ أ ُٰب �لَۡمۡيَمَاةِ َاخ َٰ ۡص

َ
فَۡ

ُٰب �لَۡمۡ�  ٨ َٰ ۡص
َ
ۡص  َٔ َوأ

َ
إ أ ُٰب �لَۡمۡ� َمةِ َاخ ََ �لُۡمَتّرنُوَن  ١َو�ّۡ�ٰبُِتوَن �ّۡ�ٰبُِتوَن  ٩َمةِ  َٔ َٰ ِ َِ َٓ ْو

ُ
أ

ّ�ِٰ  �َّعِيِم  ١ ََ  ].12-6: الواقعة[ ﴾١ِ� 
آيند * و شما سه گروه خواهيد شد * سمت  ها به صورت گرد و غبار پراكنده درمي و كوه«

ها، اما چه سمت  ان] * و سمت چپيهايي [خوش به حالش ها، اما چه سمت راستي راستي
هايي [بد به حالشان] * و پيشتازان پيشگام * آنان مقربان درگاه يزدان هستند * در ميان  چپي
 .»هاي پرنعمت بهشت جاي دارند باغ

هر گاه كرسي قضاوت بين بندگان نصب گردد، كافران از مؤمنان جدا شده و به سمت 
گيرند و گروهي نيز در  ست عرش خدا قرار ميشوند و مؤمنان در سمت را چپ برده مي

 به او هستند. مقابل خدا جاي دارند و نزديك

َهخ �لُۡمۡجرُِموَن ﴿ ّه
َ
� ََ ُٰزواْ �ۡ�َۡو َٰ  ].59[يس:  ﴾٥َو�ۡا

 .»شود: اي بزهكاران و مجرمان امروز از مؤمنان جدا شويد با تحقير ندا داده مي«

ُُهۡم َ�ِيعٗ ﴿ ُُ ۡ�َ ََ َُمّ َوَ�ۡو ْ َاَ�َّ�ُ  خ  وا ُُ َ َۡ
َ
َّ أ ي ِ َّ ِ َۡۡاُهۡمٱ َ�ُتوُل ل ۡم  فََزّ�ۡقَاخ َِ ُُ ُُ إ ََ َ َُ ُُۡم َو ّ

َ
ۡم أ

ُُۡم ِِيّخَّخ َ�ۡعُبُدوَن  ُُُهم ّاخ ُكا إ ََ َ َُ  ].28[يونس:  ﴾٢َوقَخَل 
گوييم: شما و معبودهايتان را در  آوريم. سپس به مشركان مي و روزي كه همه را گرد مي«

گويند: شما ما را  سازيم و معبودهايشان مي بايستيد، بعد آنها را از هم جدا ميجاي خود 

 .»ايد نپرستيده

ُُۡم َ�ۡعَمقُوَن ﴿ ََ ُ�َۡزۡوَن َاخ ُكا ٰبَِهخ �ۡ�َۡو َٰ َ َِِ�ٰ كِ ََ ّاةٖ تُۡد
ُ
ه أ ُُ خََِيٗة   ََ ّاةٖ 

ُ
ّ أ ُُ  ٰٰ َٰذا  ٢َوتََر ََ

 ََۡ َُ َعقَۡيُ�م ِِل ِِ ُٰبَاخ يَا َٰ ُُۡم َ�ۡعَمقُوَن كِ َُنِسُخ َاخ ُكا � ِِّّخ ُكّاخ سَۡس ِ  ].29-28: اجلاثية[ ﴾٢َّ
بيني كه بر سر زانوها نشسته و هر ملت به سوي نامه اعمالش خوانده  ها را مي همه ملت«

شود * اين نامه اعمال، كتاب ماست كه  شود. امروز جزا و سزاي كارهايتان را به شما داده مي مي
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كند ما خواسته بوديم كه تمام كارهاي شما كه در دنيا انجام  را صادقانه بازگو مياعمال شما 
 .»ايد را يادداشت كنند داده مي

ٍَ ِِلَّبِّ�ِ ﴿ خْيإ َِ ُٰب َو َٰ َِ ۡۡ� َُ ِ  َۧوُوِض ٍإ َهَدا َه  ].69[الزمر:  ﴾َّ َو�ل
 .»شوند و نامه اعمال توزيع شده و پيامبران و گواهان احضار مي«

﴿� َُ َٰ �لُۡمۡجرِِاَ� َوُوِض ََ ُٰب َ� َٰ َِ ِٰب ۡۡ َٰ َِ َٰذا �ۡۡ ََ ََُاخ َاخِل  َٰوۡ�قَ ََ فِتَِ� ِمّمخ �ِيهِ َوَ�ُتولُوَن  َۡ ُم
َُ َصَِۡ�ةٗ  خدِ َۡ ُّ  ََ  َُ ۡح

َ
إ أ َّ ِ ََ َكبَِ�ةً ِ ُدواْ َاخ َعِمقُواْ َحخِ�ٗ َو ََ َحدٗ ٮَٰهخ  َوَو

َ
ََ أ نه ََ ۡاقُِم  َّ  ََ  ﴾٤ ا�و َو

 ].49[الكهف: 
بيني كه از ديدن آنچه در آن است ترسان  شود و بزهكاران را مي ها و نامه اعمال توزيع مي كتاب«

گويند: اي واي بر ما ! اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي ر  شوند و مي و لرزان مي
بينند و  رها نكرده و همه چيز را برشمرده است، و بدين وسيله همه اعمال خود را حاضر مي

 .»كند خداوندت به كسي ظلم نمي
اند، عرق از  همه مخلوقات متواضعانه و خاشعانه در برابر رب العالمين صف كشيده

بارد، هر كسي به نسبت اعمالش غرق در عرق است، فروتن و ذليل،  سر و رويشان مي
گويند، مردم به  بدون اذن خدا كسي ياراي سخن گفتن را ندارد، فقط پيامبران سخن مي

ها از خلق آدم تا نهايت  اند، نامه اعمال كه شامل اعمال تمامي انسان مبران خود چسبيدهپيا
 شود. اند، گذارده مي دداشت نمودهدنيا است و فرشتگان آن را در طول تاريخ يا

ّلَر ﴿
َ
ََ َوأ ُّ يَۡوَاِِذِ َِِمخ قَّد سَ�ٰ ِ

ۡۡ � ْ ُِ  ١يُنَّبُنا ٰ َ�ۡفِسهِۦ َِ َ�َ ُّ سَ�ٰ ِ
ۡۡ ٞ َِِل � َۡۡ�ٰ  ١َ�ة

َ
َولَۡو �

 ].15-13: القيامة[ ﴾١َاَعخذِيَرهُۥ 
در آن روز انسان را از تمام چيزهايي كه پيشاپيش فرستاده و چيزهايي كه بجا گذاشته است «

سازند * اصالً انسان خود از وضع خود آگاه است * هر چند به زبان عذرتراشي   باخبر مي

 .»كند مي

﴿ ّ ُُ لۡزَ َو
َ
�  ّ ٰبٗ ِِسَ�ٰ َٰ ۡۡتَِ�َٰمةِ كِ � ََ ََِِرهُۥ ِ� ُ�ُاتِهِۦٱ َوُ�ۡرُِج َ�ُۥ يَۡو ََ ا خ ۡاَ�ُٰه  ًَ و َُ  ١يَۡقَتٮُٰه َان

ََ َحِسۡبٗ  ََ َعقَۡي ََ �ۡ�َۡو ََ َكَ�ٰ َِِاۡفِس َٰب َٰ  كِ
ۡ
 ].14-13[اإلسراء:  ﴾١خ �ۡقَرأ
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براي وي بيرون ايم و در روز قيامت كتابي را  ما اعمال هر كسي را به گردنش آويخته«
رسد * نام اعمالت را بخوان كافي است كه امروز خودت  آوريم كه گشوده به دست او مي مي

 .»خودت را محاسبه كني
 گويد: مي /حسن بصري 

 ».دهد ه تو را قاضي خودت قرار ميآدم، چه منصف است كسي ك اي بني«
اد جهنم زده شود، پل صراط بر امتد ميزان جهت وزن اعمال خير و شر گمارده مي

كشد و بهشت برين  هاي جهنم زبانه مي اند، شعله آدم خيره گشته شده، فرشتگان به بني
يابد و زمين  گردد، خداوند جهت قضاوت و تسويه حساب با بندگان تجلي مي آشكار مي

شود، فرشتگان شهادت خود را بر  گردد، و كتاب اعمال گذارده مي با نور خدا روشن مي
دهد،  ها بر روي خودش گواهي مي كند، زمين نيز بر اعمال انسان دا مياعمال بندگان ا

ماند واالّ بر دهان مهر سكوت زده شده و تمامي اعضاي بدن به  راهي به جز اعتراف نمي
 شمارند. شده است را برمي رتكب ميها و روزها م صدا آمده و هر آنچه انسان در شب

َََهخ ﴿ ۡلَبخ
َ
ُ  أ ۡوَ�ٰ لََهخ ٤يَۡوَاِِٖذ ُ�َّدِ

َ
ََ أ ّن ََ ّن 

َ
 ].5-4[الزلزلة:  ﴾٥ ِِۡ

كند * چون خداوند تو بدو امر و وحي كرده  در آن روز زمين خبرهاي خود را بازگو مي«
 .»است

ۡعَمقُوَن ﴿ َّ  ْ قُوُدُهم َِِمخ َ�ُّوا َُ ٰرُُهۡم َو َٰ ِۡ
َ
ٍُوَهخ َشِهَد َعقَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم َو� إ خ ََ َ ِِذَا َاخ  ّٓ  ٢َح

� وَُهَو َلقََتُ�مۡ َوقَ  ٍٖ ۡ ََ  ّ ُُ  ََ َِ ّ
َ
ِيإ أ َّ � ُ َّ َتَاخ � َِ ّ

َ
ْ أ ٱ قَخلُوإا ُقُودِهِۡم لَِم َشِهد�هۡم َعقَۡيَاخ ِِ  ْ ّوَل  خلُوا

َ
أ

ُعوَن  ََ ََ  ٢َمّر�ٖ �َ�ۡهِ تُۡر ۡم َو ُُ ُٰر َٰ ِۡ
َ
إ � ََ َهَد َعقَۡيُ�ۡم َسۡمُعُ�ۡم َو َۡ َ ن �

َ
وَن أ ُ َِ ُُۡم �َۡستَ  َوَاخ ُكا

ۡعقَُم َكُِٗ�� ّمِّمخ َ�ۡعَمقُوَن  َّ  ََ  َ َّ ّن �
َ
ُُۡم أ ۡم َوَ�ِٰ�ّ َظَان ُُ قُوُد ِي  ٢َُ َّ َوَ�ُِٰۡ�ۡم َظاهُ�ُم �

 َّ �ِ ِِ ٰ�َ
ۡۡ� َّ ُُم ّاِ ۡصَبۡح

َ
َدٮُٰ�ۡم فَۡ َۡ

َ
ُُم َِِرّنُِ�ۡم أ ُۡٗوٰ لُّهۡمٱ �ن  ٢َظَان َُ َا ْ فَلَّخ وا ُ�ِ ُۡ فَإِن يَ

َُۡعُِ  َُبَِ� �َۡس َّ �لُۡمۡع  ].24-20[فصلت:  ﴾٢ُبواْ َ�َمخ ُهم ّاِ
هايشان بر كارهايي كه  ها و پوست ها و چشم هنگامي كه در كنار دوزخ گرد آمدند، گوش«

گويند: چرا عليه ما گواهي  هاي خود مي دهد * آنان به پوست اند گواهي مي كرده در دنيا مي
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به پاسخ واداشته كه همه چيز را به سخن درآورده است  دهند: خداوندي ما را ايد؟ پاسخ مي داده
ايد * شما اگر گناهانتان را پنهان  و همو شما را در آغاز آفريده و به سوي او بازگشت داده شده

هايتان بيم داشتيد بلكه  ها و پوست ها و چشم كرديد نه از اين جهت بود كه از شهادت گوش مي
داند * اين گمان بدي كه به  دهيد را نمي عمالي كه انجام ميكرديد كه خدا بسياري از ا گمان مي

ايد * اگر اجازه  اند و لذا از زمره زيانكاران شده ايد شما را به هالك انداخته خداوندتان داشته
بدهند جهنم جايگاهشان خواهد بود و اگر تقاضاي رضايت و عفو الهي كنند مورد عفو قرار 

 .»گيرند نمي

َهدُ ﴿ َۡ َ � ََ ْ  َۡيَۡو قُُهم َِِمخ َ�ُّوا َُ َۡ
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
ُُُهۡم َو� لِۡسنَ

َ
ۡعَمقُوَن  َعقَۡيِهۡم �  ].24[النور:  ﴾٢َّ

اند گواهي  هايشان و پاهايشان برعليه آنها و كارهايي كه كرده روزي كه زبانشان و دست«
 .»دهند مي

يِۡديهِ ﴿
َ
إ � ٰهِِهۡم َوتَُ�ّقُِمَاخ ََ ۡف

َ
َ أ ََ َ�ُُِۡم َ�َ ْ يَۡ�ِسُبوَن �ۡ�َۡو قُُهم َِِمخ َ�ُّوا َُ َۡ

َ
َهُد أ َۡ َ  ﴾٦ۡم َو�

 .166F1]65[يس: 
گويند و پاهايشان بر  هايشان با ما سخن مي زنيم و دست هايشان مهر مي امروز بر دهان«

 .»دهند اشان گواهي مي كارهايشان و كاسبي
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره روايت مي

 :گردد كه در روز قيامت خوانده خواهد شد، حضرت آدم است. اعالم مي اولين كسي«
از  :گويد خداوند به او مي »كسعديو كلبي« پروردگارا :گويد اين آدم پدر شماست. آدم مي

 99فرمايد: از هر صد  گويد: به چه تعداد؟ مي آدم ميميان نوادگانت سهم جهنم را جدا ساز، 
نفر را به جهنم ببرند از ما  99، اگر از هر صد نفر صخدا  لنفر را جدا كن، گفتيم: يا رسو

                                           
ه ذكر مؤلف آيات ديگري را نيز ذكر كرده است كه در اينجا به خاطر عدم طوالني شدن فقط ب -1

 شواهد آيات بسنده شده است.
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ها همچون موي  فرمود: امت من نسبت به ديگر امت صچه باقي خواهد ماند؟ رسول خدا
 .167F1»سفيدي در گاوي سياه بيش نيست

 صروايت شده كه رسول خدا در صحيحين و مسند احمد از ابوسعيد خدري
 فرمودند:

خري ـوال كسعديو كلبي«گويد:  م، آتشيان را بفرست. آدم ميفرمايد: اي آد خداوند مي«

نفر را بفرست.  999فرمايد: از هر هزار نفر  پروردگارا آتشيان چه كسانيند؟ مي، 168F2»كيدي يف

شود  فرمودند: و آن زماني است كه نوزاد از ترس و وحشت پير مي صسپس رسول خدا
روند، آنها مست  طرف و آن طرف ميكند و مردم مستانه به اين  و زنان باردار سقط مي

، آن يك نفر صپرسند: يا رسول خدا نيستند بلكه عذاب خدا شديد است. اصحاب مي
نفر از يأجوج و مأجوج و يك نفر از شماست.  999بهشتي در ميان ما كيست؟ فرمودند: 

فرمودند: به خدا من اميدوارم كه  صمردم از خوشحالي تكبير گفتند. سپس رسول خدا
يك چهارم بهشتيان باشيد، به خدا من اميدوارم كه شما يك سوم بهشتيان باشيد. شما 

خير، به خدا من اميدوارم كه شما نصف اهل بهشت باشيد، دوباره تكبير در ميان جمع باال 
 فرمودند:  صگرفت و رسول خدا

شما به نسبت بقيه مردم همچون مويي سفيد در گاوي سياه يا مويي سياه در گاوي 
 .»پيش نيستيد سفيد

 فرمودند:  صنقل كرده كه رسول خدا امام احمد از ابوسعيد خدري
پرسند؟ آيا رسالت خود را ادا  را احضار كرده از او مي روز قيامت حضرت نوح«

پرسند؟ آنها در  كنند و از آنها مي گويد: آري. سپس قومش را احضار مي اي؟ مي نموده
شود:  كه ما را بيم و هشدار دهد، به نوح گفته ميگويند: كسي نزد ما نيامده  جواب مي

                                           
 بيه به همين لفظ روايت كرده است.اما بخاري نيز حديث را با لفظي ش -1

كنم و سعادت فقط در اجراي فرمان  لبيك و سعيد و الخير في يديك : خداوندا فرمانت را اجابت مي -2
 گيرد. ير و خوبي از تو سرچشمه ميتوست و تمامي خ
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اق سخن گويد: محمد و امتش. اين استدالل مصد هستند؟ مي  گواهان تو چه كساني
 فرمايد: خداوند است كه مي

ّاةٗ ﴿
ُ
َعۡقَ�ُٰ�ۡم أ ََ  ََ ِ َ�ٰل َُ ِٗ  َو ْ وََس وُّوا َُ َ ِ ِّ ٍَ َ�َ �َّخِس َوَ�ُ�وَن �لّرُسوُل َعقَۡيُ�مۡ خ  إ  ُشَهَدا

 ].143: ة[البقر ﴾اَشِهيدٗ 
ايم تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر نيز برشما گواه  رو كرده گمان شما را امتي ميانه و بي«
 . »باشيد

گرديد و من بر صحت قول شما شهادت  شويد و شاهد بر تبليغش مي شما احضار مي
 .169F1»دهم مي

 دند:فرمو صتر چنين روايت شده است كه رسول خدا در لفظي عام
در روز قيامت پيامبري خواهد آمد كه فقط يك نفر همراه وي است و پيامبري «

خواهد آمد كه دو نفر همراه دارد و پيامبراني نيز همراهان بيشتري دارند، سپس 
شود كه آيا اين پيامبر رسالت خودم را  شوند و از آنها پرسيده مي هايشان احضار مي ملت

گويد: آري. از  پرسند، مي هند: خير، سپس از خودش ميد به شما رسانده است؟ جواب مي
گويد: محمد و امتش گواهان من هستند. محمد و امتش را  خواهند. مي او گواه شاهد مي

دهند كه اين پيامبر قوم خود را بيم داده است. از آنها  كنند و آنها شهادت مي احضار مي
: پيامبرمان آمده و به ما خبر داده دهند دانيد؟ جواب مي شود؟ شما از كجا مي پرسيده مي

گفتار خداوند است كه اند و اين مصداق  كه پيامبران همگي رسالت خود را ادا نموده
 فرموده است:

ّاةٗ ﴿
ُ
َعۡقَ�ُٰ�ۡم أ ََ  ََ ِ َ�ٰل َُ ِٗ  َو  .170F2]143: ة[البقر ﴾ خوََس

 .»ايم .... و شما را امتي ميانه و عادل قرار داده«
                                           

 اند. ئي نيز روايت كردهامام بخاري، ترمذي و نسا -1

نيز آن را روايت نموده  ماجهامام احمد نيز اين حديث را از ابوسعيد خدري روايت فرموده است. ابن  -2
 است.
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 گويد: ابن كثير مي
ها به  ها و ساير امت اين حديث بر اين است كه در روز قيامت ديگر ملت داللت«

پذيرند؛ زيرا در غير اين  فضل و برتري و شرف اين امت اقرار داشته و شهادت آنها را مي
 .»ع پيامبران معنايي نخواهد داشتصورت شهادت آنها به نف

 شوند اولين گروهي كه در روز قيامت محاسبه مي
گيرد،  هايشان مورد بررسي قرار مي ه از مخلوقات خدا در روز حساباولين گروهي ك

 حيوانات، غير از انس و جن هستند.ساير 
 گويد: قيامت، اين آيه است كه مي دليل حشر بقيه حيوانات در روز

َِِرٖ  ِاّ َدبِّةٖ َوَاخ ﴿ ََ  
ََ �ِض َو

َ
ُ� ِ�ََاخحَ  ِ� �ۡ� ِِ َُخُۡ�ُ يَ ۡا

َ
َمٌم أ
ُ
إ أ َّ ِ ِٰب ۡيهِ ِ َٰ َِ ۡۡ م� ّاخ فَّرۡرَاخ ِ� �

 � ٍٖ ۡ ََ وَن  ِاّ  ُ َُ ۡ ُۡ ّنِِهۡم  ََ  ].38[األنعام:  ﴾٣َُّم َِِ�ٰ 
اي كه با دو بال خود پرواز كند وجود ندارد مگر  اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده«

در پيشگاه  ايم، سپس هايي همچون شمايند، در كتاب (قرآن) هيچ چيز را حذف نكرده اينكه گروه
 .»شوند پروردگارشان محشور مي

َۡو ﴿ ُِ  ].5[التكوير:  ﴾٥ �َذا �لۡوُُحوُش ُح
 .»شوند و زماني كه ددان و حيوانات وحشر گرد آورده مي«

  :فرمودند صكند كه رسول خدا روايت مي عبداهللا پسر امام احمد از عثمان بن عفان
 . »ردگي شاخ از شاخدار قصاص مي در قيامت حيوان بي«

 مودند:فر صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي
دار خواهند داد تا جايي كه از حيوان شاخدار كه به حيوان  در قيامت حق را به حق«

 .171F1»شود شاخي شاخ زده باشد نيز قصاص گرفته مي بي

                                           
 وايتي نزديك به اين روايت دارند.مسلم و ترمذي نيز ر -1
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كونی «دهد  گردد، خداوند دستور مي ها بين حيوانات تسويه مي و وقتي همه حساب

كنند كه اي كاش  شوند. در اين هنگام كافران آرزو مي و همگي به خاك تبديل مي »تراباً و

ٰقَۡيتَِ� ُكاُ  تَُ�َِٰۢ�﴿ ما هم خاك بوديم 51172F[النبأ:  ﴾ ََ

1. 

 قضاوت بين بندگان 
 فرمايد: كند كه مي دگان قضاوت ميسپس خداوند بين بن

ّاةٖ ﴿
ُ
ِ أ
ّ ُُ ََ  َوِۡ ٱ فَإِذَا  ََسُ َُّسوٞل  ٍَ إ ۡاقَُموَن خ ُّ  ََ َۡۡاُهم ِِلۡۡتِۡسِط وَُهۡم  [يونس:  ﴾٤ولُُهۡم قُِ�َ َِ

47[. 
هر ملتي داراي پيغمبري است. پس هر گاه پيغمبرشان در صحراي محشر حاضر گرديد، «

 .»شود گردد و ستمي بديشان نمي دادگرانه ميانشان داوري مي
د بود كه به حسابشان رسيدگي مسلمانان به خاطر جايگاه پيامبرشان، اولين امتي خواهن

شود كما اينكه اولين گروهي هستند كه بر پل صراط وارد شده و باالخره اولين  مي
 وندگان به بهشت برين خواهند بود.واردش

 فرمودند: صدر صحيحين از ابوهريره به ثبت رسيده است كه رسول خدا
نُ « حْ ونَ  نَ رُ خِ ونَ  اآلْ ابِقُ مَ  السَّ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ   .»الْ

 .»ها در روز قيامت هستيم ها در دنيا و اولين امت ما آخرين امت«
 ما امتي هستيم كه قبل از همه به حسابشان رسيدگي خواهد شد.  :در روايتي آمده است

 فرمودند: صابن ماجه از ابن عباس نقل كرده كه رسول خدا
ده خواهد شوند خواهيم بود. ندا ز ها و اولين كساني كه محاسبه مي ما آخرين امت«

 .»تيمشد: امت امي و پيامبرش كجاست؟ پس ما آخرين و اولين هس

                                           
نيز روايت شده  اين روايت از بعضي صحابه از جمله ابوهريره، عبداهللا بن عمر، و عبداهللا بن عمرو -1

 است.
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 ها نخستين مورد بازرسي در ميان انسان
گيرد، پرونده حقوق و پرونده  اولين پرونده آدميان كه بر ميز محاكمه قرار مي

حيوانات را تنها جهت اداي حقوق و قصاص از ظالم براي  هاست. وقتي خداوند خون
د، سزاوارتر و ها كه اصل خلقتن گرداند، بررسي اين امر در ميان انسان شور ميمظلوم مح

 تر است. مهم
 فرمودند:  صروايت شده كه رسول خدا در صحيحين از حديث عبداهللا بن مسعود

 ». ها هستند شود، خون ها بررسي مي نخستين چيزي كه در روز قيامت در ميان انسان«
الزم به ذكر است كه قتل مستلزم ورود حتمي قاتل به جهنم نيست. هر چند اين قول 
از ابن عباس و بعضي از علماي خلف نقل شده و حتي در روايتي آمده كه وي فرموده 

حال اگر اين روايت بر اين حمل شود كه چون قتل از ». ندارد  قاتل هرگز توبه«است: 
شود، صحيح است. ولي اگر منظور حتميت  شيده نميزمره حقوق آدميان است با توبه بخ

نفر را  99اسرائيل كه  مجازات قاتل باشد، درست نيست. مگر نه اين است كه مردي از بني
اسرائيل در مورد  كشته بود سپس صدمين نفر را نيز كشت و وقتي از يكي از علماي بني

دارد كه در نهايت بعد از توبه پرسيد در جوابش گفت: بين تو و توبه هيچ مانعي وجود ن
حديث ابوسعيد شود و داستانش در صحيحين از  توبه وفات كرده و به بهشت وارد مي

 خدري معروف است.
 گويد: ان به وضوح در اين مورد مياز اين گذشته خداوند در سوره فرق

ِ َِِ�ٰهً ﴿ َّ � َُ ََ يَۡدُعوَن َا  َّ ِي َّ ُُقُوَن �َّ َو� ۡت َّ  ََ ٍَاَلَر َو ََ خ  ِ َو َّ َ
َۡ َّ ِِل ِِ ُ َّ � ََ ِٓ َحّر

ّۡ � ََ ۡف
ثَخاٗ 
َ
� ََ ََ يَۡق ِ ۡفَعۡل َ�ٰل َّ ۡ  ٦خ يَۡزُّوَن  َوَاّ  ُۡ ۡۡتَِ�َٰمةِ َوَ�ۡخ � ََ َُ يَۡو َۡۡعَذا  ٦�ِيهِۦ ُمَهخًّخ يَُ�َٰعۡف َ�ُ �

َّ وََعِمَل َ�َمٗ�  ٍَاَا ََ َو َّ َاّ تَخ َبدِّ خ  َ�ٰقِحٗ ِِ ُّ  ََ ِ َِ َٓ ْو
ُ
ُ َسّ�ِ فَۡ َّ َن � ختِِهۡم َحَسَ�ٰٖ ِ  َٔ ُل � ََ ُ َو َّ

 َٗ َِّحيمٗ َ�ُفو ََ وََعِمَل َ�ٰقِحٗ  ٧خ �  َُ َوَاّ تَخ ُُو َّ َُخ�ٗ خ فَإُِّّهۥ  ِ َا َّ  .]71-68[الفرقان:  ﴾٧خ َِِ� �
كنند و انساني كه خداوند خونش را حرام  و كساني كه با اهللا معبودي ديگر را پرستش نمي«
كننند، كه هر كس اين كارها را انجام دهد، كيفر  رسانند مگر به حق، و زنا نمي ه به قتل نميكرد
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ماند *  بيند * در قيامت عذابش مضاعف گشته و خوار و ذليل جاودانه در عذاب مي آن را مي
ها وگناهان ايشان  مگر كسي كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد كه خداوند بدي

ا به ثواب و نيكي تبديل كرده و خداوند آمرزنده و مهربان است * آخر كسي كه توبه كند و ر
 .»گردد عمل صالح انجام دهد كامالً به سوي خدا باز مي

 روايت شده كه فرمودند:  صدر صحيحين از سعيدبن زيد و ديگران از رسول خدا
از هفت زمين به گردنش كسي كه به اندازه يك وجب زمين ظلم كند، به همان اندازه «

 .»شود آويخته مي
 فرمودند:  صدر صحيحين آمده است كه رسول خدا

كسي كه در دنيا تصويري را بكشد، در قيامت مكلف خواهد شد در آن روح بدمد «
آنچه را «شود:  شوند و به آنها گفته مي كه هرگز قادر نيست و در روايتي: عذاب داده مي

 .»نيدايد، زنده گردا كه خلق كرده
 كند كه فرمودند: روايت مي صدر حديثي صحيح از رسول خدا ابوهريره

كشان  دوست ندارم كه در روز قيامت كسي از شما در حالي كه بر گردنش شتري نعره«
كشد  زند و يا اسبي كه شيهه مي سوار شده يا گاوي با سر و صدا و يا گوسفندي كه نعره مي

! به دادم برس؟ به او صاي محمد :بيايد و بگويدبر گردنش سوار شده باشد و نزد من 
 .173F1»ام توانم برايت كاري كنم، من تبليغ خودم را انجام داده من نمي :خواهم گفت

 كند كه فرمودند:  روايت مي صاز پيامبر اكرم حافظ از ابويعلي از عبداهللا بن مسعود
ئله پرسيده شود: از خورد تا اينكه از پنج مس آدمي در روز قيامت از جايش تكان نمي«

عمرش كه در چه راهي گذرانده است؟ و از جوانيش كه چگونه سپري شده است؟ از 
 اموالش كه چگونه به دست آورده و به چه اندازه در راه خدا انفاق كرده است؟ و چه

 .»مقدار به دانشش عمل كرده است؟
 فرمود: نمود، مي ديث را روايت ميمشهور است كه هر گاه ابن مسعود اين ح

                                           
 تر در صحيحين به ثبت رسيده است. حديث با متني طوالني -1
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روزي خداوند با تك تك شما خلوت خواهد كرد و همچون ماه شب چهارده او را 
ام به چه چيزي مغرور بودي، كدامين چيز تو را مغرور   پرسد؟ بنده خواهيد ديد و از شما مي

174Fاي؟ اي؟ با رسوالن من چگونه برخورد كرده ساخته بود چه مقدار به دانشت عمل نموده

1 
 فرمودند: صكند كه رسول خدا نيز روايت مي بيهقي حديث ديگري را

اي و بدون هيچ مترجمي در برابر خدا قرار  روزي شما بدون هيچ حايل و پرده«
بودم؟ جواب   پرسد: آيا اموال دنيا را در اختيار تو نگذاشته خواهيد گرفت و خداوند مي

دهيد: آري. به  يپرسد: آيا پيامبري را برايت نفرستاده بودم؟ جواب م دهيد؟ آري. مي مي
كند فقط آتش  كند فقط آتش است، به سمت چپ نگاه مي سمت راست خود نظر مي

است، خود را از آتش جهنم ولو با صدقه نصف دانه خرما نجات دهيد. اگر نبود با يك 
 .175F2»سخن نيك و كلمه طيبه اين كار را بكنيد

 روايت امام احمد چنين آمده است: در
 شتم كه مردي آمد و پرسيد:عمر دا دست در دستان ابن

176Fدر مورد نجوي

ام كه  اي؟ گفت: شنيده چه شنيده صدر روز قيامت از رسول خدا 3
 فرمودند:  صرسول خدا

كند، او را در پناه خود گرفته و از مردم مستورش  خداوند مؤمن را به خود نزديك مي«
آوري؟ فالن گناه  ياد ميگويد: فالن گناه را به  دارد و گناهانش را به او يادآور شده مي مي

كند هالك شده  كند كه گمان مي آوري؟ آنقدر گناهانش را به او يادآوري مي را به ياد مي
بخشم و  گويد: در دنيا تو را ستر كردم و حال امروز نيز تو را مي است. سپس خداوند مي

                                           
 داهللا بن مسعود.وايت بيهقي از عببه ر -1

 نيز اين حديث را روايت كرده است.امام بخاري  -2

 رازگويي و درگوشي سخن گفتن. -3
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اينان دهد. و اما كفار و منافقين: شاهدان گويند:  نامه اعمالش را به دست راستش مي
 .177F1»اند. لعنت خدا بر ظالمان باد كسانيند كه بر خداوندشان دروغ روا داشته

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا نقل مي امام احمد از ابوهريره
آدم! تو را بر اسبان و شتران سوار نمودم و  گويد: اي بني در روز قيامت خداوند مي«

ست كرده و ربع غنائم را به خود همسراني را در اختيارت گذاشتن و اجازه دادم ريا
 .»اختصاص دهي. شكر اين همه نعمت كجاست؟

در حديثي طوالني چنين  صكند كه رسول خدا روايت مي مسلم از ابوهريره
 فرمودند:

گويد: اي فالن! آيا به تو كرامت و رياست و  اش را مالقات نموده، مي و خداوند بنده«
بان را برايت مسخر نكردم؟ و آيا اجازه ندادم كه نعمت ازدواج ندادم؟ و آيا شتران و اس

178Fرياست كرده و ربع غنائم را به خود اختصاص دهي؟

دهد آري، خداوندا!  جواب مي 2
گويد: به  دهد: خير. مي كردي روزي با من مالقات كني؟ جواب مي گويد: آيا فكر مي مي

كنم و سراغ نفر  ياي، من نيز امروز تو را فراموش م همان صورت كه مرا فراموش كرده
پرسد؟ آيا به تو كرامت و رياست و نعمت ازدواج ندادم؟ و آيا شتران و  رود و مي دوم مي

اسبان را برايت مسخر نكردم؟ و آيا اجازه ندادم كه رياست كرده و ربع غنائم را به خود 
كردي روزي با من  گويد: آيا فكر مي دهد: آري خداوندا، مي اختصاص دهي؟ جواب مي

گويد: همانطور كه مرا فراموش كردي، من نيز  دهد: خير. مي قات كني؟ جواب ميمال
گويد.  رود و همان گفتار را به او مي كنم، و به سراغ نفر سوم مي امروز تو را فراموش مي

گويد: پروردگارا! به تو و كتابت و رسولت ايمان آورده و نماز گزارده و  او در جواب مي
گويد: پس  كند خداوند مي اي را ذكر مي دم و باالخره اعمال صالحهدا  روزه گرفته و صدقه

                                           
 در صحيحين نيز روايت شده است. -1

در جاهليت بعد از پيروزي لشكر بر دشمن و در هنگام تقسيم غنائم جنگي، يك چهارم از كل غنائم  -2
 دادند. رئيس و فرمانده اختصاص ميبه دست آمده را به 
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پرسد: چه كسي قرار است  خوانيم. از خود مي كه اينطور، حال ما شاهدان خود را فرامي
عليه من شهادت دهد؟ سپس بر دهانش مهر سكوت زده شده و به ران و گوشت و 

اي نماند و اين  ارند تا ديگر بهانهد شود و آنها شهادت خود را اعالم مي استخوان امر مي
 . »همان منافقي است كه خدا بر او خشم خواهد گرفت

 بن مالك روايت شده كه فرمود: انساز 
خندم؟  دانيد از چه مي همراه بوديم كه خنديد و فرمودند: آيا مي صبا رسول خدا

ش [يعني: در روز ا دانند. فرمود: از گفتگوي بين خدا و بنده گفتيم: خدا و رسولش بهتر مي
اي؟ جواب  گويد: خداوندا! آيا نه اين است كه مرا از ظلم درامان داشته قيامت] بنده مي

ام شاهدي غير از خودم را قبول ندارم.  گويد: پس من در محاكمه دهد: آري. بنده مي مي
فرمايد: امروز خود تنها محاسب خودت باش و فرشتگان نيز شاهدند. بر  خداوند مي

شود كه شهادت دهند آنها نيز تمامي  هر سكوت زده شده و به اعضايش امر ميدهانش م
گويد: خاك بر سر شما، گم  شمارند، سپس با اعضايش خلوت كرده و مي اعمالش را برمي

179Fكردم شويد، من داشتم از شما دفاع مي

1. 
 اين آيه را تالوت كردند: صابوهريره گويد كه رسول خدا

﴿ 
َ
ُ  أ َََهخ يَۡوَاِِٖذ ُ�َّدِ ۡوَ�ٰ لََهخ ٤ۡلَبخ

َ
ََ أ ّن ََ ّن 

َ
 .]5-4: الزلزلة[ ﴾٥ ِِۡ

دانند،  گفتند: خدا و رسولش بهتر مي» دانيد كه اخبار زمين چيست؟ آيا مي«و فرمودند: 
اخبارش گواهي دادن بر تمامي اعمالي است كه مردان و زنان بر رويش مرتكب «فرمود: 

ا در فالن و فالن روز انجام داده است. اين همان گويد: اين كار و آن كار ر اند، مي شده
 .180F2»خبرهاي زمين است

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا نقل مي امام مالك از ابوهريره

                                           
 و بيهقي. لفظ حديث از بيهقي است.به روايت امام مسلم  -1

 لم. ترمذي گويد : حديث حسن صحيح.به روايت بيهقي، ترمذي، نسائي و مس -2
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كسي كه ظلم و ستمي به برادرش روا داشته از او حالليت بطلبد قبل از اينكه روزي «
شود، و اگر نيكي و  ميهايش پرداخت  رسد كه ديگر درهم و دينار وجود ندارد و از نيكي

 .»گردد ثوابي نداشت، از گناهان برادرش برداشته شده و به گناهان او اضافه مي
 فرمودند: صكند كه رسول خدا نقل مي الدنيا از ابوهريره ابن ابي
كسي كه درهم و ديناري نداشته باشد. «دانيد كه مفلس چه كسي است؟ گفتند:  آيا مي

باري از نماز و روزه و  ه كسي كه در روز قيام با كولهفرمود: وليكن مفلس امت من چ
زكات بيايد، ولي به اين ناسزا گفته و مال آن يكي را خورده و خون ديگري را ريخته و 

شود و اگر قبل از  آن يكي را كتك زده است. پس اعمال نيكش بين اين و آن تقسيم مي
خواهد شد و  ومان به او دادههايش تمام شود، از گناهان مظل اداي حقوق ديگران نيكي

 ».گردد وارد جهنم مي
مردي را ذكر نمودند كه  صدر صحيح از ابوذر غفاري به ثبت رسيده كه رسول خدا

 گويد: در موردش مي خداوند
شود:  اش را به او عرضه كنيد و كبائرش را پنهان داريد. به او گفته مي گناهان صغيره«

اش به او  ترسد گناهان كبيره كني؟ او در حالي كه مي ميآيا چيزي از اين گناهان را انكار 
فرمايد: ما به جاي هر گناهي ثوابي را برايت  گويد: خير. خداوند مي عرضه شود، مي

بينم.  ام كه آنها را اينجا نمي گويد: خداوندا! من گناهاني را مرتكب شده ايم. مرد مي نوشته
 .»نمايان گشت هاي آسيايش آنقدر خنديد كه دندان صرسول خدا
 فرمودند: صكند كه رسول خدا الدنيا از ابن عمر نقل مي ابن ابي

هرگز در حالت بدهكاري نمير؛ زيرا آنجا درهم و ديناري نخواهد بود، بلكه حسنات «
 .181F1»كند شود و خداوند به كسي ظلم نمي هاست كه رد و بدل مي و نيكي

 

                                           
 اند.  بخاري و مسلم نيز روايت كرده -1
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 شوند بهشت ميكساني كه بدون هيچ حساب و كتابي وارد : فصل هشتم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا بخاري از ابن عباس روايت مي
گذشتند، بعضي از آنها امتي را همراه  ها بر من عرضه شدند. پيامبران از كنار مي امت«

خود داشتند و بعضي با گروهي همراه بودند و بعضي با ده نفر و بعضي با پنج نفر و 
اي عظيم را ديدم، گفتم: اي جبرئيل! اينان  هان تودهكردند ناگ بعضي ديگر تنهايي عبور مي

امت منند؟ فرمود: خير، به افق نگاه كن ناگهان جمع بسيار زيادي را ديدم. جبرئيل گفت: 
اينان امتت هستند و اين هفتاد هزار نفر جلو هيچ حساب و عذابي ندارد. گفتم: چرا؟ 

اند و فالگيري با پرنده و غيره را  كرده كردند و طلب رقيه و تعويذ نمي فرمود: آنها داغ نمي
 .182F1»اند كرده قبول نداشته و بر خداي خود توكل مي

! از خدا بخواه كه مرا از زمرة آنان صاهللا بن محصن ايستاده و گفت: يا رسول عكاشه
فرمود: خداوندا! او را از جمله آنان قرار بده، سپس مرد ديگري  صقرار دهد. رسول خدا

فرمود:  صز خدا بخواه مرا نيز از جمله آنان قرار بدهد. رسول خدابلند شد و گفت: ا
183Fعكاشه از تو پيشي گرفت »هبا عكاشه كسبق«

2. 

و در روايتي آمده است: مردي از انصار بلند شد و گفت: از خدا بخواه كه مرا از آنان 
 .184F3»هبا عكاشه كسبق«قرار دهد. فرمود: 

ها را در قيامت به پيامبر نشان دادند،  ملت :كند كه گفت روايت مي احمد از ابن مسعود
امتم را ديدم كه كوه و صحرا را پر كرده بودند و « :امت خودش كمي تأخير كرده بود. فرمود

از ميان اينان هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد  :به من گفته شد». كثرتشان مرا خوشحال نمود

                                           
اي منظور اين است كه اين گروه آنقدر توكل و يقينشان به خدا در درجه بااليي قرار دارد كه كاره -1

مذكور يعني داغ كردن جسم جهت بهبودي از مرض، طلب رقيه، خواندن معوذات در هنگام مريضي 
 رد (م).اند. چون با توكل بر خالص منافات دا و فالگيري را بر خود ممنوع كرده

 تر روايت كرده است. متني طوالني مسلم نيز با -2

 .به نقل از ابوهريره -3
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كنند، فالگيري نكرده و بر  ، طلب رقيه نميكنند شوند. آنها كساني هستند كه داغ نمي بهشت مي
! دعا كن كه من از آنها باشم و صاي رسول خدا :خداي خويش توكل دارند. عكاشه گفت

! دعا صيا رسول خدا :برايش دعا كرد. سپس مرد ديگري بلند شد و گفت صرسول خدا
 .185F1»هبا عكاشه كسبق« :كن كه من از آنها باشم فرمود

 فرمودند: صكند كه رسول خدا ين نقل ميبن حص طبراني از عمران
اي  :گردند. گفته شد هفتاد هزار نفر از امتم بدون هيچ عذاب و حسابي وارد بهشت مي«

كنند، طلب  آنها كساني هستند كه داغ نمي :! آنها چه كساني هستند فرمودصرسول خدا
 .186F2»كنند، فالگيري نكرده، و بر خداي خويش توكل دارند رقيه نمي

187Fميزان در روز قيامت :فصل نهم

3  

 فرمايد: خداوند مي

﴿ َٞ َِ �ۡۡتَِ�َٰمةِ فََ� ُ�ۡاقَُم َ�ۡف َّ �ۡۡتِۡسَط ِ�َۡو ٰزِ� ََ ُُ �لَۡم َُۡتخَل َحّبةٖ  ٔٗ َشۡ�  َوََّض ٱ �ن َ�َن ِا ّۡ  خ ّاِ
َ�ٰ َِِاخ َ�ِٰسبِ�َ  َُ و َو َۡۡاخ َِِهخ تَ

َ
 .]47[األنبياء:  ﴾٤ َلۡرَدل  �

داد را در روز قيامت خواهيم نهاد و اصالً به هيچ كس كمترين ستمي و ما ترازوي عدل و «
سازيم و بسنده خواهد بود كه  شود و اگر به اندازه دانه خردلي باشد آن را حاضر و آماده مي نمي

 .»ما حسابرس و حسابگر باشيم

                                           
كند كه گفته است : اين حديث نزد من به شرط مسلم است. حافظ  مي ابن كثير از حافظ مزّي نقل -1

 باشد. مزي شيخ وي و پدر خانمش مي

مسلم نيز روايت كرده است. البته داستان عكاشه نيز در روايت مذكور است، ولي لفظ يتطيرون  -2
 در روايتش وجود ندارد.» كند نمي فالگيري«

بعضي  قيامت ميزاني حسي و قابل رؤيت بوده و به گمانصحيح و معتمد اين است كه ميزان روز  -3
 معنوي يا رمزي نخواهد بود.
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ََ ُهُم �لُۡمۡفقُِحوَن ﴿ ِ َِ َٓ ْو
ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ََُتقَۡ  َا ّۡ لَ  ١َ�َمّ  َّ َوَا ِي َّ � ََ ِ َِ َٓ ْو

ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ّفۡ  َا

وَن  ُ ِۡ َهّاَم َشٰ ََ ُّفَسُهۡم ِ� 
َ
اْ أ وإ ُ ِِ  .]103-102[المؤمنون:  ﴾١َل

هاي ايشان سنگين و ارزشمند شود قطعاً رستگارند * و كساني كه  كساني كه سنجيده«
اند و در دوزخ  باخته ارزش باشد اينان عمر خود و خويشتن را هاي ايشان سبك و بي سنجيده

 .»نه خواهند ماندجاودا

ََ ُهُم �لُۡمۡفقُِحوَن  َو�لَۡوۡزُن يَۡوَاِِذ  ﴿ ِ َِ َٓ ْو
ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ََُتقَۡ  َا َه  َ�َمّ  َ

َۡ ّۡ َلّفۡ   ٨� َوَا
ُّفَسُهم َِِمخ َ�ُّواْ �

َ
اْ أ وإ ُ ِِ َّ َل ِي َّ � ََ ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
ٰزِ�ُاُهۥ فَۡ ََ ۡاقِمُ َا َّ َُِٰاخ   .]9-8[األعراف:  ﴾٩وَن ََ

گيرد، پس كسي كه ميزان اعمالش سنگي شود،  سنجش درست و دقيق در آن روز انجام مي«
اين چنين كساني رستگارند * و كسي كه ميزانش سبك شود اين چنين كساني به سبب پيوسته 

 .»اند انكار كردن آيات ما خود را از دست داده

﴿ ٰ ََ ََُتقَۡ  َا ّاخ َاّ 
َ
اِضَيةٖ  ٦ُهۥ زِ�اُ فَۡ َّ ةٖ  ََ ٰ  ٧َ�ُهَو ِ� ِعۡ ََ ّۡ َلّفۡ  َا ّاخ َا

َ
 ٨زِ�ُاُهۥ َوأ

ُهۥ َهخوِ�َةٞ  اه
ُ
ََ َاخ هَِيۡه  ٩ فَۡ ٰ ٮ ََ ۡد

َ
إ أ ٌَ َحخِاَي�  ١َوَاخ  .]11-6: القارعة[ ﴾ ١َّخ

برد * و اما  بخشي به سر مي و كسي كه ترازوي او سنگين باشد * او در زندگي رضايت«
داني كه پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است؟ *  ازوي او سبك شود * تو چه ميكسي كه تر

 .»آتش بزرگ و بسيار گرم و سوزاني است

ۡعَ�ًٰ� ﴿
َ
َّ أ �ِ َِ ۡل

َ
ۡ�َيخ َوُهۡم  ١قُۡل َهۡل ُّنَّبِئُُ�م ِِلۡ� ََيٰوةِ ��ه َۡ َّ َضّل َسۡعُيُهۡم ِ� � ِي َّ �
ِۡسُاوَن ُص  ُۡ ّ�ُهۡم 

َ
َۡسُبوَن � ْ � ١ۡاًعخ َۡ َفُروا َُ  َّ ِي َّ � ََ ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
ۡ  أ َِ إ�ِهِۦ فََحبِ ّنِِهۡم َوَِۡتخ ََ   ِٰ ََ

ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َوۡزّٗ  ۡعَ�ٰقُُهۡم فََ� ُّتِيُم لَُهۡم يَۡو
َ
 .]105-103[الكهف:  ﴾١خ أ

پويشان اي پيامبر، بگو: آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه سازيم * كساني كه تالش و تكا«
كنند * آنان  برند كه به بهترين وجه كار نيك مي رود و خود گمان مي در زندگي دنيا هدر مي

ياور و كافرند و در نتيجه اعمالشان باطل و  كسانيند كه به آيات پروردگارشان و مالقات او بي

 .»رود و در روز رستاخيز هيچ ارزش و ميزاني برايشان نخواهيم داشت هدر مي
 گويد: رطبي ابوسعيد ق
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گويند: بعد از انقضاي حساب، وزن اعمال شروع شده تا مقدارش مشخص  علماء مي
» موازين«شود و بر اساس آن پاداش و عقاب تعيين گردد، و صيغه جمع در آيات سابق 

ها در قيامت و شايد نيز به اعتبار موزونات يعني اعمالي  شايد دليلي باشد بر تعدد ميزان
 ».واهللا اعلم«ع بسته شده است جم شود كه وزن مي

 هاي محتوي آن؟ شود يا صحيفه آيا خود اعمال وزن مي
 دو احتمال در اينجا مطرح است:

 شوند: : خود اعمال وزن مياحتمال يكم
 فرمودند:  صدر صحيح مسلم از ابومالك اشعري روايت شده كه رسول خدا

اهللا و الحمداهللا  د و سبحان كن پاكيزگي نصف ايمان است و الحمداهللا ميزان را پر مي«
كند و نماز نور است و صدقه برهان است و شكيبايي  ها و زمين را پر مي بين آسمان

روشنايي است. قرآن حجتي است به نفع تو يا عليه تو، همه مردم وقتي بامداد بيدار 
كنند. گروهي خود را نجات داده و گروهي خود را هالك  شوند، عمر خود را ضايع مي مي
 .»سازند مي

دليلي است بر اين كه خود عمل هر چند صفت » كند الحمداهللا ميزان را پر مي«جمله: 
 ».گذارد ديل نموده و در ميزان مياست خداوند آن را در روز قيامت به جسم تب

 فرمودند: صالدنيا آمده است كه رسول خدا چنان كه در روايت ابن ابي
 .188F1»شود، اخالق نيكوست مي ترين چيزي كه در ميزان گذاشته سنگين«

شوند و وزن  هاي محتوي آن بر ميزان وزن مي : اعمال با گذاردن صحيفهاحتمال دوم
 شود. ز از بعضي روايات برداشت ميشدن خود عامل (انسان) ني

 رمودند:ف صكند كه رسول خدا بخاري از ابوهريره روايت مي

                                           
 احمد، ابوداود و ترمذي نيز روايت كرده اند. -1
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حتي به اندازه پر پشه اي نيز  آورند كه نزد خداوند در قيامت مرد بزرگ چاقي را مي«
 وزن ندارد. اگر خواستيد بخوانيد:

ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َوۡزّٗ ﴿   .]105[الكهف:  ﴾خفََ� ُّتِيُم لَُهۡم يَۡو
  189F1.»ما در روز قيامت هيچ وزني برايشان قايل نخواهيم بود«

در «فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي احمد از عبداهللا بن عمروبن عاص
دهند و گناهانش  گردد، مردي را آورده و در يك كفه آن قرار مي ها نصب مي ت ميزانقيام

فرستند. وقتي  تر شده و او را به جهنم مي دهند، گناهانش سنگين را در كفه ديگر قرار مي
زند كه عجله نكنيد هنوز او چيزي دارد.  كند، صدايي از طرف رحمان ندا مي پشت مي

آورند و آن را همراه مرد در گفته ترازو  را مي »اهللا اله الاله« كارتي كه بر آن نوشه شده

 .190F2»شود تر مي گذارده، و ميزانش سنگين
كند كه روزي  هايي باريكي داشت، روايت مي امام احمد از عبداهللا بن مسعود كه ساق

مشغول كندن چوب اراك جهت مسواك بود كه باد لباسش را باال برده و ساقش نمايان 
خنديد؟ گفتند: از  پرسيدند: چرا مي صضرين به او خنديدند. رسول خداگشت و حا
زان هايش! فرمودند: قسم به كسي كه جان من در دست اوست، آن دو در مي باريكي ساق

 ترند. از كوه اُحد نيز سنگين
 قرطبي گويد:

يش نيست، صفت چگونه هايي ب اند: اعمال صفت اند و گفته معتزله منكر ميزان شده
 شود؟ ميوزن 

ورت جسم ها را به ص وي گويد: از ابن عباس روايت شده است كه خداوند صفت
 شوند. خلق كرده و وزن مي

                                           
 اند.  حاتم و ابن جرير طبري روايت كرده مسلم، ابن ابي -1

 الدنيا نيز روايت كرده است. ابي ابن -2



  سيماي رستاخير  172

 

 هاي محتوي اعمال وزن خواهند شد. گويد: صحيح اين است كه صحيفه و مي
ولي بايد گفت: ما احاديث دال بر احتمال اول و احتمال دوم و احاديث دال بر اينكه 

191Fايم شود را ذكر نموده مي خود عامل نيز وزن

1. 
قرطبي از مجاهد و ضحاك و اعمش نقل كرده است كه آنها ميزان را به معناي عدالت و 

  :اند و ذكر وزن و ميزان نوعي ضرب است چنان كه گفته شود قضاوت تفسير كرده
 ».زن، يعني ارزش دارداين اين قدر و«

 آيه:اين سخن را به هنگام تفسير  بايد گفت: شايد اينان

َُ �لِۡمَااَن ﴿ َََ�َعَهخ َوَوَض  ٍَ إ ۡواْ ِ� �لِۡمَااِن  ٧َو�لّسَمخ َۡ ِۡ �َ َّ
َ
�٨  ََ ۡۡتِۡسِط َو �ِيُمواْ �لَۡوۡزَن ِِل

َ
َوأ

واْ �لِۡمَااَن  ُ ِِ  .]9-7[الرحمن:  ﴾٩ُ�ۡ
و آسمان را برافراشت و قوانين و ضوابطي گذاشت هدف اين است كه شما هم از قوانين و «

 . »تجاوز نكنيد در وزن و كشيدن دادگرانه رفتار كنيد و از ترازو مكاهيد ضوابط
چه بسا اعمال سعادتمندان و خوشبختان جهت اظهار علو درجاتشان در بين مردم و 
اعالم خوشبختي و سعادتمند وزن گردد و چه بسا اعمال كفار هر چند در مقابل كفرشان 

وزن شود. آن هم جهت اظهار بدبختيشان و شود نيز  اي برايشان منظور نمي هيچ حسنه
192Fرسواييشان در ميان مخلوقات

2. 
 در حديث آمده است كه:

دهد  هايش در دنيا جزا مي كند. به كافر در مقابل نيكي خداوند حق كسي را ضايع نمي
193Fاي برايش نمانده باشد تا وقتي در مقابل خداوند قرار گيرد ديگر هيچ حسنه

3. 

                                           
 شود (م). چ حكمي بر آن مترتب نميهياختالف در اين مسئله اختالفي لفظي بوده و  -1

ۡۡتَِ�َٰمةِ َوۡزّٗ ﴿: وزن اعمال كفار در قيامت ظاهراً با آيه -2 � ََ تعارض دارد واهللا اعلم   ﴾خفََ� ُّتِيُم لَُهۡم يَۡو
 (م).

فرمودند : خداوند هيچ  صكند كه رسول خدا بن مالك اشاره مي ابن كثير به حديث مسلم از انس -3
دهد، ولي  كند و در مقابلش هم در دنيا و هم در آخرت پاداش مي مؤمن ضايع نمياي را از  حسنه
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194Fدر روز قيامت مشاهده خداوند: فصل دهم

1 

 سؤال كردند: صكند كه گروهي از مردم از رسول خدا  بخاري از ابوهريره نقل مي
بينيم؟ فرمودند: آيا شما در ديدن خورشيد در آسماني  آيا در قيامت پروردگارمان را مي

! آيا شما در ديدن ماه بدر (شب صخدا صاف مشكلي داريد؟ گفتند: خير، يا رسول 
در «! فرمودند: صصاف مشكل داريد؟ گفتند: خير، يا رسول خداچهاردهم) درآسمان 

195Fقيامت به همان صورت خدا را مشاهده خواهد نمود

2. 
! ما صكند كه گفتيم: اي رسول خدا بخاري از ابوسعيد خدري روايت مي

 پروردگارمان را خواهيد ديد؟
م: خير، فرمودند: آيا در ديدن خورشيد و مهتاب در آسماني صاف مشكل داريد؟ گفتي

 ! فرمودند: صيا رسول خدا
شما در آن روز در مشاهده پروردگارتان مشكلي نداريد مگر به همان اندازه كه در «

 .»شويد مشكل مي ديدن اين دو دچار

 در روز قيامت رحمت خداوند :فصل يازدهم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي ابن ماجه از ابوهريره
كرده  دارد كه يك درجه از آن را بين مخلوقات تقسيم خداوند يكصد درجه رحمت«

دهند و به واسطه آن  است و به واسطه آن به يكديگر رحم كرده و مالطفت نشان مي

                                                                                                             
ندارد كه اي  دهد تا جايي كه در روز قيامت ديگر حسنه جزاي كارهاي كافر را در همين دنيا به او مي

 در مقابلش پاداش بگيرد.

در بهشت با خداوند اين مشاهده مربوط به صحراي محشر و روز قيامت است كه مؤمنان بار ديگر  -1
 در قسمت سوم اين كتاب خواهد آمد.مالقات خواهد نمود. اين موضوع 

 نيز اين حديث را روايت كرده است.مسلم  -2
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درجه آن را جهت رحم به بندگان در قيامت  99ورزد و  درنده به فرزندانش مهر مي
 .196F1»ذخيره كرده است

 فرمودند: صكند كه رسول خدا بخاري از ابوهريره روايت مي
رحمت  99خداوند رحمت را خلق نموده و آن را يكصد رحمت قرار داده است كه «

از آن را نزد خود ذخيره نموده و يك رحمت از آن را جهت جميع خلق ارسال كرده 
است، اگر كافر به عظمت رحمتي كه نزد خداست پي ببرد هرگز از بهشت مأيوس 

نزد خداست پي ببرد هرگز از آتش غافل نخواهد شد و اگر مؤمن به شدت عذابي كه 
 .»نخواهد شد

 فرمايد: و مي

ٰ َ�ۡفِسهِ �لرّۡ�َةَ ﴿ نهُ�ۡم َ�َ ََ ََُب   .]54[األنعام:  ﴾َك
 .»خداوند شما رحمت را بر خودش واجب كرده است«

﴿ � ٍٖ ۡ ََ  ّ ُُ ِٓ وَِسَعۡ   ُُُبهَ  َوََۡ�َ ُۡ
َ
ُُّتوَن َوُ�ۡنتُوَن �لزّ فََسۡ َّ  َّ ي ِ َّ ِ َّ ُهم �خ ل ِي َّ ُِٰاَخ َكٰوةَ َو� ََ

 .]56[األعراف:  ﴾ يُۡنِاُاونَ 
و رحمت من همه چيز را در برگرفته، آن را براي كساني مقرر خواهم داشت كه «

 .»پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات ما ايمان بياورند
 صول خدامليكه از معاذبن جبل را روايت كرده كه رس ابن ماجه حديث ابن ابي

 فرمودند:
داني حق خدا بر بندگانش چيست؟ اينكه او را عبادت كرده و چيزي را با او  ايا مي«

 .»شريك نگردانند
 س فرمود:سپ

                                           
 مسلم نيز روايت كرده است.  -1
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داني اگر بندگان چنان كنند، حق آنها بر خداوند چه خواهد بود؟ اينكه آنها را  آيا مي«
 .197F1»عذاب ندهد

هي اسير جنگي بر پيامبر گرو« :كند كه روايت مي بخاري از عمربن خطاب
دويد و هر جا  وارد شدند. زني در ميان آنان بود كه با پستاني پر از شير مي صخدا

داد.  چسباند و به او شير مي يافت او را گرفته به خودش مي نوزادي را در اسيران مي
 اش را در آتش بيندازد گفتيم: تا كنيد كه اين زن بچه فرمودند: آيا فكر مي صرسول خدا

خداوند به بندگانش از اين زن «جايي كه ممكن باشد اين كار را نخواهد كرد. فرمود: 
 .198F2»نسبت به فرزندش مهربانتر است

در صحيح مسلم از حديث ابوبرده فرزند ابوموسي اشعري از پدرش روايت شده كه 
 فرمودند: صرسول خدا

گويد:  پرده و ميدر روز قيامت خداوند به هر مسلماني يك يهودي و يا نصراني س«
 . »اين خالص تو از جهنم است

 در روايتي ديگر آمده است: 
ميرد مگر اينكه خداوند به جاي وي يك يهودي يا نصراني را به جهنم  مسلماني نمي«

 . »فرستد مي
مشهور است كه عمربن عبدالعزيز سه باره ابابرده را به خداوند قسم داد كه آيا او اين 

 ه؟ و او نيز قسم ياد نمود.ش شنيدحديث را از پد
 فرمودند: صدر روايتي در صحيح مسلم آمده است كه رسول خدا

                                           
 يح بخاري نيز اين حديث ثابت است.در صح -1

 نيز اين حديث را روايت كرده است.مسلم  -2
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آيند، خداوند آنها را  ها مي در روز قيامت گروهي از مسلمانان با گناهاني همچون كوه«
 .199F1»كند بخشيده و آن گناهان را بر يهود و نصاري حمل مي

 شفاعت : فصل دوازدهم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بخاري از جابربن عبداهللا
 م شنيدن اذان اين دعا را بخواند:كسي كه هنگا

ثْ « عَ ابْ ةَ وَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الْوَ دً َمَّ ةِ آتِ حمُ ائِمَ ةِ الْقَ الَ الصَّ ةِ وَ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ هُ اللَّ

هُ  تَ دْ عَ ي  وَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا حمَ امً قَ  .»مَ
200Fز قيامت مستحق شفاعت من خواهد بوددر رو

2. 
در صحيحين و ديگر كتب حديث به ثبت رسيده است كه جابر و تني چند از ياران 

 اند كه ايشان فرمودند:  روايت كرده صرسول خدا
تا  :اند پنج خصوصيت به من عطا شده كه هيچ كدام از پيامبران گذشته آن را دارا نبوده«

ام. غنائم جنگي بر من  و وحشت در قلب دشمنانم ياري گشتهمسافت يك ماه با القاي ترس 
حالل شده در حالي كه بر هيچ كدام از پيامبران گذشته حالل نبوده است. همه كرة زمين به 

اي جهت عبادت در اختيارم قرار گرفته پس هر كس از افراد امتم  عنوان مسجد و محل پاكيزه
د، و شفاعت به من عطا شده است، هر پيامبري هر كجا وقت نمازش رسيد، همانجا نماز گزار

 .»ام شد و من به سوي همه مردم آمده فقط به سوي قومش مبعوث مي
                                           

شود اين است كه آنها بعد از  در روز قيامت بر يهود و نصاري حمل مي علت اينكه گناهان مسلمانان -1
اند و هم منكر شريعت اسالم. در حالي كه  هم منكر شريعت خود شده صبعثت رسول خدا

مسلمانان با پيروي از اسالم هم عامل به شريعت اهل كتابند و هم عامل به شريعت اسالم. عالوه بر 
ن از شريعت اصيل خودشان تنها ناشران فحشا و منكرات در جامعه اهل كتاب به خاطر فاصله گرفت

هستند و هر فساد و آلودگي كه در جامعه وجود دارد، از آنها نشأت گرفته است پس آنها مسببان 
 ؤاخذه خواهند شد واهللا اعلم (م).آدمند و بر اين اساس م اصلي گناهان بني

 اري اين حديث را روايت كرده است.فقط بخ -2
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همان شفاعتي است كه جهت شروع » شفاعت به من عطا شده است«منظور از جمله 
كنند كه وي آنها را به نوح محول  حساب در روز قيامت مردم از حضرت آدم تقاضا مي

كند و او  نمايد و ابراهيم موسي را معرفي مي ز آنها را به ابراهيم محول ميكرده و نوح ني
أناهلا «گويد::  رسند و او مي مي صدهد تا باالخره به پيامبر خدا نيز عيسي را نشانشان مي

 ».ين كار من است، اين كار من استا» أناهلا

 فرمودند: صدر صحيح مسلم از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا
كننده  آدم و نخستين كسي كه قبرش باز شده و اولين شفاعت در قيامت سرور بني من«

 .»شود ش قبول ميو اولين كسي هستم كه شفاعت

 شفاعت عظمي 
اي است كه همه مخلوقات حتي ابراهيم خليل و موسي كليم نيز آن را  آن جايگاه ويژه

بعد از او تقاضاي كمك كنند. در روز قيامت مردم از حضرت آدم و پيامبران  آرزو مي
آن   كنند تا از آن همه سختي رهايي يابند. هيچ كدام از پيامبران خدا خود را اليق مي

رسد و او نيز خداوند رفته و  دانند، تا اينكه نوبت سرور آدميان در دنيا و آخرت مي نمي
هر  زد وكند تا مردم را از آن حالت بيرون آورده و مؤمنان را از كفار جدا سا شفاعت مي

 كسي را به جزاي عملش برساند.
 ت:كند كه عبداهللا بن عمر فرموده اس بخاري از آدم به علي نقل مي

وقتي مردم در قيامت به علت طوالني بودن موقف خسته شده و قدرت تحمل خود «
دهند، هر ملتي به دنبال پيامبرش به راه افتاد و از او تقاضاي شفاعت  را از دست مي

رسد و اين همان منزلت قابل ستايشي  مي صينكه شفاعت به پيامبر اكرمكنند تا ا مي
 .»است كه خداوند برايش در نظر گرفته است

امام احمد در ذكر حديث شفاعت به روايت قتاده بن دعامه دوسي از ايشان نقل 
 مال حديث اين آيه را تالوت نمود:كند كه بعد از اك مي
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ََ اَ ﴿ نه ََ  ََ َُ ۡبَع َّ ن 
َ
ُۡمودٗ خاٗ تَ َعَ�َ أ ُّ  .]79[اإلسراء:  ﴾اخ 

 .»اي برساند باشد كه خداوند تو را به مقام ستوده«
 ».است اوند به پيامبرش وعده دادهاين همان منزلت قابل ستايشي است كه خد« :و فرمود

بوده و هيچ كس به جز ايشان در  صاين همان شفاعتي است كه مختص پيامبر اكرم
كنند كه چنين   را ندارد، هر چند همه پيامبران آرزو ميآن لحظات ياراي سخن با اهللا

نموده  صاين منزلت واال را مختص پيامبر اكرم منزلتي به آنها عطا شود، ولي خداوند
پذيرد، هر چند  كند و خداوند نيز شفاعتش را مي است و او اولين شفاعت را از خدا مي

ه همانطوري كه براي ثابت پيامبر ديگر انواع شفاعت از جمله شفاعت گناهكاران و غير
 است، براي ديگر پيامبران و فرشتگان و حتي بعضي از مؤمنين نيز به ثبت رسيده است. 

 فرمودند: صكند كه رسول خدا بن مالك روايت مي امام احمد از انس
گويند: به نزد آدم  شوند، به همديگر مي روز قيامت بر مردم طوالني شده و خسته مي«

برويم تا برايمان شفاعت كند كه خداوند قضاوت را شروع نمايد. به نزدش پدر بشريت 
گويند: اي آدم، تو كسي هستي كه خداوند تو را با دستانش خلق نموده و در  رفته و مي

بهشت برين جاي داده است، نزد خداوند شفاعت كن تا ميان ما داوري كند. جواب 
نزد نوح پدر برگزيدگان برويد. به نزدش  دهد: اين كار از عهده من خارج است وليكن مي

گويند: اي نوح، نزد خداوند برايمان شفاعت كن تا بينمان داوري كند. در  رفته و مي
آيد وليكن نزد ابراهيم خليل برويد. نزد او  گويد: اين كار از عهده من برنمي جواب مي
ينمان داوري كند. گويند: اي ابراهيم، نزد خداوند برايمان شفاعت كن تا ب رفته و مي
دهد: از عهده من خارج است وليكن نزد موسي برويد كه خداوند او را با  جواب مي

گويند: اي موسي، نزد خدا برايمان  رسالت خود و تكلم وي برگزيده است. نزد او آمده و 
دهد: از عهده من خارج است وليكن نزد  شفاعت كن تا بينمان داوري كند. جواب مي

گويند: اي عيسي، نزد خدا  و نشانه خدا در زمين برويد. نزد او رفته و مي اهللا عيسي روح
برايمان شفاعت كن تا بينمان داوري كند. عيسي گويد: از عهده من خارج است وليكن 
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نزد محمد برويد كه او آخرين پيامبران است و او در حالي اينجا حاضر است كه خداوند 
گويد: اگر كااليي را  خشيده است و عيسي به آنها مياش را ب تمامي گناهان گذشته و آينده

توان به داخل  در ظرفي قرار دهيد و آن را ختم (مهر) كنيد، آيا بدون برداشتن ختم مي
گويند: خير. عيسي گويد: پس محمد خاتم پيامبران است. پيامبر  ظرف راه يافت؟ مي

مد، نزد خداوند شفاعت گويند: اي مح فرمايند: سپس به نزد من آمده و مي مي صاكرم
گويم: آري! و به در بهشت نزديك شده حلقه در را گرفته و  كن تا بينمان داوري كند. مي

گويم: من محمد هستم، در برايم  شود: كيستي؟ مي كوبم، از پشت در سؤال مي آن را مي
كنم  اندازم و خداوند را با جمالتي ستايش مي شود و بالفاصله خود را به سجده مي باز مي

دهد:  كه هرگز كسي قبل و بعد از من آن جمالت را به كار نبرده است. خداوند ندا مي
سرت را بلند كن، بگو شنيده خواهي شد، درخواست كن پذيرفته خواهد و شفاعت كن 

شود: هر كس به اندازه  گويم: پروردگارا! امتم! امتم! گفته مي كه قبول خواهد گشت. مي
آورم. سپس  ب دارد از جهنم بيرون آور. من آنها را بيرون مييك جو از ايمان را در قل

شود: هر كس به اندازه  دهم. گفته مي افتم و همه آن افعال را انجام مي دوباره به سجده مي
يك دانه گندم ايمان در قلبش وجود دارد را از آتش بيرون بياور و من آنها را بيرون 

شود:  كنم و گفته مي و همه آن مراحل را طي ميافتم  آورم. سپس ديگر بار به سجده مي مي
اي ايمان در قلبش وجود دارد را از آتش جهنم خارج ساز و من آنها را  هر كس كه ذره

 .201F1»آورم بيرون مي
 كند كه فرمود:  نقل مي امام احمد از ابوهريره

آوردند. چون به دستان گوسفند عالقه داشتند، به  صگوشتي را به خدمت رسول خدا
 قسمتي از آن را خورده و فرمودند:شان تقديم گرديد و ايشان اي

گذشتگان و آيندگان  دانيد چرا؟ خداوند من در روز قيامت سرور مردم هستم. آيا مي«
رسد و همه را زير نظر دارد،  را در دشتي بسيار وسيع جمع نموده و صدايش به همه مي

                                           
 اند. ند اين حديث را روايت نمودهبخاري و مسلم نيز مان -1
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و تحملشان  تگيرند كه طاق رار ميخورشيد نزديك شده و آنقدر مردم در مشقت و سختي ق
بينيد كه به چه روزي  بينيد؟ آيا نمي آيا حال خود را نمي :گويند شود؟ به همديگر مي تمام مي

 :شود كه نزد خدا برايمان شفاعت كند؟ گروهي از آنها گويند ايد؟ آيا كسي يافت نمي افتاده
در بشريتي، خداوند تو را با اي آدم، تو پ :گويند پدرتان حضرت آدم، نزد آدم آمده و مي

دستانش خلق نموده و از روحش در تو دميده و فرشتگان را امر كرده تا برايت سجده كنند، 
ايم؟ آدم جواب  بيني كه به چه روزي افتاده نزد خدا برايمان شفاعت كن! آيا حال ما را نمي

گونه خشمگين خداوند امروز آنقدر خشمگين شده است كه هرگز قبل از اين اين :دهد مي
نشده و بعد از اين نيز هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد. او مرا از آن درخت نهي نمود، 

202Fولي من سرپيچي كردم. گرفتار خودم هستم، خودم، خودم، خودم!

به كس ديگري مراجعه  1
تو اولين رسوالن خدا بر زمين  :گويند كنيد. از نوح كمك بخواهيد. آنها نزد نوح رفته و مي

اي شكرگزار معرفي كرده است. نزد خداوند برايمان شفاعت كن.  ي و خداوند تو را بندههست
خداوند  :دهد ايم؟ نوح جواب مي بيني كه به چه روزي افتاده بيني؟ آيا نمي آيا حال ما را نمي

امروز آنقدر خشمگين شده است كه هرگز قبل از اين اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين 
ام و امروز گرفتارم؛  گونه خشمگين نخواهد شد. من قوم خود را نفرين كردهنيز هرگز اين

اي  :گويند روند و مي خودم، خودم، خودم، به كس ديگري مراجعه كنيد. نزد ابراهيم نزد او مي
ها هستي. نزد خدا برايمان  ابراهيم، تو برگزيده خدا و دوست خصوصي وي در ميان انسان

خداوند امروز  :گويد ايم؟ مي بيني به چه روزي افتاده بيني؟ آيا نمي شفاعت كن! آيا حال را نمي
آنقدر خشمگين شده است كه هرگز قبل از اين اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين نيز 

203Fشود هايش را يادآور مي هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد و دروغ

خودم  :گويد و مي 2

                                           
ده و كاري گويد : نفسي، نفسي، نفسي، يعني گرفتار خودم هستم و گناهم مرا به خود مشغول نمو مي -1

 از من ساخته نيست (م).

به «روايت شده است كه فرمود :  صدر حديث ديگري به روايت عبداهللا بن عباس از رسول خدا -2
گويد من مريضم يا  وقتي مي» خواسته از دين خدا دفاع نمايد ها مي راهيم با هر كدام از آن دروغخدا اب
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اي موسي،  :گويند برويد. نزد موسي رفته و مي گرفتارم، خودم، خودم، خودم، به سوي موسي
تو فرستاده خدايي، خداوند تو را با رساالتش و تكلمش برگزيده است. نزد خدا برايمان 

ايم؟ موسي به آنها  بيني كه ما به چه روزي افتاده بيني؟ آيا نمي شفاعت نما، آيا حال ما را نمي
ه هرگز قبل از اين اينگونه خشمگين خداوند امروز آنقدر خشمگين شده است ك :گويد مي

نشده بود و بعد از اين نيز هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد. من انساني را بدون امر خدا 
ام و امروز خودم گرفتارم، خودم، خودم، خودم، به كسي ديگر مراجعه كنيد. نزد عيسي  كشته

و كلمه او هستي كه آن  صاي عيسي، تو رسول خدا :گويند برويد، به نزد عيسي آمده و مي
را به مريم رسانده و داراي روحي از طرف خدا هستي، خداوند امروز آنقدر خشمگين شده 
است كه هرگز قبل از اين اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين نيز هرگز اينگونه خشمگين 

ويد. كند. به كسي ديگر مراجعه كنيد، به سوي محمد بر نخواهد شد، و او گناهي را ذكر نمي
اي محمد! تو پيامبر خدا و آخرين برگزيدگان هستي،  :گويند آنها به سوي من آمده و مي

خداوند گناهان گذشته و آينده تو را بخشيده است. پس نزد خداوند برايمان شفاعت نما. آيا 
آيم و  ايم؟ من به پا خاسته و به زير عرش مي بيني؟ ببين به چه روزي افتاده حال ما را نمي

افتم. خداوند ذهن مرا بازكرده و اذكار و نيايشي را به من الهام  خداوند به سجده مي براي
اي محمد، سرت را بلند  :فرمايد كند كه تا به حال به كس ديگري ياد نداده است. سپس مي مي

 :گويم شود و شفاعت كن كه قبول خواهد شد. مي كن و درخواست كن كه پذيرفته مي
اي محمد،  :شود . پروردگارا! امتم، امتم. پروردگارا! امتم، امتم. گفته ميپروردگارا! امتم، امتم

كساني از امتت كه هيچ حساب و كتابي ندارند را از در سمت راست وارد بهشت بگردان و 
قسم به كسي كه جان من در  :آنها در ديگر ابواب بهشت با ديگران مشتركند. سپس گفت

                                                                                                             
ها را شكسته است يا وقتي كه نزد پادشاه مصر همسر خود را به  گويد : بت بزرگ، ديگر بت وقتي مي

 دفاع از حق بوده است واهللا اعلم.اش جهت  كند، همه عنوان خواهر معرفي مي
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هاي در بهشت همچون فاصله بين مكه و هجر يا  توندست اوست، فاصله بين دو ستون از س
 .204F1»باشد فاصله بين مكه و بصري مي

 براي همه مؤمنان  صشفاعت پيامبر اكرم
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي مسلم از ابوهريره

كند و من  هر پيامبري دعايي مستجاب دارد كه خداوند طبق دعايش به او عطا مي«
 .»ام عت امتم در قيامت نگه داشتهدعايم را جهت شفا

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از ابوهريره
ام دعايم را جهت شفاعت امتم  هر پيامبري دعايي دارد و من انشاءاهللا تصميم گرفته«

 .205F2»سازم در روز قيامت ذخيره مي
كند كه  ت ميالل عنزي روايامام بخاري در كتاب توحيد در صحيحش از معبدبن ه

 فرمود:
بن مالك رسيديم و ثابت  با گروهي از مردم بصره به دور هم جمع شده و خدمت انس

بناني را با خود برده تا در مورد حديث شفاعت از ايشان سؤال نمايد. او در قصرش نماز 
گزارد. بعد از استئذان وارد شديم. او بر بسترش نشسته بود. به ثابت گفتيم: قبل  ضحي مي

حديث شفاعت، هيچ سؤالي از او نكن. گفت: اي ابوحمزه! اين برادران بصري از  از
 است كه: به من خبر داده صپرسند. فرمود: محمد حديث شفاعت مي

گويند: برايمان نزد خدا  زنند، نزد آدم آمده و مي روز قيامت مردم در يكديگر موج مي«
يم برويد كه او خليل الرحمن دهد، اين كار من نيست. نزد ابراه شفاعت كن پاسخ مي

دهد: اين كار من نيست نزد موسي برويد كه او  است. نزد ابراهيم آمده و او پاسخ مي
دهد: اين كار من نيست، نزد عيسي برويد كه  اهللا است. نزد موسي آمده و او پاسخ مي كليم

                                           
 يث در صحيحين نيز وارد شده است.داين ح -1

 اند. كرده در صحيحين نيز ذكر شده است و احمد و مسلم از جابربن عبداهللا نيز روايت -2
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ست نزد محمد گويد: اين كار من ني اهللا است. نزد عيسي آمده و او مي اهللا و كلمه او روح
خواهم و  گويم: اين كار من است. از خداوند اجازه مي برويد. آنها نزد من آمده و من مي

كند تا او را ستايش نمايم، كه اكنون در  فرمايد و اذكاري را به من الهام مي او اجازه مي
 افتم، گفته كنم. سپس در مقابلش به سجده مي خاطرم نيست، با آن الفاظ او را ستايش مي

شود: اي محمد، سرت را بلند كن. بگو شنيده خواهي شد و درخواست كن پذيرفته  مي
شود:  گويم: پروردگارا! امتم، امتم، گفته مي گردد. مي شود و شفاعت كن كه قبول مي مي

برو و هر كس كه به اندازه يك دانه جو ايمان در قلب دارد را از آتش خارج نما و همين 
افتم و  كنم و به سجده مي برگشته و با همان اذكار او را ستايش ميكنم. سپس  كار را را مي

گويد: اي محمد، سرت را بلند كن، بگو شنيده خواهي شد، درخواست كن پذيرفته  مي
 گويم: گردد. مي شفاعت كن قبول ميشود،  مي

اي يا  شود: برو و هر كس كه در قلبش به اندازه ذره پروردگارا! امتم، امتم. گفته مي
كنم، سپس برگشته و با  دلي از ايمان وجود دارد را از آن خارج نما. همين كار را ميخر

گويد: اي محمد، سرت را بلند  افتم، مي كنم و به سجده مي همان اذكار او را ستايش مي
گردد.  شود، شفاعت كن قبول مي كن، بگو شنيده خواهي شد، درخواست كن پذيرفته مي

206Fشود: برو و هركس كه كمترين و كمترين متم، گفته ميگويم: خداوندا! امتم، ا مي

اندازة  1
 كنم. خردلي از ايمان در دل دارد را از آتش بيرون بياور و همين كار را مي

گويد: وقتي از منزل انس خارج شديم، به بعضي از دوستان  معبد، راوي حديث، مي
207Fن شده استگفتم: چه خوب است سري به حسن بصري، كه در منزل ابوخليفه پنها

2 ،
بزنيم و حديث انس را برايش بازگو نماييم. به نزد او رفته و سالم نموديم و او اجازه 

ايم. او حديثي را  بن مالك آمده ورود داد. به او گفت: اي ابوسعيد، از نزد برادرت انس

                                           
 هاي بخاري سه بار تكرار شده است. تكرار جهت تأكيد است و در بعضي از نسخه -1

ود را مخفي كرده زارهاي وي خبن يوسف و آ امام حسن بصري، تابعي معروف كه از ترس ظلم حجاج -2
 بود.
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ايم. گفت: خوب بگو و ما نيز حديث را تا آخر برايش بازگو  برايمان گفته كه قبالً نشنيده
نموديم. گفت: خوب ادامه بده. گفتيم: همين؛ چيز ديگري نگفته است. گفت: بيست سال 

دانم  پيش زماني كه هنوز جوان بود، اين حديث را برايم روايت كرده است و حال نمي
فراموش كرده يا ترسيده كه بيش از حد شما را اميدوار سازد. گفتيم: اي ابوسعيد! برايمان 

ي واقعاً عجول است، هدف من از گفتن اين مطلب جز تكميل بگو، خنديد و گفت: آدم
سپس براي بار «فرمود:  صتواند باشد. او گفت كه رسول خدا حديث چيز ديگري نمي

شود:  افتم، گفته مي كنم و به سجده مي گرديم و با همان اذكار او را ستايش مي چهارم برمي
شود،  واست كن پذيرفته مياي محمد! سرت را بلند كن، بگو شنيده خواهي شد، درخ

را » االاهللا الاله«گويم: خداوندا در تمامي كساني كه كلمه  گردد. مي شفاعت كن، قبول مي
گويد سوگند به عزت و جالل و كبريا و عظمتم  اند به من رخصت بفرما، خداوند مي گفته

208Fآورم را گفته باشد، از آن بيرون مي» االاهللا الاله«هر كس كلمه 

1. 
209Fد از ابونضرهامام احم

كند كه گفت: ابن عباس بر منبر بصره برايمان خطبه  روايت مي 2
 فرمودند: صخواند و گفت: رسول خدا

هر پيامبري از پيامبران گذشته مستحق دعايي بوده كه آن را در دنيا به كار بسته است و من 
آدم هستم و  ام. من در قيامت سرور بني دعايم را جهت شفاعت امتم در قيامت ذخيره نموده

شود و هيچ افتخاري  هيچ افتخاري نيست، و اولين كسي هستم كه زمين از رويش برداشته مي
گيرند و هيچ افتخاري  هاي بعد از او همگي زير پرچم من قرار مي نيست، آدم و همه انسان

 ستان من است و هيچ افتخاري نيست.نيست و پرچم حمد و ستايش در د
بياييد نزد آدم رفته و از او  :گويند گرداند. مردم به همديگر مي يخداوند قيامت را طوالني م

بخواهيم نزد خدا برايمان شفاعت كند تا او قضاوت را شروع نمايد. نزد آدم آمده و به او 
اي آدم! تو كسي هستي كه خداوند تو را با دستانش خلق نموده و در بهشت جاي  :گويند مي

                                           
 اند. يز اين حديث را روايت نمودهمسلم و احمد ن -1

 باشد. مش منذربن مالك بن قطعه ميابونضره يكي از تابعين است كه نا -2
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آورده است. نزد خداوند برايمان شفاعت كن تا قضاوت را ات در داده و فرشتگان را به سجده
اين كار من نيست، من به خاطر اشتباهم از بهشت رانده  :گويد شروع نمايد. او در جواب مي

ام و امروز فقط به خودم مشغول هستم. نزد نوح اولين رسوالن برويد و حديث را ادامه  شده
نزد خداوند برايمان شفاعت كن اي محمد!  :ويندگ نزد من آمده و مي :داده تا جايي كه فرمود

دهم: اين كار من است، ولي بايد صبر نمود تا اينكه به هر  تا بينمان داوري كند. جواب مي
كس كه بخواهد و راضي باشد اجازه دهد، پس از آن هر گاه خداوند اراده كند بين بندگانش 

ايند؟ ما آخرين و اولين هستم، ما دهد: احمد و امتش كج به قضاوت بنشيند، منادي ندا مي
هاي ديگر راه را  ها در دنيا و اولين ملتي هستيم كه محاسبه خواهيم شد، ملت آخرين ملت

گويند:  گذريم. آنها مي كنند و ما با اعضايي نوراني بر اثر وضو از كنارشان مي برايمان باز مي
روم و حديث را  در بهشت ميعجيب است انگار همه آحاد اين ملت پيامبرند. پس از آن من 

 داد. همچون دو حديث گذشته ادامه 

 شفاعت براي مرتكبين گناهان كبيره 
اطالع  احاديث كثيري در اين باب روايت شده كه ظاهراً خوارج و معتزله از آن بي

اند و اين باعث شده كه آنها اين نوع شفاعت را قبول نداشته باشند و دانسته يا  مانده
 ل احاديث صحيح نبوي قد علم كنند.قابندانسته در م

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بن مالك امام احمد از انس
 .210F1»شفاعتم براي اهل كبائر از امتم«

 اين آيه را تالوت نمود: صكند كه رسول خدا بيهقي از جابربن عبداهللا روايت مي

﴿ َۡ َُِۡهِۦ ُم َۡ ّۡ َل تََ�ٰ َوُهم ّاِ َۡ � ِّ  لَِم
َّ  .]28[األنبياء:  ﴾فُِتونَ ِِ

                                           
س، اين ابوداود و ابوبكر بزاز در مسندش و ابويعلي موصلي و طبراني در معجم كبير از ابن عبا -1

 اند. حديث را روايت نموده
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كنند مگر براي آن كسي كه بدانند خدا از او خشنود  و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي«
 .»است و هميشه از خوف خدا ترسان و هراسانند

 سپس فرمود:
 .211F1»و اين همان شفاعت من براي اهل كبائر از امتم است«

 بيهقي گويد:
ت در اهل كبائر از خصوصيات رسول ظاهر اين حديث مستلزم اين است كه شفاع

كنند و  است و فرشتگان در گناهان صغيره و باال بردن درجات بهشتيان شفاعت مي صخدا
گيرنده، رضايت خداوند از  شايد هدف از ذكر آيه بيان اين نكته باشد كه مهمترين شرط شفاعت

عبارت ديگر ايمانش است. هر چند گناهاني بزرگ به جز شرك را مرتكب شده باشد. به 
 گز به شرك و كفر راضي نخواهد شد.داللت آيه، نفي شفاعت كفار است. چون خداوند هر

 شفاعت در باال بردن درجات بهشتي
اند. هر چند تمامي انواع ديگر شفاعت را عليرغم  معتزله اين نوع شفاعت را قبول كرده

 متعدده رد نموده و قبول ندارند. روايات
 وايت ابوموسي اشعري ثابت است كه:حديث به ردر صحيحين و ديگر كتب 

212Fوقتي عمويش ابوعامر در غزوه اوطاس

به شهادت رسيد و او اين خبر را به رسول  2
 داد، آن حضرت وضو گرفته و دو دست خود را باال برده فرمود:  صخدا
خداوندا! ابوعامر را مورد بخشش قرار بده و در قيامت او را باالتر از بسياري از «
 .213F3»قات محشور بگردانمخلو

                                           
 گويد : اين حديث صحيح است. مي كمحا -1

 اند. مسلمانان در آن جنگي داشته دشتي در سرزمين هوازن كه -2

براي ابوموسي اشعري نيز اين چنين دعا كرده است. خداوندا! عبداهللا  صدر اين حديث رسول خدا -3
 در قيامت جايگاه خوبي عطا فرما. بن قيس را ببخش و به او
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نقل شده است كه وقتي   سلمه نقل شده است كه وقتي ابوسلمه و همين مطالب از ام
 فرمودند: صوفات نمود رسول خدا  ابوسلمه

شدگان باال ببر و  خداوندا! ابوسلمه را مورد مغفرت قرار بده و درجاتش را در هدايت«
غفرت خود بگردان و قبرش را وسعت نسل او در آيندگان حفظ نما، و ما و او را شامل م

 .214F1»داده و آن را نوراني گردان
اند و  بعضي از دانشمندان، از جمله قاضي عياض، نوع ديگري از شفاعت را ذكر نموده

 گردند. ه بدون حساب وارد بهشت ميآن شفاعت در حق گروهي است ك
ذكر نكرده  در بدايت امر مستندي براي اين نوع شفاعت نيافتم و قاضي نيز دليلي

خواهد كه از خدا  مي صاست. سپس حديث عكاشه بن محصن كه در آن از رسول خدا
گردند  بخواهد او را از جمله هفتاد هزار نفري قرار دهد كه بدون حساب وارد بهشت مي

ين را به ياد آوردم و آن را با اين مطلب مناسب يافتم چه بسا كه اين حديث در صحيح
  اعلم.به ثبت رسيده است واهللا

نوعي ديگر از شفاعت را ذكر نموده است و آن » التذكره«ابوعبداهللا قرطبي در كتاب 
شفاعت آن حضرت در مورد عمويش ابوطالب است كه خداوند عذابش را تخفيف دهد 

مويش را نزدش ياد و به حديث ابوسعيد خدري در صحيح مسلم استناد نموده كه وقتي ع
 نمودند، فرمود:

در قيامت به كارش آيد و در اندكي از آتش كه به قوزكش رسيده و شايد شفاعتم «
 ».آورد قرار گيرد ش را به جوش ميمغز

 ر گفته شود كه خداوند فرمود است:گويد: اگ قرطبي مي

ٰفِعَِ� ﴿ َّ َٰعُة �ۡ ََ  .]48[المدثر:  ﴾٤َ�َمخ تَاَفُعُهۡم َش

                                           
 شده است. ديث در صحيح مسلم روايتح -1
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الحان) به ايشان سودي ديگر شفاعت ميانجيگران (اعم از فرشتگان، پيامبران و ص«
 .»بخشد نمي

بايد گفت: آيه در مورد خروج از جهنم است و اين شفاعت در تخفيف عذاب است 
 نه خروج از جهنم. پس منافاقي ندارد. 

 شفاعت غير پيامبران 
روايت  صدر صحيح مسلم از حديث عطاءبن يسار از ابوسعيد خدري از رسول خدا

 شده است كه فرمودند:
اند، با اصرار فراوان در مورد  بينند كه نجات يافته ن از آتش رها شده و ميوقتي مؤمنا«

گويند: خداوندا! اين  پردازند و مي اند با خدا به مناقشه مي برادرانشان كه به جهنم رفته
اند. گفته  نموده اند و حج كرده و با ما جهاد مي گرفته برادران با ما نماز گزارده و روزه مي

و هر كسي كه در قلبش به اندازه يك دينار ايمان وجود دارد را از جهنم  شود: برويد مي
اي نيز  گويد: حتي اگر ذره گويد: به اندازه نصف دينار سپس مي خارج سازيد. سپس مي

 .»ايمان در دلش وجود داشت، آنها را خارج سازيد
 خواستيد اين آيه را تالوت كنيد: گويد: اگر ابوسعيد خدري مي

﴿ َ َّ �ٖ  ِِّن � َّ َُۡتخَل َذ ۡاقُِم ِا َّ  ََ َُ َحَسَاةٗ    ًرا َعِايمٗ يَُ�ٰعِۡفَهخ َو�ُ  �ن تَ َۡ
َ
ُّۡه أ  ﴾٤خ ۡنِو ِاّ ّ�ُ

 .]40[النساء: 
دارد و اگر كار نيكي سر زند آن را چندين برابر  اي ظلم روا نمي خداوند به كسي ذره«

 .»كند گرداند و از سوي خود پاداش بزرگي عطا مي مي
 دهد: عد از اين خداوند ندا ميب
اند.  اند، مؤمنان نيز شفاعت كرده اند، پيامبران نيز شفاعت كرده فرشتگان شفاعت كرده«

حال فقط ارحم الراحمين مانده است كه شفاعت نمايد، گروهي از اهل جهنم را در قبضه 
م بيرون گيرد و آنها را عليرغم اينكه هيچ عمل صالحي در پرونده ندارند، از جهن مي
اي به نام رودخانه زندگي  اند، آنها را در رودخانه آورد و چون مثل زغال سوخته شده مي
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رويند و  در دهانه بهشت انداخته و همچون رويش دانه در مسير سيالب ديگر بار مي
وار از آن بيرون آمده در حالي كه بر گردنشان مهري زده شده كه بهشتيان آن را  مرواريد

و ثوابي به گويند: اينان آزادشدگان خدايند كه آنها را بدون هيچ عمل نيك  شناخته و مي
 بهشت وارد نموده است.

شويد و هر آنچه مشاهده كرديد، مال خود  گويد: به بهشت داخل  خداوند به آنها مي
اي به هيچ يك از  گويند: خداوندا! نعمت و عطايي را كه به ما بخشيده شماست. مي

گويند:  ام. مي داشته . خداوند مي گويد: من بهتر از اين نيز برايتان نگه اي مخلوقات نداده
 فرمايد: ين وجود دارد؟ خداوند ميخداوندا! چه چيزي بهتر از ا

 .215F1»رضايت و خشنودي من. من هرگز بعد از اين، بر شما خشم نخواهم گرفت«

 حوض نبوي در قيامت : فصل سيزدهم

وارد  صمتفاوت در وجود حوض پيامبر اكرماحاديث متواتر متعددي با سندهاي 
اند، باشد  اي مبتدعان گمراه خواسته يا ناخواسته آن را منكر شده شده است. هر چند عده

كه انكارشان باعث شود شرف حضور بر آن را به دست نياورند و به گفته بعضي از 
منكرين  و اگر» هر كسي كرامتي را تكذيب كند به آن نخواهد رسيد«دانشمندان سلف 

افكندند، به ناچار  حوض، قبل از انكار، به احاديثي كه روايت خواهيم كرد نظري مي
216Fداشتند دست از انكار برمي

2. 
روايت شده است. از جمله:  صاين روايات از جمع كثيري از اصحاب رسول خدا

بن عبدالمطلب، براءبن عازب، يزيدبن   بن علي، حمزه بن مالك، حسن  بن كعب، انس ابي

                                           
امام طحاوي انواع ديگري از شفاعت، از جمله شفاعت آن حضرت در مورد كساني كه اعمال نيك و  -1

رد جهنم نشوند را ذكر نموده اند بر اينكه وا گردد و كساني كه مستحق جهنم شده بدشان يكسان مي
 است.

نها بر انكار خود اصرار توان گفت : شايد نيز با وجود وضوح و صراحت همه روايات باز هم آ مي -2
 رزيده و به عناد خود ادامه دهند.و
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، جابر بن سمره، جابربن عبداهللا، جريربن عبداهللا صحبيب، ثوبان خدمتكار رسول خدا
بن اليمان، زيد بن ارقم، عبداهللا بن عباس،  بجلي، حارثه بن وهب، حذيفه بن اسيد، حذيفه

عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عمروبن العاص، عبداهللا بن مسعود، عتبه بن عبدالسلمي، 
تورد، عقبه بن عامر الجهني، نواس بن سمعان، ابوامامه باهلي، بن مضعون، المس عثمان

ابوبرزه اسلمي، ابوبكره نفيع بن حارث، ابوذر غفاري، ابوسعيد خدري، خوله بنت قيس، 
سلمه و همسر حمزه عموي  المؤمنين، ام ابوهريره دوسي، اسماء بنت ابوبكر، عايشه ام

 بن كعب روايت نموده است. از ابي كه صرسول خدا
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام بخاري از ابوهريره روايت مي

  .217F1»هاي بهشت است و منبرم بر حوض قرار دارد مابين منزل و منبر من باغي از باغ«
 كند كه گفت: طاءبن سائب روايت ميابوداود طيالسي از ع

سعيد  بن دثار از من پرسيد: نظر سعيد بن جبير در كوثر چه بوده است؟ گفتم: محارب
 ه كوثر به معناي خير فراوان است.نمود ك بن جبير از ابن عباس نقل مي

 :گويد اين رأي ابن عباس يعني چه؟ در صورتي كه عبداهللا بن عمر مي :محارب گفت
 :فرمودند صنازل گرديد، رسول خدا» الكوثر«وقتي سوره 

ن دارد، آن رودي است در بهشت كه دو طرفش طالست، بر مرواريد و ياقوت جريا«
 .218F2»تر و آبش از برف سفيدتر است اش از عسل شيرين خاكش از مشك خوشبوتر و مزه

 صكنند كه رسول خدا بخاري و مسلم از عبداهللا بن عمروبن العاص روايت مي
وسعت حوضم به مسافت يك ماه است، آبش از شير سفيدتر و از مشك «فرمودند: 

بنوشد  ان است. هر كس يك بار از آنهايش به اندازه ستارگان آسم خوشبوتر و كوزه
 .»هرگز تشنه نخواهد شد

                                           
 ين روايت شده است.اين حديث به طرق مختلفي در صحيح -1

 ديث را حسنِ صحيح ذكر نموده است.به روايت بيهقي و ترمذي. ترمذي درجه ح -2
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هاي حوض چگونه  ! ظرفصكند كه گفتم: اي رسول خدا مسلم از ابوذر روايت مي
هايش از تعداد  است؟ فرمودند: سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، ظرف

ز بهشت بر ستارگان و سيارگان آسمان در شب تاريك و صاف بيشتر است، دو ميزاب ا
شود، كسي كه از آن بنوشد ديگر تشنه نخواهد شد، عرض همچون طولش به  آن وارد مي

 تر است. ر سفيدتر و از عسل شيرينامتداد عمان تا ايله وسعت دارد، آبش از شي
از منزل خارج  صكندكه روزي رسول خدا بخاري از عقبه بن عامر جهني روايت مي

ون نماز ميت خوانده سپس بر منبر باال رفته و گشته و بر شهيدان احد نمازي همچ
شوم و بر شما ناظر خواهم بود. به خدا سوگند!  قبل از شما بر حوض وارد مي«فرمودند: 

هاي زمين به من سپرده شده (يا كليدهاي  كنم، كليد گنجينه من حاال حوضم را مشاهده مي
كه بر سر دنيا با همديگر  ترسم ترسم كه بعد از من مشرك شويد، ولي مي زمين)، من نمي

 .»جدال نماييد
من در حوض بر شما «مسلم نيز اين حديث را روايت كرده و لفظش چنين است: 

ترسم كه بعد از من مشرك  افتم، عرض به مسافت ايله و جحفه است و من نمي پيش مي
ترسم كه بر سر آن جدال كرده و همديگر را بكشيد و  شويد وليكن از دنيا بر شما مي

 .»شويد هاي پيشين هالك همچون ملت
 ديدم. را بر منبر مي صگويد: اين آخرين باري بود كه رسول خدا عقبه مي

غنائم حنين را  صدر صحيحين از عبداهللا بن زيد ثابت شده كه وقتي رسول خدا
تقسيم نموده و بيشتر آن را در اختيار سران قريش و عرب قرار داد، انصار از اين عمل 

 خن گفت و يكي از سخنانش اين بود:با آنها س صد كه پيامبر خداناراحت شدن
نكه بر سر حوض بر هايي خواهد شد، شكيبا باشيد تا اي بعد از من به شما نامهرباني«

 .»من وارد شويد
كند كه رسول  روايت مي بن سعد ساعدي حازم از سهل بخاري از طريق ابي

 فرمودند:  صخدا
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نوشد و هر كس  گيرم. هر كس بر من گذرد از آن مي من در حوض بر شما پيشي مي«
شناسند  بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. گروهي كه من آنها را شناخته و آنها نيز مرا مي

 .»شود خواهند بر من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگيري مي مي
اقعاً عياش اين حديث را از من شنيد و به من گفت: آيا و بن ابي ابوحازم گويد: نعمان
دهم كه من اين حديث را از  اي؟ گفتم: آري. گفت: گواهي مي اينگونه از سهل شنيده
 ام كه اينگونه آن را ادامه داد: ابوسعيد خدري شنيده

داني آنها بعد از تو چه كارها  شود: تو نمي گويم: اينان از امتم هستند. گفته مي مي«
 .»ن منحرف شده استسي كه بعد از مگويم: نابود باد، ك اند؟ مي كرده

 فرمودند: صكند كه رسول خدا ابويعلي از ثوبان روايت مي
زنم تا  زنم. آنها را با عصا مي من در گوشه حوضم مردم را جهت ورود اهل يمن پس مي«

ام تا  از اينجا كه من ايستاده« :و از وسعت حوض پرسيده شد، كه فرمودند :جا باز شود. گفت
219Fعمان

باشد و وقتي در مورد آبش از ايشان پرسيده شد  دوداً يك ماه ميكه تقريباً مسافت ح 1
تر است، دو ميزاب كه از بهشت سرچشمه  آبش از شير سفيدتر است، از عسل شيرين« :فرمودند

 .»ريزند گرفته و يكي از طال و ديگري از نقره است به آن مي
 كند كه گفت: وقاص روايت مي ن ابيمسلم از عامربن سعدب

وسط غالمم نافع به جابربن سمره نوشتم كه مرا از آن چيزي كه از رسول اي ت نامه
من قبل از همه بر «گفت:  ام كه مي اي باخبر ساز، در جواب نوشت: شنيده شنيده صخدا

 .220F2»سر حوض هستم
 كند كه فرمودند: روايت مي صابويعلي از جابربن سمره از رسول خدا

                                           
 شور اردن در جوار فلسطين اشغالي.پايتخت ك -1

اند. امام احمد نيز آن  ز جنب بن عبداهللا بجلي نيز روايت كردهاين حديث را بخاري، مسلم و احمد ا -2
 وايت كرده است.را از طريق سفيان بن عيينه ر
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ن آن همچون مسافت بين صنعاء و ايله رسم، بعد طرفي من قبل از شما به حوض مي«
 .221F1»باشد، ظروفش همچون ستارگان آسمانند مي

در مورد  صكنند كه رسول خدا بخاري و مسلم از حارثه بن وهب خزاعي روايت مي
 .»ن مسافت بين مدينه و صنعاء استهمچو«حوض فرمودند: 

 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از انس روايت مي
دو طرف حوضم، همچون مسافت بين مدينه و صنعاء است يا همچون  مسافت بين«

 .222F2»مسافت بين مدينه و عمان است
 فرمودند: صكند كه رسول خدا بخاري از عبداهللا بن عمر روايت مي

 .223F3»پيش روي شما حوضي است كه از جرباء تا أذرح امتداد دارد«
 در بعضي از روايات آمده است:

از جرباء تا أذرح امتداد دارد (دو روستا در منطقه پيش روي شما حوضي است كه «
 هاي آن به تعداد ستارگان آسمان بوده كه هر كسي بر آن وارد شده و از شام هستند) ابريق

 .»آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا بن مالك روايت مي بخاري از انس

224Fاندازه حوضم همچون مسافت بين ايله«

هاي آن به  نعاء در يمن بوده و ظرفو ص 4
 .225F5»تعداد ستارگان آسمان است

                                           
 مسلم نير روايت كرده است. -1

 مسلم نيز روايت كرده است. -2

اند. أذرح : شهري است از شهرهاي شام و جرباء روستايي است در  احمد و مسلم نيز روايت كرده -3
 روز فاصله است اشتباه كرده است. قاموس محيط آمده است. آنكه گفته بين او دوقرب آن. در 

با بقيه  1948شهري است در فلسطين اشغالي در امتداد خليج عقبه معروف به ايالت كه از سال  -4
 ها درآمده است. ه اشغال صهيونيستشهرهاي فلسطين ب

 مسلم نيز روايت كرده است. -5
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اسم، ازمن دور شن آيند. همين كه آنها را مي در حوض گروهي از اصحابم به سويم مي«
 گويم: شوند، مي مي

 .226F1»اند داني بعد از تو چه كرده شود: تو نمي يارانم، گفته مي
227Fچرتي زد صل خداكند كه رسو بن مالك روايت مي امام احمد از انس

. سپس در 2
فرمودند:  صخنديد؟ رسو ل خدا حال لبخند سر مبارك را بلند كرده به او گفتند: چرا مي

را تا آخر قرائت نمود. سپس فرمود: » الكوثر«اي بر من نازل شد و سوره  هم اكنون سوره
اوان دانيد كوثر چيست؟ رودي است كه خداوند در بهشت به من داده است. خير فر آيا مي

هايش به تعداد ستارگان است، بعضي از  شوند، ظرف دارد، در قيامت امتم بر آن وارد مي
شود: تو  گويم: پروردگارا! او از امت من است. گفته مي شوند. مي افراد از آن رانده مي

 .228F3»اند داني بعد از تو چه كرده نمي
 در روايتي آمده است:

ست، خير فراوان دارد، آن حوض من رودي است كه خداوند به من وعده داده ا«
 .229F4»شوند است كه امتم در قيامت بر آن وارد مي

گيرند، به حوض سرازير  منظور اين است كه دو ميزاب كه از كوثر سرچشمه مي
شوند و حوض در صحراي محشر قبل از پل صراط قرار دارد، چون مرتدين از آن  مي

 ».هند گذشتشود طبيعتاً آنها هرگز از صراط نخوا رانده مي
 كند كه فرمودند: روايت مي صابوهريره از رسول خدا

                                           
 .لم از انسبه روايت بخاري و مس -1
هاي نزول وحي بر آن حضرت، سكوت وي همراه با تغيير حالت و عرق كردن شديد  يكي از حالت -2

 شناختند. كه اصحاب كرام آن را مياو بود 

 اند. اود و نسائي نيز روايت كردهمسلم، ابود -3

 اين لفظ مسلم است. -4
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تر  مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است. از برف سفيدتر و از عسل شيرين«
زنم همانطوري كه  هايش از تعداد ستارگان بيشتر است. من مردم را پس مي است، و ظرف

! آيا ما را در آن صاي رسول خدا :تندسازد. گف انسان شتران ديگران را از حوضش دور مي
اي  هاي شما با ديگران متفاوت است. شما با چهره آري، چهره :روز خواهي شناخت؟ فرمود

 .»شويد نوراني و دست و پايي درخشان، بر اثر وضو بر من وارد مي
 كند كه گفت: روايت مي صهمسر نبي اكرم لسلمه  از ام  مسلم

چيزي نشنيده  صشنيدم هر چند از رسول خدا مي در مورد حوض چيزهايي از مردم
شنيدم كه  صبودم تا روزي كه كنيركم مشغول شانه زدن موهايم بود. از رسول خدا

فرمود: اي مردم! به كنيرك گفتم: برو كنار. كنيرك گفت: مردان را خوانده است نه زنان! 
 فرمودند: صگفتم: من از جمله مردم هستم. رسول خدا

شوم، دوست ندارم كسي از شما بر من وارد شود  بر حوض وارد مي من قبل از شما«
ولي همچون شتر سركش از من رانده شود و وقتي علت را بپرسم، به من گفته شود: تو 

 .230F1»گويم: نابود باد! اند؟ در جواب مي داني بعد از تو چه كارهايي كرده نمي
ين حوض عظيم و آبگير از جمله اين احاديث كه به حد تواتر رسيده است، اوصاف ا

توان گفت حوضي است كه از نهر كوثر در بهشت  گردد كه در يك جمله مي مثال معلوم مي بي
تر از عسل و خوشبوتر از مشك  تر از يخ، شيرين سرچشمه گرفته و آبش سفيدتر از شير، خنك

 ».گرفته و طول و عرضش يكسان است بوده كه در مساحتي بسيار زياد قرار
 د:گوي قرطبي 

هاي مختلف در تعيين مسافت حوض از طرف رسول  بعضي گمان مي كنند كه مثال
نوعي اضطراب در حديث است. در صورتي كه چنين نيست؛ زيرا  صاكرم

در چند مورد اين مطالب را بيان نموده و بنا بر آگاهي مخاطبين از شهرهاي  صاهللا رسول

                                           
تدعين و نوآوران در دين است از مب صسول اكرمنسائي نيز روايت كرده است. نابود باد : عالمت بيزاري ر -1

 (م).
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حديثي صحيح طول و عرض  زده است. هر چند در هايي براي آنها مي مختلف مثال
 ماه در يك ماه تعيين نموده است. حوض را مسافت يك

 گويد: او در ادامه مي
هرگز به ذهنت خطور نكند كه اين مسافت در اين زمين است، بلكه بعد از دگرگوني 

باشد: آنجايي كه نه خوني ريخته شده و نه بر آن به كسي  اين زمين در صحراي محشر مي
 ت.مي روا شده اسظل

 پل صراط بر فراز جهنم : فصل چهاردهم

شوند، وارد تاريكي قبل از صراط  بعد از اينك مردم از موقف قيامت خالص مي
گردند. صراط پلي است كه بر باالي جهنم زده شده است. چنانكه در حديث عايشه  مي

شوند،  ون ميها دگرگ پرسيده شد: وقتي زمين و آسمان صآمده است كه از رسول خدا
 دم كجايند؟ فرمود:مر

 ».در تاريكي قبل از پل«
گردند و مؤمنان پيشي گرفته و آنها باز  در اينجاست كه منافقان از مؤمنان خدا مي

 گردد. ع رسيدن آنها به مؤمنان ميشود كه مان مانند و ديواري زده مي مي
 فرمايد: خداوند تعالي مي

﴿ َ ََ تََرٰ �لُۡمۡناِاَِ� َو�لُۡمۡناَِ�ِٰ  � ََ يَۡو ٮُٰ�ُم �ۡ�َۡو َ ُۡ ُ يَۡ�ٰاِِهم  ۡ
َ
يِۡديِهۡم َونِ�

َ
َُُهم َ�ۡ�َ � ۡسَ�ٰ ُّو

َۡۡعِايُم  ََ ُهَو �َۡۡفۡوُز � ِ َّ �ِيَهخ  َ�ٰل ي ِ ِۡ َّۡ�ُٰر َشٰ
َ
ّ�ٰٞ  َ�ۡرِي ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ� ُتوُل �لُۡمَ�ٰفُِتوَن  ١ََ َّ  ََ يَۡو

ْ �ُّاُروَّ  اَاُاوا ٍَ  َّ ي ِ َّ ِ ُٰ  ل َٰ �ٱ َو�لُۡمَ�ٰفِ َٗ ْ ُّو َِمُسوا ِۡ ۡم فَل ُُ ٍَ إ ا ََ ْ َو ُعوا َِ َۡ ۡم �ِيَل � ُُ َۡ ِاّ ّهوَِ خ َ�ۡتَُبِ
 َُ َۡۡعَذا ۢ َِخِرُاُهۥ �ِيهِ �لرّۡ�َُة َوَ�ِٰهُرهُۥ اِّ قَِبقِهِ � َُ َۡۡاُهم ُِۡسوَٖ ّ�ُۥ َِخ َِ ََ لَۡم  ١فَُ�ِ

َ
َاخُدوَ�ُهۡم � ُّ

َِاّ  ٰ ٰ َوَ� ََ َِ ْ ه َُّ�ّ ّاَعُ�ۡمٱ قَخلُوا َِ َاخ
َ
ُُۡم وََغّرتُۡ�ُم �ۡ� تَۡب َۡ ُُۡم َو� ُۡ ُّفَسُ�ۡم َوتََرّن

َ
ُُۡم أ َُن ُ�ۡم َ�
 َُ ُرو َۡ ۡۡ � ِ َّ م ِِل ُُ ِ وََغّر َّ ۡمُر �

َ
ٍَ أ إ خ ََ  ٰ ّٓ َّ  ١َح ِي َّ � َّ ََ ِا ََ يُۡنَلُذ اِاُ�ۡم فِۡديَةٞ َو  ََ فَلۡ�َۡو

ٱ ِ�َ َموۡ  َُ َوٮُٰ�ُم �َّخ
ۡ
ْ  َاۡ َفُروا َُ �ُ ُِ ََ �لَۡم  .]15-12[الحديد:  ﴾١َۡٮُٰ�ۡمٱ َونِۡئ
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روزي كه مردان و زنان مؤمن را خواهي ديد كه نورشان پيشاپيش آنان و در سمت «
شويد كه در زير آن  راستشان در تأللؤ و درخشش است، مژده باد كه امروز به بهشتي وارد مي

مانيد و اين پيروزي بزرگ است *  ميبرند و  رودبارها جاري است و جاودانه در آن به سر مي
گويند كمي صبر كنيد تا از نورتان استفاده كنيم.  روزي كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مي

شود: به عقب برگرديد و نوري بيابيد در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده  بديشان گفته مي
رو به عذاب است * منافقان بر  شود كه دري دارد. داخل آن رو به رحمت است و خارج مي

چرا، ولى شما خودتان را در بال «گويند:  مىزنند: مگر ما در دنيا با شما نبوديم  مؤمنان فرياد مي
و ترديد آورديد و آرزوها شما را غرّه كرد تا فرمان خدا آمد و  )امروز و فردا كرديد(افكنديد و 

* پس امرورز نه از شما و نه از كافران هيچ   ت] مغروركننده، شما را درباره خدا بفريف [شيطانِ
غرامتي پذيرفته نخواهد شد، جايگاه شماها آتش دوزخ است، دوزخ پناهگاهتان است و چه بد 

 .»سرنوشتي و چه بد جايگاهي است

ن يُ ﴿
َ
نهُ�ۡم أ ََ وًحخ َعَ�ٰ  ُُ ِ تَۡونَٗة ّّ َّ � �َِِ ْ ْ تُوُنوإا اَاُاوا ٍَ  َّ ِي َّ َهخ � ّه

َ
� َ َ�ّفَِر َعاُ�ۡم َٰ
َّ  َٔ َسّ�ِ  ِي َّ ُ �َِّ�ّ َو� َّ ََ ُ�ۡزِي �  ََ َّۡ�ُٰر يَۡو

َ
ّ�ٰٖ  َ�ۡرِي ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ� ََ ُ�ۡم 

ختُِ�ۡم َوُ�ۡدِلقَ
َخ ُّو ََ تِۡمۡم 

َ
إ � ّنَاخ ََ ُتولُوَن  َّ يَۡ�ٰاِِهۡم 

َ
يِۡديِهۡم َونِ�

َ
َُُهۡم �َۡسَ�ٰ َ�ۡ�َ � ۥٱ ُّو اَاُاواْ َاَعُه إٱ ٍَ َخ ََ َّخ َو�ۡغفِۡر  ََ  ََ ِِّّ

ٍٖ قَِديٞر  ۡ ََ  ِ
ّ ُُ  ٰ  .]8[التحريم:  ﴾٨َ�َ
اي بكنيد شايد پروردگارتان گناهانتان را  اي مؤمنان، به درگاه خدا برگرديد و توبه خالصانه«

هاي بهشتي داخل نمايد كه از زير آن رودبارها روان است،  محو نمايد و بزدايد و شما را به باغ
اند را خوار و ذليل  كار در روزي خواهد بود كه خداوند پيغمبر و كساني كه با او ايمان آوردهاين 
گويند: خداوندا! نو ما را  دارد، نور ايشان در پيشاپيش و در طرف راستشان قرار دارد، مي نمي

 .»كامل گردان و ما را ببخشاي؛ چرا كه تو بر هر چيزي بس توانايي

﴿ َ ُُ َۡح ََ  ََ ِ ّن ََ ََ فََو ّ�ُهۡم َحۡوَل  ُۡحِ�َ ََ َُّم   �َ ِِ ٰ�َ َّ ُِيّٗ ّ�ُهۡم َو�ل َِ َ�ِ  ٦خ َهّاَم 
ََ ِ َُّم 

ّ ُُ ّّ اِّ  �َ
َشده َ�َ �لّر� ِعُِيّٗ 

َ
ُهۡم أ ّه

َ
َحۡ  ٦خ ِشيَعة  � ََ ٰ َِِهخ ِصقِيّٗ َُّم  ََ ۡو

َ
َّ ُهۡم أ ِي َّ ۡعقَُم ِِل

َ
�ن  ٧خ ُّ أ

َّ وَ  ََ ّاِاُ�ۡم ِِ ِ ّن ََ  ٰ
ُۡمٗ اَُِدَهخ  َ�َن َ�َ َُ �ّۡ�ٰقِِمَ� �ِيَهخ َُ  ٧خ خ ّاۡتِضيّٗ َح َّ �ّ�َتواْ ّوََّذ ِي َّ ّم ُ�َاّٱِ �

ُِيّٗ   .]72-68[مريم:  ﴾٧خ َِ
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آوريم و سپس ايشان را  سوگند به پروردگارت هر آينه كافران را همراه با شياطين گرد مي«
شويم * سپس از ميان هر گروهي افرادي را  خته و ذليالنه حاضر ميگردا گرد دوزخ به زانو اند

دانيم كه  اند * سپس ما بهتر مي تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده كشيم كه سركش بيرون مي
شويد  چه كساني براي سوختن در آتش اولويت دارند * همه شما بدون استثناء وارد دوزخ مي

231Fي قطعي از طرف پروردگارتان استاين امري است حتمي و فرمان

سپس پرهيزگاران را نجات  1

 . »سازيم دهيم و ستمگران را ذليالنه در آن رها مي مي
ها اطاعت نآدم و آن شياطيني كه از آ به خودش سوگند ياد كرده است كه بني خداوند

بر زانو نشسته اند همگي را با خواري و ذلت و  داده اند و آنها را مورد پرستش قرار مي كرده مي
 :فرمايد آورد و تا به سزاي اعمالشان برسند. چنانكه مي حول جهنم گرد مي

ٰبَِهخ﴿ َٰ َ َِِ�ٰ كِ ََ ّاةٖ تُۡد
ُ
ه أ ُُ خََِيٗة   ََ ّاةٖ 

ُ
ّ أ ُُ  ٰٰ  .]28: اجلاثية[ ﴾َوتََر

اند، هر ملتي به سوي نامه اعمالش  بيني كه متواضعانه بر زانوها نشسته هر ملتي را مي«

 .»شود خوانده مي
منظور از جاثيه اين است كه آنها ايستاده و شاهد منظره «از ابن عباس روايت شده كه 

چنان كه ». شد اند كه به آن وارد خواهند وحشتناك جهنم بوده، در حالي كه مطمئن شده
 فرمايد: خداوند مي

ٍَا �لُۡمۡجرُِموَن ﴿ ََ َواقُِعوهَ َو ّ�ُهم اه
َ
ََ َ�َااهوإاْ � ِفٗ �َّخ ۡۡ  .]53[الكهف:  ﴾٥خ خ َولَۡم َ�ُِدواْ َ�ۡاَهخ َم

افتند ليكن پناهگاهي  دانند كه ايشان بدان مي بينند و مي گناهكاران آتش دوزخ را مي«
 .»يابند كه از آن فرار كنند نمي

ۡ�ُهم ّاِّ ّاَ�ِن َِعِيدٖ ﴿
َ
�ََ يهاٗ  َِِذا  َۡ ْ لََهخ َ� إ  ١� خ َوزَ�ِ�ٗ َسِمُعوا ْ ِاۡاَهخ َاَ��ٗ �َذا ُۡۡتوا

ُ
خ خ َضّيِتٗ �

 َٗ َُُبو  ََ ِ َتّر�َِ� َدَعۡواْ ُهَاخل َٗ  ١� اه َُُبو  ََ ِٰحدٗ َّ تَۡدُعواْ �ۡ�َۡو ََ  � َٗ َُُبو ََ  ١� � َكُِ�ٗ ا َو�ۡدُعواْ  ِ َ�ٰل
َ
قُۡل أ

                                           
شوند اين است كه مؤمنان بر پل صراط كه بر باالي جهنم  ها وارد جهنم مي منظور از اينكه همه انسان -1

كنند، ولي كفار و منافقان از آن پل عبور نخواهند كرد  كنند را از نزديك مشاهده مي قرار دارد عبور مي
 ند شد واهللا اعلم (م).جهنم خواه و سرازير
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 ٍٗ إ َزا ََ ُُّتوَن  َ�َّۡ  لَُهۡم  ِٓ وُِعَد �لُۡم
ّۡ � ِ ۡۡ ُ ۡۡ ّاُة � ََ  َۡ

َ
�ٗ وَ  َلۡ�ٌ أ ُِ ٍُوَن  ١� َم إ خ ََ َ لُّهۡم �ِيَهخ َاخ �

 ِ ّن ََ  ٰ
َّ  َ�َن َ�َ ِي ِۡ َٗ  ُٔ ا ّاۡ� ََ وَۡعدٗ َشٰ  .]16-12[الفرقان:  ﴾١ و

شنوند  آلود و جوش و خروش آن را مي بيند، صداي خشم هنگامي كه جهنم ايشان را از دور مي«
شوند آنجا مرگ را  دوزخ افكنده مي * و هنگامي كه ايشان با غل و زنجير به مكان تنگي از آتش

كنند * امروز يك بار نه، بلكه بارها و بارها مرگ را آرزو كنيد و  فراخوانده آرزوي نابودي مي
فراخوانيد * بگو: آيا اين سرنوشت دردناك بهتر است يا آن بهشت جاويداني كه به پرهيزگاران وعده 

ايگاه ابد آنان خواهد بود * هر چه بخواهند داده شده است، بهشتي كه هم پاداش آنهاست و هم ج
ها وعده خداوند  در آنجا موجود و براي آنها فراهم است و براي هميشه آنجا خواهند ماند، اين نعمت

 .»اند اي كه تحقق آن را از خدا خواسته بوده، وعده

َِحيَم ﴿ ِۡ ُوّن � َ ََ ُوّ�َهخ َ�ۡ�َ �ۡ�َتِِ�  ٦َۡ َ ََ ِّ �َّعِيِم  َٔ ۡ� َُّم َۡتُ  ٧َُّم َۡ ّّ يَۡوَاِِذ  َع
 ﴾٨قُ

 .]8-6[التكاثر: 
گويم: شما آشكارا و عيان دوزخ را خواهيد  شما قطعاً دوزخ را خواهيد ديد * باز هم مي«

 .»ديد * سپس در آن روز از نازل و نعمت بازخواست خواهيد شد
 د.شون سوگند ياد كرده است كه همه مخلوقات به جهنم وارد مي خداوند

﴿ ََ ِ ّن ََ  ٰ
َّ َواَُِدَهخ  َ�َن َ�َ ُۡمٗ �ن ّاِاُ�ۡم ِِ  .]71[مريم:  ﴾٧خ خ ّاۡتِضيّٗ َح

 گويد: اين سوگندي واجب از طرف خداوند است.  ابن مسعود 
در صحيحين از حديث زهري از سعيدبن المسيب از ابوهريره روايت شده كه رسول 

 فرمودند: صخدا
ش وفات يابند، آتشي به او نخواهد رسيد؛ مگر به اندازه كسي كه سه تن از فرزندان«

 .»رفع سوگند
مفسرين در بيان معنوي حقيقي اين ورود اختالف دارند كه قول راجح چنانچه در 

 ايم، همان عبور از صراط است. ختهتفسير نيز مقرر سا
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را  فرمايد: سپس پرهيزگاران را نجات داده و ستمگران چون در ادامه آيه خداوند مي
 سازيم. ذليالنه در آن رها مي

 ؤمن از جهنم خواهد بود. سپس آية:گويد: تب، پناه م مجاهد مي

َّ َواَُِدَهخ﴿  .]71[مريم:  ﴾�ن ّاِاُ�ۡم ِِ
ابوهريره روايت را تالوت نمود. ابن جرير در تفسيرش حديثي شبيه به اين را از 

 كند كه فرمود: مي
و من نيز با او بودم  بش كه تب كرده بود رفتهبه عيادت يكي از اصحا صرسول خدا
 سپس فرمود:

چشانم تا جايي  فرمايد: اين آتش من است كه من آن را به بنده مؤمنم مي خداوند مي«
 .232F1»آتش آخرت را بگيرد

 كند: عبداهللا بن مسعود روايت مي امام احمد از

َّ َواَُِدَهخ﴿  .]71[مريم:  ﴾�ن ّاِاُ�ۡم ِِ
شوند سپس بر حسب اعمالشان  مردم همگي وارد جهنم مي«ودند: فرم صرسول خدا

 .233F2»آيند از آن بيرون مي
 صكند كه گفت: رسول خدا مبشر، همسر زيد بن حارثه، روايت مي امام احمد از ام

234Fدر منزل حفصه

 فرمودند: 3
كسي كه در غزوه بدر و صلح حديبيه حضور داشته، وارد جهنم نخواهد شد. حفصه 

 ينكه خداوند فرموده:مگر نه ا گفت:

َّ َواَُِدَهخ﴿  .]71[مريم:  ﴾�ن ّاِاُ�ۡم ِِ
 فرمايد: ازه بده، مگر نه بعدش ميدر جواب فرمودند: اج صرسول خدا

                                           
 سندش نيكوست. -1

 فوعاً و موقوفاً روايت كرده است.ترمذي نيز به همين صورت از ابن مسعود مر -2

 .المؤمنين حفصه دختر عمربن الخطاب ام -3



 201  قسمت دوم: روز رستاخيز

 

ُِيّٗ َُ ﴿ َِ َُ �ّۡ�ٰقِِمَ� �ِيَهخ  َّ �ّ�َتواْ ّوََّذ ِي
َّ  .235F1]72[مريم:  ﴾٧خ ّم ُ�َاّٱِ �

كند كه فرمود: پل جهنم بر پا  ه روايت ميامام بخاري در حديث شفاعت از ابوهرير
كند. پيامبران  فرمودند: من اولين كسي هستم كه از آن عبور مي صشود. رسول خدا مي

كنند: خداوندان نجات ده، خداوندا نجات ده، در آن اره يا خارهايي همچون خار  دعا مي
236Fسعدان وجود دارد، آيا خار سعدان

. فرمود: آن صل خداايد؟ گفتند: آري يا رسو را ديده 2
داند، هر كس به  اش و بزرگيش را فقط خدا مي همچون خار سعدان است، ولي اندازه

گردند و گروهي بعد از  شود. گروهي با اعمالشان هالك مي اندازه اعمالش گرفتار مي
 دهند. خدشه خوردن خود را نجام مي

را  صدابخاري بار ديگر در حديث شفاعت از ابوسعيد خدري سخنان رسول خ
گيرد.  كند كه فرمودند: سپس جسر آورده شده و در دو طرف جهنم قرار مي روايت مي

! جسر چيست؟ فرمود: لغزشگاهي كه قدم بر آن استوار نشود، صگفتيم: اي رسول خدا
هاي برنده و درخت خَسك كه در منطقه نجد به نام سعدان  تيز، اره هاي نوك ها و ميخ آهن

ماند، بر آن  رفه با نوي كج دارد كه عابر از آن درامان نميمعروف است و خاري سه ط
گذراده شده است، مؤمن در يك چشم به هم زدن (طرفه العين) يا همچون برق و يا مانند 

كند، گروه به راحتي عبور  باد و يا مثل اسبان تيزرو و يا همچون شترسوار از آن عبور مي
كنند و گروهي نيز با جهنم  ز آن عبور ميكرده و گروهي با كمي سختي و زخم برداشتن ا

237Fنمايد دست و پنجه نرم كرده و تا اينكه آخرين نفر كشان كشان از آن عبور مي

3. 
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا بن اليمان روايت مي مسلم از ابوهريره و حذيفه

                                           
 مسلم نيز روايت كرده است. -1

 بين عرب آن زمان معروف بوده است.سعدان : گياهي است كه خارش در  -2

ها قدر  گيرد و آنجاست كه انسان ندازه اعمالش در آنجا مورد احترام يا اهانت قرار ميهر كس به ا -3
 ود كه كار از كار گذشته است (م).لحظات از دست رفته دنيا را خواهند دانست، ولي چه س
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دم گردد و آنها نزد آ كند، وقتي بهشت به مؤمنان نزديك مي خداوند مردم را جمع مي«
گويد مگر نه گناه  گويند: اي پدر، در بهشت را برايمان بگشا. در جواب مي رفته و مي

پدرتان بود كه شما را از بهشت بيرون رانده است. اين كار، كار من نيست نزد فرزندم 
گويد: اين كار من نيست من بعد از بعد، خليل  اهللا برويد. ابراهيم نيز مي ابراهيم خليل
نزد موسي برويد كه خداوند با او سخن گفته است. نزد موسي آمده و او ام.  الرحمن شده

گويد: اين  گويد: اين كار من نيست عيسي كلمه خدا و روحش برويد. عيسي نيز مي مي
شود و امانت و  كار من نيست. نزد محمد آمده او برخاسته و به او اجازه داده مي

238Fگيرند سمت چپ و راست قرار ميخويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو طرف صراط 

1 .
! صاهللا گذرد. گفتم: پدر و مادرم فدايت باد يا رسول و نخستين نفرتان همچون برق مي

ايد كه در يك چشم به هم زدن  عبور همچون برق چگونه است؟ فرمود: آيا برق را نديده
ور رود، سپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تيزرو و سريع عب آيد و مي مي
كند:  دهد. پيامبرتان بر صراط ايستاده و دعا مي كنند، اعمالشان آنها را حركت مي مي

شود، قدرت عبور نيز ضعيف  خداوندا! سالمت بدار، سالمت بدار، و وقتي اعمال كم مي
ها و خارهايي مأمور  كنند و در دو لبه صراط اره گردد و كساني كشان كشان عبور مي مي

ر مانع عبور گردند. خالصه گروهي با خراش و زخم و همه مشقات اند كه طبق دستو شده
 ».گردند ي نيز به جهنم سرازير ميعبور كرده و گروه

هنم قسم به كسي كه جان ابوهريره در دست اوست، تا قعر ج«گويد:  ابوهريره مي
 ».هفتاد سال فاصله وجود دارد

 در صحيح بخاري ثابت گشته است:

                                           
 رحم و خويشاوندي (م). مانت و صلهاي است به اهميت اداي ا اشاره -1
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239Fف را از هر چيزي انفاق نمايدهر كس در راه خدا دو صن«

، نگهبانان بهشت او را صدا 1
زنند: اي بنده خدا! اين در بهتر است. كسي كه اهل نماز است، از باب الصاله دعوت  مي
شود و كسي كه اهل روزه  شود و كسي كه اهل زكات است، از باب الزكات دعوت مي مي

! صاهللا د: به خدا سوگند يا رسولشود. ابوبكر صديق فرمو است، از باب الرّيان دعوت مي
انسان از هر دري از اين درها دعوت شود، مشكلي نخواهد داشت، آيا كسي هست كه از 
همه درها دعوت شود؟ فرمود: آري و اميدوارم كه تو اي ابوبكر از آن جمله باشي، و 

را بهتر هايشان  گردند آنها خانه شوند به سوي منازلشان راهنمايي مي وقتي وارد بهشت مي
240Fشناسند هاي دنيا مي از خانه

2. 
روايت شده  در صحيح بخاري از طريق قتاده از ابومتوكل ناجي از سعيد خدري

يابند، روي پلي بين  وقتي مؤمنان از جهنم رهايي مي«فرمودند:  صاست كه رسول خدا
 بهشت و جهنم نگه داشته شده تا حقوق يكديگر را پرداخت نمايند و با همديگر تسويه

گيرند،  حساب نمايند، و بعد از پاك شدن و مهذب گشتن، اجازه ورود به بهشت را مي
 .»شناسند هاي دنيويشان مي ز خانهآنها منازلشان در بهشت را بهتر ا

در تذكره، در اين حديث سخن رانده و اين پل را صراطي دوم جهت  /قرطبي 
 كند. ط نميمؤمنان دانسته كه كسي از آن به جهنم سقو

يد گفت: اين مطلب بعد از گذشتن از جهنم است و احتماالً اين پل بر وحشتي ديگر با
داند استوار باشد واهللا اعلم. كه از علم ما خارج بوده و فقط خداوند آن را مي

                                           
مده است : دو صنف از هر كااليي يا از هر حيواني يا از هر چيز در روايات ديگر توضيح آن چنين آ -1

 باشد (م). ديگري كه

طبق احاديث نبوي، بهشت هشت در دارد كه عبارتند از : باب الصالة، باب الريان، باب الزكات، باب  -2
 ن الغيض و العافين عن الناس (م).الحج، باب الذكر، باب الجهاد، باب الكاظمي
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 وجود بهشت و جهنم در حال حاضر و مخلوق بودنشان :فصل يكم

 نمايان شدن بهشت و جهنم در آخرت  :فصل دوم

 ها و مشقات، و جهنم با شهوات پوشانده  بهشت با سختي :فصل سوم

 شده است                   

 جاودانگي در بهشت و جهنم :فصل چهارم

 و حسي بودن عذاب و پاداش در آخرت حقيقي :فصل پنجم





 
 

 وجود بهشت و جهنم در حال حاضر و مخلوق بودنشان  :فصل يكم

 فرمايد: خداوند تعالي مي

فِ ﴿ ۡۡ ْ َِِ�ٰ َا َّ َسخُِِتوإا ِي َّ ِ ِعّدۡو ل
ُ
�ِض أ

َ
ِ َو�ۡ� ٍإ ّاة  َعۡرُضَهخ َكَعۡرِض �لّسَمخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ َر�ٖ ّاِّ 

َۡۡعِايِم  َۡۡفۡضِل � ُ ُذو � َّ ٍُ  َو� إ خ ََ َ ِ يُۡن�ِيهِ َاّ � َّ ََ فَۡضُل � ِ َُُسقِهۦِ  َ�ٰل ِ َو َّ اَاُاواْ ِِل [الحديد:  ﴾٢ٍَ

رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن  بر همديگر پيشي گيريد براي« .]21
همسان پهناي آسمان و زمين است، براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيغمبرانش ايمان 

دهد و خداوند داراي عطاي  داشته باشند، اين عطاي خدا است و به هر كسي كه بخواهد مي

 .»بزرگ و فراوان است

﴿ ۡۡ ْ َِِ�ٰ َا َُِعوإا ّاة  َعۡرُضَهخ  فَِر�ٖ وََسخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ ُّتَِ� ّاِّ  ِعّدۡو لِۡقُم
ُ
�ُض أ

َ
ُٰو َو�ۡ� ََ  ١�لّسَ�ٰ

ِبه  ُۡ  ُ َّ ِّ �َّخِسِ َو� ۡيَو َو�َۡۡعخ�َِ� َع َۡ
ۡۡ َۡۡ�ِٰاِمَ� � ِ َو� ٍإ ا ِ َو�لّ�ّ ٍإ ا ّ ِّ َّ يُافُِتوَن ِ� �ل ِي َّ � 

  .]134-133عمران:  [آل ﴾١�لُۡمۡحِسنَِ� 
به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه پهنايش «

ها و زمين است و براي پرهيزگاران تهيه شده است * آن كساني كه در حال  همچون آسمان
پردازند و خشم خود  خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي به انفاق و بذل و بخشش مي

 .»كنند و خدا نيكوكاران را دوست را دارد از مردم گذشت مي برند و را فرومي

َشّد ﴿
َ
ٍَاَل فِرَۡعۡوَن أ  ْ ۡدِلقُوإا

َ
َُ �لّسخَعُة أ ََ َ�ُتو خ  َو�َۡو ّيٗ َِ � وََع ۡعَرُضوَن َعقَۡيَهخ ُغُدّوٗ ُّ  َُ �َّخ

 َِ َعَذا
ۡۡ  .]46[غافر:  ﴾٤�

شوند و اما روزي كه  ضه ميو آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عر«
 .»دهد خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد شود، خداوند دستور مي قيامت برپا مي

ِعّدۡو ﴿
ُ
إ أ ِٓ
ّۡ � ََ َّ  َو�ّ�ُتواْ �َّخ  .]131عمران:  [آل ﴾١لِقَۡ�ٰفِرِ�

 .»و از آتشي بترسيد كه براي كافران آماده شده است«

ۡ�ُ�ٖ  َٞ فََ� َ�ۡعقَُم َ�فۡ ﴿
َ
ۡلِ�َ لَُهم ّاِّ قُّرةِ أ

ُ
إ أ ۡعَمقُوَن  ّاخ َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا  .]17[السجده:  ﴾١ََ
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آفرين  دهند چه چيزهايي شادي داند در مقابل كارهايي كه مؤمنان انجام مي هيچ احدي نمي«
 . »بخشي براي ايشان پنهان شده است و مسرت

 فرمودند:  صده است كه رسول خدادر صحيحين از ابوهريره به ثبت رسي
ام كه هيچ چشمي  فرمايد: براي بندگان نيكوكارم چيزي را آماده نموده مي خداوند«

اي  آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده، و بر قلب هيچ كس خطور نكرده است، ذخيره
 ، سپس تالوت نمود:»طالع داده استغير از آنچه خداوند به شما ا

َٞ فََ� َ�ۡعقَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ  ُم َ�ۡف
َ
ۡلِ�َ لَُهم ّاِّ قُّرةِ أ

ُ
إ أ ۡعَمقُوَن  ّاخ َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا  .]17[السجده:  ﴾١ََ

 صدر صحيحين از حديث مالك از نافع از ابن عمر روايت شده كه رسول خدا
 فرمودند:

شود.  كند هر صبح و هر شام جايگاهش به او عرضه مي هر كس از شما كه وفات مي«
دهند و اگر جهنمي باشد، جايگاهش  ر بهشتي باشد، جايش را در بهشت به او نشان مياگ

گويند: جاي تو اينجاست تا اينكه خداوند تو را در  دهند، به او مي در جهنم به او نشان مي
 . »قيامت برانگيزد

  :فرمودند صروايت شده است كه رسول خدا در صحيح مسلم از عبداهللا بن مسعود
نمايند  هدا در جوف پرندگاني سبز رنگ قرار گرفته و در بهشت گردش ميارواح ش«

 .»برند ناه ميهايي كه به عرش آويزان است پ و در شب به فانوس
در مسند احمد بن حنبل حديثي از طريق محمدبن ادريس شافعي از مالك از زهري از 

 ند: فرمود صبن مالك از پدرش روايت شده كه رسول خدا عبدالرحمن بن كعب
اي است كه در ميان درختان بهشتي در پرواز است تا زماني  روح مؤمن بسان پرنده«

 .»كه خداوند در روز رستاخيز آن را به جسدش برگرداند
ثابت گشته كه ايشان در شب اسراء و معراج بهشت  صدر صحيحين از رسول خدا«

 ».اند را از نزديك مشاهده نموده و جهنم
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ام اجازه بده تا  و گفت: خداوندا! خودم خودم را خورده آتش به خدا شكايت كرد«
بينيد از  دوباره در زمستان و تابستان نفس بكشم، شديدترين سرمايي را كه در زمستان مي

بينيد از گرماي آن است. وقتي گرما به  سرماي آن است و شديدترين گرمايي را كه مي
 ».أخير اندازيدخنك شدن هوا به ت رسد، نماز خود را تا شدت خود مي

 فرمودند:  صدر صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا
بهشت و جهنم با يكديگر مجادله نمودند. جهنم گفت: من جهت متكبرين مغرور و «

ام. بهشت گفت: چرا فقط مردمان ضعيف و بدبخت و ناچيز بر من  سركشان برگزيده شده
241Fشوند؟ وارد مي

رحمت مني كه به وسيله تو به بندگانم رحم خداوند به بهشت فرمود: تو  1
كنم و به جهنم فرمود: تو عذاب مني و با تو هر كسي از بندگانم را كه بخواهم عذاب  مي
دهم و فرمود: و هر دوي شما پر خواهيد شد. جهنم پر نخواهد شد مگر زماني كه  مي

وقت است كه خداوند قدمش را در آن گذارده و آن فرياد زند: بس است، بس است آن 
كند و بهشت نيز  پيچد و خداوند به هيچ يك از مخلوقاتش ظلم نمي پر شده و در هم مي

 .242F2»آفريند خداوند مخلوقاتي را برايش مي
 فرمودند:  صبن مالك روايت شده كه رسول خدا در صحيحين از انس

َهۡل ﴿ زند: شوند و جهنم فرياد مي به استمرار و پيوسته مخلوقات به جهنم سرازير مي«
آيا بيشتر از اين هم هست؟ تا اينكه خداوند قدمش را در آن گذاشته  .]41[ق:  ﴾ِاّ ّازِ�دٖ 

گويد: قسم به عزت و كرمت! بس است، بس  پيچاند. جهنم مي و آن را در يكديگر مي
ا است. و بهشت همچنان جاي اضافي خواهد داشت تا اينكه خداوند مخلوقات جديدي ر

 .»آن نمايد آفريده و آنها وارد

                                           
اند، در  پنداشته اند و مردم آنها را ساده و بدبخت مي هاي مهم و معروفي نبوده ر دنيا انسانكساني كه د -1

 ه حقيقت غير از ابن بوده است (م).حالي ك

 اين لفظ مسلم است. -2
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روايت شده است كه  صاما حديثي كه در صحيح بخاري از ابوهريره از رسول اكرم
سازد، بعضي از  خداوند مخلوقات جديدي را جهت آتش خلق نموده و آنها را وارد جهنم مي

محدثين آن را مجرد يك اشتباه از جهت بعضي از راويان قلمداد نموده و معتقدند سهواً لفظي 
 بهشت به جهنم نسبت داده شده است.ي داخل شده و حكم در لفظ ديگر

بايد گفت: اگر حديث نيز صحيح باشد، احتماالً خداوند آنها را در صحراي محشر 
دهد، به همان صورتي كه خداوند كساني كه حجت بر آنها به پا  مورد آزمايش قرار مي

و مطيعان را وارد  دهد و عاصيان را به جهنم فرستاده نشده را مورد آزمايش قرار مي
243Fسازد بهشت مي

 فرمايد: . چنانكه مي1

﴿ َٗ ََُسو ٰ َ�ۡبَعَث  ّٓ �َِ� َح  .]15[اإلسراء:  ﴾َوَاخ ُكّاخ ُاَعّذِ
 .»و ما هيچ شخص و قومي را عذاب نخواهيم داد مگر اينكه پيغمبري را برايشان بفرستيم«

َّ َوُااَهُسٗ� ﴿ �ِ ِ ُّ بَ ِ  اه َّ� يَُ�وَن ل ِِ  َّ ُ ِذَِ� َّ َن � ََ ِ ُحّج� َ�ۡعَد �لرهُسِل� َو َّ قّاخِس َ�َ �
َِيمٗ   .]165[النساء:  ﴾١خ َعزِ�ًزا َح

دهنده باشند و بعد از آوردن پيامبران حجت و  رسان و بيم ما پيغمبران را فرستاديم تا مژده«
 .»اي بر خدا براي مردمان باقي نماند و خداوند چيره حكيم است بهانه

 فرمودند: صصحيحين ابوهريره روايت شده كه رسول خدادر 
بهشت با كارهاي سخت و شاق احاطه شده و جهنم با شهوات نفساني احاطه «

 .244F2»گرديده است
 فرمودند:  صدر صحيحين از حديث ابوهريره وارد شده است كه رسول خدا

                                           
تواند قولي منطقي و  دهد نمي قول به اينكه خداوند بعضي از مردم را در قيامت مورد آزمايش قرار مي -1

ل محكمي نيز بر آن وجود ندارد بلكه بالعكس شواهد متعدده دال بر اين است كه قوي باشد و دلي
 قيامت محل جزاست نه تكليف و عمل.

است راه بهشت با پيروي از شهوات نفساني راه جهنم هموار و با مخالفت با آن عملي بسيار سخت  -2
 گردد (م). هموار مي
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 .245F1»شود با آمدن رمضان درهاي بهشت گشوده و درهاي جهنم بسته مي«
 فرمودند: صبن حصين روايت شده كه رسول خدا حين از عمراندر صحي

كه بيشتر  به بهشت نگاه كردم، بيشتر مردمش از فقيران بودند و به جهنم نگاه كردم«
 .»مردمش از زنان بودند

 فرمودند:  صروايت شده كه رسول خدا در صحيحين از ابوهريره
ب را ديدم كه در جهنم كع عمروبن لحي بن قمعه بن خندف فردي از قبيله بني«
 .»كشيد هايش را با خود مي روده

 در روايت مسلم چنين آمده است: 
كشيد و او اولين  هايش را در جهنم با خود مي عمروبن عامر خزاعي را ديدم كه روده«

 .»ها را بنا نهاد كسي بود كه وقف كردن شتران براي بت
 فرمودند:  صول خدابن مالك روايت شده است كه رس در صحيح مسلم از انس

ديديد،  ام شما مي قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر آنچه را كه من ديده«
 اي؟  ! تو چه ديدهصيا رسول خدا :كرديد. گفتند خنديد و بيشتر گريه مي يقيناً كمتر مي

 .»ام فرمود: بهشت و جهنم را ديده
ن را بگويد همه درهاي است كه هر كس بعد از وضو، شهادتي آن حضرت خبر داده

 گردد تا از هر كدام كه بخواهد وارد شود.  هشتگانه بهشت برايش باز مي
 صدر صحيح بخاري از براءبن عازب روايت شده كه وقتي ابراهيم فرزند رسول خدا

 .»اش دارد دهنده او در در بهشت شير«وفات نمود، آن حضرت فرمودند: 
ند: بهشت براي پرهيزگاران آماده گشته پس بهشت و جهنم در حال حاضر وجود دار

و جهنم نيز جهت كافران آماده شده است و اين دقيقاً همان چيزي است كه قرآن كريم به 
آن تصريح نموده و احاديث نبوي نيز در مورد آن به تواتر رسيده است. اين است اعتقاد 

جاوداني  اند و آن سنت اهل سنت و جماعتي كه به محكمترين دستاويز متمسك شده
                                           

 ن لفظ مسلم است.اي -1
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است كه تا قيامت سربلند خواهد ماند. بر خالف كساني كه به جهت جهل به قرآن و 
سنت نبوي معتقدند كه بهشت و جهنم در حال حاضر وجود نداشته و در قيامت خلق 
خواهد شد كه همانطور كه ذكر شد، اين نتيجه جهل به احاديث صحيحي است كه در 

است؛ زيرا اگر به مقداري از اين روايات دست  صحيحين و ديگر كتب حديث وارد گشته
 نمودند. گرفتار چنين اعتقادي نمييافتند، خود را  مي

 نمايان شدن بهشت و جهنم در آخرت : فصل دوم

 فرمايد: مي خداوند

َِحيُم ُسّعَِرۡو ﴿ ِۡ ۡزَِۡفۡ   ١�َذا �
ُ
َّاُة أ ِۡ ۡحَ�َۡو  ١�َذا �

َ
إ أ َٞ ّاخ [التكوير:  ﴾١َعقَِمۡ  َ�ۡف

12-14[. 
شود * و هنگامي كه بهشت نزديك  ور مي و هنگامي كه دوزخ كامالً برافروخته و شعله«

 .»د چه چيزي را با خود آورده استدان شود * آري در آن وقت: هر كس مي آورده مي

ِو َوَ�ُتوُل َهۡل ِاّ ّازِ�ٖد ﴿
ۡ
ََهّاَم َهِل �ۡاََُ� ِِ ََ َ�ُتوُل  ۡزَِۡفِ   ٣يَۡو

ُ
ُّتَِ� َ�ۡ�َ  َوأ َّاُة لِۡقُم ِۡ �

َ  َحفِيٖو  ٣َِعِيد   ّوا
َ
ِ أ
ّ ُُ ِ َٰذا َاخ تُوَعُدوَن ۡ ٍَ َِِتۡقٖب  ٣ ََ إ خ ََ ۡيِب َو َۡ ۡۡ �ِ َّ َ �لرّۡحَ�ٰ َِ ّۡ َل ّا

اِيب   ُقُودِ  ٣اه ۡۡ � َُ ََ يَۡو ِ َاخ ٣�ۡدُلقُوَهخ َِۡسَ�ٰ�ٖ  َ�ٰل ّۡ ٍُوَن �ِيَهخ َوَ�َ إ خ ََ َ [ق:  ﴾٣َمزِ�ٞد  لَُهم ّاخ �
30-35[. 

دهد: مگر افزون بر اين هم هست * و  اي؟ جواب مي گوييم آيا پر شده روزي كه به دوزخ مي«
شود و فاصله چنداني از آنان نخواهد داشت * اين همان  بهشت به پرهيزگاران نزديك گردانده مي

ستورات خدا را مراعات چيزي است است كه با شما و به همه كساني كه به طرف خدا برگردند و د
كار بيايد *  شود * همان كساني كه در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه نمايند وعده داده مي

شود: به سالمت وارد بهشت شويد امروز روز جاويداني است * هر چه بخواهند در  به آنها گفته مي

 .»گر وجود داردهاي دي بهشت براي آنان است و افزون بر آن نزد ما نعمت

﴿ َٞ َِ �ۡۡتَِ�َٰمةِ فََ� ُ�ۡاقَُم َ�ۡف َّ �ۡۡتِۡسَط ِ�َۡو ٰزِ� ََ ُُ �لَۡم َُۡتخَل َحّبةٖ  ٔٗ َشۡ�  َوََّض ٱ �ن َ�َن ِا ّۡ  خ ّاِ
َ�ٰ َِِاخ َ�ِٰسبِ�َ  َُ و َو َۡۡاخ َِِهخ تَ

َ
 .]47[األنبياء:  ﴾٤ َلۡرَدل  �
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نهاد و اصالً به هيچ كس كمترين ستمي  و ما ترازوي عدل و داد را در روز قيامت خواهيم«
سازيم و كافي  نخواهد شد و اگر به اندازه دانه خردلي (نيكي و بدي) باشد آن را حاضر و آماده مي

 .»است كه ما خودمان حسابرس و حسابگر باشيم

﴿  ٖ� َّ َُۡتخَل َذ ۡاقُِم ِا َّ  ََ  َ َّ َُ َحَسَاةٗ  ِِّن � ًرا َعِايمٗ ۡنِو يَُ�ٰعِۡفَهخ َو�ُ  �ن تَ َۡ
َ
ُّۡه أ  ٤خ ِاّ ّ�ُ

ِهيدٖ  ََ ِ ۡ ِ ّاة
ُ
ِ أ
ّ ُُ ۡئَاخ ِاّ  َِ ۡيَف َِِذا  ََ ِ َشِهيدٗ  فَ ٍإ ََ ُن َ�َ ٰ َ�َ ََ ِ ۡئَاخ ِ َِ َّ  يَۡوَاِِذٖ  ٤ا َو ِي َّ يََوده �

 ْ ُوا َُ ْ وََع َفُروا َ َحدِ  َُ َّ ََ يَۡ�ُُُموَن � �ُض َو
َ
ٰٰ ِِِهُم �ۡ� ُٗ �لّرُسوَل لَۡو �َُسّو -40[النساء:  ﴾٤خ ي

42[. 
دارد و اگر كار نيكي صورت گيرد آن را چندين برابر  اي ظلم روا نمي خداوند به كسي ذره«

كند * چگونه خواهد بود بدانگاه كه از هر ملتي  گرداند و از سوي خود پاداش بزرگي عطا مي مي
آن روز كساني كه كفر را  گواهي بياوريم و تو را نيز به عنوان شاهدي بر اينان بياوريم * در

كنند اي كاش زمين را بر روي آنان صاف  اند آرزو مي  برگزيده و از فرمان پيامبر سر با تاخته

 .»توانند كردار يا گفتاري را از خدا پنهان سازند كردند، آنها نمي مي
 كند كه گفت:  خداوند از لقمان نقل مي

َُۡتخَل حَ ﴿ َُ ِا إ ِِن تَ ُٰبَ�ّ ِِّ�َهخ ّۡ  ّبةٖ ََ ۡو ِ�  َلۡرَدلٖ ّاِ
َ
ِٰو أ ََ ۡو ِ� �لّسَ�ٰ

َ
َ�َُُ�ّ ِ� َصۡخَر�  أ

ِو 
ۡ
�ِض يَۡ

َ
يٌف َلبِ�ٞ �ۡ� ِِ َۡ َ َّ ُ  ِِّن � َّ  .]16[لقمان:  ﴾١ َِِهخ �

ها و يا  پسر عزيزم! اگر به اندازه سنگيني دانه خردلي باشد و در دل سنگي يا در آسمان«

 .»كند؛ چرا كه خداوند بسي دقيق و آگاه است شد خداوند آن را حاضر مياينكه در ميان زمين با

﴿ ٰٰ ِۡكَر َّ � ُ�َ ٰ َّ
َ
ُّ َو� سَ�ٰ ِ

ۡۡ ََُذّكُر � َّ ٍَ يَۡوَاِِذِ ِ�ََهّاَم  يَۡوَاِِٖذ  خْيإ َِ  .]23[الفجر:  ﴾٢َو
ودآمدني آيد ولي چنين به خ در آن روز دوزخ را حاضر نمايند، در آن روز انسان به خود مي«

 .»كي سودي به حال او دارد
  :فرمودند صكند كه رسول خدا روايت مي مسلم در صحيحش از عبداهللا بن مسعود
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شود و هفتاد هزار افسار دارد، و با هر افسار هفتاد هزار فرشته  در آن روز جهنم آورده مي«
 .246F1»كشند در حركت است كه آن را با خود مي

ۡ�ُهم ّاِّ ّا�َ ﴿
َ
�ََ يهاٗ  ِن َِعِيدٖ َِِذا  َۡ ْ لََهخ َ� ْ ِاۡاَهخ َاَ��ٗ  ١� خ َوزَ�ِ�ٗ َسِمُعوا ُۡۡتوا

ُ
إ � خ خ َضّيِتٗ �َذا

 َٗ َُُبو  ََ ِ ْ ُهَاخل َتّر�َِ� َدَعۡوا َٗ  ١� اه َُُبو  ََ ْ �ۡ�َۡو ِٰحدٗ َّ تَۡدُعوا ََ  � َٗ َُُبو  ْ  ﴾١� � َكُِ�ٗ ا َو�ۡدُعوا
 .]14-12[الفرقان: 

آلود و جوش و خروش آن را  بينيد، صداي خشم ايشان را از دور مي هنگامي كه آتش دوزخ«
شوند در  شنوند * هنگامي كه ايشان با غل و زنجير به مكان تنگي از آتش دوزخ افكنده مي مي

كنند * امروز نه يك بار بلكه بارها مرگ و  خوانند و آرزوي نابودي مي آنجا مرگ را با فرياد مي
 .»اي ندارد) ي فايدهنابودي را آرزو كنيد (ول

 گويد: سدي در تفسير اين آيه مي
آلود  بيند؛ يعني از مسير يكصد سال. صداي خشم وقتي جهنم آنها را از فاصله دور مي

شنوند؛ يعني بر خودشان. جوش و خروشش؛ يعني از شدت خشم و عصبانيتش  آن را مي
 ست.با او كسي ديگر را پرستيده ا بر كسي كه به خدا شرك آورده و

 در حديث آمده است:
اي كه خود را به غير  كسي كه بر من دروغ بندد و به غير پدر، خود را نسبت دهد، و برده«

يا رسول  :از آقايانش نسبت دهد، خود را آماده جايگاهي در بين دو چشم جهنم نمايد. گفتند
 :فرمايد ايد كه خداوند مي آيا نشنيده :، آيا جهنم نيز دو چشم دارد؟ فرمودندصخدا

ۡ�ُهم ّاِّ ّاَ�ِن َِعِيدٖ ﴿
َ
�ََ يهاٗ  َِِذا  َۡ  .247F2]12[الفرقان:  ﴾١� خ َوزَ�ِ�ٗ َسِمُعواْ لََهخ َ�

 كند كه فرمود: ز ابن عباس نقل ميابن جرير ا

                                           
جرير نيز موقوفاً مرفوعاً و در وجهي ديگر موقوفاً روايت كرده است و نزد ابن ترمذي نيز به روايتي  -1

 روايت شده است.

 حاتم. به روايت ابن ابي -2
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گردد.  كشانند، ولي جهنم خود را درهم پيچيده و منقبض مي مردي را به سوي جهنم مي
 :گويد برد. خداوند مي او از من پناه مي :گويد هنم ميپرسد، چه شده است؟ ج خداي رحمن مي

خداوندا! اين گمان من به  :گويد كشانند مي ام را پس بفرستيد. و مردي را به سوي جهنم مي بنده
اينكه رحمتت شامل حالم  :گويد كردي؟ مرد مي پس تو چه گمان مي :گويد تو نبود. خداوند مي
كشانند. جهنم همچون  رستيد. و مردي را به سوي جهنم ميام را پس بف بنده :شود. خداوند گويد

248Fزند زند، بر او فرياد مي قاطري كه براي جو فرياد مي

گرداند كه همه  و آنچنان صدا را برمي 1
 .249F2»كنند ترسند و وحشت مي حاضرين مي

 اند است ها و مشقات و جهنم با شهوات پوشانده شده بهشت با سختي: فصل سوم

 فرمودند: صاكرم كه نبي مالك بن امام احمد از انس
 .250F3»ها و مشكالت و جهنم با شهوات و اميال نفساني پوشانده شده است بهشت با سختي«

 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي
بعد از اينكه خداوند بهشت و جهنم را آفريد، جبرئيل را فرستاده و فرمود: برو و به «

ام نظري بيفكن، جبرئيل بعد از  چيزهايي كه براي اهلش آماده نموده بهشت و تمام آن
اينكه بهشت و تمام آن چيزهايي كه خداوند براي بهشتيان تدارك ديده را مشاهده نمود، 

اش را بشنود و  به سوي خدا رفته و به او گفت: به عزتت سوگند؛ كسي نيست كه آوازه
ها بپوشانند و به  ن را با مشقات و سختيواردش نگردد. سپس خداوند دستور داد تا آ

هاي آن برود و وقتي كه ديد با  جبرئيل دستور داد كه دوباره جهت ديدن بهشت و نعمت
ها و مشقات پوشانده شده است، رو به خدا كرد و گفت: به عزتت سوگند،  آن همه سختي

                                           
شوند. شهيق به معناي نفس كشيدن  اي هستند كه برعكس يكديگر معنا مي شهيق و زفير دو كلمه -1

 اند. زفير را برعكسش ترجمه نمودهحيوان با صداي بلند و 

 سند اين حديث صحيح است -2

 اند. سلم و ترمذي نيز روايت كردهم -3
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جهنم و تمام  ترسم كه هيچ كس نتواند به آن وارد شود. خداوند به او گفت: حال به مي
ها را  ام نظري بيفكن، وقتي جهنم و تمام آن عذاب آن عذابي را كه براي اهلش مهيا ساخته

ديد كه چگونه برهم انباشته شده و بر يكديگر سوار گشته است، گفت: به عزتت سوگند، 
هيچ كس حاضر نخواهد بود خود را گرفتار آن سازد. سپس خداوند دستور داد كه با 

ات نفساني پوشانده شود و به جبرئيل گفت: دوباره به آن نظري بيفكن اميال و شهو
ترسم كه كسي نتواند از آن  جبرئيل بعد از مشاهده گفت: خداوندا! به عزتت سوگند مي

 .251F1»نجات پيدا كند و همه واردش گردند
 فرمودند: صكند كه رسول خدا احمد از ابوهره نقل مي

برد، دو جوف او هستند: دهان و شرمگاهش  مي بيشترين چيزي كه انسان را به جهنم«
و رفتار نيكو و  برد، ترس از خداوند و بيشترين چيزي كه انسان را به بهشت مي

 .»باشد اخالقي مي خوش
هاي زودگذر دنيا احاطه شده است، ولي داخلش پر  هر چند جهنم با شهوات و لذت

ه با سختي و مشكالت ها است، و هر چند بهشت ك از مصائب، مشكالت و گرفتاري
هايي وجود دارد كه هيچ كس آن را نديده و هرگز  احاطه گشته است، ولي در آن نعمت

كسي آن را نشنيده و بر دل هيچ انساني نيز خطور نكرده است كه انشاءاهللا در فصول 
 نده مفصالً به آن خواهيم پرداخت. آي

 جاودانگي در بهشت و جهنم : فصل چهارم

و گنهكاران مؤمن با شفاعت و غيره از جهنم نجات يابند و فقط  وقتي همه عاصيان
دين و ملحدان در آن باقي بمانند، ديگر هيچ پناهگاهي برايشان وجود نخواهد  كافران بي

يابند و براي هميشه و تا ابد با مرگ و زندگي دست و پنجه  داشت و راه فراري نيز نمي

                                           
 با اسنادي صحيح روايت نموده است.احمد  -1
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كنند. بر اساس آيات محكم  و نه زندگي ميميرند كه راحت گردند  كنند، نه مي نرم مي
 براي هميشه در جهنم خواهند ماند.قرآن تا ابد و 

 فرمايد: تبه ميخداوند بلندمر

ًَِدا﴿
َ
إ � َّ �ِيَهخ ي ِ ِۡ َهّاَم َشٰ ََ  ََ ََُسوَ�ُۥ فَإِّن َ�ُۥ َّخ َ َو َّ ۡعِص � َّ  .]22[الجن:  ﴾َوَاّ 

نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن هر كس از خداوند و رسولش نافرماني كند، «
 .»ماند مي

َعّد لَُهۡم َسعًِ�ا ﴿
َ
َّ َوأ َّ �َۡۡ�ٰفِرِ� َ ََۡع َّ َِدٗ  ٦ِِّن �

َ
إ � َّ �ِيَهخ ِي ِۡ  َ�ُِدوَن َوِ�ّٗ َشٰ

َّ �ٗ �ٱ  ُِ َّ ََ � خ َو
 .]65-64[األحزاب:  ﴾٦

است و براي ايشان آتش  خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته«
سوزاني فراهم كرده است * آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و ياوري نخواهند 

 .»يافت

ُهۡم َررِ�ًتخ ﴿ َّ ََ ِ�َۡهِد فَِر لَُهۡم َو ۡۡ َ�ِ ُ َّ � ِّ  لَۡم يَُ�
ْ ْ َوَظقَُموا َفُروا َُ  َّ ِي َّ ََ  ١ِِّن �  َررِ�

َّ ِِ
 َّ ي ِ ِۡ َهّاَم َشٰ َِدٗ ََ

َ
إ � َن �ِيَهخ ََ ِ �َِس�ٗ �  َو َّ � َ�َ ََ ِ  .]169-168[النساء:  ﴾١� َ�ٰل

بخشد  اند خداوند ايشان را نمي گمان كساني كه راه كفر را در پيش گرفته و ستم ورزيده بي«
و آنان را به راهي هدايت نخواهد كرد * مگر راه دوزخ كه در آنجا براي هميشه جاودانه 

 .»ين كار را براي خدا آسان استمانند و ا مي
اين سه آيه داللت بر اين دارند كه جهنميان در جهنم براي هميشه و جاويدان خواهند 

 د و هرگز از آن خارج نخواهد گشت.مان
 فرمايد: عالوه بر اين خداوند مي

﴿ ََ و ِِّن  ُ َّ � ٍَ إ َّ َاخ َشخ إ ِِ َّ �ِيَهخ ِي ِۡ َُۡوٮُٰ�ۡم َشٰ َُ َا َِيٌم َعقِيمٞ قَخَل �َّخ ََ َح [األنعام:  ﴾ ّن

128[. 
گفت: آتش دوزخ جايگاه شماست و هميشه در آن ماندگاريد مگر مدت زماني كه خدا «

 .»گمان پروردگار تو حكيم و آگاه است بخواهد بي
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َّ َشُتواْ فَِ� ﴿ ِي َّ ّاخ �
َ
ٌَ  �َّخَِ لَُهۡم �ِيَهخ زَ�ِ�ٞ فَۡ َّ �ِيَهخ اَ  ١وََشِهي ي ِ ِۡ ُٰو َشٰ ََ خ َداَاِ  �لّسَ�ٰ

ََ َ�ّعخلٞ  ّن ََ ََ  ِِّن  نه ََ  ٍَ إ َّ َاخ َشخ �ُض ِِ
َ
 .]107-106[هود:  ﴾١لَِّمخ يُرِ�ُد  َو�ۡ�

دهند * آنان در  و اما آنان كه بدحالند در آتش دوزخ جاي دارند و در آنجا ناله و فرياد سر مي«
گمان  زمين برپاست مگر اينكه خداي تو بخواهد، بي ها و مانند تا آنگاه كه آسمان دوزخ جاودانه مي

 .»دهد پروردگار تو هر كار را كه بخواهد انجام مي
اند و اخبار و آثار  ابن جرير و ديگر مفسرين در تفسير اين دو آيه بحث را به درازا كشانده

252Fاحكماند كه ذكر آن در اينجا گنجايش ندارد واهللا اعلم و  غريبي را از صحابه نقل نموده

1. 
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا نقل مي امام احمد از عبداهللا بن عمر

وقتي اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم وارد شدند، مرگ را در جايگاهي «
دهد: اي اهل بهشت!  بين بهشت و جهنم حاضر نموده و سر ميزنند سپس منادي ندا مي

بود و اي اهل آتش! جاودان بمانيد كه جاودان بمانيد كه هرگز مرگي در كار نخواهد 
هرگز مرگي در كار خواهد بود. آنجاست كه بهشتيان بر سرورشان افزون شده و جهنميان 

 .»تر خواهند گشت غمگين
 گويد: خداوند در مورد بهشتيان مي

﴿ َِۡ � ََ ٰ  َوَوقَٮُٰهۡم َعَذا ََ و
ُ
َّ �لَۡمۡوتََة �ۡ�  .]56[الدخان:  ﴾٥ ِحيمِ ََ يَُذوقُوَن �ِيَهخ �لَۡموَۡو ِِ

آنان هرگز در آنجا مرگي جز در همان مرگ نخستين نخواهند چشيد و خداوند آنان را «
 .»عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است

ٞب ﴿ َُ ُهۡم �ِيَهخ َّ َمسه َّ  ََ  �َ َِ  .]48[الحجر:  ﴾٤َوَاخ ُهم ّاِۡاَهخ ُِِمۡخَر
 .»گردند از آنجا بيرون نمي رسد و در آنجا خستگي و رنجي بديشان نمي«

                                           
ابن كثير به رأي بعضي از علما اشاره دارد كه معتقد به فناي جهنم بوده و روايات غريبي را ذكر  -1

 ر برده است.ذكر آن حكمت را به كااند كه بر هيچ اصلي استوار نيست و در عدم  نموده
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﴿ ًَ ّ�ُٰ  �ۡۡفِۡرَدۡوِس ُُّز ََ ِٰ  َ�َّۡ  لَُهۡم  َٰ ِ ٰق ّٰ ٍَاَاُاواْ وََعِمقُواْ �ۡ  َّ ِي َّ َّ �ِيَهخ  ١ِِّن � ِي ِۡ َشٰ
 َٗ وَن َ�ۡاَهخ ِحَو ُۡ ۡب َّ  .]108-107[الكهف:  ﴾١ ََ 

هاي بهشت جايگاه پذيرايي  باغ اند گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده بي«
 .»نمايند قل مكان از آنجا را نميمانند و تقاضاي ن از ايشان است * جاودانه در آن مي

دهند؛  كنند و آن را بر هر چيز ديگري ترجيح مي يعني: غير از آن چيزي را انتخاب نمي
ذت گردد. برعكس ل آور نبوده وآدمي در آن خسته نمي زيرا بهشت خدا هرگز مالل

 گردد. عد از مدتي از آن خسته نميروزگار دنيا كه انسان ب
 و چه زيبا شاعر عرب سروده است:

ل  باغياً  فحلّت سواد القلب الأنا  سواها والعن حبّها احتوّ

خواهم و هرگز از عشقش  او در سياهي قلبم جاي گرفته و من به جز او كسي را نمي
 گردان نخواهم شد.  روي

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا دري و ابوهريره روايت مياحمد از ابوسعيد خ
 دهد: منادي از طرف خداوند ندا مي

اي بهشتيان! زنده بمانيد كه هرگز نخواهيد مرد، سالم بمانيد كه هرگز مريض نخواهيد 
شد، جوان بمانيد كه هرگز پير و فرتوت نخواهيد شد، در خوشي و نعمت باشيد كه 

 صداق گفتار خداوند است كه فرمود:و اين مهرگز سختي نخواهيد چشيد 

ُُۡم َ�ۡعَمقُونَ ﴿ ُُُموَهخ َِِمخ ُكا َۡ وَِ
ُ
َّاُة أ ِۡ ن تِۡقُ�ُم �

َ
اْ أ  .253F1]43[األعراف:  ﴾َوُّوُدوإ

ايد به ارث  شوند كه اين بهشت شماست كه آن را به خاطر اعمالي كه انجام داده ندا داده مي«
 .»بريد مي

 
 

                                           
 ايت در صحيح مسلم نيز وجود دارد.اين رو -1
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254Fعذاب و پاداش در آخرت حقيقي و حسي بودن: فصل پنجم

1 

آنچه در نصوص قرآن كريم و سنت نبوي آشكار است و همه مسلمانان نيز بر آن 
ها و لذايذ آن و همچنين عذاب  هاي بهشتي و خوشي اجماع دارند، اين است كه نعمت

هاي آن حقيقي و محسوسند و بر خالف گمان بعضي از زنادقه كه  دوزخ و تمامي مصيبت
روحش  اند، انسان در قيامت با جسم و ا از باب تقريب ذهن تصور كردهآن را معنوي و ي

 رسد. به جزاي اعمال خود مي
چشند و  هاي بهشت را مي مؤمنان در بهشت با جسم خود تمامي لذات و خوشي

كنند و لذت  نوشند و حقيقتاً با زنان بهشتي ازدواج مي با دهانشان از نهرهاي بهشتي مي
هاي دوزخ را  با تمام وجود و با جسم و جان و تمام حواسشان، عذاببرند. كافران نيز  مي
خورند. از اين رو اعتقاد به  چشند و از غسلين نوشيده و با دهانشان از درخت زقوم مي مي

ها فقط جنبه معنوي داشته و فقط روح انسان آن را  ها و اين عذاب اينكه اين نعمت
بوده و كسي كه  صهاي رسول خدا مايشچشد خالف بيانات صريح قرآن كريم و فر مي

 گردد. به آن معتقد است، نعوذباهللا، از اسالم خارج گشته و كافر مي

                                           
 ايم. اهميت آن، آن را ذكر نموده اي نكرده ولي ما به سبب ابن كثير به اين موضوع اشاره -1



 
 

 هاي دردناكش جهنم و عذاب :دوم باب
 

 سيماي جهنم در آيات قرآن كريم :فصل يكم

 سيماي جهنم در احاديث شريف نبوي :فصل دوم

 گردد آخرين كسي كه با رحمت خدا از جهنم خارج مي :فصل سوم





 
 

 سيماي جهنم در قرآن كريم : فصل يكم

 فرمايد: خداوند تعالي مي

﴿ ِ َۡ ِٓ َوقُوُدَهخ �َّخُس َو�
ّۡ� ََ ّۡۡم َ�ۡفَعقُواْ َوَّۡ َ�ۡفَعقُواْ فَلّ�ُتواْ �َّخ َّ فَإِن  ِعّدۡو لِۡقَ�ٰفِرِ�

ُ
ٱ أ ََةُ َجخ

 .]24: ة[البقر ﴾٢
و اگر نتوانستيد كه چنين كنيد و هرگز نخواهيد توانست پس خود را از آتشي كه افروزينه «

 .»آن انسان و سنگ است به دور سازيد، آتشي كه براي كافران آماده شده است

﴿ ٌَ ْ َوُهۡم ُكّفخ ْ َوَاختُوا َفُروا َُ  َّ ِي َّ ةِ َو�َّخِس  ِِّن � ََ ِ َِ َٓ ِ َو�لَۡم َّ ََ َعقَۡيِهۡم َۡۡعَاُة � ِ َِ َٓ ْو
ُ
أ

ۡ�َعِ�َ 
َ
 .]161: ة[البقر ﴾١ أ

اند، نفرين خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنان  كساني كه كفر ورزيده و در حال كفر مرده«
 .»خواهد بود

﴿ ْ ُوا َ ََ َّ �ۡش ِي َّ � ََ ِ ِ َ َٓ ْو
ُ
 �َّخَِ �لّضَ�ٰقََة ِِللۡهُ  أ

ۡصَ�َُهۡم َ�َ
َ
إ أ ِ� َ�َمخ فَِرة ۡۡ ََ ِِللَۡم ٰٰ َو�َۡۡعَذا  ﴾١َد

 .]175: ة[البقر
اند  آنان كسانيند كه گمراهي را با هدايت، و عذاب را با آمرزش مبادله و خريداري كرده«

 .»چقدر در برابر آتش دوزخ بردبارند

ْ وَُهۡم ُكفّ ﴿ ْ َوَاختُوا َفُروا َُ  َّ ِي َّ �ِض َذَهبٗ  خَٞ ِِّن �
َ
�ۡ� ٍُ َحِدهِم ّاِۡل

َ
ّۡ أ ۡتَبَل ِا ُّ خ َولَوِ فَقَّ 

ِ�مٞ 
َ
ٌَ أ ََ لَُهۡم َعَذا ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
ٰٰ ِِهِۦإو أ ََُد �ۡ�  َّ �ِ ِۡ ٰ َّ  .]91عمران:  [آل ﴾ ٩َوَاخ لَُهم ّاِّ 

بندند اگر زمين پر از طال باشد و آن را  ورزند و با كفر از دنيا رخت مي كساني كه كفر مي«
به عنوان فديه بپردازند هرگز از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد، براي ايشان عذاب 

 .»دردناكي بوده و ياوري ندارند

﴿� ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ َٗ ِِّن � قِيِهۡم َّخ ُۡ َُِٰاخ َسۡوَف ُّ َّمخ َِّضَجۡ  ََ ُُ قُوًدا �  َُ َۡۡ�ُٰهۡم  قُوُدُهم َِّد َُ
 ْ َِيمٗ  َ�ۡ�ََهخ ِ�َُذوقُوا َ َ�َن َعزِ�ًزا َح َّ و ِِّن � ََ  .]56[النساء:  ﴾٥خ �َۡۡعَذا
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بريم و  اند باالخره آنها را به جهنم مي گمان كساني كه آيات و داليل ما را تكذيب نموده بي«
كنيم تا مزه عذاب  سوزانيم، هر زمان كه پوست بدنشان بريان و سوخته شود آن را عوض مي مي

 .»توانمند و حكيم استرا بچشند، خدا بس 

ُهۡم َررِ�ًتخ ﴿ َّ ََ ِ�َۡهِد فَِر لَُهۡم َو ۡۡ َ�ِ ُ َّ � ِّ  لَۡم يَُ�
ْ ْ َوَظقَُموا َفُروا َُ  َّ ِي َّ ََ  ١ِِّن �  َررِ�

َّ ِِ
َِدٗ 
َ
إ � َّ �ِيَهخ ي ِ ِۡ َهّاَم َشٰ َن ََ ََ ِ �َِس�ٗ �  َو َّ � َ�َ ََ ِ  .]169-168[النساء:  ﴾١� َ�ٰل

اند، خداوند ايشان را  اند و ستم ورزيده كساني كه راه كفر را در پيش گرفته گمان بي«
بخشد و آنان را به راهي هدايت نخواهد كرد * مگر راه دوزخ كه در آنجا براي هميشه  نمي

 .»مانند و اين كار براي خدا آسان است  جاودانه مي

﴿ 
َ
ّن لَُهم ّاخ ِ� �ۡ�

َ
َفُرواْ لَۡو أ َُ  َّ ِي َّ ّۡ �ِض َ�ِيعٗ ِِّن � َُُدواْ ِِهِۦ ِا ُۡقَُهۥ َاَعُهۥ ِ�َۡف َِ خ َوِا َعَذا

ِ�مٞ 
َ
ٌَ أ َِ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َاخ ُ�ُتّبَِل ِاۡاُهۡمٱ َولَُهۡم َعَذا َّ �َّخَِ َوَاخ ُهم  ٣ يَۡو  ِا

ْ وا َُ ن َ�ُۡر
َ
يُرِ�ُدوَن أ

 َٞ ٱ َولَُهۡم َعَذا َ� ِاۡاَهخ َِ تِيٞم  َِِ�ٰرِ  .]37-36: ة[المائد ﴾٣اه
گمان اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن، مال كافران باشد و آن را براي نجات  بي«

خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند خويشتن را بدان بازخريد كنند از ايشان پذيرفته 
 خواهند از آتش دوزخ بيرون گردد و داراي عذاب دردناكي خواهند بود * آنان پيوسته مي نمي

 .»بيايند، ولي نخواهند توانست، و داراي عذاب دايم و مستمرند

َّ َكّذُِواْ �﴿ ِي َّ ٰ ِِّن � ََ ِۡ
َ
ُُّح لَُهۡم � ََ ُ�َف واْ َ�ۡاَهخ  ُ�َ َۡ َُ َُِٰاخ َو�ۡس َّاَة ََ ِۡ ََ يَۡدُلقُوَن � ِ َو ٍإ َُ �لّسَمخ

 ََ ِ َ�ٰل َُ َِيخِط� َو ۡۡ ََمُل ِ� َسّمِ � ِۡ ٰ يَقَِج � ّٓ ۡزِي �لُۡمۡجرِاَِ�  َح  .]40[األعراف:  ﴾٤ََ
دانند كه  كنند و خويشتن را بزرگتر از آن مي گمان كساني كه آيات ما را تكذيب مي بي«
شوند مگر اينكه شتر از  گردد و وارد بهشت نمي ها گردن نهند درهاي آسمان بر آنها باز نمي بدان

 .»دهيم ين ما گناهكاران را جزا و سزا ميسوراخ سوزن خياطي بگذرد (كه محال است) اين چن

ُّفِسِهۡم ِ� ﴿
َ
ٰلِِهۡم َوأ ََ ۡا

َ
ن يَُ�ٰهُِدواْ ِِۡ

َ
رُِهوإاْ أ َُ ِ َو َّ ََُسوِل �  فَرَِح �لُۡمَخّقُفوَن َِِمۡتَعِدهِۡم ِلَ�َٰف 
َشده َحرّٗ 

َ
َهّاَم أ ََ  َُ و قُۡل َّخ ّرِ َ

َۡ ََ تَافُِرواْ ِ� � ِ َوقَخلُواْ  َّ ۡفَتُهوَن �  َسبِيِل � َّ واْ  ٨ّۡۡو َ�ُّواْ  َُ فَۡقَيۡضَح
واْ َكُِ�ٗ  َوۡ�َ قَقِيٗ�  َُ زَ ۡب ََ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ يَۡ�ِسُبوَن �  ٍَ إ  .]82-81: التوبة[ ﴾٨ا
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اند شادمانند، و نخواستند با مال  واپس كشيده صنشينان منافق از اينكه از رسول خدا خانه«
گويند در گرما حركت نكنيد. بگو: اگر دانا بوديد،  مي و جان در راه يزدان جهاد و پيكار و

تر است * بگذار در اين جهان اندكي بخندند و  فهميديد كه آتش دوزخ بسيار گرمتر و سوزان مي

 .»كنند در جهان ديگر بسيار بگريند. اين جزاي كارهايي است كه مي

َّ َشُتواْ فَِ� ﴿ ِي َّ ّاخ �
َ
ٌَ  �ِ�ٞ �َّخَِ لَُهۡم �ِيَهخ زَ فَۡ ُٰو  ١وََشِهي ََ َّ �ِيَهخ َاخ َداَاِ  �لّسَ�ٰ ي ِ ِۡ َشٰ

ََ َ�ّعخلٞ  ّن ََ ََ  ِِّن  نه ََ  ٍَ إ َّ َاخ َشخ �ُض ِِ
َ
 .]107-106[هود:  ﴾١لَِّمخ يُرِ�ُد  َو�ۡ�

مانند تا آنگاه  دهند، آنان در دوزخ جاودانه مي و در آن ناله و فرياد (در دم و بازدم) سر مي«
گمان پروردگار تو هر كاري را  ها و زمين برپا است مگر اينكه خداي تو بخواهد، بي مانكه آس

 .»دهد كه بخواهد انجام مي

وهِِهۡم ُ�ۡميٗ ﴿ َُ ٰ ُو ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َ�َ ُُهۡم يَۡو ُُ وَ وَُصمّٗ خ خ َونُۡ�مٗ َوَ�ۡ
ۡ
ٱ ّاۡ َّمخ َلبَۡ  خ ُُ َهّاُمٱ  ََ ٮُٰهۡم 

ُٰهۡم َسعِ�ٗ  ََ  .]97راء: [اإلس ﴾�زِۡد
هايشان به صورت كور و گنگ و كر محشورشان خواهيم  و چون روز قيامت شود بر چهره«

كرد، جايگاهشان دوزخ خواهد بود، هر زمان كه زبانه آتش فروكش كند، بر زبانه آتششان 
 .»افزاييم مي

َعۡ  ﴿ ِ ِّ �ُ ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ ّنِِهۡمٱ فَل ََ  �ِ ْ ُموا َُ َُ َمخِن �ۡل ُۡ َٰذاِن َل ََ  َٞ به يُ  ّاِّ ّّخَٖ  لَُهۡم ََِيخ َُ
َِميُم  َۡ ٍُوِسِهُم � َُ ُقُوُد  ١ِاّ فَۡوِق  ِۡ وِِّهۡم َو� ُِ َهُر ِِهِۦ َاخ ِ� ُ� ُۡ ّۡ َحِديدٖ  ٢يُ ُُ اِ ِٰم َٰ  ٢ َولَُهم ّا

إ  َّمخ ُُ ََۡ � ََ ْ َعَذا ْ �ِيَهخ َوُذوقُوا ِ�يُدوا
ُ
ّۡ َ�ّ�  أ ْ ِاۡاَهخ ِا وا َُ ن َ�ُۡر

َ
ْ أ ا اُدوإ ََ

َ
َِ أ -19[الحج:  ﴾٢رِ�

22[. 
اند  باشند درباره خدا به جدال پرداخته و به كشمكش نشسته اينان كه دو دسته مقابل هم مي«

هايي از آتش برايشان بريده شده است و از باالي سرهايشان آب بسيار  كساني كه كافرند جامه
ست با آن آب سوزان شود * تا پوست بدنشان و آنچه در درون آنها گرم و سوزان ريخته مي
هايي از آتش برايشان مهيا شده است * هر گاه بخواهند از دوزخ به  گداخته شود * و تازيانه
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درآيند و از غم و اندوه آن نجات يابند، بدان برگردانده شوند و گويند: باز بايد عذاب آتش 
 .»سوزان را بچشيد

َُ وَُهۡم �ِيَهخ َ�ٰقِحُ  ﴿ وَهُهُم �َّخ َُ اُُم  ١وَن تَۡقَفُح ُو َُ ٰ َعقَۡيُ�ۡم فَ ََ ُۡ �ُ ِٓ ٰ ََ ا ٍَ  ّۡ لَۡم تَُ�
َ
�

ُِوَن  ّاخ قَۡواٗ  ١َِِهخ تَُ�ّذِ ُُ ّنَاخ َغقََبۡ  َعقَۡيَاخ ِشۡتَوُ�َاخ َو ََ  ْ َِّۡ� خ قَخلُوا َاخ ِاۡاَهخ  ١َضآ َۡ ۡلرِ
َ
إ أ ّنَاخ ََ

ْ �ِي ُٔ قَخَل �ۡلَ�  ١فَإِۡن ُعۡدَّخ فَإِّّخ َ�ٰقُِموَن  ََ تَُ�ّقُِموِن وا َٞ  ١َهخ َو ّۡ ِعبَخدِي  ُِِّّهۥ َ�َن فَرِ� ّاِ
ٍَاَاّاخ  إ  ّنَاخ ََ ُتولُوَن  َّ  َلۡ�ُ �ّۡ�ِٰ�َِ� َّ

َ
َخ َو�ََۡ�َۡاخ َوأ ََ َ  ١فَلۡغفِۡر  ّٓ فَلّ�َۡذُ�ُموُهۡم ِسۡخرِ� خ َح
وَن  َُ ُُم ّاِۡاُهۡم تَۡضَح ا ُُ ۡم ذِۡكرِي َو ُُ سَسۡو

َ
َِّ  ١أ إ�ُِزوَن ِِ ّ�ُهۡم ُهُم �َۡۡفخ

َ
وإاْ � ََ َِِمخ َصَ�ُ ُُُهُم �ۡ�َۡو َزۡ� ََ  

 .]111-104[المؤمنون:  ﴾١
اي درهم   گيرد و آنان در ميان آن با چهره هاي ايشان را فرامي هاي آتش دوزخ صورت شعله«

شد و  نده ميكند: مگر نه اينكه آيات من بر شما خوا برند * خداوند خطاب مي كشيده به سر مي
دهند: پروردگارا! بدبختي ما بر ما چيره گشته بود و ما  پنداشتيد * پاسخ مي شما آنها را دروغ مي

مردمان گمراهي بوديم * پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بيرون بياور و اگر برگشتيم ستمگر 
ز بندگانم نخواهيم بود * خداوند گويد: بتمرگيد در آن، و با من سخن مگوييد * گروهي ا

ايم، پس ما را ببخش و به ما رحم فرما و تو بهترين  گفتند: پروردگارا! ايمان آورده مي
كنندگان هستي * شما ايشان را به باد مسخره گرفتيد و اين كار، ذكر و عبادت را از يادتان  رحم

ام و  اش دادهخنديدند * من امروز به خاطر صبرشان به آنها پاد برده بود و هميشه فقط به آنها مي
 .»آنها حقيقاً رستگارند

ََ ِِللّسخَعةِ َسعًِ�ا ﴿ ۡ�َُۡدَّخ لَِمّ َكّذ
َ
ْ ِِللّسخَعةِ  َوأ ۡ�ُهم ّاِّ ّاَ�ِن َِعِيدٖ  ١َِۡل َكّذُِوا

َ
�ََ  ِِذَا 

يهاٗ  َۡ ْ لََهخ َ� ْ ِاۡاَهخ َاَ��ٗ  ١� خ َوزَ�ِ�ٗ َسِمُعوا ُۡۡتوا
ُ
إ � َتّر�ِ�َ خ َضّيِتٗ �َذا َٗ خ اه َُُبو  ََ ِ ْ ُهَاخل َّ  ١�  َدَعۡوا

 َٗ َُُبو  ََ ِٰحدٗ تَۡدُعواْ �ۡ�َۡو ََ  � َٗ َُُبو  .]14-11[الفرقان:  ﴾١� � َكُِ�ٗ ا َو�ۡدُعواْ 
پندارند و ما براي كسي كه قيامت را تكذيب  واقعيت اين است كه آنها قيامت را دروغ مي«

آلود و  بيند، صداي خشم ن را از دور ميايم * هنگامي كه ايشا نمايد آتش سوزاني مهيا كرده
شنوند * و وقتي كه با غل و زنجير به مكان تنگي از آتش دوزخ  جوش و خروشان آن را مي



 229 قسمت سوم: عذاب و پاداش در آخرت (باب دوم)

 

كنند) * امروز نه فقط يك  خوانند (آرزوي مرگ مي شوند در آنجا مرگ را به فرياد مي افكنده مي
 .»اي ندارد)  بار بلكه بارها مرگ را فراخوانيد (ولي فايده

خوُۥَن ﴿ َۡ ۡۡ َُِبواْ �ِيَهخ ُهۡم َو� ۡب َُ ۡ�َُعوَن  ٩فَ
َ
ََ أ ُاوُد ِِِۡقِۡ َُ ُموَن  ٩َو ُِ َُ  ٩قَخلُواْ َوُهۡم �ِيَهخ َ�ۡ

ِ ِِن ُكّاخ َِۡ� َضَ�ٰلٖ  َّ بِ�   تَل ٰقَِمَ�  ٩اه ََ ۡۡ � ِ َّ َّ  ٩ِِۡذ سَُسّوِ�ُ�م َِِر إ ِِ َضّقَاخ
َ
إ أ �لُۡمۡجرُِموَن َوَاخ

ٰفِعَِ� �َ  ٩ َٰ َخ ِاّ  ََ َ  َ�ِي�ٖ  ١َمخ   َصِدي
ََ َخ َكّرةٗ فَقَۡو  ١ َو ََ ّن 

َ
َّ �لۡمُ  أ وَن ِا َُ ِِّن  ١ۡناِاَِ� َ�اَ

ٱ  ََ ييَٗة ِ ۡناِاَِ� َوَاخ َ�َن  ِ� َ�ٰل ُُهم اه ََ ُۡ
َ
ََ لَُهَو �َۡۡعزِ�ُز �لرِّحيُم  ١أ ّن ََ -94[الشعراء:  ﴾١�ّن 

104[. 
شوند * و جملگي لشكريان  سپس، آنان به همراهي گمراهان ديگر به دوزخ افكنده مي«

گويند: * به خدا  اهريمن همراه آنان هستند * آنان با معبودهاي دروغين خود درگير شده و مي
ايم * آن زماني كه شما را با پروردگار جهانيان برابر  سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده

كنندگاني نداريم *  ايد * ما اصالً شفاعت و ما را جز بزهكاران گمراه نكرده ايم * دانسته مي
شديم *  دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم * كاش برگشتي داشتيم تا از جمله مؤمنان مي

گمان در اين سرگذشت پند و عبرتي نهفته است، ولي بيشتر آنان ايمان نداشته و ندارند *  بي

 .»و مهربان استقطعاً پروردگارت توانا 

وَن ﴿ ُ َِ ۡل
َ
َِ وَُهۡم ِ� ��ِلَرةِ ُهُم �ۡ� َعَذا

ۡۡ � ٍُ َّ لَُهۡم ُسوإ ِي َّ � ََ ِ ِ َ َٓ ْو
ُ
 .]5[النمل:  ﴾٥أ
آنان كساني هستند كه عذاب بدي در دنيا دارند و ايشان در آخرت زيانكارترين مردم جهان «

 .»باشند مي

ُُِّعُهۡم قَقِيٗ� ﴿ َُّم َّ ُ�َم رههُ   َِ َ  َغقِيٖو ۡض  .]24[لقمان:  ﴾٢ ۡم َِِ�ٰ َعَذا
سازيم سپس آنان را وادار به عذابي سخت و شديد  مند مي ما ايشان را اندكي بهره«

 .»گردانيم مي

ْ �ِيَهخ َو�ِي﴿ ِ�يُدوا
ُ
إ أ ْ ِاۡاَهخ وا َُ ن َ�ُۡر

َ
ْ أ ا اُدوإ ََ

َ
إ أ َّمخ ُُ ٱ  َُ َوٮُٰهُم �َّخ

ۡ
ْ َ�َمۡ َّ فََسُتوا ِي َّ ّاخ �

َ
َل لَُهۡم َوأ

ُِوَن  ُُم ِِهِۦ تَُ�ّذِ ِي ُكا َّ ََ �َّخَِ �  َعَذا
ْ ٰ ُدوَن  ٢ُذوقُوا ََ ۡد

َ
�ۡ� َِ َّ �َۡۡعَذا ُِذيَتّاُهم ّاِ

ََ َو
ُعوَن  َِ َ�ِ ََۡعّقُهۡم يَۡر ُۡ

َ
�ۡ� َِ َعَذا

ۡۡ  .]21-20[السجده:  ﴾٢�
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به درآيند، ايشان و اما فاسقان جايگاهشان آتش دوزخ است هر زمان كه بخواهند از آن «
شود: بچشيد عذاب آتشي كه آن را دروغ  شوند و بديشان گفته مي بدانجا باز گردانده مي

چشانيم شايد به  پنداشتيد * ما قطعاً عذاب نزديكتر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگتر بديشان مي مي

 .»سوي خدا برگردند

َعّد لَُهمۡ ﴿
َ
َّ َوأ َّ �َۡۡ�ٰفِرِ� َ ََۡع َّ َِدٗ  ٦َسعًِ�ا  ِِّن �

َ
إ � َّ �ِيَهخ ِي ِۡ  َ�ُِدوَن َوِ�ّٗ َشٰ

َّ �ٗ �ٱ  ُِ َّ ََ � خ َو
٦   ََ َرۡعَاخ �لّرُسو

َ
َ َوأ َّ َرۡعَاخ �

َ
إ أ ٰقَۡيتََاخ ََ ُتولُوَن  َّ وُهُهۡم ِ� �َّخَِ  َُ ََ ُ�َتّقُب ُو إ  ٦يَۡو إ ِِّ�خ ّنَاخ ََ َوقَخلُواْ 

إ  ا َ�َ ُُ َرۡعَاخ َسخَدَ�َاخ َو
َ
َضقهوَّخ �لّسبِيَ�  أ

َ
َۡۡعۡاُهۡم َۡۡعاٗ  ٦ٍََّخ فَۡ َِ َو� َّ �َۡۡعَذا ٍَاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِا إ  ّنَاخ خ ََ

 .]68-64[األحزاب:  ﴾٦� َكبِ�ٗ 
خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته و برايشان آتشي سوزان «

ماند و سرپرست و ياوري نخواهند يافت * فراهم كرده است * آنان جاودانه در آن خواهند 
گويند: اي كاش ما از خدا و پيغمبر  گردد و مي هاي ايشان در آتش دگرگون مي روزي چهره

ايم و آنان ما  گويند: خداوندا! ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده برديم * و مي فرمان مي
بده و ايشان را كامالً از رحمت خود  اند * پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب را گمراه كرده

 .»به دور دار

ّۡ َعَذاَِِهخ  ﴿ ََ ُ�َّفُف َ�ۡاُهم ّاِ ُّۡتَ�ٰ َعقَۡيِهۡم َ�َيُموتُواْ َو  ََ َهّاَم  ََ  َُ ْ لَُهۡم َّخ َفُروا َُ  َّ ِي َّ َو�
 َكُفوَٖ 

ّ ُُ ۡزِي  ََ  ََ ِ اَ  ٣َكَ�ٰل َۡ ۡلرِ
َ
إ أ ّناَخ ََ رُِلوَن �ِيَهخ  َِ ُۡ ِي َوُهۡم يَ َّ خ َ�ۡعَمۡل َ�ٰقًِحخ َ�ۡ�َ �

ٱ فَُذوقُواْ َ�َمخ لِقّ�ٰ  ُم �َِّذيُر ُُ ٍَ إ خ ََ ََُذّكُر �ِيهِ َاّ تََذّكَر َو َّ م ّاخ  ُُ َو لَۡم ُ�َعّمِۡر
َ
قِِمَ� ُكّاخ َ�ۡعَمُل  أ
  � ُِ  .]37-36[فاطر:  ﴾٣ِاّ ّّ

شود تا  فرمان مرگشان صادر نمياند آتش دوزخ برايشان خواهد بود هرگز  كساني كه كفر پيشه«
دهيم *  شود، ما اين چنين هر كافر لجوجي را عذاب مي بميرند و هرگز عذاب آنها تخفيف داده نمي

اي انجام دهيم كه جداي از  زنند: پروردگارا بيرونمان بياور تا كارهاي شايسته آنان در دوزخ فرياد مي
ايم گفت: آيا بدان اندازه به شما عمر نداديم كه در آن ايم، بديشان خو كرده كارهايي باشد كه قبالً مي
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اي (پيامبري) به سوي شما نيامد؟  دهنده هر كس كه بخواهد بيدار و هوشيار شود كافي باشد و آيا بيم
 .»پس بچشيد، اصالً براي ستمگران يار و ياوري نيست

ُُۡم تَۡ�ُفُروَن ﴿ ََ َِِمخ ُكا ََ َ�ۡ  ٦�ۡصقَوَۡهخ �ۡ�َۡو َهُد �ۡ�َۡو َۡ َ يِۡديِهۡم َو�
َ
إ � ٰهِِهۡم َوتَُ�ّقُِمَاخ ََ ۡف

َ
َ أ ُُِم َ�َ

ْ يَۡ�ِسُبوَن  قُُهم َِِمخ َ�ُّوا َُ َۡ
َ
ٰ  ٦أ َّ

َ
َ�َٰط فَ� ِ ُّ ْ �ل ۡ�ُياِِهۡم فَلۡستََبُتوا

َ
َ أ َمۡسَاخ َ�َ َِ َۡ ٍُ إ خ ََ َ َولَۡو س

وَن  ُ ِۡ ۡب ٰ َاَ�َُِّ  ٦ُّ ٍُ لََمَسۡخَ�ُٰهۡم َ�َ إ خ ََ َ ُعونَ َولَۡو س َِ  يَۡر
ََ خ َو ََُ�ُٰعواْ ُمِضّيٗ [يس:  ﴾٦ ِهۡم َ�َمخ �ۡس

64-67[. 
ورزيديد امروز به دوزخ وارد شويد و بدان بسوزيد * امروز بر   به سبب كفري كه مي«
گويند و پاهايشان نيز بر اعمالشان  هايشان با ما سخن مي زنيم و دست هايشان مهر مي دهان

گردانيم كه هرگز نتوانند را را ببينند  بخواهيم ايشان را در دنيا كور ميدهند * و اگر ما  گواهي مي
و از يكديگر به جلو بزنند * و اگر بخواهيم ايشان را با وجود مقام و پستشان در جاي خود 

 .»نماييم كه نه بتوانند به جلو حركت كنند و نه به عقب برگردند مسخ مي

زۡ ﴿
َ
ْ َوأ َّ َظقَُموا ِي َّ � ْ وا ُ ُُ ۡعُبُدوَن �ۡح َّ  ْ ُهۡم َوَاخ َ�ُّوا ََ ٰ ِ فَلۡهُدوُهۡم َِِ�ٰ  ٢ََ َّ ِاّ ُدوِن �

َِحيِم  ِۡ ِ  ٢ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمٱ ِِّ�ُهم ّاۡ�  ٢ِصَ�ِٰط �
ّ ُُ ٰ َوُ�ۡتَذفُوَن ِاّ  َ�ۡ

َ
 �َّسّمُعوَن َِِ� �لَۡمَ�ِ �ۡ�

َّ

وَن  ََ َ�َاخَ�ُ ََ ُمۡستَۡسقُِموَن َِۡل ُهُم �ۡ�َ  ٢َاخ َُۡ�ۡم  ٍَلُوَن  ٢ۡو إ ٰ َ�ۡعٖض يَتََسخ ۡ�َبَل َ�ۡعُضُهۡم َ�َ
َ
َوأ

ِّ �ۡ�َِمِ�  ٢ تُوَ�اَخ َع
ۡ
ُُۡم تَ� ْ ُِِّّ�ۡم ُكا ْ ُمۡناِاَِ�  ٢قَخلُوإا ّۡۡم تَُ�وُّوا ْ َِل  َخ  ٢قَخلُوا ََ َوَاخ َ�َن 

ُُۡم قَۡوٗاخ َ�ِٰۡ  إ�ُِتوَن  ٣َ� َعقَۡيُ�م ّاِّ ُسۡقَ�ٰ�َٱ َِۡل ُكا ا َ ََ إٱ ِِّّخ  ّنَِاخ ََ َّ َعقَۡيَاخ قَۡوُل   ٣فََح
 َّ ۡغَوۡ�َ�ُٰ�ۡم ِِّّخ ُكّاخ َ�ٰوِ�

َ
ونَ  ٣فَۡ ُُ ِ ََ َۡ َِ ُم ََ َ�ۡفَعُل  ٣ فَإِّ�ُهۡم يَۡوَاِِٖذ ِ� �َۡۡعَذا ِ ِِّّخ َكَ�ٰل

إ  ٣ِِللُۡمۡجرِاَِ�  ََ ْ ِِذَا �ِيَل لَُهۡم  وَن  ِِّ�ُهۡم َ�ُّوإا ُ�ِ َۡ َُ ُ �َۡس َّ � َّ وإاْ  ٣َِِ�َٰه ِِ ُُ َخَِ
َِ �ِّاخ 
َ
َوَ�ُتولُوَن أ

ُۡاوِن  َّ خِعرٖ 
ََ ِ الَِهَُِاخ ل  .]36-22[الصافات:  ﴾٣ٍَ

آوري كنيد و  اند همراه با همسرانشان جمع اي فرشتگان من، كساني را كه به خود ستم كرده«
نماييد و آنگاه آنان را به راه دوزخ راهنمايي كنيد * آنان همه معبودهايشان * به غير از اهللا جمع 

دهيد؟  را نگاه داريد كه بايد بازپرسي شوند * اي مشركان! شما چرا امروز همديگر را ياري نمي
* بلكه آنان امروز كامالً مطيع و تسليمند * در اين حالت بعضي رو به بعضي كرده و از يكديگر 
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گويند شما از راه خيرخواهي به سوي ما آمده  ن به مستضعفان ميكنند * مستكبرا بازخواست مي
گونه سلطه  باور بوديد * ما كه هيچ ايمان و بي گويند: بلكه خودتان بي بوديد * آنان در جواب مي

و قدرتي بر شما نداشتيم، بلكه خودتان مردمان سركش و نافرماني بوديد * پس عذاب 
بايد آن را بچشيم * ما خودمان گمراه بوديم و شما را هم  پروردگارمان گريبانگيرمان شده و ما

گونه با بزهكاران رفتار  گمراه كرديم * در نتيجه آنان در عذاب با يكديگر مشتركند * ما اين
ورزيدند * و  شد جز خدا معبودي نيست تكبر مي كنيم * چون وقتي كه به آنان گفته مي مي

 .»، معبودهاي خويش را رها سازيمسرايي ديوانه گفتند: ما براي چكامه مي

﴿  �َ ّ َُ َ َٰذ�  �ّن لِقّ�َِٰۡ� ل ََ َٔ  َٖ ََ �لِۡمَهخُد  ٥خ قَۡوَ�َهخ فَبِۡئ ُۡ َهّاَم يَ َٰذا فَۡقَيُذوقُوهُ  ٥ََ ََ

ٌٰج  ٥َ�ِيٞم وََغّسخٞق  ََ ۡز
َ
ٍَاَلُر اِّ َشۡ�ِهِۦإ أ ََ َمرۡحَ  ٥َو َُِحٞم ّاَعُ�ۡم  ۡت َٰذا فَۡوٞج اه َبۢ� ِِِهۡم  ِِّ�ُهۡم ََ

 �َّخَِ 
ْ َُ  ٥َصخلُوا ََ �َۡۡتَرا ٱ فَبِۡئ َخ ََ ُُۡم قَّدۡاُُُموهُ  ّ

َ
ََ َمرَۡحَبۢ� ُِِ�ۡمٱ أ ُُّۡم 

َ
ْ َِۡل أ ّناَخ  ٦قَخلُوا ََ  ْ قَخلُوا

ِٗخ ِضۡعٗفخ ِ� �َّخَِ  َٰذا فَزِۡدهُ َعَذا ََ َخ  ََ  ََ  .]61-55[ص:  ﴾٦َاّ قَّد
ركشان داراي بدترين مرجع و مأوي هستند * آن دوزخ است، كه بدان از اين گذشته س«

سوزند و چه بد جايگاهي است * اين آب داغ و خونابه [آبي كه از پيكر  وارد شده و مي
هاي ديگري نيز از اين  ريزيد] است كه بايد پيوسته آن را بچشند * و جز اين عذاب دوزخيان مي

گويند: ] بنگريد اين گروه انبوه با فشار و  به همديگر ميقبيل وجود دارد * [اين رؤساي كفر 
شوند * پيروان  اندازند خوش نيامدند، آنان با آتش دوزخ سوخته مي زور خود را به ميان شما مي

گويند: بلكه شما خوش نيامديد؛ چرا كه اين شما بوديد كه چنين جايي را بهرة ما  در جواب مي
گويند: پروردگار! هر كس چنين جايگاه و عذابي را  و مي كرديد. واي كه چه جاي بدي است *

 .»نصيب ما نموده است عذاب او را در دوزخ چندين برابر نما

﴿ ُُ ُٰ�َهخ َوقَخَل لَُهۡم َلَزَ� ََ ِۡ
َ
ٍُوَهخ فَُُِحۡ  � إ خ ََ َ َِِذا  ّٓ َهّاَم ُزَمًر�ٱ َح ََ اْ َِِ�ٰ  َفُروإ َُ  َّ ِي َّ � ََ إ وَِسي َهخ

تُِ�مۡ 
ۡ
لَۡم يَۡ

َ
َٰذ�   � ََ ٍَ يَۡواُِ�ۡم  إ وَُّ�ۡم َِۡتخ َُ ّنُِ�ۡم َوُ�اِذ ََ   ِٰ ََ ٍَا ُۡقُوَن َعقَۡيُ�ۡم  َّ َُُسٞل ّاِاُ�ۡم 

 َّ َۡۡ�ٰفِرِ� � َ�َ َِ َعَذا
ۡۡ َِمُة � َُ ّۡ َحّتۡ   ٰ َوَ�ِٰ� ََ َِ ْ ٰ  ٧ قَخلُوا ََ ِۡ

َ
� ْ َّ �ِيَل �ۡدُلقُوإا ِي ِۡ َهّاَم َشٰ ََ  ََ

 ۡ َُۡوٰ �ل ََ َا ٱ فَبِۡئ َّ �ِيَهخ �ِ ِ�ّ ََ َُ  .]72-71[الزمر:  ﴾٧ُم
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شوند و هنگامي كه بدانجا رسيدند، درهاي آن  و كافران گروه گروه به سوي دوزخ رانده مي«
گويند: آيا پيامبراني از جنس خودتان به  ها مي شود و نگهبانان دوزخ بدان به رويشان گشوده مي

وانند و شما را از رويارويي با چنين روزي اند تا آيات پروردگارتان را برايتان بخ سويتان نيامده
گويند: آري، وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است * بديشان گفته  بترسانند؟ مي

مانيد، جايگاه متكبران چه بد جايگاهي  شود: از درهاي دوزخ داخل شويد، جاودانه در آن مي مي

 .»است

َاخَدۡوَن لَمَ ﴿ ُّ  ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ ُّفَسُ�ۡم ِِۡذ تُۡدَعۡوَن َِِ� ِِّن �
َ
َ�ُ ِاّ ّاۡتُُِ�ۡم أ ُۡ

َ
ِ أ َّ ۡتُ  �

َُۡ�ُفُروَن  �َ ِّ يَ�ٰ ِ
ۡۡ َۡ�َاخ ُِِذُّونَِاخ َ�َهۡل َِِ�ٰ  ١� ََ َُۡ�ِ فَلۡ� ََُاخ �ثۡنَ ۡۡ ۡحيَ

َ
َُّاخ �ثۡنََُۡ�ِ َوأ َا

َ
إ أ ّنَاخ ََ  ْ قَخلُوا

ّّهُ  ١ُلُروٖج ّاِّ َسبِيٖل 
َ
ْ  َ�ُِٰۡ�م ِِ� َۡك ِِهِۦ تُۡنِاُاوا ُۡ ُ َفۡرُ�ۡم �ن � َُ ُ وَۡحَدهُۥ  َّ � َ َِ ۥإ ِِذَا ُد

بِ�ِ  ََ ۡۡ� ِ ّ َِ َع
ۡۡ � ِ ّ َِ ُۡ�ُم  َۡ  .]12-10[غافر:  ﴾١فَل

شوند كه قطعاً خدا بيش از اينكه خودتان بر خويشتن خشمگمين باشيد  كافران ندا زده مي«
ورزيدند * كافران  شديد، ولي كفر مي مان ميبر شما خشمگين است چرا كه دعوت به اي

اي و ما به گناهان خود اعتراف  اي و دوباره زنده نموده گويند: پروردگارا ما را دوباره ميرانده مي
شود: ] اين عذابي كه  كنيم آيا راهي براي رهايي از عذاب وجود دارد؟ * [به آنها گفته مي مي
پذيرفتند و  شد نمي كه خدا به يگانگي خوانده مي چشيد، بدان خاطر است كه شما هنگامي مي

پذيرفتيد. پس در اين صورت فرمانروايي  شد مي اگر براي براي خدا شريك و انباز قرار داده مي

 .»و داوري از آن خداوند واالمقام و بزرگوار است

ُ َسّ�ِ ﴿ َّ ْٱ وََحخَق � َٔ فََوقَٮُٰه � ُروا ََ َِ ِل فِرَۡعۡوَن ُسوإ خِو َاخ َا ۡعَرُضوَن َعقَۡيَهخ  ٤ٍُ �َۡۡعَذا ُّ  َُ �َّخ
 َِ َشّد �َۡۡعَذا

َ
ٍَاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِلقُوإاْ 

َ
َُ �لّسخَعُة أ ََ َ�ُتو خ  َوَ�ۡو ّيٗ َِ � وََع وَن ِ� �َّخَِ  ٤ُغُدّوٗ َه إ ََُحخ َّ �ۡذ 

وإاْ ِِّّخ ُكّاخ َۡ�ُ  ُ�َ َۡ َُ َّ �ۡس ِي َّ ِ ْ ل ُنا َعَؤَ َّ �َّخَِ َ�َيُتوُل �لضه يٗبخ ّاِ ُِ ُاوَن َ�ّاخ َّ ۡۡ ُُم اه ّ
َ
ۡم َ�َبٗعخ َ�َهۡل أ

ۡۡعَِبخدِ  ٤ َ قَۡد َحَ�َم َ�ۡ�َ � َّ إ ِِّن � ٞ �ِيَهخ ّ ُُ ْ ِِّّخ  ا وإ ُ�َ َۡ َُ َّ �ۡس ِي َّ َّ ِ� �َّخَِ  ٤قَخَل � ِي َّ َوقَخَل �
ّنُ�ۡم ُ�َّفِۡف َ�اّ  ََ  ْ َهّاَم �ۡدُعوا ََ ََزَّةِ  ِۡ َِ َعَذا

ۡۡ � َّ �ِيُ�ۡم  ٤خ يَۡوٗاخ ّاِ
ۡ
َُ تَۡ َو لَۡم تَ

َ
ْ أ قَخلُوإا

 ِ� َضَ�ٰل  
َّ ِِ َّ َ�ٰفِرِ�

ۡۡ � ْ َُنا َٓ ْو َوَاخ ُد ْ فَلۡدُعوا � قَخلُوا ٰ ََ َِ ْ َّيَِ�ِٰ   قَخلُوا ّۡ ُ  ٥َُُسقُُ�م ِِل ُۡ َا ََ ِِّّخ 
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ََيٰوةِ ��ه  َۡ ٍَاَاُاواْ ِ� �  َّ ِي َّ ۡشَ�ُٰد َُُسقََاخ َو�
َ
�ۡ� َُ ُتو َّ  ََ ُ�ُهۡمٱ  ٥ۡ�َيخ َوَ�ۡو ََ ُُ �ّۡ�ٰقِِمَ� َاۡعِذ ََ يَاَف  ََ يَۡو

ٍُ �ّ�اَِ   .]52-45[غافر:  ﴾٥َولَُهُم �لّقۡعَاُة َولَُهۡم ُسوإ
هاي آنان درامان داشت  ] تنها نگذاشت و از توطئه و نيرنگخداوند او را [حضرت موسي«

ون را دربرگرفت * آتشي كه آنان بامدادان و شامگاهان به آن ولي عذاب ابدي خاندان فرع
فرمايد: خاندان فرعون را به  گردند (در برزخ) و روز برپايي قيامت خداوند مي عرضه مي

255Fشديدترين عذاب دچار سازيد

* زماني كه در آتش دوزخ آنان با يكديگر به كشمكش و  1
گويند: ما پيران شما بوديم آيا بخشي از  يپردازند ضعفا به مستكبران و رؤسا م پرخاشگري مي

گويند: ما و  دهند و مي گيريد * آنان پاسخ مي گرديد و به گردن مي عذاب را به جاي ما پذيرا مي
شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم خداوند در ميان بندگان به عدالت قضاوت نموده است * 

گارتان درخواست كنيد كه يك روز عذاب را گويند: شما از پرورد دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي
هاي روشن و داليل آشكاري را  دهند: آيا پيغمبران شما، آيه از ما بردارد * نگهبانان جواب مي

گويد پس خودتان درخواست تخفيف نماييد، ولي  گويد: آري، مي آوردند؟ مي براي شما نمي
پيامبران خود و مؤمنان را در زندگي اي ندارد * ما قطعاً  درخواست كافران جز سردرگمي نتيجه

نماييم * آن روزي كه  دهيم و دستگيري مي خيزند ياري مي دنيا و در روزي كه گواهان به پا مي
اي بد دوزخ از رساند و نفرين خدا بهره آنان بوده و سر عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي

 .»آنشان خواهد بود

ٰبِ ﴿ َٰ َِ ْ ِِلۡۡ َّ َكّذُِوا ِي َّ ۡعقَُموَن  � َّ ٱ فََسۡوَف  َُُسقََاخ ََۡسۡقَاخ ِِهِۦ 
َ
إ أ ۡغَ�ُٰل ِ�إ  ٧َونَِمخ

َ
ِِذِ �ۡ�

ۡعَ�ٰتِِهۡم َو�لّسَ�ِٰسُل �ُۡسَحُبوَن 
َ
َُّم ِ� �َّخَِ �ُۡسَجُروَن  ٧أ َِميِم 

َۡ َّ َاخ  ٧ِ� � ّۡ
َ
َُّم �ِيَل لَُهۡم �

وَن  ُُ ِ ُۡ ُ ُُۡم � ُ  ٧ُكا ِٱ قَخل َّ ْ ِاّ َ�ۡبُل َشۡ� ِاّ ُدوِن � ّۡۡم َُّ�ّ ّّۡدُعوا ْ َ�ّاخ َِل  ْ َضقهوا ََ  ٔٗ وا ِ خ  َكَ�ٰل

                                           
كند، هر صبحگاه و هر شامگاه جايگاهش به او  در حديث آمده است : وقتي يكي از شما وفات مي -1

گردد و اگر از جهنميان  جايگاهش در بهشت به او عرضه مي شود. اگر از بهشتيان است عرضه مي
 گردد (به روايت بخاري و مسلم). ياست، جايگاهش در جهنم به او عرضه م
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 َّ َۡۡ�ٰفِرِ� � ُ َّ ُُۡم َ�ۡمرَُحوَن  ٧يُِضله � ِ َونَِمخ ُكا َّ َ
َۡ � ِ�ۡ َۡ ِ �ِض ِ

َ
ُُۡم َ�ۡفرَُحوَن ِ� �ۡ� َ�ُِٰۡ�م َِِمخ ُكا

َّ �ِيهَ  ٧ ِي ِۡ َهّاَم َشٰ ََ  ََ ٰ ََ ِۡ
َ
َّ �ۡدُلقُوإاْ � �ِ ِ�ّ ََ َُۡوٰ �لُۡمَُ ََ َا ٱ فَبِۡئ  .]76-70[غافر:  ﴾٧خ

ايم تكذيب  هاي آسماني و چيزهايي را كه به همراه پيامبران فروفرستاده كساني كه كتاب«
ها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين  دارند به زودي خواهند فهميد * آن زمان كه غُل مي

شوند * آنگاه بديشان  برافروخته و سپس در آتش تافته مي شوند * در آبي بسيار داغ كشيده مي
گردانيديد كجايند؟ * همان شريكاني كه به غير  گويند: آن چيزهايي را كه با خدا شريك مي مي

اند، بلكه ما اصالً چيز با ارزشي  گويند: آنها از ما گم شده و به هدر رفته پرستيديد! مي از خدا مي
شود:  سازد * (به آنها گفته مي يم خداوند اين چنين كافران را سرگشته ميا پرستيده را در دنيا نمي

ها  كرديد و نيز به سبب نازش جايي است كه در زمين مي هاي ناپسند و بي ) اين به سبب شادماني
نموديد * حال از درهاي دوزخ داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد،  هايي است كه مي و بالش

 .»ه بد جايگاهي استجايگاه متكبران چ

﴿ َّ �ِ ِِ ٰ�َ
ۡۡ � َّ ُُم ّاِ ۡصَبۡح

َ
َدٮُٰ�ۡم فَۡ َۡ

َ
ُُم َِِرّنُِ�ۡم أ ِي َظاَن َّ فَإِن  ٢َوَ�ُِٰۡ�ۡم َظاهُ�ُم �

َُبَِ�  َّ �لُۡمۡع َُۡعُُِبواْ َ�َمخ ُهم ّاِ ُۡٗوٰ لُّهۡمٱ �ن �َۡس َُ َا واْ فَلَّخ ُ�ِ ُۡ ٍَ فَ  ٢يَ إ َزّ�ُاواْ  َوَ�ّيۡضَاخ لَُهۡم قَُرَّخ
 ِِۡ � َّ َمٖ� قَۡد َلقَۡ  ِاّ َ�ۡبقِِهم ّاِ

ُ
َۡۡتۡوُل ِ�إ أ َّ َعقَۡيِهُم � يِۡديِهۡم َوَاخ َلقَۡفُهۡم وََح

َ
ِ لَُهم ّاخ َ�ۡ�َ � ّّ

 َّ �ِ ِِ  َشٰ
ْ َِ  ِِّ�ُهۡم َ�ُّوا س ِ

ۡۡ ٍَاِن َو�ۡۡ  ٢َو� ْ َِۡ�َٰذا �ُۡۡتۡر ََ �َۡسَمُعوا  ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ ْ �ِيهِ َوقَخَل � ۡوا َۡ

قُِبوَن  ۡۡ ِي َ�ُّواْ  ٢ََۡعّقُ�ۡم َ� َّ � 
َ
ۡسَوأ
َ
َۡجزَِ�ّاُهۡم أ

ََ ِٗخ َشِديٗدا َو ْ َعَذا َفُروا َُ  َّ ِي َّ � ّّ فَقَُاِذيَت
ۡعَمقُوَن  ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٢َّ ٍَ إ َزا ََ  ِ ۡۡ ُ ۡۡ � َُ ٱ لَُهۡم �ِيَهخ َدا َُ ِ �َّخ َّ � ِ ٍإ ۡعَدا

َ
ٍُ أ إ َزا ََ  ََ ِ َُِٰاخ َ�َۡحُدونَ �َ�ٰل ََ 

قَۡداِااَ  ٢
َ
َۡعۡقُهَمخ َ�َۡ  أ ََ  َِ س ِ

ۡۡ ِ َو� ّّ ِ
ِۡ � َّ َضّ�َّخ ِا

َ
ِّ أ يۡ
َ َّ ََِّخ �

َ
إ أ ّنَاخ ََ  ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ خ َوقَخَل �

ۡسَفقَِ� 
َ
�ۡ� َّ وَّخ ِا َُ  .]29-23[فصلت:  ﴾٢ِ�َ

شما را به هالكت انداخته است و لذا از ايد  و اين گمان بدي كه درباره پروردگارتان داشته«
ايد * اگر صبر كنند آتش دوزخ جايگاه آنان خواهد بود و اگر هم تقاضاي  زمره زيانكاران شده

رضايت و درخواست عفو نمايند مورد عفو قرار نخواهند گرفت * ما برايشان همنشينان بدي 
آرايند و فرمان عذاب الهي درباره  مي شان را در نظرشان ايم كه كارهاي گذشته و آينده قرار داده
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گردند كه پيش  گردد و به سرنوشت اقوام گمراهي از جن و انس دچار مي آنان ثابت و صادر مي
گويند: گوش به اين  اند * كافران به همديگر مي شك زيانكار بوده اند، همه آنها بي از آنها بوده

د، شما پيروز خواهيد شد * ما قطعاً به قرآن فراندهيد و در هنگام تالوتش جار و جنجال كني
اند جزا و سزا خواهيم  چشانيم و آنان را در برابر بدترين كاري كه كرده كافران، عذاب سختي مي

داد * اين جهنم كيفر دشمنان خداست كه سراي هميشگي آنان خواهد بود، بدان خاطر كه 
پروردگارا! كساني از انس و جن كه ما را  گويند: اند * كافران مي كرده پيوسته آيات ما را انكار مي

ترين مردم  اند را به ما نشان بده تا زير پايمان لگدمالشان كنيم و از جمله پست گمراه نموده
 .»گردند

وَن ﴿ ُ ِۡ َهّاَم َشٰ ََ  َِ ُ َ�ۡاُهۡم َوُهۡم �ِيهِ ُاۡبقُِسوَن  ٧ِِّن �لُۡمۡجرِاَِ� ِ� َعَذا َّ َف ُّ َوَاخ  ٧ََ 
ْ ُهُم �ّۡ�ٰقِِمَ� َظقَۡمَ�ٰ  ٱ قَخَل ُِِّّ�م  ٧ُهۡم َوَ�ِٰ�ّ َ�ُّوا ََ نه ََ َُ ِ�َۡتِض َعقَۡيَاخ  ِ َٰ�ٰق ََ  ْ َوَّخَدۡوا

ُُوَن  َِ ٰ ِ َ�ٰرُِهوَن  ٧َّ َّ ۡم لِۡقَح
ُُ َ ََ ُۡ َ ّّ أ ِ َوَ�ِٰ� َّ َ

َۡ ۡئَ�ُٰ�م ِِل َِ -74[الزخرف:  ﴾٧ََۡتۡد 

78[. 
گردد و در ميان  مانند * عذابشان كاسته و سبك نمي بزهكاران جاودانه در عذاب دوزخ مي«

ايم وليكن خودشان به  مانند * ما بديشان ستم نكرده عذاب، اندوهناك و نااميد و خاموش مي
زنند: اي مالك! (رئيس فرشتگان نگهبان جهنم) پروردگارت  اند * آنان فرياد مي خود ستم نموده

256Fمانيد د: شما همين جا ميگوي ما را بميراند و نابودمان گرداند. مي

ما حق را براي شما آورديم،  * 1

 .»ولي اكثر شما حق را نپسنديديد و آن را دشمن داشتيد

﴿ َِ َِيِم  ٤ِِّن َشَجَرَو �لّزقهو
َ
�ۡ� َُ وِن  ٤َرَعخ ُِ ُ ّۡ � �ِ َِ ۡۡ َّ ِ  ٤َكللُۡمۡهِل 

َۡ َۡ َك
َِميِم  َۡ �٤ � ِ ٍإ َِحيِم ُلُذوهُ فَلۡعُِقُوُه َِِ�ٰ َسَوا ِۡ٤  َِ ّۡ َعَذا ِسهِۦ ِا

ۡ
أ ََ ْ فَۡوَق  َُّم ُصبهوا

َِميِم  َۡ رِ�ُم  ٤� ََ َّ  �َۡۡعزِ�ُز �ۡۡ
َ
ََ أ ونَ  ٤ُذۡق ِِّّ ُ ََ ُُم ِِهِۦ َ�ۡم َٰذا َاخ ُكا ََ  ﴾٥ ِِّن 

 .]50-43[الدخان: 

                                           
گويد و  كنند، چيزي (ب) نمي در احاديث وارد شده است كه وقتي جهنميان اين درخواست را از مالك مي -1

 گويد : شما همين جا خواهيد ماند، نعوذباهللا من النار. مي آيد و به آنها رود و بعد از صد هزار سال مي مي
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در قطعاً درخت زقوم (درختي تلخ و بدبو) * خوراك گناهكاران است * همچون فلز گداخته «
شود) اين  جوشد * جوششي همچون آب گرم و داغ * (به مأموران دوزخ دستور داده مي ها مي شكم

كافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ پرتش كنيد * سپس بر سر او آب جوشان بريزيد بچش كه تو 

 .»قدرتمند و بزرگواري * اين همان چيزي است كه پيوسته درباره آن مشكوك و متردد بوديد

َّ اّ ﴿ ّۡۡم   ٖ ََ
ّۡ َّۡ�ٰٞر ّاِّ 

َ
ّٖ َو� ٍَاِس  ِ�ۡ�َ  ٍ

إ َّۡ�ٰٞر ّاِّ ّاخ
َ
إ � ُُّتوَنٱ �ِيَهخ ِٓ وُِعَد �لُۡم

ّۡ َّاةِ � ِۡ ّ�ۡ َُُل � َۡ َُ

 ِ ّ ُُ ّ�ٗ  َولَُهۡم �ِيَهخ ِاّ  َُ ّۡ َعَسٖل اه َّۡ�ٰٞر ّاِ
َ
ٰرِنَِ� َو� َّ ةٖ ِّۡق ّ َّ ّۡ َ�ۡرٖ  َّۡ�ٰٞر ّاِ

َ
�ََّمَ�ِٰو  َرۡعُمُهۥ َو�

ٍَُهۡم  إ ۡاَعخ
َ
َُ أ ِّ ًٍ َ�ِيٗمخ َ�َت إ ٞ ِ� �َّخَِ وَُسُتواْ َاخ ِۡ ّۡ ُهَو َشٰ ّنِِهۡمٱ َكَم َّ فَِرةٞ ّاِّ  ۡۡ  .]15[محمد:  ﴾١َوَا

وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است در آن نهرهايي از آب زاللي است كه «
اي شيري كه طعم و مزه آن متغير نشده است، و نهرهايي از گنديده و بدبو نگشته است، و نهره

شراب سراپا لذت جهت نوشندگانش است، و نهرهايي از عسلي است كه خالص و پالوده است و 
مندند آيا اينان  اي برخوردارند، و از همه باالتر از آمرزش پروردگارشان بهره در آنجا از هر گونه ميوه

مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده شده به  دوزخ جاويدان مي همچون كساني هستند كه در آتش
 .»گسلد هايشان را پاره پاره كرده و از هم مي طوري كه روده

ِو َوَ�ُتوُل َهۡل ِاّ ّازِ�ٖد ﴿
ۡ
ََهّاَم َهِل �ۡاََُ� ِِ ََ َ�ُتوُل   .]30[ق:  ﴾٣يَۡو

گويد: آيا افزون بر  مي اي؟ دوزخ در جواب روزي كه به جهنم خواهيم گفت: آيا پر شده«
 .»اين هم هست؟

َهّاَم َد�  ﴿ ََ وَن َِِ�ٰ َّخَِ  ََ يَُدعه ُِونَ  ١يَۡو ُُم َِِهخ تَُ�ّذِ ِٓ ُكا
ّۡ� َُ ِٰذهِ �َّخ إ  ١ََ َٰذا ََ فَِسۡحٌر 

َ
أ

وَن  ُ ِۡ ََ ُ�ۡب ُُۡم  ّ
َ
َۡ أ
َ
ٌٍ َعقَۡي�ُ  ١أ إ واْ َسَوا ُ�ِ ُۡ ََ تَ ۡو 

َ
وإاْ أ ُُۡم �ۡصقَوَۡهخ فَلۡصِ�ُ ۡمٱ ِِّ�َمخ ُ�َۡزۡوَن َاخ ُكا

 .]16-13[الطور:  ﴾١َ�ۡعَمقُوَن 
گويند: اين همان آتشي  اندازند * فرشتگان مي روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي«

بينيد * به آتش وارد  پنداشتيد * آيا اين جادو است يا اينكه شما نمي است كه آن را دروغ مي
، چه صبر و شكيبايي كنيد و چه نكنيد، زيرا فقط در مقابل كارهاي شويد و در آن بسوزيد

 .»شويد خودتان مجازات مي
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َمره ﴿
َ
ۡدَ�ٰ َوأ

َ
ََ  ٤ِِّن �لُۡمۡجرِِاَ� ِ� َضَ�ٰٖل وَُسُعرٖ  ٤َِِل �لّسخَعُة َموِۡعُدُهۡم َو�لّسخَعُة أ يَۡو
وهِهِۡم ذُوقُواْ مَ  َُ ٰ ُو

ۡتَ�ُٰه َِِتَدَٖ  ٤َّ َسَتَر �ُۡسَحُبوَن ِ� �َّخَِ َ�َ
ٍ  َلقَ ۡ ََ  ّ ُُ إ  ٤ِِّّخ  ۡمُرَّخ

َ
إ أ َوَاخ

 ِ َۡ َ
ّۡ َۡم� ِِل َُ ِٰحَدةٞ  ََ  َّ ّدكِرٖ  ٥ِِ ۡشَيخَعُ�ۡم َ�َهۡل اِّ اه

َ
إ أ َاخ َۡ ۡهقَ

َ
 .]51-46[القمر:  ﴾٥َوََۡتۡد أ

* قطعاً گناهكاران تر است  تر و عظيم بلكه موعدشان قيامت است و قيامت باليش سخت«
شوند!  گمراه و ديوانه و گرفتار آتشند * روزي داخل آتش بر رخساره روز يمين كشيده مي

ايم  بچشيد لمس نمودن دوزخ را * ما هر چيزي را به اندازه الزم و از روي حالت و نظام آفريده
ون شما در * فرمان ما فقط يك فرمان و به اندازه يك چشم به هم زدن است * ما افراد همچ

 .»ايم آيا كسي هست كه پند و اندرز گيرد؟ گذشته نابود و هالك ساخته

﴿ َِ قَۡدا
َ
ِٰ� َو�ۡ� ََ ۡعَرُف �لُۡمۡجرُِموَن ِِۡسيَ�ُٰهۡم َ�ُيۡنَلُذ ِِلَّ ّنُِ�َمخ  ٤ُّ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
فَبِۡ

َِخِن   .]42-41[الرحمن:  ﴾٤تَُ�ّذِ
گردند * پس كدام  شوند و ايشان بر سرها و پاها گرفتار مي هايشان شناخته مي گناهكاران با قيافه«

 .»كنيد هاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي يك از نعمت

َمخِل ﴿ ِ َّ ُٰب �ل َٰ ۡص
َ
إ أ َمخِل َاخ ِ َّ ُٰب �ل َٰ ۡص

َ
ُۡموٖ�  ٤ِ� َسُموٖ� وََ�ِيٖ�  ٤َوأ َۡ َّ  ٤َوِظّلٖ ّاِّ 

 َكرِ��  
ََ َ�َِ� ِِّ�ُهۡم �َ  ٤َِخَِٖ� َو َۡ ََ ُا ِ َۡۡعِايِم  ٤ُّواْ َ�ۡبَل َ�ٰل ِاِث � َۡ وَن َ�َ � ه ِۡ ُّواْ يُ ََ  ﴾٤َو

 .]46-41: الواقعة[
هاي آتش و آب جوشان به سر  هايي * آنان در ميان شعله ها: چه سمت چپي سمت چپي«

و نه خواهند برد * و در سايه دودهاي بسيار ساده وگرم قرار خواهند گرفت * نه خنك است 
اند * و پيوسته بر انجام گناهان بزرگ  اي دارد * چرا كه آنان قبل از اين خوشگذران بوده فايده

 .»اند پافشاري داشته

ٱ ِ�َ َمۡوَۡٮُٰ�ۡمٱ ﴿ َُ َوٮُٰ�ُم �َّخ
ۡ
ْ  َاۡ َفُروا َُ  َّ ِي َّ � َّ ََ ِا ََ يُۡنَلُذ ِااُ�ۡم فِۡديَةٞ َو  ََ فَلۡ�َۡو

 �ُ ُِ ََ �لَۡم  .]15الحديد: [ ﴾١َونِۡئ
شود، جايگاه  پس امروز نه از شما (منافقين) و نه از كافران عوض و غرامتي پذيرفته نمي«

 .»شماها آتش دوزخ است دوزخ سرنوشت شماست و چه سرنوشت و چه بد جايگاهي است
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� َوقُوُدَهخ �َّ ﴿ َٗ ۡهقِيُ�ۡم َّخ
َ
ُّفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُوإا ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ َهخ � ّه

َ
� َ ََةُ َعقَۡيَهخ َٰ َِجخ َۡ خُس َو�

َمَرُهۡم َو�َۡفَعقُوَن َاخ يُۡنَمُروَن 
َ
إ أ َ َاخ َّ وَن � ُُ ۡع َّ  َّ ٌة ِغَ�ٞ  ِشَدادٞ  ََ ِ ِ َ َٓ  .]6[التحريم:  ﴾٦َا

ها و  اي مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي دور سازيد كه هيزم آن انسان«
اند كه خشن و سختگير و قدرتمند و توانا هستند  مارده شدهباشد، فرشتگاني بر آن گ ها مي سنگ

دهند و كه به  كنند و همان چيزي را انجام مي و از خدا در آنچه بديشان دستور داده نافرماني نمي
 .»اند ه آن مأمور شد

﴿ ُ� ُِ ََ �لَۡم َهّاَمٱ َونِۡئ ََ  َُ َفُرواْ َِِرّنِِهۡم َعَذا َُ  َّ ي ِ َّ ِ ْ  ٦ َول ُۡۡتوا
ُ
إ � �ِيَهخ َسِمُعواْ لََهخ َشهِيٗتخ  َِِذا

 َُ تُِ�ۡم َِّذيرٞ  ٧َوِ�َ َ�ُفو
ۡ
لَۡم يَۡ
َ
إ � َُُهخ لَُهۡم َلَزَ�

َ
ِۡۡ�َ �ِيَهخ فَۡوٞج َس�

ُ
إ � َّمخ ُُ ۡيِو   َۡ ۡۡ � َّ تََ�خُد َ�َمّاُ اِ

ُ ِاّ  ٨ َّ ّذۡ�اَخ َوقُۡقَاخ َاخ َّّزَل � ََ ٍََّخ َِّذيرٞ فَ إ خ ََ ٰ قَۡد  ََ َِ ْ َّ ِ� َضَ�ٰٖل َكبِ�ٖ قَخلُوا ُُۡم ِِ ّ
َ
ٍ  ِِۡن أ ۡ ََ

ِٰب �لّسعِ�ِ  ٩ َٰ ۡص
َ
ۡو َ�ۡعتُِل َاخ ُكّاخ ِ�إ أ

َ
ُُ أ ْ لَۡو ُكّاخ سَۡسَم ْ َِِذ�بِِهۡم فَُسۡحٗتخ  ١َوقَخلُوا َفُوا ََ فَلۡ�

ِٰب �لّسعِ�ِ  َٰ ۡص
َ
 .]11-6[الملك:  ﴾١ّ�ِ

عذاب آتش جهنّم خواهند داشت و چه بد  كسانى كه به پروردگارشان انكار آوردند،و «
شنوند *  كند و غرشي از آن مي شوند فوران مي * هر زمان كه به دوزخ انداخته   سرانجامى است

دوزخ از شدت خشم نزديك است بتركد و پاره و پاره گردد، هر زمان كه گروهي بدان انداخته 
گويند:  اي به ميان شما نيامده است * مي ندهده پرسند: آيا پيامبر بيم شوند مأمورانش از آنها مي مي

دهندگاني به سوي ما فرستاده شدند ما آنها را تكذيب كرده و گفتيم: خدوند چيزي را  آري، بيم
گويند: اگر ما گوش شنوايي داشتيم  نفرستاده است و شما داراي گمراهي بزرگي هستيد * و مي

گشتيم * اينجاست كه به گناه خود  زخيان نميبرديم هرگز از زمره دو يا عقل خود را به كار مي
 .»دوزخيان باد  كنند. پس دوري از رحمت خدا بهره اعتراف مي

ۡعقَُموَن ﴿ َّ َ�ُ  لَۡو َ�ُّواْ  ُۡ
َ
َُ ��ِلَرةِ أ ٱ َوََۡعَذا َُ َۡۡعَذا � ََ ِ  .]33[القلم:  ﴾٣َكَ�ٰل

ت اگر مردم متوجه تر و بزرگتر اس عذاب دنيا اينگونه است و قطعاً عذاب آخرت سخت«
 .»بوده و بدانند
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ٰبَِيۡه ﴿ َٰ وَو كِ
ُ
ٰقَۡيتَِ� لَۡم أ ََ َمخِ�ِۦ َ�َيُتوُل  َِ ِ َٰبُهۥ ۡ َٰ َ كِ ِٰ و

ُ
ّۡ أ ّاخ َا

َ
ۡدَِ َاخ ِحَسخ�ِيَهۡ  ٢َوأ

َ
 َولَۡم أ

َۡۡتخِضَيَة  ٢ ََُهخ َ�َِّ  � ٰقَۡي ۡ�َ�ٰ َ�ّ�ِ َاخِ�َهۡۜ  ٢ََ
َ
إ أ ََ َ�ّ�ِ ُسۡقَ�ٰاِ  ٢َاخ

قهوهُ  ٢َيۡه َهقَ ُۡ ُلُذوهُ َ�
َِحيَم َصقهوهُ  ٣ ِۡ وهُ  ٣َُّم � َُ اٗ� فَلۡسقُ ََ َُۡ�َهخ َسۡبُعوَن ذِ ُّ  ٣َُّم ِ� ِسۡقِسقَةٖ َذ ََ يُۡنِا ُِِّّهۥ َ�َن 

َۡۡعِايِم  � ِ َّ َِِ�  ٣ِِل َِ �لِۡمۡس ٰ َرَعخ ُضه َ�َ َۡ  ََ ُٰهَاخ  ٣َو ََ  ََ ََ َ�ُ �ۡ�َۡو ٌَ  ٣َ�ِيٞم فَقَۡۡ ََ َرَعخ َو
ّۡ ِغۡسقِٖ�  َّ ِا ِِ٣  ٰ�َۡۡ� َّ ۥإ ِِ قُُه ُُ

ۡ
 .]37-25: احلاقة[ ﴾٣وَن  ُٔ ِ� َّ يَۡ

گويد: اي كاش هرگز اعمالم به من  و اما كسي كه نامه اعمالش به دست چپش داده شود مي«
مه چيز تمام دانستم كه حساب من چيست * اي كاش با مرگ ه شد * و هرگز نمي داده نمي

شد * اموالم مرا سودي نبخشيد و به درد من نخورد * قدرت من از دستم برفت * او را  مي
بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد * سپس او را به دوزخ بياندازيد * سپس او را با 

د آور زنجيري كه هفتاد گز درازي دارد ببنيديد و بكشيد * چرا كه او به خداي بزرگ ايمان نمي
كرد * لذا امروز در اينجا يار  * و مردمان را به دادن خوراك به بينوا تشويق و ترغيب نمي

مهرباني ندارد * و خوراكي جز زردابه و خونابه نصيبش نخواهد شد * چنين خوراكي را جز 

 .»خورند بزهكاران نمي

َِ يَ ﴿ ّۡ َعَذا َُِدي ِا ۡف َّ َُ لَۡو  وَ�ُهۡم  يََوده �لُۡمۡجرِ ُ ّۡ َب ِليهِ  ١ۡوِاِِذِ ِِبَاِيهِ ُّ
َ
 ١َوَ�ِٰحَبُِهِۦ َوأ

 �ُ ِٓ
ّۡ يقَُِهِ � ُِ َُّم يُاِجيهِ  ١وِ�هِ  ٔۡ َوفَ �ِض َ�ِيٗعخ 

َ
ٱ ِِّ�َهخ ََۡاٰي  ١َوَاّ ِ� �ۡ� إ ّ ََ١  ٰٰ َو َّ َّّزاَعٗة ِّۡق

١  ٰ َّ ۡدََِر َوتََو
َ
ّۡ أ َ  ١تَۡدُعواْ َا ََ ۡو

َ
َُ فَۡ  .]18-11عارج: [الم ﴾١وََ�َ

شد براي  كنند: كاش مي شوند، ولي شخص گناهكار آرزو مي به همديگر نشان داده مي«
اي  رهايي خود از عذاب، پسران خود را فدا كند * همچنين همسر و برادر او * و همچنين قبيله

* برده است * و حتي تمام كساني كه روي زمين هستند تا او را نجات يابد  كه به او پناه مي
برد * و كسي كه  كند و با خود مي هرگز! اين آتش سوزان دوزخ است * كه پوست بدن را مي

خواند * همان كسي كه دارايي و اموال دنيا را  پشت به فرمان خدا كرده را به سوي خود مي
 .»ها و انبازها نگهداري كرده است جمع كرده و در خزانه
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ۡصقِيهِ َسَتَر ﴿
ُ
ََ  ٢َسۡ ٰ ٮ ََ ۡد

َ
إ أ َُ  ٢َاخ َسَتُر  َوَاخ ََ تََذ ِ  ٢ََ ُ�ۡبِ� َو َُ ِۡقبَ

ّۡ َعقَۡيَهخ  ٢لَّواَحةٞ 
 َ َُ َّ  ٣�ِۡسَعَة َع ِي َّ ِ ّۡ َُۡاٗة  ِ َّ ف َعۡقَاخ ِعّدَ�ُهۡم ِِ ََ ٱ َوَاخ  ٗة ََ ِ ِ َ َٓ  َا

َّ َٰب �َّخَِ ِِ َٰ ۡص
َ
إ أ َعۡقَاخ ََ َوَاخ 

� ْ وتُوا
ُ
َّ أ ِي َّ � َّ ْ َِۡۡۡستَۡيتِ َفُروا وتُواْ َُ

ُ
َّ أ ِي َّ � ََ ََ يَۡرتَخ ْ ِِيَ�ٰٗاخ َو اَااُوإا ٍَ  َّ ِي َّ َٰب َو�َۡزَداَد � َٰ َِ ۡۡ

ُ َِِ�َٰذا َاَُ  َّ اَد � ََ
َ
إ أ َۡۡ�ٰفُِروَن َاخَذا َّ ِ� قُقُونِهِم ّاَرٞض َو� ِي

َّ َٰب َو�لُۡمۡنِاُاوَن َوِ�َُتوَل � َٰ َِ ۡۡ �  �ٗ
إ  خ ََ َ ُ َاّ � َّ ََ يُِضله � ِ ٰٰ َكَ�ٰل َّ ذِۡكَر  ُهَو  َوَاخ ِ�َ ِِ

َّ ِِ ََ ِ ّن ََ ُاوَد  َُ ُم 
ۡعقَ َّ ٍُ  َوَاخ  إ خ ََ َ ٍُ َو�َۡهِدي َاّ �

 ِ َُ  .]31-26[المدثر:  ﴾٣لِۡقبَ
داني كه دوزخ چگونه است  سوزانم * تو چه مي هر چه زودتر او را داخل دوزخ ساخته، مي«

257Fسازد مي ميراند كه انسان راحت شود و نه رها * دوزخ نه مي

* پوست بدن را به طور كلي سياه  1
258Fاند سازد * نوزده فرشته بر آن گمارده شده و دگرگون مي

* مأموران دوزخ را جز از ميان  2
ايم، هدف اين است كه  ايم و تعداد آنان را نيز جز جهت آزمايش كفار نساخته فرشتگان برنگزيده

افزوده شود، و اهل كتاب و مؤمنان ترديد به اهل كتاب يقين پيدا كنند، و بر ايمان مؤمنان نيز 
خود راه ندهند و كساني كه در دل مريضند (منافقان) و كافران بگويند: خدا از بيان اين مثال چه 

بخشد، و لشكريان  هدفي داشته است؟ اينگونه خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت مي

 .»اي مردم نيستداند، و اين جز اندرزي بر پروردگارت را جز او كسي نمي

ََهِيَاٌة ﴿ ه َ�ۡف� َِِمخ َكَسبَۡ   َٰب �ۡ�َِمِ�  ٣ُُ َٰ ۡص
َ
إ أ َّ ِ ٍَلُوَن  ٣ِ إ ّ�ٰٖ  يَتََسخ ََ  �ِ٤  ِّ َع

ُ�ۡم ِ� َسَتَر  ٤�لُۡمۡجرِاَِ�  ََ قَِّ�  ٤َاخ َسقَ َُ َّ �لُۡم َُ اِ ْ لَۡم َّ عُِم  ٤قَخلُوا ِۡ �ُ َُ َولَۡم َّ
 �ََِ ُُ  ٤�لِۡمۡس إ�ِِضَ� َو َخ ۡۡ � َُ ِّ  ٤ّاخ َ�ُوُض َا َِ �ّ�ِي َُ �َِيۡو ّاخ َُّ�ّذِ

ُُ تَىَٰاخ �ۡ�َتُِ�  ٤َو
َ
� َ ّٓ َح

ٰفِعَِ�  ٤ َّ َٰعُة �ۡ ََ  .]48-38[المدثر:  ﴾٤َ�َمخ تَاَفُعُهۡم َش

                                           
 گذارد. كرده و هيچ چيز را رها نكرده و به جاي نمي شود : دوزخ همه چيز را نابود مي يا معني چنين مي -1

باشند و در  در قول بيشتر مفسرين اين نوزده نگهبان از فرشتگان هستند و اينان فرماندهان جهنم مي -2
داند مشغول به كارند. در بعضي از روايات  اندهي هر كدام تعدادي كه فقط خدا آن را ميستاد فرم

آمده است : بين دو كتف هر كدام مأموران جهنم، همچون بين مشرق و مغرب است. آنها با هر 
 رستند (م).ف ضربه، هفتاد هزار نفر را به قعر جهنم مي
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شود * مگر ياران سمت راستي * آنان  هر كس در برابر كارهاي كه كرده است گروگان مي«
پرسند * از بزهكاران و گناهكاران * كه چه چيزهايي  برند و مي هاي بهشت به سر مي در باغ

ايم * و به مستمند  گويند: در جهان از زمره نمازگزاران نبوده شما را به دوزخ انداخته است * مي
را ايم * و روز جزا  رفته گرايان به باطل فرو ايم * و ما پيوسته با باطل داده و محتاج خوراك نمي

ايم * تا اينكه مرگ به سراغمان آمد * كه ديگر شفاعت و ميانجيگران سودي به  كرده انكار مي

 .»حالشان ندارد

ۡغَ�ٰٗ� وََسعًِ�ا ﴿
َ
َّ َسَ�ِٰسَ�ْ َوأ َُۡدَّخ لِۡقَ�ٰفِرِ� �ۡ

َ
إ أ  .]4[اإلنسان:  ﴾٤ِِّ�خ

 .»ايم ها و آتش فروزان دوزخ را آماده كرده ما براي كافران زنجيرها و غل«

وَن  ٢َِِ�ٰ قََدَٖ ّاۡعقُوٖ� ﴿ َُ ِٰد َٰ ۡۡ َّخ فَاِۡعَم � َۡ �َِ�  ٢َ�َتَد ّذِ ََ ِّۡۡقُم َۡعِل  ٢َوۡ�ٞل يَوَۡاِِٖذ  ََ لَۡم 
َ
�

�َض كَِفختًخ 
َ
ٰٗتخ  ٢�ۡ� ََ ۡا

َ
ٍٗ َوأ إ ۡحَيخ

َ
ٍٗ فَُراٗتخ  ٢أ إ ۡسَتۡيَ�ُٰ�م ّاخ

َ
ِٰمَ�ٰٖ  َوأ َٰ  َ ِِ ٰ ََ ََ َعۡقَاخ �ِيَهخ  ََ  ٢َو

�َِ� وَ  ّذِ ََ ِّۡۡقُم ُِوَن  ٢ۡ�ٞل يَۡوَاِِٖذ  ُُم ِِهِۦ تَُ�ّذِ قُِتوإاْ َِِ�ٰ َاخ ُكا َِ قُِتوإاْ َِِ�ٰ ِظّلٖ ذِي ثََ�ِٰث  ٢�ّ َِ ّ�
َّ �لّقَهِب  ٣ُشَعٖب  ِ� ِا ۡۡ ُّ  ََ ِ  ٣َّ َظقِيٖل َو ۡۡ َت

َٖ َكلۡۡ َ َُ ِ َ�ٰقَٞ   ٣ِِّ�َهخ تَۡرِ� ۡ َِ ُّّهۥ 
َ
َك�

�َِ� وَ  ٣ُصۡفٞر  ّذِ ََ  .]34-22[المرسالت:  ﴾٣ۡ�ٞل يَۡوَاِِٖذ ِّۡقُۡم
تا مدت زماني مشخص * ما توانايي اين كار را داشتيم و ما بهترين توانمند بوده و هستيم * در «

كنندگان * آيا ما زمين را جهت گرد آوردن قرار ندهيم؟ * هم در حال  آن روز واي به حال تكذيب
هاي استوار و بلند پديد نياورديم و از آب گوارا به شما  * و در آن كوهحيات و هم در حال ممات؟ 

شود) به سوي همان چيزي  كنندگان * (به آنان گفته مي ننوشانيدم؟ * در آن روز واي به حال تكذيب
كرديد * برويد به سوي ساية سه شاخه دودهاي غلظ * نه  رهسپار شويد كه پيوسته تكذيبش مي

هايي برافراشته و قصر  گيرد * اين آتش، آتشپاره هاي آتش را مي نه جلو شعلهاش خنك است و  سايه
هايي كه همچون شتران زردرنگ هستند * واي در آن روز بر  ريزد * آتشپاره مانند از خود بيرون مي

 .»كنندگان تكذيب

َهّاَم َ�َّۡ  ِمۡرَصخٗدا ﴿ ََ ۡحَتخٗ�خ ّ�ٰبَِِۡ� �ِ  ٢خٗ�خ  َٔ ِّۡقّ�َِٰۡ� َ�  ٢ِِّن 
َ
إ أ َّ يَُذوقُوَن �ِيَهخ  ٢يَهخ

اًِخ َ ََ  ََ َّ َ�ِيٗمخ وََغّسخٗ�خ  ٢ َِۡرٗدا َو ٍٗ وِفَخقًخ  ٢ِِ إ َزا وَن ِحَسخٗ�خ  ٢ََ َُ ََ يَۡر  ْ  ٢ِِّ�ُهۡم َ�ُّوا
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ّذُِواْ � َُ ِٗخ َو َُِٰاخ كِّذا ٰٗبخ  ٢ََ َٰ ۡيَ�ُٰه كِ َُ ۡح
َ
ٍ  أ ۡ ََ  ّ ُُ َّ َعَذاًِخ فَُذوقُو ٢َو ۡم ِِ ُُ  ﴾٣اْ فَقَّ ّّزِ�َد

 .]30-21[النبأ: 
دوزخ كمينگاه بزرگي است * مرجع و مأواي سركشان است * روزگاران متوالي بيكران در «

نوشند * ليكن آب جوشان  چشند و نه نوشيدني گوارايي مي مانند * در آنجا نه خنگي مي آن مي
اين كيفري است موافق و مناسب با اعمال آنها * آنان  نوشند * و سوزان و زردابه و خونابه مي

نمودند *  هاي ما را به طور كلي تكذيب مي هرگز منتظر بازپرس و حسابرسي نبودند * آنان آيه
ايم * سپس بچشيد، ما هرگز چيزي جز  ما همه چيز را دقيقاً شمرده و با دقت ثبت و ضبط نموده

 .»افزاييم عذاب و درد و رنج برايتان نمي

﴿ �ٖ ُفّجخَِ َِۡ� ِسّجِ
َٰب �ۡۡ َٰ إ ِِّن كِ ّ ََ٧  �ٞ ََ َاخ ِسّجِ ٰ ٮ ََ ۡد

َ
إ أ ٞ  ٨َوَاخ ٰٞب ّاۡرقَُو َٰ َوۡ�ٞل  ٩كِ

 �َِ� ّذِ ََ ِّۡۡقُم  .]10-7[المطففين:  ﴾١يَۡوَاِِٖذ 
هرگز! هرگز! مسلماً نامه اعمال بدكاران و بزهكاران در زنداني بسيار سخت و تنگ قرار «

داني كه اين زندان چه و چگونه است؟ * كتابي نوشته شده است * در آن  تو چه مي دارد * و
 .»كنندگان روز واي بر تكذيب

� تَقَّاٰي ﴿ َٗ تُُ�ۡم َّخ َۡ َّذ
َ
ۡشَ�  ١فَۡ

َ
�ۡ� َّ إ ِِ قَٮَٰهخ ُۡ ٰ  ١ََ يَ َّ ََ َوتََو ِي َكّذ َّ [الليل:  ﴾١�

14-16[. 
ترين  كشد * فقط بدبخت ور شده و زبانه مي دم كه شعلهمن شما را از آتش هولناكي بيم دا«

شود * همان كسي كه حق و حقيقت را تكذيب كرده و به آيات آسماني  انسان در آن وارد مي
 .»كند پشت مي

ۡرِاٗ ﴿ َُ ّنُهۥ  ََ ِو 
ۡ
َۡيٰ خ ُِِّّهۥ َاّ يَۡ َۡ  ََ ُموُو �ِيَهخ َو َّ  ََ َهّاَم  ََ ۥ   .]74[طه:  ﴾٧فَإِّن َ�ُ

ميرد و  گمان هر كس، گناهكار نزد پروردگارش رود دوزخ از آن او بوده كه نه در آن مي بي«

 .»شود نه زنده مي
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َعٌة ﴿ َِ وهٞ يَۡوَاِِذ  َشٰ َُ ا َحخِاَيٗة  ٣َ�مِقَةٞ ّّخِصَبةٞ  ٢ُو ًَ ٰ َّخ ََ ُۡ ٍَا�َِيةٖ  ٤تَ   �ۡ�َ ّۡ  ٥�ُۡسَ�ٰ ِا
 ُٖ  ِاّ َ�ِ�

َّ ِِ ٌَ ََ لَُهۡم َرَعخ ۡۡ وٖع  ٦ ّۡ َُ ِ� اِّ  ۡۡ ُّ  ََ ُّ َو  .259F1]7-2: الغاشية[ ﴾٧َّ �ُۡسِم
مردماني در آن روز خوار و زبون خواهند بود * دائماً در رنج و سختي هستند * در آتش «

بسيار داغ و گرمي نوشانده خواهند شد *   سوزان دوزخ افتاده و خواهند سوخت * از چشمه
260Fآنان خوراكي جز ضريع

سازد و نه از گرسنگي  كه نه انسان را فربه مي * نخواهند داشت 2

 .»رهاند مي

ٱ ﴿ إ ّ خ  ََ ُّٗ خ َد ُّٗ �ُض َد
َ
خ  ٢َِِذا ُدّكِ  �ۡ� خ َصّفٗ َُ َصّفٗ ََ َو�لَۡمقَ نه ََ  ٍَ إ خ ََ ٍَ يَۡوَاِِذِ  ٢َو خْيإ َِ َو

 ٰٰ ِۡكَر َّ � ُ�َ ٰ َّ
َ
ُّ َو� سَ�ٰ ِ

ۡۡ ََُذّكُر � َّ تُ  ٢ِ�ََهّاَم  يَۡوَاِِٖذ  ََيخِ� َّ َِ ٰقَۡيتَِ� قَّدۡاُ   ََ َّ  ٢وُل  َ�َيۡوَاِِٖذ 
َحٞد 
َ
ۥإ أ َُ َعَذاَُِه َعّذِ َحٞد  ٢ُّ

َ
ۥإ أ َُ َوثَخقَُه ِ ََ يُوث  .]26-21[الفجر:  ﴾٢َو

هرگز! هرگز! زماني كه زمين سخت درهم كوبيده شده و مسطح گردد * و پروردگارت آمده و «
آيد، ولي  زخ را حاضر نمايند، در آن روز انسان به خود ميفرشتگان به صف كشيده شوند * و دو

سودي به حالش نخواهد داشت * خواهد گفت: كاش براي زندگي خود چيزهايي پيشاپيش 
رساند * و هيچ كس جز خداوند او  فرستادم * در آن روز هيچ كس جز خداوند به او عذاب نمي مي

 .»كشد را به بند نمي

َفُرواْ �﴿ َُ  َّ ِي َّ ُٰب �لَۡمۡ� َو� َٰ ۡص
َ
َُِٰاخ ُهۡم أ ۢ  ١َمةِ  َٔ ََ ۡنَصَدةُ -19[البلد:  ﴾٢َعقَۡيِهۡم َّخَٞ اه

20[. 
ها و اهل شاوتند * آتشي آنها را در  و كساني كه آيات ما را نپذيرند ايشان سمت چپي«

 .»برخواهد گرفت كه سرپوشيده و در بسته است

                                           
بندي آن است كه هر كسي بر حسب  بر درجه تنوع و تعداد عذاب جهنم در حق دوزخيان دال -1

 سازد (م). را از عذاب جهنم دور  رسد. خداوند ما اعمالش به جزاي مناسب با آن مي

اش را ضريع گويند.  شود و خشكيده ناميده مي» شبرق«ضريع : گياهي است خاردار كه وقتي تر است  -2
خورد. گويند شتر هنگامي كه تر است آن را  آور است كه هيچ حيواني آن را نمي آنقدر ناگوار و تهوع

 خورد (م).  مي
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هَمَز�  ﴿ ِ ُهَمَز�ٖ ل
ّ ُُ ِ َٗ وََعّدَدهُۥ � ١َوۡ�ٞل ّۡ َُ َاخ ِي َ�َ هُۥ  ٢َّ َ َۡ ۡل

َ
ۥإ أ ّن َاخَ�ُ

َ
َۡسُب أ ٱ  ٣َۡ ّ ََ

َمةِ  َِ ُ َۡ َمُة  ٤َ�ُ�َبَذّن ِ� � َِ ُ َۡ ََ َاخ � ٰ ٮ ََ ۡد
َ
إ أ ِ �لُۡموقََدةُ  ٥َوَاخ َّ � َُ ۡ�  ٦َّخ

َ
�ۡ� َ�َ ُُ قِ ِّ �َ ِٓ

ّۡ َدةِ  ِٔ�
ۡنَصَدةٞ  ٧ َمّدَدةِ ِ�  ٨ِِّ�َهخ َعقَۡيِهم اه  .]9-1: ة[الهمز ﴾٩ َ�َمٖد مه

زن باشد * كسي كه دارايي فراواني جمع كرده و مرتب  واي به حال كسي كه عيبجو و طعنه«
سازد * هرگز، هرگز، چنين نيست،  شمارد * او گمان دارد كه داراييش او را جاودان مي آن را مي

داني كه  ده است * و تو چه مياو به جايي پرت خواهد شد كه بسيار خردكننده و شكنن
ها مسلط و چيره  خردكننده و شكننده چيست؟ * آن آتش برافروخته خداست *آتشي كه بر دل

گيرد * در حالي كه آنها  گردد * آن آتشي كه به صورت سرپوشيده و در بسته آنها را فرامي مي

 .»اند هاي دراز و بلندي بسته شده بر ستون

﴿ َٖ ٰ ََ ِۡ
َ
َٖ  لََهخ َسۡبَعُة � ِ َِخ

ّ ُُ ِ ّۡ  ٌَ زٍۡٞ ّاۡتُسو َُ  .261F1]44[الحجر:  ﴾٤ّاِۡاُهۡم 
 .»شوند دوزخ داراي هفت در است كه از هر دري گروه خاص و تقسيم شده وارد مي«

ََةُ َعقَۡيَهخ ﴿ َِجخ َۡ � َوقُوُدَهخ �َّخُس َو� َٗ ۡهقِيُ�ۡم َّخ
َ
ُّفَسُ�ۡم َوأ

َ
ْ أ ْ قُوإا ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ َهخ � ّه

َ
� َ َٰ

َمَرُهۡم َو�َۡفَعقُوَن َاخ يُۡنَمُروَن اَ 
َ
إ أ َ َاخ َّ وَن � ُُ ۡع َّ  َّ ٌة ِغَ�ٞ  ِشَدادٞ  ََ ِ ِ َ  .262F2]6[التحريم:  ﴾٦َٓ

گيرند و در عمل  يعني آنان خلقتشان اينگونه است كه هرگز تصميم به نافرماني نمي
مثال و قوتي  تي بيمانند. آنان داراي عزمي راسخ، قدر تعالي مي نيز فقط منتظر اوامر باري

 نظير دارند. ابل جهنميان شدتي بيهمتا بوده و در مق بي

﴿ ٖ ٍإ خثُواْ َِِمخ َۡ ُّ ُُواْ  َُِۡي ادُِ�َهخ  �ن �َۡس َحخَط ِِِهۡم ُ�َ
َ
ا أ ًَ َُۡدَّخ لِقّ�ٰقِِمَ� َّخ �ۡ

َ
إ أ وِي  ِِّ�خ َۡ َ َكللُۡمۡهِل �

ٍَۡو ُمۡرَ�َفًتخ  إ َُ وََسخ ا َ ُّ ََ �ل وهَ  ِِۡئ َُ  .]29[الكهف:  ﴾�لُۡو

                                           
 -1كند كه درهاي جهنم (طبقات آن) به ترتيب چنين است :  امام طبري از ابن جريج روايت مي -1

 گاه ابوجهل است (م)هاويه. جحيم جاي -7جحيم  -6سقر  -5سعير  -4حطمة  -3لظي  -2جهنم 
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گيرد، و اگر فرياد  ايم كه سراپرده آن، آنان را در برمي ما براي ستمگران آتشي را مهيا ساخته«
سازد به فريادشان رسند چه بد  ها را بريان مي تشنگي برآورند با آبي همچون فلز گداخته كه چهره

 .»نوشيدني است و چه جايگاه وحشتناكي است

َّ�خ﴿
َ
إ أ َاخ ّۡ ِحيٗمخ ِِّن َ�َ ََ ِ�ٗمخ  ١َٗ َو

َ
ةٖ وََعَذاًِخ أ ُّ  .]13-12[المزمل:  ﴾١َوَرَعخٗاخ َذا ُغ

نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است و خوراكي گلوگير و عذابي دردناك نيز «
 .»نزدمان وجود دارد

ۡعَ�ٰتِهِۡم َو�لّسَ�ِٰسُل �ُۡسَحُبوَن ﴿
َ
ۡغَ�ُٰل ِ�إ أ

َ
َمِ  ٧ِِذِ �ۡ� َۡ َُّم ِ� �َّخَِ �ُۡسَجُروَن ِ� �  ﴾٧يِم 

 .]72-71[غافر: 
شوند * در آبي بسيار  ها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين كشيده مي زماني كه غل«

 .»گيرند شوند و تمام وجودشان را فرامي داغ برافروخته، سپس در آتش تافته مي

َّ �َّخَِ َواِ ﴿ ٰعَِبخدِ لَُهم ّاِّ فَۡوقِِهۡم ُظقَٞل ّاِ ََ ۥ   ُ ِِهِۦ ِعَبخَدهُ َّ ََ ُ�َّوُِف � ِ ّ َ�ُِِۡهۡم ُظقَٞل  َ�ٰل
 .]16[الزمر:  ﴾١فَلّ�ُتوِن 

هايي از آتش دارند، اين همان چيزي  هايي از آتش و در زير پايشان سايه باالي سرشان سايه«
 .»كنيدترساند. پس اي بندگانم! تقوا پيشه  است كه خداوند بندگانش را از آن مي

َهّاَم ِمَهخدٞ ﴿ ََ ۡزِي �ّۡ�ٰقِِمَ�  َوِاّ فَۡوقِِهۡم َغَواٖش�  لَُهم ّاِّ 
ََ  ََ ِ َ�ٰل َُ  .]41[األعراف:  ﴾٤َو

بستر آنان از آتش و باالپوش (پتوي) آنان نيز از آتش است و ما اين چنين سزاي بزهكاران «
 .»دهيم را مي

ّنِهِ ﴿ ََ  �ِ ْ ُموا َُ َُ َمخِن �ۡل ُۡ َٰذاِن َل ََ َٞ َعۡ  لَُهۡم ََِيخ ِ ِّ �ُ ْ َفُروا َُ  َّ ِي َّ به يُ  ّاِّ ّّخَٖ  ۡمٱ فَل َُ
َِميُم  َۡ ٍُوِسِهُم � َُ ُقُوُد  ١ِاّ فَۡوِق  ِۡ وِّهِۡم َو� ُِ َهُر ِِهِۦ َاخ ِ� ُ� ُۡ ّۡ َحِديدٖ  ٢يُ ُُ ِا ِٰم َٰ  َولَُهم ّا

 .]21-19[الحج:  ﴾٢
اند، براي  ال پرداخته و به كشمكش نشستهاينان دو گروه مخالف هستند كه درباره خدا به جد«

شود و آبي بسيار داغ و سوزان از باالي سرشان بر  اي از آتش بريده و دوخته مي كافران لباس و جامه
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هايي از  گرداند * و تازيانه ريزد * آبي كه هم درنشان و هم پوستشان را گداخته و ذوب مي آنها فرومي
 .»آن برايشان آماده شده است

ََ ُهۡم  لَوۡ ﴿ َِهِۡم َو ََ َعّ ُظُهو ََ َو وهِِهُم �َّخ َُ وَن َعّ ُو ََ يَُ�فه َفُرواْ ِحَ�  َُ  َّ ِي َّ ۡعقَُم � َّ
وَن  ُ َۡ َُةٗ  ٣يُا ۡۡ �ِيِهم َ�

ۡ
ُُُهۡم فََ�  َِۡل تَۡ َُۡبَه ََ ُهۡم يُاَاُروَن َ� ََّدَهخ َو يُعوَن  ِِ َُ [األنبياء:  ﴾٤�َۡس

29-40[. 
زماني كه قدرت دور كردن آتش را از پس و پيش خود ندارند و كسي اي كاش كافران از «

آيد و آنها را  رساند خبر داشتند * قيامت ناگهان به سراغشان مي به آنها كمك و ياري نمي
سازد و توانايي دفع آن را ندارند و هيچ فرصتي جهت توبه در اختيارشان گذارده  مبعوث مي
 .»نخواهد شد

 به روايت احاديث نبوياوصاف جهنم : فصل دوم

در احاديث نبوي و آثار وارده از صحابه، تابعين و علماي سلف روايات بسياري در 
وصف جهنم و كيفيت عذاب آن در حق تبهكاران وارد شده كه بسياري از آن صحيح و 

باشد و ما به ذكر روايات صحيح و  مقبول و بسياري ديگر ضعيف و غير قابل قبول مي
هاي  ايم. هر چند معتقديم جهنم حق است و تمام عذاب و درد و رنج دهثابت بسنده نمو

263Fآن حقيقت دارد؛ چه ما آن را بدانيم و چه از حيطه علم ما خارج باشد

1. 
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام مالك در موطأ از ابوهريره

. گفتند: يا »سازيد، يك هفتادم آتش جهنم است آتش دنيا كه شما آن را روشن مي«
آن آتش شصت و نه برابر «! هر چند اين آتش نيز كافي است! فرمودند: صاهللا رسول

 .264F2»مضاف بر اين آتش است
 .265F1»همه آنها همچون اين يكي گرما و حرارت دارند«در روايتي ديگر فرموده است: 

                                           
 باشد. ب ميكننده كتا اين مقطع مربوط به خالصه -1

 به روايت بخاري و مسلم. -2
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 صاهللا روايت كرده كه فرمود: در حضور رسول امام بخاري از ابوسعيد خدري
 مويش ابوطالب شد، ايشان فرمودند:ع يادي از

هايش رسيده  شايد شفاعتم در قيامت به دردش بخورد. او در آتش كمي كه به قوزك«
 .266F2»آيد گيرد و بر اثر آن وسط مغزش به جوش مي قرار مي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام مسلم از ابوسعيد خدري
دو كفش آتشين را بر او بپوشانند، كه  ترين معذب در جهنم كسي است كه خوشبخت«

 .267F3»بر اثر آن مغزش به جوش آيد
 فرمودند:  شنيده كه مي صكند كه از رسول خدا روايت مي بن بشير بخاري از نعمان

كمترين عذاب اهل آتش در قيامت، عذاب فردي است كه يك پاره آتش را در «
 .268F4»گودي پايش گذارند و مغزش به جوش آيد

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بن بشير انبخاري از نعم
ترين عذاب جهنم در قيامت عذاب فردي است كه دو پاره آتش را در گودي  سبك«

جوشانده  هايي كه در آن آب دهند و مغزش همچون ديگي بزرگ و ظرف پايش قرار مي
 .»آيد شود به جوش مي مي

 مودند:فر صكند كه رسول خدا مسلم از ابن عباس روايت مي
رسد او دو كفش [آتشين] پوشيده كه بر اثر  ترين عذاب جهنم به ابوطالب مي سبك«

 .»آيد آن مغزش به جوش مي
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

                                                                                                             
 به روايت امام احمد. -1

 مسلم نيز روايت كرده است. -2

 احمد نيز روايت كرده است. -3

 مسلم نيز روايت كرده است. -4
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خنديديد و بيشتر  دانستيد، مسلماً كمتر مي دانم شما نيز مي اگر آنچه را كه من مي«
 .»كرديد گريه مي

 فرمايد: چنين مي بن مالك روايتي از انسدر 
سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر آنچه را كه من ديدم شما نيز «

! شما صاهللا گفتند: يا رسول». كرديد خنديديد و بيشتر گريه مي ديديد، يقيناً كمتر مي مي
 .»من بهشت و جهنم را ديدم«چه ديديد؟ فرمودند: 

 فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي هري از ابوهريرهامام احمد از حديث ز
ام اجازه فرما نفسي  آتش به خدا شكوه نمود كه خداوندا! خودم خودم را خورده«

بكشم. خداوند اجازه داد كه در هر سال دو بار تنفس نمايد. شديدترين سرمايي كه به 
 .269F1»گرماي جهنم است رسد، از زمهرير جهنم است و شديدترين گرماي شما از شما مي

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بن مالك احمد از انس
كنند و  ترين فرد دنيا را احضار مي ترين و خرم در قيامت از ميان اهل جهنم، خوشگذران«

270Fاو را يك بار در جهنم فروبرده

اي فرزند آدم، آيا تا به حال به تو خيري  :پرسند از او مي 2
به خدا سوگند هرگز! سپس  :اي؟ گويد تا به حال در نعمت و خوشي بودهرسيده است؟ آيا 
كنند و او را يك بار در بهشت  ترين فرد دنيا را از اهل بهشت احضار مي بينواترين و بيچاره
اي؟  اي؟ آيا سختي و مشكلي داشته بوده  آيا تا به حال بينوا و بيچاره :پرسند فروبرده، از او مي

 .»ام ام و نه هرگز سختي كشيده بودهد نه بينوا به خدا سوگن :گويد
 فرمودند: صكند كه رسول خدا بن مالك روايت مي همچنين امام احمد از انس

اگر فرضاً به پري زمين طال  :شود گردد و به او گفته مي در قيامت كافري احضار مي«
ه او گفته آري خداوندا! ب :دهد نمودي؟ جواب مي داشتي آن را جهت نجات خود فدا مي

 :گويد اي است كه مي ما چيز كمتري از تو خواسته بوديم و اين مضمون آيه :شود مي

                                           
 اند. خاري و مسلم نيز روايت كردهب -1

 برند. اي را در رنگ فرومي همان طوري كه لباس يا هر پارچه -2
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ْ وَُهۡم ُكّفخَٞ ﴿ ْ َوَاختُوا َفُروا َُ  َّ ِي َّ �ِض َذَهبٗ  ِِّن �
َ
�ۡ� ٍُ َحِدهِم ّاِۡل

َ
ّۡ أ ۡتَبَل ِا ُّ خ َولَوِ فَقَّ 

ٰٰ ِِهِۦإ  ََُد  .]91عمران:  [آل ﴾�ۡ�
پيوسته «روايت شده كه فرمودند:  صلفي از رسول خدادر صحيحين از طرق مخت

(آيا  .]30[ق:  ﴾َهۡل ِاّ ّازِ�ٖد ﴿ زند: شود و جهنم فرياد مي ها به جهنم انداخته مي انسان
پيچد و فرياد  بيش از اين هم هست؟) تا اينكه رب العزه قدم در آن گذاشته كه درهم مي

  .»زند: سوگند به عزتت كافي است، كافي است مي
انسان گاهي سخني «فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي مسلم از ابوهريره

اهميت است، ولي به سببش به عمقي دورتر از مابين  آورد كه به آن بي را به زبان مي
در جهنم به مسافتي دورتر از «رود و در روايت بخاري:  مشرق و مغرب در جهنم فرومي

 .271F1»شود مشرق پرت مي
در جهنم «فرمودند:  صروايت شده است كه رسول خدا ابوهريره در صحيحين از

 .272F2»مابين دو كتف كافر به مسافت سه روز سريع رفتن است
روايت  صامام احمد از طريق عبداهللا بن عمروبن العاص حديث را از رسول خدا

مورچگاني به شكل انسان محشور متكبران در روز قيامت همچون «كند كه فرمودند:  مي
شوند  باشد تا اينكه به زنداني در جهنم وارد مي ند. هر چيز كوچكي بر آنها چيره ميشو مي

ها بر آنها چيره شده و از چرك جسد  كه در آنجا بزرگترين آتش كه نامش (بوليس) است
 .273F3»شوند دوزخيان نوشانده مي

                                           
گويد : منظور اين سخن، سخني است كه فرد نزد پادشاه ظالم جهت جلب رضايتش  ابن عبدالبر مي -1

آورند را نيز اضافه نمود،  آورد. و ابن بطام سخناني كه افراد عليه مسلمانان ديگر به زبان مي به زبان مي
بند و باري در سخن گفتن و تعرض به  تفاوتي و بي هر چند انسان هدفي نداشته، ولي به علت بي

 رسد (م). ران، به اين مجازات ميديگ

 كفار جهت تعذيب بيشتر آنها (م). اي است از بزرگ شدن اجسام كنايه -2

 به روايت ترمذي و نسائي وارد شده است. ترمذي درجه حديث را حسن صحيح دانسته است. -3
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ظاهراً اين حديث با حديث قبلي تعارض دارد، ولي چنين نيست. چون كافران و 
ان در روز قيامت و وقت حشر اين چنين خوار و زبون خواهند بود و هنگام ورود متبكر

شود تا بهتر به جزاي  به جهنم جهت چشيدن عذاب بيشتر، اجسادشان بزرگتر مي
 .»ليذوقوا العذاب«اعمالشان برسند 

﴿ ّ ََ َۡس َۡ  ََ ُ اِّ فَۡضقِهِۦ هُ َو َّ ٍَاتَٮُٰهُم � إ  ۡبَخقُوَن َِِمخ َّ  َّ ِي َّ ّٞ � لُّهم  َو َلۡ�ٗ � ََ لُّهۡمٱ  َِۡل ُهَو 
وّ  َِ ََ �ۡۡتَِ�َٰمةِ َسُي ِقُواْ ِِهِۦ يَۡو ََ  .]108عمران:  [آل ﴾ قُوَن َاخ 
ورزند  آنان كه نسبت به آنچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطا كرده، بخل مي«

اين كار برايشان بد است و  گمان نكنند كه اين كار برايشان خوب بوده و به سودشان است، بلكه
اند طوق گردنشان  به زيان ايشان خواهد بود، در قيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده

 .»گردد مي
هر «فرمودند:  صثابت گشته كه رسول خدا در صحيح بخاري از ابوهريره

داري كه زكات اموالش را پرداخت نكند، در قيامت اموالش به شكل مار و يا  سرمايه
مود كه دهانش كف كرده است، درآمده و دو طرف فكش را گرفته به او  هايي نر و بياژد
 .»ستمهاي تو ه گويد: من اموال تو هستم، من گنجينه مي

كند، ولي به دنبالش رفته و او را با  در روايتي آمده است: او از آن ترسيده و فرار مي
274Fيه فوق راتالوت نمودشود. سپس آ دستانش گير انداخته و در گردنش آويخته مي

1. 
 فرمايد: ر مورد اين گفتة قرآن ميامام د

َُ َوُهۡم �ِيَهخ َ�ٰقُِحوَن ﴿ وَهُهُم �َّخ َُ  .]104[المؤمنون:  ﴾١تَۡقَفُح ُو
هاي آتش دوزخ، چهره ايشان را فراگرفته و به صورت چهره درهم كشيده در آن به  شعله«

 .»برند سر مي

                                           
 نيز به همين صورت روايت شده است.از ابن مسعود  -1
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مْ فيها «فرمودند:  صكند كه رسول خدا وايت ميامام احمد از ابوسعيد خدري ر وَ هُ

ون يعني: تشويه چهره با آتش، لب باالييش تا وسط سرش باال آمده و لب  ،»كاحلُِ
 .275F1»اش كشيده شده تا به نافش برسد نيپايي

 فرمايد: مورد اين آية قرآن كه ميدر 

﴿ ٰ ََ ّۡ َلّفۡ  َا ّاخ َا
َ
ُهۥ َهخوِ�َةٞ  ٨زِ�ُاُهۥ َوأ اه

ُ
 .]9-8: القارعة[ ﴾٩ فَۡ

 .»و اما كسي كه ترازوي حسنات او سبك باشد * پس مادر او پرتگاه است«
 اي وي، پرت شدن در قعر جهنم است.گفته شده است: پناهگاه كافر و ملجأ و مأو

كند  آورد كه فكر مي چنانكه در حديث وارد شده گاهي انسان سخني را به زبان مي
 شود. هفتاد سال در جهنم پرت مين اهميت است، ولي به خاطر آ بي

 فل را هاويه گويند (واهللا اعلم).گفته شده: درك اس
 در مورد: صروايت شده كه رسول خدا از ابوسعيد خدري

َۡهُِتُهۥ َصُعوًدا ﴿
ُ
 .]17[المدثر:  ﴾١َسۡ

 .»كنم به زودي او را مجبور به باال رفتن مي«
ن مجبور به باال رفتن از آن هستند، كوهي است از آتش در جهنم كه تبهكارا«فرمودند: 

شود. چون آن را بردارد، به حالت اصلي برگردد  با گذاشتن دست بر آن، دستان ذوب مي
 .276F2»و با گذاشتن پا بر آن پاها ذوب شده و چون بردارد برگردد

اي  گويد: صعوداً: به معني سنگ بزرگ يا پله كند كه مي قتاده از ابن عباس روايت مي
 شود. ه صورت كافر بر آن كشيده ميم كاست در جهن

                                           
 .اش را حسن صحيح غريب دانسته است ترمذي نيز روايت نموده و درجه -1
 اند. ، و ابن مردويه روايت نمودهحاتم ابن جرير، ابن ابي -2
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اي ليز در جهنم است كه مجبورند به بااليش بروند. مجاهد  گويد: صخره سدي مي
گويد: عذابي است كه هيچ آسايشي در  فرسا است. قتاده مي گويد: مقصود عذابي طاقت مي

277Fآن نيست

1. 
 فرمايد: خداوند مي

﴿ ُٖ َّ ِاّ َ�ِ� ِِ ٌَ ََ لَُهۡم َرَعخ وٖع  ٦ّۡۡۡ َُ ِ� ِاّ  ۡۡ ُّ  ََ ُّ َو  .]7-6: الغاشية[ ﴾٧َّ �ُۡسِم
 .»آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت * كه نه فربه كند و نه از گرسنگي رها سازد«

 ن حجاز كه به آن شبرق نيز گويند.ضريع: خاري است معروف در سرزمي

َ  َعاِيدٖ ﴿ ّبخ ََ  
ه ُُ  ََ ْ وََلخ َُُحوا َُۡف َهّاُم َو�ُۡسَ�ٰ ّاِّ وَ  ١ َو�ۡس ََ إ�ِهِۦ  ا ََ ٖ ٍإ  ١ َصِديدٖ  ِاّ ّاخ

�ِيهِ 
ۡ
ُهۥ َوَ�ۡ ُۡ ََ يََ�خُد �ُِسي ََُجرُّعُهۥ َو ِ َاَ�نٖ َّ

ّ ُُ إ�ِهِۦ  َوَاخ ُهَو َِِمّيِٖ    �لَۡموُۡو ِاّ  ا ََ ٌَ َوِاّ َو َعَذا
 .]17-15[ابراهيم:  ﴾١ َغقِيٞو 
گش منحرفي زيانمند گرديد * جلو او و پيامبران طلب فتح و پيروزي كردند و هر گردن«

وجه  نوشد و به هيچ شود * آن را جرعه جرعه مي دوزخ قرار دارد و از خونابه نوشانده مي
ميرد و بر سر راهش  آورد در حالي كه نمي يابد و مرگ از هر سوي به او روي مي گوارايش نمي

 .»عذابي سخت قرار دارد

ۡه ﴿ َهخ �لّضآ ّه
َ
ُِوَن َُّم ُِِّّ�ۡم � ّذِ ََ ُوَن ِاّ َشَجرٖ ّاِّ َزقهوٖ�  ٥وَن �لُۡم ُِ ِٓ  ٥ي وَن ِاۡاَهخ  ُٔ َ�َمخ

وَن  ُِ ُ ّۡ َِميِم  ٥� َۡ � َّ ٰرُِنوَن َعقَۡيهِ ِا ََ ََ �لِۡهيِم  ٥فَ ۡ َُ ٰرُِنوَن  ََ ِّ  ٥فَ ََ �ّ�ِي َٰذا ُُّزلُُهۡم يَۡو ََ

 .]56-51: ةالواقع[ ﴾٥
ها را  نده * قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد * و شكمكن سپس شما اي گمراهان تكذيب«

از آن پر خواهيد كرد * و روي آن آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد * شما همچون شتران 
 .»مبتال به بيماري تشنگي از آن خواهيد نوشيد * اين وسيله پذيرايي از آنها در دوزخ است

                                           
 ر اين سخن را بيشتر پسنديده است.ابن جري -1
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َۡ َشَجَرةُ �ل﴿
َ
ًَ أ ََ َلۡ�ٞ ّهُز ِ َ�ٰل

َ
َِ أ َُۡاٗة ِّۡقّ�ٰقِِمَ�  ٦ّزقهو َعۡقَ�َٰهخ فِ ََ ٞ َ�ُۡرُج  ٦ِِّّخ  ِِّ�َهخ َشَجَرة

َِحيِم  ِۡ ۡصِل �
َ
ِِ�ِ  ٦ِ�إ أ ٰ�َ َّ ٍُوُس �ل َُ ُّّهۥ 

َ
ِٓ  ٦ َرۡقُعَهخ َك� ُوَن ِاۡاَهخ َ�َمخ ُِ وَن اِۡاَهخ  ُٔ فَإِّ�ُهۡم ي

وَن  ُِ ُ ّۡ ّۡ َ�ِيٖ�  َُّم ِِّن لَُهۡم َعقَۡيَهخ ٦� ۡوٗنخ ّاِ ََ َ  .]67-62[الصافات:  ﴾٦ل
كنند بهتر است يا درخت زقوم * ما آن را مايه رنج و  آيا آنكه بهشتيان را با آن پذيرايي مي«

* شكوفه و ميوه  رويد درختى است كه از قعر آتش سوزان مى ايم * زقوم محنت ستمگران كرده
سازند *  ها را پر و آكنده مي خورند و شكم آن مي هاي شياطين است * دوزخيان از آن انكار كله

 .»نوشند اي را بر آن مي سپس آب داغ، كثيف و آلوده

 آيد آخرين كسي كه به رحمت خدا از آتش بيرون مي: فصل سوم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام بخاري از عبداهللا بن مسعود
شناسم.  شود را مي به بهشت داخل مي آيد و من آخرين فردي كه از جهنم بيرون مي«

گويد: برو و به بهشت  آيد. خداوند به او مي خيز از جهنم بيرون مي او فردي است كه سينه
كند كه بهشت پر شده است، برگشته و به خدا  داخل شو. در هنگام ورود تصور مي

خل شو، فرمايد: برو و به بهشت دا گويد: خداوندا! بهشت پر شده است. خداوند مي مي
گويد: يا رب تو مالك و فرمانروا  ملك تو در آن به اندازه دنيا و ده برابر آن است. او مي

هاي آسيايش نيز  خنديدند تا اينكه دندان صكني؟ رسول خدا هستي و من را مسخره مي
 .278F1»ترين منزلت اهل بهشت است شود: اين پايين نمايان گشت. گفته مي

يزيد ليثي از ابوهريره حديثي طوالني از پيامبر  مسلم از طريق زهري از عطاء بن
 كند كه در آن آمده است: روايت مي صاكرم
گيرد هر آن كس را كه  وقتي كه خداوند از قضاوت بين بندگان فارغ شود، تصميم مي«

دهد: هر كس به خدا  بخواهد با رحمتش از جهنم بيرون آورد. به فرشتگان دستور مي
، خداوند اراده رحمت به او كرده را از جهنم خارج »االاهللا الاله«شرك نياورده و با گفتن 

                                           
 مسلم نيز روايت كرده است. -1
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كند. چون  شناسند، اثرات وضو آنها را مشخص مي سازند، فرشتگان آنها را در جهنم مي
خداوند سوزاندن اثرات وضو را بر آتش حرام كرده است، آنها در حالي كه سوخته و 

گي بر آنان ريخته شده و آنان همچون دانه آيند، آب زند اند، از جهنم بيرون مي سياه گشته
279Fرويند در گل و الي سيالب مي

گردد،  . سپس خداوند از قضاوت بين بندگان فارغ مي1
ماند كه رويش به طرف آتش است، او آخرين كسي خواهد بود كه وارد بهشت  مردي مي

ده و گويد: خداوندا! رويم را از آتش دور ساز، بوي آن مرا مسموم كر گردد. مي مي
گويد: اگر  ايستد. خداوند مي هايش مرا سوزانده است و عاجزانه مدتي به نيايش مي شعله

دهد: ديگر هيچ چيز  دهي كه ديگر چيزي نخواهي؟ جواب مي اين را به تو دادم، تعهد مي
گيرد، وقتي  اش را از آتش برمي بندد. خداوند چهره خواهم و بر آن عهد و پيمان مي نمي

گويد: خداوندا! مرا به در بهشت  كند، پس از مدتي سكوت ديگر بار مي رو به بهشت مي
گويد: مگر قول ندادي و عهد نبستي كه ديگر چيزي  نزديك گردان. خداوند مي

آدم! چقدر بدجنسي. او به دعا و نيايش ايستاده و  درخواست نكني، واي بر تو اي بني
آيا جز اين درخواست چيز  گويد: كند، خداوند مي عاجزانه از خدا طلب رحمت مي

دهد. او را  ها مي ديگري نخواهي خواست؟ گويد: سوگند به عزتت خير، و عهدها و پيمان
هاي بهشتي را مشاهده  كند. وقتي از بيرون، بهشت و تمام نعمت به بهشت نزديك مي

گويد: خداوندا! مرا به بهشت داخل گردان.  كند، پس از مدتي سكوت ديگر بار مي مي
آدم  گويد: مگر تو عهد نبستي كه ديگر چيزي نخواهي! واي بر تو اي بني د ميخداون

ترين بندگانت باشم و پيوسته دعا  خواهم بدبخت گويد: خداوندا نمي چقدر بدجنسي، مي
گيرد، به او  اش  خنده خندد. وقتي خداوند كند تا اينكه خداوند به او مي و نيايش مي

ام آرزوهايت را به زبان بياور. او تما آرزوهايش را گويد: به بهشت داخل شو و تم مي
كند. بعد از برآورده شدن تمام  گويد تا جايي كه خداوند نيز به او يادآوري مي مي

                                           
 رويد كه با سيالب در جايي جمع شده و به علت عبور سيل از روي آن هايي مي اي كه در خاك دانه -1

 اصلخيز و پربار شده است.بسيار ح
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گويد: حال در اينجا دو برابر تمام آرزوهايت در ملك تو خواهد  آرزوهايش خداوند مي
 .»بود

كرد، ولي  هريره انتقاد نميهرگز بر روايت ابو عطابن يزيد گويد: ابوسعيد خدري
وقتي ابوهريره در پايان اين حديث گفت: دو برابر آرزوهايت مال تو است. ابوسعيد 

ام.  گفت: بلكه ده برابر آرزوهايش، ابوهريره گفت: من فقط دو برابر را حفظ نموده
ام كه فرمودند: آن براي تو  شنيده صدهم كه من از رسول خدا ابوسعيد گفت: گواهي مي

كسي است كه وارد بهشت  ده برابر نيز براي تو خواهد بود. ابوهريره گويد: اين آخرينو 
 خواهد شد.

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام مسلم از ابوذر غفاري
گردد و آخرين كسي كه از جهنم خارج  من آخرين كسي كه به بهشت داخل مي«

شود:  گردد، دستور داده مي احضار ميشناسم. مردي كه در روز قيامت  شود را مي مي
اش را از او پنهان سازيد گناهان  اش را بر او عرضه داشته و گناهان كبيره گناهان صغيره

در فالن روز و فالن روز، فالن عمل «شود:  گردد، به او گفته مي اش بر او عرضه مي صغيره
و آن گناه را مرتكب و فالن عمل را مرتكب شدي و در فالن روز و فالن روز اين گناه 

اش بر او  ترسد كه گناهان كبيره تواند انكار كند و مي دهد: آري، نمي شدي! جواب مي
شود: حال به جاي هر گناهي، ثوابي به تو خواهد رسيد. او  عرضه گردد. به او گفته مي

ه بينم. راوي گويد: ديدم ك ام كه اينجا آنها را نمي گويد: خداوندا! من كارهايي كرده مي
 .»هاي آسيايش نمايان گشت خنديد تا اينكه دندان صرسول خدا



 
 

 هاي جاودانش بهشت و نعمت :سوم باب

 سدره المنتهي :فصل يكم

 وصف اهل بهشت :فصل دوم

  باالترين منزلت بهشت (الوسيله) جايگاه رسول اكرم :فصل سوم

دستور خدا به بندگان در طلب بهشت و تشويق و ترغيب  :فصل چهارم

 دادن به آن

 گردد اولين كسي كه وارد بهشت مي :فصل پنجم

 كنند بهشتيان با پروردگارشان مالقات مي :فصل ششم

 خورند اولين غذايي كه مؤمنان بعد از دخول به بهشت مي :فصل هفتم

 عطرهاي بهشتي و بوي آن :فصل هشتم

 بلندي و وسعت بهشت :فصل نهم

 وسعت درهاي بهشتي :فصل دهم

 ازل بهشت و ارتفاع و عظمت آنمن :فصل يازدهم

 هاي بهشتيان خيمه :فصل دوازدهم

 وصف خاك بهشت :فصل سيزدهم

 كوثر، مشهورترين رود بهشتي  :چهاردهمفصل 
 هاي بهشتي  سايه :فصل پانزدهم

 هاي بهشتي  ميوه :فصل شانزدهم
 غذاي بهشتيان و خوردن و آشاميدنشان در آن :فصل هفدهم

 لباس بهشتيان و زيورآالتشان :فصل هيجدهم
 هاي بهشتي  فرش :فصل نوزدهم

 حوريان بهشتي  :فصل بيستم
 ارتقاي درجه فرزندان به درجه پدران :ست و يكمفصل بي





 
 

 سدره المنتهي  :فصل يكم

 فرمايد: مي خداوند

﴿ ٰٰ ۡلَر
ُ
اهُ َّۡزًَۡة أ ٍَ ََ ََُ�ٰ  ١َوََۡتۡد  ِ �لُۡما ََة َٰ  ١ِعاَد ِسۡد َو

ۡ
ّاُة �لَۡمۡ ََ ََ  ١ِعاَدَهخ  ۡۡ َّ ِِۡذ 

ََةَ اَ  ۡد ٰ �لّسِ ََ ۡۡ َّ ُ َوَاخ َرَ�ٰ  ١خ  َۡ َ ّۡ َٰ  ١َاخ َزاَغ � َ�ۡ َُ ّنِهِ �ۡۡ ََ   ِٰ ََ ا ٍَ  ّۡ ٰٰ ِا
َ
أ ََ  ﴾١ََۡتۡد 

 .]18-13[النجم: 
او كه بار ديگر وي را ديده است * نزد سدره المنتهي * بهشت كه مأوي متقيان است در «

در برگرفته * چشم محمد  گيرد بود كه كنارش است * در آن زمان چيزهايي سدره را در برمي
هاي بزرگ و  منحرف نشده و به خطا نرفته و سركشي نكرده است * او بخشي از نشانه

 .»پروردگارش را مشاهده نمود
سفر رسول «در صحيح مسلم و مسند احمد از عبداهللا بن مسعود روايت شده است: 

280Fم استدر اسراء و معراج به سدره المنتهي ختم شد و آن در آسمان هفت صخدا

. هر 1
گردد و هر چه به زمين فروآيد نيز از آن سرچشمه  از زمين باال رود، همانجا متوقف مي

ٰ ﴿ گيرد مي ََ ۡۡ َّ ََةَ َاخ  ۡد ََ �لّسِ ۡۡ َّ در آن هنگام كه چيزى [نور « .]16[النجم:  ﴾١ِِۡذ 
 .»] سدرة المنتهى را پوشانده بود اى كننده خيره

فرمودند:  صابوذر غفاري نقل شده كه رسول خدادر صحيحين در حديث اسراء از 
». چيست هايي بر آن بود كه ندانستم سپس مرا بردند تا به سدره المنتهي رسيديم. رنگ«

 در روايت مسلم آمده است:

                                           
در روايتي از حديث ابن مسعود وارد شده است كه سدرة المنتهي در آسمان ششم قرار دارد و اكثر  -1

اند. بعضي از علما در جمع  علما همچون نووي و قاضي عياض و ديگران نيز قول دوم را ترجيح داده
در آسمان هفتم است (واهللا دش اند : اصل و ريشه آن در آسمان ششم و خو بين دو حديث گفته

 اعلم).



  سيماي رستاخير  260

 

وقتي به دستور خدا چيزهايي آن را احافظه نمود، تغيير كرد. به حدي كه هيچ كس «
 .»ش را وصف نمايدد زيبايي و جمالتوان از بندگان خدا نمي

  :شده كه فرمودند روايت صرسول خدا در صحيحين از حديث مالك، در حديث معراج از
281Fسدره المنتهي به من نشان داده شد. كُنارش«

282Fهاي هجر همچون كوزه 1

و برگش  2
دو رود هاي فيل بود زير آن چهار رود جريان داشت، دو رود آشكار و  همچون گوش

 م.پنهان، از جبرئيل پرسيد

 وصف اهل بهشت: فصل دوم

 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره روايت مي
هايشان همچون ماه شب چهارده  شوند، چهره اولين گروهي كه وارد بهشت مي«

اندازند، نجاستي در  اندازند، آب بيني در آن نمي درخشد، آب دهان و خلطي در آن نمي مي
هايشان از چوب عود است، عرقشان  ايشان از طالست، منقله كنند، ظروف و شانه آن نمي

مشك است، و هر كدامشان همسراني دارند كه از فرط زيبايي و ظرافت مغز استخوان 
اي به  ساقشان از زير پوست و گوشت نمايان و پيداست. اختالفي با يكديگر ندارند، كينه

و روز تسبيح و ذكر  هايشان همچون قلب يك فرد واحد است، شب هم نداشته و قلب
 .283F3»كنند خداوند را مي

 فرمودند: صدر صحيحين از ابوهريره روايت شده است كه رسول خدا
درخشند و گروه  شوند، همچون ماه شب چهارده مي اولين گروهي كه وارد بهشت مي«

كنند،  درخشند، ادرار نمي بعد از آن همچون پر نورترين ستاره درخشان آسماني مي

                                           
 هايش. ميوه -1

شده كه مردم مدينه آن  هايي ساخته مي هجر روستايي در نزديكي مدينه بوده است كه در آنجا كوزه -2
 م).اند ( داده را جهت نقل آب مورد استفاده قرار مي

 اند. خاري و مسلم نيز روايت كردهب -3



 261 قسمت سوم: عذاب و پاداش در آخرت (باب سوم)

 

هايشان از طالست و  گردد، آب دهان و آب بيني ندارند، شانه ها خارج نمينجاستي از آن
هايشان از چوب عود خوشبو است، و همسرانشان از  عرقشان از مشك است و منقل

چون پدرشان حورالعين هستند. خلقتشان همچون خلقت يك فرد واحد است. آنها هم
 .»آدم شصت گز طول دارند
 ايند: فرم مي صدر روايتي رسول اكرم

گردند كه عريان و بدون موهاي صورت  اهل بهشت در حالي وارد بهشت مي«
باشند،  زده، مي (نوجوان) بوده، سفيد چهره با موهاي پيچيده و فر، و چشماني سرمه

 .284F1»سال است و بر خلقت آدم شصت گز طول و هفت گز عرض دارند 33سنشان 

 صرسول اكرم جايگاه باالترين منزلت بهشت (الوسيله): فصل سوم

ي كه فرمودند: كس صدر صحيح بخاري از جابربن عبداهللا روايت شده كه رسول خدا
 در هنگام شنيدن اذان بگويد:

ثْ « عَ ابْ ةَ وَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الْوَ دً َمَّ ةِ آتِ حمُ ائِمَ قَ ةِ الْ الَ الصَّ ةِ وَ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ هُ اللَّ

امَ الْ ـْال قَ هُ ـمَ تَ دْ عَ ي وَ ودَ الَّذِ مُ حْ  .285F2»مَ
 بود.در روز قيامت سزاوار شفاعتم خواهد 

 صو در صحيح مسلم از عبداهللا بن عمروبن العاص روايت شده كه رسول خدا
 فرمودند:

هر گاه صداي مؤذن را شنيديد، جمالت او را تكرار كنيد، سپس بر من درود فرستيد، «
فرستد. سپس از  خداوند ده بار بر او درود ميزيرا هر كس يك بار بر من درود فرستد، 

                                           
 . اين لفظ طبراني است. از ابوهريرهبه روايت امام احمد و طبراني  -1

 دعاي بعد از اذان :  -2
خداوندا! پروردگارا اين دعوت كامل و نماز به پا شده، محمد را وسيله و بزرگواري عطا كن و در 

 اي، مبعوثش بگردان. اي كه به او وعده داده مقام ستوده
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خداوند وسيله را براي من تقاضا نماييد كه آن منزلتي در بهشت است كه فقط يكي از 
بندگان خدا سزاوارش خواهد بود و من اميدوارم كه آن كس من باشم، هر كس وسيله را 

 .»، شفاعتم بر او حالل خواهد گشتبراي من طلب كند

 ر خدا به بندگان در طلب بهشت تشويق و ترغيب دادن به آندستو: فصل چهارم

 فرمايد: ميخداوند 

ٍُ َِِ�ٰ ِصَ�ٰطٖ َو�﴿ إ خ ََ َ ُ يَۡدُعوإاْ َِِ�ٰ َداَِ �لّسَ�ِٰم َوَ�ۡهِدي َاّ � َّ  َُ ۡس  .]25[يونس:  ﴾٢ تِي�ٖ اه
هد به راه كند و هر كس را كه بخوا خدا به سراي امن و امان و آرامش و اطمينان دعوت مي«

 .»نمايد راست هدايت مي

فَِر�ٖ ﴿ ۡۡ َُِعوإاْ َِِ�ٰ َا ّاة  َعۡرُضَهخ  وََسخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ ُّتَِ� ّاِّ  ِعّدۡو لِۡقُم
ُ
�ُض أ

َ
ُٰو َو�ۡ� ََ  ﴾١�لّسَ�ٰ

 .286F1]133عمران:  [آل
به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه عرض آن به «

 .»ها و زمين است، براي پرهيزگاران آماده گشته است آسمان عرض

﴿ َّ ِي َّ ِ ِعّدۡو ل
ُ
�ِض أ

َ
ِ َو�ۡ� ٍإ ّاة  َعۡرُضَهخ َكَعۡرِض �لّسَمخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ فَِر�ٖ ّاِّ  ۡۡ ْ َِِ�ٰ َا َسخُِِتوإا

  ٍُ إ خ ََ َ ِ يُۡن�ِيهِ َاّ � َّ ََ فَۡضُل � ِ َُُسقِهۦِ  َ�ٰل ِ َو َّ اَاُاواْ ِِل َۡۡعِايِم  ٍَ َۡۡفۡضِل � ُ ُذو � َّ [الحديد:  ﴾٢َو�

21[. 
بر يكديگر پيشي گيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن همسان «

پهناي آسمان و زمين است، براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيامبرانش ايمان داشته 
دهد و خداوند داراي عطاي بزرگ و  خواهد ميباشند، اين عطاي خدا است و به هر كس كه ب

 .»فراوان است

َّاةَ ﴿ ِۡ ّن لَُهُم �
َ
ٰلَُهم ِِۡ ََ ۡا

َ
ُّفَسُهۡم َوأ

َ
َّ �لُۡمۡناِاَِ� أ ٰٰ ِا َ ََ َ �ۡش َّ  .]111: التوبة[ ﴾ِِّن �

                                           
شود : بهشتي كه به اندازه  نين مياند كه معناي آيه چ بعضي عرض را به ارزش و بها ترجمه كرده -1

 ها و زمين ارزش و بها دارد (م). آسمان
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 . »كند گمان خداوند جان و مال مؤمنان را در مقابل دادن بهشت به آنان، خريداري مي بي«
 كند: روايت مي اري از جابر بن عبداهللامام بخ

خوابيده بود گروهي از فرشتگان به خدمتش رسيدند.  صدر حالي كه رسول خدا«
بعضي گفتند: او خواب است و بعضي گفتند: چشمانش خواب، ولي قلبش بيدار است. 
گفتند: اين دوست شما مثالي دارد. مثالش را بگوييد؟ بعضي گفتند: او خواب است، و 

ي ديگر گفتند: چشمانش خواب، ولي قلبش بيدار است، سپس گفتند: مثالش همچون بعض
اي ترتيب داده و داعياني را جهت دعوت  مردي است كه منزلي را ساخته و در آن سفره

مردم فرستاده است. كسي كه داعي را اجابت كرده و وارد منزلش شود از آن سفره 
نشود از آن نخواهد خورد. گفتند: تفسيرش  خورد و كسي كه داعي را نپذيرد و وارد مي

كنيد تا بداند. گروهي گفتند: او خواب است، و گروهي ديگر گفتند: چشم خواب، ولي 
قلب بيدار است، گفتند: منزل، بهشت است و داعي، محمد است. پس هر كس از محمد 
 اطاعت كند، از خداوند اطاعت كرده و هر كس نافرماني محمد كند، نسبت به خدا

 .287F1»نافرمان بوده است. محمد بين مردم جدايي افكنده است
 ا اين لفظ وارد شده است:در صحيح ترمذي اين حديث ب

 بر ما وارد شد و فرمود: صروزي رسول خدا
اند. يكي به  در خواب ديدم كه جبرئيل باالي سرم و ميكائيل در طرف پاهايم ايستاده«

هايت بشنوند و بدان قلبت حاضر  و گوشگفت: برايش مثالي بزن، گفت: بشن ديگري مي
اي بنا  باشد. مثال تو و امتت، مثال پادشاهي است كه منزلي را اختيار كرده و در آن خانه

اش دعوت كند،  اي چيده و كسي را فرستاده تا مردم را به سفره نموده، سپس در آن سفره
اه است و منزل اسالم گروهي از او اطاعت كرده و گروهي نافرماني نمودند. خداوند پادش

است و خانه بهشت است و تو اي محمد، داعي به آن منزل هستي. هر كس از تو پيروي 

                                           
كسي كه پشت كند،  دهنده بين مردم است. كسي كه به او ايمان آورد، نجات يافته و محمد تميز -1

 هالك خواهد شد.
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شود و كسي كه  كند، به اسالم داخل شده و كسي كه به اسالم داخل شود، وارد بهشت مي
 .288F1»خورد هايش مي وارد بهشت گردد، از غذا و نعمت

 دگرد اولين كسي كه وارد بهشت مي: فصل پنجم

ها وارد بهشت  قبل از ساير پيامبران و امتش قبل از ساير امت صاهللا رسول«
 ». گرداند مي

 فرمودند: صبن مالك به ثبت رسيده كه رسول خدا در صحيح مسلم از انس
 .»آورد من اولين كسي هستم كه در بهشت را به صدا درمي«

 در روايتي ديگر فرمودند:
گويم:  پرسد: تو كه هستي؟ مي بم. نگهبان ميكو آيم و آن را مي به درب بهشت مي«

 .»گويد: دستور دارم كه در را قبل از تو به روي كسي ديگر باز نكنم محمد. مي
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از عبداهللا بن عمرو

به بهشت نظري انداختم و ديدم كه بيشتر اهلش فقيران و مستضعفانند و به جهنم «
 .»داران و زنانند افكندم و ديدم بيشتر اهلش سرمايه نظري

 فرمودند: صكند كه رسول خدا شيبه از ابوهريره روايت مي ابن ابي
اي كه بردگي دنيا  شوند: شهيد، برده سه گروه از امتم قبل از سايرين وارد بهشت مي«

او اجازه او را از دستورات خدا باز نداشته است. مستضعف عيالداري كه عزت نفسش به 
شوند عبارتند از: فرمانرواي  دهد و اولين سه گروهي كه وارد جهنم مي گدايي نمي

 .289F2»فروش متكبر هواپرست، ثروتمندي كه حق خدا را از ثروتش پرداخت نكند، فقير فخر
روايت شده كه  صدر صحيح مسلم از عياض بن حمار مجاشعي از پيامبر اكرم

 فرمودند:

                                           
 نموده و آن را صحيح دانسته است. ترمذي اين حديث را از ابن مسعود روايت -1

 مت اول حديث را روايت نموده است.ايت كرده و ترمذي فقط قساحمد نيز رو -2
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تمند عادل، دست و دل باز موفق، مرد رحيم القلب به هر بهشتيان سه گروهند: قدر«
 . »خويشاوند و مسلماني، فقير عيالداري كه عزت نفسش مانع سؤالش گردد

290Fكنند بهشتيان با پروردگارشان مالقات مي: فصل ششم

1  

 فرمايد: خداوند مي

ةٌ ﴿ وهٞ يَۡوَاِِٖذ ّّخِ�َ َُ ّنَِهخ َّخِظَرةٞ  ٢ ُو ََ  .]23-22 :القيامة[ ﴾٢َِِ�ٰ 
 .»نگرند هايي شاداب و مسرورند و به پروردگار خود مي در آن روز چهره«

ََ َِۡ� َّعِي�  ﴿ َِۡرا
َ
َِ يَاُاُروَن  ٢ِِّن �ۡ� ِ �

إ ا ََ
َ
ةَ �َّعِيِم  ٢َ�َ �ۡ� وهِِهۡم َّۡ�َ َُ  ﴾٢َ�ۡعرُِف ِ� ُو

 .]24-22[المطففين: 
هاي مجلل  برند * بر تخت بهشت به سر مي هاي فراوان گمان نيكوكاران در ميان نعمت بي«

 .»كني هايشان مشاهده مي نگرند * خوشي و نشاط و خرمي نعمت را در چهره مي

﴿ ٞ ُۡسَ�ٰ َوزِ�َخَدة َۡ ۡحَسُاواْ �
َ
َّ أ ِي َّ ِ  .]26[يونس:  ﴾ّۡ

 .»نيكوكاران به جايگاه نيكي خواهند رسيد و افزون خواهد شد«
اند. از  تفسير نموده ين فزوني را به رؤيت خداوندگروه كثيري از صحابه و تابعين ا

بن اليمان، ابوموسي اشعري،  بن عجره، حذيفه بن كعب، كعب جمله: ابوبكر صديق، ابي
ليلي، عبدالرحمن  عبداهللا بن عباس، سعيدبن المسيب، مجاهد، عكرمه، عبدالرحمن بن ابي

بسياري ديگر از سلف بن اسباط، حسن بصري، قتاده، ضحاك، سدي، محمدبن اسحاق و 
 د.و خلف كه خداوند همه آنها را غريق رحمت گردان

حديث رؤيت خداوند از نزديك در روز قيامت نيز، از جمع كثيري از صحابه روايت 
بن  بن مالك، بريده بن كعب، انس بن ابيطالب، ابي شده است. از جمله: ابوبكر صديق، علي

، حذيفه، زيدبن ثابت، سلمان فارسي، ابوسعيد الحصيب، جابربن عبداهللا، جريربن عبداهللا

                                           
در عرصات قيامت نيز تعالي، او را  مؤمنان قبل از اين مالقات با خداوند و مشاهده چهره ذات باري -1

 كنند خداوند همه ما را از جمله آنها بگرداند.  مشاهده مي
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سعدبن مالك بن سنان خدري، صهيب رومي، عباده بن صامت، ابوامامه صدي بن عجالن 
الباهلي، عبداهللا بن عباس، ابن عمر، عبداهللا بن عمرو، ابوموسي اشعري، ابوهريره، عايشه 

 خداوند از همگي آنان خشنود باشد.المؤمنين،  ام
اين آيه را تالوت  صكند كه رسول خدا صهيب رومي روايت ميامام احمد از 

 :فرمودند

ٞٱ ﴿ ُۡسَ�ٰ َوزِ�َخَدة َۡ ۡحَسُاواْ �
َ
َّ أ ِي َّ ِ ٞ وَ  ّۡ ََ وَهُهۡم َ� َُ َُ ُو َّاةِ   ََ يَۡرَه ِۡ ُٰب � َٰ ۡص

َ
ََ أ ِ ِ َ َٓ ْو

ُ
ٌّۡة  أ ََ ذِ َو

وَن  ُ ِۡ  .]26[يونس:  ﴾٢ُهۡم �ِيَهخ َشٰ
خواهند داشت و افزون خواهد شد، و غبار غم و اندوه بر پيشاني  نيكوكاران منزلت نيكو«

 .»مانند بينند. آنان اهل بهشتند و جاودانه در آن مي نشيند و خواري و رسوايي نمي ايشان نمي
اي  :دهد وقتي بهشتيان به بهشت و جهنميان به جهنم وارد شدند، منادي ندا مي :و گفتند

 :گويند خواهد آن را به انجام برساند. مي ا داده است كه مياي به شم اهل بهشت! خداوند وعده
آن چيست؟ مگر ميزان حسناتمان را سنگين نكرده است؟ مگر ما را روسفيد ننموده است؟ 

ما را از جهنم نجات نداده و به بهشت وارد نكرده است؟ فرمود: پس حجاب را از چهره مگر 
. به خدا سوگند! هيچ نعمتي و هيچ پاداشي باالتر كنند گيرد و بهشتيان به او نگاه مي خود برمي

291Fوجود ندارد از نگاه كردن به خداوند

1. 

 خورند  اولين غذايي كه مؤمنان بعد از دخول به بهشت مي: فصل هفتم

 صكنند كه رسول خدا روايت مي بن مالك امام بخاري و امام احمد از انس
 فرمودند:

                                           
 نيز اين حديث را روايت كرده است.مسلم  -1
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عبداهللا بن سالم از وي پرسيد: اولين به مدينه قدم گذاشت،  صوقتي رسول خدا«
 .292F1»پاره جگر ماهي خورند، چيست؟ فرمود: غذايي كه بهشتيان مي

آمده است: مردي  صاسماء از ثوبان موالي رسول خدا در صحيح مسلم به روايت ابي
پرسيد: پيشكش آنها در بدو ورود به بهشت چه خواهد بود؟  صيهودي از رسول خدا

گفت: بعد از آن چه غذايي خواهند خورد؟ فرمود: گاو نر بهشت  فرمود: پاره جگر نهنگ.
هاي بهشت خورده است. پرسيد: بعد از آن چه  كنند كه از علف را برايشان ذبح مي

 م سلسبيل. يهودي گفت: راست گفتي.نوشند؟ فرمود: از رودي به نا مي
رسول در صحيحين از حديث عطاء بن يسار از ابوسعيد خدري روايت شده است كه 

در قيامت كره زمين به شكل يك قرص نان درآمده كه خداوند جبار آن را با  :فرمودند صخدا
زنيد، و براي پيشكش ورود به  زند همانطوري كه شما در سفر نانتان را تا مي دستانش تا مي

 :گردد زمين به يك قرص نان تبديل مي :گردد، مردي از يهود وارد شده، گفت بهشتيان آماده مي
 :غذايشان باالم و نون است؟ فرمود :آري. گفت :س گفت آيا بگويم غذايشان چيست؟ فرمودسپ

 نفر ار پاره جگر آن خواهند خورد.گاو نر و ماهي، كه هفتاد هزار  :اين چه است؟ گفت

 عطرهاي بهشتي و بوي آن: فصل هشتم

  فرمايد: خداوند متعال مي

﴿... ِ َّ ْ ِ� َسبِيِل � َّ قُُِقُوا ِي َّ ۡعَ�ٰقَُهۡم َو�
َ
قُِح َِخلَُهۡم  ٤ فَقَّ يُِضّل أ ُۡ  ٥َسَيۡهِديِهۡم َوُ�

َّاَة َعّرَ�َهخ لَُهۡم  ِۡ  .]6-4[محمد:  ﴾٦َوُ�ۡدِلقُُهُم �

                                           
باشد. البته  ترين و گواراترين غذا مي ه به جگر ماهي بزرگ يا نهنگ متصل بوده و خوشمزهايي ك قطعه -1

هاي بهشتي، فقط  هاي دنيا و نعمت كيفيت و كميت آن بر كسي معلوم نيست، زيرا وجه اشتراك نعمت
 باشد. يشان ميها در اسم
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مزد  گيرد و بي شوند خداوند هرگز كارهايشان را ناديده نمي كساني كه در راه خدا كشته مي«
نمايد * و  حال و وضعشان را خوب و عالي مي گذارد * به زودي آنها را رهنمود كرده و نمي

 .»گرداند كه آن را بديشان معرفي كرده است آنان را به بهشتي وارد مي
گيرد، با بوي خوشي كه  اند: معرفي بهشت با خوشبو نمودن آن صورت مي گفته بعضي 
 شناسد. رسد آنها آن را مي شام مياز آن به م

كسي كه «فرمودند:  صكند كه رسول خدا يروايت م ابوداود از عبداهللا بن عمر
فهمد. هر چند بوي آن از  خود را به غير از پدر خود منسوب نمايد، بوي بهشت را نمي

 .»شود سافت پنجاه سال استشمام ميم
 .293F1»رسد از بعد هفتاد سالگي به مشام مي «در روايتي آمده است:

 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي بخاري از عبداهللا بن عمرو
رسد در حالي كه  كسي كه معاهد و هم پيماني را بكشد بوي بهشت به مشامش نمي«

 .294F2»رسد بويش از مسافت چهل سال به مشام مي
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از عبداهللا بن عمرو

295Fكسي كه فردي از اهل ذمه

كه رسد با وجود اين را بكشد، بوي بهشت به مشامش نمي 3
296Fبويش از مسافت چهل سالي مشخص است

4. 
 معاذ به ثبت رسيده است كه فرمود:بن مالك از سعدبن  در صحيحين از انس

                                           
 اين جمله به روايت احمد است. -1

 كرده است. نيز اين حديث را روايتابن ماجه  -2

مت را نيز پرداخت كنند و حق اقا اهل ذمه : غير مسلماناني كه با مجوز در كشور اسالمي زندگي مي -3
 نمايند (م). مي

نسائي نيز به همين صورت روايت كرده است. در روايت طبراني مسافت يك صد سال و در روايت  -4
قط دال بر كثرت است و تعدد روايت ترمذي هفتاد سال ذكر شده است. ذكر عدد در چنين مواردي ف

 د به منظور نيست واهللا اعلم (م).منجر به تعارض آن نخواهد شد. چون تحدي
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انس بن نضر در غزوه احد از كنارمان گذشت، به او گفتيم: كجا اي انس؟ گفت: چه «
كنم، در  خوش است بوي بهشت، به خدا سوگند من بويش را از طرف احد احساس مي

ها و جراحاتش شناخته  قدر جنگيد تا به شهادت رسيد و از شدت و كثرت زخمآن روز آن
شد تا اينكه خواهرش ربيع دختر نضر او را از سر انگشتانش شناخت، او در آن روز  نمي

 .»هشتاد و اندي ضربه مابين ضربات شمشير و نيزه و تير خورده بود
كند. احتماالً بهشت  ام ميها استشم در آن روز بوي بهشت را از باالي آسمان انس

297Fدر آن روز به مؤمنان نزديك شده

 (واهللا اعلم). 1

 بلندي و وسعت بهشت : فصل نهم

 فرمايد: خداوند مي

َُخِن ﴿ ّا ََ ّنِهِۦ  ََ  ََ ّۡ َلخَف َاَتخ َِخِن  ٤َولَِم ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
ۡ�َاخٖن  ٤فَبِۡ

َ
إ أ  ٤َذَواتَخ

 ِ ّن ََ  ِ
ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
َِخنِ فَبِۡ َِخنِ  ٥�ِيِهَمخ َ�ۡيَاخِن َ�ۡرَِ�خِن  ٤ ُ�َمخ تَُ�ّذِ ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
 ٥ فَبِۡ

خِن  ََ ََِهةٖ َزۡو ٰ ََ  ِ
ّ ُُ َِخنِ  ٥�ِيِهَمخ ِاّ  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
ُِّ�  ٥ فَبِۡ ٰ فُُر�  ُِٔا َ�َ �َ

ٖق�  ّۡ ِِۡستَۡ�َ إ�ُِاَهخ ِا خ َِ َّاتَۡ�ِ َدانٖ َ�
ِۡ � �َ ََ َِخِن  ٥ َو ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
َ�ُٰو  ٥فَبِۡ ُِ ٰ �َ ّّ �ِيِه
إّنٞ  خ ََ  ََ َٞ َ�ۡبقَُهۡم َو ّّ ِِس ُُۡه ِم ِۡ َّ ۡرِف لَۡم  ِّ َِخنِ  ٥�ۡ ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
ّّ  ٥ فَبِۡ ّ�ُه

َ
َك�

خُن  ََ َِخنِ فَبِ  ٥�ۡ�َخقُوُو َو�لَۡمۡر ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
ۡ ٥  ُّ ِۡحَ�ٰ

ۡۡ � َّ ِِ ِّ ِۡحَ�ٰ
ۡۡ � ٍُ إ َزا ََ  ٦َهۡل 

َِخِن  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
َُخِن  ٦فَبِۡ ّا ََ َِخِن  ٦َوِاّ ُدوِِّهَمخ  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
 ٦فَبِۡ

َُخِن  إّا ِ  ٦ُاۡدَهخ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
َِخنِ  فَبِۡ ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ َُخِن  ٦ ََ ِ  ٦�ِيِهَمخ َ�ۡيَاخِن َّّضخَل ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
فَبِۡ

َِخِن  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ َُّاخٞن  ٦ََ ََِهةٞ َوَ�ۡٞل َو ٰ ََ َِخِن  ٦�ِيِهَمخ  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
ّّ  ٦فَبِۡ �ِيِه

ِ  ٧َلۡيَ�ٌٰو ِحَسخٞن  ّن ََ  ِ
ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
َِخنِ فَبِۡ َِ  ٧ ُ�َمخ تَُ�ّذِ َِيخ ۡۡ وَ�ٰٞو ِ� � ُُ ّيِ  ٧ُحوَٞ ّاۡت

َ
فَبِۡ

َِخِن  ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا إّنٞ  ٧ٍَ خ ََ  ََ َٞ َ�ۡبقَُهۡم َو ّّ ِِس ُُۡه ِم ِۡ َّ ّنُِ�َمخ  ٧لَۡم  ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
فَبِۡ

                                           
ادر است (واهللا اين احتمال الزم نيست. چون دليلي بر آن وجود ندارد و خداوند بر هر چيزي ق -1

 اعلم).
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َِخِن  ُِّ�  ٧تَُ�ّذِ َرف  ُلۡ�ٖ وََ�ۡبَترِّي   ُِٔا
ََفۡ  ٰ َِخِن  ٧ِحَسخٖن  َ� َ�َ ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
فَبِۡ

٧  َِ ۡكَرا ِ
ۡۡ ََ�ِٰل َو� ِۡ ََ ذِي � ِ ّن ََ َٰرَك �ۡسُم  ََ  .]78-46[الرحمن:  ﴾٧تَ

هر كسي كه از مقام پروردگارش بترسد دو باغ در بهشت خواهد داشت * پس كداميك از «
هاي  ايي كه داراي انواع درختان ميوه با شاخهه كنيد * باغ هاي پروردگارتان را تكذيب مي نعمت

كنيد * در آن باغها  هاي پروردگارتان را تكذيب مي ترد و شاداب است * پس كداميك از نعمت
كنيد * در آنجا  هاي پروردگارتان را انكار مي ساراني جاري است * پس كداميك از نعمت چشمه

كنيد  هاي پروردگارتان را تكذيب مي عمتاي زوجي وجود دارد * پس كدام يك از ن از هر ميوه
هاي  لمند كه آسترهاي آن از ابريشم ضخيم است وميوه هايي تكيه زده و مي * بهشتيان بر فرش

هاي پروردگارتان را  هاي بهشت در دسترس و نزديك است * پس كداميك از نعمت رسيده باغ
ورزند و پيش از  خود عشق نمي كنيد * در آنجا زناني وجود دارند كه جز به همسران انكار مي

آنان كسي از آدميان و جنيان با ايشان نزديكي نكرده است * پس كداميك از آيات پروردگارتان 
هاي  كنيد آن حوريان بهشتي انگار كه از ياقوت و مرجانند * پس كداميك از نعمت را انكار مي

د بود؟ * پس كداميك از كنيد * آيا پاداش نيكي جز نيكي خواه پروردگارتان را انكار مي
كنيد * جداي از اين، دو باغ ديگر وجود دارد * پس  هاي پروردگارتان را انكار مي نعمت

كنيد * هر دو كامالً سبز و خرم هستند * پس  هاي پروردگارتان را انكار مي كداميك از نعمت
يي است كه ها ها چشمه كنيد * در آن باغ هاي پروردگارتان را انكار مي كداميك از نعمت

كنيد * در  هاي پروردگارتان را انكار مي جوشند * پس كداميك از نعمت كنان از زمين مي قلقل
هاي پروردگارتان را  ها انواع ميوه و از جمله خرما و انار است * پس كداميك از نعمت آن باغ

هاي  كنيد * در آنها زنان خوب و زيبا وجود دارند * پس كداميك از نعمت انكار مي
روند * پس كداميك  بيرون نمي  كنيد * سياه چشماني كه هرگز از خيمه پروردگارتان را انكار مي

ها با آنان  ها و پري كنيد * پيش از آنان كسي از انسان هاي پروردگارتان را انكار مي از نعمت
ر كنيد * بهشتيان ب هاي پروردگارتان را انكار مي نزديكي نكرده است * پس كداميك از نعمت

لمند * پس  نظير بسيار زيبا مي هاي منقش بي هاي گرابنهاي سبز رنگ تكيه زده و بر فرش بالش
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كنيد * نام پروردگار بزرگوار و گرامي تو، چه  هاي پروردگارتان را انكار مي كداميك از نعمت
 .»مبارك نامي است

 فرمودند: صدر صحيحين از ابوموسي اشعري روايت شده كه رسول خدا
ت طاليي وجود دارد كه ظروف آن و تمام امكاناتش از طالست و دو بهشت دو بهش«

از نقره وجود دارد كه تمام ظروف و امكاناتش از نقره است و هيچ چيز مانع ديدن روي 
الي در تع شود مگر همان رداي كبريا و ابهت و جالل و شكوهي كه باري خداوند نمي

 .»بهشت برين بر چهره دارد
 صكند كه رسول خدا بن ابوموسي اشعري از پدرش روايت مي بيهقي از ابوبكر

 فرمودند:
ره كه متعلق دو بهشت از طال وجود دارد كه مختص سابقين است، و دو بهشت از نق«

 .»به اصحاب يمين است
 كند: روايت مي بن مالك بخاري از انس

 آمد و صوقتي حارثه در جنگ بدر به شهادت رسيد، مادرش به خدمت رسول خدا
! از جايگاه حارثه در قلب من اطالع داري، اگر او در بهشت است صاهللا گفت: يا رسول

گفت: مگر  صبيني چه خواهم كرد. رسول خدا هرگز بر او نخواهم گريست و گرنه مي
هاي فراواني  اي؟ مگر آنجا فقط يك بهشت است؟ آنجا بهشت عقلت را از دست داده

 كند. ميو او در فردوس اعلي منزل وجود دارد 
 فرمايد: خداوند مي

ّاة  َ�ِ�َةٖ ﴿ ََ  .]10: الغاشية[ ﴾١ِ� 
 .»در بهشت برين و عاليقدر«

فَِر�ٖ ﴿ ۡۡ َُِعوإاْ َِِ�ٰ َا ّاة  َعۡرُضَهخ  وََسخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ ُّتَِ� ّاِّ  ِعّدۡو لِۡقُم
ُ
�ُض أ

َ
ُٰو َو�ۡ� ََ  ﴾١�لّسَ�ٰ

 .298F1]133عمران:  [آل
                                           

 قبالً ترجمه شد. -1
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﴿ ٰ�َِِ ْ َّ  َسخُِِتوإا ِي َّ ِ ِعّدۡو ل
ُ
�ِض أ

َ
ِ َو�ۡ� ٍإ ّاة  َعۡرُضَهخ َكَعۡرِض �لّسَمخ ََ ّنُِ�ۡم َو َّ فَِر�ٖ ّاِّ  ۡۡ َا

 ٍُ إ خ ََ َ ِ يُۡن�ِيهِ َاّ � َّ ََ فَۡضُل � ِ َُُسقِهۦِ  َ�ٰل ِ َو َّ اَاُاواْ ِِل  .]21[الحديد:  ﴾ٍَ
﴿ ٰ ََ ُۡۡع �  ُٰ ََ ََ ََ لَُهُم �ّ� ِ َِ َٓ ْو
ُ
 .]75[طه:  ﴾فَۡ

 .»نين كساني داراي مراتب باال و منازل واال هستندچ«
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

كسي كه به خدا و رسولش ايمان بياورد، و نماز به پا دارد و رمضان را روزه بگيرد، «
داند كه او را به بهشت وارد سازد، چه هجرت كند و چه در  خداوند خود را ملزم مي

! آيا اين را به مردم اطالع دهيم؟ صاهللا سرزمين خودش باقي بماند. گفتند: يا رسول
فرمود در بهشت صد درجه وجود دارد كه خداوند آن را جهت مجاهدين در راهش آماده 
ساخته و بين هر دو درجه فاصله بين زمين و آسمان است، اگر خواستيد دعا كنيد. از 

آن وسط بهشت و باالترين درجه آن است كه عرش  خداوند فردوس را بخواهيد؛ زيرا
 .299F1»گيرند خدا بر آن قرار دارد و رودهاي بهشتي از آن سرچشمه مي

 روايت شده كه گفت:  از موسي كليم
آري، وقتي بهشتيان در منازلشان  :ترين مقام بهشتيان مطلع ساز. فرمود خداوندا! مرا از پايين

داخل بهشت  :شود رسد، به او گفته مي د، مردي از راه ميرسن هايشان مي فرودآمده و به پاداش
خود فرود آمده و به م در حالي كه مردم در منازل وخداوندا! چگونه داخل ش :گويد شو. مي

فرمايد: آيا اگر به اندازه ملك يكي از پادشاهان دنيا به تو  اند. خداوند مي پاداششان رسيده
فرمايد: پس اين براي تو و  ا راضي شدم. ميگويد: خداوند برسد، راضي خواهي شد؟ مي

300Fهمانند آن، و پنج انگشت دستش را نشان داد

فرمايد اين  گويد: خداوندا! راضي شدم. مي . مي2
برد نيز مال تو است.  براي تو و اضافه بر اين چه دلت بخواهد و چشمانت از آن لذت مي

                                           
 اند. رمذي طبراني نيز روايت كردهبخاري، ت -1

 برابر آن براي تو خواهد بود (م).يعني : پنج  -2
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از باالترين مقام بهشتيان مطلع  گويد: خداوندا! راضي هستم. موسي گفت: خداوندا پس مرا مي
دهم. كرامت و  ام و به تو خبر مي فرمايد: آنها كسانيند كه من آنها را خواسته ساز. خداوند مي

ام. كسي آن را نديده است و كسي آن  ام و بر آن مهر زده بزرگي آنها را با دستان خودم كاشته
 داق آن در سخنان خداوندرا نشنيده است و بر قلب هيچ كسي خطور نكرده است و مص

 مود:است كه فر

﴿ َٞ ۡ�ُ�ٖ  فََ� َ�ۡعقَُم َ�ۡف
َ
ۡلِ�َ لَُهم ّاِّ قُّرةِ أ

ُ
إ أ ۡعَمقُوَن  ّاخ َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا  .]17[السجده:  ﴾١ََ

آفرين و  دهند چه چيزهايي شادي داند در برابر كارهايي كه مؤمنان انجام مي هيچ كسي نمي«
 .»ايشان پنهان شده است بخشي براي مسرت

 فرمودند: صدر صحيحين از ابوهريره روايت شده كه رسول خدا
ام كه هيچ چشمي  براي بندگان صالحم آن چيزي را آماده ساخته«فرمود:  خداوند

. »قلب هيچ بشري نيز گذر نكرده استآن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و بر 
 مصداق آن در كتاب خدا چنين است:

َٞ فَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ  َ� َ�ۡعقَُم َ�ۡف
َ
ۡلِ�َ لَُهم ّاِّ قُّرةِ أ

ُ
إ أ ۡعَمقُوَن  ّاخ َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا  .]17[السجده:  ﴾١ََ

 گويد: كند كه مي ساعدي روايت مي بن امام احمد از سهل
حاضر بودم كه ايشان بهشت را به طور كامل  صدر يكي از مجالس رسول خدا

در آن چيزهايي است كه هيچ چشمي آن را نديده و «فرمود: برايمان وصف نمود سپس 
و اين آيه را تالوت » است هيچ گوشي آن را نشنيده و بر قلب هيچ بشري خطور نكرده

 فرمود:

ّنُهۡم َلۡوفٗ ﴿ ََ ُِ يَۡدُعوَن  َِ ِّ �لَۡمَضخ ُاوُنُهۡم َع َُ ََُجخَ�ٰ  َزۡقَ�ُٰهۡم خ َوَرَمعٗ َ� ََ  ١يُافُِتوَن خ َوِمّمخ 
َٞ فََ�  ۡ�ُ�ٖ   َ�ۡعقَُم َ�ۡف

َ
ۡلِ�َ لَُهم ّاِّ قُّرةِ أ

ُ
إ أ ۡعَمقُوَن  ّاخ َّ ٍَۢ َِِمخ َ�ُّواْ  إ َزا  .]17-16[السجده:  ﴾١ََ
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 وسعت درهاي بهشتي : فصل دهم

 فرمايد: خداوند مي

ٍُوَهخ ﴿ إ خ ََ َ َِِذا  ّٓ َّاةِ ُزَمًر�ٱ َح ِۡ ّنُهۡم َِِ� � ََ  ْ َّ �ّ�َتۡوا ِي َّ � ََ ُٰ�َهخ َوقَخَل لَُهۡم وَِسي ََ ِۡ
َ
َوفَُُِحۡ  �

 َّ ي ِ ِۡ ُُۡم فَلۡدُلقُوَهخ َشٰ َُُهخ َسَ�ٌٰم َعقَۡيُ�ۡم ِرۡب ِي َصَدَ�َاخ وَۡعَدهُۥ  ٧َلَزَ� َّ � ِ ّ َِ َۡمُد  َۡ � ْ َوقَخلُوا
ٰمِ  ََ ۡۡ ُر � َۡ

َ
ٱ فَاِۡعَم أ ٍُ إ خ ََ َ َّاةِ َحۡيُث س ِۡ � َّ  اِ

ُ
�َض َّتََبّوأ

َ
َََاخ �ۡ� ََ ۡو

َ
 .]74-73[الزمر:  ﴾ ٧قَِ� َوأ

رسند  شوند وقتي به بهشت مي و پرهيزگاران گروه گروه به سوي بهشت رهنمود مي«
شود، آن زمان است كه نگهبانان بهشت به آنها گويند: درود  درهاي آن به روي آنان باز مي

دانه ايد. پس وارد بهشت شويد و در آن جاو ايد و به نيكي زيسته بر شما باد خوب بوده
گويند: سپاس خداوندي كه با ما به وعده خويش عمل كرده و بهشت را به  بمانيد * و مي

كنندگان (به دستورات خدا)  ما داده تا در هر جايي كه بخواهيم منزل گزينيم، پاداش عمل
 .»چه خوب و جالب است

﴿ ٰ ََ ِۡ
َ
َُّحٗة لُّهُم �ۡ� َف ّ�ِٰ  َعۡدٖن اه  .]50[ص:  ﴾٥َُ ََ

 .»جاويدان بهشتي كه درهاي آن به روي آنان باز است هاي باغ«

﴿ َٖ ِ َِخ
ّ ُُ ُة يَۡدُلقُوَن َعقَۡيِهم ّاِّ  ََ ِ ِ َ َٓ ُ�ۡم   ٢ َو�لَۡم فَاِۡعَم ُ�ۡتَ� َسَ�ٌٰم َعقَۡيُ�م َِِمخ َصَ�ۡ

 .]24-23[الرعد:  ﴾٢�ّ�اَِ 
شكيبايي و  شوند * سلم بر شما باد به سبب و فرشتگان از هر سو بر آنان وارد مي«

 .»استقامتي كه داشتيد، چه پايان خوبي
  :فرمودند صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از اميرالمؤمنين عمربن خطاب

 هر كس به نحو احسن وضو بگيرد، سپس رو به آسمان كرده و بگويد: «
داً عبده و اشهدله و كاالّاهللا وحده الرشي (اشهدان الاله  رسوله). انّ حممّ

 .301F1»شود اي هشتگانه بهشت بر او باز شده، از هر كدام كه بخواهد وارد ميدره

                                           
 اند. مسلم و اصحاب سنن از عقبه بن عامر روايت كرده -1
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يكي از «فرمودند:  صكند كه رسول خدا بن سعد ساعدي نقل مي امام احمد از سهل
داران كجايند؟ وقتي آنها  شود: روزه نام دارد كه روز قيامت گفته مي» الريان«درهاي بهشت 

 .»شود آن وارد نميو ديگر كسي از  وارد شدند، بسته شده
در بهشت «فرمودند:  صكند كه رسول خدا روايت مي بن سعد طبراني نيز از سهل

داران از آن  كه كسي جز روزه» الريان«هشت در وجود دارد يكي از آنها دري است به نام 
 .302F1»شود وارد نمي

 فرمودد: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره روايت مي
303Fكسي كه يك جفت«

از مالش را در راه خداوند صدقه دهد از درهاي بهشت دعوت  2
گردد، كسي  شود. بهشت درهايي دارد، كسي كه اهل نماز باشد، از در نماز دعوت مي مي

! مهم صخدا  شود. ابوبكر فرمود: يا رسول دعوت مي» الريان«كه اهل روزه باشد، از در 
كه از همه درها دعوت شود؟ نيست كه انسان از كدام در وارد شود. آيا كسي هست 

 .304F3»فرمود: آري و اميدوارم كه تو از آن گروه باشي
در صحيح مسلم از خالد بن عمير عدوي روايت شده است كه روزي عتبه به غزوان 

 از حمد و ثناي خداوند چنين گفت: اي خواند، و پس خطبه
به اندازه اما بعد: دنيا در حال تمام شدن است و به سرعت پشت كرده است و فقط 

ريختن آب از ته يك ظرف بيشتر نمانده است و شما به منزلي خواهيد رفت كه پاياني در 
آن نيست. سعي كنيد با بهترين توشه نقل مكان كنيد. به ما گفته شده: اگر سنگي را از 

رسد. به خدا سوگند! اين  دهانه جهنم رها سازيد، بعد از هفتاد سال هنوز به قعرش نمي
اهد شد. آيا تعجب كرديد؟ و به ما گفته شده: بين دو لنگه درهاي بهشت به جهنم پر خو

                                           
 اين حديث در صحيحين ثابت است. -1

 جفت از هر چيزي يعني يك صدقه را مضاعف نمايد (م). -2

 در صحيحين نيز وارد شده است. -3
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از كثرت جمعيت، ازدحام مسافت چهل سال فاصله وجود دارد و روزي خواهد رسيد كه 
 خواهد شد.

االاهللا كليد بهشت است؟ فرمود: آري وليكن اگر  به وهب بن منبه گفته شد: مگر نه الاله
 .305F1»خواهد كرد، و گرنه خير د، در بهشت را باز ميكليد تو دندانه داشته باش

 منازل بهشت و ارتفاع و عظمت آن : فصل يازدهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

ٱ وَ ﴿ َّۡ�ُٰر
َ
ّنُهۡم لَُهۡم ُغَرٞف ّاِّ فَۡوقَِهخ ُغَرٞف ّاۡبنِّيةٞ َ�ۡرِي ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ� ََ َّ �ّ�َتۡواْ  ِي

َّ � ِّ ۡعَد َ�ِٰ�
 ََ  ِ َّ ُ �لِۡميَعخَد  � َّ  .]20[الزمر:  ﴾٢ُ�ۡقُِف �
هايي هستنتد كه باالي  اما كساني كه از پروردگاشان بپرهيزند آنان داراي قصرها و كاخ«

داند و خدا  اند و در زير آنها رودبارها جاري است. اين وعده را خدا مي شده يكديگر ساخته
 .»كند خالف وعده عمل نمي

﴿ َّ ِي َّ َّاةِ ُغَرفٗ ٍَاَااُ َو� ِۡ � َّ َُبّوَِنّاُهم ّاِ ََ   ِٰ َٰ ِ ٰق ّٰ ۡ� ْ ْ وََعِمقُوا َّۡ�ُٰر خ َ�ۡرِي وا
َ
ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ�

ِٰمقَِ�  ََ ۡۡ ُر � َۡ
َ
َّ �ِيَهخ  ِّۡعَم أ ِي ِۡ  .]58[العنكبوت:  ﴾٥َشٰ

هشت هاي عظيم ب كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند ايشان را در كاخ«
برند، پاداش  هايي كه در زير آنها رودبارها روان است، جاودانه در آن به سر مي دهيم كاخ جاي مي

 .»كند چه پاداش خوبي است آنان كه كار مي
 فرمودند:  صروايت شده است كه رسول خدا در صحيحين از ابوسعيد خدري

ق يا مغرب دنبال بهشتيان آنچنان كه شما حركت ستارگان درخشان را در افق از مشر«
كنند. چون تفاوت بين  هاي بهشتي را در باالي سرشان دنبال مي كنيد، منازل و غرفه مي

! آن منازل پيامبران است كه كسي به آن صاهللا منازلشان بسيار زياد است. گفتند: يا رسول

                                           
الاهللا) اين است كه مقرون با اعمال صالح باشد، بايد از ا منظور اين است كه شرط قبول توحيد (الاله -1

 هاي كليد بهشت است (م). دستورات پيروي و از منهيات دوري جست و آن همان دندانه
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نخواهد رسيد؟ فرمود: خير. قسم به كسي كه جانم در دست اوست، جاي مرداني است 
 .306F1»دا ايمان آورده و پيامبران را تصديق نمايندكه به خ

 فرمودند:  صبن سعد ساعدي روايت شده كه رسول خدا در صحيحين از سهل
 . »كنند هاي همديگر را همچون ستارگان آسماني مشاهده مي بهشتيان غرفه«

 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي
اي نوراني را  زلشان، همديگر را همانطوري كه شما ستارهبهشتيان به خاطر تفاوت منا«

خير، «كنند. پرسيدند: آنان پيامبرانند؟ فرمود:  كنيد دنبال مي در افقي روشن مشاهده مي
و قسم به كسي كه جانم در دست اوست، آنها اقوامي هستند كه به خدا ايمان آورده 

 .»اند پيامبران را تصديق نموده

 هاي بهشتيان  خيمه: فصل دوازدهم

 د:فرماي خداوند متعال مي

﴿ َِ َِيخ ۡۡ وَ�ٰٞو ِ� � ُُ َِخِن  ٧ُحوَٞ ّاۡت ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
 .]73-72[الرحمن:  ﴾٧فَبِۡ

هاي خداوندتان  * پس كدام يك از نعمت هاى بهشتى مستورند حوريانى كه در خيمه«
 .»كنيد را تكذيب مي

بوموسي اشعري از پدرش روايت شده است كه رسول در صحيحين از ابوبكربن ا
 فرمودند: صخدا
اي از يك مرواريد توخالي دارد كه طول آن شصت ميل  فرد مؤمن در بهشت خيمه«

زند در حالي كه آنها  هاي آن همسران متعددي دارد كه به آنها سر مي است. او در گوشه
 .»بينند همديگر را نمي

307Fه كه صحيح آن همان شصت ميل استدر روايت بخاري سي ميل ذكر شد

1. 

                                           
 مالك از ابوسعيد خدري. لفظ مسلم به روايت -1
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 وصف خاك بهشت : فصل سيزدهم

روايت شده است  صدر صحيحين از ابوذر غفاري در حديث معراج از رسول خدا
 كه فرمودند:

به بهشت داخل شدم كه در آن گنبدهاي از مرواريد وجود داشت و خاكش از مشكل «
 .308F2»بود

309Fصياد از ابن صسول خداكند كه ر نقل مي امام احمد از ابوسعيد خدري

در مورد  3
خاك بهشت پرسيدند. جواب داد كه خاكش سفيد و نرم، از مشك خالص است، رسول 

 او را تصديق نمود. صاكرم
در مورد  صدر روايت مسلم از ابوسعيد نقل شده است كه ابن صياد از پيامبر اكرم

 .اكي است سفيد و نرم از مشك خالصخاك بهشت سؤال نمود كه فرمود: خ
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از جابربن عبداهللا روايت مي

خواهم از يهود در مورد خاك بهشت كه خاكي بسيار نرم و سفيد است، بپرسم  مي
خاك سفيد نرم، يا آرد  فرمودند: ناني از صگفتند: نان است اي ابوالقاسم، رسول خدا

 سفيد نرم.
 
 
 
 

                                                                                                             
كه اگر  هر ميل مساوي با دو هزار متر و يا سه فرسخ و يا منتهاي ديد انسان در سرزمين هموار است -1

 كيلومتر خواهد بود واهللا اعلم (م). 120هاي بهشتي  هر ميل را دو هزار متر بدانيم، طول خيمه

 بن مالك از ابوذر غفاري به ثبت رسيده است.  اين حديث از طريق زهري از انس -2

ست و شد و اخبار در قريني از جن بر او وارد مي صابن صياد : مردي كه در زمان بعثت پيامبر اكرم -3
 داد. حديث آن در باب دجال در قسمت اول همين كتاب مذكور است. نادرستي را به وي انتقال مي
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 هشت كوثر، مشهورترين رود ب: فصل چهاردهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

ۡوثََر ﴿ ََ ۡۡ � ََ ۡيَ�ٰ َِ �ۡ
َ
إ أ ََ َو�ۡ�َۡر  ١ِِّ�خ ِ ّلِ لَِرّن َُ ُ  ٢فَ ََ �ۡ

َ
ََ ُهَو �ۡ�  .]3-1[الكوثر:  ﴾٣ِِّن َشخَِّئ

ايم * پس تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني كن *  ما به تو كوثر را عطا كرده«
 .»نام و نشان خواهد بود خير و بركت و بي بي توز تو بدون شك دشمن كينه

بن مالك روايت شده است كه وقتي اين سوره بر رسول  در صحيح مسلم از انس
 نازل شد فرمودند: صاكرم

دانند. فرمود: نهري است كه  دانيد كوثر چيست؟ گفتيم: خدا و رسولش بهتر مي آيا مي
 اواني است.اده است، بر آن خير فراش را د خداوند به من وعده

روايت شده است كه  صدر حديث معراج از رسول خدا  در صحيحين از انس
نهري را ديدم كه در دو طرفش گنبدهايي از مروايد توخالي قرار داشت. از «فرمودند: 

 .310F1»جبرئيل پرسيدم كه اين چيست؟ گفت: اين كوثر است
ري در بهشت كوثر نه«فرمودند:  صكند كه رسول خدا امام احمد از انس نقل مي

 .311F2»است اش را داده كه خداوند به من وعدهاست 
كند  بشر واسطي از سعيدبن جبير از عبداهللا بن عباس نقل مي امام بخاري از طريق ابي

گفت: آن خير فراواني است كه خداوند به وي عطا كرده است.  كه در مورد كوثر مي
آن نام رودي در بهشت است. ابوبشر گويد: به سعيدبن جبير گفتم: گروهي معتقدند كه 

به پيامبرش  سعيد گفت: رودي كه در بهشت قرار دارد، از جمله خيراتي است كه خداوند
 عطا كرده است.

 به ما گفت:  صكند كه فرمود: رسول خدا امام احمد از عبداهللا بن عمر روايت مي

                                           
اين لفظ بخاري است. البته اين حديث از جهات متعددي روايت شده است. در مسند احمد و  -1

 انس و ديگر صحابه روايت شده است.ديگران با الفاظ مختلف از 

 است. يت كردهمسلم نيز اين حديث را روا -2
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ارد. كوثر نهري در بهشت است كه دو طرفش از طال بوده و آبش مرواريد جريان د«
 .312F1»تر است شيرين آب آن از شير سفيدتر و از عسل

كند كه گفت: از حضرت  امام بخاري از ابوعبيده عامربن عبداهللا بن مسعود روايت مي

ۡوثََر ﴿ عايشه صديقه در مورد: ََ ۡۡ � ََ ۡيَ�ٰ َِ �ۡ
َ
إ أ پرسيدم. فرمود: نهري   .]1[الكوثر:  ﴾١ِِّ�خ

هايي از مرواريد توخالي و  اش گنبد لبه است كه به پيامبرتان عطا شده است بر دو
 ايش به تعداد ستارگان آسمان است.ه ظرف

بن دكين از مجاهد روايت كرده كه كوثر را به خير و بركت فراوان تفسير  ابونعيم فضيل
 ».كوثر نهري است در بهشت«گويد:  بن مالك نموده است. انس

 نتهي چنين آمده است: در صحيحين در حديث اسراء و معراج در مورد سدره الم
گيرد. آن دو پنهان در بهشتند  مي  از ريشه آن دو نهر پنهان و دو نهر آشكار سرچشمه«

 . »و آن دو آشكار نيل و فرات هستند
 :فرمودند صدر مسند احمد و صحيح مسلم از ابوهريره نقل شده است كه رسول خدا

313Fسيحون و جيجون«

 .»رات و نيل همگي از نهرهاي بهشتندو ف 2

 هاي بهشتي  سايه: فصل پانزدهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

ِٰ  َسُاۡدِلقُُهۡم ﴿ َٰ ِ ٰق ّٰ ۡ� ْ ْ وََعِمقُوا ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ ّ�ٰٖ  َو� ََ  َّ ِي ِۡ َّۡ�ُٰر َشٰ
َ
َ�ۡرِي ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ�

َِدٗ 
َ
إ � إ �ِيَهخ ٰجٞ �ٱ لُّهۡم �ِيَهخ ََ ۡز

َ
ٞٱ َوُّۡدِلقُُهۡم ِظّ�ٗ  أ ّهَرة َِ  .]57[النساء:  ﴾٥ قِيً�  ظَ اه

                                           
اند. ترمذي درجه آن را حسن صحيح ذكر نموده و روايتي  ترمذي و ابن ماجه نيز آن را روايت كرده -1

 جرير از ابن عباس نيز وجود دارد.همانند اين، نزد ابن 

 دو رودخانه معروف در كشورهاي آسياي ميانه. -2
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هايي از بهشت وارد خواهيم ساخت  اند به باغ و كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«
اي داشته و ما  مانند و در آنها همسران پاكيزه كه رودبارها در زير آن جاري است، در آنجا جاويدان مي

 .»گردانيم اي داخل مي آنان را به سايه گسترده

ۡ�َاخٖن َذَوا﴿
َ
إ أ  .]48[الرحمن:  ﴾٤تَخ

 .»هاي ترد و شاداب درختاني پر ميوه با شاخه«

َُخِن ﴿ إّا  .]64[الرحمن:  ﴾٦ُاۡدَهخ
هاي آن و نزديكي درختان آن و از شدت سرسبزي به سياهي  از كثرت شاخ و برگ«

 .»زنند مي

﴿ �ُِّ ٖق� وَ  ُِٔا ّۡ ِِۡستَۡ�َ إ�ُِاَهخ ِا خ َِ ٰ فُُر� َ� َّاتَۡ�ِ َدانٖ َ� َ�َ
ِۡ � �َ  .]54[الرحمن:  ﴾٥ ََ

هاي  هاي رسيده باغ اند كه آسترهاي آن از ابريشم ضخيم است و ميوه هايي تكيه زده بر فرش«

 .»بهشت نزديك و در دسترس است
به راحتي  ها را توانند آن ميوه اند، مي هايشان تكيه داده در حالي كه آنها بر فرش«يعني: 

 ».ن كنندچيده و نوش جا

وُ�َهخ َدا�َِيةٞ ﴿ ُِ  .]23: احلاقة[ ﴾٢ُ�
 .»هاي آن در دسترس است ميوه«

وُ�َهخ تَۡذِ�ٗ� ﴿ ُِ ِّۡقَۡ  ُ�  .]14[اإلنسان:  ﴾َوُذ
 .»هاي آن در دسترس است و ميوه«

ُٰب �ۡ�َِمِ� ﴿ َٰ ۡص
َ
إ أ ُٰب �ۡ�َِمِ� َاخ َٰ ۡص

َ
ُۡضوٖ�  ٢َوأ ّّ َوِظّلٖ  ٢َوَرۡقٖح ّااُضوٖ�  ٢ِ� ِسۡدَٖ 
َٖ  ٣ ّمۡمُدو�ٖ  و

َُ ٖ ّاۡس ٍإ ََِهةٖ َكَُِ��ٖ  ٣َوَاخ ٰ ََ ََ َمۡمُاوَعةٖ  ٣َو وَعةٖ َو ُِ َوفُُرٖش ّاۡرفُوَعة   ٣ َّ َاۡت
 .]34-27: الواقعة[ ﴾٣

اند * و در سايه  خار آرميده هايي * در سايه درخت سدر بي ها و چه سمت راستي سمت راستي«
چين شده است * و در ميان  هايش روي هم رديف و چين برند كه ميوه يدرختان موزي به سر م
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گردد * و در بين همسران ارجمند  شود و نه منع مي هاي فراوان هستند * كه نه تمام مي ميوه
 .»برند وگرانقدر به سر مي

َُّاخٞن ﴿ ََِهةٞ َوَ�ۡٞل َو ٰ ََ  .]68[الرحمن:  ﴾٦�ِيِهَمخ 
 .»ه خرما و انار استها از جمل در آن انواع ميوه«

خِن ﴿ ََ ََِهةٖ َزۡو ٰ ََ  ِ
ّ ُُ  .]52[الرحمن:  ﴾٥�ِيِهَمخ ِاّ 

 .»اي در آنجا يك زوج وجود دارد از هر ميوه«
: در تفسير صبن مالك روايت شده است كه رسول خدا در صحيح بخاري از انس

رد كه فرد سواره در بهشت درختي وجود دا«فرمودند:  .]30: الواقعة[ ﴾٣ َوِظّلٖ ّمۡمُدو�ٖ ﴿
 ». شود اش تمام نمي رود، ولي سايه اش مي يك صد سال در سايه

در بهشت درختي «فرمودند:  صكند كه رسول خدا امام احمد از ابوهريره نقل مي

َوِظّلٖ ﴿كند و آن مصداق آيه  اش حركت مي وجود دارد كه سواره يك صد سال در سايه
 است و فرمود:  ﴾٣ ّمۡمُدو�ٖ 

تركمان شما در بهشت از تمام چيزهايي كه خورشيد بر آن طلوع و غروب منزلت و 
314Fكند، بهتر است مي

1. 

 هاي بهشتي ميوه: فصل شانزدهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

َُّاخٞن ﴿ ََِهةٞ َوَ�ۡٞل َو ٰ ََ  .315F2]68[الرحمن:  ﴾٦�ِيِهَمخ 

خِن ﴿ ََ ََِهةٖ َزۡو ٰ ََ  ِ
ّ ُُ  .]52[الرحمن:  ﴾٥�ِيِهَمخ ِاّ 

﴿ ُّ َّاتَۡ�ِ َدانٖ  ِِٔ� ُا
ِۡ � �َ ََ ٖق� َو ّۡ ِِۡستَۡ�َ إ�ُِاَهخ ِا خ َِ ٰ فُُر� َ�  .]54[الرحمن:  ﴾٥ َ� َ�َ

                                           
فاصله اين دو وتر را قاب  دو وتر دارد كه در روايتي آمده است : تازيانه شما در بهشت ...، هر كمان -1

 گويند.

 فصل قبل ترجمه شد. -2
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وُ�َهخ تَۡذِ�ٗ� ﴿ ُِ ِّۡقَۡ  ُ�  .]14[اإلنسان:  ﴾َوُذ

ُٰب �ۡ�َِمِ� ﴿ َٰ ۡص
َ
إ أ ُٰب �ۡ�َِمِ� َاخ َٰ ۡص

َ
ُۡضوٖ�  ٢َوأ ّّ َوِظّلٖ  ٢َوَرۡقٖح ّااُضوٖ�  ٢ِ� ِسۡدَٖ 
َٖ  ٣ ّمۡمُدو�ٖ  و

َُ ٖ ّاۡس ٍإ ََِهةٖ َكَُِ��ٖ  ٣َوَاخ ٰ ََ ََ َمۡمُاوَعةٖ  ٣َو وَعةٖ َو ُِ -27: الواقعة[ ﴾٣ َّ َاۡت

33[316F1. 
وجود دارد. همچنان گردد، بلكه در همه فصول سال  يعني در هيچ زماني منقطع نمي

 فرمايد: كه مي

إ�ِمٞ ﴿ قَُهخ َدا ُُ
ُ
 .]35[الرعد:  ﴾َوِظقهَهخ أ
 .»اش دائمي است هايش هميشگي و سايه ميوه«

شود.  هاي ديگر كمياب مي اي فصل مخصوصي دارد كه در فصل در دنيا هر ميوه
برگ  درختان دنيا در بعضي فصول سرسبز و شاداب و در بعضي فصول ديگر زرد و بي

 تان بهشت، هميشگي و دائمي هستند.ها و درخ گردند. ولي ميوه مي

ََ َمۡماُ ﴿ هيچ مانعي براي رسيدن انسان به آن وجود ندارد، هر  .]33: الواقعة[ ﴾وَعةٖ َو
اي در  رسي. حتي اگر ميوه لحظه اراده كني به سادگي و بدون هيچ مشكلي به آن مي

باالترين شاخه درختي باشد و انسان آن را طلب كند، نزديك شده و خود را در اختيار 
 دهد. ستان مؤمنان راستين قرار ميد

 فرمايد: اوند متعال ميخد

﴿  ٰٖ�ّ ََ ّن لَُهۡم 
َ
ِٰ  أ َٰ ِ ٰق ّٰ ۡ� ْ ْ وََعِمقُوا ٍَاَاُاوا  َّ ِي َّ � ِ ِ ُّ َ َّمخ  َوۡ ُُ ٱ  َّۡ�ُٰر

َ
َ�ۡرِي ِاّ َ�َُِۡهخ �ۡ�

َََمَر�ٖ  زِقُواْ ِاۡاَهخ ِاّ  ِۡزقٗ  َُ َّ ٰ ََ تُواْ ِِهِۦ ُاتَ
ُ
ٱ َو� زِۡ�َاخ ِاّ َ�ۡبُل َُ ِي  َّ َٰذا � ََ ٰجٞ بِهٗ خ قَخلُواْ  ََ ۡز

َ
إ أ ٱ َولَُهۡم �ِيَهخ  خ

ٞٱ  ّهَرة َِ وَن  اه ُ ِۡ  .]25: ة[البقر ﴾٢وَُهۡم �ِيَهخ َشٰ
اند را به بهشتي مژده ده كه در زير درختانش  كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده«

هماني است كه  گويند: اين هايش را بديشان تقديم نمايند مي اي از ميوه رودها روان است هر گاه ميوه

                                           
 در فصل قبل ترجمه شد. -1
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عيبي داشته و  اند و در آنجا همسران پاك و بي ايم، در حالي كه همسان آن را آورده ما قبالً داده شده
 .»در آن جاودان خواهند ماند

ُّتَِ� ِ� ِظَ�ٰٖل وَُ�ُيوٖن ﴿ َُُهوَن  ٤ِِّن �لُۡم َۡ َ ٰكَِه مِّمخ � ََ ُنواْ َهاِ�إ  ٤َوفَ َ َۡ ُواْ َو� ُُ ۢ ُُۡم � َِِمخ كُ  َٔ ا
ۡزِي �لُۡمۡحِسنَِ�  ٤َ�ۡعَمقُوَن  ََ  ََ ِ  .]44-41[المرسالت:  ﴾ ٤ِِّّخ َكَ�ٰل

هايي كه بخواهند و  سارانند * و در ميان ميوه ها و در كنار چشمه پرهيزگاران در زير سايه«
آروز كنند * در جزاي اعمال نيكتان خوش بخوريد و خوش بنوشيد گوارا باد * ما اينگونه به 

 .»دهيم كوكاران پاداش ميني

ونَ ﴿ ََُخّ�ُ َّ ََِهةٖ ّمِّمخ  ٰ ََ َُُهوَن  ٢ َو َۡ َ ِم َرۡ�ٖ ّمِّمخ � ۡ
ََ ٌَ ِ�ٞ�  ٢َو ۡاَ�ِٰل �لقهۡنلُٕو  ٢وَُحو

َ
َكۡ

ُاوِن  َۡ ۡعَمقُوَن  ٢�لَۡم َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا  .]24-20: الواقعة[ ﴾٢ََ
اي كه آرزو كنند و اشتها نمايند * و  هر پرنده اي كه برگزينند * و گوش و هر نوع ميوه«

حوريان چشم درشت بهشتي * كه همسان مرواريد ميان صدفند * اين در مقابل كارهايي است 

 .»اند داده كه انجام مي

ٍَاِااَِ� ﴿ ََِهة   ٰ ََ  .]55[الدخان:  ﴾٥يَۡدُعوَن �ِيَهخ ُِِ�ّلِ 
 .»بند و از هر نطر درامانندطل اي را كه بخواهند مي آنان در آنجا هر ميوه«

 :گفتند مي صاهللا اصحاب رسول :كند كه فرمود بن عامر روايت مي الدنيا از سليم ابن ابي
گرداند. روزي يكي از  نشين و سؤاالتشان ما را مستفيد مي خداوند در آمدن اعراب باديه

بهشت خداوند در ! صاهللا يا رسول :رسيد و گفت صنشينان به خدمت رسول خدا باديه
اي در  كردم كه درخت آزاردهنده درختي را عنوان كرده كه آزاردهنده است و من فكر نمي

گفت: درخت » آن چه درختي است؟«فرمود:  صبهشت وجود داشته باشد. رسول خدا
مگر نه اين كه «فرمود:  صسدر. اين درخت، خار دارد و خارش مزاحم است. رسول خدا

ُۡضو�ٖ  ِ� ِسۡدَٖ ﴿: خداوند فرموده است خداوند خار آن را برداشته و به  .]28: الواقعة[ ﴾٢ّّ
اش به هفتاد و دو  رويد كه هر دانه جاي هر خار ثمري رويانده است. ثمري از اين درخت مي

 ».هايش شبيه ديگري نيستند از رنگرنگ درآمده و هيچ كدام 



 285 قسمت سوم: عذاب و پاداش در آخرت (باب سوم)

 

ارد؟ تا چه رسد در بهشت همه انواع ميوه همچون سيب، خرما، انگور و غيره وجود د
هاي خوشبو و در يك كلمه در بهشت چيزهايي وجود دارد كه  ها و شكوفه به انواع گل

هيچ چشمي آن را نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و هيچ كدام از آن حتي بر فكر كسي 
 نصيب نگرداند. ، خداوند ما را بينيز خطور نكرده است

عطاء بن يسار از ابن عباس روايت  در صحيحين از حديث مالك از زيدبن اسلم از
، صاهللا بعد از نماز كسوف به ايشان گفتند: يا رسول صاهللا شده كه اصحاب رسول

ظاهراً در نماز چيزي را برداشتيد. سپس ديديم كه به عقب برگشته و سر جايتان ايستاديد. 
و اگر آن فرمودند: بهشت را ديدم (يا به من نشان داده شد) و يك رأس گاو را برداشتم 

 خورديد. ما تا آخر دنيا از آن ميداشتم، ش برمي

 غذاي بهشتيان و خوردن و آشاميدنشان در آن : فصل هفدهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

ُنواْ َهاِ�إ ﴿ َ َۡ ُواْ َو� ُُ ۢ َخِ�َةِ  َٔ ۡۡ � َِ يّخ
َ
ُُۡم ِ� �ۡ� ۡسقَۡف

َ
إ أ  .]24: احلاقة[ ﴾٢� َِِمخ

ايد. امروز بخوريد و بياشاميد، بر  داده وزگاران گذشته انجام ميدر برابر كارهايي كه در ر«
 .»شما گوارا باد

َّ َسَ�ٰمٗ َّ �َۡسَمُعوَن �ِيَهخ َۡ ﴿ ًوا ِِ ٱ َولَُهۡم َِزُۡ�ُهۡم �ِيَهخ ُِۡ�َرةٗ ۡۡ يّٗ  خ َِ  .]62[مريم:  ﴾٦خ وََع
گويي را، شنوند مگر درود و خوشآمد اي را نمي آنان در آنجا گفتار پوچ و بيهوده«

 .»صبحگاهان و شامگاهان خوراك و غذاي ايشان آماده است

ونَ ﴿ ََُخّ�ُ َّ ََِهةٖ ّمِّمخ  ٰ ََ َُُهوَن  ٢ َو َۡ َ ِم َرۡ�ٖ ّمِّمخ � ۡ ََ  .]21-20: الواقعة[ ﴾٢َو
 .»را كه تقاضاي نمايند  اي اي را كه انتخاب نمايند * و گوشت هر پرنده و هر ميوه«

﴿ ِ خُف َعقَۡيِهم ِ َِ ٱ ُّ ُ�ُ�ۡ
َ
ه �ۡ� ََ َُ َوتَ ُّف

َ
َُِهيهِ �ۡ� َۡ َ َٖ  َو�ِيَهخ َاخ � َوا ُۡ

َ
َحخٖف ّاِّ َذَهٖب َوأ ُِ

وَن  ُ ِۡ ُُۡم �ِيَهخ َشٰ ّ
َ
 .]71[الزخرف:  ﴾٧َوأ
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شود و هر چه دل بخواهند و چشم  هاي زرين به گردش انداخته مي ها و جام برايشان كاسه«
 .»ا در آن جاودان خواهيد مانداز آن لذت ببرد در بهشت وجود دارد، و شم

ًَا ﴿ َهخ َ�فُو َُ ٖس َ�َن ِمَزا
ۡ
ُنوَن ِاّ َكۡ َ ُۡ َ � ََ َِۡرا

َ
ِ  ٥ِِّن �ۡ� َّ َُ َِِهخ ِعَبخُد � َ ُۡ َ َ�ۡيٗاخ �

ُروَ�َهخ َ�ۡفِجٗ��  َفّجِ  .]6-5[اإلنسان:  ﴾٦ُّ
به كافور نوشند كه آميخته  كشند و مي هاي شرابي را سر مي نيكوكاران (در بهشت) جام«

جوشانند و به فوران  نوشند و به گونه شگفتي برمي اي كه بندگان خدا از آن مي است * چشمه

 .»آورند درمي

خُف َعقَۡيِهم �﴿ َِ َٖ َ�َّۡ  قََواَِ�َرا  َوُ� َوا ُۡ
َ
وَهخ  ١�ِيَةٖ ّاِّ فِّضةٖ َوأ َُ ْ ِاّ فِّضةٖ قَّد قََواَِ�َرا

 .]16-15[اإلنسان:  ﴾١َ�ۡتِديٗر� 
هاي  آيد * قدح هاي بلورين مي، ميانشان به گردش درمي هاي سيمين شراب و قدح جام«

 .»اند اند، آنها را به اندازه و به دقت تهيه نموده بلوريني كه از نقره
باشند، كه اين در نوع  اي در درخشندگي و لطافت بسان شيشه مي هاي نقره اين قدح

ر درجات بهشتيان و اولياي خدا متغير و مختلف نظير است و بناب خود حداقل در دنيا بي
 كاهد. بوده كه از اهميت و لطافت آن نمي

َهخ َزََبِيً� ﴿ َُ ٗسخ َ�َن ِمَزا
ۡ
ٰ َسۡقَسبِيٗ�  ١َو�ُۡسَتۡوَن �ِيَهخ َكۡ ّٰ [اإلنسان:  ﴾١َ�ۡيٗاخ �ِيَهخ �َُس

17-18[. 
اي در  نجبيل است از چشمهدهند كه آميزه آن ز هاي شرابي بديشان مي در آنجا از جام«

 .»بهشت در سلسبيل نام دارد

َََمَر�ٖ ﴿ زِقُواْ ِاۡاَهخ ِاّ  َُ َّمخ  ِۡزقٗ  ُُ ٰبِهٗ َّ ََ تُواْ ِِهِۦ ُاتَ
ُ
ٱ َو� زِۡ�َاخ ِاّ َ�ۡبُل َُ ِي  َّ َٰذا � ََ ٱ َولَُهۡم خ قَخلُواْ  خ

ٰجٞ  ََ ۡز
َ
إ أ ٞٱ  �ِيَهخ ّهَرة َِ ونَ  اه ُ ِۡ  .]25: ة[البقر ﴾وَُهۡم �ِيَهخ َشٰ

ها در ظاهر به يك شكل و  گردد چون ميوه هر بار كه نعمتي جديد به آنها تقديم مي
كنند كه همان ميوه قبلي است، ولي در حقيقت اين چنين  باشد گمان مي صورت مي
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فرد داشته و با ديگري  نيست. و همه آنها در مزه و طعم و خوشبويي خواص منحصر به
 متفاوتند.

 كند كه فرمود: روايت ميدبن ارقم امام احمد از زي
آمده و گفت: اي ابوالقاسم! مگر نه اين  صمردي از يهود به خدمت رسول اكرم«

آشامند؟ و به دوستانش گفت: اگر اين را  خورند و مي است كه بهشتيان در بهشت مي
فرمود: آري سوگند به كسي كه جانم در  صبپذيرد، بر او غلبه خواهم كرد. رسول خدا

ر كدام از بهشتيان قدرت صد مرد در خوردن و آشاميدن و شهوت دست اوست، به ه
آشامد، نياز به قضاي حاجت  خورد و مي شود. يهودي گفت: كسي كه مي نزديكي عطا مي

فرمود: قضاي حاجت آنها عرقي خواهد بود كه همچون مشك  صدارد؟ رسول خدد
317Fگردد هايشان سبك مي خوشبويي از پوست بدنشان خارج شده و شكم

1. 
 در روايتي ديگر آمده است:
آشامد، نياز به قضاي حاجت دارد و در بهشت  خورد و مي يهودي گفت: كسي كه مي

قضاي حاجت آنها به صورت «فرمود:  صنجاست و كثافتي وجود ندارد؟ رسول خدا
رج شده و شكم را ترشحات خوشبويي خواهد بود كه همچون مشك از پوستشان خا

 .»گرداند سبك مي
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا از جابربن عبداهللا روايت مي امام احمد

كنند و آب  آشامند و قضاي حاجت ندارند و ادرار نمي خورند و مي بهشتيان در بهشت مي«
 .»شود ي به خوشبويي مشك تبديل ميريزند غذاي آنها به آروغ و ترشحات بيني و دهان نمي

                                           
اين حديث از طريق ابومعاويه از اعمش از ثمامةبن عقبة از زيدبن ارقم روايت شده است و قسمت  -1

اند حافظ  كرده دومش نيز ازوكيع از اعمش ثمامة روايت شده است و نسائي و درامي نيز آن را روايت
سماعش از ضياء گويد : من اين حديث را به شرط مسلم قبول دارم. چون ثمامة ثقه است و بر 

 زيدبن ارقم تصريح دارد.
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به « :شود؟ فرمود اند چه مي ي كه خوردهپس غذاي :در روايت مسلم آمده است كه پرسيدند
 .»گردد شود و حمد و تسبيح به آنها الهام مي آروغ و ترشحات خوشبو تبديل مي

318Fدر روايتي آمده است

يان گردد، به بهشت همانگونه كه به شما نفس كشيدن الهام مي«: 1
 .»گردد حمد و تسبيح الهام مي

در حالي كه مردي از  صخداكند كه رسول  امام احمد از ابوهريره روايت مي
خواهد كه  مردي در بهشت از خداوند اجازه مي«صحرانشينان نيز حضور داشت فرمود: 

 گويد: اشته باشد خداوند به او ميزراعتي د
گويد: آري خداوندا! ولي به زراعت عالقه دارم.  خواستي نداري؟ مي مگر هر چه مي

ه هم زدن روييد و بلند شد و به فرمود: سپس چيزي را كاشت و ناگهان در يك چشم ب
، هيچ چيز تو آدم گويد: اي بني ها باال آمد. خداوند به او مي وقت درو رسيد و همچون كوه

 را سير نخواهد كرد.
اعرابي گفت: به خدا اين مرد يا از قريش است و يا از انصار، چون آنها كشاورزند، 

319Fسخنان اين اعرابي خنديدند.از  صولي ما اهل كشاورزي و زراعت نيستيم، رسول خدا

2  
 كند كه در آيه: ن مسعود روايت ميامام احمد از عبداهللا بن مسروق از عبداهللا ب

ُُو�  ﴿ ۡ ّّ  َٖ َِّحي َٞ  ٢�ُۡسَتۡوَن ِاّ  ُٰمُهۥ ِمۡس َٰ  .]26-25[المطففين:  ﴾ِل
از شود كه دست نخورده و سر بسته است مهر آن  به آنان از شراب زالل و خالص داده مي«

 .»مشك است
 دد.  گر فرمود: رحيق همان شراب است كه بعد باز خوردنش به بوي مشك تبديل مي

كند كه درباره آيه  روايت مي سفيان از عطاء بن سائب از سعيدبن جبير از ابن عباس
 :فرمود
 

                                           
 به روايت مسلم. -1

 نيز اين حديث را روايت كرده است.بخاري  -2
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ُهۥ اِّ﴿ َُ  .]27[المطففين:  ﴾٢�َۡسنِي�   َوِمَزا
نوشند و جهت اصحاب  آن را خالص ميآن بهترين شراب اهل بهشت است كه مقربين «

 .»گردد يمين مخلوط و ممزوج مي
فرمايد: خداوند شراب بهشت را به صفاتي زيبا و نيكوتر ذكر نموده كه  همچنين مي

راب حاري شود. از جمله اينكه: در بهشت رودهايي از ش هرگز در شراب دنيا حاصل نمي
 فرمايد: است. خداوند مي

َّاةِ �ّۡ ﴿ ِۡ َُُل � ّ�ۡ ّا َۡ َُ َّ ّۡۡم   ٖ ََ
ّۡ َّۡ�ٰٞر ّاِّ 

َ
ّٖ َو� ٍَاِس  ِ�ۡ�َ  ٍ

إ َّۡ�ٰٞر ّاِّ ّاخ
َ
إ � ُُّتوَنٱ �ِيَهخ ِٓ وُِعَد �لُۡم

 َّ� ِ
ّ ُُ ّ�ٗ  َولَُهۡم �ِيَهخ ِاّ  َُ ّۡ َعَسٖل اه َّۡ�ٰٞر ّاِ

َ
ٰرِنَِ� َو� َّ ةٖ ِّۡق ّ َّ ّۡ َ�ۡرٖ  َّۡ�ٰٞر ّاِ

َ
َمَ�ِٰو َرۡعُمُهۥ َو�

ٍَُهۡم َواَ  إ ۡاَعخ
َ
َُ أ ِّ ًٍ َ�ِيٗمخ َ�َت إ ٞ ِ� �َّخَِ وَُسُتواْ َاخ ِۡ ّۡ ُهَو َشٰ ّنِِهۡمٱ َكَم َّ فَِرةٞ ّاِّ   .]15[محمد:  ﴾١ۡۡ

وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است: در آن رودبارهاي از آبي وجود دارد «
مزه آن متغير نشده، و رودهايي از كه گنديده و بدبو نگشته و رودهايي از شيري كه طعم و 

شرابي كه سراپا لذت براي نوشندگان است و رودهايي از عسل كه خالص و پالوده است و در 
اي دارند و از آمرزش پروردگارشان برخوردارند، آيا اينان همچون  آنجا آنان هر گونه ميوه

هاي  شوند و روده نده ميكسانيند كه در آتش دوزخ جاويدان مانده و از آب داغ و جوشان نوشا

 .»گسلد آنان را پاره پاره كرده و از هم مي
گيرند و به عكس شراب دنيا كه  اين رودهاي جاري از درياهاي بيكراني سرچشمه مي

گردد. خداوند شراب  ترين امكانات تهيه مي در بدترين شرايط و با بدترين و غير بهداشتي

ٰرِ ﴿بهشت را  َّ ِق
ّۡ ةٖ  ّ ََ  ٍَ إ كند، بر خالف شراب دنيا  معرفي مي .]46[الصافات:  ﴾٤نَِ� َ�ۡيَضخ

كه در بدبويي و بدمزگي و از بين بردن عقول و مختل ساختن رفتار و كردار و درد آوردن 
شكم و معده و گيج نمودن انسان معروف و مشهور است. خداوند شراب بهشت را از 

 فرمايد: ها منزه ساخته است. مي صهمه اين عيب و نق

ٖس ّاِّ ّاعِي� ﴿
ۡ
خُف َعقَۡيِهم َِِ�ۡ َِ ُّ٤  ٍَ إ  .]46-45[الصافات:  ﴾َ�ۡيَضخ

 .»زيبا و خوش منظر«
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ٰرِنِ�َ ﴿ َّ ِّۡق ةٖ  ّ  .]46[الصافات:  ﴾ََ
 .»خوشمزه«

 .320F1]47[الصافات:  ﴾ََ �ِيَهخ َغۡولٞ ﴿
 .»آورد شكم را به درد نمي«

ََ ُهۡم َ�ۡاَهخ يَُ�فُوَن ﴿  .]47[الصافات:  ﴾َو
 .»برد عقل را از بين نمي«

تواند اوقات خوشي را سپري نمايد. بر  برد و مي انسان حقيقتاً از اين شراب لذت مي
كند كه هيچ  خالف شراب دنيا كه انسان را ديوانه ساخته و او را به حيوان اليعقلي تبديل مي

اب دنياست و ارزشي شر اي در تصرفات خود ندارند كه خود دليلي عيان بر پوچي و بي اراده
 جويند.  دليلي بر بدبخت بودن كساني است كه سعادت و خوشي را در ديوانه شدن مي

 از ابن عباس دربارة آيه:

ٖس ّاِّ ّاعِ�ٖ ﴿
ۡ
ۡ َُ ََ َو َِخَِ�

َ
َٖ َو� َوا ُۡ

َ
ََ يُ�ِفُوَن  ١ ِِۡ ّدُعوَن َ�ۡاَهخ َو َُ : الواقعة[ ﴾١َّ يُ

18-19[.  
الشعاع  ها را تحت گذارد و عقل ردردي به جاي نميهيچ س«نقل شده است كه فرمود: 

 .دهد قرار نمي
 هايي كه سر آنها گشاده بوده و گوشه ندارند.  اكواب: كوزه
 هايي كه سر آنها باريك بوده و گوشه دارند.  اباريق: كوزه
 ريزند.  هايي كه در آن شراب مي كأس: پيك

 فرمايد: مي
 

                                           
و گفته است آن  ذكر نموده» غول«ابن كثير در تفسير خوردن قولي ديگر نيز از ابن عباس در تفسير  -1

 است. دهد و قول اول ترجيح داده ميسردردي است كه هنگام نوشيدن شراب دنيا به انسان دست 
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ٗسخ دَِهخٗ�خ ﴿
ۡ
ۡ َُ  .]34[النبأ:  ﴾٣َو

 .»هاي پر از شراب جام«
 اين شراب كامل و بدون نقص است.

ِٗخ ﴿ ٰ ََ كِّ� ٗو� َو ۡۡ  .]35[النبأ:  ﴾٣َّ �َۡسَمُعوَن �ِيَهخ َۡ
زند و نه يكديگر را تكذيب  اي بر اثر خوردن شراب از آنها سرمي نه لغو و سخن بيهوده«

 .»كنند مي
 نان كه فرمود:گردد. چ يا حاصل ميبه خالف آنچه از خوردن شراب دن

َّ َسَ�ٰمٗ َّ �َۡسَمُعوَن �ِيَهخ َۡ ﴿ ًوا ِِ ٱ َولَُهۡم َِزُۡ�ُهۡم �ِيَهخۡۡ  .]62[مريم:  ﴾خ
 .»شنوند و روزيشان در آنجا وجود دارد اي نمي آنان در آنجا گفتار پوچ و بيهوده«

َِيمٞ ﴿
ۡ
ََ تَۡ وٞ �ِيَهخ َو ۡۡ  .]23[الطور:  ﴾َّ َۡ

 .»يبت و گناهي!نه لغوي در آن است و نه مص«

ُُ �ِيَهخ َ�َِٰۡيٗة ﴿  .]11: الغاشية[ ﴾١َّ �َۡسَم
 .»اي نخواهد شنيد در آنجا سخن ياوه«

َِيًمخ ﴿
ۡ
ََ تَۡ ٗو� َو ۡۡ َّ �ِيٗ� َسَ�ٰٗمخ َسَ�ٰٗمخ  ٢ََ �َۡسَمُعوَن �ِيَهخ َۡ  .]26-25: الواقعة[ ﴾٢ِِ

 فرمودند: صابن اليمان ثابت گشته كه رسول خد در صحيحين از حذيفه
هايش غذاي نخوريد. چون اين دو در  هاي طال و نقره ننوشيد و در بشقاب در ظرف«

 .»آخرت مال شما و در دنيا مال آنها (كافران) است

 لباس بهشتيان و زيورآالتشان : فصل هجدهم

 فرمايد: خداوند متعال مي

ٞقٱ وَُحقهوإ ﴿ َُ ُساُدس  ُلۡ�ٞ �ۡستَۡ�َ ِٗخ َ�ٰقَِيُهۡم ََِيخ ا َ ََ نهُهۡم  ََ ََ ِاّ فِّضةٖ وََسَتٮُٰهۡم  َسخوِ
َ
ْ أ ا

ا  ًَ  .]21[اإلنسان:  ﴾٢َرُهو
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هاي ابريشم نازك سبز و ديباي ضخيم است و دستبندها و النگوهاي  بر تن ايشان لباس«
 .»نوشاند اند و پروردگارشان بديشان شراب پاك مي سيمين، زيب و زينت شده

ّ�ُٰ  َعۡدٖن يَۡدُلقُو﴿ َخُسُهۡم �ِيَهخ َحرِ�رٞ ََ ِّ ََ ِاّ َذَهٖب َولُۡنلُٗن�ٱ َو َسخوِ
َ
ّۡ أ َّقۡوَن �ِيَهخ ِا ُۡ َ�َهخ 

 .]33[فاطر:  ﴾٣
شوند و در آنجا با دستبندهاي طال و مرواريد  ها داخل مي هاي بهشت اقامتي است كه بدان باغ«

 .»هايشان در آنجا ابريشمين است گردند و جامه آراسته و پيراسته مي

َّ َ�َمً� ﴿ ۡحَس
َ
ّۡ أ َر َا َۡ

َ
ُُ أ ََ ُِّضي ِٰ  ِِّّخ  َٰ ِ ٰق ّٰ ٍَاَاُاواْ وََعِمقُواْ �ۡ  َّ ِي َّ ََ لَُهۡم  ٣ِِّن � ِ َِ َٓ ْو

ُ
أ

ّ�ُٰ  َعۡدنٖ  ََ  
َ
ََ ِاّ َذَهبٖ َ�ۡرِي ِاّ َ�ُِۡهُِم �ۡ� َسخوِ

َ
ّۡ أ َّقۡوَن �ِيَهخ ِا ُۡ ُسوَن ََِيخًِخ َو�َقۡبَ  َّۡ�ُٰر 

قٖ  ُدٖس ّ ُسا� اِّ ُلۡ�ٗ  ُِّ�  �ۡستَۡ�َ َُ وَ  ِٔاه � ِّۡعَم �ََّوا َِ ِ �
إ ا ََ
َ
 ﴾٣خ َحُسَاۡ  ُمۡرَ�َفتٗ َ� �ِيَهخ َ�َ �ۡ�

 .]31-30[الكهف: 
اند، ما پاداش كسي كه نيكو كرده باشد را  كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده«

از آن ايشان است آنان در آنجا با دستبندهاي  دهيم * آنان كسانيند كه بهشت جاويدان هدر نمي
ها و  پوشند، در حالي كه بر تخت هاي سبز حرير نازك و ضخيم مي شوند، و جامه طال آراسته مي

 .»اند چه پاداش خوبي و چه منزل و مقرّ زيبايي است ها تكيه زده مبلمان
 روايت شده است كه فرمودند: صدر صحيحين از رسول خدا

 .»رسد آالت مؤمن تا جايي كه خواهد رسيد كه آب وضو ميزينت و زيور«
 فرمودند: صكند كه رسول خدا روايت مي امام احمد از ابوهريره

كسي كه وارد بهشت شود، در نعمت به سر خواهد بود و اندوهگين نخواهد شد و «
رود، در بهشت چيزهايي است كه هيچ چشمي  لباسش كهنه نشده و جوانيش از بين نمي

 .321F1»ا نديده و هيچ گوشي آن را نشنيده و بر قلب هيچ كسي خطور نكرده استآن ر
 

                                           
 ، را روايت نموده است.»رود ن نميجوانيش از بي«مسلم تا جمله  -1



 293 قسمت سوم: عذاب و پاداش در آخرت (باب سوم)

 

 هاي بهشتي  فرش: فصل نوزدهم

 فرمايد: خداوند مي

﴿ �ُِّ َّاتَۡ�ِ َدانٖ  ُِٔا
ِۡ � �َ ََ ٖق� َو ّۡ ِِۡستَۡ�َ إ�ُِاَهخ ِا خ َِ ٰ فُُر� َ� ّنُِ�َمخ  ٥ َ� َ�َ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 

َ
فَبِۡ

َِخِن   .]55-54الرحمن: [ ﴾٥تَُ�ّذِ
لمند كه آسترهاي آن از ابريشم ضخيم است،  زنند و مي هايي تكيه مي بهشتيان بر فرش«
هاي  هاي بهشت، نزديك و در دسترس است پس كداميك از نعمت هاي رسيده باغ ميوه

 .»كنيد پروردگارتان را تكذيب مي
 د بود؟است، پس بيرونش چگونه خواهها  اگر اين وصف بطن و داخل اين فرش

 .322F1]34: الواقعة[ ﴾٣َوفُُرٖش ّاۡرفُوَعة  ﴿
 .»هاي ارجمند و گرانقدر و فرش«

خَِ�َةٞ ﴿ ََ َٞ ّاۡرفُوَعةٞ  ١�ِيَهخ َ�ۡ�ٞ  َٞ ّاوُۡضوَعةٞ  ١�ِيَهخ ُ�ُ َوا ُۡ
َ
ُفوفَةٞ  ١َوأ ُۡ َوَ�َمخَُِق َم

ُُوثٌَة  ١ اِ ه َاۡب ََ  .]16-12: الغاشية[ ﴾١َوَز
هايي كه  هاي بلند و عالي است * و ساغر رواني است * و در آن تختهاي  در آن چشمه«

هاي فاخر و  اند * و فرش هايي كه به رديف چيده شده ها و پشتي اند * و بالش گذارده شده
 .»اند گرانبهاي كه گسترده و پهن گشته

اند كه در موقع نياز مورد استفاده قرار  ها را در جاهاي مخصوص صف داده بالش
 اند. ه در جاي جاي بهشت پهن گشتههايي ك و فرش گيرند

﴿ �ُِّ َرف  ُلۡ�ٖ وََ�ۡبَترِّي  ِحَسخٖن  ُِٔا
ََفۡ  ٰ  .]76[الرحمن:  ﴾ ٧َ� َ�َ

نظير بسيار  هاي منقش بي زنند و بر فرش هاي نگارين گرانبهاي سبزرنگ تكيه مي بر بالش«
 .»لمند زيبا، مي

                                           
 كنايه از همسران بهشتي آنهاست. -1
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اند. نوعي  باغ بهشت است و بعضي گفته در تفسير رفرف گفته شده: منظور از آن
شود. هر چند در  ها گفته مي ترين فرش لباس است. عبقر: به بهترين و زيباترين و قشنگ

اي از انواعي  هاي مذكور نيز وجود دارد و اين فقط نمونه بهشت باالتر و بهتر از نعمت
گنجد و باهللا  ميتصور نگنجد؛ زيرا در بهشت چيزهايي است كه در  است كه در تصور مي

 المستعان.

 حوريان بهشتي : فصل بيستم

 فرمايد: خداوند مي

إّنٞ ﴿ خ ََ  ََ َٞ َ�ۡبقَُهۡم َو ّّ ِِس ُُۡه ِم ِۡ َّ ۡرِف لَۡم  ِّ َ�ُٰو �ۡ ُِ ٰ �َ ّّ  .]56[الرحمن:  ﴾٥�ِيِه
ورزند و هيچ انس و  در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى«

 .»اينها با آنان تماس نگرفته است جنّ پيش از

﴿ َِ َِيخ ۡۡ وَ�ٰٞو ِ� � ُُ َِخِن  ٧ُحوَٞ ّاۡت ّنُِ�َمخ تَُ�ّذِ ََ  ِ ٍإ ََ ا ٍَ ّيِ 
َ
َٞ  ٧فَبِۡ ّّ ِِس ُُۡه ِم ِۡ َّ لَۡم 

إّنٞ  خ ََ  ََ  .]74-72[الرحمن:  ﴾٧َ�ۡبقَُهۡم َو
گارتان را هاي پرورد * پس كداميك از نعمتهاى بهشتى مستورند حوريانى كه در خيمه«

ها با ايشان نزديك و مقاربت نكرده  ها و پري كنيد * پيش از آنان، كسي از انسان تكذيب مي

 .»است

ّّ َلۡيَ�ٌٰو ِحَسخٞن ﴿  .]70[الرحمن:  ﴾٧�ِيِه
 .»اي بهشت زنان خوب و زيبا هستنده ميان باغدر«

ٰجٞ ﴿ ََ ۡز
َ
إ أ ٞ  َولَُهۡم �ِيَهخ ّهَرة َِ  .]25: ة[البقر ﴾اه

 .»عيبي دارند ا همسران پاك و بيجو در آن«
آنها از هر نقص و عيبي مبرا هستند. از حيض و نفاس، از ادرار كردن و قضاي 
حاجت، از آب دهان و آب بيني پاك بوده و هيچ نقصي ندارند. در ضمن اخالق و رفتار 

 ن نيز از هر عيب و نقصي دور است.و گفتارشا
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﴿ �ٞ�ِ ٌَ ُ  ٢وَُحو ۡاَ�ِٰل �لقهۡنل
َ
ُاوِن َكۡ َۡ ۡعَمقُوَن  ٢ٕو �لَۡم َّ ۢ َِِمخ َ�ُّواْ  ٍَ إ َزا -22: الواقعة[ ﴾٢ََ

24[. 
و حوريان چشم درشت بهشتي * كه همسان مرواريد ميان صدفند * در برابر كارهايي كه «

 .»شود اند به آنها داده مي كرده مي

ُاوٞن ﴿ َۡ ّّ َ�ۡيٞض ّا ّ�ُه
َ
 .]49[الصافات:  ﴾٤َك�

 . »] گويى تخم شتر مرغ [زير پر] ند ى[از شدت سپيد«
اين مثال به اين خاطر زده شده كه نزد عرب شترمرغ در سفيدي و درخشش زبانزد 

ون آمدن از صدف است و بعضي از مفسيرين اين آيه را به معناي مرواريد قبل از بير
 اند. تفسير نموده

إ  ٣َوفُُرٖش ّاۡرفُوَعة  ﴿ خ ََ ّّ ِِس ُٰه ََ
ۡ
ۡ ََ س
َ
إ أ ا ٣ٍٗ ِِّ�خ ًَ َِۡ�خ

َ
� ّّ ِٗخ  ٣ فََجَعۡقَ�ُٰه تَۡرا

َ
 ٣ُعُرًنخ �

ِٰب �ۡ�َِمِ�  َٰ ۡص
َ
 .]38-34: الواقعة[ ﴾٣ّ�ِ

ايم * و ايشان را دوشيزگاني  و در بين همسران ارجمند و گرانقدر * ما آنان را آفريده«
ها متعلق به  ايم * شيفتگان همسران خود و در يك سن و سال هستند * همه اين نعمت ساخته

 .»اصحاب يمين است
شوند و ديگر بار بعد از پيري و ناتواني دنيا، به كمال  همسران مؤمنان در قيامت جوان مي

 برند. هاي بهشتي به سر مي ر نعمتزيبايي و طنازي درآمده و عاشقانه با همسرانشان د
 فرمودند: صكند كه رسول خدا امام احمد از مقدام بن معدي كرب روايت مي

 ش خصلت از ديگران جدا ساخته است:شهيد را با ش خداوند
ه خود را در بهشت شود گناهانش بخشيده و جايگا با اولين خوني كه از او ريخته مي -1

 كند. مشاهده مي
 كند.  زيور و زينت ايمان به تن مي -2
 ماند.  از عذاب قبر معاف شده و از فزع اكبر درامان مي -3
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شود كه هر ياقوت آن از تمام دنيا و آنچه در آن است،  ذارده ميبر سرش تاج وقار گ -4
 تر است.  با ارزش

 كند.  تن از حورالعين ازدواج مي 72با  -5
 كند.  براي هفتاد نفر از نزديكانش شفاعت مي -6

 در حديثي كه مسلم در صحيحش از محمدبن سيرين روايت كرده آمده است: 
شته باشيد كه در بهشت مردان از زنان بيشترند. ابوهريره افتخار بكنيد يا نكنيد به ياد دا

 در جواب گفت: مگر نه اينكه ابوالقاسم فرموده است: 
درخشند و گروه  شوند، همچون ماه شب چهارده مي اولين گروهي كه وارد بهشت مي«

ترين ستاره نوراني در آسمان خواهند بود. هر فرد از آنها دو  بعدي همچون درخشان
بينند و در بهشت انسان مجرد   رند كه مغز استخوان ساقشان را از زير گوشت ميهمسر دا

 .»وجود ندارد
 ديثي در اين معنا روايت شده است.در صحيحين نيز از ابوهريره ح

منظور اين است كه اين دو همسر، از زنان دنيا هستند و همراه آنها تعداد كثيري از 
323Fحورالعين خواهند بود

1. 
كند كه  روايت مي صاز پيامبر اكرم محمدبن سيرين از ابوهريرهامام احمد از 

 فرمودند:
هر مرد بهشتي دو همسر از حوريان بهشتي دارد كه هر كدامشان هفتاد لباس پوشيده «

 .»است و استخوان ساقش از زير لباسش نمايان است
 از بن حصين گونه تعارضي با حديثي كه در صحيحين از عمران اين احاديث هيچ

 روايت شده است ندارد كه فرمودند: صرسول خدا
به بهشت نگاه كردم ديدم كه بيشتر اهلش فقرايند، و به جهنم نگاه كردم ديدم كه «

 .»بيشتر اهلش زنانند
                                           

 بهشت از مردان بيشتر هستند (م). و به عبارتي زنان در -1
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چون امكان اين وجود ندارد كه آنها هم بيشتر اهل بهشت و هم بيشتر اهل جهنم 
از آنها از جهنم خارج شده و به  هاي مختلف تعداد كثيري باشند؛ يعني وقتي با شفاعت

324Fشوند بهشت داخل گردند، به اكثريت اهل بهشت تبديل مي

1. 
 فرمودند: صكند كه رسول خدا بن مالك روايت مي  امام احمد از انس

تر است و  يك حركت شبانه يا روزانه در راه خدا از دنيا و آنچه در آن است با ارزش«
دمش در بهشت از دنيا و آنچه در آن است بهتر مسافت كمان هر كدام از شما يا جاي ق

است و اگر زني از زنان بهشتي به زمين افكند بين زمين و آسمان را پر از عطر خواهند 
 .325F2»نمود، و همه جا را فراخواهند گرفت و روسريش از دنيا و آنچه در آن است بهتر است

 ارتقاي درجات فرزندان به درجات پدران : فصل بيست و يكم

 فرمايد: وند متعال ميخدا
﴿ ّۡ َۡ�ُٰهم ّاِ َِ

َ
إ � ِّ�َُُهۡم َوَاخ َّ َۡتَاخ ِِِهۡم ُذ َۡ

َ
�  ّ ُُُهم �ِإِيَ�ٰ �ِّ َّ ُُۡهۡم ُذ ٍَاَاُاواْ َو�ّ�َبَع  َّ ِي

َّ َ�َمقِِهم ّاِّ َو�
 ٍٖ ۡ  .]21[الطور:  ﴾ََ

                                           
ترجيح داده كه بيشتر اهل بهشت از زنان هستند و به حديث ابن سيرين و قول  /ر ابن كثي -1

ابوهريره استناد نموده است. در صورتي كه بايد گفت : در حديث سخن از اين است كه آيا جنس 
شوند. در اين صورت  مرد در بهشت بيشتر است يا جنس زن و زنان شامل دنيا و حوريان بهشتي مي

يشتر خواهند بود و به دو دليل حمل حديث به زنان دنيا به تنهايي درست نيست. بدون شك زنان ب
اوالً : وصف اين زنان به صفات مخصوص حوريان، ثانياً : روايت امام احمد كه بر حورالعين بودنشان 

باشد،  تصريح نموده است. پس بين اين حديث و احاديثي كه دال بر اكثريت زنان در جهنم مي
بن حصين روايت كرده است كه رسول  ندارد و امام مسلم نيز حديثي از عمران تعارضي وجود

اشكال فرمودند : كمترين ساكنان بهشت زنان هستند، مقصود زنان دنيا هستند. با اين توضيح  صخدا
 گردد (واهللا اعلم). رفع مي

 ي باشد.جبارچيزي كه براي زيباتر شدن بر سر گذارد نه اينكه پوشيدن روسري و غيره ا -2
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اند  ردهكساني كه خودشان ايمان آورده و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي ك«
آنكه ما اصالً از عمل آن كسان چيزي  گردانيم بي فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق مي

 .»بكاهيم
دهد؛ اگرچه  يعني خداوند متعال درجه فرزندان را در بهشت به درجه پدران ارتقا مي

ا شود و خداوند آنه اعمالشان به اعمال پدرانشان نرسد و از اعمال پدران چيزي كاسته نمي
تر را به  آن هستند و به عبارتي درجه پايين  دهد كه پدران مستحق را در جايي قرار مي

ز باالتر ارتقا داده تا همه را در درجه باالتر با يكديگر جمع گرداند و در كنار يكديگر ا
 مند سازد. هاي بهشتي بهره نعمت

 فرمود: كند كه نقل مي ثوري از عمروبن مره از سعيدبن جبير از ابن عباس
دهد. هر چند كه در عمل  خداوند نوادگان و فرزندان مؤمن را به درجه وي ارتقا مي«

326F، سپس آيه فوق را تالوت نمود»كمتر باشند تا چشمش به ديدن آنها روشن گردد

1. 
327Fحاتم ابن ابي

اينان فرزندان فرد «از ابن عباس در اين آيه نقل كرده است كه فرمود:  2
تر باشد به آنها  اند، اگر منازلشان از منازل پدرانشان پايين ن مردهمؤمن هستند كه بر ايما

 ».شود ل هيچ كدامشان چيزي كم نميپيوندند و از اعما مي
كنم از  كند كه فرمود: از ابن عباس، كه گمان مي طبراني از سعيدبن جبير روايت مي

شود، از  شت ميوقتي مؤمن وارد به«كرد، شنيدم كه فرمودند:  روايت مي صپيامبر اكرم
دهند كه آنها به درجه تو  شود. به او خبر مي احوال والدين و همسر و فرزندانش جويا مي

شود  ام. دستور داده مي گويد: خداوندا! من براي خودم و آنها عمل نموده اند. مي نرسيده
 و ابن عباس آيه:» به او برسانند آنها را

ُُۡهمۡ ﴿ اَاُاواْ َو�ّ�َبَع ٍَ  َّ ِي َّ  .]21[الطور:  ﴾...َو�

                                           
اند. [يعني : موقوف بر ابن عباس]، و بزاز  حاتم در تفسيرشان چنين روايت كرده ابن جرير و ابن ابي -1

بن الربيع از عمرو از سعيد از ابن عباس  در  مسندش و ابن مردويه در تفسيرش از حديث قيس
 تر است. . هر چند روايت وقف صحيحاند مرفوعاً روايت نموده

 .بثابت از سعيدبن جبير از ابن عباس  از حبيب بن ابياز حديث ليث  -2
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 را تالوت نمود.
 فرمايد:  عوفي از ابن عباس در اين آيه روايت كرده است كه فرمود: خداوند مي

اگر فرزندان ايمان آورده و به اوامرم گردن نهند، من آنها را در بهشت به پدران ملحق «
 .»شوند سازم، و فرزندان كوچكشان نيز به آنان ملحق مي مي

است كه آيا فقط شامل فرزندان » الذريه«ز اقوال علما در معناي اين تفسير، يكي ا
 :فرمايد گيرد؟ چنانكه مي شود يا اينكه كوچك و بزرگ را در برمي كوچك قبل از بلوغ مي

﴿ َّ ِّ�ُِهِۦ َداوُۥَد وَُسقَۡيَ�ٰ َّ  .]84[األنعام:  ﴾َوِاّ ُذ

َُ ُّوح   ﴿ ّۡ َ�َۡقَاخ َا ِّ�َة َا َّ  .]3[اإلسراء:  ﴾ُذ
اختيار  اين ترتيب ذريه شامل كبار و صغار شده است. واحدي نيز همين قول رابه 

 نموده است (واهللا اعلم).
 18/3/1382يكشنبه 
 خبر ـ بندر كنگان يعقوب خوش
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