 ‐ 10403ﺳﻮالﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﻗﺒﺮ
ﺳﻮال
ﺳﻮال ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ از اﻧﺴﺎن ﻣﺷﻮد و از آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ :ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﻤﯿﺮد و روﺣﺶ ﺑﯿﺮون رود و در ﻗﺒﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﺎه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻗﺒﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺎه آﺧﺮت اﺳﺖ.
از ﻫﺎﻧ ،واﺑﺴﺘﻪی ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮی ﻣاﯾﺴﺘﺎد ﭼﻨﺎن ﻣﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ ﺧﯿﺲ
ﻣﺷﺪ .ﺑﻪ او ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را ﯾﺎد ﻣﮐﻨ اﻣﺎ ﻧﻤﮔﺮﯾ ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﮐﻨ؟ ﻣﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻗﺒﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰل از ﻣﻨﺎزل آﺧﺮت اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻨﺪه از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ از آن
ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻈﺮهای را ﻧﺪﯾﺪم ﻣﺮ آﻧﻪ ﻗﺒﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮ از آن
ﺑﻮد ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۳۰۸و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) .(۴۵۶۷آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۶۸۴آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :دو ﻣﻼﺋﻪی ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣآﯾﻨﺪ و از وی درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﯾﻌﻨ درﺑﺎرهی ﭘﺮوردﮔﺎرش و دﯾﻨﺶ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش از او ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﯿ داد ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ درد ﻣآورﻧﺪ.
اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺻﻼح ﺑﻮد ﻣﻼﺋﻪای ﺳﻔﯿﺪروی ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣآﯾﻨﺪ و اﮔﺮ از اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ﺑﻮد ﻣﻼﺋﻪای ﺳﯿﺎه روی ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻣآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻓﺘﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎرش ﻣﺷﻮد.
از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻠﻬﻢ إﻧّ أﻋﻮذ ﺑ ﻣﻦ اﻟﺴﻞ واﻟﻬﺮم واﻟﻤﻐﺮم واﻟﻤﺄﺛﻢ،
اﻟﻠﻬﻢ إﻧ أﻋﻮذ ﺑ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻨﺎر ،وﻓﺘﻨﺔ اﻟﻘﺒﺮ وﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ وﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻐﻨ وﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻦ ﺷﺮ ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻤﺴﯿﺢ
اﻟﺪﺟﺎل ،اﻟﻠﻬﻢ اﻏﺴﻞ ﺧﻄﺎﯾﺎی ﺑﻤﺎء اﻟﺜﻠﺞ واﻟﺒﺮد وﻧﻖ ﻗﻠﺒ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ ﮐﻤﺎ ﯾﻨﻘ اﻟﺜﻮب اﻷﺑﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺲ وﺑﺎﻋﺪ ﺑﯿﻨ وﺑﯿﻦ
ﺧﻄﺎﯾﺎی ﮐﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب ﯾﻌﻨ :ای اﻟﻪ ﻣﻦ از ﺗﻨﺒﻠ و ﭘﯿﺮی و ﺑﺪﻫﺎری و ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم .ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ
ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم از ﻋﺬاب آﺗﺶ و ﻓﺘﻨﻪی آﺗﺶ و ﻓﺘﻨﻪی ﻗﺒﺮ و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪی ﺛﺮوت و ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪی ﻓﻘﺮ و از ﺷﺮ ﻓﺘﻨﻪی ﻣﺴﯿﺢ
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دﺟﺎل .ﺧﺪاوﻧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺎ آبِ ﺑﺮف و ﺗﺮگ ﺑﺸﻮی و ﻗﻠﺒﻢ را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎک ﮔﺮدان ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ از ﭼﺮک ﭘﺎک
ﻣﺷﻮد و ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪای ،ﺟﺪاﯾ اﻧﺪاز« ﺑﺨﺎری ).(۶۰۱۴
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺘﻨﻪی ﻗﺒﺮ ﺳﻮال دو ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۱۷۷ /۱۱ :
ﻣﺒﺎرﮐﻔﻮری ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ :ﺣﯿﺮت زدﮔ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ) .ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺣﻮذی.(۳۲۸ /۹ :
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻣﺎ اﯾﻨﻪ آن دو ﻣﻼﺋﻪ در ﻗﺒﺮ از اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﺳﻮاﻻﺗ ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهی ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ رﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘ ﺑﻪ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺮ ﻟﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﮔﺮد او ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺑ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ﮔﻮش ﻣ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺋ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭼﻮب
ﮐﻮﭼ در دﺳﺖ داﺷﺖ و آن را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣﺑﺮد و ﮔﺎﻫ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن و ﮔﺎﻫ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺎه ﻣﮐﺮد،
ﻓﺮﻣﻮد:
اﺳﺘﻌﯿﺬوا ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ) ،ﻣﺮﺗﯿﻦ او ﺛﻼﺛﺎً( ﺛﻢ ﻗﺎل :اﻟﻠﻬﻢ إﻧ أﻋﻮذﺑ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﻘﺒﺮ )ﺛﻼﺛﺎً(
)از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺟﻮﺋﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮد ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣ آورم(
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪه ی ﻣﻮﻣﻦ ،وﻗﺘ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﻮی آﺧﺮت ﻣ رود ،ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از
آﺳﻤﺎن ﺑﺴﻮی او ﻓﺮود ﻣ آﯾﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻔﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ از ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ اﻃﺮاف
او ﻣﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﻠ اﻟﻤﻮت )ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮگ( ﻣ آﯾﺪ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﻣﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ای روح ﭘﺎک )و در ﺣﺪﯾﺜ
دﯾﺮ ،ای ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ( ﺑﺸﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻐﻔﺮت و ﺧﻮﺷﻨﻮدیای ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .روح آن ﻣﻮﻣﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺪن ﻗﻄﺮه از ﻣﺸ آب ﺑﯿﺮون ﻣﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﻮت آن را ﻣﮔﯿﺮد) .در رواﯾﺘ آﻣﺪه  :ﻫﺮ وﻗﺖ روح ﻣﻮﻣﻦ ﺑﯿﺮون
ﻣآﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و ﺗ ﺗ ﻓﺮﺷﺘﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﺮای او دﻋﺎی ﻣﻐﻔﺮت ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺗﻤﺎم درﻫﺎی
آﺳﻤﺎن ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻣﺷﻮﻧﺪ .درﺑﺎﻧﺎن آﺳﻤﺎن ،ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن روح از ﻧﺎﺣﯿﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮده ﺷﻮد( وﻗﺘ ﻓﺮﺷﺘﻪی
ﻣﻮت روح او را ﻗﺒﺾ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﻔﻦﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘ ﻣﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد
ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ آن را ﻣﻌﻄﺮ ﻣﺳﺎزﻧﺪ .آﯾﻪی ﺗَﻮﻓﱠﺘْﻪ رﺳﻠُﻨَﺎ وﻫﻢ ﻻ ﯾﻔَﺮِﻃُﻮنَ )ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﻨﻤﻮده و ﺟﺎن او را
ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨ اﺷﺎره دارد .ﭼﻨﺎن ﻋﻄﺮ و ﺑﻮی ﺧﻮﺷ از ﮐﻔﻦﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ آن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺷﺘﺎن آن روح را ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺑﺮﻧﺪ .از ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﮔﺮوﻫ از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﮔﺬرﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﺬا
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اﻟﺮوح اﻟﻄﯿﺐ؟ اﯾﻦ روح ﭘﺎﮐﯿﺰه از آن ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﺷﺘﺎن در ﺟﻮاب ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ او در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼﻧ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ )ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ( ﻣرﺳﻨﺪ ،دروازهی آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده
ﻣﺷﻮد .ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻘﺮب ﻫﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﺎ آﺳﻤﺎن دﯾﺮ آن را ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﻣرﺳﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :أﮐﺘﺒﻮا ﮐﺘﺎب ﻋﺒﺪی ﻓ ﻋﻠﯿﯿﻦ )ﮐﺘﺎب ]اﻋﻤﺎل[ ﺑﻨﺪهی ﻣﺮا در ﻋﻠﯿﯿﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ( .ﮐﺘﺎب او در ﻋﻠﯿﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻢ ﻣﺷﻮد :او را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﮐﺮدهام ﮐﻪ :آﻧﺎن )اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ( را از زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺎر دﯾﺮ آﻧﻬﺎ را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ روح ﺑﺴﻮی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ،و دوﺑﺎره در ﺟﺴﺪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ﺻﺪای ﭘﺎی دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺎزه از دﻓﻦ ﻓﺎرغ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺷﻨﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﺰد او ﻣآﯾﻨﺪ .او را ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و از وی ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﻦ رﺑ؟ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
اﻟﻪ اﺳﺖ .ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ  :دﯾﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :دﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :او رﺳﻮل ﺧﺪا ﷺاﺳﺖ .ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ :در دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهای؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻧﺪم و
ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن آوردم و آن را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدم .آن ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺎن ﺳﻮاﻟﻬﺎ را ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
اﻣﺘﺤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺷﻮد .آﯾﻪی ﯾﺜَﺒِﺖ اﻟﻪ اﻟﱠﺬِﯾﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ اﻟﺜﱠﺎﺑِﺖِ ﻓ اﻟْﺤﯿﺎة اﻟﺪﱡﻧْﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت
ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﯿﺮ اﺷﺎره دارد .ﻣﺮد ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺗﺮار ﻣﮐﻨﺪ .از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺪا ﻣ آﯾﺪ» :ﺑﻨﺪهی ﻣﻦ راﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
ﻓﺮش ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﻬﺸﺘ ﺑﺮ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و دری ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺸﺎﯾﯿﺪ .آﻧﺎه ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻮش ﺑﻬﺸﺖ
از آن روزﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻣرﺳﺪ .و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﻗﺒﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮش
ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﻮب و ﻣﻌﻄﺮ ،ﻧﺰد او ﻣآﯾﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﺎغﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺎودان دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روزی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ از آن ﻣﺮد ﺧﻮش ﭼﻬﺮه و زﯾﺒﺎ ﺳﻮال
ﻣﮐﻨﺪ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﺎه دری از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻬﺸﺖ و دری از ﺟﺎﻧﺐ دوزخ ﺑﺎز ﻣﺷﻮد
و در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ دوزخ اﺷﺎره ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ )دوزخ( ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ﺑﻮد ،اﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﮐﺮدی .اﮐﻨﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﻮض آن ،اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ( را ﺑﻪ ﺗﻮ داده اﺳﺖ .وﻗﺘ ﭼﺸﻢ آن ﻣﺮد ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی درون ﺑﻬﺸﺖ
ﻣاﻓﺘﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻧﺰد ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻣﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدم .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد:
آرام ﺑﯿﺮ.
اﻣﺎ ﺑﻨﺪهی ﮐﺎﻓﺮ )و در رواﯾﺘ ﻓﺎﺟﺮ( ،وﻗﺘ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪ و راﻫ دﯾﺎر آﺧﺮت ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﺮﺷﺘﺎﻧ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ و زﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ ﮐﻪ از ﻣﻮ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﺗﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،از آﺳﻤﺎن ﻧﺰد او
ﻣآﯾﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ او ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻣﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮت ﻣ آﯾﺪ و ﻧﺰد او ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ای روح ﭘﻠﯿﺪ! ﺑﺴﻮی ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﯿﺮون ﺷﻮ .روح در ﺗﻤﺎم ﺟﺴﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﻣ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ آن روح ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺎردار

5/3

ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن ﭘﺸﻢ ﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪن آن ،ﻫﻤﻪ رﮔﻬﺎی
ﺑﺪن ﭘﺎره ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ او ﻟﻌﻨﺖ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .درﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻪ روی او ﺑﺴﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم درﺑﺎﻧﺎن آﺳﻤﺎن ﺗﻤﻨﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش آن روح از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﻮد .ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮت روح را ﻗﺒﺾ
ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،آن روح را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﻤﺎن ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺎه و ﺧﺸﻦ ﻣ ﭘﯿﭽﻨﺪ
و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺋ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از آن ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮﺷﺘﺎن روح را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺻﻌﻮد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ای از ﻓﺮﺷﺘﺎن ﮐﻪ ﻣ رﺳﻨﺪ ،آﻧﺎن ﺳﻮال ﻣ ﮐﻨﻨﺪ :اﯾﻦ روح ﭘﻠﯿﺪ از آن ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧ
ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼﻧ اﺳﺖ .و او را ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ از وی ﯾﺎد ﻣ ﺷﺪ ،ﯾﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ،
از ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ دروازه راﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،درﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﻧﻤ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺاﯾﻦ آﯾﻪ را
ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ﻻ ﺗُﻔَﺘﱠﺢ ﻟَﻬﻢ اﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء وﻻ ﯾﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﺣﺘﱠ ﯾﻠﺞ اﻟْﺠﻤﻞ ﻓ ﺳﻢ اﻟْﺨﯿﺎط
)درﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﺎن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﺳﻮزن ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﻮد(.
آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﺎم او را در ﻟﯿﺴﺖ دوزﺧﯿﺎن )ﺳﺠﯿﻦ( و در اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﯿﻦ )ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎن( ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻨﺪه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭼﻮن ﻣﻦ وﻋﺪه ﮐﺮده ام ﮐﻪ آﻧﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﺑﺴﻮی آن ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺮای ﺑﺎر
دﯾﺮ آﻧﺎن را از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورم .آن روح از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻪ درون ﺟﺴﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد .در اﯾﻨﺠﺎ
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺاﯾﻦ آﯾﻪ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد:
ﻣﻦ ﯾﺸْﺮِک ﺑِﺎﻟﻪ ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﺧَﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻓَﺘَﺨْﻄَﻔُﻪ اﻟﻄﱠﯿﺮ او ﺗَﻬﻮِی ﺑِﻪ اﻟﺮِﯾﺢ ﻓ ﻣﺎنٍ ﺳﺤﯿﻖ) ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻪ ﺷﺮک ورزد ﮔﻮﯾﺎ
)ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻘﻮط از اوج اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻔﺮ( از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ]و ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﺟﺎن داده اﺳﺖ[ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ]ﺗﻪﻫﺎی
ﺑﺪن[ او را ﻣرﺑﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺗﻨﺪ ﺑﺎد او را ﺑﻪ ﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر دوری ﭘﺮﺗﺎب ﻣﮐﻨﺪ(
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل روح در ﺟﺴﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﺷﻮد .رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎه ﮐﻪ روح ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﺑﺮ ﻣﮔﺮدد ﺻﺪای ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﻓﻦ او آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ را ﻣﺷﻨﻮد.
ﺳﭙﺲ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﺰد او ﻣ آﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ای ﺧﺸﻤﻨﺎک و ﻋﺒﻮس او را ﻣ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و از وی ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﻦ
ر ﺑ؟ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎه ،ﻫﺎه ﻻ ادری )وای وای ﻧﻤ داﻧﻢ( .ﺳﭙﺲ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﺎ دﯾﻨ؟ دﯾﻦ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎه ،ﻫﺎه ﻻ ادری )وای وای ﻧﻤ داﻧﻢ( .ﺳﭙﺲ از وی ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ،
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ﻧﻈﺮت ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎم رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺرا ﻧﻤ داﻧﺪ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪﻣﺤﻤﺪ ! ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺎه ،ﻫﺎه ﻻ ادری )وای وای ﻧﻤ
داﻧﻢ( .از ﻣﺮدم ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ اورا رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺷﺘﺎن ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘ و اﻋﺘﺮاف ﻧﺮدی .در آن
ﻫﻨﺎم ﻣﻨﺎدی ای از آﺳﻤﺎن ﻧﺪا ﻣ دﻫﺪ :دروغ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﯾﺎه او را از آﺗﺶ ﻓﺮش ﮐﻨﯿﺪ و دری از دوزخ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺸﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﮔﺮﻣ و ﺗﭙﺶ دوزخ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ .و ﻗﺒﺮش ﭼﻨﺎن ﺗﻨ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺶ در ﻫﻢ ﻓﺮو ﻣ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺮدی ﺑﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻔﻦ ،ﻧﺰد او ﻣآﯾﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﮋده ﺑﺎد ﺗﻮ را آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن روز
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ وﻋﺪه آن ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣ ﭘﺮﺳﺪ :ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﻧﺎ ﭘﺎک ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮ در اﻧﺠﺎم اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻣﮐﺮدی وﻟ در ارﺗﺎب ﮔﻨﺎه ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻮدی .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎداش
ﺟﺰای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪت را ﻣ دﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻣﻮری ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﮐﺮ و ﻻل ﺑﺮ او ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﭼﻮﺑ در دﺳﺖ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﻮه
ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﻮب ﯾ ﺿﺮﺑﻪ ،ﺑﺮ او وارد ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او را ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ
او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﻣ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﺮ ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ در ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻦ ﻫﺎ،
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺪای او را ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮف دوزخ دری ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد و ﻓﺮش آﺗﺸﯿﻨ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮد .او از ﺗﺮس ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻫﺮﮔﺰ ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻦ«
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۱۸۰۶۳و اﺑﻮداود ) .(۴۷۵۳ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۶۷۶آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرهی اﻣﻮر ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻋﻘﯿﺪه از ﻣﯿﺖ ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﺿﺢ و آﺷﺎر اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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