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ر  آن امـ  به خداوند از عذاب قبر پناه خواسـتند، و امـت خـود را بـه               �رسول اهللا 

 به ما ايـن دعـا را      �اهللارسول  : كند كه مي روايت   �كردند، چنانكه عبداهللا بن عباس    

.آموختندمي از قرآن ايهآموختند چنانكه سورمي

A���������	�9�����%�
�BCD$ �E F%��	�9����%�
�B>�(G�E F%��	�9����%��HI�#�>(/$ 
���������J�G��$ �K��L �M��-��	�9����%�
�B���L 
���N �M��-OPQ�>/��	RP       خـدايا مـن از عـذاب

.برممي مسيح دجال بتو پناه ء زندگى و مرگ، و فتنهءجهنم، و عذاب قبر، و فتنه

سلف و نياكان اهل سنت و جماعت به عذاب قبر و خوشى آن ايمان كامل دارند، و                 

ى از عـذاب را     اگر قبرى را نبش كنيم چيـز      : گويندميكفار و ملحدين آنرا انكار كرده و        

.خواهيم يافتدر آن ن

 كه انده و اجماع سلف بر اين عقيد�قرآن و سنت پيامبر    : شودميدر جواب گفته    

.عذاب قبر وخوشى آن حق است

شود، و عذاب و خوشى قبر      ميو بايد گفت كه احوال آخرت با احوال دنيا مقايسه ن          

.شودميمانند عذاب و خوشى دنيا احساس ن
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 و اجماع اهل سنت و جماعـت        �پيامبر  عذاب قبر و خوشى آن در قرآن و سنت          

$‘�:فرمايـد ميثابت است چنانكه خداوند      ¨Ψ9$#šχθ àÊ t� ÷è ãƒ$ pκö� n= tæ# xρ ß‰ äî$ |‹Ï± tã uρ(tΠ öθtƒuρ

ãΠθ à) s?èπ tã$ ¡¡9$#(# þθè= Åz÷Š r&tΑ# ušχ öθtã ö� Ïù£‰ x© r&É># x‹ yè ø9$#��PS46:غافر(.

 و روزى كـه  ؛شـوند مـى عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شـام بـر آن عرضـه             [

.]»!ترين عذابها وارد كنيدآل فرعون را در سخت«:) فرمايدمى(قيامت برپا شود 

:فرمايـد مـي خداونـد معبود، دين، و پيامبر است، چنانكـه        :  قبر سؤال مرده از    ءو فتنه 

�àMÎm6sVãƒª!$#šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uÉΑöθs)ø9$$Î/ÏMÎ/$̈V9$#’ÎûÍο4θuŠptø:$#$u‹÷Ρ‘‰9$#†ÎûuρÍοt�ÅzFψ$#�P)27:إبراهيم(.

خداوند كسانى را كه ايمـان آوردنـد، بـه خـاطر گفتـار و اعتقـاد ثابتشـان، اسـتوار            [

]. ! هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر؛داردمى

پس بخاطر اينكه عذاب قبر و خوشى آن از مسائل مهم عقيدتى است خواستيم ايـن              


����@� $ACD: كتابچه كه ��� F%��O   نـام دارد و بـرادر محتـرم        ] عذاب و خوشى آن   : قبر[ ؛

 از برادران اردنى آنرا نوشته و بيانگر عذاب و خوشى قبر با داليـل               هشيخ حسين العوايش  

باشد به برادران فارسى زبـان امـت اسـالم تقـديم         مي�واضح از قرآن و سنت پيامبر       

.داريم، تا اينكه سرمشقى براى آنان باشد

خداوند بزرگ مسئلت داريم كه آنرا خالصاً براى رضا و خوشنودى           در پايان از    

.خود قرار دهد
TL��$ �E������� �"���� �%*��U4
PT�V���6�23
��$4�5/%
���8����6��5/%�>/�
�� �5/3
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� �6%�������@)W�*�� �6%����X�2�#



VVVV ����� : �� 	
��� 	������� :�� ���� � ����

ijk 

5�6� ��2��
����������
�������
��������
����������� �!"#�������������	
���������
������	��������

�����������������'�"���(���
�B�$�Y*�+�,-�./01��	
�B�$�.0	�,-�� ���(1��	���$��%�������
���
����$���
���6%�7 ��8�!"���(��
�B�$�91���'���:
�� �&'#��$#�@

خداوند متعال مرا موفق فرمود تـا ايـن         )  السالكين هبداي (ءبا دنبال كردن سلسله   

را بنويسم و ضرورى دانستم تا اين معلومـات را          )  عذاب و خوشى آن    :قبر: (كتاب

از جملـه   ) عـذاب قبـر و خوشـى آن       (به برادران مسلمان خود تقديم نمايم، زيـرا         

موضوعاتى است كه به عقيده تعلق داشته و بايد مسلمان آنرا بداند، پس با معرفت               

 و خوشى بهشت ؛     و دانستن اركان ايمان، و عذاب قبر و خوشى آن، وعذاب آتش           

با دانستن اينها و ايمان داشتن به آن، آراستن باطن، كه آراستن ظاهر بر آن مترتـب                 

شود، و در آن سلوك و تربيـت انسـان مـؤمن، و امـن و امـان او در جامعـه، و                     مي

دانيم كه فساد مردم چـه فـرد و         مي اين دنيا خواهد بود، زيرا ما        ميهمچنين در تما  

دارد ميد بودن وازع دينى و آنچه كه انسان را از آن فساد باز            چه جامعه عدم و نابو    

تعالى، و مراقبت او در سر و علـن  ى است، و از بزرگترين وازع دينى ايمان به خدا     

و در ظاهر و باطن، و ايمان به فرشتگان، و ايمان به قبر و آنچه در آن از خوشى و                    

هنم، تا آخـر آنچـه انسـان        باشد، و ايمان به بهشت و آتش ج       ميعذاب وجود دارد    
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.مؤمن بايد به آنها ايمان آورد است

و شخص مؤمن قبل از اينكه از او امرى صادر شود چه قول و چه فعل آنرا در                  

گذارد، و آنرا با تقوى و پرهيزگارى، و جهنم و بهشـت و خوشـى               ميترازوى حق   

ود بجـز   شـ مـي سنجد، پس با اينحال هيچ چيز از مؤمن صادر ن         ميقبر و عذاب آن     

اعمال و كردار صالح و نيك، و اگر هم چيزى از بدى و آنچـه خـدا از آن راضـى                     

بيند كه اينهـا از  ميآورد و   مينيست از او رخ دهد، عذاب جهنم و قبر را بياد خود             

 جز استغفار و توبه و انابه ندارد، و     ايهبند كفش او، به او نزديكترند، پس هيچ چار        

ـ        ا گريـه و زارى، و خشـوع و خضـوع بسـوى او بـاز                خداوند را اسـتغفار كـرده ب

.گرددمي

با اين تصورات مسلمانان صدر اسالم جهان را در دست گرفتند، و بـا جهـل و      

.نادانى و ترك اين چيزها، امت اسالم زيانكار و خسارت ديده شد

سعادت و استقرار و امن و امان و خوشى را از دست داد، و محبت و دوسـتى                  

. از بين رفت، جهاد در راه خدا را ترك كردندمي اسالءعهو الفت بين جام

 طمع ورزيدند و آنها    مي اسال ء اينها كه گذشت دشمنان اسالم در جامعه       ءبا همه 

را محاصره كردند، چنانكه گروهى از مـردم بـر صـينى خـوراك جمـع شـده آنـرا                

خورند، پس چنان خسارت ديده شدند كـه جـاى صـحبت نيسـت در حاليكـه                 مي

.ت آخرت شديدتر و بزرگتر استخسار

دين اسالم راه هدايت و نور است، و كسى كه بخواهد آنرا پى كند اسالم ايـن                 
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گرداند، و اين همان دينى است كه براى امت محمـدى راه            ميراه را برايش روشن     

دهـد، دشـمنى را از بـين        ميگرداند، و دلها را با هم جمع كرده الفت          ميرا روشن   

 اينهـا بـا تمسـك و        ءبخشـايد و همـه    ميعزت و مجد را به آنان       برده و سعادت و     

.چنگ زدن به دين حقيقى اسـالم خواهد بود

در پايان ناگفته نماند كه سپاس خود را براى كسـانى كـه مـرا در اخـراج ايـن                    

الشـيخ محمـد    : كتاب يارى داده ثبت كـنم، بخصـوص شـيخ و معلـم فاضـل مـن                

قبل از اينكه بچاپ برسـد      ) الترغيب والترهيب : (ناصرالدين األلباني، كه كتاب خود    

.در اختيار من گذاشت تا از آن استفاده ببرم، خداوند او را پاداش نيك دهد

از خداوند متعال خواستارم تا اين رساله را خالصـانه بـراى رضـا و خشـنودى                 

خود قرار دهد، و از من آنرا قبول فرمايد، و من و برادران مسلمان را از عذاب قبر                   

 آتش جهنم نجات دهد، و ما را با خوشى قبر و بهشـت خرسـند نمايـد، و از او                     و

. چيزهاستءعافيت و تندرستى در دنيا و آخرت مسئلت داريم، زير او قادر بر همه
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.متردد بودن خداوند در قبض روح مؤمن

@�#"!� ��?���>�A�����J��Z:  فرمودند �سول اهللا ر روايت است كه     �هاز أبو هرير  
���������������������[�!H�$#�\]�:�̂�_̀ H�a��Y�6%�!H$#�E!�D?��	
�BE���������4��D-�7�I�$
�H$�)*�%��	
���������������\b��c����66:�� �=-�B�6:��5�:�.- ��$���!H$#�E�D�1�Y�6%�J d1��	
�B��/%�bef- 

���������������B��(��gh6�1�i$ ���1
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�B���k��1�YF$ ���l����i�$ ���/G�

�������������������`H���%��**�?��	
�B�I�F�%m�H������ ���$
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كسيكه با دوست و ولى من دشمنى كنـد،   : فرمايدميخداوند در حديث قدسى     

 مؤمن با هـيچ چيـز محبـوبى نـزد مـن، بهتـر از                ءهبندكنم، و ميمن با اعالم جنگ     

 من هميشه با انجام نوافـل بـا مـن نزديـك             ءشود، و بنده  ميفرائض با من نزديك ن    

دارم، هنگاميكه من او را دوسـت داشـتم، مـن    ميشود تا اينكه من او را دوست   مي

ش بيند، و دسـت ميشوم كه با آن ميشنود، و چشم او     ميشوم كه با آن     ميگوش او   

رود، و اگر چيزى از من     ميشوم كه با آن راه      ميگيرد، و پايش    ميشوم كه با آن     مي

دهم، و مـن در انجـام هـيچ         ميدهم، و اگر پناه بخواهد به او پناه         ميبخواهد به او    

پسـندد، و   مـي  مؤمنم، كه او مـرگ را ن       ءمگر در قبض روح بنده    ! كارى متردد نشدم  

.شوم ـميندم ـ در نتيجه متردد پسميمن اساءت و بدى به او را ن
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 انسان را بـا     ءكند هنگام مرگ انسان حضور پيدا كند تا خاتمه        ميشيطان تالش   

نمايد تـا هنگـام     ميبدى، فسق و نافرمانى همراه نمايد، همانطوريكه شيطان تالش          

 و دليل اين مطلب  اعمال حضور يابد ـ و انسان را دچار وسوسه كند ـ  ءانجام همه

#"!� $A�������0u�"�h��a:  فرمودنـد  �رسـول اهللا   است كـه گفـت       �حديث جابر   
���������������>c��:���	�bhD�� �=-�B�	��v���%���0u�5�:�B��o���	�`H��.c���%�>c�:�
���������������w�/�/-�x�-� �=-�B"�h�a/$��(%�1�'
��(/co�$�>y�)����	��(��"�c��	�z��/-�BM�D/$ 

��v�Y��{�Y��1�'��!�=-�B����3�McC$ �"�q?��	OPQ>/�	PR

كنـد بطوريكـه   مـي شيطان هنگام انجام هر كارى از كارهاى شما حضـور پيـدا     

 غـذا افتـاد     ءشود، پس اگر از دست شـما لقمـه        ميحتى هنگام غذا خوردن حاضر      

 آنـرا بخوريـد و آنـرا بـراى شـيطان            ءآنچه از آن ناپاك شده است دور كنيد و بقيه         

ن غذا فارغ شديد، غذاى انگشتان را بـا زبـان تميـز             نگذاريد، و هنگاميكه از خورد    

داند كه در كدام قسمت غذا و خـوردنى بركـت   ميكنيد و بخوريد زيرا هيچ كس ن     

.وجود دارد



QQQQQQQQ ����� : �� 	
��� 	������� :�� ���� � ����

&' $% :

��D�� �2� ;� 9( �2� E(��  ?�� F��G� &�@!0

 خداونـد  خواهـد او را بـه دنيـا بـاز گرداننـد،     مـي  ـ كافر در اين لحظه  1

ــي ــدفرمامــ &̈Lym#sŒÎ)u!%ỳãΝèδy‰tnr&ßNöθyϑø9$#tΑ$s%Éb>u‘ÈβθãèÅ_ö‘$#∩∪ þ’Ìj?yès9ã≅yϑôãr#�:يــ

$[sÎ=≈|¹$yϑŠÏùàMø.t�s?4Hξx.4$yγ̄ΡÎ)îπyϑÎ=x.uθèδ$yγè=Í←!$s%(ÏΒuρΝÎγÍ←!#u‘uρî ŷ—ö�t/4’n<Î)ÏΘöθtƒtβθèWyèö7ãƒ�P
.)100 ـ 99: المؤمنون(

تا زمانى كه مرگ يكـى از آنـان   ) دهندبه راه غلط خود ادامه مى   آنها همچنان   ([

و (شـايد در آنچـه تـرك كـردم          ! مرا بازگردانيـد  ! پروردگار من «: گويدفرارسد، مى 

اين ! چنين نيست :) گويندولى به او مى   (» !عمل صالحى انجام دهم   ) كوتاهى نمودم 

)! مچون گذشته است  و اگر بازگردد، كارش ه    (گويد  سخنى است كه او به زبان مى      

.]!و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته شوند

اين سؤال خاص به كافران نيسـت، بلكـه ممكـن    : گويممي: مفسر قرطبى گويد  

 المنـافقين  ء بكند، همچنانكه در آخر سـوره خداونداست مؤمن هم اين سؤال را از     

.ذكر شده است

گويـد مگـر اينكـه      مـي نيـا را تـرك ن     كند كه هيچ فـردى د     ميو اين آيه داللت     

داند، آيا او از دوستان و أولياء خداست، و يا از دشمنان اوسـت، و اگـر چنـين                   مي
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كردند كه ما را به دنيا باز گردانيد، پس قبل از اينكه طعـم مـرگ را                 مينبود سؤال ن  

.دانيدميبچشيد حال خود را 

�’Ìj?yès9ã≅yϑôãr&$[sÎ=≈|¹�:     مـرا برگـردان تـا عمـل        : (گويدمي� عبداهللا بن عباس

.يعني گواهى ال إله إالَّ اهللا بدهم، و ايمان بياورم) نيك انجام دهم

�$yϑŠÏùàMø.t�s?�: و بـه آن     خداونـد  ضايع كرده از طاعتهاى      هآنچه بيهود : ( يعنى ،

 تـا اينكـه آنـرا صـدقه     امكردهآنچه از مال ترك : (و در روايت ديگر ) امنكردهعمل  

.)دهم

�ξx.�:      كنـى كـه    مياينچنين نيست كه تو گمان      :  اين كلمه رد بر اوست، يعنى

 است كه   ايهگردانند، بلكه اين كلم   ميشود و تو را به دنيا باز        ميدعوت تو اجابت    

.آوردمياو بر زبان 

�ÏΒuρΝÎγÍ←!#u‘uρî ŷ—ö�t/4’n<Î)ÏΘöθtƒtβθèWyèö7ãƒ�:      اسـت كـه     خداونـد  تهديدى از جانـب 

زنـدگى در قبـر ؛ كـه نـه در          : زندگى و حيات برزخى وجود دارد، يعنـى       جلو آنها   

دنياست، و نه در آخرت، و اين زندگى تا روز محشر ادامه دارد و بـراى كـافران و                   

.فاسقان در قبر و عالم برزخ، تاريكى و عذاب است

: ـ سكرات مرگ2

�#"!�'�#$���#'&� ��A: فرمودنـد �رسـول اهللا  روايـت اسـت كـه       �هاز عائش 
� �q�$����/$OPQ�|�
�Y��t6$ RP
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. استهاسختينيست معبودى بحق مگر خداى يكتا، همانا براى مرگ 

.شودمي ـ هنگام مرگ ايمان كافر پذيرفته ن3

A���� �X�}���~L:  فرمودند �رسول اهللا  روايت است كه     �از عبداهللا بن عباس     
�J�Z�"�%�-�@�������b�	4�YF$ �&'#��$#�'��!���\b�	4�����.1CG�J�Z�B.�Ä ��#���������@�������8���1

�������M�|�$ ���c��?�"��M�-�Å����-�{��I�\*o-��26$ �J�:��	�FU4����
�n�1����/-O�PQ��B��|�
�Ç1�:�k	�É �K�23�BYF	f$ ÑÖÜáRP

ايمان آوردم كه جز    : كرد فرعون گفت  مي فرعون را در دريا غرق       خداوندوقتى  

پرسـتيدند، خـدايى ديگـر      مـي رائيل، آنرا   فرزندان إس : خدائى كه بنو إسرائيل، يعنى    

ديـدى  مياگر مرا   :  گفت �رسول اهللا  در اين حال به      �وجود ندارد، جبريل    

گذاشتم از اينكه مبادا رحمت     ميكه گِل و الى سياه دريا را گرفته در دهان فرعون            

.خداوندى به او برسد

.بدن ـ آمدن فرشته مرگ باالى سر انسان قبل از خارج شدن روح از 4

 از او راضـى اسـت، و گناهـانش    خداوند ـ بشارت فرشته مرگ به مؤمن كه  5

 از او راضـى نيسـت و بـر او    خداونـد شود، و بشارت كـافر بـه اينكـه        ميبخشيده  

.خشمگين است
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و كـافر بعلـت   شود، مي ـ روح انسان مؤمن از بدنش براحتى و آسانى خارج  1

)� (.شودميسختى خارج شدن روح از بدن معذب 

 ـ خروج روح انسان مؤمن مانند بهترين بوى عطر مشكى كه بر زمين وجـود دارد،   2

)� (. كه در زمين وجود داردايهو خروج روح انسان كافر مانند بدترين بوى مرد

وند سبحان شود خدامي ـ انسان مؤمن هنگاميكه روحش از اطراف او خارج  3

#"!� r�L	��A�����à��â: فرمايـد مـي �رسول اهللا گويد، چنانكه   ميرا حمد و سپاس     
� ���u��+
���6�G�T���	����O�PQ�Ç1�:�k	�É �K�23äãáåRP

شـود در   مـي روح انسان مؤمن از دو طرف بـدنش و يـا از دو جنـبش بيـرون                  

.گويدمي را حمد و سپاس خداوندحاليكه او 

بطرف (كند ميشود چشم انسان روح را دنبال ميز بدن خارج  ـ وقتى روح ا 4

.)كندميآن نگاه 


A�������������j6$ ����6?���(�/%�çé6�èZ� �#�ê: فرمايدمي�رسول اهللا ��$ �!"#O�PQ��>/��	
�W}
PR

.كندمياگر روح قبض و گرفته شد، چشم انسان آنرا دنبال 

درهاى آسمان بر كنند مي ـ وقتى فرشتگان روح انسان مؤمن را با خود حمل  5

.شودميروى ايشان باز 

)� (.شودمي آسمان براى روح كفار بروى فرشتگان باز نهاىدروازه ـ 6
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كند تا روح انسان مؤمن بعـد از اينكـه كتـاب اعمـالش در     مي امر خداوند ـ  7

)� (.نوشته شود، به زمين باز گردانده شود) يكى از منازل بهشت(عليين 

ش برگردد، بعـد  اهشود تا اينكه به جسد مردمين پرتاب  ـ روح كافر از آسما 8

)� (.نوشته شود) يكى از منازل جهنم(از اينكه كتاب اعمالش در سجين 

گيرد، و با نشستن صالحين و مي ـ انسان مرده وقتى دفن شد در قبر وحشت  9

شت  كه شترى را ذبح كرده و گو       ايهازاندهمردان نيكوكار باالى قبر در موقع دفن ب       

رود، و انجام اين كـار مسـتحب        ميآن تقسيم شود أُنس گرفته و از وحشت بيرون          

����A��H:  اسـت كـه گفـت     �است، و دليل بر آن قول عمـرو بـن العـاص             ��-*� �#
� ��	��ë��
�>q��s�o����5�:��(���>�D1
��
dG��2�?��	���Z�YCZ�J�:� ���Zo-

H���.������kG ��O�PQ>/�	RP

 كـه شـترى را كشـته و گوشـت آن     ايهازاندهاالى سرم ب وقتى مرا دفن كرديد ب    

 منكر  ءتقسيم شود بنشينيد، تا با شما أُنْس و أُلْفَت بگيرم و ببينم چطور با دو فرشته               

.و نكير مقابله كنم

. ـ فشار قبر، و هيچ كس از آن نجات نخواهد يافت10

�A��$���í:  فرمودند�رسول اهللا روايت است كه  �از عبداهللا بن عباس     �:����ì
�������������������%�H�U\
��>�y�BMI��e�!>\e��D$
�B���	���������î�$�BCD$ �MI�e��	O�PQ��K�2�3

�k	�É ÑäÜáRP
يافت، سعد بن معاذ صحابى جليل از آن نجـات  مياگر كسى از فشار قبر نجان   

.يافت، ولى به او فشار خيلى سخت وارد شد، سپس آن فشار بر طرف گرديدمي
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: به جسدش در قبر ـ باز گرداندن عقل انسان11

�������%����� �6%��%������� �J����!"��������������%�J��D-�BC�D$ �"�I�-��c���@��*��?�
������� �J����J�D-�ï� �J�����1���$�D%����/%��@A;��$ �9���(c�>��OBBBB��%�J�D-��@

�î� �����PQf$ �K�23��/G�]�+f$ 
�]�}ñ��:��������RP

 قبـر را يـاد      هـاى فتنـه �رسـول اهللا   روايت است كـه      �از عبداهللا بن عمر     

ؤال كرد اى رسول خدا آيا عقلهايمان بـه مـا بـاز             ـ س �ن الخطاب   ـكردند، عمر ب  

بلـى همچنانكـه اآلن عقـل تـو در جسـدت            :  فرمودنـد  �ول اهللا ـرسگردد؟  مي

جواب او را خواهم داد، يعنى جـواب فرشـته را بدرسـتى    :  گفت �باشد، عمر   مي

.خواهم داد

 داشت كه خداوند او را موفق       خداوند حسن ظن به     �اينجا عمر بن الخطاب   

.كند تا جواب فرشته را بدهدمي

، او را وداع انـد ه ـ مرده وقتى دوستان و همراهـانى كـه بـراى دفـن او آمـد      12

)� (.شنودميشوند، صداى پاى آنها را ميگويند و از آنجا دور مي

گيرد؟مي ـ چه وقت مرده مورد سؤال قرار 13

.شودميراغ از دفن سؤال شروع بعد از ف


 ��A:  إذا فـرغ مـن دفـن الميـت وقـف عليـه وقـال        �فقد كان النبي    ����� 
Jo�1�"ó ��!�=-�b�6ò�$ ��$� �/�
�>q�UmO�PQ*����k	�É �K�23�B*
 ãÑÜRP

 بر قبـر ايسـتاده و       �اهللا  رسيد رسول   ميو به اينخاطر چون دفن ميت بپايان        

راى او، از خداوند ثبات و پايـدارى بخواهيـد، زيـرا هـم        استغفار كنيد ب  : فرموندمي
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.شودمياكنون از او سؤال 

.آيدمي ـ دو فرشته براى سؤال كردن از ميت 14

: آيند و چگونگى آنهامي كه بر ميت ايه ـ نامهاى دو فرشت15

#� �A�������?��b��L �ô��é6èZ:  فرمودند�رسول اهللا روايت است كه     �هاز أبو هرير  
���"�q/	���������"'��D�-�BWq!��$ ��Uö$
��q̂��èL ���+�:m�J�D1�B"�Z�õ��" *���@����ôb��c���	

����J�D�-�ï.G�$ � F+�{�J�D?�@����+�J�D1�"�c��	�@��������$#�'�"���(����B�$����
�� �6%
���"'�D�-�B�$���
���6%�7 ��8�!"�
�� �&'#�@��J��D?�9!���>/����!�èc��Z…O�PQ��õ �)
d�G

�Ç1�:$ :�k	�É �K�23�BYF	f�Ç1�åúåPR
وقتى ميت دفن شد دو فرشته سياه كه به رنگ آبى شـباهت دارنـد بـه نـزد او                    

شـود، سـپس از ميـت       ميآيند، كه به يكى از آنها منْكَر، و به ديگرى نَكير گفته             مي

مقصود (گفتى؟  مي آن مردى كه در بين شما ظهور كرد چه           ءدر باره : كنندميسؤال  

ءگفت كه بنـده و فرسـتاده      ميآنچه او   : دهدمي، مرده جواب    ) است �رسول اهللا 

دهـم كـه معبـودى بحـق جـز خـداى يكتـا        ميگفتم، و گواهى   ميخداست، همان   

 خداست، پس دو فرشـته      ء بنده و فرستاده   �دهم كه محمد    مينيست، و گواهى    

.دانستيم كه تو چنين جواب خواهى دادميما : گويندمي

�رســول اهللادارد، مـي م نگـه   ـ خداونـد مـؤمنين را در قبـر ثابـت قـد      16
� A�����������������J�����7: فرمودند�8�!"�
�� �&'#��$#�'�"���(��>y�5?���CZ�{��	rL ���Z�� �#

�$�Z�9$F-�� �@�àMÎm6sVãƒª!$#šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uÉΑöθs)ø9$$Î/ÏMÎ/$̈V9$#�O�PQY��t6$ PR
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معبـودى بحـق جـز      دهد كه   ميگواهى  : شودميهنگاميكه مؤمن در قبر نشانده      

 خداست، و اين همان قول خداونـد        ءخداى يكتا نيست، و محمد رسول و فرستاده       

�àMÎm6sVãƒª!$#šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uÉΑöθs)ø9$$Î/ÏMÎ/$̈V9$#’ÎûÍο4θuŠptø:$#$u‹÷Ρ‘‰9$#†Îûuρ:فرمايـد مياست كه   

Íοt�ÅzFψ$#�P)27:إبراهيم(.

، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشـان، اسـتوار          خداوند كسانى را كه ايمان آوردند     [

].! هم در اين جهان، و هم در سراى ديگر؛داردمى

 خوب، و در قبـر جـواب   ءنزد مرگ به قول ثابت و حق بر دين اسالم و خاتمه           

معبـود تـو كيسـت و ديـن تـو           : دهد، اگر از او سؤال شـد      ميدو فرشته را صحيح     

معبود من خداست، و ديـن مـن        : گويدميچيست؟ و پيامبر تو كيست؟ در جواب        

. است�اسالم است، و پيامبر من محمد 

 منكر و نكير و عـدم  ء ـ موفق شدن انسان مؤمن در جواب سؤال دو فرشته 17

.پيروزى كافر در آن

 ـ انسـان مـؤمن و صـالح قبـل از سـؤال در قبـر بـا راحتـى و خوشـحالى           18

.نشيندميراحتى در قبر نشيند، ولى انسان كافر و بدكار با ترس و نامي

�A����������b�$�D-�H�����5�/%�b:  روايت اسـت كـه     هاز عائش �h��� �M�1*�(1��`��G�@
���������������b�$�Z�BC�D$ �E F�%�M���-���	
�J�G�$ �M��-��	�� �>c��%��H����v��@���Jõ��>�/-

������� �J����`�G�5�:��(�6:���b/D-�B�@����������ïM�1*�(�$ ��F�+�J��D?��	�� �J�����1
J�Z�@��b/Z�ïJ�D?��	
�@��� �>c��%��J�D?�����������BC�D$ �E F�%�M���-��	
�J�G�$ �M��-��	�
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مـرا خـوراك    :  آمد و طلب خوراك كرد و گفت       امخانهزن يهودى به پشت در      

�ه عذاب قبـر نجـات دهـد، عائشـ         ء دجال و فتنه   ءبدهيد، خداوند شما را از فتنه     
اى رسـول اهللا    :  آمد، گفـتم   �رسول اهللا مچنان نگه داشتم تا اينكه      او را ه  : گفت
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: گويـد؟ گفـتم  مـي مگـر چـه    :  فرمود �گويد؟ آنحضرت   مياين زن يهودى چه     

�ه عذاب قبر نجات دهـد، عائشـ       ء دجال و فتنه   ءخداوند شما را از فتنه    : گويدمي
ءل و فتنـه    دجـا  ء ايستاد و دو دستش را بلنـد كـرد و از فتنـه             �رسول اهللا : گفت

 دجال هـيچ پيـامبرى نبـوده مگـر     ءاما فتنه: عذاب قبر به خدا پناه برد، سپس فرمود    

 آن بر حذر داشته، و شما را از عالمتهـائى كـه             ءاينكه امت و پيروان خود را از فتنه       

كنم كه هيچ پيامبرى امت و پيروان خـود را از ايـن   ميدر دجال وجود دارد با خبر     

، دجال يك چشمش كور است، و خداونـد چنـين نيسـت،             عالمتها بر حذر نداشته   

.خوانندمي مؤمنان آنرا ميكافر، و تما: بين دو چشمش نوشته

شـوند، كـه آيـا    مي هستم سؤال اهللا من كه رسول ء قبر در من و در باره   ءاما فتنه 

توانند جواب صحيح بدهند يا خير، اگر ميت انسانى صالح و نيكوكار باشـد در               مي

 دين اسالم   ءدر باره : شودميو هيچ ناراحتى و ترس ندارد، و به او گفته           قبر نسشته   

.گفتي؟ و آن مردى كه ميان شما بود چه كسى بودميچه 

 او را   خداونـد او محمد رسول خداسـت، و       : دهدميفرد صالح و مؤمن جواب      

و با داليل و براهين واضح از نزد خود فرستاد، و ما او را صادق و راستگو دانستيم                  

 از طرف جهـنم   ايهبه پيامبرى كه از طرف خدا آمده قبول كرديم، در اينحال دريچ           

كنـد كـه آتشـى هولنـاك در هـم پيچيـده و              مـي گشوده شده و او بطرف آن نگـاه         

ببين و بنگر آنچه خداونـد تـو را از آن     : شودميخورد، و به او گفته      ميهمديگر را   

شود و به گُلهـا و آنچـه در         ميباز   از بهشت بسوى او      ايهنجات داده، سپس دريچ   
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ايـن جايگـاه و مسـكن تـو         : شـود ميكند، و به او گفته      ميبهشت وجود دارد نگاه     

است، تو بر يقين و بر حق بودى، و بر آن دنيا را وداع گفتى، و بـر آن إن شـاء اهللا                       

.زنده و محشور خواهى شد

حتى بر قلب او جاى     و اگر انسانى بدكار و يا كافر باشد در حاليكه ترس و نارا            

در : شـود ميشود، و به او گفته      مينشيند و منتظر سؤال دو فرشته       ميگرفته در قبر    

گفتند و مـن آنچـه مـردم        ميشنيدم مردم چيزى    : دهدميگفتى؟ جواب   ميدنيا چه   

شـود و او بـه   مـي  از بهشت بسوى او باز     ايه سپس دريچ  .كردمميگفتند تكرار   مي

ببـين و بنگـر آنچـه    : شودميكند، و به او گفته  ميباشد نگاه   يمگُلها و آنچه در آن      

شـود و آتـش را      مـي  از جهنم بر او بـاز        ايهخدا تو را از آن محروم كرده، و دريچ        

ايـن مسـكن و     : شـود ميكشد، و به او گفته      ميخورد و زبانه    ميبيند كه در هم     مي

ن مرْدى، و بر آن در روز       جايگاه تو است، حقيقتاً كه بر شك و ترديد بودى، و بر آ            

.شودميقيامت زنده و محشور خواهى شد، سپس در قبر به او عذاب داده 

)�(شود مي از بهشت به قبرش باز ايه ـ براى مؤمن درواز19

)� (.شودمي از جهنم به قبرش باز ايه ـ براى كافر درواز20

ا در جهـنم  بينـد، و كـافر جايگـاهش ر   مي ـ مؤمن جايگاهش را در بهشت  21

)� (.بيندمي

)� (.شودميشود، و قبر كافر تنگ مي ديد چشم وسيع ءازهانده ـ قبر مؤمن ب22

 ـ عمل صالح و نيك مؤمن به شكل انسان خوش رو و صورت، بـا لباسـى    23
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بشـارت  ) بـه بهشـت و نعمتهـاى آن       (شود و او را     ميپاك دامن و خوش بو ظاهر       

كل انسان خبيث و مجرم و بد رفتـار، كـه لباسـى             دهد، و اما كافر عمل او به ش       مي

شود و او را به سـرانجام بـد بشـارت           ميكثيف و بد بو در تن دارد ظاهر و آشكار           

)� (.دهدمي

شود بطوريكه بـا ايـن ضـربه بـه     مي ـ در قبر به كافر ضربتى با چكش زده  24

)� (.شودميخاك تبديل 

باشد اين حديث   مي) �( عالمت   كه جلو آنها اين   ى  ئهاه دليل آن فقر   :همالحظ

.است
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ء همراه جنازه  �اهللابا رسول   :  روايت است كه فرمودند    �از براء بن عازب     

به قبر رسيديم و هنوز لحد زده نشده بود، و حفـر آن     مردى از انصار بيرون شديم،      

 رو بـه قبلـه نشسـتند و مـا اطـراف او نشسـتيم، و                 �رسول اهللا تمام نشده بود،    

 چـوبى بـود و بـا آن بـر           �اهللا  كرد، در دست رسول     ميهيچيك از ما صحبت ن    

كـرد، و انـدكى     مـي كشيد، و شروع كرد، اندكى به آسـمان نگـاه           ميزمين خطهايى   

نگريست، بعد از آن سه بار بطر ف باال، و سه بار بطرف پايين نگاه           ميزمين  بسوى  

: از عذاب قبر به خدا پناه ببريد، بعد سه بار فرمـود   : كرد، سپس دو يا سه بار فرمود      

 مـؤمن چـون دنيـا را وداع         ءبنـده : برم، سپس فرمود  ميخدايا از عذاب قبر بتو پناه       

شـوند،  ميى سفيد رو از آسمان بر او نازل         گويد و به استقبال آخرت رود فرشتگان      

رو و صورتشان همانند آفتاب روشن است، كفنى از كفنهـاى بهشـت، و عطرهـاى         

بينـد از او دور     مـي  اموات مانند كافور و غيره همراه دارنـد، تـا چشـم مـرده                ءويژه

كنـد  مـي  كـه روح را قـبض        ايه، يعنـى فرشـت    �نشينند، سپس ملك الموت     مي

 وارد  �خوانند، و آنچه در قرآن و سـنت پيـامبر           ميرا به عزرائيل     مردم آن  ءعامه(

باشد، و ممكن است عزائيل از اسمهاى اسرائيلى باشـد  ميشده است، ملك الموت     
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، تا اينكه بـاالى سـرش       )آنرا تصديق و تكذيب نكنيد    :  فرمودند �رسول اهللا كه  

 اى روح مطمـئن،  اى روح پـاك، ـ و در روايتـى ديگـر ـ     : گويدميبنشيند و به او 

پـس روح از  :  فرمودنـد �بسوى مغفرت و رضوان خدا خارج شـو، رسـول اهللا      

.گرددمي آب خارج ءشود، همچنانكه قطره آبى از كوزهميجسد به آسانى خارج 

گيرد ـ و در روايتى ديگر ـ وقتى روح از جسد خارج   ميپس ملك الموت آنرا 

فرسـتند  مي آسمان درود هاىفرشتهم   فرشتگان بين آسمان و زمين و تما       ميشد تما 

شوند، و اهل هر درى از درهاى آسمان تمنّا مي آسمان بر روحش باز هاىدروازهو  

خواهند تا روح اين مرده را از جهت ايشان بطرف خود سوق            ميكنند و از خدا     مي

دهد، و وقتـى ملـك المـوت روح را از جسـد خـارج كـرده و در دسـت گرفـت                       

 چشم به هم زدن روح      ءازهانده دور از او نشسته بودند فوراً ب        رحمت كه  هاىفرشته

را از دست او گرفته و در آن كفن و عطرهائيكه از بهشـت بـا خـود آورده بودنـد                     

�çµ:گذارند، پس اين كالم خداست كـه در قـرآن فرمودنـد           مي ÷F ©ùuθs?$ uΖ è= ß™â‘öΝèδ uρŸω

tβθ èÛÌh� x. ãƒ�P)و آنهـا  ؛گيرنـد  جان او را مى)لك الموتم(فرستادگان ما   [).61: األنعام 

.]كنندكوتاهى نمى) در نگاهدارى حساب عمر و اعمال بندگان،(

شود همانند بهترين بوى عطر مشـكى كـه بـر زمـين     ميو روح از جسد خارج    

برنـد، و بـر هـيچ مـأل و جمعـى از             ميپس آنرا بطرف آسمان     : پيدا شود، و فرمود   

اين روح خـوش بـو روح چـه         : كنندميآنها سؤال   گذرند مگر اينكه    ميفرشتگان ن 

اين روح  : دهندميكنند جواب   ميكسى است؟ پس فرشتگانى كه آن روح را حمل          



RXRXRXRX ����� : �� 	
��� 	������� :�� ���� � ����

فالن ابن فالن است، با بهترين نامهائى كه در زمين داشته و مردم بـا آن او را صـدا       

 پـس طلـب     بينيم برسند، ميكردند، تا اينكه به انتهاى آسمانى كه ما آنرا در دنيا            مي

كنند كه درب آسمان دوم بر آنها بـاز كننـد، سـپس درب آسـمان بـر آنهـا بـاز                      مي

ءشود و در هر آسمان فرشتگانى كه در نزديكى آن روح هستند در تشييع جنازه              مي

خداونـد كنند، تا اينكه به آسمان هفـتم برسـند، در اينجـا             ميآن روح پاك شركت     

 در عليـين بنويسـيد، و آنهـم بلنـدترين و      صـالح مـرا  ءكتاب اعمال بنده : فرمايدمي

.ترين منازل بهشت استيعال

�!$ tΒ uρy71u‘÷Š r&$ tΒtβθ •‹Ïk= Ïã∩⊇∪ Ò=≈ tG Ï.×Πθ è% ó1 £∆∩⊄⊃∪ çν ß‰ pκô¶ tƒtβθ ç/§� s) çR ùQ$#∩⊄⊇∪�P)المطففين :

).21 ـ19

 و   خـورده  ي اسـت رقـم    اهنامـ .داني علّيين چيسـت    چه مي  )اى محمد (و تو [

.]دهندمقرّبان شاهد آنند، يا بر آن گواهي مي. قطعيسرنوشتي است

روحش را بـه زمـين      : شودميپس كتابش را در عليون نوشته شده، سپس گفته          

 كـه از زمـين او را        امداده خود وعـده     ءمن به بنده  : [فرمايدميبرگردانيد، و خداوند    

خـارج خـواهم    گردانم، و بـار ديگـر او را از زمـين            ميخلق كرده، و به آن او را بر       

گرداننـد و روحـش بـه       مـي ، يعنى روز محشر، پـس روحـش را بـه زمـين بر             ]كرد

مرده صداى كفش پاى دوستانش كه      :  فرمودند �گردد، رسول اهللا    ميجسدش بر 

شـوند، پـس بـر او دو فرشـته          ميشنود وقتى از او جدا      مي را   اندهبراى دفن او آمد   

معبـود تـو    : گوينـد مينشانند و به او     ميآيد و او را توبيخى شديد كرده و او را           مي
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ديـن تـو    : گوينـد مـي معبود من اهللا است، و به او        : دهدميچه كسى است؟ جواب     

آن مردى كـه بـر      : گويندميدين من اسالم است، و به او        : دهدميچيست؟ جواب   

 است، و بـه او  �او رسول اهللا : دهدميشما مبعوث شد چه كسى است؟ جواب   

قرآن خواندم، و به آن ايمـان آوردم،        : دهدمي چه كردى؟ جواب     در دنيا : گويندمي

معبود تـو  : گويندميو آنرا تصديق نمودم، بار ديگر او را توبيخ شديدى كرده به او        

ـ        ايهچه كسى است؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو چه كسى است؟ و اين آخـرين فتن

#$!�àMÎm6sVãƒª:يـد فرمامـي شود، و اين كـالم خداسـت كـه          مياست كه بر مؤمن وارد      

šÏ%©!$#(#θãΖtΒ#uÉΑöθs)ø9$$Î/ÏMÎ/$̈V9$#’ÎûÍο4θuŠptø:$#$u‹÷Ρ‘‰9$#†ÎûuρÍοt�ÅzFψ$#�P)27:إبراهيم(.

خداوند كسانى را كه ايمـان آوردنـد، بـه خـاطر گفتـار و اعتقـاد ثابتشـان، اسـتوار            [

].  هم در اين جهان؛داردمى

اهللا است، و دين من اسالم است، و پيـامبر          معبود من   : دهدميپس ميت جواب    

 مـن راسـت     ءآيد كـه بنـده    مي است، پس ندائى از آسمان بصدا در         �من محمد   

گويد، پس از بهشت براى او فرش كنيد، و از لباسهاى بهشت بر تن او كنيـد، و           مي

پس از بهشت بوهاى    :  فرمودند �رسول اهللا درى از بهشت بر روى او باز كنيد،         

كند كه طول آن آخـرين      ميرسد، و قبرش وسعت پيدا      ميب به مشام او     زيبا و خو  

آيد ـ و در روايتـى ـ مـردى     ميتواند ببيند، و نزد او مي است كه مرده آنرا ايهنقط

: گويـد مـي آيـد، و بـه او       مـي خوش رو، و پاك دامن كه از او بوى خيلـى خـوبى              

و رحمـت خداونـدى و      بشارت بده آنچه بر تو آسان است، بشارت بده به رضوان            
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بهشتى كه در آن نعمتهاى بى پايان است، اين روزى است كه تو به آن وعـده داده                  

خداوند تو را به عمل نيك بشارت دهـد، تـو كـى             : گويدميشده بودى، پس ميت     

دهـد، وى جـواب   مـي هستى؟ صورتت و رويت، رويى است كه به خيـر بشـارت         

ند تـو را نديـدهم مگـر اينكـه در           من عمل صالح تو هستم، به خدا سـوگ        : دهدمي

طاعت خدا سباق و سريع بودى، در معصيت خدا كُنْد بودى، پس خداونـد تـو را                 

ثواب و جزاى خير بدهد، سپس درى از سوى بهشت و درى از سوى جهنم بـر او     

اين منـزل و مسكن تو است اگـر معصـيت خـدا      : شودميشود و به او گفته      ميباز  

كنى كه در بهشت است تبديل كرده، و وقتـى آنچـه در             كردى، و خداوند به مس    مي

در قيام ساعت و آخرت عجله كـن تـا اينكـه            ! بار إلهى : گويدميبهشت است ديد    

.منـزل بگير: شودميبسوى اهل و مالم برگردم، پس به او گفته 

 كافر ـ و در روايتى ـ فاجر وقتى دنيـا را وداع    ءو بنده:  فرمودند�رسول اهللا

ئى درشـت خـو، سـياه رو نـازل          هـا هرود بر او فرشـت    مياستقبال آخرت   گفته و به    

بينـد  مـي شود كه لباسى از موى جهنم با آنهاست، و تا آنجائيكه مرده به چشـم                مي

نشيند و بـه او     ميآيد و باالى سر ميت      مينشينند، سپس ملك الموت     ميدور از او    

خداونـد خـارج   اى روح خبيث و ناپاك بسوى سخط و غضب و خشـم      : گويدمي

شـود،  مـي پس روحش در بـدن و جسـدش متفـرق           :  فرمودند �رسول اهللا شو،  

يعنـى سـيخ    : كند همچنانكـه سـفود    ميملك الموت آنرا كشيده و از بدنش خارج         

 كـه   ميپس وقتى آنرا از پشـ     (كبابى كه در اطراف آن سيخهاى ديگرى وجود دارد          
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كشـد و بـا     مـي  ديگـرى    شود با خود پشـمهاى    ميدر آب خيس شده بيرون آورده       

 كـه در آب خـيش شـده بيـرون آورده            مي، را از پشـ    )آيدميدشوارى از آن بيرون     

 فرشتگانى كه بـين  ءشود و او را همه   ميشود، پس رگها و عصبهايش با آن قطع         مي

شـوند،  ميكنند و درهاى آسمان بسته      ميآسمان و زمين و در آسمان هستند لعنت         

كننـد كـه   مـي ست مگر اينكه دربانهاى آن درها دعـا         هيچ درى از درهاى آسمان ني     

خداوند روح اين مرده را از طرف ايشان باال نبرد، پس ملك الموت روح را گرفتـه   

 چشـم  ءازهانـد ه ب انده عذاب كه دور از او نشست      هاىفرشتهو وقتى در دست گرفت      

 آن ماننـد    دهنـد، و از   ميبه هم زدنى روح را از او گرفته و در آن لباس موئى قرار               

برنـد،  ميگردد، سپس آنرا باال مي كه در زمين پيدا شود خارج        ايهبدترين بوى مرد  

ايـن روح   : گوينـد ميكنند بجز اينكه    ميو به هيچ مأل و جمعى از فرشتگان عبور ن         

فالنى فرزنـد فـالن، بـا بـدترين         : شوندميخبيث و بد چه چيز است؟ جواب داده         

، تا اينكه به آسمان دنيا برسند، سـرانجام درخواسـت           اسمهائى كه در دنيا نام داشته     

شـوند، سـپس    ميكنند، ولى درها باز ن    ميباز كردن دروازهاى آسمان را به روى او         

�Ÿωßx: اين آيه كريمه را تالوت فرمـود       �رسول اهللا  −G x. è?öΝçλ m;Ü>≡uθö/r&Ï!$ uΚ¡¡9$#Ÿωuρ

tβθ è= äzô‰ tƒsπ ¨Ψyf ø9$#4®L ymyk Î= tƒã≅yϑ pgø: $#’ ÎûÉdΟ y™ÅÞ$ u‹Ïƒø: $#�P)40: األعراف.(

داخـل بهشـت    ) هـيچ گـاه   ( و   ؛شـود درهاى آسمان به رويشان گشـوده نمـى       [

.]!نخواهند شد مگر اينكه شتر از سوراخ سوزن بگذرد

: كتاب عمل ايـن مـرده را در سـجين بنويسـيد           : [فرمايدميخداوندو در اينجا    
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او را بـه  : شـود مـي ، سـپس گفتـه   )نم آخر زمين جه ءيكى از منازل جهنم در طبقه     (

 كه او را از زمين خلق كـرده، و بـه            امداده خود وعده    ءزمين برگردانيد، زيرا به بنده    

گردانم، و بار ديگر او را از زمين حشر خواهم كرد، پس روحش از آسمان          ميآن بر 

شود، تـا اينكـه بـه جسـدش برسـد، سـپس             ميبه زمين بطور خيلى شديد پرتاب       

�tΒuρõ8Î9ô³ç„«!$$Î/$yϑ̄Ρr(s3sù§�yz: كريمه را تـالوت فرمودنـد      ء اين آيه  �ول اهللا ـرس

š∅ÏΒÏ!$yϑ¡¡9$#çµà.sÜ÷‚tFsùç9ö>©Ü9$#÷ρr&“Èθôγs?ÏµÎ/ßw†Ìh�9$#’Îû5β%s3tΒ9,‹Åsy™�P)31: الحج.(

 كـرده، و    طو هر كس همتايى براى خدا قـرار دهـد، گـويى از آسـمان سـقو                [

 و يا تندباد او را به جاى دوردستى پرتاب          ؛رباينداو را مى  )  هوا در وسط (پرندگان  

.]!كندمى

مرده صداى پـاى دوسـتانش   : گردد، سپس فرمودميپس روحش به جسدش بر   

شنود، و دو فرشته    ميكنند  ميرا كه براى دفنش آمده بودند و هم اكنون او را ترك             

معبـود  : گوينـد ميشانند، و به او نميآيند و او را توبيخ كرده و در قبرش       مينزد او   

اين كلمه در اينجا به معنـاى تـرس و          (هاه هاه   : دهدميتو چه كسى است؟ جواب      

: دهـد مـي دين تو چيست؟ جواب    : گويندميدانم، و به او     مي، ن )بيم و هراس است   

 آن مردى كه در ميـان شـما مبعـوث    ءدر باره: گويندميدانم، پس به او ميهاه هاه ن 

نام او : شودميآورم، پس به او گفته   مياسمش را بياد ن   : گويدميگوئى؟  ميشد چه   

: گويند، فرمودميدانم، شنيدم مردم چنان ميهاه هاه، ن: دهدميمحمد است، جواب 

كند كـه   ميندانستى، و نخواندى، پس منادى از آسمان ندا         : شودميپس به او گفته     
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كنيـد، و بـر او درى از جهـنم بـاز            گويد، پس براى او از جهنم فـرش         مياو دروغ   

شود ـ و در روايتى ـ مردى بد چهره و زشت، و پليـد دامـن     ميكنيد، و بر او وارد 

تـو  : گويدميشود، و به او     ميآيد ظاهر   ميكه از او بوى خيلى بد و نفرت انگيزى          

دهم، اين روزى است كـه      ميرا به توهين و اساءت و زيانكارى و بدبختى بشارت           

و خداوند تو را به بدى بشارت دهـد،         : گويدميه داده شده بود، پس مرده       بتو وعد 

تو چه كسى هستى؟ صورت تو صورتى است كه خبر زشتى همـراه دارد، جـواب                

من عمل خبيث تو هستم، بخدا سوگند تو را نديدم مگر اينكه در طاعـت               : دهدمي

تو را جـزاى  خدا تنبل بودى، و در معصيت او زرنگ و چابك بودى، پس خداوند              

شود كه چكشى در دست دارد كـه        ميبد بدهد، پس بر او كور و كر و اللى مسلط            

زند كه ميايهشود، پس به ميت ضربمياگر آنرا به كوهى بزند كوه به خاك تبديل       

شـود، سـپس خـدا او را بـه همـان جسـدى كـه بـوده                  مـي ميت تبديل بـه خـاك       

كشد كـه بجـز   ميد با اين ضربه او فرياد زنميايهگرداند، بار ديگر به او ضرب    ميبر

شنوند، سپس بر او درى از جهنم       مي مخلوقات آواز و فرياد او را        ءانس و جن همه   

قيامـت را   ! بار الهـى  : گويدميشود، و مرده    ميشود و برايش از جهنم فرش       ميباز  

.بر پا مكن

 و گوينـد و بـه او بشـارت نيكـو    مي ـ اهل آسمان روح پاك را خوش آمد  25

.دهندميخوب 

گوينـد و بـه او بشـارت بـد     مـي  ـ اهل آسمان روح ناپاك را خوش آمـد ن  26
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.دهندمي

.شودمي ـ آتشى كه خداوند مؤمن را از آن نجات داده است ديده 27

شود تا انسان بدكار جايگـاهى را كـه از   مي از سوى بهشت باز ايه ـ دريچ 28

.آن محروم شده است ببيند
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شود، پس اگر ميـت فـردى      ميفرشته نزد ميت حاضر     :  فرمودند �رسول اهللا 

اى روح پـاكى كـه در جسـد پـاك هسـتى،        : گويـد ميصالح و نيكوكار بود فرشته      

در حاليكه سپاسگذارى، و او را به بوهاى خـوش و خـوب و رضـايت                خارج شو   

شود تا اينكه روح از     ميدهد، و همچنان به او اين كلمات گفته         ميخداوند بشارت   

شود، و طلـب اسـتفتاح و بـاز         ميجسد خارج گردد، سپس بطرف آسمان باال برده         

: دهـد مـي اين چه كسى اسـت؟ جـواب        : شودميشود، و گفته    ميكردن در آسمان    

مرحباً، روح پاكى كه در جسد پـاك  : شودميگويند، گفته ميفالن است، اسمش را   

بوده است، خوش آمد شاكر و سپاسگذار داخل شود، و او را به بوهـاى خـوب و                  

دهنـد، همچنـان اينهـا بـه او         ميخوش و رضايت خداوند و عدم خشم او بشارت          

. است برسدوندخداشود تا اينكه به آسمانى كه در آن ميگفته 
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اى روح بد كه در جسـد پليـد و          : گويندميو اگر مرده مردى بدكار باشد به او         

، و پست و ذليـل هسـتى، و تـو را            ايهناپاك هستى خارج شو در حاليكه گناه كرد       

دهيم به حرارتى كه به انتهايش رسيده اسـت، و سـردى كـه شـدت آن                 ميبشارت  

دهيم، و همچنان بـه     ميلف عذاب بشارت    قابل تحمل نيست، و تو را به انواع مخت        

شود تا روح از بدن خارج گردد، سپس بطرف آسـمان بـاال             مياو اين كلمات گفته     

ايـن چـه كسـى      : شـود ميشود، گفته   ميشود و طلب باز كردن در آسمان        ميبرده  

ايـن روح   : شـود مـي شود، گفتـه    ميفالن، اسمش ذكر    : شودمياست؟ جواب داده    

بيث و ناپاك بوده است، خـوش نيامـد بـا بـار گنـاه ذليـل و        خبيث كه در جسد خ    

شود، پس از آسمان فرستاده     ميسرزنش شده برگرد، زيرا درهاى آسمان بر تو باز ن         

.رودميشود و بسوى قبر مي

مرد صالح و نيكوكار در قبرش بدون ترس و هول و هيچگونه بـيم و هراسـى                 

به دين اسـالم،    : دهدميبودى؟ جواب   به چه دينى    : شودمينشيند، و به او گفته      مي

: گويـد مـي چه كسى است آن مردى كه بين شما ظهور كرد؟           : شودميو به او گفته     

، مبعوث شد در حاليكه با او براهين و آيات و داليل واضـح              �محمد رسول اهللا    

آيـا  : شـود مـي و آشكار از نزد خداوند بود، و ما او را تصديق كرديم، بـه او گفتـه                  

ايهنبايد در دنيا كسى خدا را ببيند، پس دريچ        : دهدمي؟ جواب   ايه ديد  را خداوند

كنـد در حاليكـه بعضـى در    مـي شود و به آن نگـاه    مياز طرف جهنم بسوى او باز       

نگاه كن و ببين آنچه خداوند تو را از         : شودميپيچند، و به او گفته      ميبعضى ديگر   
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شـود و او بـه گُلهـا و      ميو باز    از طرف بهشت بر ا     ايهآن نجات داده، سپس دريچ    

اين مسـكن و جايگـاه تـو        : شودميكند، و به او گفته      ميباشد نگاه   ميآنچه در آن    

بر يقين بودى و بر آن يقين مردى، و بر آن روز قيامت      : شودمياست، و به او گفته      

.مبعوث خواهى شد، إن شاء اهللا

: شـود ميو به او گفته   نشيند  ميو مرد سوء و بدكار در قبرش با ترس و خوف            

آنفـرد كـه ميـان      : شـود ميدانم، به او گفته     مين: دهدميبر چه دينى بودى؟ جواب      

دانـم، شـنيدم مـردم چيـزى        مين: دهدميشما مبعوث شد چه كسى است؟ جواب        

شود و او   مي از طرف بهشت بر او باز        ايهگويند من هم همان گفتم، پس دريچ      مي

نگاه كن بـه آنچـه      : شودميكند، و به او گفته      مينگاه  به گُلها و آنچه در آن هست        

 از طرف جهـنم بـر رويـش بـاز           ايهخداوند تو را از آن محروم كرده، سپس دريچ        

پيچـد، و بـه او گفتـه    مـي كند كه بعضى با بعضى ديگر در هـم          ميشود، و نگاه    مي

اين مسكن و جايگاه تو است، بر شك بودى، و بر آن شك مـردى، و بـر                 : شودمي

.آن روز قيامت مبعوث خواهى شد، إن شاء اهللا

.رسدمي ـ بوى خوب روح مؤمن به مشام فرشتگان 29

 مـؤمن جديـد، بيشـتر از    ء ـ خوشحالى مردگـان مـؤمن بقـدوم روح مـرده     30

. است كه مسافر آنها از سفر آمده استايهخانواد

م دنيـا  پيونـدد از غـ  مـي  ـ روح انسان مؤمن وقتى به ارواح مؤمنـان ديگـر    31

.شودميراحت 
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مي رحمت بـا ابريشـ   هاىفرشتهشود  ميوقتى روح انسان مؤمن قبض و گرفته        

بسوى رحمـت خداونـد خـارج شـو، روح مـؤمن      : گويندميآيند و ميسفيد رنگ 

شود، بطوريكه فرشتگان آنرا دست بدسـت      ميمانند بهترين بوى عطر مشك بيرون       

برنـد،  مـي  آسـمان    ءكننـد، تـا اينكـه بـه دروازه        ميگردانند، وبوى آنرا استشمام     مي

ت؟ و فرشـتگان    اين بوى خوبى كه از زمين آمده چيسـ        : گويندمينگهبانان آسمان   

شود، تا اينكه روح اين فرد را       ميرسند اين جمله به آنها گفته       ميبه هر آسمانى كه     

برند، خوشحالى مؤمنين بيشتر از خوشحالى كسانى است كـه          مينزد ارواح مؤمنين    

فالنـى چـه كـار كـرد؟        : پرسـند مـي آيد، ارواح مؤمنين از او      ميمسافر آنها از سفر     

را بگذاريد تا استراحت كند زيرا او در غم دنيا بـوده اسـت،       او  : گويندميفرشتگان  



SYSYSYSY ����� : �� 	
��� 	������� :�� ���� � ����

او : گويندمياو فوت كرد، آيا نزد شما نيامد؟ آنها        : گويندميباألخره در جواب آنها     

.به جايگاهش در جهنم برده شده است

آينـد و   مـي  كه از مو بافته شده است        ايه عذاب با پارچ   هاىفرشتهاما فرد كافر    

 بسوى خشم خداوند بيرون شو، پس روح كـافر مثـل بـد بـوترين                :گويندميبه او   

.برندمي زمين ءشود، فرشتگان آنرا بسوى دروازهميبوى حيوان مرده بيرون 

. نمايش و نشان دادن مسكن و جايگاه انسان در قبر، از بهشت يا از جهنمء ـ ادامه32
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 و روزى كـه  ؛شوندعذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى       [

.]»!ترين عذابها وارد كنيدآل فرعون را در سخت«:) فرمايدمى(قيامت برپا شود 
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هر صبح و شـام جايگـاهش       : ا را وداع گفت   وقتى يكى از شما فوت كرد و دني       

شود، اگر از اهل بهشت است، پس از بهشتيان، و اگر از اهل دوزخ              ميبر او عرضه    

ايـن جايگـاه و     : شودميشود، و به او گفته      مياست، پس از دوزخيان بر او عرضه        

.مسكن تو است تا اينكه خداوند تو را روز قيامت حشر نمايد

.بينندمي عذاب شانقبرهاىداى كسانيكه در  ـ شنيدن حيوانات ص33
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شوند، تا اينكه حيوانات از شدت عـذاب        ميمردگان در قبرهايشان عذاب داده      

.شنوندميآنها را صداى 

. ـ قبر اولين منـزل از منازل آخر است34

عثمان بـن عفـان وقتـى بـر     :  روايت است كه  �از هانئ مولى عثمان بن عفان       

تـو  : شد، به او گفته شد    مي كه ريشش خيس     ايهازاندهكرد، ب ميايستاد گريه   ميقبر  

كنـى؟  مي قبر گريه    ولى از خبر  ! كنىميكنند گريه ن  ميرا از بهشت و جهنم با خبر        
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قبر اولين منـزل از منازل آخرت است، اگر انسان از آن نجات يافت بعـد از آن        

.يدتر استآسانتر است، و اگر نجات نيافت بعد از آن شد
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.هرگز منظر وحشتناكى نديدم، مگر اينكه قبر وحشتناكتر از آن است

رسـول  : شودمي پر از ظلمت و تاريكى انده ـ قبر كسانيكه در معصيت افتاد 35
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 آنرا بدعاى مـن  خداوند تاريك است و اندهاين قبرها بر كسانيكه در آن خوابيد 
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.كندميبراى ايشان نورانى 

. ـ افراد زنده توانائى شنيدن عذاب قبر را ندارند36
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كـردم  مـي شـديد دعـا     مـي شوند، و اگر دفـن ن     مياين امت در قبورشان مبتلى      

.ا از آن بشنواندشنوم، شما رميخداوند از عذابى كه در قبر است و من آنرا 

:  فرمودنـد �رسـول اهللا  ـ خوردن از درخت بهشت قبل از روز قيامـت،   37
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خـورد تـا   مي است كه از درختان بهشت ايهدر حقيقت روح انسان مؤمن پرند     

. آنرا به جسدش برگرداندخداوندروز قيامت 

پيـامبر  اوست معلق است، ء ـ روح انسان مؤمن به وام و قرضى كه به عهده 38
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نكـه وام و   اوسـت معلـق اسـت، تـا اي      ءروح مؤمن به وام و قرضى كه به عهده        

.قرض او پرداخت شود

�رسـول اهللا  مـؤمن،  ء ـ دعاى فرشتگانى كه در آسمان هستند براى بنده 39
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آسـمان   مؤمن از جسدش خارج شد، دو فرشته آنرا گرفته بـه             ءوقتى روح بنده  

: برند، بعد آنحضرت از بوى خوب و خوش آن ياد كردند، و أهل آسمان، يعنى              مي

: گوينـد مـي كننـد و    ميروح خوبى از طرف زمين آمده، و دعا         : گويندميفرشتگان  

شود، ميدرود خدا بر تو باد و بر جسدى كه بر آن عمر كردى، و بطرف خدا برده                   

 و وقتى روح كـافر از  .عدى كه دارد ببريد  آنرا به آخرين مو   : فرمايدميخداوندپس  

هاىفرشته: شود، و آنحضرت بوى بد آنرا ياد كردند و فرمودند         ميجسدش خارج   

آنرا بطرف  : شودميروح پليد و بدى از طرف زمين آمده، و گفته           : گويندميآسمان  

.آخرين موعد او ببريد

. ـ نورانى شدن قبر انسان مؤمن40

.در قبرش ـ خواب انسان مؤمن 41

#� �A���b��L �ô��é6èZ:  فرمودند�رسول اهللا ـ شوق مرده به بشارت اهل خود،  42
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 مشابه به آبى هستند، و يكى منكر         سياه رنگ كه   ءوقتى مرده دفن شد دو فرشته     

در مورد مـردى كـه      : گويندميآيند، و به او     ميو ديگرى نكير نام دارد به نزد ميت         

 خـدا  ءبنده: گفتميآنچه او : دهدميگفتى؟ جواب ميدر بين شما مبعوث شد چه    

دهم كه معبودى بحق جز خـداى يكتـا نيسـت، و            مي اوست، و گواهى     ءو فرستاده 

دانسـتيم  مـي ما  : گويندمي خداست، پس    ءهم كه محمد بنده و فرستاده     دميگواهى  

كه چنين خواهى گفت، سپس قبـر او بـه طـول هفتـاد ذراع و عـرض هفتـاد ذراع        

بخـواب، جـواب    : شـود مـي شود، و بـه او گفتـه        ميكند، و نورانى    ميوسعت پيدا   

خـواب همچنانكـه   ب: گوينـد ميكنم، مي و آنها را خبر  امخانهگردم به   ميبر: دهدمي

شود بجـز وقتـى محبـوبترين افـراد خـانواده او را از            ميخوابد و بيدار ن   ميعروس  

. او را روز قيامت حشر نمايدخداوندكند، تا اينكه ميخواب بيدار 

گوينـد، مـن هـم همچنـان        مـي شنيدم مردم چيزى    : گويدميو اگر منافق باشد     

دانسـتيم كـه چنـين      مـي مـا   : گوينـد ميدانم چه نام دارد، پس دو فرشته        ميگفتم، ن 

فشـارد  مياو را درهم بفشار، پس او را بهم   : شودميخواهى گفت، و به زمين گفته       

بينـد تـا اينكـه    مـي  بدنش در هم شكسته شود، و همچنان عذاب      هاىدندهتا اينكه   

. او را روز قيامت حشر نمايدخداوند
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رسـول اهللا شـود،  مـي مت پر  ـ قبر انسان مؤمن از گُلها و سبزيها تا روز قيا  43
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وقتى كه بنده خدا دفن شد و دوستانش از اطراف او دور شـدند، و او صـداى                  

: گوينـد مـي ه او نشانند و بميآيند و او را ميشنود، دو فرشته نزد او     ميپاى آنها را    

: گويدمي ـ پس اگر مؤمن باشد  �گفتى؟ ـ يعنى محمد  ميدر مورد اين مرد چه 

نگـاه كـن    : شودمي خداست، پس به او گفته       ءدهم كه او بنده و فرستاده     ميگواهى  

 آنرا به جايگاه و مسكنى از بهشـت         خداوندبسوى جايگاهت كه از جهنم است، و        

كند، و از گُلها ميد، و قبر او هفتاد ذراع وسعت پيدا     بينمي آنرا   ءتبديل كرده، و همه   

چـه  : شـود مـي شود، و اما كافر و يا منافق به او گفته          ميو سبزيها تا روز قيامت پر       

دانـم، آنچـه    مـي ن: دهدمي مردى كه ميان شما ظهور كرد؟ جواب         ءگفتى در باره  مي

 نخوانـدى، سـپس     ندانسـتى و  : شـود مـي گفتم، پس به او گفتـه       ميگفتند،  ميمردم  

كشـد  مـي ايهشود و فرياد و نعرميضربتى با چكشى از آهن بين دو گوش او زده      
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شـود  ميشنوند، و قبر بر او تنگ   ميكه بجز إنس و جن ساير اطرافيانش آواز او را           

.يش در هم شكسته شودهاهتا اينكه دند

.شودمياو داده  است كه به خداوند ـ جواب انسان مؤمن در قبر هدايتى از جانب 44

.شودمي ـ در قبر از ميت بجز از عبادت و دين سؤال ديگرى ن45
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چـه  : گويـد مـي شود و به او     مي بر او وارد     ايه مؤمن دفن شد فرشت    ءوقتى بنده 

خداونـد را   : گويـد ميكردى؟ پس اگر خدا او را هدايت كرده         ميچيزى را عبادت    

گفتى؟ ميدر مورد مردى كه ميان شما ظهور كرد چه : گويدميپرستيدم، و به او     مي

 اوسـت، پـس از او چيـز ديگـرى سـؤال           ء خدا و فرسـتاده    ءاو بنده : دهدميجواب  

شـود، و بـه او گفتـه        مـي  كه در جهـنم اسـت بـرده          ايهود، و او بطرف خان    شمين

 بر تو رحم كرده و تـو را از آن نجـات             خداوند تو است، ولكن     ءاين خانه : شودمي
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بگذاريـد  : گويـد مـي  در بهشت تبديل كرده است، پس مرده         ايهداده، و آنرا به خان    

.اينجا مسكن بگير: شودميه  رفته آنها را با خبر كنم، پس به او گفتامخانهبه 

كند و به   مي بر او وارد شده و او را توبيخ          ايهوقتى كافر در قبر دفن شد، فرشت      

دانـم، پـس بـه او       مـي ن: دهدميكردى؟ جواب   ميچه كسى را عبادت     : گويدمياو  

در مورد مردى كـه ميـان       : شودميندانستى و نخواندى، و به او گفته        : شودميگفته  

گفتند، پس به   ميگفتم آنچه مردم    مي: دهدميگفتى؟ جواب   ميد چه   شما ظهور كر  

كشـد كـه    ميايهزند، و فرياد و نعر    ميايهاو با چكش آهنى بين دو گوشش ضرب       

.شنوندمي خلق بجز انس و جن صداى او را ميتما

�7: فرمايدميخداوندشنوند، ميگذرد مردگان نمي ـ آنچه روى زمين   46 ¯ΡÎ*sù
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توانى صداى خود را به گوش مردگـان برسـانى، و نـه سـخنت را بـه                  تو نمى [

.]!گوش كران هنگامى كه روى برگردانند و دور شوند

اخته شدند سخن پيـامبر  انده ـ كفارى كه در جنگ بدر كشته شدند و در چا 47

. را شنيدند، اما توانايى جواب دادن را نداشتند�

 كنار اهل چـاه ايسـتادند و        �اهللا  در بخارى به ثبوت رسيده است كه رسول         
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وردگار شما به شما وعده داده بود حقيقت يافتيد؟ بعضـى از يـاران              آيا آنچه پر  

شـما بهتـر از آنهـا       :  فرمـود  �اهللا  زنـى؟ رسـول     مـي آيا مردگان را صـدا      : گفتند

.توانند جواب بدهندميشنويد، ولى آنها نمين

 ـ اشتياق صحابه و ياران در برزخ، آنهائيكه در راه خـدا شـهيد شـدند، بـه      48

، تا اينكه آنها را از كرامتى كه براى شهداء آماده شده با خبـر               اندهندبرادرانشان كه ز  
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ـ وقتى برادران شما در عزوه أُحد شهيد شدند           ارواحشـان را در داخـل       دخداون

پرندگان سبز رنگ كه در بهشت هستند داخل كرد، و ايـن پرنـدگان بـه رودهـاى                  

خورند و بطرف فانوس و شمعدانى از طال كه بـه  مي آن  هاىميوهبهشت آمده و از     

گردند، و وقتى لذت خوردن و آشـاميدن        ميظل و سايه عرش خدا معلق است باز         

سازد از مـا    ميچه كسى برادرانمان را با خبر       : فتندو خوابيدن را احساس كردند، گ     

رسد، تـا اينكـه از جهـاد در    ميكه در بهشت زنده هستيم، و رزق و روزيمان به ما   

خداونـد راه خدا چشم پوشى نكنند و دست نكشند، و از جنگ ناراحـت نشـوند،                

.كنمميمن آنها را از شما با خبر : فرمود
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 زيـاد از اصـحاب و   �رسـول اهللا  روايت اسـت كـه   � بن جندب   هاز سمر 

آيا يكى از شما خواب و خيـالى را در وقـت خوابيـدن نديـده؟          : پرسيدندميياران  

پس هر كس خواست آنچه در خواب ديده برايش حكايت كند، و يكى از روزهـا                

با ما بيا، من هم با آنها       : ديشب دو نفر بر من وارد شدند و به من گفتند          :  ما گفت  به

رفتم، تا اينكه بر مردى كه خوابيده وارد شديم، و مرد ديگرى تختـه سـنگى را در                  

كند، و تخته   ميميدست دارد و بطرف سرش پرتاب كرده سرش را شكسته و زخ           

گيـرد، و  مـي ل آن رفته، تخته سنگ را شود، وى دنباميغلطد و از او دور     ميسنگ  

گردد زخم و شكستگى او خـوب شـده و بـه صـورت              ميوقتى بطرف آن مرد باز      

گردد، پس بار ديگر تخته سنگ را بطرف سر مرد پرتاب كرده و مـرد               مياولش باز   

ايـن دو چـه كسـى       ! سـبحان اهللا  : به آنها گفـتم   : كند، فرمود ميميرا شكسته و زخ   

با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه بر مردى آمديم كه     : دهستند؟ جواب دادن  

با پشت خود خوابيده و مرد ديگرى با قالب آهنى بر سـر او ايسـتاده و طرفـى از                    

كشـد، سـپس    مـي صورت، و بينى، و چشم او را با آن قالب آهنـى بطـرف زمـين                 

شد، و هنـوز طـرف      كميرود و آنرا نيز به همين حالت بطرف زمين          ميبطرف دوم   
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بينـد طـرف اول از آن زخمهـا خـوب شـده، و              ميدوم را بطرف زمين نكشيده كه       

اينهـا چـه كسـانى هسـتند؟        ! سـبحان اهللا  : گفتم: دهد، فرمود ميهمين كار را انجام     

ه جايى مثل تنور رسيديم     ـكه ب ها رفتم تا اين   ا آن ـس ب ـبا ما بيا، با ما بيا، پ      : گفتند

پس ديدم كه صداى غوغائى از تنـور  : كنم گفتمير گويد ـ فك ميـ راوى حديث 

برپاست، وقتى داخل آن نگاه كرديم ديدم مردان و زنانى لخت و برهنه از لباس در                

رسـد  ميكشد، و وقتى آتش به آنها       مي آتش از پايين آنها زبانه       ءآن هستند، و شعله   

ا بيا، با ما بيا، پس      با م : اينها چه كسانى هستند؟ گفتند    : كشند، گفتم ميفرياد و نعره    

گويـد ـ فكـر كـنم     مـي  رسيديم ـ راوى حديث  ايهبا آنها رفتم تا اينكه به رودخان

رودخانه همانند خون سرخ بـود، و مـردى را ديـدم كـه در رودخانـه شـنا                  : فرمود

كند، و بر ساحل آن مرد ديگرى است كه نزد خود سـنگالخهاى زيـادى جمـع                 مي

كند بعد از شنا بطرف مردى كه بر ساحل         ميه شنا   كرده، و آن مردى كه در رودخان      

آيد و مرد شناگر دهان خود را بطرف مرديكه در ساحل است باز كرده         ميآن است   

اندازد، و مرد شناگر برگشته بـه شـناى خـود ادامـه      ميو آن مرد سنگى در دهانش       

كنـد و مـرد   مـي گردد و دهانش را بـاز  ميدهد، سپس بار ديگر بطرف ساحل بر    مي

اينها : دهد، پس گفتم  مياندازد، و همين كار را ادامه       مي سنگى را در دهانش      ميدو

با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفـتم تـا اينكـه بـه مـردى                   : چه كسانى هستند؟ گفتند   

زشت و بد منظر مانند زشترين مردى كه پيدا شود رسيديم، و نزد او آتشى بود كه                 

ايـن مـرد چـه كسـى اسـت؟       : گشت، به آنها گفتم   ميكرد و دور آن     ميآنرا روشن   
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با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا اينكه به بستانى پر از درخـت رسـيديم                    : گفتند

 گُلها بهارى وجود دارد، و در بين اين بستان مردى اسـت بلنـد               ميكه در آن از تما    

ى خيلـى  هاه بچشود، و گرداگرد اوميقامت، و از بلندى او سرش در آسمان پيدا ن      

اين مرد چـه كسـى      : ، گفتم امنديده همچنين   هاهزيادى هستند كه از زيادى اين بچ      

با ما بيا، با ما بيا، پس با آنها رفتم تا           :  چه كسانى هستند؟ گفتند    هابچهاست؟ و اين    

اينكه به بوستانى بزرگ كـه در آن درختـانى خيلـى بلنـدى بـود رسـيديم، چنـين                    

باالى بوستان برو، پس رفتم بـاال   : ى نديده بودم، به من گفتند     درختهاى بلند و زيبائ   

به شهرى رسيديم كه با خشتهاى طال و نقره ساخته شده بود، و به اين شهر آمديم                 

 او مـي و درِ آنرا زديم، در باز شد و داخل شـديم و ديـديم مردانـى هسـتند كـه ني          

بدترين و زشترين چيزى    ديگر مانند    ميبدنشان مانند بهترين چيزى كه ديدى، و ني       

برويد خود را در آن رود بياندازيد، و رودى ديدم          : كه تو ديدى، به آن مردها گفتند      

دراز و جارى، و آب آن همانند شير سفيد بود، پـس رفتنـد و خـود را در آن رود                     

انداختند، و وقتى برگشتند آن بدى و زشتى از آنها رفته و به شكل خيلى خوشگل                

.ودندو زيبا در آمده ب

 تـو   ءابن بهشت و جنات عدن است، و آنهم منـزل و خانه          : به من گفتند  : فرمود

: است، پس چشمم را بلند كردم قصرى را همانند ابرهاى سفيد ديدم، به من گفتند              

خـدا شـما را   (بـارك اهللا فيكمـا   : به آنها گفـتم :  تو است، فرمودءاين منـزل و خانه   

امـا اآلن نـه، ولـى روز قيامـت در آن      : نـد بگذاريد داخل آن شوم، گفت    ) بركت دهد 
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به آنها گفتم حقيقتـاً كـه ديشـب چيزهـاى عجيبــى را              : داخل خواهى شد، فرمود   

.از آنها تو را با خبر خواهيم كرد: ديدم، پس آن چه بود كه ديدم؟ گفتند

شكسـت، او  مـي اما مرد اولى كه بر آن وارد شدى و يكى سـرش را بـا سـنگ                  

كند و آن را مرفـوض و       ميگرفته و حفظ كرده ولى قبول ن      مردى است كه قرآن را      

.آوردميخوابد و آنرا بجا نميداند، و از نمازهاى پنجگانه ميمردود 

و مردى كه بر او وارد شدى و مرد ديگرى طرف صورت، و بينى، و چشـمش                 

ـ        ميرا با قالب آهنى بطرف زمين        ش بيـرون  اهكشيد او مردى است كه وقتى از خان

رسد، ولى مردان ميبه همه جا    : گويد و اين دروغش به افق، يعني      ميدروغ  رود  مي

 هستند، و مردى كه    انعفتبىو زنانيكه در تنور برهنه و لخت بودند آنها زناكاران و            

انداخت او كسى است كـه ربـا و سـود        ميكرد و ديگرى سنگى در دهانش       ميشنا  

كـرد و اطـراف آن   مـي ن خورد، و مرد زشت و بد منظـر كـه آتـش روشـ      ميحرام  

گشت، او مالك خازن و خزانه دار جهنم است، و مرد بلند قامت كه در بوستان                مي

 كـه بـر     ايه كه دور او جمع بودند، هـر بچـ         هابچه است، و    �ديدى او إبراهيم    

رود، ـ در روايت ديگر ـ هر بچه و مولودى كـه بـر فطـرت      ميفطرت الهى از دنيا 

بـر اوالد مشـركين     :  پرسيدند � مسلمانان از رسول اهللا      الهى بدنيا آمده، بعضى از    

رونـد بـا آنهـا      ميهمچنين اوالد مشركين كه بر فطرت از دنيا         : شود؟ فرمود ميچه  

.خواهند بود

 ديگـر زشـت بودنـد، آنهـا كسـانى           مي از آنها خوب و ني     ميكه ني ى  و اما كسان  
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 از آنها  خداوند و   اندههستند كه عمل صالح و نيك را با عمل بد با هم مخلوط كرد             

.تجاوز و عفو فرمودند

پس به جايى كه مانند تنور بود رسيديم، كه بـاالى آن     : و در روايت ديگر است    

تنگ و پايين آن وسيع بود، و زير آن آتش برپا بود، وقتى آتش زبانه كشيده و بـاال                   

ك اسـت از  آيند تا اينكه نزديـ  مي آتش باال    ءآمد آنهائيكه در آن هستند همراه شعله      

روند، و در آن    مي آن پايين رفت همراه آن به پايين         ءآن خارج شوند، و وقتى شعله     

.مردان و زنان لخت و برهنه هستند

تا اينكه بر رودى از خون رسيديم ـ در اينجا راوى  : و در روايت ديگر آمده كه

حديث شك نكرد ـ و مردى در وسط رود ايستاده، و بر ساحل رود مـرد ديگـرى    

ت و سنگالخهاى زيادى نزد اوست، و وقتـى مـردى كـه در داخـل رود اسـت                   اس

گذارد از رود خـارج     ميكند و ن  ميخواست بيرون رود او سنگ در دهانش پرتاب         

دهد، و همـين كـار را همچنـان    ميگردد و به شناى خود ادامه ميشود و آن مرد بر 

.دهدميانجام 

 كردند،  ايهتى بردند و داخل خان    مرا به باالى درخ   : و در روايت ديگر است كه     

. از خوبى آن نديده بودم، و در آن مردان پير و جوان بودندايهچنين خان

كشـند فـرد   مـي آنكه ديدم صورتش را بطـرف زمـين        : و در روايت ديگر است    

رسد، و تا روز قيامت با او       ميگويد و دروغ او به آفاق       ميدروغگو است كه دروغ     

.شودميچنين رفتار 
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شكست كسى است كه خداونـد بـه        ميآن مردى كه سرش     : در روايت ديگر  و  

او قرآن ياد داده و او از نماز سنت شب خوابيده، و در روز به آن قرآن عمل نكرده               

.است

مـي  دوء مؤمنـان اسـت، و امـا خانـه     مي تما ء اولى كه داخل شدى خانه     ءو خانه 

من است ميكائيل اسـت، و   شهداء است، و من جبريل هستم و اين كه همراه   ءخانه

سرت را بلند كن، سرم را بلند كردم باالى سرم هماننـد ابـرى را ديـدم، گفتنـد آن           

هنوز عمر تو باقى است،     : بگذاريد داخل منـزلم شوم، گفتند    : منـزل تو است، گفتم   

.وقتى عمرت بپايان رسيد داخل آن خواهى شد
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كند، مي ـ عذاب كسيكه قرآن را حفظ كرده و بعد آنرا مردود دانسته و قبول ن 1

كه قبالً آنرا در حديث سمره بن جندب در         : و خوابيدن از نمازهاى فرض پنجگانه     

:ذكر كرديم كه در حديث آمده بود) 51( آن در ص ءو ترجمه) 48(ص 

 كه خوابيده بود و ديگرى با تخته سنگى بـاالى سـر او              ما بر مردى وارد شديم    

كند و  ميايستاده است، و آن تخته سنگ را بطرف سر آن مردى كه خوابيده پرتاب               

 بطـرف تختـه     مـي افتد و مـرد دو    ميشكند، و سنگ غلطيده به كنارى       ميسرش را   

گـردد و وقتـى برگشـت سـر مـرد اولـى از زخـم و        مـي سنگ رفته و آنرا گرفته بر 

دهـد، سـپس در آخـر    ميكستگى خوب شده است، و همچنين اين كار را انجام          ش

او شخصـى اسـت كـه قـرآن را     :  گفتند كه�حديث فرشتگان اينرا به رسول اهللا   

كند، و هنگام نمازهاى فـرض و پنجگانـه         ميگرفته و حفظ كرده سپس آنرا قبول ن       

.شودمياو انجام اين عمل تا روز قيامت با : خوابد ـ و در روايتى است كهمي

: ـ عذاب دروغگو2

رفتيم تا اينكـه    :  فرمود �رسول اهللا  آمده كه    �در حديث سمره بن جندب      

به مردى رسيديم كه به پشت خوابيده و ديگـرى بـاالى سـرش ايسـتاده و قـالب                   

آهنى در دست داشت، و با آن قالب طرفى از صورت، و بيني، و چشم آن مـرد را                   

دهـد، و   مـي بطرف دوم او رفته و همين كار ار انجـام           كشد، سپس   ميبطرف زمين   



UXUXUXUX ����� : �� 	
��� 	������� :�� ���� � ����

شود، و همـين كـار را       ميهنوز از طرف دوم او تمام نشده كه طرف اول او خوب             

اين شخص دروغگو اسـت كـه وقتـى از          : كند، و در آخر حديث آمد كه      ميتكرار  

رسـد، ـ و در   مـي گويد و آن دروغ به آفـاق دنيـا   ميرود دروغ ميش بيرون اهخان

.شودميايتى است ـ كه اين عمل تا روز قيامت با او انجام رو

:عفتبى ـ عذاب مردان و زنان زناكار و 3

رفتـيم تـا اينكـه بـه چيـزى      :  فرمودند�رسول اهللا در حديث سابق آمده كه      

آمـد، و وقتـى در آن      مي آتشى رسيديم، و از آن صداى غوغائى         ءمانند تنور و كوره   

لخت و برهنه را ديـديم كـه از پـايين آنهـا آتـش زبانـه                 نگاه كرديم زنان و مردان      

كشند، و در آخر حديث آمـده       ميكشد، و وقتى آتش به آنها رسيد نعره و فرياد           مي

. هستندعفتبىاينها مردان و زنان زِناكار و : كه

: ـ عذاب زباخوارى و سود حرام4

ـ  :  فرمودند �رسول اهللا همچنين در حديث سابق ذكر شد كه         ا اينكـه   رفتيم ت

رنـگ آن هماننـد     : فكر كنم فرمـود   : گويدمي رسيديم، راوى حديث     ايهبه رودخان 

كرد، و بر ساحل آن رود      ميخون سرخ بود، و در آن رودخانه شناگرى بود كه شنا            

مرد ديگرى بود كه سنگالخهاى زيادى نزد خود جمع كرده و آن شناگر شنا كـرده                

كند، سپس  مينگى در دهان او پرتاب       س ميسپس بطرف ساحل آمده، و آن مرد دو       

كند، و در آخر حديث آمد كـه ايـن          ميكند، و اين عمل را تكرار       ميبرگشته و شنا    

.خوردميشخصى است كه ربا و سود حرام 
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.كندمي ـ عذاب كسيكه إدرار و پيشاب خود را تميز و پاك ن5


��É �K�23	$ ����k����%O�PQÄ	�CD$ �E F%�M	�� A����J�6$: فرمايدمي�رسول اهللا �H
äÜãúRP

كسـيكه إدرار و شـاش      : بيشتر عذاب قبر از إدرار و شاش انسان اسـت، يعنـى           

.كندميخود را تميز ن

 ـ زياد شدن عذاب كافر در قبرش بـا گريـه كـردن خـانواده و خويشـاوندان       6

.براى او

1�� $A�������������/%���/+��`�q��ç�6��7�� F%��-�q: فرمايدمي�رسول اهللا d1�� �!"#OP
Q��/%�w�	RP

كننـد خداونـد عـذاب كـافر را         مـي وقتى اهل و خويشان كافر بـراى او گريـه           

.افزايدمي

.شودمي ـ مرده در قبر بسبب گريه و زارى و شيون صداى بلند عذاب داده 7


¨A�����������/%�K�����¿��CZ�{�EôF�1�b�L O�PQ����B:  فرمودند �رسول اهللا *��$ �����	

�k	�É �K�23äáäÜRP
ولى اگر   [.شودميب گريه و زارى و شيون بلند در قبرش عذاب داده            مرده بسب 

شخص مرده در زندگى خود وصيت كرد كه براى او گريه و زارى نكننـد، عـذاب                 

 الشـيخ  ءنوشـته ) أحكام الجنـائز (نخواهد ديد، ـ واهللا أعلم ـ مراجعه شود به كتاب   

.]29 ـ 28األلباني ص 
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گوينـد  مـي  او ءش در بارهاهتى كه خانواد ـ مرده در قبر بسبب بعضى از كلما 8

.شودميعذاب داده 


 �@��B�,6�G	��	��	�A��������J��D�-�>(�c����;�D�-���p�b: فرمايدمي�رسول اهللا 
������������ d(/1�"�q/	����ô.~c
�&'#� F+����
��B� ��� 
�@���ôb��c� F�q+�O�PQ����K�2�3�BYF�	f$ 

�k	�É Ñ»»ñ]�+f$ 
�]�}f$ �K�23�BPR
كننـد و  مـي كـه بـرايش گريـه    ى كند و خانواده و كسـان  مي فوت ن  ايههيچ مرد 

واى بر اين كوه بزرگ كه از بين ما رفت، واى بر اين مردى كـه هماننـد               : گويندمي

كنـد و او را تكـان و   مـي  دو فرشته بر او موكّل و مسـلّط  خداوندندارد، مگر اينكه  

آيا تو چنين بودى؟: گويندميكنند و ميدهند و اذيت ميحركت 

.كندمي ـ عذاب كسيكه سخن چينى 9

 از كنار دو قبر گذشتند      �رسول اهللا  روايت است كه     �از عبداهللا بن عباس     

���-A����������������"��q: و فرمودند +��:����	��BW6�c��!�#�5/��BW6c�{�"��F�1��	
�B"��F�1���(!�#
�$����	�f��1�'�"�q-��Uó ��	�
�BM����$���HapO�PQ��/%�w�	PR

بينند، ولى سبب عذابشان چيز بزرگى نيست، بلى      ميبر عذاب   صاحب اين دو ق   

كـرد، و ديگـرى خـود را از إدرار و      مـي بزرگ است، اما يكى از آنها سخن چينـى          

.كردميپيشاب تميز ن
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 اهللارسول وكيل قرار داده است تا �رسول اهللا نزد قبر ايه ـ خداوند فرشت 1

اوفرستد، و نـام شخصـى را كـه بـر            مي را خبر دهد كه چه كسى بر او درود           �

.فرستد ذكر كندمي درود �

��������������A: فرمايدمي�رسول اهللا ��%�7��q/	�H���.�~c
�� �!"=-�BIH/%�©,j$ � 
�òc�
������9�/L �9$��H$�J�Z�Bi	���	�.G��IH/%�5~/3� �=-�BYCZ�@���������",�-�!"#����8���1

/%�5~/3�",-M%��$ �9�OQ�P�k	�É �K�23�B¨
*�$ ����	äáäÜRP

بسيار و خيلى زياد بـر مـن درود و صـلوات بفرسـتيد، چـون خداونـد متعـال             

 را نزد قبر من معين كرده، وقتى يكى از مردان امـت مـن بـر مـن درود و         ايهفرشت

اى محمد فالنـى فرزنـد فالنـى در ايـن           : گويدميصلوات فرستاد آن فرشته به من       

.بر تو درود و صلوات فرستادساعت 

���A�������������H/�j1�s��$���!�=-�BM: فرمايدميو همچنين   É �;�1�{�IH/%�©,j$ � 
�òc�
�?,3�IH/%�be�%�&'#�M��É �;�1��:��IH/%O�PQ�k	�É �K�23äáäãRP

روز جمعه بر من درود بسيار بفرستيد، زيرا هر كس در روز جمعه بر من درود             

.شودميه بفرستد، درود او بر من عرض

.خوردمي ـ زمين اجساد أنبياء و پيامبران را ن2


-�������A: فرمايدمي�رسول اهللا �B;*4�ôw�é/\U����-�BM��É �;�1�>q	�1��.0-��!"#
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�k	�É �K�23
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 را آفريـد،    �بهترين روزهاى شما روز جمعه است، در آن روز خداوند آدم            

دمـد، و در    مي) شيپور(و در روز جمعه فوت كرد، و در روز جمعه فرشته در بوق              

 مـن   انسانها خواهد بـود، پـس در ايـن روز بـر     ميمردن تما : اين روز صعقه، يعنى   

درود و صلواتى بسيار بفرستيد، چون درود و صلوات شما بر مـن عرضـه خواهـد         

.شد، و خداوند متعال خوردن جسد أنبياء را بر زمين حرام كرده است

. ـ پيامبران در قبرهايشان زنده هستند3

. ـ نماز پيامبران عليهم السالم در قبرهايشان4

��É �K�2�3	A��{�`��:��`��6�m ����"�/�j1�>+���6Z�O�PQ����k: فرمايدمي�رسول اهللا 
áåÜåRP

.خوانندميپيامبران در قبرهايشان زنده هستند و نماز 

���A�������������C�Z�{�H/�j1�7: و فرمودند Ä�Z�5��	�5/%�H��Y��è��M/�$�\���	O�PQ��>/��	
}
�WRP

 گذشـتم او در قبـرش ايسـتاده بـود و نمـاز       �شب إسـراء از كنـار موسـى       

.خواندمي

 آدم و يحيى و عيسى و يوسف و إدريس و هارون و              با �رسول اهللا مالقات  

.موسى و إبراهيم عليهم السالم
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 از او بهتر است و بر       � در برزخ بخاطر اينكه محمد       �گريه كردن موسى    

.او برترى دارد

 تا اينكه از خداوند در نمازهايى كه بـر     � به رسول اهللا     �نصيحت موسى   

.بندگان خود فرض كرده است تخفيف بطلبد

يرا نمازهاى پنجگانه، پنجاه ركعت بـود كـه خداونـد متعـال بـا درخواسـت           ز[

 آنرا به هيفده ركعت در هر شبانه روز تخفيف داد، ولـى ثـواب آن                �رسول اهللا 

.]باشدميهمان پنجاه ركعت 
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در حاليكـه  :  فرمودنـد �رسول اهللا روايت است كه �از مالك بن صعصعه    

ايه ديوار كعبه بر پهلوى خود خوابيده بودم، ولى در خواب نبودم، فرشت            ءزير سايه 

م را شكافت و قلبم را بيرون آورد، و طشـت طاليـى كـه در آن پـر از                    اهآمد و سين  

ا آب زمزم شستشو داده پر از ايمان كرد، و آنـرا            ايمان بود آورده شد، پس قلبم را ب       

م برگرداند، سپس حيوانى سـفيد رنـگ كـوچكتر از قـاطر و بزرگتـر از خـر         اهبسين

 آن تـا    ءداشت انـدازه  مي كه بر    مينامند آورده شد، هر گا    ميكه كه آنرا براق     ) االغ(

 اينكـه بـه     بيند با هم فاصله داشت، بر آن سوار شدم و جبريل مرا برد تـا              ميچشم  

چـه كسـى   : آسمان دنيا رسيديم، و از دربان خواست تا در را باز كند، آنـان گفتنـد     

: محمد، گفتند: چه كسى با تو است؟ گفت   : من جبريل هستم، گفتند   : هستى؟ گفت 

خوش آمد، بهترين كسى اسـت كـه     : بلى، گفتند : آيا مبعوث و فرستاده شده؟ گفت     

اين پدر  :  را ديدم، جبريل گفت    �رفتم آدم   آمد، پس در را باز كردند، وقتى باال         

تو آدم است، به او سالم كن، به او سـالم كـردم، و جـواب سـالمم را داد، سـپس                      

.اى پيامبر صالح و فرزند نيك خوش آمدى: گفت

سپس مرا باال برد تا اينكه به آسمان دوم رسيديم، و از آنان خواسـت تـا در را                   

چـه كسـى بـا تـو اسـت؟      :  جبريل، گفتند :چه كسى هستى؟ گفت   : باز كنند، گفتند  

خوش آمد، بهترين كسى    : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   : محمد، گفتند : گفت
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است كه آمد، و در را باز كردند، وقتى باال رفتم، يحيى و عيسـى دو پسـر خالـه را               

اين يحيى و عيسى هستند، بر آنها سالم كن، بر آنهـا سـالم كـردم، و                 : ديدم، گفت 

.برادر نيكوكار و پيامبر صالح خوش آمدى: مم را دادند، سپس گفتندجواب سال

چـه  : سپس مرا بطرف آسمان سوم باال برد، و طلب باز كـردن در شـد، گفتنـد                

: محمـد، گفتنـد   : و چه كسى با تو است؟ گفت      : جبريل، گفتند : كسى هستى؟ گفت  

د، و در   خوش آمد، بهترين كسى است كـه آمـ        : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   

اين يوسف است، بر او سالم كـن،        : باز شد، وقتى باال رفتم، يوسف را ديدم، گفت        

برادر نكوكار و پيـامبر صـالح       : پس بر او سالم كردم، جواب سالمم را داد، و گفت          

.خوش آمدى

سپس مرا باال برد تا اينكه به آسمان چهارم رسيديم، و طلب باز كردن در شـد،            

: و چه كسـى بـا تـو اسـت؟ گفـت           : جبريل، گفتند : تچه كسى هستى؟ گف   : گفتند

خوش آمد، بهترين كسى اسـت      : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   : محمد، گفتند 

اين إدريس است، بـر     : كه آمد، و در باز شد، وقتى باال رفتم إدريس را ديدم، گفت            

ر برادر نكوكـا  : او سالم كن، بر او سالم كردم، او جواب سالمم را داد، سپس گفت             

.و پيامبر صالح خوش آمدى

سپس مرا باال برد تا اينكه به آسمان پنجم رسيديم، و طلب باز كـردن در شـد،                  

: و چه كسـى بـا تـو اسـت؟ گفـت           : جبريل، گفتند : چه كسى هستى؟ گفت   : گفتند

خوش آمد، بهترين كسى اسـت      : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   : محمد، گفتند 
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اين هارون است، بر او سالم كن، بـر او  : فتم، گفتكه آمد، و وقتى بطرف هارون ر   

برادر نكوكـار و پيـامبر صـالح        : سالم كردم، و او جواب سالمم را داد، سپس گفت         

.خوش آمدى

چـه  : سپس مرا بطرف آسمام ششم باال برد، و طلب باز كـردن در شـد، گفتنـد          

ـ   : و چه كسى با تو است؟ گفت      : جبريل، گفتند : كسى هستى؟ گفت   : دمحمـد، گفتن

خوش آمد، بهترين كسى است كـه آمـد، و در           : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   

اين موسى است، بر او سالم كن، بـر  : باز شد، وقتى باال رفتم موسى را ديدم، گفت       

ر نكوكار و پيامبر صالح     براد: او سالم كردم، و او جواب سالمم را داد، سپس گفت          

.خوش آمدى

چـه چيـز تـو را بـه      : ذشـتم، گريـه كـرد، گفتنـد       و وقتى از او عبور كـرده و گ        

كنم زيرا پيامبرى بعد از من مبعوث شده كه از امـت            ميگريه  : اخت؟ گفت اندهگري

.و پيروان من داخل بهشت خواهند شدو پيروان او بيشتر از امت 

چـه  : سپس مرا بطرف آسمان هفتم باال برد، و طلب باز كـردن در شـد، گفتنـد            

: محمـد، گفتنـد   : و چه كسى با تو است؟ گفت      : ، گفتند جبريل: كسى هستى؟ گفت  

خوش آمد، بهترين كسى است كـه آمـد، و در           : بلى، گفتند : آيا مبعوث شده؟ گفت   

اين پـدر تـو إبـراهيم اسـت، بـر او        : باز شد، وقتى باال رفتم إبراهيم را ديدم، گفت        

ـ : سالم كن، بر او سالم كردم، و او جواب سالمم را داد، و گفـت              وكـار و  د نكفرزن

.پيامبر صالح خوش آمدى
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بهشت كشف و آشـكار شـد، و        ) درخت كُنار : يعنى(پس بر من سدرة المنتهى      

يكـى از شـهرهاى     ( آب اسـت كـه در شـهر هجـر            ء آنرا ديدم كه مانند كوزه     ءثمره

، وجـود دارد، يعنـى بـزرگ و برگهـاى آن از بزرگـى ماننـد           ) منوره ءنزديكى مدينه 

درة المنتهى است، و چهار رودخانه را ديـدم، دو          اين س : گوشهاى فيل است، گفت   

اى جبريـل؟ ايـن دو      :  آشكار و ظاهر بـود، گفـتم       ء مخفي، و دو رودخانه    ءرودخانه

اما دو رود مخفى، دو رود در جنّت است، و امـا دو رود آشـكار و              : چيست؟ گفت 

.باشدميآنكه در بهشت : ظاهر، دو رود نيل و فرات است، يعنى

اى جبريـل   :  معمـور، گفـتم    ءخانه: معمور آشكار شد، يعنى   سپس بر من بيت ال    

ء كه خداوند در آن همه     ايهخان: يعنى(اين بيت المعمور است     : اين چيست؟ گفت  

 فرشـته   )70,000(، و در هـر روز       )چيزهائيكه در دنيا رخ خواهد داد نوشته اسـت        

.ند دوباره به آن باز نخواهند گشتشوند و وقتى خارج شدميداخل آن 

عرق، و ظرفى از شير، و ظرفى از عسل برايم آوردنـد،            : س ظرفى از شراب، يعنى    سپ

. امت تو بر آن هستيداين فطرتى است كه تو و: ظرف شير را برداشتم، جبريل گفت

 نماز در هر شبانه روز فرض شـد، و در حـال برگشـتن بـه                 )50(سپس بر من    

 داده شده اسـت؟     چه دستورى بتو  :  گذشتم، موسى گفت   �زمين از كنار موسى     

امت : دستور پنجاه نماز در هر شبانه روز به من داده شده است، موسى گفت        : گفتم

، امشـناخته  نماز را ندارند، و بخدا سوگند كه مردم را قبل از تو              )50(تو استطاعت   

، پس بسوى پروردگـارت برگـردد و        امكردهإسرائيل را خيلى خوب بررسى      ى  و بن 
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 امت تو تخفيف دهد، من برگشتم، خداوند ده تاى آنهـا            تقاضا كن تا خداوند براى    

 قبلى خود را تكـرار كـرد،        ءرا كم كرد، و بسوى موسى برگشتم، موسى همان گفته         

من برگشتم، و خداوند ده تاى ديگر آنرا كم كرد، و بسوى موسى برگشتم، موسـى                

 را كـم   قبلى خود را تكرار كرد، من برگشتم و خداوند ده تاى ديگر آن  ءهمان گفته 

كرد، و بسوى موسى برگشتم، با ديگر حضرت موسى همان سخنش را تكرار كرد،              

من برگشتم و خداوند ده تاى ديگر را نيز كم كرد، و دستور ده نماز در شـبانه روز            

به من داده شد، پس برگشتم، موسى باز همـان سـخن خـود را تكـرار كـرد، مـن                     

ده شـدم، بـار ديگـر بسـوى موسـى           برگشتم و در شبانه روز به پنج نماز دستور دا         

بخواندن پـنج نمـاز     : بتو چه دستورى داده شده است؟ گفتم      : گفتى  برگشتم، موس 

امـت تـو اسـتطاعت پـنج نمـاز را           : م، موسى گفت  اهدر شبانه روز دستور داده شد     

ـ   امكردهندارند، و من مردم را قبل از تو تجربه           إسـرائيل را خـوب بررسـى       ى  ، و بن

: پروردگارت برگرد و براى امت خود طلب تخفيف كن، گفتم         م، پس بسوى    اهنمود

 كـه از او حيـا و شـرم دارم، بيشـتر از ايـن          امكردهمن آنقدر از خدا سؤال تخفيف       

 كه از موسى گذشتم منادى   ميكنم، به همين راضى و تسليم هستم، هنگا       ميسؤال ن 

نـدگانم تخفيـف     كـرده و بـراى ب      يم را تنفيذ و تمام    هاهفريض: مرا صدا زد و فرمود    

.دادم
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: ـ نماز بر ميت1

�A����������"��"��/61�T: فرمايدمي�رسول اهللا /�L ��	�M	����/%�5~/j1�_b�	��	��	
��-� ����&'#�B�$�"��a�-�BMÄ�	� ���q1O�PQ�W}
�>/�	RP

مسلمانان بر او نماز بخوانند بطوريكه تعداد آنها بصد       كه گروهى از     ايههر مرد 

.پذيردمينفر برسد و براى او طلب شفاعت كنند، خداوند طلب شفاعت آنها را 

�� �-���������������A: و همچنين فرمودند  ���&'#�¨�I�$ ��	�M	����/%�H~/j1�_b�	��	��	O�P
Q�k	�É �K�23
�BHÄ���$ Ñ»»úRP

از بخواننـد، شـفاعت آنهـا در مـورد او           هر ميتى كه بر او جمعـى از مـردم نمـ           

.شودميپذيرفته 

 كشتن شترى و ءازهانده ـ أُنس و أُلفت گرفتن مرده به برادرش بعد از دفن، ب 2

.تقسيم گوشت آن

وقتى مـرا  :  ذكر كرديم كه گفت�را قبالً در قول عمرو بن العاص      و دليل اين  

 كرده و گوشت آن تقسيم شـود         كه شترى را ذبح    ايهازاندهدفن كرديد دور قبرم ب    

منكر و  : ، يعنى مكث كنيد، تا اينكه به شما أُنس بگيرم و ببينم چگونه رسوالن خدا            

.نكير را جواب دهم

 ـ بعد از دفن بالفاصله براى ميت دعاى مغفرت و تثبيت بكنيم، از عثمان بن  3

شـدند آنجـا   مـي  وقتى از دفن ميت فارغ       �رسول اهللا  روايت است كه     �عفان  
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، زيـرا    براى او تثبيت قول حق بطلبيد      خداوندبراى برادرتان استغفار كنيد، و از       

.اآلن از او سؤال خواهد شد

ده انفاق كرده باشـد، و   كه در زندگى خود وقتى در دنيا بوايه جاريء ـ صدقه 4

الح و نيكوكارى كه برايش دعـا  علم و دانشى كه به مردم ياد داده باشد، و فرزند ص 

.كند

�/��#'&�	��A�������É,y: فرمايدمي�رسول اهللا %�khD� �"���¦ ���	� �#�@�MZ�3
�$��%�1�¥�3�_�$
�
��B���k��1�£>/%�
��BM1��GO�PQ>/�	RP

ءصدقه: شود بجز از سه چيز    ميگويد عمل او قطع     ميوقتى انسان دنيا را وداع      

الح و نيكوكارى كـه     جاريه، يا علم و دانشى كه از آن نفع برده شود، و يا فرزند ص              

.برايش دعا كند

. است كه از طرف فرزندايه ـ صدق5

-�/����!"#����b	�A����H:  گفت �رسول اهللا  كه مردى به     دكنمي روايت   �عايشه  
����/q?��$��+ ���'
��(����������������J��Z�ï��(�%�\bZ��j?�"#���G����	��½�.(-�BbZ�3��b��@

>��O�PQ��/%�w�	RP

زد صـدقه   مـي كنم اگر حـرف     ميمادرم فوت كرده و حرف نزده است، و فكر          

.بلى: رسد؟ فرمودميداد، اگر من برايش صدقه كنم اجر و صدقه به او مي

نــدخداو مســلمانان بــراى مــرده، چنانكــه مي ـ دعــا و اســتغفار كــردن تمــا 6
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: گوينـد مـي آمدنـد و    ) انصـار مهـاجران و  (كساني كه بعد از آنهـا       ) همچنين([

.]ن بر ما پيشي گرفتند بيامرزما و برادرنمان را كه در ايما! پروردگارا

�r	����A������������$�� �]��c�B: فرمايدمي�رسول اهللا و  /$
�T�	r�/$����� ��	
M��:�M�	r	
��	r	�.q�O�PQ� Ch$ �k	�É �K�23
�BW6q$ �{�HÑãÖáRP

هر كس براى مؤمنان استغفار كند، خداوند برايش به تعداد زن و مرد مسـلمان               

.نويسدمياجر و پاداش 

.در راه خدا) سنگر (ميى در مرزهاى اسالزندگ

%�5�/��#'&� A������������B� �.�6���{�z� ��L: فرمايدمي�رسول اهللا /%�>�«�_b�	�.c
�1��!�=-�HCD$ �M��-��	r1
�BM	��D$ �;�1�<#��/�%��$�O�PQ�YF	f$ �B*
 *��RP

در يابد، بجز مـرابط و كسـى كـه          ميهر ميتى با مردنش عمل و كردار او پايان          

سنگر جهاد در راه خداست، كه عمل و كردار او تا روز قيامت رشد و نمو كرده و                  

.يابدميشود، و از فتنه و عذاب قبر نجات ميزياد 
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. ـ شهيد شدن در ميدان جنگ1

�� ���A����J�jU�\b: فرمايدمي�رسول اهللا �%���(a/$�@�����M�-*�J
��{��$���\1
��������������������BC�cm �¤d�$ ��	o�1
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d1
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 خون او گناهانش بخشـيده  ءبا اولين قطره : دشهيد نزد خداوند شش ويژگى دار     

يابد، از وحشت   ميبيند، از عذاب قبر نجات      ميشود، جايگاه خود را در بهشت       مي

شود، بـا حـور عـين ازدواج داده     ميبزرگ قبر در امان است، به زيور ايمان آراسته          

.شودمي هفتاد تن از خويشاوندانش پذيرفته ءشود، شفاعت او در بارهمي

 آمد �رسول اهللاكند كه مردى به نزد مي روايت   �ردى از ياران پيامبر     و م 

A�MZ��6��5: شود، بجز شهيد؟ فرمودمي قبر نازل   ءچرا مؤمنان بر آنان فتنه    : و گفت c
M��-������5/%�¢���$ OPQ�Ë�dÄ��É �;�q:�
�BHÄ���$ ú»RP

.براى آزمايش او برقهاى شمشيرى كه باالى سر او بوده كافى است

: ـ مرزدارى در سنگرهاى جهاد2


#"���������A: فرمايدمي�رسول اهللا �B��	��Z
��(���;���3���	�WU�M/�$
�;�1�®���
����������������"��I�$ �ô��é	�
�B��Zõ�����/%�Y�G�
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Q>/�	RP
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ــده   ســنگر گــرفتن يــك شــبانه روز در راه خــدا از روزه گــرفتن يكمــاه و زن

ن بهتر است، و اگر كشته شد ثـواب و اجـر عملـى كـه انجـام                  نگهداشتن شبهاى آ  

شود، و از عذاب قبر در امان بوده       ميداده و رزق او برايش تا روز قيامت نوشته          مي

.و نجات خواهد يافت

%�5�/��#'&� A���������!�=-�B� �.�6���{�z� �L: فرمايدميو همچنين   /%�>�«�b�	�.c
�1>�
�BM	��D$ �;�1�<#��/�%��$�CD$ �M��-��	r1O�PQ>/�	RP

يابد، بجز سنگردار و مرابط در راه خدا،        مي با مردن او عملش پايان       ايههر مرد 

.يابدميبلكه عمل او تا روز قيامت زياد و افزايش يافته، و از عذاب قبر نجات 

: ـ مردن بسبب مرض شكم3

خالـد بـن    من با سليمان بن صـرد و        : از عبداهللا بن يسار روايت است كه گفت       

مردى بسبب شكم درد فوت كـرد، و فهميـدم كـه            :  نشسته بودم، آنها گفتند    هعرفط

 آنمـرد شـركت كننـد، پـس يكـى از آنهـا              ءخواهند در تشييع جنازه   مياين دو نفر    

	��h���/�D1���A���������ï�C�Z�{�EF��1��/-:  نفرمودند �رسول اهللا آيا  : بديگرى گفت 
�Uó �J�D-�@bZ�3���M1 
��{
���B5/�O�PQf$ �Ë�dÄ��É �;�q:��BYF	úÜ�W}
�BRP

: شـود؟ ديگـرى گفـت   ميكسيكه شكم درد او را بكشد در قبرش عذاب داده ن         

.راست گفتى:  گفتميبلى، و در روايت ديگر آمده كه شخص دو

: تباركء ـ خواندن سوره4

�M���L �H+�§��6?�©���O�PQ��K�2�3	���A���������C�D$ �E F�%:  فرمودند �رسول اهللا 
�k	�É úÑúåRP
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.كندمي تبارك از عذاب قبر جلوگيرى ءخواندن سوره

: ـ مردن شب يا روز جمعه5

���A��������������&'#�M:  فرمودند �رسول اهللا É �M�/�$�
��M���É �;��1���p�>/�	��	��	
CD$ �M��-�<��?�� ���Z
O�PQ �K�23
�BYF	f$ 
�B�|��k	�ÉÑ»ñãRP

ر اينكـه خداونـد او را از        رود مگـ  ميهيچ مسلمانى روز يا شب جمعه از دنيا ن        

.كندمي قبر حفظ ءفتنه
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كنى؟مي ـ آيا نماز صبح را هر روز با جماعت در مسجد ادا 1

كنى؟مي ـ آيا بر تمام نمازهايت با جماعت در مسجد محافظت 2

؟ايه ـ آيا امروز چيزى از قرآن را خواند3

كنى؟ميكار و اوراد بعد از هر نماز مواظبت  ـ آيا بر اذ4

كنى؟مي قبل و بعد از هر نماز محافظت ء ـ آيا بر سنتهاى راتبه5

خوانى؟ميدانستى چه مي ـ آيا امروز در نماز خاشع و خاضع بودى و 6

 ـ آيا امروز مرگ و قبر را بخاطر آوردى؟7

ياد آوردى؟ ـ آيا آخرت و روز قيامت و اهوال و سختيهاى آنرا ب8

 تا تو را به بهشت داخل كنـد؟ زيـرا   ايه ـ آيا از خداوند سه بار مسئلت كرد  9

بـار  : كسيكه از خدا سه بار مسئلت كند تا او را به بهشت داخل كند، بهشت گويـد           

.)1(الهى او را به بهشت داخل كن

؟ زيرا هر كس اينـرا انجـام  ايه ـ آيا سه بار بخدا از آتش جهنم پناه خواست 10

.]در پاورقى سابق ذكر شد[.ت بدهبا الهى او را از جهنم نجا: دهد، آتش جهنم گويد

É ���/U���@��*��>(�/$ ����BM	���É �� �Jo��É,y�MI	� �É �b�$�Z�B��A���������M: دند فرمو �اهللازيرا رسول   )1(
����������$ �b$�Z�B� �	�É,y����$ ��	���î�� ��	
�@������$ ��	���G��>(/$ OPQ������k	��É �K�2�3
�BYF	f$ »äÑäPR

خـدايا او را بـه بهشـت داخـل كـن، و      : هر كس سه بار از خدا بهشت را مسئلت نمايد، بهشـت گويـد        

. بخود پناه دهدايا او را از دوزخخ: كسيكه سه بار از دوزخ بخدا پناه ببرد، دوزخ گويد
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؟ ايه خواند� ـ آيا چيزى از احاديث رسول اهللا 11

؟ايه ـ آيا در مورد دورى از همنشينان بد، فكر كرد12

 تا از خنده و شوخى زياد پرهيز كنى؟ايه ـ آيا تالش كرد13

؟ايهدا گريه كرد ـ آيا امروز از ترس خ14

؟ايه ـ آيا اذكار صبح و عصر را خواند15

؟ايه ـ آيا امروز از گناهانت استغفار نمود16

�رسـول اهللا  تا شهيد شوى؟ زيرا ايه ـ آيا از خداوند با صداقت خواست 17

#"�	����%/�A�������������5: فرمودند�` �(�a$ �Jõ���	�� ���/��BX�j��©*�(a$ �� �Jo���	

�� �-O�PQ}
�>/�	�WRP

كسيكه از خداوند با صداقت شهادت طلب كند و بخواهد شهيد شود، خداوند             

.رساند اگر چه بر فراش و لحاف خود بميردمياو را به منازل شهداء 

 تا خدا قلبت را بر دين خود ثابت و استوار نگهدارد؟ايه ـ آيا دعا كرد18

؟ايها دعا كرد و در اين ساعتهايه ـ آيا ساعت اجابت را غنيمت شمرد19

 تا اينكه از آن امور دين بياموزى؟ايه جديدى خريدمي ـ آيا كتاب اسال20

، زيرا با هـر اسـتغفار بـراى    ايه ـ آيا براى مردان و زنان مؤمن استغفار كرد  21

.])73 ( صهمراجعه شود ب [.رسدميزنان و مردان مسلمان به تعداد آنها بتو ثواب 

م كه خدا بتو عطا فرموده است سپاسگذارى كرده و  ـ آيا بخاطر نعمت اسال 22

؟ايهحمد و ستايش او را بجا آورد
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 ـ آيا بخاطر نعمت چشم و گوش و سـاير نعمتهـا كـه بتـو ارزانـى داشـته        23

؟ايهسپاسگذارى نمود

؟ايه ـ آيا امروز به فقراء و محتاجين صدقه داد24

 تا بجز بخـاطر  ايه نمود؟ و تالشايه ـ آيا خشم بخاطر خودت را رها كرد 25

خداوند در موارد ديگر خشمگين و عصبانى نشوى؟

؟ايه ـ آيا از تكبر و فخر و خودخواهى پرهيز نمود26

.ايه ـ آيا بخاطر خدا برادر دينى خود را مالقات نمود27

 ـ آيا برادر و قومان و خويشان و كسانيكه با آنها رفت و آمـد دارى بطـرف    28

؟ايهاسالم دعوت كرد

؟ايهآيا از آنها اطاعت كرد: ؟ يعنىايه ـ آيا فرمانبردار پدر و مادر بود29

$�: ايه ـ آيا بتو مصيبتى وارد شده و گفتـ  30 ¯ΡÎ)¬!!$ ¯ΡÎ) uρÏµ ø‹s9Î)tβθ ãè Å_≡u‘�P) البقـره :

.)1(]!گرديم و به سوى او بازمى؛ما از آن خدائيم[).156

؟ياه ـ آيا امروز اين دعا را خواند31

���(!�=-�B�/���k���{�5�:�B`H��.c�{�>c	�� A������������]Ä�jL:فرمايد مي �اهللارسول) 1(:��kGf��$O�P
Q��E��q��*���kG ��@�������Ç1��:�H��6$m �w�D¼�B]�h$ �>/q$ äñÖPR    ـ ك از شـما در همـهء چيزهـا      هـر ي

شـد، زيـرا حتـى ايـن از         ، اگـر هـم در پـاره شـدن بنـد كفـش او با               �إنا هللا وإنا إليه راجعـون     �: بگويد

.شود مصيبتهاست كه بر انسان وارد مي
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دانـم و  ميبرم از اينكه دانسته بتو شرك ورزم، و از آنچه كه ن        ميبتو پناه   ! خدايا

.طلبمميدهم از تو طلب مغفرت و بخشش ميانجام 

.كندمييكه اين دعا را بخواند، خداوند شكر كوچك و بزرگ را از او دور كس

*��U4
TL��$ �E������� �"���� �%P
/%
���8����6��5/%�>/�
�� �5/3
7 Wòc�7���/�?�>/�
��623
��$4�5P

:انيد به آدرس زير تماس بگيريدتوميبراى ارتباط با مترجم 
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