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 Қиёмати суғро ва аломатҳои қиёмати кубро, қисми севум: Берун 

омадани Руҳ 

 

 

Фасли севум: Берун омадани Руҳ, парвоз ба суи малакути аъло 

аст 

 

Имом Муслим аз ҳазрати Абуҳурайра (р.з) чунин нақл мекунад: 

Ҳаргоҳ руҳи муъмин берун ояд ду фаришта ба истиқболаш меоянд ва 

онро ба суи осмонҳо боло мебаранд. 

Ҳаммод мегӯяд: Абуҳурайра дар бораи бӯйи хушу поки руҳи 

муъмин сухан гуфт ва суҳбат аз мушк ба миён омад, фармуд: Сокинони 

осмон дар бораи руҳи муъмин мегуянд: Руҳи покизае аст, ки аз тарафи 

замин омадааст, раҳмати Худованд бар ӯ ва бар ҷасаде ки  дар он сукно 

гузидаед фуруд ояд. Онгоҳ фаришта руҳро назди Парвардигор боло 

мебарад ва ҳангоми расидан, Парвардигор ба ӯ хитоб намуда 

мефармояд: Ин руҳро ба биҳишт бибаред ва онро барои ҳамеша зинда 

бигзоред. 

Фармуд: Ҳаргоҳ руҳи кофир берун равад - Ҳаммод мегуяд: 

Абуҳурайра аз бӯйи бад ва малъун будани руҳи кофир сухан гуфт: - 

Аҳли осмон мегуянд: Руҳи нопоке аст, ки аз тарафи замин омада аст, 

Ровӣ мегуяд: Худованд мефармояд: Онро барои ҳамеша ба дӯзах 

бибаред. 
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Расули Худо дар ҳадиси Бароъ дар бораи ҳурмат ва каромати 

руҳи муъмин баъд аз берун омадани он аз ҷасад, сухан гуфтааст ва 

мефармояд: 

Фариштагони поки Худованд бар ин руҳи покиза дуруд мефиристанд, 

дарҳои осмон барои ӯ боз карда мешаванд ва дар кафанҳои хӯшбӯйи 

биҳишт кафан дода мешавад ва бӯйи хуш ки беҳтару бартар аз бӯйи 

мушк аст аз он ба машом мерасад. Сипас Фариштагон онро бо 

эҳтироми хос ба осмонҳо мебаранд ва дари осмонҳо барои ӯ боз карда 

мешавад.  Аммо руҳи нопок вақти берун омадан мавриди лаънату 

нафрини фариштагон қарор мегирад ва дарҳои осмонҳо бар рӯйи он 

баста ва ҳар гуруҳи аз фариштагони худованд бар даре аз дарҳои осмон 

истода аз ворид шудани он пешгири мекунанд. Сипас он руҳи нопок 

дар кафане аз кафанҳои дӯзах гузошта мешавад ва бӯйи бисёр баде ки 

фариштагонро озор медиҳад аз он руҳ баланд мешавад. Вақте ба суи 

осмонҳо боло меравад ва дари осмонҳо ба рӯйи он кушода намешавад 

ва аз баланди ба суи замин партоб мешавад. 

Дар ҳадиси ҳазрати Бароъ ки Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ 

бар ӯ бод) дар он аз мунтақил шудани инсон аз марг ва рафтан ба суи 

барзах сухан фармуд, чунин омадааст: Вақте руҳи муъмин берун меояд 

то фариштагони руи замин ва осмонҳо дар ҳаққи он дуъои мағфирату 

бахшиш кунанд. Дарҳои осмонҳо барои он кушода мешаванд. 

Нигаҳбонони ҳар даре аз дарҳои осмон аз Худованд мехоҳад то ин руҳ 

аз дари ӯ убур дода шавад. Вақте фариштаи марг онро қабз мекунад 

барои як лаҳза дар дасти ӯ гузошта намешавад, балки билофосила 
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фариштагон онро мегиранд ва дар кафан ва хушбуиҳои биҳишт 

мегузоранд. 

     Мафҳум ва маънои ин ояти шариф ин аст: 

ۡتهُ ﴿ ل َناُتَوَفَّ مُُۡر س  ونََُُلَُُوه  ِّط  َفر   [١٦: االنعام] ﴾٦١ُي 

“Фиристодагони мо (аз миёни фариштагони дигар ба суроғи ӯ 

меоянд) ҷони ӯро мегиранд, ва (фариштагони гуруҳи аввал ва 

фариштагони гуруҳи дуввум ҳеҷ кадоми онҳо дар маъмурияти худ) 

кутоҳи намекунанд”. 

(Сураи Анъом ояти 61) 

Ва беҳтарин бӯйи хуше ки дар руи замин дида мешавад аз он ба 

машом мерасад, Фариштагон онро ба суи осмонҳо боло мебаранд ва аз 

канори ҳар гуруҳе аз фариштагон бигзарад, онҳо мегуянд: Ин руҳи 

покиза аз они чи касе бошад? Фариштагон дар ҷавоб мегуянд: фалони 

фарзанди фалонӣ аст. (Бо беҳтарин номе ки дар дунё дошта буд ёд 

мекунанд) 

Вақте ба наздиктарин осмон мерасад, дарро мезананд, дар боз 

карда мешавад ва гуруҳи махсусе аз фариштагони ҳар осмон то осмони 

дигар онро ташйиъ мекунанд то ба осмони ҳафтум мерасад. Худованди 

мутаъол хитоб ба он мефармояд: Номи бандаи манро дар радифи 

ъиллийин бинависед. 

ۡدَرىَٰكَُُوَما ُ﴿      
َ
ِّيُّونََُُماُأ ۡرق وم ُُكَِّتٰب ١٩ُُُعِّل  ه ٢٠ُُُمَّ ب ونَُُيَۡشَهد  َقرَّ  [١٦  ،٦١: املطففني] ﴾٢١ُٱلۡم 
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“Ту чи медони ки "ъиллийин" чи ва чигуна аст? китоби 

навишташудае аст (ки нишондор ба аломатҳои мушаххас буда ва 

навиштаҳои хоно ва гуё аст) ки фариштагони муқарраб (барои 

навиштани матолиб) онро мушоҳида мекунанд”. 

(Сураи Мутаффифин оятҳои 19 -21) 

Номи ӯ дар радифи ъиллийин навишта мешавад ва баъд 

мефармояд: Ин руҳро ба замин баргардонед, чун ман инсонҳоро аз 

замин офаридаам ва ба онҷо бармегардонам ва бори дигар онҳоро аз 

замин берун хоҳам овард. 

Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) дар бораи руҳи 

нопок, ки аз ҷасади кофир берун меояд, чунин мефармояд: Так таки 

фариштагони замину осмон онро лаънат мекунанд, дарҳои осмон бар 

рӯйи он баста мешавад. Нигаҳбонони ҳар дар аз Худованд мехоҳанд, ки 

ин руҳро аз дари онҳо убур надиҳанд. Фариштаи марг вақте онро қабз 

мекунад, ҳатто як лаҳза ҳам дар дасти ӯ гузошта намешавад, балки 

онро мегиранд ва дар порчаи оташин кафан мекунанд, бадтарин бӯйи 

бади руйи замин аз он ба машом мерасад. Фариштагон онро ба суи 

осмонҳо мебаранд, аз канори ҳар гуруҳи аз фариштагон ки бигзарад, 

савол мекунанд: Ин руҳи нопок азони чи касе бошад? Фариштагон 

мегуянд: Фалони фарзанди фалони аст, (бо бадтарин номе ки дар дунё 

дошт аз ӯ ёд мекунанд) Ва вақте ба осмони дунё (наздиктарин осмон) 

бирасанд, барои он руҳи кофир дарро мезананд, Дарҳои осмон бар 

рӯйи он кушода намешавад. Дар ин лаҳза Расули Худо (Салому дуруди 

Аллоҳ бар ӯ бод) ин оятро тиловат фармуд: 
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ِّينَُُإِّنَُّ﴿ ب وا ُُٱَّلَّ وا ُُتََٰيٰتَِّناأَِبَُكذَّ مُُۡت َفتَّحُ َُلَُُعۡنَهاَُوٱۡستَۡكََب  ُُلَه  بَۡوٰب 
َ
َما ءُُِّأ ل ونََُُوَلُُٱلسَّ ُُٰٱۡۡلَنَّةَُُيَۡدخ  ُٱۡۡلََمل ُُيَلِّجََُُحّتَّ

ُ ُ َُسم ُُِّفِّ َِّكُُٱۡۡلَِّياطِّ ۡجرِّمِّيَََُُنۡزِّيَُوَكَذٰل  [٠٤: االعراف] ﴾٤٠ُٱلۡم 

“Дарҳои осмон бар рӯи касоне, ки оёти Моро 

дурӯғ  шуморидаанд ва аз онҳо саркаши кардаанд, кушода нахоҳад 

шуд ва ба биҳишт дохил нахоҳанд шуд, то он гоҳ, ки шутур аз сӯрохи 

сӯзан бигзарад. Ва муҷримонро инчунин ҷазо медиҳем!”. 

(Сураи Аъроф ояти 40) 

Худованд мефармояд: Номи ӯро дар поинтарин макон дар 

рӯйхати аҳли дӯзах бинависед. Сипас мефармояд: Бандаи манро ба 

замин баргардонед, чун ман ваъда кардам, ки инсонҳоро аз замин 

биофаринам ва ононро ба замин баргадонам ва бори дигар ишонро аз 

замин берун биёварам. онгоҳ руҳи кофир аз осмони ҳафтум ба гунае ба 

суи замин андохта мешавад, ки дар лоша қарор гирад. Сипас Расули 

Худо ин оятро тиловат фармуданд: 

ُُِّي ۡۡشِّكَُُۡوَمن﴿  ِّٱّللَّ َماُب نَّ
َ
َما ءُُِّمِّنََُُخرَُُّفََكأ هُ ُٱلسَّ ۡيُ َُفتَۡخَطف  وُُۡٱلطَّ

َ
ِّهَُُِّتۡهوِّيُأ ِّيحُ ُب ُُٱلر  يقُ َُمََكنُ ُفِّ :  احلج] ﴾٣١َُسحِّ

١٦] 

“Рӯйовардагон ба Худо бошед ва ширк наёвардагон ба ӯ  ва ҳар 

кас, ки ба Худо ширк оварад, чун он касест, ки аз осмон фурӯ афтад ва 

паррандае ӯро бирабояд ё бодаш ба маконе дур андозад”. 

(Сураи Ҳаҷ ояти 31) 

Ибни Моҷаҳ аз Абуҳурайра нақл мекунад, ки Расули Худо 

(Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) фармуданд: 
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يِِّب الَْميُِّت ََتُُْضُهُ الَْمََلئَِكُة ) ََسِد الطَّ
ْ

يِّبَةُ ََكنَْت ِِف اْل يَّتَُها انلَّْفُس الطَّ
َ
فَإَِذا ََكَن الرَُّجُل َصاِِلًا قَالُوا اْخُرِِج أ

بِِْشِي بَِرْوٍح َوَرْْيَاٍن َوَربٍّ َغْْيِ َغْضَباَن فَََل يََزاُل ُيَقاُل لََها َذلَِك َحَّتَّ ََتُْرَج ُثمَّ ُيعْ  اْخُرِِج ََحِيَدةً وَ 
َ
َرُج بَِها إََِل أ

يَِّبِة ََكنَْت ِِف  َماءِ َفُيْفَتُح لََها َفُيَقاُل َمْن َهَذا َفَيُقولُوَن فََُلٌن َفُيَقاُل َمرَْحًبا بِانلَّْفِس الطَّ ِِ ََحِيَدةً السَّ ُخ
ْْ يِِّب ا ََسِد الطَّ

ْ
 اْل

بِِْشِي بَِرْوٍح َوَرْْيَاٍن َوَربٍّ َغْْيِ َغْضَباَن فَََل يََزاُل  وَ 
َ
ُ َعزَّ  أ َماءِ الَِِّت فِيَها اَّللَّ ُيَقاُل لََها َذلَِك َحَّتَّ يُنَْتََه بَِها إََِل السَّ

َبِيِث اخْ  ََسِد اْلْ َبِيَثُة ََكنَْت ِِف اْلْ ُتَها انلَّْفُس اْلْ يَّ
َ
وُء قَاَل اْخُرِِج أ بِِْشِي  ُرِِج َذِميَمًة وَ وََجلَّ َوإَِذا ََكَن الرَُّجُل السُّ

َ
أ

مَ  وَ ِِبَِميٍم  ْزَواٌج فَََل يََزاُل ُيَقاُل لََها َذلَِك َحَّتَّ ََتُْرَج ُثمَّ ُيْعَرُج بَِها إََِل السَّ
َ
اٍق َوآَخَر ِمْن َشْْكِِه أ اءِ فَََل ُيْفَتُح لََها َغسَّ

 َ
ْ

َبِيَثِة ََكنَْت ِِف اْل َََّها ََل ُفْفَتُح َفُيَقاُل َمْن َهَذا َفُيَقاُل فََُلٌن َفُيَقاُل ََل َمرَْحًبا بِانلَّْفِس اْلْ
إِ
َبِيِث ارِْج ِي َذِميَمًة فَ

ْ
َسِد اْل

َماءِ ُثمَّ تَِصْيُ إََِل الَْقْبِ  َماءِ َفُْيَْسُل بَِها مِْن السَّ بَْواُب السَّ
َ
) ابن ماجه يف سننه, واألبلاين يف صحيح جامع الصغري  (لَِك أ

2/961) . 

“Фариштагон назди майит меоянд, агар шахс дар ҳоли сакарот 

инсони солеҳ бошад, ба ӯ хитоб намуда мегуянд: Эй руҳи покизае ки 

дар ҷасади покиза ҳасти берун биё ва равҳу райҳони биҳишт ва 

розигии Парвардигорро ба ту табрик мегуем. Фариштагон то берун 

баромадани руҳ ин калимаҳоро барои майит замзама мекунанд. Баъд 

аз берун омадан ба осмонҳо бурда мешавад, Дари осмонро мекубанд, 

Суол мешавад: Кист ки дарро мезанад? Мегуянд: Фалонӣ аст, Дар 

ҷавоб мегуянд: Хӯш омади эй нафси покиза, эй ки дар ҷасади покизае 

буди ворид шав дар ҳоле ки мавриди ситоиш ҳасти ва башорати равҳу 

райҳон  ва хушнудии Парвардигор бар ту бод. Ин калимаҳо ҳамеша 

барояш гуфта мешавад, то ба осмоне мерасанд, ки Худованд бар он 

қарор дорад 1, Вале агар шахси дар ҳоли сакарот инсони баде бошад, 

                                                           
1 - Мақсад ин нест, ки осмон бар Худованд муҳит аст ва Худовандро муҳосира 

кардааст, Худованд аз чунин чиз пок ва мубарро аст, балки Худованд болои 
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Фариштаи марг ба ӯ мегуяд: Эй руҳи нопок, ки дар ҷасади нопок ҳасти, 

берун биё, дар ҳоле ки шоистаи маломат ҳасти, оби ҷушон ва бадбӯй 

дар интизори ту аст ва чизҳои монанди он низ дар камини ту 

нишастаанд, то туро азобу шиканҷа диҳанд. Ин калимаҳо ҳамеша 

барояш гуфта мешаванд, то инки он руҳи нопок аз ҷасад ӯ берун 

биёяд. Сипас он руҳи нопок ба осмонҳо бурда мешавад ва барои 

талаби боз кардани дар мешавад. Пурсида мешавад: Ин руҳи ки аст? 

Гуфта мешавад: Фалонӣ аст. Гуфта мешавад: Бисёр номаймун аст ин 

руҳи нопок, ки дар ҷасади нопоке будааст, Дар ҳоле ки мавриди 

маломат қарор гирифта аст бояд ба ҳамонҷо баргардад, ки омадааст, 

ҳеҷ даре ба хотири ӯ кушода намешавад, аз осмон баргардонида ва ба 

қабр фиристода мешавад. (Сунани ибни Моҷаҳ, Албони дар Саҳеҳ ал-

ҷомеъ ас-сағир 2/169) 

  

                                                                                                                                                                                     

осмонҳо аст ва аз махлуқоти худ ҷудо аст. Худованд дар бораи курсии худ 

мефармояд: 
عَُُ﴿ يُّهُ َُوسِّ رۡسِّ َمَٰوٰتُُِّك  ۡرَضُ ُٱلسَّ

َ
 [  ١٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥َُُوٱۡۡل

 (Курсии ӯ осмонҳо ва заминро дар бар дорад.) ( Сураи Бақара ояти 255). Расули 

Худо (салому даради Аллоҳ бар ӯ бод) мефармояд: Осмонҳо дар баробари курсӣ 

монанди як ҳалқае аст, ки дар як дашти паҳновар афтода бошад, Боз азамату 

бузургии Курсӣ дар баробари азамати Арш монанди ҳалқае аст, ки дар як дашти 

бисёр паҳноваре афтода бошад. 
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