
 

 )) آشنايي با عقايد اسالمي (( 

 

 

 

 (2عقيده )
 

 

 

 
 

 تدوين و تقديم : 
 فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر موسسه 

 



1  

 

 فهرست مطالب

 
                                            5                                                                                 مقدمه

                                     5                            ريدگار جهان                          ناخت آفش

                           6                                  آيات خداوند در عالم حشرات           

                           10                              آيات خداوند در عالم حيوانات             

                                                 12                                 سخن                                   واپسين

 11              ؟                         هدف از آفرينش جهان چيست

 11                          ت ؟            هدف از آفرينش انسان چيس

 11                                م كلي عبادت                            مفهو

 16                                                             ايمان به فرشتگان

 16                                               و سرشت فرشتگان طبيعت

 11                                                                تگانفرش تعداد

 11                                         فرشتگان و وظايف آنها اصناف

 11                                                و مراقبان آدميان ماموران

 20                                                       به فرشتگان ايمان اثر

 



2  

 

                 20                                                               پيامبر كيست ؟  

 21                                              اخبار غيبي از زبان پيامبر   

 21                                                               وحي چيست ؟  

 21                                                 در زمينه ي علوم تجربي  

 21                                          يدر زمينه ي بيان اخبار غيب  

                                                                                                                      03                                              ايمان به آخرت  
 10                         ايمان به آخرت                                        

         12                             احوال آدميزاد پس از مرگ                  

    11                                                                    عذاب قبر    

    11                                عالم برزخ                                         

      15                             هستي                              عالم پايان   

      15                                عالئم ساعت موعود                          

        13                                   وقوع ساعت موعود                       

     13                                       دميدن در صور                          

   10                               دميدن در صور براي بار دوم              

 11                                           حشر آدميان                         

 12                                                نامة اعمال                        



3  

 

  12                                                           مجرمان  سيماي    

      11                                               آغاز محاكمه و محاسبه     

   15                                     صفت ميزان                                

  16                                     قصاص                                         

    16                                            راط                           پل ص   

     11                               ورود به دوزخ                                    

       11                                 روز فصل و جدايي                           

         11                                             د نيكوكاران به بهشت ورو   

      11                                      حوضهاي بهشت                         

        13                                 كاخها و اتاقهاي بهشت                    

        13                                 هاي بهشت           درختان و ميوه    

      51                                 غذاهاي بهشت                                 

      51                          نوشابه هاي بهشت                                  

         52                                          جواهرات و لباسهاي بهشت    

       52                                   كشاورزي در بهشت                      

      51                                          وسايط نقلية سواري               

      51                                     بازار هاي بهشت                          

  51                                       آتش جهنّم                                



4  

 

   51                                                 طبقات دوزخ                   

    56                                  اوصاف دوزخ                                  

    51                                        اوصاف اهل دوزخ                     

 51                                      غذا و نوشيدنيهاي اهل دوزخ     

 53                                گفتگوي اهل بهشت و جهنّم             

      53                                            اهل دوزخ         اري يلب ط   

      61                                                              خاتمه     

 62                                                                             منابع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 وَ دٍمَّحَا مُنَي ِّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ينَمِالَعَالْ ب ِّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ينعِجمَاَ هِاعِتبَاَ وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ

وجود عشق و محبت  ،از مهمترين صفات بارز شخص مومن       

ان و رساندن پيام هدايت خداوند رحمان به آنان است. قلبي به همگ

و نجات مردمان از ظلمت و گمراهي و هدايت به سوي نور و ايمان 

وظيفه ي اساسي خود مي داند . لذا بر خود الزم دانستيم تا اين 

 مختصر را به نوجوانان عزيز تقديم داريم . 

با عقايد  آشنا كردن نوجوانان ،هدف از تدوين اين رساله       

و رسوخ اين عقيده در دل درون آنها است تا انساني يكتا  ،اسالمي 

پرست بار آمده و  با فطرت پاك اسالمي پرورش يابند . اميد است 

مورد  استفاده ي خوانندگان محترم واقع شده و ما را از دعاي خير 

 خود محروم ننمايند .

 
 موسسه ي فرهنگي قرآن و سنت نبوي روانسر
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 ت آفريدگار جهانشناخ
در پيرامون هوا و امواج راديويي و تلويزيوني موجودات بسياري       

گرچه يقين صد درصد به وجود آنها داريم ، امّا  د ،ما وجود دارن

حواس پنجگانه ) بينايي ،  زهرگز آنها را بطور مستقيم با يكي ا

ز روي ابلكه ، ( احساس نكرده ايم  المسه شنوايي، چشايي ، بويايي و

بايد خداوند را هم مانند  مي شناسيم ،شانه هايشان آنها را آثار و ن

او به و نشانه هايش شناخت و  ، آثار از طريق آيات ،اينگونه امور

 .، نه از طريق مشاهده و به كمك حواس پنجگانه  ايمان داشت

 

 و نشانه هاي خداوند در عالم موريانه آيات  -1
 ي شناخته شده توسط دانشمندان نوع حشره 033333از ميان      

 را معرفي مي نمائيم : موريانه، فقط به  اختصار نحوه ي زندگي 

موجودي است كه در زير زمين و در جاي نمناك  موريانه      

زندگي مي كند و در برابر آفتاب به علت نازكي پوست زود هالك 

مي شود و موجودي نابيناست ، در حالي كه خانه ي او از 

مي سازد رين خانه هاي روي زمين است و آن را با سيماني محكمت

كه بمب هاي معمولي قادر به تخريب آن نمي باشند كه گاهي 

متر مي رسد و بيشتر در افريقا و استراليا  21ارتفاع اين خانه ها به 
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زندگي مي كنند ، معموالً در هر شهر)النه( حدود دو ميليون 

باهم زندگي مي كنند و نظم و تمدني موريانه به صورت اجتماعي 

 ر هيچ موجود متمدني ديده نمي شود كه در شهر آنها حاكم است د

 از جمله :

كارگران : موريانه هاي نابينايي هستند كه كار ساختن بناي  -2

شهر و مرمت آن به عهده ي آنها است . اين موريانه ها خاك 

كنند و با آن  مي رين زمين را با آب دهان خود تركيبطبقات زي

محكمترين سيمان جهان را مي سازند و ساختمان شهر را با آن باال 

 مي برند .

مأموران تهويه : با توجه به اينكه موريانه ها نمي توانند در دماي  -1

درصد زندگي  88تا  89درجه ي سانتيگراد و رطوبت  03كمتر از 

 كانالها و ريق كشيدنبنابراين عده اي از موريانه ها از ط ،كنند 

شيوه هاي بسيار پيشرفته ي مهندسي ، مسئول تنظيم درجه 

مي داشتن و جلوگيري از نوسانات آن حرارت و رطوبت و ثابت نگه 

باشند ، زيرا اگر مقدار رطوبت به اندازه ي چند درصد پايين بيايد 

ساعت موريانه ها خواهند مرد . آنها همچنين  23الي  5در مدت 

 2133ون موريانه ي داخل شهر بايستي روزانه براي تنفس دو ميلي

 گالن گازكربنيك خارج نمايند . 143ليتر هواي تازه وارد شهر و 
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مأمورين رفت و روب شهري : اين عده كيسه اي در زير شكم  -0

در را دارند كه زباله ها را در آن جاي مي دهند همين كه پر شد آن 

 د .مي ريزن است ، محيطي كه مخصوص زباله داني

شيميدانها : اين عده يك رشته اعمال شيميايي روي زباله ها  -4

 .اي مطبوع و مفيد تبديل مي نمايندانجام مي دهند و آن را به غذ

طوري طراحي  مهندسين عمران : مهندسين نقشه ي شهر را -5

كرده اند كه همه ي خيابانهاي شهر به مركز شهر كه كاخ سلطنتي 

شوند و خيابانهاي پر رفت و آمد را به در آنجا واقع است وصل مي 

صورت دو طرفه طراحي كرده اند ، يكي براي رفت و ديگري 

مختص برگشت است . همچنين در بين راه گاراژهايي براي 

 استراحت كارگران ترتيب داده اند .

مأموران تغذيه : شهر موريانه يگانه شهري است كه غذا بطور  -6

د و هر موريانه اي كه گرسنه مساوي ميان همگان تقسيم مي شو

باشد موريانه ي ديگر بالفاصله از غذايي كه در معده دارد مقداري 

به او مي دهد ، در نتيجه در جوار موريانه هاي سير موريانه هاي 

 گرسنه وجود ندارند و كشور آنها فقير و ثروتمند ندارد .

      مأمورين تغذيه مي توانند با غذاهاي خاصي كه به ملكه      

مي خوارانند نسل آينده را سرباز ، كارگر ، شاهزاده و يا حتي داراي 

 بال و چشم نمايند . 
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 49333پرستاران : ملكه در فصل تخمگذاري در هر شبانه روز  -0

تخم مي گذارد كه كار نگه داري از تخم و نوزادان بر عهده ي اين 

 عده از موريانه ها مي باشد . 

ين عده نگهبانان و مدافعان شهر در مقابل تشكيالت لشكري : ا -9

 حمالت احتمالي دشمن و باالخص مورچه ها مي باشند .

پليس : در شهر موريانه فرد تنبل ، بيكار و مريض نخواهي يافت  -8

، چون مريض با پاي خود به بخش گورستان مي رود و در آنجا جان 

دام مي مي سپارد و افراد تنبل هم توسط پليس شهر دستگير و اع

 شوند ، و در واقع شهر موريانه يگانه شهري است كه ولگرد ندارد . 

مهندسي ، يا  كدام دانشكده ي افسري ،راستي موريانه ها در      

ديده اند؟ و يا آن پرستاري آموزشهاي الزم را  يا وعلوم پايه ، حقوق 

كدام استاد است كه  آنها را اين چنين در راستاي منافعشان ارشاد 

هستي ه يقين كسي جز اهلل ، آفريننده راهنمايي كرده است ؟! ب و

و راستي كدام شخص عاقل و دانا است با ديدن اين همه  نيست .

نشانه در عالم اين حشرات ، در مقابل علم و تدبير آفريننده هستي 

 سر خضوع فرود نياورد ؟!
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 شتر آيات و نشانه هاي خداوند در عالم -2
وع گونه ها در عالم حيوانات ، براي اهل دقت و با توجه به تن      

 بصيرت  اشاره اي مختصر كافي است.

شتر حيواني است كه در مناطق گرم و خشك زندگي     شتر :  

مي كند و طوري آفريده شده است كه با نوع آب و هوا ، وضعيت 

جوي ، پوشش گياهي و .... محيط كويري كامالً هماهنگ و سازگار 

س  همه ي مشكالت چنين محيطي بر آمده است ، از است . و از پ

 جمله :

معموالً بيابانها و كويرها ، خشك ترين و كم  مشكل كم آبي : - 

آب ترين مناطق جهان مي باشند كه زيستگاه اصلي شتر است و با 

وجود خشك بودن و كم آب بودن اين مناطق ، شتر مطمئن ترين 

ون در بدنش ميلياردها وسيله ي مسافرت در اين نواحي است ، چ

سلول وجود دارند كه در هنگامي كه شتر آب مي نوشد اين سلولها 

چندين برابر انبساط مي يابند و در خود آب ذخيره مي كنند . 

همچنين سلولهايي در بدن شتر وجود دارند كه مي توانند از 

علفهاي خشكي كه شتر مي خورد آب تهيه كنند ، بنابر اين شتر با 

ر داشتن اين ذخيره ي آب ، قادر است  در گرماي شديد و در اختيا

 سوزان كوير چندين روز بدون آب راهپيمايي كند .



11  

 

شتر هنگامي كه در بيابانهاي خشك براي  مشكل كمبود غذا : -

مدت طوالني راهپيمايي مي كند و غذا و علفي در آنها يافت نمي 

همچون شود ، از چربي و غذاي ذخيره شده در كوهان خود كه 

 توشه ي راه بر پشت دارد ، استفاده مي كند .

: در هنگام طوفان شديد شن در  مشكل مسافرت در طوفان -

بيابانها ، همه ي موجودات زنده از حركت و ادامه ي سفر باز      

مي مانند ، امّا شتر بر خالف ساير موجودات زنده ، بجاي يك پلك 

مخصوص روزهاي  دو پلك چشم دارد كه يكي از اين دو پلك

طوفاني است كه شتر در مواقع طوفان با بستن آن از ورود شن و 

 خار و خاشاك به چشم خود جلوگيري مي كند و به راحتي به 

 مسير خود اد امه مي دهد . 

: شتر با وجود ناپديد شدن راه در اثر طوفان  مشكل راه يابي -

 د به شن ، مسير را تشخيص مي دهد و گم نمي شود و مي توان

 حركت به سوي مقصد ادامه دهد .

پاهاي شتر برخالف پاهاي اسب و  مشكل فرو رفتن در شن : -

ف دارند و استر كه در شن فرو مي روند ، انتهاي پايش حالت خُ

سبب مي شود به آساني روي شن ها حركت كند بدون اينكه در 

 شن ها فرو روند .
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طق كويري : پوشش گياهي منا مشكل پوشش گياهي خاردار -

نمي توانند از   به علت كم آبي شديد ، خاردار مي باشند و حيوانات

كهايي رَآنها استفاده ي غذايي كنند ، اما در لبهاي شتر شكاف و تِ

مي كنند و در  د كه حداقل برخورد و تماس را با خار پيدا اروجود د

 نتيجه شتر به آساني مي تواند از آنها استفاده ي غذايي كند ...

راستي چه كسي شتر را اين چنين سازگار با شرايط خاص      

محيط ناسازگار كويري آفريده است ؟ آيا الزم نيست در اين باره 

   !2)بينديشيم .

 واپسين سخن
براي  فقط ،آيات و نشانه خداوند متعال موجود در جهان       

ثر واقعي و نعمت تفكر و تعقل محروم باشند ، مؤ فهمكساني كه از  

، وكبر و جهل  ظلم فساد و گرفتار واقع نمي شود . قطعاً  آنانكه

گرفتار شده اند ، قدرت ديدن و شنيدن و درك حقايق را ندارند . 

زيرا ظلمت گناه و معصيت ،  ابزارهاي شناخت آنها دچار اختالل 

 از شناخت حقايق محروم مي سازد . كرده است و 
 

                                                 
رند كه چگونه آيا به شتران نمي نگ  20. غاشيه /  افال ينظرون الي االبل كيف خلقت  -2

 آفريده شده اند ؟!
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 هدف از آفرينش جهان چيست ؟
بعد از علم و ايمان به آفريدگار  جهان و انسان ، اين سؤال براي       

د متعال از آفرينش آدمي مطرح مي شود كه راستي هدف خداون

 جهان و مخصوصاً انسان چه بوده است؟    

،  غرض از پديد آمدن مواد ) خاك ، آب ، هوا و...( پيدايش نباتات  

و مقصود از پديد آمدن نباتات ، بوجود آمدن حيوانات بوده ، و 

منظور از آفرينش همه ي اينها پيدايش هيكل آدمي است ، چون تا 

امكان حيات و رشد و توليد مثل نخواهد مواد نباشد هيچ نباتي 

داشت و تا نبات هم نباشد هيچ حيواني امكان وجود و بقا نخواهد 

داشت و حيات و بقاي آدمي هم در گروهِ وجود نباتات و حيوانات 

است . بنابراين آفرينش آسمانها و زمين و آنچه در آن دو و ميان آن 

خداوند متعال بر  تدو است همگي به مقتضاي تعلق اراده و مشيّ

آفرينش و معرفي خود به مخلوقات و بخشندگي او نسبت به 

 موجودات بوده و جملگي آن را براي آدمي آفريده است .

  

 هدف از آفرينش انسان چيست ؟
هنگامي كه پديده ها ، اشياء و اسباب و امكانات موجود در       

هريك براي كنيم ، در مي يابيم كه محيط پيرامون خويش را نظاره 
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بوجود آمده اند ... حال راستي بايد هدف خداوند  معينهدفي 

 متعال از آفرينش انسان چه بوده باشد كه هر آنچه در زمين قرار

 بهره مندي او آفريده است ؟ داده همه را براي استفاده و
       

 در سرزمين را به عنوان خليفه و جانشين خودانسان خداوند متعال 

تكاليفي  براي انسان به عنوان جانشين خود ،خداوند  است . و قرار

و اد كرده است را تعيين كرده است و از آن ، به عنوان عبادت ي

وظيفه اش عبادت و بندگي پروردگار مي باشد . با اين توضيح كه 

انسان به اراده و اختيار خود مي تواند امر خالفت و جانشيني 

بندگيش را بجا آورد و يا با خداوند متعال را بپذيرد و عبوديت و 

ميل و اراده ي خود از امر خالفت و جانشيني خداوند متعال امتناع 

ورزد و بجاي عبوديت پروردگار ، دار و دسته ي شيطان و پيرو 

 هواي نفس اماره باشد . 

 مفهوم كلي عبادت
عبادت به معني بندگي و اطاعت و پيروي همه جانبه از       

، و توجه قلبي و پرستش خالصانه ي او ،   دستورات خدا و رسول

 مي باشد. 
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عبادت اسمي است در بر گيرنده تمامي گفتارها و كردارهاي ”  

بنابراين نماز، زكات  “.ظاهري و باطني مورد پسند و قبول خداوند

، روزه ، حج ، راستگويي ، امانتداري ، احسان به پدر و مادر ، 

دي به عهد و پيمان ، امر به حفظ پيوند خويشاوندي ، پايبن

معروف و نهي از منكر ، جهاد با كفار و منافقان ، خوبي به همسايه 

 درمانده و مسكين و غريب و اسير و حيوانات و ذكر و و يتيم و

 نيايش و تالوت قرآن و اين قبيل از كارها نمونه هايي از عبادت 

دا و . همچنين دوست داشتن خدا و رسول ، ترس از خ مي باشند

خدا ،  ي اخالص  عقيده ، پذيرش خواسته ، بازگشت بسوي او

ها ، رضا به قضا و قدر، توكل بر خدا ، ايمان داشتن  سپاس نعمت

خوف از عذابش و نظاير اين كارها در شمار  خدا و به رحمت

 . عبادت خداوند هستند

انجام هر آنچه كه خدا و پيامبر ) ص( بر آن فرمان  بنابراين    

 ، اند ، خواه در امور شخصي و يا در امور اجتماعي و سياسيداده 

عبادت محسوب مي شود و عمل بر خالف آن گناه و نافرماني مي 

فرهنگي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي و   انجام كليه امور شخصي و  باشد.

عبادت ، من ؤبه شرط خلوص نيت و رعايت حدودات الهي براي شخص م …و

 . محسوب مي شوند
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 ايمان به فرشتگان
از نور آفريده  فرشتگان:  فرمايدپيامبر )صلي اهلل عليه وسلم( مي 

  …شده اند

از اركان عقيده ي اسالمي است  انگفرشتآنجائيكه ايمان به  از      

 باشيم .  داشته، بر ما مؤمنين الزم است به وجود آنها ايمان 

 

 و سرشت فرشتگان طبيعت
طبيعت انسان است . و با  از جدابيعت فرشتگان و ط سرشت      

 آن تفاوت بسيار دارد. از جمله ويژگيهاي خاص فرشتگان : 

 از انسانها آفريده شده اند.  قبل -2

 داراي بالهاي بسيار قوي و نيرومندي هستند.  -1

 از قدرت صعود و فرود درآسمانها و زمين برخوردارند-0   

 ارند .د بسيار ساز خداوند خوف و تر -4

از دستورات خداوند بدون چون و چرا اطاعت و فرمانبرداري مي  -5 

 نمايند.

 هستند .  احترامدر نزد پروردگار مورد اكرام و  -6

 باشند  مياز قدرت خارق العاده اي برخوردار  -0

 توليد مثل نمي نمايند . وو ماده ندارند و ازدواج  نر  -9 
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 تند . براي انسانها قابل مشاهده نيس -8 

   ظاهر يا ناشناخته  شدهدر شكل و قيافة انسانهاي شناخته  -23

 مي شوند . 

 فرشتگان تعداد
: آسمان را همهمه  فرشتگان فرمود فراواني)ص( در باره پيامبر      

باشد , چون  آنگونهو انعكاس صداها فرا گرفته است و بايد هم 

ه يا ركوع جايي نيست مگر اينكه در آن فرشته اي در حال سجد

 است. 

 

 آنهافرشتگان و وظايف  اصناف
داراي اصناف مختلفي هستند و هريك از آنها  فرشتگان      

    ميكائيل جبرئيل،، و در راس همه ي آنها   دارندوظايفي برعهده 

 ) مكيال(، اسرافيل و عزرائيل قرار دارند . 

وحي را به  خداوند: فرشته اي است كه از طرف  جبرئيل -2

 امبران ابالغ مي نمايد. پي

 بندگان است. روزيمور باران و رزق و أ: م ميكائيل -1

به امر خداوند متعال با  كهاسرافيل: مأمور دميدن در صور است  -0

جز  استنفخ اوّل ) دميدن در شيپور( هر آنچه در آسمانها و زمين 



18  

 

راي مدّتي معين استثنا كرده آنهايي كه خداوند آنهارا از مرگ ب

ز مرگ . سپس براي شروع حيات پس ا شوندهالك مي  ،ت اس

مي گيرند و بپا  جانبناگاه همگي   ،دمد  مي براي بار دوّم در صور

 به حركت در مي آيند.  محشرمي خيزند . و به سوي صحراي 

فرشتگان قبض روح  يعزرائيل: همان ملك الموت و سركرده  -4

 است .

 :هستند مأمور به قبض ارواح دو دسته فرشتگان

به گرفتن ارواح مؤمنين  مورأمناشطات : فرشتگاني هستند كه  -الف

 با مهرباني و نرمي مي باشند. 

كفار با شدت و سختي  ارواحنازعات : فرشتگان مأمور به گرفتن  -ب

 و خشم و عصبانيت هستند.

 مي دارند . برسرخود  فراز: عرش پروردگار را بر  حامالن عرش -5

 فراگيرندگان عرش. حلقه زنندگان و-6

   مأموران بهشت -0 

 مأموران دوزخ -9

 آدميانو مراقبان  مأموران
خود داراي اصناف و گروه هاي مختلفي هستند و براي  اينها      

وظايفي است همچنانكه در نصوص آمده است، از  گروههر صنف و 

 جملة آن اصناف :
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 دميدن روح در جنين  -2

 انساننويسندگان نامه ي اعمال  -1

 خطراتمحافظت از انسانها در برابر  -0

 تثبيت و تأييد پيامبران -4

 دعاي خير و استغفار براي مؤمنان -5

 بشارت بهشت دادن به مومنان -6

 . )ص( صلوات فرستادن بر پيامبر -0

 . )ص(به پيامبر ديگرانرساندن صلوات و سالم   -9

 فرستند . يمصلوات  پيامبرصلوات فرستادن بر كساني كه بر  -8

 ثبت نام حاضرين در نماز جمعه -23

 جماعت نمازجستجوي ناپديد شدگان اهل مسجد و  -22

 حضور در مجالس ذكر  -21

 حضور نزد تالوت كنندگان قرآن  -20

 گستردن بال ها براي طالبين علم  -24

 درود و سالم فرستادن بر معلمان  -25

  كنندگاندرود سالم فرستادن بر عيادت  -26

 . ديگران  كنندگاندرود و سالم فرستادن بر كمك  -20

  خيزاندرود و سالم فرستادن بر سحر  -29

 واقعي منينؤماعالم محبت خداوند نسبت به  -28
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 منانؤكمك و ياري رساندن به م -13

 منانؤشركت در تشيع جنازه ي م -12

 نازل كردن عذاب بر گناه كاران -11

 انجام ساير امورات اين عالم -10
 

 ايمان به فرشتگان اثر
وقعيتي آدمي خود هيچ م درايمان به مالئكه سبب مي شود تا  -2

 نمايد. احساسو حضور آنها را هميشه در كنار خود  , را تنها نپندارد

 ،حضور و مراقبت آنها احساس, در هنگام تصميم بر انجام گناه -1

 شود .  مي سبب ايجاد شرم و حيا شده و مانع انجام گناه و نافرماني 

 

 پيامبر كيست ؟
كه خداوند متعال او را از  است آزاده ، پيامبر فرستاده و مردي      

ميان مردمان برگزيده و به او رسالت و منهج و برنامه عطاء كرده 

است و به تبليغ آن مكلف نموده و صفاتي كه الزمه دريافت وحي و 

 ست به او بخشيده است.حمل مسئوليت دعوت الي اهلل ا
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 اخبار غيبي از زبان پيامبر )ص( 
سحر ، جادو ، شعبده بازي و پيش بيني و... اموري اكتسابي و       

آموختني هستند و با تعليم و تمرين و به كمك اسباب و امكانات 

مادي ، امكان دسترسي بدانها براي بسياري از انسانها ميسر است . 

از دايره ي آموزش بوده و انجام آن به كمك  خارجه ، امّا معجز

اسباب و وسايل مادي امكان پذير نيست . لذا فقط كسي مي تواند 

پيش گويي آگاهانه بنمايد و از آينده خبر درست و واقعي بدهد كه 

پيامبر باشد و اين كار هم فقط در سايه ي ارتباط با عالم غيب و از 

 بار غيبي نبوي :طريق معجزه ميسر است . از جمله ي اخ

هجوم ارتش چند مليتي به سرزمين هاي اسالمي :  ) پيامبر ـ  -2

ص ـ فرمود :(  نزديك است كه ساير ملل ، بگونه حمله ور شدن 

حيوان درنده به صيدش به شما حمله ور شوند. يكي از آن ميان 

گفت : آيا در اثر كم بودن تعداد ما است اي پيامبر خدا )ص( ؟ 

بلكه تعداد شما بسيار زياد است ، اما به مانند خار و فرمود : خير 

خاشاك روي سيالب هستيد و خداوند ترس و هيبت و شكوه شما 

را از قلوب دشمنانتان مي زدايد و در قلوب شما وهن قرار مي دهد . 

كسي پرسيد : اي پيامبر خدا )ص( وهن چيست ؟ فرمود : عشق و 

 بوداودرواه احب  دنيا و ترس از مرگ است.   

 كشف معادن نفت وگاز و مديريت كفار بر آن :  -1
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معادن فراواني كشف مي شوند از جمله آنها ، معادن مجاورحجاز 

است كه بدترين مردمان ) شركت هاي خارجي سودجو و خائن ( به 

 اخرجه حاكم   سويش مي آيند .

لين كساني كه استخراج معادن مجاور حجاز را شروع نمودند اوّ

 ان و بدترين مردمان بودند ... بيگاناگ

 رها كردن حقايق اسالم و اكتفا كردن به نماز و روزه :  -0

بر مردمان روزگاري مي گذرد كه به خداوند ايمان دارند و       

ان را بجا مي آورند نسبت به او هم شرك نمي ورزند و روزه ماه رمض

سالم از آنها گانه را هم ادا مي كنند ، در حالي دين او نمازهاي پنج

سلب گرديده است ، زيرا آنان حق را مي بينند ، امّا به راحتي از 

   رواه ابن وضاح كنارش مي گذرند .

 قلِّت مؤمنين واقعي و فراواني اشرار :  -4

بدان بر نيكان پيشي گرفته و بر آنان چيره مي شوند تا جائيكه       

ان شما خود را مؤمن پنهان مي ماند آنچنانكه امروز منافق در مي

 اخرجه ديلمي پنهان مي كند .

د  در آن ي و درس نخوانده اي چون محمّراستي شخص امّ      

جامعه ي جاهليت زده و بدور از علم و فرهنگ و تمدن چگونه به 

اين همه امور نا آموختني و غيبي دسترسي پيدا نمود و آن را براي 
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قايق را ببينيم و ما بيان نمود تا در وقت فتنه ها و ظلمات , ح

 فراموش نكنيم ...  ؟! 

 وحي چيست ؟
هر آنچه كه از طرف خداوند بر به  از نظر شرعي ؛ وحي      

 پيامبران نازل مي شود ، وحي گفته مي شود . 

وحي معجزه است ، يعني طوري است كه امكان ندارد از انسان       

وردن يا هر مخلوق ديگري سرچشمه گرفته ياشد و ديگران از آ

 چنين چيزي عاجز و ناتوانند . 

اهميت قرآن در آن است كه وحي است ، يعني معجزه             

 مي باشد و ديگران از آوردن چنين كتابي عاجز و ناتوانند .

 

 اعجاز قرآن
 قرآن در زمينه هاي زير معجزه است :

 در زمينه ي علوم تجربي  . -2

 در زمينه ي بيان اخبار غيبي . -1
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 اعجاز قرآن در زمينه ي علوم تجربي

سال قبل به تعدادي از حقايق علمي و  2433قرآن بيش از       

تجربي اشاره نموده است كه نشان دهنده ي حقانيت اين كتاب و 

معجزه بودن آن است ، چون كسي ابزار شناخت اين حقايق را در 

 آن حقايق علمي :اختيار نداشت . از جمله ي 

حركت و گردش زمين : امروزه حركت وضعي ) گردش زمين  -2 

به دور خود در هر شبانه روز ( و حركت انتقالي ) گردش زمين به 

دور خورشيد در هرسال ( بر همگان آشكار است . قرآن در اين باره   

 مي فرمايد : 

داري ، در كوهها را مي بيني و آنها را ساكن و بي حركت مي پن

99ُمل/ن حالي كه كوهها مانند ابرها در سير و حركت هستند .

 

گردش خورشيد و ماه : خورشيد داراي سه نوع حركت ؛ وضعي  -1

كيلومتر در ساعت ( و انتقالي )  0633) به دور خود با سرعت 

كيلومتر در  5/28حركت به همراه منظومه ي شمسي با سرعت 

 است . ثانيه ( و حركت به دور مركز كهكشان 

و خورشيد به سوي قرارگاه خود در حركت است ، اين محاسبه و 

 09يس/ اي بس چيره و توانا و دانا است اندازه گيري و تعيين خد

   08يس/براي ماه نيز منزلگاههايي تعيين كرده ايم . 
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ل و آرزوهاي يروي جاذبه ي زمين : از جمله مسائخروج از ن -0

وصاً در قرن بيستم ذهن و   بزرگي كه در طول تاريخ و مخص

انديشه ي اتديشمندان را به شدت به خود مشغول كرده بود خروج 

لين از زمين و صعود و فرود در ديگر كرات آسماني بود كه براي اوّ

 به اين آرزوي ديرينه ي خود رسيد .  2862بار انسان در سال 

وانيد از نواحي آسمانها و مي ت اي گروه جن ها و انسانها اگر ُُ 

مگر با قدرت .  نمي توانيد بگذريد زمين بگذريد ، بگذريد . وليكن
        00الرحمن/

كاهش اكسيژن در ارتفاعات : قبل از اختراع هواپيما و بالگرد  -4

كيلومتري هوا وجود  2333الي  933كسي نمي دانست كه تا ارتفاع 

ه به طرف بعد از آن هوايي جهت تنفس موجود نيست و هرچ دارد و

آسمان باال رويم از حجم اكسيژن هوا كاسته مي شود و عمل 

ُتنفسي به سختي انجام مي گيرد .

آن كس را كه خدا بخواهد هدايت كند سينه اش را براي ) ُُ

مي سازد و آن كه را خدا بخواهد گمراه و  پذيرش ( اسالم گشاده

مي سازد كه گويي به  سرگشته كند سينه اش را به گونه اي تنگ

       215انعام/مي كند . سوي آسمان صعود 
بارور كردن ابر : در ابر نيروي الكتريسته وجود دارد و بر اين  -5

ابر با بار  -1ابر با بار الكتريسته مثبت    -2اساس ابرها دو نوعند : 
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الكتريسته منفي . بارش فقط در صورتي امكان پذير است كه توسط 

 مثبت و منفي ( باهم تركيب شوند ، چون هيچ باد اين دو نوع ابر )

 يك از دو نوع ابر به تنهايي به بارش تبديل نخواهد شد . 

مي ان مي سازد و بادها ابرها را بر خدا كسي است كه بادها را وزُ

مي هد ابرها را در آسمان انگيزند ، سپس خدا آن گونه كه بخوا

يي باالي يكديگر انباشته و گستراند و آنها را به صورت توده ها

البالي آنها متراكم مي دارد و ) پس از تلقيح ( تو مي بيني كه از 

   49روم/ ُبارانها فرو مي بارد .

كوهها : دانشمندان به تازگي پي برده اند كه زمين حركات  -6

سريع و گوناگوني دارد و گاهي از اوقات گازهاي متراكمي كه در 

و همراه با انفجار از آن خارج  اندرون آن ذخيره شده اند با شدت

مي گردند . اگر كوهها نبودند قشر زمين دائماً در حال لرزش بود و 

 زندگي بر روي آن غير ممكن مي شد . 

كوهها همچون ميخ قسمت اعظم آنها در دل زمين قرار دارند و       

 زمين را از متالشي شدن حفظ مي كنند .

ا برگشته و با ابرهاي ديگر كه ابرها در اثر برخورد به كوهه      

 داراي بار متضاد هستند برخورد كرده و تشكيل باران مي دهند . 
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  آيا ما زمين را جايگاه آماده اي ) براي زندگي شما انسانها ( 

نساخته ايم و كوهها را ميخ هايي ) براي نگهداري زمين در برابر 

   6-0نبأ/  فشار مواد دروني ( ننموده ايم .

گشت نگاري : انسانها هر چند از نظر رنگ پوست ، نژاد ، ان -0

هايي باهم دارند ،  استعداد ، توانايي و ويژگيهاي جسماني شباهت

لين و آخرين هرگز دو كس را نخواهي يافت امّا از ميان انسانهاي اوّ

كه  اثر  انگشتِ آنها يكسان باشد ، چون اثر انگشت هر كس مختص 

ن پوست انگشتان ، در صورت ي با سوزاندخود او مي باشد . حتِّ به

رشد مجدد پوست ، تغييري در اثر انگشت فرد ايجاد نخواهد شد و 

امروزه اين دانش در شناسايي هويت افراد باالخص جنايتكاران 

 كاربرد زيادي دارد .

آيا انسان مي پندارد كه ما استخوانهاي ) پوسيده و پراكنده ي ( او 

اهيم آورد ، آري ) آنها را گرد مي آوريم ( ما حتِّي مي را گرد نخو

توانيم سر انگشتان او را كامالً همسان خودش بيافرينيم ) و به حال 

    0-4قيامه اوّل باز گردانيم ( . 

 اعجاز قرآن در زمينه ي اخبار غيبي 
 

غلبه ي روم :  قبل از هجرت مسلمانان به مدينه ، جنگي ميان  -2

اين جنگ روميان شكست خوردند و اين  روم و ايران در گرفت و در
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حادثه سبب خوشحالي و شماتت مشركان مكه شد كه هم كيشان 

آنان ) مشركهاي ايران ( بر هم كيشان مسلمان ) اهل كتاب ( پيروز 

 شده اند ... 

خداوند متعال به منظور دلداري مسلمانان و اثبات اعجاز قرآن       

 سال آينده مژده داد ...  8كمتر از  ، پيروزي روميان بر ايرانيان را در

ي ابن خلف از مشركان مكه به اميد كذب اين خبر غيبي با بَاُ      

سال مقارن  0حضرت ابوبكر بر صد شتر شرط بندي كرد ... پس از 

ديبه اين خبر غيبي به وقوع پيوست و حضرت ابوبكر با صلح حُ

راه خدا انفاق و در  شترها را از وارثين ابي ابن خلف دريافت كرد

ُُنمود . ..

روميان از ايرانيان شكست خورده اند ) اين شكست ( در نزديكترين 

رخ داده است ( و ايشان  –نواحي شام  –سرزمين ) به ديار عرب 

    1-4روم/پس از شكستشان در مدت چند سالي پيروز خواهند شد . 
 ُاختراع وسايل نقليه :  -1

( تا بر آنها  رها و االغ ها را ) آفريده است) خدا ( اسب ها و است  و

سوار شويد و زينتي باشند ) كه به دلهايتان شادي بخشند و 

      خداوند( چيزهايي را ) براي حمل و نقل و طي مسافت ها ( 

 9نحل/( نمي دانيد ...  مي آفريند كه ) شما هم اينك چيزي از آنها
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كرده اند كه  سخن گفتن حيوانات :  امروزه دانشمندان ثابت -0

حيوانات عالوه بر زبان مادري ، يك زبان رسمي و بين المللي دارند 

زبان همديگر را مي فهمند ودر مواقع خطر از  ، كه به كمك آن

 همگان را از وجود خطر مطلع مي كنند ...  ، طريق اين زبان

) هنگامي كه حضرت سليمان و لشكريان به دره ي مورچگان  

چه اي گفت : اي مورچگان به النه هاي خود برويد تا رسيدند ( مور

) ندانسته (         سليمان و لشكريانش بدون اينكه متوجه باشند 

 29نمل/شما را پايمال نكنند ... 

چندان طول نكشيد ) كه هدهد برگشت و ( گفت من بر چيزي 

أ آگاهي يافته ام كه تو از آن آگاه نيستي من براي تو از سرزمين سب

   11نمل/  يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام ...

قرآن مملو از اخبار غيبي ؛ همچون سرگذشت پيشينيان و حوادث و 

به وقوع پيوسته و خداوند  )ص( اتفاقاتي است كه در زمان پيامبر

قبل از وقوع ، پيامبرش را از وجود آن حوادث مطلع ساخته و هم 

ت نموده و بسياري هم چنين حوادثي كه تعدادي از آنها را علم ثاب

همچنان در پرده ي ابهام باقيمانده اند كه ما به منظور اثبات اعجاز 

 قرآن به همين اندك بسنده كرديم ... 
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 ايمان به روز آخرت
 

پس از مرگ ، يكي از مهمترين اصول و اركان  زندگيايمان به   

 قيامت ،اسالمي است و علم و آگاهي از مراحل مختلف ه ي عقيد

 درو عامل ايجاد تغيير تحرك و پويايي  أ، منش ايمان بدان همراه با

 .انسان خواهد بود زندگي  مسير

يكي از اهداف بسيار مهم پيامبران در طول تاريخ ،آگاه كردن       

مردم از مرگ و بيدار كردن دلها و ترساندن آنها از عوقب شوم 

ر دنيوي و بهره گيري غفلت از آخرت و غرق شدن در لذايذ زودگذ

از دنيا به عنوان مزرعه آخرت بوده است و ايمان به روز آخرت از 

چنان اهميتي برخوردار است كه پس از ايمان به خداوند در رأس 

  همه ي امور قرار گرفته است .

از اركان  بعد از توحيد و ايمان به وحي و نبوت ، يكي ديگر       

ز آخـرت مي باشد. بدين معني كه اسالمي ، ايمان به رو ه يعقيد

ما انسانها بعد از مرگ، دوباره زنده شده و در صحراي محشر در 

مورد محاكمه و محاسبه قرار  ،دادگاه عدل الهي حـضــــور يافته 

و در نهايت نيكوكاران به پاس نيكيهايشان به بهشت  خواهيم گرفت

 …دوزخ مي شوند ه يو بد كاران به سزاي بديهايشان روانمي روند 
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 مرگ 
مرگ از جمله اموري است كه برخالف ميل باطني آدمي واقع      

مي شود. و از اسراري است كه انسان از درك حقيقت و چگونگي 

آن عاجز است و هيچ نيرويي قادر نيست در برابرش مقابله و 

مقاومت از خود نشان دهد .  حقيقتي است غير قابل انكار، كه به 

قبض روح ننمايد دست بردار نيست و  ور مي شود و تاهمگان حمله 

از كسي باكي ندارد . خانة پادشاه و گدا ، غني و فقير، ارباب و 

    ت برايش يكسان است و هنگام وقوع لحظه اي تاخير روا رعيّ

 نمي دارد.

در تفسير طبري آمده است هنگامي كه ، حضرت سليمان  در       

يري در محراب معبدش بر عصايش ايام كهولت بر اثر ضعف و پ

تكيه زده بود و مشغول ذكر و عبادت خداوند متعال بود ، ناگاه 

شخصي در مقابلش پديدار مي گردد . حضرت سليمان هم با لحن 

   تندي او را مورد خطاب قرار مي دهد كه چرا بدون اجازه وارد

ه شده اي؟ او هم مي گويد : من كسي نيستم كه نياز به اجازه داشت

است من ملك الموتم و آمده ام  سانباشم ، تو و غير تو براي من يك

 …بستانم  را تا جانت
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حضرت سليمان با لحن متواضعانه اي مي گويد : اگر ممكن      

است مرا لحظه اي رخصت ده تا امور مملكت به ديگري سپرده و با 

 اهل خانه وداع نمايم .

حتِّي  ، ن كارها را نداري: نه تنها اجازه اي ملك الموت گويد    

 اجازه نشستن هم نمي دهم بلكه بايد ايستاده قبض روح شوي!!

حال مي ماند و  حضرت سليمان قبض روح مي شود و در همان

ديگران مي پندارند كه او مشغول راز و نياز است و كسي جرأت 

  كند به او نزديك شود . تا بعد از مدتي موريانه عصايش را  نمي

كه زمان  مي بينندآن حضرت نقش بر زمين مي شود و مي خورد و 

 .بسياري است كه او فوت كرده است 

 

 احوال آدميزاد پس از مرگ

مرگ مسيري است خواه به اكراه و اجبار و خواه به رغبت و      

اختيار بايد طي كرد. براي دلبستگان به دنيا دردِ فراق و جدايي از 

: جدايي از جسم ، از  همگان، برآنها سخت عذاب دهنده است

همسر ، از فرزندان ، از وطن ، از خانه و كاشانه ، از دوستان  و اقوام 

    غم و حسرت از دست دادن آن همه بر او سايه  …، از مال و 

مي كنند در اين  همگان تنهايش مي گذارند و رهايش . مي افكند
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صد نهايي و تا او را به مق استيگانه همراه وفادارش اعمالش  ، ميان

  …نرساند تنهايش نمي گذارد 

مؤمن گرچه ممكن است از مرگ اكراه داشته باشد ، امّا بعد از      

گذشت لحظاتي غم و اندوهش زدوده خواهد شد و هرگز تمايلي به 

عمت هاي پروردگار به زودي از ن زيرا نخواهد داشتبازگشت 

 و احساس غربت و دوري نمي كند. برخودار مي شود ،

را غسل مي دهند  همانا مرده كساني كه اوپيامبر )ص( فرمايد :      

  بخوبي مي شناسد، كنند و در قبر مي نهند و به گورستان حمل مي

 عذاب قبر 

: در خدمت پيامبر)ص( از كنار  انس )رضي اهلل عنه ( گويد     

 :و پرسيد آن حضرت صدايي از قبري شنيد،  قبرستاني عبور كرديم

گفتند : در جاهليت ) قبل از بعثت(  مرده است؟اين شخص كي 

مرده است پيامبر)ص( خوشحال شد ) چون دانست قبل از بعثت 

اگر بيم آن نداشتم كه :  مسئوليتي متوجه وي نيست( و فرمود

مي نمودم كه عذاب قبر را  را دفن نكنيد از خداوند طلباموات خود 

   . به شما بشنواند

شكنجه مي شوند و حيوانات صداي  بي شك مردگان در قبرهايشان

 آه و ناله ي آنان را مي شنوند . 
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مي برد و  در خواب مي بيند و مي شنود و لذتهمچنانكه خفته     

عذاب مي بيند وليكن ما كه از نزديكترين كسان به او هستيم از 

        احساس  هم ما  عذاب قبر را ,وضع و حال او خبر نداريم 

    اييم.ي نمنم

 م برزخعال

، و روح  برزخ عالَمي را گويند كه ميان دنيا و آخرت قرار دارد      

، و تا قيام قيامت در  بعد از جدايي از جسم بدان عالم برده مي شود

 همانجا باقي مي ماند .

: مؤمن چون قبض روح فرمود پيامبر )صلي اهلل عليه وسلم(       

،  ش مي آيندسوي پروردگار به استقبال شود، اهل رحمت از

 آنچنانكه براي مژده و بشارت در دنيا به استقبال كسي مي رفتند .

، او  : به برادر خود لحظه اي فرصت دهيد تا بياسايد مي گويند

سختي را پشت سرنهاده است. پس از اومي پرسند : فالن  ه يمرحل

رد چه كرد ؟ و فالن زن چه كرد؟ آيا فالني ازدواج كرد ؟ و چون مَ

پرسند كه پيش از او مرده باشد و گويد ، قبل از من مرده از كسي 

 …او را به محل عذاب سخت برده اند ”  هلَّا لِنَّاِ“ است . گويند : 
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 پايان عالم هستي

همچنانكه هر مخلوق و موجود زنده اي اجل و پاياني دارد ،     

روزي هم فرا خواهد رسيد كه  زنگ به آخر رسيدن عمر زمين به 

خواهد آمد . در قرآن از آن لحظه به عنوان ساعت موعود  صدا در

ياد شده است و زمان فرا رسيدن آن را كسي جز پروردگار عالميان 

  . نمي داند

 عالئم ساعت موعود

: با عدّه اي از اصحاب سرگرم  غفاري )رض( گويد ه يحذيف     

 بحث و گفتگو بوديم كه پيامبر )صلي اهلل عليه وسلم( بر مجلس ما

مي كنيد ؟ گفتند : در  د و فرمودند : در چه موردي گفتگووارد ش

 مورد ساعت موعود پيامبر )ص( فرمود : 

ساعت موعود فرا نمي رسد تا قبل از آن ده آيه ببينيد . پس آن 

نام برد و فرمود: دود ، آمدن دجال، خروج عيسي ابن  نشانه ها را

فتن زمين ، فرو مريم ، آمدن يأجوج و مأجوج ، و سه بار فرو ر

رفتگي در شرق و يكي در غرب و ديگري در سرزمين حجاز ، و 

آخرين نشانه ، پديدار شدن آتشي است از يمن كه مردمان را بسوي 

 …محشرشان جمع مي نمايد 
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 دجال :

دجال لقب شخصي است يهودي ، كه ادعاي الوهيت مي نمايد      

باشند ، در احاديث  و پيروان زيادي دارد و اكثر پيروانش يهودي مي

 او آمده است :  ه يپيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( در بار

دجال مردي است كوتاه قد كه لنگان لنگان راه مي رود و  -

موهايش جعد و پيچيده و چشم چپش عالوه بر كوري صاف است و 

 ( موجود نيست. قسمت چشم چپ زبري و گودي درآن )

دجال به آن وارد مي شود ، هيچ شهر و دياري نيست مگر اينكه  -

جز مكه و مدينه ، در تمام مسيرها فرشتگان به صف ايستاده و مانع 

ورود دجال مي شوند ، پس دجال در مكاني سنگالخي در نزديك 

مدينه فرود مي آيد و در اين حال شهر مدينه ، سه بار پياپي به 

خارج شهر ، از لرزه در مي آيد و هر آنچه كافر و منافق در شهر است

 شده و به نزد دجال مي روند. 

 خالفت مهدي:

در سالهاي قبل از وقوع ساعت موعود ، از اهل بيت پيامبر ) ص(     

وجود مي گذارد كه  ه يد ابن عبداهلل پا به عرصنوزادي بنام محمّ

ايام جوانيش با حوادث ناگوار و فتنه هاي بسيار قرين است ، 

را به عنوان  گي هايش اوسرانجام مسلمانان با توجه به شايست

پيشواي خود برگزيده و با وي بيعت مي كنند و او هم يك حكومت 
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اسالمي جهاني تشكيل مي دهد و جهان را پر از عدل و داد مي 

 نمايد و مدت زمامداري وي هفت سال بطول مي انجامد ، و سپس

 مي نمايد .فوت 

 نزول حضرت عيسي)ع(:

اسالم )صلي اهلل عليه وسلم(  حضرت عيسي )ع( قبل از پيامبر     

ميان قوم بني اسرائيل مبعوث  آخرين پيامبر اولوالعزمي است كه در

شده است، و چون نداي توحيد او مقام و منزلت اشراف يهود را به 

 شخصمخاطره انداخت ، نقشة قتل وي را كشيدند ، امّا به اشتباه 

ز مكر يهود ديگري را به دار آويختند ، و خداوند حضرت عيسي را ا

و در زمان مهدي به زمين فرود نجات داد، و بسوي خود باال برد. 

 مي آيد و با كمك وي حكومت اسالمي تشكيل مي دهد. 

 حيوان سخنگو :

    در زمانهاي نزديك به وقوع ساعت موعود جنبنده اي ظاهر     

مي شود كه با مردمان سخن مي گويد و مردمان هم سخنان  او را 

 با او گفتگو مي نمايند .فهميده و 

 خروج يأجوج و مأجوج:

وحشي و جنايتكار بوده اند و يا اقوام جوج موجودات أجوج ومأي      

همسايه آنها از حمالت وحشيانه و  كه در زمان ذي القرنين ، قوم 

شبيخونهايشان به تنگ آمده وشكايت نزد ذي القرنين بردند . ذي 



38  

 

ياجوج و ماجوج بنا كرد تا از  القرنين هم سد محكمي ميان آنها و

كس از محل ساخت سد و حمالت آنها جلوگيري نمايد . هيچ 

جوج خبر ندارد، اما در دورانهاي نزديك أجوج و مأمحيط زيست ي

  .به ساعت موعود سد را شكسته و به جهانيان حمله ور مي شوند 

 فرو رفتگي و حركات طبقات زمين:

 ، زه شديد و پي در پي و فراگيرقبل از وقوع قيامت سه زمين لر   

در مشرق و مغرب و شبه جزيرة عربستان روي ميدهد و زمين 

 مردمان بسياري را به درون خود فرو مي برد.

 آتش سوزي بزرگ:

در اثر  آتشي در سرزمين حجاز برافروخته شود بطوري كه )     

ديده  يصرَدر بُ) در شب تاريك (  شدت شعله هاي آن ( گردن شتر

 شود.مي 

 نسيم يمني:

ذره  ةهر مؤمني كه به انداز خداوند نسيمي از يمن بر مي انگيزد و

ايمان در قلبش موجود باشد ، آن را استشمام نمايد ، قبض ، اي 

زمين كسي را نخواهي  ه يروح مي شود. در اين هنگام در روي كر

 .را بر زبان آورد « اهلل» يافت كه كلمه 
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 وقوع ساعت موعود

طلوع خورشيد از مغرب  لين نشانه ي وقوع ساعت موعود ،اوّ      

مردمان ايمان مي آورند وليكن اگر قبالً  ه يدر آن حال هماست 

مؤمن نبوده باشند ، ايمان آنها در آن حال سودي به حال آنها 

 . نخواهد داشت

عذابهاي سخت و پي درپي بركفار نازل مي شود و ترس پس از آن ، 

 …مي گيرد و وحشت همگان را فرا

 ,شود ، خورشيد در هم پيچيده مي شود مي آسمان شكافته   -

پاشند و  از هم مي گردند و فرو مي افتندو ستارگان تيره و تار مي

زمين سخت  و منفجر مي شوند درياها سراسر برافروخته مي گردند

    شود. و كوهها سخت درهم كوبيدهمي به تكان و لرزه انداخته 

 گردند . و به صورت گرد و غبار پراكنده در  ميشوند وريزه ريزه  مي

 مي آيند.   

 دميدن در صور

صور شيپوري است در دست اسرافيل ، يكي از فرشتگان         

مقرب الهي ،كه در آخر زمان بعد از وقوع تمام رويدادها و حوادث 

جن و  ) اي   هر موجود زنده به امر خداوند در صور مي دمد و

در آسمانها و زمين موجود است ، و...( كه فرشته  انسان و حيوان و

 اني كه خداوند بخواهد همه مي ميرند . كسجز 
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 ه معامل ساعت موعود در حالي فرا مي رسد كه دو نفر در حال       

لباسند و آن را در بين خود پهن كرده اند ، پس آن لباس نه به 

هولناك ه فروش مي رسد و نه جمع مي شود . و در حالي آن لحظ

مي خواهد از آن  فرا مي رسد كه مردي ليواني شير در دست دارد و

غذا به طرف  ه يمردي لقم وبنوشد پس هرگز از آن نمي نوشد . 

به ناگاه همگان د ر  .دهانش باال مي برد  امّا هرگز آن را نمي خورد 

 همان حال مي ميرند .

 دميدن در صور براي بار دوّم

موجودات زنده ، به امر  ه يآدميان و كلي ه يبعد از آنكه هم    

خداوند هالك شدند  و حتي يك موجود زنده هم در قيد حيات 

باقي نماند و سكوت مطلقي بر جهان سايه مي افكند . كسي جز اهلل 

مي  طول  به  سال  ين چند  اين سكوت مطلق داند جل جالله نمي

باراني بر پس از گذشت سالهاي بسيار ، خداوند متعال  …انجامد 

زمين فرو مي باراند ، كه با ريزش آن بهار مردگان آغاز مي شود و 

 ،مردگان ، همچون گياهان ، سر از دل خاك بيرون آورده  ه يهم

به صورت كالبدهاي بي روح و جان همچون سربازان ، به حالت 

 .خبردار روي زمين قرار مي گيرند
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و براي بار دوم در  به امر خداوند متعال ، اسرافيل زنده شده     

همگان زنده شده  با بازگشت روحها به جسم ها صور مي دمد ناگاه

 و بسوي محشر رهسپار مي شوند .

 حشر آدميان

به امر خداوند متعال همگان لخت و عريان و پابرهنه در        

در آن روز خورشيد نزديك و  صحراي محشر جمع مي شوند .

مردمان به   ين برابر مي شود ونزديكتر شده و گرما و حرارتش چند

مي شوند پس بعضي تا  قدر اعمال ناپسند خود ، در عرق خود غرق

در عرق ،  كامالًقوزك پا و بعضي تا زانو و بعضي تا كمر و بعضي 

 .…غرق مي باشند 

در چنان روز سختي كه مردمان در اثر شدت گرما و تشنگي و      

افراد ،  مي شوند ان پيراي بسيار در عذابند و كودكگرسنگي ساله

به سبب اعمال نيك خود در پناه خداوند متعال محفوظ و در  زير

  عرش الهي در آرامش و آسايش اند : ه زير ساي

 پيشواي دادگر -2

 است.    جواني كه در عبادت خدا ايام جواني را سپري كرده -1

 مردي كه قلبش معلق و وابسته به مساجد باشد   -0

خداوند دوست شوند و بخاطر خدا از  محبتطر دوكس كه بخا -4

 .هم جدا شوند 
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كسي كه مخفيانه در راه خدا انفاق كند بطوري كه دست چپش  -5

 .نداند كه دست راست انفاق كرده است 

 

 نامه اعمال

( مي رسد تا  بلوغ از روزي كه انسان به حد تكليف شرعي )      

يت ثبت و ضبط لحظه اي كه جان مي سپارد . دو فرشته مأمور

اعمال او را به عهده دارند، و هر آنچه گويد وشنود و نيت كند و 

در آن روز  مي گردد . اعمالش ثبت و ضبط ه يانجام دهد در نام

هر كسي  ومي دهند  ي اعمال هر كس را به دست خودش نامه

 .انجام داده است حاضر و آماده مي بيند و يا بدي آنچه را از نيكي

 

 در روز قيامت سيماي مجرمان

گناهكاران با قيافه هايشان شناخته ميشوند ، و ايشان با سرها       

گيرند و  شوند ) فرشتگان سرها و پاهايشان را مي و پاها گرفتار مي

 كشند(. مي

هركس در دنيا دو رو بوده باشد در روز سيماي سخن چينان: 

 قيامت دو زبان آتشين دارد .

بوي متعفن و بسيار بدي  انهنشد از   سيماي غيبت كنندگان:

 همگان از او مي گريزند .به شدت مي آيد و 
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مقتول در روز قيامت يقة قاتل را مي گيرد و در  سيماي قاتل:

مقابل تمام مردم او را بسوي دادگاه الهي مي كشد و مي گويد: 

 . پروردگارا  از اين بپرس ؛ چرا مرا كشته است

چيزي كه بدان بخل  : در روز قيامت همانسيماي حسودان

به گردنش  كوچك شده امّا با همان سنگيني كه داشته  ورزيده اند

 . گردد مي آويزان

در روز محشر روده هاي عالمان بي عمل »  سيماي عالم بي عمل:

،  مي گذرند روي زمين كشيده مي شود و اهل محشر بر روي آنها 

ويند : چون از آنها پرسيده مي شود چرا چنين حالي داريد ؟ گ

ديگران را امر به نيكي مي كرديم وخود انجام نمي داديم و از بدي 

 « مي شديم مي داشتيم ولي خود مرتكب باز

 

 آغاز محاسبه و محاكمه 

گذشت مدتي كه مردمان در صحراي محشر هستند به بعد از      

صف هاي مرتب و و   فرشتگان از آسمان فرود مي آيندناگاه 

 وَ ةِزَّعِي الْذِ انَحَبْسُ» يك صدا مي گويند : و  داده منظمي تشكيل

 ي ّحَالْ بحانَوت ، سُكُلَمَالْ وَ لكِمُي الْذِ بحانَوت ، سُرُبَجَالْ

و  «وت مُيَ الَ وَ قَي الَخَالْ يتُمِي يُذِالَّ بحانَوت ، سُمُيَ ي الَذِالَّ
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  وحامالن عرش ، عرش پروردگار را به صحنة محشر مي آورند 

 :  د متعال به صحراي محشر شرفياب مي شودخداون سپس

 : خداوند متعال خطاب به اهل محشر فرمايد    

 اي انسان ! چه چيز تورا دربرابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخت 

همه نعمت هاي جهان را در اختيار تو دگاري كه تو را آفريد و پرور

 قرار داد .چرا از فرمان او سرپيچي كردي ؟ 

ارش ننمودم و امر نكردم كه آدميزادگان ! مگر من به شما سف اي

ُُ  .را اطاعت نكنيد ، چرا كه او دشمن آشكار شما است شيطان

       امروز هر كسي در برابر كاري كه كرده است جزا و سزا داده

 …شود هيچگونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت مي

و  يد و ابتدا پيامبران خداوند متعال محاكمه را شروع مي نما     

ديگر اقشار آغاز مي شود . جبرئيل مردمان را با  ه محاسبسپس 

صداي بلند آواز دهد : اي فالن پسر يا دختر فالن در موقف محاكمه 

ان كشان او حاضر شو. پس اگر از حضور امتناع ورزد ، فرشتگان كش

 مي برند . را به پشت ميز محاكمه

كسي از شما نيست مگر اينكه در روز   :پيامبر )ص( فرمايد     

قيامت با خداوند متعال شخصاً سخن خواهد گفت ، در حالي كه 

 پروردگارش كسي مترجم نيست .و ميان او 
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 صفت ميزان

ميزان به معني سنجيدن و وزن نمودن مي باشد . در روز      

 اعمال ، نيكيها و بديهاي هر ه يقيامت بعد از تحويل و رؤيت نام

هر مؤمني بنا به  مجرمي با ترازوي الهي سنجيده مي شود و مؤمن و

، و  ميزان اعمال صالحش مقامات سعادت را در بهشت دارا مي شود

هر مجرمي بنا به ميزان اعمال ناروايش جايگاهش در طبقات دوزخ 

               معين مي شود .

پس از سنجش اعمال و پايان محاكمه و محاسبه مردمان سه      

 وه مي شوند :گر

كفار ، مشركين و منافقين : اينان چون دشمن خدا و دين خدا  -2

 بوده اند براي هميشه در دوزخ معذب خواهند بود .

انبياء ، صديقين، شهدا و صالحين : اينان كساني بوده اند كه   -1

دامان خود را به گناه نيالوده اند و عمر خود را در تبليغ و دعوت و 

اري سپري كرده و اهل قيام الليل بوده اند، اينان عبادت و پرهيزك

 دركمال آسايش وآرامش براي هميشه دربهشت خواهند بود.

 : كساني اند كه اعمال بد آنان از مرتكبين اعمال نيك و بد  -0

نيكيهايشان سنگين تر بوده است  و بايد به ميزان جرمشان در 

 .اهند شد دوزخ حساب پس دهند و پس از آن از دوزخ خارج خو
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 قصاص

 قصاص ؛ عبارت است ازدادن حق به ذي حق ، و گرفتن حق      

 در روز قيامت بعد از سنجش اعمال نوبت به قصاص  . مظلوم از ظالم

  مي رسد.

ارتباط با قصاص خطاب به  پيامبر)صلي اهلل عليه وسلم( در      

اصحاب فرمود : آيا مي دانيد مفلس كيست؟ گفتند : در ميان ما 

:  مفلس كسي است كه پول و سرمايه اي ندارد . پيامبر )ص( فرمود

همانا مفلس امت من كسي است كه روز قيامت با نماز و روزه و 

زكات مي آيد ، امّا كساني را اذيت كرده و كساني را دشنام داده و 

مال عده اي را به ناحق پايمال كرده و خون عده اي را به ناحق 

د ضرب و شتم قرار داده است . پس از ريخته و عده اي را مور

حسنات او به صاحبان حق داده مي شود و اگر حسناتش كافي نبود 

، سزاي گناه صاحبان حق بر او تحميل مي شود و سپس در آتش 

 …افكنده مي شود 

 پل صراط

صراط پلي است بر روي دوزخ ، كه بايد همگان از روي آن  »      

و مشركين از مو باريكتر و از الماس  پل بگذرند . اين پل براي كفار

برنده تر است ، امّا اهل ايمان با توجه به ميزان تقوا و اخالص خود 

از روي پل مي گذرند ، پس برخي همچون برق و بعضي چو باد و 
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بعضي با سرعت اسب و بعضي هم بطريق معمولي و بعضي ديگر به 

آهني قالب سختي مي گذرند. بر روي پل و كناره هاي آن خارهاي 

مانندي آويزان است كه مأمور به گرفتن و زخمي نمودن اهل 

شقاوت مي باشند و هر آنكه گرفتار شود به عمق دوزخ پرت مي 

 « …گردد 

 ورود به دوزخ

 مي گردند همگان وارد دوزخ  ، پس از پايان محاكمه و محاسبه     

سپس  ,و مناظر هولناك و عذابهاي سخت را مشاهده مي نمايند 

 . شوند و ستمگران ذليالنه در آن رها مي يافتهپرهيزگاران نجات 

 روز فصل و جدايي

بر جدايي  پس از ورود به دوزخ فرمان خداوند متعال دالِّ      

با نيكوكاران از بدكاران بر مردمان قرائت مي شود . كاروان مؤمنان 

گناهكاران و  دسته دسته بسوي بهشت رهسپار مي شوند وشادماني 

 باقي مي مانند . ميان شعله هاي سوزان آتش  در فرانكا

در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را ) از شدت حسرت و 

  : اي كاش با رسول خدا راه گويد گزد و مي ( به دندان مي ندامت

     گزيدم . اي كاش من فالني را به دوستي  ( برمي ) بهشت را

ري و آگاهي( به دستم گرفتم. بعد از آنكه قرآن )براي بيدا نمي

  ...( كرد و از حق منحرف و منصرف رسيده بود، مرا گمراه )



48  

 

 ورود نيكو كاران به بهشت

بعد از ديدار از دوزخ ، نيكوكاران در كمال مسرت و شادي      

 ,بسوي بهشت رهسپار مي شوند ، چون به در  بهشت مي رسند 

  گويند مي خوشامده آنها ببه استقبال آنها آمده و نگهبانان بهشت 

سپاس و ستايش خداوند را مؤمنان به محض ورود به بهشت       

 بجا مي آورند .

بهشت هشت در   : درهاي بهشت فرمود ه يپيامبر )ص( در بار     

دارد پس هر كس كه از اهل نماز بوده باشد براي دخول به بهشت 

شد از باب از باب الصّلوه فرا خوانده شود. و هر كس از اهل روزه با

يان نام دارد فرا خوانده مي شود . و هركس از اهل الرَّ روزه كه بابُ

و هر كس از اهل  زكات و صدقه باشد از باب صدقه فرا خوانده شود.

 جهاد باشد از باب جهاد فرا خوانده شود. 

      

 هاي بهشت حوض

مؤمنين كه مراحل بسيار سخت و جانكاه صحراي محشر و       

از آن را پشت سر نهاده و مسافت بسيار زيادي را طي  مراحل بعد

ورود به بهشت  بعد ازكه  كرده اند ، آنچنان خسته و تشنه اند

ود و انشعابهاي ورُمَالْ بسيار بزرگ حوضُ ه ياطراف چشم همگان در

، پيامبران خود  هر امت در صف هاي منظم پشت سر  فراوان آن و
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شير ، شيرين تر از عسل و آبش سفيدتر از كه  گرد هم مي آيند

شك و ليوانهايش همچون ستارگان آسمانند نسيمش خوشبوتر از مُ

 ، هر آنكه از آب آن بنوشد هرگز تشنه نمي شود .

 

 كاخها و اتاقهاي بهشت

آب شيرين و گوارا نوشيدند و لحظاتي  بعد از آنكه مؤمنين     

  ، پس بسوي منزل هاي خود در بهشت رهسپار استراحت كردند

 دنيوي خود ه يخان از بهتر را بهشتي ي هركس خانه. و مي شوند

       مي شناسد .

 درختان و ميوه هاي بهشت

نعمت هاي ديگري كه خداوند در كنار كاخهاي مجلل بهشت      

      براي نيكو كاران مهيا كرده است ، درختان سرسبز و بلند با 

ع و لذتبخشي است كه تنه هاي طاليي و ميوه هاي شيرين و متنو

در كنار آنها سبزه زار ها و گلستانهايي است با گلهاي رنگا رنگ و 

رياحين خوشبو و عطر آگين بهشتي و باغ و بوستانهاي زيبايي است 

كه در كنار آنها نهرها و جويبارهايي روان و جاري است كه اين 

       …زيبايي و دلربايي را پرندگان خوش آواز بهشتي كامل مي كنند 

اران در كمال مسرت و شادماني  با همسران خود بسوي گپرهيز

بوستانها روان مي شوند و در حالي كه آواز پرندگان و صداي جويبار 
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درختان معطر بهشتي  ه يو آبشارها آنها را به وجد مي آورد درساي

بر روي مبلهاي ابريشمي و زرين به اتفاق هم ميوه و شراب به 

ند ، ميوه هايي كه نه زحمت چيدن دارند و همديگر تعارف مي كن

 ه نه زحمت پوست كندن ، تنها كافي است به آنها اشاره شود از شاخ

درختان جدا شده و در ظرفهاي زرين روي ميزها قرار مي گيرند كه 

 خوردن آنها موجب افزايش سرور و شادماني آنها مي شود . 

 

 اوصاف اهل بهشت

آنان شاد  ه يوارد مي شوند كه هممؤمنان در حالي به بهشت      

سال مي باشند و آنانكه در دنيا  00تا  03و شاداب و در سنين بين 

بعضي اوصاف و ويژگيهاي خاص رواني و جسماني و اخالقي 

ضعف ها بر  ه ي، هم نامطلوب داشته اند با داخل شدن به بهشت

طرف شده و در كمال سالمتي جسمي و روحي و كمال اخالقي به 

 . پروردگار وارد مي شوند بهشت

 بدن اهل بهشت صاف و بدون مو  و چشمان آنها درشت و      

سياه است ، هرگز جوانيشان از بين نمي رود و لباسهايشان كهنه 

هر آن كس از اهل بهشت خردسال و سالخورده مرده  نمي شود .

باشد ، در بهشت جواني سي ساله خواهد شد و هر گز به عمرش 

آرزومند ديدار يكديگر شوند پس تخت يكي  . و اگرشودافزوده نمي 
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آيد و او را به نزد مي از آنان سوي تخت ديگري به پرواز در 

آنچه كه در  ه يدوستش مي برد و در كنار هم مي نشينند و دربار

دنيا بر آنها گذشته است سخن مي گويند . پس يكي از آنان گويد : 

 عبادتخداوند متعال را  اي برادر فالن روز را بخاطر داري كه

 …ما را مورد عفو و مغفرت قرار دادامروز كرديم و او هم 

 

 غذاهاي بهشت

خداوند متعال براي مؤمنين و بندگان پرهيزگار و مقرب خود ،      

اهل بهشت هر آنچه  بهشت را به نيكوترين شيوه آراسته است ، و

براي شما  و در آخرت. آرزو كنند برايشان از قبل آماده شده است

 هر چه آرزو كنيد هست ، و هر چه بخواهيد برايتان فراهم است.      

گاه تو در بهشت پرنده اي  : پيامبر )ص( در اين باره مي فرمايد     

( ) با يك اشاره ، پس كني  ( آن را آرزو مي را مي نگري و ) خوردن

 افتد .مي بريان شده پيش تو 

 نوشابه هاي بهشت 

يا از نوشيدن هر گونه نوشيدني حرام و مست كننده اي آنانكه در دن

پرهيز كرده اند . براي آنان نوشابه ها و نوشيدني هاي لذتبخش و 

نشاط آوري مهيّا شده است كه نوشيدنش عالوه بر لذت ، آدمي را 

 به وجد و نشاط مي آورد .
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 جواهرات و لباسهاي بهشتي

ين شرعي از استعمال مرداني كه در دنيا بخاطر رعايت مواز      

جواهرات و لباسهاي حرير و ابريشمي پرهيز كرده اند و همچنين 

زناني كه بخاطر فقر و تنگدستي و يا انفاق مال خود در راه خدا و 

رعايت موازين اسالمي از اسراف و استعمال بيش از حد زينت آالت 

اي ه، خداوند متعال  آنان را از نعمتو جواهرات خود داري كرده اند 

 بهشت كامياب خواهد ساخت.

ايشان تاجهايي است  بر سر : پيامبر )ص( در اين باره مي فرمايد     

 .كه كوچكترين مرواريد آن ميان مشرق و مغرب را روشن مي كند

 

 كشاورزي در بهشت

، از  كندگاه شخص مؤمن در بهشت آرزوي كشاورزي مي      

كند.  خداوند متعال تا در بهشت كشاورزي  گيردخداوند اجازه مي 

هم به او مي گويد : آيا آنچه كه به تو داده ام برايت كافي نيست؟ و 

آرزوهايت را برآورده نمي نمايد؟ شخص مؤمن گويد : پروردگارا ، 

. پس بذر  چرا كافي است . اما من كشاورزي و زراعت را دوست دارم

 گونهمي پاشد و به هر شيوه اي كه آرزو كند مزرعه اش همان 

  كه او مي خواهد. خواهد بود 

 : همچنين پيامبر)ص( در بارة آرزوي فرزند داشتن در بهشت فرمود
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هنگامي كه مؤمن در بهشت آرزوي فرزند نمايد حامله شدن و وضع 
 شود ، مي مي خواهد عرض ساعتي آنچنانكه او در ، سن و سالش حمل و

 وسايط نقليه و سواري

بشر در هر دوره اي از ادوار تاريخ ،  يكي از بزرگترين آرزوهاي       

ميل به سواري و پرواز در آسمانها بوده است ، در همين راستا يكي 

 اي رسول خدا:  مي پرسد )صلي اهلل عليه وسلم( ب ازپيامبراز اصحا

)صلي اهلل عليه وسلم( آيا در بهشت اسب هم هست ؟ فرمود : اگر 

        اسبي از ياقوت  خداوند متعال تو را وارد بهشت نمايد به تو

      مي دهند كه دو بال دارد و هرجا خواستي بروي بر آن سوار 

مي شوي . صحابي ديگر پرسيد : اي رسول خدا)ص( آيا در بهشت 

شتر هم هست ؟ فرمود اگر خداوند تو را وارد بهشت كند هر آنچه 

 ..دلت بخواهد و چشمت از آن لذت ببرد ، براي تو هست.

 هشتبازار هاي ب

در بازار هاي دنيا فقط كاالهاي مادي يافت مي شود ، امّا در      

بازار هاي بهشت از كاالهاي مادي و معنوي هر آنچه كه تمنا كني ، 

در بهشت بازاري است بدون  …خواهي يافت  پولبدون پرداخت 

خريد و فروش و معامله . و در آن فقط اشكال و قيافه هايي از 

ارند و شخص بهشتي هر كدام از آن اشكال را مردان و زنان وجود د

 به همان شكل و قيافه در مي آيد . كندآرزو 
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 آتش جهنّم

  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ   ُ ُ  ُ

 ُ ُُُ/201بقره 

ا نيكي عطا پروردگارا در دنيا به ما نيكي رسان و در آخرت نيزبه م 

 فرما، و ما را از آتش)دوزخ محفوظ( نگاهدار.

پيامبر )ص( دربارة شدت گرما و درجه حرارت آتش دوزخ      

، همين آتشي كه بني آدم بر مي افروزد يك  آتش شما  : فرمود

 هفتادم آتش جهنِّم گرما و حرارت دارد .

دنيوي آتش جهنِّم عالوه بر اينكه از لحاظ درجه حرارت با آتش      

 .تفاوت دارد ، فاقد نور و روشنايي است 

 

 طبقات دوزخ

روه بعد از پايان محاكمه و صدور حكم قطعي ، دوزخيان گروه گ     

موران دوزخ با تند خويي  ، درها را أبسوي دوزخ رانده مي شوند ، م

 و آنها را به دوزخ مي افكنند.بر روي آنها مي گشايند 

در به طبقه اي از طبقات آن راه دارد  دوزخ هفت در دارد و هر     

      : اختصاص دارد يو هر در و هر طبقه به گروهي خاص
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: اين طبقه پايين ترين و پست ترين و بدترين طبقة  درك  -1

كه منافقين مي  دوزخ است و سخت ترين عذاب به اهل اين طبقه

  . اختصاص دارد باشند 

آزار مظلومين  بهد كه ني اختصاص داراين طبقه به كسا : لظي -2

  و اذيت رسانده اند . 

اين طبقه به تهمت زنندگان به مردان پاك و زنان  :  حطمه -1

 .عفيفه و پاكدامن ، و عيب جويان و مال اندوزان اختصاص دارد

اين طبقه به ترك كنندگان نماز و زكات و به كفار و سقر :  -1

 .صاص داردوند اختخداكتمان كنندگان حقايق ومنكرين آيات 

: اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه زندگي زود   جحيم -5

بركت و دائمي آخرت برتري  گذر و بي ارزش دنيا را به حيات پر

داده و آن را برگزيده اند ، اينان پيوسته در فكر آسايش و رفاه و 

و  تكاليف خوردن و خوابيدن و خوشگذراني و شهوتراني بوده اند و

 ا سبك شمرده اند .اوامر خداوند ر

اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه با آگاهي از  :  سعير -6

 دستورات خداوند بجاي پيروي از احكام اسالم ، از مكاتب كفر و

   . و از مشركان و اهل فسق و فجور تقليدكرده اند، ت الحاد تبعيّ
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: اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه بخدا و روز هاويه   -1   

ت ايمان داشته اند ، اما به سبب سهل انگاري و ضعف ايمان ، آخر

. به همين  فكر تدارك توشة سفر آخرت خود بوده اند كمتر در

    سبب از رسيدن به سرمنزل سعادت باز مي مانند و راهي دوزخ

 مي شوند تا تاوان سهل انگاريهاي خود را بپردازند .

فرا گرفته و كساني را تا  كساني از آنها را تا قوزك پا ، آتش      

زانوها و كساني را تا كمر و كساني را تا گردن وكساني را تا گلوگاه 

 آتش فرا گرفته است .

 اوصاف دوزخ

: اطراف  ضخامت ديوارهاي دوزخ فرمود ه يپيامبر)ص( دربار     

دوزخ چهار ديوار محكم و ضخيم كشيده شده است كه ضخامت 

و به اندازه ي مسافت  ال راه است .ديوار آن مسافت چهل س ههرالي

 هفتاد سال راه , عمق دارد .

در دوزخ صداهاي وحشتناك و زندانهاي تنگ و تاريكي وجود      

دارد و آن صدا ها چنان آزار دهنده اند كه چون اهل دوزخ آنرا هر 

لحظه مي شنوند ، آرزوي مرگ خود را برند اما براي آنها مرگي 

 نخواهد بود .

شتگاني بر آن گمارده شده اند كه خشن و سختگير و فر      

زورمند و توانا هستند . از خدا در آنچه بديشان دستور داده است 
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مور أ. و همان چيزي را انجام ميدهند كه بدان م نافرماني نمي كنند

 . هستند

 اوصاف اهل دوزخ

در حالي كه به شدت تشنمه هستند به سوي جهنم گناهكاران  

درآن آتش نه  د و با آتش جهنم سوزانده مي شود ورانده مي شون

هنگامي كه پوست بدن اهل و . شود مي شمرده ميرد و نه زنده مي

دوزخ  در اثر حرارت ذوب ميشود چون عصب ها هم از بين مي 

، ديگر فرد احساس درد نمي نمايد ، امّا بالفاصله پوست جديد  روند

 ر بكند . تا احساس عذاب بيشت ديگري رويانده مي شود

بر اثرشدت ,  گيرد شعله هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي

وسط سرش مي رسد و  تا گردانده شده ورحرارت آتش ، لب زبرين ب

 .  گيرد مي لب زيرين آويزان شده و تا نافش را فرا

از  وشده است  جامه هايي از آتش براي آنها بريده و دوخته ناكافر

 . شود آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي برآنان باالي سرهايشان

 هر و با غُل و زنجير همراه با شياطين به همديگر بسته مي شوند. و

زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش 

بدان برگردانده  و از آنجا بيرون بيايند با گُرزهاي آهنين برهانند ،

 .ا بچشيدبديشان گفته شود عذاب سوزان ر شوند و
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كمترين و خفيف ترين عذاب اهل دوزخ در روز قيامت ، عذاب 

كسي است كه در زير پاهايش دو آتشدان قرار داده اند كه در اثر آن 

 . مغز سرش در حال غليان است

پروردگارا ! بيرونمان بياور تا كارهاي شايسته اي دوزخيان گويند :  

 كرديم .  ميانجام دهيم كه جداي از كارهايي باشد كه قبالً

آيا به شما بدان اندازه عمر نداديم كه  : در پاسخ به آنها گفته مي شود -

و بسنده در آن هر كس كه بخواهد بيدار و هوشيار شود ، كافي 

به پيش شما نيامد؟  باشد ؟ و آيا پيامبران و تبليغ كنندگان دين

  . ، اصالً براي ستمگران يار و ياوري نيست پس بچشيد

 وشيدني هاي اهل دوزخغذا و ن

آن چنان .  همچون فلز گداخته در شكمها مي جوشد ،زقوم -2

اگر قطره اي از زقوم بر كره زمين فرو افتد ، زندگي متعفن است كه 

 مي نمايد . ناگواررا بر اهل زمين 

       ) خونابه ، چرك و كثافات (غسلين  -0    ) ميوه خاردار ( ضريع -1

آبي است جوشان و سوزان  ، حميم -5 (   ) آبي متعفن  صديد -4

 شود و به درون بدنشان نفوذ مي كه بر فرق سر دوزخيان ريخته مي

رش بَكند و از دُ كند و هر آنچه در شكم دارند ، پاره پاره و ذوب مي

 .بيرون مي ريزد 
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 گفتگوي اهل بهشت و جهنّم

رمان به بهشتيان دوزخيان را ندا مي دهند كه ما آنچه را پروردگا    

ما وعده داده بود همه را حق يافته ايم ، آيا شما هم آنچه را 

گويند: بلي !  پروردگارتان به شما وعده داده بود حق يافته ايد؟ مي

دهد كه نفرين خدا بر  ندا دهنده اي در ميانشان ندا در مي

 ستمگران باد.

: مي دهند  غنيمت شمرده و اميدوارانه ادامه اهل دوزخ فرصت را    

زنند كه مقداري از آب يا چيزهايي  دوزخيان ، بهشتيان را صدا مي

  كه خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطا كنيد ، بهشتيان 

هاي بهشت را بر كافران قدغن نعمت گويند : خداوند آب و  مي

  . كرده است

 اهل دوزخطلب ياري 

ند و از چون از بخشش بهشتيان نا اميد مي شواهل دوزخ       

عذاب دوزخ به تنگ مي آيند ، سوي مأموران دوزخ رفته و ذليالنه 

: شما از پروردگارتان درخواست كنيدكه يك روز عذاب  گويندمي 

 . را از ما بردارد

: آيا پيغمبران شما آيه هاي روشن  و داليل  مأموران هم گويند

 آشكاري را براي شما نمي آوردند ؟ 
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 : پس خودتان درخواست كنيد گويند فرشتگان مي ، گويند: بلي

 پس از دست ما براي شما كاري بر نمي آيد .

كنند مي را طلب  ، دوزخ مالك ، رئيس ، بعد از نا اميدي از مأموران

را  مابخواه كه پروردگارت از گويند :  اي مالك مي و ذليالنه به او 

 . بميراند و نابود كند

و مرگ و نابودي در كار  نيدمالك در جواب گويد : شما اينجا مي ما

 . نيست

دوزخيان بعد از نا اميدي از همگان با خود گويند : چرا       

و ارحم الرِّاحمين است ياد نكنيم؟  پروردگارمان راكه خالق و قادر

براستي كه ما بسيار ستمكار بوده ايم كه در دنيا هر گز خداوند را 

را ياد كرده و به او  ياد نكرده ايم ، حال وقت آن رسيده است كه او

پناه ببريم . پس با شرم و خجلت گويند پروردگارا ! بدبختي ها ) كه 

، و ما مردمان  ( برما چيره گشته بود ناشي از انجام معاصي بود

را از آتش دوزخ بيرون بياور و اگر )  ! ما  گمراهي بوديم . پروردگارا

اهيم بود ) و ( برگشتيم ما ستمگر خو بعد از اين به كفر و عصيان

 ...( مستحق هر گونه عذابي

    : مگر آيات من بر شما خوانده خداوند خطاب به آنها گويد     

 نمي شد و شما آنها را دروغ مي ناميديد؟
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بتمرگيد در آن ! و با من سخن مگوئيد. ) مگر فراموش كرده ايد در  

رده ايم ( گروهي از بندگان من مي گفتند : پروردگارا ! ايمان آو دنيا

پس ما را ببخش  و به ما رحم بفرما ، و تو بهترين رحم كنندگان 

. شما ايشان را به باد تمسخر مي گرفتيد ، تا آنجا كه سرگرم  هستي

شدن به تمسخر ايشان ، ذكر و عبادت مرا از يادتان برده بود ، و 

 235-223مؤمنون/ .  كارتان هميشه خنديدن بدانان بود و بس

 

 خاتمه

ين به آخرت ، گرامي را به باور راست در خاتمه خواننده          

درباره مرگ و تدبر تدارك زاد و توشه بهتر و بيشتر ، تفكر درباره 

 .توصيه مي نمائيم اين فرموده 

 خداوند متعال فرمايد : 

مقرر نداشته ام .  در دنيا و آخرت و دو امنيت بر بنده ام دو ترس    

پروا بوده باشد ، بي  ت منت به دستورانسب كسي در دنياپس اگر 

از در آخرت در ترس و عذابش خواهم افكند .  و اگر در دنيا 

در بيم و هراس بوده باشد، در آخرت او  اخروي محاكمه و محاسبه 

 را در آرامش و امنيت قرار مي دهم .

 

«ُ ُ ُ ُ  ُُ ُ    ُُ   ُ ُُُ» 
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 منابع و مأخذ                                

 

 تفسير نو ر                               دكتر خرم دل

 احاديث نبوي     وساير كتب حديثتاج االصول   

 امام محمد غزالي   علوم الدّين                     ءاحيا 

 سيد قطب      دورنماي رستاخيز جهان         

 حبنكه ميداني       عقيده االسالميه                  

 طبّاره          روح الدّين االسالمي          

 مبادي اسالم و فلسفة احكام          امام مودودي  

 اليوم االخر في ظالل القرآن           احمد فائز

 بد الجبارماذا بعد الموت                           شاكر ع

 يوم القيامه                                عبدالرزاق نوفل

 القيامه رأي العين                        محمد محمود الصّواف

 تعاليم اسالم                              عالمه طنطاوي

 

 

 

 

 


