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 »مؤلف مقدمه«

عاملنا، أمن سيئات نفسنا وأباهللا من رشور  نستغفره ونعوذهللا نحمده ونستعينه و ن احلمدإ

ال اهللا وحده ال رشيک له إله إن ال أشهد أله و يل له ومن يضلل فال هاداهللا فال مض  من هيده

 .رسولهن حممداً عبده وأشهد أو

ۡسلُِموَن ﴿ ُّ   ُُ ت
َ
َ ََ   ّ ِ �   َُ ُمو ََ  َّ ََ ََُتهِِ َِ    � َّ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ

َ
آل [ ﴾١َها 

 .]١٠٢عمران: 
چنان كه شايسته ترس خداست، از او بترسيد و به   آن !ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 .»ريد نمي جز در حالت مسلماني

ۡفٖس ﴿  َ   ِ ُِ   ُُ لََت ََ   ِ      ُ ُُ  � ََ  ّ ُتوَ  َ ه  ُ هُ�   َّ �ّ
َ
ٖ  َها  َدة ِّ ٰ ه  َ� َّ ُِۡٱ لََ�  ََ ََ  َ �َ ََ ه  َّ ََ َۡ ََ

 ََ َمه َِ ُّ �ِسَ ثِ�ٗ  كَ ّٗ هُِۡٱ ََ  � ۚ ُٗ ٓ ّ   ه ُتوَ  َ َ َ�َن عَ ََ  ۚ �ِن   ح  َۚ ه َّ َۡ َ َۡ  ََ َُوُوَن هِ َِ  ٓ ِ  سََسه     َ ۡ  ح  ُُ لَۡي
 .]١[النساء:  ﴾١ه ََ�ِيبٗ 
بترسيد از (خشم) پروردگارتان، آن پروردگاري كه شما را از يك انسان  !اي مردم«

آفريد و همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو، مردان و زنان فراواني را (بر روي زمين) 
دهيد از  ميمنتشر كرد، بترسيد از (خشم) آن پروردگاري كه همديگر را به او سوگند 

 .»كه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد، همانا خداوند نگهبان اعمال شماست اين

﴿ ّٗ ّ قَۡو ََقُووُوَ  َ ّ  ح  ُتوَ  َ   ّ ُٱوَ َُ َ َُ ِاَ   ه     َّ �ّ
َ
�َۡغفِۡر اُۡصلِۡح  ٧َ  َسِدادٗ َها  ََ   ۡ ُُ ۡعَ�ٰلَ

َ
َ  ۡ ُُ لَ

ََسُ  ََ  َ ِِ  ح  ِِ َُ  اُ ََ    ۡ ُُ ُُتُوَ�   ۡ ُُ ًََ َعِظيًمه لَ ََ فَۡو ۥ َ�َتۡد فَه  .]٧١ - ٧٠األحزاب: [ ﴾٧وَ�ُ
از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوئيد. در نتيجه  !ايد اي كساني كه ايمان آورده«

آمرزد. و هر آن كس كه اطاعت  گرداند و گناهان شما را مي خداوند اعمالتان را نيك مي
 .»يابد كاميابي بزرگ دست ميخدا و رسولش را بكند قطعاً به پيروزي و 
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ها، روش و سنت نيك و  ترين گفتار، ك�م خدا است و بهترين روش اما بعد، درست
است و بدترين كارها، نوآوري در دين است و هر نوآوري در دين  پسنديده محمد

 بدعت و سرانجام هر بدعتي، گمراهي و هر گمراهي در جهنم است.
باشد، و  در رابطه با جنازه، بهترين راه و روش مي همانا راه و روش نيك رسول خدا

هاي ديگر مخالف است. اين روش، شامل احسان و نيك رفتاري با ميت  با اسلوب امت
شود كه براي ميت در قبر و سراي آخرت سودمند گردد، و  است و سرانجام باعث مي

وندان ميت هايي نسبت به خانواده و خويشا چنين اين روش، شامل احسان و خوبي هم
است و براي انجام بندگي و طاعت زندگان در اجراي مراسم تجهيز و تكفين مردگان، 

در كارهاي مربوط به جنازه،  هاي رسول خدا ها و محاسني را در بردارد. از برنامه خوبي
ترين وجه براي پروردگار بود و در واقع اين برخورد  برپايي عبوديت و بندگي به كامل

ا ميت به خاطر آماده كردنش با بهترين روش و صورت ممكن، براي نيكو و درست ب
 م�قات با خداوند متعال بود.

گفتند و  ايستادند، حمد و ستايش پروردگار را مي و يارانش به صف مي رسول خدا
طلبيدند. سپس  از خداوند متعال براي ميت بخشش و رحمت و گذشت از گناهانش، مي

سپردند و  رفتند و آن را به خاك مي ده و همراهش ميجمعي حمل كر جنازه را دسته
كردند، و اين چيزي  همگان براي او از بارگاه خداوند متعال طلب آسايش و راحتي مي

 است كه ميت، بيشتر بدان نيازمند است.
از مسائل مهم و بزرگ است، بنده بر آن شدم كه » عذاب قبر« ألهجا كه مس از آن

پرتو شريعت و دلئل شرعي، بيان كنم. پيش از هر چيز به ذكر  هاي نجات از آن را در راه
» عذاب قبر«پردازم و سپس دلئلي را كه  ي احوال ميت است مي حديث طولني كه درباره

نمايم، چرا كه مسأله عذاب قبر از جمله مسائل  شود بيان مي ثابت ميها  آن توسط
 بياورد. نرد و به آن ايمااي است كه هر مسلماني لزم است آن را بپذي پوشيده

در قبرش عذاب داده ها  آن شوم كه انسان به سبب انجام سپس اسبابي را يادآورد مي
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برحذر باشد و دوري ها  آن شودف و هدف از ذكر اين اسباب آن است كه خواننده از مي
ام و به همين  دهنده از عذاب قبر پرداخته كند. و در پايان به بيان علل و اسباب نجات

 گذاري نمودم. نام »كيف تنجو من عذاب القرب«سبب بنده اين رساله را با نام 
خواهم كه آن را براي خوانندگان سودمند و در جهت رضامندي و  از خداوند متعال مي

خشنودي خويش خالص بگرداند و آن را به عنوان بخشي از كارهاي نيك و صالحي كه، 
همانا او شنوا، نزديك و «است، بگرداند.  قبرتنها مونس و همدم من در تنهايي و وحشت 

 »ي دعاست. كننده اجابت

 ن احلمدهللا رب العاملنيو آخر دعوانا أ

 بن امين، زهيري سمير

 





 
 
 

 »حديثي جامع در رابطه با احوال مردگان«

ي مردي از  هبراي تشييع جناز گفته است: ما همراه رسول خدا * براء بن عازب
رو به  رستان رسيديم مردم در حال كندن قبر بودند، رسول خداانصار رفتيم، وقتي به قب

گوش  حركت به سخنان رسول خدا قبله نشست و ما نيز اطراف او نشستيم، و چنان بي
كه چوبي در  در حالي داديم كه گويا پرنده بالي سر ما نشسته است. رسول خدا مي

ه امان و گاهي به زمين نگبرد و گاهي به طرف آس دست داشت آن را در زمين فرو مي

َّ «كرد، فرمود:  مي ُم ِّ  لَّّ ْب�  ِ�
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ َر  �ِ 
ُم ذ َم

ر
َ.« 

و اين دعا را سه مرتبه تكرار كرد، سپس » جويم الها، از عذاب قبر به شما پناه مي ربا«
شود،  بندد و راهي سراي آخرت مي فرمود: هنگامي كه بنده مؤمني رخت سفر بر مي

هاي نوراني و درخشان، مانند خورشيد تابان، در محضر او حاضر  با چهره فرشتگان
هايي از  ها و خوشبو آيند كه همراه خود كفن شوند و در حالي از آسمان فرود مي مي

كنند، سپس  كند فرشتگان او را احاطه مي آورند و تا جايي كه چشم كار مي بهشت مي

ِّبرةم « :گويد مي نشيند و آيد و بالي سرش مي فرشته مرگ مي ّّ ل لّفْس م لْ ُر ّهام
ر
 :يةروا (ويفت

ر�ْضذرلنٍ  ):نةاملطمئ  لهللا� ور
ْر �ِ ٍة  رر ْغس� ِر  

ر
ِ� ِل  .»لْررم

اي روح پاك، (و بنا روايت ديگر، اي نفس مطمئنه) به سوي مغفرت و رضامندي «
 »پروردگارت حركت كن.

ي آب از  چكيدن قطرهاش درست مانند  روح مؤمن از جسم«فرمود:  رسول خدا
 ».كند آيد و فرشته مرگ روح او را قبض مي مشك، بيرون مي

شود  هنگامي كه روح مؤمن از جسمش خارج مي«و در روايت ديگري آمده است: 
ها براي او طلب آمرزش و مغفرت  فرشتگان ميان آسمان و زمين و فرشتگان آسمان

 »نمايند. مي
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شود و نگهبانان هر دري از درهاي  وده ميدر اين هنگام، تمامي درهاي آسمان گش
ي آنان عروج كند و به  خواهند كه اين روح پاك، از جهت و ناحيه آسمان از خداوند مي

روح او را در يك چشم به هم زدن، » ي مرگ فرشته«ها برده شود. و هنگامي كه  آسمان
و در  گرفته» ي مرگ فرشته«كند ديگر فرشتگان به سرعت روح او را از  قبض مي

هايي از بهشت او را  اند، قرار داده و با خوشبو هايي كه با خود از بهشت آورده كفن
 سازد. بو و معطر مي خوش

َّ ُ�َفِرُِطوَن ﴿ ََُهۡ   َُُسلَُٱه    ُُۡ  .]٦١األنعام: [ ﴾٦َِوَ� 
گيرند؛ و آنان [در مأموريت خود] كوتاهي  مي فرستادگان ما جانش را )در اين وقت(«

 .»دنمي كنن
 شود. ي زمين عطرآگين مي آيد كه همه چنان بوي خوش و معطري از او مي

كنند، از كنار هر  فرشتگان، همراه آن روح به آسمان عروج مي«فرمود:  رسول خدا

ِّبم « پرسند: ميها  آن گذرند، گروه از فرشتگان ديگر كه مي ّّ و م لْ ل لَرح َر َر ل   .»؟ِر
 »اين روح پاك از آن چه كسي است؟«

هايي كه در دنيا او  با بهترين و زيباترين نام» ف�ني فرزند ف�ني است.«دهند:  جواب مي
رسند، خواستار  زنند. و هنگامي كه به انتهاي آسمان دنيا مي زدند، صدايش مي را صدا مي

شود و مقربان هر آسمان او را تا آسمان ديگر  شوند، در گشوده مي باز شدن در آسمان مي
 فرمايد: رسند. خداوند عزوجل مي كه به آسمان هفتم مي كنند، تا اين راهي ميبدرقه و هم

ِّّّ�ر لْكامبمذل « �َ ف  �  بْ � ْر ِر   ».ك�ارل
 ».ام را در عليين بنويسيد ي اعمال) بنده كتاب (نامه«

ه ِعِلِّيوَن ﴿ َُ  ََ ٰ ٰ ََ ۡۡ َ
هٓ َ َُ ََ١  ٞ ۡرقُۚو  ُ  ٞٞ ٰ ََ �ُوَن  ٢كِ ُدُُ  وُۡمَتر  َّ ۡۡ َ  .]٢١ - ١٩املطففني: [ ﴾٢َ

نوشته شده، كه فرشتگان مقرب (جهت  داني كه عليين چيست؟ كتابي است تو چه مي«
 ».جا حضور دارند نوشت اعمال) در آن
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 «: فرمايد شود، سپس خداوند متعال مي ي اعمالش در عليين نوشته مي نامه
ر
ُم ِل و ِ م �ْ

ر
َ

رْض� 
ر
ّر  ،لأل ل رر ُر نْ �ِ  

ِّ
�
�� َِر , ور َْ ُم ام َْ َْ َم ِ م �ْ

م
ل َ ُر ُر ِ نْ �ِ ْرررى, ور

م
ًة َ َْ ترلرر ُم ْرر�جم

م
 »ل َ

0Fام را به زمين بازگردانيد؛ بنده«

ام، دوباره به همان (خاك و  را از خاك آفريدهها  آن 1
 ».آورم را از همان خاك بيرون ميها  آن گردانم و بار ديگر زمين) بر مي

گردد و صداي پا و  ل ميشود و دوباره در جسم داخ روح به زمين بازگردانده مي
اند و در حال دور شدن از قبرش  هاي نزديكان خود را، كه از دفن وي فارغ شده كفش

 شنود. مي
نشانند  زده مي آيند و او را نهيب ي ترسناك و خشمگين نزد وي مي بعد از آن، دو فرشته

 كنند: و از او سؤال مي
 »پروردگار تو كيست؟«

م «گويد:  مي َّ ّّ ل  »رر
 »روردگار من اهللا استپ«

ينمَ؟«گويند:  مي ل د�  »ِر
 »دين تو چيست؟«

ي�� لإل�ْسالرمم «گويد:  مي  »د�
 »دين من اس�م است.«

؟«گويند:  مي َْ �ف ِمع�ثر ��ِ�م
ّ
ل لَرّجم م لَ َر َر ل   »ِر

ي  (چهره  »گويي؟ در مورد اين شخص كه در ميان شما مبعوث شده است چه مي«
 شود) چشمان وي آورده ميجلوي  نوراني رسول خدا

 »ي خداوند متعال است. او فرستاده«گويد:  مي

َّم ِه« گويد: مي مر ْر ل   »؟ِر

______________________ 
 ام كه:..) وعده دادهها  آن (و در روايتي زيرا من به -1
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 »اي؟ چه عملي در دنيا انجام داده«

تم «: گويد مي
ْ
َ نْتم  قررر ِر آ ِر لهللا� ور َر ّ  ك�ارل  .»ِ�ه�  قْتم ِ�ه� ور

 »كتاب خدا را خواندم، به آن ايمان آوردم و آن را تصديق نمودم.«
كنند كه پروردگار  ار فرشتگان بر او نهيب زده و با خشم و غضب از او سؤال ميدوب

تو كيست؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو كيست؟ (همان سؤالت قبلي را دوباره تكرار 
شود، خداوند  كنند) و اين آخرين سختي و آزمايش است كه مؤمن با آن مواجه مي مي

 متعال بر اساس آيه:

ُ اُثَِبُِت  ﴿ َرةِ� ح  َِ �  �ِ ََ َيه  َۡ ُّ ََيٰوةِ   ۡۡ   ِِ ُٱوَّ هِۡلَۡتۡوِ   ّ ههِِت  َُ َ َُ ِاَ    .]٢٧إبراهيم: [ ﴾   
ي پايدار) هم در اين دنيا  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار ثابت و استوار (و عقيده«

رت نمايد) و در آخ (در برابر زرق و برق و بيم و هراس مشك�ت محفوظ و مصون مي
 .»دارد پايان و جاويدان) ماندگار مي هاي فراوان و عطاياي بي (ايشان را در نعمت

دهد:  دهد و او چنين پاسخ مي قدرت و نيروي درست پاسخ دادن را به انسان مؤمن مي
 »پيامبر من است. پروردگار من اهللا، دين من اس�م و محمد«

ْن « دهد: در اين هنگام هاتفي از آسمان ندا مي
ر
رّنة� َ

ْ
ْر لْ �ِ ُم  ذ َْر�وم

ر
ف َرف بْ � ْر , َر ر ر 

رّنة� 
ْ
ْر لْ �ِ ُم  ذ س�وم

ْ
ْ
ر
رّنة� ورَ

ْ
 لْ

ر
م ِرلًِل ِل

ر
ذل    .», ورلْ�ار م

هاي  ساا زا لبر رانيد و اوتبراي او فرشي از بهشت بگس ،گويد ي من راست مي بنده«
 »اي او دري به سوي بهشت بگشاييد.بهشتي بپوشانيد و بر

كند و تا جايي كه چشم كار  م خوش بهشتي كنار او شروع به وزيدن ميگاه نسي آن
هاي زيبا و معطر به  شخصي زيبا و خوش چهره كه لباسشود. و  كند قبرش فراخ مي مي

حك,«گويد:  آيد و مي تن دارد نزدش مي ُم ر ف ر �
ّ ْ ِ�لَر ْْب�

ر
َر م  َ نْت تمذ �ف كم

ّ
ل يرْذكمَ لَ َر  .»َر

اي است كه خداوند متعال به  مندي و خوشنودي! اين همان لحظهمژده باد تو را رضا«
 »تو در دنيا وعده داده بود.
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خداوند به تو بشارت خير و نيك بدهد، تو چه كسي هستي، «گويد:  مؤمن مي
 »اي است كه خير و نيكي به همراه دارد. ات چهره چهره

ْ�حم «گويد:  مي ل َّ َر لَ
ّم مر ْر َرل 

ر
ّ�ْمام  ،َ َر ل  ِر ْْ َرذرلهللا  ْر ِئًل  �ّ ة� لهللا ِر َر ل عًعل  � طر �

َر نْتر   ِ�ّ  كم
َر

ِرا�ه�  �َ ْع ل ،ِر ً�ْ لكر لهللا رر زر  .»َرجر
كه تو در طاعت و عبادت  من عمل نيك و صالح تو هستم، قسم به خدا، غير از اين«

گردان بودي،  كردي و از معصيت و نافرماني خداوند متعال روي خداوند متعال شتاب مي
 »دانم، خداوند متعال به تو جزاي خير بدهد. از تو نمي چيز ديگري

شود. به جهنم اشاره شده و  اي از جهنم گشوده مي اي از بهشت و دريچه سپس دريچه
كردي، اين منزل و جايگاه تو  اگر نافرماني و معصيت خداوند متعال را مي«شود:  گفته مي

شود، و  به بهشت اشاره مي و »بود، ولي خداوند متعال آن را به اين عوض نمود مي
پروردگارا! زودتر قيامت «گويد:  بيند مي هاي جاودان آن را مي هنگامي كه بهشت و نعمت

 .»پا كن تا نزد اهل و مالم بازگردمرا بر

 »ْس�م لم «شود:  به او گفته مي
 .»آرام و راحت باش«

رخت  هنگامي كه بنده كافر (و در روايت ديگري، گناهكار)«فرمود:  رسول خدا
هاي سياه، خشن و  شود، فرشتگاني با چهره بندد و راهي سراي آخرت مي سفر بر مي

هايي سخت و خشن كه تار و پود آن  كه لباس شوند و در حالي زشت نزد او حاضر مي
آيند و  دار) و آتش است، در دست دارند، از آسمان فرود مي آميخته با موي خشن (و تيغ

» فرشته مرگ«كنند سپس  اطراف او را فرشتگان احاطه مي كند، تا جايي كه چشم كار مي

 «گويد:  نشيند و مي آيد و در قسمت بالي سر او مي مي
ر
ِ� ِل , لْررم رب�َةرةم

ْ
ل لّفْس م لَ ُر ّهام

ر
ت

ب�ه� 
ط� لهللا� ورغرضر خر  .»سر

 »اي روح پليد و كثيف، به سوي خشم و غضب پروردگارت بيرون بيا.«
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هاي  شود و مانند درخت خاردار، كه داراي شاخه رق ميجسدش متف مروح در تما
هاي خيس خارج شود، هنگام بيرون آمدن روح، تمام  فراواني باشد و از ميان پشم

فرستند، و  شوند و همه فرشتگان زمين و آسمان به او لعن مي هاي بدن، پاره پاره مي رگ
كنند كه، اين روح  ن دعا ميشوند و نگهبانان آسما درهاي آسمان بر روي او بسته مي متما

 عروج نكند.ها  آن ي از جهت و ناحيه پليد
ي خشن و آتشيني قرار  كند و داخل پارچه روح او را قبض مي» ي مرگ فرشته«
فرشتگان  شود، ترين بوهايي كه بر روي زمين بوده از او بلند مي دهد و بدترين متعفن مي

گويند: از،  پليد از كيست؟ فرشتگان مي پرسند: اين روح ميها  آن كنند، كه برخورد مي
زدند،  هايي كه او را در دنيا صدا مي ترين نام ف�ني فرزند ف�ني است، با بدترين و زشت

كنند كه در  رسند درخواست مي آسمان دنيا ميشود و هنگامي كه به انتهاي  خوانده مي
يه را قرائت اين آ گردد. سپس رسول خدا آسمان گشوده شود، ولي در گشوده نمي

 فرمود:

﴿ ٰ هَۡ�
َ
�  ۡ ُّ َ ُ ُح و َف َُ ِِ َسِ ِ  ۡ�َِيهِط� َّ  َمُل  ٰ اَلَِج  ۡ�َ  َ َّ  ََ لُوَن  ۡ�َٱ  َُ َّ اَۡد ََ َمهُِٓ   ﴾ُٱ  وس 

 .]٤٠األعراف: [
كه  شوند مگر اين درهاي آسمان براي آنان گشوده نخواهد شد و وارد بهشت نمي«

 .»شتر از سوراخ سوزن بگذرد

رْض�  لْكامبمذل« فرمايد: ين هنگام خداوند متعال ميدر ا
ر
ّجٍ�  � لأل ف  � س� بْ � ْر ِر  ك�ارل

ْس�ر   .»لَوح
اي از جهنم) بنويسيد و در  ي اعمال) او را در ميان اسامي سجين (طبقه كتاب (نامه«

 »ي جهنم) قرار دهيد. ترين نقطه السافلين (پايين اسفل

و«فرمايد:  سپس خداوند متعال مي ِ م �ْ
ر
فل َ بْ � رْض�  ْر

ر
 لأل

ر
ل ، ِل ُر نْ �ِ  

ِّ َْ تر �ُ ْ
َر
ْ تم ِ� �ُ

َر  ِّ �
َِر

ْرررى
م
ًة َ َْ ترلرر ُم ْرر�جم

م
ل َ ُر نْ �ِ ، ور َْ َم ِ م �ْ

م
ل َ ُر ِ �� ، ور َْ ُم ام َْ

ّر  .»رر
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را از خاك ها  آن ام كه وعده دادهها  آن ام را به زمين برگردانيد؛ زيرا من به بنده«
 »انگيزم. را از آن برميها  آن گردانم و ديگر بار و زمين باز ميام و به آن خاك  آفريده

گيرد.  شود و در جسمش قرار مي روحش با شدت تمام از آسمان به زمين پرت مي
 اين آيه را خواند: سپس رسول خدا

﴿ ّۡ ََ  َۡ َ
َ ُ�ۡ  ِ ُفُ   ل َِ ۡۡ َمهُِٓ َ�َُ َُِ   وس  ر   ََ َمه   َ َ

ِ فََ�  َُ  َُۡ ِۡٱ هِۡح  َ�نٖ ََ َُ  ِِ  وِ  هِ ِ  وِرِ�ُح 
 .]٣١احلج: [ ﴾٣ َسِحي�ٖ 

هر كس كه به خداوند شرك بورزد، گويا (به خاطر سقوط از ايمان به شرك) از «
كه تندباد (قطعات جسم)  ربايند يا اين خوار) جسم او را مي آسمان افتاده و پرندگان (مرده

 .»برد او را با خود به جاي بسيار دور مي
هاي  كه او صداي كفش شود، در حالي جسمش [در زمين] برگردانده مي اش به روح

شوند، سپس دو فرشته  قبرش دور مياند و از   نزديكانش را كه از دفن او فارغ شده
 كنند: نشانند و از او سؤال مي آيند و او را نهيب زده مي ترسناك و خشمگين نزد او مي

ُحَ؟« ْْ رر  »ِر

 »پروردگار تو كيست؟«

ل«يد: گو مي لُ َر ْدر�ف َُر
ر
 » ر َ

 »دانم! واي بر من، واي بر من، من نمي«

ينمَ« گويند: مي ل د�  »؟ ِر
 »دين تو چيست؟«

ل«گويد:  مي لُ َر ْدر�ف َُر
ر
 » ر َ

 »دانم! واي بر من، واي بر من، من نمي«

؟« گويند: مي َْ �ف ِمع�ثر ��ِ�م
ّ
ل لَرّجم م لَ َر َر ل  ان شما در مورد اين شخص كه در مي« »ِر

جلوي چشمان وي آورده  ي منور رسول خدا (چهره» گويي؟ مبعوث شده است، چه مي
 را بر زبان بياورد.) تواند، نام رسول خدا شود؛ اما نمي گفته مي
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 »آيا وي محمد نيست؟«شود:  گفته مي

ل«گويد:  مي لُ َر ْدر�ف َُر
ر
مذنر ،  ر َ ذَ َم ْعتم لّفلسر هر م�  .»ُلکرسر

شنيدم كه او را چنين (رسول خدا)  دانم، از مردم مي ي بر من! من نميواي بر من، وا«
 »كردند. صدا مي

رذْتر «گويند:  فرشتگان مي ، ور ر تّر عْتر  .» ر دررر
 »وقت نفهميدي و قرآن را نخواندي. در آن«

ْر ، ِر َر ن كر ل� «دهد:  هاتفي از آسمان ندا مي �ِ ُم  ذ س�وم
ْ
ْ
ر
, ورَ  لّفلر�

ْر �ِ م 
ر
ذل   ذل  ََْر�وم , ورلْ�ار م لّفلر�

 لّفلر� 
ر
م ِرلًِل ِل

ر
 «. 

يي از آتش جهنم پهن كنيد و دري از جهنم برايش ها گويد، براي او فرش دروغ مي«
شود كه  چنان تنگ مي كند و قبرش آن را احساس مي گرما و سوزش آن» بگشائيد.

هاي زشت بر  روند. و شخصي بدچهره و زشت، كه لباس هايش در يكديگر فرو مي دنده

ذؤمك«: گويد آيد و مي تن دارد و متعفن و بدبو است، نزدش مي روم �ف ر
ّ ْ ِ�لَر ْْب�

ر
ل يرْذكمَ َ َر َر  ,

َر م  نْت تمذ �ف كم
ّ
 .»لَ

مژده باد تو را به غم و اندوه، اين همان روزي است كه در دنيا به آن وعده داده شده «
 »بودي.

َْ «گويد:  كار مي كافر و يا شخص گناه
ر
؟ ورَ َْتر

ر
َ ْْ ِر  ، م ِ�لَّبّ

َّ ، َرسرّبركر ل ُمَ لَْذرْجهم تر َرذرْج
بم ِ�لَّبّ  �ُ �ف ير

ّ
 .»لَ

ي شر  ات، چهره خداوند به تو بشارت شر و بدي بدهد، تو چه كسي هستي كه چهره«
 »و بدي است؟

رب�ِثم «گويد:  شخص بدچهره و زشت مي
ْ
َّم لَ مر ْر َرل 

ر
َر  ذلهللا� ، َر َ نْتر   ل�  کرّمام ِل  كم

ل ّ َر م  َّ لكر ل زر ، َرجر � َّ ِرة� ل �َ ْع ِر  �َ عًعل  �
َر  ، � َّ ة� ل َر ل ْْ طر ْر ِئًل  �ّ  .»ِر
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كه تو از اطاعت و عبادت  من عمل زشت و قبيح تو هستم، قسم به خدا، غير از اين«
شتافتي، چيز ديگري از تو  گردان بودي و به نافرماني پروردگار مي خداوند متعال روي

 »دانم، خداوند به تو جزاي شر بدهد. نمي
 كند، در حالي سپس خداوند متعال مأموري را كه كر، كور و لل است بر او مسلط مي

در دستش است، كه اگر به كوهي بلند اصابت كند آن را به خاكستر مبدل » گرز آهني«كه  
دوباره شود،  ديل ميو او به خاكستر تب زند مي اي محكم به او گرز ضربهسازد، با همان  مي

كشد كه صداي جيغ و  چنان فرياد مي گرداند و او آن خداوند متعال او را به حال اول برمي
اي از جهنم برايش  شنوند. و دريچه فرياد او را تمامي مخلوقات، به غير از جن و انس، مي

ناك هاي هول ، لذا با ديدن صحنهشود شود، و براي او فرشي از آتش گسترده مي باز مي
خواهد: پروردگارا! قيامت  جهنم، كه به مراتب از عذاب قبر شديدتر هستند، از خداوند مي

1Fرا برپا نكن

1. 

 »عذاب قبر حق است«

هاي قبر اعتقاد دارند و  ها و خوشي اهل سنت و جماعت به عذاب قبر و نعمت
ي بهشت ها هاي جهنم و يا باغي از باغ يا گودالي از گودالچنين معتقدند كه قبر،  هم

به اثبات رسيده است. و  است، و اين عقيده از احاديث متواتر و متعددي از پيامبر خدا
جا تعدادي از دلئل  شود. در اين چنين معتقدند كه عذاب قبر شامل روح و جسم مي هم

 نماييم: ر بيان مي» عذاب قبر«حق بودن 
قبيله بني نجار بود  در باغي كه از آن كند: رسول خدا روايت مي زيدبن ثابت -1

 بوديم، ناگهان قاطر از مسير خارج شد بر روي قاطري سوار بود و ما همراه رسول خدا

______________________ 
 رحمهم اهللا تعالي ،الحديث ةئمأ) و غير واحد من 4753رواه ابوداوود ( ،صحيح -1
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جا چهار، پنج، يا شش قبر  به زمين بيفتد، در آن و فرار كرد و نزديك بود رسول خدا
 فرمود: بود، رسول خدا

» �
ْْبم
ر ْ
ُ� لأل �َ َر ِر  ل َْ ر ُم َر ْعر�

ْْ هر  »؟ِر
 شناسم. رسول خدا مردي گفت: من مي» شناسد؟ ان اين قبرها را ميچه كسي صاحب«

 فرمود: 
 اند؟  ها كي مرده اين

 اند. آن مرد گفت: در حال شرك (در جاهليت) مرده

ذْتم لهللا َن «فرمود:  رسول خدا َر ر
ر
نمذل ل ل�ر ل َّرْذ  َْن   تر ر ذرَ�

بم ْم ةر تمسْار�ر    ِّ
م
ِنذ ََُ لأل

 ْْ �ِ  َْ عر� مْوم� نْهم ر �ِ عم  ف َْسمر �
ذ
ْب� لَ

َر ِ� لْ َل
 »َر

گيرند، اگر خوف  همانا اين امت در قبرهايشان مورد آزمايش (بازخواست) قرار مي«
هاي  شكنجه«خواستم كه صداي  بود من از خداوند متعال مي دفن نكردن مردگانتان، نمي

ه ما كرد و رو ب بعد از آن رسول خدا» شنوم به شما هم بشنواند. را كه من مي» قبر

� «فرمود.  َّ ول ِ�ل
ُم ّذ َر ِ�  عرعر ِ� َر ْ   .»لرلفرذ  ل

 »از آتش جهنم به خدا پناه ببريد.«

ِ� َرعح «صحابه كرام گفتند:   � َّ  ِ�ل
ُم َر ذ ِ� َر ْ   .»لرلفرذ  ل

 »بريم پناه مياز عذاب آتش به خداوند «

ْب� «ود: بفرم رسول خدا
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ  � َّ ول ِ�ل
ُم ّذ  .»عرعر

 »از عذاب قبر به خدا پناه ببريد«

ْب� « صحابه گفتند:
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ  � َّ  ِ�ل
ُم ذ  .2F1»َرعم

______________________ 
 .)2867ت از مسلم (رواي -1
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َْ «فرمود:  كند كه رسول خدا روايت مي عبداهللا بن عمر -2 �م ُِل ِلتر َح م
 � لْر 

َْ َ ْْ  � لْرّنة� َرم�
َْ َ ْْ �ِ ّ ِ�ْن  نر  ُم ِلْغر لة� ولْعرإ� عر م َْ ِر ر�ضر َِّه� 

 � َم
َْ َ ْْ �ِ ّنة� وِ�ْن  نر 

ة�  ِر ِل �َ ْه� يرْذمر لْ
َر َر لهللا ِ ةر بْعر ّّ هر كر حر عر م َْ ِر م ََل 

ر
للم    � لّفلر� يَم

َْ َ ْْ  .3F1»لّفلر� َرم�
هنگامي كه يكي از شما وفات كرد، در قبرش صبح و شب جايگاهش به او نشان داده «
شود و اگر اهل جهنم  و نشان داده ميشود و اگر از اهل بهشت باشد، پس بهشت به ا مي

اين، منزل و مأواي توست تا «شود:  شود و به او گفته مي باشد، جهنم به او نشان داده مي
 »گاه كه خداوند تو را در روز قيامت زنده كند. آن

 كند كه: روايت مي از رسول خدا براء بن عازب -3

ْر «فرمود:  رسول خدا ْم    �ِ م قْع� ر لَمم
م
ُ� ر َْن  ُِل َ

َّ ور ُم ر  �ِ
م
َ � ِّ  لهللا وَّن  � ْبُ�

م 
م
ذلم لهللا ََََ قرْذ  رّم لً ررسم   :جر زور َر َم

4F

2 
َرةِ� اُثَِبُِت  ﴿ َِ �  �ِ ََ َيه  َۡ ُّ ََيٰوةِ   ۡۡ   ِِ ُٱوَّ هِۡلَۡتۡوِ   ّ ههِِت  َُ َ َُ ِاَ       ُ  .]٢٧إبراهيم: [ ﴾ح 

ي پايدار) هم در اين  خاطر گفتار ثابت و استوار (عقيده خداوند متعال مؤمنان را به«
دارد) و در  دنيا (در برابر زرق و برق و بيم و هراس مشك�ت محفوظ و مصون مي

 .»دارد پايان و جاويدان) ماندگار مي هاي فراوان و عطاياي بي آخرت (ايشان را در نعمت
آيند، او به آساني  زد او) ميشود (فرشتگان ن زماني كه مؤمن در قبرش قرار داده مي«

آورد و خداوند متعال طبق اين آيه، قدرت و نيروي درست پاسخ  شهادتين را به زبان مي
 ».دهد دادن را به او مي

 5F3.نازل شده است» عذاب قبر«در روايت ديگري آمده است كه اين آيه در رابطه با 

______________________ 
 .)2866) و مسلم (1379روايت از بخاري ( -1
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عر   ِنذ «فرمود:  كند كه رسول خدا روايت مي انس بن مالك -4 بْ ر ُِل ومض� لْعر
َذ ن�  م ِل 

ع� لَ�ه� َِر َْ ِم نن� �ر
ّر ُم كر َْ َتل �ُ �  َ�علَ

عم قرْر ر رْومر َْ لِمهم حّ ََهم ر  َنهم َ
ّ
ع � وترذر ْبُ�

ْر

َْظم  م َِمَللم ل
م
ذ  � وررسم َّ ُر م ََه َب م ل ْم َِرَذل َْو �ِ ْم ل لَمم ِّ ّمٍ  َف �مم ر    ََل لَرّجم  َ

ذلم نْتر تَر ْر كم
ِعلً  � مل جر َم ل ْر لْرّنة� َ�ر َر لهللا ِه َِع لً ِ

ر  لّفلر� ق  َِْ َ
ْر �ِ كر  عر � َْ ِر نلَ�قم . ِل  ل لَنَ�رم َو لَمم ِّ وَ

ذلم لفلسم َِمَللم  م    نْتم َقمذلم ِل يَر    َْدر�ف كم
 � َِرَذلم

ذلم   ََل لَرّجم نْتر تَر َِمَللم  م ِل كم
 َّ ّ�ِتر م عتر و  تر ر�

ْْ  در ِر ُل  عم رْومر ًة ر ِْ ر َر ِحم  �َ ِر َرِْه� �ر ُم
م
ُرًة �رْ�ر َ ْ يٍ  ضر ْْ حر � �ِ رلٍ   ّْ  ِ�م�

ِم ر ْْ يم
 ��ْ
ّر َر ْ�ر لَّ ّ�ِه� �ر  6F1.»ير

  هايشان بر شود و بستگان و دوستانش به خانه هنگامي كه بنده در قبر گذاشته مي«
هاي  هنگام دو فرشته (به نامشنود، در اين  را ميها  آن هاي گردند و او صداي كفش مي

دهم كه او بنده و  گويند: شهادت مي نشانند و مي آيند و او را مي نزد وي مي منكر و نكير)
خداوند به جاي آن،  شود: به جايگاه خودت در جهنم نگاه كن، رسول خداست. گفته مي

 شوند. و جهنم و بهشت به او نشان داده مي ،مكاني در بهشت برايت در نظر گرفته است
دانم،  گويد: نمي گويي؟ مي شود: تو در مورد اين مرد چه مي و به منافق و كافر گفته مي

  گفتم. گفتند، من نيز مي چه مردم درباره او مي آن
چنان  شود: در آن نفهميدي و قرآن را نخواندي و با يك گرز آهنين، آن به او گفته مي

ي مخلوقات، به غير از  رياد او را همهكنند كه صداي جيغ و ف اي به او وارد مي ضربه
 »شنوند. جن و انس، مي

روايت است كه: رسول  الكسوف، از اسماء بنت ابي بكر ةصالدر حديث  -5
 اي خواند و فرمود: خطبه خدا

______________________ 
 )2870) و مسلم (1374روايت از بخاري ( -1



 21  و شريعتهاي نجات از آن در پرت عذاب قبر و راه

به من وحي شده است كه شما در قبرهايتان مورد بازخواست، امتحان و آزمايش قرار «
برايتان نوعي امتحان و آزمايش قرار خواهد بود تا  ي دجال، كه گيريد همانند فتنه مي

 »شود. گردان مي كند و چه كسي از او روي آشكار گردد كه چه كسي از او پيروي مي

 � «شود:  آيند و از شما سؤال مي فرشتگاني نزد شما مي
ل لَرّجم َر �ُِ 

َر ّْمم �َ ل   »؟ِر
 دانيد؟ ) چه ميدر مورد اين شخص (محمد

ى «گويد:  يقين كامل ميشخص مؤمن و داراي  ُم ر ْ لَ رَّنرلت� ور
ْ
ل ِ�لْ

َر لبر ذلم لهللا جر رّم ر ررسم َم

لّعبرْعنرل ّنل ور ِر آ بْنرل ور جر
ر
 .»َرف
است كه با دلئل روشن و واضح و هدايت كامل نزد ما آمد، ما  اين شخص محمد«

 »نيز دعوتش را پذيرفته و به او ايمان آورديم و از او پيروي نموديم.
 دانستيم كه تو داراي يقين كامل هستي. شود: راحت بخواب، ما مي به او گفته مي سپس

گويد: من  و اما منافق يا مرتاب (شخصي كه در مورد اس�م يا ايمان متردد است) مي
 7F1.گفتم ميها  آن گفتند، من هم مثل دانم، از مردم شنيدم كه چيزهايي مي چيزي نمي

هنگام غروب، بيرون رفت و ناگهان  رسول خداروايت است كه:  از ابو ايوب -6

ل«صدايي را شنيد و فرمود:  َر ذر�
بم ْم ِم  � 

َّ ذدم عمعر ُم  .8F2»هر
 »شوند. يهود در قبرهايشان عذاب داده مي«
اهللا  اهللا عنها روايت شده است كه: يك زن يهودي نزد عايشه رضي از عايشه رضي -7

ُركر لهللا«گفت: عنها آمد و عذاب قبر را براي وي ذكر كرد و  عر
ر
ْب�  َ

َر ِ� لْْ ل
َر َر  ْْ �ِ«. 

 »خداوند تو را از عذاب قبر پناه دهد!«
فرمود: بله  ، رسول خداي عذاب قبر سؤال كرد درباره از رسول خدا لو عايشه

 عذاب قبر حق است.

______________________ 
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بعد از هر نمازي، از عذاب قبر به خدا  گويد: بعد از آن، رسول خدا مي لعايشه
 9F1.جست پناه مي

َّ «خواند:  هميشه اين دعا را مي روايت است كه: رسول خدا هريرهاز ابو -8 ُم لَّّ
ّ َ�اْنرة�  َر  ْْ �ِ ملت� و ْ ِل ولَمر ْْ َ�اْنرة� لَمر �ِ ْب� و

َر ِ� لْ ل
َر َر  ْْ �ِ َر ور نّ ُر ِ� جر َل

َر  ْْ �ِ َر  �ِ 
ُم ذ َم َ ِّ �ِ

 10F2.»لَمروِح لّلجلل� 

فتنه  شر ها و از ها و مرده زنده هنم و از فتنهپروردگارا! من از عذاب قبر و عذاب ج
 »برم. مسيح دجال به تو پناه مي

عذاب قبر به اثبات  را ذكر نكرديم، مسألهها  آن در تمام اين احاديث و احاديثي كه ما
رسيده، و حق بودن آن تصريح شده است. عذاب قبر از جمله عقايدي است كه بر هر 

ن داشته باشد. پس تو اي برادر و اي خواهر مسلمان! اين ايما مسلمان لزم است كه به آن
و هميشه در فكر و ياد آن باش، خداوند تو را  مسأله (عذاب قبر) را خوب به خاطر بسپار

جا كه خداوند صاحب رحمت واسعه است و نسبت به بندگانش  از آن نجات دهد. از آن
و نعمات آن) و بيم دهنده (از  به بهشتلطف دارد، پيامبران را به عنوان بشارت دهنده (

اتمام  ها تا با اين اقدام بر انسانها گسيل داشت  هاي آن) به سوي انسان جهنم و عذاب
نزد ما آمد و آن چيزهايي را كه باعث نجات  حجت كرده باشد. بدون ترديد رسول خدا

عث نجات از شوند، براي ما بيان فرمود و نيز عوامل و اسبابي را كه با مي» عذاب قبر«از 
 شوند براي ما توضيح داد. مي» عذاب قبر«

______________________ 
 )1372روايت بخاري ( -1

شود. و  ) اين دعا بعد از فراغت از تشهد در نماز خوانده مي588) و مسلم (1377روايت از بخاري ( -2
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 دادند. را به ما تعليم مي
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پردازيم، تا هر مسلمان  دهنده از عذاب قبر مي اكنون به ذكر اسباب و عوامل نجات
منوط به » عذاب قبر«شناخت و آگاهي كافي داشته باشد، زيرا نجات از ها  آن نسبت به

 پرهيز از منهيات و اشتغال به انجام دستورهاي خداوندي است.
شوند،  مي» عذاب قبر«اي از علل و اسبابي كه منجر به  در اين بخش به ذكر پاره

 پردازيم. مي
 

 »شوند اسبابي كه منجر به عذاب قبر مي«

عذاب «اند، اسباب متعددي را براي  آمده» عذاب قبر«تمامي دليل شرعي كه در مورد 
 پردازيم: ميها  آن جا به بيان برخي از نمايد كه در اين ذكر مي» قبر

 اول: كفر و شرك به خداوند عزوجل
شود شخص در  ترين اسبابي است كه باعث مي ترين و بزرگ كفر و شرك از مهم
 قبرش عذاب داده شود.

 فرمايد: خداوند متعال مي

ُعوَن ﴿ َِ ۡ  اَۡر ُّ ِ لََعل  ََ ۡۡ َ َۡ َِٱ   ََ ََن  ۡلَع ُۡ  ٰ ََ ۡۡ َ َۡ َِٱ   ََ َِ   ۡلَع ُِ   ُّ اَتٱ  َِ ُ َُ السجدة: [ ﴾٢ََ

٢١[. 
تر (آخرت) به ايشان  تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگ قطعاً ما عذاب نزديك«

 .»چشانيم، شايد از كفر و معاصي دست بكشند و به سوي خدا برگردند مي
 است.» عذاب قبر«گويد: مفهوم اين آيه  مي ابن عباس
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شان عذاب بدهد. را در قبرهايها  آن در حق مشركين دعا كرد كه خداوند رسول خدا
در جنگ احزاب در حق مشركين اين چنين دعا كرد:  گويد: رسول خدا مي علي

ْم م « َّ ِرت� لَ َر  ّّ ى حر ّر ة� لَْذمْس
الر َر  ْْ ْر ذَرل  سروم ل حر مر َْ َرلرلً كر َم بمذرر ْم َْ ور ُم  لهللا �مِمذعر

ر
هللا  11F1.»كر

كه ما را از نماز عصر  را از آتش پركند، به خاطر اينها  آن ها و قبرهاي خداوند خانه«
 »كه خورشيد غروب كرد! بازداشتند تا اين

بني «در باغي كه از آن  آمده است كه: رسول خدا * در حديث زيدبن ثابت
خواست فرار كند و  بود بر قاطري سوار بود، قاطر از مسير راه خارج شد و مي» نجار

 ش قبر بود. رسول خداجا چهار، پنج يا ش بيفتد، در آن نزديك بود كه رسول خدا

� «فرمود: 
ْْبم
ر ْ
ُ� لأل �َ َر ِر  ل َْ ر ُم َر ْعر�

ْْ هر  »؟ِر
 » شناسد؟ چه كسي صاحبان اين قبرها را مي«

 فرمود:  شناسم. رسول خدا مردي گفت: من مي

 »؟ ب� ذم َر  ِلتر  ّر ِر «
 اند؟  ها كي مرده اين

 12F2»َلك�  لإل� ذل  � لتم ِر « آن مرد گفت:
 »اند. دهوفات كرشرك  تدر حال«

 گويد: مي ك* ام مبشر
» نجار بني«كه من در باغي بودم كه از آن  نزد ما تشريف آورد در حالي رسول خدا

در جاهليت فوت كرده بودند، ها  آن بود و در آن باغ چند قبر وجود داشت كه صاحبان
 شدند، پس، از را شيند كه در قبرهايشان عذاب داده ميها  آن صداي فرياد رسول خدا

ْب� «فرمود:  مي كه جا بيرون رفت در حالي آن
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ  � َّ ول ِ�ل
ُم ّذ  .»عرعر

______________________ 
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 »از عذاب قبر به خداوند پناه بجوئيد.«
 شوند؟  در قبرهايشان عذاب داده ميها  آن آيا گفتم: اي رسول خدا

َم َ، عر َر «فرمود:  لئ� هم لُْر عم رْومر َلِلً َ  .13F1»َر
شنوند (به غير از جن  را چهارپايان ميها  آن شوند كه صداي يبله، چنان عذابي داده م«

 »و انس)
هنگام غروب آفتاب بيرون  آمده است كه: رسول خدا * در حديث ابوايوب

ل«رفت و صدايي را شنيد، فرمود:  َر ذر�
بم ْم ِم  � 

َّ ذدم عمعر ُم  14F2.»هر

 »شوند. يهود در قبرهايشان عذاب داده مي«
در مورد  روايت شده است كه رسول خدا بن عازب چنين در حديث براء * هم

شود، فرمود: نزد او دو فرشته ترسناك و  شخصي كافر، زماني كه در قبر گذاشته مي
 كنند: نشانند و از او سؤال مي آيند و او را نهيب زده و مي خشمگين مي

ُحَ؟« ْْ رر  »ِر
 »پروردگار تو كيست؟«

ل«گويد:  مي لُ، َر ْدر�ف ُ،َر
ر
 » ر َ

 »دانم! واي بر من، واي بر من، من نمي«

؟ َ�  ذلم َم ل عر مر �ر «گويند:  مي َْ �ف ِمع�ثر ��ِ�م
ّ
ل لَرّجم م لَ َر  »؟َر

» گويي؟ چه مي به پيامبري مبعوث شده بوددر مورد اين شخص كه در ميان شما «
 شود) مي جلوي چشمان وي آورده ي منور رسول خدا (چهره
 جاري كند.را بر زبان  داتواند، نام رسول خ نمياو اما 

 »محمد نيست؟ آيا او«گويد:  اي مي فرشته

______________________ 
 )6/326صحيح، رواه احمد ( -1

 )1375بخاري ( -2
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ل«گويد:  مي لُ، َر ْدر�ف ُ،َر
ر
 » ر َ

 »دانم واي بر من، واي بر من! من نمي«

ِ، «دهد:  هاتفي از آسمان ندا مي َر  لّفلر� ل�ن كر
ر
م ِرلًِل ِل

ر
ذل   , ورلْ�ار م  لّفلر�

ْر �ِ م 
ر
ذل    .15F1»ََْر�وم

اي به سوي  چههايي از آتش جهنم پهن كنيد و دري د، براي او فرشگوي دروغ مي«
 » برايش بگشائيد.جهنم 

هايش در يكديگر  شود كه دنده تنگ ميكند و قبرش  را احساس مي گرما و سوزش آن
 روند. فرو مي

 كند كه: اين آيه: نقل مي و او از ابن عباس» عكرمه«ابن عون از 

ِاَ  اُثَِبُِت  ﴿     ُ َرةِ� ح  َِ �  �ِ ََ َيه  َۡ ُّ ََيٰوةِ   ۡۡ   ِِ ُٱوَّ هِۡلَۡتۡوِ   ّ ههِِت  َُ َ  .]٢٧إبراهيم: [ ﴾َُ
ي پايدارشان) هم در اين  خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار ثابت و استوار (و عقيده«

نمايد) و هم در  دنيا (در برابر زرق و برق و بيم و هراس مشك�ت محفوظ و مصون مي
 »دارد. پايان و جاويدان) ماندگار مي هاي فراوان و عطاياي بي ايشان را در نعمتآخرت (

شود: (منظور از  در مورد شهادت است كه بعد از مرگ در قبر از شخص سؤال مي
 ي شهادت است) شهادت، كلمه

 چيست؟» شهادت«گويد: من از عكرمه پرسيدم كه  ابن عون مي

 شود. د سؤالي ميو توحي اجع به ايمان به محمدگفت: ر

�ر    لهللام ض� يم  ور « و گفت: �م�  »لّْظلَ
 »كند. خداوند ستمگران را گمراه مي«

عكرمه گفت: همين گواهي و شهادت است، و كفار هرگز به سوي آن راهنمايي 
 شوند. نمي

______________________ 
 ) 4753صحيح ابوداود ( -1
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 دوم: نفاق
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿ ُِ ََ َ�ٰفُِتوَنۖ  ُُ ۡعَرَِٱ 
َ َۡ    َِ ُِ   ُُ ۡولَ َّ   ۡ ِِم  ََ ۖ ۡ ُّ ََۡعلَُم  َّ ّ َ�َ  َُِِفهِق  ََ ُۡ َر َِ ۡهِل  وَۡمِداٱََِ 

َ
َ  ۡ

ٍَٱ َعِظي�ٖ  ََ ََن �َِ�ٰ َع ّۡ ِ ُم   اَُر ِۡ ََ ر   ُ   ُّ ُم ِ َِ ۡ ۚ َسُٱَع ُّ ََۡعلَُم   ُۡ  .]١٠١التوبة: [ ﴾١ َُ
اطراف (شهر) شما، و در ميان خود اهل مدينه، منافقاني نشين  هاي باديه در ميان عرب«

شناسي،  نمياند، تو ايشان را  اند و در آن مهارت پيدا كرده هستند كه تمرين نفاق كرده
بار با  (يكدهيم  شناسيم. ايشان را (در همين دنيا) دو بار شكنجه مي بلكه ما آنان را مي

ي درد و حسرت و كين و خشم آنان  پيروزي و كاميابي شما بر دشمنانتان كه مايه
برداري از نفاقشان سپس (در  ر: با رسوا كردن ايشان به وسيله پردهگردد. و مرتبه ديگ مي

 .»آيند گردند (و به جهنم گرفتار مي ي عذاب بزرگي مي آخرت) روانه

ِ ﴿ در رابطه با اين آيه * قتاده ِۡ ََ ر   ُ   ُّ ُم ِ َِ و » عذاب قبر«گويد: منظور  مي ﴾َسُٱَع
 است.» عذاب جهنم«

 گويد: مي *ابوهريره
شود (در روايت ديگري آمده  زماني كه ميت در قبر گذاشته مي«فرمود:  رسول خدا

شود) نزد او دو فرشته سياه كه داراي  است هنگامي كه يكي از شما در قبر گذاشته مي
گويند:  شود و مي گفته مي» نكير«و ديگر » منكر«آيند كه به يكي  چشمان سبز هستند، مي

 گفتي؟ ) چه ميدر مورد اين شخص (يعني محمد

م «: گويد مي
م
ذ  بْ م لهللا ورررسم ُر م  ،ْر م  َْو

م
ذ  ُم ورررسم بْ م ْر رّم لً  َم  .»َْن   �  ِّ  لهللا وَّن 

دهي، سپس قبرش به اندازه  طور جواب مي دانستيم كه شما همين گويند: ما مي مي
 گردد. هفتاد ذراغ فراخ و نوارني و روشن مي

َْ « :شود به او گفته مي  ب!بخوا »َر
را از وضعيت خوب خود ها  آن ام برگردم و خواهم نزد خانواده گويد: من مي ميت مي

 خبر دهم.
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ْْ «گويند:  مي �ِ ةرهم لهللا  بْعر ّّ هر ّ�ه� َِه� حر َْ بح َ هم ِّ  َحر َ�ف   يمذق�ظم رموس� ل ة� لْعر ِر نرْذ
َْ كر َر

َر  � ُرَ ه�  ع� ْضجر  .»كر
كند،  اش بيدار نمي ترين فرد خانواده وببخواب مانند عروسي كه او را كسي جز محب«

 »انگيزد. كه خداوند او را از قبرش بر مي تا اين
چه را  گويد: هر آن در جواب منكر و نكير مي ،اگر شخص سؤال شونده منافقي باشد

 دانم. گفتم، و من چيز ديگري نمي گفتند من نيز مي كه مردم مي
 دهي. اسخ ميچنين پ دانستيم كه تو اين  گويند: ما مي مي

ها و  فشارد كه دنده چنان او را مي شود: بر او تنگ شو! زمين آن به زمين دستور داده مي
ماند تا زماني كه خداوند او  روند و هميشه معذب باقي مي هايش در يكديگر فرو مي پهلو

 16F1.انگيزد را از قبرش بر مي

 گرداني از ذكر و ياد خداوند سوم: روي
 يد:فرما خداوند متعال مي

﴿ َٗ َۡ عِي َُ ۥ  ََ َع  ُِۡكرِ  فَِِن  َ�ُ ۡعَر
َ
َ  ۡ َُ َۚ  ۡلتَِ�َٰمَِ َضٱٗ�  ََ ُُۥ اَۡو ُ ُۡ َُ ََ   ٰ�َ�ۡ

َ
طه: [ ﴾١َ

١٢٤[. 
گرداني كند (و از احكام الهي دوري گزيند) زندگي  هر كس از ياد من اعراض و روي«

شد و نه تسليم قضا وي تنگ خواهد شد (چون نه به قسمت و نصيب خدادادي قانع خواهد 
ي قيامت گسيل، و با ديگران  و قدر الهي خواهد گشت) و روز رستاخيز او را نابينا (به عرصه

 .»آوريم جا) گرد هم مي در آن

َٗ ﴿ از جمعي از اس�ف نقل شده است كه آنان در تفسير َۡ عِي (زندگي تنگ)  ﴾َضٱٗ�  َُ
به روايت مرفوع بيان شده  ول خدااست و اين از رس» عذاب قبر«اند: منظور از آن،  گفته

 گويد: مي» ابن كثير«است، ولي 
______________________ 

 )1077حديث حسن است، روايت از ترمذي ( -1
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 روايت موقوف است.

 چيني و غيبت نكردن هنگام ادرار، سخن چهارم: پرهيز
 در رابطه با اين موضوع دليل شرعي بسياري موجود است: 

ْب� «فرمود:  روايت شده است كه: رسول خدا * از ابن عباس
َر ِ� لْ  ََل

ةر ِذ ِنذ ع
نْهم ِ�  �ِ ذل  َم ذ ْرْذل� َرا�ر عموم عذاب قبر از عدم مواظب هنگام ادرار كردن است، از آن « 17F1.»ْر ل

 »پرهيز و دوري كنيد.
ن است، ؛ يعني بيشترين عذاب قبر از عدم مواظبت هنگام ادارا كرد»ي عذاب قبر عامه«

شود و در نهايت باعث عذاب  كه منجر به پاشيده شدن ادرار بر جسم و لباس مي به طوري

م «فرمود:  آمده است كه رسول خدا چنان كه در حديث ابوهريره گردد. هم قبر مي ْْثر َ
ْرْذل�  ْر ل �ِ ْب� 

َر ِ� لْ َل
 18F2.»َر

 »بيشترين عذاب قبر از (عدم مواظبت هنگام) ادرار است.«
در رابطه با دارار، به خاطر پرهيز نكردن از ترشحات و » عذاب قبر«ژگي در امر اين وي

 ذرات ادرار است.
هاي مدينه  از كنار باغي از باغ روايت شده است كه: رسول خدا * از ابن عباس

شدند، شنيد،  گذشت كه صداي فرياد دو ميت را كه در قبرهايشان عذاب داده مي مي

َّ «فرمود:  رسول خدا ب��ٍ ِ�
َ� كر ِرلن� 

َّ عر ل هم ِر ِرلن� ور
َّ عر ل هم مر  .»ُم

به ظاهر به سبب امر ها  آن شوند و عذاب اين دو شخص در قبرهايشان عذاب داده مي«
 »بزرگي نيست.

______________________ 
 ) طبق مقررات طرق و شواهد بدست آمده اين حديث صحيح است.84و  11/79روايت از طبراني، ( -1

 )2/326است ـ روايت از احمد ( حديث صحيح -2
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رم هرْمش� «فرمود:  سپس رسول خدا نر لخرر َر � ور ْْ ِرْذ � �ِ ْب� م 
رْوبر ل  ر ر مر َم حر م

ر
نر َ ِر�ر  ر

ة�  ِمر  »ِ�لّفم�
) هنگام ادارار كردن (در طهارت خودها  آن آري، در واقع امر بزرگي است، يكي از«

 »كرد. چيني مي كرد و ديگري سخن مواظبت نمي
اي را خواست و آن را دو نصف كرد و هر نصف را بر سر  ي درخت تازه سپس شاخه

 يك قبر گذاشت.
 د؟چرا اين كار را انجام دادي صحابه پرسيدند: اي رسول خدا

ل«فرمود:  ِْسرور َْ هر ر ل َ ِر ل  مر ُم نْ ْر رّسفر  ُم ْن 
ر
ّّهم َ  19F1.»ْرعر

اند موجب تخفيف عذاب براي آن دو  شايد اين دو شاخه تا زماني كه خشك نشده«
 20F2»باشند.

21Fاختصاص داده استامام بخاري در رابطه با اين حديث، باب مستقل و مجزايي را 

3 ،

گفته شده هدف امام بخاري از اختصاص دادن اين و  »والبول ةباب عذاب القرب من الغيب«

چيني م�زم هم هستند؛ زيرا  باب، به اين موضوع، اين بوده است كه غيبت و سخن
 چيني بر دو قسم است: سخن
 بيان كردن سخنان كسي نزد ديگران  .1

______________________ 
بود چون به وي وحي شده بود كه صاحبان اين دو قبر عذاب  اين اقدام مخصوص رسول خدا -1

اي بود كه  ي درخت را دو تكه كرد، و اين معجزه به واسطه وحي، شاخه شوند و لذا پيامبر داده مي
نبه شرعي ندارد و درست نيست بود و امروز كاشتن نهال و گياهان روي قبر ج مختص رسول خدا

 (مترجم)

  )2/305سنن نسايي (  -2

 ، فتح)3/424( -3
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چنين  سخن گفتن از كسي كه دوست ندارد پشت سرش از او صحبت شود. و هم .2

ل «...بيان شده است كه:  احاديث ابي بكرهغيبت به صورت صريح در  مر ُم َّ �ِ

ِرلن� 
َّ عر ِبرة� َ هم ْر  ور   لْغ�  22F1.»ل� ذم ل

شوند به سبب غيبت و عدم مواظبت هنگام ادرار كردن (و آلوده  ها عذاب داده مي آن«
 »شدن لباس و بدن به ذرات ادرار.

 پنجم: وام
 برخي از احاديث در اين زمينه عبارتند از:

مردي وفات كرد، ما او را غسل داده و «روايت شده است كه:  ربن عبداهللا* از جاب
ها را  بو ساختيم و در مقام جبرئيل (جايي كه جنازه كفن پوشانيده و معطر و خوش

را آگاه ساختيم تا بر آن نماز بخواند، رسول  گذاشتند) قرار داديم و رسول خدا مي
 د: چند گام، همراه ما برداشت سپس فرمو خدا

 »آيا اين دوست شما كه وفات كرده است، بدهكار است؟«
 را پرداخت نكرده است. ها  آن مردم گفتند: بله دو دينار بدهكار است كه

َْ «برگشت و فرمود:  فرسول خدا ب��م لح� َر  
ر ّحذل عر  .»َر

 »خوانم.) بر ميت نماز بخوانيد (من نماز نمي«
ي  ! پرداخت دو دينار بر ذمهاي رسول خدا«گفت: » ابو قتاده«يكي از ميان ما به نام 

 كنم.  را پرداخت ميها  آن من،
ي ميت ساقط  ي تو و از ذمه آيا واقعاً پرداخت دو دينار بر ذمه«فرمود:  رسول خدا

 »است؟
 بر جنازه نماز خواند. ابوقتاده گفت: بله، بعد از آن رسول خدا

______________________ 
 ) با اسناد صحيح867روايت از طياسي ( -1
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با دو دينار چه «پرسيد:  ديد، مي يابوقتاده را م از آن به بعد هرگاه كه رسول خدا
 »كردي؟

كه روزي در پاسخ پيامبر  او تازه ديروز وفات كرده است. تا اين گفت:  ابوقتاده مي
 را پرداخت كردم.ها  آن گفت: اي رسول خدا

َر ردر ِر  �ر لخن ح� «فرمود:  رسول خدا  23F1.»ُم �ر ج�  ِه� ّر ت 

 »يد.الن پوست او (ميت) سرد و عذاب از وي دور گرد«
و سيصد درهم به جاي  كند كه: برادرم فوت كرد روايت مي سعدبن اطول *

فرمود:  خدا لاش خرج كنم كه رسو گذاشت. تصميم گرفتم كه آن مبلغ را براي خانواده

يْن�ه� «  ِ� ر
ْبمذسر َر نْهم  ِّن َرلكر  ْر  .24F2»َلقْض� 

اش را  ، پس بدهيباشد اش است گرفتار مي برادرت به خاطر بدهي و ديني كه بر ذمه«
 »پرداخت بكن.

 ِ�  ذرر سم ل ِفالًَ ن َم ِ«... * از سمره بن جندب روايت شده است كه: 
َر ين�  ر َِن  ،ة� نذ لْر  ْ� ه 

ُم مم ّ� َ َفسر ئام ِن و�  ُ ور وم  م َر فَ َئام و�  َر  ذ 25F...»ِ لهللا� َلر ِل 

3. 
خواهيد  هايش از دخول بازداشته شده است، اگر مي ف�ن شخص به خاطر بدهي«

خواهيد و دوست داريد، او را  ايش را بپردازيد، تا او داخل بهشت شود و اگر ميه بدهي
 »به عذاب الهي بسپاريد.

______________________ 
) و بردت عليه جلده: 2/58) و حاكم (1673، طيالسي (3/330حديث حسن است، روايت از احمد  -1

 يعني به خاطر پرداختن بدهي، عذاب از او دور شد.
 )5/7و  4/34) و احمد (2433ست رواه ابن ماجه (حديث صحيح ا -2

المستدرك على  )7/315) و نسائي (3341ود (از ابودا يتحديث صحيح است، روا -3
 )2/30(الصحيحين
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چنين بيان  در اين حديث بيان شده كه عذاب قبر به خاطر نپرداختن بدهي است و هم
شود كه آن بدهي و وام پرداخت گردد، و فرق  شده كه، زماني عذاب قبر برداشته مي

 رداخت بدهي فرزند باشد يا شخص ديگري.كند كه پ نمي

 ول (خيانت، و دزدي از مال غنيمت)لششم: غ
كه اموال غنيمت به دستور فرمانده تقسيم شود، مجاهد، مقداري  غلول، يعني قبل از اين

 شود. از آن را براي خود بردارد و اين يكي از اسبابي است كه منجر به عذاب قبر مي
ما خيبر را فتح كرديم و به جاي «كند كه:  نين روايت ميچ باره ابوهريره * در اين

دست ه ط� و نقره، گاو و شتر و وسايل و باغ و زمين كشاورزي به عنوان مال غنيمت ب
غ�مي بود كه  برگشتيم، نزد رسول خدا» قري«به وادي  آورديم و همراه رسول خدا

ه معلوم نبود از كدام را در دست داشت كه ناگهان تيري (ك مهار مركب رسول خدا
فرمود:   جهت بود) به او اصابت كرد. مردم گفتند: شهادت بر او گوارا باد. رسول خدا

َر « ل لَْمر ُر بْ �َ َْ تم
ر َ �َ لَ� غر ْر لَْمر �ِ ر  ِْبر ل يرْذمر رر ُر ل�ر َر

ر
َ �ّ

ْمّرةر لّْ َّ ُ� ِ�ّن لَ ر � َرْسي� �ِ� ى  �
ّ
َم ِرْ  ورلَ لس�

ْه� َر 
ِّر َر ارع� م  َْ بر

 26F1.»لًرلْر
بله سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، چادري كه اين شخص در روز خيبر، «

 »ور خواهد ساخت. ها برداشته است آتش جهنم را بر او شعله قبل از تقسيم غنيمت
اند كه: رسول  چنين ابن خزيمه و نسايي به سند ضعيف از ابو رافع روايت كرده * هم

به گفتگو و ها  آن ي بني اشهل رفت و با رف قبيلهنماز عصر را خواند و به ط خدا
كه وقت مغرب فرا رسيد، سپس پيامبر برخاست و ما هم همراه  صحبت پرداخت تا اين

رفت، حركت كرديم، هنگامي كه از كنار  شتاب براي نماز مغرب مي كه با رسول خدا

  »ُ ْکَُ ْک، َ«فرمود:  گذشتيم، رسول خدا قبرستان بقيع مي
 ر تو، واي بر تو)(واي ب
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تأثير گذاشت لذا خودم را عقب كشيدم و فكر كردم كه  اين جمله در دل من بسيار
 من هستم. منظور رسول خدا

 »تو را چه شده است؟ بيا!«فرمود:  رسول خدا
آوري اموال  نه، ولي ف�ني را براي جمع«گفتم: آيا شما به من اف گفتيد؟ فرمود: 

له فرستادم و او بدون اجازه و مشورت، يك چادر (پشمي صدقات و زكات نزد ف�ن قبي
 »اكنون آتشي همانند آن چادر او را احاطه كرده است. يمني) را برداشته و هم

 انداختن پاچه شلوار به سبب تكبر و خودنمايي هفتم: فرو
 نقل شده است كه رسول خدا دليل اين مسأله، روايتي است كه از ابن عمر*

ْنرم«فرمود:  رْض� ِل يرْذم� َِر
ر
ّْجر م   لأل ارجر ذر هر ُم  ِ�ه� �ر

فر و� رالب� رم ْر لَِم �ِ ُم  مرح َِلرر
ُر ل ررجم ر 

ة�  ِر ِل �َ   27F1.»لْ
كشيد، در زمين فرو رفت و تا روز  ي) ازارش (شلوار) را بر زمين مي مردي كه (پاچه«

 »قيامت در زمين فرو خواهد رفت.
رود در  تناك داخل زمين فرو ميتجلجل: يعني با اضطراب شديد و حالتي وحش

 كند. كه اين طرف و آن طرف برخورد مي حالي
اي كه بر  كند به گونه كسي كه ازارش را با تكبر و خودنمايي از قوزك پا درازتر مي

گردد، قبري كه از  شود، در قبرش به اين نوع عذاب تا قيامت دچار مي زمين كشيده مي
فته است و روز قيامت هم از اين عذاب رهايي جنس همان زميني است كه در آن فرو ر

كه او متكبر و خودخواه و  نخواهد يافت، چگونه از اين عذاب رهايي يابد در حالي
 فرمايد: باره مي فخرفروش است؟ خداوند متعال در اين

َُه ٖ ﴿ ۡ�ُ  ُُ  ّٞ ِ ُِ  َّ  َ وَٖ  �ِن   ح  ُۡ  .]١٨لقامن: [ ﴾١ فَ
 .»را دوست ندارد خداوند هيچ متكبر مغروري«
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ُم « باره فرموده است: در اين رسول خدا َرلرر ّر ِ� ْْ جر ِر  
ر
ة� ِ�ل ِر ِرل �َ

ْ
رم لهللا يرْذمر لْ نْظم  ر هر

رلً  ّر  28F1.»�ر
كسي كه شلوارش را از روي غرور و تكبر از قوزك پا درازتر كند، خداوند متعال در «

 »كند. روز قيامت به او با ديده رحمت نگاه نمي
كه به اين گناه، كه مرتكب آن در قبر عذاب داده  برادر مسلمان! قبل از اين پس تو اي

نگرد، آلوده و مبت� شوي، از  شود و خداوند هم روز قيامت به او با نظر رحمت نمي مي
 آن پرهيز و اجتناب كن.

 هشتم: نوحه بر ميت
 است كه گفته است: * دليل اين امر روايت عمربن خطاب

� « فرمود: رسول خدا ْبُ�
ْر  �َ ْه� 

ِّر َر َ�ِحر  ل   ِ�مر
ِم َّ عر ِّتم هم  29F2.»لَْمر

 »شود. شود، ميت در قبرش عذاب داده مي اي كه بر ميت خوانده مي به سبب نوحه«
(توسط  زماني كه عمربن خطاب«روايت شده است:  چنين از انس بن مالك هم

بر او شيون و زاري  كالمؤمنين حفضه ابولولوي مجوسي) با نيزه زخمي شد، دخترش ام
فرمود:  اي كه رسول خدا گفت: اي حفصه! آيا نشنيده نمود، و در اين هنگام عمر

ِم « َّ عر ْه� هم
ِّر َر ّذلر  عر  .30F3»لَْمم

 »شود. ميتي كه بر او نوحه خوانده و گريه شود، عذاب داده مي«
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ر كرد گفت: اي صهيب! مگ خواني و گريه مي كه او نيز نوحه چنين به صهيب * هم
شود؟ و در روايتي ديگر آمده  داني، ميتي كه بر وي نوحه و زاري شود عذاب داده مي نمي

ْه� «است كه: 
ِّر َر ّ�ه�  َْ

ر
ب� َ  ِ�بمنر

ِم َّ عر ِّتر هم  31F1»ِ�ّن لَْمر
 »شود. اش عذاب داده مي ميت به خاطر شيون و زاري افراد خانواده«

كنند  ، بلكه ديگران گريه ميگناه ميتي كه هيچ دخالتي در اين كار (نوحه) ندارد
 فرمايد: كه خداوند متعال در ك�م پاك مي شود در حالي چيست؟ چرا ميت عذاب داده مي

﴿ ٞ ََة ََِ ََ  َُ َّ َِزِ َرىٰۚ  ََ َۡ ُ
َ ََ َۡ  .]١٦٤األنعام: [ ﴾َِ

 .»كند هيچ باربرداري بار گناه ديگري را بر دوش نمي«
 بسپاريم:در پاسخ اين ايراد بايد اين نكته را به خاطر 

شود كه در زمان زنده بودنش به نوح خواني  ي اين احاديث شامل ميتي مي همه
كه  خواني و شيون و زاري كنيد يا اين سفارش كرده باشد، كه بعد از وفات من برايم نوحه

خواني بعد از مرگ خود سفارش نكرده باشد در  به اطرافيان خود راجع به عدم نوحه
د از وفاتش اطرافيانش اين كار را انجام خواهند داد. به همين دانسته كه بع كه مي حالي

 دليل عبداهللا بن مبارك گفته است:
بعد از ها  آن خواني منع كند، اما اگر فرد در زمان زنده بودنش اطرافيانش را از نوحه«

 »شود. وفاتش اين كار را انجام بدهند، ميت گناهكار نمي

 نهم: ارتكاب عمل بد
گردد دچار عذاب قبر خواهد شد و  ب عمل ناشايست و گناه ميهر كسي كه مرتك

 دليل اين امر احاديث ذيل است:

ع�ِه� «...  در حديث براء بن عازب آمده است كه:
ْ
عرف ب�ِحم لَْذرْجه� ررجم ر ور

، ، قر �ِ ب�ِحم لَِّرل
قر

 ْ ْْب�
ر
َ : ذلم َم ِر ، �ر م لَّرعح� �ُ نْ � ُ� ِم

ّ
ذؤمك ی� لَ روم � ، ر

ّ
َر لَ ل يرْذكم َر ، َرسرّبركر َر َْتر

ر
: ورَ ذلم َم ِر َر م �ر نْتر تمذ ف كم
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 �َ عًعل  �
َر  ، � َّ ة� ل َر ل ْْ طر ْر ِئًل  �ّ نْتر ِر

، كم رب�ِثم
ْ
َر لَ ّم مر ْر َرل 

ر
َ : ذلم َم ِر ؟ �ر َْتر

ر
َ ْْ ِر  ، م ِ�لَّبّ

َّ ل
ل ّ َر م  َّ لكر ل زر ، َرجر � َّ ِرة� ل �َ ْع   ....»ِر

آيد و  اي زشت به تن دارد و متعفن و بدبوست ميه مردي بدچهره و زشت، كه لباس«
32Fگويد: بشارت مي

اي است كه در دنيا به آن وعده  غم و اندوه، اين همان لحظهباد تو را به  1
گويد: تو چه كسي هستي، خداوند به تو  كار و مجرم مي شخص گناه داده شده بودي.

مرد زشت و  ات زشت و بد است. بشارت بدي بدهد، تو چه كسي هستي كه چهره
كه تو از  گويد: من عمل زشت و قبيح تو هستم، سوگند به خدا، غير از اين بدچهره مي

دادي و به  گردان بودي و از خود تنبلي و سستي نشان مي اطاعت و عبادت پروردگار روي
دانم، خداوند به تو پاداش بد  سوي نافرماني پروردگار شتابان بودي، چيز ديگري نمي

 »بدهد.

َْ «ديث سمره بن جندب آمده است كه: * در ح �ُ �َ
ّْ ْْ رر �ِ رر  ّْ ، ور

للر ل ر�جر
ُر ِ لَرل �� َّ

ر اّر �ر
َْتر ررلبٍ 

ر
ل َ ِر برح� 

ْْ فر رر كر ّْ َْتر ررلٍب، ورور
ر
ل َ ِر  �ْ

ْحور
ر
ف نًل . كر ور َْ حر ُم نْ �ِ رر  ّْ َمذل، ور ْر  ر ي �

ّ
ْذمم لَ َر

ْ
ل لْ ِّ

ر
ورَ

َْ قرذْ  ُم َّ �
ب�ًِ ل، َِر

َْ قر ُم نْ �ِ رر  ّْ َّئًلورور رر سر آرر ًل ور �ِ ل َر ًال  مر ْر ذل  ّم
ّر  .»...مر رر

رو بود  چنان زيبا و خوش هايشان آن گروهي را م�قات كرديم كه نصف چهره ... ما«
تر  چنان زشت بود كه تو زشت هايشان آن اي و نصف ديگر چهره كه زيباتر از آن را نديده

شان خيلي زيبا بود و نصف ديگر هاي اي، و اما آن گروهي كه نصف چهره از آن را نديده
دادند و هم كار  كساني بودند كه هم گناه انجام ميها  آن هايشان خيلي زشت بود، چهره

 ....» دادند خوب انجام مي

 ها به سبب انجام گرفتن انواع گناهان حديثي در رابطه با انواع عذاب
يارانش  بيشتر اوقات به روايت شده است كه: رسول خدا از سمره بن جندب

ِ� «فرمود:  مي َم  نْ�م �ِ حر ر 
ر
ى َ

ر
ْ  ررَ  »ْ رمْؤعرل ؟َر

______________________ 
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 »آيا كسي از شما خوابي ديده است كه آن را تعريف كند؟«
كرد. روزي خود رسول  گويد: اگر كسي خوابي ديده بود تعريف مي مي سمره

 هنگام صبح براي ما چنين تعريف نمود: خدا
ند نموده و به من گفتند: حركت كن، من شب گذشته دو شخص نزد من آمدند، مرا بل«

حركت كردم، ما به يك مردي رسيديم كه به پهلو خوابيده بود و شخص ها  آن همراه
كه يك تخته سنگ بزرگي در دستش بود، و  ديگري بالي سرش ايستاده بود، در حالي

شد و سنگ پرتاب  كوبيد، سرش مت�شي مي سرش مي زماني كه با تخته سنگ بر
آورد و هنوز برنگشته بود كه سر آن مرد  رفت و سنگ را مي د و آن شخص ميگردي مي

رفت و سنگ را بر  شد. و او دوباره با همان سنگ نزد او مي خوابيده، مثل اول خوب مي
 كرد. چنان اين عمل را با او تكرار مي كوبيد و هم سرش مي

آن دو » اني هستند؟ها چه كس اين«گفتم و پرسيدم  »لهللا سب لن«فرمود:  رسول خدا
 شخص گفتند: حركت كن، حركت كن.

ما جلو رفتيم، به مردي رسيديم كه به پشت خوابيده بود و بالي سرش شخصي كه در 
دستش آهن درازي همانند ق�ب وجود داشت، ايستاده بود و يك طرف صورتش را با آن 

كشد و نوك  گرفت و گوشه آرواره و لبش را گرفته و به پشت گردنش مي مي» ق�ب«
اش را از  گردنش برده و همه چهرهبيني را با ق�ب گرفته، بيني و چشمانش را به پشت 

برد، پس قسمت ديگر چهره را مثل قسمت اولي به پشت گردن بده  جلو به پشت مي
گشت و مرتب  هنوز از انجام اين قسمت خارج نشده كه قسمت اول به حالت اول برمي

 داد. ياين كار را با او انجام م

 ها چه كساني هستند؟ اين »لهللا سب لن«من گفتم: 
 گفتند: حركت كن، حركت كن.

ما جلو رفتيم و به يك جاي تنور مانندي رسيديم، كه در آن، جار و جنجال و سر و 
صدا بود. درون آن را نگاه كرديم، در آن مردان و زناني لخت بودند و آتش از زير 
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را ها  آن رسيد (بدن ميها  آن هاي آتش به ي كه شعلهكشيد و هنگام پاهايشان زبانه مي
 شد. بيشتر ميها  آن سوزاند) سر و صدا و فرياد مي

 ها چه كساني هستند؟ من به آن دو گفتم، اين
 گفتند: حركت كن، حركت كن.

كه به رود قرمز رنگي مثل خون، رسيديم، مردي در اين رود شنا  ما جلو رفتيم تا اين
هاي زيادي، براي خود جمع كرده  يگر رود مرد ديگري بود كه سنگكرد و در سمت د مي

كرد و سنگ را در  آمد و او دهانش را باز مي كرد، نزد او مي بود، هنگامي كه شناگر شنا مي
گشت  گشت و هر بار كه برمي كرد و برمي رفت و شنا مي گذاشت، و دوباره مي دهانش مي

 داد. و لقمه سنگ ميكرد و به ا با او همين كار را تكرار مي
 ها چه كساني هستند؟ اين من گفتم،

 گفتند: حركت كن، حركت كن.
تر از آن  ما جلو رفتيم و به مرد ديگري رسيديم كه داراي چهره زشتي بود كه زشت

اي، كه در كنار او آتشي بود كه او را از هر جهت احاطه كرده بود و به هر طرف  نديده
 م: اين كيست؟ كشيد، به آن دو گفت زبانه مي

 گفتند: جلوتر برو.
ما رفتيم تا به باغي رسيديم كه سرسبز و خرم بود و در آن، گياهان بهاري رنگارنگي 
وجود داشت و در وسط باغ مرد قدبلندي بود كه بر اثر بلندي قدش، سرش بر بلنداي 

 شدند.  آسمان بود و در اطراف او كودكان زيادي ديده مي
 (كودكان) چه كساني هستند؟ها  آن و من گفتم: اين مرد كيست

 گفتند: باز هم جلوتر برويم.
 جلوتر رفتيم و به باغ بزرگي رسيديم كه باغي به اين بزرگي و زيبايي نديده بودم.

 به من گفتند: بال برو.
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هايي از ط� و نقره ساخته شده  كه به شهري رسيديم كه با خشت ما بال رفتيم تا اين
هر رسيديم، خواستار بازشدن در شديم، دروازه گشوده شد و ما داخل ي ش بود، به دروازه

اي و  شان زيبا بود كه زيباتر از آن را نديده رفتيم، مرداني را م�قات كرديم كه نصف چهره
 اي. تر از آن را نديده نصف ديگر زشت بود كه زشت

برويد و داخل  هاي زشت و زيبا بودند گفتند: آن دو نفر به آن مرداني كه داراي چهره
آن رودخانه شويد، و رودخانه خيلي پهن و عريض بود و آب آن از نظر سفيدي مثل شير 

رفتند و خودشان را درون رودخانه انداختند و هنگامي كه ها  آن خالص سفيد بود،
سيما شده  شان از بين رفته بود و خيلي زيبا و خوش برگشتند آن سياهي و زشتي چهره

 بودند.
 د: اين جنت عدن و منزل تو است.به من گفتن

 ام در قسمت بال به قصري، كه مانند ابر سفيد بود، افتاد.  نگاه
 ي تو است. به من گفته شد: اين خانه

گفتم: خداوند به شما بركت دهد. بگذاريد تا داخل شوم. آن دو گفتند: الن ها  آن به
 د آن شوي.تواني وار اكنون نمي نه، تو در آن داخل خواهي شد اما هم

ام، اين چيزهايي كه من ديدم  گفتم: من امشب چيزهاي عجيب و غريبي ديدهها  آن به
 چه هستند؟

شد،  گفتند: نخستين مردي كه به او رسيديم و سرش با سنگ بزرگ مت�شي مي
شخصي است كه صاحب قرآن بود، و قرآن را فرا گرفته بود، اما دوباره آن را ترك نموده 

هايش به  ها و لب كرد. اما مردي كه آرواره و نماز فرض را ترك ميود و فراموش كرده ب
شد، شخصي  هايش به پشت گردنش برده مي شد. و بيني و چشم پشت گردنش كشيده مي

گفت. اما زنان و  هاي بزرگ، بزرگ، مي رفت و دروغ كه صبح از خانه بيرون ميبود 
كساني بودند كه مرتكب زنا ها  آن دلخت و عريان بودن ،مرداني كه در جايي، تنور مانند

بود و آن خوار  خورد، او ربا شده بودند. و آن مردي كه در رودخانه شناور بود و سنگ مي



 41  و شريعتهاي نجات از آن در پرت عذاب قبر و راه

مرد زشت كه در كنار آتش و مراقب آن بود و آتش او را از هر طرف احاطه كرده بود و 
باغ بود، كشيد، نگهبان جهنم بود. و آن مرد بلند قوي كه در  از هر سو زبانه مي

بود. و آن كودكاني كه در اطرافش بودند، كساني هستند كه بر فطرت اس�م  ؛ابراهيم
 اند) اند. (در كودكي از دنيا رفته فوت كرده

 هستند؟ها  آن بعضي از مسلمانان پرسيدند يا رسول اهللا! آيا فرزندان مشركين هم جزء
ف نصهستند. آن كساني كه ها  آن فرمود: بله، فرزندان مشتركين هم جزء رسول خدا

كساني هستند كه عمل نيك و عمل ها  آن صف ديگر زشت بود،زيبا و نها  آن چهره
33Fرا دور كرده است.ها  آن ها و گناهان دادند و خداوند بدي زشت، هر دو را انجام مي

1 
 گويد: مي» فتح«حافظ ابن حجر در 

در عالم برزخ عذاب داده كاران  يكي از فوائد اين حديث اين است كه بعضي از گناه«
 هايي از قبيل: براي گروهكند بر عذاب در عالم برزخ  شوند. و اين حديث دللت مي مي

 كنند. كساني كه پس از فراگيري قرآن، آن را ترك مي .1
 ورزند. كساني كه از نمازهاي فرض، غفلت مي .2

 گويند. كساني كه دروغ مي .3

 د.شون مردان و زناني كه مرتكب گناه و عمل بد مي .4

 ... خورند و كساني كه ربا مي .5
يك از اين گروه هستي،  پس تو اي خواهر و اي برادر مسلمان! بينديش كه جزو كدام

ات و آن كساني كه تحت كفالت و سرپرستي تو قرار دارند، از  در مورد خودت و خانواده
 خدا بترس.

 ت دهد! آميني ما و شما را از عذاب دنيا، عذاب قبر و عذاب جهنم نجا خداوند همه

______________________ 
 )7047روايت از بخاري ( -1
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 دهند اسباب و عواملي كه انسان را از عذاب قبر نجات مي

كه در واقع رسول حكمت است ما را به سوي اسباب و  ترديد رسول خدا بي
خداوند  :اند دهند، راهنمايي و ارشاد فرموده مواردي كه انسان را از عذاب قبر نجات مي

چنين از طرف قوم به  يامبرش و همهايي را كه از جانب امت به پ متعال بهترين پاداش
 دهد، به ايشان عنايت فرمايد. رسولش مي

 يك: توحيد
گونه  دهنده از عذاب قبر است، چرا اين ترين سبب، از اسباب نجات توحيد بزرگ

هنم رهايي از ج شود و نباشد؟ زيرا به وسيله توحيد است كه انسان داخل بهشت مي

 34F1.»نةِْ ِلت   ربک ِلهللا وَئلً در  لْ« د:فرمو چنان كه رسول خدا يابد. هم مي
هر شخصي در حالي بميرد كه براي خداوند متعال انبازي قرار نداده باشد، داخل «

 »شود. بهشت مي

م دررر ر «فرمايد:  در جايي ديگر مي رسول خدا َّ ر ِ�ّ  ل
ر
 �ِ 

:  ر ه� �ِ
ر رم مر نر آر� ْْ  ر ِر

رّنةر 
ْ
 35F2»لْ

 »مرگ ل اله ال اهللا باشد، به بهشت در خواهد آمد. زاسخنش قبل هر كس كه آخرين «
ترين عاملي است كه صاحبش را از عذاب قبر نجات  توحيد بزرگق پس به تحقي

اشاره به اين موضوع دارد، ا زجمله دلئلي كه در  دهد. و احاديث رسول خدا مي
است كه بيشتر در در اين مورد آمده است، حديث براء بن عازب  حديث رسول خدا

 باب سؤال قبر آمده است.

» �ْ �ِ ْم
ر لَْمم رم َ�اْنرٍة عمْعررضم عر ر آر� �َ ؟ ور َر ِح س�

ْْ َر ِر ؟  َر ينم ل د� ِر ؟  َر ُح ْْ رر ِر  :
ذلم َم ِر ُم، �ر رم �ُ

ِرهْار  .»�ر

______________________ 
 روايت از مسلم -1

 با سند حسن روايت كرده است. لببن ج ) از معاذ1/351حاكم ( -2
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گويند: پروردگار تو كيست؟ دين تو  زنند و مي با خشم و غضب او را نهيب مي«
آخرين سختي و آزمايش است كه مؤمن با آن مواجه  چيست؟ پيامبر تو كيست؟ اين

 اين آيه:شود. ولي خدواند متعال طبق  مي

َرةِ� اُثَِبُِت  ﴿ َِ �  �ِ ََ َيه  َۡ ُّ ََيٰوةِ   ۡۡ   ِِ ُٱوَّ هِۡلَۡتۡوِ   ّ ههِِت  َُ َ َُ ِاَ       ُ  .]٢٧إبراهيم: [ ﴾ح 
ي پايدار) هم در اين دنيا  عقيده خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار ثابت و استوار (و«

نمايد) و در آخرت  (در برابر زرق و برق و بيم و هراس مشك�ت محفوظ و مصون مي
 .»دارد پايان و جاويدان) ماندگار مي هاي فراوان و عطاياي بي (ايشان را در نعمت

ر «دهد:  دهد و او چنين پاسخ مي مي اوقدرت و نيروي درست پاسخ دادن را به  ِّ ،  رر م َّ ل

رّم ر  َم  ّّ س�
َر ر لإل�ْسالرمم، ور �َ ي  .»ورد�

 »پيامبر من است. پروردگار من اهللا، دين من اس�م و محمد«

ْر «دهد:  هاتفي از آسمان ندا مي بعد از آن �ِ م  ُذ س�وم
ْ
ْر لْرنذة� وَْ ُم ِ ف َفَْر�وذ بْ �

ْر َر ر ر  َْن 

ذل  م ِلِلً ِل لْرنذة� َِر  �ُ� لْرنذة� ولْ�ار م
ّ  ِرصر ِر  � ْبُ�

ْر حم  م    ُل وطِبُل وعمْسور ْْ رروْح� �ِ ع�ِه� 
ْ
 .»ف

هاي بهشتي  سالب ازا ر و او پهن كنيدبراي او فرشي از  ،گفتي من راست  بنده«
كند  به سوي بهشت بگشاييد. نسيم خوش آن را احساس مي اي چهاي او دريبپوشانيد و بر

 »شود. مي ستردهگكند قبرش  تا جايي كه چشم كار ميو 

 : شهادت در راه خداود
 نقل شده است از جمله: دليل فراواني در اين رابطه از رسول خدا

للٍ «فرمود:  َر تح ر� � س� َّ نْ ر ل �َ  � ِ �ُ
َّ �ّ رنّة�  :َ

ْ
ْْ لْ �ِ ُم  عر ر َْ ِر عرررى  ٍة ور ْ�عر ّول� در

ر
م  � َ

ر
رم   ْغسر هم

ْب� ور 
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ رلرم  ُم   ور
ْ
� يرف

ْْبر
ر ْ
زر � لأل سر

ْ
ْْ لْ �ِ ْم  ع��� ِر

ْ
مذر� لْ

ْ
ْْ لِ �ِ ُم  ّو عمزر لن� ور يمر �

ْ
ّّةر لإل رّ� حم َم ور

ُ�ه�  لر�
قر
ر
َ ْْ �ِ لًَل  �ر ِ��ْور بْع� ّسعم  � سر َر م ر  36F1»ور

______________________ 
 ).2799) و ابن ماجه (1663حديث صحيح است روايت از ترمذي ( -1
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 كند: خداوند متعال به شهيد شش امتياز عطاء مي
ونتش در شود و محل سك ي خونش، گناهانش بخشيده مي با ريختن اولين قطره -1

 شود. بهشت به او نشان داده مي
 شود. عذاب قبر از او دور مي -2

 از وحشت روز قيامت در امان خواهد بود. -3

 شود. رداي ايمان بر تنيش پوشانده مي -4

 شود. با حور عين ازدواج داده مي -5

 گردد. نفر از نزديكانش پذيرفته مي 70شفاعتش در حق  -6

ّت «فرمود:  اروايت شده است كه رسول خد * از قيس جذامي ِ م س� �ُ
َّ ى لَ ّر ْع هم

ُم  ّو عمزر ، ور رّنة�
ْ
ْر لْ �ِ ُم  عر ر َْ ِر عمررى  ِئرٍة، ور �ّ  رر

ح نْهم  م ْر ّسرم  ، يم�ر ه� �ِ ْْ در �ِ ٍة  رر ّْ ْر ّول� 
ر
نْ ر َ �َ لٍل  َر ْر ر� �ِ  

ر  َم ، ور ْب�
َر ِ� لْْ ل

َر َر  ْْ �ِ ، ور �
ْْبر
ر
زر � لأل سر

ْ
ْر لْ �ِ ْم  ِّ عممر ، ور ع���

ْ
مذر� لْ

ْ
لن� لِ يمر  لإل�

ّّةر  37F1.»ّ� حم
 شود: رتبه و درجه عطا مي 6ي خون شهيد به او  با ريختن اولين قطره

 شود. تمامي گناهانش بخشيده مي -1
 شود. جايگاهش در بهشت به او نشان داده مي -۲

 كند. با حور عين ازدواج مي -۳

 از وحشت روز قيامت در امان خواهد بود. -۴

 از عذاب قبر در امان خواهد بود. -۵

 .شود ا زيور ايمان آراسته و مزين ميب -۶
برق و درخشش شمشير (هنگام برخورد) بر فرق سر « فرموده است: ول خدا* رس

معناي حديث، اين است كه اگر شخص، » شهيد، براي آزمايش و سختي او كافي است
كرد، اما  ي جهاد فرار مي بود، به يقين هنگام رو به رو شدن با دشمن از معركه منافق مي

______________________ 
 )4/200حديث صحيح است، روايت از احمد ( -1
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كند، در حالي كه درخشش  كند و فرار نمي نگامي كه شخص جان خود را تقديم ميه
رود، اين شركت او در ميان جهاد بيانگر صداقت و درستي  بيند و جلو مي شمشيرها را مي

 گيرد. نيت مجاهد است و چنين شخصي در قبر مورد سؤال قرار نمي

 سه: حفاظت و حراست از سرزمين اسالمي
 احاديثي ذكر شده است: ز از رسول خدادر اين مورد ني

  ور  مٍ ذ� ير  لطر ُر ر� « كند كه ايشان فرمود: روايت مي از رسول خدا * سلمان
 �م رر  ةٍ ّر َر

 �ِ �َ ِ� ْ�  ُر ور ِلم ور ْ  �ف  نر  ور  ه� ِل
ّ
ّرهم لَ مر ْر ْه� 

ِّر َر ْجررى لهللا 
ر
س�ِ � لهللا َ

لً   سر لِّ� رر
لتر كم ِر  ْْ ِر

ّم  ْعمر ّر  ههر َر ْجررى 
ر
ّالن� ورَ

سر
ْ
ْر لْ �ِ ْر  �ِ

ر
قرهم ورَ َْ  38F1.»ِْه� ر�

يك شبانه روز پاسداري و حراست از سرزمين اس�مي بهتر از يك ماه روزه گرفتن و «
داري است. و اگر شخص در همين حالت (پاسداري از ميهن اس�مي) بميرد،  شب زنده

اري است و از اش نيز ج پاداش اين عمل براي او هميشه باقي است و ادامه دارد و روزي
 »خواهد بود.ها نيز در امان  فتنه

لً   «كند كه ايشان فرمود:  روايت مي از رسول خدا * ابو امامه لِّ� رر
لتر كم ِر  ْْ ِر

ْب� 
َر ْْ َ�اْنرة� لْْ �ِ نرهم لهللا  ِّ

ر
س�ِ � لهللا َ

 39F2»سر
هر كس كه در حالت پاسداري و حراست از سرزمين اس�مي، بميرد خداوند متعال «
 »دارد. از فتنه و آزمايش قبر در امان مي او را

 كند كه ايشان فرمود: روايت مي * فضاله بن عبيد از رسول خدا

 ير «
ر
هم ِ�ل

ّم مر ْر م 
ر
ذ   نْمم �َّهم هر

س�ِ � لهللا َِر
لً  � سر لِّ� رر

لتر كم ِر ف  �
ّ
ّ�ه� ِ�  لَ مر ْر  

ر َم عر ْار ُم ٍِّت  ِر ح  ْذم�  م
 �ِ ْم  ِّ عممر ة� ور ِر ِرل �َ

ْ
ْب� لْ

َر ّالن� لْْ
 40F3.»ْْ �ر

______________________ 
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رسد، به جز كسي كه در حالت  هركس بميرد پاداش عملش با مردنش به پايان مي«
حراست و پاسداري از ميهن اس�مي بميرد، پاداش عمل چنين كسي تا روز قيامت ادامه 

 »كند و از عذاب قبر در امان خواهد بود. يابد و رشد مي مي

س�ِ � لهللا «كند كه فرمود:  مي روايت از رسول خدا * ابوهريره
لً   سر لِّ� رر

لتر كم ِر  ْْ ِر

اّلن� 
سر
ْ
ْر لْ �ِ ْر  �ِ

ر
قرهم ورَ َْ ْه� ر�

ِّر َر ْجررى 
ر
ْه� ورَ

ِّر َر ْعمر م  �ف  نر هر
ّ
لْ�حر لَ َّ هم لَ

ّر مر ْر ْه� 
ِّر َر ْجررى لهللا 

ر
َ 

زر �  سر
ْ
ْر لْ �ِ نلً  �ِ ة� آ ِر ِرل �َ

ْ
ةرهم لهللا يرْذمر لْ ُرعر 41F».ور

1 

ر حالت پاسداري و حراست از سرزمين اس�مي بميرد، اجر عمل هر كس كه د«
اش نيز جريان دارد و از  صالحي كه انجام داده است، براي هميشه جاري است و روزي

 »ها در امان خواهد بود. فتنه
بزرگان و سلف صالح امت به حقيقت و فضيلت حفاظت و پاسداري از مرزهاي كيان 

آوردند و با اعتقاد   ه با مالي كه از راه ح�ل بدست ميبرده بودند، و همرا اس�مي پي
براي پاسداري از اس�م، حريص و كوشان  حيح و نيت خالص و پاكي كه داشتند،ص

براي «گويد:  مي باره شمشير خدا و شهسوار اس�م، خالدبن وليد كه در اين بودند؛ چنان
است از تر  بهتر و محبوببندان زمستان  هاي سرد و يخ من رويارويي با دشمن در شب

 »دسترسي به عروسي كه او را دوست داشته باشم.

 چهار: خواندن سوره ملك
 روايت شده است كه: باره از ابن مسعود در اين

ْب� «فرمود:  رسول خدا
َر ِ� لْ ل

َر َر  ْْ �ِ ةم  لَ�عر ر لَمر �ِ ةم عربرلرركر  ذرر  42F2.»سم
 »شود. ت�وت سوره تبارك مانع از عذاب قبر مي«
از ابن مسعود » المستدرك«چنين حاكم در  و هم» اثبات عذاب قبر«هقي در رابطه با بي

______________________ 
 ).3767حديث صحيح است، روايت از ابن ماجه ( -1

 )1140نگاه به سلسله احاديث صحيحه ( -2
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(ملك) مانع از عذاب قبر  فرمود: ت�وت سوره تبارك اند كه رسول خدا روايت كرده
 كند، عذاب از بالي سر (ميت) ي خداوند عذاب قبر را دفع مي شود و با اذن و اراده مي
كه او در هنگام  به او نيست؛ زيراهيچ راهي براي رسيدن توگويد:  ميآيد، اين سوره  مي

گويند:  آيد، پاهايش مي كرد، عذاب از سمت پاهايش مي ت�وت من (سوره ملك) دعا مي
راهي براي رسيدن تو به او وجود ندارد، چون او به ت�وت من (سوره ملك) اقدام 

دارند. اين مسأله در  را از او باز ميي خداوند متعال عذاب قبر  چنين، با اراده كرد، و اين مي
تورات نيز ذكر شده است كه هر كس سوره ملك را در شب بخواند، به يقين بهره و 

 اسباب آسايش فراواني را نصيب خود گردانيده است.

 پنجم: اطاعت و بندگي خداوند متعال
د شوند، اطاعت و بندگي خداون از جمله اسبابي كه موجب رهايي از عذاب قبر مي

 متعال است، يعني پايبندي به اوامر و دستورات خداوند متعال و پيروي از رسول خدا
احسان و نيكي كردن بذل و بخشش مال،  آنها: برپايي نماز، پرداختن زكاتي  كه از جمله

كه در  باشد؛ چنان به مردم و ساير اعمال نيك، و پرهيز نمودن از كارهاي نهي شده، مي
 فرمايد: ال ميباره خداوند متع اين

ۡ  َعِمَل َ�ٰلِحٗ ﴿ َُ ُدََن ه فَِ�َتََ َّ ِّۡ  َ�ۡم  .]٤٤الروم: [ ﴾٤ُفِس
كساني كه (ايمان داشته) و كارهاي نيكو انجام دهند (راه بهشت سرمدي و نعيم ابدي «

 .»سازند را) براي خود مهيا مي
 در مورد اين آيه گفته است: يعني در قبر.  /مجاهد

شود،  زماني كه ميت در قبر گذاشته مي«فرمود:  رسول خدا گويد: مي * ابوهريره
گردند، اگر ميت مؤمن باشد، نماز بالي سرش، روزه  شنود كه برمي صداي پاي مردم را مي

ي  گيرند و ساير كارهاي خير از قبيل صدقه، صله زكات سمت چپ او قرار ميسمت راست، 
گيرند. پس هنگامي  سمت پاهايش قرار مي رفتاري با مردم، رحم، و ساير كارها از قبيل خوش
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گويد از طرف من، هيچ راهي براي ورود نيست،  آيد، نماز مي كه عذاب از جانب سر ميت مي
گويد: از طرف من هيچ راهي براي ورود  روزه مي شود، و زماني كه از جانب راست وارد مي
چ راهي براي ورود : از طرف من هيگويد زكات ميشود،  نيست، بعد از سمت چپ وارد مي
شود، در اين هنگام كارهاي خيري كه انجام داده از جمله:  نيست، سپس از طرف پاها وارد مي

گويند از  ها مي ي اين رفتاري با مردم، همه كمك به نيازمندان، صدقه، صله رحم، و خوش
 43F1....» جانب ما هم راهي براي ورود به بدن ميت نيست

 روايت كرده، آمده است كه رسول خدا بن عازبچنين در حديثي كه براء  * هم
آيد و به او  هاي زيبا و بوي خوش نزد ميت مي چهره، با لباس فرمود: شخصي خوش

هايي كه  مژده باد تو را به رضامندي و خشنودي پروردگارت و باغ و بستان«گويد:  مي
دنيا به آن  اي است كه در همان لحظههاي جاودان و هميشگي هستند! اين  داراي نعمت

خداوند به تو بشارت خير و گويد: تو چه كسي هستي،  مؤمن مي» شدي. وعده داده مي

َر «گويد:  بارد؟ مي ات خير و نيكي مي نيك بدهد، تو چه كسي هستي كه از چهره ّم مر ْر َرل 
ر
َ

ْ�حم  ل َّ ْر  ،لَ ِئًل  �ّ ة� لهللا ِر َر ل عًعل  � طر �
َر نْتر   ِ�ّ  كم

َر ْمام �ّ َر ل  ِر ِرا�ه� َرذرلهللا  �َ ْع ِر لكر لهللا  ،ْْ  زر َرجر
ْ�ًل  44F2»رر
من عمل نيك و خير تو هستم، سوگند به خدا جز سريع و شتابان بودنت در طاعت «

ات از معصيت و نافرماني خداوند متعال چيز ديگري  گرداني و عبادت خداوند، و روي
 »دانم، خداوند متعال به شما پاداش نيك بدهد! نمي

______________________ 
  )139) و. بيهقي (1/379حديث حسن است، روايت از حاكم ( -1

 مصدر قب� ذكر شد.  -2
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هاي شكم از جمله آپانديسم،  ي شكم (انواع بيماريشش: مرگ بر اثر بيمار
 شكم بر اثر هپاتيت و ...) اسهال و ورم

اهللا در  كه عبداهللا بن يسار رحمه بميرد، چنانكسي كه بر اثر بيماري شكم (اسهال و ...) 
بن عرفطه نشسته بودم، سخن از  من نزد سليمان بن صرد و خالد«باره گفته است:  اين

مد كه بر اثر بيماري شكم (اسهال) فوت كرده بود و آن دو متمايل بودند مردي به ميان آ
نفرموده است:  ي او شركت كنند، يكي از آن دو گفت: آيا رسول خدا كه در نماز جنازه

» � ْبُ�
ْر  �َ ِر 

َّ عر ْْ هم ر نمهم َّر ّْ ْهم �ر اّم َْ ْْ هر  45F1.»ِر
 »شود. عذاب داده نمي هر كس كه بر اثر بيماري شكم بميرد، شهيد است و در قبرش«

 دومي گفت: بله. 
 گويي. در روايت ديگري آمده است كه گفت: بله راست مي

 ر روز جمعه يا در شب جمعهدهفت: مردن 
از اصحاب از جمله: باره احاديث صحيحي از پيامبر ثابت است كه جمعي  در اين

ن حنطب رضوان اهللا انس بن مالك، جابربن عبداهللا، عبداهللا بعبداهللا بن عمر و بن عاص، 
46Fاند. روايت كرده /چنين ابن شهاب عليهم اجمعين و هم

2 

لتر يرْذمر «كند كه ايشان فرمودند:  روايت مي عبداهللا بن عمر و از رسول خدا ِر  ْْ ِر

ة� وم  عر ممم
ْ
ّْرةر لْ َر ْو 

ر
ة� َ عر ممم

ْ
ْ  �� لْ ْب� ِ�

َر  47F3.»َ�اْنرةر لْْ
 »ماند. قبر محفوظ ميهر كس در روز و شب جمعه بميرد از عذاب «

ّْرةر «كند كه ايشان فرمودند:  روايت مي از رسول خدا * جابر َر ْو 
ر
ة� َ عر ممم

ْ
لتر يرْذمر لْ ِر  ْْ ِر

ة�  عر ممم
ْ
 ، لْ

م
ر َ َر ِ�  ج�� ِ� َر ْ  ْب�  ل

َر َ� ذر ير  لبر جر  ، ور لْْ ِر ِر م لْ لب�  ور  ة� ل ُر ر َح ل�رعم لَ ْه� طر
ِّر  48F1.»َر

______________________ 
 )1064) و ترمذي (4/98حديث صحيح است، روايت نسايي ( -1

 ام. اديث را در تحقيقم در كتاب الجمعه و فضلها كه از ابي بكر المروزي است تخريج كردهي اين اح همه -2

 )1074) و ترمذي (220و  167و  2/169روايت از احمد ( -3
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شود و در روز  عذاب قبر نجات داده مي هركس در روز يا شب جمعه بميرد از«
 »شود كه مهر و ع�مت شهدا بر او زده شده است. رستاخيز در حالي حاضر مي

ْْ َ�اْنرة� « كند كه ايشان فرمود: روايت مي * عبداهللا بن حنطب از رسول خدا �ِ ر� ر 
ِر

ْب� 
َر  ».ماند از عذاب قبر دور مي«، 49F2»لْْ

ّْرةر «فرمود:  سول خدادر مرسل ابن شهاب آمده است كه ر َر ْو 
ر
ة� َ عر ممم

ْ
لتر يرْذمر لْ ِر  ْْ ِر

ة�  عر ممم
ْ
ْب�  لْ

َر ْْ َ�اْنرة� لْْ �ِ ر� ر 
ْ  �� وم  للر قر  ور  ِر ْب� ِ�

َر  50F3.»لً ُِ ر ور  بر ا� كم  ور  َ�اْنرةر لْْ

ي قبر در امان خواهد بود، يا (اين شك  هركس در شب يا روز جمعه بميرد، از فتنه«
 »شود. ماند و جزء شهداء محسوب مي قبر محفوظ مي راوي است) از عذاب

 ي خدا! مسلمان و اي بندهاي برادر 
اند؛  براي رهايي از عذاب قبر ذكر گرديده ها اسبابي است كه در احاديث رسول خدا اين

پس تو اين بنده خدا! اگر اين موارد را به خاطر سپردي، پس از خداوند متعال در مورد 
كه رخت بربندي و اين سراي خاكي را ترك گويي) و قبل از  ز اينخودت بترس و (قبل ا

ي نصوح و واقعي  كن، توبه اكنون تجديد توبه فوت وقت، نفس خويش را محاسبه كن! و هم
 بخشد و با انجام كارهاي نيك به استقبال آيند برو! ات را مي كه خداوند، گناهان گذشته

ي مسلمانان  خوانم تا من، شما و همه اش فرا مي رتبههاي زيبا و صفات بلند م خداوند را با نام
هاي بهشت  خواهم كه قبر ما را باغي از باغ را ببخشد و از گناهان ما در گذرد. و از او مي

رضوان بگرداند و ما را از وحشت روز قيامت در امان نگه دارد و او بر هر چيزي تواناست و 
 به اجابت، سزاوارتر است.

                                                                                                                              
 )156-3/155ه (روايت از ابونعيم در الحلي -1

 )5567روايت از عبدالرزاق ( -2

 )5595روايت از عبدالرزاق ( -3
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 اهر مسلمان!اي برادر و اي خو
ايان بردي و بر احوال مردگان، در هنگام قبض ي اين رساله را به پ اكنون كه مطالعه

عذاب و راحتي «كه ايمان داشتن به  يدر قبر آگاهي يافتي و دانست هايشان روح و حالت
از چنين با اسبابي كه موجب عذاب قبر و يا رهايي  ي اهل توحيد است و هم از عقيده» قبر

بن  ند، آگاه و آشنا شدي، پس به حكايتي كه در مورد خليفه راشد عثمانشو آن مي
 نقل شده است توجه كن. عفان
چنان گريست كه ريش مبارك خيس گرديد؛ از ايشان  او روزي بر قبري ايستاد و آن«

كنيد، اما وقتي  شود، گريه نمي سؤال شد: اي خليفه! هنگامي كه از بهشت و جهنم ياد مي
شنيدم كه  گرييد؟ ايشان پاسخ دادند: من از رسول خدا مي شود، گفته ميسخن از قبر 

نْ «فرمود:  مي َْ هر ر ِ�ْن َ  ور
نْهم �ِ م  ُر ْ ر

ر
ُم َ ل �رْع ر مر نْهم �ر �ِ رل 

ر
�ْن َ

ة� َِر رر ر�
ْ
ل� لخ �َ ل

نر ِر  ْْ �ِ ٍل  ��ْ
ِر ّولم 

ر
ْبر َ َر

ْ
جم ِ�ّن لْ

نْهم  �ِ ور ح 
ر
ُم َ ل �رْع ر مر نْهم �ر �ِ«51F1 

رهايي يابد، مراحل بعد   هاي آخرت است، هر كس از آن منزل، از منزل نخستينقبر «
شود و هر كس از آن نجات نيافت مراحل بعد از آن برايش  از آن، برايش آسان مي

 »دشوارتر خواهد بود.

نْهم «چنين فرمود:  هم �ِ عم  ْ�ظر
ر
ْبم َ َر

ْ
 لْ

ّ
طح ِ� 

ْر ًرل  نْظر ِر يْتم 
ر
ل ررَ ام  يدهاي را ند هيچ منظره. «52F2»ِر

 »تر از قبر باشد. كه وحشتناك
 تمت بالخير

 گلناز رخشاني مقدم

 ي دخترانه حضرت سميه مدرس مدرسه

 وابسته به مسجد ياسر

______________________ 
 )261-36( لتسعةفي الكتب ا بةمسند الصحاروايت از  -1

 )1308روايت ترمذي ( -2
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