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تر اج داک  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين الح
 ٢٠١٨ مارچ ١١

  

 !زبان اعضای بدن در قيامت
 

عروف ، مجھول اند که برای انسانھای دنيا به منطق قابل فھم غير م  موضوعات واموری ۀجھان قيامت و آخرت از جمل

سناکی را  تری ھمين حاالت تصورات غير متعارف و در مواردًءبنا. وناشناخته اند

 .ورد آبار می ه برای انسان ب

 گام گذاشت ، واگر قرار باشد که  کند تا نبايد در ناشناخته ھا ًذاتا کوشش می انسان

ُارد بايد با احتياط و در مسايل دينی با درک عمق و بعد عقيدتی و شناخت ذگام بگ ُ

  .ام و قدم بر داردگدرست از منابع شرعی 

اشناخته ھا و يا انحراف در فھم مسايل شرعی و ترس، خوف و دشمنی نسبت به ن

ذاشتن فھم درست از مسايل آخرت موجب می شود که انسان بخش گترك و يا 

ديگر تفسير و تحليل کرده و رفتار مناسب و ه ای بزرگی از زندگی خود را به گون

اگر انسان مجھوالت خودش را کاھش می داد و نسبت به . متناسب به آن نداشته باشد

داشت، وضعيت انسان بيش از  و روشنتری در مطابقت به ھدايات موجود دينی و عقيدتی می رامون خود دانش کاملترپي

  .کرد پيش بھتر می شد و بھبود می يافت ورفتن حتمی با آن مجھوالت را بھتر و با روان بھتر تنظيم می

  

   !پس از مرگ جھان حقيقت

ھر يک از عوالم با . ھستی دارای عوالم و جھان ھای متعدد و متنوعی است واحاديث نبوی، قرآن، بنابر فھم تعليماتی

عالم ديگر تفاوت بسياری دارد که در نوع خود بی نظير است، ھر چند که برخی مشترکات نيز داشته باشد ولی تفاوت 

، اما با آن ھم کوشش ھمانند يا شبيه ھم دانست بشری خويش، قاصر با عقل ھا آن چنان زياد است که نمی توان آن ھا را

و در  معيار ھا و ارزشھای بشری امروز مقايسه کرد با را ر وجود ندارد که آن معيار ھا و ارزشھاگداريم و شايد راه دي

  .ذھن خويش از آن تصوير دنيوی داشت

  

  :شاھدان عمده در روز قيامت 
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 و  در روز قيامت عليه انسان بان خويشعده از شاھدان عمده اند که با ز ھفت  نبویمطابق روايات قرآنی واحاديث

  .  که در دنيا انجام داده است ، شھادت می دھندیکارنامه ھا واعمال

ولی انسان  به شاھد ندارد، وضرورتی  نياز پروردگار با عظمت ما قبل از ھمه بايد با تمام وضاحت بيان داشت که

احساس کند، برای تربيت و تقوای خود عامل بيشتر  اعمال خويش عليه  را طوری است که ھر چه حضور شاھدان

  .يابد مھمتری می

َيوم يقوم االشھاد«  :می فرمايد  ) مؤمنۀ سور٥١ تآي (با اعجاز علمی در نأقرآن عظيم الش روزی که شاھدان به پا  ( »َ

  .)می خيزند

  ! محترم ۀخوانند

اين  برخی از بشناسيم به معرفی بھتر جزاروز  در روز قيامت و شاھدان را شاھدان وزبان اقرار که اين  برای اين

  :می پردازيم شاھدان 

  

  : اولين شاھد

ن، خداوند متعال می أدھد، مطابق بيان قرآن عظيم الش شھادت می  که بر اعمال وکردار انسان در آخرت  یاولين شاھد

َّان«:می فرمايد  ) حجۀ سور١٧ تآي( در که طوری :باشد َهللا على کل شىء ش ِ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ شاھد  ھمانا خداوند بر ھمه چيز ( »ٌھيدَّ

  ) .وگواه است

ًإن هللا كان عليكم رقيبا«:می فرمايد  ی ديگرتو ھمچنين در آي َِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ّ َّ وباز ) ھمانا خداوند مراقب شماست) ( نساءۀ سور١ نآي(» ِ

ًكان هللا بكل شيء محيطا«:ھم می فرمايد  ِ ُّ ٍِّ ْ َ ُ ِ ُ ّ َ   ) .ند بر ھمه چيز احاطه داردو خداو( ) نساءۀ سور١٢٦ تآي(» َ

  .باشد می در دنيا و آخرت ذات مقدس الھی بر اعمال ما گواه و شاھد  با تمام وضاحت در يافتيم که اولينًاءبن

  

  :دومين شاھد

  قرآن کريم دومين شاھد بر اعمال انسان، در روز قيامت پيامبران با عظمت عليھم السالم میاتبه اساس آي

ًوجْئنا بك على ھؤالء شھيدا«:فرمايد  می ) نساءۀ سور٤١ تآي(که در طوری :دنباش َ َِ َِ ُ َ َ َ ِ ما تو را، قيامت در حالی که ( »َ

  ).کنيم گواه مردم ھستی حاضر می

َويوم نبعث في كل أمة شھيدا عليھم من أنفسھم وجْئنا بك شھيدا على « :فرمايد  ی مودر جای ديگر ََ ً َ ًِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َِ َ َْ ِ ُِ َ ْ ِّ َّ ِّْ ٍْ ُ ُ ُ َ ََ ُھؤالءْ  ٨٩ تآي(» َ

انگيزيم بنابراين شاھد ھر امتی در قيامت  روزی که از ميان ھر قوم و امتی شاھدی از خودشان بر می )( نحلۀسور

  ).است صلی هللا عليه وسلم پيامبر ھمان امت خواھد بود و شاھد تمام انبياء شخص رسول اکرم

  

  :شاھد سومين

 تآي( که در ن ھمانا فرشتگان معرفی داشته است طوریأ قرآن عظيم الشرا شاھد در روز قيامت بر اعمال ما  سومين 

ٌوجاءْت كل نفس معھا سائق وشھيد« :می فرمايد  ) قۀ سور٢١ ٌِ َ َ َِ َ َ َ ََّ ٍُّ ْ َ روز قيامت ھر انسانی در پيشگاه عدل الھی حاضر (»ُ

ای است که شاھد کارھای  ھم فرشتهدھد و  ای است که او را به محشر سوق می شود در حالی که در کنار او ھم فرشته می

  .انجام شده اوست

َأم يحسبون أنا ال نسمع سرھم ونجواھم بلى ورسلنا لديھم يكتبون « َ َُ ُ ُ ُ ُُ َ َْ َ َ َ َْ ْ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َُ َ َ َُ ُ َّ ِ َ َ َّ َ   )٨٠الزخرف (َ
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وفرستادگان ما ) می شنويم (،آری! در گوشی آنان را نمی شنويم؟) سخنان(ی وئآيا آنھا می پندارند که ما راز گو: ترجمه

 .می نويسند) ھستند و(نزد آنھا ) از فرشتگان(

شاھد در روز قيامت فرشتگان ھستند، فرشتگانی که در قيامت گواه بر اعمال انسانند  که متذکر شديم سومين طوری

  .باشندنمايند و ممکن است ساير فرشتگان  مورانی باشند که اعمال ما را در دنيا ضبط میأممکن است ھمان گروه از م

  

  :شاھد چھارمين

 ٤ تآي(که در ، طوری ن زمين معرفی داشته استأقرآن عظيم الش  ،ء جزاوزما را در ر بر اعمال مين شاھد چھار

َيومئذ تحدث أخبارھا«:می فرمايد  ) زلزالۀسور َ َ َ َْ َ ُ ِّ ُ ٍ ِ َ   .)کند می زمين در قيامت خبرھايش را بازگو( »ْ

ھا   شود و بعد از کنده شدن کوه ای شديد می دچار زلزله  که در آنروز زمينمطابق تعريف مفسرين اينست شھادت زمين

ھا با ما حرف ھا دارد، وضع و نظام  آن ھموار شدن ، ھم خوردن و قطعه قطعه و سپسه ھا و ب و به حرکت در آمدن آن

  .فھماند آن روز به ما مطالبی را می

  

   :پنجمين شاھد

 انسان است که در ۀ، وجدان زنده و عقل و چشم بيدار شدوجدان است دھد ھمانا میپنجمين شاھد که بر اعمال ما شھادت 

کند، اقراری از عمق  صراحت به گناه و انحراف خود اقرار می قرآن آيات بسياری آمده است که بارھا انسان با کمال

اين که در آن روز خداوند ھم جان و از تمام وجود، اقراری که شايد از اقرار ھر شاھدی پر سوز و گدازتر است، جالب 

َاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك «: فرمايد دھد و به انسان خطاب کرده و می ھمان وجدان را قاضی قرار می َ َْ َ َ َ ْ َ َ َْ َِ ْ َ ِ َ ََ ْ ْ

ًحسيبا دھند  شھادت امروز روح و روان تو برای اين که عليه تو! نامه عمل خود را بخوان( ) اسراءۀ سور١٤ تآي( »َِ

  ) استکافی

ِقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين « ِ ُ ُِّ ِ ْ َ َ َُ ُِّ َ ُ ُ َُّ َُّ َُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ ْ ْ ُ ُْ َْ َِّ ُ   )۴۶ - ۴٣مدثر (»َ

) و اھل باطل(گويان  اوهو پيوسته ھمراه ي. داديم را طعام نمی) يان(و بينوا . ما از نمازگزاران نبوديم«: گويند: ترجمه

  ).کرديم  را تکذيب می ءو ھمواره روز جزا. شديم ھمصدا می

ٍقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل هللا من شيء إن أنتم إال في ضالل كبير« ْ ِْ َ ٍَ ََ َ َ َِ ِ َِّ ِ ُِ َ ْ ٍْ َ ُ َّ َ ََّ َ َ َ َ َْ ُ ْ َّ َ ٌ َ ََ : گويند: ترجمه)٩ الملک ۀسور( » ُ

ھرگز خداوند چيزی نازل نکرده است، شما جز در : سوی ما آمد، پس ما اورا تکذيب کرديم، وگفتيم بيم دھنده به ،چرا«

  .»گمراھی بزرگ نيستيد

ِوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير« ُِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ََّ َُّ َُ ََ َْ ُْ َ ُ َ  )١٠ الملک ۀسور( »َ

 .»دوزخيان نبوديم) زمرۀ( در ،اگر ما می شنيديم يا تعقل می کرديم«: وگويند: ترجمه

  

  : شاھد ششمين

 یو پا دست(ما  اعضای بدن ست کهابدين معن اعضای بدن خودمان است اين، ما در روز قيامت شاھد براعمال ششمين

 نور با ۀسور  ٢۴ تآي ن درأالش قرآن عظيم کنند، غازبه شھادت میآ که دردنيا انجام داديم، یبراعمال )و پوست و زبان

َيوم تْشھد عليھم ألسنتھم و أيديھم و أرجلھم بما کانوا يعملون «: ی خاصی می فرمايد ئزيبا َُ َُ َْ ْ ْ َْ َ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َِ ُِ َ ْ َ ُ َ ھا و  روزی که زبان( »ْ

 .)شدند شھادت خواھند داد مرتکب می) در دنيا(ھا و پاھايشان به زيان آنھا بر آنچه  دست
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 انسان اقرار ۀان بخواھد، يکسره آغاز به توضيح حقايق نموده وخالف ميل واردکه خود انس بدون آن در اين روز ، زبان

  .بينند چون ھمه چيز فاش شده است ی برای انکار نمیئديگر جا زبان. نمايد  می  رديده،گبه گناھانی که مرتکب 

غاز به آانسان  نغازد و حتی طبق آيات قرآن کريم پوست بدآمی   و جوارح و دست و پای آنھا به سخنءتمام اعضا

اعمال   کردار وۀشده ، ھم بدن مانند کست ھای ضبط  شود که اعضای  به اين ترتيب انسان متوجه می. نمايد اقرار می

يوم  ، کند، واقعيت امر اين که اين روز گناھان طول عمر انسان را با تاريخ ومحل وقوع گناه يکا يک باز گو می و

  .شوند نيھا است ظاھر می پنھاۀالبروز و روز آشکار شدن ھم

  :ورده اند آعمل ه آيند، مفسران تفاسير مختلفی ب که اعضای بدن چگونه به  نطق می درمورد اين

 از مفسرين بدين عقيده اند که پروردگار با عظمت ما درآن روز درک و شعور و قدرت سخن گفتن را در يک يک ی تعداد- 

  گوشتی به ۀگويند، و چه جای تعجب؟ ھمان کسی که اين قدرت را در توت ن میھا به راستی سخ آفريند و آن ازاعضای بدن می

  .تواند در ساير اعضا نيز بيافريند نام زبان آفريده، می

ھا را به سخن گفتن وا  شوند، ولی خداوند آن مند نمی  ازدرک و شعوری بھرهءبرخی از مفسران بدين عقيده اند که اين اعضا

  .کنند  محل ظھور سخن خواھند بود و حقايق را به فرمان خدا آشکار میءدر حقيقت اعضا. دارد می

ًاعضای بدن ھر انسانی آثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام داده، مسلما با خود خواھد داشت، چرا  :گويند  برخی می ّ

که در  وطوری. ماند باقی می محيط ءشود و آثار آن روی يکايک اعضای بدن و در فضا که ھيچ عملی در جھان نابود نمی

شود   ظاھر میء و ساير اعضای بر دست و پاور شديم ، آن روز که روز بروز و آشکار شدن است، اين آثار نيزآفوق ھم ياد 

 . شھادت استۀو ظھور اين آثار به منزل

   !محترم  ۀخوانند

َاليوم نختم علی أفواھھم و  « قرآنی تعدادی از مفسرين در تفاسير خويش نگاشته اند که روز قيامت مطابق روايات ْ ِ ُِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ

َتکلمنا أيديھم و تْشھد أرجلھم بما کانوا يکسبون ُ ُ ُِ ِْ َ َُ ِ ِ ُْ ُْ ْ َْ َُ َ َ ِّ َ ُ «   

در جواب . شود  زده میمھر  به دھن شان ) گويد زنيم و دست و پايشان با ما سخن می امروز ما بر زبان آنھا مھر می(

ممکن است در آغاز  يات متبرکه منافات نداشته چراکهآ متذکره به مفاھيم وفحوای اين آيت تفاسير از: آنھا بايد گفت 

زبانھا از کار بيفتد و ساير اعضا شھادت دھند و ھنگامی که شھادت دست و پا حقائق را برمال کرد زبان به حرکت در 

  .ھا را بگويد و به گناھان اعتراف کند آيد و گفتنی

 ٢٠ تن تذکر رفته واز جمله در آيأدر روز قيات بار ھا در قرآن عظيم الش ناعضای بد شھادت ۀمسأل

َحتی إذا ما جاؤھا شھد عليھم سمعھم و أبصارھم و جلودھم بما کانوا يعملون«: خوانيم می ّفصلت ۀسور َ َُ َُ ْ ْ َْ َ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ُ َُ ََ َ ُ ِ ھنگامی که ( »َّ

  ).دھند شھادت اند، ھانی که انجام دادهبه دوزخ رسند، گوش و چشم و پوست بدن آنان به گنا

ى كه ھمه چيز را ئخدا«:پوست در جوابش می گويد  »داديد؟ شھادت چرا عليه ما«: گويند خويش می دوزخيان به پوست

  .»شويد به نطق آورده ما را نيز به سخن آورد، او كه نخستين بار شما را آفريد و فقط به سوى او برگردانده مى

َّأنطق کل « ُ َ َ ٍشیءَ ْ گويند و اسرار را   موجودات عالم سخن میۀيعنی امروز ھم. خدا ھمه چيز را به گفتار انداخته است :»َ

  . ھا از رازھا به کنار رفته است چرا که پرده. کنند بازگو می

ْاليوم نختم علی أفواھھم و تکلمنا أيديھم«: خوانيم می  يس ۀسور ٦٥ تھمچنان در آي ِْ ُ ِ ُِ ِ ِْ َ َِّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ و تْشھد أرجلھم بما کانوا ْ ِ ْ ُ ُُ ْ َ ُ َ َ َ

ُيکسبون ِ ْ اند  ھايشان با ما سخن گويند و پاھايشان به آنچه کرده در آن روز بر دھان کافران مھر خموشی زنيم و دست( »َ

  .)گواھی دھند
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. دھند یّجوھر و شخصيت انسان غير از اعضای اوست که عليه او شھادت م يات متبرکه چنين می فھميم کهآاز فحوای 

  .زيرا شاھد و مشھود بايد از ھم جدا باشند

  :مفسرين می افزايند

کمال ناراحتی و شرمندگی به  می شنود وبا از چشم و گوش و پوست خود اين ھمه شھادت را انسان است که جالب

داشته ام پرده بر گويد چرا در اين روز از آن گناھان رسوا و شرم آوری که توسط تو مرتکب شده پوست خود می

  !؟ ساختی ومرا رسوا  دھی می شھادت و

شھادت وگواھی و سخن  آورد ما را نيز به  در میارخداوندی که ھمه چيز را به نطق و گفت :گويد  می شدر جواب پوست

  .گفتن وادار نمود

  

  :شاھد ھفتيمن

 اعمال وکردار ما به ۀ، ھم يما را در دنيا انجام داده  ما است که آن خود ھفتمين  شاھد در روز قيامت اعمال وکردار

ن أقرآن عظيم الش که نمايند ، طوری گردد ، وآغاز به شھادت می صورت يک جسم در برار چشمان ما مجسم می

ُفاليوم ال تظلم نفس شيئا وال تجزون إال ما كنتم تعمل«:ی خاصی می فرمايد ئبا زيبا ) ياسينۀ سور٥٤ تآي(در َ َ َْ ْ َْ ْ ُ َ ُ ُُ َّ ِ َ ْ َْ ََ ً َ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ ْ  »َونَ

  )ايد پاداشى نخواھيد يافت  رود جز در برابر آنچه كرده  امروز بر كسى ھيچ ستم نمى(

ًووجدوا ما عملوا حاضرا«:می فرمايد  ) کھفۀ سور٤٩ تآي( ھمچنان در َ َِ ُِ َ َ ُ َ روز قيامت انسان رفتار و کردار دنيای ( »َ

  .)خود را در برابر خود حاضر می يابد

رسيم کھدر مسايل شرعی، عبادتی منبع و مرجع فھم ما ھمانا منابع شرعی،  جی میاز تفاصيل فوق به چنين نتاي

   .باشد نصوص قرآنی و احاديث رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   مي

نجد گانسان بھتر ب رسيم که دين و مفاھيم دينی برای فھم بشريت دنيوی شده تا در ذھن و فکر  ھمچنان به اين نتيجه می

  . ازين مفاھيم آن شکل دنيوی تصور ما را در مورد آشياء و مفاھيم ندارندیيامت بخشاما در آخرت و ق

عين زمان بريکی طوالنی و بر . مفھوم زمان نيز طول و مدت آن نيز در تناسب به معيارھای دنيوی متفاوت خواھد بود

   .ر کوتاه خواھد بودگدي

 برخی از ًاءبن. دنيوی استو برداشت   ھوا، يک تصور ًاصال تصور از افھام و تفھيم به شکل زبان و دھن و فشار

  از روايات و فھم  شان از منابع شرعی، عربی را که زبان قرآن کريم است، زبان جنت مییمفسرين که بنابر بخش

ن آ. ما مسلم اين است که اين ھمه مفاھيم و وسايل در برابر قدرت اليزال و غير محدود الھی قابل مقايسه نيستادانند، 

لذا وسايل . شود شو، ھمان چيز می: ويدگيعنی که ب. شود مي) ُكن فيکن( ر خواسته باشد کهگا) ج(ذات اقدس الھی 

 ًو عدم ضرورت ما مثال برای دھن و زبان مشخص در صورتی  ماو محدوديت ھای آن در برابر ۀانگمحدود حواس پنج

که  درآن وقتی. ً، اصال بدون شک و ترديد عملي شدنې استر بخواھدگدي که هللا تعالی وسايل افھام و تفھيم را طور 

ی ما مسلمانان به روز گمھم آماد. ھم کار مشکل نزد هللا تعالی نيستر گمفاھيم دي ۀافادند، ي به حرف زدن بيایدست و پا

 و امتحان برای ادای ءحساب و کتاب و عمل به مقتضی ھدايات الھی و شرع غرای محمدی درين فرصت اندک ابتال

  ! و امتحان است سالت ر

  وهللا اعلم باالصواب      .ٍهللا اکبر، ال اله اال هللا و ھو علی کل شی قدير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  

 

  !زبان اعضای بدن در قيامت

تر :تتبع ونگارش  اج داک  » سعيد افغانی -سعـيـدی«  امين الدين الح

   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دوومسؤ  افغانمدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيک

  » سعيد افغانی –سعيدی «دکتور صالح الدين : مھتمم 

  دفضل احم: مصحح

  

 

  


