
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ می ٠٢
  

  آداب جنازه

١۴  
  آيا برای كفار عذاب  قبر وجود دارد؟

شوند، ولی حكيم ترمذی، ابن   برای كفار ھم  درقبر عذاب داده میگردد که از فحوای تعدادی از احاديث  چنين معلوم می

ھای گذشته اگر به  كند كه امت اند، حكيم ترمذی اينگونه استدالل می عبدالبر و سيوطی با اين موضوع مخالفت کرده

 ندارند، چون  امت اسالم چنين نيست، عذابۀشدند، اما دربار گفتند در دنيا دچار عذاب می دعوت پيامبران لبيک نمی

جھاد برای رسول خدا صلی هللا عليه وسلم مشروع است، ھرکس از ترس جان خود اسالم را بپذيرد و نفاق را پيشه کند 

  .شود دچار سزای قبر می

البته ديدگاه حكيم ترمذی مشکل دارد، چون خداوند بعد از نزول تورات، عذاب دنيوی و فوری را بر منکرين و تكذيب 

  .)۶/١٠: (لوامع انوار البھيه للسفارينی. پيامبران نازل نفرموده استكنندگان دعوت 

« :  فرمايد کنند که می  عدم عذاب كفار در قبر به حديث صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم استدال میۀابن عبدالبر دربار

  )شوند نمیاين امت در قبر عذاب داده (»  إِنَّ ھَِذِه اأْلُمَّةَ ال تُْبتَلَى فِی قُبُوِرھَا

كنند و حكايت از آن دارند كه عذاب قبر خاص الخاص برای  مؤمن نيست و  اما احاديث صحيح اين استدالل را رد می

  .ندارد اختصاص به امت اسالمی

لوامع انوار . ھا است  انسانۀعبدالحق اشبيلی، ابن قيم، قرطبی، سفارينی و ديگران بر اين باوراند كه عذاب قبر شامل ھم

  .)١۴٧:( و تذكرة القرطبی). ٢/١٠: (ه للسفارينیالبھي

  

  :دربارۀ  تاريکی و فشار قبر

ه کرد، ب کند که ھرگاه عثمان رضی هللا عنه در کنار قبری توقف می ھانی غالِم عثمان بن عفان رضی هللا عنه روايت می

کنی اشک  دوزخ صحبت میشما وقتی از بھشت و : از وی پرسيدند. شد گريست که رخسار مبارکش خيس می قدری می

هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که  از رسول: کنيد؟ فرمود افتی، ولی چرا ھنگام ياد قبر گريه می ريزی و به گريه نمی نمی

ُل َمْنِزٍل ِمْن َمنَاِزِل اآْلِخَرِة فَإِْن نََجا ِمْنهُ فََما بَْعَدهُ أَْيَسُر ِمْنهُ وَ : (فرمود می إِْن لَْم يَْنُج ِمْنهُ فََما بَْعَدهُ أََشدُّ ِمْنهُ قَاَل َوقَاَل إِنَّ اْلقَْبَر أَوَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َما َرأَْيُت َمْنظًَرا قَطُّ إاِلَّ اْلقَْبُر أَْفظَُع ِمْنهُ  رسول  .ابن ماجه و ترمذی آن را حديث غريب گفته است ) هللا َصلَّی هللاَّ
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تر ھستند  آن نجات پيدا کند مراحل بعدی نسبت به آن آسان) عذاب( ھرکس از قبر نخستين منزل از منازل آخرت است،( 

هللا صلی هللا عليه وسلم  از رسول: گفت و می. و اگر از آن نجات پيدا نکند، مراحل بعدی برايش مشکل تر خواھد بود

  ).ام  قبر نديدهۀتر از صحن ای را سھمناک ھيچ منظر و صحنه: فرمود ام که می شنيده

من وقتی در قبر ؤ مۀ مراحل بعدی قبر برای کسی که از آن نجات پيدا کند بسيار آسان و لذت آفرين است، بندچون 

پروردگارا قيامت را زودتر برپا کن تا من به : گويد ی را تدارک ديده است، میئھا بيند که خداوند برايش چه نعمت می

: گويد و نارحتی قبر، ھر چند خيلی سخت و دشوار است می عذاب ۀ کافر با مشاھدۀاھل و مال خود برگردم، ولی بند

  .داند بيند و می تر از اين عذاب می تر و دردناک چون عذاب آينده را بسيار وحشتناک. پروردگارا قيامت را برپا نکن

  

  :تاريکی قبر

ی را وداع گفت، کرد دار فان در دوران پيامبر صلی هللا عليه وسلم زنی که خادم مسجد بود و مسجد را جارو می

هللا صلی  ال کرد؟ ياران خبر فوتش را به اطالع رسولؤ او سۀهللا صلی هللا عليه وسلم او را در مسجد نديد و دربار رسول

که پيامبر صلی  خواستند پيامبر صلی هللا عليه وسلم را از خواب بيدار کنند، بدون اين هللا عليه وسلم رساندند و چون نمی

هللا صلی هللا عليه وسلم خواست تا قبرش را به او نشان  رسول.  در جريان بگذارند او را به خاک سپردندهللا عليه وسلم را

إِنَّ ھَِذِه اْلقُبُوَر َمْملُوَءةٌ : (هللا صلی هللا عليه وسلم بر سر قبر آن زن آمد و بر وی نماز خواند و سپس فرمود دھند، رسول

 َ ُرھَا لَھُْم بَِصاَلتِی َعلَْيِھْم ظُْلَمةً َعلَی أَْھلِھَا َوإِنَّ هللاَّ   .بخاری، مسلم، ابوداود، ابن ماجه و بيھقی)  َعزَّ َوَجلَّ يُنَوِّ

  ). سازد  نماز و دعای من آنھا را منور و روشن میۀوسيله بی ترديد اين قبور پر از ظلمت و تاريکی ھستند و خداوند ب( 

  

  :فشردن قـــبـر

کند، نيک باشد يا بد، صالح  فشارد و کسی از فشردن قبر نجات پيدا نمی ود قبر او را میش وقتی ميت در قبر گذاشته می

را به شدت فشرد،  در روايات آمده است که قبر حضرت معاذ رضی هللا عنه . باشد يا نا صالح، کوچک باشد يا بزرگ

باز شدند و ھفتاد ھزار فرشته در در حالی که عرش عظيم خدا در اثر مرگ او به لرزه در آمد و درھای آسمان برايش 

  . او شرکت کردندۀتشييع جناز

ھََذا الَِّذی : ( او فرمودۀهللا صلی هللا عليه وسلم در بار در سنن نسائی از ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده که رسول 

َماِء َوَشِھَدهُ َسْبُعوَن أَ  َک لَهُ اْلَعْرُش َوفُتَِحْت لَهُ أَْبَواُب السَّ َج َعْنهُ تََحرَّ   .نسائی کتاب الجنائز) ْلفًا ِمْن اْلَماَلئَِکِة لَقَْد ُضمَّ َضمَّةً ثُمَّ فُرِّ

 او ۀکسی که عرش برايش به لرزه در آمد و درھای آسمان برايش گشوده شدند و ھفتاد ھزار فرشته در تشييع جناز( 

  ). شرکت کردند، دچار فشار قبر شد، سپس رھا گشت

  : هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول ط طبرانی از ابن عباس رضی هللا عنه چنين روايت شده کهو در مسند کبير و اوس

َی َعْنهُ «   اگر قرار باشد کسی از فشردن قبر نجات ( » .لَْو نََجا أََحٌد ِمْن فِْتنَِة اْلقَْبِر لَنََجا َسْعُد بن ُمَعاٍذ، َولَقَْد ُضمَّ َضمَّةً ثُمَّ ُرخِّ

در صحيح الجامع ). يافت، ولی قبر او را به شدت فشرد و بعد رھا ساخت عد بن معاذ رضی هللا عنه نجات میپيدا کند، س

  .اسناد آن صحيح قرار داده شده است

شوند، حديثی  از جمله داليلی که بر صحت فشردن قبر برای ھرکسی داللت دارند و حتی کودکان نيز از آن مستثنی نمی

هللا صلی   ايوب و در کامل ابن عدی از حضرت انس به اين شرح روايت شده است، رسولاست در مسند اوسط از ابی

  :هللا عليه وسلم فرمود

بِیُّ «  ِة اْلقَْبِر ألَْفلََت ھََذا الصَّ اگر قرار باشد کسی از فشردن قبر نجات پيدا ( . ۵/۶۵: صحيح الجامع» .لَْو أَْفلََت أََحٌد ِمْن َضمَّ

  ). يافت کند، اين کودک نجات می
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  :تعذيب  اطفال ، ديوانگان

  :وانسانھای بيھوش در روز قيامت 

گردند يا خير در مورد بايد گفت  انسانھای بيھوش در روز قيامت  تعذيب می که اطفال، اشخاص ديوانه   و در مورد اين

گردد،   انسانھا میۀل  ھم و مرزداران و مرابطين، اين عذاب  شامل حاء، شھداءکه از  فتنه يا عذاب قبر به جز انبيا

  .چون در نصوص صريحی نجات اين چند گروه روايت شده است

 ءای از علما كه مكلف نيستند اختالف نظر وجود دارد، عده البته در مورد تعذيب  اطفال  و ديوانگان وانسانھای بيھوش،

 .شوند  قبر دچار عذاب و فتنه نمیمانند قاضی ابويعلی و ابن عقيل بر اين عقيده ھستند كه اطفال  و ديوانگان در

امتحان عذاب و آزمايش برای كسانی است كه مكلف ھستند، اما كسانی كه کردار : گويند اين گروه در استدالل خويش می

 .شوند، چون محاسبه برای چنين افرادی معنی ندارد شود دچار محنت و مصيبت قبر نمی آنھا ثبت و ضبط نمی

نند ابوحكيم ھمدانی، ابو الحسن بن عبدوس و گروھی از شافعی مذھبان بر اين عقيده ھستند كه تعداد ديگری  از علماء ما

  .رو خواھند شده اطفال  و ديوانگان نيز در قبر با فتنه و عذاب و امتحان روب

ز جنازه هللا صلی هللا عليه وسلم بر طفلی نما امام مالك و برخی ديگر از ابوھريره رضی هللا عنه نقل كرده كه رسول

 ). قبر نجات بدهۀپروردگارا اين نوزاد را از عذاب و فتن(»  .اللَّھُمَّ قِه َعَذاَب اْلقَْبِر َوفِْتنَةَ اْلقَْبر«  : خواند و فرمود

كند كه قايل به امتحان اطفال  و ديوانگان در آخرت ھستند و آنھا را در قيامت مكلف  يد میأئاين حديث قول كسانی را ت

  . اھل سنت از محدثين و متكلمين ھمين استء اغلب علماۀعقيد که اگفته نبايد گذاشتن. دانند می

امام ابوالحسن اشعری از اھل سنت ھمين را نقل كرده و ترجيح داده است و مقتضی و مستفاد از عبارات و كالم امام 

  . )٢٧٧و۴/٢۵٧: ( ابن تيميهبرای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع فتاوی شيخ االسالم. ( احمد نيز ھمين است

  

  :اطفال مشرکين و کفار در قيامتبحث تعذيب 

مطرح نموده و حديث زير را از ابن عباس رضی هللا عنه » ما قيل فی اوالد المشرکين«امام بخاری بابی را تحت عنوان 

  .»ا عاملين اذ خلقھم اعلم بما کانو هللا:  عن اوالد المشرکين، فقال هللا سئل رسول«: نقل کرده است

خداوند در موقع آفريدن آنھا : ال شد؟ فرمودندؤهللا صلی هللا عليه وسلم س  فرزندان نابالغ مشرکين از رسولۀدربار(

  ).دھند دانسته که چه عملی را انجام می

او ينصرانه او کل مولود يولد علی الفطرة، فابواه يھودانه، «:  پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود کند که  نقل می ابوھريره

  »يمجسانه، کمثل البھيمة، تنتج البھيمة ھل تری فيھا جدعاء

: مانند. کنند  يھودی، نصرانی و يا مسيحی تبديل می پدر و مادرش او را به. آيد ھر نوزادی با فطرتی سالم به دنيا می(

بخاری ، کتاب ).  باشد وشش بريده شده گ ايد که کند، آيا در ميان آنھا حيوانی را ديده  حيوانی را متولد می حيوانات که

   .٢۴۶/٣: فتح الباری. الجنايز 

اما . کند له اظھار نظر نمیأبر اساس اظھارات ابن حجر، بخاری با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين مس

  .  است  اعالم داشته  روم بھشتی بودن آنھا را قاطعانهۀبعد از تفسير سور

ای ترتيب داده که حکايت از بھشتی بودن کودکان مشرکين دارند، زيرا امام بخاری  اين باب را به گونهايشان احاديث 

 احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث مرِجح به بھشتی بودن و در پايان احاديث يقين بخش برای بھشتی بودن ءابتدا

  :  حديث زير را گزارش داده آنھا را نقل کرده است، آنجا که
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و اوالد : و اوالد المشرکين؟ فقال:  فکل مولود يولد علی الفطرة، فقال بعض المسلمين و اما الولدان الذين حوله«

  .»المشرکين

آيا : بعضی از مسلمانان پرسيدند. آيد  دنيا می  پيرامون آنھا ھستند، پس ھر فرزندی با فطرت پاک به و فرزندانی که(

  ).بلی: رمودکودکان مشرکين نيز آنجا ھستند؟ ف

  . سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام بخاری است  از ابو يعلی از انس به حديث روايت شده: گويد ابن حجر می

از پروردگارم : فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می(»سالت ربی الالھين من ذرية البشر ان ال يعذبھم فاعطانيھم«

بنابر تفسير ابن » الالھين«). ال مرا پذيرفتؤذاب ندھد، پروردگار اين ستقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانھا را ع

  .عباس ھمان اطفال ھستند

از پيامبر صلی هللا عليه : گويد  می  که اش نقل کرده  سندی حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمه احمد به

. نبی فی الجنة و الشھيد فی الجنة، و المولود فی الجنةال«:  کسی در بھشت است؟ فرمود چه! ای رسول خدا: وسلم پرسيدم

و ھم چنين برای بھشتی بودن فرزندان ).در جنت ھستند) نابالغان(پيامبران، شھداء و نوزادان ) .(٣/٢۴۶: (فتح الباری 

) ٨١۴۶: (سلسله االحاديث الصحيحه» اطفال المشرکين  خدم اھل الجنة«: حديث زير استدالل شده است مشرکين به

  ).اطفال مشرکان خدمت گزار اھل جنت ھستند.(

امام . است... ابی الفرج بن جوزی و: اين ديدگاه که اوالد مشرکان درجنت ھستند، ديدگاه جمع زيادی از علماء مانند

ن حتی و ما کنّا معذبي: و ھو المذھب الصحيح المختار الذی ذھب اليه المحققون لقوله تعالی« : گويد نووی در اين باره می

  »١۵: اسراء . نبعث رسوالً 

شوند،   فرزندان مشرکين وارد جنت  می اند اين است که يد نمودهئ و محققين نيز آن را تأ  انتخاب شده مذھب صحيحی که(

  ).دھيم  ميان قومی ارسال نکنيم، ھرگز آنان را عذاب نمی  تا پيامبری به  که زيرا خداوند بيان داشته

  .ل امام بخاری نيز استدالل شده است دالئ در اين راستا به

امام قرطبی نيز ھمين ديدگاه را ترجيح داده و ميان نصوصی که به ظاھر متعارض ھستند به : فرمايد لف محترم میؤم

اوالد نابالغ مشرکان ھمراه با پدرانشان در :  فرمودند هللا صلی هللا عليه وسلم نخست رسول: شرح زير تطبيق داده است

سپس وحی » هللا اعلم بما کانوا عاملين« :بعد در اين باره به اين نتيجه رسيدند که توقف کنند، لذا فرمودند. دوزخ ھستند

:  الزمرۀسور(»  َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَری «:گيرد  قرار نمی  خاطر گناه ديگری مورد محاسبه نازل شد که ھيچ کس به

  ).گيرد و گناھان ديگری را به گردن نمی(کشد   دوش نمیبار گناھان ديگری را بر ھيچ کس)٧تآي

ايشان در اين خصوص حديثی از عبدالرزاق ) ۵١۵قرطبی، ص : التذکرة. (آنگاه به بھشتی بودن آنان قضاوت فرمودند

  .باشد  آن حديث ضعيف می  ابن حجر بيان داشته  که  است، اما ھمانگونه روايت کرده

   از مسائل نظری و اجتھادی نيست، بلکه  اين مسأله  بيانگر اين است که  حجر بيان داشتهالبته تطبيق و توفيقی که ابن

  . غيبی است و جز وحی کسی حق ندارد در اين خصوص حرف بزندای کامالً  مسأله

خداوند  آگاھی ازلی   راجع به باشند بيانگر نصوصی ھستند که  کودکان مؤمنين و مشرکين در جنت  می که  اين و اعتقاد به

کند، رزق، مدت زندگی، شقاوت و   فرشته، رحم مادر را زيارت می باشند، و ھنگامی که  اھل جنت و دوزخ می نسبت به

 کسابت  کسانی که در دوران کودکی و قبل از روی آوردن به: البته در جواب آن گفته شده است. سعادت او را می نويسد

  .داند حق را خداوند بھتر می. ن ھستند از سعادتمندان نوشته خواھند شدمی ميرند، آنھا در حالی که در شکم مادرشا

اند که اوالد مشرکين  حماد بن زيد، جماد بن سلمه، ابن المبارک و اسحاق بر اين عقيده :تعداد زيادی از علماء امثال

  .موکول به مشيت خداوند متعال ھستند
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شيخ االسالم ابن تيميه نيز ھمين ديدگاه را . ماعت نقل کرده استابوالحسن اشعری نيز ھمين ديدگاه را از اھل سنت و ج

اطفال مشرکين موکول به مشيت الھی ھستند و روز قيامت مورد امتحان قرار خواھند گرفت : گويد دھد و می ترجيح می

  .و اين قول را به ابی الحسن اشعری و امام احمد نسبت داده است

  .»هللا اعلم بما کانوا عاملين و ال يحکم لمعين منھم بجنة و ال نار: ان يقال فيھمو الصواب  «  :گويد  شيخ االسالم می

 فرد مشخصی از ۀدادند و دربار  عملی را انجام می داند که چه خداوند بھتر می:  آنھا گفته شودۀبھتر اين است که دربار(

  ).توان قضاوت نمود که جنتی  است يا دوزخی آنھا نمی

 اوالد مشرکين آمده است که روز قيامت از آنھا امتحان به عمل خواھد آمد، در ميدان قيامت ۀدربارو در احاديث متعدد 

امام .  ھر کس اطاعت کند وارد جنت  و ھر کس معصيت کند وارد دوزخ خواھد شد- شود به آنھا امر و نھی می

  ) .٢۴/٣٧٢(شيخ االسالم مجموع فتاوی .  اھل سنت و جماعت را چنين نقل کرده استۀابوالحسن اشعری عقيد

اند، روز قيامت حکم تکليفی آنھا  اطفال مشرکين در دنيا به سن بلوغ نرسيده: فرمايد شيخ االسالم در جائی ديگر می

خداوند » هللا اعلم بما کانوا عاملين «:هللا صلی هللا عليه وسلم ثابت است، فرمودند ھمانطور که از رسول. شود صادر می

  ) .۴/٢٨١(مجموع فتاوی شيخ االسالم .( داند تر میاعمال آنھا را بھ

  :گويد ابن حجر می

 از فرزندان نابالغ مشرکين روز قيامت به اين صورت امتحان به عمل خواھد آمد که آتشی برای آنان افروخته خواھد شد 

شود و ھر کس از  ی می سالمتۀھر کس داخل شود، آن آتش برای او خنک و ماي. شود تا داخل آن شوند و به آنھا حکم می

اين حديث را طبرانی از معاذ نقل کرده است و امتحان مجنون و کسانی . شود داخل شدن به آن انکار کند، عذاب داده می

که در دوران فتره مرده اند از احاديث صحيح ثابت است و امام بيھقی در کتاب االعتقاد امتحان روز قيامت را مذھب 

  ).٣/٢۴۶: (ح الباری فت. صحيح معرفی نموده است

 ۀکند، زيرا آن بند يد میأئ مجمع البحرين رفت اين ديدگاه را ت  صالح که موسی عليه السالم برای زيارت او بهۀداستان بند

ا اْلُغاَلُم فََکاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْيِن فََخِشينَا أَ « :صورت آشکار چنين بيان کرده صالح راز کشتن فرزند نابالغ را ب ن يُْرِھقَھَُما َوأَمَّ

  )٨٠  تآي:  الکھفۀسور(»  طُْغيَانًا َوُکْفًرا

ترسيديم که سرکشی و کفر را  می) ماند و اگر زنده می(پدر و مادرش باايمان بودند ) که او را کشتم(و اّما آن کودک (

  . )و ايشان را از راه ببرد(بدانان تحميل کند 

   که  صالح کشته شد نقل شدهۀدست بنده  آن پسر که بۀ درباردر صحيح مسلم از حضرت ابن عباس رضی هللا عنه

  »طبع يوم طبع کافراً، و لو ترک ألرھق ابويه طغيانا و کفراً «:  آن فرمودند هللا صلی هللا عليه وسلم راجع به رسول

کرد، پدر و  بال می دن ماند بر اثر طغيان و کفری که  می  بود، لذا اگر زنده  شده  کافری نوشته از ھمان روز ازل به(

  ).انداخت  ھالکت می مادرش را به

يعنی خداوند در لوح محفوظ او را کافر نوشته است، » طبعه هللا فی ام الکتاب«: گويد ابن تيميه پيرامون اين حديث می

  .شد شد عمالً مرتکب کفر می يعنی اگر زنده می

در تذکره .  است نه دار ابتالء و امتحان، رد کرده استکه آخرت دار جزاء دليل اينه قرطبی ديدگاه امتحان آخرت را ب

آخرت ( »ان االخرة ليست بدار تکليف و انما ھی دار جزاء«: گويد  تضعيف جريان امتحان در روز قيامت میۀدربار

  .) پاداش و عقاب است  ميدان رسيدن به ميدان تکليف نيست، بلکه

  :گويد حليمی می

چون آگاھی الھی در آنجا . چرا که آخرت محل امتحان نيست. اصول مسلمانان استاين حديث ثابت نيست و مخالف با 

  .گونه ابتالء و امتحانی نيست بديھی است و در امور بديھی ھيچ
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شيخ االسالم ابن تيميه اين ديدگاه را نفی کرده . شود، صحيح نيست تکليف با مرگ متقطع می: گويند که می  اين البته

ليف انما ينقطع بدخول دارالجزاء و ھی الجنة و النار و اما عرصات القيامه فيتمحنون فيھا کما التک: فرمايد است، می

يَْوَم يُْکَشُف َعن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَی « : من ربک؟ و ما دينک؟ و من نبيک؟ و قال تعالی: يمتحنون فی البرزخ فيقال الحدھم

ُجوِد فاََل يَْستَِطيُعونَ     )۴٢ تآي:  القلمۀسور( » السُّ

شود، اما در ميدان قيامت امتحان به عمل آورده   دارجزاء که ھمانا دوزخ وجنت است منقطع می تکليف با وارد شدن به(

 دين  پروردگار تو کيست؟ چه: شود مثالً سؤال می. شود ھمانطور که در عالم برزخ امتحان به عمل آورده می. خواھد شد

رسد، و   روزی، ھول و ھراس به اوج خود می :فرمايد ری پيروی کردی؟ خداوند می پيامب و آئينی را برگزيدی؟ از چه

شود که سجده کنند و کرنش ببرند، اّما ايشان  بدين ھنگام از کافران و مشرکان خواسته می. شود کار سخت دشوار می

  ).توانند چنين کنند نمی

  :و در احاديث صحيح به طرق متعدد چنين آمده است

ھر قومی دنبال معبود خودش برود، مشرکان دنبال معبودان : شود وقتی گفته می: ی هللا عليه وسلم فرمودندهللا صل رسول

خداوند در غير . شود مانند پس خداوند در ميدان محشر در جلو بندگانش ظاھر می مؤمنان در آنجا می. روند خود می

بعد در شکل و صورتی که . شوند منان منکر او میلذا مؤ. شود شکل و صورتی که مؤمنان او را می شناسند ظاھر می

کنند و ستون فقرات کافران مانند شاخ ھای گاو  پس مؤمنان او را سجده می. شود مؤمنان آن را می شناسند ظاھر می

توان در   تفصيل موضوع را می( .توانند می خواھند پروردگار را سجده کنند، اما نمی. شوند سخت و انعطاف نا پذير می

  )دکتر عمر سليمان اشقر مطالعه فرمايد »  جنت و دوزخ« اب کت

  

  :پس از مرگ روح کجا می رود

روح انسان از لحظه ای که  در جنين  در بطن : عرض برسانم که ه خواھم ب قبل از ھمه خدمت خوانندگان محترم می 

 شده و اگر از اھل جنت  باشد تا اين روح  پس از مرگ روح از بدن جدا رود، و ديگر  از بين نمی مادر دميده شود

كه جسدش در خاك سپرده شد  نويسند و پس از اين می) سجل اھل  جنت(آسمان ھفتم خواھد رفت و اسمش را در عليين 

  :يد آکه روح دوباره به جسد برگشت  سؤالھای ذيل از او بعمل می  زمانی. گردد  روحش به آن جسد برمی

  معبودت كيست؟

  دينت چيست؟

   و پيامبرت كيست؟

كند و تا روز قيامت ھم روح و ھم جسدش  اگر شخص مسلمان بود و درست بدان جواب گفت، قبرش  گشايش پيدا می

تواند  كه روح از بدنش جدا شد، اين روح نمی در نعيم خواھد بود، ولی اگر روح  انسان كافر و فاجر باشد، پس از اين

كنند  را از آسمان پرت می نوشته خواھد شد و سپس آن) سجل اھل دوزخ(ين رد و سپس اسمش در سجذاز آسمان اول بگ

 : گردد تا از او سؤال شود كه و ھنگامی كه جسدش در قبر گذاشته شد به بدنش برمی

  معبودت كيست؟ 

  دينت چيست؟

  و پيامبرت كيست؟

 توانند آن ی آھنين كه اھل عرفه نيز نمیتواند به اين سؤالھا پاسخ دھد و سپس با چكش  انسان کافر  و فاجر نمیو طبيعتاً 

جز جن و انس ه كشد كه تمام اھل زمين ب شود، و نعره ای می  بر سر او ميكوبند كه با خاك يكسان میانرا بلند كنند چن

 ھايش  را هشدند، و سپس قبرش آنچنان تنگ خواھد شد كه قبرغ وند و اگر ميشنيدند از شدت نعره اش بيھوش مینش می
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 .كوبد و پس از آن تا روز قيامت ھم روحش و ھم جسدش در عذاب خواھد بود یدر ھم م

كنيم، پيامبر صلی هللا  را ذكر می آنچه كه ذكر شد مختصری بود از برخى از احاديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم كه آن

  :عليه و سلم فرمودند

 عليه و سلم فی جنازة رجل من األنصار فانتھينا إلی خرجنا مع النبی صلی هللا: عن البراء بن عازب رضی هللا عنه قال« 

القبر ولّما يلحد، فجلس رسول هللا صلی هللا عليه و سلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأنَّ علی رؤوسنا الطير، وفی يده عود 

 استعيذوا با من :ينكت فی األرض، فجعل ينظر إلی السماء، وينظر إلی األرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثالثاً، فقال

إنَّ العبد المؤمن إذا كان فی انقطاع : اللھم إنّی أعوذ بك من عذاب القبر، ثالثاً، ثم قال: عذاب القبر، مرتين، أو ثالثاً، ثم قال

من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوھھم الشمس، معھم كفن من أكفان الجنة، 

أيتھا النفس الطيبة : حتی يجلس عند رأسه فيقول ط من حنوط الجنة، حتی يجلسوا منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموتوحنو

فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فی السقاء، فيأخذھا : أخرجی إلی مغفرة من هللا ورضوان، قال) المطمئنة: وفی رواية(

 بين السماء واألرض، وكل ملك فی السماء، وفتحت له أبواب حتی إذا خرجت روحه صلی عليه كل ملك: وفی رواية(

، فإذا أخذھا لم يدعوھا فی يده طرفة عين حتی )السماء، ليس من أھل باب إالَّ وھم يدعون هللا أن يعرج بروحه من قبلھم

ويخرج منھا كأطيب ( توفته رسلنا وھم ال يفرطون: )يأخذوھا فيجعلوھا فی ذلك الكفن، وفی ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالی

ما ھذا : فيصعدون بھا، فال يمرون ـ يعنی بھا ـ علی مأل من المالئكة إالَّ قالوا: نفحة مسك وجدت علی وجه األرض، قال

فالن ابن فالن، بأحسن أسمائه التی كانوا يسمونه بھا فی الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من : الروح الطيب؟ فيقولون

اكتبوا كتاب عبدی فی : ھا، إلی السماء التی تليھا، حتی ينتھی به إلی السماء السابعة، فيقول هللا عز وجلكل سماء مقربو

أعيدوه إلی األرض فإنّی : فيكتب كتابه فی عليين، ثم يقال( وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشھده المقربون)عليين، 

 . فيرد إلی األرض وتعاد روحه فی جسده: م تارة أخری، قالمنھا خلقتھم وفيھا أعيدھم ومنھا أخرجھ: وعدتھم أنّی

من : فإنَّه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا االنتھار فينتھرانه ويجلسانه فيقوالن له: قال

ھو : جل الذی بعث فيكم؟ فيقولما ھذا الر: ما دينك؟ فيقول دينی اإلسالم، فيقوالن له: ربی هللا، فيقوالن له: ربك؟ فيقول

من : قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدقت، فينتھره، فيقول: وما عملك؟ فيقول: رسول هللا صلی هللا عليه و سلم، فيقوالن له

يثبت هللا الذين آمنوا بالقول : )ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وھی آخر فتنة تعرض علی المؤمن، فذلك حين يقول هللا عز وجل

ربی هللا، ودينی اإلسالم، ونبی محمد صلى هللا عليه و سلم، فينادی مناٍد من السماء، أن : ، فيقول(ی الحياة الديناالثابت ف

فيأتيه من روحھا وطيبھا، ويفسح له : صدق عبدی، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلی الجنة، قال

أبشر بالذی يسرك، : فيقول) مثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريحيت: (وفی رواية: فی قبره مد بصره، قال

أبشر برضوان من هللا وجنات فيھا نعيم مقيم، ھذا يومك الذی كنت توعد، فيقول له وأنت فبشرك هللا بخير، من أنت؟ 

 طاعة هللا، بطيئاً فی معصية هللا، أنا عملك الصالح فوهللا ما علمتك إالَّ كنت سريعاً فی: فوجھك الوجه يجئ بالخير، فيقول

ھذا منـزلك لو عصيت هللا، أبدلك هللا به ھذا، فإذا رأی ما : فجزاك هللا خيراً، ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال

  . اسكن: رّب عّجل قيام الساعة، كيما أرجع إلی أھلی ومالی، فيقال له: فی الجنة قال

، وفی رواية الفاجر إذا كان فی انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السماء مالئكة غالظ وإنَّ العبد الكافر: قال

: شداد، سود الوجوه، معھم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجئ ملك الموت حتی يجلس عند رأسه فيقول

ق فی جسده فينتزعھا كما ينتزع السفود الكثير الشعب من فتفر: أيتھا النفس الخبيثة أخرجی إلی سخط من هللا وغضب، قال

الصوف المبلول، فتقطع معھا العروق والعصب، فيْلعنه كل ملك بين السماء واألرض، وكل ملك فی السماء، وتغلق أبواب 

ا فی يده طرفة عين السماء، ليس من أھل باب إالَّ وھم يدعون هللا أالَّ تعرج روحه من قبلھم، فيأخذھا، فإذا أخذھا لم يدعوھ

حتی يجعلوھا فی تلك المسوح، ويخرج منھا كأنتن ريح جيفٍة وجدت علی وجه األرض، فيصعدون بھا، فال يمرون بھا 
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فالن ابن فالن، بأقبح أسمائه التی كان يسمی بھا فی الدنيا، : ما ھذا الروح الخبيث؟ فيقولون: علی مأل من المالئكة إالَّ قالوا

ال تفتح لھم أبواب السماء : )السماء الدنيا، فيستفتح له فال يفتخ له، ثم قرأ رسول هللا صلی هللا عليه و سلم حتی ينتھی به إلی 

اكتبوا كتابه فی سجين، فی األرض السلفی، ثم : ، فيقول هللا عز وجل(وال يدخلون الجنة حتی يلج الجمل فی سم الخياط

 منھا خلقتھم، وفيھا أعيدھم، منھا أخرجھم تارة أخری، فتطرح روحه من :أعيدوا عبدی إلی األرض فإنّی وعدتھم أنی: يقال

ً حتی تقع فی جسده، ثم قرأ ومن يشرك با فكأنَّما خرَّ من السماء فتخطفه الطير أو تھوی به الريح فی : )السماء طرحا

 ويأتيه ملكان شديدا االنتھار فإنَّه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولّوا عنه،: ، فتعاد روحه فی جسده، قال(مكان سحيق

: ھاه ھاه، ال أدری، فيقوالن: ما دينك؟ فيقول: ھاه ھاه، ال أدری، فيقوالن: من ربك؟ فيقول: فينتھرانه ويجلسانه فيقوالن له

 !فيقول ھاه ھاه، ال أدری سمعت الناس يقولون ذلك! فما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فيكم؟ فال يھتدی السمه، فيقال محمد

ال دريت، وال تلوت، فينادی مناٍد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلی النار، فيأتيه من : فيقال: قال

ويمثل له رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، : حرھا وسمومھا، ويضيق عليه قبره حتی تختلف فيه أضالعه، ويأتيه، وفی رواية

وأنت فبشرك هللا بالشر، من أنت؟ فوجھك : الذی يسوؤك، ھذا يومك الذی كنت توعد، فيقولأبشر ب: منتن الريح، فيقول

أنا عملك الخبيث، فو هللا ما علمت إالَّ كنت بطيئاً عن طاعة هللا، سريعاً إلی معصية هللا، فجزاك : الوجه يجئ بالشر، فيقول

ا جبل كان تراباً، فيضربه ضربة حتی يصير بھا تراباً، لو ضری بھ! هللا شراً، ثم يقيض له أعمی أصم بكم فی يده مرزبّة

ثم يعيده هللا كما كان، فيضربه ضربةً أخری، فيصيح صيحة يسمعه كل شیء إالَّ الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمھد 

  )١۵٩ ـ ١۵۶أحكام الجنائز (»  . رّب ال تقم الساعة : من فرش النار، فيقول

  : عنه روايت است كه فرمودنداز براء بن عازب رضی هللا(

 مردی از انصار بيرون شديم، به قبر رسيديم و ھنوز لحد زده نشده بود، ۀبا رسول خدا صلی هللا عليه و سلم ھمراه جناز

يك از ما  و حفر آن تمام نشده بود، رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم رو به قبله نشستند و ما اطراف او نشستيم، و ھيچ

كشيد، و شروع  ی میئكرد، در دست رسول خدا صلی هللا عليه و سلم چوبی بود و با آن بر زمين خطھا صحبت نمی

ه طرف باال، و سه بار به نگريست، بعد از آن سه بار ب سوی زمين میه كرد، و اندكی ب كرد، اندكی به آسمان نگاه می

  : ين نگاه كرد، سپس دو يا سه بار فرمودئطرف پا

 مؤمن چون ۀبند: برم، سپس فرمود تو پناه میه الھی  از عذاب قبر ب:   پناه ببريد، بعد سه بار فرموداز عذاب قبر به هللا

شوند، رو و صورتشان ھمانند  دنيا را وداع گويد و به استقبال آخرت رود فرشتگانی سفيد رو از آسمان بر او نازل می

اموات مانند كافور و غيره ھمراه دارند، تا چشم آفتاب روشن است، كفنی از كفنھای بھشت، و عطرھای مخصوص  

 مردم ۀعام(كند  عليه السالم، يعنی فرشته ای كه روح را قبض می نشينند، سپس ملك الموت بيند از او دور می مرده می

اشد، ب خوانند، و آنچه در قرآن و سنت پيامبر صلی هللا عليه و سلم وارد شده است، ملك الموت می را به عزرائيل می آن

آنرا تصديق و تكذيب : و ممكن است عزرائيل از اسمھای اسرائيلی باشد كه رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم فرمودند

  :گويد كه باالی سرش بنشيند و به او می ، تا اين)نكنيد

 هللا سوی مغفرت و رضوان خدا خارج شو، رسول هللا صلیه  ای روح پاك، ـ و در روايتی ديگر ـ ای روح مطمئن، ب

 . گردد  آب خارج میۀ آبی از كوزۀكه قطر شود، ھمچنان پس روح از جسد به آسانی خارج می: عليه و سلم فرمودند

گيرد ـ و در روايتی ديگر ـ وقتی روح از جسد خارج شد تمامی فرشتگان بين آسمان و زمين  را می پس ملك الموت آن

شوند، و اھل ھر دری از درھای   ھای آسمان بر روحش باز میفرستند و دروازه و تمام فرشته ھای آسمان درود می

طرف خود سوق دھد، و وقتی ملك ه خواھند تا روح اين مرده را از جھت ايشان ب كنند و از خدا می آسمان تمنّا می

چشم  ۀالموت روح را از جسد خارج كرده و در دست گرفت فرشته ھای رحمت كه دور از او نشسته بودند فوراً به انداز

گذارند، پس اين  كه از جنت  با خود آورده بودند می به ھم زدن روح را از دست او گرفته و در آن كفن و عطرھائی
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فرستادگان ما يعنی ملك الموت و فرشتگانی كه با (»  توفته رسلنا وھم ال يفرطون«: كالم خداست كه در قرآن فرمودند 

آنچه به آنھا امر شده، كه اگر ميت مؤمن باشد در اكرام او كوتاھی نكنند، كنند، و آنھا در  او ھستند او را قبض روح می

  .)كنند و اگر كافر باشد در اھانت و بد رفتاری و آنچه به آنھا امر شده كوتاھی نمی

را بطرف  پس آن: شود ھمانند بھترين بوی عطر ُمشكی كه بر زمين پيدا شود، و فرمود و روح از جسد خارج می

اين روح خوش بو روح : كنند كه آنھا سؤال می گذرند مگر اين د، و بر ھيچ مأل و جمعی از فرشتگان نمیبرن آسمان می

  چه كسی است؟ 

  : دھند كنند جواب می پس فرشتگانی كه آن روح را حمل می

كه به  اينكردند، تا  اين روح فالن ابن فالن است، با بھترين نامھائی كه در زمين داشته و مردم با آن او را صدا می

كنند كه درب آسمان دوم بر آنھا باز كنند، سپس درب  بينيم برسند، پس طلب می را در دنيا می انتھای آسمانی كه ما آن

 آن روح پاك شركت ۀشود و در ھر آسمان فرشتگانی كه در نزديكی آن روح ھستند در تشييع جناز آسمان بر آنھا باز می

  :فرمايد برسند، در اينجا باريتعالی میكه به آسمان ھفتم  كنند، تا اين می

  .  صالح مرا در عليين بنويسيد، و آنھم بلندترين و عاليترين منازل جنت استۀكتاب اعمال بند

  . »وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشھده المقربون« 

ه شده و حاوی عمل كتابی است نوشت: چه تو را با خبر كرده كه عليون چيست؟ سپس تفسير كرد و فرمود! ای محمد(

  . )خوبان و نيكان كه فرشتگان ھر آسمان گواه آن ھستند

من به : ( فرمايد روحش را به زمين برگردانيد، و خداوند می: شود  نوشته شده، سپس گفته میعليونپس كتابش را در 

گر او را از زمين خارج گردانم، و بار دي  خود وعده داده ام كه از زمين او را خلق كرده، و به آن او را برمیۀبند

گردد، رسول هللا  گردانند و روحش به جسدش برمی ، يعنی روز محشر، پس روحش را به زمين برمی) خواھم كرد

  : صلی هللا عليه و سلم فرمودند

شوند، پس بر او دو فرشته  شنود وقتی از او جدا می  می،كه برای دفن او آمده اندرا مرده صدای كفش پای دوستانش 

  : گويند نشانند و به او می يد و او را توبيخی شديد كرده و او را میآ می

  معبود تو چه كسی است؟ 

  معبود من هللا است، : دھد جواب می

  دين تو چيست؟ : گويند و به او می

  دين من اسالم است، : دھد جواب می

  آن مردی كه بر شما مبعوث شد چه كسی است؟ : گويند و به او می

قرآن : دھد در دنيا چه كردی؟ جواب می: گويند و رسول هللا صلی هللا عليه و سلم است، و به او میا: دھد جواب می

  : گويند را تصديق نمودم، بار ديگر او را توبيخ شديدی كرده به او می خواندم، و به آن ايمان آوردم، و آن

  فتنه ای است كه بر مؤمن وارد میمعبود تو چه كسی است؟ دين تو چيست؟ پيامبر تو چه كسی است؟ و اين آخرين

خداوند مسلمانان را به  (. »يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحياة الدنيا«فرمايد   شود، و اين كالم خداست كه می

  . )سازد سخن درست در زندگانی دنيا ثابت و استوار می

  :دھد پس ميت جواب می

صدا در ه  و پيامبر من محمد صلی هللا عليه و سلم است، پس ندائی از آسمان بمعبود من هللا است، و دين من اسالم است،

گويد، پس از جنت  برای او فرش كنيد و از لباسھای جنتی  بر تن او كنيد، و دری از جنت    من راست میۀآيد كه بند می
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رسد،  يبا و خوب به مشام او میپس از جنت  بوھای ز: بر روی او باز كنيد، رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم فرمودند

  .آيد  تواند ببيند، و نزد او می را می كند كه طول آن آخرين نقطه ای است كه مرده آن و قبرش وسعت پيدا می

بشارت بده آنچه بر تو : گويد آيد، به او می  و در روايتی ـ مردی خوش رو، و پاك دامن كه از او بوی خيلی خوبی می

ه رضوان و رحمت خداوندی و بھشتی كه در آن نعمتھای بی پايان است، اين روزی است كه تو آسان است، بشارت بده ب

خداوند تو را به عمل نيك بشارت دھد، تو كی ھستی؟ صورتت و رويت، : گويد به آن وعده داده شده بودی، پس ميت می

  : دھد، وی جواب ميدھد ی است كه به خير بشارت میئرو

كه در طاعت خدا سباق و سريع بودی، در معصيت خدا  ام مگر اين  خدا سوگند تو را نديدهمن عمل صالح تو ھستم، به

 ُكْند بودی، پس خداوند تو را ثواب و جزای خير بدھد، سپس دری از سوی بھشت و دری از سوی جھنم بر او باز می

داوند به مسكنی كه درجنت  كردی، و خ اين منـزل و مسكن تو است اگر معصيت خدا می: شود شود و به او گفته می

ه كه ب در قيام ساعت و آخرت عجله كن تا اين! بار إلھی: گويد است تبديل كرده، و وقتی آنچه در جنت است ديد می

  . منـزل بگير: شود سوی اھل و مالم برگردم، پس به او گفته می

  :رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم فرمودند

رود بر او فرشته ھائی درشت خو،  جر وقتی دنيا را وداع گفته و به استقبال آخرت می كافر ـ و در روايتی ـ فاۀ و بند

نشينند،  بيند دور از او می كه مرده به چشم می شود كه لباسی از موی جھنم با آنھاست، و تا آنجائی سياه رو نازل می

  : گويد نشيند و به او می آيد و باالی سر ميت می سپس ملك الموت می

  : سوی سخط و غضب و خشم خداوند خارج شو، رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم فرمودنده بيث و ناپاك بای روح خ

: كه سفود كند ھمچنان را كشيده و از بدنش خارج می شود، ملك الموت آن پس روحش در بدن و جسدش متفرق می

ز پشمی كه در آب تر شده باشد  بيرون را ا پس وقتی آن(يعنی سيخ كبابی كه در اطراف آن سيخھای ديگری وجود دارد 

شده  تر ، را از پشمی كه در آب)آيد كشد و با دشواری از آن بيرون می شود با خود پشمھای ديگری می آورده می

 فرشتگانی كه بين آسمان و زمين و در ۀشود و او را ھم شود، پس رگھا و عصبھايش با آن قطع می بيرون آورده می

كه دربانھای آن  شوند، ھيچ دری از درھای آسمان نيست مگر اين كنند و درھای آسمان بسته می آسمان ھستند لعنت می

كنند كه خداوند روح اين مرده را از طرف ايشان باال نبرد، پس ملك الموت روح را گرفته و وقتی در  درھا دعا می

نی روح را از او گرفته و در آن لباس  چشم به ھم زدۀدست گرفت فرشته ھای عذاب كه دور از او نشسته اند به انداز

 را باال می گردد، سپس آن دھند، و از آن مانند بدترين بوی مرده ای كه در زمين پيدا شود خارج می موئی قرار می

اين روح خبيث و بد چه چيز است؟ : گويند كه می جز اينه كنند ب برند، و به ھيچ مأل و جمعی از فرشتگان عبور نمی

  :شوند جواب داده می

كه به آسمان دنيا برسند، سرانجام درخواست باز كردن  فالنی فرزند فالن، با بدترين اسمھائی كه در دنيا نام داشته، تا اين

 تشوند، سپس رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم اين آي كنند، ولی درھا باز نمی دروازھای آسمان را به روی او می

 . »  لھم أبواب السماء وال يدخلون الجنّة حتی يلج الجمل فی سم الخياطال تفتح«  :  كريمه را تالوت فرمود 

  .)كه شتر در سوراخ سوزن در آيد نشود و به جنت  در نيايند تا اين درھای آسمان بروی آنان باز(

  :فرمايد و در اينجا باريتعالی می

او را : شود ، سپس گفته می)آخر زمين جھنم ۀيكی از منازل جھنم در طبق)  (كتاب عمل اين مرده را در سجين بنويسيد (

گردانم، و بار ديگر او را   خود وعده داده ام كه او را از زمين خلق كرده، و به آن برمیۀبه زمين برگردانيد، زيرا به بند

كه به جسدش  شود، تا اين طور خيلی شديد پرتاب میه از زمين حشر خواھم كرد، پس روحش از آسمان به زمين ب

ومن يشرك با فكأنَّما خّر من «)   كريمه را تالوت فرمودندتسپس رسول اكرم صلی هللا عليه و سلم اين آيبرسد، 
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خدا شرك آورد بدان مانَد كه از آسمان در افتد و ه ھر كس ب( » السماء فتخطفه الطير أو تھوی به الريح فی مكان سحيق

  . )د او را به مكانی دور افكندمرغان در فضا بدنش را با منقار بربايند، يا بادی تن

مرده صدای پای دوستانش را كه برای دفنش آمده بودند و ھم اكنون او : گردد، سپس فرمود پس روحش به جسدش برمی

  : نشانند، و به او ميگويند آيند و او را توبيخ كرده و در قبرش می شنود، و دو فرشته نزد او می كنند می را ترك می

دانم، و  ، نمی)اين كلمه در اينجا به معنای ترس و بيم و ھراس است(ھاه ھاه : دھد ست؟ جواب میمعبود تو چه كسی ا

  :گويند به او می

 آن مردی كه در ميان شما مبعوث شد چه ۀدر بار: گويند دانم، پس به او می ھاه ھاه نمی: دھد دين تو چيست؟ جواب می

  گوئی؟ می

دانم،  ھاه ھاه، نمی: دھد نام او محمد است، جواب می: شود به او گفته میآورم، پس  ياد نمیه اسمش را ب: گويد می

كند كه او  ندانستی، و نخواندی، پس منادی از آسمان ندا می: شود پس به او گفته می: گويند، فرمود شنيدم مردم چنان می

  .شود  او وارد میگويد، پس برای او از جھنم فرش كنيد، و بر او دری از جھنم باز كنيد، و بر  دروغ می

شود، و به  آيد ظاھر می  و در روايتی،  مردی بد چھره و زشت، و پليد دامن كه از او بوی خيلی بد و نفرت انگيزی می

تو وعده داده شده ه دھم، اين روزی است كه ب ت و زيانكاری و بدبختی بشارت میئتو را به توھين و اسا: گويد او می

وند تو را به بدی بشارت دھد، تو چه كسی ھستی؟ صورت تو صورتی است كه خبر و خدا: گويد بود، پس مرده می

كه در طاعت خدا تنبل  خدا سوگند تو را نديدم مگر اينه من عمل خبيث تو ھستم، ب: دھد زشتی ھمراه دارد، جواب می

 كر و اللی مسلط میبودی، و در معصيت او زرنگ و چابك بودی، پس خداوند تو را جزای بد بدھد، پس بر او كور و 

زند كه  شود، پس به ميت ضربه ای می را به كوھی بزند كوه به خاك تبديل می شود كه چكشی در دست دارد كه اگر آن

زند با  گرداند، بار ديگر به او ضربه ای می شود، سپس خدا او را به ھمان جسدی كه بوده برمی ميت تبديل به خاك می

شنوند، سپس بر او دری از جھنم   مخلوقات آواز و فرياد او را میۀجز انس و جن ھمه كشد كه ب اين ضربه او فرياد می

  . قيامت را بر پا مكن! بار الھی: گويد شود، و مرده می شود و برايش از جھنم فرش می باز می
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