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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  پيشگفتار مترجم

  

رور شُ  نْم  باهللا عوذُنَ و نستغفره و  ستعينهنَ و  حمدهنَ  هللا مدالح  نَّإ
ال فَ  ضللي  نْم و  هلَ  لَّضال مفَ  اهللاُ  هدهي  نْعمالنا، مأ  Ĥتيس  نم نفسنا وأ

اما  اله اال اهللا و أشهد أنَّ محمد عبده و رسولُه و أشهد أن ال  هلَ  هادي

  ..بعد

و سپس ابوالبشر؛  آفريد ، نخست بهشت و دوزخ را  خداوند عالم

آدم و  و پس از مدتي . خلق كرد و در بهشت اسكان داد آدم را    

آن ممنوع شده بودند از  همسرش حوا را بخاطرانجام دادن كاري كه از 

آنان  وعده داد كه اگر  البته به . بهشت اخراج كرد و به زمين فرستاد

نكنند، دوباره اينبار آنها و فرزندانشان از فرمان خالق خود، سرپيچي 

وارد بهشتشان سازد و هركس از فرمان الهي سر،باز زند  او را به دوزخ 

  .افكند
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 به هر صورت، بني آدم در اين دنيا رهگذري بيش نيست كه سفري

سفري كه از رحم . طوالني، خطرناك و پرپيچ و خم در پيش دارد

  .، و پايانش به بهشت و يا به دوزخ است آغاز شده  مادر 

،بر فطرت سالم  بذكر است كه انسانها طبق فرمايش پيامبر الزم 

يعني خدا شناسي و حق شناسي متولد مي شوند كه بعداَ با قرارگرفتن 

در محيطهاي مختلف، آسيبهائي به اين فطرت پاك و سالم مي رسد و 

  . آنرا از صراط مستقيم منحرف مي سازد 

ه اي در كمين آدمي كه همچون راهزنان حرف و بزرگترين دشمنان 

نشسته اند تا او را از رسيدن به مقام واالي جانشيني خدا و سعادت دنيا 

  .نفس وشيطان: آخرت ،باز دارند، عبارت اند از و 

ي  قله شيطان از هاي نفس و چه بسا بندگان خدا، كه در دام حيله

شرافت و كرامت به لجنزارهاي فساد و خيانت و سر انجام به 

انسانهائي كه هوس بلعيدن . اند جهنم سقوط كردهآتش  هاي  سياهچال

اند انسانهائي كه با بستن  اند و در مقابل بوده تمام كره زمين را داشته

ي   ي خود، به فكر سير كردن شكم همسايه سنگ به شكم گرسنه

  .اند بوده

آدمي در سايه طاعت و بندگي و كردار و  چه خوب است كه 

تجربه  آخرت، همين دنيا  قبل از گفتار و اخالق نيك، بهشت را در
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همانطور كه با نافرماني حق و لگام گسيختگي و حق كشي . كند 

  .  توان جهنم و عذابهاي الهي را تجربه كرد مي

مي زيبد كه انسان در عين حالي كه از نعمتها و لذتهاي مشروع، 

استفاده مي كند، همواره بهشت و نعمتهاي جاودانه ي پس از مرگ را 

و همچنين دوزخ، و . آماده سازد آن،  خود را براي  نظر داشته، نيز مد

آنها تالش  ديگر عذابهاي اخروي را بخاطر داشته، براي نجات از 

  .نمايد

اميدوارم روزانه . كتابچه ي حاضر كوششي است در همين راستا

بخشي از اين كتاب، با شوق و سوز و گداز، در خانه و يا مسجد و يا 

يقيناً اين روش تاثير فراواني بجا . خوانده شودبصورت دستجمعي 

  .خواهد گذاشت

در پايان، از استاد بزرگوار حاج محمد علي ناتوزايي كه زحمت 

ويرايش اين كتاب را متحمل شدند و همچنين از دوست و برادري كه 

متن عربي كتاب را در اختيار بنده گذاشت، و مرا به ترجمه آن تشويق 

  . نمود، سپاسگزارم

 
 واجرهم علي اهللا 

 ابوحسانه عبداهللا ريگي احمدي 

 ).مسجدالنبي چانعلي(        
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   مقدمه 

رور شُ  نْم  باهللا عوذُنَو  نستغفره و  ستعينهنَ و  حمدهنَ  هللا مدالح  نَّإ
ال فَ  ضللي  نْم و  هلَ  لَّضال مفَ  اهللاُ  هدهي  نْعمالنا، مأ  Ĥتيس  نم نفسنا وأ

اما  اله اال اهللا و أشهد أنَّ محمد عبده و رسولُه و أشهد أن ال  هلَ  هادي

  ..بعد

خداوند و   خوشنودي  يا موجب. اند در دنيا دو گونه  انسان  سخنان

  ي و زمينهخدا شده   خشم  شوند و يا باعث مي  بهشت  ورود به  سبب

   .سازند مي  را فراهم  دوزخ  ورود به

و جاري مي سازند خون   اشك  در آنجا نيز در حاليكه  دوزخيان 

  و لعن  خصمانه  از سخنان  ها هستند، دست عذابها و شكنجه  دچار انواع

ديگر از همبا   بهشتيان  در حاليكه. دارند بر نمييكديگر   و نفرين

بود و   ارزاني داشتهآنها   خداوند به  كه  دنيا و نعمتهايي  زندگي  روزهاي

  سخن ،ندبود  داده  انجام  شب  هاي در نيمه  كه  اي از دعاهاي عاجزانه

كنند و با  مي  را سرزنش  زخيانود  از سخنانشان  يبخشگويند و در  مي

ما سلَكَكُم  : پرسند مي ، در بند آتش  از مجرمين  جانب  به  حق  لحني
  .›؟ تانداخ  دوزخ  شما را به  چيزي  چه ‹ في سقَرَ

و آزار قرار داشتند اما، امروز   در دنيا مورد اذيت ، ديروز مسلمانان

  ريشخند بزنند  ، كفار و مشركين  به  ، كه آنهاست  نوبت
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َكُونضْحنَ الْكُفَّارِ ينُوا مينَ آمالَّذ موفَالْي   

  »خندند مي  بر كافران  امروز مومنان  پس«

نْظُرُوي كائلَى الْأَرنَع  
  »نگرند مي )آنجا  زيبائيهاي  زنند و به مي  تكيه(  مجلل  بر تختهاي«

َلُونفْعا كَانُوا يم الْكُفَّار بلْ ثُوه١  

  .»نشد؟ هداد  اعمالشان  سزاي  كافران  آيا ديگر به«

  آنها مستوجب  شد كه  باعث  نفساني  جز هواهاي  چيزي  چه  براستي

باعث زيبا و منقش   اي هواها مانند پرده  واقع در. گردند  دوزخ  عذاب

 دةو ارا  كورگشته ، دوزخ  هاي صحنه  از ديدن  آنان  چشمكه ود شده ب

  چشم  ، زماني سرانجام .گردد  سست ، سركش  در برابر نفس  شان

    . يافتند  آتش  هاي شعله  خود را در ميانكه بازكردند 

پس از  :فرمودند   حضرتآن  كند كه مي  روايت   ابوهريره 

، به جبرئيل دستور داد كه از  آفريد ، بهشت و دوزخ را  اينكه خداوند

آنقدر (   :، برگشت وگفت ايشان پس از بازديد بهشت. آنها ديدن نمايد  

. آورد ، بدان روي خواهد  ، اطالع يابد آن هركس از )  زيباست كه

، حصار نمود  الت و مصائب، بهشت را با پاره اي از مشك آنگاه خداوند 

                                                           
   ٣٦مطففين آيه  ١١
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اين بار . آنرا ببيند  ، فرمودكه برود و و پوشاند و مجدداً به جبرئيل

  .مي ترسم كه احدي وارد آن نشود:  برگشت وگفت جبرئيل 

هركس كه از : آمد و گفت همچنين، پس از اينكه دوزخ را ديد، 

در آنگاه خداوند، دوزخ را  . ، وارد آن نخواهد شد آن اطالع يابد 

ً از جبرئيل خواست   َ  َ     َ     حصار وپرده اي از لذتها وهواها  قرار داد و مجددا

مي ترسم همه ي بندگانت به  :، برگشت وگفت اين بار. آنرا ببيند كه 

  .١آن رهسپار گردند سوي 

  دوزخ  بر روي  كه  و شهواني زيبا ي  پرده  اين  شد كه  روشن  پس 

  قرار دارد و آنها را از رفتن  آدم  فرزندان  راهسر  ، است  شده  كشيده

افراد، آنقدر در   اين  شود كه مي  دارد و باعث باز مي  بهشت  بسوي

  اينكه  به  فكركردن  فرصت  حتي  فرو روند كه  و معصيت  شهوت  درياي

و   و كتاب  و حساب  گذرانيها، مالقات  لذتها و خوش  از اين  پس

  .، نيابند در كار است  دوزخي

زمان خصوصاً   ، در گذشته نفساني  هواهاي  دامنه  كه  پيداست  ناگفته

  به  اكنون  ولي. بود  بسيار محدود و اندك و عهد پيامبر  صدر اسالم

  گسترش  نفساني  هواهاي زا  ، پيروي محيط  فراوان  سرگرميهاي  علت

و اگر . دانند يز مين  و پيشرفت  تمدنه ي آنرا نشان  كه  تا حدي  يافته

                                                           
  . ترمذي و با تحسين ارناووط  ١
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، سر باز زند، او را  نفساني  در برابر هواهاي  شدن  از تسليم  كسي

نيز   ديگري  هاماتتافاً اضم. دانند مي.. و   متحجر، بنيادگرا، و متعصب

او وارد   به  است  تمدن  از كاروان  وي  ماندگي  از عقب  حاكي  كه

  . كنند مي

مردم را   همواره  كه  با داعياني  همگام  است  حاضر كوششي  كتابچه 

  . زندنداا مي  آخرت  معاد و جهان ياد هب

با يكديگر   بهشتيان  دوستانه  از گفتگوي  هايي  نمونهدر اينجا نخست 

و   خصمانه  كه  از دوزخيان  هايي  صحنه ،ديگر  و در بخشذكر شده 

  تصوير كشيده  هبمي باشد   انغو ف  آه  و همراه  فراوان  باجدالهاي  توأم

  .  است  شده

  كه  زيبا و قشنگ  پرده  اينوراي از   دوزخ  حقيقي چهره  باشد كه 

و   را تسخير نموده  و قلبهايشان  را خيرهاز فرزندان آدم   ريسياب  ديدگان

  .، آشكار گرددساخته استرهسپار خود   بسوي  بسرعت

  اي آنرا مقدمه ،  راپذيرفته  كوچك  عمل  اين ،خداوند  اميد است 

خود   هواپرستي  خطرناك  نتيجه  تا به. قرار دهد  هواپرستان  هدايت  براي

را نيز   اهللا  الي  و داعيان. آورند  يكتا روي  خداي  عبادت  و به  دنبرب  پي

  به  خدا و دستيابي  در راه ،ها ها و رنج بيشتر سختي  هر چه  در تحمل

  و مساعدت  ، ياري است  پرهيزگاران  دياب  جايگاه  كه  برين  فردوس

  . نمايد
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  به  خطاب  قيامت  در صحراي  بهشتيان  خنانس

   ستمكاران

ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا             :فرمايد خداوند مي
أُوتُوا الْعلْم والْإِيمانَ  وقَالَ الَّذينَ غَيرَ ساعةٍ كَذَلك كَانُوا يؤْفَكُونَ 

لَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا يوم اْلبعث ولَكنَّكُم كُنْتُم لَا 
  .  ١فَيومئذ لَا ينْفَع الَّذينَ ظَلَموا معذرتُهم ولَا هم يستَعتَبونَ تَعلَمونَ 

، مجرمان ،سوگند ياد مي  و روزي كه قيامت  برپا مي شود: مهترج

همينطور اينان از راه حق، . كنند كه جز لحظه اي، در دنيا نمانده اند

شما بدان اندازه كه : اهل علم و ايمان مي گويند. منحرف مي شدند

تا روز رستاخيز، ماندگار ) در دنيا و برزخ(خداوند مقدر فرموده بود 

. ين روز رستاخيز است ولي شما به آن اعتقادي نداشته ايدا. بوده ايد

آنان، سودي نخواهد  ، معذرت خواهي ستمگران بحال  پس در آن روز

  . آنان درخواست استغفار مي شود داشت و نه از 

  تكان  هاي در اثر صحنه  و ستمكاران  مجرمان. شود بر پا مي  قيامت

  را كه  باطلي  بتها و معبودان  تمامي اند را نداشته  انتظارش  كهاي   دهنده

كالسيك ، اعم از   بتهاي. خواهند كرد  فراموش ،اند كردهمي   پرستش

ر يي و سايست، صهيون ، سوسياليستي ، الئيكي گري  ، مادي كمونيستي

                                                           
   ٥٧ـ ٥٥روم آيه  ‐١
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  هاي پرده  و همينكه. محو و نابود ميگردند  نظرشاندر   بشري  طاغوتهاي

  را كه  چيزي  آن  شود، حقيقت  برداشته  ديدگانشان  از روي ، غفلت

مي   خواندند، درك فرا مي  آن  بسويآنها را در دنيا   ،حق  راه  داعيان

  اشتباه  چه ، استهزا و تمسخر مومنانبا   شود كه مي  روشن  و برايشانكنند 

  سودي  گونه  هيچ  اند كه شده  مرتكب،   ناپذيري  و جبران  بزرگ

بلكه فقط براي خرسند كردن رهبران قدرت طلب  بحالشان نداشته 

با آنها در   اكنون  هم  كه  رهبراني. خود دست به چنان كارهايي زده اند

عاجز و   چنان. باشند مي  خويش  و منتظر پاداش  ايستاده  مكان  يك

بدهند تا   انجام  قادر نيستند كاريهم   خودشان  برايحتي   اند كه  ناتوان

  به  بازگشت  راه ، از طرفي. بكنند  كاري  دخو  پيروان  نفع  هبكه رسد   چه

  عمل  و انجام  آن  به  بينند تا با بازگشت بر خود مسدود ميهم  دنيا را

  . در آيند  پرهيزكاران  بتوانند در صف  نيك

عذر   تا با ارائه كنند مي  بافي  و دروغ  تراشيبهانه   به  لذا شروع

بدر برند   سالم  اند، جان اسير شده  در آن  كه  تنگناييبتوانند از   موجهي

به . ، نمي باينددروغ به  بهتر از سوگند يادكردن  راهي ،كار  اين  و براي

 شان تا ديروز مورد قبولياد مي كنند كه سوگند     پروردگاري  ذات

  . داشتند  سر جنگ  يانش  عانبود و با د

ْقةُ ياعالس تَقُوم مويةٍواعرَ سا لَبِثُوا غَيونَ مرِمجالْم مس   
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ياد سوگند   دروغ  به  شود ستمكاران بر پا مي  قيامت  كه  آنگاه«

  »اند در دنيا نمانده،   چند لحظهبيش از   كهكنند  مي

  آوردن  ايمان  براي  كافي  وقت  خواهند وانمود كنند كه مي 

  .اند نداشته

آنها با عذر   بدينصورت« :نويسد مي  نمنا  تفسير كالم  صاحب 

  و ناچيز جلوه  دنيا را بسيار كم  زندگي  روزهاي  دارند كه  سعي  خواهي

  اين  اما از آنجا كه. پيدا كنند،  از عذاب  نجات  براي  اي دهند، تا بهانه

كَذَلك :فرمايد مي  ، خداوند ستا و بيجا  كامالً دروغ و  ناموجههم عذر 
و   از حق  دروغها  همين  بوسيلهنيز اينها در دنيا   يعني يؤْفَكُونَ كَانُوا

  . شدند مي  منحرف  حقيقت

  را كه  ، عمري و اكنون  ندكردمي   ا تكذيبر  پيامبران ،در آنجا

  بيش  كنند، و آنرا ساعتي اند انكار مي نموده  در دنيا سپري  سال  چندين

بر   انسان  حقا كه.  آنهاستزشت   خوي بيانگر ،خود  اين  كه. دانند نمي

  . ميشود  برانگيخته  است  مرده  كه  و خصلتي  خوي  همان

از   ديگر يگروه  توسطنيز   ادعايشان  اين  پايد كه نمي  اما ديري

   در دنيا بدست  كه هستند  كساني ، گروه  اين. ميشود  انسانها تكذيب

با   اند و اينك شده  تعذيب و  ، شكنجه و بيدادگران  مجرمان  همين

صداها ديروز در دنيا   اين. دهند مي  شهادتعليه آنها صداي رسا 
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و  بازداشت، تبعيد  بوسيله  صاحبانشان  بود و بردهان  شده  سركوب

در زير   كه  صداهايي. بود  شده  نهاده  ، مهر سكوت اعدام  زندان و گاهي

 فرياد بر ، حال  در همان  گرديدند ولي مي  دفن  و ظلمت  آوار جهل

  :آوردند  مي

 اونَ  يلَمعي يمقَو تلَي اي   غَفَرَ بِمي لبي رلَنعج ينَ  وكْرَمنَ الْمم١   

و   مرا آمرزيده  پروردگارم  كه  دانست ميمن   ، قوم كاش  اي: ترجمه

   . است  قرار داده  مينمُمكَّر  از زمره

، از  زندانيو   شدهخفه   صداهاي  اين  كه  رسيده  نآ  نيز وقت  اكنون

  نقش  ايفاي ، دروغگويان  عليه ، گواه  و بعنوان  بنديا  رهايي  اسارت

وقَالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعلْم والْإِيمانَ لَقَد لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَى :كنند
عالْب موذَا يفَه ثعمِ الْبوونَيلَملَا تَع كُنْتُم نَّكُملَكو ث    

 مشيت  خير، شما طبق  خواهند داد كه  آنها پاسخ  به  مومنان: ترجمه

شما   ولي  است  برپا شده  قيامت  ايد و اينك مانده  زيادي  مدت ،خدا

  .نداشتيد  بر پا خواهد شد و آنرا قبول  قيامتي  روزي  دانستيد كه نمي

  شود و صداي مي  پذيرفته ،نزد خداوندآنها،   صادقانه  گواهي  اين 

  : ميگردد  ناموجه  و عذرشان  نگگُ  و زبانشان  خفه ، مجرمان

َونتَبتَعسي ملَا هو متُهرذعوا مينَ ظَلَمالَّذ نْفَعلَا ي ذئموفَي    

                                                           
  ٢٧يس آيه   ‐١
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  تنخواهد داش  سودي  ستمكاران  خواهي  در آنروز معذرت: ترجمه

   .شود نمي  رضايت  جلب  در خواست  و از آنان

   اعمال  محاسبه  زمان

اجساد . دمد ور ميصدر   بار دوم  براي ،دستور خداوند  به  اسرافيل 

فَإِذَا هم قيام ينْظُرُونَ :گيرند مي  جان دوباره ، و خاك شده  مرده
ٌرنْتَشم رَادج مكَأَنَّه ›ملخهاي  انگار آنان، نگرند خيزند و مي ا ميپ  به  همگي  ناگاه  

از مادر متولد   اكنون  ، گويا هم ناشده  و ختنه  برهنه  همگي .›اند پراكنده

و   ، جن ميلياردها انسان  به  چشمت  كني  نگاه  هر سو كه  به .اند شده

؛ انسانها  مواج  و سيل  است  پهناور قيامت  صحراي. خورد بر مي  فرشته

حشر  ، سرنگون  ناشنوا و برخي  اي و عده  الل   و گروهي نابينا  برخي

بر چهار را مي بيني كه   و سعادتمندان  از نيكبختان  گروهي. اند شده

  اداي  براي ،در تاريكيها  بخاطر اينكه  از آنان  اي و عده. سوار اند  پايان

  ، در پيش شاپاد  اند، بعنوان برداشته  مساجد، گام  بسوي ،نماز  فريضه

  همان  تحقق  دارند و اين  همراه  نور به ، دخو  راست  سمتو در   روي

د اجِسالم  ليإ  مِلَالظُّ  يف  ائينالمشَّرِشِّب«: فرمود  كه  است پيامبر  وعده
 ،مساجد  در تاريكيها بسوي  كهرا   آنهايي(  »١ةمياقالْ  موي  امور التَّبالنَُ

                                                           
  . ابوداوود و به تصحيح آلباني  ١
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نور  ، از هر طرف› باد  مژده  متادر قي  كامل  روشني  به ،نددار بر مي  مگا

  ). است  آنها را فراگرفته  و درخشندگي

  شود مي  آورده  خورشيد پايين

آيند و بدستور  گرد مي ،هموار محشر  انسانها در صحراي  همه

گيرد و  قرار مي  سر آنان  باالي ، ميل  كي  ةفاصل  خورشيد به ،پروردگار

سرازير   اي بگونه  از جسمها عرق .آيد مي  گرما بجوش  شدت از  زمين

  لااعم  تناسب  به  مردم. رود فرو مي  زمين  متر داخل  چندين  شود كه مي

تا كمر   تا زانو و برخي  روند، بعضي خود فرو مي  هاي در عرق  خويش

  . ١شوند ور مي  غوطه ،در عرق  تا گوشهايشان  اي عدهو 

روز   از يك  بيش  كه  با وجودي . است  واريو دش  روز سخت 

  هقدر مضي  انسانها سخت.  دنيا  هزار سال  با پنچاه  است برابراما  ، نيست

  ناگاهاند   و آشفته  پريشان  همه. سرميدهند  و ناله  آه. گيرند قرار مي

  صدايو آن . رسد مي  آشنايند بگوش  با آن  بهشتيان  كه  دلكشي  صداي

طنين انداز  ،محشر  در سراسر صحراي كه  است  ار جهانيانپروردگ

 الَّإ  لَّالظ  ومي  ليظبِ  هملُّظأ  اليوم  الليج، بِ ونحابتَالم  ينأ«:شود مي
به  قسم ؟اند بوده  دوست  با هم  بخاطر من  كه  كجايند آنهايي‹ ٢» يلِّظ  

                                                           
  . بخاري  ١
  .مسلم  ٢
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آنها را در  ،وجود ندارد  من  جز سايه  اي سايه  امروز كه ، و عظتم  جالل

  . › دهم مي            جاي عرش خود  زير سايه

  گيرند و از گرماي ميقرار   الهي  عرش  آنها در زير سايه  و اينگونه 

  . يابند مي  نجات ، و سوزان  روز بسيار گرم  آن  فرساي  طاقت

 

   خواهند گرفت  جاي  الهي  عرش  زير سايه  كه  كساني

  بر اساس  نه  كه  حكمرانيو  عادل  پيشواي »لالعاد  المامإ«‐١ 

  كسي  و به  نموده  فرمانروايي ،دستور خدا  مطابق  بلكه ، بشري  قوانين

  .  است  روا نداشته  و تعدي  ظلم

 ٢‐ »أفيشَنَ  شاب اهللا  بادةِع طاعت  در سايه  كه  نوجواني »وجلزَّع  

و   و راه اوجز   و محبوبيباشد   هيافت  و پرورش  رشد نموده ، و بندگي

با   كه  جواني  آننه  .باشد  نداشته  الهي  و برنامه  جز راه  اي برنامه

  با زنان  الستجآميز و م معصيت  هاي نشيني  مواد مخدر و شب،  موسيقي

  . باشد  شده  و بزرگ  رشد نموده ، و تقليد غرب

 ٣‐»رلْقَ  لٌجبه  مالْبِ  قٌلَعمباشد و مسجد   هستكه دلب  مردي »جداس

از   اي خانه  به  وابسته  ، قلبش ردبسر َباز آن   بيرون  كه  زماني  حتي

  .  داشآنجا ب  مشتاق  ب،لقاز   تبعيت  نيز به  و جسمش  بوده  خدا  هاي خانه
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مكرر خود   و آمدهاي  با رفت  هستند كه  كساني ،مسجد  به  وابسته

  هاي برنامه  بهرا   شان  از اوقات  اي و پاره مي دارندنگه  مساجد را آباد

و   روحي  آرامش  به  آن  و در زير سايه مي دهند  اختصاص ،مسجد

  بيش  اي موزه  در نظرشان ،مسجد  كه  آنهايي  نه. مي يابند  دست  رواني

  .دنزنبسر   نآ  به  و عيدين  جمعه  روزهاي  فقط  كه نباشد

 ٤‐ »و رلٌج  مرأةٌإ  عتهد  ذات  نصبٍم  و خاأ  ينِّإ  الَقَفَ  مالٍج اهللاف « 

آن  ليفرا خواند وخود   ، او را بسوي مقام  زيبا و صاحب  زني  كه  مردي

 ُ اخاف  ينإ« يزيبا  جمله  و اينجوان از پذيرفتن دعوتش سر باز زند 

از زني   نهگفت  بايد .) ترسم از خدا مي  من  يعني(آورد   را بزبان » اهللا

ه خود ب ، جمال  كه.  و زيبا  مقام  و صاحب  متمول  بلكه  معمولي  زنان

  . باشد مي  مردان  جلب  هاي انگيزه  از مهمترين  يكي  تنهايي

بزرگتر   تواند از اين مي يآزمايش  ، چه با شماست  قضاوت  اينك 

برد،  بسر مي  هوتش  در اوج  كهرا   ، جوانيفوق  با اوصاف  زني  باشد كه

چرا   خود فرا خواند كه  بگويد و او را بسوي لك  هيت  زليخا گونه

بايد . »اهللا  خافأ  ينّإ«و بگويد   داينم  اعراضآن جوان،   ؟ ولي معطلي

در برد ه ب  سالم  جان  آزمايشي  از چنين  كه  نيست  كار هر كس  گفت

خداوند در تار و پود وجود   و عظمت  محبت  كه  يبا شهامت  انمگر مومن

  مراقب  همواره ،خداوند  كه  انديشه  باشد و اين  دوانيده  آنها ريشه
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را   الهي  گردد و تقواي  آنها حاكم  و روان  بر روح ،باشد مي  بندگانش

 ،و زود گذر  نامشروعلذايذ از   راحتي  و به. خود سازندي   پيشه

  . نمايند  پوشي  چشم

٥-»رتَ  لٌجصبِ  قَدصاخفأفَ  قةٍداتَلَ  يتَّها حلَعم  شقَفَنأبما   هالُمت  
يدست  كهطوري  .دهد  صدقه  و مخفيانه  مخلصانه  كه  مردي  »هينُم  

  وي  انفاق  يعني .تاس  داده  چه شراست  با دست  نشود كه  متوجه  شچپ

  . ريا و تظاهر  باشد نهخدا   بخاطر رضاي

  خدا با هم  خاطر رضاي  به  كه  رديمدو  »تَحابا في اهللا رجالنِ« ‐٦

ند و بخاطر او از يكديگر جدا ودش   جمع  و در كنار هم  شده  دوست

  .گردند

 ٧‐ »اضَفَفَ الياًخَ  ر اهللاكَذَ ٌ جلرت  ياد   به  در تنهايي  كه  مردي  » يناهع

ار و رحمتها و پروردگ  عظمت  بهيعني از يك طرف  .بريزد  خدا اشك

را به ياد   خويش  ضعفها و گناهانديگر   بينديشد و از طرفي  عذابش

  ذكري  است  و اينچنين. گردد  جاري  از ديدگانش  اشك  آنگاه .آورد

تكرار  ، زبان  توسط  فقط  آنكه  گيرد نه  انجام  و انديشه  و قلب  با زبان  كه

  . شود
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   و حساب  ميزان

  تقسيم  دو دسته  به  مردم. كند مي  را شروع  كارش  الهي  عدل  دادگاه

و   ديگر شقي  و گروهي  فرمانبردار و نيكبخت  شوند؛ گروهي مي

  گذرا و آسان ، ومنانم ة اما محاسب. شوند مي  محاسبه  همه.  بدبخت

در . باشد نمي  شده  و حساب  كفار، دقيقمحاسبة خواهد بود و مانند 

: فرمود  كند كه مي  نقل  از آنحضرت  عنهمارضي اهللا  عايشه  روايتي

  شود، هالك   گرفته  از او حساب  در روز قيامتكه   شخصي هر«

  كساني همگر خداوند نفرمود:  كردم  عرض)  عايشه(  من .»خواهد شد

  آسان  آنان  شود، محاسبه مي  داده  راست  بدست  اعمالشان  نامه  كه

  رضه، َع آيه  در اين ، منظور از حساب :فرمود  بود؟ آنحضرت خواهد

حتماً  ،شود  هبسحامدقيقاً   كه كسي هر، زيرا  دقيق  حساب  نه  است  اعمال

 پيامبر  گفته  اين  در توضيح  قرطبي .»خواهد شد  گرفتار عذاب

شود تا  مي  بر خدا عرضه ، مومنان  اعمال  يعني » العرض«: دسينو مي 

  به  ، ولي آنها با خبر است  اعمال  از يكايك خداوند  آنها بدانند كه

  آنها را ناديده  نو گناها  در دنيا عيوب  كه  همانگونه  خويش  بزرگواري

  در مقابل .١دهد قرار مي  مورد عفو و بخششدر آنجا نيز و  فتگر مي

  مسامحه  گونه  هيچ  كه  بسيار دقيق  حساب  قرار دارد يعني»  مناقشه« ، آن

                                                           
  .فتح الباري  ١
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برخورد   ديگر نحوه  در حديثي. ١»شود نمي  ديده  در آن  يو گذشت

خداوند در :  است  شده  بيان  اينگونه  مومن  از بندگان  خداوند با برخي

: پرسد خواند و از او مي را فرا مي  مومنشبندگان از   يكي  روز قيامت

بر  او را  گناهان  از ديگري  پس  ؟ و يكي را بخاطر داري  گناه  يا فالنآ

كند  يقين ميو   آري: گويد  پروردگار مي  در پاسخ ، بنده. شمارد مي

  اي: (فرمايد اما خداوند مي. خواهد شد  قطعاً هالك ، اعتراف  با اينكه 

  كردم  پنهان ، تو را از نظر مردم  در دنيا عيبهاي  همانطوريكه)  من  بنده

  .  دهم قرار مي  زشرامروز نيز تو را مورد آم

ويقُولُ الْأَشْهاد : فرمايد خداوند مي  ،در مورد كافران و منافقان اما 
  .٢هؤُلَاء الَّذينَ كَذَبوا علَى ربهِم أَلَا لَعنَةُ اللَّه علَى الظَّالمينَ

اينان بر پروردگار خود، دروغ بسته : و گواهان مي گويند:  ترجمه 

  .نفرين خدا برستمگران باد! هان. اند

 

  دلخواه  نتيجه

در دنيا «: فرمايد  مي  خداوند كه  فرحبخش  كلمات  اين  با شنيدن 

  كه  بنده ،« كنم نظر مي  صرف  نيز از آن  و اكنون دمرا پوشي  گناهانت

                                                           
  .بخاري  ١
  .بخاري  ٢
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 .شود مي  دميده  در كالبدش  تازه  يحيات، بيند مي  يافته  خود را نجات

  و اينك . قرار داشت  ينابود  كامالً در معرض  قبل  زيرا چند لحظه

  انبوه  جمعيت  در ميان  خوشحالي  از فرط  بيدرنگ . است  يافته  نجات

ا ر، هو است  خويش  اعمال  ي نامه  براه  چشم  هر يك  محشر كه  صحراي

 هاؤُم اقْرَءوا كتَابِيه : گويد خواند و مي را فرا مي  كشد و همه مي
مرا   اعمال  محشر بيائيد نامه  اهل  اي‹ اقٍ حسابِيهإِنِّي ظَنَنْت أَنِّي ملَ

وجود دارد و   و كتابي  حساب  كه  تمشدايقين   من، بگيريد و بخوانيد

 كرد  مي  گمان  پيش  اي لحظه درحالي كه .›شد  روبرو خواهم آن  با   من

  اين  به  كه  نداشت  خواهد شد و توقع  گرفته  حساب  از وي  بسيار دقيق

  . كند پيدا   نجات  ،از عذاب  راحتي

  اعمالش  نامه  كسيكه  شادي  ميزان ، آيات  در اين: گويد كثير مي  ابن 

  به  شادي  از فرط  چنانكه  است  شده  بيان  داده مي شود شراست  بدست

ي  بياييد نامه‹  هاؤُم اقْرَءوا كتَابِيه: رسد ميگويد مي  كه  هر كس

  خير و بركت  حامل  اش نامه  ميداند كه  زيرا نيك ›     خوانيدعمل مرا ب

است   رسيده  بدستش  بسيار بزرگواري  ذات  از طرف  چون.  است  فراوان

  كسي  كه  است  مطمئن  و از طرفي. كند مي  نيكي  به  بديها را تبديل  كه

و است   اشتهد  ايمان  وي  يگانگي  و به  نساخته  شريكخدا  با را  يا چيزي

  و جز دستور او از هر دستور  خداوند را نيز پذيرفته  قانون  حاكميت
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  دوستدار خدا و دوستانش  همواره.  است  بوده  گردان  روي  يديگر

از  ،خدااز   و بخاطر ترس  است  ورزيده  دشمني  ،خدا   و با دشمنان  بوده

بر .  است  نموده  امتناع ،فحشاء  و ارتكاب  ربا و شرابخواري  خوردن

با .  است  نداده  دروغ  شهادت  كسي  و عليه  روا نداشته  ستم  كسي

و   و با گناهكاران  ننموده  بودند همكاري  برافراشته  طغيان  ملََع  كسانيكه

دوستدار و   بلكه.  است  نبوده  و همنشين  دوست ، پرستان  شهوت

 ، غيبت  به  آلوده  زبانش.  بوده  اهللا  الي  و داعيان  نيك  بندگان  همنشين

چنين هم  نشده  مسلمانان  حرمت  و ناسزا و هتك  ، دروغ چيني  سخن

  بوده  و سالم  پاك ،و حسد  ، بغض ، ترديد، نفاق شك  از هر نوع  قلبش

را فرا   خود، همگان  اعمال  ن از نامهابا اطمني  جهت  بدين.  است

  . مرا بخوانيد  ببيائيد كتا: گويد و مي خواند مي

آنرا   همه  كه  نهايي  رستگاري  به  اينكه  مگر نهباشد، ن  چرا چنين

  هدف  در سايه  رستگاري  اين  ؟ آري است  يافته  كنند دست آرزو مي

باشد و انسانها  خداوند، مي  عبادت  انهم  كهآمده است  بدست   واالئي

ناپذير   و خستگي  ممدا ياند و در اثر كوششها شده  خلق  بخاطر آن

ها و  كشمكش  در پرتوينه اينكه . اند آورده  بدست،آنرا   آخرت  براي

و   يا پست  تجارت  از طريق  فاني  لذات حصول   برايكه   دنيوي  رقابتهاي

  . آمده است      بدست صورت مي گيرد،..و  مقام
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 َونستَنَافتَنَافَسِ الْمفَلْي كي ذَلفوبراي  كه  است سزاوار .١  

  با يكديگر به  كنندگان  رقابت  ،نعمتها و بهشتي  چنين  آوردن  بدست

  . بپردازند  رقابت

 

  انسان دنيا  و فقيرترين   ترين مرفه

  روايت  مالك  بن  خود از انس  صحيح  در كتاب  مسلم  امام 

 النارِ  هلِأ  نالدنيا م ِ هلأ  ِمعأنبِ  ؤتيي«:فرمود  آنحضرت  كند كه مي
 يراًخَ  أيتر  له  آدم  بنَايا   قالُي  مثُ  ةًبغص النارِ  فيِ  صبغُيفَ ةِالقيام ميو
  ؤتيي و.  بيا ر  اهللاِالو  يقولُ؟ فَ طُّقَ مٍيعنَ  نم  كبِ رَّم  ل؟ هطُّقَ
  دمآ  يا ابنَ  قالُيفَ ِ ةالجنَّ  في  بغةًص  صبغُيفَ  ةِالجنَّ  هلأ  نم ؤساًب  الناسِشدأبِ
رأيت  له  طُّقَ ؤساًببِ رَّم  ل؟ هك  يقولُ؟ فَ طُّقَ  شدةٍ  نم  اهللاِال و  يا رب  

  .»٢ طُّقَ  دةًش  ال رأيتو  طُّقَ ٌ ؤسب  بي مامرَّ

  غوطه  ،دنيا را در آتش  نافرمان  انسان  ترين مرفهروز قيامت،:  ترجمه

  آيا تاكنون!  فرزند آدم  اي: پرسند از او مي  آورند آنگاه مي  بيرون ، داده

  سوگند به: گويد ؟ مي اي مند شده بهره  ؟ و از نعمتي اي ديده  آسايشي

                                                           
   ٢٦مطففين آيه  ‐١
  .مسلم  ٢
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دنيا را   انسان  فقيرترينپس از او .  ام نديده  و آسايشي  فاهر هيچ  خدا كه

قرار   بهشت  نعمتهاي  در ميان  چند لحظه  براي  است  بوده  مومن  كه

دچار فقر و   هيچگاه ؟ آيا  فرزند آدم  اي: پرسند از او مي  دهند سپس مي

و   رنج  گونه  هيچ  خدا كه  سوگند به: گويد ؟مي  اي بوده  مصيبتي

   .نديده ام  و فقري  مصيبت

دنيا   آسايش  از بيشترين  كسيكه  يعني . است  تفضيل  واژه » ْمَعْناَ« 

،  مجلل  ، ساختمانهاي ثروت  از قبيل يمتنوع  نعمتهايو   مند بوده بهره

لباسهاي  ، انواع رنگين  هاي سفره و خدمه  ، چندين پيشرفته  هاي سواري

  است  در اختيار داشته.. و  رقاصه  ، چندين گرانقيمت  جواهرات ، زربافت

هفتاد برابر   حداقل  كه  دوزخ  نوازشگر آتش  دست  از اينكهپس اما 

  شود، ديدگانش  كشيده  نازنينش  بر جسم  دنيا است  تر از آتش هسوزند

  از انواع  گرفت مي  و ناديده  باور نداشت  را كه  آنچه تاشود  باز مي

و   تلخ  ، درخت خطرناك  و زنجير، مارهاي  غل ، دوزخ  هاي شكنجه

  شود پوست  ريخته  بر سرش  چون  كه  جوشان  و آب  خار دار زقوم

  پوشيدن كه عبارت است از  عذاب  ترين سهلوريزد  فرو مي  بدنش

  خشمگين  صداهايوآورد  مي  مغز سر را بجوش كه  آتشين  كفشهاي

شكار   بلعيدن  براي  و با شوق  افتاده  هم  بجان  هايش  شعله  كه  دوزخ

   .،ببيندكشند مي  زبانه  اي تازه
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  و پايش  دست ،فرد دنيا  ترين مرفه  كه  نيست جاي شگفتي   از اينرو 

و سوگند  بسپارد  شيفراموبه   يكباره  ارنآ نعمتهاي  كند و همه  را گم

  نصيبش  و هرگز نعمتي  را نديده  آسايش  رنگ  هيچگاه  ياد كند كه

  .  است  نشده

  اين  رسد كه نظر مي  ظاهراً اينطور به«: گويد مي  عقيلي  عالن  ابن 

كند  مي  را گم  و پايش  ، دست عذاب  اظر هولناكمن  با ديدن  ،فرد مرفه

در واقعاً  چون .سپارد مي  دنيا را بفراموشي  نعمتهاي  همه ، و با صراحت

 ي نعمتها  تمام آسايش و              يا اينكه .ندارد  گفتن  دروغ  جرأت  كسي آنجا 

  آنگاهو پندارد مي  هيچ ، آخرت  ذابع  چند لحظه  دنيا را در برابر همان

   .١»نمايد اظهار مي  نينچ

  دنيا  مومن  انسان  فقيرترين

ماند، و  مي  در بهشت  چند لحظه  براي  كه  وقتي ، انسان  فقيرترين

  از مشك  تركيبي  خاكش  جنس  كهمي يابد پهناور   زميني  خود را ميان

  است  گرانقيمت  و جواهرات  از ياقوت  هايش  ريزه  و سنگ  و زعفران

زيبا   پرندگان و  از طال و نقره  شده  ساخته  و قصرهاي  عتفمر  هاي خيمه و

  كه  يئكنند و جويبارها ميسرايي   نغمه ، بهشت  بر شاخسار درختان  كه

زيبا و   دوشيزگان و دارد  جريان  ،و شيرو عسل  زالل  آب  نهادر آ

                                                           
  .دليل الفالحين  ١
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گر  جلوه  در دنيا  ،چند لحظه  براي  از آنان  اگر يكي  كه  بهشتي  حوران

معطر  را  زمين  و عطر وجودش  فضا را روشن        اش نور چهره  شود، 

  مادي  نعمتهاي  گرانتر از تماميدارد  بر سر  كه  و تاجي نمايد مي

  آنها ناتوان  يكايك  از وصف  قلم  ديگر كه  نعمت  دنياست و هزاران

سوگند ياد   كهد اش بسوي آنها معطوف مي گرد توجه  آنچنان ، است

  .  است  در دنيا نديده  و مشقتي  رنج  هيچگونه  نمايد كه مي

  تمام  زيرا اوگويد  نمي  كند و ناحق نمي  اجحافبايد گفت 

،  ها، زندان ، مظلوميت ، دربدري فقر، گرسنگي  دنيا از قبيل  سختيهاي

با   ايسهرا در مق  مقدساتش  به  باطل  ، و استهزا و ريشخند اهل تازيانه

بيند، بسيار ناچيز و  مي  در بهشت  ،وتاهي ك لحظه  در آن  كه  آنچه

او را   آنچنان ، لحظه  در آن ، بهشت  نعمتهاي چرا كه .پندارد مي  اندك

  . سپارد مي  را بفراموشي اش  گذشته  تمام  دهد كه تاثير قرار مي  تحت

خدا را   مومن  ولي ،فقير  بنده  اين  جايگاه ،دنيا  صاحبان  هنگاميكه 

  نعمتهاي  به  تبديلبرايش دنيا   سختيهاي  چگونه  د كهنبين در آنجا مي

  و حتي  و نشنيده  نديده  هيچگاه بشر نظير آنرا  كه ه استشد   جاودانه

  در دنيا بسان  ما هم  كاش  د اينكن ، آرزو مي است را نكرده  تصورش

  تا امروز مشمول  كرديم مي  را تحملرنجها و مصيبتها  ، مومن  بنده  همين

 رسولخدا . شديم خداوند مي  از جانب  و با ارزشي عظيم  پاداش  چنين

  فرموه  بيان  نيچن  خويش  شيوا و حكيمانه  كلمات  را در قالب  مطلب  اين
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 ولَ  البالء الثواب  هلُأ  طيعي  حينَ  القيامةِ  ومي  العافيةِ  هلُأ دوَي« : است
  .١» المقاريضنيا بِالد  في  تضَرِقُ  تانَكَ  همودلُج  نَّأ

  پاداش  متوجه ، آسايش  اهل  هنگاميكه  روز قيامت : ترجمه 

، در دنيا بخاطر خدا  كنند كاش شوند، آرزو مي مي  ستمديده  نيكوكاران

  .شد مي  قطعه  قطعه  بدنشان

و عمر   است  زوها گذشتهآر  اين  و زمان  دير شده  كه  افسوس  ولي 

ه ب  بازگشت  راه  اينك . ه استشد  هوا و هوس  صرف  ،ايشان يگرانبها

و   نخواهد آمد و توبه  بدست  شده  ضايع  و فرصت داردوجود ن،دنيا 

جز نخواهند داشت   آنها چاره ايو . استغفار نيز كارگشا نخواهد بود

فرا دهند كه   گوش  اهللا  و سرزنشهاي  سخنان  اينبه   با ندامت  اينكه

أَولَم نُعمرْكُم ما يتَذَكَّرُ فيه منْ تَذَكَّرَ وجاءكُم النَّذيرُ ::فرمايد مي
    .٢ٍ فَذُوقُوا فَما للظَّالمينَ منْ نَصير

مگر اينقدر به شما عمر نداده بوديم كه هر كس بخواهد، :ترجمه

) عذاب را (پس بچشيد . شما نيامد و آيا بيم دهنده پيش. پند گيرد

  .اصالً براي ستمگران  يار و ياوري نيست

                                                           
  .ترمذي و با تحسين آلباني  ١
  ٣٧فاطر آيه  ‐١
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  كفار از مؤمنين  جدايي

 آنرا از  بخشهائي  داردكه  مفصلي  مورد روايت اين در ؛ مسلم  صحيح

 از محشر صحراي  در :فرمود   آنحضرت : كنيم مي  بيان اينجا در

 بجز را  كسي يا  چيزي، دنيا رد  كه يآنهاي  :شود مي  اعالم، خدا  جانب

  بت و  مشركين  چنانكه .بايستند يكديگر كنار ، ندا  نموده  پرستش خدا

  همه اند، كرده  پرستش را  ديگران و  مسيح و عزير  كه  آنهائي و  پرستان

 .گردند  مي  دوزخ رهسپار آنجا ازنهايتاً  شوند و مي  جمع يكجا

  اي ناحيه در، ددار وجود بدكار و كار يكون آنها  ميان در  كه  خداپرستان

 و گردد مي  نصب  پل،  دوزخ  روي  آنگاه .ايستند مي  هم كنار در وديگر 

 قرار  پل كنار در آنها. شفاعت داده مي شود  اجازه  ،شفاعت  اهل  به

  نجاتشان !پروردگارا.  بده  نجاتشان !پروردگارا :گويند  مي و  ايستند مي

  .١ بده

  خويشاوندان  و نياز به  با وجود وابستگي ، در دنيا    انسلمانم  آري

  دستورات  از اطاعت آنان  زيرا  .كردند  رابطه  خود از آنها بريدند و قطع

  كه  اكنون  پس. بودند  و شيطان  نفس  ابعتكردند و  مي  خدا سرپيچي

  د گفتباي. توانند در كنار آنها بايستند مي  ، چگونه است  روز جدايي

                                                           
  .مسلم ‐١



  
  
  
  
  
  
  

  31آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                                          

دانستند،   از آنهامي  جدايي  به  در دنيا خود را موظف  ايشان  همانطور كه

  چنانكه. دانند مي  جدايي  به  خود را موظفنيز در آنجا   اولي  طريق  به

تَجِد قَوما يؤْمنُونَ بِاللَّه والْيومِ الĤْخرِ يوادونَ  ال : فرمايد خداوند مي
ه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم أَو أَبنَاءهم أَو إِخْوانَهم أَو منْ حاد اللَّ
ميرَتَهشع  ١.  

  ايمان  خدا و روز قيامت  به  كه  يافت  را نخواهي  ردمانيم         : ترجمه

  با خدا و پيغمبرش  بگيرند كه  دوستي  را به  كساني  باشند ولي  داشته

و يا   يا برادران  يا پسران  پدران  آنان  باشند، هر چند كه  هدزيور  دشمني

  .         باشند  ايشان  ي و قبيله  قوم

در خوني، و   نسبي  روابط« : ميگويد  سيدقطب                ،اسالم وارشهيد بزرگ 

و پيوندها تا   روابط  اينگونه  زيرا . خواهد گسست  از هم ، ايمان  ساحل

، برقرار اصطكاك پيش نيايد ، شيطان  خدا و حزب  حزب  بين  كه  زماني

با پدر و   اند كه  موظف ان، مسلمان اسالم  در   همانطور كه. مي مانند

  كه  هنگامي  ولي. كنند ررفتا  و مالطفت  خود با مهرباني  مادر مشرك

و   نسبي  پيوندهاي  دهد، اين  رخ  درگيري ، ياد شده  دو حزب  بين

  عجابا وفا و ش  ياران  همانطور كه. خواهد شد  گسيخته  از هم  ونيخ

  صحابي؛  جراح  ابوعبيده  از جمله .دادند  عمالً نشان،  آنحضرت

                                                           
  ٢٢مجادله آيه  ‐١
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  پدر مشرك  بدر شمشير برگردن  در جنگ؛   بزرگوار پيامبر اكرم

سوگند ياد كرد   ابوبكر صديق  .درآورد  نهاد و او را از پاي  خويش

  مسلمانان  ، عليه مشركين  در صف  را كه عبدالرحمان  گر فرزندشا  كه

  . كرد  دخواه  را قطع  گردنش ،دببيا،جنگيد  مي

را   برادرش  ،جنگ  در همين عمير  بن  ، مصعب روايتي  و يا طبق

    حمزه عمر. رسانيد  قتل  به  قرار داشت  دشمن  در صف  كه

  عليه  خود را كه  بسيار نزديك  نيز بستگان  و حارث عبيده  علي

  تمامي  به  و اينگونه. رساندند  قتل  داشتند به  شركت  در جنگ  ،مسلمانان

  خانواده  گرم  كانون  پا زدند و به  پشت  خود، و نسبي  خوني  پيوندهاي

،  اين. بود پيوستند هيافت  تشكيل ، اعتقاد و ايمان  بر اساس  كه يجديد

  به ،بشر  در تاريخ  و ايمان  دين  در راه  بود كه  فداكاري  نمونه  رگترينبز

  .١»رسيد  ثبت

   از نزديك  بهشت  مشاهده  هنگام  يانتبهش  تگويفگ

  روايت  از ابوهريره  نقل  به  خود، حديثي  صحيح  در كتاب ؛ مسلم

 ،محشر  در صحراي  از اينكه  پس: دموفر   آنحضرت  كند كه مي

  ،دهند، مومنان ديد قرار مي  و در معرضند آورمي   كرا نزدي  بهشت

تقاضا است   پدرشانكه روند و از او  مي    آدم  بسوي  شتابان

                                                           
  .في ظالل القرآن  ١
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  رويشان  را به  بهشت  زودتر درهاي  از خدا بخواهد هر چه  كنند كه مي

 ، در بهشت  من  بخاطر اشتباه  چون  دارد كه اظهار مي ،  آدم. بگشايد

 نميدرخواستي   ينچن  خود را شايسته  راندند، من  ا بيرونشما را از آنج

  ابراهيم  . برويد،  خداست  خليل  كه  نزد ابراهيم  بهتر است.   مبين

  كه  نزد موسي.  نيست  ساخته  از من  كاري  چنين  :گويد نيز مي  

  .، برويد است  گفته  مستقيماً با خدا سخن

. فرستد مي   عيسي ها را نزدآورد و آن نيز عذر مي   موسي

  همه  كه  بهتر است.  نيست  من  شايسته  مقام  اين :فرمايد مي   عيسي

  همه ، سرانجام. برويد   محمد مصطفي  ؛ پيامبران  نزد سرور و خاتم

دارند و  دعا بر مي  به  دست  شوند و ايشان مي  شرفياب آنحضرت نزد

، در حق امت، است  شده  ايشان  نصيب ، افتخار شفاعت  چون

  .درخواست عفو و بخشش مي نمايد

امانتداري و صله رحم نيز بصورت دو : فرمود همچنين آنحضرت

موجود ، در دو طرف پل صراط قرار مي گيرند و براي صاحبان خود 

سرعت . شود آنگاه عبور بر روي پل صراط آغاز مي. شفاعت مي كنند

. يروي ايمان و عملش داردگذشتن هر كس از روي آن بستگي به ن

اي افتان و  گروهي به  سرعت برق و عده اي به سرعت باد و عده

در دو طرف پل صراط ،خارهاي تيز . خيزان، از روي آن مي گذرند

گروهي از انسانها كه بصورت افتان و خيزان از . آهنين بكار رفته است 
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، سرانجام آن عبور مي كنند با برداشتن زخم و خراش ،با مشكل فراوان

و عده اي از ميان ايشان بعلت فرو رفتن . ،خود را به بهشت مي رسانند

. كنند ، سقوط مي تيرها و خارهاي ياد شده در جسم شان به داخل آتش

كه در كنار پل صراط ايستاده و شاهد جريان مي باشد،  آنحضرت

! پرودگارا. نجاتشان بده! خواهد كه پرودگارا مرتب از خدا مي

   ١!ن بدهنجاتشا

،بهشت، مشتاقانه براي دوستداران خود پر مي گشايد و    بدينصورت 

يعني به سوي كساني كه در دنيا براي بدست . به استقبال آنان مي رود

  .آوردن آن، از بذل جان و مال خويش دريغ نمي كردند

اين است پاداش كساني كه در دنيا دستورات خدا و رسولش ! آري

دند و هر نوع آزمايشي را از جانب خدا را با جان و دل، خري

خداوند ‹» َقدر اهللا ماشاء فَعلَ«: دانستند و شعارشان اين بود كه مي

الحمدهللا علي «.›خواسته بود و آنچه او بخواهد، انجام خواهد گرفت
حسبنَاهللاُ و نعم و › در هر حال ما شكر گزار پرودگاريم» ‹كُلِ حال
و از اين رهگذر هيچ  .›اي ما كافي و بهترين گارساز استخداوند بر‹ الوكيل

گاه احساس خستگي نكردند و سر مويي از راه راست منحرف نشدند 

همواره در مقابل دستورات خدا . و از بندگان نيك خدا فاصله نگرفتند

                                                           
  . مسلم  ١
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و رسولش، سر تسليم فرود مي آوردند و هنگام مصيبت، سخنشان اين 

ما از آن خدائيم و بازگشتمان به ‹ اليه راجعونانا هللاِ و انّا بود كه 

پس چنين بندگاني شايسته آنند، كه بهشت به . ›سوي اوست 

استقبالشان برود و اجازه ندهد كه آنها بخود زحمت دهند و به سوي 

  . آن گام بردارند

  : بهتر است اين موضوع را از زبان قرآن بشنويم كه مي فرمايد

ُنَّةالْج فَتلأُزيد  وعرَ بينَ غَيتَّقلْمل  ٍابكُلِّ أَوونَ لدا تُوعذَا مه
 يظفح  ٍيبنبِقَلْبٍ م اءجبِ ونَ بِالْغَيمالرَّح ينْ خَشم  اخُلُوهاد

 الْخُلُود موي كلَامٍ ذَلبِس  ملَه زِيدنَا ميلَدا ويهونَ فشَاءا يم١   

هشت براي پرهيزگاران نزديك مي شود و از آنان دور و ب: ترجمه

اين همان چيزي است كه به شما و به همه كساني كه . نخواهد بود

شد  دست از معصيت برداشته و محافظ دين خدا باشند، وعده داده مي

همان كسي كه در نهان، از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه كار ( 

. بهشت شويد، امروز روز جاودانگي است به سالمت وارد. نزد او بيايد

هر چه بخواهند در بهشت، براي آنها هست و افزون بر آن نزد ما 

  .نعمتهاي ديگر نيز وجود دارد

                                                           
  ٣٣آيه ق  ‐١
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چه احترام و گرامي : سيد قطب؛ در تفسير اين آيات مي نويسد

ده آور بهشت نزديك  وأُزلفَت الْجنَّةُ للْمتَّقينَ غَيرَ بعيد! داشتي 

فاصله اي ندارد كه آنها مشقت رفتن به سوي آن  »غري بعيد«. شود مي

 .آمد  بهشت با آنهمه ناز و نعمت به استقبال آنان خواهد . را تحمل كنند

 يظفابٍ حكُلِّ أَوونَ لدا تُوعذَا مه  اءجبِ ونَ بِالْغَيمالرَّح ينْ خَشم
ظاهراً فرشتگان ! سته و چه القاب نيكيچه صفات برج ١بِقَلْبٍ منيبٍ

اواب، حفيظ و منيب مورد خطاب قرار : مقرب، آنها را با القاب

زيرا ايشان داراي قلبهاي رئوفي بودند و همواره دستورات . دهند مي

خداي ناديده را اجرا مي كردند و هميشه بين ترس و اميد زندگي 

  .     ٢مي بردندنمودند و در مشكالت و مصائب ،به خدا پناه  مي

بهشتي كه نه چشم بشر ،آن را ديده  و  نه وصف آنرا آنطور ! آري

كه شايسته است، شنيده  و نه تصور آن را نموده است، با تمام 

زيباييهايش به سوي مهمانان خود پر مي كشد و آنها را در آغوش 

همانطور كه آتش دوزخ نيز با صداي مهيب خود، براي . گيرد مي

  .و به استقبالشان مي شتابد. كند يش آغوش باز ميمهمانان خو

                                                           
   ٣١‐٣٥ق آيه   ١
  في ظالل القرآن  ‐١
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پل صراط نصب مي گردد و زمان شفاعت : فرمود رسول خدا 

! پرودگارا. نجاتمان بده! پرودگارا: همگان خواهند گفت. فرا مي رسد

. در مورد كيفيت پل صراط پرسيدند از آنحضرت . نجاتمان بده

طرف آن قالبهاي پلي است شيب دار و لغزان كه در دو : فرمود

كه شرح آن قبالً .. تيزآهني و خارهاي سه پهلو نصب شده است

كساني كه موفق به عبور از آن مي شوند،  دوستان خود را . گذشت

و از .آورند ،بياد مي كه از پل صراط سقوط كرده و وارد دوزخ شده اند

سوگند : مي فرمايد پيامبر. خدا براي آزادي آنها شفاعت مي كنند

اتي كه جانم در دست اوست هيچ يك از شما براي گرفتن حق به ذ

خود آنقدر مجادله نمي كند كه بهشتيان براي دوستان مومن خويش 

كه در اثر گناه، گرفتار دوزخ شده اند، با پرودگار خود مجادله 

آنها در دنيا با ما نماز !  گويند پرودگارا و عاجزانه مي. كنند مي

خدايا .. ند، فريضه حج انجام مي دادند و گزاردند، روزه مي گرفت مي

خداوند نيز به درخواست آنان . آنها را مورد عفو و بخشش قرار بده

برويد و هر كس را كه اهل ايمان تشخيص : ارج مي نهد و مي فرمايد

  . داديد، با خود بيرون بياوريد

آنگاه بهشتيان با شادي و سرور، فوراً رهسپار دوزخ مي شوند و در 

كه آتش دوزخ هيچ تاثيري بر آنان نمي گذارد، گروهي از حالي 

برند، بيرون  دوزخيان مومن را كه تاساق و زانو در آتش به سر مي
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آنهايي را كه شما فرموديد، ! كنند پرودگارا آورند و بعد عرض مي مي

اين بارهم  برويد و هر كس : خداوند مي فرمايد. همه را بيرون آورديم

آنها دوباره به . ر وجودش يافتيد، بيرون بياوريدرا كه ذره اي خير د

دوزخ مي روند و اين بار گروه بزرگي از مومنان را همراه خود بيرون 

! كنند كه پرودگارا مي آورند و سرانجام، به پيشگاه خداوند، عرض مي

   ١.كسي را كه ذره اي خير در وجودش يافتيم،  آنجا نگذاشتيم

 

  ان خودبهشتيان در انديشه نجات دشمن

آنجا نيز   همانطور كه در حديث فوق بيان گرديد، داعيان مومن، در

زيرا در دنيا قلباً دلسوز آنها . به فكر نجات دشمنان خود مي باشند

اينك با استفاده از . بودند و لي با اعمال و رفتارشان دشمني داشتند

مقام واالي خود مي خواهند در حق كساني كه در دنيا، پست و مقام 

اشتند، اما از خدا غافل و بي خبر بودند، و اكنون ذليل شده و از د

شدت ترس عذاب ، چشمهايشان از حدقه بيرون آمده و اضطراب بر 

تا آنها نيز مانند . آنها حاكم گشته است، درخواست شفاعت كنند

خودشان مورد عفو و بخشش قرار بگيرند و سرانجام، وارد بهشت 

  .بشوند

                                                           
  .بخاري ‐١
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در حديث، گذشت بهشتيان با سماجت براي  همانطور كه شرح آن 

و براي . آنها سعي و تالش مي كنند گرفتن امتياز ازخدا جهت  نجات 

حصول نتيجه، به ذكر پاره اي از اعمال نيك آنها مي پردازند و از 

درگاه خداوند متعال، مسألت مي نمايند كه با لطف و كرم خود، 

  . رد و مورد عفو قرار دهدگناهان و نافرمانيهاي آنها را ناديده بگي

آري، اين دوزخيان همان كساني هستند كه تا ديروز با همين 

آنها را مسخره مي كردند و با غرور و تكبر . بهشتيان ،سر جنگ داشتند

،به راه غلط خود ادامه مي دادند و بر ارتكاب گناه، اصرار مي 

برافراشته اگر كساني كه امروز در دنيا، علم طغيان عليه حق . ورزيدند

اند، مي دانستند كه فردا همين داعيان مومن، به چه جايگاه رفيعي 

دست خواهند يافت تا جايي كه براي نجات خود اينان نيز در محضر 

پرودگار، به مجادله خواهند پرداخت، يقيناً با اعراض از نصايح آنها و 

 .دشمني و استهزاي ايشان، عرصه را بر آنها اينقدر تنگ نمي كردند

بلكه براي تجليل از نصايح سودمند ايشان در دنيا و دلسوزي و شفاعت 

آنها در آخرت، خود را مرهون محبت هاي آنها مي دانستند و با ايشان 

  . در راه حق و پيشبرد اهدافشان مساعدت و همكاري مي نمودند
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  گفتگوي بهشتيان با منافقين در مسير بهشت

د را مي بينند و مشاهده مي روز قيامت كه منافقين، فرجام بد خو

كنند كه تمام كساني را كه تا ديروز به باد مسخره مي گرفتند و القاب 

تندرو، بنيادگرا، متحجر و تروريست ، نثارشان : توهين آميز نظير

كردند، امروز وجودشان سراسر نور شده است  و سمت راست و  مي

در ) منافقين( در حالي كه خودشان.  چپ و جلوي آنها، نور قرار دارد

طوري كه حتي نمي توانند پيش پاي خود را . ظلمت بسر مي برند

انْظُرُونَا  كنندكه  كه عاجزانه از بهشتيان درخواست مي ببينند اينجاست
نْ نُورِكُمم نَقْتَبِستا ما نيز از روشني › آهسته برويد(منتظر ما باشيد ‹ ١

قيلَ ارجِعوا وراءكُم : يندبهشتيان در پاسخ مي گو› شما بهره مند شويم
و از آنجا نوري ) و به دنيا برويد( به عقب برگرديد ‹  فَالْتَمسوا نُورا

فَضُرِب بينَهم بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه الرَّحمةُ وظَاهرُه › بدست آوريد
ذَابالْع هلبنْ قم ›فتد و بقدرت خدا ميان آنها و بهشتيان فاصله مي ا

ديواري قرار مي گيرد كه براي بهشتيان، رحمت و براي دوزخيان، 

منافقان خطاب به مومنان ،با ‹ ينَادونَهم أَلَم نَكُنْ معكُم› عذاب است

قَالُوا بلَى ولَكنَّكُم  ›مگر در دنيا همراه شما نبوديم؟: فرياد مي گويند

                                                           
  ١٣حديد آيه  ‐١
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رَبصتُم وارتَبتُم وغَرَّتْكُم الْأَماني حتَّى جاء أَمرُ اللَّه فَتَنْتُم أَنْفُسكُم وتَ
الْغَرُور بِاللَّه غَرَّكُموولي شما . بلي: مومنان در پاسخ مي گويند‹  ١

خود را گرفتار عذاب كرديد و درنگ نموديد و شك و ترديد به خود 

كه مرگ فرا رسيد و نفس و راه داديد و آرزوها، شما را گول زد تا اين

  . ›شيطان ،شما را در مورد خدا فريب داد

  گفتگوي بهشتيان با يكديگر در بهشت

شوند و در كنار هم قرار  گروه وارد بهشت مي بهشتيان، گروه

همانطور كه  ٢وسيقَ الَّذينَ اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّةِ زمرًا  :گيرند مي

خدا، برادرانه با هم زندگي مي كردند، اينك نيز  در دنيا آنها بخاطر

. كند خداوند آنها را به پاس همان محبتها، از يكديگر جدا نمي

. را بكار برده است »سوق«همچنين در مورد دوزخيان نيز قرآن واژه 

امام ابن قيم، فرق ميان سوق دادن بهشتيان به سوي بهشت و سوق دادن 

هر دو گروه به « : نه شرح مي دهددوزخيان به سوي دوزخ را اينگو

سوي آخرين جايگاهشان سوق داده مي شوند، گروهي شادمان و با 

خاطري كامالً آسوده، همدوش با دوستان خود، مشتاقانه بدون ترس و 

وگروهي ديگر ناخواسته، در قيد و زنجير و با . دلهره، حركت مي كنند

                                                           
  ١٤: الحديد آيه   ‐١
  ٧٣: زمر آيه ‐٢
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ي كه يكديگر را آنها در حال. اكراه به سوي دوزخ، رانده مي شوند

سرزنش و نفرين مي كنند، از اينكه در كنار هم و بصورت گله هاي 

گوسفند، دسته جمعي، به سوي دوزخ، رانده مي شوند،  رنج بيشتري  

  ١.»مي برند

  شوند نخستين كساني كه وارد بهشت مي

بهشتيان در حالي كه سراپاي وجودشان مي درخشد، در فضايي 

پيشاپيش آنها . بهشت، سرازير مي شوند نوراني، گروه گروه به سوي

، همراه هفتاد هزار تن از امتيان خود كه چهره هايشان  پيامبر اكرم 

خود آنحضرت . بسان ماه شب چهارده، مي درخشد، در حركت است

 هفتاد هزار تن از امتم در حالي وارد «: در اين مورد مي فرمايد

 ٢»درخشد چهارده، مي بهشت مي شوند كه چهره هايشان مانند ماه شب

پشت سر آنان، گروهي ديگر در حركت است كه چهره هايشان بسان 

كه پيشاپيش  رسول خدا . روشن ترين ستاره آسمان خواهد درخشيد

خود . همه قرار دارد، اولين كسي خواهد بود كه وارد بهشت مي شود

ابتدا ،من در مقابل دروازه بهشت : در حديثي مي فرمايد آنحضرت 

نگهبان بهشت . رار مي گيرم و تقاضاي گشودن آنرا مي كنم،ق

                                                           
  .هادي االرواح ‐١
  .متفق عليه  ‐٢
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فرشته . محمد هستم: شما چه كسي هستيد؟ مي گويم: پرسد مي

به من نيز دستور داده شده است كه قبل از شما ،درهاي : گويد مي

  . ١بهشت را براي هيچ كسي  باز نكنم

  هجوم بهشتيان در مقابل دروازه هاي بهشت

نخستين كسي است  ن خدا، يعني محمدآري؛ محبوب ترين انسا

پس از ايشان، هفتاد هزار نفري كه ذكرشان . كه  وارد بهشت مي شود

درب ) لنگه(با وجودي كه فاصله دو مصراع . گذشت، وارد مي شوند

بهشت، بيش از مسافت ميان مكه و شام است، باز هم هجوم گسترده 

را از زبان  بهتر است اين مطلب. بهشتيان ،باعث ازدحام مي شود

شما آخرين امت از هفتاد « : بشنويم كه فرمود  مبارك آنحضرت 

امتي هستيد كه گرامي ترين آنها نزد خدا نيز مي باشيد و افزود كه با 

درهاي بهشت، خيل جمعيت ) لنگه(وجود فاصله زياد بين دو مصراع 

  . ٢بهشت ،آنجا را پر خواهد كرد

، تجمع  هاي بهشت ها، پشت دري امت همه: فرمايد در جايي ديگر مي

كنند و از ميان امتهاي مختلف كه وارد بهشت مي شوند، امت من  مي

اين مطلب در . نيمي از جمعيت بهشت را به خود اختصاص خواهد داد

                                                           
  .مسلم  ١
  .مجمع الزوايد و احمد ‐١



  
  
  
  
  
  
  
  آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                    44  

در يكي : گويد راوي مي. يكي از احاديث صحيح بخاري ،آمده است

: مودنشسته بوديم كه ايشان فر از خيمه ها در محضر رسول اكرم

باز . بلي:دوست داريد يك چهارم بهشت، متعلق به شما باشد؟ گفتيم 

دوست داريد يك سوم بهشت، را شما تشكيل دهيد؟ عرض : فرمود

دوست داريد نيمي از اهل بهشت باشيد؟ : سپس فرمود. بلي: كرديم

در قبضه  سوگند به خدايي كه جان محمد : آنگاه فرمود. بلي: گفتيم

كه امت من نصف جمعيت بهشت را تشكيل  ي اوست، اميدوارم

  .١دهد

الزم به ذكر است كه مومنان فقير، در ورود به بهشت از مومنان  

يقيناً . غني سبقت خواهند گرفت و درجاتشان نيز باالتر خواهد بود

كساني كه در ساخت و ساز زندگي دنيا بيشتر عنايت داشته و آن را به 

تري خواهند  امت، مقام پايينبهاي آخرت، سامان داده اند، در قي

نبايد افرادي كه در دنيا، پست و مقام دارند و مردم با ديده . داشت

احترام و عظمت به آنها مي نگرند، انتظار داشته باشند، كه در آخرت 

زيرا مالكهاي آخرت با آنچه در دنيا . نيز وضع، چنين خواهد بود

إِذَا : ره مي فرمايدچنانكه خداوند در اين با. گذرد، تفاوت دارد مي
   خَافضَةٌ رافعةٌ لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ وقَعت الْواقعةُ

                                                           
  .بخاري ‐١
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رخدادي كه . هنگامي كه حادثه بزرگ قيامت برپا شود: ترجمه

گروهي را پايين مي آورد و گروهي . قطعي و غير قابل تكذيب است

  . را باال مي برد

خدا غافل بوده اند، در آنجا مقام  صاحبان پست و مقام دنيوي كه از

ولي آن دسته از مسلمانان كه در دنيا فاقد . شايسته اي نخواهند داشت

پست و مقام بوده اند ولي خدا را آنطور كه شايسته است بندگي كرده 

  . اند، در آخرت به مقامات وااليي دست خواهند يافت

 

  حوادث بعد از ورود به بهشت

شوند و قيافه سني حدود سي  ،جوان مي به روايت حديث، بهشتيان

چهره هايشان زيبا و دل انگيز و جسمشان . گيرند سال را بخود مي

چشمهايشان درشت و سرمه كشيده خواهد . لطيف و نازك مي گردد

با چنين قيافه اي، دسته دسته وارد مي شوند و بر حسب عبادتي . ١بود

. شوند ،فرا خوانده مي كه بيشتر انجام داده اند، از همان دروازه بهشت

 »باب جهاد«، مجاهدين از »                     باب صالت«                             نمازگزاران از : بعنوان مثال

و در آن ميان ،كساني . وارد مي شوند »باب ريان«و روزه داران از 

                                                           
  .احمد و آلباني ‐١
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هستند كه بخاطر تعدد عباداتشان، از تمام دروازه هاي بهشت، فرا 

همينكه وارد مي شوند، با قصره هاي زيبا و مجللي . ١انده مي شوندخو

كه خشت هاي آنها  از طال و نقره و خاكش از زعفران و سنگريزه 

 . ٢گردند هايش از جواهرات گرانقيمت مي باشد، رو برو مي

  درجات قاريان قرآن 

: شود روز قيامت به صاحبان قرآن گفته مي: فرمود آنحضرت 

»ارآخر إقْرأ و نْدنْزِلَك عا فَإنَّ منيي الدا كنت تُرَتِّلُ فتِّل كَمر تَقِ و
   .٣»آيه تَقْرؤُها

كردي،  همانطور كه در دنيا قرآن را با ترتيل تالوت مي: ترجمه

جايگاه تو . ها ي بهشت، باال برو  امروز هم آن را تالوت كن و از پله

  . خواهي كردنزد آخرين آيه اي خواهد بود كه تالوت 

صاحب قرآن به كسي گفته مي شود كه تمام قرآن يا بخشي از آن 

را حفظ و تالوت نموده ، بر دستوراتش عمل كرده و آن را سرمشق 

آنگاه قاريان، از هر سو شروع به . ٤زندگي خويش قرار داده باشد

                                                           
  .بخاري ‐١
  .طبراني با سند حسن ‐٢
  .طابوداوود و با تحسين ارناوو  ٣
  .دليل الفالحين  ٤
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هاي بهشت، باال مي روند و تا آخرين  تالوت قرآن مي كنند و از پله

اما . روند و به جايگاه خويش  مي رسند ياد دارند، پيش مي آيه اي كه

كساني كه همواره با علما و اهل قرآن در ستيز بوده و به جاي نافذ 

ساختن كالم خدا، قوانين بشري را به اجرا مي گذاشتند و داعيان خدا 

را به جرم عوت الي اهللا به زندان مي انداختند و مورد شكنجه و استهزاء 

ادند، از چنين ارتقاء درجاتي در بهشت، محروم خواهند قرار مي د

زيرا آنها در دنيا دستورات خدا را به فراموشي سپرده و به جاي . ماند

آن ، دستورات خود ،يا حاكمان وقت را كه ساخته و پرداخته خودشان 

تا بدين وسيله بهتر بتوانند ملتها . بود ، در جامعه به اجرا در مي آوردند

چرا كه اين  قوانين ، دست . كنندو بر آنها حكومت نمايند را استثمار

گذاشت تا  تعدي آنها را براي تاراج سرمايه هاي ملل ستمديده باز مي

سرمايه اي را كه با زحمت و عرق جبين به دست آورده بودند، حيف 

  . و ميل كنند

بايد دانست كه چنين انسانهاي ستمگري ، بجاي ارتقا در بهشت، 

،  زنجيرهاي هفتاد متري به دست و پايشان بسته است در حالي كه

هاي دوزخ را كه فاصله هر يك تا ديگري ، به اندازه فاصله  پرتگاه

زمين و آسمان است، يكي پس از ديگري طي خواهند كرد و نيز 

لباسهاي آتشين بر تن خواهند داشت، كه چون پوست بدنشان بسوزد، 
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آن خواهد شد تا طعم عذاب بدستور خدا ، پوست تازه اي جايگزين 

  . را بيشتر و بهتر بچشند

در اين ميان، كساني ديگر وجود دارند كه : فرمود رسول خدا 

آنها كه چنين انتظاري ندارند، با . درجاتشان در بهشت باال مي رود

به ايشان گفته مي شود كه شما . تعجب، علت آن را جويا مي شوند

ايد كه در حق شما  جا گذاشتهپس از مرگ خود، فرزندان صالحي به 

إنَّ الرَّجلَ « اند استغفار نموده و باعث ارتقاء درجات شما گرديده
 لَدكو غفارتقَالُ باسقُول أنَّي ليِ هذا؟ فَيفَي نهجته  في الجدر علَتَرتَف

  .١ »لَك

چنين سعادتي نصيب پدراني مي شود كه فرزندان خود را درست 

را وادار به فراگرفتن علم و دانش ، به ويژه آموختن  تربيت كنند و آنها

قرآن و معارف اسالمي و عمل به آن بنمايند و در اين زمينه از هيچ 

گونه مساعدت و تشويقي دريغ نوزرند و مراقب دوست يابي آنها 

باشند تا با افراد صالح و متدين همنشين شوند و از مجالست آنها با 

همچنين مادراني كه دوست دارند در . افراد ناباب، جلوگيري كنند

بهشت به درجاتشان افزوده شود بايد دختران متدين ، با حيا و با 

دختراني كه از تقليد و دنباله روي . حجابي را بعد از خود، بگذارند

                                                           
  .احمد و آلباني ‐١
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چنين . زنان كافر ،پرهيز كنند و در حق والدين خود استغفار نمايند

باعث مي شوند كه دفتر فرزنداني توسط اعمال نيك و دعاي خويش، 

اعمال والدينشان، پس از مرگ نيز همچنان باز بماند و به درجات آنها 

  .در بهشت، افزوده گردد

 

  گفتگوي بهشتيان پس از استقرار در بهشت

پس از اينكه بهشتيان، هر يك بر اساس ميزان حسنات خويش، در 

مند  ه، بهر جايگاه خود مستقر مي شوند و از نعمت هاي متنوع بهشت

) كه شهيد شده است(گردند، حق تعالي خطاب به يكي از آنها  مي

: گويد جايگاهت را چگونه يافتي؟ مي! اي فرزند آدم: فرمايد مي

  . جايگاه بسيار خوبي است! خداوندا

مردي كه قلبش شيفته خدا و در . اين جواب مرد قرآن است. آري

د نيز او را خدا را دوست داشته، خداون. انديشه آخرت بوده است

و قلبش را از هر نوع آلودگي پاك گردانيده و . دوست داشته است

بهتر است اين . محبت خود و رسولش  را در آن جايگزين ساخته است

يؤْتي «: بشنويم كه مي فرمايد  مطلب را از زبان مبارك رسول خدا 
كَيف وجدت ! آدم يا ابنَ:بِالرَّجل يوم القيامةٍ من أهل الجنَّةِ فَيقولُ لَه

! يا رب : فيقول. سلْ و تمنَّ: فَيقُوُل. أي رب خيرَ منْزِلٍ: منْزِلَك؟ فيقول
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ما أسأل و ال أتمنّي إال أن تردني إلي الدنيا فَأقتل فيِ سبيلك عشْرَ 
  .١»لما يرَي منْ فَضْلِ الشَّهادةِ. مرارٍ

جايگاهت را چگونه ! زند آدماي فر: خداوند مي پرسد: ترجمه

خداوند . بسيار جايگاه خوبي است! بارالها : يافتي؟ مي گويد

آرزويي ! بارالها : مي گويد. اگر آرزوي ديگري داري بگو: فرمايد مي

. جز اين ندارم كه مرا به دنيا برگرداني تا ده بار در راه تو كشته شوم

ك بار طعم اين بدان خاطر است كه ي: فرمايد مي رسول خدا 

  .شهادت را چشيده است

اما كسي كه قلبش وابسته به دنيا باشد و آنرا به بهاي نابودي آخرت 

يؤْتي بِالرَّجل من أهلِ «: در موردش مي فرمايد ،آباد سازد، پيامبر
شَرَّ ! أي رب: كَيف وجدت منْزِلَك؟ فَيقول! يا ابنَ آدم: النَّار فَيقولَ لَه

. أي رب نَعم: أتَفْتَدي منْه بِطالعِ األرضِ ذَهباً ؟ فَيقول: يقول لَهفَ. منْزِلٍ
  .٢»فَيرَد إلي النَّار. كذبت قد سألتُك أقلَّ ذلك وأيسر لَم تَفْعلْ : فَيقول

: گويد جايگاهت را چگونه يافتي؟ مي! اي فرزند آدم: ترجمه

اگر به اندازه تمام دنيا : دخداوند مي فرماي. بد جايگاهي است! بارالها 

طال داشتي، حاضر مي شدي همه آنرا براي نجات خود از عذاب، 
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. گويي دروغ مي: خداوند مي فرمايد. بلي: گويد پرداخت كني؟ مي

زيرا من در دنيا ،كمتر و آسانتر از آن را از تو خواستم ولي تو حاضر 

  .شود سپس دوباره به دوزخ برگرانيده مي. نشدي كه پرداخت كني

 

  مراسم ذبح مرگ

يؤْتي «: كند كه فرمود نقل مي از آنحضرت ابوسعيد خدري
فَيشرئبون و ! بالموت كَاَنَّه كَبش أملَح فَينَادي منَاد يا أهلَ الجنَّة

و كُلُّهم . ينْظُرونَ فَيقُولُ لَهم هلْ تَعرِفونَ هذا؟ فَيقُولٌونَ نَعم هذا الْموت
آه قَديا أهلَ النار. ر نادنادي مي م ! ثُمقُولون لَهنْظُرُون فَيي ون وشرئبفَي

هلْ تَعرِفُون هذا ؟ فَيقول نَعم هذا الموت و كُلُّهم قَد رآه ثُم يؤمر فَيذبح 
بين الجنَّةِ و النار ثُم يقال يا أهل الجنَّةِ خلود فال موت و يا أهل النّار 

و أنذرهم يوم الحسرَةِ إذْ قُضي االمر و هم :ثم قرأ . خلود فال موت
  ١.»و اشار بيده الي الدنيا في غَفلةِ و هم ال يؤمنون

مرگ را به صورت قوچي فربه ،مي آورند و خطاب به : ترجمه

اين را مي شناسيد؟ آنها چون : بهشتيان و سپس به دوزخيان، مي گويند

شناسيم، مرگ  آنرا خوب مي. بلي: گويند آنرا چشيده اند، مي قبالً طعم
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آنگاه مرگ را بين بهشت و دوزخ در انظار هر دو گروه، ذبح . است

از اين پس براي هميشه زنده : گويند  كنند و خطاب به آنان م مي

: گويد راوي مي. خواهيد ماند و هرگز مرگ به سراغتان نخواهد آمد

آنان را : آيه سوره مريم را تالوت نمود اين در اينجا رسول خدا

آنگاه كه كار از كار . بيم ده) قيامت(از روز حسرت بار ) ظالمان(

در غفلت به سر برده و ايمان )  گرانمايه را(گذرد و آنان عمر  مي

  .اند نياورده

همانطور كه شرح آن در حديث فوق گذشت، هر دو گروه نسبت 

زيرا در دنيا . نرا انكار نمي كندبه مرگ، شناخت دارند و هيچكدام آ

ولي با اين تفاوت كه بهشتيان . مي دانستند كه روزي خواهند ُمرد

ساختند و به فكر زاد   همواره با ياد آن، خود را براي مرگ آماده مي

افتادند و هميشه كمر بسته، آماده سفر بودند و  راه و توشه آخرت مي

داده بودند كه را آويزه گوش، قرار  اين سخن رسول خدا

أكثروا ذكْرَ هادم اللَّذَّات الْموت فإنّه لَم يذكره أحد في «: فرمايد مي
  .١ »ضَيقٍ منَ الْعيش إالَّ وسعه عليه و ال ذكره في سعة إالَّ ضَيقها عليه

مرگ را كه نابود كننده تمام لذات است به كثرت ياد : ترجمه

آورد، احساس توانگري خواهد  زيرا اگر تنگدستي آنرا به ياد. كنيد
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كرد و اگر توانگري آن را به ياد آورد، احساس تنگدستي خواهد 

  .نمود

لذات فاني دنيا را به  در اينجا آنحضرت : مي گويد» طيبي«

ساختماني بلند كه با ضربه هاي مهلك فرو مي ريزد تشبيه كرده است 

همواره :  رمايدف ، مي و به كساني كه غرق در اين شهوات و لذات هستند

تا . ابزار نابود كننده اين ساختمان، يعني مرگ را در نظر داشته باشند

،  مبادا چشم به همين كاخ ناپايدار بدوزند و از سراي جاودان آخرت

  ١ .غافل بمانند

امام غزالي بر بيماري اي كه ايشان آنرا بسيار خطرناك توصيف 

: فرمايد انگشت نهاده و ميكند و اكثر مردم نيز بدان مبتال هستند،  مي

مردم با آنكه همواره شاهد مردن انسانها مي باشند و در تدفين و تشييع 

آنان شركت مي كنند ولي متأسفانه هيچ گونه تغيير و تحولي در 

زندگي آنان بوجود نمي آيد و به راحتي از كنار اينگونه موارد  

كند  جويزميسپس ايشان دارويي جهت مداواي اين بيماري ت. ميگذرند

اي بسيار  بي ترديد، مرگ، خطري هولناك و حادثه: و مي گويد

ولي از آنجا كه يادي از آن نمي شود، مردم، دچار سهل . بزرگ است

انگاري شده و آنرا به فراموشي سپرده اند و احياناً اگر برخي از آن، ياد 
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مي كنند، قلبشان يك سو و خالي نيست بلكه آكنده از شهوات و 

اي بيهوده است كه طبعاً چنين ياد و ذكري، تاثير نخواهد آرزوه

شود كه به  ازاين رو به عنوان يگانه راه موثر و مفيد، پيشنهاد مي. داشت

هنگام ياد مرگ، قلب را بايد از تعلقات مختلف ،فارغ نمود و به جز 

مثالً اگر شما در حال آماده شدن براي . مرگ، به چيز ديگري نينديشيد

ياد مرگ افتاديد، همان لحظه بايد حركات و شاديهايتان سفري، به 

كمي در مورد رفتگان . كاهش يابد و قلبتان دچار ترس وخشوع  گردد

چهره . مردن و به خاك سپردن آنها وبه ُپست و مقامشان. بينديشيد

هاي زيبا و  بينديشيد كه اكنون آن چهره. هايشان را به خاطر بياوريد

اجزاي بدنشان در . ا خاك مدفون شده استنازنين ،در زير خرواره

فرزندانشان يتيم . اعماق حفره هاي قبر، متالشي و پراكنده گشته است

جايشان در . و بي سرپرست شده و مالهايشان تصاحب گرديده است 

  . ١مجالس، خالي و آثارشان به كلي محو و نابود گرديده است

: نويسد وي  مي. تعليق زيبائي بر حديث فوق دارد» امام قرطبي«

طوري كه او . كند ذكر و ياد مرگ، عرصه حيات را بر انسان تنگ مي

را از اين جهان، بيزارمي نمايد  و نظرش را به زندگي جاودان پس از 

انسان از دو حال خارج : افزايد ايشان مي. دارد مرگ، معطوف مي
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در صورت . يا تنگدست و ستمديده است و يا توانگر و شاداب. نيست

بخشد و از فشار دشواريهايش   ست، ياد مرگ، به او آرامش مينخ

شود كه هر گونه رنج و مصيبت، با  زيرا او مطمئن مي. كاهد مي

و هيچ مصيبتي  بزرگتر از مرگ . رسد فرارسيدن مرگ، به پايان مي

  . نيست

و در صورت دوم، يعني ياد مرگ، در حال توانگري و شادابي، 

از فخر فروشي و تكبر، بردارد و دل به  باعث مي شود كه انسان دست

زيرا يقين دارد كه روزي مرگ، به سراغش خواهد آمد . اين دنيا نبندد

  . ١و دستش را از همه مال و امالكش كوتاه خواهد كرد

درباره يكي از بندگان نيك و مخلص خدا، نقل است كه شبها در 

ي خود را يعن. گفت مي» الَرحيل الَرحيل« كنار دروازه بزرگ شهر 

زماني كه فوت كرد، امير شهر . براي كوچ كردن از دنيا آماده سازيد

چند روزي :  گفتند. كه ديگر آن صدا را نمي شنيد از حالش جويا شد

  : امير، با شنيدن خبر مرگ او چنين سرود. است كه فوت كرده است

  الجمال حتّي أنَاخ ببابه        ما زالَ يلْهج بالرَّحيل و ذكْرَه    
  2ذَا أهبة لم تُلْهِه اآلمالُ      فأصابه متيقظاً متشمرا        
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كرد تا اينكه شتربان  او همواره كوچ كردن از دنيا را زمزمه مي: ترجمه

پس او را عازم سفر، آماده . اش شتر را خواباند درِ خانه) فرشته مرگ(

   .و در حالي يافت كه آرزوهاي بيهوده، مشغولش نكرده بود

اينك گوش جان مي سپاريم به سخنان يزيد رقاشي؛ يكي از 

بزرگان كوفه و از بهترين بندگان خدا؛ كسي كه شبها را در خلوت و 

اگر چه او را در روايِت حديث، ضعيف . با گريه به صبح مي رساند

آنجا كه . گفته اند ولي نمي شود از موعظه سودمندش صرفنظر كرد

بعد از مرگت چه كسي به جاي تو ! يزيد واي بر تو اي« : مي فرمايد

نماز خواهد خواند و روزه خواهد گرفت؟ چه كسي خدا را از تو 

چرا چند ! اي مردم : خوشنود خواهد ساخت؟ سپس ادامه مي دهد

كنيد و  صباحي را كه از عمرتان باقي مانده است براي خود، گريه نمي

و قبر بستر  كند، نوحه نمي خوانيد؟ كسيكه مرگ او را تعقيب مي

اوست و حشرات زمين، همنشين او و پس از آن، روز هولناكي مانند 

باشد، چگونه بايد زندگي كند و چه حالتي بايد  قيامت، در انتظارش مي

  .»١داشته باشد
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خوابگاه و بستر هاي بسياري از بندگان خدا را ناهموار و » مرگ«

از آنها چنين يكي . خشن ساخته و خواب را از ديدگانشان ربوده است

  :سرايد مي

  إنِّي أرقْت و ذكْرَ الموت أرقْاني   فَقُلْت للدمع أسعدني فَأَسعدني 
به اشكهايم گفتم مرا ياري دهيد آنها . من ماندم و بيداري و ياد مرگ

  .نيز دريغ نكردند

  ا فَمنْ؟قَبلَ الْممات و لَم آسف لَه     إن لم أبك لنَفسي مشْعراًحزناً 
اگر خودم به خاطر مصيبتي كه در پيش دارم، قبل از مرگ، گريه 

  نكنم و اندوهگين نشوم، پس چه كسي بايد براي من چنين كند؟

  يموت فَما أوالَه بالْحزَن  و من        يا منْ يموت و لَم تُحزنه موتَتُه  
اندوهگين اي كسي كه بايد روزي بميري ولي ياد مرگ، تو را  

ميرد خود براي خويشتن  است، پس چه خوب است كسيكه مي  نساخته

  .اندوهگين شود

  لمن أثْمر أموالي و أجمعها            لمنْ أروح لمنْ أغد و لمن و لمن؟

براي چه كسي مال و ثروت جمع كنم و براي چه كسي اين همه 

  دوندگي نمايم؟

  ض يتْرُكنيلمنْ سيرفَع بي نَعشي و
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  ١»فيِ حفرَتيِ تُرْب الخَدين و الذَّقنِ؟         

اي تنهايم  گيرد و در حفره ام را بر دوش مي براي كسي كه جنازه

  »گذارد كه چهره ام خاك آلود شود؟ مي

نهفته است، آنجا كه خطاب به » لَفاف«عجب شفقتي در سخنان 

: گويد ن مرگ، ميدلدادگان دنيا و غافالن آخرت و فراموش كنندگا

. مرگ و َسكَرات و جام ناگوار آن را به خاطر داشته باش! اي مغرور

مرگ به ! كند و چه با انصاف، قضاوت مي! چه خوب به موقع مي رسد

تنهايي كافي است كه در قلبها ايجاد وحشت كند و از ديدگان اشك 

اتمه ها، خ جاري سازد و محافل گرم را از هم بپاشد و به لذتها و اميد

  . دهد

اي كه روزي اين  آيا هيچگاه در اين انديشه فرورفته! اي فرزند آدم

شوي؟ و اين منزل  جهان را ترك مي كني و به جهاني ديگر منتقل مي

روي؟ خويشان  زيبا و مكان وسيع را رها مي سازي و به تك سلولي مي

 ات تو را و نزديكانت به تو خيانت مي كنند و برادر و دوستان صميمي

گذارند؟ و بجاي لحاف نرم و ابريشم، خروارها خاك بر سرت  تنها مي

آوري مال و بناي ساختمان،  ريزند؟ اي آنكه عمرت در راه جمع مي

سوگند به خدا از آنهمه مال، بجز كفن كه آنهم بعد از ! صرف شد
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ات  مدتي فرسوده مي شود، چيزي عايدت نخواهد شد و جسم نازنين

چه شد آن . گردد و پس از مدتي خاكستر ميبه خاك سپرده مي شود 

همه مال كه جمع كردي؟ آيا تو را از مرگ و حوادث ناگوار پس از 

بلكه همه را به كساني كه هرگز قدر تو را . مرگ، نجات داد؟ خير

باري از گناه و معصيت،  شناختند، واگذار نمودي و خودت با كوله نمي

   ١.پذيرد نمي  به سوي كسي رهسپار شدي كه عذرت را

است كه غافالن از مرگ را خطاب قرار داده و » ابوعتاهيه«و اين، 

او در حالي كه از اين . مي جنباند تا از خواب غفلت، بيدارشان كند

گيرند سخت در شگفت  واقعيت بزرگ كه مردم آن را نديده مي

بلكه معتقد . است، بعيد ميداند كه آنها مرگ را فراموش كرده باشند

دم، عمداً مرگ را بدست فراموشي سپرده و از آن، ياد است كه مر

چون برآنند كه عمر خود را صرف كام جوييها و لذتهاي . كنند نمي

گذر دنيا، نمايند و حاضر نيستند با ياد مرگ، شاديهايشان را تلخ و  زود

آورد و اينگونه  بر چنين انسانهايي ،بانگ برمي» ابوعتاهيه« . تيره سازند

  :سرايد مي

  أنسيت الفراق لألوالد         نا سيت ام نسيت المنايا        أت
آيا خود را به فراموشي زده اي يا حقيقتاٌ مرگ را فراموش نموده  
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اي؟ مگر فراموش كرده اي كه روزي ،فرزندانت  را ترك خواهي 

          .كرد

  وحشة و انفراد   بين ذل     أنسيت القبور اذ أنت فيها    
اطر نمي آوري آنگاه كه تنها و با خواري و وحشت آيا قبر را به خ

  در آن جاي خواهي گرفت؟ 
  ترقي عن الحشا و الفؤاد     أي يوم يوم الفراق و اذنفسك 

چه روزي خواهد بود آن روز جدائي وقتي كه روحت از جسم و دل 

  بيرون خواهد شد؟

  الجهادن النزع في أشد    اي يوم يوم الفراق و اذ أنت                   
چه روزي خواهد بود آن روز جدائي كه تو با سكرات مرگ ، 

  دست و پنجه نرم خواهي كرد؟

  رالوجوه و اآلساد      أي يوم يوم الصراخ و اذ يلطمن                  

چه روزي خواهد بود آن روز جيغ و فرياد كه زنان آزاده به سر و 

  صورت خويش خواهند زد؟ 

  ١خافقات القلوب و األكباد ا                    باكيات عليك يندبن شجو

خواهند نمود، در حالي    و برتو با غم و اندوه، گريه و نوحه سرائي 

  .لرزد خورد و مي مي  كه قلبها و جگرهايشان، تكان 

                                                           
  ديوان ابوعتاهيه  ‐١
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بهشتيان مرگ را كه به شكل قوچ در آمده و در برابرشان ! آري

چرا آن را . كنند ر نميذبح مي گردد، بخوبي مي شناسند و آن را انكا

مگر همين مرگ نبود كه دلهايشان را بي قرار، آرامش آنها ! نشناسند؟

را سلب و شيرينيها را به كامشان تلخ و ناگوار ساخته بود؟ مگر مرگ 

باعث نشد كه آنها بصورت مدام و خستگي ناپذير، آستين خود را 

ورزيده و خود مردانه باال زده و به انجام عمل نيك و شايسته مبادرت 

را قبل از فرا رسيدن آن، براي مالقات با پروردگار خويش مهيا ساخته 

اي، در آنروز بعنوان  يقيناً سزاوار است كه چنين انسانهاي شايسته. بودند

را ) جاويد ماندن( »خلود فالموت«ي  پاداش از پرودگار شان مژده

  بشنوند و شادمان گردند؟ 

د، ولي قبل از آن در دنيا آنرا شناسن دوزخيان نيز مرگ را مي

شناختند و فراموش كرده بودند، يا اينكه عمداً آن را به فراموشي  نمي

كردند كه براي هميشه زنده خواهند ماند و  سپرده بودند، و احساس مي

از اينجهت خود را براي چنان . هيچگاه مرگ به سراغشان نخواهد آمد

به و انجام اعمال نيك، امروز آماده نساخته و در امر تو) قيامت(روزي 

اينها نيز سزاوار اند كه از جانب پرودگار، مژده . و فردا مي كردند

را بشنوند و براي هميشه ناراحت و ) جاويد ماندن( »خلود فالموت«

  . غمگين بشوند
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جاويد ماندن : بدينصورت هر دو گروه با يك نوع پاداش يعني

ن، درميان شاديها و نعمتهاي مواجه مي شوند، با اين تفاوت كه بهشتيا

متنوع، و دوزخيان، در ميان شعله هاي آتش، زنده و جاودان خواهند 

عذابي كه براي يك روز و يك دقيقه و حتي يك لحظه، . ماند

چنانكه از شدت درد و رنج فريادشان بلند . تخفيف نخواهد يافت

را مرگي كه ديروز در دنيا آن . شود از خدا آرزوي مرگ مي كنند مي

كردند، در  از ياد برده يا عمداً به فراموشي سپرده بودند و از آن فرار مي

اما خداوند حتي به . آنجا يكي از مهمترين آرزوهايشان خواهد بود

همين آرزوي آنها پاسخ نخواهد داد و آنها براي هميشه در رنج و 

  .عذاب بسر خواهند كرد
  

  بهشتيان در گفتگويي با دوزخيان

را » خلودفالموت«بهشتيان جمالت نويد بخش پس از اينكه 

شنوند كه بيانگر جاويد ماندن آنها در نعمتهاي بهشت است،  مي

اين نعمتها و اين بهشت، نصيبتان : صدايي از غيب به گوششان مي رسد

شد، بخاطر اينكه در دنيا همواره بر انجام اعمال نيك و شايسته آزمند 

آزمايشات، از خود بردباري نشان بوديد و در مقابل انواع فتنه ها و 

ونُودوا أَنْ تلْكُم داديد و از لذتهاي نامشروع و فريبنده، چشم بر بستيد 
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شود كه اين بهشتي  ندا داده مي‹. ١الْجنَّةُ أُورِثْتُموها بِما كُنْتُم تَعملُونَ

 آنرا به خاطر) كه در دنيا به شما وعده داده شده بود و هم اينك(است 

بعد از اينكه اطمينان پيدا ). بريد  اعمالي كه انجام داده ايد به ارث مي

كنند،  مي كنند كه بهشت، متعلق به آنان است و از آنجا بيرونشان نمي

ي آنان  به ويژه كساني كه در دنيا از ناحيه. افتند به ياد دوزخيان مي

، چه خوب بينند كه خداوند  مي. گرفتند مورد استهزاء و تمسخر قرار مي

بياد . به وعده اش  وفا نمود و آنها را گرفتار عذاب هميشگي ساخت

مي آوردند كه در دنيا دلسوزانه دنبال ستمگران بودند و آنها را از 

اكنون كه ! عذاب خدا بر حذر ميداشتند ولي كجا بود گوش شنوا؟

آنها برندگان مسابقه و قهرمانان ميدان شده اند، در صدد اند كه 

بنابراين آنها را مورد . خود را به رخ دوزخيان بكشند حقانيت

در اين آيات، پاره اي از گفتگوي آنها را با . دهند بازخواست قرار مي

ونَادى أَصحاب الْجنَّةِ أَصحاب النَّارِ أَنْ قَد وجدنَا ما :هم مي خوانيم 
عا وم تُمدجلْ وا فَهقنَا حبنَا ردعاوقح كُمبر د٢. 

زنند كه ما آنچه را  بهشتيان، دوزخيان را صدا مي: ترجمه
. به ما وعده داده بود همه را حق يافتيم) توسط پيامبر(پروردگارمان 

                                                           
   ٤٣اعراف  ‐١

  ٤٤اعراف   ‐١
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آيا شما هم آنچه را كه پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق 
  يافتيد؟ 

 دوزخيان با سرافكندگي و رسوايي جز. صحنه عجيبي است

آتش را با چشم سر در برابر خود . اعتراف، راه ديگري در پيش ندارند

زبانهايشان الل مي شود و . كنند مي بينند و حرارت آنرا احساس مي

قادر نخواهند بود آنگونه كه در دنيا با اهل حق درگير مي شدند، 

بنابراين با كمال شرمندگي، . درگير بشوند و بحث و جدل كنند

همه را، عين حقيقت ) بلي: گويند مي‹ قالوا نَعم:اعتراف مي كنند

با همين . ديديم و به عقاب هولناك و عذاب دردناك گرفتار شديم

ديري نمي پايد كه . دهند جمله كوتاه، پاسخ همه سواالت را مي

فَأَذَّنَ مؤَذِّنٌ بينَهم   صداي دلخراش ديگري به گوش دوزخيان مي رسد
نَةُ اللَّهينَ  أَنْ لَعملَى الظَّالع  اغُونَهبيو بِيلِ اللَّهنْ سونَ عدصينَ يالَّذ

  ١.عوجا وهم بِالĤْخرَةِ كَافرُونَ
ندا دهنده اي در ميانشان ندا سر ميدهد كه نفرين خدا بر : ترجمه

بر (از راه خدا باز مي داشتند ) مردم را(آن ستمگراني كه ! ستمگران باد

خدا شناسي سد و مانع ايجاد مي كردند و در دلهاي مردم،  راستاي

و به ايشان راه ) شك و گمان مي انداختند تا آنان را منحرف سازند

                                                           
  ٤٥اعراف   ‐١



  
  
  
  
  
  
  

  65آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                                          

خدا را كج و نادرست نشان دهند و آناني كه به آخرت كفر 

  ).و به جهان ديگري ايمان نداشتند(ورزيدند  مي

: نويسد ت ميشهيد بزرگوار اسالم؛ سيد قطب؛ در تفسير اين آيا 

هم معني و مترادف آمده » كافرين«در اينجا با واژه » ظالمين«كلمه 

يعني كساني كه مردم را از : است كه آيه بعدي آنرا توضيح مي دهد

راه خدا باز مي داشتند و در انديشه راه هاي كج بودند يعني راه هايي 

كه در آن ها راستي وجود ندارد و آنها به آخرت و روز واپسين 

اشاره به حقيقت روشن و بزرگي دارد » يبغونها عوجاً«جمله . كافراند

كجي را دوست . باشند كه بازدارندگان راه خدا در پي تحقق آن مي

بايد دانست كه راه راست بيش از يك راه نيست كه . دارند نه راستي را

 همان راه اهللا و قانون او مي باشد و سواي آن، همة راه ها، كج و بيراهه

اينست آنچه كه در اين آيه از آن بعنوان تالش براي كجي . مي باشند

. شوند نام برده شده است كه اين نوع تالشها، كفر به آخرت تلقي مي

زيرا كسيكه به آخرت ايمان داشته باشد و يقين كند كه روزي با 

پرودگار خود روبرو خواهد شد، هيچگاه ديگران را از راه خدا باز 

به هيچ وجه حاضر نخواهند شد كه شريعت خدا را  نخواهد داشت و

  ١.ترك گويد و به بيراهه برود

                                                           
  )٣/١٢٩٢(في ظالل القرآن  ‐١
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  گفتگويي ديگر بين بهشتيان و دوزخيان

و از دوزخيان، سئوال مختلف، . بهشتيان، دست بردار نمي شوند

آنها همچنان با ذلت و خواري پاسخ . نمايند يكي پس از ديگري، مي

گوي آنها را در اين آيات، به خداوند صحنه ديگري از گفت. مي دهند

إِلَّا أَصحاب  كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ :نمايش گذاشته است
قَالُوا لَم  ما سلَكَكُم في سقَرَ  في جنَّات يتَساءلُونَ  الْيمينِ 

ا نَخُوض مع وكُنَّ ولَم نَك نُطْعم الْمسكينَ  نَك منَ الْمصلِّينَ 
   ١ حتَّى أَتَانَا الْيقينُ  وكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ الْخَائضينَ 

در دوزخ (هر كسي در برابر كارهايي كه كرده است : ترجمه

  كه(مگر ياران سمت راستي . شود گروگان مي) گردد و زنداني مي

) از دوزخيان(  و برند آنان در باغهاي بهشت بسر مي  ).اند مومنان

چه چيزهايي شما را بدوزخ كشانده و بدان انداخته است؟ . پرسند مي

و به مستمند خوراك . از  زمره  نمازگزاران نبوديم) در دنيا: (گويند مي

بوده و به باطل ) همنشين و همدم(گرايان  و ما پيوسته با باطل. داديم نمي

تا مرگ . دانستيم دروغ ميرا ) قيامت(و روز سزا و جزا  . ايم فرو رفته

   . ٢به سراغمان آمد

                                                           
  ٤٨تا  ٣٨مدثر آيه   ‐١
  ٤٨ ‐٣٨المدثر ‐٢
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رهايي دست راستيها از : نويسد سيدقطب در تفسير اين آيات مي

قيد، مرهون بزرگواري خداوندي است كه نيكيهاي آنها را بركت 

و اعالم اين مطلب و به نمايش گذاشتن آن . افزايد دهد و مي مي

داشته باشند كه  بدينصورت، براي اين است كه هر دو گروه، بخاطر

مجرمان، روزي با چنين وضعيت پستي روبرو خواهند شد و لب به 

اعتراف خواهند گشود، در حالي كه مومنان، يعني همان كساني كه در 

دنيا از ديد آنان، هيچ ارزشي نداشتند، برنده ميدان خواهند بود و با 

چه ‹ ما سلَكَكُم في سقَرَ:پرسند لحني حق بجانب از مجرمان مي

و از طرفي، دستي بر دل مومنان ) چيزي شما را بدوزخ انداخت؟

كشد كه عمري تحت فشار مجرمان قرار گرفته بودند و اينك در  مي

جايگاه شايسته اي بسر مي برند و دشمنان سركش آنها در مقامي بسيار 

  . پست قرار دارند

صحنه طوري به نمايش گذاشته شده است، كه هر دو گروه تصور 

ي كنند حقيقتاً در آن بسر مي برند و گويا صفحه دنيا با آنچه كه در م

  . آن وجود دارد، پيچيده شده و همه چيز، تمام شده است

در اين اعتراف طوالني و مفصل، تمام جرايم خود را كه منجر به 

ورودشان به دوزخ شده است، با زبان خود و با كمال سرافكندگي 

  : ن شرح مي دهنديكي پس از ديگري براي مومنا
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و اين ) از زمره نمازگزاران نبوديم‹ لَم نَك منَ الْمصلِّينَ ـ ١

البته از طرفي بيانگر اهميت نماز در اسالم . كنايه از نداشتن ايمان است

مي باشد كه نشان و دليل ايمان است و انكار آن، كفر و دوري از 

  . صف مومنان، محسوب مي گردد

) داديم و به مستمند خوراك نمي‹ طْعم الْمسكينَولَم نَك نُـ ٢

يعني بعد از اينكه در امر ايمان و نماز و حق خدا كوتاهي نموده اند، 

و بيان اين مطلب، با اين صراحت . حق بندگان را نيز زير پا گذاشته اند

در جاهاي متعدد، بيانگر حالت اجتماعي است كه قرآن در آن نازل 

سنگدلي كه در آن به فقرا و مستمندان رسيدگي گرديد، اجتماع 

شد در حالي كه سخاوت و بخشندگي يكي از مواردي بود كه  نمي

ولي آنچه مسلم است، جايي كه نياز بود، . بدان مباهات مي نمودند

  . انفاق و سخاوت نمي كردند

و ما پيوسته با باطل گرايان ‹ وكُنَّا نَخُوض مع الْخَائضينَـ ٣

بيانگر برخورد تحقير ) بوده و به باطل فرو رفته ايم) شين و همدمهمن(

يعني به بازي گرفتن . آميز آنها با امر عقيده و حقيقت ايمان است

  . مهمترين مساله زندگي

عقيده، مساله اي است كه انسان بايد قبل از اينكه در : بايد گفت

آن بپردازد و  مورد ساير مسائل زندگي بيانديشد يا دست بكار شود، به 
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مغز و روان خود را از نظر عقيدتي به سمت و سويي هدايت كند تا بر 

اساس آن، ارزشهاي خود را تشخيص دهد و مشعلي برفراز راه زندگي  

ي مهمي  توان از چنين مساله پس چگونه مي. در دست داشته باشد

  چشم پوشيد و با آن برخورد تحقير آميز و بچه گانه كرد؟

را دروغ ) قيامت(و روز سزا و جزا ‹ نُكَذِّب بِيومِ الدينِ وكُنَّاـ ٤

و اين ريشه ساير مصيبتها است زيرا كسي كه منكر روز  )مي دانستيم

و دوران . ماند قيامت باشد، تمامي موازين و ارزشها برايش نامفهوم مي

زيرا او همين چند روز را همه . نمايد حيات، در نظرش بسيار كوتاه مي

انديشد و منتظر  بنابراين به عواقب امور نمي. كند خود تصور مي چيز

خورد و دنيا،  از اينرو تمام محاسباتش بهم مي. ماند حساب و كتابي نمي

  . گردد قبل از آخرت از دستش مي رود و دچار فالكت و بدبختي مي

  : كنند آنها  اعتراف مي

ايماني در  كه ما روزهاي زندگي را اينگونه سپري كرديم، نماز و

به مستمندان كمك نمي كرديم و با استهزاء كنندگان عقيده . كار نبود

.. و ايمان، هم صدا مي شديم و فرا رسيدن قيامت را قبول نداشتيم و 

ها  مرگ سر رسيد و به شك و ترديد حتَّى أَتَانَا الْيقينُتا اينكه 

شيماني و انجام كار به پايان رسيد و مجالي براي توبه و پ. خاتمه داد

  . عمل نيك، باقي نماند
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بعد از اين، خداوند، هرگونه اميد رهايي از عذاب را قطع نموده ، 

شفاعت شفاعت گنندگان، ‹ فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعينَ: مي فرمايد

تنها اميد باقيمانده مجرمان اين است  )سودي به حالشان نخواهد داشت

براي آنها سفارشي بكند، خداوند بصورت واضح  كه كسي پيدا شود و

و شفاف بيان نموده كه سفارش كننده اي در كار نيست و به فرض هم 

  . ١شود اگر باشد، در حق آنان سفارش كسي پذيرفته نمي

  

  گفتگويي ديگر بين بهشتيان و دوزخيان

آه و فغان و گريه و زاري از پشت ديواري كه بين اهل حق و باطل 

اين طرف آن براي مومنان، رحمت و طرف . ، بلند مي شودقرار دارد

دوزخيان از . ديگرش براي دوزخيان، باعث رنج و عذاب خواهد بود

طلبند و ساير نعمتهايي را كه خداوند،  بهشتيان آب و آذوقه مي

تا از شدت تشنگي كه . كنند نصيبشان كرده است، درخواست مي

. ا خشك گردانيده است بكاهندزبانهايشان را شكافته و حلقومهايشان ر

آري همين زبانها و حلقوم ها بود كه ديروز در دنيا براي اعتراض، 

آمد و  استهزاء و مسخره كردن  اهل حق و آرمانهايشان بحركت در مي

                                                           
  )٦/٣٧٦١(في ظالل القرآن  ‐١
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سخن مي گفت و با تمام قدرت، بوسيله مطبوعات، كنفرانسها و ديگر 

اينك . دادند ميهاي تبليغاتي گمراه كن، اسالم را هدف قرار  رسانه

خواهند آتش خشم خدا را از جسم و جانشان كه با حرام تغذيه  مي

ونَادى أَصحاب النَّارِ أَصحاب الْجنَّةِ أَنْ : شده است دور سازند
أَفيضُوا علَينَا منَ الْماء أَو مما رزقَكُم اللَّه قَالُوا إِنَّ اللَّه حرَّمهما علَى 

  . ١كَافرِينَالْ

دوزخيان بهشتيان را صدا مي زنند كه مقداري از آب يا از : ترجمه

در (بهشتيان  .چيزهايي كه خداوند نصيب شما فرموده است به ما بدهيد

خداوند آب و چيزهاي بهشت را بر كافران حرام : مي گويند) جواب

  . كرده است

 من از: بهترين صدقه چيست؟ گفت: پرسيدند ازابن عباس

) به تشنه لبان(بهترين صدقه آب دادن : شنيدم كه فرمود  آنحضرت

خداوند . ٢طلبند است مگر نشنيده ايد كه دوزخيان از بهشتيان آب مي

الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَهم لَهوا ولَعبا وغَرَّتْهم : فرمايد در ادامه اين آيات مي
نَنْس موا فَالْينْياةُ الدينَا الْحاتيĤِا كَانُوا بمذَا وه هِمموي قَاءوا لا نَسكَم ماه

  .يجحدونَ

                                                           
   ٥٠:اعراف آيه   ‐١
  بيهقي، شعب ايمان ‐١
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) دنبال دين حق راه نيفتادند بلكه(آن كساني كه : ترجمه

و دين را مسخره پنداشتند و (خوشگذراني و بازي را آئين خود كردند 

، و جهان عاجل(و زندگي دنيا آنان را گول زد ) به بازيچه گرفتند

. بريم پس امروز ايشان را از ياد مي). ايشان را از جهان آجل بازداشت

ديدني (چون كه ايشان رسيدن به چنين روزي را از ياد بردند و آيات 

  . ما را انكار كردند) و خواندني

بهشتيان به كافران : نويسد شيخ مراغي در تفسير اين آيات مي

وري از رحمتهاي الهي كه خود شما باعث اين حرمان و د: گويند  مي

  .شديد

دادند به هيچ وجه  راست مي گويند، زيرا اعمالي كه آنهاانجام مي

كردار . كرد تا شايسته بزرگداشت و كرامت باشند آنها را تزكيه نمي

آنها يا سراسر لهو و بيهوده بود كه آنها را از كارهاي جدي و مهم باز 

مي ماند كه هيچگونه  داشت و يا اين كه رفتارشان به بازي اطفال مي

هواها و لذات حالل و حرام دنيا، آنها را . نفع ديني يا دنيوي نداشت

بنابراين امروز آنها از رحمتهاي . فريفت و از همه چيز فراموش ساخت

شوند و براي هميشه در عذاب  حق، محروم و به فراموشي سپرده مي

   ١.خواهند ماند

                                                           
  .تفسير المراغي ‐١



  
  
  
  
  
  
  

  73آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                                          

يوم نَنْساهم كَما نَسوا لقَاء فَالْي  در تفسير آيه» حافظ ابن كثير«
اي رفتار  يعني  خداوند، با آنها به  گونه: نويسد مي ١يومهِم هذَا

زيرا خداوند فراموشكار . كند كه گويا فراموششان كرده است مي

نيست و هيچگاه از درياي بيكران علم وي چيزي بدور نخواهد ماند و 

في كتَابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا : فرمايدچنانكه مي . فراموش نخواهد شد
پروردگارم نه به .همه چيز نزد خدا،در كتابي موجود است ‹ ٢ينْسى

بلكه در اينجا هدف از نسيان، پاداش )  كند رود و نه اشتباه مي خطا مي

به مثل است، يعني بخاطر اينكه آنها در دنيا، خدا را فراموش كرده و 

اند، اكنون خداوند آنها را به  را ناديده گرفتهاحكام و دستوراتش 

 ابن عباس. نسواهللا فأنساهمگيرد  سپارد و ناديده مي فراموشي مي

خداوند آنها را فراموش كرد يعني از نظر خير و رحمت : گويد مي

   ٣.فراموش شده اند نه از نظر عذاب و مصيبت

                                                           
  ٥١اعراف آيه  ‐٢
  ٥٢طه آيه  ‐٣
  تفسير قرآن العظيم   ‐٤
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 گيرند بهشتيان سراغ دوستانشان را مي

از اين، اوقات خوش خود را در گفتگو با دوزخيان، بهشتيان، بيش 

گيرند و از نعمتهائي كه در آنجا  كنند، بلكه از آن بهره مي تلخ نمي

هاي خود از آنچه كه  آيي گويند و در گردهم نصيبشان شده سخن مي

  :كنند در دنيا بر سرشان آمده و بر ايشان اتفاق افتاده است تعريف مي

مضُهعلَ بلُونَ  فَأَقْباءتَسضٍ يعلَى بع  يإِنِّي كَانَ ل منْهلٌ مقَالَ قَائ
أَئذَا متْنَا وكُنَّا تُرَابا وعظَاما  يقُولُ أَئنَّك لَمنَ الْمصدقينَ  قَرِينٌ 

   ١أَئنَّا لَمدينُونَ

كنند و از   ديگر مي      رو به بعضي ) از بهشتيان(بعضي : ترجمه

كه هم اكنون، حال شما چطور است و در دنيا (كديگر مي پرسند ي

داشتم كه ) در دنيا( من، همنشيني :  يكي مي گويد) چگونه بود؟

كه پس از (آيا تو از زمرة كساني هستي كه باور دارند : گفت مي

آيا زماني كه مرديم وخاك ) مرگ، زندگي و حساب و كتابي هست؟

ست قرار مي گيريم و سزا و جزا ، مورد بازخوا و استخوان شديم

   بينيم؟  مي

                                                           
  ٥٣ـ       ٥٠صافات آيه  ‐١
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اين دوست وي، روز واپسين را باور نداشت «: گويد سيد قطب مي

تو نيز مانند : پرسيد و همواره با تعجب، از دوست مؤمن خود مي

ديگران بر اين باوري كه انسانها، بعد از مرگ و خاك شدن 

، زنده و بر  الاستخوانها، دوباره براي بازخواست و سزا و جزاي اعم

اكنون اين فرد بهشتي، در حال گفتگو با ! انگيخته خواهند شد؟

افتد و جوياي حالش  دوستانش در بهشت، بياد دوست قديمي خود مي

مي داند كه يقيناً ) و با توجه به افكار و عقايد انحرافي وي. (مي شود

  .مي برد در دوزخ بسر 

 هلْ أنْتُم مطَّلعون:دبنابراين دوستان بهشتي اش را فرا مي خوان

آنگاه خطاب به  فَاطّلَع فَرَآه في سواء الجحيممي آييد با هم ببينيم

دوستش كه در ميان دوزخ با شعله هاي آتش دست و پنجه نرم 

اگر خداوند بر من منت نمي گذاشت و ! اي فالن: كند، مي گويد مي

با ايجاد شبهه و ساخت، نزديك بود  مرا از شنيدن سخنانت دور نمي

قَالَ تَاللَّه إِنْ :وسوسه هايت مرا نيز باخود دچار اين سرنوشت سازي
  . ١ وَلولَا نعمةُ ربي لَكُنْت منَ الْمحضَرِينَ كدت لَتُرْدينِ 

                                                           
  ٥٧صافات آيه   ١
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و . كني)  دوزخ(  ، مرا نيز وارد ، نزديك بود به خدا سوگند  : ترجمه

بزور براي  مثل تو ( ، اكنون  لم نمي شداگر نعمت پروردگارم شامل حا

  .)حساب احضارمي شدم

من نيز در رديف كساني بودم كه امروز به زور براي حساب  

بعداز اينكه دوستش را در شعله هاي آتش و خود و . احضار مي شوند

. بيند هاي بدست آمده، مي ساير بندگان مخلص خدا را در ميان نعمت

   :گويد شود و خطاب به دوستانش مي احساساتش از كنترل خارج مي

 َينتينُ بِما نَحأَفَم  َذَّبِينعنُ بِما نَحمتَتَنَا الْأُولَى ووإِلَّا م  ذَاإِنَّ ه
يمظالْع زالْفَو ولَه١ .  

جز همان يك مردن و . مگر نه اينكه دوباره نخواهيم مرد: ترجمه

  .ين، رستگاري عظيمي استحقا كه ا! عذاب داده نخواهيم شد؟

  

  گفتگوي بهشتيان با همسران خويش در بهشت

امام مسلم در كتاب صحيح خود، روايتي از انس ابن مالك نقل 

إنَّ في الجنَّةِ سوقاً يأتُونَها كُلَّ جمعةٍ «:فرمود كند كه آنحضرت   مي
دادون حسناً و فَتَهِب رِياح الشّمال فَتَحثُوا في وجوههِم و ثيابِهم فَيزْ

                                                           
  في ظالل القرآن  ‐١
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جماالً فَيرْجِعون إلي أهليهم فيقُلْنَ قَد ازددتُم بعدناً حسنا و جماال 
  .١»واهللا و انتم لقد ازددتم بعدنا حسنا و جماال: فيقولون 

بهشت داراي بازاري است كه روزهاي جمعه بهشتيان از : ترجمه

و  بادي از قسمت شمال مي وزد و بر چهره. كنند آن ديدن مي

افشاند كه در اثر آن، حسن و جمالشان  افزايش  لباسهايشان عطر مي

سوگند : گويند گردند همسرانشان مي چون به منازلشان بر مي. يابد مي

ايد، حسن و جمالتان افزايش يافته  به خدا شما بعداز اينكه از نزد ما رفته

ال سوگند بخدا كه زيبائي و جم: گويند شوهران نيز در پاسخ مي. است

  .شما نيز بعد از ما اضافه شده است

  

  

  بادهاي شمال

معموالً بادهائي كه در دنيا از ناحيه شمال مي وزند چندان خوشايند 

چون سرماي شديد بهمراه دارند و چه بسا باعث طغيان آب . نيستند

درياها ميگردند كه در اثر آن، هزاران انسان، خانه و كاشانه خود را از 

ولي بادهايي كه از ناحيه شمال، در . شوند ناه ميدست داده، بي سر پ

بهشت مي وزند با بادهاي دنيا كامالً فرق دارند، زيرا آنها باعث 

نه تنها هنگام وزيدن آن، .افزايش حسن و جمال بهشتيان مي شوند 

                                                           
  . مسلم ‐٢
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كنند چون  اي باز از آن استقبال مي شوند، بلكه با چهره دچار ترس نمي

هاي بهشتيان، موجب افزايش زيبائي آنها خورد آن، با بدن و لباس بر

اي كه هنگام بازگشت به منازلشان همسرانشان سوگند  بگونه. گردد مي

آنان نيز در . ياد مي كنند كه به حسن و جمال آنها افزوده شده است

كنند كه حسن و جمال شما  پاسخ به همسران خويش، سوگند ياد مي

  . نيز افزايش يافته  است

  

  زيبايي فوق العاده حوران بهشتي

، در مورد زيبايي زنان و حوران بهشتي، بسيار سخن  پيامبر خدا

لَو اطَّلَعت امرأةٌ «: فرمايد از آن جمله، در اين روايت، مي    . گفته است
منْ نساء أهل الجنَّةِ إلي االرضِ لملَََأت بينها رِيحاً و اضاءت ما بينهما 

  . ١»رأسها خَيرُ منَ الدنيا و ما فيهاو لتاجها علَي 

فرضاً اگر زني از زنان بهشت بر دنيا عرضه شود، خأل ميان : ترجمه

زمين و آسمان از بوي خوشش معطر گشته و از نور چهره اش، روشن 

دنيا با تمام سرمايه هاي مادي اش به قيمت تاج سر يكي از . خواهد شد

  . ارزد آنان،  نمي

                                                           
  .طبراني با سند جيد  ‐١
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ي  زنان زيباي خود  بيش از اندازه شيفته و دلباختهشوهران بهشتي 

ي آنان بقدري  شفاف و درخشنده  چرا چنين نباشند؟ چهره. باشند مي

توانند صورت خويش را در  خواهد بود كه طبق روايتي، شوهران مي

چنانكه در مسند احمد روايتي . رخسار آئينه گون آنها مشاهده كنند

محو تماشاي شگفتيهاي بهشت است كه مردي از بهشتيان  «: آمده است

كند و   دهد، مرد بسوي او نگاه مي شود و سالم مي حوري بر او وارد مي

شما كه هستيد؟ : پرسد بيند، سپس مي اش را در رخسار او مي چهره

اي اضافه بر  من از جانب خدا ، بعنوان هديه  «         : گويد دوشيزه جوان مي

تاج و زيورآالت . » ام ا ارزاني شدهآنچه در اختيار داري به  شم

ي  ترين نگين آنها فاصله ، بر سر و گردن دارد كه كوچك گرانقيمت

زربافت (هفتاد اليه لباس . ميان مشرق و مغرب را روشن خواهد ساخت

بر تن داردكه پايين ترين نوع آنها به ظرافت گل شقايق ) و ابريشم

باسها، نمايان خواهد و مغز استخوان پاهايش از البالي آن ل. است

  . ١»بود

  هاي حوران بهشتي ها و ترانه نغمه 

ديگران در دنيا به ترانه هاي مبتذل خوانندگان و آواي نوازندگان 

گوش فرا ميدادند، ولي اينها  گوشهايشان را بر هر نوع صدايي كه 

                                                           
  .مسند احمد ـ حسن  ‐١
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و فقط به آيات . باعث خشم و غضب پروردگار مي شد، مي بستند

و ساير گفتار نيك و سودمند،  اديث پيامبركالم اهللا مجيد و اح

بنابراين در آنجا بعنوان پاداش، به نغمه هاي شيرين و . گوش مي دادند

دل انگيزي كه توسط زنان پاك و زيبايشان سروده مي شود، گوش 

  .جان مي سپارند

زنان بهشتي : فرمود  روايت مي كند كه آنحضرت   ابن عمر

ار زيبا كه هيچ كس نظير آنرا نشنيده براي شوهرانشان با صوتي بسي

  : است، آواز مي خوانند از جمله مي گويند

ما زنان خوب و زيبايي هستيم و همسران مردان بزرگي مي باشيم، 

نگاه ما آرام بخش است و ما براي هميشه جوان و شاداب و زنده 

خواهيم ماند و شوهران مان از جانب ما امنيت خواهند داشت چون از 

    ١.نت سر نمي زندما خيا

خوشا به سعادت كسي كه گوشهايش را از شنيدن صداها و نواهاي 

شيطاني، پاك و سالم نگه داشته است و در عوض، آنجا از صوت 

  . لذت خواهد برد ،زيباي حوران بهشتي

                                                           
  رواه طبراني ـ رجاله رجال الصحيح  ‐٢
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  گويند بهشتيان از روزهاي زندگي دنيا سخن مي

وع كه نظير بهشتيان كه در دنيايي از نعمت هاي شگفت انگيز و متن

ً نه با چشم ديده اند و نه با گوش شنيده و نه به خاطرشان  آن را قبال

رسيده است، قرار مي گيرند، روزهاي دشوار زندگي دنيا را به ياد 

ً انسانها چنين اند؛ در روزهاي شادماني و آسايش، به  معموال. آورند مي

  . ياد گذشته هاي سخت زندگي خود مي افتند

متهاي بهشت را مي توان در پرتو اين فرمايش ميزان عظمت نع

مما في الجنةٍ بدا   ُ ظفر    أنََّ ما يقل            لو « : فرمايد سنجيد كه مي رسول اهللا
ًًًًًًً من أهل  ًً ًً ً ً ً ً ً ً    َ                َ َ َ               َ و لَو أنَّ رجال      لتزخرفَت له ما بينَ خَوافق السموات و االرض 

أساوره لطمس ضوأ الشمس كما تطمس الشمس ضَوء  أ  الجنةِ اطَّلَع فبد
  .١« النجوم

اگر از آنچه در بهشت وجود دارد، به مقدار كوچكترين : ترجمه

ناخن انسان، در دنيا ظاهر شود، چهار سوي زمين و آسمان مزين و 

. نيا آشكار شودو اگر يكي از بهشتيان، در د. آراسته خواهد شد

روشنايي دست هايش خورشيد را تحت الشعاع قرار خواهد داد 

همانطوريكه خورشيد با طلوع خود، ستارگان ديگر را تحت الشعاع 

  . قرار مي دهد

                                                           
  .احمد ، ترمذي و آلباني‐١
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كسي كه در سايه گسترده چنين بهشتي با : اكنون خود حدس بزنيد 

چنان نعمتهايي كه بجز خداوند، كسي از كم و كيف آن ها اطالعي 

  ندارد، قرار بگيرد، چه حال و احساسي خواهد داشت؟

بنابراين وقتي آنها روزهاي دشوار زندگي دنيا و سختيهائي را كه 

در آنجا تحمل نموده اند و مشكالتي را كه در راه خدا بر زن و فرزند، 

خود تحميل كرده اند بياد مي آورند، آنگاه با خاطري آسوده و با 

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنَّا الْحزَنَ : گويند احساس موفقيت مي
 شَكُور َنا لَغَفُوربإِنَّ ر  نَاسملَا ي هنْ فَضْلةِ مقَامالْم ارلَّنَا دي أَحالَّذ

ا لُغُوبيهنَا فسملَا يو با نَصيهف١.  

كه غم و سپاس خداوندي را سزاست : و خواهند گفت: ترجمه

. بيگمان پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است. اندوه را از ما زدود

خداوندي كه در پرتو فضل و لطف خويش، ما را در سراي اقامت و 

در آن هيچگونه رنج و مشقت جسماني و . ماندگاري جاي داد

  . هيچگونه ناتواني روحي به ما دست نخواهد داد

ه است واز سوي ديگر به عفو و در اينجا از يك سو اشاره  به گنا

يعني پروردگار ما غفور  إِنَّ ربنَا لَغَفُور شَكُور: بخشش پروردگار

و شكور است چرا كه نه تنها . است زيرا گناهانمان را بخشيد

                                                           
  ,٣٤فاطر آيه  ‐١
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هايمان را پذيرفت بلكه آنها را چند برابر ساخت و از فضل و  نيكي

ردارمان و بيشتر از بزرگواري خويش، پاداشي بمراتب بزرگتر از ك

شد،  ً اگر عفو خداوند شامل حال نمي يقينا. مان، مرحمت فرمود توقع

نجات از چنگال عذاب و رسيدن به خواسته هاي دوست داشتني كار 

پروردگاري كه به ما  الَّذي أَحلَّنَا دار الْمقَامةِ. بسيار دشواري بود

كه به خاطر سرائي . سرايي جهت اقامت دائمي، عطا فرمود

شايستگيهاي فراوان و آسايش هميشگي و عدم رنج و كدورت، هر 

ال يمسنَا فيها نَصب وال .  كس خواهان سكونت در آن مي باشد
ا لُغُوبيهنَا فسمي نه .                 خانه اي كه در آن خستگي و كوفتگي راه ندارد

و نه كسي از . گردد ده ميبدن خسته مي شود و نه روح و روان آزر

بهشتيان داراي جسم و جان . خوردن و آشاميدن زياد، به ستوه مي آيد

تا بدون كوچكترين خستگي و . ً  سرحال و بانشاط خواهند بود كامال

غم و اندوه، از انواع وسايلي كه براي رفاه و آسايش آنها تدارك ديده 

كه در آنجا خواب  و اينطور به نظر مي رسد. شده است، بهره بگيرند

وجود نخواهد داشت، زيرا خوابيدن براي رفع خستگي جسمي و 

بهشتيان . روحي و براي بدست آوردن نشاط و آرامش مجدد است

از طرفي . هيچگاه خسته نمي شوند؛ تا نياز به استراحت پيدا كنند
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خواب بعنوان نوعي مرگ كوچك تلقي مي شود، كه خوشبختانه در 

  . ن خبري نخواهد بودبهشت از مرگ و مرد

  

  خورند مي    بهشتيان نيز تأسف

ً بيان شد، غم و اندوه وجود ندارد، با اين    در بهشت، چنانكه قبال

آن از دست دادن  و . حال، بهشتيان براي يك چيز تأسف مي خورند

با . ساعتها و لحظاتي است كه در دنيا بدون ياد خدا، سپري كرده اند

مي لحظات زندگي را با ياد خدا سپري كاش تما: خود مي گويند

بهتر . شديم كرديم تا امروز از مزايا و نعمتهاي بيشتري برخوردار مي مي

: فرمايد بشنويم كه مي است اين مطلب را از زبان مبارك آنحضرت

لَنْ يتحسرَ أهلُ الجنَّةِ علي شئي إالّ علي ساعةِ مرَّت بِهم لَم يذكرواهللا « 
  . ١» اعزَّوجلَّ فيه

بهشتيان، براي هيچ چيز تأسف نمي خورند، مگر براي : ترجمه

  .  لحظه هايي كه در دنيا بدون ذكر و ياد اهللا سپري كرده اند

زماني كه دفتر زندگي دنيا را : شيخ مناوي رحمه اهللا عليه مي گويد

براي آنها مي گشايند و چشمشان به لحظه هايي مي افتد كه بدون ياد 

                                                           
  .طبراني  و آلباني ‐١
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البته اين صحنه، در . ه اند، سخت اندوهگين مي شونداهللا سپري كرد

  . صحراي  قيامت خواهد بود نه در بهشت

بايد دانست كه هرگونه حركتي كه از انسان سر مي زند اگر بدون 

و يقيناً هر كسي كه بيشتر . ياد خدا باشد، به ضرر وي تمام خواهد شد

اعضاي . اهد بودبياد خدا باشد، مقام و منزلتش نزد خداوند، بزرگتر خو

،  چشم ، گوش، زبان، دست: كسب خير و شر در انسان، عبارت اند از

هركس اين اعضا را با ياد اهللا و آنجا كه دستور او . پا، شكم و شرمگاه

باشد، بكار گيرد، نزد خداوند، داراي مقام و منزلت ويژه اي خواهد 

يت و هر كس آنها را مطابق ميل خود و بدون توجه به رضا. بود

پرودگار، بكار گيرد،  بر خويشتن ظلم كرده و بجز حسرت و ندامت، 

  . ١چيزي عايدش نخواهد شد

  

  هاي بهشت  ي  ميوه سخن  بهشتيان، هنگام مشاهده

زماني كه بهشتيان براي نخستين بار ميوه هاي بهشت را مشاهده مي 

نظر  زيرا ميوه هاي بهشت اگر چه از. كنند، بياد ميوه هاي دنيا مي افتند

ً متفاوت اند ولي از نظر ظاهر، با هم  كم و كيف با ميوه هاي دنيا كامال

                                                           
  .فيض القدير  ١
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كُلَّما رزِقُوا منْها :چنانكه قرآن در اين مورد مي فرمايد. شباهت دارند
  .١منْ ثَمرَةٍ رِزقًا قَالُوا هذَا الَّذي رزِقْنَا منْ قَبلُ وأُتُوا بِه متَشَابِها

بديشان عطا شود، ) بهشت(بعضي از ميوه هاي آن  هر گاه: ترجمه

كه مشابه آنها را  در حالي. گشته بود بيشتر از اين نصيبمان: گويند مي

  .اند آورده

در مورد اين « : امام مفسرين؛ طبري؛ در تفسير اين آيات مي نويسد

از نظر : هاي دنيا بايد گفت هماهنگي و تشابه ميوه هاي بهشت و ميوه

با هم مشابهت دارند ولي از نظر طعم متفاوت اند، چون  رنگ و قيافه

  ٢. » ً كيفيت ميوه هاي بهشت بهتر و باالتر خواهد بود  يقينا

  

  گفتگوي بهشتيان هنگامي كه دعاهايشان 

  آورند را بخاطر مي

  :فرمايد گفتگوي بهشتيان، با يكديگر مي خداوند، در مورد اين 

                                                           
   ٢٥: بقره آيه  ‐١
  تفسير طبري به تحقيق احمد شاكر ‐١
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 علَى بع مضُهعلَ بأَقْبلُونَ واءتَسضٍ ي  نَالي أَهلُ فقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَب
إِنَّا كُنَّا منْ قَبلُ  فَمنَّ اللَّه علَينَا ووقَانَا عذَاب السمومِ  مشْفقينَ 

يمرُّ الرَّحالْب وه إِنَّه وهعنَد١   .  

: گويند مي. پرسند ميرو به يكديگر مي كنند و )     بهشتيان(  : ترجمه

از (در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناك )  در دنيا( ما پيش از اين 

سرانجام خداوند در حق ما لطف كرد و . بوديم)   خشم خدا و حساب

فقط )  در دنيا(  ما پيش از اين . از عذاب سراپا شعله دوزخ، نجاتمان داد

  . ً او نيكوكار و مهربان است  واقعا. كرديم خوانديم و عبادت مي او را مي

بخاطر دارند كه چگونه خدا را در مشكالت مي خواندند و همواره 

دست تكدي و نياز به سوي او دراز مي كردند تا اعمالشان را بپذيرد و 

توفيق عمل خير بيشتري نصيبشان بگرداند و راه بهشت را براي شان 

ه راه راست بود يكي از مهمترين خواسته آنها هدايت ب. هموار سازد

اهدنَا الصرَاطَ الْمستَقيم : كه همواره آنرا در نمازها تكرار مي كردند
 َلَا الضَّالِّينو هِملَيغْضُوبِ عِر الْمغَي هِملَيع تمينَ أَنْعرَاطَ الَّذص .  

هدايت كن، راه كساني كه   ما را به راه راست!)  پروردگارا: (ترجمه

ا انعام فرموده اي نه راه كساني كه برآنها خشم گرفته اي و نه راه بر آنه

  .  گمراهان

                                                           
   ٢٨ـ     ٢٥طور آيه  ‐٢
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افتند كه جبين در مقابل پرودگار، بر خاك نهاده  و  بياد دقايقي مي

در حال سجده با خداي خويش مناجات و گفتگو مي كردندو بخاطر 

گناهان و تقصيرات خويش و از بيم فرجام بد، در پيشگاهش اشك 

با  )شبها(نيم شب هائي را به ياد مي آورند كه در دل آنها . ندريخت مي

پروردگار خويش مناجات ميكردند و از او عفو و بخشش و عافيت 

  . دنيا و آخرت را مي طلبيدند

در اينجا راز پيروزي و «  : شهيد بزرگوار؛ سيد قطب؛ مي گويد

ترس و يعني اينها در دنيا همواره با . موفقيت ايشان بيان شده است

ترس از آنروز بزرگ و ترس از مالقات با پروردگار . دلهره زيسته اند

ً محل امن و آسايش  آغوش گرم خانواده كه ظاهرا. و بازخواست وي

است، آنها را از ياد خدا غافل نكرد و سرگرم مشاغل غفلت انگيز 

از اينرو خداوند بر آنان منت گذاشت و از عذاب بسيار سختي . نشدند

اين . ا را مي شكافد و بداخل آنها نفوذ مي كند، نجاتشان دادكه بدنه

احسان بزرگ، بخاطر آن است كه همواره تقوا را رعايت نموده و خدا 

آنان بخوبي مي دانند كه اگر فضل و . ترسي را پيشه خود ساخته بودند

كرم خداوند شامل حال نشود، احدي با تكيه بر اعمال خويش به 

از دست عمل، بيش از اين كاري ساخته . تبهشت راه نخواهد ياف

نيست كه در پيشگاه خدا براي صاحب خويش، گواهي بدهد كه او تا 
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حد توان، دستورات خدا را اجرا نموده و اينك مستحق اكرام و 

  .١» بزرگداشت، مي باشد

  

  ترين بهشتي رتبه سخنان كم

جه ترين در كم«  :نقل مي كند كه فرمود از پيامبر خدا ابوسعيد

بهشت به انسان مومني اختصاص دارد كه مدتها بخاطر گناهانش در بند 

آتش بسر برده و پس از اتمام مدت مقرر، خداوند، درختي را بيرون از 

همينكه چشمش به آن درخت مي افتد، . دوزخ، برايش مجسم مي كند

: فرمايد خداوند مي. التماس مي كند كه او را به سايه آن منتقل كنند

به ذات : گويد مي. ه غير از آن، چيز ديگري درخواست نكنيبشرطي ك

خداوند دستور مي . ات سوگند چيز ديگري تمنا نخواهم كرد يگانه

دهد كه او را از دوزخ بيرون بياورند و به زير سايه آن درخت منتقل 

باشد  آنگاه، درخت ديگري كه عالوه بر سايه، داراي ميوه نيز مي. كنند

اين بار از خدا مي خواهد كه او را زير درخت . برايش مجسم مي شود

جديد، جاي دهد تا ضمن استفاده از سايه آن، از ميوه هايش نيز تناول 

. بشرطي كه چيز ديگري نخواهي : ً مي فرمايد خداوند مجددا. كند

ات سوگند غير از آن، چيز ديگري طلب  به ذات يگانه: ميگويد

                                                           
  .تفسير في ظالل القرآن ‐١
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را به زير آن درخت انتقال  دهد كه او خداوند دستور مي. كنم نمي

سپس قدري دورتر، درختي را كه عالوه بر سايه و ميوه، در زير . دهند

اين بار نيز عهد خويش را . آن، آب خنك نيز جريان دارد،مي نمايانند

ام  به سايه آن درخت، منتقل!   پرودگارا: گويد كند و مي فراموش مي

آب خنك جاري در زير كن تا ضمن استفاده از سايه و ميوه هايش از 

بشرطي كه بعد از آن، چيزي از من : خداوند مي فرمايد. آن، بياشامم

براي چندمين بار قول مي دهد كه چيز ديگري نخواهد . طلب نكني

وقتي به آنجا منتقل مي شود چشمش به دروازه هاي بهشت . خواست 

ا از هاي بهشت، جاي ده ت مرا نزد دروازه! بارالها: مي گويد. مي افتد

به دستور خداوند، او را در . دور، نعمتهاي درون آن را تماشا كنم

همينكه چشمش از دور، به . جوار دروازهاي بهشت قرار مي دهند

گردد كه با  نعمتهاي درون بهشت مي افتد، آنچنان شيفته و دلباخته مي

. اي از بهشت جاي دهد خواهد، او را در گوشه اصرار از خدا مي

. اين بهشت مال تو است. وارد شو!    ي من بنده: ايدفرم خداوند مي

غير از اين هم هر چه : فرمايد خداوند مي! اينها همه مال من؟: گويد مي

حتي خداوند خودش به او مي آموزد كه . خواهد طلب كن دلت مي

اينها و ده :فرمايد در پايان، خداوند مي. چه بخواهد و چگونه بخواهد

  . برابر آن، مال تو
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س از ورود به بهشت دو تن از همسرانش با اين جمالت زيبا به و پ

ستايش ‹» اَلحمد هللاِ الَّذي اّحياك لَنا و اَحيانا لَك«: استقبالش مي روند

اين بهشتي تازه .  ) مر خدايي را كه تو را براي ما و ما را براي تو آفريد

غافل وارد، فكر مي كند بزرگترين مقام بهشت را بدست آورده است، 

. از اينكه در كمترين و پايين ترين درجه ي بهشت قرار گرفته است

همچنين كمترين و آسانترين عذاب دوزخ، عبارت از پوشاندن دو 

  . ١» كفش آتشين است كه در اثر آن، مغز سر بجوش مي آيد

زماني كه انسان با چنين بخشش عظيمي از جانب خداوند نسبت به 

بر مي خورد، به راحتي مي تواند ميزان  يكي از مومنان رده ي پايين،

. لطف و كرم خداوند را نسبت به بندگان مقرب دربارش حدس بزند

هم چنين  از كمترين عذاب دوزخ كه پوشانيدن دو كفش آتشين 

ترين  است و مغز سر را بجوش در مي آورد، مي توان در مورد شديد

  . عذاب دوزخ، حدس زد

أعددت لعبادي »  :فرمايد د ميبه نقل از خداون پيامبر اسالم
الحين ما ال عينٌ رشَر الصلي قَلْبِ بو الَ خَطَرَ ع تعمو ال  أُذُنٌ س أَت « .  

                                                           
  .مسلم ‐١



  
  
  
  
  
  
  
  آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                    92  

)  بعد از مرگ(من براي بندگان شايسته و نيكوكارم : ترجمه

نعمتهايي آفريده ام كه تاكنون نه چشمي آنها را ديده و نه گوشي آنها 

  . ان كسي آمده استرا شنيده و نه در گم

اين فرمايش خداوند در مورد عذابي كه براي بندگان نافرمان 

يعني عذابي كه نه چشمي آنرا . ،تدارك ديده است، نيز صدق مي كند

  .ديده و نه گوشي شنيده و نه در قلب كسي خطور كرده است

  

  اعالم رضايت هميشگي خداوند از بهشتيان 

خداوند : كند كه فرمود نقل مي خدري از آنحضرت ابو سعيد

آنها پاسخ  ) اي بهشتيان(   »   !    يا أهل الجنة« : خطاب به بهشتيان مي گويد

آيا از من راضي هستيد؟ : فرمايد خداوند مي»  لبيك« :  دهند مي

چرا راضي نباشيم؟ در حالي كه انواع نعمتها را در اختيار ما : گويند مي

خواهيد به شما بدهم؟  بهتر از آنرا مي: خداوند مي فرمايد. قرار داده ايد

مگر چيز بهتري وجود دارد كه شما به ما نداده باشيد؟ : گويند آنها مي

از اين پس من براي هميشه از شما اعالم رضايت : خداوند مي فرمايد

  . ١» و هيچگاه ناراض نخواهم شد. مي كنم

                                                           
  . مسلم ‐١
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 اين اعالم رضايت براي كساني خواهد بود كه در دنيا نفس خويش

را مهار نموده و در مصيبتها شكيبا بوده اند و در مقابل قضاي الهي، تن 

آنان اين حقيقت را بخوبي درك كرده بودند كه . به رضا داده بودند

عبوديت و بندگي، چيزي غير از تسليم در مقابل دستورات خدا نيست 

بنابراين ،انواع مشكالت را در راه اهللا با جان و دل پذيرفتند، تا . 

اينك وقت آن رسيده كه بهاي . شنودي خدا را بدست آورندخو

زحمتهاي خويش را دريافت كنند و كلمه زيبائي را كه عمري بخاطر 

آن، در عبادت بسر برده و مصيبتها را تحمل كرده و از عزيزترين 

كسان خود براي بدست آوردن آن، چشم پوشي كرده اند، از جانب 

ز اين آرزوي قلبي آنها را با اين خداوند ني. پروردگار خويش بشنوند

أحل َعلَْيكُم فال أسخط عليكم بعده «  :جمالت زيبا برآورده مي سازد

با شنيدن اعالم رضايت هميشگي از جانب خداوند، چنان »  أبداً

آرامشي به آنان دست مي دهد كه بعد از آن، جائي براي هيچگونه 

از فرجام بد و ترس ترس از نفاق و ترس . ترس و دلهره باقي نمي ماند

چنانكه با خاطري آسوده، . همگي خاتمه مي يابند.... از عذاب دوزخ و

ما پيش از اين، در ميان ‹. ١َهلنَا مشْفقينَ        أ            إِنَّا كُنَّا قَبلُ في : مي گويند

   ).     مي ترسيديم)  از اين روز( خانواده خود، سخت 

                                                           
  .سوره طور ‐١
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  . ماني و نعمتهاي جاويدان استبهشت محل سرور و شاد

  

  :لحظه ديدار با پروردگار

بعد از اينكه «    :  فرمود كند كه آنحضرت نقل مي صهيب

شوند و در آن استقرار مي يايند، خداوند  بهشتيان وارد بهشت مي

آيا دوست داريد اضافه بر آنچه كه به شما : خطاب به آنها مي گويد

شما روي ما را !   پرودگارا: خواهند گفتداده ام، بدهم؟ آنها در پاسخ 

سفيد كردي و از آتش سوزان دوزخ نجات دادي و وارد بهشت 

آنگاه ! مگر چيزي باقي مانده است كه به ما نداده باشي؟. ساختي

و آنها به تماشاي (  برداشته مي شود)  ميان خالق و مخلوق( حجاب 

شت برايشان هيچ يك از نعمتهاي به)  پردازند جمال پرودگار مي

  . ١»       محبوبتر از ديدار پرودگار نخواهد بود

  :آنها بدون اينكه اهللا را ديده باشند. آري

همه آنچه را در اختيار داشتند بخاطر اهللا و در راه اهللا از دست  �

 . دادند

حتي از پدر و مادر و همسر و فرزندان و كسان خويش بخاطر  �

 .اهللا بريدند

                                                           
  . مسلم
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 . تها را تحمل نمودنددر راه اهللا انواع مصيب �

در تنهايي از ترس اهللا اشكها ريختند و در نمازهاي طوالني  �

 . نيمه شب، پاهايشان ورم نمود

اينهمه به پيشگاه اهللا تقديم نمودند بدون اينكه او را ديده  �

 !باشند؛ پس زماني كه او را ببينند چه حال و احساسي خواهند داشت؟

ز تماشاي جمال پرودگار وجود ً نعمتي بهتر و محبوبتر ا   يقينا

  .نخواهد داشت

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                    96  

  غوغاي دوزخيان

ِالُوا النَّارص مإِنَّه ا بِهِمبرْحالَ م كُمعم مقْتَحم جذَا فَوه  ْلقَالُوا ب
قَدم  قَالُوا ربنَا منْ  ُ أَنْتُم الَ مرْحبا بِكُم أَنْتُم قَدمتُموه لَنَا فَبِئْس الْقَرَار

وقَالُوا ما لَنَا الَ نَرَى رِجاالً كُنَّا  لَنَا هذَا فَزِده عذَابا ضعفًا في النَّار
 ُ بصارأَاتَّخَذْنَاهم سخْرِيا أَم زاغَت عنْهم االَ ِ نَعدهم منْ األَشْرَار

  إِنَّ ذَلك لَحقٌّ تَخَاصم أَهلِ النَّارِ

هنگامي كه رؤساي كفر، پيروان خود را مي بينند ( : ترجمه

  :)گويند مي

. اين گروه انبوه بر اثر فشار و زور خود را به ميان شما مي اندازند

. شوند آنان با آتش دوزخ سوخته مي. خوش نيامدند و خوشي نبينند

بلكه شما خوش نيامديد و خوشي نبينيد چرا كه :مي گويند) پيروان(

وه چه مقر و . كه چنيني جايي را بهره ي ما كرديداين شما بوديد 

هر كس چنين جايگاه و ! پرودگارا: و مي گويند. جايگاه بدي است

عذابي را نصيب ما نموده است عذاب او را در آتش دوزخ چندين 

ما چرا كساني را نمي بينيم كه در دنيا ايشان را : مي گويند. برابر گردان

ساب مي آورديم؟ آيا ما ايشان را حقير و از زمره بدان و بدكاران به ح

كرديم و يا اينكه چشمان ما ايشان را  ناچيز گرفته بودمي و مسخره مي
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اين يك واقعيت است و قطعاً نزاع و سخنان خصمانه . نمي توانند ببينند

  . دوزخيان با يكديگر خواهد بود
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  غوغا بعد از دميدن در صور

   ي زجرَةٌ واحدةٌ فَإِذَا هم ينْظُرُونَفَإِنَّما ه : فرمايد خداوند مي
هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنْتُم بِه    وقَالُوا يا ويلَنَا هذَا يوم الدين

منْ   احشُرُوا الَّذينَ ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانُوا يعبدونَ  تُكَذِّبونَِ
فَاه ونِ اللَّهيمِدحالْج رَاطإِلَى ص موهد  َئُولُونسم مإِنَّه مفُوهقو  

وأَقْبلَ بعضُهم   بلْ هم الْيوم مستَسلمونَ  ما لَكُم لَا تَنَاصرُونَ
ا قَالُو  قَالُوا إِنَّكُم كُنْتُم تَأْتُونَنَا عنِ الْيمينِ  علَى بعضٍ يتَساءلُونَ
وما كَانَ لَنَا علَيكُم منْ سلْطَانٍ بلْ كُنْتُم قَوما   بلْ لَم تَُكونُوا مؤْمنينَ

فَأَغْوينَاكُم إِنَّا كُنَّا    فَحقَّ علَينَا قَولُ ربنَا إِنَّا لَذَائقُونَ  طَاغينَ
إِنَّا كَذَلك نَفْعلُ   رِكُونَفَإِنَّهم يومئذ في الْعذَابِ مشْتَ  غَاوِينَ

       .  ١إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستَكْبِرُونَ  بِالْمجرِمينَ
سر از گور بدر ( تنها يك صدا خواهد بود و به ناگاه آنان : ترجمه

و ! (روز جزا استاين !  واي بر ما : مي نگرند و خواهند گفت)  آورده و

اين روز داوري و حسابرسي است همان روزي ) به آنها گفته مي شود

)  دهد فرشتگان دستور مي خداوند به (   .ناميديد كه در دنيا دروغش مي

آنان، به همراه )  پيشه كفر(  اند، همراه با همسران  كساني را كه ستم كرده

                                                           
  ٣٥‐١٩الصافات آيه   ١
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هر چه را پرستش (ا آوري كنيد غير از خد پرستيده اند، جمع آنچه مي

پرستيده اند، آنگاه آنان را به ) كرده اند، همه را يكجا گرد آوريد مي

اي (     . نان را نگه داريد كه بايد بازپرسي شوندآ. دوزخ راهنمايي كنيد

ً  دهيد؟ بلكه آنان امروز كامال شما چرا يكديگر را ياري نمي)    مشركان

ي كنند و همديگر را بعضي رو به بعضي م. مطيع و تسليم اند

شما آمديد : مي گويند)  به مستكبران    مستضعفان(  بازخواست مي نمايند

: گويند مي)  آنها در پاسخ(   . و از راه دلسوزي به زور ما را گمراه كرديد

ما كه هيچگونه سلطه و قدرتي بر شما . ايمان بوديد بلكه خودتان بي

پس عذاب . افرماني بوديدبلكه خودتان مردمان سركش و ن. نداشتيم 

ما . پرودگارمان گريبان گير هر دوي ما شد و بايد آن را بچشيم

در نتيجه آنان در . خودمان گمراه بوديم و شما را هم گمراه كرديم

چرا  ( . كنيم ما اينگونه با بزهكاران رفتار مي. اند عذاب، با هم و مشترك

ي ديگر نيست، بزرگي شد جز خدا معبود وقتي بدانان گفته مي)      كه

پرستي را  ديدند كه يكتا خويش را باالتر از آن مي. (نمودند مي

  ).بپذيرند

شهيد بزرگوار اسالم؛ سيدقطب در ذيل اين آيات در تفسير خويش 

به صداي مهيب و رعد آسا كه در يك چشم به هم زدن سر : مي گويد

بخاطر آن است كاربرد اين واژه در اينجا . مي گويند»  زجره»  داده شود

    فَإِذَا هم ينْظُرُونَ              كه شدت، هول و هراس آنروز را بيشتر جلوه دهد 
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ناگهان و بدون اطالع قبلي و حتي بدون احضاريه، گردهم آمده و 

واي بر ما  يا ويلَنَا هذَا يوم الدين  : گويند بهت زده مي نگرند و مي

  ١!مگر قيامت بر پا شد؟

در همان حال وحشت و سرگرداني، صدايي از غيب، گوششان را 

اين . آري هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنْتُم بِه تُكَذِّبونَِ : نوازش مي دهد

همان روز فصل و جدايي ميان حق و باطل است كه شما آنرا قبول 

. كنند ، مالمت و سرزنش يكديگر مي سپس شروع به پرخاش. نداشتيد

و هر يكي براي فرار از بازخواست و مواخذه و مجازات، سعي دارد 

ولي ! كه جرم خود را  به گردن ديگران بيندازد و خود را تبرئه كند

اينجا دنيا نيست كه اگر اتهامي متوجه كسي شد، به . كور خوانده است

راحتي خود را از آن، تبرئه كند و از مجازات دادگاه نجات يابد و 

  . جاي خود به دام اندازدديگران را ب

إِنَّا كَذَلك نَفْعلُ : در ادامه آيات، خداوند مي فرمايد
  إِنَّهم كَانُوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّا اللَّه يستَكْبِرُونَ  بِالْمجرِمينَ

اگر در دنيا به آنها . ما با مجرمان اينگونه رفتار مي كنيم: ترجمه

معبودي بحق جز پرودگار يكتاي عالم وجود ندارد، : گفته مي شد

  .انكار و استكبار مي نمودند

                                                           
  في ظالل القرآن  ١
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 هيچ قانون و دستوري جز شريعت رسول اهللا: و اگر گفته مي شد

بازهم تكبر و ابا مي ورزيدند و اگر گفته . قابل پذيرش و اجرا نيست

نبايد جز در پيشگاه حق، در برابر كسي ديگر سر تسليم فرود . مي شد

كاش به . آورد و كرنش كرد بازهم نمي پذيرفتند و تكبر مي كردند

همين بسنده مي كردند، اما آنها پا فراتر نهاده و داعيان  حق را همواره 

هدفشان از اين كار، . تهديد، شكنجه، تبعيد و اعدام مي نمودند

از سر راه بود، تا ديگران در برابر آنها سر تسليم ) داعيان(برداشتن آنها 

و در مقابل انواع . رود آورند و خيلي راحت به استثمار كشيده شوندف

آنها مي خواستند كه انسانها بجاي . ستم، مهر سكوت بر لب بگذارند

  . اطاعت از پروردگارشان، از آنها اطاعت كنند

  

  :غوغاي دوزخيان در صحراي قيامت

ا كَانُوامو مهاجوأَزوا وينَ ظَلَمشُرُوا الَّذونَ احدبعونِ )22(ينْ دم
  ١وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُونَ)23(اللَّه فَاهدوهم إِلَى صرَاط الْجحيمِ

  :دهد يگانه حاكم مقتدر صحراي قيامت، به مامورانش دستور مي

                                                           
   ٢٢‐٢٣الصافات آيه   ١
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شُرُوااح  )فرشتگان، بي درنگ ستمكاران، مشركين ) گردآوريد

)  وع سنگ و بت چه از نوع انسانها و جنهاچه از ن( و معبودان باطل آنها 

  . را از ميان جمع برمي گزينند و احضار مي كنند

صحنه هولناك و در عين حال رقت انگيزي است، همگان برهنه و 

هيچ يك از آنان حتي در فكر نگريستن به . ختنه ناشده حشر شده اند

قضيه : فرمود    پيامبر. اندام برهنه ديگران نيست، تا چه رسد كه بنگرد

 .١» خيلي مهم تر از آن است كه آنها متوجه اعضاي يكديگر بشوند

اجتماع ميلياردي جنها و انسانها و ! خدا يا چه صحنه ي عجيبي است

  ! فرشتگان

بدون استثنا، از آدم تا آخرين انسان روي زمين،   انسانها،

م گرد همه با هم و در كنار ه.. قهرمانانشان، امراء و پادشاهانشان و 

چشمها خيره و مات، و قلبها تهي گشته است، مگر قلب و . اند آمده

برخي ،بينايي . ي كساني كه لطف خدا شامل حالشان شده است ديده

خويش و عده اي زبان و گويايي و گروهي حس شنوايي خود را از 

  . دست داده اند

خواهد فرياد  يكي با چشم مي بيند كه اوضاع آشفته است، مي

شنود، تا  و چيزي بگويد ولي از آنجا كه سخن ديگران را نميبرآورد 

                                                           
  متفق عليه  ١
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آن ديگري كه الل . بداند چه خبر است و چه بگويد، سكوت  مي كند

بيند كه چگونه عرقها  شنود، و مي و بي زبان شده، آه و فغان مردم را مي

از بدنها سرازيرگشته و )     با اندازه يك ميل(بر اثر پايين آمدن خورشيد 

خواهد فرياد برآورد و آه و  مي. ها را تا بنا گوش غرق ساخته استانسان

فغان سر دهد ولي زبانش ياري نمي دهدكه اين خود، عذابي ديگر 

  . است

زير دست و . كند شنود و احساس مي شخص نابينا همه چيز را مي

خورد، گاهي  از هر سو تنه مي. پاي ميلياردها انسان، لگدمال مي شود

. شود ت و گاهي بر چهره و گاهي بر شكمش وارد مياي بر پش ضربه

زند  همچنان در ميان انبوه جمعيت، حيران است و دست و پا مي

رب لم حشَرْتَني : زند رود، فرياد مي اش سر مي سرانجام حوصله
داراي چشم بودم، )  من در دنيا( ! پروردگارا(   ١أَعمى وقَد كُنْت بصيرًا

   )         !نمودي؟ ينا حشر چرا مرا ناب

اكنون چشم مي خواهي و از اينكه آنها را از تو گرفته اند، ! شگفتا

چرا در دنيا از دو چشم بينايت در تشخيص راه حق ! اعتراض مي كني

استفاده نكردي؟ چرا هنگامي كه داعيان راه خدا؛ تو را بسوي حق و 

                                                           
 ١٢٥طه ايه   ١



  
  
  
  
  
  
  
  آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                    104  

بر ادامه تكبر و  حقيقت فرا مي خواندند، از آنان اعراض مي كردي و

  غرور ات اصرار مي ورزيدي؟

اكنون وقت آن رسيده كه بخاطر آن كور شدنها و نديده گرفتن 

حق، پاداش به مثل داده شوي و براي هميشه از نعمت گرانبهاي بينايي 

   . ١كَذَلك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلك الْيوم تُنْسى  : محروم بماني

آيات من به تو رسيد و تو آنها )  نتيجه نافرماني( همين است : ترجمه

  .     امروز تو نيز همانگونه ناديده گرفته مي شوي. را ناديده گرفتي

  

  !اند گروهي كه وارونه حشر شده

زده شده بود،  كه از شنيدن اين خبر، شگفت يكي از ياران پيامبر

ر و صورت راه چگونه ممكن است انسان، وارونه بر روي س: گفت

همان خدايي كه انسان را توسط پاها به : فرمود برود؟ آنحضرت

حركت در مي آورد، قادر است كه در آنجا عده اي را با سرهايشان به 

پس بچشيد و ما ( . ٣ فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدكُم إِلَّا عذَابا .٢حركت درآورد

  ). هرگز چيزي جز عذاب را برايتان نمي افزائيم

                                                           
  ١٢٦طه آيه   ١
  .متفق عليه    ٢
  ٣٠نبأ آيه   ٣
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  دوزخيان، پوست و اعضاي بدن خويش را 

  كنند سرزنش مي

ويوم يحشَرُ أَعداء اللَّه إِلَى النَّارِ فَهم يوزعونَ : خداوند مي فرمايد
  ابِم مهلُودجو مهارصأَبو مهعمس هِملَيع ا شَهِدوهاءا جتَّى إِذَا مح

الُوا لجلُودهم لم شَهِدتُم علَينَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّه الَّذي وقَ كَانُوا يعملُونَ
     ) ٢١فصلت آيه .(أَنْطَقَ كُلَّ شَيء وهو خَلَقَكُم أَولَ مرَّةٍ وإِلَيه تُرْجعونَ

و روزي كه دشمنان خدا به سوي آتش دوزخ رانده : ترجمه

آيند،  هنگامي كه آنجا مي. شوند ورده ميشوند و بر لبه آن گرد آ مي

اند، گواهي  كرده گوشها، چشمها، و پوستهاي ايشان بر كارهايي كه مي

چرا بر عليه ما شهادت : گويند آنان به پوستهاي خود مي. دهند مي

داديد؟ پاسخ مي دهند كه خداوندي ما را به گفتار در آورده است كه 

در آغاز، شما را آفريده است و  او همه چيز را گويا نموده است و هم

  . ايد به سوي او برگردانده شده

: فرمايد روايتي نقل شده كه مي در صحيح مسلم از آنحضرت

روز رستاخيز، خداوند يكي از بندگان مجرم را بدينصورت بازخواست 

مگر تو را در دنيا عزيز نكردم؟ مگر به تو سروري ! فالني: مي كند

هيا نساختم و در اختيارت نگذاشتم؟ اسب، ندادم؟ و برايت همسري م
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. بلي: گويد به تو ندادم ؟ بنده در پاسخ مي)  امكانات رفاهي( .. شتر و 

يقين داشتي كه روزي با من : آنگاه خداوند مي فرمايد. قبول دارم

من به تو و پيامبرانت و به ! بارالها: مالقات خواهي كرد؟ مي گويد

م و پايبند نماز و روزه بودم، و از آنچه كتابهاي آسماني ات ايمان داشت

چندين .. كه به من عطا نموده بودي به مستضعفان انفاق مي كردم و 

اينجا : خداوند مي فرمايد. عمل  ديگر را كه انجام نداده،بر مي شمارد

اكنون از ) دست از دروغ گويي بر نمي داري(  ! در حضور من نيز 

مگر ! خود مي گويد يعني چهمرد با . وجود خودت گواه مي آوريم

  !أت مي كند عليه من گواهي دهد؟ كسي جر

شود و بجاي زبان، پوست،  آنگاه مهر سكوت بر دهانش زده مي

   ١.آيند دست و پا و ديگر اعضاي بدنش به سخن در مي

گويا اين طاغوت بزرگ در صدد است كه با دروغهايش ! شگفتا 

مي داد، اكنون در ميدان همانطوريكه در دنيا بندگان خدا را فريب 

غافل از اينكه خداوند، عالم به اسرار و درون ! محشر، خدا را بفريبد

   .٢يعلَم خَائنَةَ الْأَعينِ وما تُخْفي الصدور   انسانهاست 

  .ددان خداوند، نگاه دز دانه ي  چشمها و راز سينه ها را مي: ترجمه

                                                           
  مسلم   ١
  ١٩غافر آيه   ٢
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سلم نقل شده كه شبيه اين روايت، روايت ديگري در م

من : گويد از حال انسانيكه روز قيامت مي: تبسم فرمود آنحضرت

. جز اعترافات خويش، گواهي هيچ كسي را عليه خود قبول ندارم

سپس در حالي . باشد، از خودت گواه مي آوريم: فرمايد خداوند مي

و . ً كاتبين حضور دارند، مهر سكوت بر دهانش مي زنند كه كراما

آنها هر چه را كه مرتكب . ش را به سخن در مي آورنداعضاي بدن

بعد از اينكه زبانش را رها مي كنند، . شده اند، اعتراف مي كنند

من بخاطر آسايش . نفرين بر شما: خطاب به اعضاي بدنش مي گويد

  . ١شما در دنيا دست به هر كاري زدم

م أَلْسنَتُهم يوم تَشْهد علَيهِ:قرآن نيز به اين مطلب صراحت دارد
روزي كه زبانها، دستها و (  .٢وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانُوا يعملُونَ

و در جايي ديگر ).  پاهايشان گواهي مي دهند به آنچه كه كرده اند

چرا عليه ما : به پوست بدن و اعضاي خود مي گويند   : فرمايد مي

خدايي به سخن درآورد كه همه  ما را: گواهي داديد؟ آنها مي گويند

  .  آورد چيز را به سخن در مي

                                                           
  .مسلم  ١
  ٢٤آيه نور   ٢
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كرد روزي اعضاي بدنش كه  از همه به او نزديكتراند،  فكر نمي

أت نخواهد كرد       كسي جر: گفت با خود مي. عليه او گواهي بدهند

كند كه  هنوز هم همان آقا و تاجر و  خيال  مي. عليه من گواهي دهد

بيند، پوست ، گوشت ، دست  تا اينكه مي. صاحب پست و مقام است

چگونه . شود اند، باورش نمي وپا و ساير اعضاي بدنش به سخن درآمده

اند و پاهايم،  ممكن است دستهايم آنچه را كه لمس كرده و گرفته

اند، و شرمگاهم گناهي را كه  گناهي را كه بسوي آن قدم برداشته

زند و به  ، فرياد ميبا عصبانيت  !مرتكب شده است اعتراف كند؟

چرا گواهي داديد؟ آنها در پاسخ با لحني : گويد اعضاي بدنش، مي

  : گويند كه حكايت از بندگي و تواضع در پيشگاه خدا دارد، مي

ءي أَنْطَقَ كُلَّ شَيالَّذ أَنْطَقَنَا اللَّه .  

ما را خدايي به سخن در آورد كه همه چيز را به سخن در : ترجمه

  .آورد مي

ً در طول تاريخ، براي  اينجا در حالي كه قبال«: گويد قطب مي سيد

انسانها قدرت و حكومت خداوند بر جهان هستي منكشف شده و به 

آن پي برده بودند، اكنون پرده از حاكميت جديدي برداشته مي شود 

. »         كه بدان فكر نكرده بودند؛ حاكميت خداوند بر اعضا و اجسام آنان

د كه چگونه اعضاي بدنشان در تصرف خدا درآمده و از او مي بينن

  . كنند فرمان مي برند و بدستور  خدا عليه آنها اعتراف مي
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تسلط و حكومتي كه حتي خود آنان نظير آن را بر اعضاي خويش 

   ويوم يحشَرُ أَعداء اللَّه إِلَى النَّارِ فَهم يوزعونَ. نداشته و ندارند

شوند و بر  روزي كه دشمنان خدا به سوي آتش رانده مي :ترجمه

  .شوند لبه آن گرد آورده مي

صحنه عجيب و هول انگيزي است كه در آن، قدرت و تسلط 

مجرمان از . خداوند بر اعضا و جوارح بشر به نمايش گذاشته مي شود

اند دشمنان  شوند كه اينان عاليم خاصي كه در چهره دارند شناخته  مي

همه با هم و در كنار هم گردآوري شده و بسان گله هاي گوسفند ! اهللا

سوق داده مي شوند و در فاصله چند متري آتش،  بسوي آتش دوزخ 

ً كسي آنها را به  گواهاني كه قبال. گردند متوقف شده، محاسبه مي

قدرت تكلم از زبانها . خيزند آورد براي  شهادت بر مي حساب نمي

در دنيا دروغ . خن گفتن آنها نيازي نيستديگر به س. گردد سلب مي

  .. فراوان گفتند، استهزا كردند و 

اينك وقت آن فرا رسيده كه گوشها، چشمها و پوست بدن و 

دست و پا به اطاعت پروردگار خويش لب به سخن بگشايند و پرده از 

آنان به گمان خود، گناهان را  دور . كردار زشت صاحبان خود بردارند

كردند كه  و بندگان خدا انجام مي دادند، و خيال مياز چشم خدا 

خداوند از نيت هاي پليد و اعمال زشت شان اطالعي ندارد، ولي 

توانستند گناه خود را از ديد چشم ، گوش و پوست و ساير  نمي
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اعضاي خود، بپوشانند، زيرا چنين چيزي  ممكن نبود، چراكه اينها، 

چه نيروي شگفتي و چه . اجزاي غير قابل انفكاك بدن مي باشند

كه انسان را، حتي در مقابل اعضاي بدن خودش ناتوان ! تصرف عجيبي

   ١.و زبون مي گرداند

  ي آتش دوزخ غوغا هنگام مشاهده

ولَو تَرَى إِذ الظَّالمونَ موقُوفُونَ عنْد ربهِم : فرمايد خداوند مي
لَ يضٍ الْقَوعإِلَى ب مضُهعب رْجِعرُوا يتَكْبينَ اسلَّذفُوا لتُضْعينَ اسقُولُ الَّذ

قَالَ الَّذينَ استَكْبرُوا للَّذينَ استُضْعفُوا أَنَحنُ  لَولَا أَنْتُم لَكُنَّا مؤْمنينَ
وقَالَ الَّذينَ  صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنْتُم مجرِمينَ

رُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ اسارِ إِذْ تَأْمالنَّهلِ وكْرُ اللَّيلْ مرُوا بتَكْبينَ اسلَّذفُوا لتُضْع
بِاللَّه ونَجعلَ لَه أَنْدادا وأَسرُّوا النَّدامةَ لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنَا الْأَغْلَالَ 

 ). ٣٣سبا (  يجزَونَ إِلَّا ما كَانُوا يعملُونَ في أَعنَاقِ الَّذينَ كَفَرُوا هلْ

ديدي آن زماني كه ظالمان در پيشگاه  اي كاش مي: ترجمه

همه با يكديگر در . اند نگاه داشته شده)  براي حساب(   پروردگارشان 

. اندازد اند و هر يك گناه خود را بر گردن ديگري مي گفتگو

اگر شما : گويند ران و باالدستان ميمستضعفان و زير دستان به مستكب

مستكبران هم . آورديم ما ايمان مي)       كرديد و ما را گمراه نمي (   نبوديد

                                                           
  . في ظالل القرآن   ١
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مگر ما شما را از آن هدايتي كه نزد شما آمده : گويند به مستضعفان مي

داشتيم، بلكه تبليغات مكارانه شما در شب و روز سبب شد كه  بود، باز

داديد كه  در آن هنگامي كه شما به ما دستور مي. يمما از هدايت باز مان

خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازهايي را براي او قرار دهيم و 

بدانگاه كه . دارند پشيماني خود را پنهان مي)    سرانجام هر دو گروه( 

كنند و ما غل و زنجيرها را به گردن كافران  عذاب را مشاهده مي

اند داده  كرده ن جزائي جز كارهايي كه ميآيا به آنا. اندازيم مي

  شود؟  مي

يقُولُ الَّذينَ سازند زيردستان بينوا، رهبران خويش را متهم مي
   استُضْعفُوا للَّذينَ استَكْبرُوا لَوال أَنْتُم لَكُنَّا مؤْمنينَ

 .آورديم ً ما ايمان مي كرديد، يقينا اگر شما نبوديد و ما را گمراه نمي

زيردستان، مسئوليت اين بازخواست خطرناك و «: گويد سيدقطب مي

و . توقف نكبت بار ايستگاه محشر را به گردن مستكبران مي اندازند

شما باعث ايجاد اينهمه فالكت و بدبختي «    : ً به آنها مي گويند مستقيما

  . »  براي ما شديد

كه هيچ گونه  زيرا مي دانند: اكنون بي پرده با آنها سخن مي گويند

ولي در دنيا همواره خود را . كند خطري از جانب آنها تهديدشان نمي

در مقابل زورگويان، ضعيف و ناتوان احساس مي كردند و سرتسليم 
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فرود مي آورند و آزادي، كرامت و بينش خدادادي خود را 

اما اكنون آنها در . فروختند و غالم حلقه بگوش آنان مي شدند مي

بسر مي برند، جايي كه از ارزشهاي مادي و زورگوييها صحراي قيامت 

بينند، از  و از طرفي خود را مواجهه با عذاب دردناك مي. خبري نيست

لَوال أَنْتُم : گويند اينرو بدون كوچكترين واهمه اي به زورگويان مي
به  مستكبران كه خود ).اگر شما نبوديد، ما ايمان مي آورديم(. لَكُنَّا مؤْمنينَ

سرنوشت مشابه و چه بسا بدتري گرفتاراند، سخت از اين گستاخي 

قَالَ : زيردستان خود به خشم مي آيند و با ناسزاگويي پاسخ مي دهند
الَّذينَ استَكْبرُوا للَّذينَ استُضْعفُوا أَنَحنُ صددنَاكُم عنِ الْهدى بعد إِذْ 

   نَجاءكُم بلْ كُنْتُم مجرِمي

مگر ما شما را از راه : مستكبران به مستضعفان مي گويند: ترجمه   

  . بلكه خودتان گمراه بوديد. هدايت باز داشتيم؟ خير

چون سعي . مي آرايند»  هدايت«  دفاعيات خود را با واژه هاي زيباي 

اين ) دنيا(دارند خود را از نتيجه مسئوليت كار، برهانند در آنجا 

زشي نداشتند، نه تنها آنها را شايسته مشورت و نظر مستضعفان هيچ ار

اگر احياناً . خواهي نمي دانستند، بلكه اصالً آدم به شمار نمي آوردند

ولي امروز كوره ! اعتراضي  مي كردند، به اعتراضشان توجهي نمي شد

مستكبران را . هاي دوزخ كه شعله هاي آتش از آن زبانه مي كشد
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شده اند اينگونه به اعتراض زيردستانشان اندكي نرم ساخته كه حاضر 

أَنَحنُ صددنَاكُم عنِ الْهدى : گوش فرا دهند و در پاسخ آنها بگويند
اگر اين ماجرا در دنيا رخ مي داد، .  بعد إِذْ جاءكُم بلْ كُنْتُم مجرِمينَ

اخي ً مستضعفان در گوشه اي ِكز كرده و به خود اجازه چنين گست يقينا

ولي اينك آنها در سراي آخرت بسر مي برند، جائيكه ! را نمي دادند

بيمهاي دروغين ،جايشان را به بيمهاي واقعي داده و ارزشهاي پوشالي  

اينك وقت آن . و ساختگي جايشان را به ارزشهاي حقيقي سپرده اند

بنابراين . است كه چشمها باز شود و رازهاي نهفته آشكار گردد

يمت مي شمارند، سخن گفتن را بر سكوت، ترجيح ،فرصت را غن

دهند و تمامي برنامه ها و نيرنگهاي مستكبران را كه براي جلوگيري  مي

از راه حق و تقويت باطل، انجام داده بودند و فحشا و منكراتي را كه 

بخاطر بيراهه كشيدن هر چه بيشتر مردم، گسترش داده بودند، بازگو 

ينَ استُضْعفُوا للَّذينَ استَكْبرُوا بلْ مكْرُ اللَّيلِ وقَالَ الَّذ  :كنند مي
   والنَّهارِ إِذْ تَأْمرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّه ونَجعلَ لَه أَنْدادا

بلكه شما شب و روز، مكارانه . خير: مستضعفان مي گويند: ترجمه

  و با خدا شريك  مشغول بوديد و ما را دستور مي داديد كه كفر كنيم

  .قايل بشويم
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  جدال بيهوده

در نهايت، هر دو گروه به اين نتيجه مي رسندكه مجادله و گاليه 

به حال هيچ يك از آنها سودي ندارد و هر كدام بايد گرفتار مكافات 

گروه مستكبر، عالوه بر بار سنگين زشت كاريهاي . عمل خويش شود

زيردستان . تان خودهم باشندخود، بايد پاسخگوي گمراه نمودن زيردس

چون از يك طرف . مستضعف نيز سرنوشت مشابهي خواهند داشت

بخاطر گناهانشان بايد مكافات شوند و از طرف ديگر بخاطر پيروي 

كوركورانه از مستكبران و گوش به فرمان بودن آنها نيز بايد مجازات 

اند،  گفتني است  به جهت اينكه آنها مستضعف و ناتوان بوده. گردند

چون خداوند، به آنان نعمت آزادي و . رعايت حالشان نخواهد شد

بينش عطا فرموده بود، ولي آنها شخصيت خويش را نابود ساختند و 

نعمت آزادي را از دست داده، تن به بردگي سپردند و بينش و بصيرت 

ترين نوعِ  در نتيجه، هر دو گروه بايد با سنگين. خود را فروختند

آنها زماني كه عذاب را با چشم سر مشاهده . شوند مجازات روبرو

        :فشارد كنند بغض گلويشان را مي مي

 ذَابا الْعأَوا رةَ لَمامرُّوا النَّدأَسو    )كنند ندامت خويش  سعي مي

  ! )را پنهان كنند

غم و اندوه،  درونشا نرا مي آزارد ولي قادر نيستند آنرا به زبان 

وه بر آن، عذابي بس دشوار و دردناك آنها را در بر عال. بياورند
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غل و زنجير نيز به ( وجعلْنَا الْأَغْلَالَ في أَعنَاقِ الَّذينَ كَفَرُوا:گيرد مي

  ). گردن آنها انداخته مي شود

بدينصورت رازهاي نهفته ي هر دو گروه، آشكار گرديد و نتيجه 

ظالم بوده اند؛ آن يكي  اين شد كه هم مستكبران و هم مستضعفان،

بخاطر زورگويي، استثمار و گمراه نمودن ديگران و اين يكي بخاطر 

تنزل از مقام واالي انساني خويش و عدم بهره گيري از آزادي و بينش 

بدينجهت هر . خدادادي و تسليم شدن در مقابل زروگويان و متجاوزان

ين است پاداش دو، با هم و در كنار هم در عذاب بسر خواهند برد و ا

  . ١كرداري كه انجام داده اند

  

  شود آتش نزديك آورده مي

  الذِّكْرَى أَنَّى لَهانُ وتَذَكَّرُ الْإِنْسي ذئموي نَّمهبِج ذئموي جِيءو 
ولَا  فَيومئذ لَا يعذِّب عذَابه أَحد يقُولُ يا لَيتَني قَدمت لحياتي

دأَح ثَاقَهقُ ووثي٢٤فجر آيه (. ٢ (  
در آن ).  و نشان دهند(  در آن روز دوزخ را حاضر آورند: ترجمه

ولي چنين به خود آمدني، كي سودي به . آيد روز انسان به خود مي

                                                           
  .   في ظالل القرآن  ١
  ٢٤فجر آيه   ٢
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)  چيزي( اي كاش براي زندگي خود : حال او دارد؟ خواهد گفت

ي بسان عذاب خدا به در آن روز هيچ كس عذاب. پيشاپيش مي فرستادم

  . او نمي رساند

نقل كرده كه  امام مسلم در صحيح خود، روايتي از آنحضرت

يؤتي بالنّار يومئذ لها سبعون ألف زمامٍ و مع كُلِّ زمام «:مي فرمايد
  .١» سبعون ألف ملَك يجرُّونها

ك آتش دوزخ را در حاليكه هفتاد هزار افسار دارد و هر ي: ترجمه

  . آورند از آنها بدست هفتاد هزار فرشته كنترل مي شود، مي

  

  آرزوي بازگشت به دنيا براي انجام اعمال نيك

انسان مجرم، با صحنه هاي هولناكي در دوزخ ،مواجه  مي شود كه 

آتش آن، توسط چندين ميليون فرشته، كنترل مي گردد و بسان حيوان 

 رموده رسول اكرمدرنده اي مي غردو از خالل شعله هايش، بف

موجودي وحشتناك كه داراي گردن بسيار بلند و چشماني تيز بين و 

من «  :گوش شنوا و زبان گويا، مي باشد، سر بر مي آورد و مي گويد

  : براي بلعيدن سه گروه، ماموريت دارم

  . ـ كسانيكه براي خداوند شريك گرفته اند ١

                                                           
  .مسلم  ١
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  .ـ متمردين و ستيز ندگان با حق ٢

  .١ران و مجسمه سازانـ تصويرگ ٣

كشد و  با ديدن چنين صحنه هاي تكان دهنده و هولناك، فرياد مي 

 يا لَيتَني قَدمت لحياتي: بازگشت به روزهاي دنيا را آرزو مي كند

را » حيات« كلمه )  اي كاش براي زندگيم چيزي جلو مي فرستادم(   

آخرت است نه آنچه  مطلق آورده، زيرا در واقع، زندگي همان حيات

أَو تَقُولَ حينَ تَرَى الْعذَاب .آنرا در دنيا زندگي و حيات پنداشته بود
   .٢لَو أَنَّ لي كَرَّةً فَأَكُونَ منَ الْمحسنينَ

وقتي عذاب را مي بيند، مي گويد اي كاش راه بازگشتي : ترجمه

  .آمدم وجود مي داشت تا من در زمره نيكوكاران در مي

اين آرزوئي است بيهوده كه هرگز : گويد هيد سيد قطب ميش

برآورده نخواهد شد، زيرا پس از پايان زندگي دنيا، بازگشت و 

ً  هم اينك كه شما در سراي عمل هستيد، يقينا. رجوعي در كار نيست

تنها فرصت گرانبها را در اختيار داريد كه پس از سپري شدن، دوباره  

در مورد آن، با سرزنش و توهين،  تكرار نخواهد شد و بزودي

                                                           
  .ترمذي با تحسين ارناووط   ١
  ٥٨زمر آيه   ٢
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جاءتْك آياتي فَكَذَّبت بِها واستَكْبرْت  بلَى قَد:بازخواست خواهيد شد
  .١وكُنْت منَ الْكَافرِينَ

من به تو رسيد ولي تو ) قدرت(آيات و نشانه هاي . آري: ترجمه

  .ديآنها را دروغ پنداشتي و استكبار نموده از جمله كافران بو

  

  بر گذشته اظهار پشيماني 

انسان مجرم ،زماني كه انواع عذابها ي موعود را  در آنجا با چشم 

كند از شدت حسرت و ندامت،  سر مي بيند و از نزديك لمس مي

كند اي  اينجاست كه آرزو مي. گيرد انگشتان دست خود را گاز مي

صالح خدا كاش سربازي از سربازان خدا يا حداقل بنده اي  از بندگان 

سرانجام، چون همه چيز را تمام شده مي بيند، لب به اعتراف . مي بود

ويوم . كند مي گشايد و انگيزه گمراهي خود را اينگونه بيان مي
يا  يعض الظَّالم علَى يديه يقُولُ يا لَيتَني اتَّخَذْت مع الرَّسولِ سبِيلًا 

ي لَمتَنلَتَى لَيييلًا  وذْ فُلَانًا خَلأَتَّخ  ْإِذ دعنِ الذِّكْرِ بي عأَضَلَّن لَقَد
  ). ٢٩فرقان (. جاءني وكَانَ الشَّيطَانُ للْإِنْسانِ خَذُولًا

و در آن روز ،ستمكار، هر دو دست خويش را از شدت : ترجمه

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

                                                           
  .في ظالل القرآن   ١
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. گرفتم اي كاش من فالني را به دوستي نمي. بر مي گزيدم)  بهشت را

شيطان براي انسان . بعد از آنكه قرآن بدستم رسيده بود، مرا گمراه كرد

  . بسيار خوار كننده است

سكوتي بر همه جا : سيد قطب؛ در ذيل آيات فوق مي نويسد

مان فرياد اسف بار و ناله هاي غم انگيزش رو به آس. حكمفرماست

نحوه تعبير و آهنگ مخصوص آيات، موقف را طوالني تر و . است 

شنونده، خود را در غم   اثرش را عميق تر مي نمايد، طوريكه خواننده و

ويوم يعض الظَّالم علَى  !و اندوه و ندامت او شريك احساس مي كند
هيدي .) يا  ، چون يكي كافي نيست،)هر دو دستش را گاز ميگيرد

يا اينكه ندامت را در . ممكن است هر بار يكي را پس از ديگري

آنگاه با عصبانيت، هر دو را با هم . دستانش احساس و مجسم مي كند

كه  اين حركت ،بيانگر حالت . در دهان فرو برده ، گاز مي گيرد

يقُولُ يا لَيتَني  .رواني و دروني انسان، هنگام خشم و غضب است
 بِيالاتَّخَذْتولِ سالرَّس عم) . اي كاش راه پيامبر را در پيش گرفته

پيامبري ). بودم و هيچگاه دامنش را رها نمي كردم و بيراهه نمي رفتم

كه ديروز رسالتش را قبول نداشت و بعيد ميدانست كه خداوند چنين 

. فُلَانًا خَلياليا ويلَتَى لَيتَني لَم أَتَّخذْ     كسي را بعنوان پيامبر بفرستد
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واژه فالن، داللت بر فرد غير معين دارد تا شامل همه كساني باشد كه 

  . مردم را از راه خدا و پيروي پيامبران ،باز داشته اند

يناءإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بي عأَضَلَّن لَقَد  او مرا از راه قرآن منحرف

وكَانَ  . ونين شيطانمعلوم نيست او شيطان بود يا از معا. ساخت
حقا كه شيطان همواره در صدد رسواكردن  الشَّيطَانُ للْإِنْسانِ خَذُوال

انسان است تا او را در چنين موارد حساس و خطرناك، شرمنده و 

  . ١سرافكنده كند

  

  ي اعمال مشاجره و غوغا هنگام  تحويل نامه

فَي هالمبِش هتَابك ينْ أُوتا مأَموهتَابِيك أُوت ي لَمتَنا لَيقُولُ ي 
هابِيسا حرِ مأَد لَمو اةَ  ييالْقَاض ا كَانَتتَهلَي هيالنِّي ما أَغْنَى عم 

هيلْطَاننِّي سع لَكه فَغُلُّوه خُذُوه لُّوهص يمحالْج ثُم  يف ثُم
عبا سهعلَةٍ ذَرلْسسلُكُوها فَاساعرونَ ذ ) ٣٢ـ  ٢٥: الحاقه .(  

شود؛  داده مي           و اما كسي كه نامه اعمالش به دست چپش : ترجمه

و هرگز ! اي كاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمي شد: مي گويد

اي كاش پايان بخش عمرم، همان ! نمي دانستم كه حساب من چيست

. مرا سودي نبخشيد و به درد من نخورددارايي من ، . مرگ بود و بس

                                                           
  .في ظالل القرآن  ١
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او را بگيريد ) :خداوند به فرشتگان مي گويد( .قدرت من از دست برفت

سپس . سپس او را به دوزخ بيندازيد. و به غل و بند و زنجيرش كشيد

  .او را با زنجيري ببنديد و بكشيد كه هفتاد ذراع درازا دارد

ممتد و آهنگي  موقفي  طوالني و حسرتي: گويد سيد قطب؛ مي 

سياق آيات به نحوي ترتيب داده شده .  اميد كننده است انگيز و نا رقت

اي كه شنونده  به گونه. دهد تر جلوه مي است كه موقف را طوالني

كند پاياني در كار نيست و اين درد و رنج را نهايتي نخواهد  گمان مي

  . بود

است كه به  ي ارائه مواقف و اين خود از شگفتيهاي قرآن در نحوه

تناسب تاثيري كه مي خواهد بگذارد، صحنه هائي را طوالني و برخي 

ي  را كوتاه، جلوه مي دهد، چنانكه در آيات فوق برآنست كه صحنه

حسرت انگيز و درد و رنجي را كه در پي دارد خاطر نشان كند و آن 

چنانكه مي بينيم با آهنگ . را بصورت شفاف به نمايش بگذارد

به لحظه، صحنه طوالني تر مي شود و آن انسان  مخصوص، لحظه

ي  كرد، و نامه در اينجا حضور پيدا نمي! بيچاره آرزو مي كند اي كاش

و اي . دانست اعمال خود را بدست نمي گرفت و حساب خود را نمي

يافت و وجودش براي هميشه ناپديد  همه چيز خاتمه مي! كاش

يا گردآوري نموده و بدان بيند، آنچه را كه در دن و چون مي. گشت مي

كرد، اينك هيچگونه سودي بحالش ندارد؛ با تأسف  افتخار مي
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قدرت و حكومتم از دست . مال و ثروتم برايم كاري نكرد: گويد مي

نه مال و ثروت باعث دوري عذاب گرديد و نه حكومت باقي .. رفت

از آن ياء  هاء ساكن و قبل)     ..سلطانيه.. ماليه(  ماند و عذاب را دفع كرد

علت و قبل از آن الف مد، دست بدست هم داده ، حسرت و رنج و 

  . نمايد درد صحنه را بيشتر و عميق تر مي

ناگاه از باال دستور مي رسد، دستوري قاطعانه از طرف پروردگار 

او را بگيريد و به غل (  خُذُوه فَغُلُّوه:كه از آن ،هول و هراس مي بارد

)          سپس به داخل دوزخش اندازيد(  ثُم الْجحيم صلُّوه )    و زنجير كشيد

لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعلَةٍ ذَرلْسي سف ثُم  و ! چه هولناك است

! و چه عظمتي پشت اين دستور نهفته است! چه ترسناك و كشنده

كه اين موجود بيچاره، كوچك و ناچيز را . از باالدستور ي  »                                   خُذوه« 

مأمورين ،بي درنگ از هر سو به اين حشره . به لرزه در مي آورد

هر كدام از هفتاد هزار  » فَغُلوه« . كوچك و پريشان حمله مي برند

ثُم الْجحيم  فرشته، زودتر به او برسد غل را به گردنش مي اندازد
لُّوهص نون شاهد قضيه هستيم و مي بينيم كه آتش او گويي ما هم اك

  . را فرا گرفته و كبابش مي كند

لُكُوها فَاساعرونَ ذعبا سهعلَةٍ ذَرلْسي سف ثُم  يك ذراع از

هول و »            سبعين« زنجيرهاي دوزخ برايش كافي خواهد بود ولي كلمه 
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اي است  عين همان كلمه» وهخذ« . ١هراس و تاثير بيشتري بجا مي گذارد

كه او در دنيا براي  داعيان  راه خدا به كار مي برد، به اطرافيان و 

اينها را بگيريد و به  دار آويزيد يا به زندان و : گفت زندانبانان خود مي

و اينگونه توسط مامورين ويژه،  آنها را مورد شكنجه . بازداشتگاه ببريد

يسته است كه همان كلمه را بعنوان اينك شا.  و تعذيب قرار مي داد

پاداش به مثل، بشنود و عذابي از جنس همان عملي ببيند كه انجام داده 

به هر : به حجاج گفت چنانكه مجاهد بزرگ سعيد بن جبير. است

نحوي كه مرا به قتل برساني، خداوند، تو را در روز قيامت به همان 

  . نحو، به قتل خواهد رساند

  

  :دوزخيان در مسير دوزخغوغا و مشاجره 

يوم يقُولُ الْمنَافقُونَ والْمنَافقَات للَّذينَ آمنُوا : خداوند مي فرمايد
 ا فَضُرِبوا نُورسفَالْتَم كُماءروا وجِعيلَ ارق نْ نُورِكُمم انْظُرُونَا نَقْتَبِس

 حمةُ وظَاهرُه منْ قبله الْعذَاببينَهم بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه الرَّ
 تُمصتَرَبو كُمأَنْفُس فَتَنْتُم نَّكُملَكلَى وقَالُوا ب كُمعنَكُنْ م أَلَم مونَهنَادي

الْغَرُور بِاللَّه غَرَّكُمو رُ اللَّهأَم اءتَّى جح يانالْأَم غَرَّتْكُمو تُمتَبارو 

                                                           
  )          ٣٦٨/     ٦(     :في ظالل القرآن  ١
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الْيوم لَا يؤْخَذُ منْكُم فديةٌ ولَا منَ الَّذينَ كَفَرُوا مأْواكُم النَّار هي فَ
  ).١٥:الحديد(  مولَاكُم وبِئْس الْمصيرُ

منتظر : روزي كه مردان و زنان منافق به مومنان مي گويند: ترجمه

به عقب : ي شودبه آنها گفته م. ما بمانيدتا از نور شما روشني بگيريم

در اين حال ناگهان ! و نوري بدست آوريد)          و به دنيا برويد(     برگرديد

ديواري ميان آنان زده مي شود كه دري دارد، داخل آن رو به رحمت 

منافقان با فرياد به مومنان . است و خارج آن رو به عذاب است

و ليكن . بلي: ؟  مي گويندبا شما نبوديم)        در دنيا ( مگر ما : گويند مي

خويشتن را گرفتار بال كرديد و چشم براه مانديد و شك و ترديد 

ورزيديد و آرزوها و پندارها شما را گول زد و اهريمن فريبكار شما را 

پس امروز هم از شما و هم از . فريب داد تا اينكه فرمان خدا رسيد

  . شود كافران عوض و غرامتي پذيرفته نمي

  

  به منافقانزاري و ال

در آن روز، مردان و زنان  منافق را سراسيمه و حيران مي يابي كه با 

يوم : گويند ذلت و خواري دست به دامان مومنان مي شوند و مي
نْ نُورِكُمم نُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسينَ آملَّذل قَاتنَافالْمقُونَ ونَافقُولُ الْمي 

  )ا ما نيز با استفاده از نور شما به بهشت برويماي مومنان بايستيد ت(
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به هر سو مي نگرند، نوري روشن، لطيف و شفاف را مي بينند، . 

ولي براي كسانيكه عمري در تاريكي و ظلمت بسر برده اند چگونه 

ممكن خواهد بود كه از آن نور، بهره ببرند و در پرتو آن ،مسيرشان را 

ه دامان مومنان  مي شوند و زاري آنها همچنان دست ب. مشخص نمايند

قيلَ ارجِعوا :ناگاه صداي دلخراشي به گوششان مي رسد. مي كنند
به عقب برگرديد و نوري را براي : مي گويند( وراءكُم فَالْتَمسوا نُورا

اين دستور، طنز و تذكري بيش نيست، به ). خود جستجو كنيد

ن پس پرده و در تاريكي، برنامه كسانيكه در دنيا، نفاق و توطئه هايشا

  .ريزي مي شد

جاي . داديد به دنيا، جائي كه اعمال نفاق آميز انجام مي»  برگرديد« 

اينجا جاي حساب است . عمل آنجا است و نور از آنجا بدست مي آيد

  . و از نور ، خبري نيست

  

  شوند منافقان به مومنان متوسل مي

فرمان، عمري را در دنيا در با وجودي كه بندگان فرمانبردار و نا

كنار هم گذرانيده و در يك اجتماع بسر برده اند ، در آن روز 

زيرا آنروز به روز . افتد بيدرنگ بين آنها فاصله و جدايي مي) قيامت(

فَضُرِب بينَهم بِسورٍ لَه باب باطنُه فيه فصل و جدايي مشهور است 
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نْ قم رُهظَاهةُ ومالرَّحذَابالْع هلب )شود  در ميان آنان ديواري زده مي

).  كه در آن سوي آن، رحمت و در اين سوي آن، عذاب وجود دارد

بينند،  اين سد به گونه اي خواهد بود، كه از وراي آن، يكديگر را نمي

  . فقط صدايشان رد و بدل مي شود

نيم كه در ادامه آيات، سخن  منافقان را خطاب به مومنان مي خوا

مگر ما در دنيا با شما و در كنار شما ( أَلَم نَكُنْ معكُم: ميگويند

و در آن . كرديم مگر نه اينكه روي يك زمين زندگي مي)   نبوديم؟

  و اكنون روي همان برانگيخته شده ايم؟. ُمرديم     

 )             گوييد آري درست مي(   قَالُوا بلَى: گويند مومنان در جواب مي

كُمأَنْفُس فَتَنْتُم نَّكُملَكو     )از )  ها ساختيد و لكن شما خود را دچار فتنه

و از پذيرفتن حق باز (  وتَرَبصتُم            شاهراه هدايت بدور مانديد

  ).و هيچگاه از خود عزم و اراده نشان نداديد.  )                   ايستاديد

غَرَّتْكُمو يانالْأَم  )و آرزوهاي بيهورده فريبتان داد   (  اءتَّى جح
رُ اللَّهأَم  )فرصت از شما گرفته )  تا اينكه دستور خداوند فرا رسيد و

و شيطان شما را در مورد خداوند، فريب ( وغَرَّكُم بِاللَّه الْغَرُور .شد

ا از نظر فكري تغذيه فريبنده بزرگ همان شيطان بود كه شما ر). داد

  .نمود و آزمند ساخت
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يؤْخَذُ  فَالْيوم لَا : اي حق به جانب ادامه ميدهند سپس مومنان با قيافه
 وبِئْس الْمصيرُ منَ الَّذينَ كَفَرُوا مأْواكُم النَّار هي مولَاكُم منْكُم فديةٌ ولَا

شود جايگاه شما  غرامتي پذيرفته نميامروز از شما و از كافران هيچ (     

ي اين  احتمال اينكه گوينده). است  دوزخ است و چه بد جايگاهي

  .١جمالت، خداوند يا فرشتگانش باشند نيز وجود دارد

  

  غوغا و مشاجره هنگام شنيدن سخنان شيطان 

، قبل  از ورود به دوزخ  معلوم نيست  اين سخنراني توسط  ابليس

  . بعد  از آن گيرد يا  صورت مي 

وبرَزوا للَّه جميعا فَقَالَ الضُّعفَاء : فرمايد خداوند در مورد آن مي
 ذَابِ اللَّهنْ عنَّا مغْنُونَ عم لْ أَنْتُما فَهعتَب رُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمتَكْبينَ اسلَّذل

م سواء علَينَا أَجزِعنَا أَم صبرْنَا ما منْ شَيء قَالُوا لَو هدانَا اللَّه لَهدينَاكُ
وقَالَ الشَّيطَانُ لَما قُضي الْأَمرُ إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد  لَنَا منْ محيصٍ

الْحقِّ ووعدتُكُم فَأَخْلَفْتُكُم وما كَانَ لي علَيكُم منْ سلْطَانٍ إِلَّا أَنْ 
تُكُموعد  كُمرِخصا أَنَا بِمم كُموا أَنْفُسلُومي ووني فَلَا تَلُومل تُمبتَجفَاس

                                                           
  )       ٣٤٨٦/     ٦: ( في ظالل القرآن  ١



  
  
  
  
  
  
  
  آواي بهشتيان و غوغاي دوزخيان                                    128  

 مينَ لَهملُ إِنَّ الظَّالنْ قَبي مونا أَشْرَكْتُمبِم إِنِّي كَفَرْت يرِخصبِم ا أَنْتُممو
يمأَل ذَابع١ .  

. گردند ر و آشكار ميظاه   همه در برابر خدا)  در آن روز( : ترجمه

پيروان )  در دنيا(   ما : ضعيفان كه خود را بزرگ مي پنداشتند مي گويند

توانيد چيزي از عذاب خدا را از سر ما برداريد؟ آنها  آيا مي. شما بوديم

كرد، ما  اگر خدا ما را به راه راست هدايت مي: گويند مي)  در پاسخ( 

تابي كنيم و چه  چه بي) نكهم اي( . نيز شما  را هدايت مي كرديم

شكيبايي نمائيم، يكسان است و راه نجات و گريزي براي ما وجود 

و حساب و كتاب ( رسد  و شيطان هنگامي كه كار به پايان مي. ندارد

خداوند به شما وعده راستيني داد و من به : گويد مي) شود  تمام مي

شما شما وعده دادم و خالف وعده كردم و هيچگونه تسلطي بر 

پس . جز اينكه شما را دعوت نمودم شما نيز دعوتم را پذيرفتيد. نداشتم

نه من به فرياد شما . مرا سرزنش نكنيد بلكه خويشتن را سرزنش بكنيد

ً با  من امروز از اينكه مرا قبال. مي رسم و نه شما به فرياد من مي رسيد

ناكي بيگمان كافران عذاب درد. ايد تبري مي جويم خدا شريك ساخته

   .دارند

                                                           
   ٢٢ـ  ٢١ابراهيم آيه   ١
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       اي قبل از پرتاب در دوزخ غوغاي دوزخيان لحظه
  

ولَو تَرَى إِذْ وقفُوا علَى النَّارِ فَقَالُوا يا لَيتَنَا نُرَد : خداوند مي فرمايد
كَانُوا  لَهم ما بلْ بدا ولَا نُكَذِّب بĤِيات ربنَا ونَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ

انعام ( ونَ منْ قَبلُ ولَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وإِنَّهم لَكَاذبونَيخْفُ

:٢٨.(  

كني آنگاه كه كنار آتش نگاه  اگر تو آنان را مشاهده مي: ترجمه

شديم و  به دنيا برگردانيده مي! اي كاش: داشته شده اند و مي گويند

ردگار را تكذيب نمي كرديم و از زمره مومنان آيات پرو)             در آنجا(   

كرده اند، براي آنان آشكار  بلكه كارهائي كه قبال پنهان مي. مي شديم

روند  واگر هم بر گردانده شوند،به سراغ همان چيزي مي.گشته است 

  . ايشان دروغگويند.كه ازآن نهي شده اند

فار را خداوند، در اين آيات، حالت ك: گويد حافظ ابن كثير، مي

كه كنار آتش متوقف شده اند و با چشم، آنهمه غل و زنجير و پديده 

آنها از . هاي هول انگيز را مشاهده مي كنند، به تصوير كشيده است

  . ١ يا لَيتَنَا نُرَد ولَا نُكَذِّب:دست پاچگي مي گويند

                                                           
  تفسير ابن كثير   ١
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آور است كه  ً تعجب از ميان بقيه آرزوها، اين آرزو واقعا

). و آنجا در زمره مومنان درآييم( ونَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ:گويند مي

در حاليكه يك عمر با مومنان و كلمه توحيد در ستيز بودند، و همواره 

اينك چه شده كه . داعيان توحيد و ايمان را به باد تمسخر مي گرفتند

درحالي كه  وقت چنين آرزويي نيست، چرا .آرزوي ايمان مي كنند

ً اگر به دنيا برگردند  فرضا: فرمايد خداوند مي! نين نكردند؟در دنيا چ

  .» بازهم همان راه قبلي را در پيش خواهند گرفت

حتي . نفاق خصلت بسيار زشتي است و اين هم نتيجه نفاق. آري

اينجا كه شعله هاي آتش، در برابر ديدگانشان زبانه مي كشد، دست از 

اوند به راز دلهايشان آگاه سر آنها برنمي دارد، گمان مي كنند خد

غافل از ! و مي توانند با حيله و دروغ، از عذابش نجات يابند. نيست

بدا    گردد اينكه كفر و نفاقشان كه در دنيا مخفي بود اينك آشكار مي
  .لَهم ما كَانُوا يخْفُونَ منْ قَبلُ

ر درخواست آنان براي بازگشت به دنيا، بخاط: ابن كثير مي گويد

بينند،  ايمان و عمل صالح نيست، بلكه از ترس عذابي كه مي

كنند تا با بازگشت به دنيا و كار نيك، از آن، نجات  درخواست مي

ولَو ردوا لَعادوا لما نُهوا عنْه وإِنَّهم : فرمايد خداوند مي. پيدا كنند
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ان راه قبلي را در ً اگر بازگردانيده شوند، بازهم هم فرضا ( لَكَاذبونَ

  .) پيش خواهند گرفت

  

  غوغا و مشاجره هنگام سقوط در دوزخ

وقيلَ لَهم أَينَ ما  وبرِّزت الْجحيم للْغَاوِينَ : فرمايد خداوند مي
فَكُبكبوا  منْ دونِ اللَّه هلْ ينْصرُونَكُم أَو ينْتَصرُونَ كُنْتُم تَعبدونَ

قَالُوا وهم فيها  وجنُود إِبليس أَجمعونَ هم والْغَاوونَفيها 
إِذْ نُسويكُم بِرَب  تَاللَّه إِنْ كُنَّا لَفي ضَلَالٍ مبِينٍ يخْتَصمونَ
وال  فَما لَنَا منْ شَافعينَ وما أَضَلَّنَا إِلَّا الْمجرِمونَ الْعالَمينَ
إِنَّ في ذَلك  فَلَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ منَ الْمؤْمنينَ حميمٍ صديقٍ

   آليةً وما كَانَ أَكْثَرُهم مؤْمنينَ
و به آنها . شود و دوزخ براي گمراهان آشكار گردانده مي: ترجمه

كرديد  كجا هستند معبودههايي كه پيوسته عبادت مي: شود گفته مي

آيا آنها شما را كمك مي كنند يا خويشتن را ياري . خدا غير از

پرستش ( همراه گمراهان )  معبودان ( دهند؟ پس از آن، آنان  مي

شوند و همه لشكريان  پياپي به دوزخ سرنگون افكنده مي)   كنندگان

به خدا : گويند پردازند و مي آنان در آنجا به كشمكش مي. شيطان

وقتي كه شما را با پرودگار . ايم بوده سوگند ما در گمراهي آشكاري

گمراه )  كسي ديگر( و ما را جز بزهكاران . جهانيان برابر مي دانستيم
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)         همچنين( . ً شفاعت كنندگاني نداريم ما اصال)  امروز(   . نكرده است

كاش برگشتي دوباره به جهان . دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم

  . آمديم منان در ميداشتيم تا در زمره مو مي

، آشكار و  آتش: گويد مي وبرِّزت الْجحيمابن كثير در تفسير

كه . آورد هايش گردن بلندي سر بر مي ظاهر مي گردد و از داخل شعله

از ترس، جانها به لب . باشد داراي صداي رعد آسا و ترسناك مي

)  بجز خدا( كه  كجايند معبوداني: شود سپس به آنها گفته مي. ١»   رسد مي

آنها را پرستش مي نموديد و سود و زيان خود را مديون آنها 

توانند به شما كمك كنند؟ شما كه هيچ،  دانستيد؟ آيا اكنون مي مي

توانند كاري انجام بدهند؟ به آنها فرصت پاسخ به  براي خودشان مي

خداوند قهار در آنروز، سخت خشمگين . شود اين سئواالت داده نمي

  . ً هيچگاه بدينصورت خشم نگرفته است طوري كه قبال .است

او را (  خُذوه فَغُلُّوه: نگهبانان دوزخ با اين دستور پرودگار

با سرعت عمل غير قابل وصفي موهاي )  بگيريد و به زنجير بكشيد

  .پيشاني و پاهاي مجرمين را كه در زنجيرها محكم بسته شده است

                                                           
  تفسير ابن كثير   ١
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او را در (  ثُم الجيحم صلوه :داوندگيرند، و با دستور مجدد خ مي 

فَكُبكبوا فيها : ابن كثير در تفسير اين دو آيه). كنند آتش پرتاب مي
كافران با « : نويسد مي وجنُود إِبليس أَجمعونَ هم والْغَاوونَ

رهبرانشان كه آنها را بسوي كفر و شرك سوق داده اند، با هم در 

  . ١شوند ه ميدوزخ انداخت

اكنون بشنويم كه در دوزخ، خطاب به بتهايشان : گويد سيدقطب مي

إِذْ نُسويكُم بِرَب   تَاللَّه إِنْ كُنَّا لَفي ضَلَالٍ مبِين ٍ: گويند مي
شايد گاهي . نموديم بجاي خدا شما را كرنش و تعظيم مي. ٢الْعالَمينَ

اكنون .   كرديم ما را پرستش ميافتاديم ولي بيشتر ش بياد خدا هم مي

سعي . اي ندارد اما دير شده است و اعتراف، فايده. كنند اعتراف مي

كنند بار مسئوليت گناهان خود را به عهده ديگران بيندازند، به  مي

عهده كساني كه باعث شده بودند اينها از راه حق منحرف شوند و به 

بي فايده  كه اين كوششهاباطل روي بياورند ولي سرانجام، پي مي برند 

   . و چاره اي جز اينكه جرم خويش را قبول كنند ندارند. است

                                                           
  تفسير ابن كثير   ١
   ٩٨ـ  ٩٧شعرا آيه   ٢
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 َينعنْ شَافا لَنَا مفَم اي  واي بر ما كه امروز نه شفاعت كننده

نه معبودان باطل را ياراي . و دلسوزي  داريم و نه دوست صميمي

  . سفارش است و نه از دست دوستان كاري ساخته است

  

  ره و غوغا در صحن دوزخمشاج

در حالي كه نگهبانان دوزخ، مجرمان را گروه گروه در آن پرتاب 

. هل من مزيد، هل من مزيد: كنند، دوزخ، آزمندانه فرياد مي زند مي

نخست رهبران و سردمداران كفر، و . باز هم بياوريد، بازهم بياوريد

  .سپس پيروان و زيردستان آنها را به دوزخ مي اندازند

اين  هذَا فَوج مقْتَحم معكُم:گويند فرشتگان به پيشينيان مي  

بزرگان قوم كه از ذكر گذشته . گروه نيز با شما وارد دوزخ مي شوند

تاريك و از هر چيزي كه ياد آنرا در خاطره ها زنده كند سخت متنفر 

هم صالُوا مرْحبا بِهِم إِنَّ ال : گويند و بيزارند، با خشم و عصبانيت مي
با ) اند آنها وارد شونده در دوزخ. خوش نيامدند و خوشي نبينند( النَّارِ

پيروان، . شود ورود آنها غوغا به پا مي گردد و لعن و نفرين شروع مي

قَالُوا بلْ أَنْتُم لَا مرْحبا بِكُم أَنْتُم :گويند خطاب به سروران خود مي
لَنَا فَبِئْس وهتُممقَد الْقَرَار  ) شما خوش نيامديد و خوشي نبينيد زيرا

و چه جايگاه بدي . اين شما بوديد كه چنين جايي را بهره ما ساختيد
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  قَالُوا ربنَا منْ قَدم لَنَا هذَا فَزِده عذَابا ضعفًا في النَّارِ). است
است،  هر كس چنين جايگاه وعذابي را نصيب ما نموده! پروردگارا(

   ).عذاب او را در آتش دوزخ چندين برابر گردان

پرسند  بعد از خشم و غوغا و مشاجره، رو به بكديگر مي كنند و مي

:ِنَ الْأَشْرَارم مهدالًا كُنَّا نَعا لَنَا لَا نَرَى رِجم  ا أَمخْرِيس مأَأَتَّخَذْنَاه
ارصالْأَب منْهع اغَتز ايشان را در زمره )  در دنيا( ي را كه چرا كسان. ١

ايشانرا )  اشتباهاً در دنيا (بدكاران بحساب مي آورديم، نمي بينم؟آيا ما 

اكنون در بهشت به . (كرديم حقير و ناچيز گرفته بوديم و مسخره مي

توانند ايشان را  چشمان ما نمي)   در دوزخ اند و( و يا اينكه ) سر مي برند

اين يك واقعيت است، نزاع   نَّ ذَلك لَحقٌّ تَخَاصم أَهلِ النَّارِإِ .      ببينند

  . و سخنان خصمانه دوزخيان با يكديگر، رخ خواهد داد

سران كفر از اينكه بندگان مومن خدا را در كنار خود در عذاب 

زيرا در دنيا همواره آنها را به باد . نمي بينند شگفت زده مي شوند

و شكنجه مي كردند و به ديوانگي و افراط و تحجر تمسخر مي گرفتند 

شوند؟  امروز كجايند؟ چرا در عذاب ديده نمي. كردند متهمشان مي.. و

مگر نه اينكه در دنيا ما آنها را فاسق، زشت كردار و مرتجع 

شايد بخاطر همان گناهاني كه ما آنها را بدان متهم ! دانستيم؟ مي

                                                           
   ٦٣ص آيه   ١
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غافل از اينكه . دوزخ بسر مي برند كرديم، اكنون در بند ديگري از مي

آنها بخاطر عبادت و بندگي مخلصانه خدا، هم اكنون داخل بهشت در 

قصرهاي ساخته شده از طال و نقره و در ميان درختان مثمر و معطر كه 

از زير آن ها نهرهاي شير، شراب و شهد و آب زالل جاري است، بسر 

اي  سيار زيبا و خوش قيافهو عالوه بر آن در كنارشان زنان ب. مي برند

وجود دارد كه اگر يكي از آنان، نيم نگاهي به دنيا افكند، تجلي چهره 

و اگر چارقد يكي از . اش خورشيد را تحت الشعاع  قرار خواهد داد

آنان را در دنيا بحركت درآورند، از بوي خوش آن، دنيا معطر خواهد 

و هر جمعه . ستزير قدمهايشان بجاي خاك، زعفران فرش شده ا. شد

  . به ديدار پروردگارشان مشرف مي شوند

خالصه اينكه آنها در نعمتهائي بسر مي برند كه نظير آنرا بشر نه با 

  . چشم ديده، نه با گوش شنيده و نه در ذهن كسي خطور كرده است
  

  باز هم لعن و نفرين

شوند، رو به يكديگر نموده و  بعد از اينكه در دوزخ مستقر مي

قَالَ ادخُلُوا في أُممٍ  : خداوند در اين مورد مي فرمايد. ي كنندنفرين م
 نَتةٌ لَعأُم خَلَتا دي النَّارِ كُلَّمالْإِنْسِ فنَ الْجِنِّ وم كُملنْ قَبم خَلَت قَد

بر مأُولَاهل مأُخْرَاه ا قَالَتيعما جيهكُوا فارتَّى إِذَا ادا حأُخْتَه ؤُلَاءنَا ه
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 أَضَلُّونَا فĤَتهِم عذَابا ضعفًا منَ النَّارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكنْ لَا تَعلَمونَ
وقَالَت أُولَاهم لأُخْرَاهم فَما كَانَ لَكُم علَينَا منْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعذَاب بِما 

  . ١كُنْتُم تَكْسبونَ

به همراه گروه هايي از كافران انس و : د مي گويدخداون: ترجمه

هر وقت گروهي ) آنگاه. (جني كه قبل از شما رفته اند، وارد شويد

را نفرين مي كند تا ) قبل از خود(داخل آتش شود، گروه همجنس 

آنگاه كه همه بهم مي رسند و گرد هم جمع مي شوند، آنوقت گروه 

اينان ما را ! پروردگارا: دبعدي خطاب به گروه قبل از خود مي گوي

خداوند . گمراه كرده اند پس آتش آنان را چندين برابر گردان

  . دانيد عذاب هر يك از شما چندين برابر است ولي نمي: گويد مي

هاي آتش  لخت و عريان در ميان شعله  آنها هم اكنون: تصور كنيم

تخفيفي   ندر عذابشا نه آيد و  برند، نه مرگ بسراغشان مي دوزخ بسر مي

رسد، به  از شدت درد و رنج، آه و فغانشان به آسمان مي. داده مي شود

شود، گروه  هر گروهي كه وارد مي. لعن و نفرين يكديگر مي پردازند

پس از اينكه هر يك به . كند داند و نفرين مي قبل از خود را مقصر مي

گيرند، زيردستان و  تناسب جرم، در جايگاه مخصوص خود قرار مي

اند و نتيجه  پيروان كه اينك تلخي عذاب را چشيده و لمس كرده

                                                           
   ٣٩ـ ٣٨اعراف   ١
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ناگوار پيروي كوركورانه از مستكبران را با چشم سر ديده اند، عليه 

ربنَا هؤُلَاء أَضَلُّونَا :گويند شوند و مي مستكبران، دست به دعا مي
گمراهي و انحراف ما  اينها باعث! بارالها (  فĤَتهِم عذَابا ضعفًا منَ النَّارِ

اما از آنجا كه دوزخ جائي نيست ). بدين جهت بر عذابشان بيفزا. شدند

كه خواسته ها در آن برآورده شود، خداوند به خواسته آنان چنين 

براي همه شما، عذاب   لكُلٍّ ضعف ولَكنْ لَا تَعلَمونَ  :پاسخ مي دهند

  . چند برابر خواهد شد

كت نمي نشينند و خطاب به زيردستان مستكبران نيز سا

شما هيچگونه فضيلتي بر ما   فَما كَانَ لَكُم علَينَا منْ فَضْلٍ :گويند مي

نداشتيد و مانند ما گمراه بوديد و بيراهه رفتيد، و اينك هيچ گونه 

آنان به همه   فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْسبونَ . امتيازي بر ما نداريد

  . عذاب را بخاطر اعمالي كه مرتكب شده ايد، بچشيد: شود گفته مي

  

  غوغا و مشاجره با نگهبانان دوزخ

آب : فرمود روايتي نقل كرده است كه آنحضرت  امام ترمذي

شود كه به داخل جسمشان نفوذ  جوشان بر فرق سر دوزخيان ريخته مي

ريزد و  ، فرو ميمي كند و محتويات شكم شان مانند پيه گداخته شده 

  . گردد دوباره به حالت اول  باز مي
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ضرْس «           : فرمايد در روايتي ديگر كه امام مسلم نقل كرده است مي
  . »  أونْاُ ب الْكَافر مثْلُ أحد و غلْظَ جِلْده مسيرَةُ ثَالث الْكَافر 

 دندان دوزخيان به بزرگي كوه احد، و كلفتي پوستشان به: ترجمه

  . اندازه مسافت سه روز خواهد بود

در روايتي ديگر آمده است كه فاصله ميان دو كتف كافر، در روز 

  . ١قيامت به مسافت سه روز با سواري خواهد بود

شود، بدستور  سوزد و زغال مي زماني كه پوست بدنشان مي

شود، تا طعم  اي روي جسمشان كشيده مي ً روكش تازه خداوند، مجددا

تا بوسيله . كنند بنابراين آنها آرزوي مرگ مي. يشتر بچشندعذاب را ب

مالك؛ سردسته نگهبانان  چنانكه . آن، از عذاب نجات پيدا كنند

قَالَ  ونَادوا يامالك ليقْضِ علَينَا ربك:                                            خوانند به فرياد مي        را» ؛               دوزخ
  لَقَد جِئْنَاكُم بِالْحقِّ ولَكنَّ أَكْثَرَكُم للْحقِّ كَارِهونَ إِنَّكُم ماكثُونَ

تا بيش (پرودگارت ما را بميراند و نابودمان كند! اي مالك: ترجمه

خداوند به آنها . (مانيد شما اينجا مي: مي گويد). از اين رنج نبريم

ا آورديم ولي اكثر شما حق را نپسنديديد ما حق را براي شم)  گويد مي

  .  و آن را دشمن داشتيد

                                                           
  . مسلم  ١
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اين صداي فرياد دوزخيان است كه به گوش : سيدقطب ميگويد

ها و  از پشت ميله. فريادي دلخراش از مسافت بسيار دور. رسد مي

ها نه  اين فرياد. فرياد ستمگران و مجرمان است. درهاي بسته دوزخ

دانند كه  زيرا به يقين مي. طر امداد و استغاثهبخاطر نجات است و نه بخا

اين فريادها بخاطر مرگ است، تا . چنين چيزي ممكن و ميسر  نيست

مرگ براي آنها به آرزويي دست . به سراغشان بيايد و راحتشان كند

اين آرزو، حكايت از درد و ! چه آرزويي؟. نيافتني تبديل شده است

بي مي توانيم از پشت اين فريادها و ما به خو. فشار طاقت فرسا يي دارد

اين آرزوها، انسانهايي را ببينيم كه عذاب ، نيروي تشخيص را از آنها 

گرفته است و جسم ها را تماشا كنيم كه فشار فوق العاده عذاب، آنها 

   :كه اختيار چنين فرياد تلخي بر زبان بياورند را مجبور ساخته تا بي

 َنلَيقْضِ عيل كالامكيبَا ر  . تر و  اما پاسخ درخواستشان، تلخ

ناگوارتر است و در آن ،هيچ گونه شفقت و ترحمي به چشم 

شما همين جا ماندگار خواهيد  (    قَالَ إِنَّكُم ماكثُونَ : خورد نمي

  . ١)بود

آنها با انواع شكنجه و عذاب، روبرو خواهند شد، عذابهائي كه نه 

از شدت حسرت . اند و نه در خاطرشان آمده استديده اند و نه شنيده 

                                                           
 في ظالل القرآن  ١
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 در روايتي آمده است كه آنحضرت. و ندامت، به گريه مي افتند

دوزخيان آنقدر گريه مي كنند كه اشك  چشمانشان خشك «  : فرمود

مي شود و پس از آن، بجاي اشك، خون از ديدگانشان جاري 

ود؟ مگر اين ولي چه س.  ١شودكه در اثر آن، شكاف پديد مي آيد مي

اشكها و اين گريه ها در آنجا باعث تخفيف عذاب خواهد بود؟ غوغا 

  :فرمايد گيرد خداوند مي و مشاجره ادامه مي يابد، صدايشان باال  مي
 رُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمتَكْبينَ اسلَّذل فَاءقُولُ الضُّعي النَّارِ فَيونَ فاجتَحإِذْ يو

قَالَ الَّذينَ استَكْبرُوا إِنَّا كُلٌّ  نْتُم مغْنُونَ عنَّا نَصيبا منَ النَّارِتَبعا فَهلْ أَ
ادبنَ الْعيب كَمح قَد ا إِنَّ اللَّهيهف  نَّمهخَزَنَةِ جي النَّارِ لينَ فقَالَ الَّذو

قَالُوا أَو لَم تَك تَأْتيكُم  ادعوا ربكُم يخَفِّف عنَّا يوما منَ الْعذَابِ
  قَالُوا فَادعوا وما دعاء الْكَافرِينَ إِلَّا في رسلُكُم بِالْبينَات قَالُوا بلَى

   . ٢ضَلَالٍ 

وقتي كه آنان در آتش با يكديگر به مجادله مي پردازند، : ترجمه

يم، پس آيا ما در دنيا پيرو شما بود: گويند ضعفا به مستكبران مي

: گويند مستكبران مي   توانيد بخشي از عذاب دوزخ را از ما بگيريد؟ مي

)          چنين(      خداوند بين بندگان . بريم بسر مي)  دوزخ( همه ما در آن )  خير( 

                                                           
  ابن ماجه و به تحسين آلباني   ١
   ٥٠ـ  ٤٧مومن آيه   ٢
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كساني كه در آتش بسر )  آنگاه همه دوزخيان( . فيصله نموده است

خدا بخواهيد كه عذاب را  از: گويند برند به نگهبانان دوزخ مي مي

مگر فرستادگان : آنها مي گويند. براي يك روز به ما تخفيف بدهد

آنها . بلي آمدند: گويند خدا نزد شما با داليل روشن نيامدند؟ مي

به فرياد بخوانيد و دادو فرياد كافران، بيهوده )      خدا را(    پس : گويند مي

  . است

ار اربابانشان در آتش بسر زيردستان در كن: سيدقطب مي گويد

براي آنان بخاطر اينكه پيرو و دنباله رو بوده اند و از خود، . خواهند برد

اند و بسان گوسفند، به هر طرف سوق داده شده  رأي و اختياري نداشته

زيرا . اند، سفارش نخواهد شد و عذاب شان تخفيف نخواهد يافت

ليت فردي و اختيار و خداوند، به آنان شرافت و كرامت انساني، مسئو

آزادي عنايت كرده بود ولي آنان از كرامت خود، دست كشيدند و از 

شخصيت خود را . مقام وااليي كه خداوند به آنها عطا بود فرود آمدند

هيچگاه حاضرنشدند در . فروختند و دنباله رو ظالمان و ستمگران شدند

عقل و خرد . بگويند»   نه« مقابل خواسته هاي نامشروع مستكبران 

هرگز ندانستند و نخواستند بدانند كه به كجا . خويش را بكار نبستند

تنزل آنها از موهبتهاي الهي و پيروي بي چون و !  سوق داده مي شوند

. چرا از مستكبرين، عذري نيست كه باعث كاهش عذاب آنان بشود

ي پيشوايان، همانگونه كه در دنيا آنها را بسان گوسفند، به هر جا كه م
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اينك در آخرت نيز آنها را با خود بسوي . خواستند، سوق مي دادند

: گويند آنها با لحني عاجزانه به سروران خود مي. آتش سوق مي دهند

ِنَ النَّارا ميبنَّا نَصغْنُونَ عم لْ أَنْتُمفَه  .  

كرديد كه ما را بسوي صالح و  مگر شما در دنيا وانمود نمي

كنيد، و از هر نوع  يد، و از حقوقمان دفاع ميده رستگاري سوق مي

مستكبران كه از سرزنشهاي ! دهيد ضرر و زيان و دشمني نجاتمان مي

اند، اينك پس از عمري استكبار و  زيردستانشان به تنگ آمده

گشايند و با احساس شكست و خاطري  ددمنشي، لب به اعتراف مي

نَ استَكْبرُوا إِنَّا كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّه قَالَ الَّذي : دهند آزرده اينگونه پاسخ مي
ادبنَ الْعيب كَمح قَديار و ياوري . اينجا همه ناتوان و درمانده ايم.١

. در رنج و مصيبت شريكيم، همه با هم در عذاب بسر مي بريم. نداريم

  !بنابراين چه لزومي دارد كه شما خواهان افزايش عذاب ما بشويد؟

 َّإِنادبنَ الْعيب كَمح قَد اللَّه ،توسط قاضي كل،    رأي نهايي دادگاه

امكان بازنگري پرونده و تجديد نظر هم وجود . صادر شده است

تواند حكمي را  چه كسي مي. تغيير و تخفيفي هم در كار نيست. ندارد

ً هر دو گروه به اين   كه خداوند صادر نموده است تغيير دهد؟ نهايتا

رسند كه هيچ ملجأ و پنا هگاهي از عذاب و جود ندارد و  يجه مينت

                                                           
  ٤٨غافر آيه   ١
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اينجا است كه همه با هم . ناچار، بايد به خود پرودگار مراجعه نمايند

رو به نگهبان دوزخ مي كنند و با كمال ذلت و خواري اينگونه به 

ربكُم يخَفِّف  وقَالَ الَّذينَ في النَّارِ لخَزَنَةِ جهنَّم ادعوا:زاري مي افتند
از خدا بخواهيد كه عذاب !    اي نگهبان دوزخ  عنَّا يوما منَ الْعذَابِ

  ١.را، حتي براي يك روز، به ما تخفيف دهد

چون دوزخيان ميدانند كه خداوند به : گويد حافظ ابن كثير مي

 تُكَلِّمونِ اولَ اخْسئُوا فيهاً فرموده  كند، زيرا قبال فريادشان توجهي نمي

بنابراين رو به نگهبانان دوزخ، .  )بِتمرگيد در آن و با من سخن مگوئيد(

شما از خداوند بخواهيد تا عذاب را : مي كنند و به آنان مي گويند

أَو :گويند آنها در پاسخ مي. براي يك روز هم كه شده، تخفيف دهد
نَاتيبِالْب لُكُمسر يكُمتَأْت تَك لَم ) مگر توسط فرستادگان الهي براي

  .     قالوا بلي ) شما اتمام حجت نشد؟

زيرا  .  كنيم پس ما هرگز چنين درخواستي نمي: فرشتگان مي گويند

ما از بندگان نافرماني . ً دوست نداريم كه شما نجات پيدا كنيد اصال

و به شما خاطرنشان مي كنيم كه هر چه . چون شما بيزار و متنفريم

ياد سردهيد، نه كسي به فريادتان توجه خواهد كرد و نه در عذاب فر

يعني  ضَلَالٍ وما دعاء الْكَافرِينَ إِلَّا في:تان تخفيف داده خواهد شد

                                                           
         في ظالل القرآن  ١
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ً اين پاسخ نگهبانان براي  قطعا.  ١پذيرد شنود و نه مي نه كسي آنرا مي

  . دوزخيان، بسيار دشوار و ناگوار خواهد بود

همان كساني هستند كه ديروز در دنيا با فقرا و  اينها. آري

نمودند  كردند و آنها را از خود طرد مي مستضعفان با خشونت رفتار مي

و داعيان راه خدا را بجز اينكه مردم را بسوي اطاعت حق و ترك 

نمودند و در كنفرانسها و  خواندند، تحقير و تمسخر مي معصيت فرا مي

اينك در دادگاه عدل الهي  با . تاختند هاي عمومي بر آنها مي رسانه

يعني در عوضِ ناديده گرفتن احكام خدا . آنها مقابله به مثل خواهد شد

و درخواستشان براي . گيرند و اعراض از حق، آنها را ناديده مي

و آنهم براي يك روز، پذيرفته )  نه رهائي كامل(  تخفيف عذاب

فريادهايشان هيچگونه  نگهبانان دوزخ به گريه و زاري و. شود نمي

 . توجهي نمي كنند و پاسخي نمي دهند

  

  اعتراف نهايي 

گرچه مجرمان و ستمكاران پس از برخاستن از قبرها، پيوسته خود 

را سركوفت مي زنند، اشك مي ريزند و با ابراز تاسف، به گناهان 

خويش اقرار مي كنند، اما اعتراف نهايي آنها، زماني است  كه وارد 

                                                           
  تفسير ابن كثبر   ١
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شوند و قلبهاي سختشان كه تا ديروز هيچ موعظه، هشدار و  دوزخ مي

هاي آتش قرار  گذاشت، در آغوش شعله نويدي در آنها اثر نمي

يوم تُقَلَّب وجوههم في النَّارِ يقُولُونَ يا  : فرمايد خداوند مي. گيرد مي
ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا وقَالُوا  لَيتَنَا أَطَعنَا اللَّه وأَطَعنَا الرَّسولَ

    .١ربنَا آتهِم ضعفَينِ منَ الْعذَابِ والْعنْهم لَعنًا كَبِيرًا فَأَضَلُّونَا السبِيلَ

هاي ايشان در آتش  چهره)  را خاطرنشان ساز كه( روزي : ترجمه

ما از خدا و ! كاشاي : گويند گردد، مي زير و رو و دگر گون مي

مااز سران و بزرگان ! پرودگارا : گويند و مي.  پيغمبر فرمان مي برديم

اند و گمراه كرده  خود پيروي كرده ايم، و آنان ما را از راه، بدر برده

ً از رحمت خود  آن ها را دوچندان عذاب كن و كامال! پرودگارا . اند

   .بدور بدار

ي  ها يعني  بر روي چهره: ويسدابن كثير در توضيح اين آيات مي ن

غلطند و همچون سيخ كباب، اينطرف و آنطرف  خود در آتش مي

شود، در دل  هابشان بر آتش نهاده مي وقتي گونه. شوند غلطانيده مي

كرديم و  در دنيا خدا را خالصانه بندگي مي! اي كاش: تمنا مي كنند

  . ٢راه پيامبر را پيش مي گرفتيم

                                                           
   ٦٨ـ  ٦٦احزاب آيه   ١
  ابن كثبر   ٢
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اند كه در دنيا به رهبري سردمداران پيرو  اكنون به يقين رسيده

از اينرو پس از آنكه عمري را به ذلت و . شيطان، راه خطا پيموده اند

خواري و بردگي و سرور پرستي، سپري كرده اند، اينك با عصبانيت 

برده در مقابل ارباب . منظره جالبي است. به آنان پرخاش مي كنند

د ولي متأسفانه دير شده خويش لب به اعتراض و پرخاش مي گشاي

ً بايد اين كار را  قبال. اي ندارد است و ديگر اين اعتراضات فايده

  . كرد مي

ومنْ خَفَّت موازِينُه فَأُولَئك الَّذينَ خَسرُوا :فرمايد خداوند مي
 الحونَتَلْفَح وجوههم النَّار وهم فيها كَ أَنْفُسهم في جهنَّم خَالدونَ

قَالُوا ربنَا غَلَبت  أَلَم تَكُنْ آياتي تُتْلَى علَيكُم فَكُنْتُم بِها تُكَذِّبونَ
ربنَا أَخْرِجنَا منْها فَإِنْ عدنَا فَإِنَّا  علَينَا شقْوتُنَا وكُنَّا قَوما ضَالِّينَ

إِنَّه كَانَ فَرِيقٌ منْ عبادي  لِّمونِقَالَ اخْسئُوا فيها ولَا تُكَ ظَالمونَ
 يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاغْفرْ لَنَا وارحمنَا وأَنْت خَيرُ الرَّاحمينَ

إِنِّي  فَاتَّخَذْتُموهم سخْرِيا حتَّى أَنْسوكُم ذكْرِي وكُنْتُم منْهم تَضْحكُونَ
موالْي متُهزَيزُونَ جالْفَائ مه مرُوا أَنَّهبا صبِم١.   

ارزش  آنها سبك و بي)    اعمال(     و كساني كه ترازوهاي : ترجمه

ايشان اند كه دچار خسارت شده، و براي هميشه در دوزخ بسر . باشد

                                                           
  ١١١ـ   ١٠٣مومنون آيه   ١
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و (گيرد  هاي آتش دوزخ صورتهاي آنان را فرا مي شعله. خواهند برد

آن با چهره اي در هم كشيده بسر خواهند  و آنان در) بريان مي كند 

مگر آيات من بر شما خوانده نشد  و )      :                خداوند به آنها مي گويد(          . برد

بدبختي ما بر ما ! پرودگارا: شما آنها را دروغ مي ناميديد؟مي گويند

آتش ما را از ! پرودگارا. چيره گشته بود و ما مردمان گمراهي بوديم

برگشتيم، ما ) بعد از اين به كفر و عصيان(دوزخ بيرون بياور و اگر 

بتمرگيد در آن، و با من : خداوند مي فرمايد. (ستمگر خواهيم بود

گروهي از بندگان من )  كه   مگر فراموش كرده ايد( . سخن مگوييد

پس ما را ببخش و به ما رحم . ايمان آورده ايم! پرودگارا: گفتند مي

شما ايشان را به باد تمسخر . تو بهترين رحم كنندگاني فرما و

گرفتيد تا آنجا كه سرگرم شدن به تمسخر ايشان ذكرو عبادت مرا  مي

من . از يادتان برده بود و كارتان هميشه خنديدن بدانان بود و بس

امروز به خاطر صبري كه آنها كردند، پاداششان دادم و آنها از 

  . اند رستگاران

براي ) گويند اين گروه مي: (ر تفسير اين آيات مي نويسدابن كثير د

ما اتمام حجت شد، اما بدبختانه ما از پذيرفتن و پيروي آن، سر باز 

زديم، كه در نتيجه، از انتخاب راه حق، محروم مانديم و به انحراف 

  . كشيده شديم
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ايشان همچنان در آتش عذاب، باقي  مي مانند و هر روز بر ميزان 

كفار و مشركين براي هميشه در آن خواهند . افزوده مي شود  عذابشان

اما اهل ايمان، پس از مكافات به اندازه جرم، كه ممكن است . ماند 

فراموش نكنيم . شوند چندين هزار سال طول بكشد بيرون آورده مي

  . كه يك روز آخرت، معادل هزار سال دنيا خواهد بود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايان 

ها،  ني را ديد كه در حال بازي با سنگريزهحسن بصري، جوا

به من حور عين عطا ! پرودگارا( » اللّهم زوجني الْحور الْعين« : گفت مي
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از خدا،  در !) بد خواستگاري هستي(»  بِئْس الْخاطب أنت« : گفت). كن

  !كني؟ حالي حور عين مي طلبي كه با سنگ ريزه ها بازي مي

خويش مي خواهم به آن دوستان كه با شنيدن و  بنده نيز به نوبه ي

اللّهم اجعلْنا « : گويند كشند و مي مطالعه احوال بهشتيان، آه سردي مي
بدون اينكه ). ما را از زمره بهشتيان قرار ده! بارالها (»  أهلِ الْجنَّة منْ 

حاضر شوند كوچكترين تغييرو تحولي در اعمال خويش بوجود 

زيرا طالبان . واستگاران بي انصافي براي بهشت هستيدخ: آورند، بگويم

واقعي بهشت، مرداني هستند كه آستين همتشان را باال زده و در انجام 

. اعمال خير و خدا پسندانه، هيچ مانعي بر سر راه خويش نمي يابند

همواره با ترس و اميد زندگي مي كنند؛ ترس از عذاب خدا و اميد به 

  . رحمتهايش

هايي از عذابشان را نيز مطالعه  ان خصمانه دوزخيان و نمونهسخن      

. آنچه باقي مي ماند، پند و عبرت گرفتن از احوال آنان است. كرديم

بنابراين قبل از اينكه فرصت از دست برود هر چه سريعتر بايد توبه كرد 

اين است شيوه مرداني كه داراي قلبهاي پاك و . و بسوي خدا برگشت

اما دلهاي زنگ زده و سنگ صفت، با شنيدن احوال . سالم هستند

چنانكه خداوند . شود دوزخيان، بر طغيان و تمردشان افزوده مي
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ما آنها را (. ١ ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغْيانًا كَبِيرًا: فرمايد مي

ترسانيم ولي اين ترسانيدن جز سركشي بيشتر، سودي بحالشان  مي

  ).ندارد

دليل و نشاني پندگرفتن و عبرت، اين است كه دست از گناه و  

: فرمايد مي) رحمه اهللا(چنانكه شيخ االسالم ابن تيميه . معصيت برداريم

ترس واقعي آن است يعين »  الخَوف المحمود ماحجزَك عنْ محارِمِ اهللا«

س،بايد گوئيم فقط بخاطر تر نمي. ٢كه تو را از حرامهاي الهي باز دارد

خدا را  بندگي كرد، زيرا اين كار منجر به يأس و نااميدي از رحمت 

همانطوريكه نبايد فقط اميدوار عفو و بخشش بود، بلكه . حق مي گردد

چنانكه خداوند . شايسته است كه خوف خدا، توأم با اميد باشد

اميدواراند  به رحمتش(٣ويرْجونَ رحمتَه ويخَافُونَ عذَابه : فرمايد مي

هيچ عبادتي ممكن نيست : گويد ابن كثير مي). ترسند و از عذابش مي

شود كه انسان از  ترس از خدا باعث مي. بدون ترس و اميد انجام گيرد

                                                           
   ٦٠ء آيه  االسرا  ١
   ٢٧١تهذيب مدارج السالكين  ٢
   ٥٧االسراء آيه   ٣
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شود كه انسان، رو  منهيات و منكرات، دست بر دارد و اميد باعث مي

  .  ١به طاعت و بندگي بياورد

: رار ده كه همواره شعارشان اينستما را از جمله بندگانت ق! بارالها

طَرِيرًاا قَموسبا عمونَا يبنْ رم إِنَّا نَخَاف ما از پرودگارمان بخاطر (   ٢

باشد كه فرداي قيامت ).   آن روز تُرشرو و بسيار سخت مي ترسيم

پاداش خوبي دريافت كنيم و از عذاب، نجات يابيم و در زمره اهل 

 قَاهم اللَّه شَرَّ ذَلك الْيومِ ولَقَّاهم نَضْرَةً وسرُورافَو. بهشت درآئيم
به همين خاطر، خداوند آنان را از .( ٣وجزَاهم بِما صبرُوا جنَّةً وحرِيرًا

شر و بالي آن روز، محفوظ مي دارد و ابشان را به خرمي و شادماني 

ان بهشت و لباس ابريشم و در مقابل صبر بر طاعت، به آن. مي رساند

  ).پاداش خواهد داد

  

   ١٣٧٩: پايان ترجمه                             

  ـ چابهار       كاروان . معهد دارالسنه للدراسات االسالميه    

  

                                                           
   ٢/٢٨٤مختصر تفسير ابن كثير  ١
  ١٠انسان آيه   ٢
   ١٢ـ ١١انسان آيه   ٣



  :مطلب پشت جلد

آيا هيچگاه به اين، انديشيده اي كه روزي، اين ! اي فرزند آدم

  ديگر منتقل خواهي شد؟ جهان را ترك خواهي گفت و به جهاني

و اين منزل زيبا و مكان وسيع را رها ساخته، به تك سلولي 

روي؟ و بجاي لحاف نرم ابريشم، خروارها خاك بر سرت خواهند  مي

  ...ريخت ؟

كمي در مورد رفتگان بينديشيد، مردن و به خاك سپردن آنها و به 

اكنون آن و اينكه . چهره هايشان را بخاطر بياوريد. پست و مقامشان

چهره هاي زيبا و نازنين در زير خروارها خاك مدفون گشته و اجزاي 

. اي گور، متالشي و پراكنده شده است بدنشان در اعماق حفره

سرپرست، مالهايشان تصاحب و جايشان در مجالس،  فرزندانشان بي

  .خالي شده است


