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 يمه حه الر   نه ْحم الر   الله  ِمْسِب
ه  اْْلَْمد   ٰ ْيَ  رَب   لِله الة   الْعالَمه الم   َوالص  م  َوالس  د   انَ نَبهي   ََعَ َم   ُم 

ْْشَفه 
َ
يَ  أ نْبه

َ
رَْسلهْيَ  اءه اْْل م  َوالْم  ه  وَََعَ ْيَ  وََصْحبههه  آله ْْجَعه

َ
 .أ

 تفسیر در عنه اهلل رضی مسعود بن عبداهلل القدر، جلیل صحابی

مْ : ی آیه ﴾ فَْوَق  َعَذابًا ﴿زهْدنَاه    .1الَْعَذابه

 : فرماید می .﴾افزاییم می آنان عذاب بر عذابی دوزخ در﴿

وا نْيَاب َها َعَقارهَب  زهيد 
َ
َواله  ََكنل ْخله  أ  2.الط 

 ماننده آنان های نیش که افزوده شده ییها عقرب)به دوزخ( 
 .بلندی است نخلِ درختانِ

ول   اَل قَ   :مَ ل  سَ وَ  هه يْ لَ عَ  الل   ّل  َص  الله  رَس 
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ثْله  َْلَي ات   انل اره  فه  إهن   ْعنَاقه  مه
َ
م   يَلَْسْعنَ  اْْل ْخته  أ َحَده 

َ
 أ

د   الل ْسَعةَ  ْربَعهيَ  َحْوََها َفيَجه
َ
 1.َخرهيًفا أ

 ی اندازه به که دندار وجود یمارهای جهنم در شک بدون
 یاندوزخ از یکی( که زمانی. )باشند می بخاتی شتران های گردن

 در رنج و درد آثار) سال چهل تا آن زهرِ( سبب به) گزند می را
 .یابد می( بدنش

ول   قَاَل   :وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
  رَ فه َك الْ  دَ بْ عَ الْ  الل   ّف  تَوَ  اذَ إه وَ 

َ
 وَ  ،َملََكْيه  هه َلْ إه  َل سَ رْ أ

َ
 َل سَ رْ أ

  َجاده اْْله  قهْطَعةه به  هه َلْ إه 
َ
، ك    نْ مه  نَْتَ أ  وَ  نَته 

َ
 ك    نْ مه  َشنَ خْ أ

. ن    َخشه

                                                 
 موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح 8754 مستدرك در حاکم . 1

 .است نموده



 
 

4 

 

 را یکافر ی بنده کند که می قصد عزوجل اهلل که هنگامی
 شسوی به و. فرستد می شنزد به فرشته دو نماید روح قبض
 و ای گندیده و بد بوی هر از بدبوتر که فرستد می ای پارچه
 . است خشنی هر از تر خشن

 : اَل قَ فَ 
َ
 اب  ذَ عَ وَ  ن مَ َجهَ  َلم إه  اْخر جه  ،يثَة  به اْلَ  س  فْ انل   ات هَ ي  أ

 
َ
،له أ ،سَ  كه يْ لَ عَ  رَب  وَ  م  ط  مْ  امَ  اءَ فَسَ  ؛اْخر جه  اخه .قَد   ته

 و جهنم بسوی! خبیث روح ای: گویند می فرشته دو آن
 خشم تو بر که پروردگاری بسوی و. شو خارج ؛دردناك عذابی
 . فرستادی چیزی بد چه. شو خارج ؛گرفته

ج  فَ   كَ  تَْخر 
َ
يَفة   نَْته أ   اَجَدهَ وَ  جه

َ
مْ حَ أ  به  د ك 

َ
.قَ  نْفههه أ   طُّ

 ترین متعفن و بدبوترین مانند به شود می خارج( او روح) پس
 . است هیافت را آن شما از یکی یبویای که مرداری
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م وَ    ََعَ
َ
مَ  اءه جَ رْ أ بْ : ونَ ول  ق  يَ  ة  كَ ئه َماَل  اءه الس   دْ قَ لَ ! الله  انَ حَ س 

  نَ مه  مَ وْ اْلَ  اءَ جَ 
َ
يَْفة   يح  ره  ضه رْ اْْل ،َخبه  نََسَمة  وَ  جه  ي ْفتَح   اَل فَ  يثَة 

مَ  اب  بَ  َل   َ  ي ْؤَمر  فَ  ،اءه الس   .َقْبه الْ  فه  هه يْ لَ عَ  ي َضي ق  فَ  َسده ه به
: گویند می که است هائی فرشته ،آسمان نواحی و ها کرانه بر و

. است آمده خبیثی انسان و مردار بویِ زمین، از امروز !اهلل سبحان
 به شود می کرده أمر و. شود نمی گشوده او بر آسمان درِ پس

 .شود می کرده تنگ او بر قبر پس جسدش،

 ي مْ وَ 
 
  َل ثْ مه  َحي ات   َل

َ
 تَ  ْخته اْْل   اقه ْعنَ أ

ْ
 اَل فَ  ،َْلَْمه   ل  ك  أ

َظ  نْ مه  يََدْعنَ  هه عه  ئًا.يْ شَ  امه
  گردن ی اندازه به که شود میکرده  پر یمارهای از( او قبر)

 بر و خورند می را شگوشت( مارها. )است بخاتی شتران
 . ندساز نمی رها را چیزی استخوانش
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م   ة  كَ ئه َماَل  هه يْ لَ عَ  َسل  ي رْ  م  ث   ، ص  ْْم  يس   َعه مْ مَ  ع   َفَطاطه
، َحده  نْ مه   تَه  َصوْ  ونَ يَْسَمع   َل وَ  ونَه ،ََيَْح  فَ  ونَه  ي بْصه   َل يد 
  .ونَه  ََيْبهط  وَ  ونَه  ب  يَْضه فَ  ،ونَه  ََيَْح  فَ 

 و کران که شوند می فرستاده او نزد به فرشتگانی سپس
 . بزرگ بس است یهای پُتک آنان همراه و. کورانند

 او به که شنوند نمی را او صدای و بینند نمی را او( فرشتگان این)
 .کوبند می و زنند می سخت را او. کنند رحم

ر   ،اره انل   نَ مه  اب  بَ  َل   ي ْفتَح  وَ   اره انل   نَ مه  َمْقَعده ه  َلم إه  َينْظ 
يًّا،وَ  ب ْكَرةً  َ  َعشه  سْ ي

َ
  اللَ  ل  أ

َ
ه ذم  يمَ ي ده  نْ أ َل  َل وَ  هه يْ لَ عَ  َك ل  َلم إه  يَصه

  1.انل اره  نَ مه  اَء   َورَ  امَ 

                                                 
: نویسد می الزوائد مجمع در هیثمی ،14174 کبیر معجم در طبرانی . 1

 .باشند می ثقات آن رجال
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 به شامگاه و صبحگاه و شود می گشوده او بر جهنم از دری و
( جهنم هولناکی دیدن با) و. دوزد می چشم جهنم در جایگاهش

 و بگرداند مستدام او بر را قبر عذاب که خواهد می عزوجل اهلل از
 .نرسد جهنم در آن ماورای به

ول   قَاَل    :وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
ث َل  َزََكتَه   ي ؤَد   فَلَمْ  َماًل، الِل    آتَا    َمنْ  يَاَمةه  يَْومَ  َمال    َل   م   القه
َجاًع  قَْرعَ  ش 

َ
ق ه   َزبهيبَتَانه  َل   أ . يَْومَ  ي َطو  ذ   ث م   القهيَاَمةه خ 

ْ
 يَأ

َمتَيْهه  ْدَقيْهه  َيْعنه  - بهلهْهزه هشه نَا َيق ول   ث م   - ب
َ
نَا َمال َك  أ

َ
 ث م   َكْْن َك، أ

ينَ  ََيَْسَب   َل ﴿: تاَلَ  ه  1.اآليَةَ "  ﴾َيبَْخل ونَ  اَّل 
 را آن زکات اما نمود عطا مالی او به عزوجل اهلل که کسی
 ظاهر یاژدهای شکل به مال آن قیامت روز در نکرد، پرداخت
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 شسر باالی و چرب و سفید شسر زیاد، زهر اثر بر که گردد می
 . دارد وجود یسیاه ی نقطه دو
 او فَکِّ دو سپس زند می حلقه او دور به( اژدها این) قیامت روز در
. !!هستم تو گنج من هستم!! تو مال من: گوید می و گیرد می را

  :دنمو تالوت آخر تا را آیه این سپس
هينَ  ََيَْسَب   َل وَ ﴿ م   بهَما َيبَْخل ونَ  اَّل  وَ  فَْضلههه  مهنْ  الِل    آتَاه   ه 

وَ  بَْل  لَه مْ  َخَْيًا ق ونَ  لَه مْ  َْش   ه  يَاَمةه  يَْومَ  بههه  ََبهل وا َما َسي َطو   الْقه

ه  ََياث   َولِله  َماَواته  مه رْضه  الس 
َ
 1.﴾َخبهَي   تَْعَمل ونَ  بهَما َوالِل    َواْْل

چه خداوند از فضل خود به آنان عطا کرده؛  کسانی که به آن
ورزند هرگز تصور نکنند که آن ]بخل[ برای آنان خوب  بخل می

چه که بدان بخل  است بلکه برایشان بد است. بزودی آن
ها و  شود. میراث آسمان اند روز قیامت طوق گردنشان می ورزیده

 آگاه است.  کنید چه می زمین از آنِ خداست و خدا به آن

                                                 
 180. سوره آل عمران، آیه  1
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ول   قَاَل   :وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
نَا بَيْنَا

َ
، أ تَانه  إهذْ  نَائهم 

َ
، أ اَلنه َخَذا رَج 

َ
، فَأ َتيَا بهَضبِْعه

َ
 به  فَأ

يق   َل  إهن  : َفق لْت  . اْصَعدْ : له  َفَقاَل  وَْعًرا، َجباًَل  طه
 
 إهن ا: َفَقاَل . أ

ل ه     لََك. َسن َسه 
 و گرفتند را بغلم. آمدند نزدم به نفر دو که بودم خواب در من

: گفتم. برو باال: گفتند من به. آوردند العبوری صعب کوه کنار مرا
 . گردانیم می آسان شما برای را آن ما: گفتند. توانم نمی

نْت   َحّت   فََصعهْدت   ، َسَواءه  فه  ك  نَا إهذَا اْْلَبَله
َ
ْصَوات   أ

َ
 بهأ

يَدة ، ؟ َهذه ه  َما: ق لْت   َشده ْصَوات 
َ
وَ  َهَذا: قَال وا اْْل َواء   ه  ْهله  ع 

َ
 أ

  انل اره.
 صداهای ناگهان. رسیدم کوه وسط به اینکه تا رفتم باال من
 این: گفتند چیست؟ صداها این: گفتم. شنیدم را خراشی گوش
 .است دوزخیان دادِ و جیغ صدایِ
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، اْنَطلََق  ث م   َعل قهيَ  بهَقْوم   فَإهَذا به ْم، م  َقةً  بهَعَراقهيبههه  م َشق 
ْم، ْشَداق ه 

َ
يل   أ ْشَداق ه مْ  تَسه

َ
؟ َما: َفق لْت   َدًما، أ : قَاَل  َهؤ َلءه

هينَ  َهؤ َلءه  ر ونَ  اَّل  ْم. ََتهل ةه  َقبَْل  ي ْفطه هه   َصْومه
 پاها پشتِ بر که دیدم را قومی ناگهان بردند، مرا سپس

 و شده شقه شقه و شکافته هایشان دهان کنارِ که حالی در آویزانند
 .دشو می جاری خون آن از

 از قبل که اند کسانی اینان: گفتند اند؟ کسانی چه اینان: گفتم
 . ندخورد می را خود ی روزه برسد، پایان به یشان روزه اینکه

، انَْطلهَقا ث م   َشد   بهَقْوم   فَإهذَا به
َ
ء   أ نْتَنههه  انْتهَفاًخا، ََشْ

َ
 رهَيًا، وَأ

ْسَوئههه 
َ
؟ َمنْ : َفق لْت   َمنَْظًرا، وَأ ان ونَ  َهؤ َلءه : قَاَل  َهؤ َلءه  الز 

. َوانه   َوالز 
از هر چیزی  که دیدم را قومی ناگهان بردند، مرا سپس

تر گندیده و بدبو  هر چیزی بیشاند؛ و از  تر ورم و باد کرده بیش
 اند. ترین زشت ند؛ و از جهت شکل و قیافه،ا شده
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 مردان و زنان اینان: گفتند اند؟ کسانی چه اینان: گفتم
 .زناکارند

لهَق  ث م   ، ا ْنط  نَا فَإهَذا به
َ
، ثَْدَيه ن   َتنَْهش   بهنهَساء   أ  اْْلَي ات 

؟ بَال   َما: َفق لْت   ْوَلَده ن   َيْمنَْعنَ  الل َواته  َهؤ َلءه : فَقهيَل  َهؤ َلءه
َ
 أ

ْْلَانَه ن  
َ
 1.أ

 هایشان سینه مارها که دیدم را زنانی ناگهان بردند، مرا سپس
 اینان: شد گفته چیست؟ اینان حال: گفتم. زدند می نیش را

 .کنند می منع فرزندانشان از را شیرِشان که اند زنانی

ول   قَاَل    :وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
تَْدر ونَ 

َ
لَْت  فهيَما أ نْزه

 
 َضنْكً  َمعهيَشةً  َل   فَإهن  ﴿: اآْليَة   ذه ه هم  أ

يَاَمةه  يَْومَ  َوََنُْش      ْعَمم  الْقه
َ
  2﴾أ
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  ؟شده نازل کسانی چه مورد در آیه این دانید می آیا

ْعرََض َعْن ذهْكرهي فَإهن  
َ
ً  َمعهيَشةً  َل   ﴿َمْن أ  َوََنُْش      َضنْك

يَاَمةه  يَْومَ  ْعَمم  الْقه
َ
  ﴾.أ

 و تنگ زندگی گمان هر که از یاد من روی بگرداند بی
 .گردانیم می محشور نابینا را او قیامت روز و خواهد داشت سختی

تَْدر ونَ 
َ
؟ الَْمعهيَشة   َما أ نَْكة  ول    الِل   : قَال وا الض  ْعلَم   َورَس 

َ
 أ

  .َقْبه ه  فه  الَْكفهره  َعَذاب  : قَاَل 
 و خدا: گفتند چیست؟ سخت و تنگ زندگی: دانید می آیا
 . باشد می قبرش در کافر عذاب: فرمود. داناترند شرسول

هي هْسَعة   َعلَيْهه  ي َسل َط  إهن ه   بهيَده ه  نَْفسه  َواَّل  هْسع ونَ  ت  تهن ينًا َوت
تَْدر ونَ 

َ
 ر ؤ وس   َسبْع   َحي ة   لهك    َحي ةً  َسبْع ونَ  اتل ن ي   َما أ

ونَه   يَلَْسع ونَه   ش   1.الْقهياَمةه  يَْومه  إهلم  َوََيْده
                                                 

 3122 حبان ابن صحیح. حسن إسناده . 1
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 نود شک بدون اوست، دست در جانم که خداوندی به قسم
 چیست؟ که دانید می آیا. شود می کرده مسلط او بر اژدها نه و

 نیش را او قیامت روز تا. دارد سر هفت ماری هر ،مار هفتاد
 .ندساز می وارد ضربه او به و زنند می

ول   قَاَل   :وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
َدة  : َحي تَانه  الَْكفهره  ََعَ  ي رَْسل   هه، قهبَله  مهنْ  َواحه سه

ْ
ْخَرىم  رَأ

 
 وَأ

 يَْومه  إهَلم  َعَدتَا فََرَغتَا ُك  َما قَرًْضا، تَْقرهَضانههه  رهْجلَيْهه، قهبَله  مهنْ 
يَاَمةه    1.الْقه

 سمت از یکی. شود می فرستاده کافر بر مار دو( گور، در) 
 نیش شدت با را اوآن دو مار، . شپای سمت از دیگری و شسر
 و) .گردند بازمی ،شدند فارغ( او به زدن نیش از) هر وقت. زنند می
 (. خواهد داشت ادامه) رستاخیز روز تا( عذاب این

                                                 
: نویسد می 4284 الزوائد مجمع در هیثمى ،25189 احمد مسند . 1

 .است حسن آن إسناد
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ول   قَاَل   : وََسل مَ  َعلَيْهه  الل   َصّل   الله  رَس 
تَيْت  

َ
ْْسهَي  َلْلَةَ  أ

 
م  به  أ ون ه مْ  قَْوم   ََعَ ، ب ط   فهيَها ََكْْل ي وته

ْم، َخارهجه  مهنْ  ت َرىم  اْْلَي ات   ونههه لْت   ب ط   يَا ؤ َلءه هم  َمنْ : َفق 
؟ ْبَائهيل  َكلَة   ؤ َلءه هم : قَاَل  جه

َ
بَا أ  1.الر 

 که دمکر گذر قومی بر شدم برده معراج و إسراء به که شبی
 ها شکم آن در .بود)ورم کرده(  ها خانه ی اندازه به هایشان شکم
 . شدند می دیده خارج از که بودند یمارهای

  اند؟ کسانی چه اینان! یلجبر ای: گفتم من
 .هستند  رباخواران اینان: گفتجبریل 

م  الل   َصّل   وَ  نا ََعَ َم د   َسي ده م  وَ  ُم  ه  ََعَ  َسل مَ  وَ  َصْحبههه  وَ  آله
ه  اْْلَْمد   وَ  ٰ ْيَ  رَب   لِله  .الْعالَمه
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