
 قیامت در الاعم سنجش چگونگی ام:سی مجلس

 *آزادیان مصطفی دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 سـنجش و خالیـق حسـاب بـه رسـیدگی مرحلـه ،قیامت هایمنزلگاه و احوال ترینمهم از یکی
 آن از صـراحتبـه قـرآن آیات و است دین ضروریات از ،میزان است. الهی عدل دادگاه در اعمال
 انسـان اعمـال شـاهدان، گواهی و اعمال ارائه از پس ،روایات و آیات اسا، بر است. گفته سخن
   گیرد.می قرار سنجش مورد

ِّ» نویسـد:مـی االعتقاد تجرید کتاب در طوسی خواجه ا ُرِّساائِِّ و  ِِّما اِتِّعي ِِّمِّالسَّ ِّ الميایاِنِّ ن  او   راِطِّالص 
ِّ ِّ ساِبِّالِحِّو  ِّد ِّ هٌِّن ِّمِكِّمُِّ ِبُِّتِّالكُِّ ُرِّطایِِّت ِّو  مُعِّ  َّ ِّ السَّ ِجُبِّ هابوتِِّثُِّ لیع   در کـه امـوری سـایر 1؛هاابِِّ صدیُقِّالتَِّّ في 

 امـوری اعمـال، هاینامه شدنگشوده و حساب صراط، میزان، :مانند ،است آمده نقلی هایدلی 
 واجـب ،آن بـه ایمـان و تصـدیق ،روایـناز .اسـت کرده داللت آن ثبوت بر نق  که است ممکن
   «است.

 .پردازیممی قیامت در اعمال سنجش چگونگی بررسی به نوشتار، این در

 «میزان» واژه معناشناسی

 مصادیق ،ترازو 2.است ترازو ،آن فارسی معادل که شودمی گفته سنجش وسیله به ،لغت در میزان
 کـه ترازویـی کننـد؛می گیری اندازه را مواد و اجسام آن با که ترازویی ؛دارد مختلفی کاربردهای و
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 انـدازه را چیـزی عـر  یـا و طول آن با که ترازویی دماسنج؛ مانند ،سنجندمی را هوا دمای آن با
 غیرصـیی  از را صـیی  هایاستدالل و افکار آن با که ترازویی کش؛خ  و متر مانند ،گیرندمی

 آن بـا کـه است ترازویی معنای به ،نوشتار این در میزان اما منطق؛ دانش مانند ،دهندمی تشخیص
ِّ» ؛سنجندمی را آدمیان بد و خوب اعمال و ایمان ،قیامت در ُعِّ و  ض  ِّ ن  ین  واْ م  ِّ ال  ط  ِقس  ِمِّ ال  اةِِّ ِلياو  ِقيام   ال 
ال ُمِّ ف  ل   َ ٌسِّ ُت ف  ا ن  يئ   کمتـرین کسهیچ به ،پس کنیم؛می پا بر قیامت روز در را عدل ترازوهای ما 1؛ش 

 «شود.نمی ستمی

 انداعمال میزان ،اطهار ائمه و پیامبران

 سـخن قیامـت روز در اعمـال میـزان و سنجش از صراحتبه کریم قرآن ،شد اشاره کهگونههمان
 عالمـان میـان ،گرفت خواهد صورت امر این چگونه و چیست میزان اینکه درباره اما ؛است گفته
 کفـه دو کـه شودمی نهاده حقیقی ترازوی قیامت در معتقدند برخی ؛دارد وجود نظر اختال  دین
 نوشـته آن در بـد اعمـال کـه ابیکتـ و ،کفه یک در ،شده نوشته آن در نیک اعمال که کتابی و دارد
 2شـود.می برخـورد شخص با آن مطابق ،بود تر سنگین هرکدام .شودمی نهاده دیگر کفه در ،شده

 و عـدل رعایـت ،آن از مراد بلکه ؛نیست آن حقیقی معنای ،میزان از مقصود معتقدند دیگر برخی
 و خـوب اعمال ینترکوچک که است آن ،الهی عدل مقتضای 3است. اعمال سنجش در انصا 

 دانشـمندان از بسـیاری امـا ؛دشـون ظلمـی کمتـرین احـدی به تا ،گیردمی قرار میاسبه مورد بد
 هـر به هستند. قیامت روز میزان   ،اعمالشان و اطهار ائمه و پیامبران که باورند این بر ،اسالمی

 باشـد، ترنزدیک انآن عم  به معنویت و اخالص شرای ، اجزاء، حیث از مردم اعمال که ایاندازه
 4بود. خواهد ترسبک عملشان باشد، دورتر اندازه هر و ،ترسنگین عملشان

 گـام الهـی عبودیت هدایر در و هستند معصوم همگی ،الهی اولیای و پیامبران که است روشن البته
 شـاناعمال ههمـ و هـاخواسـته ،هانیت ،دلی  همین به و اندالهی مخل ص عباد از آنان .دارندبرمی
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 ایـن ،روایـات از برخـی آید.می حساب به عدل بارز مصداق و حق با مطابق و ،اعمال ترینکام 
 کند:می تأیید را دیدگاه

َنْ َنَضُعْ َوْ» آیـه تفسیر در صادق امام ـ َمـواِزی  ـَ ْ ال  ِقس  ِّ» فرمایـد:مـی «ال  ُنِّ و  ی  ِْ اوا م 
ِبيااُءِّ ال  ن  ِّ اال   و 

ِصياُءِّ ِّ اال و  ِّ و  ِقِّ ِمن  ل  خ  ِّ ال  ن  َُُّلِّی ِّ م  ه ِّ د  نَّ ج  ِرِّ ال  ي   اوصـیای و پیـامبران ،روز آن در سنجش میزان1؛ِحساب ِبغ 
 در کـه کسـانی یعنـی .«شـوندمـی بهشت وارد حساب بدون که اندکسانی مردم از و هستند آنها

   ندارد. وجود تاریکی نقطه ،آنها اعمال پرونده

ِّ» است: فرموده صادق امام ،همچنین ـ ِمني ِانَّ ُماؤ  ميرال  ِّا  ِّ ن  ا و  ِئمَّ ِّ ة ِّاال  یِتاِهِّ ِمان  یُنِّ ُهاُمِّ ُذِر  ِْ اوا م 
 2؛ال 

   «اند.سنجش ترازوهای ،او فرزندان از امامان و امیرمؤمنان

ِّ» فرمـود: خـدا رسول :گفت که است شده نق  عبا،بنعبدالله از ـ عاِشار  ااس، م  ِّ الن  ِلياا ِّ إن   ع 
ِسيُمِّ اِر، ق  ِّ الیدَُُّلِّ الن  ار  لی الن  ه، و  ِّ ِمنهاا والینُجاو ل  اُدو  اهُِّ ع  اه ،ل  سايُمِّ إنَّ اة ق  نَّ ِّ الیادَُُّلها ،الج  اُدو  اُه، ع  ِّ ل   و 

حِیُحِّ نها الیی  ِلی ع  اهُِّ و   و یاور که کسی ؛است )نار( جهنم کنندهتقسیم علی همانا ! مردم گروه ای 3؛ل 
 یافـت. نخواهـد نجـات آن از ،باشد او دشمن که کسی و شد نخواهد آتش وارد ،باشد او دوست

 کـه کسـی و شـد نخواهـد آن وارد ،باشـد او دشمن که کسی ؛است بهشت کنندهسیمتق او همانا
   «شد. نخواهد میروم آن از ،باشد او دوست

االُمِّ» خـوانیم:می علـی ،امیرمؤمنان مطلقه زیارات از یکی در ـ لسَّ لای ا  عُساوِبِّ ع  ِّ ااِلیمااِنِّ ی   و 
یاِنِّ ما  ِمي   هتغلبـعمـاربن «اعمـال. سـنجش میـزان و ایمان ساالر و سردار بر درود و سالم 4؛اال ع 

 :گویدمی

اااااااهُِّ علااااااای اااااااة ُحب  ُِّجنَّ
ِّ

ِسااااايُمِِّّ اااااارِِّ ق  اااااة الن  نَّ ج  ال  ِّو 
ِّ

ِصاااا ِّو  ی ی  ف  ااااط  ُمص  ًقااااا ال  ِّح 
ِّ

ااااِسِّ إماااااُمِِّّ ااااة اْلن  ِجنَّ ال  5ِّو 
ِّ

 و بهشـت کننـدهتقسـیم کـه اوسـت است؛ جهنم سپرآتش ،طالببیا بنعلی دوستی و میّبت»
 و امـام و اسـت مصـطفی میمـد ،مرتبـت ختمی حضرت بالفص  وصّی  ،قحبه و است دوزخ
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 «.است جن و انس پیشوای
 بـا را مـا اخالص و سنجندمی طالبابیبنعلی روزه و نماز با را ما روزه و نماز دیدگاه، این مطابق

 تأکیـد ،روایـات از دسـته ایـن اسـا، بر مفید شیخ سنجند.می نامؤمن امیر موال اخالص
   1دهند. قرار امامان اعمال شبیه را خود اعمال بکوشند باید همه :کندمی

 اعمال میزان کنندهسنگین عوامل

 اعمـال اعتقـادات، از برخـی ،روایات مطابق اما ؛تأثیرگذارند میزان سنگینی در ،نیک اعمال همه
 بـه اینجـا رد کـه دارنـد اعمـال سنگینی در ایبرجسته و ویژه نقش ،عواطف و احساسات و نیک

   شود:می اشاره آنها از بعضی
 شهادتین .1

 ،باطـ  دیـعقا و خرافات اوهام، از دوری و حقیقت با مطابق و اصی  باورهای و اعتقادات داشتن
 و اسـت داده قـرار وحی و عق  را حقیقت شناخت راه خداوند هاست.انسان همه فطری مطلوب
 دعـوت برابـر در و کننـدمی تبعیـت کورکورانـه دیگر هایانسان از یا و خود پدران از که را کسانی
   کند:می مذمت سخت ،کنندمی ایستادگی حق اعتقادات و توحید به پیامبران

«ِّ ل  ا قاُلوا ب  نا ِإن  د  ج  نا و  لی آباء  ة ِّ ع  مَّ
ُ
ِّ أ ا و  لی ِإن  ِّ ع  ِّ آثاِرِهم  ُدون  ت  ِّ ،ُمه  نا ما كذِلک و  ل  س  ر 

 
ِّ أ ِلک ِمن  ب  یاة ِّ فای ق  ر   ق 

ِّ ذیر ِّ ِمن 
ِّ ِإال ِّ ن  ُفوها قا   ر  ا ُمت  نا ِإن  د  ج  نا و  لی آباء  اة ِّ ع  مَّ

ُ
ِّ أ اا و  لای ِإن  ِّ ع  ِّ آثااِرِهم  اُدون  ت  ِّ ،ُمق  ِّ قاا  

 
ِّ أ ِّ و  او  ِّ ل  اُتكم   ِجئ 

دی ه 
 
ا ِبأ ِّ ِمم  ُتم  د  ج  يِهِّ و  ل  ِّ ع  كم  ا قاُلوا آباء  ِّ ِبما ِإن  ُتم  ِسل  ر 

ُ
ِّ ِبِهِّ أ  بـر را ودخ پدران ما :گفتند بلکه ]نه[ 2؛كاِفُرون 

 تـو از پـیش شـهری هـیچ در ،گونـهبـدین و افتگـانیمیراه آنان از یریگپی با[ ]هم ما و یافتیم آیینی
 راهـی[ ]و آیینـی بر را خود پدران ما گفتند آن گذرانانخوش آنکه مگر ؛نفرستادیم ایهشداردهنده

 آن بـر را خـود پـدران نچـهآ از تـرکنندههدایت هرچند :گفت .سپریمراه ایشان پی از ما و ایمیافته
 «کافریم. ،ایدشده فرستاده بدان آنچه به ما :گفتند ؟بیاورم شما برای ،ایدیافته
 قـدرت کندمی تالش دیگران، از ناآگاهانه تبعیت و زدگیشخصیت نوع این از انتقاد با کریم قرآن

 بـر را خود بنیادین اورهایب و اعتقادات آدمیان تا گرداند زنده انسان در را گرویبرهان روح و عقلی
 باید را خود دین اصول مسلمان شخص ،جهت همین به کنند. انتخاب متقن برهان و عق  اسا،

                                                           
 .994، ص اإلمامیة اعتقادات تصحیح. شیخ مفید، 1
 .63ـ  66. سوره زخر ، آیه 2
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 بـه شـهادت و اعتقـاد دیگـران. از تقلیـد نـه و نـدبرگزی عقلـی براهین و استدالل تیقیق، روی از
 هـر ورود بـرای کـه اسـت دیـن اصـول از اصـ  دو ،اسـالم پیامبر رسالت و الهی وحدانیت
 بـه ،نمازهایشان تشهد در و اقامه و اذان در روز هر مؤمنان است. بایسته ،اسالم قلمرو به شخصی

   ورزند.می تأکید دو آن به ایمان بر و دهندمی شهادت امر دو این
 شـهادتین آثـار دربـاره ،میمـد رسـالت و خـدا یکتایی به شهادت از پس علی حضرت

يِنِّ» فرماید:می ت  هاد  ِّ ش  ِّ ِعداِنُِّتص  و    ق  ِّ ال  عاِنِّ و  ف  ر  ِّ ت  ل  م  ع  ِّ ال  اعاِنِّ ميایاٌنِّ الیِخف  ِّ فياه، ُتوض  ُقاُلِّ و   ميایاٌنِّ الیث 
عاِنِّ ف  هُِّ ُتر  ن   میزانـی برند.می باال را [صال ] عم  و دهندمی اوج را [نیکو] گفتار که شهادتی دو 1؛ع 

 ،بردارنـد آن از را ادتشـه دو ایـن کـه میزانی و نباشد سبک ،نهندمی آن در را شهادت دو این که
 «بود. نخواهد سنگین

ِّ» فرمـود: «اللـه ااّل  اله ال» تفسیر در اسالم گرامی پیامبر توحید، به شهادت راستای در ِّ و   ِهای 
ةُِّ ِلم  قوی، ك  ِّ ِبها اللهُِّ ُیثقُلِّ التَّ ین  واْ ِّ الم  وم  ةِِّ ی   وسـیله بـه خداوند که تقواست کلمه سخن، این 2؛الِقيام 

   «کند.می سنگین قیامت در را هامیزان آن،
 محمد آل و محمد بر صلوات ذکر .2

 تقـرب بـه نیـ  هـایراه تریننزدیک و بهترین از یکی همواره ،الهی اولیای و اعظم پیامبر با ارتباط
 ارتبـاط در دائمـاا  حضرت آن بزرگوار بیتاه  و اسالم گرامی پیامبر با که کسانی است. الهی

 اسـالم پیـامبر یافـت. خواهنـد نجات قیامت در ،فرستندمی اتصلو و درود آنان بر و هستند
ا» فرمود: ن 

 
ِّ أ د  اِنِّ ِعن  ِميی  ِّ ال  م  ةِِّ یو  ِقيام  ِّ ال  ن  م  ِّ ف  ُقل    اُتهُِّ ث  يئ  ل ی س  اِتِهِّ ع  ن  س  ُ ِّ ح  الةِِّ ِجئ  ای ِبالصَّ ل  ای ع  تَّ ِّ ح  ِقال  ث 

ُ
 أ

ااا اِتِهِّ ِبه  اان  س   از بیشــتر گناهــانش رکسهــ ؛هســتم اعمــال تــرازوی و میــزان کنــار ،قیامــت در 3؛ح 
 آن، سـبب بـه تـا گذارممی ترازویش در ،فرستاده من بر که را خودم بر صلوات باشد، هایشثواب

 «کند. سنگینی گناهانش بر حسناتش
ميیاِنِّ ِفی ما» فرماید:می باره این در باقر امام یء ال  ُلِّ ش  ثق  لوةِِّ ِمن ا  ِّ علی الص  اد  ِّ وآ  ُمحم  اد   4؛محم 
 «نیست. میمد آل و میمد بر فرستادن درود از ترسنگین زیچی ،عم  میزان در

                                                           
 .993، خ البالغه نهج. صبیی صال ، 1
 .96، ح 841، ص 4، ج الثقلین نور. عروسی حویزی، 2
 .313ص  ،6، ج کافی اصول؛ کلینی، 49، ح 48، ص 13، ج االنوار بحار. مجلسی، 3
 .841، ص 4، ج الثقلین نور. عروسی حویزی، 4
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 آنان زیارت و بیتاهل به محبت .3

 یـک کنـد. دهـیجهت صیی  مسیر در را خود احساسات و عواطف باید عاطفی عدبُ  در انسان
 هـامیبت باشد. داشته تنفر کسی از جهتبی یا و ببندد دل هرکسی به نباید ،مؤمن و مسلمان فرد

 راسـتای در بایـد واقعـی میبـت باشـد. اعتقـاداتش و ایمـان راستای در باید مؤمن هایریبیزا و
ذیَنْ َوْ» ؛باشد خدا میبت ـا َأَشـد ْ آَمُنوا ال   ،باشـد داشـته دوسـت را خداونـد هرکسـی 1.«ِلّلـهِْ ُحبا

ْ» نمـود: خواهـد تبعیت آنان از و داشت خواهد دوست نیز را او اولیای و فرستادگان ْ ُقـل  ـُتم ْك ِإن   ن 
وَنْ ِبُعونی الّلهَْ ُتِحب  كُمْ َفات  ِبب  ْ َوْ الّلهُْ یح  ِفر  ْ الّلهُْ َوْ ُذُنوَبكم ْ َلكم ْ یغ   میبـت ،بنـابراین 2«.َرحـیم ْ َغُفـور 

 عملـی تبعیت ،الهی اولیای به میبت اثر که بگیرد تعلق اولیائش و خداوند به باید مؤمن شخص
 گرامـی پیـامبر ،میـزان سـنگینی در الهی اولیای به میبت تأثیر درباره بود. خواهد بزرگواران آن از

ی» فرمـود: اسالم ِلْ ُحُ ْ َوْ ُحبِّ ِتی َأه  َعةِْ ِفی َناِفع ْ َبی  ْ َمَواِطَنْ َسب  ن  ُُ َواُل ـَدْ َعِظیَمةْ  َأه  َوَفـاةِْ ِعن   َوْ ال 
رِْ َقب  َدْ َوْ ال  ُشورِْ ِعن  َدْ َوْ الن  ِكَتاِبْ ِعن  َدْ َوْ ال  ِحَساِبْ ِعن  َدْ َوْ ال  ِمیَزاِنْ ِعن  َدْ َوْ ال  ـَرا  ِعن   داشـتندوسـت 3؛الصِّ

 در مـردن، هنگـام ؛آیـد کـار بـه وحشتناک بسیار جای هفت در ،من خاندان داشتندوست و من
 و اعمـال تـرازوی نزد ]اعمال[، حسابرسی هنگام اعمال، نامه دیدن هنگام رستاخیز، هنگام گور،

 «صراط.
 اولیـای زیـارت بـه کـه کسانی قطعاا  و شودمی نانآ زیارت به شوق سبب ،الهی اولیای به میبت

ِّ» فرمـود: رضـا امام کهچنان ؛گرفت خواهند قرار ویژه عنایت مورد ،روندمی الهی ان  ِنای م  ار   ْ 
ل ی ِدِّ ع  اِری ُبع  ِّ د  اِری و  ی  يُتهُِّ م  ت 

 
ِّ أ م  ةِِّ یو  ِقيام  اةِِّ ِفی ال  ث  ِّ ث ال  اِطن  او  اهُِّ حتای م  ص  ل   َّ

ُ
ِّ أ اا: ِمان  اِله  و  ه 

 
ِتِّت ِّ اذا أ اایر   ط 

ِّ یِمينا ِّ الكتب ِّ و  اال  ِّ ،ِشم  ِّ و  د  اِطِّ ِعن  ر  ِّ ،الص  ِّ و  د  اِنِّ ِعن  ِميی   مـن زیارت به من، مزار راه دوری با که کسی 4؛ال 
 آن گرفتـاری و بـیم از را او و آمـد خـواهم او نـزد [دسـتگیری بـرای] جا سه در قیامت روز بیاید،

 درآینـد، پـرواز به چپ و راست در [اعمال ی]هانامه که هنگامی :بخشید خواهم رهایی هاموقف
   «اعمال(. سنجش )می  میزان نزد و صراط [پ ] نزد

 نیکو اخالق .4

 امـام اصـیاب از یکـی اسـت. دیگـران بـا نیکـو برخـورد و خوش خوی معنای به ،ُخلق ُحسن
                                                           

 .984. سوره بقره، آیه 1
 . 49. سوره آل عمران، آیه 2
 .8، ص الصحابة فضالل کتاب من البیتاهل فضاللحنب ، ؛ احمدبن638، ص 1، ج االنوار بحار. مجلسی، 3
 .344، ص 90، ج الشیعه وسالل. حّر عاملی، 4
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 این ،خلقیخوش» فرمود: پاسخ در حضرت .پرسید لقُخ  سنُح  اندازه درباره ایشان از صادق
 دیگـری بـا گشـاده ایچهـره و پسـنددل و نیکـو گفتاری و مالیم و متواضعانه رفتاری با که ستا

 ،خـانواده در که برخوردهایی و رفتارها در مؤمنان که است شایسته و بجا بنابراین، 1.«کنی برخورد
   باشد. توأم لقُخ  سنُح  با ،دارند اجتماع یا و کار میی 

 فرمـود: اکـرم پیامبر است. اعمال میزان در آن تأثیرگذاری ،قلُخ  سنُح  مهّم  هایهثمر از یکی
ُعِّ ما» اِری ميیاِنِّ فی یوض  ِّ ام  م  اةِِّ یاو  اُلِّ القيام  ض  ف  ِّ ا  اِنِّ ِمان  اِقِّ ُحس   روز انسـانی هـیچ میـزان در 2؛الُخل 

 کـه اسـت عملـی ارزشمندترین ،نیکو اخالق «نیست. نیکو اخالق از گرانبهاتر چیزی ،رستاخیز
 شود.می ادهنه اعمال ترازوی در

 اعمال سنجش نتیجه

 دیگـر دسـته و سـعادتمند ایدسـته شـوند:می تقسیم دسته دو به هاانسان ،اعمال سنجش از بعد
ْ» ؛شقاوتمند ْ َفَمن  ِلُحوَنْ ُهُمْ َفُأولِئ  َموازیُنهُْ َثُقَل   ُمف  ْ َوْ ال  ْ َمن  ذیَنْ َفُأولِئ  َموازیُنهُْ َخف     َخِسـُروا ال 
م ْ ُُ ُفَس نْ  فی َأن  َُ  کـهآنان و ندارستگاران همان است، سنگین اعمالشان وزنه کهآنان و 3؛خاِلُدوَنْ َمَْج

 جهـنم در داده، دسـت از را خـود وجـود سـرمایه کـه هستند کسانی باشد، سبک اعمالشان وزنه
   «ماند. خواهند جاودانه

اا» فرمایـد:می شقاوتمندانه زندگی و سعادتمندانه حیات تشری  و توضی  در کریم قرآن م 
 
أ ِّ ف  ان   م 

ِّ ُقل    یُنهُِّ ث  واْ ِّ م  ُهو  ة ِّ فی ف  ِّ راِضية ِّ عيش  ا و  م 
 
ِّ أ ان  ِّ م  ا   فَّ یُناهُِّ َّ  واْ اهُِّ م  م 

ُ
أ یاةٌِّ ف  ِّ هاِو راک ماا و  د 

 
 نااٌرِّ ةماِهيا أ

 کنندهخشـنود زندگی یک در است، سنگین اعمالش ترازوهای [روز آن در] که کسی اما 4؛حاِمياةٌِّ
 میـدانی چـه تو و است (دوزخ) هاویه پناهگاهش است، سبک ترازوهایش کهآن اما و بود خواهد
 «سوزان. است آتشی چیست؟ هاویه

لِئـ » فرمایـد:مـی آن دربـاره خداوند که است بهشت در زندگی ،کنندهخشنود زندگی از مراد  ُأو 

َنْیُْ َزو  َفةَْ ج  ُغر  َنْیُْ َوْ َصَبُروا ِبما ال  و  ا َوْ َتِحیةْا فیُا َلق  َْحُسْ فیُا خاِلدیَنْ َسلما ا َن   ـَتَقرا ـا َوْ ُمس   5؛ُمقاما

                                                           
 .904ص ، 6، ج الکافی. کلینی، 1
 .484، ص 3، ج ترمذی سنن؛ 640، ص 1، ج االنوار بحار. مجلسی، 2
 .904ـ  906. سوره مؤمنون، آیه 3
 .99ـ  8. سوره قارعه، آیه 4

 .18ـ  14سوره فرقان، آیه  5.
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 و سالم با آنجا در و یافت خواهند پاداش را بهشت هایغرفه ،کردند صبر آنکه پا، به که ندااینان
 «!است مقامی و قرارگاه خوش چه ؛ماند خواهند جاودانه آنجا، در شد. خواهند مواجه درود

ْ» فرماید:می شقاوتمندان جایگاه درباره ،همچنین ـا كاَنْ ذاَبُاَعْ ِإن  ُـا َغراما ْ ِإن  ا سـاَ ت  ـَتَقرا  َوْ ُمس 
ا  اسـت. جایگـاهی و بـدقرارگاه ،آن ،حقیقـت در و اسـت دایمی و سخت ،جهنم عذاب 1؛ُمقاما

 «شد. خواهند مستقر جهنم در منتهابی رنج و درد و خواری و عذاب در شقاوتمندان
 

                                                           
 .88ـ  84. سوره فرقان، آیه 1




