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 0881ـ حشيف  1881ـ کلمات  111آیات  :تعذاد

 111 تا 88 ي ،88ی مکّی جض آیات مذوی ٌ  سًس

 واصل شذٌ است(« غاشیٍ»ی  )تعذ اص سًسٌ

 نامگذاری

آلـًد   داستان اصحاب کُف، آن یکتاپشسـتاوی کـٍ اص وػـار شـش     مىاسثت  تٍ

ٍ  پىاَىذٌ شذوذ ي سیصذ ي وٍ سال تٍغاس  تٍ« دقیاوًس»  حالت خًاب دس آوجا تـ

 تاصگً شذٌ ي داستان شـفتت کٍ ی مثاس ( ایه سًس80ٌتا  1سش تشدوذ ي دس آیات )

شذٌ  یذٌوام« کُف» غاس اسمتذیه ، کىذ آن، قذست اعجاصگش خذائی سا حکایت می

 است.
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 ل و خواصئفضا

ی  مشيی است: کسی کٍ دس َش شة جمعٍ سًسٌ اص حضشت امار صادق

ی دیفش خًاَذ  ی گىاَان اي اص ایه جمعٍ تا جمعٍ کُف سا تاليت ومایذ، کتاسٌ

 1تًد.

يسد ي تا شُذا مثعًث  ي دس سيایتی دیفش آمذٌ چىیه کسی شُیذ اص دویا می

 8گشدد ي دس سيص قیامت دس صف شُذا قشا خًاَذ گشفت. می

ی مثاسکٍ سا دس  ي ویض دس سيایتی دیفش َمیه حًاب تشای کسی کٍ ایه سًسٌ

 8سيص جمعٍ تعذ اص وماص غُش ي عصش تخًاوذ آمذٌ است.

ست کسی کٍ آن سا دس سيص جمعٍ وقل ا ششیف وثًیي دس ضمه حذیج 

دجّال محتًظ   سمان می تاتذ ي اص فتىٍآشًد کٍ تا  اي وًسی عطا می اوذ تٍتخً

 4خًاَذ ماوذ.

ی کُف سا حتع کىذ تشای اي وًسی  فشمایذ: َش کسی دٌ آیٍ اص سًسٌ ي ویض می

 8دس قیامت خًاَذ تًد.

ی آخش  ی ششیتٍ خًاب آیٍ : کسی کٍ پیش اصذفشمای می ي حضشت امیش

                                                 
 تتسیش تشَان. .1

 .848االعمال ص  حًاب .8

 تتسیش وًسالخقلیه.. 8

 ان.یالث مجمع .4

 تتسیش وًسالخقلیه. .8
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 خشان اص محلّذ تشای اي وًسی دستخًاو ...«مْزٌ مِّثْلُكُنَا بَشَمَا أنَّقُلْ إ»ایه سًسٌ سا 

سا فششتفان فشاگشفتٍ ي  شًد کٍ سشاسش آن ی کعثٍ کشیذٌ می خًاب خًد تا خاوٍ

 ی معػمٍ دس مکٍّاص خًاب تشخیضد، ي اگش آن سا  فشستىذ تا تشای اي دسيد می

س( المقذّ سيایتی تا تیت المعمًس دس آسمان )ي تٍ ن تا تیتتخًاوذ ایه وًس دسخشا

 1ی آن تا َىفار تیذاسی تشای يی دسيد خًاَىذ فشستاد. شًد ي مالئکٍ کشیذٌ می

ی  ای کٍ آیٍ مشيی است َش تىذٌ اص حضشت امار صادقي اص خًاص آن، 

 ی کٍ دلخًاٌ ايست تٍی کُف سا پیش اص خًاب تخًاوذ دس َش ساعت آخش سًسٌ

 8یاسی حق تعالی تیذاس خًاَذ شذ.

َمچىیه اص خًاص آن اگش آن سا تىًیسىذ ي دس آغل حیًاوات ي یا جایفاٌ ي 

یاسی خذا اص آفات ي خطشات محتًظ  ات تفزاسوذ تٍحثًتات ي تشوج ي غلّاوثاس 

 8ماوذ. می

تفزاسد ي  ی دَان تاسیک ی مثاسکٍ سا دس میان شیشٍ ي اگش کسی کٍ ایه سًسٌ

ت ي ی خًد اص قشض ي پشیشاوی ي اریّ آن سا دس مىضل وفٍ داسد خًد ي خاوًادٌ

 4خًاَذ تًد. نآصاس مشدر تٍ یاسی خذا دس اما
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