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 چکیده

ای دراسالم بعد از توحید به اهمیت مسئله روز رستاخیز و اعتقاد به زنده در میان مسائل عقیدتی هیچ مسئله

حشر و نشر انسانها و شدن دوباره انسانها و حسابرسی اعمال بندگان نیست، دربسیاری از آیات قران از کیفیت 

چگونگی حسابرسی اعمال آنها در این روز ، با تعابیر مختلف سخن به میان آمده است که هر یک از این تعابیر 

ی حقیقت چنین روزی از نظر عقل و هم از منظر تأمل درباره. به یکی از ابعاد این موضوع اشاره نموده است

ت، از این رو محقق در این نوشتار تالش کرده به روش نقل از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار اس

توصیفی و با مراجعه به کتابخانه و جمع آوری مطالب از کتب مهم و با استناد به آیات الهی و روایات 

به پرسشهای مهم پیرامون این موضوع پاسخ داده و دیدگاه قرآن وروایات را در این  (ع)و اهل بیت (ص)پیامبر

د، تاخوانندگان این نوشتار با آشنائی با آیات و روایات این موضوع، معرفت و باورخود را به مباحث باز نمایان

این روز بزرگ قوی تر نمایند، محقق در این پژوهش بعد از بیان کلیات ، ابتدا به مفهوم شناسی حشر پرداخته ، 

به کار رفته ،در لغت به  واژه حشر و مشتقات آن که حدود سی مورد در قرآن مجید ، در سوره های مختلف

 معنای گرد آوردن و در قرآن نیز به معنای گرد آوردن و اخراج کردن آمده است.

در ادامه، نفخ صور در لغت که به معنای دمیدن در شیپور ودر واقع نوعی ندای ویژه است که یکبار برای 

گردد، در آغاز جهان دیگر انجام می ی موجودات در پایان این جهان و یکبار برای زنده شدن آنهامیراندن همه

نیز تعابیر هم معنا با آن توضیح داده شده است، همچنین حشر همگانی انسانها وتعابیری که در قرآن براین 

 مطلب داللت دارد بررسی شده است.

در گفتارهای بعدی با استناد به آیات قرآن به مهم ترین گروه های محشور شونده در روز حشر و 

های آنها اشاره شده است، حاالت روحی انسان هنگام حشر و نیز کیفیت حسابرسی او در ها و مجازاتپاداش

سمانی توام با حشر صحنه محشر و حقیقت نامه عمل انسان توضیح داده شده و دالیل قرآنی و روایی حشر ج

های کافران به روحانی بررسی شده است، سپس مجموعه ویژگی های مومنان به هنگام حشر و نیز ویژگی

هنگام حشر با آیات و روایات مربوطه بیان شده است و باالخره کیفیت حشر موجودات دیگر همراه با دالیل 

                                                           

  1. دانش آموخته سطح 3 جامعه الزهراء)س( رشته تفسیر و علوم قرآن.



ه حشر مورد ترین آثار تربیتی توجه باز مهم قرآنی و روایی آن و نیز فراگیری حشر موجودات دیگر و برخی

 بررسی قرار گرفته است.
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