
 

 

 عوامل حسرت در قرآن

*االسالموالمسلمینالیریاانصاهیحجت

 مقدمه

یهات آدر روز قیامت است؛ چنانکهه در « حسرت»وضوعات قرآنی قابل تحقی ، مسئله یکی از م
انهد. ایهن نامگهذاری از  و روز افسهوس و حسهرت خهوردن نامیده« یهوم الحسهرة»روز قیامت را 

ای   1کهردیم! ای کاش آیهات الههی را تکهذی  نمی گویند:  روست که برخی در روز قیامت می این
3ای کاش مرگ ما به تأخیر بیفتد!  2کردیم! عت میکاش از خدا و پیامبر اطا

البته در قرآن از قیامهت  
ها در  ها و عناوین مختلفی یاد شده است؛ برای مثال از آن جهت که اولهین و آخهرین انسهان با نام

خوانده شده است و از آن جههت کهه « روز جمع»یا « روز حشر»شود، این روز  قیامت جمع می
ها در  اسهت و بهدان جههت کهه انسهان 4«یوم تبلهی السهرائر»شوند،  میدر قیامت حقای  روشن 

شهود.  نامیهده می 6«یوم التغابن»یا  5«یوم الحسره»کنند،  روند و احساس غبن می می حسرت فرو 
کنهد. ایهن مههم در  های حسرت را با رویکردی قرآنهی بررسهی می رو عوامل و زمینه نوشتار پیش

 های زیر ارائه شده است. محور
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 فهوم حسرتم

 2 «پشیمانی از چی ی اسهت»و  1«تأسف و غصه خوردن بر چی ی»، «افسوس»حسرت به معنای 
بهار در قهرآن  10« َلیهَت »بار و واژه  8« َویل»بار و واژۀ  9که از دست رفته است. مفهوم حسرت 

وتهاهی سوره زمر اشاره کرد که کهافران در روز قیامهت از ک 56توان به آیه  آمده است؛ از جمله می
َأْن »گوینهد:  خود در دنیا و به مسخره گرفتن آیات و نرسیدن بهه مقهام پرهی گهاران و نیکوکهاران می

ْطُت في  َع ی  َتُقوَل َنْفٌس يا َحْسَرتی ََ   ما َفرَّ ناِخري ََ للسَّ نِ  َو ِإْن ُكْننُت َلِمن واژگهانی  3«.َجْننِب لل َّ
نی  در فرهنگ قرآنهی بهرای بیهان « ماقتلوا»و « لو اطاعونا»و جمالتی همانند « یا ویلتی»همچون 

   4این معنا به کار رفته است.

 حسرت همگانی  
، قیامهت روزی خمینهی خورند. از نظر امهام  در روز قیامت همگان بر گذشته خود حسرت می

که صور اعمال و صحیفه افعال انسان را در عالم به دست او بدهند و بگویند خود حسهاب  است 
کن. آن روز ج  حسرت و ندامت و بیچارگی و بدبختی و خجالهت و شرمسهاری  خود را مالحظه

شهود؛ حسهرت و نهدامتی کهه در ایهن عهالم شهبیه نهدارد و خجالهت و  چی ی نصی  انسان نمی
« یهوم الحسهره»ها در  بر ایهن اسهاس همهه انسهان 5توان کرد. شرمساری که نظیرش را تصور نمی

ها بیشهتر اسهتفاده نکردنهد و  است که چرا از فرصهتخورند، اما حسرت مؤمنان این  حسرت می
از نظهر  6انهد. خورند کهه چهرا  گنهاه کرده اند و بدکاران نی  حسرت می توشه بیشتری را نیندوخته ره

آفت حسرت آن روز، این است که بدها در این حسرت هسهتند کهه »الله وحید خراسانی نی   آیت
فخهررازی معتقهد  7...«.تر نشهدیم  ا خهوبها در این حسرت کهه چهر چرا خوب نشدیم و خوب

                                                           

 .62، ص 2 ، ج معجر مقابیس اللغة. احمد بن فارس، 1
 .568، ص10 ، جفرهنگ قرآن اکبر هاشمی رفسنجانی، ؛ 235، صمفردات ألفاظ القرآنسین بن محمد راغ  اصفهانی، . ح2
ههایی کهه در  این دستورها برای آن است که( مبادا کسی روز قیامت بگوید: افسوس بر من از کوتاهي: »)56. زمر: 3

 «. کنندگان اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره
 .568، ص 10 ، ج فرهنگ قرآنی رفسنجانی، . اکبر هاشم4
 .34، ص آداب الصالةالله موسوی خمینی،  . سید روح5
، 8، ج اطی  البیان فی تفسیر القنرآن ؛ سید عبدالحسین طی ،73، ص 13، ج تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 6

 .442ص 
 .2899، کد مطل : 12/03/1394، «خورند های خوب در قیامت حسرت می چرا انسان»سایت بالغ،  . وب7

https://www.balagh.ir/content/2899 
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شوند و برای اهل بهشت حسرتی نیست؛ چهرا کهه  تنها بدان هستند که گرفتار حسرت می»است: 
اما این غهم و حسهرت، نهوعی کمهال  1،«تواند وجود داشته باشد در آنجا هیچ غم و اندوهی نمی

های  مهردم، حتهی انسهان است و مایه ناراحتی و عذاب روحی نیسهت؛ بنهابراین در قیامهت همهه
اللهه  ها. از مرحهوم آیت کننهد، مگهر انهدکی از انسهان بهشت احساس غهبن می خوشبخت و اهل

نقل شده است که بعد از رحلت مرحوم قاضی، کسی ایشان را در خواب دیهد و سهؤال  بهجت
ی زیارت عاشورا و من پشیمانم که چهرا روز»فرمود: «. تر است؟ چه عملی در آخرت مهم»کرد: 

   2«.بار زیارت عاشورا را قرائت کردم و دو بار نخواندم یک

 عوامل حسرت 

هها اشهاره  برای حسرت در قیامت عوامل متعددی بیان شده اسهت کهه در اینجها بهه برخهی از آن
 شود. می

 عدم اطاعت از خدا و رسول.1

س اسهت. بهر ایهن اسها یکی از عوامل حسرت در قیامت، عدم اطاعت از خداونهد و رسهول
شود؛ چنانکه خداونهد  ، مایه حسرت آنان در قیامت میاطاعت نکردن کافران از خدا و رسول

أاَلَا»فرماید:  می سو َهْعَنأاا ُ ه
َ
َ اَ ا  َهْعَناا َُّه

َ
ْيَتناا  َُ افاا َُ ا اُو ْو اِباَف ْماِفيا ُنه هو اةو ِو ا و بو َّه َْ در آن روز  3؛...اَفْاَ اتو

شهوند و(  خواهد شد، )از کار خهویش پشهیمان می های آنان در آتش )دوزخ( دگرگون که صورت
به بعد سهوره زمهر  54خداوند در آیات «. گویند: ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم می

 56نی  به مردم دستور داده است که توبه کنند و آ ار اعمال گذشته را از بین ببرنهد، سهزس در آیهه 
ا»فرموده است:  ََ اَلاَنْفٌسافاا ْو اَت ُْ

َ
افيااَعَّىااْسَ تى  ْهتو أاِخ فَنااامااَف ه أَنا ُسه ُِ

َُ ا ْنأتو اكو ُْ أِ اَ اِإ ْنأِبا َُّه ؛ َِ
)این دستورها به خهاطر آن داده شهد کهه( مبهادا کسهی روز قیامهت بگویهد: افسهوس بهر مهن از 

جنه  «. »هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و آیات و رسوالن او را بهه سهخریه گهرفتم کوتاهی
ه ه، عام است و شامل فرمان خدا، اطاعت او، قرب او و کت  آسمانی نازل شده از سوی در آی« اللَّ

هایی که در برابر خداوند داشتند، اظههار  شود. به این ترتی  گنهکاران نسبت به تمام کوتاهی او می
                                                           

 . 541، ص  21 ج  ، مفاتی  الغی . محمد بن عمر فخر رازی، 1
 .897668، کد خبر: 15/02/1399، «خورند؟ چه کسانی در روز قیامت حسرت می». خبرگ اری رسمی حوزه، 2

https://www.hawzahnews.com/news/897668 
 .66. اح اب: 3
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کنند و برای انجام دادن تکهالیف  تهرک شهده خهود ماننهد نمهاز، روزه، حهج و ...، از  حسرت می
تهوجهی  کنند تا به دنیا برگردند. کسهانی نیه  کهه بهه حجهاب اسهالمی بی رخواست میخداوند د

اللهه را رعایهت  النهاس و ح  گذارنهد و ح  کنند، افرادی کهه بهه حقهوق دیگهران احتهرام نمی می
گوینهد:  دهنهد و می کنند...، همگی از افرادی هستند که در روز قیامت ندای حسرت سر می نمی

ای کهاش »، «شهدیم کهردیم و از مؤمنهان می م و آیات خدا را تکذی  نمیگشتی ای کاش باز می»
ای   ؛ ولی ایهن افسهوس و حسهرت فایهده«کردیم بردیم و پیامبر را اطاعت می خداوند را فرمان می

 ندارد. 

 عدم توجه به شئونات قرآن . 2

بهر  یکی از عوامل مهم حسرت در قیامت، عدم استمرار تهالوت قهرآن اسهت. حهافظ قرآنهی کهه
بر کسی کهه قهرآن را حفهظ کهرده اسهت، »خورد:  تالوت مداومت نکند، روز قیامت حسرت می

،  را فراموش نکند تا مبادا از ایهن راه روز قیامهت س اوار است بر تالوتش مداومت داشته باشد و آن 
اگر چه در روایات از عدم استمرار تالوت قهرآن بهه عنهوان  1«.گریبانگیرش شود  تأسف و حسرت

ههای آن نیه   امل حسرت یاد شده است، اما عدم یادگیری مفاهیم قهرآن و عهدم عمهل بهه آموزهع
خطهاب بهه معهاذ بهن جبهل  تواند از عوامل حسرت در قیامت باشد؛ چنانکه پیامبر اعظم می

 فرمود: 
َِا َحْسأَ  ُْ اَفأْاَ ا  ََ َجا َهَد ِءاَ ا ُنه ا ُشُّ ٍَ َعَد ِءاَ اَمْا ْماَعْيَشا ُسُّ َبْقتو

َ
ا  ُْ َحأ و ِباَ ااِإ ُْ ََّأَلاَفأْاَ ا  َ ا ُظه

اِفأ ٌُ َحأا ِْ اَ ابو ُِ أْيَطا
ْ ٌزاِمَنا ُشه َِ ِناَ ا َُ َْ ا ُ ه اَكََل و اَفِننه و َُ   ْ ْو ُْ ا ا  سو ِ اَفاْقبو َُ ََل َه َدیاَفْاَ ا ُ هو ُْ يا 

ا ُِ يَز  ُِ
ُْ بختان و ُمردن شهیدان و نجات در روز حسرت و داشتن سایه  کاگر زندگی نی 2؛ 

خواهید، قرآن را یاد بگیرید؛ زیهرا قهرآن،  و هدایت در روز گمراهی را می در روز سوزان
 سخن خداوند مهربان و مایه حفظ از شیطان و سنگینی ترازو]ی اعمال[ است.

خوردند؛ زیهرا یهک عمهر بهه علهوم دیگهر پرداختهه و  از همین روست که عالمان دینی تأسف می
 گفته است:  اند؛ چنانکه مالصدرا گرفتهها و معارف بلند و عمی  قرآن فاصله  ازآموزه

بسیار به مطالعه کت  حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم، ولی همین که 
کمی بصیرتم باز شد؛ خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به فکر افتادم که 

                                                           

 .290، ص عدة الداعی و نجاح الساعیفهد حلی،  . احمد بن محمد ابن1
 .19، ص 89 ، ج بحاراألنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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دم کهه کهارم بروم. من یقهین کهر محمد به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل
اساس بوده است؛ زیرا در طول عمرم به جای نور، در سهایه ایسهتاده بهودم. از غصهه  بی

جانم آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا به اسرار قرآن 
آشنا کرد و شروع به تفسیر و تدبر در قرآن کردم. در  خانه وحی را کوبیدم، در باز شهد و 

َسَّلٌم َعَ نْيُکْم ِطْبنُتْم َفاْدُخُ وهنا »گویند:  ار رفت و دیدم فرشتگان به من میها کن پرده
 ََ ها برایتان، داخل بهشت شهوید و جاودانهه  سالم بر شما! گوارا باد این نعمت 1؛خاِلدي

کنم کهه قهرآن،  ام، اقرار مهی من که اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده«. در آن بمانید
که ج  با لطف الهی امکان ورود در آن نیست؛ ولی چه کنم عمهرم دریای عمیقی است 

ام کهم، ابه ار کهارم نهاقص و روحهم کوچه   رفت، بدنم ناتوان، قلبم شکسته، سهرمایه
 2است.

 نی  فرموده است:   امام خمینی
د، نه تعارف معمولی می گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشهتباه  اینجان  از روی ج 

ها را از توجهه  ها و دانشگاه سف دارم و شما ای فرزندان برومند اسالم! حوزهو جهالت تأ
ای از آن  به شئونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته

را َمحطف نظر و مقصد اعالی خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسهته در آخهر عمهر کهه 
ها پشیمان و تأسف بهر ایهام جهوانی بخوریهد؛  کردهضعف پیری بر شما هجوم کرد، از 

 3همچون نویسنده ... .

 ضایع کردن عمر  . 3

تهرین  است. ضایع کردن این سرمایه مهم، از مهم« سرمایه عمر»های مهم آدمی،  یکی از سرمایه
ْنساَن َلِفی ُخْسرٍ »رود:  عوامل حسرت در قیامت به شمار می به عصر کهه سوگند 4؛َو لْلَعْصِر ِإنَّ لْْلِ

فرمهوده اسهت:  امام کهاظم«. رود کاری است و سرمایه عمرش رو به تباهی می انسان در زیان
ا» َُ ااا َُّه َاااِإ ْبِاضو يو َفأاِب ااَُ ُْ َعْبَدا  ُْ اگر کسی از فرصتی استفاده نکند و عمرش را به بطالت بگذرانهد،  5؛  

                                                           

 .73. زمر: 1
 .100470، کد خبر: 03/08/1395، «اقرار ب رگان به مهجوریت قرآن»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع2

https://hawzah.net/fa/Article/View/100470  
 .93، ص 20 ، ج صحیفه اما الله موسوی خمینی،  سید روح .3
 .  294، ص 27 ، ج تفسیر نمونه؛ ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، 1. عصر: 4
 .59، ص 17 ، ج وسائل الشیعة . محمد بن حسن حر عاملی،5
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موفقیهت انسهان در دنیها و  رو اسهتفاده از فرصهت، یکهی از ارکهان از این«. مورد غض  خداست
تکرار اسهت و از طهرف  عمر انسانی کوتاه و بی  رود؛ چرا که از طرفی محدوده آخرت به شمار می

دیگر رسیدن به سعادت بدون در نظهر گهرفتن آن میسهر نیسهت. بنهابراین مهؤمن بایهد از اوقهات 
 اده کند. های قدر استف مخصوصی همچون ایام جوانی، اوقات سحر، اوقات خاص دعا و ش 

هودنفسیییفهیییردما امیییر،میییف
  

کنم،نمانیییدبسیییفچیییونندییی میییف
 

ایکییی پنجیییاههفیییتودهصیییوابف
  

مدییییراییییینپیییینیهو ،دهیییییابف
 

صجلینکسک هفتوکیاهنسیاصت
  

کییو هحلییت دنییدوبییاهنسییاصت
 

سعدیادیهفتوفرداهمچنانموجیودنیسیت
  

1دهمیاناینوینفرییتشیماهامیرو ها
 

ی ِإذل جاَء َأَحَدُهُم لْلَمنْوُت قناَل »خداوند شرح حال مشرکان را چنین توصیف کرده است:  َحتَّ
ی َأْعَمُل صاِلحًا فيما َتَرْكُت َكَّلَّ ِإنَّ  ها همچنان بهه راه  )آن 2...؛ها ها َكِ َمٌة ُهَو قاِئُل  َربِّ لْرِجُعوِن َلَع ِّ

گویهد: پروردگهار مهن! مهرا  کی از آنان فرا رسهد، میدهند( تا زمانی که مرگ ی غلط خود ادامه می
کردم )و کوتاهی نمودم( عمل صهالحی انجهام دههم، )ولهی بهه او  کبازگردانید! شاید در آنچه تر

 «.گوید گویند:( چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می می
هی در بر این اساس آگاهی از ارزش وقهت و غیرقابهل بازگشهت بهودن آن، نقهش قابهل تهوج

ای اسهت  عمر تو همهان لحظهه»فرموده است:  ها دارد؛ چنانکه امام علی گیری از فرصت بهره
که در آن قرار داری. گذشته، گذشت و آینده هم )معلوم نیست تو باشی(؛ پس فرصت را میهان دو 

برداری هر چه بیشهتر از  از آنجایی که دنیا محل کار و عمل است، ضرورت بهره 3«.فقدان دریاب
أٌلاَ اََلا»فرمهوده اسهت:  روست که امام علهی شود؛ از همین عمر مشخص می َُ َيأْاَ اَع ُْ ا  ُه َفأِن

َلا َُ َساٌطاَ اََلاَع َِ اَغدً ا ُه َساَطاَ اِإ انسان باید با تی بینی با خهودش قهرار بگهذارد کهه بهرخالف  4«.َِ
مهر ه کهه پایهانش ههم مانده ع خواست خدا عمل نکند و بداند که از سرمایه زندگی به اندازه باقی

مشخص نیست ه چی  دیگری ندارد، در حال حاضر نی  خدا با لطفش بهه او مهلهت زنهدگی داده 
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توان به وسیله آن گوهر گرانبهایی را به دست آورد که اگر این فرصهت از دسهت بهرود،  است و می
 شود.   ج  حسرت و ندامت چی ی حاصل نمی

 ظلم. 4

ظلهم بهر »توان بهه  م انواعی دارد که آن را به یک اعتبار مییکی از عوامل حسرت، ظلم است. ظل
تقسیم کرد. در منط  قرآن کسی که با انجهام گناههان و « ظلم به دیگران»و« ظلم به خدا»، «خود

های ویژه الهی در دنیا و آخرت محروم کند؛ بر نفس خهویش  دوری از خداوند، خود را از نعمت
َْ َأْنُفَسُهْم َيْظِ ُموَن َو ما َظَ َمُهُم ل»ستم کرده است:  ُ  َو لِک ها سهتم نکهرد، ولهی  خداوند به آن 1؛ل َّ

 به تعبیر صائ  تبری ی:«. نمودند آنان به خویشتن ستم می

چرا فیرشکایتکنمک همچوحبیاب
  

2همیشیی صانیی صییرابهییوایصویشییتنم
 

ا  یَّ يا ُبنَ »فرماید:  یم ترین ظلم است. قرآن بعد از معرفی لقمان ستم بر خداوند نی  ب رگ
ْرَك َلُظْ ٌم َعظيٌم  ِ  ِإنَّ للشِّ )به خاطر بیاور( هنگامی را که لقمان به فرزندش ه در حهالی  3؛ُتْشِرْك ِبال َّ

، ظلهم ب رگهی ککرد ه گفت: پسرم! چی ی را همتهای خهدا قهرار مهده کهه شهر که او را موعظه می
 شی را همتای خدا قرار دهند؟!ارز چه ظلمی از این باالتر که موجود بی«. است

ترین ظلم از نگاهی دیگر، ظلمهی اسهت کهه در عرصهه اجتمهاعی و سیاسهی نمهود پیهدا  بد
نماید. بر این اسهاس از  ها نسبت به دیگران و حاکمان به افراد جامعه ستم می کند؛ یعنی انسان می

صهحنه رسهتاخی   نگاه قرآن کریم بین ظلم و حسرت قیامت، رابطهه ن دیکهی وجهود دارد. قهرآن
 کند:  گونه ترسیم می ستمگران را این

اِلُموَن لْلَيْوَم فی َِ للظَّ ٍَ َو َأْننِذْرُهْم َينْوَم   َأْسِمْع ِبِهْم َو َأْبِصْر َيْوَم َيْأُتوَننا لِک َضَّلٍل ُمبي
ْمُر َو ُهْم فنی کهه نه د مها  در آن روز 4؛َغْفَ نٍة َو ُهنْم ا ُيْؤِمُننوَن   لْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَی لَْلَ

کننهد، ولهی ایهن سهتمگران  های بینایی پیدا می های شنوا و چه چشم آیند، چه گوش می
امروز در گمراهی آشکارند. آنان را از روز حسرت ]روز رستاخی  کهه بهرای همهه مایهه 
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ایمان  ها در غفلتند و  یابد و آن [ بترسان؛ در آن هنگام که همه چی  پایان می تأسف است
 آورند. نمی

شهود؛  هها شهنوا می رود و گوش ها کنار مهی ها از برابر چشم روشن است که در نشئه آخرت پرده»
چرا که آ ار ح  در آنجا به مرات  از عالم دنیا آشکارتر اسهت. اصهوال  مشهاهده آن دادگهاه و آ هار 

 شوند؛ ولهی برد و حتی کوردالن آگاه و دانا می اعمال، خواب غفلت را از چشم و گوش انسان می
در آیهات دیگهری نیه  بهر حسهرت  1«. ها مفید نیست چه سود که این بیداری و آگاهی به حال آن

َْ َعذلِب َيْوٍم َأليٍم »ظالمان در روز قیامت اشاره شده است:  ََ َظَ ُمول ِم ذي وای بر کسهانی  2؛َفَوْيٌل ِل َّ
ا»اسهت: دربهاره آه مظلهوم فرمهوده  امهام علهی«. که ستم کردند از عذاب روزی دردنهاك َفأْا و

اِ اَعََّى ْظَّو َُ ُْ ِمااا  ُِ ا اِمْنااا ُظه َشدُّ
َ
ِماااَفْاِ ااا  ُِ ا ا اا ُظه ْظَّو َُ ُْ روز انتقام مظلوم از ظهالم، شهدیدتر از روز  3؛اَعََّىا 

 «.  ستم کردن ظالم بر مظلوم است
 اموال. 5

 فرموده است:  4« َعَ ْيِهم  َحَسرلٍت   َأْعماَلُهْم   لل َّ ُ   ُيِريِهُم   َكذِلَك »در تفسیر آیه  امام صادق
گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خهدا   این آیه درباره کسانی است که اموال خود را بیکار می

گذارنهد کهه آن امهوال  میرنهد و آن را بهرای کسهانی بهاقی می ورزند و در آخهر می دری  و بخل می
ح  مهال از اینکهه در قیامهت کننهد، صها مورو ی را در راه اطاعت خدا و یا معصیت او خرج می

خهورد بها اینکهه مهال  بیند مال او ترازوی اعمال فرد دیگری را سنگین کرده است، حسهرت می  می
بینهد مهال او   متعل  به او بوده است؛ اما اگر در راه معصیت خدا صرفش کند، صاحبش وقتهی می

   5خورد. ور ه را در نافرمانی خدا تقویت کرده است، باز حسرت می
 یاد کرده و فرموده است: « اعظم»از این نوع حسرت به عنوان حسرت  م علیاما

ا َُ ْعَظَماااِإ
َ
ااا  ٍِ َحَسَ  

ُْ أًَلاااَفْاَ ااا  ِو اَب َثأ و أِ اَفَابه اَكَسَباَماًَلاِفىاَغْيِ اَهاَعِ ا َُّه ل 
ِو اَب َو ْسَ  ََ َياَمِ ا ِْ

ُْ  
اَفَدَخَلاِكِ ا  ْبَحاَن و ِ اسو اِفىاَهاَعِ ا َُّه َْ و ْنَف

َ
اَباَفَ اِكِ ا ُنه لو َ اَ اَقَخَلا ْأَ ه َجنه ها  از اعظم حسهرت 6؛ُْ
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در قیامت، حسرت کسی است که مالی نامشروع به دست آورده و آن را برای دیگری به 
کنهد و فهرد  ار  گذاشته است. شخص بعدی آن مال را در راه خدای متعهال خهرج می

 رود و دومی به بهشت.  اولی به جهنم می
هها از  نداده را برای ور ه بگذارد و آن  ار ب رگی است؛ مانند آنکه انسان مال خمساین حسرت بسی

 کنند. خبرند و آن مال را در راه خیر خرج می این مسئله بی
کنند، فردای قیامهت دچهار حسهرت  همچنین کسانی که اموال خود را در راه باطل ه ینه می 

 خواهند شد: 
ََ َكَفُرول ُيْنِفُق  ِذي نِ  َفَسنُيْنِفُقوَن ِإنَّ للَّ َْ َسنِبيِل لل َّ ول َع ها ُثنمَّ َتُکنوُن  وَن َأْمولَلُهْم ِلَيُصدُّ

ها که کافر شدند، اموالشان را برای بازداشهتن )مهردم( از  آن 1؛ َعَ ْيِهْم َحْسَرًة ُثمَّ ُيْغَ ُبون
 اند، کنند؛ آنان این اموال را )که برای به دست آوردنش زحمت کشهیده راه خدا خرج می

کنند؛ اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سزس شکست  در این راه( مصرف می
 خواهند خورد و )در جهان دیگر( کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. 

ها  برخی مسلمانان نی  ممکن است اموال خود را در راه باطل و گناه مصرف کنند که یقینا  عمل آن
هد شد؛ برای مثال خرید چی ههای حهرام، ه ینهه بهرای سهفرهای موج  حسرت در قیامت خوا

 حرام و ... .
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