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  پيشگفتار
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

جمعـين  صـحبه أ لـه و علي آوالسالم علي رسول اهللا و ةهللا والصال الحمد
  .يوم الدين إلي إحسانبومن تبعهم 
  :و بعد

با پيشرفت روز بروز جهان و ماشيني شدن زندگي بشر، مسلمانان   
ق و برق دنيا افتاده و شب و روز براي بدست آوردن دنيا زرنيز در دام 

آن اهتمام مي ورزند، به منظور بيـداري و انتبـاه از ايـن     و متاع ناچيز
و كوتاه به شما برادر  غفلت و يادآوردن روز قيامت اين جزوه مختصر

و خواهر مسلمان تقديم مي كنم، اميد اين كه مورد قبول و پسند واقـع  
بخوان، و آنها را بـه روز   ،اين را بخوان و بر اهل و خويشان نيز گردد،

آخرت تذكر و ياد آوري بنما، آن روزي كه خداوند دربـاره اش مـي   
  :فرمايد

. ﴾َمْن أََتـى اللَّـَه بِقَلْـبٍ َسـِليمٍ     إِالَّ*  َيْوَم ال َيْنفَُع َمالٌ َوال َبُنونَ﴿ 
   .)٨٩-٨٨ :الشعراء(

آن روزي كه دارائي و فرزندان به كار نيايد، مگر كسي كه با 
  .دلي خالي از شرك به بارگاه الهي حاضر بشود
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  ايمان به روز قيامت و تاثير آن بر مسلمانان
  : چنين مي فرمايد 39آيه  خداوند در سوره نبأ

  .  ﴾ِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َمآباًذَ﴿
آن است روز حق و هر حقيقتي آشكار مي گردد پـس  : يعني

هر كسي كه راه نجات خـود را مـي جويـد، راه رجـوع و     
  .بازگشت به درگاه خدا بگيرد

روز آخرت مرحله مهم و با اهميتي در زندگي انسان مي باشد، و   
ز نمايان گر آنچه كه براي انسان اتفاق مي افتـد مـي باشـد، از    آن رو

  .بهشت يا دوزخ مستقر شود هنگام مرگش تا اينكه در
ما در اين جزوه بطور خالصه مراحل روز آخرت را بـراي شـما     

مـان   ذكر مي كنيم باشد كه موجب بيداري مـا از غفلـت، و آمـادگي   
اعمـالي را انجـام    جهت آن روز مهم و حساس گردد، و در اين دنيـا 

بدهيم كه در وقت خطرناك و بحراني ما را سـود و فايـده برسـاند، و    
نيز براي شـما خواننـده   ) روز قيامت (همچنين تأثير ايمان به اين روز 

گرامي تقديم مي داريم تا اينكه هر كدام از ما در نفس خويش بنگـرد  
ـ    اثير در كه آيا تاثيري در نفس و ضميرش ايجاد شده يا خيـر؟، اگـر ت

نفس ما پيدا شده بايد شكر و سپاس خداوند را بجاي آوريـم، وگرنـه   
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ي و كوشش بنمـائيم كـه خداونـد بـا     عبراي ايجاد و پيدا نمودن آن س
  .مان مي كند ماست و كمك
. ﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمـَع الُْمْحِسـنِنيَ  ﴿
   .)٦٩:تالعنكبو(

و آنانكه جهاد و تالش كردند در راه مـا، البتـه راهنمـائي و    
هدايت كنيم ايشان را به راه هاي خود و هر آئينـه خـدا بـا    

  .نيكوكاران است
  

  اثرات ايمان به روز آخرت
  :ايمان به روز آخرت تاثيراتي دارد كه عبارت است از

  :زندگي شرافتمندانه -1
و كامل به روز قيامت داشته باشد،  اگر هر كدام از ما ايمان راسخ  

روي مي آورد و مشغول عبادت  بدون شك و ترديد به عبادت خداوند
مي شود و از گناه و زشتيها پرهيز مي نمايد و در نتيجه شـرافتمندانه و  

  .خوشبخت زندگي مي كند
  :شاعر مي گويد

  ولكن التقي هو السعيد    جمع مال ولست أري السعادة
ا در گردآوري مال مشاهده نمي كنم بلكـه  سعادت و خوشبختي ر

  .انسان پرهيزگار تنها سعادتمند مي باشد
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  :شاعر شيرين سخن سعدي چنين مي گويد
  بزرگي نه به مال است پيش اهل كمال  
  مال تالب گور است و بعد از آن اعمال          

  :خداوند مي فرمايد
ـ  ﴿ ْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَّـُه َحَيـاةً   َمْن َعِملَ َصاِلحاً ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهـَو ُم

  .)٩٧ :النحل(. ﴾...طَيَِّبةً
هر كه عمل نيك انجام داد، مرد باشد يا زن در حاليكه مومن 

  ...و مسلمان است هر آئينه زنده داريمش زندگي پاكيزه 
  :سنجش و دقت در گفتارو كردار -2
شخصي كه به روز آخرت ايمان دارد و مي داند كه در برابر هـر    

چيزي محاسبه مي شود، شكي نيست كه در هر كردار و گفتار خويش 
مي انديشد و دقت مي نمايد، هيچ عملي انجام نمي دهد و هيچ سخني 
نمي گويد مگر اينكه راست و درست باشد زيرا كه مي دانـد خداونـد   

  :در قرآن فرموده است
لَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك َوال َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َوا﴿

  .)٣٦ :اإلسراء(. ﴾كَانَ َعْنُه َمْسُؤوالً
آنچه به آن علم و يقين نداري پيروي نكن، زيـرا كـه   : يعني 

گوش و شنوائي و چشم و بينائي و دل و قلـب و شـعور، از   
  .همه اينها انسان مسئوليت دارد و پرسيده مي شود
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  :سبقت جستن در اعمال نيك -3
هنگامي كه شخص مي داند چه اموري در اين روز بسيار گـرم و    

سخت اتفاق مي افتد و مي داند كه هيچ چيزي سبب نجات وي نمـي  
شود مگر عمل صالح، در اين صورت به انجـام دادن انـواع كارهـاي    
نيك از قبيل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن، امر به معروف و نهـي از  

... ورعايت حقوق والدين و همسايه ها و  منكر، خوش رفتاري با مردم
مبادرت مي ورزد و در سبقت گرفتن در راه خيرسـعي و تـالش مـي    

  .نمايد
َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماِء َوالْـأَْرضِ  ﴿

   .)٢١: احلديد(﴾ ...أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه
بشتابيد به سوي آمرزشي از پروردگارتان، و به سـوي    :يعني

بهشتي كه پهناي آن به پهناي آسمان و زمـين اسـت آمـاده    
ومهيا شـده بـراي كسـانيكه ايمـان آورده انـد بـه خـدا و        

  .پيامبرانش
  :ترجيح دادن آخرت بر دنيا -4
ن چه نعمتهائي جاويدا كسي كه مي داند و ايمان دارد كه خداوند  

و هميشگي براي مؤمنان، و چه عذابها و شكنجه هـاي پـي در پـي و    
نيا را حقيـر  هميشگي براي كافران، آماده كرده است، شكي نيست كه د

اي جمع و مطمئن مي گردد كه دنيا جز خانه و كوچك شمرده و خاطر
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موقت ومتاعي زودگذرا نيست پس خود را بـه خـاطر دنيـا ناراحـت     
دنيا پاكدامن و پرهيزگار زندگي مي كنـد و   ونگران نمي سازد، در اين

براي رسيدن به منزله حقيقي وجاويدان سعي و تـالش مـي نمايـد، و    
ارزش خستگي و كوشش زياد ) يعني بهشت(قسم به خدا كه آن منزل 

  .را دارد
  مراحل روز قيامت

  مرگ -1
مرگ اولين مرحله جدائي از دنيا و نقطـه آغـاز روزقيامـت مـي       
 :فرموده) صلى اهللا عليه وسلم(روايت شده كه پيغمبر در حديث . باشد

  .»هرشخصي كه ميميرد قيامت وي برپا شده است«
و آن امري الزم براي هر شخصـي مـي باشـد و هـيچ راه فـراري      

  : وجود ندارد خداوند مي فرمايد
هر نفس چشـنده   .)١٨٥: آل عمران(﴾ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت﴿

  .مرگ است
  :مي فرمايد 78: آيه نساء و در سوره
  .﴾أَْيَنَما َتكُوُنوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة﴿

هر كجا كه باشيد مرگ به شما خواهد رسيد هر چنـد  : يعني
  .در قصرها و برجهاي استوار و محكم باشيد
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رزنـد  بله مرگ، از بين برنده لذات، وباعث جدائي از خانواده و ف  
مرگ حقيقـت تلـخ و   . و مال و مقام و تمام تجمالت زندگي مي باشد

ناگواري است كه به سراغ همه مي آيد، و همه در نزد او يكسـان مـي   
باشد، نه به كودك رحم مي كند و نه به آه و فغان مادر داغ ديده و نه 

پس مي دانيم و يقين داريـم كـه   . به گريه پدر و برادر و خويشاوندان
ي ميريم و از اين جهان رخت بر مي بنديم و به جهـان ديگـر   همگي م

مسافرت مي نمائيم، كه در آنجا احتياج به زاد و توشه داريـم، انسـان   
عاقل بايد براي آن سفر آخرت كه از مرگ آغـاز مـي شـود آمـادگي     
گرفته باشد با انجام دادن اعمال نيك و صالح، و طوري زنـدگي كنـد   

را برسد بتواند لبيك بگويد، و بايد دانست كه اگر هر لحظه اي اجلش ف
  .هنگامي كه اجل شخص فرا ميرسد يك لحظه عقب و جلو نمي شود

اگـر  . شخصي كه در حال سكرات مرگ است فرشتگان را مي بيند
. شخصي مؤمن باشد، فرشتگان او را به خوبي و خير مژده مـي دهنـد  

فرجامش بيم مـي  باشد او را به بدي و عاقبت نا ولي اگر كافر يا بدكار
  .)به خداوند پناه مي بريم از عاقبت بد. (دهند

هنگامي كه روحش به گلوگاه مي رسـد، تمـام درهـاي توبـه بـر      
رويش بسته مي شود، و بر اعمال و كردارش مهـر زده مـي شـود، در    

هنگاميكه شخص ميميرد اعمال او منقطـع مـي    «: حديث آمده است كه
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يـك صـدقه   : ش به وي مـي رسـد  گردد، مگر سه چيز كه پيوسته ثواب
دوم علم سودمندي كه به كسي آموختـه اسـت و مـردم از آن     .جاري

فايده و بهره مي گيرند سوم فرزند صالح و نيكي به جـا گذاشـته كـه    
بعد از اينكه ملك الموت روحش را گرفت و از  .1»برايش دعا مي كند

د اين دنيا وداع گفت و به سراي آخرت شتافت اگر خوب كـرده باشـ  
  .خوب مي بيند و اگر بد كرده، بد مي بيند

﴾ َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشّراً َيَرُه*  فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه﴿
  .)٨ -٧ :الزلزلة(

براي مؤمن شايسته و پسنديده است كه هميشه مـرگ  : يعني
مك مـي  را بياد آورد زيرا كه در انجام اعمال نيك به وي ك

  .كند
كثروا ذكر هـاذم  أ«: مي فرمايـد ) صلى اهللا عليه وسلم(پيامبر اكرم   
بسيار بياد بياوريد بر هم زننده بساط خوشـي و شـادماني را    .2»اللذات

  ).يعني مرگ(

                                                 
  .اين حديث امام مسلم روايت كرده است ‐  ١
  .امام ترمذي اين حديث را روايت كرده و صحيح مي باشد ‐  ٢
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  قبر -2
هنگــامي كــه انســان را در قبــر، آن گــودال تنــگ و محــدود و   

مي اهـل  وحشتناك سرازير نمودند و سپس رويش خاك ريختند و تما
خانه و نزديكانش بازگشتند، آن گاه براي وي زندگي جديدي بـه نـام   
عالم برزخ شروع مي شود، زنـدگي كـه در آن عمـل نيسـت ولـيكن      
آزمايش و بال، و در نتيجه خوشي، يا عذاب، در روايت صحيح آمـده  

سه چيز انسان را همراهي مي كند هنگام مردن، دو تا بر مي «: است كه
ي مي ماند اهل و عيالش، مال و دارائـيش، و عملـش،   گردد و يكي باق

اهل عيال زن و فرزند و مال و دارائي همه بر مي گردنـد آن چـه كـه    
پـس از اينكـه انسـان در    . »همراه او باقي مي ماند عمل وي مي باشد

بستر خاك آرام گرفت و تشيع كنندگان باز گشتند دو فرشته او را مـي  
و دين و پيامبرش سئوال ميكنند اگـر  ) معبودش(نشانند و از پروردگار 

آن شخص از گروه مؤمنان باشد خداوند او را ثابت قـدم مـي دارد و   
جواب صحيح و درست به وي الهام مي كند، چنانكه در قـرآن مجيـد   

  :مي فرمايد
 ﴾آِخَرِةُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْ﴿
  .)٢٧: براهيمإ(
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خداوند تعالي آن مردميكه ايمان آورده انـد بـا كلمـه    : يعني
حق كه ثابت و پايدار است در دنيا و آخرت ثابت و پايـدار  

  . مي گردادند
ولي اگر از گروه كافران و بدكاران باشد، به هيچ وجه نمي توانـد  

  .ستجواب فرشتگان را بدهد، اگر چه كه در دنيا مي دانسته ا
بعد از سئوال و جواب، شخص مؤمن در قبـرش خوشـبخت مـي    
شود و جاي خويش را در بهشت مشاهده مي كند وهفتاد زراع قبـرش  
گشاده مي شود و بوي رياحين و نسيم بهشت را استشمام ميكنـد، امـا   
شخص كافر و بدكردار جاي خويش را در دوزخ ديـده و قبـر بـر او    

 وانهايش در هم پيچيده مي شـود، و فشار مي آورد تا اينكه تمام استخ
حـرارت و گرمـي    ز گودالهاي آتش مبدل مي گردد وقبرش گودالي ا

  .1آتش دوزخ به وي مي رسد
پس دانستيم كه قبر يا باغي از باغهاي بهشت است و يا گودالي از 

  .2گودالهاي دوزخ، چنانكه در حديث آمده است

                                                 
و اثبات عذاب قبر، به ) نكير و منكر(شتر درباره سوال دو فرشته براي اطالعات بي ‐  ١

  .به بعد ٣٣٠كتاب شرح عقيده طحاوي رجوع شود ص 
  .روايت كرده است) ٨٦١٣(طبراني در كتاب معجم االوسط  ‐  ٢



 13

  رستاخيز -3
ولين بار به صـدا در مـي آورد   هنگاميكه اسرافيل شيپور را براي ا  

تمام موجودات زنده اي كه بـر روي زمـين هسـتند بيهـوش شـده، و      
  :ميميرند، چنانكه در قرآن كريم مي فرمايد

: الزمر( ﴾َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ﴿
٦٨(   

نده كـه  و دميده مي شود در شيپور پس آنچه از موجودات ز
  .در آسمان و زمين هستند بيهوش شده و مي ميرند

 پس تصور كن اي انسان، آن هنگاميكه اين زمين به زمـين ديگـر    
تبديل شده و آسمانها تكه پاره مي شود، ماه و خورشيد و ستارگان به 

ايـن وضـع    16تـا   13هم ريخته و خداوند در سوره الحاقـه از آيـه   
  :فرمايدوحشتناك، به را چنين توصيف مي 

َوُحِملَِت الْأَْرُض َوالْجَِبالُ فَُدكََّتا  * فَإِذَا ُنِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ﴿
َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيْوَمِئـٍذ   * فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ * َدكَّةً َواِحَدةً

  .﴾َواِهَيةٌ
برداشـته   يك دميـدن، و ) بوق(هنگاميكه دميده شد در صور 

شدند زمين و كوهها و هر دو به يـك بـار در هـم كوبيـده     
شدند، و در آن روز واقعه قيامت به وجود آيد، و آسـمان از  
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هم شكافته، و با آن استحكام و نظم و در آن روز سسـت و  
  .بي پايه است و از هم پاشيده شده است

  :و درباره دگرگوني زمين و آسمانها مي فرمايد 
   .)٤٨: ابراهيم( ﴾لُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ َوالسََّماَواُتَيْوَم ُتَبدَّ﴿

روزيكه زمين را به زمين ديگر و آسـمان بـه آسـمان ديگـر     
  ....تبديل شود

پس براي بار دوم در شيپور دميده مي شود و اين بار بـراي زنـده   
  .شدن بعد از مرگ ميباشد

  .)٦٨: الزمر(﴾ ٌم َيْنظُُرونَثُمَّ ُنِفَخ ِفيِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم ِقَيا﴿
لبـاس،   بـدون كفـش و   ،م سراسيمه و برهنـه و در اين هنگام مرد  

از قبرهايشان بـر  ) مانند روزي كه از مادر زائيده شده اند(ختنه نشده، 
مي خيزند، و از شدت و سختي وضع موجود هيچ يك به ديگري نگاه 

است كه نمي كند، و هر كس به خويش مشغول مي باشد و آن روزي 
َهذَا َما ﴿: و مؤمن مي گويد ﴾َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا﴿: كفار مي گويند

  .)٥٢: يـس(﴾ َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ
روايـت  ) صلى اهللا عليه وسلم(يامبر از پ )رضي اهللا عنه( ابوهريره  

أنـا  : السماء بيمينه مث يقول، و يطوي األرضيقبض اهللا «: مي كند كه فرمـود 
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خداوند زمين و آسمان را قبضه مي نمايد و در  .1»األرضين ملوك امللك أ
من پادشاه، هستم پادشاهان زمين كجا : هم مي پيچاند سپس مي فرمايد

  هستند؟ 
بعد از برخاستند از قبر، بسوي سـرزمين محشـر سـوق داده مـي       
  .شوند
َوَنُسوُق الُْمْجـرِِمَني إِلَـى َجَهـنََّم     * ِقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفْداًَيْوَم َنْحُشُر الُْمتَّ﴿
  .)٨٦ -٨٥ :مرمي( ﴾وِْرداً

ه وحشـتناك روز  نحاين صـ  37تا  34ر سوره عبس آيه خداوند د
  :محشر را چنين وصف مي فرمايد

ِلكُـلِّ   * ِه َوَبنِيـهِ َوَصاِحَبِت * َوأُمِِّه َوأَبِيِه * َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه﴿
  .﴾اْمرِئٍ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه

خورشيد با آن شدت حرارتش به آنها نزديك شده و از تمامي بدن 
  :چنانچه در حديث نبوي آمده است. آنها عرق سرازير مي شود

ْرضِ َسـْبِعَني ِذَراًعـا   َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة َحتَّى َيذَْهَب َعَرقُُهْم ِفي الْـأَ «
  .2»َوُيلْجُِمُهْم َحتَّى َيْبلُغَ آذَاَنُهْم

آنچنان مردم در روز قيامت عرق مي كنند كه عرق آنها تفـاد ذراع  
  .در زمين فرو مي رود، و تا گوشهايشان غرق در عرق مي شوند) گز(

                                                 
  . ، روايت كرده است)٦٥١٩(اين حديث امام بخاري در صحيح، كتاب الرقائق  ‐  ١
  )٦٥٣٢(صحيح بخاري حديث شماره  ‐  ٢
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َمِة ِمـْن  ُتْدَنى الشَّْمُس َيْوَم الِْقَيا«: آمده است كه و در روايت ديگر نيز  
فََيكُونُ النَّاُس َعلَى قَْدرِ أَْعَمـاِلهِْم ِفـي    ... ،الَْخلْقِ َحتَّى َتكُونَ ِمْنُهْم كَِمقَْدارِ ِميلٍ

َوِمْنُهْم َمْن َيكُونُ  ،َوِمْنُهْم َمْن َيكُونُ إِلَى ُركَْبَتْيِه ،فَِمْنُهْم َمْن َيكُونُ إِلَى كَْعَبْيِه ،الَْعَرقِ
َوأََشاَر َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَّـُه َعلَْيـِه    ،َوِمْنُهْم َمْن ُيلْجُِمُه الَْعَرُق إِلَْجاًما ،إِلَى َحقَْوْيِه

در آن روز خورشيد به مردم نزديك شده و با اندازه  .»َوَسلََّم بَِيِدِه إِلَى ِفيِه
يك ميل با آنها فاصله دارد، پس مردم به قدر اعمالشان در عرق هستند 

و كساني تا زانو، و كسـاني تـا كمربنـد،    ) كعب(وزك تا ق كساني كه
صـلى  (كه در عرق غرق شده اند و حضرت رسول اهللا  وكساني هستند
به دهانش اشاره فرمود، يعني عرق به دهان آنها نزديك ) اهللا عليه وسلم

  .است
عظمـت و وحشـت آن روز را بيـاد     !پس برادر و خواهر مسلمان  

با عقل خويش قياس نكن، بلكه تمـام   بياور، و اين مسائل ذكر شده را
اينها از امور غيبي هستند كه بايد به آنها ايمان داشت و بـراي آن روز  

  .آماده شد
مدتي به همين حالت مي مانند و در تمام آن مدت غـم و انـدوه     

مي باشد، مگر گروهي از مردم هستند كه زير سايه عرش خداوند قرار 
سـيراب مـي   ) صلى اهللا عليه وسلم(خواهند گرفت، و از حوض پيامبر 

گردند و آن گروه بدون شك مؤمناني هسـتند كـه در ايمـان خـويش     
  .راستگو وصادق بوده اند
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-و حضرت ابوسعيد الخدري  -رضي اهللا عنه-حضرت ابوهريره   
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -در حديثي از پيـامبر اكـرم    -رضي اهللا عنه

ستند كه در سـايه الهـي   روايت مي كنند كه در همان حالت كساني ه
  :جاي داده مي شوند

َوَشابٌّ َنَشأَ  ،إَِماٌم َعْدلٌ ،ِظلُُّه ِظلَّ إِالَّ َسْبَعةٌ ُيِظلُُّهْم اللَُّه َتَعالَى ِفي ِظلِِّه َيْوَم الَ«  
اْجَتَمَعا َعلَْيـِه   َوَرُجلَاِن َتَحابَّا ِفي اللَِّه ُمَعلٌَّق بِالَْمَساجِِد،َوَرُجلٌ قَلُْبُه  ،ِفي ِعَباَدِة اللَِّه
َوَرُجلٌ  ،إِنِّي أََخاُف اللََّه :َوَرُجلٌ َدَعْتُه اْمَرأَةٌ ذَاُت َمْنِصبٍ َوَجَمالٍ فَقَالَ ،َوَتفَرَّقَا َعلَْيِه

ًيـا  َوَرُجلٌ ذَكََر اللََّه َخاِل ،َتْعلََم ِشَمالُُه َما ُتْنِفُق َيِميُنُه َتَصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها َحتَّى الَ
  .١»فَفَاَضْت َعْيَناُه

هفت گروه هستند كه در روز قيامـت زيـر سـايه خداونـد     : يعني  
  :جاي دارند روزي كه هيچ سايه اي نيست مگر سايه او

  .پيشواي و حاكم عدالت گستر - 1
 .جواني كه در عبادت خدا پرورش و بزرگ شده - 2

 .شخصي كه دلش وابسته به مسجد باشد - 3

 . ستي گرفتنددونفري كه بخاطر خدا با هم دو - 4

روئي و داراي مقامي او را به كـار زشـت   شخصي كه زن زيبا - 5
 .دعوت دهد، در جواب بگويد من از خدا مي ترسم

                                                 
  .امام بخاري و مسلم روايت كرده اند ‐  ١
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شخصي كه در پنهاني صدقه داد بطوري كـه دسـت چـپ او     - 6
 .ندانست كه دست راست چه صدقه داده است

شخصي كه در پنهاني و تنهائي خدا را يـاد كـرد و چشـمش     - 7
  . اشك ريز شد

  سابح -4
و وحشت سر بردنـد،  بعد از اينكه مدتي طوالني در حالت ترس   

براي پايان يافتن اين حالت شفاعت  -صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر اكرم 
مي كند سپس خداوند براي حساب و دستور مي دهد، در آن وقت هر 
شخصي آنچه كه در دنيا فرستاده است مي بيند، تمام اعمال كه انجـام  

چك باشد و يا بزرگ همه در جلوش مجسـم و آشـكار   داده، خواه كو
مي گردد، و هيچ چيزي از آن اعمـال بـر خداونـد پوشـيده نشـده و      
نخواهد شد، و تمام اعمال شخص را بطور دقيق و كامـل مـي دانـد،    

  :خداوند اين حالت را چنين توصيف نموده است
 َوال كَـبَِريةً إِالَّ اِدُر َصِغَريةً َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا َمالِ َهذَا الِْكَتابِ ال ُيَغ﴿

: الكهـف (.﴾أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضراً َوال َيظِْلُم َربَُّك أََحداً
٤٩ (  

مي گويند اي واي بر ما چيست اين نامه را؟ چه حال اسـت  
) نمي گـذارد (كه كوچك و بزرگ را فرو نگذاشته ! اين نامه

ه است، و هر چه كرده اند همـه  مگر همه آنها را بشمار آورد
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را در پيش خود خواهند ديد و خداوند بر كسي سـتم نمـي   
  .كند

تمام اعمال خويش را خواهيم ديـد، و بـر   ) حساب(در آن موقع   
تمام آنها محاسبه خواهيم شد، كوتاهي و تقصير خـويش را در نمـاز،   

يم خواهيم ديد، از مال محاسبه و پرسيده مي شـو ... زكات، و روزه و 
كه از كجا بدست آورده ايم و در چه راهي صـرف نمـوده ايـم، و از    
عمر، كه چگونه گذرانيده ايم، و از جواني كه چطور پشت سر گذاشته 
ايم و از علم و دانش و مدارك تحصيلي مان پرسيده مي شويم، كه آيا 
آنها را در راه خير و صالح بكار برده ايم يـا اينكـه خـداي نخواسـته     

  .ان بطرف شر و بدي بوده ايمدعوت كنندگ
بايد بدانيم كه در قبال همه اين ها پرسيده خواهيم شد، پـس  ! بله  

و آن جواب نيز . بيائيم و براي اين سؤالها و پرسشها جوابي پيدا بكنيم
در حـديثي   -صلى اهللا عليـه وسـلم  -جوابي صحيح باشد، پيامبر اكرم 

َوَسُيكَلُِّمُه اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة لَْيَس َبْيَن اللَِّه  الََّما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِ«: چنين مي فرمايد
در روز قيامت خداوند با هر كدام از شما، صحبت  .1».... َوَبْيَنُه ُتْرُجَمانٌ

و گفتگو خواهد نمود در حالي كه ميان خداوند و او مترجمي نـدارد،  
ي كه فرستاده پس انسان به راست خود مي نگرد نمي بيند مگر آن چيز

                                                 
  .امام بخاري و مسلم روايت كرده اند ‐  ١
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و به سمت چپ مي نگرد نمي بيند مگر آن چيزي كه فرستاده به جلـو  
و روبروي خود نگاه مي كند آتش جهنم را مي بيند اي مردم از آتـش  

ادن باشد يا با كلمـه  بترسيد اگر چه با نصف دانه خرمائي درراه خدا د
  .»ال اهللا، و سخنان درست و نيكطيبه ال إله إ

در آن روز چهره مؤمنان درخشنده و نوراني،  !ر، بردار و خواهآري
همچون ماهتاب مي باشد ولي چهره گناهكاران و كفار گرفته و عبوس 
  :است همچون پاره اي از شبك تيره و تاريك خداوند چنين مي فرمايد

َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعلَْيَهـا   *َضاِحكَةٌ ُمْسَتْبِشَرةٌ  *ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفَرةٌ ﴿
 -٣٨: عـبس . [﴾أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْفََجَرةُ * َتْرَهقَُها قََتَرةٌ *َبَرةٌ غَ

٤٢.[ 
در آن روز چهره هائي باز و روشن و خندان است، و چهـره  
هائي گردآلود و گرفته و تيره رنگ است، تاريكي و خاك و 

  .سياهي بر آن نشيند، آنها گروه كافران و بدكاران هستند
  بهشت -5
كه (د از تمام شدن حساب، پلي بر روي جهنم نصب مي گردد بع  

مؤمنـان بـا   . سپس مردم از آن پل عبور مي كننـد ) پل صراط نام دارد
سرعت و ايمني و اطمينان كامل عبور كرده و نورايمانشان بـراي آنهـا   

و رهسـپار   .)٨: التحـرمي ( ﴾ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم﴿. روشنائي مي دهـد 
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مي شوند، در اين هنگام است كه فرشتگان درهاي بهشت را باز  بهشت
كرده و به آنها خوش آمد مي گويند، پس با تشريفات وارد بهشت مي 

  .شوند
َحتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبَواُبَها َوقَالَ لَُهْم َخَزَنُتَها َسالٌم َعلَـْيكُْم  ﴿ 

مؤمنـان و متقيـان   « .)٧٣: مـر الز( .﴾ِطْبُتْم فَاْدُخلُوَها َخاِلـِدينَ 
هنگامي كه بيايند براي داخل شدن بـه بهشـت، دروازه بـاز    
 :كرده شده و فرشتگان و نگهبان بهشـت بـه آن مـي گوينـد    

سالم بر شما خـوش آمديـد و خـوش باشـيد، پـس بطـور       
  .»جاودانه و هميشگي در بهشت داخل شويد

يشـگي  چه بهشتي، بهشتي كه تمام نعمتهـايش حقيقـي و هم  ! به به
است، در آن، هر چيزيكه آرزو كنند مي بينند و هر نعمتي كه بخواهند 

  .برايشان مهيا شود
هر چند كه مـا بخـواهيم در ايـن دنيـاي بـي ارزش نعمتهـاي و       
خوشيهاي بهشت را تصور كنيم، هيچ وقت نمي توانيم به حقيقـت آن  

ايـن  پي ببريم، بلكه بزرگتر از آن است كه ما بتوانيم تصور كنـيم، در  
: كافي مي باشد كه فرمود -صلى اهللا عليه وسلم-باره گفتار رسول اهللا 

در بهشـت   .1»َخطََر َعلَى قَلْبِ َبَشـرٍ  أُذُنٌ َسِمَعْت َوالَ َعْيٌن َرأَْت َوالَ ِفيَها َما الَ«

                                                 
  .امام بخاري و امام مسلم روايت كرده اند‐  ١
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باره آن  نه گوشي درنعمتهاي است كه نه چشمي آنرا مشاهده كرده، و 
  .كرده استقلب بشري خطور  شنيده، و نه بر

انسان در دنيا از لذات و خوشيها بهره مند است ولـي هنگاميكـه     
مرگ را بياد خويش مي آورد، آن خوشيها به تلخي مبدل مـي گـردد،   
ليكن در بهشت تلخي و ناراحتي وجود ندارد، چـرا كـه آنكـه منـزل     
: جاويدان و ابدي است و مرگ وجود ندارد در حديث آمده است كـه 

قـوچي در روز قيامـت آورده مـي شـود سـپس      مرگ را به صورت «
فرشتگان بهشتيان را صدا مي زنند همه نگاه مي كنند، به آنها گفته مـي  

بلـه مـرگ اسـت، همچنـين      :شود اين را مي شناسيد، همه مي گويند
فرشتگان اهل دوزخ را صدا مي زنند آنها نيز نگاه مي كنند، بعد از آن 

جـاودانگي   :گفتـه مـي شـود   مرگ را ذبح مي كنند، سپس به بهشتيان 
است و مرگي نيست، پس خيلي خوشحال مي شوند، و بـه دوزخيـان   

جاودانگي است و مرگي نيسـت، پـس غـم و انـدوه و      :گفته مي شود
  .»ناراحتي آنها افزوده مي گردد

و همچنين انسان در دنيا از راحتي و خوشي زياد خسـته و بيـزار     
در آن نعمت ايجـاد شـود،   مي شود، و دوست دارد كه تغيير و تبديل 

ولي در بهشت خستگي وجود ندارد خداوند در توصيف اهل بهشـت  
  . )١٠٨ :الكهف(﴾ َخاِلِديَن ِفيَها ال َيْبُغونَ َعْنَها ِحَوالً﴿:مي فرمايد
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  .آنها جاويدان در بهشت هستند و دگرگوني نيابند  
پس اي برادر و خواهر مسلمان، براي دست يابي به چنين بهشـت    
  .داني همت و كوشش كنجاوي
  :خداوند تبارك و تعالي فرموده است  
َسابِقُوا إِلَى َمْغِفـَرٍة ِمـْن َربِّكُـْم َوَجنَّـٍة َعْرُضـَها كََعـْرضِ السَّـَماِء        ﴿
   .)٢١: احلديد(.﴾َوالْأَْرضِ

بشتابيد و بر يكديگر سبقت بگيريد بسوي آمرزش از پروردگارتان 
 اخـي و وسـعت آسـمان و   و بهشتي كه وسعت و فراخي آن چـون فر 

  . زمين است
  جهنم -6
هنگاميكه كه كفار و فجار از محاسبه و بازجوئي تمام گرديـده و    

مـي   مكه از بـاالي جهـن  (مي خواهند مانند مؤمنين بر روي پل صراط 
عبور كنند، فرشتگان به آنان اجازه نمي دهند ونمي گذارند كـه  ) گذرد

ير مي كشانند و به داخل جهنم عبور كنند، بلكه آنها را با قالب و زنج
  .مي اندازند

صحيح روايت شده است كه در حديث ! ... چه جهنمي ! ... جهنم  
جهـنم آورده مـي شـود، در    «: ه انـد فرمود پيامبر صلى اهللا عليه وسلم
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حالي كه داراي هفتاد هزار افسار مي باشد، با هر افساري هفتاد هـزار  
  .»... فرشته مي باشد، كه جهنم را مي كشانند

به درستي كه آن، منزلگاه پسـتي، رسـوائي، و عـذاب وشكسـت       
است، منزلي است كه فريادها و آه وناله هاي از آن بلند مي شود و در 
آن شك ها سرازير مي شود كساني كـه در آن هسـتند در بـدبختي و    
بيچارگي هميشگي بسر مي برند، در آن انواع و اقسام عذابها و شكنجه 

كژدمهاي بزرگ و نوشيدن آبهاي ... مارها ... ش سوزانها مي باشد، آت
داغ، آن آبي كه با نوشيدن آن تمامي روده ها تكه تكـه مـي شـود، و    
همچنين نوشيدن كثافتها و چركها و خونها، وزقوم كه اگر قطـره اي از  

  .آن زقوم در دنيا چكيده شود زندگي اهل دنيا تلخ و ناگوار مي سازد
مي بريم از عذاب جهنم به خدا قسم كه در به خداوند بزرگ پناه   

آن انواع و اقسام عذاب و سختيهاي گوناگون پراكنده است كـه هـيچ   
وقت جسم كوچك و ضعيف انسان طاقت تحمل كمتـرين عـذابش را   

كمترين عذاب جهـنم بـراي   «ندارد همچنانكه در حديث روايت شده، 
ـ  )اخگر(شخص، آن است كه تكه پاره از آتش  ذارده در زير قـدمش گ

  .»مي شودكه به وسيلة آن مغزش بجوش مي آيد
نجات يافتن از آن آتش  نمائيم برايپس همگي بكوشيم و تالش   

توحيد و كلمه ال الـه اال   سوزان و دردناك، نجات ممكن نيست مگر با
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محمد رسول اهللا، دوري جستن از شرك، و گناهان صغيره و كبيره، اهللا 
  .هيوانجام دادن عبادات و طاعات ال

بخـاري و   در حديثي كه امام -صلى اهللا عليه وسلم-پيامبر اسالم   
فَإِنْ لَْم  اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة«: ، مي فرمايـد اندمسلم روايت كرده  امام

از آتش دوزخ بترسيد، گرچه با صـدقه دادن نصـف     .»َتجِْد فَبِكَِلَمٍة طَيَِّبٍة
ي نيابد، با گفتار نيكـو و كلمـه طيبـه از    دانه خرما باشد، پس اگر كس

  .آتش بترسد
خداوند همه ما را از آتش جهنم نجات دهـد وبهشـت جاويـدان      

  .نصيبمان گرداند آمين
از خداوند بزرگ خواهانيم كـه همـه مسـلمين را در آنچـه كـه        

رضايتش مي باشد موفق بگردان و همه مسلمين را از كيد و وسـواس  
  .تان بد حفظ كند آمينشيطان و هواي نفس و دوس

  اًكثير وسلم تسليماً صحبهآله و علىنبينا محمد و وصلى اهللا على
  هجري 1409ربيع االول  12سه شنبه 
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