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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 مقدمه

 وَ هِاب صحَاَ وَ هِي آلِلَعَ وَ دٍمَّحَا مُنَی ّب ي نَلَعَ مُالَالسَّ وَ ة ُالَالصَّ وَ ینَمِالَعَالْ ب ّرَ هِلَّلِ دُمْحَلْاَ       

 .…ینعِجمَاَ هِاعِتبَاَ

 

اسالمي ه ی پس از مرگ ، يكي از مهمترين اصول و اركان عقید زندگيايمان به        

تحرك و  أ، منش ايمان بدان همراه با است و علم و آگاهي از مراحل مختلف قیامت ،

 .انسان خواهد بود زندگي  مسیر درو عامل ايجاد تغییر پويايي 

نزول قرآن ، از البالی كالم خداوند متعال و احاديث پیامبر )ص( مسلمانان عصر       

به تماشای مناظر قیامت پرداختند ، و اين مشاهده در حواس و شعور و قلبهای آنان 

ريشه داوند و آنان را متاثر ساخت و در آنان بینش و نگرشي نو ايجاد كرد ، و اين 

 ديگران انقالب بزرگي بوجود آورد. بینش و نگرش در نفس ها ، زندگي و دنیای آنان و 

بي شك مرگ  به سراغ ما مي آيد ..! همچنانكه مي بینیم هر روز در پیرامون ما ،      

از بزرگ و كوچك ، آشنا و نا آشنا  ، مستكبر و مستضعف ، نیكوكار و بدكار ، از جمع 

تا به ما مي ربايد ... شبح مرگ مافوق تصور آدمي است و همین هم سبب شده است 

 آساني آن را احساس ننمايد و زندگي دنیوی را همیشگي بپندارد .

يكي از اهداف بسیار مهم پیامبران در طول تاريخ ،آگاه كردن مردم از مرگ و       

بیدار كردن دلها و ترساندن آنها از عوقب شوم غفلت از آخرت و غرق شدن در لذايذ 

ن مزرعه آخرت بوده است و ايمان به روز زودگذر دنیوی و بهره گیری از دنیا به عنوا

آخرت از چنان اهمیتي برخوردار است كه پس از ايمان به خداوند در رأس همه ی 

 امور قرار گرفته است .
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                ... (0) 

اينكه ) به هنگام نماز ( چهره هايتان را به جانب مشرق و مغرب كنید ، نیكي ) تنها 

همین ( نیست بلكه نیكي ) كردار( كسي است كه بخدا و روز واپسین و فرشتگان و 

كتاب ) آسماني ( و پیغمبران ايمان آورده باشد ، و مال ) خود ( را با وجود عالقه ای 

و يتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و گدايان دهد  كه بدان دارد به خويشاوندان

، و در راه آزاد سازی بردگان صرف كند و نماز را بر پا دارد و زكات را بپردازد ، و وفا 

 كنندگان به پیمان خود بوده هنگامي كه پیمان بندند ...       

ساير امور و آن همه  همچنانكه مي بینیم بعد از ايمان به خدا و قبل از ايمان به     

نیكي ها ، ايمان به روز آخرت مطرح مي شود ، زيرا ايمان به آخرت و اثرات آن است 

كه آدمي را از لجنزار جاهلیت بیرون كشیده و به اوج انسانیت مي رساند ، و از او ابر 

نانكه اعراب جاهلي را از دل جاهلیت بیرون كشید و از آنان همچ مرد تاريخ مي سازد ،

 داني ساخت كه مسیر تاريخ دنیای آن روز را دگرگون ساختند . مر

هم در پي آن است تا با الهام از قرآن و  ر سايه ی عنايت پروردگار اين نوشتهد      

احاديث پیامبر )ص( روزنه ای به دنیای ديگر بگشايد و دلها را از تنگي دنیا به عالم 

داند. و نهال شوق و اشتیاق بدان ، پهناور آخرت و سرای خوشبختي واقعي متوجه گر

در دلها بكارد . امید است خوانندة گرامي از آن بهره گرفته و ما را از دعای خیر خود 

 محروم ننمايد . و بر بي بضاعتي ما به ديده ی اغماض بنگرد و خطاها را هديه نمايد .

 

 

 «و ما توفيقی اال باهلل عليه توكلت و اليه انيب » 

 

 

 

                                                           
 177بقره/-1
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 ایمان به روز آخرت
 

اسالمي ،  ه یبعد از توحید و ايمان به وحي و نبوت ، يكي ديگراز اركان عقید       

ما انسانها بعد از مرگ، دوباره زنده شده ايمان به روز آخـرت مي باشد. بدين معني كه 

مورد محاكمه و محاسبه  ،و در صحرای محشر در دادگاه عدل الهي حـضــــور يافته 

و بد مي روند و در نهايت نیكوكاران به پاس نیكیهايشان به بهشت  خواهیم گرفتقرار 

 …دوزخ مي شوند ه یكاران به سزای بديهايشان روان
 

 اثبات آخرت
 

، بلكه بر او الزام مي نمايد وا نمي گذارد ،  او را به حال خود  هن كنجكاو آدميذ      

ذهن پیامبراني چون  همچنانكهدلیل و برهان بپذيرد .  ی كه هرچیزی را با ارائه

به منظور فهم اين امر مهم ، آنها را هم به كاوش  هم ( ابراهیم و عزيز ) علیهما السّالم

  …ود و جستجو و تحقیق وادار نم

حال ما با وجود ايمان به حقانیت قرآن ، و وجود اين خبر مهم درآن ، و با      

الزم است برای فرو نشاندن ،  استاين نكته كه آخرت جزو امور غیبي  ه یمالحظ

به صورت مستدل را  به آخرتفهم و پذيرش و ايمان  عطش ذهن كنجكاو ، روش

 و ديگران آسان گردانیم ؟ برخود

      پس از مرگ  زندگيسورة اسری از زبان منكرين  49ند متعال در آيه خداو     

 ... مي فرمايد:                        

آيا هنگامي كه ما استخواني )پوسیده( و تكه های خشكیده ) و از هم پاشیده( شديم ، 

 ؟ ش تازه ای خواهیم يافتديگر باره آفرين

، استخوان پوسیده ای را آورد و در  مشركین قريش سران باری ابيّ بن خلف يكي از 

  د و در هوا پراكنده ساخت و گفت :پودر نمود و بر آن فوت كر )ص(مقابل پیامبر

               ه و چه كسي مي تواند اين استخوانها را كه پوسید

 فرسوده اند زنده گرداند؟



 11 

 استدالل قرآن
 :ه يادآوری خلقت اوّلیّ -0     

         آنها را ياد آوری مي نمايد و ه یخلقت اولی قرآن به ابي بن خلف و امثال او ،

:  مي فرمايد                     (1) ي آنها كس

بس آگاه  بر همه ی آفريدگان را زنده مي گرداند كه نخستین بار آفريده است . و او

 . است

                                     

                       (0)  انسان بايد بنگرد و دقت

ناچیزی آفريده شده است.  ه یكند كه از چه چیزی آفريده شده است. او از آب جهند

بیرون مي آيد  )مادر( و استخوانهای سینه )پدر ( آبي كه ازمیان استخوان پشت

(  )پس از مرگ به زندگي.بیگمان خداوند متعال قادر است كه بارديگر انسان را 

 برگرداند.

                                        (1) 

ما انسان را از عصاره ای از گل آفريده ايم. سپس او را به صورت نطفه در آورده و در 

.دهیم جای ميقرارگاه استوار) رحم مادر( 
 

آدمي از مواد غذايي موجود در طبیعت استفاده مي نمايد و بدنش رشد مي كند و      

بر خالف ساير سلولهای بدني كه در هنگام ، (1)و تخمك ساز  (4)دستگاههای اسپرمساز

ه چون خود بوجود مي آورند ، دستگاههای سازندمرشد و تقسیم ، سلولهايي كامل ه

ماده بجای تولید سلول كامل ، نصف سلول مي سازد چون  سلولهای جنسي نر و ی

اگر سلول كامل بسازد هرگز انساني بوجود نخواهد آمد ، چون دو سلول كامل باهم 

اوّلین مرحلة خلقت آدمي با تركیب نصف سلول پدر و نصف سلول د . تركیب نمي شون

ت و در حالي مادر و بوجود آمدن يك سلول كه قطر آن حدود يك هزارم میلیمتر اس

                                                           

اسپرم : سلول جنسي مرداست.        -4   12-13مومنون/ -3            5-9طارق/ -2           79يس/ -1
 ختمك : سلول جنسي زن است . -5
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كه با چشم ديده نمي شود ، آغاز مي شود  و همین يك سلول بدون بهره گیری از 

همچون   را دستگاههای مختلف و اسرار آمیز بدن ه یعلم و دانش و حكمت ، كلی

 ،كبد ، مجاری ادرار ، چشم ، گوارش ، كلیه ، شش ، مغز و اعصاب قلب و گردش خون

يست استخوان در اندازه های معین و مشخص و در و بیش از دو …، و ، زبان ، گوش

 ساختن اين همه دستگاه تواناييراستي يك سلول چگونه  …قالب دقیق  مي آفريند 

در حالیكه انسان با اين همه علم و دانش از كشف اسرار اين  داردعظیم  های

 زد؟دستگاهها عاجز و ناتوان است چه جای آنكه بخواهد يكي از اين دستگاهها را بسا

                آدمي بايد دقت كند و بنگرد كه از چه چیزی آفريده

 شده است.

                                 

                                 (0)   سپس نطفه

، و اين لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده ای ، و اين  را به صورت لخته خوني

گوشت ،  تكه گوشت جويده را بسان استخوان ضعیفي در مي آوريم ، وبعد بر استخوان

ه پديد(دمیدن روح به كالبدش اآفرينش تازه بخشیده )با، او ر مي پوشانیم و از آن پس

گیرندگان  ديگری خواهیم كردواال مقام و مبارك يزدان است كه بهترين اندازه ی

 .وسازندگان است

                                      (0)  

 …و است كه شما را در رحمهای ) مادران( هر آنگونه كه بخواهد شكل مي بخشدا

چه كسي استخوانهای پوسیده را دوباره زنده  من یحيی العظام و هی رميم؟:  الؤس

 گرداند؟ مي

:   جواب           ه آنكه بار اوّل آنها را آفريد دوباره آنها را زند

 مي گرداند.

 

                                                           
           6/ آل عمران -2           14مومنون/ -1
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 تفكر در رستاخیز نباتات: -0

، آدمي را به  قلب به پذيرش يقیني ايمان به آخرت ازیقرآن به منظور آماده س      

 : تفكر در رستاخیز نباتات فرا مي خواند

                                      

                    (0).   )و از نشانه های ) قدرت

خدا اين است كه تو زمین را خشك و برهوت مي بیني امّا هنگامي كه آب برآن فرو 

. آن كس كه اين زمین  گردد مي فرستیم ، به جنبش در مي آيد و آماسیده مي

خشك و برهوت را زنده مي كند ، هم او مردگان را نیز زنده مي گرداند . چرا كه او بر 

 . هر چیز توانا است

                                    

   ...   (0)     اين خدا است كه دانه و هسته را مي شكافد ، زنده را از مرده و مرده را

( اين  از زنده بیرون مي آورد ) از قبیل آفريدن انسان از خاك و تولید شیر از حیوان

 ..خدای شما است .

معموالً با شروع فصل سرما فعالیت حیاتي گیاهان و درختان متوقف مي شود و به      

 ، گندم يا جو ه یدان …زمستاني ) در واقع نوعي مرگ موقت( فرو مي روند  خواب

مرده ای بیش نیست امّا همین مرده را در فصل بهار در دل خاك قرار دهید تا حیات 

 . حیات مجدد آدمي هم همانگونه خواهد بود  ، مجدد او را با چشم خود ببینید

                                    

            (1)    به آثار ) باران ( رحمت الهي بنگر كه چگونه زمین

از نزول  پسكند . آن كس ) كه زمین مرده را اين چنین  را پس از مردنش زنده مي

 مردگان )دررستاخیز( است. ه یمي كند( زنده كنندباران زنده 

به تازگي علم پرده از راز بسیار مهمي بر داشته است و آن اينكه در درون آخرين      

استخوان ستون مهره های آدمي دو سلول زنده وجود دارد و اين سلولها در برابر تمام 
                                                           

             51روم/ -3       95انعام/ -2       39فصلت/ -1
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،  به نابودی آنها نیست شیمیايي قادر  هیچ ماده مواد شیمیايي موجود مقاوم هستند و

راستي  …گرچه تمام بدن آدمي بپوسد امّا اين دو سلول همچنان زنده باقي مي ماند 

آدمي در ابتدا جز يك سلول)نصف سلول پدر و نصف سلول مادر( و فراورده های 

؟ حال اگر اين سلول همچون بذر در دل خاك قرار  استگیاه ( چیز ديگری  خاك)

شرايط رشد دانه را فراهم ساخته ، شرايط رشد او را هم  ونه كهآنگگیرد ، و خداوند 

 فراهم نمايد ، در فصل بهار چگونه  نباتي سر از دل خاك بیرون خواهد آورد !؟

...                                   

                                             

تو زمین را خشك و خاموش مي بیني امّا هنگامي كه ) در فصل بهار( بر آن آب   (1)

اع گیاهان زيبا كند و انو و رشد و نمو مي مي بارانیم ، حركت و جنبش بدان مي افتد

و شادی بخش را مي روياند. آن بدان خاطر است كه ) بدانید( خدا حق است و او 

 وی بر هر چیزی توانا است. مردگان را زنده میگرداند و

ليس من االنسان شیء إالّ یبلی إالّ عظماً » در اين باره مي فرمايد: ) ص (  پیامبر

تمامي اعضای بدن  (0) «یوم القيامه واحداً و هو عجب الذّنب و منه یركّب الخلق 

روز قیامت  كه در ها شود جز آخرين استخوان ستون مهره مي تبديل خاك به انسان

 خواهند شد.دوباره انسانها از آن استخوان آفريده 

 

 دالیل عقلی
يا قدرت تفكر و استدالل است ، كه با بهره گیری از  (1)منظور از عقل ، نیروی قلب     

به امور پنهان و  ، علم تجربي و تمركز بر اين يافته ها از رهگذر استدالل دستاوردهای

مخلوقات و نظم حاكم بر  ه یمثالً با مشاهد .حواس پي مي بردی  خارج از دايره

اگر . هستي پي مي برد ه یجهان هستي با الهام از تفكر و تعقل، به وجود آفرينند

گسترش دهیم ، يقین بر وجود آن  در مورد زندگي اخروی دايرة تفكر و تعقل را

                                                           
 قرآن از نريوي درّاكه به قلب تعبري كرده است. -3رواه الشيخان         -2          5-6حج/ -1



 14 

، اما اگر آن را محدود نمائیم ، نتیجه ای جز انكار آخرت نخواهد  حاصل مي شود

 زيرا: داشت

 . عدم علم موجب انكار حقايق است -0

    كیلومتر در ثانیه در حال  11با سرعت  كره زمیناگر به كسي گفته شود كه   : الف

علم فرد به اين حقیقت( چون حواس او گردش و حركت است ) با توجه به عدم 

 چنین حركت و گردشي را احساس نمي نمايد ، قطعاً اين حقیقت را نخواهد پذيرفت . 

مريخ هیچ درختي وجود نداشته باشد و به ساكنان آن كره  ه یب: فرض كنید در كر

يك درخت بسیار تنومند  ،گفته شود اگر يگ گردو را در زير خاك دفن كنید از آن

آيا سكنة مريخ  …هد رويید و هزاران گردو همچون گردوی اوّل ، ثمر خواهد داد خوا

با توجه به عدم آگاهي از كشاورزی و تجربة آن ، به آساني سخن شما را خواهند 

يا به شما نسبت جنون و ) اينكه يك گردو منشأ پیدايش هزاران گردو شود ( پذيرفت 

 آخرت هم موجب انكار آن مي شود.جهل خواهند داد؟  بنابراين عدم علم به 

 دانش ناقص منجر به برداشت نادرست مي شود. -0

از  همه ی شهروندانرحم مادر را به عنوان يك شهر فرض كنید در اين شهر      

يه مي كنند و جز بند ناف رازق ديگر و راه ديگری برای رسیدن غذا ذطريق بند ناف تغ

از اين شهر كسي با بند ناف خارج  نگام تولد () در ه و هوا به بدن سراغ ندارند حال

مي بینند بند نافش قطع شد ! از نظر  اهل آن ديار مي شود ، امّا بعد از لحظاتي

 مردمان اين شهر سرنوشت فرد خارج شده به كجا انجامید؟

ديگر به او نه به نظر آنها قطعاً جز مرگ صد درصد سرانجام ديگری ندارد ، چون  …

 ! …نه غذا هوا مي رسد و 

از ديدگاه ما كه در اثر دانش ناقص خود آدمي را فقط جسم مي پنداريم و علم و       

علمي نداريم ، خروج يك فرد را چندان  دانش ناقصي نسبت به عالم برزخ داريم و يا 

 از سرزمین خود به عالم برزخ چگونه مي پنداريم ؟

شخص خارج شده به چه میزان است  میزان اعتبار تصورمردمان شهر رحم در ارتباط با 

 خاكي هم به نسبت عالم برزخ به همان اندازه اعتبار دارد. ه ی، تصور ساكنان كر

 كامل  است.تجهان سیرتكاملي دارد و همه چیز در حال  -1
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آدم و انسانهای اولیه تا شريعت  و احكام كامل  حضرت شريعت و احكام ابتدايي -

 خاتم و اين عصر.

 ه تا ناوگان و هواپیما و سفین گرفته یة باری و سواری از حیوان و گاریوسايط نقل -

 . فضايي

 …ساير وسايل و امكانات ابتدايي و امكانات مدرن امروز و فردا -

همه در حال پیمودن مراحل ترقي و تكامل خود هستند ، امّا آيا ابزار سنجش و 

، بخل ،  ، اراده ، وجدان، نفرت  ، عشق ارزشگذاری حقايقي همچون عقل، فكر، نیت

حسد وساير امور غیر مادی در اين جهان وجود دارد ؟ آيا عدم وجود آنها دلیل بر 

نقص نظام فعلي نیست و آيا همه گیری قانون ارتقا نبايد شامل آنها هم بشود؟   

گیری به ارزشگذاری خواهند  هراستي كي و كجا اين ابزارهای سنجش و انداز

و آن جز  گذاری اين ابزار را قطعي و يقیني مي داند ل ، ارزش؟  بي شك عقپرداخت

 … در جهان آخرت نخواهد بود

 در جهان برای امور اخالقي قوانین معین وجود ندارد. -4

قبل از رسیدن به هدف ) نابودی ستمگر و بدست گرفتن كه الف: مبارزان حق طلب  

د و تالشهای خود را دريافت قدرت( جان خود را فدا مي نمايند، كي و كجا پاداش جها

نام آنان در تاريخ و ساختن مجسمه های آنان و نصب در میدان  خواهند كرد؟ ثبتِ

است  دنیوی دارد؟ راستي اگر زندگي همین زندگي انشهر، چه فايده ای به حال آن

 چرا بايد او بمیرد تا ديگران بهتر و بیشتر بچرند ؟ سبب اين برتری چیست؟

!  راستي اگر …، سنكسارشدن است  اقت ،گل باران وگاه پاداش آنب: گاه پاداش  صد

نشود ، به  وضع و اجرااخروی  ه یبرای امور اخالقي قوانین عالمانه و حكیمانه و عادالن

 گور رفتن سنگسار صادق و مبارز حق طلب برای وی چه سودی دارد؟

 ما كرده اند و و بي خان و مان اند ج: ستمگران و جالدان كه هزاران كس را كشته

از آنها را نداريم كجا بايد تاوان پس بدهند؟ به فرض هم توانستیم  گیری قدرت  انتقام

بیشتر دارد ؟ پس حق  ، انتقام بگیريم مگر او جز يك جان و پرداخت حق يك فرد

 ديگران چه مي شود ؟  

لهي را اقتضا بنابراين عجز و ناتواني احكام دنیوی در اجرای عدالت ، دادگاه عدل ا     

 …مي نمايد 
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امام محمد غزالي )رح( گويد : هرگز چیزی از شگفتیهای آخرت را با قیاس به دنیا 

     انكار مكن . چون اگر شگفتیهای دنیا را نمي ديدی و آنگاه به تو عرضه مي شد .

بي شك به شدت آنها را انكار مي كردی . چون آدمي طبیعتاً با هر چیز كه مأنوس 

ر مي نمايد .  اگر تولد انسان را مشاهده نكرده بود و به او گفته مي شد از نباشد ، انكا

اين آب كم و ناچیز و پست ، آدمي ساخته مي شود كه دارای صورت و سیما و عقل و 

 (0)قوة تكلم و ساير دستگاههای اسرار آمیز است . به شدت آن را انكار مي نمود .

دار . تو جنین بودی مُردی و از مرده ی تو مراحل مختلف زندگي خود را پیش رو      

نوزادی ديده به جهان گشود ، مي داني آن نوزاد كجا رفت ؟ آن نوزاد هم عمر خود را 

سپری نمود و رفت و كودكي به جايش آمد ، كودك هم رفت ، جای خود به نوجواني 

، او هم داد ، نوجوان هم عمر خود را سپری كرده و رفت و میدان به میان سال سپرد 

به بزرگسال و سالخورده واگذار كرد و سالخورده هم رفت و ... راستي  مي داني اين 

نوزاد ، كودك ، نوجوان ، جوان ، میانسان ، بزرگسال و سالخورده كه همه مردند و 

رفتند ، همه تو بوده و خواهي بود . در هر حال روح و روان تو ثابت، امّا قالبهای 

ند . پس قالبهای جسماني ظاهری را معیار و مالك قرار مده ، جسماني متفاوت بوده ا

چون هر لحظه در اثر مرگ  سلولهای بدنت در حال تعويض كردن قالب هستي ، پس 

به يقین بدان كه با مرگ هم به قالب ديگر و مراحل ديگری از زندگي همچون عالم 

 برزخ ، صحرای محشر و بهشت يا دوزخ قدم خواهي نهاد ... 

 

 انكار آخرت شوم ر اثآ

   منكرين حیات اخروی مي گويند :                     

       (0) ) حیاتي جز حیات اين جهان وجود ندارد كه ) گروهي از ما      

زندگي مي كنیم . و ما  گیريم( و جای آنها را مياز ما میريم ) و گروه ديگری  مي

 هرگز ) پس از مرگ ( بر انگیخته نمي شويم.

 : این بينش بر رفتار فردشوم  آثارو عواقب 

                                                           
 37مومنون/ -2احيأ علوم الدين                   -1



  17 

غنیمت  دانستن عمر برای بهره مندی از لذايذ از هر طريق ممكن و شیوع فساد  -0

 . اخالقي ، چون عامل جلب لذت و منفعت است

 . عدم ترس و واهمه از محاكمه و محاسبه -0

 تجاوز و تعدی به جان و مال و ناموس ديگران به منظور لذت جويي بیشتر . -1

،  ه متوسل شدن به هزاران مكر و نیرنگ و فريب در بدست گرفتن قدرت و سلط -4

 . چون قدرت ، وسیلة رسیدن به لذت است

چون احسان و  .عدم بكار گیری نیروها و استعدادهای انساني در جهت نیكوكاری -1

 . سبب خسران مال و تقلیل لذت مي شود ، نیكي

 عدم همكاری متقابل اجتماعي مگر در صورت جلب منفعت و اقتضای مصلحت. -6

 . محروم شدن از لذايذ و نعمتهای جاويد بهشت -1

 . گرفتار شدن به عذاب دائمي دوزخ -2

 

 ر ایمان به آخرتاثآ
 

 تقويت ايمان بخدا و احساس نظارت او . -0

( بخاطر ترس از عذاب …ناه و معصیت ) ظلم ، دروغ ، خیانت و پرهیز از گ -0

 اخروی.

 . خیر  به امید برخورداری از پاداش اخروی امور تمايل به انجام -1

از  (0)ی (عنِیَا الَمَ هُركُرءِ تَمَالْ مِسالَاالِ سنِن حُ) مِترك امور و كارهای بیهوده  - 4

 ه راكه در آن خیری نیست .، ترك نمودن آنچ نیكي اخالق شخص مؤمن است

 تخلق به اخالق قرآني: -1

            : (0)مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند. آنان كساني اندكه : 

 . . به آيات پروردگار خود ايمان دارندبایات ربّهم یؤمنون - 

 هندد برای پروردگار شان، همتايي قرار نمي بربّهم ال یشركون. - 

                                                           
 جمومنون و معار  -2رواه امحد و بيهقي            -1
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 -             . در نمازشان خشوع و خضوع دارند . 

-           . مواظب نمازهای خود مي باشند . 

-          . خوانند همیشه نماز خود را به موقع مي . 

-          . كنند ای بیهوده دوری مي ازسخنان وكاره . 

-         . زكات اموالشان را مي پردازند . 

-           .عورت خود را مي پوشانند . 

-            . از عذاب پروردگارشان بیمناكند . 

 . كنند اق مي.ازآنچه روزی آنها كرده ايم انفممّا رزقناهم ینفقون -

-            . كنند دركارها به پروردگارشان توكل مي . 

-             . امین ودر عهدخود ، بر سر پیمان باقي  در امانتداری ،

 . مي مانند
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 مرگ 
 

                       (0)ر كسي مزة مرگ را .   ه     

 شويد. مي چشد سپس به سوی ما بازگردانده مي

مرگ از جمله اموری است كه برخالف میل باطني آدمي واقع مي شود. و از      

اسراری است كه انسان از درك حقیقت و چگونگي آن عاجز است و هیچ نیرويي قادر 

قیقتي است غیر قابل انكار، نیست در برابرش مقابله و مقاومت از خود نشان دهد .  ح

قبض روح ننمايد دست بردار نیست و از كسي  كه به همگان حمله ور مي شود و تا

باكي ندارد . خانة پادشاه و گدا ، غني و فقیر، ارباب و رعیت برايش يكسان است و 

 هنگام وقوع لحظه ای تاخیر روا نمي دارد.

...                          (0).    و هنگامي كه اجل

        آنها سر رسید نه لحظه ای پس مي اندازند ونه پیش مي اندازند . 

 پیش از خزان خود بفشان برگ و بار را        صائب حريف سیلي باد خزان نه ای      

 

ايام كهولت بر  ن  دردر تفسیر طبری آمده است هنگامي كه ، حضرت سلیما      

ضعف و پیری در محراب معبدش بر عصايش تكیه زده بود و مشغول ذكر و عبادت اث

خداوند متعال بود ، ناگاه شخصي در مقابلش پديدار مي گردد . حضرت سلیمان هم با 

لحن تندی او را مورد خطاب قرار مي دهد كه چرا بدون اجازه وارد شده ای؟ او هم 

نیستم كه نیاز به اجازه داشته باشم ، تو و غیر تو برای من مي گويد : من كسي 

 …بستانم  را است من ملك الموتم و آمده ام تا جانت سانيك

حضرت سلیمان با لحن متواضعانه ای مي گويد : اگر ممكن است مرا لحظه ای      

 رخصت ده تا امور مملكت به ديگری سپرده و با اهل خانه وداع نمايم .

    موت گويد: نه تنها اجازه اين كارها را نداری ، حتّي اجازه نشستن همملك ال    

 نمي دهم بلكه بايد ايستاده قبض روح شوی !!

                                                           
 61حنل/ -2           57عنكبوت/ -1



  21 

حضرت سلیمان قبض روح مي شود و در همانحال مي ماند و ديگران مي پندارند كه 

كند به او نزديك شود . تا بعد از مدتي  او مشغول راز و نیاز است و كسي جرأت نمي

كه  مي بینندموريانه عصايش را مي خورد و آن حضرت نقش بر زمین مي شود و 

 .زمان بسیاری است كه او فوت كرده است 

 د نیست  ـز دنیا وفا داری امی  جهان ای پسر ملك جاويد نیست          

 ان علیه السـّالمـسرير سلیم  نه بر باد رفتي سحـرگاه و شـــام          

      (0)ر بـاد رفـت     خنك آنكه با دانش وداد رفتـدی كه بـديبه آخر ن      

                                                        

 منكرین مرگ در برابر استدالل قرآن 
مرگ منكر شده و  أله یعده ای در اثر جهل و ناآگاهي ، قدرت خداوند را در مس     

قدرت خداوند مي دانند . خداوند مقتدر هم  ه ییطمرگ را امری طبیعي و خارج از ح

مرگ به آنها يادآور مي شود و با منطق متین و  ی لهأقدرت بي منتهايش را در مس

 قاطع آنها را مورد خطاب قرار مي دهدو مي فرمايد:

                                         

                                            

  (0)   پس چرا هنگامي جان به گلوگاه مي رسد . و شما در اين حال مي نگريد ) و

او نزديكتريم از شما ، و لیكن شما نمي بینید . كاری از دستتان ساخته نیست( . ما به 

 ..گردانیداگر شما مطیع فرمان) خداوند( نمي باشید . اگر راست مي گوئید روح را باز

 : آخر چنین تصوير مي نمايد ه یقرآن احوال آنها را در لحظ            

                                  

         .(1)    هنگامي كه جان به  …چنین نیست كه گمان مي برند

گلوگاه برسد . گفته مي شود آيا كسي هست ) برای نجات او( افسون و تعويذی 

                                                           
          83-87واقعه/  -2گلستان سعدي            -1

           26-31قيامت/ -3



 22 

گ( يقین پیدا مي كند كه زمان فراق فرا رسیده است بنويسد؟ و ) شخص در حال مر

گردد . در آن روز سوق  . ساق پائي به ساق پائي مي پیچد و پاها جفت يكديگر مي

 .دادن به سوی پروردگارت خواهد بود
عده ای از منكرين به سبب جهل خود ، در پي فرار از چنگ حتمي مرگ برآمده      

حكم و غیر قابل نفوذ و گماشتن نگهبانان زره پوش اند و با ساختن كاخهای مجلل و م

و محافظان ورزيده و استخدام پزشكان متخصص، خواسته اند از چنگال مرگ بگريزند 

 . قرآن كريم آنها را مورد خطاب قرار داده و مي فرمايد:

...                                         
 .رار سودی به حال شما نخواهد داشتاگر از مرگ يا كشته شدن فرار كنید ، اين ف  (0)

                            (0)    هر كجا باشید مرگ

 …های محكم و استوار جايگزين باشید شمارا در مي يابد ، اگر چه در برج

...                               

    ... (1)    قطعاً مرگي كه از آن میگريزيد ، سرانجام با شما روياروی میگردد و

از آن به سوی كسي برگردانده مي شويد كه دانای پنهان و  شما را در مي يابد ، بعد

 …آشكار است
 

 رگ سكرات م
 جـان كنـدن آيــد ه یصدای چاوشان مردن آيـــد       بگوش نال

 (4)وای بر آن روز كه نوبت بر من آيد  رفیقان میروند نوبت به نوبت    

مايد ، آدمي هم ، هر چیزی را عمری است كه چون بسر آيد بايد صحنه را ترك ن 

بايد دار فاني را وداع گويد و به سرای باقي رهسپار  رچون عمرش به پايان رسد ، ناچا

شود . امّا وداع جسم ، با روح كه در تمام عمر در كنار هم بوده اند ، و وداع آنان با 

 وطن و خانه و اهل خانه و ديار، بسي سخت و دردناك است .

                      (1)  سكرات مرگ ) سرانجام  
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   قیامت را به رويتان باز  ه ی) و دريچ آورد همراه ميه فرا مي رسد و( واقعیت را ب

 گريختي.  اين همان چیزی است كه از آن كناره مي گرفتي و مي  ( مي كند

انكاه فراق و جدايي ، بیرون كشیدن روح و جان از میان عالوه بر درد ج ،از طرف ديگر

ست . یرگها ، عصبها ، عضله ها و استخوانهای بدن با هیچ درد و عذابي قابل مقايسه ن

 ذُخُاْتَ كَنَّمّ إِهُللَّاَ» دردی كه پیامبر )ص( از آن به خدا پناه برده و مي فرمايد : 

 یَّلَعَ نهُوِّهَ وَ وتِمَی الْلَی عَنِعِأَمّ فَهُللَّ، اَ لِنامِاَالْوَ بِقَعَالْ وَ بِصَعَالْ ينِن بَمِ وحَالرُّ

پروردگارا ! همانا تو روح را از میان عصبها و رباطها و انگشتان بیرون مي كشي .    (0)« 

 .پروردگارا ! مرا بر مرگ ياری كن و آن را بر من آسان و سبك گردان

 : پیامبر)ص(  در بارة مرگ ناگهاني فرمود

مرگ ناگهاني برای مؤمن     (0)« .رِاجِفَی الْلَعَ فُسَأَ وَ نِؤمِمُالْ َحة   ارَ ةِجأَلفُاْ وتُمَ» 

آرامش و راحتي است) چون از درد جانكاه سكرات راحت مي شود( و برای  ی مايه

 .( تاسف است ) چون فرصت توبه و تدارك توشه را از دست مي دهد ه یبدكار ماي

 . ، ال اله اال اهلل تلقین نمايند یان برشخص در حال مرگمستحب است اطراف

 

 مرگ ه یفرشت
علم انسان  ه یكه كیفیت آن از محدود استقبض روح از جمله امورات غیبي      

. آندم كه اجل …خارج است و كسي جز پروردگار عالمیان از حقیقت آن آگاه نیست 

   ...جانش را مي گیرند  ،كسي فرا رسد فرشتگان مرگ بر بالین او حاضر شده 

                        .(1)   وچون مرگ يكي از شما فرا

 رسد ، فرستادگان ما ) از میان فرشتگان ديگر به سراغ او مي آيند و( جان او را مي

 نند.موريت خود( كوتاهي نمي كأگیرندو ) آنان در م

 ، در رأس آنها قرار دارد.   فرشتگان مرگ ده یملك الموت به عنوان فرمان       

                                  (4)   ه بگو فرشت
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مرگ كه بر شما گماشته شده است ، به سراغتان مي آيد ، سپس به سوی 

 شويد. پروردگارتان باز گردانده مي
ناشطات فرشتگاني هستند كه مأمور به گرفتن جان مؤمنان مي باشند و معموالً      

با سیمايي نوراني و نیكو و خندان بر مؤمن در حال احتضار، ظاهر شده و او را قبض 

 روح مي نمايند .

، منافقان ، مشركان  نازعات  هم فرشتگاني هستند كه مامور به گرفتن جان كفار    

وبدكاران مي باشند و با سیمايي ترسناك و خشمگین و عبوس بر شخص در حال 

 …احتضار، ظاهر شده و او را در نهايت سختي قبض روح مي نمايند 

 

 احوال آدميزاد پس از مرگ
مرگ مسیری است خواه به اكراه و اجبار و خواه به رغبت و اختیار بايد طي كرد.      

بستگان به دنیا دردِ فراق و جدايي از همگان، برآنها سخت عذاب دهنده است : برای دل

جدايي از جسم ، از همسر ، از فرزندان ، از وطن ، از خانه و كاشانه ، از دوستان  و 

كسي كه جز به دنیا شاد نشود ، چون  …اقوام ، از مال و ثروت ، از مقام و منزلت و 

غم و حسرت از  !گران بسپارند بايد چه حالي داشته باشد دنیا را از او بستانند و به دي

. همگان تنهايش مي گذارند و رهايش مي  دست دادن آن همه بر او سايه مي افكند

و تا او را به مقصد نهايي  استيگانه همراه وفادارش اعمالش  ، كنند در اين میان

  …نرساند تنهايش نمي گذارد 

اكراه داشته باشد ، امّا بعد از گذشت لحظاتي غم  مؤمن گرچه ممكن است از مرگ     

 زيرا: نخواهد داشتو اندوهش زدوده خواهد شد و هرگز تمايلي به بازگشت 

ی لَی عَكَا بَهَطنِن بَمِ جَرَا خَذَإِ هِمِاُ طنِی بَفِ ينِنِجَالْ لَثَمَكَ نِؤمِمُالْ لَثَمَ إنَّ» 

 كَلِذَكَ وَ هِانِكَی مَلَاِ عَرجِن یَب أَحِم یُلَ عَضَرَ وَ وءَی الضَّأَا رَذَی إِتَّحَ هِجِخرَمَ

 ا الَمَا كَنيَی الدُّلَاِ عَرجِن یَب أَحِم یُلَ هِبِّی رَلَی إِفضَا أَذَإِفَ وتِمَالْ نَمِ عُجزَیَ نُؤمِمُالْ

ثل مؤمن در دنیا همچون جنین است مَ  (0)« . هِمِأُ طنِی بَلَاِ عَرجِن یَأَ ينَنِجَالْ بُحِیُ
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كند ، مي ر رحم مادرش . كه چون از رحم خارج شود ، بر بیرون آمدن خود گريه د

خورد ديگر دوست ندارد به جای اوّل خود برگردد . مؤمن بد و شیر بینچون روشنايي 

امّا چون به لقای پروردگار رسد دوست ،  هم از مرگ خود ناراخت و غمگین مي شود

  …اد دوست ندارد به رحم مادر برگرددندارد كه به دنیا برگردد، همچنانكه نوز
جنین در سرزمین رحم از همه چیز و همه كس بي خبر است ولیكن با قدم      

از اشیاء و اشخاص و ساير امور آگاه مي شود ، روح هم چنان حالتي  ، نهادن به جهان

    (0).« واهُبَتَنوا إِاتُا مَذَإِ امٌيَنِ اسُلنَّاَ» پیامبر)ص( دربارة مرگ مي فرمايد :. دارد

با مرگ ، نیروهای سمع و  …مردمان در خوابند ، چون بمیرند بیدار و آگاه مي شوند 

از زندان قالب جسماني آزاد  ، بصر كه به كمك آنها در خواب مي بینیم و مي شنويم

 …شده و نسبت به ناديدني و ناشنیدنیها ، بیناترو شنواتر مي شوند 

همانا مرده    (0). «هِبرِی قَلَاِ يهِدلِیَ وَ هُلُحمِن یَمَ وَ هُلُغسِن یَمَ فُعرِیَ تَيِّمَالْ نَّإِ» 

كساني كه اورا غسل مي دهند و به گورستان حمل میكنند و در قبر مي نهند ، بخوبي 

 …مي شناسد 

اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرّجال علی اعناقهم فان كانت صالحه قالت » 

نت غير صالحه ، قالت : یا ویلها این یذهبون بها ؟ قدمونی قدمونی ،.. و ان كا

چون كسي  (1)« .یسمع صوتها كلّ شیء اال االنسان و لو سمعها االنسان لصعق 

بمیرد و مردان جنازه اش را بر دوشها )بسوی گورستان( حمل كنند، اگر فرد صالحي 

گويد : ای وای كجا  باشد گويد : مرا زودتر ببريد ، سريعتر ببريد ... و اگر ناصالح باشد

مي بريد ؟ همگان جز انسان صدايش را مي شنوند و اگر انسان صدايش را بشنود ، 

 خواهد مرد . 

إنّ العبد إذا وضع فی قبره و تولّی عنه اصحابه و أنّه ليسمع قرع نعالهم ، أتاه » 

ملكان فيقعدانه فيقوالن : ما كنت تقول فی هذا الرجل؟ ـ المحمد)صلی اهلل 

فامّا المؤمن فيقول : أشهد أنّه عبداهلل و رسوله ، فيقال له أنظر  –وسلم( عليه 

الی مقعدك من النّار قد أبدلك اهلل به مقعداً من الجنّه فيراهما جميعاً . و أما 
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الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول فی هذا الرّجل ؟ فيقول : ال أدری 

دریت و ال تليت و یضرب بمطارق من كنت أقول ما یقول النّاس . فيقال : ال 

به تاكید هنگامي   (4)«حدید ضربه فيصح صيحه یسمعها من یليه غير الثقلين 

كه شخص در قبرش قرار مي گیرد و همراهانش بسوی خانه بر مي گردند ، و او در آن 

حال صدای كفشهايشان را مي شنود . دو فرشته به نزدش مي آيند و او را مي نشانند 

چه ديدگاه و تصوراتي داشته ای؟  -و مي گويند : در بارة اين مرد ـ محمد)ص( و به ا

خدا است ،  ه یپس اگر مؤمن باشد مي گويد: شهادت مي دهم كه او بنده و فرستاد

سپس به او گفته مي شود بنگر به جايگاهت در آتش كه خداوند آن را به آن جايگاه 

اه خود را )دردوزخ و بهشت( مي بیند . در بهشت تبديل نمود ، پس او هر دو نشیمنگ

 –، كافر يا منافق باشد به او مي گويند : در بارة اين مردـ محمد)ص(  و امّا اگر فرد

چه موضعي داشته ای ؟ او هم گويد: نمي دانم آنچه كه مردمان مي گفتند من هم 

ظیفه همان چیزها را مي گفتم . به او گفته مي شود : حقیقت را درك نكرده ای و و

آورند ، و او  يمحكمي بر فرق او فرود م ه یات را ادا ننموده ای و با گرز آهنین ضرب

  .چنان فريادی مي زند كه همگان جز جن و انسان مي شنوند
 

 عذاب قبر 
،  انس )رضي اهلل عنه ( گويد: در خدمت پیامبر)ص( از كنار قبرستاني عبور كرديم     

ي اين شخص كَ ؟«متی مات هذا :»  پرسید و  آن حضرت صدايي از قبری شنید

 مرده است؟

     گفتند : در جاهلیت ) قبل از بعثت( مرده است . «.فقالوا : مات فی الجاهليه » 

   (0)«.فسرّ بذلك و قال: لوال أالّ تدافنوا لدعوت اهلل أن یسمعكم عذاب القبر»  

توجه وی نیست( و پیامبر)ص( خوشحال شد ) چون دانست قبل از بعثت مسئولیتي م

فرمود: اگر بیم آن نداشتم كه اموات خود  را دفن نكنید از خداوند طلب مي نمودم كه 

 . عذاب قبر را به شما بشنواند

   (0)« .إن الموتی ليعذبون فی قبورهم حتی ان البهائم لتسمع اصواتهم » 
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ی آنان را بي شك مردگان در قبرهايشان شكنجه مي شوند و حیوانات صدای آه و ناله 

 مي شنوند .

همچنانكه خفته در خواب مي بیند و مي شنود و لذت مي برد و عذاب مي بیند     

ولیكن ما كه از نزديكترين كسان به او هستیم از وضع و حال او خبر نداريم و اين عدم 

احساس ما نسبت به خوابهای شیرين يا پريشان خفته دلیل بر عدم صحت آنها نیست 

كلي متوجه جسم انسان نیست ، اما  عذاب جسم احساس مي شود . و . در خواب مش

نمي دانیم دلیل آن چیست . پس نبايد انتظار داشته باشیم كه كیفیت عذاب قبر را 

  عذاب قبر به روح انسان مربوط مي شود و روح هم جزء اسراراست.احساس نمايیم.

   

 عالم برزخ
ايل مي باشد، و در اصطالح عالَمي را گويند برزخ از نظر لغوی به معني پرده و ح      

كه میان دنیا و آخرت قرار دارد، و روح بعد از جدايي از جسم بدان عالم برده مي شود، 

 و تا قیام قیامت در همانجا باقي مي ماند .

...                 (0) رزخ و در پیش روی ايشان جهان ب

 شوند.  است، تا روزی كه برانگیخته مي

 شعور و معرفت است :  ،درك  ،روح مؤمنین در عالم برزخ دارای حیات        

                         .(0)   و كساني

یشوند ، مرده مشمار، بلكه آنان زنده اند و بديشان نزد كه در راه خدا كشته م

 شود. پروردگارشان روزی داده مي
هنگامي كه كسي مي میرد و جنازه اش بسوی گورستان حمل مي شود ، اگر      

نیكوكار باشد گويد:  مرا زود ببريد . و اگر بدكار باشد ، هنگامي كه اورا از خانه بیرون 

     غم و اندوه و حسرت و ندامت او را  ؟! مرا كجا مي بريد مي برند گويد: واحسرتا 

 فرا مي گیرد و از انس با عالم طیبه عاجز و ناتوان است . 
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ال وجواب قبر، هريك به مكان مخصوص ؤارواح مؤمنین و غیر مؤمنین پس از س     

ن را خود در عالم برزخ برده مي شوند . پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( عروج روح مؤم

 :  ندكنچنین تصوير مي 

إنّ النّفس المؤمن إذا قبضت تلقاها اهل الرّحمه من عنداهلل كما یتلقی » 

البشير فی الدّنيا ، یقولون : أنظروا أخاكم حتّی یستریح فإنّه كان فی كرب 

شدید . فيسألونه ماذا فعل فالن ؟ و ماذا فعلت فالنه ؟ و هل تزوجت فالنه؟ 

ذهب به إلی ” إنا هلل “ات قبله و قال مات قبلی . قالوا : فإذا سألوه عن رجل م

روح مؤمن چون قبض روح شود ، اهل رحمت از سوی پروردگار به  (0)«.أمه الهاویه 

استقبالش مي آيند ، آنچنانكه برای مژده و بشارت در دنیا به استقبال كسي مي رفتند 

سختي را  ه ی، او مرحل سايد: به برادر خود لحظه ای فرصت دهید تا بیا . مي گويند

پشت سرنهاده است. پس از اومي پرسند : فالن مرد چه كرد ؟ و فالن زن چه كرد؟ آيا 

فالني ازدواج كرد ؟ و چون از كسي پرسند كه پیش از او مرده باشد و گويد ، قبل از 

 …او را به محل عذاب سخت برده اند ”  انا هلل“ من مرده است . گويند : 

 دنیا زندان مؤمن است .  (0). « …جن المومن الدنيا س» 

و در میان پاكان احساس  …مؤمن در سرزمین پاكان احساس غربت نمي كند       

مجلس بهتری از مجلس پیامبر)ص( ، اصحاب ،  برای اوآيا  …غم و اندوه نمي نمايد 

 وجود دارد؟ شهداء ، بزرگان و اولیاء اهلل

 

 فضيلت یاد مرگ 
 برای انسان موعظه كننده ای چون مرگ كافي است.   (1)«.موت واعظاً كفی بال»      

اكثروا من ذكر : » سفارش مي كرد و مي فرمود  شهمیشه به ياران (پیامبر )ص     

 نابود كنندة لذتها ) مرگ( را بسیار ياد كنید.   (4)« .هادم اللّذات 

علمون ما أكلتم منها لو أنّ البهائم تعلم من الموت ما ت» همچنین مي فرمود : 

 اگر آنچه شما از مرگ مي دانید چهارپايان مي دانستند ، هرگز حیوان  (1)» .  سميناً
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 فربه ای نمي يافتید كه بخوريد.

)رضي اهلل عنها( گويد: از پیامبر )ص( پرسیدم : چه كسي با شهدا  هحضرت عايش      

  (0)« .يله عشرین مره من یذكر الموت فی اليوم والل» محشور مي شود؟ فرمود: 

 هر كس در شبانه روز مرگ را بیست بار ياد كند.

مرگ را زياد ياد  (0)«.أكثروا ذكر الموت فإنّه یمحص الذّنوب و یزهد فی الدّنيا» 

 است .كنید مسلماً ياد مرگ سبب پاك شدن گناهان و زهد و پرهیزكاری در دنیا 

  و كردار خود از ذكر مرگ متاثر  مردمان بر اساس خوی » امام محمد غزالي گويد:

.   حريص ،  عارف و ، تائب ، و در اين راستا مردمان سه قسم اند : حريص مي شوند

كسي است كه بر دنیا حريص ، و در لذات و شهوات دنیوی غرق است و از ذكر مرگ 

ف اكراه دارد . و هرگز مرگ را ياد نكند و اگر كند برای آن باشد كه بر دنیای خود تأس

خورد ، و به نكوهش مرگ مشغول گردد و سعي بر آن داردكه از آن بگريزد .خداوند 

 متعال در حق آنان گفته است :

                                  

                (1) )  گريزيد ،  قطعاً مرگي كه از آن ميبگو

گردد و شما را در مي يابد ، بعد از آن به سوی كسي  سرانجام با شما روياروی مي

 …برگردانده مي شويد كه دانای پنهان و آشكار است
و اما تايب: كسي است كه مرگ را فراوان ياد كند تا دلش از خوف و خشوع لبريز 

وعمل مناسب  هخود وفا نمايد ، اين چنین شخصي از بیم كمي توش ه ید و به توبگرد

، ازمرگ كراهیت دارد ، چون خود را شايسته ديدار معشوق نمي داند و همیشه 

 مشغول آماده كردن خود برای سفر، به نحو احسن و شايسته است. 

ه و در همه حال و امّا عارف : كسي است كه به مرحلة شناخت حقیقي رسیده و همیش

مرگ را ياد كند ، و مشتاق ديدار دوست است و به شدت به لقای معشوق دلبسته ، و 
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به مقام تسلیم و رضا رسیده است و هر آنچه از سوی دوست )خدا( آيد بدان راضي و 

 . « خشنود است

، دل كندن از لذايذ زودگذر دنیوی ، نرم شدن قلب ، از  ياد مرگ سبب تهذيب نفس  

 …رفتن قساوت آن ، پاك شدن گناهان و دوری از گناه مي شود بین 

 

 روش یاد مرگ 
 وين گلّه را ببین چه آسوده مي چرد  گرگ اجل زين گلّه يكايك مي برد 

و غفلت از آن جبران ناپذير ،   است مرگ مسیری پرخطر، و سفری بدون بازگشت     

رستگاريند. پس بكوشیم و از كلید  ه و، ايمان و عمل صالح توش لحظات عمر سرمايه

طريق ياد مرگ عزم بر اندوختن توشه برای سفر پر خطر جزم نمايیم ،  و از تاراج 

 سرمايه جلوگیری كنیم.

يكي از روشهای ذكر مرگ آن است كه در گوشة خلوتي دل خود را از همه چیز  -0

ده وبا تمام افكار و خیاالت و شهوات را از دل خود بیرون كر ه یفارغ گرداني و كلی

وجود متوجه ياد مرگ شوی ، همچون مسافری كه در بیابان پر خطری سفر مي كند 

است ، كه به چیزی جز آن  متالطميا كسي كه گرفتار امواج سهمگین دريای 

 …خطرنینديشد

مرگ دوستان ، ياران و احوال ايشان را بیاد آور ، و بینديش كه چگونه صورت      

ردی گرايید و چشمان شفافشان طعمه مارها و گوشهايشان النة سرخ و زيبای آنها به ز

عقربها و ديگر اعضا و جوارحشان جوالنگاه حشرات وكرمها گرديد ، و جسم 

تنومندشان در گورها به اجزاء متفرق و پراكنده مبدل گشت و چگونه زنان را بیوه و 

و مساجد و منازل از فرزندان را يتیم و مالها را ضايع گذاشتند و برای همیشه مجالس 

پس خويشتن را در  …ايشان خالي شد و آرزوهايشان ناكام و آثارشان منقطع گشت

بستر، و ملك الموت را در مقابل خود تصور كن كه آمده است تا جانت را بستاند و نه 

ازتو و نه از كس ديگری كاری ساخته نیست ، پس بدون كمترين مقاومتي جانت را 

خويشتن را بنگر كه از خانه و كاشانه ای كه  ه ینازپس ج …تسلیم مي كني 

، و همه چیز را  سالهای سال برای بدست آوردنش زحمت كشیده ای بیرون مي برند
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سفید برتنت كرده و به تنهايي  ه یبرای ديگران بجا مي گذاری و تنها چند متر پارچ

بي كس  …ند همگان بر مي گردند و تو را بجا مي گذار …گورت مي نمايند ی روانه

 …و غريب و تنهايي گور 

                 به بالینم نهنـد خشت و گـل و سنگ      كه در گورم نهند تنگ  یآن روز وای     

 )(0 جنگ نـه دسـت آنكـه با موران كنم      زمـاران گــريــزم انــه پـای آنكــه      

ترين و ترسناكترين زندان كه جسم نیرو و تواني ندارد و در تاريكترين و تنگ      

، گرفتار ، و روح هم در فراق جسم و جهان در اندوه  امید هیچگونه رهايي از آن نیست

 دو مأمور مي آيند ، از معبود و الگو و امام و قبله ات مي پرسند؟  …و حسرت است 

راستي مقصود و هدف من در ”. مقصود هر كس معبود اوست“ يكي از عرفا گويد:     

، و كسب رضايت خاطرش تالش بسیار نموده ام چه  ، كه برای بدست آوردن آن یادن

چیزی بوده است ؟  پول! مقام! منزلت اجتماعي! شهوت ! يا چه كسي بوده است؟ زن! 

. اگر آنها مقصود و هدف من بوده اند پس …فرزند! دوست! حزب! قوم و عشیره ! 

ي از اينها را بر زبان آورم ، چه خواهد هستند . اگر در جواب ، يك همانهامعبودم هم 

 شد ؟

و از چه كسي  است؟  راستي در زندگي دنیوی چه كسي اسوه والگوی من بوده      

تقلید كرده ام ؟ از سیاستمدار مردم فريب! از آداب شرق و غرب ملحد! از آداب و 

 …فوتبال ! بي حیا! از بازيكن  ه یسینما ! از خوانند ه یرسوم موروثي ! از هنر پیش

 ، و آداب اسالمي را بر همه چیز ترجیح داده ام؟ يا از پیامبر و مؤمنین الگو گرفته ام

قبله ام كجا بوده است؟  اگر روی ظاهر به خانة خدا ) كعبه( و روی باطن ) دل( به 

 ه یظاهرم شرق و غرب و قبل ه یخدا كرده ام ، پس باكي نیست و لیكن اگرقبل

 بوده باشند ، پس وای به حال من!!! باطنم شهوت و آرزوها

روش ديگر ياد مرگ ، روش پیامبران، عارفان و سلف صالح است. كه به منظور  -0

تذكر و ياد مرگ و تهذيب و تأديب نفس و دل كندن از لذايذ زود گذر دنیوی و دوری 

 از گناه و تقويت ايمان، همیشه نزد اهل قبور رفته و دمي چند نزد آنان نشسته و به

، و با  خود انديشیده اند، و از اعمال ناروای خود پشیمان گشته و توبه نموده ه یآيند
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خدای خود عهد و پیمان تازه كرده اند . به راستي در پیروی از روش انبیا و عرفا 

باطاهر عريان در همین راستا وبه منظور تشويق ما به باحكمتهای فراواني نهفته است . 

 ياد كردن مرگ گويد:

 دنیا دل نبنده هركه مرده      كه دنیا سر به سر اندوه و درده به

 به قبرستان گذر كن تا ببیني    كه دنیـا بـا رفیقانت چه كـرده

 

 بديدم حـال دولتمنـد و درويـش    كم وبیـش  قبرستانه گذركردم ب

 نه درويشي به خاك بي كفن ماند    نه دولتمند بـرد از يك كفن بیش

 

 فغـان و آهـياشنیـدم نالـه و    گذر كردم صبـاحـي     به گورستان 

 (0)كه اين دنیا نمي آرزد به كاهي.      ت  ـكلّه ای باخاك مي گفشنیدم 

 

حضرت عمر )رض( باری به منظور ياد مرگ به نزد اهل بقیع رفت و خطاب به       

انتان به خانة آنها گفت: ای اهل بقیع ، شما را خبر دهم كه بعد از شما چه شد؟ زن

 …شوی رفتند و نزديكان مالتان را به يغما بردند و اثری از شما برجای نمانده است

قطعاً اگر شما هم مي توانستید با من سخن بگوئید مي گفتید ، ما هم خبر دهیم شما 

تالش و زحمت های دنیوی تو بر باداست و  ه یرا از آنچه كه برسرتو خواهد آمد؟ هم

ه فرياد تو نمي رسند جزآنچه كه بخاطر رضای خدا انجام داده باطل ،و هیچیك ب

 باشي !؟

چیزی كه در ياد مرگ تاثیر فراوان دارد ، كاستن از میزان آرزوهای دور و       

چون آرزوهای دور و دراز، سبب مشغولیت ذهن و قساوت ،  درازدنیوی ونفساني است

. افت و نازكي قلب مي كاهداز لط ، قلب و حب دنیا و فراموشي مرگ و آخرت شده

 فرمود : شپیامبر )ص( در همین راستا به ياران

آيا كسي از شما دوست دارد وارد بهشت شود؟ ياران گفتند : آری ای پیامبر)ص(  

خدا. فرمود: از میزان آرزوهايتان بكاهید و اجل و مرگ خود را در مقابل ديدگان خود 
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و دعا كرد و  …است شرم و حیا كنید قرار دهید و از خداوند، آنچنانكه شايسته

اللهمّ إنّی اعوذ بك من دنيا تمنع االخره، واعوذ بك من حياه تمنع » فرمود: 

! به تو پناه مي برم از ا بار اله( 0)« خيرالممات، وأعوذ بك من أمل یمنع خيرالعمل

ترين مرگ دنیايي كه مرا از آخرت باز دارد، و به تو پناه مي برم از حیاتي كه مرا از به

 . ، و پناه مي برم به تو از آرزويي كه مرا از اعمال نیكو باز دارد باز دارد

إغتنم خمساً قبل خمس: شبابك »  به يكايك امت توصیه فرمود: )ص( پیامبر     

قبل هرمك، و صحتك قبل سقمك، و غناك قبل فقرك، و فراغك قبل 

از )آمدن پنج چیز ديگر( پنچ چیز را قبل   (0)« .شغلك ، و حياتك قبل موتك 

قبل از را  ، توانگری قبل از بیماری را ، سالمتي غنیمت بدان : جواني را پیش ازپیری

 …، و زندگي را قبل از مردن  قبل از اشتغال و سرگرميرا ، فراغت  درويشي

مي داني بزرگترين آرزوی اهل قبور كه فردا هم آرزوی من و تو خواهد بود ،      

   چیست ؟                           

                                          .(0)  

رسد : گويد : پروردگارا ! مرا )به دنیا( بازگردان ، تا زماني كه مرگ يكي از آنان فرا مي 

اينكه كار شايسته ای بكنم و فرصتي را كه ازدست داده ام جبران نمايم، نه ! ) هرگز 

راه بازگشتي وجود ندارد( اين سخني است كه او بر زبان مي راند . در پیش روی 

  …ايشان جهان برزخ است تا روزی كه بر انگیخته مي شوند  
 

 زیارت قبور
از جمله آداب مستحب اسالمي ، زيارت قبور و مخصوصاً زيارت قبور صالحان ،   

، والدين ، برادران ، خواهران و دوستان است ، زيرا زيارت قبور آنها سبب پند و  عالمان

در اين باره مي  پیامبر اسالم )ص(. عبرت و بیداری قلب و زدودن غفلت از دل است

نهيتكم عن زیاره القبور أال فزورها فإنّ فی زیارتها تذكره  كنت قد»  فرمايد:

قبالً شمارا ) بخاطر اعمال خالف شرع( از   .  (1)«لالخره غير أن ال تقول هجراً
                                                           

 رواه ترمذي، نسايي ، ابن ماجه و امحد      -3         99-111مؤمنون/-2رواه حاكم         -1
 



 34 

زيارت قبور نهي مي كردم ، حال قبور را زيارت كنید كه براستي در آن پند و اندرز و 

 . يادآوری آخرت است ، بشرطي كه حرفهای ناروا نزنید

مردگان   (0)« .زوروا موتاكم فسلموا عليهم و صلوا عليهم فإنّ لكم فيهم عبره» 

خود را زيارت كنید و آنان را سالم گويید و برای آنان دعا و طلب مغفرت بنمايید ، 

 .  مسلماً در اين اعمال برای شما پند و اندرز نهفته است

كنند ، الزم است ، بر اهل قبور  ور ميبر زائر قبور و رهگذراني كه از كنار قبور عب      

 سالم كرده و برای آنها آمرزش بخواهند و بگويند : 

      (0)«.السّالم عليكم یا دار قوم المؤمنين انشاء اهلل بكم الحقون»  

درود و سالم خداوند بر شما باد ای سرای مؤمنین ، امید است خداوند متعال مارا به 

 .…شما ملحق گرداند

     پیامبر )ص( سئوال شد : داناترين و گرامي ترين مردمان كیست ؟ فرمود : از      

آنكه مرگ را بسیار ياد كند (   1)...« . اكثرهم ذكراً للموت و اشدّهم استعداداً له  » 

 و بیش از ديگران خود را برای مرگ آماده مي نمايد ...
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 پایان عالم هستی
 

هم فرا خواهد  همچنانكه هر مخلوق و موجود زنده ای اجل و پاياني دارد ، روزی    

، مصرف شده و تمام قوانین و سنن موجود و حاكم بر  رسید كه تمام انرژيهای موجود

جهان متزلزل خواهد شد ، و زنگ به آخر رسیدن عمر زمین به صدا در خواهد آمد . 

در قرآن از آن لحظه به عنوان ساعت موعود ياد شده است و زمان فرا رسیدن آن را 

یان نمي داند .   كسي جز پروردگار عالم                 

                 ... (0)  پرسند و  ال ميؤع به قیامت از تو سجرا       

ست و دهد؟ بگو تنها پروردگارم از آن آگاه ا گويند: در چه زماني قیامت رخ مي مي

 .تواند در وقت خود آن را پديدار سازد  كسي جز او نمي

 

 عالئم نزدیك بودن ساعت موعود 
، امّا پیامبر )ص( از  كسي جز اهلل از زمان فرارسیدن ساعت موعود آگاهي ندارد     

حوادث و اتفاقاتي ياد كرده است كه قبل از وقوع ساعت موعود روی مي دهد ، كه بر 

 : آن عالئم ه یوعود اشاره دارند . از جملنزديك بودن زمان م
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والّذی نفسی بيده ال تقوم السّاعه »  : قرار گرفتن افراد شرور بر مسند قدرت -0

سوگند به كسي كه  ( 0). «حتّی تقتلوا إمامكم بأسيافكم و یرث دنياكم شراركم 

خود  قدرت او است ساعت موعود فرا نمي رسد تا شما رهبران دادگر ه یجانم در قبض

 …را بكشید و شرورترين شما ، فرمانروا شوند 

إنّ من أشراط السّاعه أن یرفع »  : فراواني تعداد زنان و شیوع بي بند و باری -0

العلم و یظهر الجهل و یشفوا الزّنا و تشرب الخمر و یكثر النّساء و یقلّ الرّجال 

وقوع ساعت موعود همانا از شروط     (0)«.حتّی یكون لخمسين إمرأه رجل واحد  

آن است كه علم واقعي كنار نهاده مي شود و مورد توجه و اهمیت قرار نمي گیرد و 

جهل و ناداني آشكار مي شود و زنا و شرابخواری شايع مي گردد و تعداد زنان افزايش 

و تعداد مردان كاهش مي يابد بطوری كه برای هر پنجاه زن يك سرپرست مرد وجود 

 …دارد 

یأتی علی النّاس زمان یمشی الرّجل بصدقه فال یجد من »  ثروت:  فراواني -1

زماني فرا خواهد رسید كه مردی با صدقه و زكات بیرون مي رود امّا   (1)«…یقبلها

 . كسي را نمي يابد كه زكاتش را بپذيرد

 یشود تا اينكه معدنهای زير زمیني زياد قیامت بر پا نمي »كشف معادن بسیار :  -4

  (4)« شود و بر آن جز پست ترين مردمان سكني نمي گزينداستخراج 

والّذی نفسی بيده ال تقوم السّاعه حتّی تكلّم »  توسعه علم و تكنولوژی: -1

سباع االنس و حتّی تكلّم الرّجل عذبه سوطه و شراك نعله و تخبره فخذه بما 

ساعت سوگند به كسي كه جانم در دست او است      (1)«.احدث اهله من بعده 

موعود فرا نمي رسد تا حیوان درنده با انسان سخن گويد ، و كمربند و كفش و ران 

، و به او خبر دهند كه بعد از خروج او از خانه ، بر اهل  پای  آدمي با او سخن گويند

 …خانه چه گذشته است

از جمله حوادث مهم ديگری كه در زمانهای  جنگ سخت مسلمانان با يهود : -6

اعت موعود روی خواهد داد ، جنگ سختي است كه بر اثر ظلم و خیانت نزديك به س
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بیش از حد يهود نسبت به مسلمانان واقع مي شود ، بطوری كه جمادات هم نسبت به 

 آن همه ظلم يهود ساكت ننشسته و زبان مي گشايند:

ال تقوم السّاعه حتّی یقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتّی » 

يهودی من وراء الحجر والشّجر فيقول الحجر و الشّجر یا مسلم یا یختبیء ال

ساعت موعود واقع نمي شود تا   (0)« .عبداهلل هذا یهودی خلفی فتعال فقتله 

اينكه مسلمانان با يهود جنگ و مقاتله نمايند پس مسلمانان، يهوديان را بكشند و 

ان كند ، و سنگ و يهودی) از ترس جان( در  پشت سنگ و درخت خويشتن را پنه

خدا! اين يهودی است خود را  ه یدرخت به سخن آمده و گويند: ای مسلمان ! ای بند

 اينجا پنهان كرده است ، بیا و او را بكش.

 :  فراواني فتنه ها و هرج و مرج -1

حوداث و اتفاقات ، جنگهای سختي است كه در میان انسانها روی مي  ه یاز جمل     

، و كل جوامع بشری را در بر  آنها را تهديد به نابودی مي نمايد دهد بطوری كه نسل

 .  گرفته و متحمل زيان و ضرر مي نمايد 

والّذی نفسی بيده ال تذهب الدّنيا حتّی یأتی علی النّاس یوم ال یدری القاتل »  

فيم قتل و المقتول فيم قتل. فقيل : یا رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( كيف 

سوگند به كسي كه   (0)« . قال: الهرج، القاتل و المقتول فی النّار یكون ذلك؟

جانم در دست اواست ، دنیا پايان نمي يابد تا اينكه زماني فرا رسد كه قاتل نداند چرا 

شته و مقتول نداند چرا كشته شده است . يكي از ياران پرسید ؟ يا رسول كديگری را 

مي شود ؟ فرمود: به سبب بروز فتنه ها ،  قاتل و اهلل )صلي اهلل علیه وسلم( چرا چنین 

 مقتول هر دو در آتش خواهند بود . 

در آن ايام زندگي برمردم چنان سخت مي شود كه زنده ها بحال مرده ها كه در زمان 

ال تقوم السّاعه حتّی یمرّ الرّجل  . » رند خوبدون فتنه، زندگي كرده اند غبطه مي 

ساعت موعود فرا نمي رسد ، تا اينكه    (1)« كانه بقبر رجل فيقول یاليتنی م

 …شخصي از كنار قبر كسي عبور كند و گويد: ای كاش من بجای او مي بودم
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 نزديك شدن فاصله ها و كم شدن كار و فعالیت و فراواني فتنه ها:  -2

حتّی یتقارب الزّمان و ینقص العمل و یلقی الشّحّ و تظهر  …ال تقوم السّاعه » 

قیامت بر پا نمي شود تا زمان زود سپری شود ، و كار و    (0)«.و یكثّر الهرجالفتن 

، و فتنه ها  و قتل و كشتار و بي نظمي بسیار  ، و بخل تبلیغ شود فعالیت كم شود

 شود .

 فضل عبادت در آخر زمان 
در سالهای نزديك به وقوع ساعت موعود) آخرزمان( بتدريج شرم و حیا و عفت و      

، از منزلت و ارزش و اعتبارش كاسته مي شود ، و مردمان فحشاء و منكرات و پاكي 

مباهات خود مي دانند ، و تقلید از گمراهان و فاسدان را افتخار  ه یبي حیايي را ماي

. به هر سو كه مي نگری گناه و گناهكار است كه با تملق و چاپلوسي و  مي پندارند

خود مي خواند ، و دوری از گناه و عبوديت ي ، تو را بسوی گچرب زباني و آراست

پیامبر )ص( در اين باره  …پروردگار بر مؤمنین بسیار سخت و طاقت فرسا مي شود 

یأتی علی النّاس زمان الصّابر فيهم علی دینه كالقابض علی » مي فرمايد: 

همچون  بر مردمان روزگاری خواهد آمد كه دينداری و پای بندی بدان ،  (0)«. الجمر

 . ايستادن بر روی آتش ) و يا در دست گرفتن پاره ای آتش ( خواهد بود

عبادت در زمان وقوع فتنه و   (1)« .العباده فی الهرج و المرج كهجره إلیّ» 

 نابساماني همچون هجرت بسوی من است .

 

 عالئم ساعت موعود
و بوديم : با عدّه ای از اصحاب سرگرم بحث و گفتگ غفاری )رض( گويد ه یحذيف     

كه پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( بر مجلس ما وارد شد و فرمودند : در چه موردی 

 گفتگو مي كنید ؟ گفتند : در مورد ساعت موعود پیامبر )ص( فرمود : 

إنّها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات فذكرالدّخان و  الدّجال و الدّابه و » 

ن مریم و یأجوج و مأجوج و ثالثه طلوع الشّمس من مغربها و نزول عيسی اب
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خسوف ، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیره العرب وآخر ذلك 

ساعت موعود فرا نمي رسد تا  .(0)«نار تخرج من اليمن تطرد النّاس الی محشرهم

قبل از آن ده آيه ببینید . پس آن نشانه ها رانام برد و فرمود: دود ، آمدن دجال، 

ريم ، آمدن يأجوج و مأجوج ، و سه بار فرو رفتن زمین ، فرو خروج عیسي ابن م

رفتگي در شرق و يكي در غرب و ديگری در سرزمین حجاز ، و آخرين نشانه ، پديدار 

 …شدن آتشي است از يمن كه مردمان را بسوی محشرشان جمع مي نمايد 
 

 : دخان -1

 : در آية دوازدهم سورة دخان مي فرمايد                       

                               (0) 

كند.دودی كه تمام مردم را  باش كه آسمان دود آشكاری را پديدار مي یمنتظر روز

    ان عذاب دردناك عظیم است . ) مردم رو به درگاه خدا اين هم …گیرد  فرا مي

    گويند : پروردگارا ! عذاب را از ما برطرف گردان ، ما ايمان آورده ايم كنند و مي مي

 (. ) و به اشتباه خود پي برده ايم

 

 خروج دجال : -2

دجال لقب شخصي است يهودی ، كه ادعای الوهیت مي نمايد و پیروان زيادی      

دارد و اكثر پیروانش يهودی مي باشند ، در احاديث پیامبر)صلي اهلل علیه وسلم( در 

د أعور مطموس العين عإنّ المسيح رجل قصير افحج ج» او آمده است :  ه یبار

دجال مردی است كوتاه قد كه لنگان لنگان راه مي رود  (1)«.ليس بناتئه وال جحراء 

وه بر كوری صاف است و زبری و گودی و موهايش جعد و پیچیده و چشم چپش عال

 درآن ) قسمت چشم چپ( موجود نیست. 

معه ماءاً و ناراً فأما الّذی یراه النّاس ماءاً فنارتحرق و  نّإإنّ الدّجال یخرج و  »

أما النّاس یراه ناراً فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع فی الّذی یراه  

دجال ظهور مي كند و آب و آتشي به همراه دارد ،  . (4)« ناراً فإنّه ماء عذب طيب 
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پس آنچه را كه مردمان آب مي پندارند آتش سوزان است ، و آنچه را كه مردمان 

آتش مي پندارند  آب گوارا است ، پس هر كس از شما ظهور دجال را ديد ، پس 

 …است ، همانا آن آبي پاك و گوارا  خويشتن را در آنچه كه آتش مي پندارد بیندازد

 درپیشاني دجال (    0)« إنّ الدّجال یكتب بين عينه كافر یقرأ من كره عمله» 

 رفتار وی باشد آن كلمه را كافر نوشته شده است وهركس مخالف اعمال و ه یكلم

 مي خواند.

 : عبداهلل ابن عمر)رض( از قول پیامبر )ص( بیان مي دارد كه آن حضرت فرمود       

ر مي كند كه فتنه ها و جنگ های بسیاری واقع مي شود ، دجال در زماني ظهو» 

سرّاء ) ظهور پیشوای  ه یهمچون فتنه احالس ) جنگ و غارت و فرار ( ، و فتن

( و شدت بي اعتمادی مردم در اين زمان -ص -دروغگو و كذاب از اهل بیت پیامبر

و سپس فتنة  ، بطوری كه با كسي بیعت مي كنند امّا بر بیعت خود پايدار نمي مانند

  دهیماء را نام برد كه زمان زيادی طول مي كشد و همگان را متحمل زيان و ضرر 

مي نمايد و مردمان در چنان وضع و حالي قرار مي گیرند كه فرد در حال ايمان صبح 

اين وضع و حال ادامه مي يابد تا  …مي نمايد اما در غروب همانروز كافر مي شود 

ايمان و نفاق كامالً جدا از يكديگر ، تبديل مي شوند . در اين اينكه مردم به دو گروه 

  (0)«.هنگام دجال ظهور مي كند

إنّ الدّجال یخرج من ارض » ( در بارة مكان ظهور دجال فرمود: صپیامبر )      

دجال از  .(1)« یقال لها خراسان یتبعه اقوام كان وجوههم المجان المطرقه 

پیروانش  ه یاسان ظهور مي كند و سیما و قیافمكاني در قسمت مشرق بنام خر

 همچون مرواريد درخشان است .   

                                                       (4)«. بع الدّجال من یهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطّيالسهتی» 

 ل مي شوند. هفتاد هزار نفر از يهوديان اصفهان كه همگي عمامه برسر دارند، پیرو دجا

ليس من بلد إالّ سيطؤه الدّجال إالّ مكه و المدینه و ليس نقب من أنقابها إالّ » 

عليه المالئكه صافّين تحرسها فينزل بالسّبخه فترجف المدینه ثالث رجفات 

هیچ شهر و دياری نیست مگر اينكه   (1)«.فيخرج اليه منها كل كافر و منافق 
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كه و مدينه ، در تمام مسیرها فرشتگان به صف دجال به آن وارد مي شود ، جز م

ايستاده و مانع ورود دجال مي شوند ، پس دجال در مكاني سنگالخي در نزديك 

مدينه فرود مي آيد و در اين حال شهر مدينه ، سه بار پیاپي به لرزه در مي آيد و هر 

 د. آنچه كافر و منافق در شهر است ، ازشهر خارج شده و به نزد دجال مي رون

فيخرج إليه یومئذ رجل هو خير النّاس أو من خير النّاس فيقول له :  …» 

أشهد أنّك الدّجال الّذی حدثنا رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( حدیثه . 

فيقول الدّجال ، أرأیتم إن قتلت هذا ثمّ احييته اتشكّون فی االمر ؟ فيقولون: 

واهلل ماكنت فيك قطّ اشدّ بصيرهً ال . فيقتله ، ثمّ یحييه . فيقول حين یحييه 

. در آن روز، … (0)« .منّی االن . قال : فيرید الدّجال أن یقتله فال یسلّط عليه 

مردی كه بهترين مردمان يا  از بهترين مردمان است از مدينه خارج شده و به نزد 

دجال مي رود و خطاب به او مي گويد : شهادت مي دهم كه تو همان دجالي هستي 

    :  تو سخن گفته است . دجال مي گويد ه یپیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( در باركه 

) ای ياران من( اگر اين مرد را بكشم و سپس او را زنده گردانم در الوهیت من شك 

مي كنید ؟ پیروانش مي گويند: خیر ) شك نمي كنیم(. پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( 

باره زنده مي گرداند ، آن مرد هنگامي كه زنده مي فرمود : دجال او را مي كشد و دو

شود خطاب به دجال مي گويد : سوگند بخدا اكنون بیش از هر وقت ديگری نسبت به 

    خواهد او را بكشد امّا موفق  دجال بودن تو يقین بیشتری دارم . پس دجال مي

 نمي شود و بر او تسلط نمي يابد .

ال كردند ، آن حضرت )ص( ؤو توانائیش ساصحاب در مورد سرعت حركت و قدرت 

كالغيث استدبرته الرّیح . فيأتی علی القوم فيدعوهم فيؤمنون به   …» فرمود : 

ثمّ یأتی علی القوم  ...و یستجيبون له فيأمر السّماء فتمطر و االرض فتنبت 

فيدعوهم فيردّون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأیدیهم 

لهم و یمرّ بالخربه فيقول لها : اخرجی كنوزك فتتبعه كنوزها شیء من اموا

سرعتش همچون باران همراه با باد شديد است ، او بر  (0)«. …لحكيعاسيب النّ
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        قومي فرود مي آيد و آنان را بسوی خود دعوت مي كند و آنها هم به او ايمان

امر به بارش مي كند ،  مي كنند . دجال هم به آسمان تمي آورند و دعوتش را اجاب

سپس  ... ) و نعمت ها فراوان مي شود (پس آسمان مي باراند و زمین هم مي روياند

بر قوم ديگری فرود مي آيد و آنان را بسوی خود دعوت مي كند امّا آن قوم دعوتش را 

نمي كنند ، دجال هم آنان را به حال خود رها مي كند و مي رود ، اما آن قوم  تاجاب

خارج شده است . شان اموالشان از تصرف ه یح مي شود، مي بینند كه همچون صب

همچنین دجال از كنار خرابه ای عبور مي كند و خطاب به خرابه مي گويد :گنجهای 

    پنهانت را بیرون ريز، ناگاه گنج همچون زنبور بدنبال هم بسوی دجال به پرواز در 

 مي آيند.

 

 : خالفت مهدی -3

ديثي به روايت امام ابوداود ، در سالهای قبل از وقوع ساعت موعود ، از بنا به احا     

وجود مي گذارد  ه یاهل بیت پیامبر ) ص( نوزادی بنام محمد ابن عبداهلل پا به عرص

كه ايام جوانیش با حوادث ناگوار و فتنه های بسیار قرين است ، سرانجام مسلمانان با 

پیشوای خود برگزيده و با وی بیعت مي كنند  توجه به شايستگي هايش اورا به عنوان

   و او هم يك حكومت اسالمي جهاني تشكیل مي دهد و جهان را پر از عدل و داد 

مي نمايد و مدت زمامداری وی هفت سال بطول مي انجامد ، و سپس فوت كرده و 

 …مسلمانان بر وی نماز مي خوانند 

لو » كرده كه آن حضرت )ص( فرمود : عبداهلل ابن مسعود از پیامبر )ص( روايت     

لم یبق من الدّنيا االّ یوم واحد لطوّل اهلل ذلك اليوم حتّی یبعث اهلل فيه رجالً 

یواسیء اسمه اسمی ، و اسم ابيه اسم ابی ، یمالء  -او من اهل بيتی –منی 

اگر جز يك روز از عمر دنیا   (0)« .االرض قسطاً و عدالً كما ملئت ظلماً و جوراً 

باقي نمانده باشد خداوند آن روز را طوالني خواهد نمود تا فردی از پیروانم يا از 

خاندانم مبعوث شود كه اسمش با اسم من و اسم پدرش با اسم پدر من يكي است ، 

 جهان را آنچنانكه پر از ظلم و جور است ، پراز عدل و داد مي نمايد .
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 : نزول حضرت عيسی)ع( -4

قبل از پیامبر اسالم )صلي اهلل علیه وسلم( آخرين پیامبر حضرت عیسي )ع(      

اولوالعزمي است كه در میان قوم بني اسرائیل مبعوث شده است، و چون ندای توحید 

او مقام و منزلت اشراف يهود را به مخاطره انداخت ، نقشة قتل وی را كشیدند ، امّا به 

ضرت عیسي را از مكر يهود ديگری را به دار آويختند ، و خداوند ح شخصاشتباه 

 نجات داد، و بسوی خود باال برد. 

إنّا قتلنا عيسی ابن مریم رسول اهلل و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبّه لهم و » 

إنّ الّذین اختلفوا فيه لفی شك منه ما لهم به من علم االّ اتباعْ الظّن و ما 

ر مريم پیغمبر خدا را كشتیم ! ما عیسي پس  (0)« .…قتلوه یقيناً بل رفعة اهلل اليه 

درحالي كه نه او را كشتند و نه بدار آويختند ، ولیكن كار بر آنان مشتبه شد و كساني 

كه دربارة او اختالف پیدا كردند ) جملگي( راجع به وی در شك و گمانند و آگاهي 

ته اند بلكه بدان ندارند و تنها به گمان سخن میگويند و) بايد بدانند كه( يقیناً اورا نكش

  …خداوند اورا در پیش خود به مرتبة وااليي رسانید 

بنابراين حضرت عیسي زنده است و لیكن كسي از كیفیت حیات وی اطالع ندارد ،      

پیامبر اسالم)صلي اهلل علیه وسلم( بر نزول و بازگشت ايشان به جهان خبر داده و 

هل الكتاب إالّ ليؤمننّ به قبل وإنّ من أ» سورة نساء در اين باره آمده است: رد

وكسي از اهل كتاب نیست مگر اينكه پیش از مرگ خود به عیسي  (0)«.…موته 

 ايمان مي آورد .

والذی نفس بيده » بازگشت وی مي فرمايد :  ه یپیامبر)ص( هم در بار     

ليوشكنّ أن ینزل فيكم ابن مریم عليه السّالم حكماً مقسطاً فيكسر الصّليب و 

الخنزیر و یضع الجزیه و یفيض المال حتّی ال یقبله احد حتّی تكون  یقتل

قدرت  ه یسوگند به كسي كه جانم در قبض  (1)«  .السّجده الواحده خيراً من الدّنيا

او است نزديك است عیسي پسر مريم بر شما فرود آيد ، كه حاكمي عادل و دادگر 
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     دنش را بر همگان حراماست و صلیب را مي شكند و خوك را مي كشد ) و خور

كند( و بر اهل ذمه جزيه مقرر مي نمايد و چنان عدالت بر قرار مي نمايد و مال  مي

فراوان مي شود كه كسي يافت نمي شود كه زكات و صدقات را بپذيرد و در آن ايام 

 يك سجده ، از دنیا و آنچه در آن است بهتر و با ارزشتر است.

عليه وسلم( قال: ليس بينی و بين عيسی عليه إنّ رسول اهلل)صلی اهلل » 

الساّلم  نبیّ و إنّه نازل فإذا رأیتموه فاعرفوا: رجل مربوع الی الحمره والبياض 

بين ممصّرتين كأنّ رأسه یقطر و إن لم یصبه بلل فليقاتل النّاس علی االسالم 

لل كلّها فيدقّ الصّليب و یقتل الخنزیرو یضع الجزیه و  یهلك اهلل فی زمانه الم

اال االسالم  و یهلك المسيح الدّجال فيمكث عيسی فی االرض اربعين سنه ثمّ 

پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( فرمود: در بین   (0)«.یتوفّی فيصلّی عليه المسلمون 

من و عیسي علیه السّالم پیامبر ديگری نیامده است به يقین او فرود مي آيد ، پس 

ناسید : مردی است چهارشانه سفید متمايل به قرمز ، با قد وقتي او را ديديد او را بش

متوسط رنگ لباسش تا اندازه ای متمايل به زرد است و در اثر پاكي و لطافت انگار از 

سر و رويش قطرات آب مي چكد در حالي كه براو باران نباريده است و خود بر دين 

صلیب را مي شكند و خوك اسالم است و در راه دعوت اسالمي با مردمان مي جنگد و 

را مي كشد) گوشتش را حرام مي نمايد( و بر اهل ذمه جزيه مقرر مي دارد و خداوند 

نظامها و مكاتب را نابود مي گرداند و دجال را  ه یمتعال در زمان او جز اسالم هم

هالك نموده و عیسي پس از چهل سال فوت مي نمايد و مسلمانان بر او نماز )میت( 

  .مي خوانند 

 

 حيوان سخنگو : -5

در زمانهای نزديك به وقوع ساعت موعود جنبنده ای ظاهر مي شود كه با مردمان      

سخن مي گويد و مردمان هم سخنان  او را فهمیده و با او گفتگو مي نمايند . در آية 

  سورة نمل در اين باره آمده است :  20                  
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                         هنگامي كه فرمان وقوع

قیامت فرا مي رسد ما جانوری را از  زمین برای مردمان بیرون مي آوريم كه با ايشان 

 . ن نمي آورندگويد .) با اين وجود ( مردم به آيات خدا ايما سخن مي

 ی اين حیوان و پیشرفتهای علمي انسان ، مخصوصاً در زمینه ه یپیامبر)ص( در بار   

والّذی نفسی بيده ال تقوم » ابزار و وسايل تجسس و استراق سمع مي فرمايد: 

السّاعه حتّی تكلّم السّباع االنس و حتّی تكلّم الرجل عذبه سوطه و شراك 

سوگند به كسي كه جانم در دست او   (0).«من بعده نعله و تخبره بما احدث اهله

نمي رسد تا اينكه حیوان وحشي و كمربند و بند كفش آدمي با  است ساعت موعود فرا

وی سخن گويند و قسمت ران  پا بعد از خروج او از منزل آنچه بر خانواده اش گذشته 

 .…به او خبر دهد 
 

 : خروج یأجوج و مأجوج -6

موجودات وحشي و جنايتكار بوده اند كه در زمان ذی القرنین ،  ياجوج وماجوج      

همسايه آنها از حمالت وحشیانه و شبیخونهايشان به تنگ آمده وشكايت نزد ذی  قوم 

القرنین بردند . ذی القرنین هم سد محكمي میان آنها و ياجوج و ماجوج بنا كرد تا از 

ت سد و محیط زيست ياجوج و حمالت آنها جلوگیری نمايد . هیچ كس از محل ساخ

ماجوج خبر ندارد، اما در دورانهای نزديك به ساعت موعود سد را شكسته و به 

سورة كهف به اين حقیقت  92الي  91جهانیان حمله ور مي شوند كه در آيات 

 تاريخي اشاره شده است . و در سوره انبیاء در اين باره مي فرمايد: 

                              

                                     

           (0)   گردند ، و  ميتا زماني كه يأجوج و مأجوج رها

)   راستینة ( وعد گذرند ) در اين هنگام ايشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعي مي
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 گیرد و ) را وحشت فرا مي شود و بناگاه كافران ( نزديك مي خداوند كه قیامت است

 ( ای وای بر ما ، ما از اين ) روز (  ( چشمهايشان از حركت باز مي ايستد ) و گويند

 ( به خود ستم كرديم.  بلكه ) در اثر كفرغافل بوديم ، 
هنگامي كه سد فرو مي ريزد ، يأجوج و مأجوج به مردمان و كشتزارها حمله ور »      

كه است مي شوند و در آن حال حضرت عیسي به تازگي از كشتن دجال فراغت يافته 

 ،خبر خروج يأجوج و مأجوج به وی مي رسد پس آن حضرت به جنگ با آنها رفته 

                                                                                          (0)«  همگان را تار و مار و نابود مي گرداند
             

 : فرو رفتگی و حركات طبقات زمين -9و8و7

ثالثه خسوف ،  ……» ؛ پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم(  در اين باره مي فرمايد   

قبل از وقوع     (0).(…خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیره العرب 

در مشرق و مغرب و شبه جزيرة  ، قیامت سه زمین لرزه شديد و پي در پي و فراگیر

 عربستان روی میدهد و زمین مردمان بسیاری را به درون خود فرو مي برد.
 

 : آتش سوزی بزرگ -11

ال تقوم السّاعه حتّی تخرج نار من » :  ي فرمايدپیامبر )ص( در اين باره م     

ساعت موعود فرا نمي رسد تا اينكه   (1)«  .أرض الحجاز تضیء أعناق االبل ببصری

آتشي در سرزمین حجاز برافروخته شود بطوری كه )در اثر شدت شعله های آن ( 

 در بصره ديده مي شود.) در شب تاريك (  گردن شتر
  

 : نسيم یمنی

إنّ اهلل یبعث ریحاً من اليمن ألين من الحریر فال تدع  احداً فی قلبه  »      

          همانا خداوند نسیمي از يمن بر   (4).  «مثقال حبه من االیمان إالّ قبضته

ايمان در ، ذره ای  ه یمي انگیزد كه از ابريشم نرمتر است و هر مؤمني كه به انداز

 نمايد ، قبض روح مي شود.  قلبش موجود باشد ، آن را استشمام 
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را بر « اهلل» زمین كسي را نخواهي يافت كه كلمه  ه یدر اين هنگام در روی كر   

 .زبان آورد 

) از میان شود  در زمین اهلل، اهلل ، گفته نمي  (0)«…ال یقال فی االرض اهلل، اهلل» 

 آنان كسي نام خداوند را بر زبان نمي آورد (.

   (0). «یتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم السّاعه یبقی اشرار النّاس » 

بدترين مردمان باقي مي مانند و در كمال وقاحت و بي شرمي همچون االغ بر روی 

 …هم مي جهند . پس عذابهای سخت ساعت موعود بر آنان نازل مي شود 
 

 وقوع ساعت موعود

كفار با حالت انكار مي پرسیدند :                          

                                    

                    (1)   است اگر ر و مي گويند    

دهید، كي خواهد بود؟ بگو: اطالع و آگاهي ) از آن (  گوئید ، اين وعده ای كه مي مي

آشكاری هستم . هنگامي كه اين  ه یمتعلق به خدا است و بس . من فقط بیم دهند

       الهي را از نزديك مشاهده كردند ، چهره های كافران در هم  و زشت  ه یوعد

…شود . اين همان چیزی است كه خود مي خواستید ميگردد ، و بديشان گفته  مي
 

است كه پیامبر )ص( در طلوع خورشید از مغرب  اولین نشانه ی وقوع ساعت موعود ،

 اين باره مي فرمايد:

ال تقوم السّاعه حتی تطلع الشّمس من مغربها فإذا طلعت و رأها النّاس »  

كن آمنت من قبل أو آمنوا أجمعون فذلك حين ال ینفع نفساً ایمانها لم ت

غرب مساعت موعود فرا نمي رسد تا اينكه خورشید از  (4). «كسبت فی ایمانها خيراً 

مردمان ايمان مي آورند ولیكن اگر قبالً مؤمن نبوده  ه یطلوع كند و در آن حال هم

 . باشند ، ايمان آنها در آن حال سودی به حال آنها نخواهد داشت
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ي درپي بركفار نازل مي شود و ترس و وحشت همگان عذابهای سخت و پپس از آن ، 

 …را فرا مي گیرد

                (1)    ، بدانگاه كه آسمان شكافته شود 

 و گلگون گردد ، همچون روغن گداخته )  شود( .

           (/0تكوير)   كه خورشید در هم پیچیده مي شود .هنگامي 

                                

هنگامي كه  ( . و0گردند و فرو مي افتند)تكوير/ هنگامي كه ستارگان تیره و تار مي

هنگامي كه .  (0) انفطار/ شوند مي پراكنده پخش و پاشند و ستارگان از هم مي

   ( .2گردند ) مرسالت/ ستارگان محو و تاريك مي        

                   و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته        

و  اها شكاف بر مي دارند و به هم مي پیوندند( . و هنگامي كه دري6مي گردند) تكوير/

 (1) انفطار/ منفجر مي شوند

                                 (0)   هنگامي كه

شوند  زمین سخت به تكان و لرزه انداخته شود. و كوهها سخت درهم كوبیده مي

 گردند . و به صورت گرد و غبار پراكنده در مي آيند.    يزه ريزه ميور

             (0)  شوند و يك سراب  و كوهها به حركت انداخته مي

 دهند.  بزرگي را تشكیل مي

                         . (1).  هنگامي كه زمین سخت به

)گنجینه ها و اموات( را  شود. و زمین سنگینیها وبارهای خود لرزه در انداخته مي

 بیرون مي اندازد.
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          (4) انفجار جهان و فرو تپیدن اركان آن در  ه یواقعاً زلزل (

یز را مي بینید همة رستاخ ه یآستانة ( رستاخیز ، چیز بزرگي است . روزی كه زلزل

زنان شیردهي كه پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده اند ، كودك خود را رها و 

كنند. و جملگي زنان باردار سقط جنین مي نمايند و مردمان را مست  فراموش مي

 ، ولي مست نیستند  بلكه عذاب خدا سخت است. مي بیني

               (1 ) ، روزی است كه مردمان همچون پروانگان

…) و سرگردان ( مي گردند پراكنده
 

           (0)  كه ده  يشتران  ( ) با ارزشترين اموال ازجمله و هنگامي كه

 شوند.  آنها گذشته است به دست فراموشي سپرده مي آبستنيماه از

با ترس و وحشت بسیار بسوی درّه ها و دشتها  به مانند آدمیان ،حیوانات هم      

كنند و همه در كنار هم  سرازير شده و ترس از همديگر و دشمنیها را فراموش مي

   …گرد مي آيند تا لحظه ای از شدت هول و هراس خود بكاهند 

         (1)  ت وحشي گرد آورده مي و هنگامي كه جانداران و حیوانا

 شوند ) و خوی درندگي را فراموش مي كنند( .

                                   

      (4)  همان صورت كه طومار نامة  روزی ما آسمان را در هم مي پیچیم به

،  شود . همانگونه كه) نخستین بار( آفرينش را سر داده ايم ها در هم پیچیده مي

دهیم ، و ما قطعاً  دهیم . اين وعده ای است كه ما مي آفرينش را از نو بازگشت مي

 آن را به انجام مي رسانیم .

ل لرزش و رانش و هنگامي كه انسان از كوههای در حال متالشي و دشتهای در حا

ماه و ساير كرات كه در  ه یآتشفشان و خسف ، و درياهای بر افروخته و آتشین و كر
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 شود،  گويد : حال درهم پیچیدن هستند نا امید مي               

                    (1)   انسان درآن روز خواهد گفت : راه گريز

كجا است ؟ خیر) اصالً گريز ممكن نیست و( هیچگونه پناهگاهي وجود ندارد . درآن 

 روز، قرار گاه در دست پروردگار تو است. 

 

 دميدن در صور
صور شیپوری است در دست اسرافیل ، يكي از فرشتگان مقرب الهي ،كه در         

هر  د از وقوع تمام رويدادها و حوادث به امر خداوند در صور مي دمد وآخر زمان بع

در آسمانها و زمین موجود و...( كه جن و انسان و حیوان و فرشته  ) ای موجود زنده

 اني كه خداوند بخواهد همه مي میرند . كساست ، جز 

                                ...(0)   در

صور دمیده خواهد شد و تمام كساني كه درآسمانها و زمین هستند مي میرند 

 بخواهد.  مگركسي كه خدا

 فرا رسیدن آن واقعه را اينگونه تصوير مي نمايد:  ه یپیامبر)ص( لحظ      

نه و ال یطویانه و و لتقومنّ السّاعه قد نشر رجالن ثوبهما بينهما فال یتبایعا» 

لتقومنّ السّاعه و قد انصرف الرّجل بلبن لقحته فال یطعمه و لتقومنّ الساعه و 

هو یليط حوضه فال یسقی فيه و لتقومنّ السّاعه فرفع اكلته الی فيه فال 

لباسند  ه یساعت موعود در حالي فرا مي رسد كه دو نفر در حال معامل (0) «یطعمها 

   ن كرده اند ، پس آن لباس نه به فروش مي رسد و نه جمعو آن را در بین خود په

هولناك فرا مي رسد كه مردی لیواني شیر در دست  ه یمي شود . و در حالي آن لحظ

دارد و مي خواهد از آن بنوشد پس هرگز از آن نمي نوشد . و در حالي آن حادثه روی 

هرگز از آب آن  مي دهد كه مردی در حال پاك نمودن حوض خانه اش است ، امّا
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غذا به طرف  ه ینمي نوشد. و در حالي ساعت موعود فرا مي رسد كه مردی لقم

 .دهانش باال مي برد  امّا هرگز آن را نمي خورد 

   ....                                  .(1)   جز او

شود. فرماندهي از  ديگری وجود ندارد . همه چیز جز ذات او فاني و نابود مي معبود

 شويد . آن  او است و بس ، و همگي شما به سوی او برگردانده مي
بیشتر مردمان در غفلتند و ايمان به روز آخرت و ساعت موعود در دلها رو به      

و گرم كننده برای گرما  ضعف نهاده است . مردمان به فكر تدارك وسايل خنك كننده

و سرمای زمستان  هستند ، امّا متأسفانه به فكر گرمای سوزان و گدازان دوزخ و 

 …سرمای زمهرير آن نیستند 

                         (4) مردمان  ه( محاسب ) زمان

از هول و هراس آن( ورويگردان )از  بديشان نزديك است در حالي كه آنان غافل )

 باشند.  ايمان بدان( مي

های سرگرم  همردمان در فكر عیش و نوش و پر كردن اوقات فراغت خود با برنام      

كيف انعم و » فرمايد :  مي كننده و پوچ و بي ارزشند ، در حالیكه پیامبر )ص( 

ذن متی یؤمر فينفخ صاحب الصّور قد التقم القرن و جنی الجبهه و اصغی باال

چگونه شاد باشم در حالیكه اسرافیل به حالت آماده باش صور را در دست    (0)«.

 «.گرفته و پیشاني باال گرفته و گوش فرا داشته كه كي امر شود تا در صور بدمد 

 كالم خداوند متعال در آن روز
فعلي به بیابان  موجودات زنده ، جهان ه یبعد از دمیدن در صور و نابود شدن هم      

كه خالي از انسان ، حیوان و حتّي درخت ،  خشك و صاف و همواری تبديل مي گردد

و گیاه و حشرات است و سكوت مطلق آن را فراگرفته است . در آن حال خداوند جلّ 

است باقي و جاويد ، آن سكوت مطلق را در هم مي شكند و  جالله كه تنها ذات او

 داده و فرمايد :  جهان را مخاطب خود قرار 
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) ای زمین !(   (0)«.أنا الملك ، این الجبارین ، این المتكبرون ، این الملوك »  

منم فرمانروا ! فرمانروايان دروغین كجايند ؟ ستمگران كجايند؟ متكبران كجايند ؟ 

 پادشاهان و سیاستمداران و فرماندهان كجايند ؟  و ای زمین !

 وز مالك و صاحب جهان كیست؟ امر    ؟« لمن الملك اليوم » 

 . از آن خداوند يكتا و مقتدر است... «هلل الواحد القهّار» زمین: 

 وحــده ال الــه االّ هـــــو      يكي هست و هیچ نیست جز او      

...                       (4)  در  آنچه ه یو هم

آسمانها و زمین است از آن خدا است و سرانجام  همه را به ارث خواهد برد ، و خداوند 

 كنید آگاه است . از آنچه مي

                           (0) كساني ه ما وارث زمین و هم

 شوند.  ن( به سوی ما برگردانده ميكنند و)همگا هستیم كه برروی آن زندگي مي

 

 دميدن در صور برای بار دوّم
موجودات زنده ، به امر خداوند هالك شدند   ه یآدمیان و كلی ه یبعد از آنكه هم    

و حتي يك موجود زنده هم در قید حیات باقي نماند و انقالبات كیهاني هم پايان 

فكند . نه نعره و تهديد ستمگران يافتند . سكون و سكوت مطلقي بر جهان سايه مي ا

، نه پادشاه و فرمانروايي ديده مي شود و  مظلومان ی به گوش مي رسد و نه آه و ناله

نه لشكر و سپاهي ، نه دنیا پرستان مانده اند و نه دنیای رؤيايي آنها، و نه از عشوه و 

ي جز اهلل جل !  كس…ناز و آواز دلربايان خبری است و نه از رقص و پايكوبي آنان و  

پس از گذشت  …سال به طول مي انجامد  ينداند اين سكوت مطلق چند جالله نمي

ه سالهای بسیار ، خداوند متعال باراني بر زمین فرو مي باراند ، امّا اين باران شكافند

  قبرهاست كه با ريزش آن بهار مردگان آغاز ه ی، بلكه شكافند دانه و هسته نیست
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به صورت  ،، سر از دل خاك بیرون آورده ن ، همچون گیاهانمردگاه مي شود و هم

 .مي گیرند، به حالت خبردار روی زمین قراركالبدهای بي روح و جان همچون سربازان

از آسمان باراني   (1)«…ینزل اهلل من السّماء ماءً فينبتون كما ینبت البقل…» 

 . فرو مي ريزد و آدمیان همچون سبزيجات ، از زمین مي رويند

                             (4) 

 ( اورا گرد نخواهیم ه یآيا انسان مي پندارد كه ما استخوانهای ) پوسیده و پراكند     

 ) و به حال  فرينیمآورد؟ آری ما حتّي مي توانیم سر انگشتان او را همسان خودش بیا

 ( .  اوّل بر گردانیم

به امر خداوند متعال ، اسرافیل زنده شده و برای بار دوم در صور مي دمد ناگاه      

 همگان زنده شده و بسوی محشر رهسپار مي شوند .

                               .(0) (  ) برای بار دوم

آنان از گور بیرون آمده و به سوی ) دادگاه  ه یدر صور دمیده مي شود و بناگاه هم

 .گردند حساب و كتاب( پروردگارشان شتابان رهسپار مي

                                        (0)    در

آن روز ما آنان را رها مي سازيم تا برخي در برخي موج زنند و ) آنگاه برای دومین بار( 

شگفتي ) برای حساب و كتاب در يك  ه یشود و ما ايشان را بگون در صور دمیده مي

 جا( گرد مي آوريم.

به صورت ناگهاني با چنین  وكفار چون اين بازگشت را محال مي پنداشته اند      

 : ي مواجه مي شوند ، مي گويندوضعیت                  (1)   ای وای

پس از لحظه ای متوجه شده  كرد و( برانگیخت.! چه كسي مارا ازخوابمان )بیدار   برما

 :و گويند                    (4)   همان چیزی اين

 …است كه خداوند مهربان وعده داده بود و پیامبران راست گفته بودند 
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             (1) شوند ،  آن روزی كه شتابان از گورها بیرون مي

مي روند . در حالي كه چشمانشان ) از  )ومعبودهايشان( گويي كه به سوی بتهايشان

          هول و هراس( به زير افتاده است و خواری و پستي ايشان را فرو گرفته است .

 شد. وعده داده ميشود:( اين همان روزی است كه به شما  ) بديشان گفته مي

                                      

         (6)   گويند : جز ده شبانه روز آنان در میان خود آهسته به هم مي  

     گويند( و  دانیم كه ) آهسته چه مي نبوده اند و نمانده اند. ما بهتر مي ( ) در دنیا

( از سخن كسي كه راهش ) در به تصوير كشیدن كوتاهي دنیا به  ) كامالً آگاهیم

گويد : شما تنها يك روز در دنیا بسر  حقیقت ( نزديكتر و بهتر است ، آنگاه كه مي

 برده ايد!

                                                  

                                         

                                            .(0)   هنگامي

 در آن روز كه انسان فرار مي ( برآيد. كه صدای هراس انگیز گوش خراش ) صور دوم

و از مادر و پدرش ! و از همسر و فرزندانش ! در آن روز هر كدام از  ! كند از برادر خود

كند و از هر چیز  آنان وضعي و گرفتاری بزرگي دارد كه او را به خود سرگرم مي

در آن روز چهره هايي شاد و درخشانند . خندان و مسرورند . و  دارد . ديگری باز مي

در آن روز چهره هايي غبار ) غم و اندوه( بر آنها نشسته است . ابر تیره و سیاه آن 

 …رخساره ها را مي پوشاند . آنان كافران بزهكار و بدكردارند
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                          (0).   هنگامي كه ) برای

   شود ، هیچگونه خويشاوندی و نسبتي در میان آنان  بار دوم( در صور دمیده مي

 …نمي ماند و در آن روز از همديگر نمي پرسند

             .(1)   هیچ دوست صمیمي و خويشاوند نزديكي ، سراغ

 گیرد و از او نمي پرسد. خويشاوند نزديكي را نمي دوست صمیمي و

آنكه چند ايامي پیش از اين ، بر مرگ و فراق برادر و قوم و خويش و دوست خود    

سینه ها چاك مي كرد و خاكها بر سر مي ريخت و چرخ گردون را متهم مي ساخت و 

دارد ، چون با آه درون از جدايي مي گفت و مي سرود ، امروز طاقت ديداركسي را ن

 ! مي ترسد حقي از او مطالبه كنند
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 حشر آدميان
 

به امر خداوند متعال همگان لخت و عريان و پابرهنه در صحرای محشر جمع        

ساء و یا رسول اهلل )ص( النّ» )رض( گويد ، گفتم :  همي شوند . حضرت عايش

الرّجال جميعاً ینظر بعضهم الی بعض . قال: یا عائشه  االمر اشدّ من أن ینظر 

خدا )ص( زنان و مردان با هم هستند بعضي  ای رسول   (0)«.بعضهم الی بعض 

همديگر را مي نگرند ! پیامبر)ص( فرمود : ای عايشه ، احوال ) آن ساعت ( شديدتر از 

 …نظر كردن باشند  آن است كه بعضي در فكر نگريستن و

                   (0)  در آن روز هر كدام از آنان گرفتاری بزرگي

 دارد. كند و از هر چیز ديگری باز مي دارد كه او را به خود سرگرم مي

كسي كه اولین   (1)«إنّ اوّل الخالیق یكسی یوم القيامه ابراهيم عليه الساّلم» 

شود ، حضرت ابراهیم علیه السّالم است ) و پس  در روز قیامت بر او لباس پوشانده مي

 از او ساير مردمان لباس مي پوشند( .

یحشر الّناس ثالثه اصناف. » پیامبر )ص( در مورد اصناف مردمان فرمود:      

صنف  مردمان در روز قیامت بر سه گروه و  «.ركباناً و مشاهً و علی وجوههم 

محشور مي شوند : بعضي سوارند و بعضي پیاده و بعضي ديگر واژگون و بر سر و چهره 

 مي روند .
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 خدا )ص( چگونه بر روی و چهره راه مي روند ؟  يكي از اصحاب پرسید: ای رسول

  (0)«.الّذی امشاهم علی اقدامهم قادر علی أن یمشهم علی وجوههم » فرمود: 

 .ن روان كرد قادر است ايشان را بر رويهايشان روان گرداند آنكه ايشان را بر قدمهايشا

در آن روز خورشید نزديك و نزديكتر شده و گرما و حرارتش چندين برابر مي      

شود و مردمان در سختي و عذاب گرفتارند و از پايان كار خود بیمناكند و سالهای 

 سال در صحرای محشر همچنان سرگردان باقي مي مانند .

یعرق النّاس یوم القيامه حتی یذهب عرقهم فی االرض سبعين ذراعاً و »      

مردمان در روز قیامت آنچنان عرق مي ريزند كه   (0)«.یلجمهم حتّی یبلغ آذانهم 

      گاه عرق آنان تا هفتاد زراع در زمین جاری مي شود و بعضي در عرق خود غرق

 د .مي شوند و عرق تا گوشهای آنها را فرا مي گیر

فيكون النّاس علی قدر اعمالهم فی العرق فمنهم من یكون الی كعبيه و »      

منهم من یكون الی ركبتيه و منهم من یكون الی حقویه و منهم من یلجمه 

مردمان به قدر اعمال ناپسند خود ، در عرق خود غرق مي شوند  (1).«  العرق الجاماً 

در عرق ، غرق  كامالًضي تا كمر و بعضي پس بعضي تا قوزك پا و بعضي تا زانو و بع

 .…مي باشند 

               (4)  همان روزی كه مردمان در پیشگاه پروردگار

 عالمیان ) برای حساب و كتاب ( بر پا مي ايستند.

 سازد. روزی كه كودكان را پیر مي (1)«.یوم یجعل الولدان شيبا » 

در چنان روز سختي كه مردمان در اثر شدت گرما و تشنگي و گرسنگي سالهای      

، هفت گروه به سبب اعمال نیك خود در  بسیار در عذابند و كودكان پیر مي شوند

 عرش الهي در آرامش و آسايش اند : ه یپناه خداوند متعال محفوظ و در زير ساي

لّه : االمام عادل و شاب نشاء بعباده سبعه یظلّهم اهلل فی ظلّه یوم ال ظلّ االّ ظ» 

اهلل و رجل قلبه معلق فی المساجد و رجالن تحابا فی اهلل اجتمعا و تفرقا و 

رجل دعته إمرأه ذات منصبٍ و جمالٍ ، فقال : إنّی اخاف اهلل و رجل تصدّق 
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بصدقه فأخفاها حتّی ال تعلم شماله ما تنفق یمينه و رجالً ذكر اهلل خالياً 

در روزی كه هیچ سايه ای جز سايه عرش خداوند نیست ،  (0)«.اه ففاضت عين

عرش خود قرار مي دهد : پیشوای دادگر و ی  خداوند متعال هفت گروه را در سايه

جواني كه در عبادت خدا ايام جواني را سپری كرده و مردی كه قلبش معلق و وابسته 

و بخاطر خدا از هم  خداوند دوست شوند محبتبه مساجد باشد و دوكس كه بخاطر 

جدا شوند و مردی كه ، زن صاحب جمال و منصبي او را جهت گناه بسوی خود فرا 

خواند ، پس او بگويد: من از خداوند مي ترسم . و كسي كه مخفیانه در راه خدا انفاق 

كند بطوری كه دست چپش نداند كه دست راست انفاق كرده است ، و كسي كه با 

 .ياد كند و چشمانش را اشك فرا گیرداخالص تمام خداوند را 

 نامه اعمال
 را صدا باز گردد اين نداها اين جهان كوه است وفعل ما ندا                  

 دراز     بازگردد سوی او آن سايه باز ـه یگرچه ديوار افكند ساي

( مي رسد تا لحظه ای كه جان  بلوغ از روزی كه انسان به حد تكلیف شرعي )      

سپارد . دو فرشته مأموريت ثبت و ضبط اعمال او را به عهده دارند ، و هر آنچه مي 

 اعمالش ثبت و ضبط مي گردد . ه یگويد وشنود و نیت كند و انجام دهد در نام

                                  (0) گاهباناني بدون شك ن

)  بر شما گمارده شده اند . نگاهباناني كه )در پیشگاه خداوند( محترم هستند و پیوسته

  . كنید دانند هركاری را كه مي اعمال شما را ( مي نويسند. مي

                                        

   (1)   بدانگاه كه دو فرشته ای كه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند

راند مگر اينكه  نمي دارند . انسان هیچ سخني را بر زبان  و اعمال او را دريافت مي

 فرشته ای ، مراقب و آماده ) برای دريافت و نگارش( آن سخن است. 

                                     

                     ....(4)     كسي كه از شما سخن را 
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، و كسي كه سخن را آشكار مي سازد، و آنكه خويشتن را در شب دارد  پنهان مي

   گردد ، ) برای خدا  نمايد ، و آنكه در روز ) بدنبال كار خود ( روان مي مخفي مي

       ) نوبت عوض باشد . انسان دارای فرشتگاني است كه به ( يكسان مي بي تفاوت و

 .خدا از او مراقبت مي نمايند( پیاپي از روبرو و پشت سر به فرمان  شوند و مي

       از نظر علمي ثابت شده است كه صدا از بین نمي رود بلكه در فضا منتشر      

مي شود، همچنین آدمي در هر مكان كه كاری انجام مي دهد تصويری از خود برجای 

مي گذارد و احتمال اينكه انسان در آينده بتواند ابزاری بسازد و صداهاو تصاوير 

 نده در فضا راضبط نمايد . بسیار است. پراك

در دو )ص(آنچه كه پیامبر ازطريقنامة اعمال با مرگ شخص بسته مي شود وجز     

 ه نمي شود :ضافحديث زير بیان فرموده ، چیزی به آن ا

إنّ ممّا یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علماً علّمه و نشره ، و » 

حفاً ورّثه او مسجداً بناه او بيتاً البن السّبيل بناه او ولداً صالحاً تركه . او مص

  (0)«.نهراً اجراه او صدقه اخرجها من ماله فی صحته وحياته تلحقه من بعدموته

همانا آنچه از اعمال نیكو و حسنات كه به مؤمن بعد از مرگش ملحق مي شود : علمي 

كه بعد از مرگ خود  است كه تعلیم داده و منتشر كرده است و فرزند صالحي است

بجای گذاشته ، يا كتابي است كه تألیف كرده و به ارث گذاشته يا مسجدی است كه 

برای عبادت خداوند بنا كرده و يا خانه ای است كه برای در راه ماندگان ساخته يا نهر 

و آبي است كه جاری ساخته يا صدقه ای است كه در زمان صحت و حیات خود از 

 ه است اينها بعد از مرگش به او ) نامة عملش( ملحق مي شوند.دارائیش خارج كرد

من سنّ فی االسالم سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل » 

بها و ال ینقص من اجورهم شیء و من سنّ فی االسالم سنه سيئه فعمل بها 

هر كس (0)«بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها و ال ینقص من اوزارهم شیء 

در اسالم روش نیكويي ابداع كند و پس از او بدان عمل شود برای او اجری است 

بدان ، و چیزی هم از اجر عامل كم نمي شود . و هر كس  ه یهمچون اجر عمل كنند

سنت و روش بد و ناروايي در اسالم ابداع كند ، اگر بعد از او بدان عمل شود  گناهي 
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شود بدون اينكه چیزی از سزای گناهكار همچون گناه ، گناهكار  برايش ثبت مي 

 كاسته شود .

                                           

        (0) ب پیروی آنان كه بايد در روز قیامت بار گناهان خود را ) به سب

نكردن از پیغمبر( به تمام و كمال بر دوش كشند ، و هم برخي از بار گناهان كساني را 

هي گمراه ساخته اند ، هان )بدانید( چه بار گناهان احمل نمايند كه ايشان را بدون آگ

 كشند. بدی را بردوش مي

ردمان نامه های اعمال در نزد پروردگار نگهداری مي شوند ، پس در آن روز م     

 اعمال خود مراجعه مي كنند : ه یدسته دسته برای دريافت نام

                    (0)  در آن روز مردمان ) از گورهای

شوند( تا  آيند ) و رهسپار صحرای محشر مي خود( دسته دسته و پراكنده بیرون مي

 . نموده شودكارهايشان بديشان 

                      (1)  . كتاب ) اعمال( خود را بخوان

 كافي است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي .

                                       

           ...  (4)  روزی كه هر كسي آنچه را از نیكي انجام داده است حاضر و

  زيادی  ه یدارد میان او و آنچه از بدی انجام داده فاصل آماده مي بیندو دوست مي

 …مي بود

                                      

     (1) گرداند و آنان را از كارهايي كه كرده اند ،  روزی خدا همگان را زنده مي

سازد، كارهايي كه ايشان آنها را فراموش كرده اند ، ولي خداوند آنها را  آگاه مي

 اظر بر هر چیزی است .شمارش كرده است . خدا حاضر و ن
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                                 ....(0)  

( نهاده میشود و بزهكاران را مي بیني كه از ديدن  اعمال هركسي در دستش وكتاب) 

گويند: ای وای بر ما ! اين چه كتابي  شوند و مي آنچه در آن است ، ترسان و لرزان مي

است كه هیچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده است و همه را بر شمرده است، و 

 …دآنچه را كه كرده اند حاضر وآماده مي بینن

اعمال خويش را با دست راست  ه یدر آن روز مردمان دو دسته اند : گروهي نام     

تحويل مي گیرند و گروهي ديگر نامة اعمال خويش را از پشت سر يا از ناحیه چپ 

 : تحويل مي گیرند                               

                          (0) ه یو اما هركس كه نام 

گويد) ای اهل محشر( نامة مرا بگیريد و  اعمالش به دست راستش داده شود ، مي

 بخوانید.آخر من مي دانستم كه من با حساب و كتاب خود روياروی مي شوم. پس او

 در زندگي رضايت بخشي خواهد بود.

                                     

                                    

          (1) اعمالش به دست چپش داده شود ، ی و اما كسي كه نامه      

دانستم كه  شد. و هرگز نمي اعمالم به من داده نمي ه یگويد: ای كاش هرگز نام مي

حساب من چیست. ای كاش پايان بخش عمرم همان مرگ بود و بس. دارايي من مرا 

دی نبخشید ، و به درد ) بیچارگي امروز( من نخورد. قدرت من از دست من برفت. سو

 فرمايد: ( اورا بگیريد و به غل و بند و زنجیرش بكشید.مي ) خداوند به فرشتگان امر 

 تنگت آيد  فراخيمكن كاری كه بر پا سنگت آيـد    جهان با اين      

 (4)ت ننگت آيـدتو كز كردار زشچوفردا نامه خوانان نامه خوانند     ت     
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 سيمای مجرمان در روز قيامت
 

                                        

                                        

       (0) گردند،  ، روهايي سفید و روهايي سیاه مي ) بیاد آوريد ( روزی

: ( آيا بعد از ايمان خود  شود و اما آنان كه روهايشان سیاه است ) بديشان گفته مي

ا بچشید ! و اما آنان كه كافر شده ايد؟پس به سبب كفری كه ورزيده ايد عذاب ر

 روهايشان سفید است ، در رحمت خدای غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند.  

                          (0)   گناهكاران با قیافه

شوند ) فرشتگان سرها و  ميهايشان شناخته میشوند ، و ايشان با سرها و پاها گرفتار 

 كشند(. گیرند و مي پاهايشان را مي

 

سخن چینان كساني اند كه میان مسلمانان آتش فتنه و سيمای سخن چينان: 

زشت و ناخوشايندی آنها را  ی دشمني و عداوت بر مي افروزندكه خداوند با قیافه

 مبعوث و محشور مي نمايد:

هركس در  (1)«.م القيامه لسانان من نارمن كان له وجهان فی الدّنيا كان یو» 

 دنیا دو رو بوده باشد در روز قیامت دو زبان آتشین دارد .
 

آنانكه در دنیا بر مظلومین ظلم و ستم روا داشته اند و حیات دنیوی   سيمای ظالمان:

را بر آنها سخت و تنگ گردانده اند ، اينان مورد خشم و غضب الهي اند و خداوند 

 را بر آنان سخت و تنگ مي گرداند .صحرای محشر 

                                  

      (4)  !كنند  ( گمان مبر كه خدا از كارهايي كه ستمگران مي ) ای پیغمبر
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   كند كه چشمها در آن ن را به روزی حوالت ميبي خبر است ) نه بلكه مجازات ( آنا

 ) از خوف و هراس ( باز مي ماند. 

من اخذ شبراً من االرض ظلماً فإنّه یطوّقه یوم القيامه من »  : پیامبر)ص( فرمود

هركس وجبي از زمین كسي را به ظلم تصاحب كند خداوند  ( 0)«.سبعين ارضين

 بر گردانده و طوق گردنش مي نمايد .متعال اين زمین را در روز قیامت هفتاد برا
 

آنانكه پشت سر ، رازها و اسرارو عیوب و آنچه را كه  سيمای غيبت كنندگان:

 آنها را ديگران از آشكار شدنش اكراه دارند ، آشكار وبر مال مي سازند ، خداوند متعال

راه اك آناندر روز قیامت به گونه ای محشور مي نمايد كه همگان از روبرو شدن با 

 آزارد. به شدت ديگران را مي اندارند، چون بوی دهنش

      : خداوند متعال مؤمنین را به پاكدامني و عفت و عصمت امرسيمای زنا كاران

 مي نمايد و عفت و پاكدامني را از اوصاف مؤمنین قرار داده است: 

                         (0)   و به زنا نزديك نشويدكه زنا

 گناه بسیار زشت و بدترين راه و شیوه است. 

                (1) ( عورت خود را  منین كساني هستند كهؤ) م و

 دارند.  محافظت مي

مار و در روز قیامت آلت تناسلي مردان زنا كار روی زمین كشیده شده و »       

عقربهای بسیاری بر آن هجوم آورده و مداوم او را نیش مي زنند و وقتي كه از فرط 

تشنگي ، آب درخواست مي نمايند زرداب و خوناب سوزناك و داغي كه از فرج زنان 

هايشان پاره پاره شده ه زناكار خارج مي شود به آنها مي خورانند كه با خوردن آن رود

 « .…ريزد . و شرمگاه زنان زناكار هم پر از آتش است  و از مقعدهايشان بیرون مي
 

    : سيمای متكبران                     

        (4) بر زمین  با تكبر و بي اعتنايي از مردم روی مگردان، ومغرورانه 
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 دارد.  ، كه خداوند هیچ متكبر مغروری را دوست نمي وراه مر

یحشرالمتكبرون یوم القيامه أمثال الذّر فی الصّور الرّجال یغشاهم الذّلّ من » 

كلّ مكانٍ فيساقون الی سجنٍ فی جهنّم یسمّی بولس تعلوهم ناراالنيار 

مانند  متكبران در روز قیامت ، (0)«.یسقون من عصاره اهل النّار طينه الخبال 

مورچه های ريز اما در شكل آدمیان محشور مي شوند و هرجا كه باشند زير پای اهل 

، سپس آنان را بسوی زندان بولس دردوزخ مي رانند كه گرداگرد آن را آتش  محشرند

 . زخمها و چركهای دوزخیان خورانده  مي شود ه یفرا گرفته است. و به آنان از خوناب

ال یدخل الجنه من كان فی :» بهشت محروم مي شود  متكبر برای همیشه از    

هر آنكه در قلبش به اندازه ذره ای كبر موجود باشد، .(0)«مثقال ذرهٍ من كبر هقلب

 . داخل بهشت نمي شود

 

: حرص و طمع از صفات نكوهیده ای است كه آدمي را سيمای حریصان مال اندوز

همیشه و در هر  ، بطوری كه اورد از ذكر و ياد خدا و كمك به نیازمندان باز مي دا

حال در ياد پول و ثروت ، و به مال اندوزی مشغول است، اينان گرچه ممكن است 

، اما در عین حال بیچاره ترين مردمانند ، چون حاصل فكر و ذكر و رنج  ثروتمند شوند

و مشقت دهها سال آنها فقط نصیب دشمنانش) وارثین( كه بي رحمانه مالش را 

ده و با ولع بسیار مي بلعند ، مي شود ، زيرا خود فرصت خوردن و استفاده تقسیم كر

 از آن را هر گز پیدا نمي كنند.

 گفت چشم تنگ دنیا دوست را        يا قناعت پركند يا خاك گور     

...                                  

                                        

                      (1)   و كساني كه طال و
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و آن را در راه خدا خرج نمي نمايند ، آنان را به عذاب بس كنند  نقره رااندوخته مي

روزی ) فراخواهد رسیدكه( اين سكه ها در آتش  بزرگ و بسیار دردناكي مژده بده .

گردد.  شود و پیشانیها و پهلوها و پشتهای ايشان با آنها داغ مي دوزخ تافته مي

كرديد  اندوخته مي بديشان گفته مي شود : اين همان چیزی است كه برای خويشتن

 چیزی را كه مي اندوختید.  ه ی، پس اينك بچشید مز

 

: كسي كه اقدام به ازدواج مجدد مي نمايد قبالً بايد  سيمای مردان غير منصف

توانايي خود نسبت به اجرای عدالت در میان همسران بینديشد ، اگر  ه یدربار

مايد چون عالوه بر عذاب اخروی خويشتن را ناتوان ديد نبايد اقدام به ازدواج مجدد ن

 در صحرای محشر هم معذب خواهد بود .

من كان له امرأتان یميل إلحداهما علی االخری جاء یوم القيامه احد شِقّيه »  

كسي كه دو همسر داشته و يكي را بر ديگری ترجیح داده است ، در روز   (0)« .مائل

 . ف بدنش فلج استقیامت در حالي به صحرای محشر وارد مي شود كه نص
  

 خداوند متعال قتل مظلومي  را با قتل عام جامعه بشری يكسان دانسته سيمای قاتل:

 ...:  و مي فرمايد است                           

  ...(0)  ، يا فساد در زمین بكشد ،  هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل

 انسانها را كشته است. ه یچنان است كه گويي هم

 (1)« .یجیء المقتول بقاتله یوم القيامه فيقول یا ربّ سل هذا فيم قتلنی» 

مقتول در روز قیامت يقة قاتل را مي گیرد و در مقابل تمام مردم او را بسوی دادگاه 

 . ن بپرس ؛ چرا مرا كشته استالهي مي كشد و مي گويد : پروردگارا  از اي

                                          

          (4)  و كسي كه مؤمني را از روی عمد بكشد كیفر او دوزخ
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گیرد و او را از رحمت خود  ند و خداوند بر او خشم مياست و جاودانه در آن مي ما

 . سازد وعذاب عظیمي بروی تهیه مي بیند محروم مي

 

آن جهل  ه ی: بخل و حسادت از گناهان بزرگي است كه سرچشم سيمای حسودان

خود  ه یو ناداني آدمي است زيرا شخص حسود فقط به جسم و روان و اعمال حسن

 .قلب خود مي شود صدمه مي زند و سبب قساوت 

از حسد  (0)«.إیّاكم و الحسد فإنّ الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النّار الحطب» 

  بپرهیزيد كه براستي حسد نیكیها را از بین مي برد همچنانكه آتش هیزم را از بین 

 مي برد .

                                          

                  ...  (0)  ند از فضل وآنان كه نسبت بدانچه كه خدا

و نعمت خود بديشان عطا كرده است بخل مي ورزند گمان نكنند كه اين كار برای 

ن كار برای آنان بد است و به زيان آنان خوب است و به سود ايشان است ، بلكه اي

. در روز قیامت همان چیزی كه بدان بخل ورزيده اند طوق  شود ايشان تمام مي

 . گردد ايشان مي
 

أقرب » بزرگي مقام علما فرمود: ه یپیامبر )ص( دربار : سيمای عالم بی عمل

لنّاس علی ما النّاس من درجه النّبوه أهل العلم و الجهاد ، أمّا اهل العلم فدلّوا ا

جاءت به الرّسل ، و امّا اهل الجهاد فجاهدوا فأسيافهم علی ما جاءت به الرّسل 

نزديكترين مردمان به مقام نبوت عالمان و جهادگرانند . عالمان ، مردمان را به  (1)«.

شريعت و منهج پیامبران راهنمايي مي نمايد ؟ و جهادگران با شمشیر هايشان در راه 

 ن تالش مي نمايند .رسالت پیامبرا

صف ، عالمان بي عمل را مورد مذمت  ه یخداوند متعال در آيه دوم و سوم سور     

قرار داده و مي فرمايد :                  
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            گويید كه خودتان برابر  چرا سخني) به ديگران( مي

را بگويید و خودتان برابر آن عمل نكنید موجب كینه  آن عمل نمي كنید؟ اگر سخني

 .  گردد و خشم عظیم خدا مي

در روز محشر روده های عالمان بي عمل روی زمین كشیده مي شود و اهل »      

، چون از آنها پرسیده مي شود چرا چنین حالي داريد ؟  محشر بر روی آنها مي گذرند

ديم وخود انجام نمي داديم و از بدی باز مي گويند : ديگران را امر به نیكي مي كر

 .(0)«داشتیم ولي خود مرتكب مي شديم
 

 دين به دنیا فروشان خـرنـد      يوسـف فروشنـد تا چه خـرنـد

 كه علم و ادب مي فروشد به نان زيان مي كند مرد تفسیردان    
 

  ا: سيمای اعراض كنندگان از ذكر خد                  

                  (0)   و هركه از ياد من روی بگرداند ) و از

احكام كتابهای آسماني دوری گزيند( ، زندگي تنگي خواهد داشت و روز رستاخیز او 

…را نابینا گرد مي نمائیم 
 

 تأخير در محاكمه و محاسبه
اعمال ، مردمان همچنان در صحرای محشر سالهای سال  ی از دريافت نامه بعد     

و مجرمین و گناهكاران سخت گرفتار تشنگي ، گرسنگي ، گرمای سوزان ،  سرگردانند

. عذاب و حسرت و ندامت هستند                        

                               

                                    

          (1)    و در آن روز حكومت واقعي و ملك حقیقي ، از آن

خداوند مهربان است و آن روز برای كافران روز سختي خواهد بود و در آن روز ستمكار 

گويد: ای كاش با رسول خدا ) بهشت  هر دو دست خويش را به دندان مي گزد و مي
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از آنكه قرآن به  را ( بر مي گزيدم . ای كاش من فالني را به دوستي نمي گرفتم. بعد

      دستم رسیده بود ، مرا گمراه كرد ) آری اين چنین( شیطان انسان را خوار  خوار

 .  دارد مي

                         (0) اين روز روزی است كه سخن ا

 .ش بطلبند و عذرخواهي بكنندنمي گويند و بديشان اجازه داده نمي شود تا پوز

مردمان سالها در صحرای محشر در نهايت بدبختي و بیچارگي و شدت گرسنگي       

 و تشنگي سرگردانند و خداوند به آنها توجهي ندارد ...

چون طاقتها بسر آيد مردمان شافعي را طلب مي كنند و دنبال كسي مي گردند      

نان شفاعت نمايد تا خداوند محاكمه و محاسبه را كه بتواند نزد خداوند متعال برای آ

 .  شروع نمايد گرچه بسوی دوزخ هم باشد

ابوهريره) رض( از قول پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( آن صحنه را اين چنین       

خداوند متعال كلیة آدمیان را در روز قیامت در صحرای محشر » :  تصوير مي نمايد

به لحظه نزديكتر مي شود و گرما و حرارتش چندين  جمع مي نمايدو خورشید لحظه

برابر مي گردد ، پس غم و اندوه و عذاب آنچنان مردمان را احاطه مي نمايد كه توانايي 

تحمل آن را ندارند ، پس عدّه ای نزد حضرت آدم )ع( مي روند و گويند: ای آدم تو 

تعال خلق شده ای و ابوالبشر و مخلوقي هستي كه مستقیماً با دست قدرت خداوند م

خداوند از روح خود در تو دمیده و فرشتگان بر تو سجده برده اند ، بر آنچه كه بر ما 

 مي گذرد آگاهي ، پس نزد خداوند برايمان شفاعت كن.

حضرت آدم )ع( گويد: امروز خداوند چنان در خشم و غضب است كه هرگز چنین      

از درختي نخورم ، امّا نافرماني كردم . پس  من امر شد همانا به ، نبوده و نخواهد بود

 مرا به حالت خود رها كنید و نزد نوح برويد.

مردمان نزد نوح)ع( مي روند و مي گويند : ای نوح تو اوّلین پیغمبر اولوالعزم      

هستي و خداوند تورا بنده ای شكور ياد كرده است ، برآنچه كه برما مي رود ، نزد 

 . ت كنخداوند برايمان شفاع
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من امر  هنوح)ع( گويد: تا كنون خداوند اين چنین در خشم و غضب نبوده است ب      

 ، شد كه قومم را هدايت كنم ، امّا چون دعوتم موثر واقع نشد  بر هالك آنها دعا كردم

 . مرا بخود واگذاريد و نزد ابراهیم رويد 

اهلل و پدر بسیاری از پیامبران  ابراهیم)ع( را هم مي يابند به او مي گويند تو خلیل     

شكسته  هستي ، پس برايمان شفاعت كن . او هم تاكتیك های دروغ مانند خود )

ياد كردن همسرش سارا نزد فرمانروای  -ديني-شدن بتها توسط بت بزرگ ، و خواهر

 دهد .  ستمگر مصر( را ياد آور مي شود و آنان را به موسي)ع( حوالت مي

: من قبل از نبوت كسي را  : او هم مي گويد آيند سي )ع( ميمردمان نزد مو     

:  او را پذيرفته است امّا او ( به آنها مي گويد ه یكشته ام ! ) با وجود اينكه خداوند توب

و گويند: ای عیسي تو  مردمان حضرت عیسي )ع( را مي يابند  نزد عیسي)ع( برويد.

سخن گفتي و كلمه ای بودی كه از رسول اهلل و كسي هستي كه در گهواره با مردم 

طرف خداوند متعال به حضرت مريم القا شدی و تو روح اهلل هستي ، پس برايمان 

شفاعت كن . حضرت عیسي هم خشم و غضب خداوند را ياد آور مي شود و گويد اين 

 محمد  )ص( ساخته است پس نزد وی برويد . خاتم انبیاء كار فقط از 

( مي آيند : و گويند : ای محمد تو رسول اهلل و صمد )مردمان نزد حضرت مح     

خاتم االنبیاء و كسي هستي كه خداوند گناهان گذشته و آينده ات را بخشیده است ، 

 بر عذابي كه بر ما مي رود نزد پروردگار برايمان شفاعت كن.

پیامبر )ص( در زير عرش الهي به سجده رفته و هرآنچه از حمد و تسبیح و       

يس كه به او الهام مي شود ، بیان مي دارد ، پس خداوند خطاب به او فرمايد : ای تقد

محمد سر از سجده بردار و طلب كن ، عطا مي شود . پس برای آغاز محاسبه و 

  (0)«.محاكمه شفاعت مي نمايد 

والّذی نفسی بيده إنّه ليخف علی المؤمن حتّی یكون اهون عليه من الصّاله » 

قدرت او است  ه یسوگند به آنكه جانم در قبض  (0)«.ها فی الدنيا المكتوبه یصلي

( بر مؤمن سبك گردانیده شود بطوری كه بر او آسانتر از نمازهای  ارظانت كه آن )

 .  فريضه ای است كه در دنیا مي گزارده است
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 آغاز محاسبه و محاكمه 

                                 (0)  به پروردگارت سوگند

 كرده اند. كه حتماً از جملگي ايشان پرس و جو خواهیم كرد. از كارهايي كه مي

دعاهای پیامبر)صلي اهلل علیه وسلم( و قبول شفاعت ، فرشتگان از  ه یبعد از اجاب     

صحنة محشر مي آورند  و حامالن عرش ، عرش پروردگار را به  آسمان فرود مي آيند

سبحان » و يك صدا مي گويند :  داده صف های مرتب و منظمي تشكیل فرشتگان و

ذی العزه و الجبروت ، سبحان ذی الملك و الملكوت ، سبحان الحی الّذی ال 

خداوند متعال به صحرای  سپس «یموت ، سبحان الّذی یميت الخالیق و ال یموت 

 : محشر شرفیاب مي شود

                                 (0)   هرگز

گردد. و  شود و صاف و مسطح مي هرگز ! زماني كه زمین سخت در هم كوبیده مي

  . پروردگارت بیايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند

يم آغاز مي نمايد و خطاب به اهل خداوند متعال كالمش را باتالوت آيات قرآن كر     

 محشر فرمايد:                          

                       (1)  ای انسان ! چه چیز تورا دربرابر

اخته است و درحق او گولت زده است . پروردگاری كه تو پروردگار بزرگوارت مغرور س

كرده است . و  تداده است و بعد معتدل و متناسب ترا آفريده است و سپس سروسامان

 آنگاه به هر شكلي كه خواسته است تو را در آورده است و تركیب بسته است .  

                              (4  ) ای

آدمیزادگان ! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نكردم كه اهريمن را اطاعت نكنید 

   .، چرا كه او دشمن آشكار شما است

                               (1)  امروز 
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شود هیچگونه ستمي امروز  هر كسي در برابر كاری كه كرده است جزا و سزا داده مي

…وجود نخواهد داشت
 

إنّی الرجو أالّ تعجز امتی عند ربّها أن یؤخرهم نصف یومٍ. : » پیامبر )ص( فرمايد 

امیدوارم كه خداوند  (0)«.قيل : كم نصف ذلك اليوم ؟ قال: خمس مائه سنه 

امتم را بیش از نصف روز به تأخیرنیندازد،گفته شد: نصف  ه یمتعال محاسب

 روزچقدراست ؟ فرمود: پانصد سال.

ال تزول »  الي كه همگان بايد بدان پاسخ دهند فرمود:ؤپیامبر )ص( در بارة س    

م فعل و قدما عبدٍ یوم القيامه حتّی یسأل عن عمره فيم افناه و عن عمله في

در روز قیامت  (0)«.عن ماله من این اكتسبه و فيم انفقه و عن جسمه فيم اباله 

به بني آدم اجازه داده نخواهد شد كه از جايش تكان خورد و قدمي به پیش بردارد تا 

و از عملش ، كه چه  است از او پرسیده شود كه عمرش را در چه چیزی صرف كرده

مال و دارائیش كه از چه راهي كسب كرده و در چه كارهايي انجام داده است و از 

چیزی هزينه نموده است و از جسم و بدنش كه چگونه و برای چه چیزی پوسانده 

 است . 

) ای بني آدم تا فرصت هست ، بینديش و نفس خود را محاسبه كن: وقت و عمرت را 

     سب چگونه مي گذراني؟! به چه كارهايي مشغول هستي؟! از چه راهي درآمد ك

 مي كني و چگونه آن را هزينه مي نمايي؟! بینديش!!(

خداوند متعال محاكمه را شروع مي نمايد و ابتدا پیامبران جهت محاكمه احضار      

 :  مي شوند و چگونكي دعوت و انجام تكلیف رسالت را از آنها جويا مي شود  

                                      (1)   

      آن روزی) را خاطر نشان ساز( كه خداوند پیغمبران را گرد مي آورد و بديشان 

: ما را هیچ گونه  ) دعوت ( شما چه پاسخي داده شده است ؟ مي گويند : به گويد مي

…ز تمام خفايا آگاهي آگاهي و دانشي نیست ، تو خود ا
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حضرت عیسي آمده  ه یمحاكم ه یمائده در بار ه یسور 001و  006در آيات      

  است :                                 

                                          

                                            

                                         

                            ) و ) خاطر نشان ساز

: ای عیسي پسر مريم ! آيا تو به مردم گفته ای كه بجز  آنگاه را كه خداوند مي گويد

   : ترا منزه از آن  هلل ، من و مادرم را هم دو خدای ديگر بدانید ؟ عیسي مي گويدا

دانم كه دارای شريك و انباز باشي ، مرا نسزد كه چیزی را بگويم كه حق من  مي

نیست . اگرآن راگفته باشم بیگمان تو از آن آگاهي . تو از راز درون من هم باخبری ، 

رازها و نهانیهايي .  ه یداری بي خبرم ، زيرا تو دانند ولي من از آنچه بر من پنهان مي

من به آنان چیزی نگفته ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده ای. اينكه جز 

خدا را نپرستند كه پروردگار من و پروردگار شما است . من تا آن زمان كه در میان 

مي كه مرا میراندی تنها تو مراقب آنان بوده ام از وضع ايشان اطالع داشته ام ، و هنگا

 و ناظر ايشان بوده ای و تو بر هر چیزی مطلع هستي.  

جرم عقب ماندگیها و ذلت و خواری امت اسالم را به گردن  )ص(در آن روز پیامبر     

 :خود آنها انداخته و فرمايد                           
كند ،  و پیغمبر ) شكوه كنان از كیفیت برخورد مردمان با قرآن ( عرض مي (0)

 . پروردگارا ! قوم من اين قرآن را رها و از آن دوری كرده اند

ديگر اقشار آغاز مي شود . جبرئیل  ه یپیامبران ، محاسب ه یبعد از پايان محاكم     

واز دهد : ای فالن پسر يا دختر فالن در موقف محاكمه مردمان را با صدای بلند آ

. پس اگر از حضور امتناع ورزد ، فرشتگان كشان كشان او را به پشت میز  حاضر شو

 محاكمه مي برند .
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سوء اعمالي كثیـر زاد طـاعـاتـي قلیـل    كیف حالي يا الهي لیس لي خیر العمل 

 إنّه شخـص غريـب مذنـب عبــد ذلیــل        ذنبه ذنب عظیم فاغفــر الذّنب العظیم

  (0)ربّنـا إذ انت قاضٍ والمنادی  جبرئیــــل    هب لنا ملكا كبیرا نجّنـا ممّــا نخــاف  

پروردگارا ! بايد چگونه باشد حال من ، در حالي كه عمل نیكويي ندارم ولیكن » 

)من( كه گناهش گناه اعمال بد و ناروايم فراوان و طاعاتم اندك و ناچیز است . كسي 

بزرگي است ، پس بیامرز گناه بزرگ را ، براستي او) من( فردی غريب و گناهكار و 

 تمانبنده ای خوار و ناتوان است . مارا نعمت بزرگي عطا فرما و از آنچه بیمناكیم ، نجا

 «.ده ، پروردگارا ! درآن دم كه تو قاضي و جبرئیل منادی است

ما منكم االّسيكلمه ربّه یوم القيامه ليس بينه و بينه »  پیامبر )ص( فرمايد:      

كسي از شما نیست مگر اينكه در روز قیامت با خداوند متعال شخصاً   (0)«ترجمان

 پروردگارش كسي مترجم نیست .و سخن خواهد گفت ، در حالي كه میان او 

فيقول:  یدنو احدكم من ربّه حتّی یضع كتفه عليه فيقول: أعملت كذا و كذا ؟» 

نعم . و یقول: أعملت كذا و كذا؟ فيقول : نعم ، فيقرره ثمّ یقول: إنّی سترت 

عليك فی الدنيا و أنا اغفرها لك اليوم ، ثمّ یعطی صحيفه حسناته . و امّاالكافر 

فينادی علی رؤس االشهاد ، هوالء الّذین كذّبوا علی ربّهم أال لعنه اهلل علی 

مؤمنان( آنچنان به پروردگارش نزديك مي شود ) كه يكي از شما ) (1)«.الظالمين 

احساس مي كند( خداوند دستهايش را بر روی كتف های او قرار داده ، پس ) به 

: آيا تو چنین و چنان) گناه و نافرماني ( كردی ؟ پس بنده  آرامي ( به او مي گويد

. بعد از گرفتن  لي: بلي . باز خداوند فرمايد : آيا چنین و چنان كردی؟ گويد : ب گويد

اقرار از او ، پس خداوند متعال فرمايد من در دنیا آنها  ) گناهانت ( را پوشاندم ، امروز 

واز عواقب آن بیمناك بوده هم بر تو مي بخشم ) چون خودت هم آنها را افشا نكردی 

بي شرم  ،اعمال حسنه اش به او اعطا مي شود . اما كفار ) كه در دنیا ه ی( پس نامای

  و حیا بوده اند( در برابر ديدگان تمام مردمان فراخوانده شده و مورد محاكمه قرار 

 مي گیرد ، اينان كساني بوده اند كه به پروردگار خود دروغ بسته اند . پس لعنت 
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 خداوند برستمگران باد.

در روز قیامت در برابرهمگان كافری را مي آورند وبه او گفته مي شود : اگر به     

ازه كره زمین طال مي داشتي آيا حاضر بودی آن را برای آزادی خود بپردازی؟ اند

گويد: آری . به او گفته مي شود در دنیا بسیار آسانتر از اين از تو خواسته شد ، امّا 

 انجام ندادی!
 

 كه گوی سعـادت ز میدان بــری  مده فرصت از دست گر بايــدت    

 سي دست حسرت به دندان گزیفرصت عزيز است چون فوت شود     ب
 

                                  

     (0)   روزی ، هركسي مي آيد و به دفاع از خود برمي خیزد و به هر

ه مي شود و به هیچ كسي فردی پاداش و پادافره آنچه كرده است به تمام و كمال داد

 . ستمي نمي شود

الهي هم همچون  ه یعده ای بر اثر جهالت خود ، چنان مي پندارند كه محكم      

محكمه های دنیوی است كه با رشوه و چرب زباني و سوگند های دروغین و تعريف و 

 تمجید بي جا مي توان خويشتن را از عذاب برحذر داشت ، لذا به اعمال ناروای خود

اقرار نمي نمايند و سوگند ياد مي كنندكه ما از مجرمان نبوده بلكه مصلح و متقي و 

 پرهیزگار بوده ايم . قرآن احوال آنان را چنین بیان مي نمايد:

                                              

        (0)دا . آن روز برای خ گرداند آنان را زنده مي ه یروزی خداوند هم

برند  مي، و گمان خورند امروز برای شما( سوگند ميكه ) سوگند مي خورند همانگونه

…ايشان دروغگويانند ، كه ايشان دارای چیزی ) از هوش و زرنگي( هستند. هان
 

                                        (1) 

پاهايشان  ، و گويند امروز بر دهانهايشان مهر مي نهیم ، و دستهايشان با ما سخن مي

                                                           
           65يس/-3             18جمادله/ -2          111حنل/-1
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    آورده اند گواهي  داده اند و( چیزهايي كه فراچنگ مي ) كارهايي كه انجام ميبر

 . دهند مي

                                       

هنگامي كه در كنار دوزخ گرد آمدند ، گوشها و چشمها و پوستهای ايشان بر  (0)

 …دهند گواهي ميكرده اند ،  كارهايي كه ) در دنیا( مي               

                    ... (0)  گويند :  آنان به پوستهای خود مي

دهند: خداوندی ما را به گفتار در آورده است  چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ پاسخ مي

 …نموده است كه همه چیز را گويا 
 هم زخود هر مجرمي رسوا شود   روز محشر هر نهان پیدا شود     

 لشكر حق مي شود سر مي نهـد   دست بر كافر گواهي مي دهد    
 

 دست گويدمن چنین دزديده ام      لب گويد من چنین بوسیده ام       

 مچشم گويدغمزه كردستم حـرام     گوش گويد چیده ام سوء الكال       
 

 بس دروغ آمد به سرتاپای خويش    چون گواهي مي دهد اعضا زپیش

 پس چنان كن كآن خود بي زبان     باشـد اشهـد گفتن عیـن البیـان
 

 گفته باشد اشهد انـدر نفع و ضــر    تا همه تـن عضوعضوت ای پسر      

 شكن زآنهاكه كردستي به پی توبه  عمرخويش  ه یگرسیه كردی تونام  

 

 لت مساكينفضي
مساكین كساني هستند كه به منظور تأمین مخارج و هزينه های زندگي خود و     

خانواده نهايت سعي و تالش خود را مي نمايند ، امّا چون هزينه ها بیش از در 

 ،آمدشان است ، ايام را در تنگ دستي و فقر سپری مي نمايند اما تن به ذلّت نداده 
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دراز نمي كنند . اينان چون در دنیا صبر پیشه كرده دست نیاز و گدايي بسوی كسي 

و به اجر و پاداش پروردگار خود امید داشته اند، در روز قیامت بر ساير مؤمنان ترجیح 

 دارند.

اللهمّ أحينی مسكيناً و أمتنی مسكيناً و احشرنی فی » پیامبر )ص( فرمود:      

رسول اهلل )ص( ؟ قال: إنّهم : لم یا  زمره المساكين یوم القيامه. فقالت عائشه

یدخلون الجنه قبل أغنيائم بأربعين خریفاً . یا عائشه ال تردّی المسكين و لو 

  (0)«.بشق تمرهٍ یا عایشه أحبّی المساكين وقرّبيهم فإنّ اهلل یقرّبك یوم القيامه 

 ه یپروردگارا ! مرا  در زندگي دنیوی مسكین گردان و مسكین بمیران و در زمر

 : چرا ، ای پیامبر خدا)ص( ؟ فرمود )رض( گفت همحشور فرما . حضرت عايش مساكین

: اينان به مدت چهل سال قبل از اغنیاء مسلمان داخل بهشت مي شوند. ای عائشه ، 

نسبت به مسكین بي توجهي نكن گرچه با دادن نصف خرما هم باشد و ای عائشه 

در روز قیامت از نزديكان و مقربان مساكین را دوست بدار و به آنان نزديك شو . همانا 

 خداوند خواهي بود .

 

 صفت ميزان
میزان به معني سنجیدن و وزن نمودن مي باشد . در روز قیامت بعد از تحويل و      

اعمال ، نیكیها و بديهای هرمؤمن و مجرمي با ترازوی الهي سنجیده مي  ه یرؤيت نام

      امات سعادت را در بهشت دارا شود وهر مؤمني بنا به میزان اعمال صالحش مق

     ، و هر مجرمي بنا به میزان اعمال ناروايش جايگاهش در طبقات دوزخ معین مي شود

 وزن يك اتم و كمتر از آن هم به كسي ظلم نمي شود .  ه یمي شود . و به انداز

                                     

                      (0)  و ما ترازوی عدل و داد را در روز

 ه شود ، و اگر به انداز قیامت خواهیم نهاد ، و اصالً به هیچ كس كمترين ستمي نمي

  و  سازيم ( باشد، آن را حاضر و آماده ميخردلي ) كار نیك يا بدی انجام گرفته هدان
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 ( باشیم. بسنده خواهد بود كه ما حسابرس و حسابگر ) اعمال و اقوال شما انسانها 

                                           

                                (0)   سنجش

حسنات( ترازوی  ه یكف گیرد . پس هر كه ) )ودقیق اعمال( آن روز انجام مي درست

 ه ی. و كسي كه )كفة حسنات او از كف او سنگین شود ، اين چنین كساني رستگارند

، اين چنین كساني به سبب پیوسته انكار كردن آيات ما  سبك شود سیئات( ترازوی او

 . ( خود را از دست داده اند وجود ه ی) سرماي

 «ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل»  ه یاهمیت ايمان به كلم هپیامبر )ص( در بار    

د خداوند متعال در روز قیامت در مقابل ديد همگان كسي را محاكمه مي كن» فرمود: 

جلد و عمل نیكش فقط يك برگ كاغذ مي باشد . به او 99كه اعمال سیئه و بد او  

گفته مي شود : آيا اين همه اعمال ناروا را انكار نمي كني ؟ و آيا نويسندگان اعمال بر 

تو ظلم نكرده اند؟ در جواب گويد : هرگز پروردگارا !  پس به او گفته مي شود : آيا 

: حسنه ای از تو نزد ما است  يد : خیر . خداوند به او فرمايدعذر و اعتراضي داری؟ گو

و ما امروز بر تو ظلم نمي كنیم پس برگ كاغذ بیرون آورده مي شود كه در آن نوشته 

خداوند  () اشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أنّ محمداً عبده و رسولهشده است : 

گويد : پروردگارا ! وزن يك بیاوريد. آن شخص هم  را جل جالله گويد:ترازوی عدل

خداوند فرمايد : به تو ظلم  برگ كاغذ در مقابل اين همه كتاب بزرگ چه بايد باشد؟

 مجلدات اعمال بد در يك كفة ترازو و يك برگ كاغذ هم در ه ینمي شود . پس كلی

مجلدات در مقابل  ه ی. ناگاه بر خالف انتظار همگان هم ديگر قرار داده مي شوده كف

 (0) «نیست “اهلل ”ةگ كاغذ سبك مي گردد ، زيرا هیچ چیز سنگین تر ازكلميك بر

...                                            

           ... (1) مان بیاورند و كارهای شايسته كساني كه به خدا اي 

 گرداند  بكنند ، خداوند بديهای ايشان را بزدايد ، و آنان را به باغهای بهشتي داخل مي
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 كه از زير آن رودبارها جاری است و در آنجا برای همیشه جاودانه مي مانند 

 اعمال نیك كفار و مرتدين چون از روی اخالص و به منظور كسب رضای الهي نبوده 

سوره كهف در اين باره  011فاقد هر گونه ارزش و اعتباری خواهد بود و در آيه  است

 ... مي فرمايد:                             اعمال 

 . مي شويمايشان باطل و هدر مي رود ، و در روز رستاخیز برای ايشان ارزشي قايل ن

توبه كنندگان از كفر و نافرماني و جويندگان حقیقت سرانجام نیكي در انتظار آنان     

خواهد بود :                            

   ... (0)   صالح انجام دهد ،  كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عملمگر

( ايشان  ه ی( و بديها و گناهان ) گذشت ) گناهان چنین كساني را مي بخشد خداوند

 كند. را به خوبیها و نیكیها تبديل مي

 پس از سنجش اعمال و پايان محاكمه و محاسبه مردمان سه گروه مي شوند :     

ا بوده اند برای كفار ، مشركین و منافقین : اينان چون دشمن خدا و دين خد -0

 همیشه در دوزخ معذب خواهند بود .

انبیاء ، صديقین، شهدا و صالحین : اينان كساني بوده اند كه دامان خود را به گناه   -0

نیالوده اند و عمر خود را در تبلیغ و دعوت و عبادت و پرهیزكاری سپری كرده و اهل 

 ای همیشه دربهشت خواهند بود.قیام اللیل بوده اند، اينان دركمال آسايش وآرامش بر

مرتكبین اعمال نیك و بد: كساني اند كه اعمال بد آنان ازنیكیهايشان سنگین تر   -1

بوده است  و بايد به میزان جرمشان در دوزخ حساب پس دهند و پس از آن از دوزخ 

 .(0)خارج خواهند شد 

 

 

 

                                                           
ي ازعلما بر اين است كه اين عدّه درعامل برزخ وصحراي حمشردرعذاب بوده و نظر بعض -2         71فرقان/  -1

 حساب پس خواهند داد
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 قصاص
.  حق مظلوم از ظالمقصاص ؛ عبارت است ازدادن حق به ذی حق ، و گرفتن      

هرگز كسي از حساب آخرت نرهد ، مگر اينكه در دنیا با نفس خود حساب كند و 

گناهان پیش از مرگ توبه  ه یاعمال و اقوال خود را با میزان شرع بسنجد و از هم

و فرايض فوت  كند و به تدارك تقصیرات اقدام نمايد ، و تك تك مظالم را پس دهد

، از  است ساني را كه با دشنام و غیبت مورد تعرض قرار دادهشده را بجا آورد ، و ك

 . آنان حاللیت بطلبد تا آنگاه كه بمیرد بر او فرايض و مظالمي نمانده باشد

رحم اهلل عبداً كانت الخيه عنده مظلمه فی عرضٍ أو مالٍ فجاءه فاستحله » 

حسناته قبل أن یؤخذ و ليس ثمّ دینار و درهم فإن كانت له حسنات اخذ من 

خداوند بیامرزد بنده ای   (0)«.و إن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم 

قبل طلبد  را ، كه حقي از برادرش از  آبرو و مال نزد او است ، پس از او حال لیت مي

از آنكه گرفتار شود و دينار و درهم در آنجا پذيرفته نمي شود . پس اگر حسنات 

 سزای فته مي شود و اگر حسنات هم نداشته باشد ،گر شازحسنات،  داشته باشد

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا »  گناهان شخص مظلوم را عهده دار خواهد شد.

قبل از آنكه مورد محاسبه  خود را مورد محاسبه قرار دهید (0).«وزنوها قبل أن توزنوا

 قرار گیريد بسنجیدآنها) اعمالتان( را قبل از آنكه سنجیده شوند.

 .در روز قیامت بعد از سنجش اعمال نوبت به قصاص مي رسد            

                             

                          (1)  ای پیغمبر( گمان مبر كه (

كنند بي خبر است ) نه بلكه مجازات( آنان را به  خدا از كارهايي كه ستمگران مي

مانند . ) ستمگران  كند كه چشمها در آن ) از هول و هراس( باز مي روزی حوالت مي

 وی ندا دهنده مي شتابند( واز هراس( سرهای خود را باال گرفته و يك راست ) به س

عذاب( فرو بسته نمي شود و دلهايشان) از عقل و فهم و  ه یچشمانشان ) از مشاهد

 گردد. انديشه ( تهي مي          .(4)  آنها را نگاه داريد بايد بازپرسي شوند . 
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اتدرون » حاب فرمود :  پیامبر)صلي اهلل علیه وسلم( درارتباط با قصاص خطاب به اص

من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من ال درهم له و ال متاع . فقال: إنّ المفلس 

من امتی من یأتی یوم القيامه بصالهٍ و صيامٍ و زكاهٍ و یأتی قد شتم هذا و قذف 

هذا و أكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا ، فيعطی هذا من حسناته و 

نيت حسناته قبل أن یقضی ماعليه اخذ من خطایاهم هذا من حسناته فإن ف

آيا مي دانید مفلس كیست؟ گفتند : در    (0)«.فطرحت عليه ثمّ طرح فی النّار 

: همانا  میان ما مفلس كسي است كه پول و سرمايه ای ندارد . پیامبر )ص( فرمود

ا كساني را مفلس امت من كسي است كه روز قیامت با نماز و روزه و زكات مي آيد ، امّ

اذيت كرده و كساني را دشنام داده و مال عده ای را به ناحق پايمال كرده و خون عده 

ای را به ناحق ريخته و عده ای را مورد ضرب و شتم قرار داده است . پس از حسنات 

او به صاحبان حق داده مي شود و اگر حسناتش كافي نبود ، سزای گناه صاحبان حق 

 …و سپس در آتش افكنده مي شود  بر او تحمیل مي شود

ستم بر حیوانات هم مستوجب قصاص است پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( در         

دخلت المرأه النّار من هرّهٍ ربطتها فال هی أطعمتها وال هی » اين باره مي فرمايد: 

زني به سبب زنداني   (0)«.أرسلتها ترمرم من خشاش االرض حتّی ماتت هزالً 

خروج داد تا  ه یگربه ای داخل آتش گرديد ، زيرا نه به او غذا داد و نه اجازكردن 

 غذايي نمايد و از گرسنگي جان داد. ه یازحشرات زمین استفاد

نیكي در حق حیوانات هم مستوجب اجر و پاداش است . پیامبر)ص(  در اين باره      

بئراً فنزل فيها  بينما رجل یمشی بطریقٍ إشتد عليه العطش فوجد» فرمايد:  

فشرب ثمّ خرج فإذا كلب یلهث یأكل الثری من العطش فقال الرّجل: لقد بلغ 

هذا الكلب من العطش مثل الّذی كان بلغ بی ، فنزل البئر فمال خفّه ثمّ امسكه 

بفيه فسقی الكلب فشكر اهلل له فغفر له . قالوا : یا رسول اهلل و إنّ لنا فی 

مردی از مسیری عبور  (1)«.فی كلّ ذات كبدٍ رطبٍ اجر  البهائم اجراً ؟ فقال: نعم

مي كرد و تشنگي به شدت او را آزار مي داد پس چاه آبي يافت و به اندورن چاه رفت 
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و آب نوشید و سپس خارج شد و ديد سگي در اثر شدت تشنگي خاكهای مرطوب را 

بب تشنگي  اكنون اين سگ هم به مانند من به سبي شك  ؛ مي لیسد ، با خود گفت

) كفشش( را پر از آب كرد و با دهان  در عذاب است . پس به اندرون چاه رفت و و خف

او را مورد تقدير  متعال خداوند . دادگرفت و از چاه خارج  شد و سگ تشنه را آب 

. اصحاب پرسیدند: ای پیامبر  گناهانش را مورد مغفرت قرار داد ی همه ،قرار داده 

بت به حیوانات اهلي نیكي مي كنیم اجری داريم ؟ پیامبر )ص( خدا)ص( آيا ما هم نس

 . اجر دارد یفرمود : نیكي كردن درحق هر جاندار

 

 پل صراط
صراط پلي است بر روی دوزخ ، كه بايد همگان از روی آن پل بگذرند . اين پل  »   

ان با توجه برای كفار و مشركین از مو باريكتر و از الماس برنده تر است ، امّا اهل ايم

به میزان تقوا و اخالص خود از روی پل مي گذرند ، پس برخي همچون برق و بعضي 

چو باد و بعضي با سرعت اسب و اشتر و بعضي هم بطريق معمولي و بعضي ديگر به 

سختي مي گذرند. بر روی پل و كناره های آن خارهای آهني قالب مانندی آويزان 

ودن اهل شقاوت مي باشند و هر آنكه گرفتار است كه مأمور به گرفتن و زخمي نم

 . (0)« …شود به عمق دوزخ پرت مي گردد 

دعای پیامبران به هنگام عبور امت خود ) ربّ سلم سلم ( است . پروردگار ! امتم به     

 . سالمت از پل بگذرند و آنها را ياری فرما

نجا منظور راه و صراط از نظر لغوی به معني راه و روش و طريق است و در اي    

روشي است كه انسان را به سرمنزل سعادت و خوشبختي دائمي مي رساند ، 

پروردگارا  «إهدنا الصّراط المستقيم : » همچنانكه در نماز های يومیه مي گوئیم 

مارا به راه راست هدايت فرما.                         

                                (0)  كه  اين راه (

من برايتان بیان كرده ام(  راه مستقیم من است از آن پیروی كنید و از راههای ) 
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رف و( ( پیروی نكنید كه شما را از راه خدا ) منح باطلي كه از آن نهي كرده ام

كند تا  سازد. اينها چیزهايي است كه خداوند شما را بدان توصیه مي پراكنده مي

 پرهیزگار شويد.

آنانكه در صراط مستقیم الهي گام برندارند و طريق بدعت و گمراهي را  بي شك     

بپیمايند در آخرت زيانكار خواهند بود ، بنابراين الزم است در عقايد و راه و روشي كه 

گرفته ايم تجديد نظر نمائیم و ببینیم آيا همان راه و روشي است كه  در پیش

، قطعاً ما را  پیامبر)ص( آورده است يا راه و روشي غیر از آن است ، اگر غیر از آن است

 …بجای رساندن به سرای سعادت به سرای اهل شقاوت خواهد برد

...                 (0)  یني كه دارد خرسند ئهرگروهي از روش و آ

و خوشحال است.             ...(0)   )بیگمان دين ) حق و پسنديده

در پیشگاه خدا اسالم است.                               

          (1)  یني برگزيند ، از او پذيرفته ئو كسي كه غیر از اسالم آ   

 زيانكاران خواهد بود .  ه یشود ، و او در آخرت از زمر نمي

 ورود به دوزخ
و مناظر هولناك و  همگان وارد دوزخ مي گردند ، پس از پايان محاكمه و محاسبه     

  : عذابهای سخت را مشاهده مي نمايند                 

                   (4)  شما ) انسانها بدون  ه یهم

شويد ) مؤمنان برای عبور و ديدن و كافران برای دخول و  استثنا( وارد دوزخ مي

سپس پرهیزگاران را  اين امر حتمي و فرماني است قطعي از پروردگارتان . ماندن(

 سازيم.  دهیم و ستمگران را ذلیالنه در آن رها مي نجات مي

يكي از جنگها هنگامي كه میان سپاه اسالم و كفار جنگ سختي در گرفت و  در    

 بر  گباننیروی دشمن صفوف سپاه اسالم را از هم شكافت ، عكرمه صحابي مجاهد 
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: كیست كه با من پیمان مرگ ببندد. بیش از صد نفر با او پیمان مرگ  آورد و گفت

بستند ، در اين لحظه يكي از همرزمان ، عكرمه را در حال گريه ديد ، تعجب كرد و 

من از بهر  ه یپنداشت از ترس جان مي گريد. علت را جويا شد. عكرمه گفت : گري

آن است كه در راه خدا و دفع خطر از سپاه  ه یتجان نیست ، جان مرا كي شايس

  آن لحظه ام كه فرمايد :  ه یاسالم  فدا شود . من در انديش      كسي

نیست از شما مگر اينكه به دوزخ در آيد .  به يقین مي دانم كه جزو واردين به دوزخ 

 رم خود از دوزخ خارج مي سازد يا نه !؟ هستم امّا نمي دانم آيا خداوند مرا به فضل و ك

پروردگارا ! دلهای مارا از پلیديها پاك گردان  و از انديشه های باطل دنیوی برحذر   

احساس  گردان و توفیق عبوديت عنايت فرما تا سیرابدار . و از ايمان و اخالص 

  .ما بفرماعظمت از دست داده را باز يابیم و سرای سعادت را نصیب  مسئولیت كرده و

 روز فصل و جدایی
چون تاكنون در كلیة مراحل همگان باهم بوده و تا اندازه ای وضع و حال مشابه      

و از احوال يكديگر با خبر بوده و همچنین به سبب احساس وجود  اند يگديگر داشته

 لّانبیاء درمیان خود امیدوار بوده اند ،  پس از ورود به دوزخ فرمان خداوند متعال دا

بر جدايي نیكوكاران از بدكاران بر مردمان قرائت مي شود . راستي بايد گناهكاران در 

:  آندم چه حالي داشته باشند هنگامي كه امر مي شود                  

            (0) جدا و بدور  ( مروز ) از مؤمنانای بزهكاران ا

    با چشمان خود  …شد شويد. اين همان دوزخي است كه به شما وعده داده مي

مي بینند كاروان مؤمنان دسته دسته بسوی بهشت رهسپار مي شوند و آنها را در 

ق و جدايي بگريند يا بر امیان شعله های سوزان آتش رها مي كنند آيا بر درد فر

   …عذاب سخت دوزخ                    

                                    

          (0)  ( در آن روز ستمكار هر دو دست خويش را
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: ای كاش با رسول خدا راه )  گويد گزد و مي ( به دندان مي از شدت حسرت و ندامت

گرفتم . بعد از آنكه  گزيدم . ای كاش من فالني را به دوستي نمي ( برمي بهشت را

گمراه ) و از حق منحرف و قرآن ) برای بیداری و آگاهي( به دستم رسیده بود ، مرا 

 سازد  منصرف( كرد .) آری ، اين چنین( شیطان انسان را خوار  خوار مي

 شفاعت
،  بعد از آنكه فرمان خداوند متعال دال بر جدايي نیكوكاران از بدكاران صادر گرديد   

نیكوكاران از دوزخ خارج شده و راهي بهشت مي شوند . امّا بدكاران در میان شعله 

ود و آتش با دلي پر آه و حسرت و نگاههای غمگین و اشكهای خونین به آنها های د

خیره شده و نعره زنان دوستان و آشنايان را به كمك مي طلبند و در پي آنها روان 

  …مي شوند ، امّا با گرزهای گران برگردانده مي شوند 

الرّاحمین  از آنجائیكه رحمت خداوند بر خشم و غضبش سبقت دارد و او ارحم     

است ، رحمتش شامل حال مؤمنان گناهكار شده و به انبیاء و صديقین و علماء و 

شهداء كه در دنیا برای تبلیغ اسالم و اجرای احكام دين خدا متحمل رنج و مشقات 

شفاعت مي دهد . پس دعای  ه یآنها ، اجاز ه یبسیاری شده اند، و به منظور علودرج

منین گناهكار شده و با اجازه خداوند متعال از آتش نجات خیرآنها شامل عده ای از مؤ

 .مي يابند 

                                      

  (0) بدانند(  كنند مگر برای آن كسي كه ) و آنان هر گز برای كسي شفاعت نمي

شفاعت او را داده است . به خاطر همین معرفت و  ه یخدا از او خشنود است و) اجاز

 آگاهي ( همیشه از خوف )مقام كبريايي( خدا ترسان و هراسانند.

در روز قیامت سه  (0)«.ماء ثمّ الشّهداءلیشفع یوم القيامه ثالثه ، االنبياء ثمّ الع» 

 لما و پس از آنان شهدا .: پیامبران سپس ع گروه شفاعت كنند

عن انس )رض( قال : قال رسول اهلل )ص( : لكلّ نبیٍ دعوه قد دعاها المته، و » 

انس)رض( گويد : پیامبر )ص( فرمود :   (1)« .انیّ اختبأت دعوتی شفاعه المتی 

                                                           
 رواه خباري و مسلم         -3رواه ابن ماجه         -2         28انبياء/ -1



  87 

برای هر پیامبر دعايي است كه در حق امتش دعا كرده است و من دعايم را به تاخیر 

 را شفاعت برای امتم قرار داده ام .  انداخته و آن

خالص من قبل ” ال اله اال اهلل “ اسعد الناس بشفاعتی یوم القيامه من قال » 

خوشبخت ترين مردم كه روز قیامت شفاعتم شامل حالش مي شود   (0)«. نفسه 

 گفته باشد .” ال اله اال اهلل “ كسي است كه با يقین قلبي و اخالص كامل 

  

 نسبت به موحدین كرم خداوند
بعد از آنكه پیامبران ، صديقین ، علماء و شهداء با اذن پروردگار در حد ی كه خداوند 

متعال برايشان مقرر نموده بود برای مؤمنین مجرم شفاعت نمودند خداوند متعال هم 

 خود به فرشتگان امر مي فرمايد:  ه یبنا به رحمت واسع

 ه یگفته و به انداز“  ال اله اال اهلل ” د كه در دنیادر دوزخ بنگريد هر كه را يافتی     

یخرج من »  جو ايمان در قلبش موجود بود ، او را از آتش دوزخ برهانید  ی يك دانه

هر آنكه به    (0)«…النّار من قال ال اله اال اهلل وفی قلبه وزن شعيره من ایمان 

 …شود آتش خارج مي جوی ايمان در قلبش موجود باشد از ه یوزن دان ه یانداز

 

 آخرین فرد  ه یمحاكم
آخرين كسي كه در صحرای محشر محاكمه مي شود ، فرد مجرمي است كه      

اعمال ناروايش او را  اهل دوزخ مي گرداند ، پس بسوی آتش دوزخ رانده مي شود ، و 

چون هر چه نزديكتر مي رود گرما و حراتش بیشتر او را عذاب مي دهد ،  تا اينكه 

   ايي مي رسد كه ديگر تحمل آن بر او بسیار دشوار مي شود ، پس مي ايستد و بج

 مي گويد :

پروردگارا ! گرما و حرات دوزخ مرا گداخت بر من رحم كن و از خطاهايم در گذر ، نه 

توانايي پیش رفتن دارم نه تحمل اين همه عذاب را دارم ، بر من رحم كن و جز من 
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مدتها در همان جا و در  …حال خود مي گريد  ، و بر كس ديگری باقي نمانده

همانحال باقي مي ماند و همچنان با گريه و زاری از خداوند مي خواهد او را از آتش 

 …دوزخ بر حذر دارد 

خداوند متعال مي فرمايد : اگر تو را از آتش برهانم ، عهد مي كني كه هرگز چیز 

: پروردگارا، اگر مرا از آتش  ديگری طلب نكني؟   آن فرد در كمال خوشحالي گويد

خداوند متعال  …دوزخ نجات دهي ديگر نعمتي باالتر از اين چیست كه از تو بخواهم 

با اخذ تعهد او را از آتش دوزخ معاف مي گرداند و سالهای سال او در نزديك دوزخ و 

 بدور از عذاب باقي مي ماند . تا اينكه عهد و پیمان را فراموش مي كند و دست سوی

از دوزخ دور ، و نزديك  آسمان باال برده و ازخداوند مي خواهد فقط به او اجازه دهد

خداوند متعال عهد و پیمانش را به او يادآور مي شود ، امّا او همچنان  …بهشت باشد 

   دعا مي كند. خداوند هم باز با اخذ تعهد كه ديگر چیزی طلب ننمايد به او اجازه 

ود . پس او به بهشت نزديك شده و نعمت های جاويد مي دهد تا باب الجنه پیش ر

آن را مي نگرد ، امّا بنا به تعهدی كه سپرده است بناچار سالها سكوت اختیار مي كند 

. پس از مدتي مجدداً دست به دعا بر مي دارد و از خداوند مي خواهد كه او را به 

شود ، امّا او همچنان  بهشت شاد گرداند . خداوند عهد و پیمانش را به او يادآور مي

لحظه ای از دعا و نیايش غافل نمي شود تا اينكه خداوند متعال دعايش را مي پذيرد و 

 خطاب به او مي گويد : هر آنچه مي خواهي تمنا كن ، عطا مي شود . پس خداوند 

…مي فرمايد آنچه خواستي دوبرابر آن برای تو و به بهشت داخل شو 
آرزوهای    (0)

     …ايان نمي پذيرند مگر در بهشت آدمي هرگز پ

 

 رؤیت خداوند متعال
هل نری ربّنا ؟ قال : نعم . هل تتمارون فی » اصحاب از پیامبر )ص( پرسیدند : 

رؤیه الشّمس و القمر ليله البدر؟ قلنا : ال . قال : كذلك ال تمارون فی رؤیه 

م ؟ پیامبر )ص( فرمود : آيا ما ) در روز قیامت ( پروردگارمان را مي بینی (0)«.ربّكم
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بلي. آيا شما در رؤيت خورشید و ماه شب چهارده شكي داريد ؟ گفتیم: خیر . فرمود : 

 رؤيت خداوند متعال بخود شك راه ندهید. ه یپس همچنان هم در بار

:  در اين باره آمده است قیامت  هسور 00-01در آيات                 

       به پروردگار خود مي نگرند. در آن روز چهره هايي شاداب و شادانند . 

إذا دخل أهل الجنه الجنه و اهل النّار النّار ، نادی »  :پیامبر )ص( فرمود      

منادی یا اهل الجنه إنّ لكم عند اهلل موعوداً یرید أن ینجزكموه . قالوا : ما هذا 

یثقل موازیننا و یبيض وجوهنا و أدخلنا الجنه و یجرنا من النّار ؟ الموعود ؟ ألم 

قال: فيرفع الحجاب و ینظرون الی وجه اهلل عزوجلّ ، فما أعطوا شيئاً أحبّ 

هنگامي كه اهل بهشت به بهشت و اهل دوزخ به دوزخ    (0)«.اليهم من النّظر اليه 

نزد خداوند متعال وعده ای است مي روند ، منادی آواز دهد : ای اهل بهشت ، شما را 

آن را در حق شما بجای آورد . گويند: آن وعده چیست : مگر نه  كه حال اراده دارد

و ما را به بهشت  ،مارا سفید  رويهایاينكه ترازوهای حسنات ما را سنگین كرد و 

   : پس پرده ها كنار پیامبر )ص( فرمايد داخل گرداند و از آتش دوزخ نجات داد ؟ 

ند و مؤمنین ذات باری تعالي را مشاهده مي كنند ، در آن حال چنان احساس مي رو

 مي نمايند كه نعمتي محبوبتر از رؤيت خداوند متعال به آنها عطا نشده است . 

     

 ما را بهشت بهر لقای تو درخور است   

 بي پرتو جمال تو جنت محقر است                                       
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 ورود نيكو كاران به بهشت
 

بعد از ديدار از دوزخ ، نیكوكاران در كمال مسرت و شادی بسوی بهشت رهسپار      

سپس حضرت محمد  مي شوند ، چون به در  بهشت مي رسند درها را بسته مي يابند ،

مبر )ص( )ص( را از میان خود برای شفاعت و گشودن درها انتخاب مي نمايند ، پیا

درهای بهشت را به صدا در مي آورد . پرسیده مي شود : كیست؟ گويد: منم ، محمد . 

  (0)پس درها گشوده مي شوند .

                                       

                                     

                                   (0)  

ان مي پرهیزند ، گروه گروه به سوی بهشت وكساني كه از ) خشم و عذاب( پروردگارش

به  ، بهشتي كه درهای آن ) رسند شوند تا بدانگاه كه به بهشت مي رهنمود مي

گويند: درودتان باد .  ( باز است . بدين هنگام نگهبانان بهشت بديشان مي رويشان

خوب بوده ايد و به نیكي زيسته ايد پس خوش باشید و داخل بهشت شويد و جاودانه 

ومي گويند : سپاس و ستايش خداوندی را سزا است كه با ما به وعدة  …درآن بمانید

( را از آن  ما نموده است تا در هرجايي از بهشت  خويش وفا كرد و سرزمین ) بهشت

بخواهیم منزل گزينیم و بسر بريم ، پاداش عمل كنندگان ) به دستورات پروردگار( 

…چه خوب و جالب است 
 

للجنه ثمانيه أبواب فمن  …» :  درهای بهشت فرمود ه یص( در بارپیامبر )     

لوه ،و من كان من اهل الصّيام دعی من لوه دعی من باب الصّكان من أهل الصّ
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باب الصّيام و هو باب الرّیان ، و من كان من اهل الصّدقه دعی من باب الصّدقه 

ت هشت در دارد پس بهش  (0)«.، و من كان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد 

هر كس كه از اهل نماز بوده باشد برای دخول به بهشت از باب الصّلوه فرا خوانده 

شود. و هر كس از اهل روزه باشد از باب روزه كه باب الريان نام دارد فرا خوانده مي 

شود . و هركس از اهل زكات و صدقه باشد از باب صدقه فرا خوانده شود. و هر كس از 

 باشد از باب جهاد فرا خوانده شود . اهل جهاد 

درهای بهشت فرا خوانده مي شود ؟  ه یحضرت ابوبكر )رض( پرسید : آيا كسي از هم

.آری و امیدوارم «نعم و أرجوأن تكون منهم :» پیامبر)صلي اهلل علیه وسلم(  فرمود 

 . درهای بهشت فرا خوانده مي شوند ه یباشي كه ازهم يآن كسان ه یتو از جمل

اعددت لعبادی الصّالحين ماال عين رأت و » عن النّبی ) ص( قال اهلل تعالی:       

له ما اطلعكم عليه ، ثمّ قرأ: فال  راًال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر ذخ

برای بندگان   (0). «ون لتعلم نفس ما اخفی لهم من قره اعين جزاء بما كانوا یعم

ه هیچ چشمي نديده و هیچ گوشي وصفش نشنیده نیكوكارم نعمتهايي مهیّا كرده ام ك

و هیچ قلبي تصورش نكرده است ، برای او ذخیره و مهیا شده است و شما بر آن 

هیچكس نمي داند دربرابر كارهايي “آگاهي نداريد .پس پیامبر اين آيه را تالوت كرد: 

يشان دهند ، چه چیزهای شادی آفرين و مسرت بخشي برای ا كه ) مؤمنان( انجام مي

 ) تدارك ديده( شده است.  ذخیره

عرض علیّ اوّل ثالثه »  پیامبر )ص( در وصف واردين به بهشت فرمود :     

یدخلون الجنه : شهيد ، و عفيف متعفف ، و عبد احسن عباده اهلل و نصح 

سه گروه از اولین كساني كه به بهشت وارد مي شوند به من نمايانده   (1)«لمواليه 

آن سه گروه ( شهدا ، و پاكدامنان  و بندگاني هستند كه به نیكي شدند ) ديدم 

 خداوند را عبوديت نموده و ديگران را ارشاد و راهنمايي كرده اند . 

...                           ..(4)   فرشتگان 
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ريك و شاد باش ( پذيرايشان مي گردند )و استقبالشان مي شتابند و برای تب به 

 بديشان مي گويند:( اين همان روز است كه به شما وعده داده مي شد. 

 بیشتر اينها كساني بوده اند كه در دنیا هم فرشتگان را مالقات كرده اند :      

                                      

                                            

نه كساني كه مي گويند : پروردگار ما تنها خدااست ، و سپس )بر بندگي خالصا (0) ...

خداوند(پابرجا و ماندگار مي مانند ، فرشتگان به پیش ايشان مي آيند ) و بدانان مژده 

مي دهند ( كه نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به بهشتي كه به شما 

 وعده داده مي شد. 

 

 درجات بهشت 
 

                                    

                               ....(0) 

مسلماناني كه ) در خانه ( مي نشینند با مسلماناني برابر نیستند كه با مال و جانشان ، 

راه يزدان جهاد مي كنند خداوند مرتبه ی وااليي را نصیب مجاهدان كرده است كه  در

 باالتر از درجه ی خانه نشینان است .

إنّ فی الجنه مائه درجه اعده اهلل للمجاهدین فی سبيل اهلل ، بين الدّرجتين » 

جود در بهشت صد درجه ) از نظر مقام و منزلت ( و  (1)«. كما بين السّماء و االرض 

دارد كه خداوند ) درجات باالتر را ( برای جهادگران آماده كرده است و فاصله میان هر 

 دو درجه همچون فاصله بین آسمان و زمین است .  

 

                                                           
 رواه خباري           -3          95نساء/ -2        31-31فصلت/ -1
 



 94 

 حوضهای بهشت
مؤمنین كه مراحل بسیار سخت و جانكاه صحرای محشر و مراحل بعد از آن را       

ده اند ، آنچنان خسته و تشنه اند كه پشت سر نهاده و مسافت بسیار زيادی را طي كر

بسیار بزرگ حوض المورود و  ه یبه محض ورود به بهشت همگان دراطراف چشم

گرد هم ، هر امت در صف های منظم پشت سر پیامبران خود  انشعابهای فراوان آن و

        مي آيند . 

حوضاً و إنّهم إنّ لكلّ نبيّاً : » پیامبر )ص( دربارة حوض المورود مي فرمايد     

همانا برای هر  (0)«.یتباهون ایّهم اكثر وارده و إنّی ارجو أنا أكون أكثرهم وارده 

پیامبری حوضي است و پیامبران در آن حال به كثرت پیروان خود افتخار مي كنند ، 

 …و امیدوارم كه اكثر واردين به حوض المورود از پیروان من باشند

من  (0)«.علیّ شرب و من شرب لم یظمأ ابداً  أنا فرطكم علی الحوض من مرّ» 

در كنار حوض راهنمای شما هستم ، هر آنكه از كنارم بگذرد از آن مي نوشد و هر كه 

 از آن بنوشد هرگز تشنه نمي شود .

حوضی مسيره شهرٍ ماءه ابيض من اللبن و احلی من العسل و ریحه اطيب » 

حوض من  (1)«.ه فال یظمأ ابداً من المسك و كيزانه كنجوم السّماء من شرب من

مسافت يك ماه راه است ؟ آبش سفیدتر از شیر ، شیرين تر از عسل و نسیمش 

خوشبوتر از مشك و لیوانهايش همچون ستارگان آسمانند ، هر آنكه از آب آن بنوشد 

 هرگز تشنه نمي شود .

اوّل » :  اولین وارد شوندگان به حوض فرمود ه یپیامبر اسالم )ص( در بار       

النّاس وروداً عليه فقراء المهاجرین الشّعث رؤسا الدّنس ثياباً الّذین ال ینكحون 

اولین كساني كه بر حوض وارد مي     (4)«.المتنعمات و ال تفتح لهم ابواب السّدد 

شوند فقرا و مساكین  مهاجرين هستند ، آنانكه بر اثر فقر موهای سرشان ژولیده و 

  از همسران زيبا محروم و درهای امراء بر روی آنها بسته بوده است لباسهايشان كهنه و
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هنگامي كه عمر ابن عبد العزيز)رض( اين حديث را شنید ، گريست و در عزا      

نشست و گفت : لیكن من ، زن زيبا را به همسری برگزيده و در  امیری بر رويم گشوده 

با خدای خود پیمان مي بندم كه از تنعمات شده و بهترين لباسها را دارم ، امّا از امروز 

 دنیای فاني دست بردارم و از اين پس لباسهای فاخر و گرانبها نپوشم .

« …إنا اعطیناك الكوثر » از ديگر حوضها ، حوض كوثر است . هنگامي كه سوره     

نازل شد ، آن حضرت)صلي اهلل علیه وسلم( بر اصحاب تالوت كرد و فرمود : مي دانید 

الكوثر نهر فی :  » و رسولش داناترند ، فرمود  ثر چیست ؟ ياران گفتند : خداكو

الجنه حافتاه من ذهب و مجراه علی الدّر والياقوت و تربته اطيب من المسك 

نهری است   (0)«.و ماءه احلی من العسل و ابيض من الثّلج و آنيته عدد الكواكب 

از در و ياقوت است و خاكش خوشبوتر ، كه كناره های آن از طال و مجرايش در بهشت

 . از مشك و آبش سفیدتر از برف و تگرگ و قدحهايش به تعداد ستارگان آسمانند

 كاخها و اتاقهای بهشت
بعد از آنكه مؤمنین از حوضهای انبیاء ) علیهم الصاّله و السّالم( آب شیرين و گوارا      

های خود در بهشت رهسپار نوشیدند و لحظاتي استراحت كردند ، پس بسوی منزل 

 مي شوند . پیامبر)ص(در اين باره مي فرمايد:

فوالّذی نفس محمد بيده الحدهم أهدی بمنزله فی الجنه منه بمنزله فی » 

قدرت اواست هر كس از آنان  ه یقبض قسم به كسي كه جان محمددر (0).«الدنيا 

 دنیوی خود مي شناسد . ه یازخان بهتررا  بهشتي خود ی خانه

خداوند در اين باره مي فرمايد:                                  

                              (1)  و اما كساني كه از

د ، آنان ) در بهشت( دارای قصرها و كاخهايي هستند ) عذاب( پروردگارشان بپرهیزن

كه باالی يكديگر ساخته شده اند و در زير آنها رودبارها جاری است اين وعده را خدا 

 كند.  مي دهد و خدا خالف وعده نمي
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                    ...(4)  كساني كه ايمان آورده 

  دهیم مي يشان را در كاخهای عظیم بهشت جایكارهای شايسته انجام داده باشند او 

یا رسول اهلل )ص( الجنه ما بناءها » ابوهريره )رض( گويد از پیامبر )ص( پرسیدم : 

؟ قال : لبنه من فضه و لبنه من ذهب و مالطها المسك االذفر و حصباءها 

و تربتها الزعفران من دخلها ینعم و ال یبوس و یخلد و ال  اللؤلؤ والياقوت

( مصالح غرفه صای پیامبرخدا ) (0). «یموت و ال یبلی ثيابهم و ال یفنی شبابهم

های بهشتي ازچیست ؟ فرمود: آجری از نقره  و آجری از طال و مالط آن از مشك  

هركس داخل اتاقها زرد و سنگهايش از مرواريد و ياقوت و خاكش از زعفران است ، 

شود از نعمتهای بسیار برخوردار مي شود و هرگز بیمار نمي شود و هر گز نمي میرد و 

 لباسهايش كهنه نمي شود و هرگز جوانیش را از دست نمي دهد . 

إنّ فی الجنه لغرفاً یری ظهورها من » :  پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( فرمود      

قام اليه أعرابی فقال : لمن هی یا رسول اهلل )ص( بطونها و بطونها من ظهورها ف

؟ قال: هی لمن أفشی السّالم و أطعم الطّعام و أدام الصّيام و صلی هلل بالليل و 

همانا در بهشت غرفه هايي است كه از بیرون درون آنها ديده شود و  (0)«.النّاس نيام

ت و گفت : ای رسول خدا از درون بیرون آنها ديده شود . مردی از اعراب باديه برخاس

)ص( اين غرفه ها برای چه كسي است؟ فرمود: برای آن كس كه همگان را سالم كند 

و مساكین را طعام دهد و پیوسته روزه بدارد و هنگامي كه مردم در خوابند او نماز 

بگزارد. جابر گويد: گفتم ، ای رسول خدا)صلي اهلل علیه وسلم( چه كسي طاقت آن را 

 ود: دارد ؟ فرم

امتی تطيق ذلك ، و سأخبركم عن ذلك ، من لقی اخاه فسلّم عليه او ردّه » 

عليه فقد أفشی السّالم و من أطعم أهله و عياله من الطّعام حتّی یشبعهم فقد 

أطعم الطّعام و من صام شهر رمضان و من كلّ شهرٍ ثالثه أیام فقد أدام الصّيام ، 

لی الغداه فی الجماعه فقد صلی و من صلی العشاء االخره فی جماعه و ص

امت من طاقت آن را   (3)«.بالليل و النّاس نيام یعنی اليهود و النّصاری و المجوس
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دارد ، و از چگونگي آن شما را آگاه خواهم كرد ، هركس برادر دينیش را مالقات كرد 

ه و به او سالم كرد يا جواب سالمش داد ، همگان را سالم كرده و هركس اهل خانواد

خود را طعام دهد تا سیر شوند ، اطعام كرد. و هركس ماه رمضان روزه داشت و از هر 

ماه، سه روز ، روزه داشت ، پیوسته روزه داشته است . و هر كس نماز عشا و صبح به 

جماعت بگزارد ، شب نماز گزارده و مردمان خفته بوده اند يعني ؛ جهود و ترسايان و 

 .مجوسیان در خواب بوده اند 

إنّ اهل الجنه ليتراءون اهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر فی » 

اهل بهشت ، اهل غرفه ها را كه   (0)«االفق من المشرق و المغرب ، لتفاضل بينهم 

رونده  را در افق شرقي يا   ه یدر فوق آنها قرار دارند چنان مي بینند كه شما ستار

 سبت سايرين بدان اندازه است .غربي مي بینید ، فضیلت آنان به ن

هوای بهشت معتدل است :                       

                   (0)   ، و در برابر صبری كه نموده اند

كند.  در بهشت بر تختهای زيبا  ابريشمین را پاداششان مي ه یخداوند بهشت و جام

  …كنند و نه )گرمای ( آفتابي و نه سوز سرمائي در آنجا مي يابند  و مجلل تكیه مي

                              (1)  

، و بهشتي بشتابید و بر  و) با انجام اعمال شايسته( به سوی آمرزش پروردگارتان

ای( آسمانها و زمین است ) و چنین نهپای آن ) همچون نهپهمديگر پیشي گیريد كه 

 چیز با ارزشي ( برای پرهیزگاران تهیه ديده شده است. 

 نهرهای بهشت
سفیدتر و از عسل شیرين تر است  در بهشت نهرهايي جاری است كه آب آن از شیر   

 و بهشتیان نه برای رفع تشنگي بلكه برای برخورداری از لذت بیشتر از آن مي نوشند.

                                         

                              ... (1)   وصف بهشتي
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كه به پرهیزگاران وعده داده شده است ) چنین است كه( در آن رودبارهايي از آبي ) 

، و رودبارهايي از شیری است كه زالل و خالص ( است كه گنديده و بدبو نگشته است 

آن متغیر نشده است ، و رودبارهايي از شرابي است كه سراپا لذت برای  ه یطعم و مز

، ودرآنجا آنان  نوشندگان است ، و رودبارهايي ازعسلي است كه خالص و پالوده است

       …هرگونه میوه ای دارند  

                                    

                   (0) اران كصفت بهشتي كه به پرهیز

وعده داده شده است ) اين است كه( رودخانه ها و جويبارها در زير) درختان( آن 

ی است . میوه و نعمتش همیشگي و سايه اش دائمي است . اين سرانجام كساني جار

  . ارند وسرانجام كافران آتش ) دوزخ( استكاست كه پرهیز

إنّ فی الجنه بحرالماء و بحر العسل و بحر :  » پیامبر )ص( در اين باره فرمود     

ريای آب و دريای .  در بهشت د(0) «اللبن و بحر الخمر ثمّ تشقق االنهار بعد  

 عسل و دريای شیر و دريای شراب جاری است كه از آنها نهرها منشعب مي شوند .

 درختان و ميوه های بهشت
نعمت های ديگری كه خداوند در كنار كاخهای مجلل بهشت برای نیكو كاران      

مهیا كرده است ، درختان سرسبز و بلند با تنه های طاليي و میوه های شیرين و 

وع و لذتبخشي است كه در كنار آنها سبزه زار ها و گلستانهايي است با گلهای رنگا متن

رنگ و رياحین خوشبو و عطر آگین بهشتي و باغ و بوستانهای زيبايي است كه در 

كنار آنها نهرها و جويبارهايي روان و جاری است كه اين زيبايي و دلربايي را پرندگان 

اران در كمال مسرت و شادماني  با گپرهیز …خوش آواز بهشتي كامل مي كنند 

همسران خود بسوی بوستانها روان مي شوند و در حالي كه آواز پرندگان و صدای 

درختان معطر بهشتي بر روی  ه یجويبار و آبشارها آنها را به وجد مي آورد درساي

میوه مبلهای ابريشمي و زرين به اتفاق هم میوه و شراب به همديگر تعارف مي كنند ، 
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هايي كه نه زحمت چیدن دارند و نه زحمت پوست كندن ، تنها كافي است به آنها 

         درختان جدا شده و در ظرفهای زرين روی میزها قرار ه یاشاره شود از شاخ

 مي گیرند كه خوردن آنها موجب افزايش سرور و شادماني آنها مي شود . 

            (1)   هركس كه ازمقام پروردگارخود بترسد،باغهايي

 . )در بهشت ( دارد

                  (0)   درآنجا میوه های فراوان و جوراجوری است

 …كنید خوريد و استفاده مي كه از آنها مي

             (1)  ، انواع میوه ها و از جمله خرما  در آن باغهای بهشت

 . و انار است

                               

                                (4)   سمت

راستیها ، چه سمت راستیهايي ، در ) ساية درخت( سدر بي خار آرمیده اند . و در 

برند كه میوه هايش روی هم رديف و چین چین  درختان موزی بسر مي ه یساي

د( . و افتاده است . و در میان ساية های فراوان و گسترده و كشیده ) خوش و آسوده ان

شود  دركنار آبشارها و آبهای روان و در میان میوه های فراوان هستند كه نه تمام مي

 . گردد و نه منع مي

                          (1)  ه یو اما اگر از زمر 

حت و آسايش و گلهای خوشبو و بهشت پر او را ی پیشگامان مقرب باشد .پس بهره

 . نعمت است

                                     

                    (1)  اران در زير سايه ها و چشمه پرهیزگ

                                                           
 42-44مرسالت/ -6  88-89واقعه/-5   27-33واقعه/ -4   68الرمحن/ -3  73زخرف/  -2   46الرمحن/ -1
 



 111 

      . و در میان میوه هايي كه بخواهند و آرزو كنند . در برابر كارهايي كه  سارانند

 د ، خوش بخوريد و خوش بنوشید و گورا باد. ما اينگونه به نیكوكاران يكرده ا مي

 .    دهیم پاداش مي

الرّاكب فی ظلها مائه إنّ فی الجنّه شجره یسير: »  پیامبر اكرم )ص( فرمود     

همانا در بهشت درختي است كه اگر سواركار تیزرو صد سال در   (0)«.عام ال یقطعها 

 زير سايه های آن براند سايه اش تمام نمي شود .

 اوصاف اهل بهشت
آنان شاد و شاداب و در  ه یمؤمنان در حالي به بهشت وارد مي شوند كه هم     

شند و آنانكه در دنیا بعضي اوصاف و ويژگیهای خاص سال مي با 11تا  11سنین بین 

 ه ی، هم رواني و جسماني و اخالقي نامطلوب داشته اند با داخل شدن به بهشت

ضعف ها بر طرف شده و در كمال سالمتي جسمي و روحي و كمال اخالقي به بهشت 

 پروردگار وارد مي شوند .

                                  

                                (0).  

برند . و كینه  بسر مي بیگمان پرهیزگارن در میان باغها و چشمه ساران ) بهشت(

ی ، و برادرانه بر تختها رويارو توزی و دشمنانگي را از سینه هايشان بیرون مي كشیم

  گردندینم ، و از آنجا بیرون رسد در آنجا خستگي و رنجي بديشان نميهم مي نشینند.

                                  

                                 (1)  بهشتیان در

، و شادانند آنان و همسرانشان در زير سايه های  چنین روزی ، سخت سرگرم خوشي

تها تكیه زده اند . برای آنان در بهشت ، میوه های لذت بخش و پر و فراغ ، بر تخ

، و هر چه بخواهند در اختیار ايشان خواهد بود . و از سوی پروردگار  فراواني است

…شود  مهربان ، بديشان درود و تهنیت گفته مي
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                               (4).   

روزی مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد ) در هنگام حركت بسوی بهشت( نور  

سمت راستشان در تاللؤ و درخشش است ) و فرشتگان ايشان ، پیشاپیش آنان و در 

آيید كه در زير آن ،  : ( مژده باد كه امروز به بهشتي در مي گويند بديشان مي

. و پیروزی بزرگ و  بريد و مي مانید رودبارها جاری است و جاودانه در آن بسر مي

 رستگاری سترگ، اين است . 

 

                                   (0)          

) فرشتگان بديشان گويند : ( به سالمت وارد بهشت شويد ... امروز ، روز جاودانگي 

است . هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست ، و افزون بر آن نزد ما نعمتهای 

 ه هرگز به فكر انساني نرسیده و به دل كسي نگذشته است ( . ديگری وجود دارد ) ك

اهل الجنّه جرد مرد :  » اوصاف اهل بهشت مي فرمايد  ه یپیامبر)ص(  در بار     

بدن اهل بهشت صاف و بدون مو  و   (0)« .كحل ال یفنی شبابهم و ال تبلی ثيابهم 

ي رود و لباسهايشان كهنه چشمان آنها درشت وسیاه است ، هرگز جوانیشان از بین نم

 نمي شود .

 

من مات من اهل الجنّه من صغيرٍ و كبيرٍ یردون ابناء ثالثين فی الجنّه ال » 

هر آن كس از اهل بهشت خردسال و سالخورده مرده باشد   (1)«.یزیدون عليها ابداً 

 ، در بهشت جواني سي ساله خواهد شد و هر گز به عمرش افزوده نمي شود .

 

وّل زمره یدخلون الجنّه علی صوره القمر ليله البدر ، والّذین یلونهم علی إنّ ا» 

اشدّ كوكب دریّ فی السّماء اضاءه ال یبولون و ال ینغوّطون و ال یمتخطون وال 
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یتفلون امشاطهم الذّهب و رشحهم المسك و مجامرهم االلوّه و ازواجهم 

م آدم ستون ذراعاً الحورالعين اخالقهم علی خلق رجل واحد علی صوره ابيه

فی السماء و لكلّ واحدٍ منهم زوجتان یری مخّ ساقهما من وراء اللّحم و من 

الحسن ال اختالف بينهم و ال تباغض قلوبهم قلب واحد یسبحون اهلل بكره و 

   (0)«.عشيّاً 

به تاكید اوّلین گروهي كه به بهشت وارد مي شوند )چهره هايشان( همچون ماه شب 

خشد و آنانكه از پس آنها وارد مي شوند همچون ستاره دری در آسمان چهارده مي در

پرتو افشاني مي كنند .آنان نه ادرار دارند و نه نیاز به قضای حاجت و نه احتیاج به 

شان از سر شانه های ، پاك كردن بیني دارند و نه آب دهانشان را بیرون مي اندازند

خوشبو است و همچون عود  و بوی دهنشانبوی عرقشان همچون مشك  ،طال 

، و همسرانشان است  سانهمهمسرانشان زنان سیاه چشم بهشتي و خوی و خلقشان 

قد ها بلند همچون پدرشان آدم )علیه السّالم( حدود شصت ذراع مي باشد . هريك از 

آنان دو همسر دارند كه به سبب شدت لطافت و جمال از وراء گوشت و ماهیچه 

نمايان است . در میان آنان اختالف و كینه و كدورت وجود  هايشان، استخوانهايشان

ندارد و دلهايشان همچون قلب واحدی است و در سحرگاهان و شامگاهان خداوند را 

 …حمد و تسبیح مي گويند

 

: اهل بهشت كه نیاز به قضای حاجت ندارند ،  است از پیامبر )ص( پرسیده شده    

 : ودغذايي كه مي خورند چه مي شود ؟ فرم

جشاء و رشح كرشح المسك یلهمون التسبيح و التحميد كما تلهمون »  

اهل بهشت آروغ مي زنند و عرق مي كنند و عرق آنها مانند مشك    (0)«.النّفس 

 خوشبو است و تحمید و تسبیح همچون نفس كشیدن شما بر زبان آنها جاری است .

 

 :  گر فرمودديدار اهل بهشت از همدي ه ی(  دربارصپیامبر)     
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ر سریر ذا يإذا إستقر اهل الجنّه فی الجنّه اشتاق االخوان الی االخوان ليس» 

الی سریر ذا فيلتقيان فيتحدثان ماكان بينهما فی دار الدّنيا . فيقول : یا اخی ، 

بعد از    (0)«.تذكر فی یوم كذا فی مجلس كذا ؟ فدعونا اهلل عزوجلّ فغفرلنا 

مستقر شدند آرزومند ديدار يكديگر شوند پس تخت يكي آنكه اهل بهشت در بهشت 

از آنان سوی تخت ديگری رود ) به پرواز در آيد و او را به نزد دوستش مي برد( و در 

آنچه كه در دنیا بر آنها گذشته است سخن مي گويند  ه یكنار هم مي نشینند و دربار

ی كه خداوند متعال را ياد . پس يكي از آنان گويد : ای برادر فالن روز را بخاطر دار

 …كرديم و او هم ما را مورد عفو و مغفرت قرار داد

 

 عروسهای بهشت
 

                .(0) ر آن هنگام بهشت برای پرهیزگاران نزديك گردانده د

 . مي شود

برای  خداوند بخشنده و مهربان در كنار ديگر نعمت های جاويد بهشتي ،     

پرهیزگاران ، عروسان خوش سیما ونیكو سرشت آفريده است كه همچون در و 

 مرواريد درخشانند :

                     

                           

                              

                            

    (1)   در باغهای بهشت زناني هستند كه جز به همسران خود عشق نمي ورزند و
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پیش از آنان كسي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقاربت نكرده است . پس 

انگار كه آن حوريان ،  كنید. كدامیك از نعمتهای پروردگار خود را انكار و تكذيب مي

روند . بهشتیان بر  اني كه هرگز از خیمه ها بیرون نميياقوت و مرجانند. سیاه چشم

بالشهای نگارين سبز رنگ گرانبها تكیه مي زنند ، و بر فرشهای منقش بي نظیر زيبا 

 . مي لمند

 

                   (0)   و حوريان چشم درشت بهشتي

 . ان صدفنددارند . همسان مرواريد می

                                (0)  ًمسلما

گردد .  ايشان مي ه یپرهیزگاران، رستگاری ) از دوزخ ( ودستیابي ) به بهشت( بهر

ان نوجوان گردد( . و دختر ايشان مي ه یباغهای سرسبز ، و انواع انگورها ) بهر

 …نارپستان همسن و سال 
 

                                .(1)   ما آنان را پديدار

     كرده ايم. ايشان را دوشیزگاني ساخته ايم ) كه پس از آمیزش بكارت خود را باز

 . ( همسن و سال هستند مسر خود و(. شیفتگان ) ه مي يابند

 

           (4)   بهشتیان اين چنین هستند و زنان

 .بهشتي سیاه چشم با چشمان درشت را نیز به همسری آنان در مي آوريم

لو أنّ إمرأهً من نساء أهل :  » پیامبر )ص( در وصف عروسان بهشتي مي فرمايد  

اگر     (1).«اطّلعت الی االرض الضاءت ما بينهما و لمالت ما بينهما ریحاً الجنّه 

و مي كند زني از زنان اهل بهشت بر كرة زمین فرود آيد میان زمین و آسمان را منور 

 ، معطر مي شود .ش میان آندو از بوی خوش
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ی إنّ المرأه من نساء اهل الجنّه ليری بياض ساقها من وراء سبعين حلّه حتّ» 

    همانا ساق پا و مخ استخوانهای زنان بهشتي از وراء هفتاد جامه ديده (  0)«.مخها 

 .  مي شود

 

إنّ فی الجنّه لمجتمعاً للحّور العين یرفعن باصواتٍ لم یسمع الخالیق مثلها ، » 

: نحن خالدات فال نبيد و نحن النّاعمات فال نبؤس و نحن الرّاضيات فال  یقلنّ

در بهشت دسته ای از حوران سیاه چشم   (0)« .كان لنّا و كنّا له نسخط طوبی لمن 

با صدايي جذاب و موزون و هماهنگ سرودی مي خوانند كه هیچ مخلوقي چنان 

: ما همیشه زنده و جاودانیم و هرگز نمي میريم . ما  صدايي نشنیده است ، مي گويند

، برای آرامش و  قشنگ و زيبايیم و هرگز از حسن و جمال ما كاسته نمي شود

استراحت خلق شده ايم ، ما راضي و خشنوديم و هرگز خشمگین نمي شويم . خوشا 

 …به حال آنانكه از آن  ما وما هم از برای  آنها هستیم 

بي شك آن كس كه در انتظار ترانه های حوران بهشتي است ، يقیناً از شنیدن      

همچنین زنان  بر حذر مي دارد . آواز و ترانه های  رقاصه های دنیوی خويشتن را

دنیوی هم به همین اوصاف متخلق مي شوند و مي توانند شوهران دنیوی  ه یمؤمن

خود و يا كسان ديگر و يا از میان پسران جوان و زيبای بهشتي برای خود به عنوان 

 همسر برگزينند .

              (1)  شما و همسرانتان به بهشت در

 . آئید، در آنجا شادمان و شادكام و مكرم ومحترم خواهید بود

                         .... (4)  آنان

شوند كه صالح  يهمراه كساني از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد م

 …باشند
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 غالمان بهشت 
 

خداوند متعال در بهشت پسراني را در نهايت جمال و پاكیزگي آفريده است كه      

سیمايشان همچون در و مرواريد براق و درخشنده است و در هر حال در خدمت اهل 

اری صادقانه و مخلصانه مشغول هستند زبهشت مي باشند و همچون غالمان به خدمتگ

در حد امكان تمامي خواسته ها و آرزوهای بهشتیان را بر آورده مي سازند و گذشت  و

گذارد و برای همیشه در همان سن نوجواني  زمان برحسن و خلق آنها تأثیری نمي

 : باقي خواهند ماند . خداوند متعال در وصف آنان مي فرمايد

 

                       .(0)  پیوسته در گرداگرد آنان

نوجوانان ايشان ) برای خدمتگزاريشان( در چرخش و گردشند . انگار آنان مرواريد 

 پنهان ) در صدف( هستند. 
 

                              (0)   

گردند ، كه هر گاه ايشان را بنگری چنین  همواره نوجوانان جاودانه ای میانشان مي

…مي انگاری كه مرواريد غلتانند 
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 غذاهای بهشت
 

خداوند متعال برای مؤمنین و بندگان پرهیزگار و مقرب خود ، بهشت را به      

برايشان از قبل آماده نیكوترين شیوه آراسته است ، واهل بهشت هر آنچه آرزو كنند 

 . شده است                             

             (0)  و در آخرت برای شما هر چه آرزو كنید

 ست.      هست ، و هر چه بخواهید برايتان فراهم ا

                         (0) هر نوع میوه ای را .

 . برگزينند و گوشت پرنده ای كه بخواهند و آرزو كنند

                      (1)  كرده ايد ، در برابر كارهايي كه مي

 ، گوراباد.  خوش بخوريد وخوش بنوشید
 

إنّك لتنظر الی الطّير فی الجنّه » پیامبر )ص( در اين باره مي فرمايد:       

گاه تو در بهشت پرنده ای را مي نگری و  (4). «فتشتهيه فيجیء مشویاً بين یدیك 

 ، پس بريان شده پیش تو افتد .كني  ) خوردن( آن را آرزو مي

در بهشت هر میوه و غذايي كه صرف مي شود ، اگر برای بار دوم از آن نوع طعام      

درخواست كني ، هم از نظر طعم و مزه و هم از نظر بو ، مطبوعتر از بار اوّل خواهد 

 …بود و هر بار بیش از بار اول لذتبخش تر خواهد بود

 

 نوشابه های بهشت 
 و مست كننده ای پرهیز كرده اند  یدني حرامآنانكه در دنیا از نوشیدن هر گونه نوش    

برای آنان نوشابه ها و نوشیدني های لذتبخش و نشاط آوری مهیّا شده است كه 

 نوشیدنش عالوه بر لذت ، آدمي را به وجد و نشاط مي آورد .
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لص خدا ، ايشان را روزی ويژه و معیني است . يعني میوه مگر بندگان مخ  (0)

برند .  . آنان معزز و مكرمند . در میان باغها و بوستانهای بهشت بسر مي رنگارنگ

. قدحهای مُي  باالی تخت های آراسته و مزين ، روبه روی يكديگر مي نشینند

. مُي سفید رنگ و ، گردا گرد آنان در گردش است  برگرفته از رودبارهای جاری شراب

برای نوشندگان . نه در آن تباهیها و گرفتاريهايي) همچون بیهوشي و  راوخوش گ

، و نه میخواران از آن به حالت تهوع  خمار و زوال عقل و ساير مضرات و مفاسد( است

 .    در مي آيند

               (0)   نیكان ، جامهای

 .  نوشند كه آمیخته به كافور است كشند و مي شرابي را سرمي

               (1)   در آنجا جامهای شرابي بديشان

 آن زنجبیل است . ه یدهند كه آمیز مي

                        

                              
شود كه دست نخورده و سر بسته است .  به آنان از شراب زالل و خالصي داده مي  (4)

ن بايد برای بدست آوردن اين ) چنین آن مشك است مسابقه دهندگا ستمهر و درب

آن تسنیم است  ه ی. آمیز و بر يكديگر پیشي گیرند بهشتي( با همديگر مسابقه دهند

…تسنیم چشمه ای است كه مقربان از آن مي نوشند 
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 جواهرات و لباسهای بهشتی
مرداني كه در دنیا بخاطر رعايت موازين شرعي از استعمال جواهرات و لباسهای       

حرير و ابريشمي پرهیز كرده اند و همچنین زناني كه بخاطر فقر و تنگدستي و يا 

انفاق مال خود در راه خدا و رعايت موازين اسالمي از اسراف و استعمال بیش از حد 

زينت آالت و جواهرات خود داری كرده اند ، خداوند متعال  آنان را از نعمت های 

 بهشت كامیاب خواهد ساخت.

                              

                 ...(0)   با دستبندهای طال آراسته     

 …شوند ، و جامه های سبز حرير نازك و ضخیم مي پوشند مي

إنّ عليهم التّيجان ان أدنی لؤلؤه فيها :  » پیامبر )ص( در اين باره مي فرمايد     

بر سر ايشان تاجهايي است كه كوچكترين  (0)« .ن المشرق والمغرببيتضیء ما

 …مرواريد آن میان مشرق و مغرب را روشن مي كند 

 

 خيمه های بهشت
احتگاهها برای مؤمنین ، در بهشت عالوه بر كاخهای مجلل و باشكوه ، در سی     

خیمه هايي بر پا شده است ، كه هنگام خروج از قصرها و گردش و تفريح در باغها و 

ها و بازديد از مزارع و كشتزارها و رودبارها هارها و يا كوهنوردی دركوه بوستانها وسبز

 و چشمه ها ، به هنگام استراحت به درون چادرهايي كه حوريان دلربا به انتظار آنان

 نشسته اند ، مي روند .

        . (1)  .سیاه چشماني كه هرگز از خیمه ها بیرون نمي روند 

إنّ للمؤمن فی الجنّه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه » :  پیامبر )ص( فرمود     

طولها ستون ميالً للمؤمن فيها اهلون یطوف عليهم المؤمن فال یری بعضهم 

همانا برای مؤمن و متقي در بهشت خیمه ای است از مرواريد توخالي كه     (4)« اً بعض
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آنان  ه یطول آن شصت میل است و برای مؤمن در آن همسراني است كه او نزد هم

 …مي رود درحالي كه آنها همديگر را نمي بینند 

  

 كشاورزی در بهشت

 
 گیرد، از خداوند اجازه مي  كندگاه شخص مؤمن در بهشت آرزوی كشاورزی مي      

تا در بهشت كشاورزی كند.  خداوند متعال هم به او مي گويد : آيا آنچه كه به تو داده 

ام برايت كافي نیست؟ و آرزوهايت را برآورده نمي نمايد؟ شخص مؤمن گويد : 

. پس بذر مي  پروردگارا ، چرا كافي است . اما من كشاورزی و زراعت را دوست دارم

كه او مي گونه خواهد بود به هر شیوه ای كه آرزو كند مزرعه اش همان  پاشد و

 خواهد. 

  : همچنین پیامبر)ص(  در بارة آرزوی فرزند داشتن در بهشت فرمود     

المؤمن إذا اشتهی الولد فی الجنّه كان حمله و وضعه و سنه فی ساعهٍ كما » 

نمايد حامله شدن و وضع هنگامي كه مؤمن در بهشت آرزوی فرزند  (0) «یشتهی 

 ، مي شود  ... حمل و سن و سالش، در عرض ساعتي آنچنانكه او مي خواهد

 

 وسایط نقليه و سواری
 

يكي از بزرگترين آرزوهای بشر در هر دوره ای از ادوار تاريخ ، میل به سواری و        

لي اهلل علیه از پیامبر)ص پرواز در آسمانها بوده است ، در همین راستا يكي از اصحاب

 وسلم(  مي پرسد : 

اهلل أدخلك الجنّه فال تشاء أن  نِیا رسول اهلل هل فی الجنّه من خيلٍ ؟ قال: إ» 

تحمل فيها علی فرس من یاقوته حمراء له جناحان یطير بك فی الجنّه حيث 

شئت . قال: و سأله رجل یا رسول اهلل هل فی الجنّه من ابلٍ؟ قال: إن یدخلك 
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ای رسول  (0)«.یكن لك فيها مااشتهت نفسك و لذّت عينك  اهلل الجنّه

خدا)صلي اهلل علیه وسلم( آيا در بهشت اسب هم هست ؟ فرمود : اگر خداوند متعال تو 

را وارد بهشت نمايد به تو اسبي از ياقوت مي دهند كه دو بال دارد و هرجا خواستي 

خدا)ص( آيا در بهشت  بروی بر آن سوار مي شوی . صحابي ديگر پرسید : ای رسول

شتر هم هست ؟ فرمود اگر خداوند تو را وارد بهشت كند هر آنچه دلت بخواهد و 

 چشمت از آن لذت ببرد ، برای تو هست.

     (0) « .اعددت لعبادی ماال عين رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر» 

یچ گوشي نشنیده و برای بندگانم چیزهايي آماده كرده ام كه هیچ چشمي نديده و ه

) و هیچ بشری آن را در ذهن خود هم تصور نكرده  است بر دل كسي هم نگذشته

 .است( 

 بازار های بهشت 
 

در بازار های دنیا فقط كاالهای مادی يافت مي شود ، امّا در بازار های بهشت از     

فت كاالهای مادی و معنوی هر آنچه كه تمنا كني ، بدون پرداخت وجهي خواهي يا
… 
إنّ فی الجنّه لسوقاً یأتونها كلّ جمعه فتهب ریح الشّمال فتحثوا فی » 

وجوههم و ثيابهم فيزدادون حسناً و جماالً . فيرجعون الی اهليهم و قد ازدادوا 

حسناً و جماالً . فيقول لهم أهلوهم : واهلل لقد ازددتم بعدنا حسناً و جماالً . 

در بهشت بازاری  .  (1)«بعدنا حسناً و جماالً فيقولون : و أنتم واهلل لقد ازددتن 

شمال به سر و سیما و  است كه مؤمنین در روز جمعه بدانجا مي روند پس باد

لباسهايشان مي وزد و بر حسن و جمالشان مي افزايد . هنگامي كه به نزد همسرانشان 

ا جمالتر شده برمي گردند ، گويند : بخدا سوگند بعد از جدا شدنتان از ما ، زيباتر و ب

ايد . آنها هم به همسران خود مي گويند : بخدا سوگند بعد از رفتن ما هم شما زيباتر 

 و قشنگ تر شده ايد. 
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اهل بهشت روز جمعه هر هفته به » در حديثي به روايت امام ترمذی آمده است :       

ين به مالقات پروردگار مي روند ، در آن مجلس هركس خويشتن را نزديكتر از ساير

خداوند احساس مي نمايد و همگان با خداوند سخن مي گويند . خداوند هم ايام دنیا 

را به آنان ياد آور مي شود و سرانجام به امر پروردگار ابری در آسمان پديدار مي شود 

و بجای باران ، گالب مي بارد . خداوند مي فرمايد : برخیزيد و بسوی آنچه از نعمت ها 

ده برويد . مردم بر مي خیزند و به بازار مي روند ، چیزهايي را كه برايتان آماده ش

چشم ها هرگز نديده و دلهايشان تصور نكرده ، در آنجا مي يابند و بدون پرداخت 

وجهي هرآنچه بخواهند بر مي دارند . وبه خانه هايشان بر مي گردند . همسرانشان به 

 « .  …و جمالشان مژده مي دهند استقبالشان مي آيند و آنها را به افزايش حسن 
 

فإذا  ، إنّ فی الجنّه لسوقاً ما فيها شراء و ال بيع اال الصّورمن الرجال و النّساء» 

در بهشت بازاری است بدون خريد و فروش و   (0)«اشتهی الرّجل صوره دخل فيها 

 معامله . و در آن فقط اشكال و قیافه هايي از مردان و زنان وجود دارند و شخص

 بهشتي هر كدام از آن اشكال را آرزو برد به همان شكل و قیافه در مي آيد .
 

 اكثریت اهل بهشت
 

اهل »  اكثريت اهل بهشت مي فرمايد : ه یپیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( در بار     

الجنه عشرون و مائه صف ثمانون منها من هذه االمه و اربعون من سائر االمم 

و چهل  اين امت و بیست صف مي باشند . هشتاد صف از  اهل بهشت يكصد  .(0)«

 صف از ساير امتها مي باشند . 

در حديثي به روايت امام مسلم ، بخاری و ترمذی آمده است كه پیامبر)ص(       

هفتاد هزار از امت اسالم بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي شوند ، آنهم »  فرمود :

ان وسخنان ساحران و جادگران باور ندارند و آواز بدان سبب است كه به  فال فالگیر

پرندگان و ساير امور خرافي را بدشگون نمي دانند و در زندگي فقط بر خداوند توكل 

 « .مي كنند 
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 بهشت سرای امنيت و آسایش
 

آدمي در حیات دنیوی هرگز از امنیت و آسايش كامل برخوردار نخواهد شد ، زيرا      

با مدرنترين ماشین و زيباترين همسر و در كمال رفاه مادی باشد  اگر در بهترين ويال و

، از فشارهای روحي و رواني و غم از دادن نعمتها و سیری ناپذيری نفس ، در امان 

نخواهد بود . و كمترين اضطراب و نگراني روحي و وقوع حادثه و اتفاقي كافي است كه 

خ ثابت نموده است وقتي كه آدمي از شیريني زندگي را بر كام او تلخ نمايد . و تاري

ثروت سرشاری برخوردار شده است بجای اينكه ثروت موجبات آرامش خاطرش گردد 

 ، خواب از ديدگانش ربوده و او را به جنگ و طغیان و ويرانگری وادار كرده است .

                       (0)  ًانسانها سركشي و  قطعا

 …تمرد مي آغازند . اگر خود را دارا و بي نیاز ببینند
يگانه مكاني كه آدمي در آنجا احساس امنیت و آسايش مطلق خواهد كرد فقط      

:  و چون اهل بهشت اين آرامش را احساس نمايند گويند بهشت است .      

                            

                           (0)   سپاس

خداوندی را سزا است كه غم و اندوه را از ما زدود . بیگمان پروردگار ما آمرزنده ) 

ندگان( و سپاسگزار ) كارهای نیك ايشان( است . خداوندی كه در پرتو فضل گناهان ب

و لطف خويش ، ما را در سرای اقامت و ماندگاری جا داد . در آن هیچگونه رنج و 

 مشقت جسماني و هیچگونه  ناتواني و واماندگي روحاني به ما دست نمي دهد .

                       

            (1).  )و امّا كساني كه ) به سبب كارهای نیكو

مانند ، مادام كه آسمانها و زمین پابرجا  خوشبخت شده اند در بهشت جاودانه مي
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عظیمي  ه ید . ) و خداوند به افراد خوشبخت( عطیاست ، مگر اينكه خداوند بخواه

 . دهد كه گسیختني نیست مي

إذا أدخل اهلل أهل » رسول خدا )صلي اهلل علیه وسلم( در اين باره فرمود :       

الجنّه الجنّه و اهل النّار النّار أتی بالموت فيوقف علی السّور الّذی بين الجنّه و 

ه فيطّلعون خائفين . ثمّ یقال: یا اهل النّار فيطّلعون النّار ثمّ یقال : یا اهل الجنّ

مستبشرین یرجون الشّفاعه . فيقال: الهل الجنّه و اهل النّار ، هل تعرفون 

هذا. فيقولون: قدعرفناه و هوالموت الّذی وكّل بنا فيضجع فيذبح علی السّور 

و یا اهل النّار خلود الّذی بين الجنّه و النّار ثمّ یقال یا اهل الجنّه خلود ال موت 

ال موت ثمّ قرأ : و أنذر هم یوم الحسره إذقضی االمر و هم فی غفله و هم ال 

به  بعد از آنكه خداوند متعال اهل بهشت را (0)«و اشار بيده الی الدّنيا  -یؤمنون 

بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ داخل گرداند . مرگ آورده مي شود و در مكاني بنام 

: متوقف مي گردانند و گفته مي شود بهشت و دوزخ قرار گرفته است . سور كه در بین

 ای اهل بهشت ، آنان كه صدای منادی را مي شنوند با حالت ترس و بیم گوش فرا 

مي دارند سپس گفته مي شود ای اهل آتش، آنها هم با امید به شفاعت متوجه منادی 

اسید ؟ گويند : اين همان مرگي مي شوند . به آنان گفته مي شود : آيا اين را مي شن

كه بر ما مأمور بود . پس )همچون گوسفند( نقش بر زمین كرده و ذبح مي نمايند. و 

ای اهل بهشت همیشه در بهشت خواهید بود و مرگي نیست و ای  گفته مي شود :

اهل آتش برای همیشه در آتش خواهید بود و مرگي نیست . سپس پیامبر اين آيه را 

: ) ای رسول ما( امت  را از روز غم و حسرت بترسان كه ديگر فرصت ) تالوت فرمود

 …تدبیر( از دست رفته است زيرا مردم از آن غافلند و بدان ايمان نمي آورند

ترك لذات دنیوی سخت است و ازدست دادن بهشت » يكي از عرفا گويد:        

  ، نفس هارا خوار  دنیا آخرت است. ه یوترك لذات زود گذر دنیا ، مهري ،سخت تر

و آخرت عزت مي بخشد . پس ای عجب از كسي كه در دنیا ذلت اختیار ، مي كند 

 «.كند و عزت بگذارد در عقبي ! 
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 رضایت خداوند
رحمت الهي ،  ه یبعد از آنكه اهل سعادت در بهشت ، سكني شدند و در ساي     

حوران نیكو و خوش زندگي جاويد و باعزت را شروع نمودند و در كنار جويبارها و 

یا » خلق و خوی آرمیدند ، خداوند متعال آنان را مورد خطاب قرار داده و فرمايد :

اهل الجنّه . فيقولون: لبيك ربّنا و سعدیك والخير فی یدیك . فيقول : هل 

رضيتم . فيقولون : و ما لنا ال نرضی یا رب و قد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 

يكم أفضل من ذلك . فيقولون : یا ربّ ایّ شیءٍ أفضل : أال أعط خلقك . فيقول

  (0)«.م رضوانی فال أسخط عليكم بعده ابداً عليك أحلّ: فيقول ؟ من ذلك

خیر و نیكي در قبضه قدرت تو  ای اهل بهشت ، آنان هم گويند : لبیك پروردگارا  

پروردگارا چرا است . پس فرمايد : آيا ) بدانچه داده شده ايد ( راضي هستید؟ گويند : 

راضي نباشیم ، آنچه به ما عطا كرده ای به هیچیك از مخلوقاتت عطا ننموده ای . پس 

، به شما عطا مي كنم . گويند :  مي فرمايد : آگاه باشید كه بهتر و نیكوتر از آن را

پروردگارا ، آن چیست ؟ خداوند متعال فرمايد : خشنودی و رضای خود را شامل حال 

  …تا ابد از شما ناراحت نخواهم شد و بر شما سخت نخواهم گرفتشما نمودم و 

                          

                         

     (0)  بهشت را وعده داده است كه در  ، خداوند به مردان و زنان مؤمن

زير) كاخها و درختهای( آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي مانند ، و 

(  مسكنهای پاكي را در بهشت جاويدان بدانان وعده داده است ) از همه مهمتر

 .یز است . پیروزی بزرگ همین است خشنودی خدا باالتر از هرچ
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 آتش جهنّم
 

                          

   (0)     ما نیكي عطا پروردگارا در دنیا به ما نیكي رسان و در آخرت نیز به

 فرما ، و ما را از آتش)دوزخ محفوظ( نگاهدار.

ناركم هذه :» پیامبر )ص( دربارة شدت گرما و درجه حرارت آتش دوزخ فرمود     

،  آتش شما  (0)«.…التی یوقد ابن ادم جزء من سبعين جزء من حرّ جهنّم 

 ارت دارد .همین آتشي كه بني آدم بر مي افروزد يك هفتادم آتش جهنّم گرما و حر

آتش جهنّم عالوه بر اينكه از لحاظ درجه حرارت با آتش دنیوی تفاوت دارد ، فاقد      

اوقد علی النّار الف سنه حتّی احمرّت ثمّ اوقد عليها الف .» نور و روشنايي است 

سنه حتّی ابيضّت ثمّ اوقد علی النار الف سنه حتّی اسوّدت فهی سوداء 

هزار سال مشتعل بوده تا قرمز شده است و هزار سال ديگر آتش جهنم    (1) « .مظلمه

مشتعل بوده تا سفید شده است سپس هزار سال ديگر شعله ور بوده تا به رنگ سیاه 

در آمده است و اكنون شعله های آن سیاه و تاريك اند ) و دوزخ را در تاريكي فرو 

 برده اند(. 
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ي بردند : ستارگاني كه نورآنها  اخترشناسان به اين حقیقت پ 0911در سال        

 قرمز است حرارت آنها كمتر از ستارگان تیره رنگ است.

 

:  سوخت آتش جهنم مي فرمايد  ه یمواد تامین كنند ه یخداوند در قرآن دربار     

                        ... (0)   ای

آن  ه یمؤمنان ! خود و خانوادة خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه افروزين

انسانها و سنگها است.              (0) اما آنان كه  و

 . دوزخ هستند ه یستمگر و بیدادگرند ، هیزم و هیم
 

 هل دو بار شعله های آتش دوزخ فروكش مي كند پیامبر )ص( در اين باردر هر سا    

اشتكت النّار الی ربّها فقالت : ربّ أكل بعضی بعضاً ، فأذن لها بنفسين » فرمود : 

نفس فی الشّتاء و نفس فی الصّيف فهو اشدّ ما تجدون من الحرّ واشدّ ما 

كايت برد و گفت : پروردگارا آتش دوزخ به پروردگار خود ش  (1)«.تجدون من زمهریر

، بعضي از من بعضي ديگر را نابود كرد ، پس خداوند به او در دو وقت اجازة تنفس و 

شدت گرمای آن  توقف داد يكي در زمستان و ديگری در تابستان . امّا در آن حال ،

بیش از گرمترين روز تابستان در دنیا است و شدت سرمای آن بیش از سردترين روز 

 . ن دنیا استزمستا

 

 طبقات دوزخ
بعد از پايان محاكمه و صدور حكم قطعي ، دوزخیان گروه گروه بسوی دوزخ رانده      

مي شوند ، ماموران دوزخ با تند خويي  ، درها را بر روی آنها مي گشايند و خطاب به 

 : آنان مي گويند
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      ... (0) ی آيا پیغمبراني از جنس خودتان به میانتان نیامده اند تا آيه ها

 .؟…پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما رااز روياروئي چنین روزی بترسانند

دوزخ هفت در دارد و هر در به طبقه ای از طبقات آن راه دارد و هر در و هر طبقه      

 به گروهي خاص اختصاص دارد .                     

              (0)   و حتماً دوزخ میعادگاه جملگي آنان

است . دوزخ دارای هفت در است و هر دری به بخش خاص و ويژه ای از آنان) كه به 

 دوزخ در مي آيند ، اختصاص( دارد.

نگرند ، چون درهای دوزخ گشوده مي شود و مجرمین دوزخ را از نزديك مي      

  : گويند                           

               (1)   ستمگران كفر پیشه را خواهي

: ) پروردگارا ( آيا راهي برای  ديد كه وقتي چشمانشان به عذاب مي افتد خواهند گفت

 برگشت ) به جهان و برای جبران گذشته ها( وجود دارد؟

:  فرمايدمي چرا بايد در اين آيه تدبر نكنیم كه                 

                                 

هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذيرا گرديد ، پیش از آن كه روزی   (4)

اصالً  نه فرا رسد كه خدا هرگز آن را بر نمي گرداند . در آن روز نه پناهگاهي داريد و

 …مي توانید ) اعمال بد خود را ( انكار كنید

 روز         از اين جـا چراغ عمـل برفـروز شـب تــار خواهي منور چــو
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 كه بذری فشاند ، خرمن سعدی كه بیخي نشاند        كسي برد آن خورد بر،

: اين طبقه پايین ترين و پست ترين و بدترين طبقة دوزخ است و سخت  درك  -1

 ، اهل اين طبقه سه ويژگي خاص دارد : ترين عذاب به اهل اين طبقه اختصاص دارد

 . آيد ، دروغ گويد در ث كذب . چون به سخناذا حد -0

 ، خالف آن عمل كند . اذا وعد اخلف .  چون وعده دهد -0

 . ، خیانت كند اذا ائتمن خان.  چون امانتي به وی سپرده شود -1

                    (0)   یگمان ب

منافقان در اعماق دوزخ و در پايین ترين مكان آن هستند و هرگز ياوری برای آنان 

 .  نخواهي يافت

 

اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه در آزار و اذيت مظلومین زياده روی  : لظی -2

 .كرده و الگوی بي رحمي و شقاوت بوده اند                 

      (0) دهم كه شعله ورمي شود و  آتش هولناكي بیم مي از من شمارا

 . بدان داغ نمي شود و نمي سوزد مگربدبخت ترين  انسانها(.  كشد زبانه مي

 

اين طبقه به تهمت زنندگان به مردان پاك و زنان عفیفه و پاكدامن ، و  :  حطمه -3

.  ان اختصاص داردعیب جويان و مال اندوز               

                                  

                 (1) .  وای به حال هركه طعنه زن

آورد و آن را بارها و بارها  و عیبجو باشد . همان كسي كه دارائي فراواني را گرد مي

، هرگز)  برد كه دارائیش بدو جاودانگي مي بخشد! هرگز مي شمارد . آخر گمان مي
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      ( . او بدون شك به خرد كننده و درهم شكننده پرت مي گردد و  چنین نیست

. تو چه میداني خردكننده و درهم شكننده چیست؟ آتش بر  شود فرو انداخته مي

 خدا است ! ه یافروخت

 

اين طبقه به ترك كنندگان نماز و زكات و به كفار و كتمان كنندگان سقر :  -4

 حقايق و منكرين آيات خدا وند اختصاص دارد .

:  سقر از اهل سقر مي پرسند ه یماموران طبق             چه چیز

 باعث شد كه به سقرافكنده شويد؟

                             

                                    

گويند : از زمرة نمازگزاران نبوده ايم . و به مستمند خوراك نمي داه ايم  و ما  مي (0)

 را پیوسته با باطلگرايان ) به ياوه و عیبجويي ديگران( فرو مي رفتیم و روزسزا و جزا

 . دانستیم تامرگ به سراغمان آمد دروغ مي

  

زود گذر و بي ارزش دنیا : اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه زندگي   جحيم -5

را به حیات پربركت و دائمي آخرت برتری داده و آن را برگزيده اند ، اينان پیوسته در 

فكر آسايش و رفاه و خوردن و خوابیدن و خوشگذراني و شهوتراني بوده اند وتكالیف 

 خلیفه اللهي را فراموش كرده و اوامر خداوند را سبك شمرده اند .

                              (0)  

امّا آن كسي كه طغیان وسركشي كرده باشد . و زندگي دنیا را ) بر آخرت( ترجیح 

 داده باشد. قطعاً جحیم )دوزخ( جايگاه )او( است . 
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دارد كه با آگاهي از دستورات خداوند بجای  اين طبقه به كساني اختصاص :  سعير -6

و از مشركان و اهل فسق و ، پیروی از احكام اسالم ، از مكاتب كفر والحاد تبعیت 

 . فجور تقلید كرده اند 

...                  (0)  و اگر يكي از آنان از 

 كرد ، از آتش سوزان بدو مي چشانیديم. پیچي ميفرمان ما سر

 

، گويند :  هنگامي كه ماموران دوزخ علت آمدن آنها را جويا مي شوند           

                  (0)   اگر ما گوش شنوا مي داشتیم

…دوزخیان نمي گشتیم ه یگرفتیم ، هرگز از زمر، و يا عقل خود را بكار مي 
 

 

: اين طبقه به كساني اختصاص دارد كه بخدا و روز آخرت ايمان داشته اند هاویه   -7

، اما به سبب سهل انگاری و ضعف ايمان ، كمتر درفكر تدارك توشة سفر آخرت خود 

  راهي دوزخ . به همین سبب از رسیدن به سرمنزل سعادت باز مي مانند و بوده اند

 مي شوند تا تاوان سهل انگاريهای خود را بپردازند .

                               

   (1)  ژرف  ، مادر او پرتگاه واما كسي كه ترازوی ) نیكیهای ( او سبك شود (

است . تو چه میداني پرتگاه دوزخ چیست و چگونه است؟ آتش بسیار بزرگ و  دوزخ(

 . سوزاني است
 

منهم من تأخذه النار الی كعبيه ، و منهم من تأخذه النار الی ركبتيه و منهم » 

 من تأخذه النار الی حجزته و منهم من تأخذه النار الی عنقه و منهم من تأخذه 
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كساني از آنها را تا قوزك پا فرا گرفته و كساني را تا آتش  (0)« النار الی ترقویه 

زانوها و كساني را تا كمر و كساني را تا گردن وكساني را تا گلوگاه آتش فرا گرفته 

 است .

 اوصاف دوزخ
 

)رض( گويد : باری در خدمت پیامبر)صلي اهلل علیه وسلم( بوديم ، ناگاه  هابوهرير      

از بلندی( شنیديم . پیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( صدايي) همچون سقوط شيء بزرگ 

  : فرمود : مي دانید اين صدای چه چیزی بود؟ گفتیم: خدا و رسولش داناترند. فرمود

هذا حجر رمی به فی النّار منذ سبعين خریفاً فهو یهوی فی النّار حتّی انتهی » 

زخ انداخته شد و اين )صدای( سنگي بود كه هفتاد سال پیش به دو  (0) . «الی قعرها

 . آن سنگ همچنان از میان آتش دوزخ مي گذشت تا اكنون به قعر دوزخ رسید

لسرادق النّار اربعه جدرٍ » ضخامت ديوارهای دوزخ فرمود:  ه یپیامبر)ص( دربار     

اطراف دوزخ چهار ديوار محكم و  (1)«كثفٍ كلّ جدارٍ مثل مسيره اربعين سنه 

 ديوار آن مسافت چهل سال راه است . ه یمت هراليضخیم كشیده شده است كه ضخا

در دوزخ صداهای وحشتناك و زندانهای تنگ و تاريكي وجود دارد و آن صدا ها      

چنان آزار دهنده اند كه چون اهل دوزخ آنرا هر لحظه مي شنوند ، آرزوی مرگ خود 

 را برند اما برای آنها مرگي نخواهد بود .

                                    

                                         (4)  و

.  عله ور و سوزاني را آماده كرده ايمما برای كسي كه قیامت را دروغ بداند آتش ش

) و آنان او را مي بینند( صدای خشم  هنگامي كه ) اين آتش( ايشان را از دور مي بیند

 .   آلود و جوش و خروش آن را مي شنوند
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                                        (0)  

فرشتگاني بر آن گمارده شده اند كه خشن و سختگیر و زورمند و توانا هستند . از خدا 

. و همان چیزی را انجام  در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي كنند

 . مور هستندأمیدهند كه بدان م

چیزی مثل هرگز  (0)«ما رأیت مثل النّار نام هاربها و ال مثل الجنّه نام طالبها»  

از آن ، درخواب باشد . و هرگز چیزی مثل بهشت  هآتش جهنّم نديده ام كه گريزانند

نديده ام كه خواهنده اش نسبت به آن در خواب باشد ) و برای آندو چنان اهمیتي 

 قايل نباشد( .

  .(1)« اكثروا ذكر النّار فإنّ حرّها شدید و إنّ قعرها بعيد وإنّ مقامعها حدید » 

ياد كنید آتش را ، كه براستي گرمايش بسیار سوزان و گودی آن بسیار عمیق و بسیار 

 گرزهايش آهنین است .

 

 اوصاف اهل دوزخ
 

 : احساس تشنگي شديد -               (4)  و گناهكاران

 رانیم. راتشنه كام به سوی جهنم مي
 

:  عدم مرگ -                         (1)  آن

كسي كه داخل عظیم ترين آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت . سپس درآن 

 . شود میرد و نه زنده ) شمرده( مي آتش نه مي
 

ود چون : هنگامي كه پوست بدن اهل دوزخ  در اثر حرارت ذوب میش پوست جديد -

، ديگر فرد احساس درد نمي نمايد ، امّا بالفاصله پوست  عصب ها هم از بین مي روند

 جديد ديگری رويانده مي شود :             
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           (0)  بیگمان كساني كه آيات و داليل ما را انكار كرده

ما را تكذيب نموده اند ، باالخره ايشان را به آتش شگفتي وارد مي گردانیم و  یو انبیا

ی ( آنان بريان وسوخته شود ، پوستها بدان مي سوزانیم . هر زمان كه پوستهای ) بدن

 . عذاب را بچشند ه یدهیم تا) مستمر( مز ديگری بجای آنها قرار مي
 

سلولهای شخص دوزخي كه در طول زندگي دنیوی از  ه ی: هم جسم قوی و تنومند -

) هر روز هزاران سلول بدن مي میرند و سلولهای جديد جای آنها را است  دست داده

سلول جثه بزرگي شكل مي گیرد زنده مي شوند و از تجمع آن همه  همي گیرند( دوبار

 تا عذاب بیشتری را احساس نمايد. 

إنّ غلظ جلد الكافر اثنان و اربعون ذراعاً و إنّ ضرسه مثل احد و إنّ مجلسه » 

ضخامت پوست كافر چهل و دو زراع و چانه   (0)«.من جهنّم كما بين مكه والمدینه 

بین مكه ومدينه  ی هنشیمنگاهش دردوزخ همچون فاصل و احد ه یاش همچون تپ

 . است

شخص كافر  (1)«إنّ الكافر ليسحب لسانه الفرسخ و الفرسخين یتوطّؤه النّاس » 

     زبانش را فرسخي و گاه دوفرسخ از دهانش بیرون مي كشد و مردمان لگدكوبش

 . مي كنند
 

:  زشت ه یشكل و قیاف -            (4)  شعله های

، و آنان در میان آن ، چهره در هم كشیده  گیرد آتش دوزخ صورتهای ايشان را فرا مي

 . برند ) و پريشان( بسر مي
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تشویه النّار فتقلص شفته العليا حتّی تبلغ وسط رأسه و تسترخی شفته » 

گردانده ربر اثرشدت حرارت آتش ، لب زبرين ب  (0)«.السّفلی حتّی تضرب سرّته 

 .  گیرد ه وتاوسط سرش مي رسد و لب زيرين آويزان شده و تا نافش را فراميشد
 

  :  لباسهای اهل دوزخ -                  

                           (0)  كساني كه كافرند

( شده است ) عالوه بر آن ( از باالی  جامه هايي از آتش برای آنها بريده) و دوخته

 . شود ( آب بسیار گرم و سوزان ريخته مي سرهايشان ) برآنان

                          

       (1)   درآن روز گناهكاران را بهم بسته و در غل و زنجیر خواهي

. پیراهنهای ايشان از قطران است و آتش  سر و صورت ) و سراپای وجود (آنان را  ديد

 گیرد . فرا مي

 

   : غل و زنجیر دوزخیان -                    

                (4) را  : ( او ) خداوند به فرشتگان امر مي كند

. سپس او را به دوزخ بیندازيد،  سپس او را  بگیريد و به غل و بند و زنجیرش كشید

 با زنجیری ببنديد و بكشید كه هفتاد زراع درازا دارد .

                        (1)   ما برای كافران زنجیرها

 . و غلها و آتش فروزان دوزخ را آماده كرده ايم

:  تنبیه با گرزهای آهنین -                

                     (6)   و تازيانه هايي از
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. هرزمان كه دوزخیان بخواهند خويشتن را از غم و  آهن برای ) سركوبي ( ايشان است

) بديشان گفته شود( عذاب سوزان  اندوه عظیم آتش برهانند ، بدان برگردانده شوند و

…را بچشید
 

إنّ اهون اهلّ النّار عذاباً یوم القيامه لرجل توضع فی »   عذاب دوزخ: كمترين -

كمترين و خفیف ترين عذاب اهل  (0)«.اخمص قدميه جمرتان یغلی منها دماغه 

دوزخ در روز قیامت ، عذاب كسي است كه در زير پاهايش دو آتشدان قرار داده اند كه 

 . در اثر آن مغز سرش در حال غلیان است

:  های دوزخیانآرزو -                               

    (0)  روزی ) را خاطر نشان ساز كه( چهره های ايشان در آتش زير و رو و

 .  برديم : ای كاش ما از خدا و پیغمبرفرمان مي گويند گردد و مي دگرگون مي

                        (1)   پروردگارا ! بیرونمان بیاور

 كرديم . تا كارهای شايسته ای انجام دهیم كه جدای از كارهايي باشد كه قبالً مي

پاسخ به آنها چیست :  -                    

             (4)   آيا به شما بدان اندازه عمر نداديم كه در

   آن هر كس كه بخواهد بیدار و هوشیار شود ، كافي و بسنده باشد ؟ و آيا بیم دهنده 

، اصالً برای  ید) پیامبران و تبلیغ كنندگان دين ( به پیش شما نیامد؟ پس بچش

 . ستمگران يار و ياوری نیست

                                       

                           (1)   ه یهم بیگمان اگر 

، مال كافران باشد و آن را برای نجات خود از عذاب  آنچه در زمین است و همانند آن

   روز قیامت بپردازند و بخواهند خويشتن را بدان بازخريد كنند از ايشان پذيرفته 

 .  باشند نمي گردد و دارای عذاب دردناكي مي
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 غذا و نوشيدنی های اهل دوزخ
 

 :  زقوم -0                       

             (0) خوراك گناهكاران است و قطعاً درخت زقوم ، 

    …. جوششي همچون آب گرم و داغ . همچون فلز گداخته در شكمها مي جوشد

لو أنّ قطره من الزّقوم : » ر مورد زقوم فرمودپیامبر )صلي اهلل علیه وسلم( د     

قطرت فی دار الدّنيا الفسدت علی اهل الدّنيا معایشهم فكيف بمن یكون 

همانا اگر قطره ای از زقوم بر كره زمین فرو افتد ، زندگي را بر اهل زمین  (0)«.طعامه 

 مي نمايد . پس بايد چگونه باشد حال كسي كه غذايش از آن است . ناگوار

 

 :  ضريع -0                         
آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت . نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگي    (1)

 …خواهد رهاند

 

:  غسلین -1                           

           (4)  لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد . و خوراكي هم

…خورند ندارد مگر از زردابه و خونابه . چنین خوراكي را جز بزهكاران نمي
 

 

:  حمیم -4                           

      (1)  و روی آن ، آب جوشان و سوزان خواهند نوشید و همچون
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نوشیدني شتراني كه مبتال به بیماری تشنگي شده اند ، از آن خواهید نوشید . اين ، 

 پذيرايي ايشان در روز جزا است. ه یوسیل

              (0)  و از آب داغ و جوشان نوشانده        

 …گسلد  كند و از هم مي شوند كه روده های ايشان را پاره پاره مي مي

إنّ الحميم ليصبّ علی رؤسهم فينفذ : » حمیم فرمود ه یپیامبر )ص( دربار    

رق من قدميه و هوالصّهر حتّی یخلص الی جوفه فيسلت ما فی جوفه حتّی یم

همانا حمیم آبي است جوشان و سوزان كه بر فرق سر   (0) « .ثمّ یعاد كما كان 

كند و هر آنچه در شكم دارند ،  شود و به درون بدنشان نفوذ مي دوزخیان ريخته مي

شود . ) و  كند و از دبرش بیرون مي ريزد و دوباره برگردانده مي پاره پاره و ذوب مي

 ( . … شود  جوشان بر فرقشان ريخته ميباز آب 

 

 :  صديد -1                      

                      (1)      

. آن را جرعه جرعه مي نوشد ، و به هیچ وجه  شود وشانده مي) به او ( از خونابه ن

آورد  و حال اينكه نمي میرد و بر  گوارايش نمي يابد ، و مرگ از هر سو بدو روی مي

 .    ( عذاب سختي است سر راه او ) هر آن و زمان

یقرّب الی فيه ) من ماء صدید( » فرمود:  “ماء صديد ” هپیامبر )ص( دربار     

ه فإذا ادنی منه شوی وجهه ووقعت فروه رأسه فإذا شربه قطع امعاءه فيكره

         )آب چركین و خون آلود ( را به دهانش نزديك  (4)«.حتّی تخرج من دبره 

مي نمايد درحالي كه بشدت از نوشیدن آن اكراه دارد وچون نزديك گردانده مي شود 

ن بخورد روده هايش اورا بريان مي كند و پوست سرش بیفتد و چون از آ ه یچهر ،

 پاره پاره شده و از مقعدش خارج شوند .

 خورند.  آنان جز آتش چیزی نمي 5.0«اولئك ما یأكلون فی بطونهم االّ النّار » 
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 گفتگوی دوزخيان با مستكبران
دوزخیان كه دنیا را در لهو و لعب و هوسراني و نافرماني از خداوند و بندگي      

    ه اند . چون خويشتن را از هر سو سخت در عذابشیاطین جن و انس سپری كرد

، اشراف و مستكبران و سران و  راهها را بر خود بسته مي يابند ه یمي بینند و هم

:  رهبران احزاب گمراه كننده و شیطان را مورد مالمت و خطاب قرار مي دهند   

                     (0)   ما پیروان

 ما برداريد؟ ، آيا مي توانید چیزی از عذاب خدا را از سر  شما بوديم

 :  مستكبران در پاسخ گويند                     

            00 )   ما را ) به راه رستگاری( رهنمود اگر خداوند  

كرديم ) هم اينك( چه بي تابي كنیم چه شكیبايي  كرد ما هم شما را رهنمود مي مي

 …نمائیم يكسان است ، راه نجات و گريزی برای ما نیست 

:  شیطان در مقام دفاع از خود مي گويد                      

                                             

                               

         (1) وند به شما وعدة راستیني داد و من به شما وعده دادم خدا

و با شما خالف وعده كردم و من بر شما هیچ تسلطي نداشتم ، جز اينكه شما را 

(  و دعوت ) به گناه و گمراهي( نمودم و شما هم ) فريب وسوسه هايم را خورديد

د ) امروز( كنید و بلكه خويشتن را سرزنش كنیندعوتم را پذيرفتید پس مرا سرزنش 

رسید . من امروز از اينكه قبالً  نه من به فرياد شما مي رسم و نه شما به فرياد من مي

 انباز كرده ايد ، تبری مي جويم .   (ا مرا ) در دنیا برای خد
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 گفتگوی اهل بهشت و جهنّم

                           

                              

     (0)    بهشتیان دوزخیان را ندا مي دهند كه ما آنچه را پروردگارمان به

، آيا شما هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده ما وعده داده بود همه را حق يافته ايم 

دهد كه  گويند: بلي ! ندا دهنده ای در میانشان ندا در مي داده بود حق يافته ايد؟ مي

 نفرين خدا بر ستمگران باد.

اهل دوزخ فرصت را غنیمت شمرده و امیدوارانه ادامه مي دهند :          

                           

             (0)   دوزخیان ، بهشتیان را صدا  

زنند كه مقداری از آب يا چیزهايي كه خداوند قسمت شما فرموده است به ما عطا  مي

گويند : خداوند آب و چیزهای بهشت را بر كافران قدغن كرده  یان ميكنید ، بهشت

 . است

كافران چون از بهشتیان نا امید مي شوند و به يقین مي دانند كه صبر و بیقراری      

، دست حسرت به دندان  هر دو برای آنان يكسان است و راه خالصي برای آنها نیست

 : گزيده و گويند                  (1) ای كاش خدا و پیامبرش . 

 ( .  را اطاعت مي كرديم ) تا اين چنین گرفتار نمي شديم
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 استغاثه و استمداد اهل دوزخ
 اهل دوزخ هنگامي كه بشدت احساس گرسنگي مي نمايند ، درخواست طعام       

مي خورانند كه به سختي آنها را عذاب  مي كنند . مأموران هم از زقوم و ضريع به آنها 

غم و اندوه به مي و شراب پناه  ه یمي دهد . به ياد مي آورند كه در دنیا هنگام غلب

مي بردند ، پس درخواست شراب مي كنند . به آنها حمیم و غسلین نوشانده مي شود 

ند و و چون از بخشش بهشتیان نا امید مي شو …كه تمام روده هايشان را مي گدازد 

:  از عذاب دوزخ به تنگ مي آيند ، سوی مأموران دوزخ رفته و ذلیالنه گويند   

                (0)   شما از پروردگارتان درخواست كنیدكه

  . يك روز عذاب را از ما بردارد
 

    : مأموران هم گويند              آيا پیغمبران شما  

 آيه های روشن  و داليل آشكاری را برای شما نمي آوردند ؟ 

 :  گويند                           (0)  بلي  ،           

 خواست كنید ، ولي درخواست كافران ) بي: پس خودتان در گويند ( مي ) فرشتگان

 . فايده است و ( جز سردرگمي نتیجه ای ندارد

كنند و ذلیالنه مي را طلب  ، مالك ، رئیس و مدير دوزخ ، بعد از نا امیدی از مأموران

 گويند :مي به او               ای مالك پروردگارت مارا بمیراند و

 . ندنابود ك

 مالك در جواب گويد :          (1)   شما )اينجا ( مي مانید ) و مرگ

 ( . و نابودی در كار نیست
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دوزخیان بعد از نا امیدی از همگان با خود گويند : چرا پروردگارمان راكه خالق و       

ر بوده ايم كه در و ارحم الرّاحمین است ياد نكنیم؟ براستي كه ما بسیار ستمكا قادر

دنیا هر گز خداوند را ياد نكرده ايم ، حال وقت آن رسیده است كه او را ياد كرده و به 

او پناه ببريم . پس با شرم و خجلت گويند :                   

                            (0)   پروردگارا

، و ما مردمان  ( برما چیره گشته بود ! بدبختي ها ) كه ناشي از انجام معاصي بود

! مارا از آتش دوزخ بیرون بیاور و اگر ) بعد از اين به كفر و   گمراهي بوديم . پروردگارا

…(  نه عذابي( برگشتیم ما ستمگر خواهیم بود ) و مستحق هر گو عصیان
 

  :  خداوند خطاب به آنها گويد                 

     (0)   مگر آيات من بر شما خوانده نمي شد و شما آنها را دروغ    

 مي نامیديد؟

                              

                                     

             (1) بتمرگید در آن ! و با من سخن مگوئید .

( گروهي از بندگان من مي گفتند : پروردگارا ! ايمان  ) مگر فراموش كرده ايد در دنیا

.  آورده ايم پس ما را ببخش  و به ما رحم بفرما ، و تو بهترين رحم كنندگان هستي

شما ايشان را به باد تمسخر مي گرفتید ، تا آنجا كه سرگرم شدن به تمسخر ايشان ، 

 .  تان برده بود ، و كارتان همیشه خنديدن بدانان بود و بسذكر و عبادت مرا از ياد

     . از آتش دوزخ و خشم و غضب الهي پناه   «نعوذ باهلل من النّار و غضب اهلل» 

 . مي بريم به پروردگار عالمیان
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 خاتمه
حمد و سپاس بي پايان خداوند متعال را بجا مي آورم و بر فرستاده اش درود و      

به بنده ی حقیرش  ، توفیق جمع آوری اين مطالب ارزشمند را  سالم مي فرستم كه

عطا كرد . امید است از ما بپذيرند و به الطاف خود  قصورم را بر من ببخشايند و آن را 

زاد و توشه ی آخرتم گرداند و به كلماتش اثر ببخشند ، تا دلها را به سوی آخرت 

 متمايل گرداند . 

ي را به باور راستین به آخرت ، تدارك زاد و توشه ی در خاتمه خواننده ی گرام     

 بهتر و بیشتر ، تفكر درباره ی مرگ و تدبر در آيات زير توصیه مي نمائیم :

                        (0)          بیگمان

ز كسي ( نمي آمرزد و بلكه ) گناهان ( پايین تر از خداوند شرك ورزيدن به خود را ) ا

 آن را از هركس كه بخواهد ) وصالح بداند ( مي بخشد .

                           

                 (0)  از قول خدا به مردمان ( بگو : ای (

بندگانم ، ای آنانكه در معاصي زياده روی هم كرده ايد از لطف و مرحمت خدا مأيوس 

و نا امید نگرديد . قطعاً خداوند همه ی گناهان را مي آمرزد . چرا كه او بسیار آمرزگار 

 و بس مهربان است .

                              

                    (1)  بگو قطعاً مرگي كه از آن مي گريزيد

ن به سوی كسي ، سرانجام با شما روياروی مي گردد و شما را در مي يابد ، بعد از آ

برگرانده مي شويد كه از پنهان و آشكار آگاه است ، و شما را از آنچه كرده ايد با خبر 

 مي گرداند ...
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                         (0) 

عاصي ( بر خود ستم كند ، سپس از خدا هر كس كه كار بدی بكند يا ) با ارتكاب م

آمرزش بطلبد ، ) از آنجا كه درگاه توبه همیشه باز است ( خدا را آمرزنده ی ) گناهان 

 خويش و ( مهربان ) در حق خود ( خواهد يافت .

                     (0) آيا به سوی .

دا بر نمي گردند و از او آمرزش نمي خواهند ؟ خداوند دارای مغفرت و رحمت خ

فراوان است ) و اگر توبه نمايند و طلب آمرزش كنند ، خداوند ايشان را مي بخشد و 

 بديشان رحم مي كند ( ...

 قال اهلل تعالي : 

نيا ال اجمع علی عبدی خوفين ، و ال اجمع له امنين ، فإن امننی فی الدّ»      

  (3)«اخفته یوم القيامه و إن خافنی فی الدنيا امنته یوم القيامه 

 خداوند متعال فرمايد :  

بر بنده ام دو ترس ) هم در دنیا و هم در آخرت ( و دو امنیت ) هم در دنیا و هم     

در آخرت (  مقرر نداشته ام . پس اگر در دنیا ) نسبت به دستورات من ( بي پروا بوده 

در آخرت در ترس ) و عذابش ( خواهم افكند .  و اگر در دنیا )از محاكمه و  باشد ،

محاسبه ی اخروی ( در بیم و هراس بوده باشد، در آخرت او را در آرامش و امنیت 

 قرار مي دهم .

 

 ما نصیحت بجای خود كرده ايم        روزگاری در اين سر برديم

 (4)رسوالن پیام باشد و بس گر نیايـد بگـوش رغبـت كــس        بر    

 

 « .ربّنا آتنا فی الدّنيا حسنهً و فی االخره حسنهً و قنا عذاب النّار » 
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 منابع و مأخذ

 

 تفسیر نو ر                                               دكتر خرم دل

 احاديث نبوی                     وساير كتب حديثتاج االصول   

 دّين                                       امام محمد غزاليعلوم ال ءاحیا 

 دورنمای رستاخیز جهان                             سید قطب 

 عقیده االسالمیه                                       حبنكه میداني 

 روح الدّين االسالمي                                   طبّاره 

 الم و فلسفة احكام                        امام مودودی مبادی اس 

 الیوم االخر في ظالل القرآن                         احمد فائز

 ماذا بعد الموت                                        شاكر عبد الجبار

 يوم القیامه                                             عبدالرزاق نوفل

 القیامه رأی العین                                     محمد محمود الصّواف

 تعالیم اسالم                                           عالمه طنطاوی
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 (( كتاب جلد آخرشت پ))  

 

 این كتاب
 

ه نمي شود زندگي از ديدگاه اسالم دارای افقي پهناور است و در اين سرای فاني خالص

 ، بلكه ريشه در جهان ها دارد و از تنوع بسیاری برخوردار است .

 

شخصیت انسان از ديدگاه اسالم به وسعت ابديت زمان و گستردگي عالم هستي و 

 امتداد آنها ، از اهمیت و ارزش ويژه برخوردار است .

 

  راهنمايي اين كتاب آدمي را از تنگنای دنیا به فراخنا و امتداد آن و عظمت آخرت

مي كند . و زندگي و جان و روح را از دايره ی تنگ و كالبد دنیوی و لذايذ زودگذر 

بسوی فراخنای پهناور هستي و پرواز در جهان برزخ ، محشر و ابديت فرا خوانده و 

 لذايذ و نعمت های همیشگي را به او مي شناساند . 

 

 ر به سر اندوه و دردهبه دنیا دل نبنده هركه مَـرده          كه دنیا س

 به قبرستان گذر كن تا ببیني          كه دنیـا با رفیقـانت چه كـرده


