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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ می ١٢
  

  آداب جنازه
١٧  

  قــيـامــت

 هللا برای قيامت ة امام ابن کثير رحمه عالم جليلقدر اسالم  کنام ھای متعددی مسمی گرديده است طوریه روز قيامت  ب

 – ١/٢۵۵(» الفتن و المالحم/ النھاية  «ۀتوان در رسال  را میء اسمانتفصيل اي(بيشتر از ھشتاد نام ذکر نموده است 

که ما به ذکر بعضی  ای را می رسانند ھر کدام از اين اسماء معانی  جداگانه.  مالحظه نمود .) طه زينی. تحقيق، د) ٢۵۶

  .يم ئ مينماءآنھا در اين رساله اکتفااز 

  : الساعة-١

اَعةَ آلتِيَةٌ ال َرْيَب فِيھَا«:فرمايد خداوند می   .»ھمانا شکی نيست که قيامت خواھد آمد«).۵٩: غافر(» إِنَّ السَّ

  : يوم البعث-٢

ِ إِلَی يَْوِم اْلبَْعِث فَھَذَ «:فرمايد خداوند می   ).۵۶: روم(»  ا يَْوُم اْلبَْعثِ لَقَْد لَبِْثتُْم فِی ِکتَاِب هللاَّ

  .»پس اين روز قيامت است ايد شما بدان اندازه که خداوند مقرر کرده بود تا روز قيامت ماندگار بوده«

  :  يوم الدين-٣

ينِ «:  فرمايد خداوند می   .»مالک روز جزا»  «َمالِِک يَْوِم الدِّ

  : يوم الحسرة-۴

  .»آنان را از روز حسرت بترسان»  « َوأَنِذْرھُْم يَْوَم اْلَحْسَرةِ «

  : الدار اآلخرة-۵

اَر اآلِخَرةَ لَِھَی اْلَحيََواُن لَْو َکانُوا يَْعلَُمونَ « ھمانا سرای آخرت حيات خوش و خرمی را «). ۶۴: عنکبوت(» َوإِنَّ الدَّ

  .»دربردارد اگر فھم و شعورداشته باشند

  : يوم التناد-۶

  .»ترسم من بر شما از روز صدازدن می«). ٣٢: غافر(» َعلَْيُکْم يَْوَم التَّنَادِ إِنِّی أََخاُف «:فرمايد  خداوند می

  : دارالقرار-٧

  .»ھمانا روز آخرت سرای ماندگاری و استقرار است«).  ٣٩: غافر(»  َوإِنَّ اآلِخَرةَ ِھَی َداُر اْلقََرارِ «: فرمايد خداوند می

  : يوم الفصل-٨
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بُونَ ھََذا يَْومُ «: فرمايد خداوند می را   ھمان يوم الفصل است که شما آنناي«).٢١: صافات(»   اْلفَْصِل الَِّذی ُکنتُْم بِِه تَُکذِّ

  .»کرديد تکذيب می

  : يوم الجمع-٩

ی که شک و ترديدی در آن نيست ئآ از روز گردھم«).٧: شوری(»  َوتُْنِذَر يَْوَم اْلَجْمِع ال َرْيَب فِيهِ «:  فرمايد  خداوند می

  .»بيم دھی

  :  يوم الحساب-١٠

اين چيزھا برای روز حساب و کتاب وعده داده «).۵٣: ص(»  ھََذا َما تُوَعُدوَن لِيَْوِم اْلِحَسابِ «:فرمايد خداوند می

  .»شوند می

  : يوم الوعيد-١١

وِر َذلَِک يَْوُم اْلَوِعيدِ «: فرمايد خداوند می ن روز وعده داده شده شود آ و در صور دميده می«).٢٠: ق(»  َونُفَِخ فِی الصُّ

  .»است

  :  يوم الخلود-١٢

  .»بسالمت داخل شويد، امروز روز جاودانگی است«).٣۴: ق(»  اْدُخلُوھَا بَِسالٍم َذلَِک يَْوُم اْلُخلُودِ «:فرمايد خداوند می

  :  يوم الخروج-١٣

ْيَحةَ بِاْلَحقِّ َذلَِک يَْوُم اْلخُ «:فرمايد خداوند می   ).۴٢: ق(»  ُروجِ يَْوَم يَْسَمُعوَن الصَّ

  .»شنوند آن روز بيرون آمدن است روزی صيحه را درست می«

  :  الواقعة-١۴

  .»افتد اتفاق می) روز قيامت(ھنگامی که واقعه «).١: واقعه(» إَِذا َوقََعْت اْلَواقَِعةُ «:فرمايد خداوند می

  : الحاقة-١۵

رخداد راستين، آن رخداد راستين چيست، «).٣- ١: حاقه(» ْدَراَک َما اْلَحاقَّةُ َوَما أَ * َما اْلَحاقَّةُ * اْلَحاقَّةُ «:فرمايد خداوند می

  .»دانی رخداد راستين چيست تو چه می

   : الطامة الکبری-١۶

ةُ اْلُکْبَری«: فرمايد خداوند می   .»رسد ھنگامی که بزرگترين حادثه فرا می«).٣۴: نازعات(»  فَإَِذا َجاَءْت الطَّامَّ

  :  الصاخة-١٧

ةُ «:فرمايد اوند میخد اخَّ   .»آيد انگيز می پس ھنگامی که صدای ھراس«).٣٣: عبس(»  فَإَِذا َجاَءْت الصَّ

   : األزفة-١٨

  .»نزديک شده است) روز قيامت(آن نزديک شونده «).۵٧: نجم(»  أَِزفَْت اآلِزفَةُ «:فرمايد خداوند می

   : القارعة-١٩

بالی بزرگ، بالی بزرگ چيست، «).٣-١: قارعه(» َوَما أَْدَراَک َما اْلقَاِرَعةُ * اِرَعةُ َما اْلقَ * اْلقَاِرَعةُ «:فرمايد خداوند می

  .»دانی بالی بزرگ چيست تو چه می

  :يوم القيامة  -٢٠

خداوند،  « ].٨٧: النساء[ »فِيهِ ّهللاُ ال إِلَهَ إاِلَّ ھَُو لَيَْجَمَعنَُّکْم إِلَی يَْوِم اْلقِيَاَمِة الَ َرْيَب  «: اين اسم درھفتاد آيه آمده است، مثل

  .»کند  جمع می-  که شکی در آن نيست- شما را در روز قيامت ۀو به يقين، ھم! معبودی جز او نيست

  : اليوم اآلخر -٢١
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ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َواْلَمآلئَِکِة َواْلِکتَاِب َوالنَّبِيِّ  «:فرمايد خداوند می ّ و (بلکه نيکی  « ].١٧٧: البقرة [  »ينَ َولَِکنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا

 .»، و پيامبران، ايمان آورده)آسمانی(کسی است که به خدا، و روز آخرت، و فرشتگان، و کتاب ) نيکوکار

   : الغاشية -٢٢

شتناکش ھمه روز قيامت که حوادث وح[آيا داستان غاشيه  «].١: الغاشية [»  ھَْل أَتَاَک َحِديُث اْلَغاِشيَةِ  «:فرمايد خداوند می

  »!به تو رسيده است؟] پوشاند را می

   : يوم التغابن -٢٣

 شما را ۀاين در زمانی خواھد بود که ھم « ].٩: التغابن [ »يَْوَم يَْجَمُعُکْم لِيَْوِم اْلَجْمِع َذلَِک يَْوُم التََّغابُنِ «:فرمايد خداوند می

  .»)روز احساس خسارت و پشيمانی( تغابن است کند؛ آن روز روز گردآوری می] روز رستاخيز[در روز اجتماع 

  

   :مجازات انسان دربرزخ قبل از قيامت

در اصطالح شرعی برزخ  عالمی را گويند که بين . به معنای فاصله و حائل ميان دو چيز راگويند  برزخ در لغتۀکلم

  . دنيا وآخرت قرار دارد وانسان پس از مرگ  تا روز قيامت در آن می ماند 

  » ومن ورائھم برزخ الی يوم يبعثون« :فرمايد می) ١٠٠ تمنون آيؤم (ۀ پروردگار با عظمت ما در سورکه طوری

انسانھا در برزخ به طور کامل به ثواب يا پاداش و يا عقاب اعمالشان نمی رسند بلکه در اين ميان و تا روز قيامت که 

 ماند و تا آنروز مکانی است برای عذاب و ثواب انسانھا نه هللا تعالی ھر وقت اراده نمود و قيامت را برپا کنند، خواھند

  .صورت کلیه ب

إِنَّ أََحَدُکْم « :می فرمايند  روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در صحيحين از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه

َن ِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة َوإِْن َکاَن ِمْن أَْھِل النَّاِر فَِمْن أَْھِل النَّاِر إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَْيِه َمْقَعُدهُ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشیِّ إِْن َکا

ُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ    ).٢٨۶۶(، وصحيح مسلم ) ١٣٧٩(صحيح بخاری  »فَيُقَاُل ھََذا َمْقَعُدَک َحتَّی يَْبَعثََک هللاَّ

اگر بھشتی باشد جايگاھش در بھشت . شام، جايگاھش به او عرضه می شودھر وقت، يکی از شما فوت کند، صبح و «

اين، جای توست تا روز : شود و به او گفته می. و اگر دوزخی باشد، جايگاھش در دوزخ، به او نشان داده می شود

  .»قيامت که خداوند تو را حشر می نمايد

   چرا که زمين و اسمان بايد دگرگونابد ي انسان ھا در يک روز تحقق میۀبه عالوه قيامت برای ھم

ن صورت گيرد بنابراين در ميان دنيا و اخرت برزخی قرار آگردد و عالمی نو ايجاد شود و حيات نوين انسان ھا در 

ن جا خواھند بود و پس از پايان دنيا با آخر دنيا و برپا شدن قيامت در آن جا می روند و تا آداده شده است و مردگان به 

چرا که قيامت بعد از فنای  .ھر انسان برای خود مستقل قيامت داشته باشد محشور می شوند زيرا ممکن نيستيک ديگر 

  .سمان ديگری استآسمان به زمين و آدنيا و تبديل زمين و 

  

  : در روز قيامتقابل طرحاالت ؤس

ؤال می شود که پيامبران را اجابت از آنان س. اند، مورد سؤال قرار می گيرند انسانھا در مورد معبودی که عبادت کرده

  ؟اند يا خير کرده

اند و از عھد و پيمانھا و از گوش،  ی که در دنيا از آنھا بھره بردهئھا اند و از نعمت  اعمالی که انجام دادهۀانسانھا دربار

  .در اين بحث از موارد ذکر شده صحبت خواھد شد. شان سؤال خواھد شد چشم و دلھای

  کفر و شرک -١
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 معبودھايشان سؤال ۀاز آنھا دربار.  کفر و شرک است عمل می آيد راجع بهه ترين سؤالی که روز قيامت از انسانھا بمھم

ِ ھَْل يَنُصُرونَُکْم أَْو يَنتَِصُرونَ * َوقِيَل لَھُْم أَْيَن َما ُکنتُْم تَْعبُُدوَن «: تآي: خداوند می فرمايد. می شود : الشعراء. »ِمن ُدوِن هللاَّ

٩٣ – ٩٢  

آيا آنھا . غير از خدا) معبودھای ( کرديد؟  کجا ھستند معبودھائی که پيوسته آنھا را عبادت می: شود و بديشان گفته می(

کنند يا خويشتن را ياری  شما را کمک می) رو ھستيد و ھستنده در برابر اين شدائد و سختيھائی که اکنون با آن روب(

   ).  دھند؟ می

  ۶٢: القصص. » فَيَقُوُل أَْيَن ُشَرَکائَِی الَِّذيَن ُکنتُْم تَْزُعُمونَ َويَْوَم يُنَاِديِھمْ «

برديد  انبازھائی که برای من گمان می: گويد دارد و می خدا ايشان را فرياد می) را خاطر نشان ساز که(روزی (

و گرفتاری و درماندگی است،  حساب و کتاب ۀاند و ھنگام ھا کنار رفته حاال که حجابھا و پرده! ای مشرکان ( !کجايند؟

پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار  پنداشتيد و می ھای انس و جنّی که می بگوئيد بتھا و خداگونه

  ).برھانند

 جانوران و انواع ھدايا را به معبودھای باطل  که کردند و اين  کسی را عبادت می که غير از خدا چه  اينۀانسانھا دربار

ا ُکنتُْم « : تکردند مورد سؤال قرار خواھند گرفت آي يم میتقد ِ لَتُْسأَلُنَّ َعمَّ ّ ا َرَزْقنَاھُْم تَا مَّ َويَْجَعلُوَن لَِما الَ يَْعلَُموَن نَِصيبًا مِّ

  ۵۶: النحل. »تَْفتَُرونَ 

ايم  که ما بديشان داده) رزاق خوداز حيوانات و ا(ای  ، بھره)زيرا که جمادند(دانند  برای بتھائی که چيزی نمی) کافران((

از اين دروغ و بھتانھا بازپرسی ) در دادگاه قيامت ( !به خدا سوگند). جويند و بدين وسيله بدانھا تقّرب می(دھند  قرار می

  )).شود و سزای کردارتان داده می(خواھيد شد 

فََعِميَْت َعلَْيِھُم * نَاِديِھْم فَيَقُوُل َماَذا أََجْبتُُم اْلُمْرَسلِيَن َويَْوَم يُ « :تآي:  تکذيب پيامبران مورد سؤال قرار می گيرند و راجع به

  ۶۶ – ۶۵: القصص. »اأْلَنبَاُء يَْوَمئٍِذ فَھُْم اَل يَتََساَءلُونَ 

به پيغمبران چه پاسخی داديد؟ در اين : گويد دارد و می روزی را که خداوند مشرکان را فرياد می) خاطرنشان ساز((

شوند و سخنی برای گفتن  و جملگی دچار فراموشی می(رود  ھمه خبرھا از يادشان می) ر اثر حيرت و دھشتب(ھنگام 

   ). توانند چيزی از يکديگر ھم بپرسند نمی) نخواھند داشت و حتّی از ھول و ھراس

  اند؟ در دنيا چه عملی را انجام داده -٢

ا * فََوَربَِّک لَنَْسأَلَنَّھُْم أَْجَمِعْيَن «. د بازخواست قرار می گيردانسان در مورد اعمالی که در دنيا انجام داده است مور َعمَّ

در روز رستاخيز از آنچه در دنيا مردمان انجام (که حتماً ! به پروردگارت سوگند  (٩٣ – ٩٢: الحجر. »َکانُوا يَْعَملُونَ 

) در جھان(از کارھائی که ) کنيم یسؤال و بازخواست م ( . وجو خواھيم کرد  از جملگی ايشان پرس) دھند می

  ).اند کرده می

  ۶: األعراف. »فَلَنَْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِھْم َولَنَْسأَلَنَّ اْلُمْرَسلِينَ «

که آيا پيام آسمانی به شما (پرسيم  اند می به طور قطع از کسانی که پيغمبران به سوی آنان روانه شده) در روز قيامت((

ايد  که آيا پيام آسمانی را رسانده(پرسيم  و حتماً از پيغمبران ھم می) ايد؟ ه است يا خير و چگونه بدان پاسخ دادهرسانده شد

  )).ايد؟ و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده و چه ديده

ال تزول قدما «  :لم فرمودپيامبر هللا صلی هللا عليه وس    که  أسلمی رضی هللا عنه روايت شده در سنن ترمذی از أبی برزه

عبد يوم القيامة، حتی يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم 

  . ٧٩۶٩: وشماره آن) ١٠/۴٣۶(جامع االصول » أباله؟

  :چيز از او سؤال نشود در مورد چھار  که تواند قدم بردارد تا اين در روز قيامت ھيچ کس نمی(
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  . چيزی صرف نمود عمرش را در چه -١

  .سر برده  چيزی ب مقطع جوانی را با چه -٢

  . علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -٣

  ). چيزی خرج نمود  راھی کسب کرد و در چه مال و ثروتش را از چه -۴

ال «: خدا هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  رسول  که  بن مسعود رضی هللا عنه روايت شده باز در سنن ترمذی از عبدهللا

عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من : تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتی يسأل عن خمس

  .»أين اکتسبه، وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم

  : در مورد پنج چيز از او سؤال نشود که ردارد تا اينتواند در حضور پروردگار قدم ب در روز قيامت ھيچ کس نمی(

  . چيز صرف نمود عمرش را در چه -١

  . چيزی بسر برد وقت جوانی را با چه -٢

  . راھی کسب کرد مال و ثروتش را از چه -٣

  . چيزی خرج نمود مال و ثروتش را در چه -۴

  ). علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -۵

ه هللا صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را ب  رسول :و يا امثال آن قابل توجه ودقت  است، اينست که آنچه که در حديث مذکور 

سوی احتياط و تخفيف در جمع آوری اموال دعوت می کند، زيرا به ھر اندازه  که مال انسان زياد باشد، مدت 

اش اندک باشد، مدت زمان  یئه مال و داراو به ھر ميزان ک. اش نيز به ھمان ميزان زياد و طوالنی خواھد بود محاسبه

  . حسابش به ھمان ميزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به جنت برده می شود

إن فقراء المھاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة إلی الجنة «: فرمود  که اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم روايت شده  از رسول

  ).شوند  مدت چھل سال جلوتر از مھاجرين اغنياء به جنت  برده میمھاجرين فقراء به.(»بأربعين خريفاً 

  :اند  ی که مورد استفاده بودهئـ نعمت ھا٣

  :فرمايد می. ی که در دنيا به انسان داده است، سؤال می کندئھا خداوند روز قيامت از نعمت

  ).سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواھيد شد() ٨ تآي:  التکاثرۀسور(. »ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ «

 خانه و مسکن، تعديل در ساختار جسم و روح و لذت ۀشکم سير، آب خنک، ساي :مقصود از نعمت موارد زير می باشند

  .خواب

   :گويد سعيد بن جبير رضی هللا عنه می

باشند،  لذات دنيوی شامل بازخواست میتمام : گويد مجاھد می. شود حتی يک جرعه عسل مورد بازخواست واقع می

ی ھستند که انسان در مورد آنھا مورد سؤال قرار ئ نعمت ھاۀنعمت صبح و شام نيز از جمل: گويد حسن بصری می

  .خواھد گرفت

   )٧/٣۶۴: (تفسير ابن کثير. صحت جسم، چشم و گوش: نعيم عبارت است از: گويد ابن عباس می

ھای خداوند بسيار زيادند و قابل  ، از باب تنوع در تفسير نعمت بود و گرنه نعمتی که شمرده شدندئھا انواع نعمت

وْا نِْعَمَت ّهللاِ الَ تُْحُصوھَا « :شمارش نيستند   )٣۴آيه :   إبراھيمۀسور.(» َوإِن تَُعدُّ

  ).توانيد آنھا را شمارش کنيد نمی) از بس که زيادند(و اگر بخواھيد نعمتھای خدا را بشماريد (

مردم يک . سان نيستند ی نعمتھا ضروری و برخی ديگر از مکمالت ھستند و مردم نيز در ارتباط با نعمت يکبعض

ی يافت می ئدر شھری نعمت ھا.  بعدی يا قبلی وجود نداشته و ندارندۀی بھره می جويند که در دورئدوران از نعمت ھا
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  .ل خواھند بودوعمتھا مسؤانسانھا از تمام اين ن. شوند که در شھر ديگر يافت نمی شوند

  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند   رسول  که در سنن ترمذی از ابی ھريره روايت شده

مشکاة . »ألم نصح لک جسمک؟ ونروک من الماء البارد: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له«

  . )١۵٩۶: (و شماره آن) ٢/۶۵۶: (المصابيح

آيا جسمی سالم را به تو نداده :  شود اين است که  می  نعمت ھا از انسان پرسيدهۀروز قيامت اولين سؤالی که در بار(

  ).و از آب سرد تو را سيراب نکرده بوديم؟ بوديم؟

اند، درک نمی کنند و قدر نعمت يک جرعه  ھای بزرگ و با ارزش الھی را که به آنان عنايت شده بعضی از مردم نعمت

ھای  دانند و نعمت را تنھا در ساختمانھای مجلل، باغ ھا و سواری آب، يک لقمه طعام، مسکن، ھمسر و فرزندان را نمی

  .آخرين مدل منحصر می دانند

آيا : شخصی از عبدهللا بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آيا ما از مھاجرين فقراء نيستيم؟ عبدهللا از وی سؤال کرد

عبدهللا بن عمرو . دارم: آيا منزلی برای سکونت داری؟ گفت: دارم، بعد سؤال کرد:  وی بروی؟ گفتھمسر داری که نزد

: عالوه بر اين من خدمت گزارانی نيز دارم، عبدهللا بن عمرو گفت: آن شخص گفت. پس تو از ثروتمندان ھستی: گفت

  . )٢٩٧٩: ( آنۀوشمار) ۴/٢٢٨۵: (صحيح مسلم.  سالطين ھستیۀپس تو از جمل

نعمتان مغبون «  :پيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود    که در صحيح بخاری از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده

  .»الصحة والفراغ: فيھما کثير من الناس

  ). تندرستی و فراغت وقت :دو نعمت وجود دارند که بسياری از مردم در ارتباط با آنھا دچار ضرر و زيان ھستند(

يث اين است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از اين دو نعمت کوتاھی می کنند، و به مقتضای آن دو، عمل معنی حد

  .نمی کنند و ھرکس به مقتضای آنچه که بر وی واجب است عمل نکند، در خسارت است

 اتقی هللا عز وجل، ال بأس بالغنی لمن«  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  در مسند احمد آمده است که رسول

  .»والصحة لمن اتقی هللا خير من الغنی، وطيب النفس من النعيم

تندرستی برای کسانی که از خداوند می . کسانی که از معصيت خداوند می ترسند ثروت برای آنھا ھيچ اشکالی ندارد(

  ). نعمت ھا استۀترسند، از ثروت بھتر است، و نفس پاکيزه از جمل

) الرب(يلقی « : اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود   رسول  که ابی ھريره رضی هللا عنه روايت شدهدر صحيح مسلم از 

: قال. بلی: أی فُل، ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: العبد فيقول

أی فُل، ألم أکرمک، : ثم يلقی الثانی فيقول .اک کما نسيتنیفإنی أنس: فيقول. ال: فيقول: أفظننت أنک مالقی؟ قال: فيقول

أفظننت أنک مالقی؟ : أی رب، فيقول. بلی: وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول

تابک يا رب آمنت بک وبک: فيقول. ثم يلقی الثالث، فيقول له مثل ذلک .فإنی أنساک کما نسيتنی: فيقول. ال: فيقول

  .ھھنا اذن: فيقول. وبرسلک وصليت وصمت وتصدقت، ويثنی بخير ما استطاع

ويقال لفخذه . اآلن نبعث عليک شاھداً عليک، ويتفکر فی نفسه، من ذا يشھد علی؟ فيختم هللا علی فيه: ثم يقال له: قال

  .»لمنافق الذی يسخط هللا عليهوذلک ا. وذلک ليعذر من نفسه. انطقی فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله: ولحمه وعظامه

 آيا از تو احترام نگرفتم؟! ای فالنی:  با پروردگارش مالقات می کند، پروردگار از وی سؤال می کند  بنده وقتی که(

 تو بر آنھا سيادت  سيادت و بزرگی را به تو ندادم؟ ھمسر به تو ندادم؟ گاوان وشتران را در اختيار تو نگذاشتم؟ که

آری، پروردگار از وی سؤال می کند، آيا تو گمان کردی که روزی با من مالقات می : ر جواب می گويدنکردی؟ بنده د

ھمانطور که تو مرا فراموش : گويد پروردگار می. خير: گويد بنده می ای؟ کنی و برای چنين کاری خود را آماده کرده
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گو ميان او و  و قات می کند، ھمان گفتبا نفر دومی مال. کردی، من نيز امروز تو را به فراموشی می سپارم

  .پروردگارش انجام می گيرد

به تو و به کتاب تو و ! پروردگارا: گويد ھمان سؤال را از وی می پرسد، می. کند بعد خداوند نفر سومی را مالقات می

. ردگارش را تعريف می کندام، و تا می تواند پرو ام وصدقه داده ام، روزه گرفته ام، نماز خوانده پيامبر تو ايمان آورده

  .بس است: آنگاه پروردگار به او می گويد

چه کسی عليه من گواھی می دھد؟ خداوند . خود می انديشده آيا گواھی عليه تو بياوريم، او ب: گويد سپس خداوند به او می

گوشت واستخوانھای او آنگاه ران، .يدئسخن بگو: بر دل او مھر می زند وبه ران، گوشت و استخوانھای او حکم می شود

پيرامون اعمالی که انجام داده است سخن می گويند تا عذری برای گناھانش باقی نمانده باشد و اين معامله با منافقينی که 

  ).مورد خشم خداوند ھستند صورت خواھد گرفت

. نسان عنايت کرده استی است که خداوند به ائسؤال از نعمت، در واقع سؤال از انجام شکر و سپاس در برابر نعمت ھا

اما اگر منکر شود و از نعمت قدردانی نکند، خداوند . جا آورده استه ھرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نعمت را ب

  .بروی خشم خواھد کرد

إن هللا « : اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرموند   رسول  که در صحيح مسلم از حضرت انس رضی هللا عنه روايت شده

  .»ی عن العبد أن يأکل األکلة، فيحمده عليھا، أو يشرب الشربة فيحمده عليھاليرض

خداوند از بنده راضی و خشنود می شود وقتی که لقمه را بخورد و در برابر آن خدا را سپاس گويد، يا يک جرعه آب (

  . ۴٢: مشکاة المصابيح وشماره آن). بنوشد و در برابر آن خدا را سپاس گويد

  :مانـ عھد و پي۴

َ ِمن «:تآي.دھد اند مورد بازخواست قرار می خداوند انسانھا را در برابر عھدوپيمانی که با او بسته َولَقَْد َکانُوا َعاھَُدوا هللاَّ

ِ َمْسُؤواًل    ١۵: األحزاب. »قَْبُل اَل يَُولُّوَن اأْلَْدبَاَر َوَکاَن َعْھُد هللاَّ

). و در دفاع از اسالم و مسلمين بايستند(که پشت به دشمن نکنند و نگريزند آنان قبالً با خدا عھد و پيمان بسته بودند (

   )). شود و از وفای بدان بازخواست می(عھد و پيمان خدا پرسش دارد 

 ايفاء و عدم ايفاء آن سؤال خواھد ۀھرگونه عھد و پيمان جايز و مشروعی که ميان انسانھا بسته شود، خداوند دربار و

  ٣۴: اإلسراء. »َوأَْوفُوْا بِاْلَعْھِد إِنَّ اْلَعْھَد َکاَن َمْسُؤوالً « : می فرمايد. کرد

عھد و پيمان ) ۀشما روز رستاخيز دربار(وفا کنيد، چرا که از ) ايد خود که با خدا يا مردم بسته(و به عھد و پيمان (

  ).شود پرسيده می

  :ـ گوش، چشم و دل ۵

اينجا است که انسانھا را از گفتن سخنان بدون علم . دھد شان مورد سؤال قرار میھاي خداوند انسانھا را در برابر تمام گفته

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُکلُّ أُولئَِک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً « :و مدرک برحذر داشته است . »َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََک بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

  )٣۶: سوره اإلسراء(

و ساير (چشم و گوش و دل ھمه ) انسان در برابر کارھائی که(گمان  بی. روی مکن که از آن ناآگاھی از چيزی دنباله(

  ).گيرد مورد پرس و جوی از آن قرار می) دھند اعضاء ديگر انجام می

نگو، زيرا خداوند دانی، چيزی  دانی يا نمی ای، می ای يا نشنيده ای، شنيده ای يا نديده  ديده  که  آنچه راجع به: گويد قتاده می

  . اينھا از تو سؤال خواھد کردۀ ھم راجع به

مدرک نھی   بيان گرديد، اين است که خداوند متعال از گفتن سخن بدون علم وتخالصه آنچه که در آي: گويد ابن کثير می

  :کرده است حتی سخن مظنون و مشکوک را نيز جايز نشمرده است می فرمايد
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از بسياری از گمانھا بپرھيزيد، که برخی از ) (١٢: سوره الحجرات. ( »َن الظَّنِّ إِنَّ بَْعَض الظَّنِّ إِْثمٌ اْجتَنِبُوا َکثِيًرا مِّ  « 

  ).گمانھا گناه است

نزديک گمان نرويد، زيرا که گمان از بزرگترين دروغ .(»إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث« : درحديث آمده است

  )است

و در حديثی ديگر   بدترين سواری و تکيه گاه انسان اين است که به ظن و گمان سخن گويد:در سنن ابو داود آمده است

 دروغ ھا اين است که انسان به چشم خود ۀبزرگتر از ھم.(»إن أفری الفری أن يری الرجل عينيه ما لم تريا«: آمده است

  ).نشان دھد آنچه را که چشم نديده

: تفسير ابن کثير. »ماً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعلمن تحلم حل« : ودر حديثی صحيح آمده است

)۴/٣٠٨( .  

 دو دانه جو را گره زند و او ھرگز قادر  ام، روز قيامت به وی امر می شود تا من خواب ديده: ھرکس به دروغ بگويد(

  ).به اين کار نخواھد بود

  

 ادامه دارد


