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چنان احساس می کنم که برای انسانھای ھمچو من که نفس سرکش و گناه آلود داریم ، یاد : سوال 
آوری عذاب خداوند نقش مھمی را در اصالح و توبه ایفاء خواھد کرد ، لذا اگر  ممکن باشد لطفًا در مورد 

؟کمی روشنی بیندازید) نار جھنم  (عذاب آخرت   

: )جواب (    

اوند تبارک و تعالی بر بنده اش ارادۀ خیر نماید ، قلبش را به ذکر آخرت زنده می گرداند ، زیرا چون خد
یاد آوری دار آخرت چنان عزت و درجۀ عالی می باشد که اهللا جل جالله انبیاء علیھم السالم را به 

ما آنان را با صفت  ]( ٍة ِذْكَرى الدَّاِر ِإنَّا َأْخَلْصَناُھم ِبَخاِلَص  : [چنین یک خصوصیِت ستوده ، امتیاز داده است 
  46 –ص ) . سراي آخرت بود ) ھمیشگي ايشان از ( خاّصي ويژگي بخشیديم كه ياد 

کسانیکه فریفتۀ تنعم و ترفه موقت دنیوی شده و از یاد و اندیشۀ آخرت غفلت ورزیدند ، باالخره شقاوت 
الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِديَنُھْم َلْھوًا َوَلِعبًا : [می گردند  و ضاللت دامنگیرشان شده ، فاقد اھمیت و ارزش اخروی

آن كساني كه  ]( ْجَحُدوَنَوَغرَّْتُھُم اْلَحَیاُة الدُّْنَیا َفاْلَیْوَم َننَساُھْم َكَما َنُسوْا ِلَقاء َيْوِمِھْم َھَذا َوَما َكاُنوْا ِبآَياِتَنا َي
و دين را مسخره ( شگذراني و بازي را آئین خود كردند خو) به دنبال دين حق راه نیفتادند و بلكه ( 

و جھان عاجل ، ايشان را از جھان آجل ( و زندگي دنیا آنان را گول زد ) پنداشتند و به بازيچه گرفتند 
از ياد ) نصیب و آنان را  از برخورداري از الطاف و انعام خود بي( ، پس امروز ايشان را ) بازداشت 

ديدنِي جھان و خواندنِي قرآن و ( يشان رسیدن به چنین روزي را از ياد بردند و آيات بريم ، چون كه ا مي
  51 –االعراف ) . ما را انكار كردند) سائر كتابھاي آسماني 

َأَفَرَأْيُتُم : [در قرآن عظیم الشان مثالھای زیادی وجود دارد که آخرت و آتش دوزخ را بیاد انسان می آورد 
  71 –واقعه )  ايد ؟ افروزيد ، انديشیده آيا ھیچ درباره آتشي كه برمي   ]( وُروَنالنَّاَر الَِّتي ُت

ايد ، يا اين كه ما  آيا شما ، در آغاز اين آتش را پديدار كرده   ](َأَأنُتْم َأنَشْأُتْم َشَجَرَتَھا َأْم َنْحُن اْلُمنِشُؤوَن   [
   72 –واقعه )  ؟  پديدآورندگان آن ھستیم

و وسیله زندگي اقوياء و فقراء ) آخرت ( ما آن را وسیله يادآوري  ]( ْلَناَھا َتْذِكَرًة َوَمَتاعًا لِّْلُمْقِويَن َنْحُن َجَع[
   73 –واقعه   ).ايم  نموده

پس عالوه از اینکه آتش دنیوی مورد استفادۀ انسانھا قرار میگیرد ، برای تذکیر آتش جھنم نیز وسیله 
 .ای موثری می باشد 

خداوند متعال حرارت و گرمای این دنیا را وسیلۀ یاد آوری نار جھنم که به مراتب شدیدتر است  ھمچنان
  : ، گردانید 

ي سوزان ( گويند در گرما  و مي]( َوَقاُلوْا َال َتنِفُروْا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر َجَھنََّم َأَشدُّ َحّرًا لَّْو َكاُنوا َيْفَقُھوَن[
فھمیدند  اگر دانا بودند مي: بگو ) بدانان ! اي پیغمبر (   .حركت نكنید ) رد تابستان به سوي میدان نب

  81 –التوبة   ).است ) از گرماي تابستان و از ھمه آتشھاي جھان ( كه آتش دوزخ بسیار گرمتر و سوزانتر 
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ار دارد این ھمه تذکیرھا و تحذیرھا در مورد آتش رھیب و سوزانی است که در آخر راه قر: برادر محترم 
  : ، که در آنوقت آدمیزاد به غفلت و گناه ناشی از آن پی می برد ولی دیگر فرصت از دست رفته است 

و نشانش ( در آن روز دوزخ را حاضر آورند    ](َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَھنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتَذكَُّر اْلِإنَساُن َوَأنَّى َلُه الذِّْكَرى   [
) .  !آيد ، ولي چنین به خود آمدني كي سودي به حال او دارد ؟  انسان به خود ميدر آن روز ) . دھند 
  23 –الفجر 

پیشاپیش ) خیرات و حسناتي ( كاش براي زندگي خود : خواھد گفت  ]( َيُقوُل َيا َلْیَتِني َقدَّْمُت ِلَحَیاِتي   [
   24 –الفجر )   !فرستادم  مي

  :ی بلنِد خوفناک از آن بر می آید چنان آتش رھیب و سوزانی که شراره ھا

ھائي از خود  آتشپاره) خیزد  چنین دود مرگباري از آن برمي( آتشي كه  ]( ِإنََّھا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر [ 
  32 –المرسالت   ) .ھستند ) اي  بزرگ و برافراشته(  دھد كه انگار كوشك  بیرون مي

  ) .شتران زردي ھستند) حركت و سرعت  از لحاظ رنگ و( ھائي كه انگار  پارهآتش ]( َكَأنَُّه ِجَماَلٌت ُصْفٌر   [
  33 –المرسالت 

  : و جوش و خروش غضبناک دارد 

ايشان را از ) اين آتش فروزان دوزخ ( ھنگامي كه   ]( ِإَذا َرَأْتُھم مِّن مََّكاٍن َبِعیٍد َسِمُعوا َلَھا َتَغیُّظًا َوَزِفیرًا   [
  ) .شنوند  آلود و جوش و خروش آن را مي صداي خشم) افتد  آنان چشمشان بدان مي و( بیند  دور مي
  12 –الفرقان 

خداوند واحد قھار آتش جھنم را در آیات متعددی چنان بیان می کند که گویا آدمیزاد دوزخ را با اھل آن 
  : در حال عذاب ھای گوناگون مشاھده می کند 

  :ولناک و ترسانندۀ بزرگ نامیده شده است در آیات ذیل دوزخ یکی از چیزھای ھ

  . )بالئي از بالھاي بزرگ است) مسائل مھّم و حوادث عظیم ، اصًاليكي از ( دوزخ ](ِإنََّھا َلِإْحَدى اْلُكَبِر   [
  35 –المدثر 

  36 –المدثر   ) .وسیله بیم دادن انسانھا است  ]( َنِذيرًا لِّْلَبَشِر   [

شود و  ور مي  دھم كه شعله من شما را از آتش ھولناكي بیم مي](  ُتُكْم َنارًا َتَلظَّى َفَأنَذْر  : [و ھمچنان 
  14 –الیل   .)كشد  زبانه مي

  15 –الیل  .) )انسانھا ( ترين  زد مگر بدبختسو شود و نمي بدان داخل نمي ]( َلا َيْصَلاَھا ِإلَّا اْلَأْشَقى [ 

    نمايد و  تكذيب مي) داند و آن را  حق و حقیقت را دروغ مي( ن كسي كه ھما ]( الَِّذي َكذََّب َوَتَولَّى   [
  16 –الیل   .)كند  پشت مي) به آيات آسماني ( 

این ھمه تحذیرھا و بیم دادن ھا برای آنست که مسلمان اسیر کمند ھوا و ھوس و گرفتار معاصی 
  .  نشده و مستحق نار جھنم نگردد

 : طاقت فرساست  چنان آتشی که آسانترین عذابش

: سمعُت رسوَل اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم یقوُل : عن الُنعماِن بِن بشیٍر ، رضی اهللا عنھما ، قال [ 
ِه َجمرتاِن َیغلي ِمنُھَما ِدَماُغُه َما َیَری َمِص َقَدَمْیالقیامِة َلَرُجٌل ُیوَضُع ِفی َأْخَم أھِل الناِر عذابًا َیْوَوَن إنَّ أْھ
از نعمان بن بشیر رضی اهللا عنھما روایت است که ]( وُنُھم عذابًا دًا أشدُّ ِمنُه َعذابًا ، و إنَُّه َلأْھأنَّ أح
 آسانترین اھل دوزخ از روی: از رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم شنیدم که می فرمود : گفت 
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ن دماغش می جوشد ، عذاب مردی است که دو پارۀ آتش در تھیگاِه قدمش نھاده می شود که از آ
کسی گمان نمی کند شخصی وجود داشته باشد که عذابش از او سخت تر باشد در حالیکه عذاب او 

 متفق علیه) از ھمه آسانتر است 

آتش دنیا تصور نار جھنم را البته با تفاوت عظیِم حجِم کیفیت ، در اذھان انسانھای دور اندیش شعله ور 
می گردد ، ولی متاسفانه غفلت و ئل میان آنھا و ارتکاب جرایم حامی سازد که حرارت این احساس ، 

قسوِت قلب چنان مصیبتی را عاید حال بسیاری نموده است که این ھمه تذکیرھا و تحذیرھا ، باعث 
  .اصالح و توبۀ چشم گیری نمی شود 

زد که آنجا  ما و منکرین در یک کاروان حیات فانی سفر می کنیم ، و حقیقت در آخر راه حرف خواھد
  .جھت ھا بررسی خواھد شد ، ولی دیدگاھھا و موضعگیری ھا جبران ناپذیر خواھد بود

ح ناصحین و فساد عقل خویش اعتراف نموده ، اقرار به جرم و گناه ئاھل دوزخ به اعراض کردن از نصا
 : می نمایند ، ولی آن اعتراف و اقراِر بی وقت ، بی سود خواھد بود 

داشتیم ،  اگر ما گوش شنوا مي: گويند  و مي   ](ُكنَّا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعیِر َوَقاُلوا َلْو[ 
  10 –الملک ). گشتیم گرفتیم ، ھرگز از زمره دوزخیان نمي و يا عقل خود را به كار مي

  پس دوري . كنند  اينجا است كه به گناه خود اعتراف مي ](  َفاْعَتَرُفوا ِبَذنِبِھْم َفُسْحقًا لَِّأْصَحاِب السَِّعیِر  [
  11 –الملک   )!بھره دوزخیان باد) از رحمت خدا ( 

دوزخیان چون از نجات مایوس می شوند ، تمنای موت نموده ، فریاد کنان به خازن جھنم که فرشته ای 
 .را فنا کرده و موت دھد می باشد ، می گویند به پروردگار خویش عرض کن که ما) مالک ( به نام 

پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان ! اي مالك : زنند  آنان فرياد مي ]( َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَیْقِض َعَلْیَنا َربَُّك[
  77 –الزخرف ) . گرداند

و مرگ و میر و  (مانید  مي) اينجا ( شما : گويد  مي]( َقاَل ِإنَُّكم مَّاِكُثوَن: [ولی جواب منفی خواھد بود 
  77 –الزخرف . )) نیستي و نابودي در كار نیست 

َلَقْد ِجْئَناُكم ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْلَحقِّ : [زیرا این سزا را در مقابل گناه و جرم یافتید و حق را نپذیرفتید 
و توّسط پیغمبران برايتان ( يم ما حق را براي شما آورد) دھد كه  خداوند بديشان پیام مي(    ](َكاِرُھوَن 

  78 –الزخرف ) . ولي اكثر شما حق را نپسنديديد و آن را دشمن داشتید) فرو فرستاديم 

را به شکل ) موت ( کافران را برای پشیمانی و ندامت مواقع بسیار پیش می آید ، یک موقع آنست که 
آنرا ذبح می کنند و ندا به گوش مردم قوچ میارند و در میان بھشت و دوزخ به ھمه مخلوق نشان داده 

خواھد رسید که بھشتیان در بھشت و دوزخیان در دوزخ ابدی بود و باش می کنند بعد از این مرگ بر 
  .ھیچکس وارد نمی شود 

ظالمان را از روز ! ) مبر اي پیغ(  ]( َوَأنِذْرُھْم َيْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْلَأْمُر َوُھْم ِفي َغْفَلٍة َوُھْم َلا ُيْؤِمُنوَن [
چیز دنیا پايان  ھمه( گذرد و  آن ھنگامي كه كار از كار مي. بترسان ) كه رستاخیز است ( حسرت 

عمر ( ايشان در غفلت ) بینند كه  رسد ، و ستمكاران مي گیرد و وقت حساب و كتاب فرا مي مي
  39 –مریم ) . اند مان نداشتهاي) به قیامت و بھشت و دوزخي ( اند و  بسر برده) گرانمايه را 

استعانت جستن از اموات و جادو و تصدیق کردِن : بر مسلمان است تا از شرک و انواع آن مانند 
 : ساحران پرھیز نماید تا از اھل نار محسوب نگردد ، زیرا اهللا متعال می فرماید 
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بیگمان ھر كس انبازي براي خدا قرار دھد ]( نََّة َوَمْأَواُه النَّاُر ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقْد َحرََّم الّلُه َعَلیِه اْلَج[
) دوزخ ( و جايگاه او آتش ) نھد  و ھرگز به بھشت گام نمي( ، خدا بھشت را بر او حرام كرده است 

  72 –ده ئالما) . است 

بحال  افسوس به حال بی نمازان و حال کسانیکه توجه به فقراء و مساکین ندارند و صد افسوس
جاھالنیکه بنابر تقلید منکرین ، علیه دین اسالم مباحثه ھا می کنند و با بدان ھمنشینند بگونه ای که 
در شکوک و شبھات غرق شده و ھمواره جاھالنه در تکذیب و تردید بسر می برند تا اینکه لحظۀ موت 

د ، چگونه در آتش دوزخ فرا رسد ، آیا در کتاب اهللا نمی خوانند که اھل جنت از اھل نار می پرسن
 ! افتادید 

  42 –المدثر   ؟) كشانده است و بدان انداخته است چه چیزھائي شما را به دوزخ ]( َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر   [

   43 –المدثر   ) .ايم از زمره نمازگزاران نبوده) در جھان (   :گويند  مي ]( َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن   [

  44 –المدثر   ) .ايم  داده و به مستمند خوراك نمي ]( َلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكیَن َو  [

ايم و به باطل و  شده صدا مي نشین و ھم ھم( و ما پیوسته با باطلگرايان  ]( َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضیَن [
   45 –المدثر   .) ايم  رفته فرو مي) ياوه و عیبجوئي 

  46 –المدثر   .) ايم  دانسته را دروغ مي) قیامت ( و روز سزا و جزاي  ]( ُنَكذُِّب ِبَیْوِم الدِّيِن  َوُكنَّا  [

  47 –المدثر   ) .تا مرگ به سراغمان آمد  ]( َحتَّى َأَتاَنا اْلَیِقیُن   [ 

  : و افسوس به حال کسانیکه زکات را اداء نمی کنند 

و كساني كه طال و ](  َواْلِفضََّة َوَال ُينِفُقوَنَھا ِفي َسِبیِل الّلِه َفَبشِّْرُھم ِبَعَذاٍب َأِلیٍم  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّھَب[
نمايند ، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسیار  كنند و آن را در راه خدا خرج نمي نقره را اندوخته مي
  34 –ة التوب  ) .دردناكي مژده بده 

ُفِسُكْم َفُذوُقوْا َيْوَم ُيْحَمى َعَلْیَھا ِفي َناِر َجَھنََّم َفُتْكَوى ِبَھا ِجَباُھُھْم َوُجنوُبُھْم َوُظُھوُرُھْم َھَذا َما َكَنْزُتْم َألن[
شود و پیشانیھا  ھا در آتش دوزخ ، تافته مي اين سّكه) فرا خواھد رسید كه ( روزي   ]( َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 

اين ھمان : شود  بديشان گفته مي) و براي توبیخ ( گردد  وھا و پشتھاي ايشان با آنھا داغ ميو پھل
  ) .اندوختید  كرديد ، پس اينك بچشید مزه چیزي را كه مي چیزي است كه براي خويشتن اندوخته مي

  35 –بة التو

ھنم است و و افسوس به کسانیکه دستانشان به خون مسلمان آغشته است زیرا سزای ایشان ج
  : مورد لعنت و عذاب عظیم واقع می شوند که ھیچگونه کفارتی سبب نجات آنھا شده نمی تواند 

و  ]( ُه َعَذابًا َعِظیمًا َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مَُّتَعمِّدًا َفَجَزآُؤُه َجَھنَُّم َخاِلدًا ِفیَھا َوَغِضَب الّلُه َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َل  [
و از ايمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و ( مؤمني را از روي عمد بكشد كسي كه 

ماند و  كیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مي) آيد و  چنین قتلي را حالل بداند ، كافر بشمار مي
ي وي تھّیه سازد و عذاب عظیمي برا گیرد و او را از رحمت خود محروم مي خداوند بر او خشم مي

 93 –النساء   ) .بیند  مي

قابل تأسف است حال کسیکه بریتیم ستم روا میدارد و در تربیت وی کوتاھی نموده ، مالش را بدون 
 :حق می خورد ، در مورد چنین اشخاص وعید شدید وارد است 

بیگمان كساني  ](  ِفي ُبُطوِنِھْم َنارًا َوَسَیْصَلْوَن َسِعیرًا  ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَیَتاَمى ُظْلمًا ِإنََّما َيْأُكُلوَن[
) ريزند و  مي( خورند ، انگار آتش در شكمھاي خود  كه اموال يتیمان را به ناحق و ستمگرانه مي
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با آتش ) در روز قیامت ( و ) شود  خورند سبب دخول ايشان به دوزخ مي چرا كه آنچه مي. ( خورند  مي
 10 –النساء   ) .اھند سوخت خو  سوزاني

  :و افسوس به حال اھل کبر 

َأَلا : ی اهللا علیه و آله وسلم یقول سمعت رسوَل اهللا صل: ة بن وھب رضي اهللا عنه قال عن حارث[ 
از  حارثه بن وھب رضی اهللا عنه روایت کرده که]( ٍر َتْكِبُکلُّ ُعُتلًّ   َجوَّاٍظ ُمْس: اِر ؟ ِل النَُّاخِبُرُکم ِبَأْھ

آیا شما را از جھنمیان باخبر نسازم ؟ ھر : رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم شنیدم که فرمود 
 متفق علیه) . سنگدل ، آزمند ، متکبر 

  .و اھل دوزخ مردمان گوناگون با گناھان و عذاب ھای مختلف می باشند 

 ) .اعاذنا اهللا منھا و من سائر وجوه العذاب بفضله و کرمه ( 

گونه تھدید و تعذیب دنیوی ، مانع جدی و فعال در برابر جرایم مخفی و جنایات آشکار به مثابۀ وعیِد ھیچ
جھنم شده نمی تواند ، مثال جزای یک ظالم سفاک و قاتل ھزاران مظلوِم بیگناه ، در عادل ترین محاکم 

د ، که ھرگز در دنیوی باالخره قتل شخِص ظالم مذکور و اعدام عدۀ معدودی خون آشام خواھد بو
مقابل ھزاران مقتول مظلوم ، کافی نمی باشد ولی در جھنم ، قاتل ھزاران بیگناه ، ھزارھا بار سزای 

 .را مواجه خواھد شد  جرم

یکی از حکمتھای تذکیرھای تعذیب ھای گوناگوِن دوزخ ، اصالح نمودن نفسھای سرکشی است که به 
  . راحتی و آسانی توبه پذیر  نیستند 

ترین وقِت َندامت و اعتراف به قصور ، زمانی است که قابل تالفی نباشد ، پس بر انسان است  و زشت
تا قبل از فرا رسیدن آن موعد وحشتناِک خطیر ، از تقصیرھا نادم شده و با کمال اقرار به خطاھای 

 . گذشته ، راه توبه و اصالح را در پیش گیرد 

خانوادۀ خود را به امتثال اوامر الھی و اجتناب نواھی  ھر مسلمان وظیفه دارد که ھم خود را و ھم
  . ترغیب دھد ، زیرا دوستی حقیقی با اھل خانه این است که آنھا را از آتش جھنم نگھدارد 

اُس َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َنارًا َوُقوُدَھا النَّ  : [خداوند تبارک و تعالی می فرماید 
خود و ! اي مؤمنان  ]( َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد َلا َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُھْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن 

فرشتگاني بر آن . خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه افروزينه آن انسانھا و سنگھا است 
از خدا در آنچه بديشان دستور داده . كه خشن و سختگیر ، و زورمند و توانا ھستند اند  گمارده شده

 6 –تحریم   ) .اند  دھند كه بدان مأمور شده كنند ، و ھمان چیزي را انجام مي است نافرماني نمي

به  ](إال من یرجوھا ، وال یسلم من النار اال من یخافھا ة ال یدخل الجن: [ می گوید  )رح( حسن بصری
یعنی اعمال صالحه را انجام میدھد تا به . ( جنت داخل نمی شود مگر کسیکه امید و آرزوی آنرا دارد 

یعنی از اعمال . ( و سالمت نمی ماند از آتش دوزخ مگر شخصیکه از آن خوف دارد ) . بھشت راه یابد 
 . ) ) .ناشایسته که سبب دخول دوزخ است پرھیز می کند 

ام نمودن به طاعت و اجتناب کردن از معصیت می گردد ، ولی خوف کاذِب خوف صادق باعث اھتم
  .تظاھر مآبانه ای فاقِد یقین ، ھرگز عمل مثمر را بار نمی آورد 

 َمن خاَف أدلج ، و مْن: صلی اهللا علیه و آله وسلم قال رسول اهللا : عن أبی ھریره رضی اهللا عنه ، قال [ 
ابوھریره رضی اهللا عنه روایت می ](  ُةاِهللا الجن َة، أال إن ِسلع ٌةاِهللا غالی َةلعَبَلَغ المنزل ، أال إن ِسَلَج أْد

آنکه بترسد به اول شب می رود و آنکه به اول : کند که رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم فرمود 
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اه آگ) است پر ارزش و قیمت بھا( گرانست  آگاه باشید که متاع خدا. شب رود به منزل می رسد 
  )ترمذی ( ) . باشید که متاع خدا بھشت است 

ترسیدن مسافر را از سفر به شخصی که از  صلی اهللا علیه و آله وسلمدر حدیث فوق الذکر پیامبر اسالم 
  .خداوند می ترسد تشبیه می کند 

یعنی ھمچون مسافر که بخاطر ترسیدن از راه در اول شب سفر می کند ، بایستی کسی که ھم از 
 .ترسد به فرمایشات الھی عمل نماید تا خداوند از او راضی شود  خدا می

اما با کمال تاسف چنان سفاھت و جھالت و غفلت از روز جزاء و زمان مجازات شایع شده است که با 
  : صورت می گیرد  دعوت دعوتگران حق ، از آن اعراض وجود

كفرپیشه چون قريش ( دمان محاسبه مر) زمان (  ]( ْعِرُضوَن اْقَتَرَب ِللنَّاِس ِحَساُبُھْم َوُھْم ِفي َغْفَلٍة مَّ  [
) از ايمان بدان(گردان و روي) از ھول و ھراس آن  (بديشان نزديك است در حالي كه آنان غافل )بسیار 
  1 –األنبیاء   ) .باشند  مي

و اندرز ( اي از قرآن  ھیچ بخش تازه ](  ْم َيْلَعُبوَن َما َيْأِتیِھم مِّن ِذْكٍر مَّن رَّبِِّھم مُّْحَدٍث ِإلَّا اْسَتَمُعوُه َوُھ  [
شنوند و به بازي  رسد مگر اين كه آن را به شوخي مي از سوي پروردگارشان بديشان نمي) جديدي 

  2 –األنبیاء   ) .گیرند  مي

(   ](  َشٌر مِّْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن السِّْحَر َوَأنُتْم ُتْبِصُروَن َلاِھَیًة ُقُلوُبُھْم َوَأَسرُّوْا النَّْجَوى الَِّذيَن َظَلُموْا َھْل َھَذا ِإلَّا َب  [
پیشگاني  چنین ستم) . از انديشیدن درباره آن ( دلھايشان غافل است ) آنان در حالي ھستند كه 

( داشتند  پنھان مي) دادند  خود را كه براي توطئه علیه پیغمبر و قرآن انجام مي( گفتگوھاي دِرگوشي 
انساني ھمچون شما ) كند  شخص كه اّدعاي پیغمبري مي( مگر اين : گفتند  مي) ه ھمديگر و ب

آيا به سراغ جادو ) حال كه او بشر عادي و ھمسان با شما است و كالم جادوئي دارد (   ؟  نیست
 3 –األنبیاء   ! ) ) .؟   كه جادو است( بینید  گرچه مي) پذيريد  و آن را مي( رويد  مي

آیا وقت آن نرسیده است که به ! ت آن نرسیده است که به ندای نجات گوش فرا داده شود ؟ آیا وق
آیا وقت آن نرسیده است که قلبھا با یاد اهللا و خوف اهللا به ! واقعات بدیدۀ حق و عدل نگریسته شود ؟ 

  ! کتاب اهللا گرویده و به تضرع و زاری بپردازند ؟ 

آيا وقت آن براي مؤمنان فرا  ]( وا َأن َتْخَشَع ُقُلوُبُھْم ِلِذْكِر اللَِّه َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحقِّ َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُن  [
نرسیده است كه دلھايشان به ھنگام ياد خدا ، و در برابر حق و حقیقتي كه خدا فرو فرستاده است ، 

  16 -الحدید ) بلرزد و كرنش برد ؟ 

عبور خواھیم نمود ، اھل ) پل صراط ( ر یک ما و شما از سر دوزخ باید دانست که ھ: برادر محترم 
  )العیاذ باهللا ( . تقوی از آنجا بخیر و عافیت خواھند گذشت ولی گنھگاران و ظالمان در جھنم می افتند 

وارد دوزخ ) ون استثناء انسانھا بد( ھمه شما  (  ]َوِإن مِّنُكْم ِإلَّا َواِرُدَھا َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتمًا مَّْقِضّیًا [ 
اين امر حتمي و فرماني است ) . مؤمنان براي عبور و ديدن ، و كافران براي دخول و ماندن ( شويد  مي

  71 –مریم   ) .قطعي از پروردگارتان 

دھیم ، و ستمگران را  سپس پرھیزگاران را نجات مي ]( ُثمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِمیَن ِفیَھا ِجِثّیًا [ 
 72 –مریم   ) .سازيم  ذلیالنه در آن رھا مي

  تا کی غفلت ورزیده ، به فرزندان و مال دنیا تفاخر نماییم ؟ 

در حالیکه موت ھر آن در کمین است ، و عاقبت آدمیزاد در زیر زمین است ، و سزای این غفلت و 
 . نسیان ، دوزِخ عین الیقین است 
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شما ) به مال و منال و خدم و حشم و ثروت و قدرت ( طلبي و نازش  مسابقه افزون ](   تََّكاُثُر َأْلَھاُكُم ال  [
  1 –التکاثر   ) .دارد  را به خود مشغول و سرگرم مي

  ) .گذرد  و كار از كار مي( رويد  به گورستانھا مي) میريد و  مي( تا بدان گاه كه  ]( َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبَر [ 
  2 –کاثر الت

كه چه خاكي بر سر خود ( خواھید دانست ) بعد از مرگ (   !ھان بس كنید  ]( َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن [ 
  3 –التکاثر   ) ) .ايد  ريخته

كه چگونه خود را ( خواھید دانست ! ھان بس كنید : ) گويم  مي( باز ھم  ]( ُثمَّ َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن   [
  4 –التکاثر   ) ) .ايد  خت كردهخانه خراب و بدب

و از فرجام ( اگر آگاھي قطعي و يقیني داشته باشید ! ھان بس كنید  ]( َكلَّا َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن   [
كشید و  طلبي و مباھات به قدرت و ثروت دست مي كار خود كامًال باخبر باشید ، از اين مسابقه افزون

  5 –التکاثر   ) ) .پردازيد  به كار آخرت ميگرديد و  گرد مالھي نمي

  6 –التکاثر   ) .شما قطعًا دوزخ را خواھید ديد    ](َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم   [

و در ( شما آشكارا و عیان ، خود دوزخ را خواھید ديد : ) گويم  مي( باز ھم  ]( ُثمَّ َلَتَرُونََّھا َعْیَن اْلَیِقیِن   [
  7 –التکاثر   .) ) آن خواھید افتاد 

 8 –التکاثر   ) .سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواھید شد   ]( ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعیِم   [

برای ! دوستی حقیقی آنست که دوستان را از فاجعه آگاه سازی تا در صدد چاره شوند ، و ای برادر 
که حتی مجانین بھوش می آیند ، ھوشیار شو ، و ابتدایی ترین اثبات خردمندی ات ، قبل از آن روزی

جلوۀ خرد دوری از آتش است ، و بدان که بی غمی ھا و بی خردی ھای گناه آلود ، فاجعه سقوط در 
 .جھنم را در پی دارد 

چرا كه . عذاب دوزخ را از ما به دور دار ! پروردگارا  ]( َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَھنََّم ِإنَّ َعَذاَبَھا َكاَن َغَرامًا [ 
  65 –الفرقان   ) ) .شود  و تا ابد مالزم وي مي( گردد  جدا نمي) گريبانگیر ھر كس كه شد از او ( عذاب آن 

 66 –الفرقان   ) .گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است  بي ](  ِإنََّھا َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا   [
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