 ‐ 22203ﺳﻮاﻻﺗ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺑﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال
در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ ﺳﻮاﻻﺗ از ﺑﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﺷﻮد؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﻋﺬاب آن و
ﺳﻮاﻻت آن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ درﺑﺎرهی ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم داده
ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﮔﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺮ ﭘﺎداش ﻣﮔﯿﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮ و ﺑﺪی ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺰﻟﺎه ﺣﺴﺎب،
ﻗﺒﺮ اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮ از ﺑﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﯿﺴﺖ؟ دﯾﻨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ و اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود ) (۴۷۵۳آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود ) (۲۹۷۹ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرﮔ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺒﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از وی درﺑﺎرهی آن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠ ﮐﻪ ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺑﺎرهی آن ﻣﻮرد
ﺳﻮال ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻋﺰوﺟﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻪی ﺧﻮد ـ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮد آﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﻤﺎز ﺑﻨﺪهام را ﺑﻨﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎﻣﺶ داده ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ؟ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ ﺑﻮد
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻨﺪهام ﻧﻤﺎز ﺗﻄﻮع )ﻣﺴﺘﺤﺐ( دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺗﻄﻮع داﺷﺖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺑﻨﺪهام را ﺑﺎ ﻧﻤﺎز
ﺗﻄﻮﻋﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﺤﺐ ،ﻧﻘﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟ
اﻋﻤﺎل ﻓﺮض را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۸۶۴ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود ).(۷۷۰
ﺑﻨﺪه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درﺑﺎرهی اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﺎمﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ آدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﻪ
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درﺑﺎرهی ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد :از ﻋﻤﺮش ﮐﻪ در ﭼﻪ راﻫ ﻓﻨﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮد ،و از ﺟﻮاﻧاش ﮐﻪ در ﭼﻪ راﻫ آن را
ﮔﺬارﻧﺪه ،و درﺑﺎرهی ﻣﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﭼﻪ راﻫ ﺧﺮج ﻧﻤﻮده ،و درﺑﺎرهی اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۲۴۲۲ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۹۶۹ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از اﻣﺖﻫﺎ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﺧﻮاه ﺷﺪ ﮐﻪ :ﻣﺎذَا اﺟﺒﺘُﻢ اﻟْﻤﺮﺳﻠﻴﻦ] ﻗﺼﺺ) [۶۵ /ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ]ﻣﺎ[ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨ
دادﯾﺪ؟(
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﺧ از ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را در آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑ را ﺑﺮای آن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزد .از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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