ـﺎن
ـﯽ در ﺑﯿـ
ـﺮت ﺷﻨﺎﺳـ
ـﺖ آﺧـ
اﻫﻤﯿـ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت و ﻟﺰوم درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ذﻫﻦ و
ﻗﻠﺐ ﺑﻪ آﺧﺮت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﯽ آﯾﺪ.

آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ از اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ » آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ
« اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،در ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۸آذرﻣﺎه  ۱۳۹۷در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻞ
اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت و ﺛﻤﺮه آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه
ﯾﺎداﺷﺘﻬﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﻏﺎز ﻣﺒﺤﺚ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ

در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﯾﻨﮏ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
»آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ« ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺣﯿﺎت اﺑﺪی و
ﺟﺎودان ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﺠﺎ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﯾﻢ و از آﻧﺠﺎ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ و ﺑﻪ زودی ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و
اﯾﻦ ﺳﺮای آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
وﻓﺎت ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.
دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎس ﻧﯿﺴﺖ
آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ دارد ﻫﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ آن
ﻓﺮد ﺧﯿﺮ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻧﻪ در دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت
ﺧﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ؛ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺧﺪا
ﺑﺎ ﻓﺮد دﺷﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﯿﺎ را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ وﻟﯽ آﺧﺮت
را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ.
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﻨﺎن ﮐﻮر و ﻏﺎﻓﻼن از آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪش ﻣﯽ آﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ،
در اﻣﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻋﻠﻮم دﻧﯿﻮی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت ﺟﺎﻫﻞ
اﺳﺖ .ﻓﺮد در اﻣﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ دﮐﺘﺮا دارد و ﻋﺎﻟﻢ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﺑﺮوی؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ،از آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارم .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ای دارد ،او دارد ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮری ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در دﻧﯿﺎ ﮐﻮر ﺑﻮده در آﺧﺮت ﻫﻢ ﮐﻮر اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻻن ﺳﻔﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﻧﺪ و اﺻﻼ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ زودی از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
رﻓﺖ.

آﺧﺮت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل
از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻻن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ رود.
ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ؟ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام؟ اﻻن ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟ و
ﺑﺮوم؟

ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ.
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ

ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﺎت
ﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﺎت دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ اﺑﺘﺪا از آﺧﺮت ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ،
و اﯾﻦ روح ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﻄﻔﻪ و ﺟﻨﯿﻦ و رﺣﻢ ﻣﺎدر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ وارد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آﺧﺮت ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﻣﮑﺎن آﺧﺮﺗﯽ وارد ﺷﻮﯾﻢ و ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪی را آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ
ﺣﯿﺎت آﺧﺮت ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ و ﭘﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎت آﺧﺮت را در
دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ،ﺷﻘﺎوت و ﺳﻌﺎدت
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر او در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
آﺧﺮت در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ،
ﺷﺶ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺪ از رﺣﻢ
ﻣﺎ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺷﺶ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺪ دارﯾﻢ؛ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﻗﻮی ،ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﯿﻤﺎر،
ﻧﺎﻗﺺ ،ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎ وارد دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؛ ﺣﺎﻻ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺮزخ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪی را ﺑﺎ وﻓﺎت دارﯾﻢ .و وﻓﺎت ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺮزخ و آﺧﺮت اﺳﺖ.
اﻋﻤﺎل ،اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ﺳﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
اﻋﻤﺎل ،اﺧﻼق ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺧﺮت ﻣﺎ را
ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ،ﺧﻠﻘﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺎ
در دﻧﯿﺎ آﺛﺎر آن در آﺧﺮت ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﻣﺎ را ﻣﯽ
ﺳﺎزد.
دﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ را دارد ،اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﺻﻐﺮ اﺳﺖ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ﮐﻪ
ﻓﻘﻪ اوﺳﻂ ﯾﺎ ﻃﺮﯾﻘﺖ اﺳﺖ ،و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ اﮐﺒﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ
اﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ آﺧﺮت ﭼﻪ ﺟﻮر ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ رود ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد آﺧﺮﺗﯽ ﮐﻪ او آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود ﭼﻪ ﺟﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻮر ﺧﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درس
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،درس ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻔﻮر و ﻣﺮدود ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد وﻟﯽ ﮐﺴﯽ در اﺑﺘﺪا از او ﻣﻨﻔﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺧﻮدش ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﻨﻔﻮر ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮت

ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن

ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮت ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﻣﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و از روح
ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( اﺳﺖ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎ را
در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻗﺖ و ﮐﻮﺗﺎه
اﺳﺖ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وارد آﺧﺮت
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺪت در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﺼﻒ
روز ﯾﺎ ﯾﮏ روز در دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺣﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﺴﯽ ﺑﺎورش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ۳۰
ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۳۰ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﻋﻤﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
ﺑﺮزخ و آﺧﺮت ﮔﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

وارد

ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﺧﺮت ﺧﻮب
اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻀﻮر در دﻧﯿﺎ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﺧﺮﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ آﺧﺮت را
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ دارﯾﺪ آﺧﺮت ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؛ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ،ﻏﺬا
ﺧﻮردن ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ آﺧﺮت ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺧﺮت ﺑﺮای درﻣﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺑﺮزﺧﯽ و آﺧﺮت را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در دﻧﯿﺎ ﺟﺴﻤﺘﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ روﯾﺪ و
درﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺣﯽ و ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﺮوﯾﺪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺧﺮت ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺧﺮت
ﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺪ و زﺷﺖ وارد آﺧﺮت ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎر اﺻﻼح
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﻼق ﺑﺪ وارد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺧﺮت
ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﺷﻮد و آﻧﺠﺎ درﻣﺎن ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻪ اﺻﻞ اﻋﻤﺎل ،اﺧﻼق و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را
در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮑﺘﺮﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ آﺧﺮت ﺟﻬﻨﻢ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮔﻨﺎه آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﻼﻗﯽ در آﺧﺮت ﺧﯿﻠﯽ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل آﺧﺮﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ
اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻢ اﺧﻼق ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ
ﺑﻪ زودی وارد اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺛﻤﺮه دﻧﯿﺎ را آﻧﺠﺎ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.
ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ دﻧﯿﺎ
ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺟﺎوداﻧﻪ از روح ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪم و دﻧﯿﺎ را
ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ دل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻮﯾﺪ،
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ در دﻧﯿﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮﺷﯽ در دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻧﯿﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺧﺮت ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎ
ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﺪ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وارد ﺑﺮزخ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ،
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۶۷ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﻤﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ را ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ آﮔﺎه ﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻗﺖ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد وس ﺑﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ!
در دﻧﯿﺎ دﻧﺒﺎل ﻟﺬت و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﻟﺬت ﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻟﺬت
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮﻓﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻧﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ،ﻧﻪ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻧﻪ ﻫﺮ ﻟﺬت دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﺟﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد.

دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﺎل وﻟﯽ ﺳﻤﯽ
ﻣﻮﻻ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎر اﺳﺖ ،ﻣﺎر ﺧﻮﺷﮑﻞ و
ﺧﻮش ﺧﺎل اﻣﺎ ﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﻢ آن ﻣﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ آﺧﺮت ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ و در
ﻟﺬت ﻫﺎی آن دردﺳﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﺪا اﺑﺪﯾﺖ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﻧﯿﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺪﯾﺖ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و اﯾﻦ اﺑﺪﯾﺖ در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﯿﺎت ﺑﺮزخ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از دﻧﯿﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ در
آﺧﺮت آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۱۵۲ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﻧﯿﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ اﺑﺪﯾﺖ را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ و در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺧﺮت ﺟﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ذﻫﻦ و ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ آﺧﺮت ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﺧﺮت و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ذﻫﻦ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ آﺧﺮت ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎر ﻓﮑﺮی در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧﺮت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﻠﺐ آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ
آﺧﺮت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐ را ﻫﻢ درﮔﯿﺮ آﺧﺮت ﮐﺮد و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﺧﺮت را
در ﻗﻠﺐ وارد ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺷﻖ آﺧﺮت ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﺳﮑﺮات ﻣﻮت و ورود ﺑﻪ ﺑﺮزخ
و آﺧﺮت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ
دﻟﯿﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ آﺧﺮت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮت اﺳﺖ .آدم ﺑﺪ اﺧﻼق و ﺑﺪﺑﯿﻦ اﺻﻼ درﮔﯿﺮ
آﺧﺮت ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن اﻧﺒﯿﺎء ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ
اﻧﺒﯿﺎء ﭼﺮا ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻧﻬﺎ
ﯾﺎد آﺧﺮت ﺑﻮد ،ﯾﺎد آﺧﺮت آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﯾﺎد آﺧﺮت
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ واز ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻔﺮوش و ﻓﮑﺮت آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺪاﻧﺪ آﺧﺮﺗﯽ در ﮐﺎر ﻫﺴﺖ و آﺧﺮت را ﺧﻮب
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و آﺧﺮت ﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ،ﻫﺮﮔﺰ در
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد و ﻫﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ ای ﺑﻮد
آن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ .ﻏﯿﺒﺖ ،ﺗﻬﻤﺖ ،ﻏﺼﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
و ﻫﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺗﺎزه در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اش ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺧﻼﺻﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺧﺮت درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ،
آﺧﺮت ﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻪ زودی وارد آﺧﺮت ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺷﺪ؛ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﻞ اﺳﺖ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﻮار
ﺧﻮدرو ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر و ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﺟﻞ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
آﺧﺮت ﺑﻪ زودی ﺳﺮاغ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺧﻮدش را آﻣﺎده ﻧﮑﻨﺪ ،ذﻫﻨﺶ را درﮔﯿﺮ آن ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﺧﺮت ذﻫﻨﺶ و
وﻗﺘﺶ ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮ دﻧﯿﺎ و ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و وارد آﺧﺮت ﺷﺪه
اﺳﺖ.
از ﻣﺮگ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
از ﻣﺮگ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺎ اﺻﻼ ﻣﺮدن ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ و اﺑﺪی اﺳﺖ؛
در ﻗﺮآن  ۸۰ﺑﺎر ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدن ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻢ ﻣﺪت در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ وﻓﺎت وارد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ و ﺳﭙﺲ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺎزه زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ آﺧﺮت در ﺗﻼش در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دﻧﯿﺎ آن ﻃﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺑﺎ آن ﺣﯿﺎت ﺟﺎوداﻧﻪ آﺧﺮت را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﺪ .در دﻧﯿﺎ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﺮاب
ﮐﺮدﯾﺪ و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﺒﺮان
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ،اﺧﻼق ،اﻋﺘﻘﺎدات را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺻﻼح ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺪر وﻗﺖ و ﻟﺤﻈﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮت

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺣﺴﺮت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﻤﺮ در دﻧﯿﺎ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﺧﻼق و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن آﺧﺮت ﺟﺎوداﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺘﯽ و اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺧﻮد را دﺳﺖ ﮐﻢ
ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺷﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻏﺬا و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
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