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تفسیر عرفانی و تربیتی سوره واقعه
مقدمه
بنام خداوند العلیم و الحکیم
نوشتاری که در پیش روی دارید تفسیر تربیتی و عرفانی سوره واقعه است .این
تفسیر از تفاسیر معتبر اخذ شده است .که به زبان ساده بعنوان درس در 30
جلسه برای شاگردانی القاء شده که بعد از بازنگری و ویرایش  ،خالصه آن
بصورت کتاب حاضر برای استفاده عموم در سایت و اپلیکشن زمزمه عرفان
تقدیم به عالقمندان معارف قرآنی می شود .امیدوارم که خداوند صاحب قرآن
قبول فرمایند و مورد استفاده جوانان عزیز و دوستداران و عالقمندان قرار
گیرد.
بیشتر مطالب این کتاب بر گرفته از تفسیر نمونه ـ جمعی از نویسندگان ،و تفسیر
مخزن العرفان ـ بانو مجتهده نصرت امین  ،و تفسیر سوره واقعه و کتاب معاد
شهید دستغیب و منابع دیگر.
الحمد هلل رب العالمین و صلی هللا علی محمد و آله الطاهرین المعصومین  ،سیما
خاتم االولیاء حجه بن الحسن (عج) اللهم عجل لولیک الفرج.
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جلسه اول
وقوع قیامت حتمی است
ت ْالواقِ َعةُ []1هنگامىكه واقعهی عظیم [قیامت] واقع شود.
ِإذا َوقَ َع ِ
ْس ِل َو ْق َع ِتها كا ِذ َبةٌ (هیچكس نمىتواند آن را انكار كند).
لَی َ
ضةٌ رافِعَةٌ [[ ]3این واقعه] گروهى را پایین مىآورد و گروهى را باال
خاف َ
مىبرد.
ض َرجًّا [ ]4در آن هنگام كه زمین بهشدّت به لرزه در مىآید.
ِإذا ُر َّج ِ
ت ْاْل َ ْر ُ
ت ْال ِجبا ُل بَسًّا [( ]5و كوهها درهم كوبیده مىشود) .
س ِ
َو بُ َّ
فَكان ْ
َت هَبا ًء ُم ْنبَثًّا [( ]6و به صورت غبار پراكنده درمىآید).
پس از سوره الرحمن سوره الواقعه است  .آیات رحمت که در سوره الرحمن،
تذکر داده انسان را به واقعه قیامت  ،متذکر می گرداند که آنهم از صفت رحمانی
او پدید گردیده  ،بلکه نظر به این که داللت دارد بر بقاء انسان پس از مرگ از
باالترین ظهور رحمت و فیض رحمانی او به شمار میرود ،زیرا که بقا و حیات
جاودانه که باالترین آرزوی انسانی است  ،و از این سوره مبارکه استفاده میشود
فوق تمام نعم الهی است .
"اذا وقعت الواقعه" یعنی وقتی قیامت قیام نمود" .واقعه" اسم قیامت است مثل
(آزفه) و غیر آن یعنی زمانی که حادث شد حادثه قیامت و آن نزد نفخه دوم
اسرافیل است و گفته شده قیامت را واقعه نامیده اند نظر به کثرت سختیهائیکه
در آنوقت واقع می گردد  ،و نیز نظر به شدت وقع و مرتبه قیامت است که
بواقعه نامیده شده  ،و در تقدیر ذکر و (اذا وقعت الواقعه ) یعنی یاد کنید واقعه
قیامت را و غرض تحریص و ترغیب بر اینست که خود را مهیا نمائید برای
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چنین روز سختی (لیس لوقعتها کاذبه ) یعنی در آمدن و ظاهر شدن آن روز
کذب و دروغی نیست  .و معنی آن اینست که قیامت محقق الوقوع است و بعضی
1
گفته اند بدلیل عقل و نقل ثابت گردیده که قیامت واقع است
بعد از بیان وقوع این واقعه عظیم و رستاخیز بزرگ به چگونگی حال مردم در
آن روز پرداخته است.

تفسیر آیات
بسم هللا الرحمن الرحیم
ضةٌ َرافِعَةٌ ﴿﴾3
إِ َذا َوقَعَ ِ
ْس ِل َو ْقعَتِ َها كَا ِذبَةٌ ﴿ ﴾2خَافِ َ
ت ْال َواقِعَةُ ﴿ ﴾1لَی َ
(هنگامی که واقعه (عظیم قیامت ) بر پا می شود .رخ دادن آن قطعی و جای
تکذیب نیست( .گروهی را) پائین می آورد و (گروهی را) باال می برد.
قیامت دارای اسمهای متعددی در قران کریم است از جمله« :اآلزفه ,القارعه و
الواقعه » .هر امر مهمی که در دنیا اتفاق بیفتد که موجب انقالب و تغییرات
مهم گردد از آن به (واقعه) تعبیر می گردد .به عنوان مثال به روز عاشورا و
قضایای موحشی که رخ داد به واقعه عاشورا یا واقعه طف تعبیر می کنند.

 1مخزن العرفان ج  13ص 56و. 57
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قیامت واقعه بزرگی است
هیچ روزی مثل قیامت نیست و همه انقالبها نسبت به قیامت چیزی نمی باشد.
مثال زلزله هایی که در دنیا اتفاق افتاده در برابر زلزله قیامت چیزی نیست .در
ض ِز ْلزَ الَ َها ( 2هنگامی که زمین سخت به لرزه
قرآن می خوانیمِ :إ َذا ُز ْل ِزلَ ِ
ت ْاْل َ ْر ُ
در انداخته می شود) .
ع ِظی ٌم ( 3ای مردم ! از (عقاب
ع ِة َ
ش ْي ٌء َ
و نیز در آیه دیگر آمده ِ :إ َّن زَ ْلزَ َلةَ السَّا َ
و عذاب پروردگار بترسید و به یاد قیامت باشید) واقعا ً زلزله هنگامه قیامت چیز
بزرگ و حادثه بزرگ و عظیم است (حادثه ای هراس انگیزی است) .زلزله
قیامت کوهها را ریز ریز می کند این است واقعه نه زلزله دنیوی .در قیامت
خورشید در هم می پیچد و ستاره ها فرو می ریزند .همانطور که قرآن بیان می
دارد:
ِإ َذا ال َّ
ت َ ،و ِإ َذا ال ُّن ُجو ُم ا ْن َك َد َر ْ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت ( 4هنگامی که خورشید در هم پیچیده
ش ْم ُ
می شود (و نظام جهان درهم می ریزد)(.و هنگامی که ستارگان تیره وتار می
گردند و فرو می افتند) .و آن را با آفتاب گرفتگی دنیوی نمی توان مقایسه کرد.

آیا قیامت واقع شده؟
ت ْال َواقِ َعةُ ،نکته ای که در آیات قیامت مشاهده می شود تعبیر به ماضی
ِإ َذا َوقَ َع ِ
است در حالی که قیامت هنوز برپا نشده است اما قران مجید از آن طوری یاد
می کند که انگار برپا شده است و می فرماید  :هنگامی که قیامت برپا شد...در
حقیقت امری که هیچ شکی در وقوعش نباشد هر چند که هنوز اتفاق نیفتاده و
قرار است در آینده صورت بگیرد آن را واقع شده به شمار می آورند که به
 2سوره زلزال آیه . 1
 3حج آیه .1
 4تکویر ایات . 1.2
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اصطالح به آن می گویند :مضارع متحقق الوقوع در حکم ماضی است .به
عنوان مثال  :سیل آمد ,شهر را آب برد.
قیامت اتفاقی است که در آینده خواهد افتاد اما از آنجا که هیچ شکی در وقوعش
نیست از آن به گونه ای یاد می شود که انگار اتفاق افتاده است .چون وقوعش
حتمی است از آن تعبیر به (واقعه) شده و نام دیگر آن قیامت می باشد.
تفسیر مخزن العرفان بیان می دارد :
اکثر آیاتی که راجع به اوضاع قیامت است به صیغه ماضی یا حال آمده که
داللت بر وقوع و ثبوت دارد ،اگرچه قیامت نسبت به بشر که ظرف زمان واقع
است آینده می نماید ،زیرا که تمام موجودات مادی و طبیعی محدود به حد زمانند
و بشر نیز از جهت نفس حیوانی محدود به حد و زمان و زمانی است ،که تا
زمان دنیوی وی منقضی نگردد ،قیامت بر او ظاهر نمی گردد.
لکن تمام موجودات در احاطه علمیه حق تعالی  ،بلکه نزد بشری که از مرتبه
طبیعی و حیوانی گذشته و در سیر استکمالی و در مدارج کمال بمنتها درجه
انسانیت رسیده  ،تمام موجودات گذشته و آینده نزد او مکشوف است و صفحه
عالم وجود در نظر وی ظاهر و هویدا است .
و حدیث معراج که بهشت و جهنم را به حضرتش ارائه دادند این مطلب را تایید
می نماید زیرا اگر عالم قیامت در هیچ عالمی از عوالم موجود نبود چگونه
رؤیت میشد و چگونه ممکن بود از آن خبر بدهند ،آری چون نوع بشر در عالم
تفرقه و عالم کون و فساد واقعند تا در این جلباب مادیت واقعند راهی به سوی
5
آن ندارند و نتوانند ادراک نمایند.
ْس ِل َو ْقعَتِ َها كَا ِذبَة"
"لَی َ
هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند چرا که حوادث قبل از آن به قدری عظیم
و شدید است و آثار آن چنان تمام ذرات جهان را در برمی گیرد .
 5مخزن العرفان ج 13ص 59

15

و وقوع آن چنان ظاهر و آشکار خواهد بود که هیچ گونه جای تکذیبی نیست.
حقیقت بودن قیامت عالوه بر خبر دادن قران مجید ،حکم عقل نیز می باشد به
عبارت دیگر هر عاقلی می فهمد که این دستگاه عظیم روز واپسینی در پی دارد
زیرا اگر حیات بشر منحصر به همین عالم باشد بر خالف حکمت و مصلحت
است به راستی که لغو و بیهوده و بیشتر شبیه به یک کارخانه نجاست سازی
است.
تمام پیامبران از آدم تا خاتم انسانها را به سوی خدای یکتا خواندند و از معاد
خبر دادند و قران کریم نیز حدودا هزار آیه درباره معاد و بهشت و جهنم دارد.
امید است که از این آیات شریف دل خبردار و بیدار گردد.
دگرگونی انسانها در قیامت
ضةٌ َرافِ َعةٌ (پایین آورنده و باال برنده است).
خَافِ َ
به هر حال قیامت نه تنها با دگرگونی کائنات توام است بلکه انسانها را نیز
ضةٌ َرافِعَةٌ قیامت روزی است که عده
دگرگون می کند همانگونه که فرمود :خَافِ َ
ای را پست و پایمال می کند ذلیل و بدبخت و کوچک مانند مورچه هیچ کس به
آنها اعتنایی نمی کند هرچند در دنیا عزیز و گرامی بودند.
در مقابل عده ای را که در دنیا خوار شمرده بودند و هیچ ارزشی برایشان قائل
نبودند رفیع می شوند ,تاج کرامت و عزت بر سر آنان و ردای خلعت بر
دوششان  ،آری آنان گرامی شده خدایند .گروهی در قعر جهنم سقوط می کنند و
گروهی دیگر در اعال علیین بهشت جای می گیرند.

16

ذلت و عزت قیامت مهم است نه دنیا
چند طایفه حسرتشان بیشتر است:
 1ـ عالم و واعظی که به علم و نصیحتش دیگران عمل کردند ولی خودش بی
عمل از دنیا رفت .فردای قیامت زمانی که می بیند دیگران به برکت وعظ و
علم او بهشتی شدند اما خودش را به جهنم می برند چه خجالتی دارد .آرزو می
کند هر چه زودتر او را به جهنم ببرند تا مردم او را نبینند.
2ـ مال داری که از مالش استفاده و بهره ای نبرد اما ورثه اش آن را در خیرات
صرف کردند .زحمت را او کشید اما دیگران استفاده اش را بردند لذا حسرتش
برای او است.
3ـ موالئی که در اثر بی عملی در عذاب است ولی غالمش در ثواب .اینها
عذاب روحانی است ،قطع نظر از عذاب جهنم و بدتر از آن است .یک عمر
می گفت :من موالیم ،خانمم ،نوکر و کلفت دارم حاال خدمتگذاران خانم و آقای
حقیقی ولی خودش پست و ذلیل.
در روایتی از امام علی بن الحسین علیه السالم در تفسیر خافضه می فرماید:
"خفضت وهللا باعداء هللا فی النار (رافعه) رفعت وهللا اولیاء هللا فی الجنه" (به
خدا قسم دشمنان خدا در آتش سقوط می کنند و به خدا سوگند اولیاء خدا را به
بهشت باال می برند) .دیده اید افرادی را که از ترس طلبکاران فراری هستند
در چه ذلتی زندگی می کنند؟ بیشتر مردمان در قیامت چنین حالی دارند که از
زن و فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر خویش فرار می کنند.
احبَتِ ِه َوبَنِیه
ص ِ
یَ ْو َم یَ ِف ُّر ْال َم ْر ُء ِم ْن أَ ِخی ِه ﴿َ ﴾34وأ ُ ِ ّم ِه َوأَبِی ِه ﴿َ ﴾35و َ

6

(در آن روز که انسان فرار می کند از برادر خود ـ و از مادر و پدرش ـ و از
همسر و فرزندش ).
 6عبس  34تا 36
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چون هرکدام حق خود را می طلبند .چه ذلتی عارضشان می گردد صورتهایی
که در آن روز غبار اندوه آن را فرا گرفته و خواری و مذلت از آن می بارد.
غ َب َرة ٌ ﴿ ﴾40ت َْر َهقُ َها قَت ََرة
علَ ْی َها َ
َو ُو ُجوهٌ َی ْو َم ِئ ٍذ َ

ٌ7

از رسوایی و فضیحت سرزنش و انگشت نمایی آرزو می کنند فرارگاهی باشد
و پنهان شوند ولی نیست .چه عزیزهایی که لباسهای فاخر به تن می کردند در
قیامت عریان هستند وای از خجلت و برهنگی روز محشر...

امام سجاد علیه السالم چه ناله هایی را در دعای شریف ابوحمزه می کند :
علَى َ
ظ ْه ِري"
ع ْریَانا َذ ِلیال َح ِ
وجي ِم ْن قَب ِْري ُ
"أَ ْب ِكي ِل ُخ ُر ِ
امال ثِ ْق ِلي َ
چه افرادی که دستشان برای یک حسنه دراز است(گدایی حسنه )...روز وانفسا
است ،هیچ کس وزر و وبال دیگری را بر نمی دارد و از او کم نمی کند "أَ َّال
ت َِز ُر َو ِاز َرة ٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى"  8هر کس مشغول خودش است که چه بر سرش می
ئ ِم ْن ُه ْم یَ ْو َمئِ ٍذ شَأ ْ ٌن یُ ْغنِی ِه "  9حتی نسبت به انبیاء نیز دارد که آنها
آید " ِل ُك ِّل ْام ِر ٍ
هم وانفساه می گویند یعنی خدایا به فریادمان برس .تنها خاتم االنبیاء حضرت
محمد مصطفی صل هللا علیه و آله است که می فرماید :ربی امتی خدایا به فریاد
امتم برس..
در حدیثی اینچنین وارد شده که حضرت رسول صل هللا علیه و آله در حال
احتضار به حضرت زهرا سالم هللا علیها فرمود :بر پل جهنم می ایستم امتم که
رد می شوند می گویم :رب سلم امتی(.پروردگارا امتم را از آتش جهنم نجات
بده ،امتم را از آتش دوزخ سالمت بدار).

 7عبس  40و 41
 8نجم 38
 9عبس 37
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مگر دعای پیامبر صل هللا علیه و آله شامل حال ما شود و گرنه چه کسی می
تواند به سالمت رد شود .خداوند نیز وعده فرموده که پیامبرش را خشنود گرداند:
ضى "
ف یُ ْع ِطیكَ َربُّكَ فَت َْر َ
" َولَ َ
س ْو َ

10

(پروردگارت به زودی به تو عطا می کند که راضی شوی).
چه غم دیدار امت را که باشد تو پشتیبان
چه باک از موج دریا آن را که باشد نوح کشتیبان.
قیامت راست است و نزدیک
(هنگامی که واقعه (عظیم قیامت ) بر پا می شود .رخ دادن آن قطعی و جای
تکذیب نیست)
ْس ِل َو ْقعَتِ َها كَا ِذبَةٌ ﴿﴾2
إِ َذا َوقَعَ ِ
ت ْال َواقِعَةُ ﴿ ﴾1لَی َ
نزد اهل جهل قیامت دور است ،اما نزد اهل یقین از هر نزدیکی نزدیکتر است.
قران می فرماید" :إِنَّ ُه ْم یَ َر ْونَهُ بَ ِعیدًاَ ،ون ََراهُ قَ ِریبًا"( 11آنان قیامت را دور می بینند
ولی ما آن را قریب می بینیم . ).تمام عمر دنیا در برابر آخرت که یک روز آن
پنجاه هزار سال است و همیشگی می باشد ،چیزی نیست دنیا  ،زود می گذرد.
ت ْال َواقِعَةُ" واقع شد ،قیامت
مثل اینکه آخرت فرداست .پس زمانی که "إِ َذا َوقَعَ ِ
مثل اینکه واقع شده است از بس نزدیک است.

 10الضحي 5
 11معارج  6و 7
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عةَ قَ ِریبٌ "  12تو چه می دانی شاید قیامت
در سوره شوری می فرماید" :لَعَ َّل السَّا َ
نزدیک باشد (و هر چه زودتر به حساب همگان رسیدگی شود) .و نیز می
عةُ َوا ْنش ََّق ْالقَ َم ُر" ( 13قیامت هر چه زودتر فرا می رسد...
فرماید" :ا ْقت ََر َب ِ
ت السَّا َ
دنیا نسبت به قیامت تاریک است
در قران معموال از قیامت به (یوم) یعنی روز تعبیر فرموده است َ " .ال أ ُ ْق ِس ُم
ِبیَ ْو ِم ْال ِقیَا َم ِة" 14در صورتی که اصال آفتابی وجود ندارد و آفتاب در هم پیچیده
می شود " .إِ َذا ال َّ
س ُك ّ ِو َر ْ
ت" 15آنجا فقط نور والیت کار می کند ،برای مؤمنی
ش ْم ُ
که نور والیت در دلش تابیده همه جا روشن است.
ولی برای غیر مؤمن تاریکی محض است (دنیا نسبت به آخرت شب است)
ظلمات غفلت و جهل ،به واقع آن را فرا گرفته است .ولی قیامت سرای شهود
و حضور است .در دنیا باید به غیب ایمان پیدا کرد ،ولی آنجا بوی بهشت از
هزار سال راه به مشام می رسد .و زبانه های آتش جهنم بلند است ،میزان عدل
الهی و سنجش اعمال برپاست.
چگونه می توان انکار کرد؟ مقام انبیاء و عظمت و شأن اهل ایمان آشکار است
لذا روز ،روز قیامت است و دنیا نسبت به آن شب است .فعال مردم در ظلماتند
و هرچه هم که می شنوند خبر است و لیکن شنیدن کی بود مانند دیدن.
ْس ِل َو ْقعَتِ َها كَا ِذبَةٌ
لَی َ
زمخشری مفسر اهل سنت تفسیر جالبی می کند ،او اینچنین می نویسد :وقتی
غائله ای پیش می آید افرادی که تسلط بر نفس دارند ،نفسشان آنها را تشجیع می
کند .به خودش می گوید چیزی نیست مهم نیست ،برای آنکه از عهده آن واقعه
 12شوری 17
 13قمر 1
 14قیامت 1
 15تكویر 1
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برآید خود را تسلی می دهد و به مقاومت وا می دارد ،هر چند صدمه هم فوق
العاده باشد .این تشجیع نفس کذب است ،خودش هم می داند که صدمه سخت و
طاقت فرساست.
غائله مهم است ولی به خودش تلقین می کند ما از این بدترهایش را دیده ایم و
تحمل کرده ایم .در واقعه های غیر قیامت و مربوط به دنیا نفس کاذبه داریم و
ْس ِل َو ْقعَتِ َها كَا ِذبَةٌ" برای قیامت نفس
کار هم می کند .اما نسبت به قیامت " ،لَی َ
کاذبه در کار نیست ،هیچکس امید نجاتی ندارد (جز رحمت خدا) هیچکس نمی
تواند خود را تسلی دهد که از عهده هول چنین واقعه ای بر می آید.
قران کریم می فرمایدَ " :وت ََرى ُك َّل أ ُ َّم ٍة َجاثِیَةً"( 16هر گروهی را می بینی که به
زانو در آمده است) .می گویند  :عمرو بن سعد یکی از شجاعان عرب بود مثل
عمرو بن عبدود .می گویند شمشیرش را کسی نمی توانست از سنگینی بلند کند
و هیکل عجیبی داشت .خدمت پیامبر صلی هللا علیه و آله رسید در حالی که
هنوز ایمان نیاورده بود.
در همان جلسه اول حضرت خواست که او را هدایت کند لذا به او فرمود" :عما
اعد لیوم القیامه و زلزالها" برای قیامت و زلزله آن چه تدارکی دیده ای؟ گفت:
هل یزلزل بدنی ایضا ً یعنی آیا بدن من را هم تکان می دهد؟ فرمود :زلزله قیامت
کوهها را متالشی می کند ،بدن تو که چیزی نیست.
ف"( 17و از تو
ع ِن ْال ِجبَا ِل فَقُ ْل یَ ْن ِسفُ َها َربِّي نَ ْسفًا  ،فَیَ َذ ُرهَا قَا ً
ص ً
" َویَ ْسأَلُونَكَ َ
ص ْف َ
عا َ
درباره كوهها مىپرسند  ،بگو  :پروردگارم آنان را ریشهكن مىكند و از هم
مىپاشد ـ پس آنها را به صورت دشتى هموار و صاف وامىگذارد ).
این کالم حضرت رسول صلی هللا علیه و آله مانند تیری بود که به قلبش وارد
شد ،موعظه او را منقلب کرد لذا پرسید :چه کنم که از چنین هولی برهم؟ گفت
 :ایمان بیاور  .فرمود :بگو ال اله اال هللا لذا در همان جلسه اول ایمان آورد.
 16جاثیه  .28ـ " َوت ََرى ُك َّل أ ُ َّم ٍة َجاثِیَةً ۚ )
 17طه  105و 106
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زلزله قیامت کوهها را خورد می کند
س ،فَكَان ْ
َت َهبَا ًء ُم ْنبَثًّا"
س ِ
"إِ َذا ُر َّج ِ
ض َرجًّاَ ،وبُ َّ
ت ْاْل َ ْر ُ
ت ْال ِجبَا ُل بَ ًّ

18

ض َرجًّا" یعنی زمانی که زمین حرکت داده شد و مضطرب
" ِإ َذا ُر َّج ِ
ت ْاْل َ ْر ُ
گردید  ،حاکی از این است که زمین حرکت داده شدنی و مضطرب شدنی
است و در روز قیامت زمین به شدت به لرزه در خواهد آمد .این زلزله به
قدری عظیم و شدید است که کوهها در هم کوبیده و خرد می شود.
ت ْال ِج َبا ُل َبسًّا یعنی از جا کنده و ریزه ریزه میشوند.
س ِ
چنانچه فرموده َوبُ َّ
ت ،به معنی نرم کردن آب به وسیله آب است" .فَكَان ْ
َت َهبَا ًء ُم ْنبَثًّا" یعنی
س ِ
بُ َّ
پس ذره ها پراکنده می گردد و در اطراف پخش می شود .مانند غباری که
در برابر آفتاب مشاهده می گردد.

زلزله و انفجار در قیامت
اکنون باید اندیشید که آن زلزله و انفجار تا چه حد سنگین است که می تواند
کوههای عظیم را که در صالبت و استحکام ضرب المثلند آنچنان متالشی کند
که تبدیل به غبار پراکنده کند .و فریادی که از این انفجار عظیم بر می خیزد از
آن وحشتناکتر است.
به هر حال در آیات قران در باره وضع کوهها در قیامت تعبیرات گوناگونی
دیده می شود که در حقیقت مراحل مختلف انفجارعظیم کوهها را نشان میدهد.
سی ًْرا" و گاه می گوید:
گاه می گوید کوهها به حرکت در می آیند َوتَ ِس ُ
یر ْال ِجبَا ُل َ
ْ 19
کوهها از جا کنده می شود " َو ِإ َذا ْال ِج َبا ُل نُ ِسفَت"
 18واقعه  4تا 6
 19مرسالت 10
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و گاه می فرماید :برداشته می شود و در هم کوبیده می شوند " َو ْال ِجبَا ُل فَ ُد َّكتَا َد َّكةً
اح َدة ً". 20
َو ِ
ت ْال ِج َبا ُل َك ِثیبًا
گاه می گوید :به تلی از شن متراکم تبدیل خواهدند شدَ " :وكَانَ ِ
ً 21
َم ِهیال"
و گاه می گوید:همچون پشم زده شده ای در فضا پخش می شوند که تنها رنگی
22
وش "
از آن دیده می شود " َوتَ ُكونُ ْال ِج َبا ُل ك َْال ِع ْه ِن ْال َم ْنفُ ِ
البته هیچکس جز خداوند دقیقا نمی داند مسیر این حوادث چگونه است و شاید
با الفاظ و در قالب سخنان ما قابل توصیف نباشد .ولی این اشارات پر معنی
همگی حاکی از عظمت این انفجار بزرگ است.
الحمدهلل

 20حاقه 14
 21المؤمل 14
 22القارعه 5

23

جلسة دوم
آیات  7تا 14
اب
ص َح ُ
ص َح ُ
ص َح ُ
اب ْال َم ْی َمنَ ِةَ ،وأَ ْ
اب ْال َم ْی َمنَ ِة َما أَ ْ
" َو ُك ْنت ُ ْم أَ ْز َوا ًجا ثَ َالثَةً ،فأ َ ْ
اب ْال َم ْشأ َ َم ِةَ ،والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  ،أُولَئِكَ ْال ُمقَ َّربُونَ  ،فِي
ص َح ُ
ْال َم ْشأ َ َم ِة َما أَ ْ
23
ت النَّ ِع ِیم ،ثُلَّةٌ ِمنَ ْاْل َ َّولِینَ َ ،وقَ ِلی ٌل ِمنَ ْاآل ِخ ِرینَ "
َجنَّا ِ
اصناف سه گانه در قیامت
َو ُك ْنت ُ ْم أَ ْزواجا ً ثَالثَةً [ ]7و شما [در آن زمان] سه گروه خواهید بود.
حاب ْال َم ْی َمنَ ِة [[ ]8نخست] سعادتمندان و [هستند]؛ چه
ص ُ
ص ُ
حاب ْال َم ْی َمنَ ِة ما أَ ْ
فَأ َ ْ
سعادتمنداني
حاب ْال َم ْشئَ َمة [ ]9و [گروه دیگر] شقاوتمندان و
ص ُ
ص ُ
حاب ْال َم ْشئَ َم ِة ما أَ ْ
َو أَ ْ
شومانند ،چه شقاوتمندان .
[سومین گروه] پیشگامان پیشگامند.
َو السَّا ِبقُونَ السَّا ِبقُونَ [ ]10و ّ
بعد از بیان وقوع این واقعه عظیم و رستاخیز بزرگ به چگونگی حال مردم در
آن روز پرداخته و قبل از هر چیز آنها را به سه گروه تقسیم کرده و فرموده:
" َو ُك ْنت ُ ْم أَ ْز َوا ًجا ثَ َالثَةً" (شما در آن روز سه دسته خواهید شد).
از آنجا که اصنافی از مردم در قیامت و حشر و نشر قرین یکدیگرند به آنها
ازواج می گویند.

 23واقعه  7تا 14
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" َو ُك ْنت ُ ْم أَ ْز َوا ًجا ثَ َالثَةً"
اولین و آخرین که در محشر جمعند بر سه گروهند و این مسأله جزء مسلمات
قران است که در جاهای مختلف به طور مکرر بیان شده است و سزاوار است
که هر فردی خودش را بسنجد از کدام دسته است .در اصطالح عرب صنف را
به زوج تعبیر می کنند پس معنای ازواج در حقیقت اصناف است .لذا فرموده :
شما بر سه گروه اید:
در مورد دسته اول می فرماید:
اب ْال َم ْی َمنَ ِة"
ص َح ُ
ص َح ُ
اب ْال َم ْی َمنَ ِة َما أَ ْ
"فَأ َ ْ
نخست اصحاب میمنه هستند ،چه اصحاب میمنه ای؟!
به طور تجلیل و تعظیم می فرماید در فارسی هم مثالً می گوییم ، :ناهار چه
ناهاری و یا میهمان چه میهمانی؟ منظور از اصحاب المیمنه کسانی هستند که
نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند .و این امر رمزی است و نشانه
ای برای مومنان نیکوکار و اهل نجات است چنانکه در قران به آن اشاره شده
است .یا اینکه (میمنه) از ماده (یمن) به معنی سعادت و خوشبختی گرفته شده
با این ترتیب که گروه اول سعادتمند و خوشبختانند.
چون گر وه دوم را هم اصحاب المشئمه از ماده شوم معرفی کرده به تعبیر ما
اصحاب میمنه (چه گروه خوشبختی) برای بیان این حقیقت که حد و نهایتی برای
خوشبختی و سعادت آنها متصور نیست .و این باالترین توصیفی است که در
این گونه موارد امکان دارد .مثل اینکه می گوییم فالن کس انسان است چه
آدمی ،همسایه چه همسایه ای؟
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یمن و شؤم به دیگران اثر می کند
ممکن است میمنه از یمن به معنی مبارکی و سعادت است .و به وسیله یمن و
مبارکی آنهاست که اسباب برکت خود و بستگان می باشد.
و از برکت مؤمن همسر ،فرزند و حتی همسایگان مؤمن نیز از او بهره می
برند .چه بالهایی که به برکت مؤمن از محله و شهری برطرف می شود و یا
به برکت روحانی مؤمن است که افراد معصیت کار به سمت تقوا کشیده می
شوند.
ع َم ِل ِه ْم ِم ْن
ان أَ ْل َح ْقنَا بِ ِه ْم ُذ ِ ّریَّتَ ُه ْم َو َما أَلَتْنَا ُه ْم ِم ْن َ
َوالَّذِینَ آ َمنُوا َواتَّبَعَتْ ُه ْم ُذ ِ ّریَّت ُ ُه ْم بِإِی َم ٍ
ب َره ٌ
ِین  ،24و كسانى كه ایمان آوردند و فرزندانشان
َ
س َ
ئ ِب َما َك َ
ش ْيءٍ ۚ ُك ُّل ْام ِر ٍ
در ایمان از آنان پیروى كردند  ،فرزندانشان را [در بهشت] به آنان ملحق مىكنیم
و هیچ چیز از اعمالشان را نمىكاهیم؛ هر انسانى در گرو اعمال خویش است
.
دسته دوم  :دست چپی ها
سپس به ذکر طبقه دوم پرداخته و می فرماید :گروه دیگر اصحاب شوم هستند
چه اصحاب شومی
اب ْال َم ْشأ َ َم ِة"
ص َح ُ
ص َح ُ
اب ْال َم ْشأ َ َم ِة َما أَ ْ
" َوأَ ْ

25

گروهی بدبخت و تیره روز و بیچاره و بینوا که نامه های اعمالشان را به دست
چپشان می دهند که خود نشانه و رمزی است برای تیره بختی و جرم و جنایت
آنها .تعبیر به (ما اصحاب المشئمه) نیز در اینجا نهایت بدبختی و شقاوت آنها
را می رساند.

 24طور 21
 25واقعه 9
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اصحاب شمال و چپ آنهایی که شئامت و بدبختی با آنهاست که نقطه مقابل
اصحاب یمین هستند .وجه نامیدنشان به اصحاب شمال این است که مال و آبروی
یکدیگر را می برند لذا با احمق نباید همنشین و مجاور شد.

مرده دالن غافالنند
فرمود" :ایاکم و مجالسه الموتی" مبادا با مرده ها بنشینید  .عرض کردند :مرده
کیست؟ فرمود :هر کس از ایمان به خدا و دستورات اسالم برکنار است" .احمق
هو من ابتلی بالجهل المرکب ای انه ال یعلم و الیدری انه جاهل بل یری نفسه
عالما" شاعر در وصف جهل مرکب می گوید:
آن کس که نداند و نداند که نداند
تا عاقبت دهر در جهل مرکب بماند

حضرت مسیح فرار می کرد از احمق
حقا ً که اصحاب شمال احمق هستند که با این همه رشادت و هدایت کتاب و انبیاء
و ارشاد عقل منحرف شدند گویند که حضرت مسیح فرار می کرد از او پرسیدند
که از که فرار می کنی؟ قال" :من االحمق ،انا احییت المیت و شفیت االعمی
باذن هللا و لکنی عجزت من عالج االحمق" می گوید  :من مرده را زنده کردم
و کور مادرزاد را شفا دادم به اذن خدا  ،ولی از عالج احمق عاجز ماندم .
و در حدیث دیگر فرمود :هر ثروتمندی که خوشگذران و اسراف کننده است
(کل غنی مترف ) ظاهرش را که نگاه میکنی می جنبد (التنظر ظاهره و حرکته
فحرکه االنسان غیر الحرکه الحیوانیه ،انه لم یتمتع بالحیاه االنسانیه الطیبه) یعنی
از حیات انسانی بهره نبرده است.
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و می فرمایند :اتعرف من هو الحی میت القلب ؟ ـ انه ذلک الذی ال یعرف هللا
می دانی کیست زنده ای که قلبش مرده است ؟ آنکس که خدا را نشناسد.
زنده دل مرده ندانی که کیست
آنکه ندارد به خدا اشتغال
فمن یعاشر میت القلب ،یصله شومه و یسری الیه (هر کس با مرده دل نشست،
شئامتش او را نیز می گیرد.).

حکایت بزرگی در حال مرگش
در حاالتی از مردی بزرگ نوشته اند ،هنگام مرگش شاگردانش که مدتها از او
بهره می بردند به گرد او جمع شدند .به او گفتند استاد بزرگوار عمری از تو
بهره برده ایم امروز نیز بهره ای به ما عنایت فرما.
فرمود :من در عمرم خیلی پرهیز کردم از مجالسی که نکبتش مرا نگیرد ولی
دو مرتبه به مجالست مرده دل مبتال شدم .یکی را  20سال دعا و توسالت کردم
تا لکه اش از دلم پاک شد ولی آثار دومی هنوز هنگام مردنم در دل من هست.
شاید برای خود شما هم پیش آمده باشد ساعتی که نزد اهل یمین بگذرانی روحت
در آسایش و راحتی است و آثارش تا چندی بعد می ماند و ساعتی را که نزد
اهل شمال بنشینی نکبت و شئامتش تو را می گیرد و رغبتی به نماز ،دعا ،قران
نداری نور را کم می کند .که اگر استمرار پیدا کند شک و ریب نیز در شخص
ایجاد می نماید.
اب
ص َح ُ
ص َح ُ
اب ْال َم ْشأ َ َم ِة َما أَ ْ
آنچه گذشت نکبت در دنیا بود اما در آخرت َ " ،وأَ ْ
ْال َم ْشأ َ َم ِة" در قیامت به قدری اینها شوم هستند که نزدیکترین اشخاص به آنها
دشمن ترین آنهاست .زن ،فرزند ،بستگان ،دوستان و  ...از او متنفرند.
در دوزخ نیز که قرار می گیرد مجاورینش نیز از او در اذیتند .به خصوص
نسبت به زناکاران رسیده که از بوی چرک عورت آنها اهل دوزخ ناله می کنند.
28

دوزخیان به هم فحش می دهند به عین مثل وقتی که در دنیا بودند ملکات
همینطور باقی است .یاران شئامت چه یاران شئامتی سراسر تاریکی و
روسیاهی.

کسانی که بدون حساب به بهشت می روند
سرانجام گروه سوم را اینچنین توصیف می کند:
َوالسَّا ِبقُونَ السَّا ِبقُون ،أُولَئِكَ ْال ُمقَ َّربُونَ  .و پیشگامان پیشگامان  ،أنان مقربینند.
"سابقون":
کسانی هستند که نه تنها در ایمان پیشگامند بلکه در اعمال خیر و صفات و
اخالق انسانی نیز پیشقدمند .آنها اسوه و قدوه مردم هستند و امام و پیشوای خلق
می باشند .به همین دلیل مقربان درگاه خداوند بزرگند .آنها بدون حساب داخل
بهشت می شوند.
چون اصحاب یمین و اصحاب شمال کسانی بودند که به حسابشان رسیدگی می
شد .اگر حسنات آنها بیشتر بود اهل یمین و گرنه اهل شمال هستند .اما سابقون
بدون حساب وارد بهشت می شوند آنها در موقع حساب معطلی ندارند.
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در حاالت سه گروه
بیان دیگر برای سابقین آن است که :ایشان کسانی هستند که از اول عمر از
جاده بندگی تجاوز نکردند ،در دلشان هرگز شک و ریب راه نیافت .و در مقام
عمل تنها راه بندگی را پیمودند ،ایشان که مقربان درگاه خدایند.

"اصحاب یمین":
گاهگاهی هوای نفس بر آنها چیره می شد و لغزشهایی داشتند و لیکن با ایمان
مردند .یا با آب توبه شستشو شدند و یا رحمت الهی شامل حالشان شد و یا دوستی
اهل بیت و رحمت خدا به فریادشان رسید .و باالخره در سختی مواقف مرگ،
برزخ و حساب قیامت پاک شدند.

"اصحاب شمال":
نیز کسانی هستند که بی ایمان مردند و یا گناهانشان بیشتر از حسناتشان بوده
و جهنمی شدند .البته مراتب دارد و اگر با ایمان باشند نجات می یابند هر چند
پس از سیصد هزار سال عقوبت باشد .شهید دستغیب خدا رحمتشان کند چه ساده
می فرماید هرچند پس از سیصدهزار سال عقوبت (پناه بر خدا).
سابقین:
لکن کسی که از اول عمر تا آخر یکنواخت بود ،هرگز آلوده به شرک و شک
و گناه نشد .در همه عمر استقامت ورزید ،سابق است.
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در راس همه سابقین کیست؟
در روایتی از حضرت رسول صلی هللا علیه و آله فرمود :سابقین سه نفرند:
مومن آل یس  ،مومن آل فرعون ،علی بن ابیطالب علیه السالم که افضل آنهاست
 .در بعضی روایات هابیل را هم ذکر کرده اند و گفته اند چهارنفرند .علی علیه
السالم ،سابق در ایمان از مهاجرین و انصار بود.
قرآن می فرماید:
ي َّ
" َوالسَّا ِبقُونَ ْاْل َ َّولُونَ ِمنَ ْال ُم َه ِ
ان َر ِ
ار َوالَّذِینَ ات َّ َبعُو ُه ْم ِبإِحْ َ
اج ِرینَ َو ْاْل َ ْن َ
س ٍ
ص ِ
َّللاُ
ض َ
ع َّد لَ ُه ْم َجنَّا ٍ
ار خَا ِلدِینَ فِی َها أَبَدًا ۚ َذلِكَ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ت تَجْ ِري تَحْ تَ َها ْاْل َ ْن َه ُ
ع ْنهُ َوأَ َ
ضوا َ
َ
26
ْ
ا ْلف َْو ُز ال َع ِظی ُم"
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار ،و کسانی که به نیکی روش آنان را در
پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند ،خداوند از آنان خوشنود است و
ایشان هم از خدا خوشنودند ،و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که
در زیر (درختان و کاخهای) آن رودخانهها جاری است و جاودانه در آنجا
میمانند .این است پیروزی بزرگ و رستگاری عظیم.
و در آیه دیگر می فرماید:
طفَ ْینَا ِم ْن ِعبَا ِدنَا ۚ فَ ِم ْن ُه ْم َ
ص َ
َص ٌد
َاب الَّذِینَ ا ْ
ظا ِل ٌم ِلنَ ْف ِس ِه َو ِم ْن ُه ْم ُم ْقت ِ
"ث ُ َّم أَ ْو َرثْنَا ْال ِكت َ
27
ت ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
یر"
َّللا ۚ َذلِكَ ه َُو ْالفَ ْ
سا ِب ٌق ِب ْال َخی َْرا ِ
ض ُل ْال َك ِب ُ
َو ِم ْن ُه ْم َ
(ما کتابهای پیشین را برای ملّتهای گذشته فرستادیم و) سپس کتاب (قرآن) را به
بندگان برگزیدهی خود (یعنی ا ّمت مح ّمدی) عطاء کردیم .برخی از آنان به
خویشتن ستم میکنند ،و گروهی از ایشان میانهروند ،و دستهای از ایشان در
 26توبه 100
 27فاطر 32
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پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند .این (سبقت در خیرات) واقعا ً
فضیلت بزرگی است.
نخستین خیرات نماز است ،روایت است که هفت سال علی علیه السالم تنها
نمازگذار پشت پیغمیر بود .حضرت رسول صلی هللا علیه واله خطاب به امام
علی علیه السالم فرمود :نخستین کسی که به من ایمان آوردی و نخستین کسی
که در قیامت با من مصافحه می کنی توهستی.

السابقون در عبادات سابقون نسبی اند
گفتیم که سابق مطلق امام علی بن ابی طالب است که گفتیم در ایمان و در اعمال
سابق است و ائمه اطهار علیهم السالم سابقین هستند  .علی علیه السالم رئیس
سابقین  .كه او فرمود:
"لو کشف لی الغطاء ما ازددت یقینا" و نیز فرمود" :سلوني قبل أن تفقدني" .
شنیده اید در جنك صفین هنگام زوال  .حضرت نگاه بسمت باال میکرد .ابن
عباس پرسید آیا از وقت نماز جستجو میکنید؟ فرمود  :آری آیا این جنک ما جز
برای برپا شدن نماز است؟ شب نوزدهم ماه رمضان که او را با فرق شکافته
از مسجد بیرون میبردند  ،چشمش به فجر که افتاد فرمود :هیچوقت ندمیدی که
علی در خواب باشد  .اما سابق نسبی هم داریم  .یعنی در بعضی امور نسبت
بدیگران پیشی میکردند .
نسبت به نماز جماعت  -نسبت باوقات نماز  -آماده است که اولین وقت وارد
نماز شود  .نسبت به حج نمیگذارد از سال استطاعت تاخیر بیفتد و نیز مسأله
خمس  ،زکاة را تأخیر نیندازد.
خالصه هر عبادتي چه واجب و چه مستحب  ،در دستگیری از بیچارگان درنگ
نمی ورزد این افراد هم سابق هستند اما نسبی  ،یعنی در بعضی امور نسبت به
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دیگران  .اما سابق مطلق که در همه امور بر دیگران پیشي دارند انوار طیبه
ائمه معصومین علیهم السالم هستند .
غرض از بیانات بیداری و بار سفر بستن است  .انسان در دنیا همچون مسافری
است که چندی در غربت توقف دارد و بعد به وطن برمیگردد  .سرمایه ای
داشته که با آن باید سود میکرده است  .عمر عزیز سرمایه گرانبهائیست که در
این دار غربت یعنی دنیا باید مصرف شود برای حیات پس از مرگ  .آن
روزیکه کافران آرزو میکنند  ،ای کاش برای چنین روزی تدارکی دیده بودند .
"یقول الكافر یا لیتني كنت ترابا" 28عمرم كه یكي بیشتر نیست كسی را پس از
مردن  ،دیگر برنمیگردانند هر چند آرزو داشته باشد والتماس کند" .رب ارجعون
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت" .
غرض از بیاناتی که این روزها میشود اینست که گوینده و شنونده بفکر بار
بستن بیفتیم  .آیا فکر کرده اید از اصحاب یمین هستیم یا خدای نکرده از اصحاب
شمال ؟ تا دیر نشده تدارک کنیم  ،گذشته ها را جبران نمائیم .

آیا دنبال کسب و كار نرویم ؟
بعضی تا این موعظه ها را می شنوند  .نفس هوی پرستى آنها را وامیدارد
بگویند پس دنیا را چه کنیم؟ آیا نباید تدارک زندگی دنیا را کرد؟
جواب آنست که  :اگر دنیا را برای آخرت بخواهی که کمتر کسی را سراغ
داریم که چنین باشد .این خودش مطلوب و به حساب آخرت گذاشته میشود .
شخص دنبال هرکاری میرود  ،کسب تجارت  ،زراعت  ،صنعت و ...اگر همه
برای اطاعت امر خداوند بآنها باشد" ،الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل هللا "
مشقت در تحصیل معیشت  ،عبادت است .

 28نبأ أیه 40
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دیگر آنکه خداوند ضامن رزق هر جنبذه ای در این عالم هست "وما من دابة
إال علی هللا رزقها" و برای حکمتها و مصلحت هائی دستور داده شده شخص
اشتغال بک ار داشته باشد دنبال کسب برود نه اینکه خداوند برای روزی دادن
نیاز بکسب و کار من و شما داشته باشد .البته انسان باید مقداری از وقتش را
صرف کسب و کار بکند اما نه اینکه حرص بخورد  .و جمع کند و تمام هم وغم
او زندگی باشد و آخرت را بکلی از یاد ببرد .

کار عمده انسان تدارک سفر آخرت است
"وان لیس لإلنسان إال ما سعی و ان سعیه سوف یری"  29انسان جز آنچه
کوشیده بهره ندارد و هر چه سعی نموده بزودی می بیند و پاداش می یابد .
مؤمن بازوی رفیق مؤمنش میباشد .

مردمان بر سه دسته اند
دسته اول (سابقون) گروهی که معارف جزء رگ و پوست آن ها شده یقین
کرده اند که برای عالم دیگرند  ،هیچگونه غفلتی از خدا و آخرت بآنها راه
ندارد  .آنها ایستاده و نشسته بیاد خدا هستند در هر حال  .غفلت از خدا ندارد
اینها سابقین هستند.
"الذین یذکرون هللا قیاما و قعودا وعلی جنوبهم". 30

 29نجم 40 ،39
 30أل عمران . 191

34

اصحاب شمال
دسته دوم که مقابل دسته اولند  .آنهائی هستند که ادراکشان از عالم خاک تجاوز
نکرده و با پیروی هوای نفسشان "اخلد الی اْلرض واتبع هواه"  .31گمان کرده
اند مانند حیوانات برای آنها حساب و کتابی نیست  .مي گویند:
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"ان هي إال حیاتنا الدنیا نموت ونحیا"

خداوند را فراموش كردند  .خدا هم خودشانرا فراموششان كرد "نسوا هللا فأنساهم
أنفسهم" دیگر بفکر صالح و سعادت خود نیستند چون خودشان را فراموش
نمودند .

گهی افتان و گهی خیزان
أصحاب یمین
گروه سوم :بین دسته اول و دوم هستند  .اصحاب یمین  .آنها که ایمان دارند در
صدد سفر آخرت هم هستند اما گاهی لشکریان شیطان آنها را زمین میزند .
ونمي توانند پای روی نفس وهوی بگذارند  .نصیحت ها و موعظه ها برای
تقویت مؤمن است تا نیروئى بیابد و با شیطان مقابله و مقاومت کند " .المؤمن
عضد المؤمن" مؤمن بازوی مؤمن است  .کمک برادر ایمانیش میکند همین
وعظ و نصیحت و موعظه و یاد آوری سفر آخرت  ،حق رفاقت را ادا کرده.
اصال سفارش بحق وبرد باری در اطاعت و بندگی خدا  ،یا صبر در معصیت
از وظایف مؤمن و راه جلوگیری از زیان است بتعبیر قرآن مجید " :وتواصوا
بالحق وتواصوا بالصبر" مثال بدوستش میرسد میگوید شبها بلند شده آیا دوسه
ساعت از شب را برای تدارک بار سفر بکار می بری  .نشنیده ای هرکس تمام
شب را بخوابد فردای قیامت مفلس وارد محشر میشود .
 31اعراف .176
 32مؤمنون 37
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اصحاب یمین نه مثل سابقین هستند که یکطرفه رو بخیر باشند و نه مثل اصحاب
شمال که نقطه مقابل سابقین هستند بلکه بین بین هستند  .و شیطان آنها را بسوی
خود میکشاند اما اسباب هدایت الهی که از جمله رفیق صالح است كه االن گفتیم
او را با موعظه بازمیدارد.
خداوند هم مدد میفرماید هرچه شیاطین میزنند که آنها را اصحاب شمال نمایند
خدا هم بلطفش با الهام مالئکه او را نگهمیدارد .مگر اینکه خودش هدایت را
نپذیرد .
مروی است پس از آفرینش آدم و دشمني شیطان با او ( ،آدم) عرض کرد
پروردگارا ذریه من ضعیف  ،و شیطان ها هم که بر آنها مسلط اند ،ندا رسید
در مقابل هر شیطانی ملکی میآفرینم تا وسوسه های شیطانرا با الهام و اندرز
بر طرف نماید .
در قیامت هنگام سنجش اعمال اصحاب یمین بزحمت میآفتند مخصوصا از جهت
مظالم و حق الناس  .خداوند هم اسبابی برای رحمت خود آماده فرموده که موجب
دلخوشی برحمت خداوند است .

فریاد رسی علی علیه السالم نمونه ای از فضل خدا است
از جمله در روایتی از امام عسکری علیه السالم مي فرماید :وقتی دوستان
اهلبیت متوقف میشوند و از حرکت باز می ایستند بخاطر حقوقی که بر عهده
آنها است  ،امیر المؤمنین علیه السالم از آنها فریاد رسی میکند یک عمل از
اعمالش را تقدیم دوستانش میکند  .که آن عمل بر همه پخش میشود و بفریاد
همه دوستان میرسد  ،آن عمل یک نفس کشیدن حضرتش در لیله المبیت است .
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قرأن مي فرماید:
ت َّ ِ
وف ِب ْال ِعبَا ِد"
ضا ِ
َّللا ۗ َو َّ
َّللاُ َر ُء ٌ
" َو ِمنَ النَّ ِ
سهُ ا ْبتِغَا َء َم ْر َ
اس َم ْن یَ ْش ِري نَ ْف َ
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و در میان مردم کسی یافته میشود که جان خود را (که عزیزترین چیزی است
که دارد) در برابر خوشنودی خدا میفروشد (و رضایت هللا را باالتر از دنیا و
مافیها میشمارد و همه چیز خود را در راه کسب آن تقدیم میدارد) و خداوندگار
نسبت به بندگان بس مهربان است (و بدانان در برابر کار اندک ،نعمت جاوید
مقرر نمیدارد).
میبخشد و بیش از توانائی انسانی برایشان تکالیف و وظائف ّ
ثواب لیله المبیت
امام علی علیه السالم در لیلة المبیت که بجای پیغمبر(ص) خوابید و جانش را
برای فدا كردن در راه خدا آماده کرد و پیغمبر (ص) را از گزند مشرکین
نگهداشت ،هر نفسش خدا ثوابش را میداند .
بهر مؤمنى که قسمتی از این ثواب برسد سیئاتش بدل به حسنات میشود و درجات
صاحبان درجه باالتر میرود  .تنها راه امید همین است و گر نه با این ضعف و
شیطان و با این بی عملی بکجا میرسیم .
از جمله وجوه در تفسیر سابقون " .السابقون الی التوبه است"  .کسانیکه بتوبه
و بازگشت بسوی خدا پیشی میگیرند آنهایند که مقرب در گاه الهی هستند و
زودتر از دیگران هم بهشت میروند " .السابقون الی الخیرات والسابقون الجنات"
 .همانطوریکه مسامحه کاران در آخرت نیز عقب هستند یعنی هزار سال طول
میکشد که از صراط رد شوند.
ت النَّ ِع ِیم ﴿ ﴾12ثُلَّةٌ
َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ ﴾10أُولَئِكَ ْال ُمقَ َّربُونَ ﴿ ﴾11فِي َجنَّا ِ
34
ِمنَ ْاْل َ َّولِینَ ﴿َ ﴾13وقَ ِلی ٌل ِمنَ ْاآل ِخ ِرینَ "
 33بقره 207
 34واقعه  7تا 14
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(سابقون مقربون هستند و اهل بهشتند) .ثُلَّةٌ ِمنَ ْاْل َ َّولینَ [ ]13گروه زیادى [از
آنها] از ا ّمتهاى نخستیناندَ .و قَلی ٌل ِمنَ ْاآل ِخرینَ [ ]14و اندكى از ا ّمتهاى
آخرین.
گروه کثیری از امتها های نخستین  .و گروه اندکی از امت آخرین .
ثله :قطعه = جماعت  .گروه  .طبق این دو آیه گروه زیادی از مقربان از امتهای
پیشینند و تنها کمی از آنها از امت محمد صل هللا علیه وآله است میباشد  .چون
منظور از مقربان همان سابقون و پیشگامان در ایمان هستند و مسلم است
پیشگامان در ایمان در صدر اول گروه اندگی بودند .
امام علی علیه السالم  ،حضرت خدیجه  .در صورتیکه کثرت پیامبران پیشین
و تعداد امتهای آنها و وجود پیشگامان در هر امت ،سبب میشود آنها از نظر
تعداد فزونی یابند .یکی از مفسرین نکته جالبي بیان فرموده و أن اینكه آیه شریفه
تعبیر به مقربون فرموده نه متقربون  .قرب ایشان فعل خدا است نه فعل خودشان
 ،مقامی است که خداوند بآنها عطا فرموده است .الحمد هلل
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جلسة سوم
نعمت های مادی و معنوی در بهشت
[سومین گروه] پیشگامان پیشگامند" .أُولئِكَ
َو السَّا ِبقُونَ السَّا ِبقُونَ [ ]10و ّ
عیم [ ]12در باغهاى پرنعمت
مقربانند! في َجنَّا ِ
ْال ُمقَ َّربُونَ [ ]11آنها ّ
ت النَّ ِ
صع)ُ )15(،مت َّ ِكئِینَ
س ُر ٍر َم ْو ُ
علَى ُ
ضونَ ٍة (بر تختهایى مر ّ
بهشت [جاى دارند]َ .
علَ ْی َها ُمتَقَا ِبلِینَ (روبروى هم بر آنها تكیه زدهاند))16( .
َ
وصف نعمت هاي بهشت مقربین
در بهشت نعمت هاي مادي و معنوى است .
مفسرین فرموده اند  .برای اینکه بفهماند تنها نعمت روحانی قرب پروردگار
نیست  .بلکه نعمتهای و لذتهای بهشتی دیگر نیز هست  .یعني هم از حور و
خوراکیهای بهشتی و نعمت های آن بهره می برند هم از قرب و جوار رب
العالمین .
از رسول خدا صلی هللا علیه وآله وارد شده که طعام بهشتی یکصد هزار مزه
دارد .که در آن واحد مؤمن همه آن مزه ها را می چشد و از آنها بهر ه می برد
 .علی سرر موضونه متکئین علیها متقابلین .آنها  ،مقربان بر تختهائی که صف
کشیده و به هم پیوسته است قرار دارند  .در صورتیکه بر آن تکیه کرده و رو
بروی یکدیگرند .
سرر  :سریر  :تخت  ،تکیه و راحت مؤمنین در بهشت است  ،آنانکه سابقین اند
دنیا را محل اتکاء و زیست قرار نداده اند بر عکس اهل جهل که دنیا را آسایشگاه
پنداشتند  .در حالیکه اینجا جای آرمیدن نیست  .جای عمل کردن است .
خوشیهای بعد را بخود وعده دهید  .برو در گور افکن خواب خوش را.
39

راحتی برای مؤمن جز مالقات رحمت خدا نیست  .ال راحة للمؤمن إال عند لقاء
هللا  .متكئین  :تكیة زنندگان  -اشاره به استراحت و راحتی مؤمن در آخرت است
" .متکئین"  .یعنی تکیه زنندگان اشاره به استراحت و راحتی مؤمن در آخرت
است .
سابقین در دنیا غیر از زحمت و مجاهده چیزی نداشتند  .دائما با نفس خود در
جنگ بودند  .مجاهده در ترک حرام و انجام واجب در ترک غفلت و یاد خداست.
اعضاء و جوارحش همه در كنترل است  ،چشم و گوش و زبانش را مواظب
است  .جز برضای خدا کاري ندارد .بعضی اوقات از مباحات هم باید پرهیز
کند تا از تدارک سفر باز نماند .
خالصه اینكه :مؤمن کامل یعنی سابقین در دنیا همه اش در زحمتند  .راحتی
آنها وقتی است که بر سریرهائیکه خدا برایشان معین فرموده تکیه کنند  .در
حدیث است كه  ،وقتی بدن مؤمن را در مغتسل میگذارند  .روح مؤمن باالی
بدن قرار میگیرد  .ملک بروحش میگوید آیا میل داری دوباره به این بدن
بازگردی ؟ گوید نه  .من تازه خالص شده ام  ،پس از یک عمر زحمت و
مرارت  ،پس از یک عمر بدخوابی برای عبادت و شب زنده داری برای آخرت.

لذت انس مؤمنین بایکدیگر
متقابلین  ،در حالیکه رو بروی یکدیگرند  .تقابل بمعنی مواجهه و روبرو بودن
است از نعمت های بهشتی آنستکه مؤمنین سابقین از مجالست و گفتگوی با
یکدیگر لذت میبرند  .از انوار الهی که در مؤمن ظاهر است رفیقش نیز بهره
مند میشود .
در قرآن از لذت انس و جلسات دوستانه توصیفاتی جالبی شده  -موضوع سخن
چیست ؟ یا اسرار آفرینش  ،یا اصول معرفت اسماء و صفات یا مسائل برزخ
و...
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در بهشت هیچ گونه کینه و حسد نیست همه با هم برادرند  .در سوره حجر آیه
س ُر ٍر ُّمتَقَا ِبلِینَ " 35و
علَى ُ
 47مي فرمایدَ " :ونَزَ ْعنَا َما فِي ُ
ُورهِم ِ ّم ْن ِغ ٍّل ِإ ْخ َوانا ً َ
صد ِ
كینهتوزي و دشمنانگي را از سینههایشان بیرون ميكشیم  ،و برادرانه بر تختها
رویاروي هم مينشینند .
بعکس اصحاب النار  ،که در عذابهای روحی هستند و آن مجاورتشان با جهنمیان
دیگر است  .هر کس از جلیس وهم زنجیرش در رنج است و مطابق روایت
وارده با شیطان خودش در زنجیر است  .رسول خدا صلی هللا علیه وآله
میفرماید ،از ترس شماتت جلیس خود ناله نمیکند" .ومع الشیاطین فال تغلنا" .36
خدایا ما را با شیاطین هم زنجیر مفرما .

نعمت لذت بخش در بهشت (یكي مجاورت اهل بیت)
در بهشت سه نعمت است که از اصل بهشت باالتر است :
 -1نعمت خلود و همیشگی بودن در بهشت .
 -2نعمت رضوان یعنی خوشنودی خداوند از بهشتیان که خود نعمت روحی
است .
 -3نعمت مجاورت با آل محمد صلی هللا علیه وآله است.
همسایگي محمد صلی هللا علیه وآله  .از انوار ایشان بهره میگیرد .هر چند ما
خود را الیق نمی دانیم که با این کمی عمل و بار سنگین به چنین مقامی برسیم
 .سلیمان با چنان حشمت  ،نظر ها بود با مورش .
و نیز از نعمتهاي بهشتي اینكه:
یَ ُ
علَ ْی ِه ْم ِو ْل َد ٌ
ان ُم َخلَّدُونَ پسرانى همواره جوان گردشان مىچرخند)17( ،
ط ُ
وف َ
 35حجر 47
 36دعاي ماه مبارك رمضان .
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ین (با قدحها و ابریقها و جامهایى از شرابى كه
بِأ َ ْك َوا ٍ
اریقَ َوكَأ ْ ٍس ِم ْن َم ِع ٍ
ب َوأَبَ ِ
در جویها جارى است) ()18
ع ْن َها َو َال یُ ْن ِزفُونَ (از نوشیدنش نه سردرد گیرند و نه بیهوش شوند).
ص َّدعُونَ َ
َال یُ َ
خادمان بهشتی چه کسانی هستند
پسری که هنوز بسن بلوغ نرسیده " ،ولید" گفته میشود  .و "مخلد" هم بمعنی
همیشگی است  .نوجوانانی که همواره در شکوه و طراوت جوانی به سر می
برند گرداگرد آنها میگردند و در خدمت آنها هستند  .این خادمین زیبا جمالشان
هم همیشگی است .
بعضی گفتند .
1ـ آنها مخلوقات ابداعی بهشت هستند مثل حورالعین که خداوند از خود بهشت
آفریده برای این منظور و هدف .
 - 2فرزندان مسلمین هستند که قبل از بلوغ از دنیا رفته اند شکی نیست که
بهشتی هستند  .چون کار نیک و بدی نداشته اند بلطف پروردگار چنین منصبی
را یافته اند واز کار خود لذت میبرند .
-3اوالد کفار ومشرکین هستند که قبل از بلوغ از دنیا می روند  .که بخاطر بی
گناهی دارای چنین مرتبه ای شده اند  .چرا که اوالد مسلمین به پدر و مادرشان
ملحق میشوند اگر بهشتی باشند.
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سؤال  :أوالد کفار در بهشت هستند یا در جهنم؟
جواب اینكه :نه گناه کرده اند که بروند جهنم و نه عملی دارند که مستحق بهشت
شوند  .یعنی تکلیف برای آنها نبوده  .و خداوند بدون إتمام حجت كسي را عذاب
نمي دهد "ال یعذب فیها أحد بدون إتمام حجة ".
در روایت استکه  .اوالد مشرکین و کفار که قبل از بلوغ مردند  .مثل دیوانه ها
و کساني كه عقلشان کم است بلکه هر ضعیف العقلی و سفیهی وهر جاهل
قاصری که در دنیا اسم خدا و آخرت را نشنیده مثال در میان جنگلها و پشت
کوهها زندگی میکرده و خالصه هر کس حجت برایش تمام نشده اینها مستضعفین
هستند در قیامت .

اعراف جایي میان بهشت وجهنم
در اعراف جائی میان بهشت و دوزخ آنان را جا میدهند  .نه معذبند و نه متنعم
 .چون در بهشت حتما باید ایمان همراه باشد  .و جهنم هم جای اهل کفر و أهل
جرائم و گناه است  .لذا این عده نه درکات دوزخ را دارند نه درجات بهشت را.
خدا عادل است و هیچکس را ستم نمی کند ولی باید از او فضلش را مطالبه
نمود "اللهم عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک".
این نوجوانان زیبا با قدحها و کوزه ها و جامهای پر از شراب طهور که از نهر
های جاری بهشتی برداشته شده در اطراف آنها میگردند وآنها را سیراب میکنند
 .باکواب و اباریق و کاس من معین .
کوب=قدح ظرفی که دسته دار نباشد  .ـ ابریق= دارای دسته و لوله برای ریزش
مایعات  .ـ کأس=به جام لبریز گفته میشود  .ـ معین= به معنی جاری است .
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اما نه شرابی که عقل و هوش را ببرد و مستی بیاورد  ،بلکه هنگامی که بهشتیان
آن را می نوشند  .نه درد سر و نه مست میشوند "ال یصدعون عنها وال ینزفون"
تنها یک حالت نشئه روحانی توصیف ناشدنی به آنها دست میدهد که تمام
وجودشان را لذتی بی نظیر فرو می برد  .و مفسده در شراب دنیوی است ،مثل
سر درد و مستي و نیز کثافت در شراب دنیوی است ،اما شراب اخری مزید بر
هوش و ادراک و محبت میشود .
َوفَا ِك َه ٍة ِم َّما یَتَ َخی َُّرونَ (و میوههایى كه خود برمىگزینند))20(.
َولَحْ ِم َ
طی ٍْر ِم َّما یَ ْشتَ ُهونَ (و گوشت پرنده هر چه بخواهند)21(.
در ادامه أیات قسمتى از نعمتهای مادی بهشتیان را بیان میکند و میگوید نو
جوانان بهشتی هر نوع میوه ای که مایل باشند بآنها تقدیم میکنند  .و گوشت
پرندگان هر نوع که بخواهند .

نکته:
مقدم داشتن میوه قبل از گوشت بخاطر آنست که از نظر تغذیه بهتر وعالیتر
است  .و به عالوه میوه قبل از غذا لطف دیگری دارد  .میوه بهشتی سفل و ثقل
ندارد  .هرچه میل کند باز مزید بر میلش میشود .
در تفاسیر است که مرغ بهشتی سخن میگوید  .مثل سایر اجزاء بهشت که همه
دارای حیات و ادراکند ،برگ درختان و پرنده ها نیز نطق دارند  .آنجا فوق
عالم طبع است دستگاه دیگری است  .مرویست که در بهشت مؤمن دارای
قصری است که در آن هفتاد خانه از یاقوت سرخ در هر خانه ای سریر و روی
هر سریر هفتاد خوان طعام و هر خوان طعامی هفتاد رنگ است  .و مؤمن از
همه آنها استفاده میکند و نیز از حورها که برایش آماده شده بهره مند میشوند.
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(البته وصف این نعمتها باالتر از ادراك ماست و ما ظاهر أیات را درك مي
كنیم  .هللا یعلم ) .

سخنان امام علی علیه السالم درباره بهشت وطالبان آن
راستی بفرموده امام علی علیه السالم  ،چقدر طالب بهشت کم است  .ندیدم متاعی
اینقدر گرانبها و کم مشتری  ،چنین مقامی را باید شخص راغب باشد و عمرش
را بامید آن صرف کند  .کسی که بهشت را شناخت مشغولیات دنیا او را نمی
فریبد.
در نهج البالغه میفرماید خداوندا مهمانخانه ای تدارک فرمودی در حد عظمت
خودت  .و در آن انواع مأكوالت و مشروبات و کاخها و نعمت ها تدارک دیدی
 ،آنگاه قاصد فرستادی تا مردمان را بآن مهمانخانه بخواند  .اما واسفا که این
خلق نه خوانندهء الهى را اجابت کردند  .و نه بر سر شوق آمدند ،طلب بهشت
نمی کنند اما طال ب ملک نکبت بار دنیوی هستند  .سگ صفتان الشخور وار
روی جیفه عالم طبع افتاده  .مثل اینکه تنها برای اینجا آفریده شده اند و در ادامه
مي فرماید:
ور ِع ٌ
ین (و حوران درشت چشم) ()22
َو ُح ٌ
ون (همانند مرواریدهایى در صدف)()23
َكأ َ ْمثَا ِل اللُّؤْ لُ ِؤ ْال َم ْكنُ ِ
َجزَ ا ًء ِب َما كَانُوا َی ْع َملُونَ (همه به پاداش كارهایى كه مىكردهاند))24(.
ششمین نعمت  ،همسران پاک و زیبا است  .و همسرانی از حور عین است .
از آنجا که بیشترین زیبائی انسان در چشمان اوست ( .اشاره به این موضوع
شده ) مکنون  -پوشیده  .مثل مروارید که پوشیده در صدف و هیچ دستی بآن
نمی رسد و از همه زیباتر و شفافتر است  .ممکن است اشاره باین باشد که آنها
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از چشم دیگران کامال مستورند و نه دستی بآنها رسیده و نه چشمی آنها را دیده
 .حور از حیرت زیبائیش  .چشمها از دیدن آنها حیران میشوند .
مؤمن از او میپرسد تو کیستی ؟ گوید آیا نخوانده ای آیه قرآن راز" .ولدینا مزید"
 .نزد ما که خدای عالمیم زیادتی است  .ما از زیادتی فضل خداوند هستیم ،
یعنی زائد بر استحقاق و همچنین لطف معمولی حضرت حق  .عنایت خاصی
است که مربوط بکار و کوشش شخص نیست  ،بلکه صرف فضل خداست .

نماز مؤمن در دنیا باعث جمال او مي شود
جمال زنان صالحه از حور عین بیشتر است .
هنگامیکه مؤمن با آن حور سرگرم است ناگاه نوری دیگر طالع میکند که چهل
هزار برابر نور حور ك ذائی است  .مؤمن حیرتش بیشتر میشود  .زنى را مي
بیند كه جمالش و زینتش چهل هزار برابر آن حور است  .می پرسد  .توکیستی
؟ پاسخ میدهد من همسر صالح تو هستم .
هر دو رکعت نمازی که مؤمن و مؤمنه میخواند بر نور و جمالش افزوده میشود
 .پیغمبر خدا صلی هللا علیه وآله  .میفرماید علت اینکه زنان مؤمنه از حور
جمالشان بیشتر و وجیه ترند (در آخرت) اینست كه  ،ایشان نماز مي خوانند .
حور از بهشت آفریده شده ولي مؤمنه نور نماز كسب كرده است البته نماز ،
نماز باید باشد نه صرف راست و خم شدن بدون حضور قلب و طهارت .
البته این وصف ها تا اندازه اي كه میشود بیان کرد و گر نه مسئله فوق اینهاست
 .کسانی که میخواهند با حور تجویز کنند مهرشان گران است یک میلیون و دو
میلیون نیست مهرشان ( تقوا) است.
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بوی مالئکه وحور و انبیاء
در روایتی  ،بوي مالئكه را یاس بهشتی بیان میفرمایند  .بوی حور بوی گل
سرخ بهشت است وبوی ارواح انبیاء بهشتی است  .خداوند وعده فرموده که
مؤمن در ساعت آخر عمرش مالئکه رحمت باو مژده و دلگرمی میدهند .
در سوره فصلت  30مي فرماید:
علَ ْی ِه ُم ْال َم َالئِ َكةُ أَ َّال تَخَافُوا َو َال تَحْ زَ نُوا
"إِ َّن الَّذِینَ قَالُوا َربُّنَا َّ
َّللاُ ث ُ َّم ا ْستَقَا ُموا تَتَن ََّز ُل َ
عدُونَ "
َوأَ ْب ِش ُروا ِب ْال َجنَّ ِة الَّتِي ُكنت ُ ْم تُو َ
كساني كه ميگویند  :پروردگار ما تنها خدا است  ،و سپس ( بر این گفته خود
كه اقرار به وحدانیّت است ميایستند  ،و آن را با انجام قوانین شریعت عمالً
نشان ميدهند  ،و بر این راستاي خداپرستي تا زندهاند ) پا برجا و ماندگار
مي مانند ( در هنگام آخرین لحظات زندگي ) فرشتگان به پیش ایشان ميآیند (
و بدانان مژده ميدهند ) كه نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به
بهشتي كه ( توسّط پیغمبران ) به شما ( مؤمنان ) وعده داده ميشد .
علَ ْی ِه ُم ال َمآلئِ َكةُ »  ،مراد نزول فرشتگان به هنگام مرگ انسانها است .
« تَتَن ََّز ُل َ
مستمر دانسته و آنها را الهامهاي معنوي فرشتگان
برخي این بشارتها را دائمي و
ّ
در گوش جان مؤمنان در همه مراحل زندگي ميدانند .
چه خوش است ساعت آخر عمر  ،طلیعه بهشت را با بوی یاس بهشتی که از
مالئکه رحمت تراوش میکند استشمام نماید  .بعضی عالوه بر بوی یاس بوی
گل سرخ بهشتی را نیز میشنوند .در خبری از رسول خدا صلی هللا علیه وآله
رسیده فرمودند  .دخترم زهرا (س) بوی انبیاء و مالئكه و حوریان را داراست
 .یعنی هم بوی ِب ِه وهم بوی یاس وهم بوی گل سرخ بهشتی را دارد .
آنچه خوبان همه دارند توتنها داری .
یا وجیهة عند هللا اشفعي لنا عند هللا .
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"جزاء بما كانوا یعملون " .اینها همه پاداشی است در برابر اعمال صالحی که
انجام داده اند تا کسی تصور نشود این نعمتهای بیشمار بهشتی بی حساب به
کسی داده میشود .و یا ادعای ایمان وعمل صالح برای رسیدن بآنها کافی است
 .نه عمل خالص و مستمر الزم است تا این الطاف الهي نصیب انسان شود .

جائیکه جمال یوسف را تحمل نکنند
جائی که زنان مصری با دیدن جمال یوسف بقدری از خود بیخود شدند که
دستشانرا بریدند " .فلما راینه اکبرنه وقطعن ایدیهن " .و حال اینکه جمالی که
خدا به یوسف داده بود در حد این عالم بود و اصل جمال در بهشت است .
خداوند پرده ای بین این عالم و عالم دیگر قرار داده  ،میان چشم قلب وعالم
ملکوت حجاب است زیرا طاقت درک آنرا در این عالم ندارد .
از جهت عذاب هم همین طور  .اگر یک قطره از زقوم جهنم در این عالم بیاید
همه جا را آتش میزند  .اگر برکوه بیفتند تا هفت طبقه زمین را سوراخ میکند .
لذا دنیا بازیچهء و آخرت بزرگ و حقیقت است .
"جزاء بما كانوا یعملون"  .این نعمتها جزای عمل است  .انسان بدون عمل هیچ
درجه ای را کسب نمی کند  .اگر خیال میکند بدون عمل چیزی گیرش میآید .
خیال خامی است  .فضل الهی بجای خود  -اما زمینه ایمان و عمل صالح است.
اگر کسی بی ایمان از دنیا برود بوی بهشت را هم نخواهد چشید بهشت بر او
37
حرام است " .من یشرک باهلل فقد حرم هللا علیه الجنه"

 37مائده 72
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ساعت آخر عمر
میزان ساعت آخر عمر است که با چه حال بمیریم  .نمیدانیم آیا ایمان را با خود
می بریم یا نه ؟ در دعای کمیل مي فرماید:
"لوال ما حکمت به من تعذیب جاحدیک و قضیت به من اخالد معاندیک لجعلت
النار کلها بردا وسالما وما کان ْلحد فیها مقرا وال مقاما لکنک تقدست أسماءك
أقسمت أن تمألها من الكافرین".
اگر نبود اینكه حکم فرمودی که منکرینت را عقوبت کنی و دشمنانت را همیشه
در آتش نگهداری  ،و هر آینه آتش را هم خنک و سالمت میگرداندی ولی سوگند
یاد فرمودی این که دوزخ را از کافرین پر فرمائی) .این همه سوز و گدازها
برای ساعت آخر است  .بلکه توفیق عنایت فرماید با ایمان از دنیا برویم  .با
حب خدا و اهلبیت  ،نه با حب دنیا و شهوات  .ضمنا عاقبت بخیری هم نتیجه
عمل است .
حدیث معروف "کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون" ( .همانطور که
زندگی میکنند می میرید و همین طور که می میرید مبعوث میشوید)  .پس
کسیکه یک عمر اهل عمل و صدق بود عاقبتش هم بخیر است  .خداوند رحیم
تر از آنست که آخر عمرش بخودش واگذارش کند  .هر کس به جهنم میرود
بواسطه اعتقاد و عملش میباشد  .چنانچه بهشت هم همین طور است " .جزاء
بما كانوا یعملون ".روز قیامت روزیست كه هر كس عملش را آماده مى بیند:
"یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء "-38روزي كه
هر نفسي مي یابد هر عملي را كه انجام داده عمل خوب یا بد(.أن عمل را حاضر
مي بیند.

 38أل عمران 30
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انوار أعمال صالحه و ظلمات گناهان را می بیند
بهشت رفتن  ،با حور عین جمع شدن  ،بر سریر بهشتی جا گرفتن و خالصه
از نعمتهای بهشت بهره مند شدن بدون عمل خیال خام است  .با سن تکلیف ،از
اول عمر تمام اعمال انسان در نامه اعمال ثبت میشود .
در سوره کهف  49مي خوانیم :
ب
ض َع ال ِك ُ
جرمینَ ُمشفِقینَ ِم ّما فی ِه َویَقولونَ یا َویلَتَنا ما ِل ه َذا ال ِكتا ِ
َو ُو ِ
تاب فَت ََرى ال ُم ِ
ع ِملوا
حاض ًرا ۗ َوال َیظ ِل ُم َربُّكَ
ِ
َبیرة ً ِإ ّال أَحصاها َو َو َجدوا ما َ
ال یُغاد ُِر َ
غیرة ً َوال ك َ
ص َ
أَ َحدًا.
و کتاب (اعمال هر کسی ،در دستش) نهاده میشود (و مؤمنان از دیدن آنچه در
آن است شادان و خندان میگردند) و بزهکاران (کفر پیشه) را میبینی که از
دیدن آنچه در آن است ،ترسان و لرزان میشوند و میگویند :ای وای بر ما!
این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه
را برشمرده است و (به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزیده است .و بدین وسیله)
آنچه را که کردهاند حاضر و آماده میبینند .و پروردگار تو به کسی ظلم نمیکند.
(چرا که پاداش یا کیفر ،محصول اعمال خود مردمان است).
در حدیثي 39امام علی (علیه السالم) -مي فرماید :هنگامیکه کارها پایان یابد و
کسانی که در قبرها هستند برانگیخته میشوند ،آنچه در درون سینههاست آشکار
میگردد.
ُور"
"أَفَ َال یَ ْعلَ ُم إِ َذا بُ ْعثِ َر َما فِي ْالقُب ِ
آیا این انسان (ناسپاس و دلباختهی دارائی) نمیداند :هنگامی که آنچه در گورها
ُور
ص َل َما فِي ال ُّ
است بیرون آورده میشود (و مردگان زنده میگردند)َ .و ُح ِ ّ
صد ِ
 . 39تفسیر اهل بیت علیهم السالم ج ،8ص ۵00بحاراْلنوار ،ج ،70ص117
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(و هنگامی که آنچه در سینهها (از کفر و ایمان و ن ّیت خوب و بد) است (از
میان دفاتر اعمال) جمعآوری میگردد و به دست میآید.
یر"
"إِ َّن َربَّ ُه ْم بِ ِه ْم یَ ْو َمئِ ٍذ لَ َخبِ ٌ

40

ک پروردگارشان (از احوال آنان و اعمال ایشان) بسیار آگاه
در آن روز بدون ش ّ
است (و پاداش و کیفرشان را میدهد؟).
شما در آن هنگام مقابل خداوند بزرگ قرار خواهید گرفت ،دلها از ترس گناهان
خائف و پریشان میباشند و میدانند چه کردهاند ،پردهها باال میروند و فاش
میشوند و عیبها آشکار میگردند و رازها برمال میشوند ،در آن روز هرکس
کاری در دنیا انجام داده خواهد یافت و عواقب اعمال خود را خواهد دید.
خداوند میفرماید :و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تا
بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال
نیکشان پاداش دهد! (نجم. )31/
مجْر ِمینَ ُم ْش ِفقِینَ ِم َّما فِی ِه َو َیقُولُونَ یا َو ْیلَتَنا ما ِله َذا
ض َع ْال ِک ُ
و ُو ِ
تاب فَت ََری ْال ِ
حاضرا ً َو ال
ع ِملُوا
ْال ِکتا ِ
ِ
یرة ً إِ َّال أَحْ صاها َو َو َجدُوا ما َ
ب ال یُغاد ُِر َ
یرة ً َو ال َکبِ َ
ص ِغ َ
ً 41
یَ ْ
ک أَ َحدا
ظ ِل ُم َربُّ َ
و مي فرماید" :انی ال اضیع عمل عامل منکم" ( .42.خداوند کار نیک شما را
ضایع نمیکند ).
الحمدهلل

 40عادیات  9تا .11
(۷- 41کهف)۴۹ /
 42أل عمران 1۹5
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جلسه چهارم
نعمت هاي معنوي و روحاني
بعد از نعمتهای مادی و اشاره به نعمت معنوی ،در ادامه به یکی از نعمتهای
بزرگ روحانی اشاره شىده :
َال یَ ْس َمعُونَ فِی َها لَ ْغ ًوا َو َال تَأْثِی ًما (در آنجا نه سخن لغو شنوند و نه گناهآلود)25(.
ِإ َّال قِ ً
س َال ًما (جز یك سخن :سالم ،سالم))26(.
س َال ًما َ
یال َ
در بهشت سخن بیهوده و دشنام نمی شنوند  .لغو و دشنام مال جهنمیان است که
آنجا هم به عادت دنیا  -بیکدیگر فحش و دشنام میدهند  .و یکی از عقوبتهای
روحی دوزخ همین موضوع است  .که مبتال به سب  ،شتم  ،دشنام  ،اتهام
یکدیگر است  .آن یکی میگوید تقصیر تو بود که من جهنمی شدم  .دیگری
میگوید بلکه تو مرا هالک کردی .
مثال  :زندگی یک زن و شوهر  .زن  -خواسته های زیاد – و مرد هم قرض
و مال حرام  ...و گاهی مرداني  -بی حجابی و یا بعضی از گناهان را به
زنانشان تحمیل میکنند " .تاثیم"  -از ماده اثم بمعنی گناه و نارواست  .بهشتیان
لغو وناروا نمیشنوند  .آنجا دار سالم است  .سالمت از هر ناروائی در آنجاست
.
نتیجه .عمل خودشان چون در دنیا از لغو گریزان بودند " .والذین هم عن اللغو
معرضون " 43.در بهشت نه تنها لغو نمی شنوند بلکه "اال قیال سالما سالما"
مگر گفتاری که عبارت از درود و تحیت است  .سالم دوم تاکید است  .یعنی
همه اش در بهشت تحیت و درود است .

 43مؤمنون 3
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میدانید که سالم کردن در اسالم تاکید شده است  .حتی اگر کسی بشما برسد و
چیزی از شما به پرسد و سالم نکند  .جوابش را ندهید  .سالم عالوه بر اینکه
نشانه مسلمانی و شعار اسالم است  ,قران مي فرماید:
"وال تقولو لمن القی الیکم السالم لست مؤمنا" .44

این میرساند که گوینده اش مسلمان است  .معنی دیگری هم دارد و آن اینست
که از اذیت من در امان هستی  ،ومن با تو در سلم هستم .
سالم بهشت مژده رهائی از هر نا رواست  ،بمعنی سالمتی از فنا و زوال است
 .سالم مؤمنین بیكدیگر بشارت بهبود و همیشگی بودن در بهشت است  .مژده
به سالمتی مطلق از پیری  ،بیماری  ،ناتوانی  ،وخستگی است حتی در بهشت
تکرار هم که مالل آور است راه ندارد  .همیشه تازه به تازه ونو بنو است  .غیر
از فرح و نشاط چیزی نیست چنانچه در جهنم هر روز عذابی تازه است .

سالم مؤمنین و مالئکه و خدا در بهشت
در بهشت سه قسم سالم است:
 -1مرتبه اول  :سالم وتحیت مؤمنین با یکدیگر است .با یکدیگر که تالقی میکنند
تحیت میگویند .
 -2مرتبه دوم  :سالم مالئکه بر اهل ایمان است  .همانطور که قرآن تصریح
میکند  .مالئکه از هر دری که بر مؤمنین وارد میشوند بآنان درود میفرستند و
بآنها تبریك میگویند .

 44نساء 94
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زواج ِهم َو ُذ ِ ّریّاتِ ِهم َوال َمالئِ َكةُ
صلَ َح ِمن آبائِ ِهم َو أَ ِ
َجنّاتُ َ
دن یَد ُخلونَها َو َمن َ
ع ٍ
45
ّار.
عم ُ
علَی ِهم ِمن ُك ِّل با ٍ
سال ٌم َ
یَد ُخلونَ َ
ب َ
علَی ُكم ِبما َ
عقبَى الد ِ
صبَرتُم فَنِ َ
(این عاقبت نیکو) باغهای بهشت است که جای ماندگاری (سرمدی و زیستن
ابدی) است ،و آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا
وارد میشوند که صالح( ،یعنی از عقائد و اعمال پسندیدهای برخوردار بوده)
باشند (و جملگی در کنار هم جاودانه و سعادتمندانه در آن بسر میبرند) و
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) میآیند.
(فرشتگان بدانان خواهند گفت ):درودتان باد! (همیشه به سالمت و خوشی بسر
میبرید) به سبب شکیبائی (بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان)
داشتید .چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و نعمت جاویدان است) .قصر
مؤمن هزار در دارد و هر ملكی از دری وارد میشود بدست هرکدام دسته گلی
و باو سالم وتهنیت میگویند .

3ـ مرتبه سوم  .سالم رب العالمین است به بنده مؤمن  .كار انسان بجائی میرسد
سال ٌم قَ ً
حیم" 46از سوی
وال ِمن َربّ ٍ َر ٍ
که ذات اقدس احدیت باو سالم کندَ " .
پروردگاری مهربان ،بدیشان درود و تهنیت گفته میشود .که راستی از نعمتهای
بزرگ بهشت است .

 45رعد  24و 25
 46یس 58

54

نعمتهای روحی مؤمن در بهشت
سه نعمت را ذكر كردیم  :سالم مؤمنین و مالئکه و خداوند .

اینجا هم چند نعمت است
اول :ـ سلطنت الهی مؤمن  ،قصرها  ،وسعت ملک و این نعمتهاي بهشتي با
سلطنت دنیوی قابل مقایسه نیست  .در دنیا سلطنت با رنج و تعب است و سلطنت
حقیقی از آن سلیمان بن داود بود که پیغمبر خدا بود ال ینبغی ْلحد من بعدی ،
که هبه از خداوند بود برای کسی جز او اتفاق نیفتاده .
شنیده اید بساط سلیمان  .که از طال و ابریشم بود و سه هزار کرسی طال که
اجنه تدارک دیده بودند سلیمان در وسط می نشست و اطرافش علما و دانشمندان
و سایر مردم و تعدادی از لشکریان و اطرافیان می نشست آنگاه بباد امر میکرد
هر کجا میخواست بساط را می برد .
در یك روز  ،یکماه راه میرفت  .کسی درست نمیداند اما دستگاه سلیمانی فوق
العاده بود و بر أنس و جان و حیوانات سلطنت داشته .تمام این سلطنت سلیمان
و جز او در برابر سلطنت مؤمن در بهشت چیزی نیست .
تمام سلطنت های دنیا از جمله سلطنت سلیمان در مقابل سلطنت مؤمن در بهشت
 .مثل (ریگ) در بیابان است  .خداوند به مؤمن  700برابر دنیا را عطاء
میفرماید  47.کدام سلطان در دنیا است که هرچه بخواهد بشود  .در حالیکه
48
بهشتیان چنینند "لهم ما یشاؤون".

47

مدارك روایات در کتاب کفایه الموحدین است .
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دوم  :نعمتهای روحانی بهشت التفات  ،بتحیت واکرام رب العالمین است  .آن
وقتی است که متوجه شود مورد لطف خدا واقع شده است  .چه وجدی دارد !
لذتی نصیبش میشود که باالتر از خود بهشت است .
سوم  :از نعمت های روحانی – زیاد شدن معارف و فضائل است " .فأقبل
بعضهم علی بعض یتسائلون"  49از امام صادق علیه السالم است كه " :یتسائلون
عن المعارف و الفضائل"  .مؤمنین زیر درخت طوبى جمع میگردند و بر
كرسیهائی از نور قرار میگیرند و از الطاف خدا و فضائل ال محمد صلی هللا
علیه وآله  ،سخن میگویند و با یکدیگر مذاکره می نمایند  .هر کدام به مقدار
استعداد خودش به معرفتش افزوده میگردد .که خود زیاد شدن معرفت حظ
روحانی است و بر حظ جسمانی غالب است .

چهارم :ورود مالئکه بر مؤمنین  .....ذكر شد .

پنجم  :رضوان است  .خشنودى خداوند است از بنده مؤمن و رضوان من هللا
اكبر .

 49فرقان 16
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مهمانیهاى پیامبران در بهشت
ششم ،از نعمتهای روحانی بهشت  .ضیافتهای پی در پی انبیاء است  .پس از
اینکه اهل بهشت در آن جای گرفتند .
روز شنبه  -إعالن میکنند ضیافت آدم ابو البشر است  .که از مؤمنین در جنه
الخلد پذیرائی می نماید همه بهشتیان در جنه الخلد جمع میشوند .
روز یکشنبه  -نوبت ضیافت نوح شیخ المرسلین است  .که در جنه النعیم  .از
بهشتیان پذیرائی میکند و از الطاف خاص الهی بر همه تقسیم میکند .
روز دوشنبه  -نوبت ضیافت حضرت ابراهیم خلیل الرحمن است  .در جنه
المأوى .
روز سه شنبه نوبت ضیافت حضرت موسی علیه السالم در دار السالم هستند.
روز چهار شنبه نوبت ضیافت حضرت عیسی علیه السالم در جنت عدن هستند
 .و به همه بشارت میدهند فردا مهمان خاتم اْلنبیاء محمد صلى هللا علیه وآله در
سدرة المنتهى هستند .
روز پنج شنبه جمیع أنبیاء ومؤمنین ومؤمنات در سدره المنتهی جمع میگردند .
انواع بوهای خوش محمدی صلی هللا علیه وآله  .بینشان تقسیم میگردد و از
محضرش همه بر خوردار میگردند .
روز جمعه  -روز ضیافت خاص خداوند است .
از امام صادق وأمام حسن عسکری علیهما السالم روایت شده وهمچنین روایات
دیگری نیز رسیده  .آیت هللا شهید دستغیب میفرماید  -از شرح آن عاجزم .
تعبیراتی که در روایت شده تمام انبیاء پیش میآیند هر کدام با تجلیاتی .سپس
امامان و شهداء و صدیقین و خواص أهل ایمان برای هر یک مرکبهائی آماده
میشود تا بمقام قرب آنانرا برسانند.
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اینجاست که فهم از درک آن عاجز است  -تنها میتوان گفت جای "سالم قوال من
رب رحیم " است  .از طرف خداوند بحاضرین عنایتی بعنوان سالم و تحیت
عطا میگردد  .همه گویند " :انت السالم و من عندک السالم"  ( .سالم نام
خداوند است ) حالت جدی نصیب حاضرین میگردد عرض میکنند پروردگارا
ما در معرفت تو در دنیا کوتاهی کرده ایم اذن بفرما تا اینک بسجده افتیم ندا
میرسد  -اینجا مکلف (تکلیف) و زحمت نیست  .شمائید بندگان ما که بغیب ایمان
آوردید و ما را اطاعت کردید .
آنگاه یک تجلی از تجلیات انوار الهی برای آنها میشود که همه بسجده میروند.
بوهای خوشی نثارشان میشود که در بهشت نمی یافتند  .انوار تازه ای بآنها
افاضه میگردد که آرزو میکنند همانجا بمانند  .ندا میرسد برگردید حوریان
منتظر شمایند وعده ما با شما جمعه دیگر  .میان دو جمعه هفت هزار سال است
 .تمام این مدارک در کفایه الموحدین است .

مالحظه:
از تعبیر روایت که میان جمعه تا جمعه دیگر هفت هزار سال است  .شبهه ای
ممکن است در ذهنها بیاید جواب داده میشود  .و أن اینكه  :مگر نه در بهشت
آفتاب وماهتاب و گردش زمین و روز و شب نیست  ،پس ایام هفته چه معنی
دارد ؟ جواب داده میشود مقداری از زمان را به هفت قسمت تقسیم کرده و از
آنان بسالفه ذهنی که بهشتیان از دنیا دارند بنام روزهای هفته نامیدند .
در هر قسمت لطفی از طرف پیغمبری از پیغمبران اولو العزم بهمه میشود در
قسمت آخر لطف خاص خداوندی بطور مستقیم بهمه افاضه میگردد " .اال قیال
سالما سالما " خالصه آنها جز سالم نمی شنوند  .در قرآن به سالم خداوند و
فرشتگان و بهشتیان آشاره شده است
سال ٌم قَ ً
حیم (از سوی پروردگاری
وال ِمن َربّ ٍ َر ٍ
در سوره یس  58مي فرمایدَ :
مهربان ،بدیشان درود و تهنیت گفته میشود) .و در سوره رعد أیه  24أمده
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ّار (فرشتگان بدانان خواهند گفت):
عم ُ
سال ٌم َ
است َ .
علَی ُكم بِما َ
عقبَى الد ِ
صبَرتُم فَنِ َ
درودتان باد! (همیشه به سالمت و خوشی بسر میبرید) به سبب شکیبائی (بر
اذ ّیت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) داشتید.
چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و نعمت جاویدان است).
و سوره یونس أیه  10مي خوانیم:
آخ ُر َدعواهُم أَ ِن ال َحم ُد ِ َّ ِ
سال ٌم َو ِ
" َدعواهُم فیها ُ
ّلِل َربّ ِ
سبحانَكَ اللَّ ُه َّم َوت َِح َّیت ُ ُهم فیها َ
العالَمینَ " .
در بهشت دعای مؤمنان اینست  :پروردگارا! تو ّ
منزهی (از آنچه کافران در
دنیا میگفتند) و سالم آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد (ای
فرمانبرداران یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان :شکر و سپاس پروردگار
جهانیان را سزا است( ،که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خوشنود گردید)
میباشد.
در محیط پر شور و پر صفا که آکنده  ،و لبریز از دوستی و محبت است .
محیط آنها آکنده از سالم وسالمت است  .وهمین معنی بر تمام وجود آنها حکومت
میکند  .هر چه میگویند بر همین محور دور می زند .و نتیجه تمام گفتگو و
بحثهای آنها به سالم  ،و صلح ،و صفا ،منتهی میشود اصوال بهشت دار السالم
است" .لهم دار السالم عند ربهم" و خانه سالمت و أمن و أمان است.
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بهشت و الطاف الهي براي أصحاب یمین
أیات  27تا  38راجع به أصحاب یمین است.
ین [ ]27اما اصحاب سعادت ،اصحاب سعادت
ص َح ُ
ص َح ُ
ین َما أَ ْ
َوأَ ْ
اب ْالیَ ِم ِ
اب ْالیَ ِم ِ
چه حال دارند؟
ضو ٍد [ ]28در زیر درخت سدر بىخارَ ،و َ
ضو ٍد [ ]29و
ح َم ْن ُ
فِي ِسد ٍْر َم ْخ ُ
ط ْل ٍ
درختاني كه میوهاش بر یكدیگر چیدهشدهِ َ .ظ ٍّل َم ْمدُو ٍد [ ]30و سایهاى دایمَ ،و َماءٍ
یر ٍة [ ]32و میوهاى بسیارَ ،ال
َم ْس ُكو ٍ
ب [ ]31و آبى همواره جارى  .و َفَا ِك َه ٍة َك ِث َ
َم ْق ُ
ع ٍة [ ]33كه نه منقطع مىگردد و نه كس را از آن باز دارند.
ع ٍة َو َال َم ْمنُو َ
طو َ
شرحي بر أیات
"وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین في سدر مخضود و طلح منضود و ظل
ممدود وماء مسكوب و فاكهة كثیرة ال مقطوعه وال ممنوعه"
پس از بیان مواهب معنوی ومادی مقربان  -نوبت به أصحاب الیمین میرسد
همان جمعیت سعادتمند که نامه اعمالشان به عالمت پیروزی در امتحانات الهی
به دست راستشان داده میشود  .گفتیم سابقین بی حساب وارد بهشت میشوند و
مقربند ،اما اصحاب یمین بپایه سابقین نمی رسند خیلی نکوشیده اند.
و در اینجا به شش نعمت از نعم خداوند اشاره میکند که با مقایسه به نعمتهای
مقربان که  7قسمت آمده بود یک مرحله پائین تراست .
اول  :برای بیان بلندی مقام آنها میفرماید :اصحاب یمین چه اصحاب یمینی (
وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین ) این برترین توصیفی است که از آنها شده،
زیرا این تعبیر در مواردی بکار میرود که اوصاف کسی در بیان نگنجد .و به
هر حال این تعبیر بیانگر مقام واال أصحاب یمین است .
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خوبست شرح را از تفسیر نمونه بیان کنم .
"سدر مخضود"  ،درخت سدر بدون خار یعنی اصحاب یمین در بهشت از درخت
سدری که بدون خار و مزاحم است بهره میبرند بعضی احتمال داده اند سدره
المنتهی است .
و "طلح منضود"  ،درخت بزرگی است که شاخه های آن بهم پیچیده و میوه آن
(موز) یا درخت ام غیالن است  .و آن درختی است که از پا تا باالی آن همه
شکوفه و شیرین است  .گویند  -ام غیالن شجره ئی است در یمن و حجاز که
نیکوتر و خوش منظره تر از باقی اشجار است .
"یوم ال ظل إال ظله" -روزی که جز سایه خدا نیست
یعنی رحمت و لطف  .و "ظل ممدود"  ،ظل بمعنی سایه و ممدود بمعنی کشیده
و دامنه دار است  .درختان بهشتی از بس بزرگند سایه های دامنه داری دارند
 .ممکن است "ظل" مقصود  -ظل خداوندی باشد  ،یعنی رحمت و لطف خدا –
"ندخلهم ظال ظلیال "  .در رحمتی که زیاد فراوان است  .رسول خدا صلی هللا
علیه وآله میفرماید  .اگر سواری زیر سایه درخت بهشتی حرکت کند صدسال
راه برود بپایان نمیرسد  .و هوای بهشت همیشه مثل بهار است .
"ماء مسكوب"  ،و آب ریخته شده از زیر عرش که دائم در جریان است (آبشار)
و گویند آن آبی است که از بهشت عدن همیشه برای آنان سرازیر است .
"و فاکهه کثیره ال مقطوعه وال ممنوعه"  .برای اصحاب یمین میوه های بسیاری
است که هیچ وقت قطع نمیشود  .چهار فصل  ،نه مثل دنیا در فصل معین میوه
معین  ،در بهشت میوه همیشگی است  .تابستان و زمستان ندارد  .و از خوردن
آن هم مانعی نیست  .نه مثل دنیا  -مریض نمی تواند بعضی از میوه ها را
استفاده کند .
شاید اشاره باین باشد که همین طوریکه آنان همیشه مشغول عبادت و پرستش
خداوند متعال بودند و أمور طبیعی و حظوظات نفسانی  ،آنان را از عمل نیک
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باز نمیداشت  ،و مانع از عبادتشان نمی شد  ،و چون بایستی جزاء مطابق عمل
باشد این است که در آخرت نعمتهای آنها دائمی است و منقطع شدنی نیست .
ع ٍة [ ]34و زنانى ارجمند)34( .
َوفُ ُر ٍش َم ْرفُو َ
إِنَّا أَ ْنشَأْنَاه َُّن إِ ْنشَا ًء [ ]35آن زنان را ما بیافریدیم ،آفریدنى)35( .
َارا [ ]36و دوشیزگان ساختیم)36( .
فَ َج َع ْلنَاه َُّن أَ ْبك ً
ع ُربًا أَتْ َرابًا [ ]37معشوق همسران خویشند)37( ،
ُ
یکی دیگر از نعمتهای اصحاب یمین اینست که در بهشت برای آنها فرشهای
بسیار مجلل و نفیس و گران قیمت مهیا شده که بر آن تکیه زنند و از هر تعب
و زحمت و مشقتی استراحت نمایند  .حضرت علی علیه السالم  _:یعنی فرشهائی
که بر باالی تختهای آنها افکنده شده  .بعضی هم – فرش را کنایه از (زن)
دانستند – مرفوعه اشاره به مقام بلند آنها است در حسن و عظمت جمال و
زیبائی و ارتفاع شأن .

زنان بهشتي بر خوردار از كمال و عقل و جمالند
زنان بهشتي از جهت عقل و كمال و جمال در مرتبه باالیي قرار دارند  ،حتي
زنان مؤمنه بهشتي ببركت ایمان و عمل صالح دوش به دوش مرد از حیث كمال
در بهشت ظهور مي كند .
در روایتي از رسول اكرم (ص) مرویست" :فرش مرفوعه " را به زنهاي دنیوي
تفسیر مي فرمایند غیر از حور عین هستند .زنهایي كه در دنیا اهل ایمانند و
خدا جمال و كمالشان را در قیامت انشاء و إیجاد مي فرماید " .إِنَّا أَ ْنشَأْنَاه َُّن
ِإ ْنشَا ًء" بدرستي كه ما إیجاد كردیم إیجاد كردني .
غرض ـ "فرش مرفوعه زنان مؤمنات هستند كه خداوند جمال و كمال انانرا
انشاء مي فرماید  .بعضي از مفسرین صفتي از انشاء تقدیر كرده اند " :انشاء
عجبا ً" یعني ما این همسران را إیجاد كردیم بطور عجیب و شگفتی مخصوصا ً
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به تعبیری که از رسول خدا (ص) رسیده .می فرماید :اینان پیر زنانی هستند
كه موهایشان در دنیا در عبادت خدا سفید شده است  .خداوند عالم در قیامت انان
را جوان محشور مي كند.
زنان بهشتي محبت حقیقي دارند كه راستي موجب شدت انس با همسران هستند
عرب" بمعني عاشقات است .زنهاي بهشتي محبت الهي دارند نه
 ،بنابراین " ُ
نفس و هوي " .اترابا ً" ترب بمعني همزاد است چون همزاد و دوش بدوش مرد
بودن در سن به محبت نزدیکتر است .
در تفسیر خاص و عام روایت شده در بهشت زن و مرد به حسن و شکل و
جمال مثل یکدیگرند و در بهشت زنان و مردان جوان محشور می شوند .این
ین [ ]38براى اصحاب سعادت" براي
همه نعمت برای کیست ؟ " ِْل َ ْ
ص َحا ِ
ب ْالیَ ِم ِ
أناني كه از اهل یمین و دست راستي باشند .
در حدیثي از رسول خدا (ص) روایت شده  :الیمین علي (ع) است  ،كه از یمن
علي دوستانش به این درجات مي رسند  .بنابراین :أصحاب یمین یعني دوستان
علي  ،كه اهل نجات هستند اگر بمرحله شیعه علی (ع) برسند  .اصحاب یمین
جزء رستگاران هستند  ،هر چند گرفتار حساب خواهد بود  ،باید مراحلی و
منازلی را طی کند تا به جوار علی (ع) برسد .
در روایتی از خود علی (ع) است که فرمود :بعضی از شما بما نمی رسد مگر
بعد از سیصد هزار سال  .ممکن است یکی از دوستان علی (ع) باشد ولی غرق
گناه است  ،برای یک گناه صد سال معطل می شود  ،که یک لحظه اش هم
طاقت فرسا است .
ثُلَّةٌ ِمنَ ْاْل َ َّولِینَ [( ]39گروهى از پیشینیانَ )،وثُلَّةٌ ِمنَ ْاآل ِخ ِرینَ [ ]40و گروهى
كه از پى آمدهاند.
در پایان می فرماید :گروهی از آنان از امت های نخستند و گروهی از اقوام
آخر هستند  .بنابراین گروه عظیمی از اصحاب یمین از امت های گذشته هستند
و گروه عظیمی از امت اسالم .چرا که در میان اینها صالحان و مؤمنان بسیارند
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هر چند پیشگامان آنها در قبول ایمان نسبت به پیشگامان امم سابق به خاطر
کثرت آن امتها و پیامبرانشان کمترند .
بعضی گفتهاند هر دو گروه از امت اسالمند .گروهی از اولین آنها گروهی از
آخرین آنها  .به تعبیر دیگر هرچند سابقین از مسلمانان کمند  ،اما اصحاب یمین
از ایشان چه از اولینشان و چه از آخرین شان بسیارند  .سعداء و رستگاران از
امت خاتم االنبیا هللا علیه و آله بیشتر از امت هاي گذشته است .روایت شده که
اهل بهشت  120صف می شوند که  80صف آنان را مسلمانان تشکیل میدهند.
در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه مبارکه حدیثی است که به جناب عبدهللا بن
مسعود مي رسد  .می فرماید شبی پس از نماز در محضر رسول صلی هللا علیه
و اله بودیم و حضرت برای ما از امت های گذشته حدیث نقل میکرد  ،و بیشتر
از شبهای دیگر طول کشید (حدیث طوالني شد)  .فردا صبح در محضر او ،
در حضور حضرت جمع شدیم .
حضرت فرمود دیشب پیامبران و پیروانشان را به من عرضه داشتند ارواح
انبیای گذشته را دیدم ،پیامبری را دیدم که دارای امت كثیری است ،دیگری
کمتر ،پیامبر دیگری سه نفر تابع داشت ،پیامبري دیگر یک نفر تابع داشت ،و
دیگری خودش تنها بود.
بعد پیامبری را دیدم جمعیت انبوهی امتش را تشکیل می داد که من غبطه او
را خوردم  ،پرسیدم او کیست؟ گفتند موسی بن عمران است و امتش بنی اسرائیل
اند .پرسیدم امت من چه مقدارند؟ ندا رسید به سمت راست نگاه کن به مقداری
که چشم کار میکرد صحرای مکه را مملو از امتم دیدم  ،ندا رسید آیا خوشنودی؟
عرض کردم بلی پروردگارا  ،ندا رسید پس نگاه کن به سمت چپ ،آنگاه افق
را پر شده از مردان امتم دیدم  ،ندا رسید آیا خوشنود هستی؟ عرض کردم آری
 ،فرمود در میان این جمعیت  70هزار نفر از آنها بدون حساب به بهشت در
میآیند.
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بکوشید از امت محمد صلی هللا علیه و آله
آنگاه رسول خدا (ص) موعظه کرد و فرمود بکوشید خود را جزء آن  70هزار
نفر سابقین قرار دهید  ،اگر نتوانستید اقالً جزء دست راستی ها (اصحاب یمین)
که به من نشان داده باشید .اگر این هم نشد جز آنها که افق را پر کرده بودند
باشید ،یعنی جز امت من باشید ،با ایمان بمیرید .اصحاب به گریه افتادند.
حضرت فرمود امیدوارم ربع بهش را  ،بعد فرمود نصف و سپس فرمود عمده
بهشت را خدا برای امت من قرار دهد .
مراد از  70هزار تن در روایت دیگر شیعیان علی علیه السالم هستند  ،به علی
علیه السالم فرمود :شیعیان تو هستند و تو پیشوای ایشان هستی ،اري اگر کسی
شیعه علی علیه السالم شد ،بی حساب به بهشت میرود  .ولی راستی شیعه علی
شدن سخت است.

شیعه علی گرد گناه نمی گردد
در روایت دیگر میفرماید اگر کسی قلب سلیم داشته باشد شیعه علی(ع)
است  .یعنی در دلش بیماری نداشته باشد ،حرص  ،کینه و حب دنیا نداشته باشد.
شیعه علی علیه السالم کسی است که از موالیش پیروی کند.
این  70هزار نفر از کسانی هستند که ارواحشان را در عالم ملکوت برای
ابراهیم علیه السالم جلوه دادند که انوارشان اطراف چهارده نور پاک معصومین،
مأل اعال را پر کرده بودند .به ایشان گفتند اینها شیعیان علی بن ابی طالب هستند.
عرض کرد پروردگارا شیعه علی به چه چیز شناخته میشود؟ ندا رسید نوافل
یومیه را ترک نمی کنند مخصوصا ً نماز شب .کسی شیعه علی (ع) باشد و تا
صبح بخوابد! موالي او شبها چه ناله ها داشت؟ بامداد شب نوزدهم ماه مبارک
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که او را از مسجد بیرون می بردند چشمش که به فجر افتاد فرمود تو گوا هستی
که هیچ وقت ندمیدی که علی در خواب باشد.
دیگر جهر به بسم هللا یعنی بسم هللا را بلند گفتن هر جا باشد  .ابراهیم (ع) عرض
کرد  :خدایا مرا جزء شیعیان علی علیه السالم قرار بده (قال ربی اجعلنی منهم)
 .در قرآن می خوانیم «ان من شیعته البراهیم» همانا از شیعیان او حضرت
ابراهیم است.
بنابراین متوجه می شوید که مرتبه عالیه شیعیان علی چقدر عالی است  .جزء
این هفتاد هزار نفر شدن آسان نیست  ،باید از هر حرامی پرهیز کند  ،دلش از
هر گناهی پاک باشد  .دلی که در آن «عجب  ،کبر  ،حرص ،حسد » باشد  ،در
این دستگاه راهی ندارد.
بغیر خدا امید داشتن  ،تکیه بغیر حق داشتن  ،فرح و سرور یا ناراحتی از امور
دنیوی  ،اینها نشانه بیماری دل است  .آری کسی که خود را کوچک دید خدا او
را بزرگ می کند.
آری ما کجا و شیعه علی کجا ؟ چیزی که هست شکل شیعه علی (ع) هستیم
بهمین هم دلخوشیم  ،آنها را دوست داریم و امیدواریم خدا ما را با آنها محشور
کند .
البته مرتبه عالي شیعیان علي (ع) در خطبه همام نهج البالغه ذكر شىده ولي ما
هم نا امید نشویم هیچکس محروم از این درگاه نیست هر کس باندازه خودش از
والیت بهره می برد و همه ان شاء هللا اهل نجاتند .ببرکت والیت اهل بیت (ع)
اما مقامات و درجات مراتب دارد.
می فرماید :شیعیان از سابقین هستند و دوستان از اصحاب یمین و در بهشت
جای دارند .سعی کنیم دست و پایی بزنیم بلکه تا عمر باقی است بهره وافری
از والیت علی علیه السالم ببریم .
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صدر المتأهلین می فرماید:
نوع انسانی از اول بعثت آدم همیشه سالک بسوی حق تعالی و در طریق هدایت
یافتن بسوی او در اطوار خلقت قدم می زده  ،و در اطوار خلقت بتدریج ترقی
و تعالی نموده  .و از طریق انبیاء و سفراء و انزال کتب آسمانی و معجزات به
حسب استعداد نوع بشر مستعد کمال گردیده.
تا وقتی که نوبت هدایت و ارشاد به خاتم االنبیاء (ص) رسید «ترقیات بشری
را به منتهی درجه رسانید» .و روح آدمی را باعتبار فطرت ثابته و نشأء باقیه
بغایت کمال رساند.
الحمدهلل
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جلسه پنجم
در حاالت أصحاب شمال
اب ال ِ ّ
اب ال ِ ّ
ش َما ِل [ ]41اما اصحاب شقاوت ،اصحاب شقاوت
ص َح ُ
ص َح ُ
ش َما ِل َما أَ ْ
َوأَ ْ
چه حال دارند؟
وم َو َح ِم ٍیم [ ]42در باد سموم و آب جوشانند.
س ُم ٍ
فِي َ
وم [ ]43در سایهاى از دود سیاه .
َو ِظ ٍّل ِم ْن یَحْ ُم ٍ
ار ٍد َو َال ك َِر ٍیم [ ]44نه سرد و نه خوش .
َال َب ِ
پس از آنکه پروردگار عالم حاالت سابقین و اصحاب یمین را ذکر کرد و
نعمتهای بهشتی و درجات هر یک را بیان فرمود  ،به سراغ گروه سوم اصحاب
شمال و عذابهای دردناک و وحشتناک آنان می رود  ،تا در یک مقایسه وضع
سه گروه را روشن گردد.
اصحاب شمال آنان که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود که رمزی
است برای گنهکاری و آلودگی و ستمگری و اهل دوزخ .کسانیکه در اثر گناه
و انکار مبدأ و معاد خود را از مرتبه انسانیت ساقط نموده اند  .اشاره به شدت
عذاب و بدحالی آنان دارد.
یاران چپ چه یاران چپی مثال می گوییم سعادت بما رو کرده چه سعادتی و یا
می گوییم مصیبت بما رو کرده چه مصیبتی  .یعنی حالشان خیلی وخیم است ،
خیلی فضیحت است  ،کسانی که بی ایمان از دنیا رفته اند و یا با ایمان مرده اند
 ،ولی گناهانشان از حسناتشان بیشتر بوده است .بسه نوع از عذاب و شکنجه
آنانرا تهدید می کند.
وم َو َح ِم ٍیم [ ]42در باد سموم و آب جوشانند( ».فی سموم)
س ُم ٍ
می فرماید « :فِي َ
سموم باد گرمی را گویند که دارای س ّمیت باشد و کشنده است چنین بادی در
مسام بدن و عروق و دماغ آنان در آید( .حمیم )آب جوشانی است که در منتهی
درجه حرارت باشد برآنها ریخته می شود.
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وم [ ]43در سایهاى از دود سیاه » و نیز برای آنان است
« َو ِظ ٍّل ِم ْن یَحْ ُم ٍ
سایبانی از دود سیاه که آن سایبان نه خنکی دارد که قدری شدت حرارت آنها
را تسکین دهد و نه انتفاعی از آن برده می شود.
ار ٍد َو َال ك َِر ٍیم [ ]44نه سرد و نه خوش ( .نه خنک است و نه مفید فایدهای).
َال بَ ِ
و نیز گفته شده «حموم» بمعنی دود گرم سیاه است از ماده حممه بمعنی تاریکی
 ،که گویند کوهی است یحموم کوهی است در جهنم و در میان آتش که دوزخیان
بسایه آن پناه می برند.

جایي كه رسول خدا (ص) گریان باشد وای بحال ما
رسول خدا(ص) از این آیات و احادیث گریان است میگوید سوره هود مرا پیر
کرد  .بهر حال وقتی که محمد (ص) گریان است و باید بترسد من و شما جای
خود دارد  .او که معصوم قطعی است گریان و ناالن می شود  ،ما که گنهکار
قطعی هستیم چگونه بی باکیم .این خبرهای وحشتناک چیست ؟ این چنین خداوند
بندگانش را می ترساند .
در سوره زمر می فرماید:
ار َو ِمن تَحتِ ِهم ُ
«لَ ُهم ِمن فَوقِ ِهم ُ
َّللاُ ِب ِه ِعبا َدهُ یا ِعبا ِد
ف َّ
ظلَ ٌل ذلِكَ یُخ ّ َِو ُ
ظلَ ٌل ِمنَ النّ ِ
50
قون»
فَات َّ ِ
باالی سرشان سایبانهائی از آتش و در زیر پاهایشان سایبانهائی از آتش دارند
(و بلکه از هر سو آتش بر آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فرا
گرفته است).
این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن میترساند (و بر حذر میدارد).
پس ای بندگانم! خویشتن را از (عذاب) من بپرهیزید (و با انجام طاعت و عبادت
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خود را از آتش دوزخ در امان دارید) .آری همه اینها برای تخویف است همه
باید بترسند .
شیخ شوشتری (ره) می گوید :نمیدانم شیطان در این گوشها چه خوانده است که
این طوری خاطرشان جمع است که این عقوبت ها راجع به آنها نیست !
نه اشک روان نه رخ زردی  ،هللا هللا که چه بی دردی
از موطن اصلی خود یادی کن  ،پیوسته به لهو و لعب دلشاد مشغول نباش تذکر
نار آخرت را  .خالصه اینکه چه بترسی  ،چه نترسی باید از چنین ورطه
هولناکی بگذاری.
ضیّا ً »
علَى َربِّكَ َحتْما ً َّم ْق ِ
« َوإِن ِ ّمن ُك ْم إِ َّال َو ِار ُدهَا َكانَ َ
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همه شما ( انسانها بدون استثناء ) وارد دوزخ ميشوید ( مؤمنان براي عبور و
دیدن  ،و كافران براي دخول و ماندن )  .این امر حتمي و فرماني است قطعي
از پروردگارتان .
توضیحات  « :إِن ِمن ُك ْم »  :كسي از شما نیست مگر َ « .و ِار ُدهَا »  :وارد آن
ميشود  .بدان نزدیك و در كنارش حاضر ميشود .البتّه ورو ِد مؤمنان تنها جنبه
دیدن و عبور بدون اذیّت و آزار است  .و ورو ِد كافران براي ماندگاري و
چشیدن عذاب سرمدي و پیوسته در حال افزایش دوزخ است.
بله اگر راستی ترسیدی خداوند وعده امن داده است  .البته کسی که ترسید در
صدد عالج بر می آید هر قطره اشکی خدا داند چه مقدار از آتش را خاموش
می کند.
قرآن می گوید:
ص ِر»
«إِنَّ َها ت َْر ِمي بِش ََر ٍر ك َْالقَ ْ
51سوره مریم آیه 71
 52سوره مرسالت آیه 32
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آتشي كه ( چنین دود مرگباري از آن برميخیزد ) آتشپارههائي از خود بیرون
ميدهد كه انگار كوشك ( بزرگ و برافراشتهاي ) هستند .
َرارة  ،زبانهها آتشپارهها .
« ِإ َّن َها »  :آن آتش  « .ش ََر ٍر »  :جمع ش ََر َرة و ش َ
ص ِر »  :كوشك  .كاخ  .هر شراره جهنم چون شتری است ( .هر
جرقّهها ْ « .القَ ْ
شراره ای بمانند قصری یا درختی بزرگ است و از دور مانند شتری زرد
رنگ است  .آیات جهنم در قرآن بسیارند و گر چه کیفر دوزخیان انواع و اقسام
مختلف و وحشتناک دارد ولی ذکر همین چند مورد کافی است که انسان اوضاع
جهنم را تا حدودی حدس بزند.
گر چه «از حد ادراک ما باالتر است جز از راه وحی قابل ادراک نیست  ،هر
چه هم که خیال کنی از آن باالتر است ».راستی که آدم تا یقین نکند از این
عذابها در امان است باید آرام نگیرد  ،و راحتی را بر خود حرام کند و تا ساعت
مرگ استغفار را از دست ندهد.

جهنم تاریک است
در جهنم هر چه هست تاریکی و سیاهی است آتش جهنم هم سیاه است «ظلمات
بعضها فوق بعض» اما در بهشت سیاهی نیست هر چه هست تجلی جمال و
زیبایی است .
در آیات بعد دالئل گرفتاری اصحاب شمال را به این سرنوشت شوم و وحشتناک
را ذکر می فرماید.
إِنَّ ُه ْم كَانُوا قَ ْب َل َذلِكَ ُمتْ َرفِینَ [ ]45اینان پیش از این در ناز و نعمت بودند.
ث ْال َع ِظ ِیم []46
علَى ْال ِح ْن ِ
ُص ُّرونَ َ
َوكَانُوا ی ِ
مىورزیدند.
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و بر گناهان بزرگ اصرار

بعضي از صفات اهل شمال
نخست مي فرماید آنان قبل از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند.
ِإنَّ ُه ْم كَانُوا قَ ْب َل َذلِكَ ُمتْ َرفِینَ []45
اینان پیش از این در ناز و نعمت بودند« .مترب» بکسی گفته می شود که فزونی
نعمت او را غافل و مغرور و مست کرده و به طغیان وا داشته است .
نعمت معانی فراوان و گسترده دارد و منحصر به اموال نیست بلکه جوانی ،
سالمتی ،عمر نیز از نعمتهای خداست که باعث غرور و غفلت گشته و سرچشمه
اصلی گناهان است  .و اصحاب شمال هر کدام دارای نوعی از این نعمتها
هستند.

شکنجه بر اثر فرو رفتن در نعمت هاست
مي فرماید" :إِنَّ ُه ْم كَانُوا قَ ْب َل َذلِكَ ُمتْ َرفِینَ " زیرا ایشان پیش از این در خوشی ها
فرو رفته بودند یعنی علت اینگونه عذاب ها فرو رفتن دوزخیان است در دنیا ،
در خوشیها و شهوات دنیا بقسمی که قیامت را حکایتی پنداشتند و دنیا برایشان
حقیقت بود ،و حزن و شادی به سعیشان دنیا شد .از وقتی که از خواب بیدار
می شوند تا وقتی که دوباره بخوابند ،در فکر جاه و مال و خوشی دنیا هستند.
لذا مترف کسی است که میخواهد در دنیا خوش باشد .کار به حالل و حرام
ندارد .خوراکش از راه شبهه تهیه شود ،یا از راه ربا  ،مال مظلوم  ،و غیره
براي او مهم است كه شکمی از عزا درآورد از هرکجا باشد .همینطور سایر
محرمات .
بهشت و جهنم برایش قصه ای بیش نیست مگر میشود اسم مردن را پیش او
برد  ،دنیا بی خبران را فریب می دهد ،اما اهل ایمان ضد مطرفین هستند  ،به
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راستی فهمیدهاند خوشی دنیا زائل و بالعرض است خود را مقید به دین کردهاند
و به احکام الهی .
خوشی ها را برای قبر و برزخ و بهشت گذاشتهاند  ،دنیا کوچکتر از آن است
که بتواند صاحبان همت را صید کند  .بچه صفتها هستند که گرفتار خوشی های
دنیا می شوند ،و گرنه مردان مؤمن می فهمند که مرگ به زودی میرسد و
لباس تقوا را الزم دارد که تهیه نکرده است  ،میفهمد او را به زودی در گودال
قبر می کنند .آری مي فهمد كه دیگر اختیاری نیست امام علي(ع) میفرماید:
بردنی است نه رفتنی .
لذا پیش از آنکه وقت بگذرد فکر بار سفر است عجب اینجا است که خوشی
دنیا نامالیمات همراه دارد هزاران نکبت و کثافت به دنبال دارد در هر نوشی
نیشی است .
در تعبیر حضرت مسیح است روی مزبله زندگی کردن و نان خشک خوردن و
از گیاه صحرا استفاده نمودن بهتر است که که در تنعم فرو رود و با اینحال
بمیرد و از یاد خدا و آخرت غافل و گرفتار عذاب مترفین باشد.
نتیجه خوشی دنیا دل بستن به آن است  .دنبال لذت دنیا رفتن هم عاقبتش اینگونه
گرفتاري است  .گرفتاری دنیا و عذاب اخروی .ای کاش علف صحرا خورده
بود و از حمیم و زقوم جهنم دور بود مرد آخر بین مبارک بنده است راستی که
گناه چشم حقیقت بین انسان را کور میکند و امر به این واضحی یعنی ناپایداری
دنیا و لذات آن را نمی بیند نمونه  ،یزید دلش به سلطنت سه ساله ىنیا خوش بود
.
پس هر ترک کننده واجب و بجا آورنده حرام بخاطر خوشی دنیا  ،مترف است
و نفس پرور و هدفش منحصر به خوشی دنیا است .و از آثار این خوش گذرانیها
بغفلت افتادن و در نتیجه قساوت قلب است و هر قدر که بیشتر پیروی نفس کند
کورتر می شود.
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لذا روش همه انبیاء و خوبان یعنی کسانی که درد دین داشتند این بود که از
تنعمات نفس جلوگیری می نمودند چون سبب غفلت  ،و در نتیجه موجب سختی
دل می شود .در خطبه همام امام علی(ع) در وصف پرهیزکاران می فرماید:
نفس خود را بخاطر آخرت در زحمت میاندازد.

در حاالت رسول اكرم (ص)
در حاالت رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم در بحار جزء ششم این حدیث
را ذکر فرموده :فراش رسول خدا (ص) پارچه ای بود که آنرا دوتا رویهم
میانداختند و پیغمبر(ص) روی آن استراحت می فرمود  .در اواخر عمرش که
بدن شریفش ضعیف شده بود سنش از شصت گذشته بود و مخصوصا بعد از
نازل شدن سورهائي چون هود ،واقعه ،همین سوره مورد بحث اثر پیری بیشتری
در حضرت آشکار گردید .
همسران حضرت گفتند پیغمبر (ص) ضعیف شده پارچه را چهارتا کردند  .آن
شب رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم دیرتر از خواب برخاست متوجه شد
 .بر اثر نرمی زیر بدنش بوده ( نرمی نسبت به شبهای قبل و گرنه پارچه
چهارال معلوم است که نرمی چندانی ندارد فرمود :کی این ظلم را در باره من
مرتکب شده است همان دوتا بهتراست .
البته کسی نمی گوید بهره مندی از خوشیهای دنیا اگر از حالل باشد حرام است
؟ .قرآن مجید در سوره اعراف  32میفرماید:
قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزینَةَ اللَّـ ِه الَّتِي أَ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو َّ
ق
الطیِّبَا ِ
ت ِمنَ ِ ّ
الر ْز ِ
کار افتراء تحلیل و تحریم را بدیشان خاطرنشان ساز و به
(ای مح ّمد! زشتی ِ
آنان) بگو :چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین
مواهب و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو :این (نعمتها و موهبتهای
حالل و) چیزهای پاکیزه ،برای افراد با ایمان در این جهان آفریده شده است .
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بلکه صحبت در این است که در خوشی فرو رفتن و بمیل هوای نفس در مباحات
رفتار کردن موجب غفلت از آخرت است و در نتیجه قساوت میشود کار بجائی
میرسد که امور آخرت نزد او کم اهمیت و خدا نکرده بی ارزش میگردد.

سرابی که همه را تشنکام و محروم می سازد
موجب حیرت است که همه بدنبال خوشی دنیا میگردند و بآن نمی رسند  .و یا
اگر برسند با زحمات فراوانیکه همراه دارد زود گذر است  .زود از آن سیر
میشود سرابی است که مشتاقان و تشنه کامانش را محروم رها میسازد  .ایا وقت
آن نرسیده فکر آخرش را بکنیم که باید بگذاریم و برویم  ،یک عمر دل بستن
چقدر دل کندن از آن سخت است.
جان آن به که عاقل سخت گیرد  ،که شیرین زندگانی سخت میرد

هرکس بیشتر خوش بگذراند سخت تر دل می کند قطع نظر از عواقب آخروی
آن .پس راستی ارزش ندارد  ،مگر عمر انسان چقدر است و چند سال دیگر از
آن باقی ست؟ برای شکمی که به هر چه در آن بریزی پر می شود و رفع حاجت
میگردد چرا خود را بدرد سر همیشگی بیاندازی.
نوع خلق در گیچی هستند چند میلیون رویهم گذاشته آیا میخواهی پول بخوری
مگر از عمرت چه قدر مانده  ،اصالً تنعم گیج کننده است  ،ادراک را ضعیف
میکند غفلتشان قساوت می آورد دیگر عبرت نمیگیرد بفرموده علی علیه السالم
" :ما اکثر العبر و اقل االعتبار" اسباب عبرت زیاد است ولی عبرت گرفتن کم
است.
یزید دید که به پدرش که با امام علی علیه السالم جنگید و امام حسن را شهید
کرد .بکجا رفت و چه نتیجه ای از عمر و کارش دید که دیگر خودش قاتل
حسین علیهالسالم نشود؟ از این شگفت تر بوصیت پدرش نیز رفتار نکرد .که
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به خاطر حفظ سلطنت و خالفتش باو سفارش کرده بود متعرض ابی عبدهللا
الحسین علیه السالم نشود. .
شرحی در باره اصحاب شمال  ،یمین ،سابقین ذكر شد .وجه بیشتری نیز بعضی
از مفسرین ذکر کرده اند که نیاز بدقت بیشتری دارد.

مردم دنیا  ۳دسته هستند
دسته اول:
 -1گروهی از آنها کسانی هستند که شیفته و فریفته ظاهر دنیا شده اند و مشغول
دل ربائیش هستند و تمام همت آنان شهوات و لذات دنیا گردیده است دیگر کاری
به حرام و حالل ندارد خوشی مورد نظر او است ادراکش در خوراک خوب ،
لباس خوب و زیبا  ،مسکن جالب ،و شهوات جنسی است .
در باره اینها میفرماید:
" رضوا بالحیاة الدنیا و اطمأنوا بها "
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انان راضي به حیات دنیا شدند و اینها اصحاب شمالند كه از آخرت بیخبرانند
"وهم عن االخرة غافلون" 54مترف به چنین اشخاصی میگویند و خالصه
مترف کسی است که در ناز و نعمت فرو رفته و حب دنیا در دلش بجای حب
خدا و اخرت جا گرفته است.
در مجمع معنی مترف را چنین میکند " .الذی یصنع ما یشاء" یعنی هر کسی که
هر چه دلش میخواهد میکند  .در قاموس اللغه هم همین معنی کرده است کسیکه
بی باک است نمیشود باو گفت این کار حرام و خالف شرع است .

 53یونس 7
 54روم 7
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دسته دوم :
 -2کسانی هستند که بوضع این عالم پی برده اند که بی صاحب نیست  .خود
بخود ساخته نشده است وباور دارند که دست درازی بمال غیر بدون اجازه
صاحبش غلط است  .لذا جز با اجازه صاحب عالم دست درازی نمی کنند.
خالصه اینكه  :کارها باذن شرع است ایشانند که أصحاب یمین هستند که در
چشم و گوش و دست و پا و زبان بلکه در فکر و اندیشه پیرو حدودی هستند که
خاتم االنبیا صلی هللا علیه و آله و سلم نماینده رب العالمین  .برایشان معین
فرموده است و حب خدا و آخرت در دلشان جا گرفته است.

دسته سوم :
 -3کسانی هستند که عالوه بر شناختن دنیا که ملک خداوند است(عقیده ) ،از
نعمتها پی به منعم برده اند  .کمال ،علم ،قدرت ،صاحب این عالم را بمقدار
ظرفیت خودشان درک نموده اند .چنان در این معانی فرو رفته اند که دیگر ذره
ای عالقه بدنیا و نعمتهایش ندارند بلکه منعم را می بینند
" یا من له القدرة والكمال یا من له العظمة والجمال "
دوستي صاحب نعمت او را بخود سرگرم کرده است .دیگر جائی برای علقه به
غیر خدا باقی نگذاشته است ایشان سابقین هستند.
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جان دادن مترفین و أصحاب یمین
هنگام جان دادن هم أصحاب شمال که مترفین 78ودن دبا أصحاب یمین فرق
دارند.
کسیکه یک عمر مال جمع کرده و بآن دلبسته  ،حاال می بیند میخواهند از او
بگیرند عریانش کنند و ببرند  ،می فهمد حاال موقع فراق است پناه بر خدا با
دشمنی خدا می میرد.
اما أصحاب یمین که هرگز بنظر مالکانه به چیزی نگاه نمی کرده و همه چیز
را مال خدا میدانست .و باذن او تصرف میکرد باور داشته که " هلل ملک
السماوات و االرض " ،و "هلل ما فی السماوات واالرض "  ،و "هلل میراث
السموات واالرض " پی برده که هر آنچه در آسمان و زمین است ملک خداست
 .آنوقت که احساس کند صاحب حقیقی آن میخواهد پس بگیرد بدون اینکه
اعتراض کند و یا اعتراضی داشته باشد با دل خوش تقدیم میکند.
آن جان عاریه که بحافظ سپرده دوست
روزی رخش ببینم وتسلیم وی کنم

"تفرعن" در همه هست کم یا زیاد  ،أصحاب یمین دعوی انانیت و "تفرعن"
نداشتند .که بگویند انا مالک  ،کما قال فرعون" ألیس لي ملك مصر ؟ "
فرعون بدبخت برای ملک مصر ادعای مالکیت مستقل و انانیت نمود و من و
تو برای یک خانه خراب یا فرش کهنه ... ،اگر فرعون بخاطر اینکه مصریان
فریبش را خوردند و از روی ترس او را بخدائی پذیرفتند  ،گاهی بعضی افراد
برای همسر و فرزندشان دعوی خدائی دارند شاید خودشان هم ندانند و متوجه
نشوند  .لذا همین طور که بواسطه گفتن فرعون "انا ربکم االعلی " من پروردگار
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شما هستم لجن بدهانش زدند (عاقبت فرعون) چنین کسانی هم منتظر چنین
عقوبتی باشند .

درجات بهشت تفضل است نه استحقاق
بعضی از مفسرین نکته ای را متذکر شده اند :
خداوند در باره نعمت هائیکه برای أصحاب یمین است علتش را ذکر نفرموده
ولی در باره أصحاب شمال عذابهائیکه بآنان میرسد فرمود بواسطه بی بندباری
وبی خبری آنها بود .
س  /چرا علت بهشت رفتن خوبان ذکر نشده ولی علت به جهنم رفتن بدان ذکر
شده ؟ پاسخ این است که شکی نیست که درجات و مقامات بهشت همه تفضل
الهی است  ،که باو توفیق داد یاریش کرد  .درست است ایمان و عمل صالح و
تقوی دارد ولی بر می گردد به فضل خدا ،از این گذشته مگر مزد عمل تو چقدر
است  .اگر بخواهی کارت را مقابل پول قرار دهی چقدر باید بگیری ؟
یک ساعت نماز خواندی  ،یک شب احیاء داشتی – صاحب عده الداعی لطیف
میفرمایند :این پاسبانهائی که باصطالح شب کار هستند و شب نمی خوابند برای
یک بی خوابی چقدر مزد میگیرند ؟ تو هم اگر باندازه آنها یا دو برابر یا چند
برابر آنها ،یا مثال ده هزار تومان انفاق کردی ! از کجا آورده بودی  ،کی ترا
موفق داشت چه بسا افرادی که از تو داراترند اما بخل میورزند ،خالصه همه
اش برگشت بفضل خدا دارد و گرنه کسی استحقاق اینهمه نعمت و مقام را
نخواهد داشت .
در روایت است وقتی رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم فرمود  :همه بفضل
خدا به بهشت میروند .عرض کردند حتی شما .فرمود بلی حتی من آری فضل
خدا است که بشر را از خاک بلند میکند وبفوق افالک میرساند بما دستور داده
شده که از فضل خدا بخواهیم .
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" واسألو هللا من فضله ان هللا كان بكل شيء علیما "
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و در دعا است كه  ( :الهی عاملنا بفضلک و ال تعاملنا بعدلک ) اگر پای حساب
و عدل در کار بیاید انسان هیچ ندارد .
بنابراین نسبت به بهشت و اصحاب یمین نعمتها را ذکر نفرمود چون همه فضل
الهی است اما راجع به اصحاب شمال و عذابهایشان عدل است و استحقاق
56
خودشان  .هر کس که بدی کرد جزایش بدی است "وجزاء سیئة سیئة مثلها "
 .سبب عقوبتهم در دعای جوشن ضمن اسماء الحسنی میخوانی "یا من ال یخاف
اال عدله" .ای کسی که ترسیده نمی شود مگر از عدل او  .راستی باید بترسیم
از این که خدا با ما با عدلش رفتار فرماید  .گناه از پس گناه سبب عقوبتها .

اصرار بر گناه
ث ْالعَ ِظ ِیم [ ]46و بر گناهان بزرگ اصرار
علَى ْال ِح ْن ِ
ُص ُّرونَ َ
َوكَانُوا ی ِ
مىورزیدند.
دومین گناه اصرار بر گناه است " و کانوا یصرون علی الحنث العظیم " و
اصرار میکردند بر گناه بزرگ لذا دومین سبب برای عقوبتهای اصحاب شمال
را چنین میفرماید  :انان کسانی بودند که در دنیا بر گناه بزرگ اصرار
مداومت می نمودند" .حنث" =گناه  ،یعنی آنها بر اثر بی اعتنائی ،مکرر در
مکرر از آنها گناه سر میزد.
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تفسیر حنث العظیم  ۳وجه دارد
اول شرک بخدا  ،شرک آشکار مثل بت پرستی بشر پرستی .یا شرک پنهان مثل
هوی پرستی و نفس پرستی ،که دشمن ترین معبودی که در زمین پرستیده میشود
هوی نفس است "ابغض معبود عبد فی االرض الهوی" ،هرچه میل خودش باشد
میکند .بحکم خدا اعتنائی ندارد .از جمله شرک ورزی(ریا) است عملش را
بخاطر دیدن مردم و مدح و ستایش آنان بجا میآورد.

سوگند دروغ ،گناه بزرگ
وجه دوم :به حنث عظیم ،قسم دروغ باشد.
از گناهانیکه اثر وضعی دنیوی وعقوبتهای اخروی دارد سوگند دروغ است که
در دنیا صاحبش را بی خانمان میکند ،از صفات کفار بی باکی در قسم دروغ
است و گرنه کسی که خدا را حاضر و ناظر میداند کجا به خداوند سوگند دروغ
میخورد ؟ ،شاید اشاره باشد به سوگند کفار بر اینکه قیامت نیست "
قران مي فرماید :
اّلِل َجه َد أَیمانِ ِهم ۙ ال یَبعَ ُ
سموا بِ َّ ِ
علَی ِه َحقًّا َول ِك َّن أَكثَ َر
ث َّ
َّللاُ َمن یَموتُ بَلى َوعدًا َ
َوأَق َ
اس ال یَعلَمونَ .57
النّ ِ
(کافران عالوه بر ِش ْرکشان) مؤ ّکدانه به خدا سوگند یاد میکنند که خداوند هرگز
کسی را که میمیرد زنده نمیگرداند.
خیر! (چنین نیست که میگویند ،بلکه خداوند همهی مردگان را دوباره زنده
میکند ،و این) وعدهی قطعی خدا است ،و لیکن بیشتر مردمان نمیدانند (که
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زندهگرداندن برای قدرت خدا چیزی نیست و همان گونه که قبالً به انسانها جان
بخشیده است ،پس از مرگ نیز دوباره جان به پیکرشان میدمد).
وجه سوم :حنث عظیم مطلق گناهان کبیره است یعنی هر گناه کبیره ای را شامل
میگردد دروغ ،غیبت ،تهمت ،زنا ،کم فروشی ،وغیره .یعنی هر گناهی که پیش
میآید مرتکب میشوند .ضمنا گناه صغیره با اصرار کبیره میشود.
شیخ بهائی و شهید ثانی علیهما الرحمه مثال زده اند :لباس حریر برای مرد
حرام است اگر یکبار بپوشد گناه کرده گناه صغیره است ولی دو بار و سه بار
یا دو روز و سه روز کبیره میشود  .یا مثال انگشتر طال برای مرد بار اول اگر
صغیره باش د با تکرار آن کبیره میگردد در قرآن کریم هم میفرماید :شرط
آمرزش گناه صغیره اینست که اصرار بر آنچه بجا میآورد نداشته باشد.
" و لم یصروا علی مافعلوا "

58

سید جزائری علیه الرحمه در این باره مثال جالبی دارد میفرماید :هرگاه سنگی
زیر ناودان باشد و قطره قطره از ناودان آب روی آن بچکد از صبح تا شب
یک دلو آب بیشتر نشده اما زیر این قطره های آب آن سنگ سوراخ میشود
حال آنکه اگر یک دلو آب یکمرتبه بر آن میریخت آن را سوراخ نمیکرد.
میفرماید  :کسیکه یک دفعه گناه کبیره ای از او سر زند ،مثال بر اثر غفلت و
جوانی و جهل زنا کرد و توبه نمود خدا او را می آمرزد  .و اما اگر مداومت
بر گناه کوچکی مثل کلمه تندی بپدر یا مادر گفتن داشت یا رو ترش کردن بآنها
در صورتیکه اینها گناه صغیره باشند ممکن است کبیره باشند با چندین مرتبه
تکرار و مداومت از آن گناه کذائی شدیدتر است .یا مثال مداومت بر استعمال
ظروف طال و نقره اگر صغیره باشد با تکرار کبیره میشود.
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و باالخره خالصه گناه بهر کوچکی که باشد با تکرار و مداومت دیگر صغیره
نیست  .چنانکه گناه کبیره هم با استغفار دیگر کبیره نیست و قابل عفو است "ال
صغیرة مع اإلصرار وال كبیرة مع اإلستغفار ".

تکرار گناه صغیره از یک نوع یا چند نوع
و"یصرون علی الحنث العظیم "
این نکته را نیز شهید ثانی و دیگران فرمودهاند اصرار بر صغیره ممکنست
یک نوع یا دو نوع یا هر دو گردد  .مثال صبح در روی مادرش ترشروتی
کرده ،بعد در ظرف نقره غذا خورده ،بعد از خانه هم که بیرون رفت نگاه به
نامحرم کرد  .سه گناه صغیره از سه نوع پشت سر هم بدون توبه که فاصله بین
گناهان باشد انجام داده و کبیره است  .یا از یک نوع باشد ولی تکرار کرده مثال
دو مرتبه یا سه مرتبه نگاه نامحرم کرده .
همچنین کوچک شمردن گناه آنرا کبیره میکند هرچند در اصل صغیره باشد
همانطور که خوشنودی گناه آنرا کبیره میکند مثال حرف زشتی از طرف شنیده
چندین برابر جوابش میدهد و خوشحال است میگوید چه خوب شد از او نخوردم
ده تا جوابش دادم.
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پاکی از شرک خیلی مشکل است
"وکانوا یصرون علی الحنث العظیم "
صفت دوم این گروه بر حنث عظیم یعنی بر گناه بزرگ اصرار میکردند.
مصداق قطعی حنث عظیم شرک است  .بر شرک مداومت داشتند تا مردند.
کسیکه تکیه اش در اموری که برایش پیش میآید غیر خدا باشد مبتال بمرتبه ای
از مراتب شرک است  .مؤمن باید تنها تکیه اش به خدا باشد.

" و علی هللا فتوکلوا ان کنتم مؤمنین "

59

(یامن علیه معولی ) ای خدائی که تکیه من بر تو است.

بنابر این اکثر خلق بمرتبه ای شرک مبتالیند هر چند گوینده ال اله اال هللا هم
باشند  ،چنانکه در سوره یوسف  10۶تذکر میفرماید:
" و ما یؤمن أكثرهم باهلل اال و هم مشركون"
(ایمان نیاورند بیشتر ایشان مگر مشرکند)  .شرک پنهانی که نمونه اش تکیه بر
غیر خدا است .

یکی از علماء علیه الرحمه مکرر میفرمود حاجت من اینست که مشرک نمیرم
و به کسانی که برای زیارت عتبات یا حج مشرف میشدند التماس میکرد از
خداوند بخواهید من با شرک نمیرم  .و راستی پاک شدن از شرک پنهانی خیلی
مشکل است .بسیار سخت است کارش برسد بجائی که جز بخدا تکیه نداشته
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باشد .و بیم وامیدش منحصر بخدا باشد حتی اگر کسی هم با او احسانی کند از
خدا بخواهد عوضش دهد.
و اگر کسی هم او را ناراحت کند شکایتش را بخدا کند ( یامن الیه شکوت
احوالی ) .یا مثال کارش بجائی میرسد که اگر مالک دنیا باشد و صبح کند و
همه را از دست بدهد مثل پرکاهی باشد که از دوشش افتاده است در روایات
مؤمن این چنین معرفی شده .
ضمنا  .كسانیكه در اجتماع مورد اعتناء هستند .مثال اهل علم و کاسبهای ظاهر
الصالح  ،گناه صغیره آنها در حکم کبیره دیگران است .چون موجب بی اعتنائی
آنها به احکام الهی و سستی عقیده مردمان میشود .
میگویند این که اهل نماز و جماعت بود ،این طور است پس مهم نیست ماهم هر
کاری کردیم مانعی ندارد.

ترک توبه إصرار بر گناه است
در روایتی در اصول کافی از امام باقر علیه السالم .در معنی اصرار میفرماید:
مثل اینکه شخص گناهی میکند اما تصمیم بر ترک آن نداشته باشد ،بنای توبه
کردن ندارد .بنابراین چاره اصرار بر گناه توبه است  .لذا برخی از فقهاء
اینطور استفاده فرمودهاند در عقوبت تاخیر توبه  ،و بفرموده شیخ بهائی ،هرچند
توبه تاخیر بیفتد ترک واجب بیشتر شده و مستوجب عقوبت زیادتری است هر
60
چند اگر بنده بدرگاه خداوند باز گردد ،خداوند همه گناهان او را خواهد بخشید.
مرویستکه وقتی بنده گناهی کرد و توبه نمود دوباره بازگشت و توبه کرد و
برای سومین بار تکرار نمود ندا میرسد ای مالئکه ببینید بندهء ما چگونه در
خانه ما را رها نمیکند دانسته است که غیر از ما پناهی ندارد .
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ب َمن یَشَا ُء َواللَّـهُ
اوا ِ
" َو ِللَّـ ِه َما فِي ال َّ
ض یَ ْغ ِف ُر ِل َمن یَشَا ُء َویُعَ ِ ّذ ُ
ت َو َما فِي ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
61
ور َّر ِحی ٌم"
َ
غف ُ ٌ
و از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است .هر که را بخواهد میآمرزد،
و هر که را بخواهد عذاب میدهد ،و خدا بخشنده و مهربان است.

"االصرار ان یذنب فال یستغفر هللا وال یحدث نفسه بالتوبه فذلک اإلصرار".
می بینید دلگرمی بچه و بیم وامیدش به مادر است .تقصیر هم ندارد حد ادراکش
فعال هم اینست اما وقتی نور عقل آمد و فهمید که مادر هم مسخر پروردگار عالم
است  .خدا او را معین کرده و مهر فرزند را بدلش افکنده مهربانی مادر رشحه
ای است از رحمت خداوند ،آنوقت همان وضعی که بچه بمادر دارد بمراتب
بیشتر نسبت به خدا پیدا میکند.

مؤمن هرگز سوگند دروغ نمی خورد
بعضی فرمودهاند حنث عظیم  ،سوگند دروغ است  .باورکردنی نیست که کسی
بخدا ایمان داشته باشد آنگاه باو قسم دروغ بخورد معلوم میشود ایمانی نبوده و
گر نه اگر کسی خداوند عالم را شناخت  ،او را حاضر ،و ناظر ،علیم ،و قدیر
دید کجا باو سوگند دروغ میخورد .بعضی نیز فرموده اند مقصود از حنث عظیم
مطلق گناهان کبیره است.
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فرق مؤمن وکافر
و فرق مؤمن و کافر در اصرار بر گناه است .مؤمن اگر گناهی لغزشی از او
سر بزند پشیمان و ناراحت میشود اما کافر چون اعتقادی بآخرت ندارد ،به ثواب
و عقابی قائل نیست بر گناه مداومت میکند و اصال باکی ندارد.
الحمدهلل
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جلسه ششم
انكار معاد سر چشمه بسیاری از گناهان است
بي اعتقادي به معاد
َوكَانُوا َیقُولُونَ أَ ِئ َذا ِمتْنَا َو ُكنَّا ت ُ َرابًا َو ِع َ
ظا ًما أَ ِإنَّا لَ َم ْبعُوثُونَ []47
و مىگفتند :آیا زمانى كه ما ُمردیم و خاك و استخوان شدیم باز هم ما را زنده
مىكنند .
أَ َوآ َبا ُؤنَا ْاْل َ َّولُونَ [ ]48یا نیاكان ما را؟ .
کسانی که منکر معاد هستند پا روی فهم و فطرت خودشان میگذارند .صرف
استعجاب و بهانه جوئی است نه این که دلیلی بر ادعای خود داشته باشند یا
راستی بخواهند مطلب را دریابند  ،لذا میگویند آیا وقتی مردیم و استخوان و
خاک شدیم دو باره برانگیخته میشویم ؟ اگر وحی هم نبود عقل درک میکرد که
دار جزائی باید باشد.

مرده زنده کردن پیغمبران دلیل معاد
دیگر آنکه بگفته حکما اقوی دلیل امکان  ،وقوع است  ،خداوند عالم بدست
بعضی از پیغمبران مرده هائی را زنده فرمود .و آنرا معجزه ایشان قرار داده
بود  .مخصوصا حضرت مسیح علیه السالم که شهرت عالمگیر پیدا کرد و در

88

قرآن از آن خبر داده است " َوأُحْ یِي ْال َم ْوتَى بِإِ ْذ ِن اللَّـ ِه " (و مردگان را به فرمان
62
خدا زنده میکنم)
مکرر عیسی علیه السالم مرده ها را زنده میکرد (مرده های قدیم و جدید) که
هم معجزه او باشد و هم دلیلی بر معاد تا کسی استعجاب ننماید.
َوكَانُوا َیقُولُونَ أَ ِئ َذا ِمتْنَا َو ُكنَّا ت ُ َرابًا َو ِع َ
ظا ًما أَ ِإنَّا لَ َم ْبعُوثُونَ []47
و مىگفتند :آیا زمانى كه ما ُمردیم و خاك و استخوان شدیم باز هم ما را زنده
مىكنند .
آنها (کفار) از روی تعجب و انکار میگویند :آیا هنگامی که مردیم و خاک و
استخوان شدیم آیا دوباره برانگیخته میشویم آیا پدران پیشین ما نیز برانگیخته
میشوند ،در حالیکه صدها هزار سال پیش مرده اند ؟ این خالصه اشکال منکرین
معاد ،و اما جوابش را در آیات بعد و هم چنین در جاهای دیگر قرآن ذکر فرمود
 .انکار قیامت که سر چشمه بسیاری از گناهان است.

سومین گناه  :از صفات اصحاب شمال اینست که در دنیا تا اسم آخرت و حساب
و کتاب پیش میآید از روی عناد و بهانه میگفتند :آیا کسیکه مرد و خاک شد و
پوسید دو باره زنده میشود ،این خاک بصورت بشر در میآید؟ این اشکالی بود
که از خیلی پیش از اسالم هم میکردند و پاسخش هم از همان اوقات داده شده و
در قرآن مجید مکررا ً به بیانهای گوناگون پاسخ فرموده است.
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تشکیل بدن از خاک مانند نطفه
اگر انصاف بدهند چه فرق است که نطفه بصورت بدن در بیاید یا یک مشت
خاک بدن شود؟ بلی چون نسبت به نطفه عادت برآن قرار گرفته و زیاد دیده
شده شگفتی نیست اما نسبت به خاک چون عادت بر آن نشده تعجب میکنند .
همان دست قدرتی که نطفه را بدن کرد همان هم بدن پوسیده شده را میتواند دو
باره بحال نخستین آن برگرداند .

فرق خواب رفته و خود را بخواب زده
اگر کسی است كه خوابش برده او را میشود با صدا زدن یا تکان دادن باالخره
بیدار کرد .اما کسی که خودش را بخواب زده با صدای دهل (طبل) هم بلند
نمیشود چون بنا ندارد بلند شود.
قرأن در جواب مي فرماید:
قُ ْل إِ َّن ْاْل َ َّولِینَ َو ْاآل ِخ ِرینَ [ ]49بگو :همه را ،آنان كه از پیش بودهاند و آنها كه
از پىشان آمده بودند،
وم [ ]50همه در وعدهگاه آن روز معین خواهند
لَ َمجْ ُموعُونَ إِلَى ِمیقَا ِ
ت یَ ْو ٍم َم ْعلُ ٍ
بود.

بگو همگی در موعد روز معین در روز قیامت جمع میشوند "میقات  ،زمان"
که برای کار یا وعده ای تعیین شده اینها حتی در انکار قیامت هم اصرار
میورزیدند و پا فشاری داشتند.
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آفرینش نخستین مهمتر و مشکلتر است
خالصه ،آفرینش اولی که حالت سابقه ای نداشته یعنی ابتداء بیافریند و ایجاد کند
که مشکلتر است تا پس از اینکه استخوان یا خاک باشد و آنرا دو باره بیافریند
 .حاال که مشت خاکی یا استخوانی است قبال که هیچ نبود .و خالصه اعادهء
شیئی اسانتر از انشاء و ایجاد اولیه است  .چنانچه در قرآن میفرماید :
علَی ِه
هونُ َ
" َوه َُو الَّذي یَب َدأ ُ الخَلقَ ث ُ َّم یُعی ُدهُ َوه َُو أَ َ
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او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را باز میگرداند ،و این برای
او آسانتر است( .زیرا کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد ،قدرت بر
اعادهی آن را نیز دارد).

اشکال دیگری كه در کیفیت بعث و نشور میکنند اینست كه :چگونه می شود
اجزاء خاک که پراکنده شده است و هر کدام یا هر جزء خاک تغییرات و تحوالت
زیادی شده چطور ممکن است جمع گردد؟.
جواب واضح است :همین بدن در این دنیا چند مرتبه پخش بود و دست قدرت
خداوند آن را جمع کرد و آنرا باین صورت در آورد ،خدا میداند هر ذره ای از
ذرات بدن تو در کجا بوده است .نطفه از خوراکیهای در گوشه های زمین است.
در مرتبه نخستین هنگامیکه أراده خداوند بر تکوین نطفه قرار گرفت از
غذاهائیکه پدر مصرف نمود نطفه در بدن تشکیل می یابد.
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رض َو ِمن أَنفُ ِس ِهم َو ِم ّما ال یَعلَمونَ "
"سُبحانَ الَّذي َخلَقَ اْلَزوا َج ُكلَّها ِم ّما تُنبِتُ اْل َ ُ
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تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همهی نرها و مادهها را آفریده است،
اعم از آنچه از زمین میروید ،و از خود آنان ،و از چیزهائی که ایشان نمیدانند.

پیدایش نطفه از خوراکیها از زمین
بنا بگفته قدماء که چهار مرحلهء هضم داریم تتمهء هضم چهارم مادهء نطفه
میشود که ماده منویه جهت تولید نسل است  .همان گندم و برنج و میوه و آب
در زمین است که دست قدرت همه آنها را جمع میکند که همه آنها هم از خاک
زمین پیدا میشود  .یکدانه گندم در زمین میکاری صد دانه و بیشتر برداشت
میکنی یک دانه هندوانه میکاری چندین هندوانه برداشت میکنی .غرض ذرات
پراکنده ای در خاک است که خداوند آنها را جمع میفرماید .
مرتبه دوم :
وقتیکه خوراک به بدن پدر میرسد در معدهء هضم گردیده مقداری از آنکه برای
استفاده بدن بکار رفته در تمام بدن پخش میشود همه اجزاء بدن از مغز سر تا
نوک پا همه بهره مند میشوند ،آنگاه هنگام انعقاد نطفه دوباره دست قدرت از
تمام اجزاء بدن میگیرد و در اوعیه منی جمع میشود و وقتی که هیجان شهوت
میشود ،این ذرات را از سر تا سر بدن میگیرد.
لذا اوالد از همه بدن پدر و مادر است و معموال شکل آنها است  .و همچنین
لزوم شستن تمام بدن یعنی غسل شاید از این جهت نیز باشد که منی از همه بدن
گرفته شده است .
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مرحله سوم :
برای سومین بار هم در قیامت وقتی اسرافیل در صور میدمد و ندا میکند ای
استخوانهای پوسیده ،و ای گوشتهای ریز ریز شده  ،ای موهای پراگنده همه
جمع شوید (مانند جمع شدن منی نطفه از سراسر بدن بدون معطلی) ذرات
پراکنده هر بدنی که در علم خدا محفوظ است فورا گرد هم شده و بدن انسانی
را تشکیل میدهد  .در جنب قدرت خدا هر مشکلی حل است .
در آخر سوره یس داستان عبدهللا بن ابی را ذکر میفرماید وقتی که پیش رسول
خدا صلی هللا علیه و آله و سلم میآید و استخوان پوسیده را بهم مالیده و میگوید
کی اینها را زنده میکند در حالیکه پوسیده است ؟ .جواب میرسد که همانکس که
اولین بار آنرا ایجاد فرمود دوباره تواناست بر زنده کردنش و او بر هر چیزی
توانا است
ِي َرمی ٌم
ض َر َ
َو َ
ي خَلقَهُ قا َل َمن یُح ِیي ال ِع َ
ظام َوه َ
ب لَنا َمثَ ًال َونَ ِس َ

65

برای ما مثالی میزند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش میکند و میگوید:
چه کسی میتواند این استخوانهائی را که پوسیده و فرسودهاند
زنده گرداند؟!
علی ٌم"
"قُل یُحیی َها الَّذي أَن َ
ق َ
شأَها أَ َّو َل َم َّرةٍ َوه َُو بِ ُك ِّل خَل ٍ
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بگو :کسی آنها را زنده میگرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی
آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفریده است ،و او بس آگاه از (احوال
و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همهی آفریدگان است.
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غالبا شیطان مطالبی بر زبان اهل جهل جاری میکند میگوید پدران و اجداد ما
که پانصد سال  ،هزار سال و بیشتر از این بودند آیا باز هم میشود زنده شوند ؟
پاسخشان را خداوند فرموده
"قل ان االولین و االخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم "
بگو همه از گذشتگان و آیندگان (بدون استثناء ) همه جمع شوندگانند برای زمان
معین .وقتی را که برای کاری معین میکنند میقات گویند .زمان معینی است که
هیچکس زمان وقت آنرا نمی داند  .آخر دنیا و اول آخرت  ،نزد خداوند مشخص
و معین است هر چند نزد دیگران مجهول باشد.

"وعنده علم الساعة " و مي فرماید:
"و یسألونك عن الساعة أیان مرسها ،قل انما علمها عند ربي ال یجلیها لوقتها اال
67
هو ثقلت في السموات واْلرض "
"ال یأتیكم إال بغتة یسألونك كأنك حفي عنها  ،قل إنما علمها عند هللا و لكن اكثر
الناس ال یعلمون "
اي رسول صلی هللا علیه و آله و سلم از تو روز قیامت میپرسند ،کی برپا میشود.
بگو علم آن نزد خداوند من است آشکار نمی سازد وقتش را جز او  .از تو می
پرسند مثل اینکه تو بآن بسیار دانا هستی پس علم قیامت مخصوص خداوند است
از علوم مخصوص پروردگار عالم  ،علم قیامت است .هیچکس زمان برپا شدن
قیامت را نمی داند جز خداوند حتی انبیاء و مرسلین و مالئکه.
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علم ظهور امام عند هللا:
همانطور که علم بزمان ظهور ولی عصر عجل هللا تعالی فرجه الشریف را نیز
از علوم مخصوص خداوند شمرده اند بعضی ها خواب نامه هائی درست میکنند
که در فالن وقت امام ظاهر میشود .غلط است .و کسی نباید باین خرافات ترتیب
اثر دهد .

اشاره به بخش دیگری از مجازاتهای این مجرمان گمراه
ث ُ َّم إِنَّ ُك ْم أَیُّ َها الضَّالُّونَ ْال ُم َك ِ ّذبُونَ [ ]51آنگاه شما اى گمراهان تكذیبكننده .
وم [ ]52از درختان زقّوم خواهید خورد.
َآل ِكلُونَ ِم ْن َ
ش َج ٍر ِم ْن زَ قُّ ٍ
فَ َما ِلئُونَ ِم ْن َها ْالبُ ُ
طونَ [ ]53و شكمهاى خود را از آن پر خواهید كرد.
علَ ْی ِه ِمنَ ْال َح ِم ِیم [ ]54و بر سر آن آب جوشان خواهید نوشید.
َاربُونَ َ
فَش ِ
َاربُونَ ُ
ب ْال ِه ِیم [ ]55چنان مىنوشید كه شتر تشنه آب مىنوشد.
ش ْر َ
فَش ِ
ِین [ ]56این است غذایشان در روز جزا.
َه َذا نُ ُزلُ ُه ْم یَ ْو َم ال ّد ِ
ظاهر این آیات عذاب راجع به مکذبین است وکفار .پس اگر کسی تکذیب نمی
کند و قیامت را انکار ندارد این عذابها برای او نیست .هرچند اگر گنهکار بی
توبه از دنیا برود .عذابهای دیگری ممکن است داشته باشد.
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زقوم درختی مهیب وعفن در جهنم
" ثم انکم أیها الضالون المكذبون " سپس ای گمراهان تکذیب کننده
" الکلون من شجر من زقوم " از درخت زقوم میخورید .

سپس ای کسانیکه گمراهید ،ای تکذیب کنندگان قیامت ،ای کسانیکه از راه هدایت
گمراه گشته اید .میگوئید قیامت کجا است  ،با این همه شواهد و آیات که ...
اشاره  ، ....پس سزای شما هر آینه خورندگانید از درخت زقوم .
در اینجا سخن از ماکول و مشرب اهل شمال است چون قبال از جایگاه آنها
سخن به میان آمده بود .قابل توجه است که مخاطب در این آیات (گمراهان
تکذیب کننده اند) آنهایی که عالوه بر گمراهی و ضالل دارای روح عناد و لجاج
در مقابل حقند .و پیوسته باین کار ادامه می دهند .گمراهی+تکذیب +عناد و
لجبازی در مقابل حق.
زقوم =گیاهی است تلخ و بد بو و بد طعم وشیره ای دارد که وقتی به بدن انسان
می رسد ورم میکند .وگاهی به هر نوع غذا تنفر آمیز دوزخیان گفته شده است.
روایت از امام باقر العلوم علیه السالم رسیده حضرت میفرماید  :زقوم درختی
است متعفن یعنی هم وحشتناک است و هم بد بو بقسمی که از الشه مردار بد
بوتر است .و از لحاظ طعم در تلخی از حنظل تلخ تراست و از حیث حرارت
68
از آب جوش گرمتر و میوه اش از آتش است.
بعد از آنکه حضرت رسول صلی هللا علیه و آله و سلم راجع به درخت زقوم
خبر داد مشرکین از روی مسخره گفتند جهنم را با درخت چکار ؟ اگر جهنم پر
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از آتش است چگونه در آتش درخت میروید ؟ آتش که درخت را می سوزاند و
از بین می برد.
لذا خداوند بزرگ در سوره (صافات  ) ۶۴/۶3جوابشان را داده فرموده است
"انها تخرج من اصل الجحیم  ،إنا جعلناها فتنة للظالمین"
درخت زقوم از بیخ آتش دوزخ بیرون می آید .زقوم را سبب ابتال و امتحان
برای ستمگران قرار دادیم تا انکار آنها سبب شدت عذابشان شود .
مگر درخت دنیوی است که با آتش نسازد و آتش آنرا بسوزاند ؟ زقوم خودش
درختی آتشین است .از این گذشته وقتی حساب قدرت خداوند در کار بیاید،
همانطوریکه هم اکنون هست همه چیز آسان است چه اشکال دارد که خداوند
درختی را در آتش نگهدارد و نمونه آنرا در دنیا قرار داده .

سمندر حیواني در اتش
نمونه ان سمندر حیوانی در میان آتش  ،در همین دنیا خداوند حیوانی را در میان
آتش نگه داشته در کتاب حیاه الحیوان سمندل برخی دیگر سمندر بعضی سندل
گویند نوشته اند ،حیوانی است پرنده در نواحی چین و هند که خصائص شگفتی
دارد.
اوال :خوراکش یک نوع گیاهی است بنام بیش که در حالیکه هنوز سبز است،
آنرا میخورد ولی اهالی چین وقتی خشک شد آنرا می خورند و اگر این گیاه را
از چین بیرون ببرند ،کسی تحمل خوردن آنرا ندارد و از بین میرود .سمندل
شیفته آتش است .مثل مرغابی و آب ،هر وقت کثیف میشود وسط آتش میرود و
استحمام میکند شگفتر آنکه در آتش تخم گذاری میکند و بچه اش در آتش متولد
میشود.
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نوشته اند از کرک سمندل دستمالی درست میکنند که خیلی قیمتی است و آتش
آنرا نمی سوزاند و هر وقت کثیف شود ،آنرا در آتش میاندازند ،سفید و پاک
میشود  .خدائی که در دنیا اینگونه قدرت نمائی میکند آیا قادر نیست درخت در
وسط آتش قرار دهد و نگهدارد ؟

در همین سوره واقعه مي فرماید:
69

"و لقد علمتم النشأة اْلولى فلو ال تذكرون"

حال اینکه شما در نشاه االولی و دار الدنیا را دیدید چرا متذکر نمی شوید.
از خواص زقوم "یغلي في البطون ،كغلي الحمیم " در شکم می جوشد(بجوش
میآید ) زقوم جهنم میوه ای است که پس از خوردن در دل بجوش میآید .گرسنگی
چه خبر است و چه فشاری دارد که برای راحتی از آن ناچار است از این میوه
تلخ و بدبو و داغ بخورد .
در دعای ماه رمضان میخوانید پروردگارا از زقوم و ضریع بما نخوران (
ومن الزقوم والضریع فال تطعمنا) خدایا نکند خوراک ما غسلین شود  .غسلین
خارج شده از جوف جهنمیان است
ضریع هم یک نوع طعام جهنمی است ،میوه ایست تلخ و سوزنده و گندیده
"فمالئون منها البطون" اشاره باین است که آنها اول گرفتار حالت گرسنگی شدید
میشوند به گونه ای حریصانه از این غذای بسیار ناگوار مي خورند و شکمها
را پر میکنند .هنگامی که از این غذاهای ناگوار خوردند تشنه میشود ،اما نوشانه
آنها چیست ؟
در آیه بعد میفرماید :شما روی آن غذای ناگوار از آن آب سوزان می نوشید
"فشاربون علیه من الحمیم "چنان حریصانه می نوشند مثل شترانی که به بیماری
استسقا مبتال شده اند " فشاربون شرب الهیم " هیم ابل عطشان/بیماری عطش/
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شتری که مبتال به بیماری میشود انقدر تشنه میگردد و پی در پی آب می نوشد
تا هالک شود .یا مانند زمینهای شنزار ،زمین شنزار که هرچه آب بر آن بریزند
اثر نمی کند .اینست سرنوشت " الضالون المکذبون "
روایتي در کفایه الموحدین است  :در این روایت رسیده که امت پیغمبر آخر
الزمان که گنهکار و بی توبه از دنیا میرود جایشان در طبقه اول جهنم است .
یعنی کمترین عقوبت برای آنها است چنانکه منافقین دارای بدترین عذابهایند
چون در طبقه زیر جهنم جای دارند
70

"ان المنافقین في الدرك اْلسفل من النار"

إنكار جاهل عاقالنه نیست
إنكار مال عالم است  ،چون از روی علم حاصل میشود یعنی یقین بعدم پیدا
میکند و معتقد میشود که نیست .اما کسیکه جاهل است بتمام معنی جهل دارد
بچه جرأتی ادعا میکند قیامت نیست ،جزا و ثوابی نیست ،کسیکه نمیداند چند مو
یا رگ در بدنش است ،کسیکه نمیداند فردا چه پیش میآید ،چگونه منکر معاد
میشود؟
درحدیثي از حضرت امام صادق علیه السالم  ،به زندیقی که منکر خدا و اخرت
بود فرمود آیا به آسمانها رفته ای گفت نه  ،آیا از عرش خبر داری گفت نه ،از
شرق ،از غرب ،از زیر زمین؟ گفت نه فرمود کسیکه جاهل به اطراف خودش
هست چگونه چنین ادعائی بزرگی میکند؟ (تکذیب قیامت) .لذا گفته اند هرکس
جهلش بیشتر است جرأة بیشتری دارد.
خالصه ،أي کسانی که گمراه و تکدیب کننده هستید هر آینه از درخت زقوم
خورندگانید و از این زقوم شکمها را پر میکنید  .و بدانید اینكه خوراك زقوم
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اختیاري نیست كه تا دید تلخ است مثل دنیا انرا رها كند بلكه از درد گرسنگی
ناچار آنرا می خورد مثل کسی که مریض باشد تلخ ترین دوا را می نوشد
مثل اینکه در دنیا کسی بمرض صعب العالجی مبتال میشود حاضر است دست
و پایش را ببرند و تلخ ترین دوا را بخورد و سخت ترین معالجات را تحمل کند.
در روایت است  ،از شدت گرسنگی به مالک جهنم شکایت میکند او را به زقوم
حواله میکند آنان نیز از شدت گرسنگی آنقدر میخورند که شکمشان پر میشود
شدت حرارت بیشتر میشود میخواستند از گرسنگی نجات پیدا کنند از زقوم
خوردند اندرونشان را میگدازد .نزد مالک میآیند از تشنگی شکایت میکنند مالک
آنها را به حمیم جهنم نشانه میدهد .این چه عطشی است که حاضر است برای
تخفیف آن از حمیم که خود در اعلی درجه گرمی است بیاشامد ؟
ِین [ ]56این است غذایشان در روز جزا.
َه َذا نُ ُزلُ ُه ْم یَ ْو َم ال ّد ِ
نزل بمعنی پیش کش و پذیرائی مختصر و ابتدائی است که از مهمان میکنند
مهمانی که وارد بر صاحبخانه میشود آنچه موجود دارد اول نزد او میگذارد و
از او باصطالح با چای وشربت پذیرائی میکند ،بعدا در تهیه پذیرائیهای بیشتر
و مهمتر میباشد.
میفرماید :این زقوم و حمیم پذیرائی سردستی و اولیه است عقوبتهای عمده و
اصلی در پی است( .بعدا میشود) حاال شربت و چای و میوه ،تا قیامت ناهار و
غذای رئیسی فرارسد .غذای اصلی را بعدا ً میآورند .البته جهنمیان مهمان نیستند
بلکه نوع طعنه برآنها است تا حساب کنند وقتی پذیرائی آنها این طور باشد وای
بحال کیفر مجازات آنان .نکته جالب ،در آیه شریفه تشبیهه به (شتر عطشان )
است دوزخیان فطرت انسانی خود را از دست دادند و فردای قیامت باطنشان
چون ظاهرشان میشود.
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خالصه  ،اینها همان حیوانات هستند و تشبیه به شتر تشنه چون از حد حیوانی
تجاوز نکردهاند اهل جهنم مثل حیوانات مالک دارند .مثل گاو ،و خر و ...سر
پرست آنها مالکشان است  .اینها حیوان حقیقی هستند.
مون"
در روایت مثل سگ عوعو میکنند ".قا َل اخ َ
سئوا فیها َوال ت ُ َك ِلّ ِ
بدیشان) میگوید :بتمرکید در آن! و با من سخن مگوئید.
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(خداوند

افواج دوزخیان
به مناسبت اصحاب شمال و یا همان اصحاب مشئمه روایت شریفی در تفسیر
مجمع البیان است که معاذ از رسول خدا صلی هللا علیه و آله از معنای "فتاتون
افواجا" سؤال کرد .رسول خدا صلی هللا علیه وآله فرمود :ای معاذ از امر
بزرگی سؤال کردی از معنی افواجا.
آنگاه گریه کرد و فرمود :در قیامت گناهکاران در ده فوج وارد محشر می شوند
که هر گروه شکل ویژه خود را دارد:
فوج اول :به صورت بوزینگان (میمون)
فوج دوم :به صورت خوکان(خنزیر)
فوج سوم :سرنگون هستند یعنی سرها پایین و پاها باال می باشد (المنکسون علی
رؤسهم)
فوج چهارم :کوران
فوج پنجم :گنگ و کرها هستند.
فوج ششم :زبانشان را بی اختیار می جوند.
فوج هفتم( :المقطعه ایدیهم و ارجلهم) دست و پا بریده اند.
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فوج هشتم :بوی فرجشان مانند مردار محشر را فرا گرفته است.
فوج نهم :گروهی هستند که روز محشر کنار جهنم به دار آویخته می شوند تا
وقتی خالئق از حسابشان خالص کردند آنوقت سرنگون به دوزخ آویخته می
شوند.
معاذ عرض کرد یا رسول هللا اینها چه کسانی هستند؟
فرمود:
دسته اول :سخن چینان هستند اینهایند که میمون صفتند .این طرف و آن طرف
می جهند و سخن از این بگیرد و برای آن نقل کند و آتشی روشن کند .فردای
قیامت ملکوتش که میمون صفت بود ظاهر می گردد و به صورت بوزینه
محشور می گردد .لذا سخن چین به صورت میمون در محشر محشور می شود.

دسته دوم :حرامخورانند ،دین و انصاف را کنار گذارده و از هر راهی برسد
صرف می کنند هر چند حرام باشد(.حرام نجاست حقیقی می باشد) .خوک کارش
کثافت خواری است هرجا لجن و نجاست است طالبش می باشد این شخص حرام
خور خوک را پیروی می کرد فردای قیامت نیز به صورت خوک محشور می
گردد.

دسته سوم :که سرنگون هستند رباخورانند :که ملکوتشان اینک آشکار شده است.
اینها در دنیا به روش غیر صحیح که خدا معین فرموده بود حرکت کردند .وضع
طبیعی مردم روی دو پا بودن است اینها باطن شان بر طبع انسان نبوده لذا
باطنشان هم باید وارونه باشد .در معاشرت و معامله با مردم مادی بودند از سر
یک لایر سود نمی گذشتند.
عقل فطری می گوید مال برای رفع نیاز است نه اینکه خودش مطلوب بالذات
باشد .پول اضافی داری به رفیق مومن وام بده که این راه انسانیت است .در
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مورد ربا حضرت رسول صلی هللا علیه و آله فرمودند :خداوند گیرنده ،دهنده،
نویسنده ،شاهد و دالل را مورد لعن قرار داده است .در قران وضع رباخوار را
مانند مصرع و جن زده به اصطالح بیان می فرماید :بقره 275
رباخوار اعالم جنگ با خدا میکند :فاذنوا بحرب من هللا و رسوله
از عجائب این است که در دنیا نیز رباخوار معموال فقیر می شود و میمیرد و
یا ورشکست و گرفتار می شود باالخره عاقبت ندارد وعده خداست که ربا از
بین میرود" .یمحق هللا الربا و یربی الصدقات" (ربا نابود می شود چه به دست
خود فرد یا فرزندانش).

دسته دیگر کورانند :یعنی کور وارد محشر می شوند و آنها کسانی هستند که
حق را نادیده گرفتند و به باطل حکم می کنند .حکام جورند و به بندگان خدا ستم
می کنند خالصه حکمرانان ستمگرند.

صورت باطني انسانها
مردمان بر صورتهائی ظاهر می شوند که بوزینه ها و خوکها نزد آن صورتها
زیباست ( .یحشر الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازیر ) همان
صورت زشت و کریه شیاطین را دارا میشوند که در قرآن هر دو را باهم ذکر
کرده بلکه شیاطین انسی را پیش از شیاطین جنی می شمارد "شیاطین االنس
والجن "  72و در روایتی بیان میکنند :ظاهرشان آدمی و دلهایشان شیطان است.
"یأتي على الناس زمان وجوههم وجوه اآلدمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین".
مالحظه  ،و این در حالی که اصحاب الیمین در سایه های بسیار لطیف و پر
طراوت آرمیدهاند .و از بهترین میوه ها و چشمه های آب گوارا ،و شراب طهور
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می نوشند و سرمست از عشق خدا هستند ( ببین تفاوت ره از کجا تا کجا) پس
آیا ارزش ندارد که انسان بیدار شود و برای آن روز فکری بکند؟
این خبرها سزاوار است گوشها را پر کند .دلها را بلرزاند .ما که ندانیم عاقبتمان
چه میشود ،آیا امانی داریم یا نه  ،بحکم عقل سزاوار است تا انسان ایمن نشود
راحت نگیرد .تحصیل امانی کنید .و آن تحصیل ایمان است که ثابت در دل باشد
.
در دعای ابو حمزه  ( :اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی ) خدایا از تو مي
خواهم ایمان قلبي را  .و در قرآن مي خوانیم :امنیت برای کسانی است که ایمانی
داشته باشند که از هر شرکی پاک باشد.
سوا إِی َمانَ ُهم بِ ُ
ظ ْل ٍم أُولَـئِكَ لَ ُه ُم ْاْل َ ْمنُ َوهُم ُّم ْهتَدُونَ " 73کسانی که
"الَّذِینَ آ َمنُوا َولَ ْم یَ ْلبِ ُ
ایمان آورده باشند و ایمان خود را با شرک (پرستش چیزی با خدا) نیامیخته
باشند ،امن و امان ایشان را سزا است ،و آنان راهیافتگان هستند ( ،راه حق و
حقیقت) هستند.

كاري كنیم امان از این عقوبتها پیدا کنیم
کسیکه بهشت و جهنم جلوی چشمش است 0مشغولیت دو شغل عظیم از غیرشان
او را باز مي دارد .یعنی تا ایمن نشوم از جهنم و خاطر جمع نشوم در بهشت
هستم بکار دیگری نمیتوانم بپردازم.
آقای دستغیب مي فرماید :معلوم میشود کار ما بر عکس شده خبرهای دنیا دل
ما را پر کرده ،جائی برای اخبار آخرت نگذاشته .کاری کنید ،دست و پایی کنید.
امان از این عقوبتها پیدا کنید.
در نهج البالغه میفرماید:

 73اتعام 82
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" شغل من الجنه و النار امامه " یعنی سرگرم شده کسیکه بهشت و جهنم در پیش
اوست  .چنین کسی سزاوار است از خوشیهاي دنیا خوش نشود و از ناراحتیهای
دنیا دلتنگ و افسرده نگردد  .خوشی بزرگتر و باقی ،و همچنین ناراحتی سخت
تر و جاودانی او را سر گرم کرده  .به تعبیر دیگر  :مارگزیده را از نیش بشه
چه باک .

امام سجاد علیه السالم در دعای ابو حمزه مي فرماید:
"و اعنی بالبكاء على نفسي فقد افنیت بالتسویف واالمال عمري وقد نزلت منزلة
االیسین من خیري  .فمن یكون اسوا حاالمني ان انا نقلت على مثل حالي الي
قبري لم امهده لرقدتي ولم افرشه بالعمل الصالح لضجعتي ،ومالي ال ابكي وال
ادري الى ما یكون مصیري "
من چرا اینقدر بی باکم  ،غافلم ،عمرم رو به نیستی میرود  ،مواقف سختی در
پیش دارم  .چرا دنبال اسباب امنی نمیروم؟ ! صدقه و روزه و زیارت حسین
علیه السالم امان از آتش است  .لذا مؤمن بهر چیزی که احتمال میدهد اسباب
امن از اتش برایش میشود دست میزند مخصوصا صدقه پنهانی که در روایات
است "جنه من نار" سپری است در برابر آتش  .و روزه پنهانی که در روایات
است "الصوم جنة من النار" سپری است در برابر آتش.
و زیارت حسین علیه السالم شب جمعه امان من النار لزوار قبر الحسین فی لیله
الجمعه  ،امان و راحتی از آتش برای زیارت کنندگان قبر حسین علیه السالم در
شب جمعه .
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بهشت و جهنم ابوذر را سرگرم کرده
در حاالت ابو ذر از صحابی عظیم الشان که رسول خدا (ص) فرمود آسمان
سایه نیفکند و زمین در بر نگرفت راستگوتر از ابوذر .در حاالتش مینوسند :
از ترس جهنم و شوق به بهشت آنقدر گریه کرد که چشمانش مجروح شد
دخترش باو گفت چشمانت را معالجه کن ،گفت "شغلتنی العظیمتان الجنه
والنار" دو چیز بزرگ مرا سرگرم کرده که بعالج چشمانم نمی رسم آن بهشت
و جهنم است.
الحمدهلل
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جلسه هفتم
مسأله معاد
ص ِ ّدقُونَ [ ]57ما شما را آفریدهایم؛ پس چرا تصدیق
"نَحْ نُ َخلَ ْقنَا ُك ْم فَلَ ْو َال ت ُ َ
نمىكنید"؟
أَفَ َرأَ ْیت ُ ْم َما ت ُ ْمنُونَ [ ]58آیا آن منى را كه برون مىریزید دیدهاید؟
أَأَ ْنت ُ ْم ت َْخلُقُونَهُ أَ ْم نَحْ نُ ْالخَا ِلقُونَ [ ]59آیا شما او را مىآفرینید یا ما آفرینندهایم؟ .
نَحْ نُ َقد َّْرنَا بَ ْینَ ُك ُم ْال َم ْوتَ َو َما نَحْ نُ ِب َم ْسبُوقِینَ [ ]60ما مرگ را بر شما مقدر
ساختیم و ناتوان از آن نیستیم كه .
علَى أَ ْن نُبَ ِ ّد َل أَ ْمثَالَ ُك ْم َونُ ْن ِشئَ ُك ْم فِي َما َال تَ ْعلَ ُمونَ [ ]61به جاى شما قومى همانند
َ
شما بیاوریم و شما را به صورتى كه از آن بىخبرید از نو بیافرینیم.

هفت دلیل بر مسئله معاد
بعد از اینکه پروردگار عالم عذاب اصحاب شمال و مکذبین را ذکر فرمود حاال
شروع به اقامه برهان و دلیل بر "معاد جسمانی" و قدرت خداوند است.
و خالصه این آیات بیان و توجه دادن بیک امر بدیهی است  .چون عمدتا ً
بحثهای این سوره روی مسئله اثبات معاد است ،و در این آیات هفت دلیل برای
مسئله معاد ارائه میدهد که پایه های ایمان را در این زمینه قوی کرده ،قلب
انسان را بوعده های الهی که در ایات گذشته پیرامون مقربان ،اصحاب الیمین،
و اصحاب الشمال آمده است مطمئن میکند.
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دلیل اول
ص ِ ّدقُونَ [ ]57ما شما را آفریدهایم؛ پس چرا تصدیق
"نَحْ نُ َخلَ ْقنَا ُك ْم فَلَ ْو َال ت ُ َ
نمىكنید"؟

" کی تو را آفرید"؟
ای کسیکه منکر معاد هستی بگو کی تو را آفرید بگو آیا تو خودت  ،خودت را
آفریدی؟ هر کس مختصر عقلی داشته باشد یقین میکند که مخلوق است .نبوده و
پیدا شده.
آیا این ساختمان عجیب و ترکیبهای غریبی که در بدن است خودش بخودی
خود پیدا شده باشد آن هم با آن نظم و ترتیبی که هر چیزی بجای خودش بر
قرار است  ،این را حتي عقل نمی پذیرد .یک کوزه گلی را هیچ عاقلی نمی
پذیرد خودش ایجاد شده باشد.

قدرت خداوند و تأملي در بدن انسان
در بدن انسان  2۴8قطعه استخوان بهم ترکیب شده که اگر یکی از اینها نباشد
بدن ناقص است در دست  33قطعه استخوان که اگر یکی از آنها نباشد حرکت
آسان دست فراهم نسیت( اینها برای نمونه گفته شد ) هر قسمتی که مالحظه شود
همین است از رگها و پیه تا کبد و معده و قلب و سلسه اعصاب وغیره .
بنابراین با یک نظر اجمالی ،الشکی در مخلوق و مصنوع بودن خودت نخواهی
داشت  .اگر تو را خالقی است  ،دانا و توانا که نخست ترا آفریده پس همان هم
تواناست که دوباره ترا بیافریند " نحن خلقناکم "
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قران در سوره یس مي فرماید:
ي خ َْلقَهُ قَا َل َم ْن یُحْ ِیي ْال ِع َ
ِي َر ِمی ٌم ،قُ ْل یُحْ ِیی َها الَّذِي
ض َر َ
َو َ
ظ َ
ام َوه َ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َ
ع ِلی ٌم.
أَن َ
ق َ
شأَهَا أَ َّو َل َم َّر ٍة َوه َُو ِب ُك ِّل خ َْل ٍ
براي ما مثلي آورد و آفرینش خود را فراموش كرد و گفت :چه كسي این
استخوانها را كه چنین پوسیده است زندگي ميبخشد؟* بگو :همان كسي كه
نخستین بار آن را پدید آورد و اوست كه به هر (گونه) آفرینشي داناست* همو
كه برایتان در درخت سبزفام ،اخگر نهاد كه از آن (چون نیازتان افتد) آتش
ميافروزید * آیا كسي كه آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست كه (باز) مانند
آنها را بیافریند؟ آري ،اوست آفریننده دانا* چون به چیزي اراده فرماید ،كارش
این بس كه ميگوید :باش پس (بيدرنگ) موجود ميشود* پس (شكوهمند و)
پاك است آن كسي كه ملكوت هر چیزي در دست اوست و به سوي اوست كه
74
بازگردانیده ميشوید]

اینجا هم میگوید" :نحن خلقناکم " ما که خدای عالمیم شما را آفریدیم-یعنی آیا
نمی توانیم دو باره شما را ایجاد کنیم؟ "فلو ال تصدقون" پس چرا تصدیق نمی
کنید .چرا به لوازم تصدیق عمل نمی کنید ،بعضی از مفسرین فرموده اند :یعنی
"فلو ال تصدقون بالقول و العمل" ،یعنی بزبان تصدیق میکنید اما عملتان بی بند
و باری است  .این را تصدیق کننده نمی گویند  .بقول مصدق ،ولی بفعل مکذب
است.
سئوال :چرا به نحن = ما  ،اشاره شده در حالي كه گوینده ذات ربوبی جل وعلی
است که واحد و یکتا است .بجای انا نحن بکاررفته؟ نکته ای دارد ،خداوند
هرگاه اشاره به ذات مقدس خودش بفرماید مفرد تعبیر میفرماید مثل "انی انا هللا
" بدرستیکه من خدایم .و هرگاه در مقام اظهار فعل و صنع است چون قدرتش

 74یس 78و 79و ایات بعد
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و حکمتش اقتضا کرده که کارها بدست ایادی قدرت انجام بگیرد ،و خودش این
سنت و روش را فرموده است.

أیه جالبي و قابل تأمل
در قران مي خوانیم :
ب ث ُ َّم ِمن نُطفَ ٍة ث ُ َّم ِمن
ب ِمنَ البَع ِ
ث فَإِنّا َخلَقنا ُكم ِمن تُرا ٍ
اس إِن ُكنتُم في َری ٍ
یا أَیُّ َها النّ ُ
رحام ما نَشا ُء ِإلى
َ
َیر ُم َخلَّقَ ٍة ِلنُبَ ِیّنَ لَ ُكم َونُ ِق ُّر فِي اْل َ ِ
علَقَ ٍة ث ُ َّم ِمن ُمضغَ ٍة ُم َخلَّقَ ٍة َوغ ِ
ُ
خر ُج ُكم ِط ً
ُ
فال ث ُ َّم ِلتَبلُغوا أَ ُ
ش َّد ُكم َو ِمن ُكم َمن یُت ََوفّى َو ِمن ُكم َمن ی َُر ُّد
ن
م
ث
ى
م
س
م
ل
ج
أَ َ ٍ ُ َ ًّ
َّ ِ
علَی َها
رض ِ
هام َدة ً فَإِذا أَنزَ لنا َ
إِلى أَر َذ ِل العُ ُم ِر ِلكَیال یَعلَ َم ِمن بَع ِد ِع ٍلم شَیئًا َوت ََرى اْل َ َ
75
هیج
وج بَ ٍ
الما َء اهت ََّزت َو َربَت َوأَنبَتَت ِمن ُك ِّل زَ ٍ
ای مردم! اگر دربارهی رستاخیز (مردگان و زندگانی دوبارهی ایشان) تردید
دارید( ،بدین نکته توجّه کنید تا به گوشهای از قدرت الهی پی ببرید و به خود
آئید ):ما شما را از خاک میآفرینیم ،سپس (این خاک پیش پا افتاده را) به نطفه،
و بعد (نطفه ،این پدیدهی اسرارآمیز فراهم آمده از اِس ِْپرم مرد و اُو ِول زن را)
به خون بسته (ی زالو مانند) ،و پس از آن (این خون بسته را به چیزی شبیه)
به یک قطعه گوشت (جویده شده) در میآوریم که برخی (کامل و تا ّم الخلقه و)
بسامان ،و برخی (ناتمام و ناقصالخلقه و) نابسامان است( .همهی اینها) بدین
خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و
هرگونه کاری ،از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم) .ما جنینهائی را که
بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه میداریم و آن گاه شما را به صورت
کودک (پسر یا دختر ،از شکم مادران) بیرون میآوریم ،سپس (شما را تحت
نظارت و رعایت خود میپائیم) تا به رشد جسمانی و عقالنی خود میرسید.
برخی از شما (در این میان) میمیرند و بعضی از شما به نهایت عمر و غایت
پیری میرسند .تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و
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دانستههای خویش را فراموش کرده و از یاد میبرند ،و درست همانند یک
کودک میشوند.
دلیل دیگری بر قدرت خدا در همهچیز ،به ویژه دربارهی مسألهی رستاخیز،
این است که ای انسان در فصل زمستان) تو زمین را خشک و خاموش میبینی،
ا ّما هنگامی که (فصل بهار در میرسد و) بر آن آب میبارانیم ،حرکت و جنبش
بدان میافتد و رشد و نمو میکند و انواع گیاهان زیبا و شادیبخش را میرویاند.

در قیامت شك نیست
ای مردم اگر در قیامت شك دارید ( به این نکته توجه کنید که ) ما شما را از
خاک آفریدیم ،پس از نطفه ،بعد از خون بسته شده  ،بعد از مضغه (چیزی شبیه
به گوشت جویده) که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل و
خلقت .هدف اینست که برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم) وجنین
هائی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار دهیم(.و آنچه را که
بخواهیم ساقط می کنیم ) و بعد شما را بصورت طفل بیرون میفرستیم .
از این گذشته اگر آنچه دانشمندان در باره این قطره ناچیز در یافته اند .در نظر
بگیریم مطلب روشنتر میشود چرا که میگویند آنچه باعث تولید نطفه انسان
میشود ترکیبی است از اسپر(نطفه مرد) با اوول (نطفه زن) واسپرها کرمکهای
بسیار کوچک ذره بینی هستند .که در هر مرتبه انزال ممکن است بین ( دو تا
پانصد میلیون اسپر در آن ) وجود داشته باشد  .یعنی اندازه جمعیت چندین کشور
جهان و عجب اینکه این موجود بعد از ترکیب با نطفه زن بزودی رشد میکند
و بطور سرسام آوری تکثیر میکند و سلولهای بدن انسان را می سازد .
در آفرینش بشر ملک مامور او است حتی ملک مصور که صورت بندی ایشان
را در رحم مادر عهده دار است معین است  ،ملکی که مقدرات بچه را در شکم
مادر معین میکند ،همچنین ملکی که هنگام وضع حمل مامور است بچه را از
رحم بیرون آورد  ،بچه را وارونه کند و از سر بدنیا بیاید و خالصه مالئکه
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مجاری(وسیله) قدرت کبریائی اویند و این افعال بدست آنها ظاهر میشود لذا
چون مجاری فعل متعدد است تعبیر به (ما) میفرماید .
مثال ظاهری ،وقتی سلطان لشکرش را به شهری می فرستد وآنجا را میگیرند
میگوید ما چنین کردیم .باعتبار نفوذ امر و لشکریان و ایادیش  .اینجا هم رب
العالمین که افعالش را بدست مالئکه انجام میدهد میفرماید " نحن خلقناکم فلو ال
تصدقون " ما شما را آفریدیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟
دلیل دوم
" افرأیتم ماتمنون ( )58ءانتم تخلقونه ام نحن الخالقون()59
آیا از نطفه ای که در رحم میریزید آگاه هستید؟ آیا شما در طول مراحل جنینی
آنرا آفرینش های مکرر می دهید ؟ یا ما آفریدگاریم " .اانتم تخلقونه ام نحن
الخالقون " چه کسی این نطفه ناچیز را هر روز بشکل تازه در میآورد خلقتی
بعد از خلقتی و آفرینشی بعد از آفرینشی می دهد ؟
راستی این تطورات عجیب و شگفت انگیز که اعجاز همه اولو االلباب و
متفکرین را برانگیخته از ناحیه شما است یا از ناحیه خدا ؟ .آیا کسی که قدرت
بر این آفرینش های مکرر دارد از زنده کردن مردگان در روز قیامت عاجز
است ؟ این ایه در حقیقت شبیه آیه  ۵سوره حج است .
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قدرت خدا
و با اینکه سلولها ظاهرا همه مشابهند به زودی ازهم جدا می شوند گروهی قلب
انسان را تشکیل میدهد و گروهی دست و پا و گروهی گوش و چشم و هر یک
درست در جای خود قرار می گیرند ،نه سلولهای قلب بجای کلیه میروند و نه
سلولهای کلیه بجای قلب نه یاخته های گوش در محل یاخته های چشم قرار
میگیرد ونه بر عکس .
خالصه اینکه ،نطفه در دوران جنینی عوامل پرغوغائی را طی میکند تا
بصورت طفلی متولد شود .همه اینها در پرتو خالقیت مستمر و مداوم الهی است،
در حالی که نقش ساده انسان در این خالقیت فقط در یک لحظه تمام میشود و آن
ریختن نطفه در رحم و بس ! آیا این خود دلیل زنده ای بر مسئله معاد نیست؟
که چنین قادر متعال قدرت بر احیای مردگان را دارد؟

" افرأیتم ماتمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون "
اگر از مخلوق بودن خودت در شک هستی نظری بحال نخستین خود کن ببین
چه بودی؟؟ آیا دیدید آنچه در رحم مادرها میاندازید آن قطره آبی که متصل
بیکدیگر و مشابه االجزاء و سست و رخوه است که اگر بر زمین ریخته شود
پهن میشود  ،آنوقت از آن چه استخوانهای محکمی و چه نقش بندی عجیبی و
چه قوای ظاهری و باطنی ایجاد میفرماید.
این همه مادر حرکت میکند و جست و خیز میکند از او خارج نمیشود جاذبه ای
که به رحم داده است که نطفه در آن قرار میگیرد از اطراف رحم آنرا میکشد
 .لذا در وسط حقیقی رحم قرار میگیرد " فی قرار مکین " بعد پوست ضخیمی
مثل خمیر که بدیوار تنور میزنند .در اثر حرارت رحم پوستی تولید میشود و..
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" اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون "
آیا شما او را آفریدید یا ما که خدای عالمیم .
شکل طفل در رحم مادر را شماها تصویر و تقدیر میکنید این نطفه را در ظلمات
ثالث  ،المشیمه و الرحم و البطن  ،یا خدا بیرون میآورد نقش و نگار زیبائی از
چشم و ابرو .کی چشم و گوش و بینی را سوراخ کرد و هر کدام را بحلق راه
داد.

مغز استخوان بمنزله روغن دستگاه
آیا شما این دستگاه را ایجاد کردید؟ استخوان ساق پا محکمترین استخوان در
بدن است زیرا سنگینی بدن روی آنست .و عجیب تر از آن دستگاه روغنکاری
است  ،در کارخانه ها دستگاهها رنگ میزنند و سست میشوند و در اثر بهم
خوردن سائیده میشوند .و چربی و روغنکاری الزم دارد .

دستگاه روغنکاری در بدن
خداوند در این استخوانهای بدن که دائما در حرکت است دستگاه روغنکاری
اتوماتیک قرار داده كه خودکار کار میکند  .وسط استخوانها سوراخ و دارای
چربی است مغز استخوان خواص متعدد دارد از آن جمله مفصل که بهم متصل
است باید نرم باشد تا بتواند بآسانی حرکت کند و از حالی به حالت دیگر منتقل
گردد .
مثالً بتواند بآساني رکوع رود و سر از رکوع بردارد .بخاک بیفتد ،بنشیند،
بخوابد ،راه برود  .گاهی یک کمر درد انسان را از کار میاندازد نمی تواند
رکوع و سجود برود تا بدن سالم است باید قدردانی کرد و حد اکثر استفاده را
از آن نمود .
114

بیان فخررازي در باره نطفه
فخر رازي این نکته متذکر شده است  ،این که در قرآن نزدیک  70جا اسم نطفه
را برده است آنوقت خاصیتی برای هر موردی ذکر میکند یکی اینست که انسان
را یاد آوری کند بعجز مطلق خودش و آنرا فراموش نکند .بگوید من همان نطفه
هستم جمادی (بی جان) که نه علم داشت و نه قدرت و توانائی و نه فهم  .تا
دیگر با خدای خودش نجنگد و دعوی خدائی نکند.
چنانکه آخر کارت هم همین هستي مشت خاكي كه باز بحالت جمادی برمیگردی
 .در این میان خدا این کار خانه را بکار انداخته است  .راستی اگر کسی باین
دو فکر مداومت کند یعنی اول و آخرش را فراموش ننماید دیگر فسادی از او
سر نمی زند .و کبر ،و غرور ،حسد  ،حرص و طمع ندارد.

اگر مخلوق هستی پس قیامت هست
برای استدالل معاد قبول مخلوقیت و مصنوعیت خویش کافیست .یعنی اگر کسی
یقین پیدا کرد مخلوق و مصنوع است قیامت را نیز قبول خواهد كرد  .آفریدگاری
که از یک قطره آب چنین هیکلی ساخته با قوای ظاهری و باطنی ،همانکه
ساخته میتواند دو باره نیز بسازد.
همه انبیاء هم دعوت به مبدا و معاد میکردند  ،ولی اشکال در اینجا است که
بعضی بیخردان و جاهالن هنوز مخلوق بودن خود را باور نکرده اند .و هنوز
در شک هستند .این است که با این دو آیه ،هیچ گونه شکی در مخلوق بودن
خودشان و دیگران باقی نمی ماند.
" اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون"
آیا شما او را میسازید یا مائیم خالق او
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جائیکه یک کوزه را نمی پذیری خود بخود درست شده( صدفه ) مراحل تطور
خاک ،گل ،صانع ،آفتاب  ،برای منظور معینی  ،چگونه نطفه خود بخود این
دستگاههای عجیب و حیرت آور آن بدون صانع ساخته شده باشد؟.

انتخاب طبیعت تناقض است
رگهای اصلی و فرعی قلب ،کبد ،معده ،روده ها چشم  ،و گوش و سایر حواس
ظاهری .همچنین واهمه ،متفکره ،متخیله ،حافظه از قوای باطنی آیا اینها خودش
شده؟
آیا این انسان مدرک از این نطفه خلق شده ؟ ،آیا نطفه که بی شعور است آدم با
شعور میسازد؟ نطفه که شعور ندارد کجا از او کاری شعور آمیز میآید( .فاقد
الشئ ال یعطیه ) میگویند انتخاب طبیعت است .با اینکه طبیعت بی شعور است.
و انتخاب و اختیار کاری است که از شعور سرزند ،طبیعت که خودتان میگوئید
شعور ندارد.
میگویند پدر یا مادر بچه را میسازد؟ آنها که از طفل خبر ندارند ،آیا میشود
آفریننده از مخلوق خود بی خبرباشد؟ " .اال یعلم من خلق " ملک " 1۴ام نحن
الخالقون" یا آفریننده ما هستیم  ،که خدای عالمیم؛ دست قدرت ما است که نطفه
را در مراحل گوناگون قرار میدهیم تا بشر کامل گردد  .دلیل برای مخلوقیت هم
در آیه بعد ذکر شده اگر کسی دقت کند شکی برایش باقی نمی ماند ،که مخلوق
است.
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مرگ نشانه مخلوق بودن انسان است
دلیل سوم:
نَحْ نُ َقد َّْرنَا بَ ْینَ ُك ُم ْال َم ْوتَ َو َما نَحْ نُ بِ َم ْسبُوقِینَ [ ]60ما مرگ را بر شما مقدر
ساختیم و ناتوان از آن نیستیم كه .
ع َلى أَ ْن نُ َب ِ ّد َل أَ ْمثَا َل ُك ْم َونُ ْن ِشئَ ُك ْم ِفي َما َال تَ ْع َل ُمونَ [ ]61به جاى شما قومى همانند
َ
شما بیاوریم و شما را به صورتى كه از آن بىخبرید از نو بیافرینیم.

" نحن قدرنا بینکم الموت " ما تقدیر میکنیم بین شما مرگ را  ،اگر تو مخلوق
و مصنوع و مربوب نیستی  ،اگر مدبری با تو نیست  ،پس اگر میتوانی مرگ
را از خودت دور کن  .ما مرگ را در بین شما تقدیر کرده ایم ( یعنی تقسیم و
تحدید و اندازه گیری است ) یکی باید در جوانی بمیرد دیگری پیری .سومی در
طفولیت بدون اینکه برای احدی در این زمینه اختیاری باشد.
هیچکس تاکنون موفق نشده مرگ خود را از خودش یا از دیگری دور کند .با
این پیشرفت پزشکی علم  ،حتی سالطین مقتدر با رعایت حفظ الصحه و بهداشت
موفق نشده یک ساعت مرگ را بتاخیر بیندازند" .فإذا جاء أجلهم ال یستاخرون
ساعة وال یستقدمون ".
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فرق اجل حتمي و اجل معلق
البته منافات ندارد که فرق است بین اجل حتمی و اجل معلق و این مقصود اجل
حتمی است.
همچنین زیاد شدن عمر در اجل معلق بواسطه صدقه  ،صله رحم یا کم شدن
عمر در نتیجه قطع رحم ،عقوق الوالدین ،قسم دروغ  ،خالصه بسبب گناهان تا
جاهیکه حضرت صادق علیه السالم میفرماید( :من یموت بالذنوب اکثر ممن
یموت باالجال ) کسانی که بوسیله گناهان می میرند بیشترند تا کسانیکه بواسطه
اجل و مرگ طبیعی می میرند .خالصه اجل حتمی است که قابل تغییر نیست و
وقتی که آمد یک ساعت کم و زیاد ندارد .اما اجل معلق بر چیزهائی که مترتب
است بیان شد.

داستان یک غریق كه بعد از یک هفته نجات پیدا میکند
محدث جزائری در انوار نعمانیه میفرماید:
در مسافرت دریا در کشتی نشسته بودم .کشتیبان برایم تعریف کرده  .در سفری
یک نفر از مسافرین برای قضاء حاجت به محل مخصوص رفت ( در کشتیهای
باری جای مخصوص برای قضای حاجت منظور شده است ) ناگهان موجی
بزرگ بپایش زد و او را در دریا انداخت مسافر بیچاره بزیر آب فرو رفت .
من بشاگردانم که در شنا مهارت فوق العاده داشتند گفتم زود بروید و نجاتش
بدهید ،پس از مدتی یکی از شاگردانم او را برگرداند همه خوشحال شدیم رویش
حوله ای انداختیم .و باصطالح گرمش کردیم.
پس از مدتی که بحال آمد رویش را عقب زدیم دیدیم همسفر ما نیست ،بلکه
شخص دیگری است پرسیدیم تو کیستی.؟ گفت یک هفته پیش در ضمن سفر
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دریا کشتی ما غرق شد و قطعه لوحی بدست آوردم .و این چند روز را در دریا
با ان لوح میگذراندم تا حال که از هوش رفتم و دیگر ندانستم چه شد.
معلوم گردید که آن مسافر اجل حتمی اش رسیده بود و این یکی که یک هفته
پیش بدریا افتاده بود اجلش باقی مانده بود  ،و باید نجات یابد .و باید دانست اجل
حتمی و معلق هر دو به تقدیر خداوند است.

سئوال :چرا زمان مرگ پنهان است ؟؟
" نحن قدرنا بینکم الموت " ما مرگ را معین کردیم و هیچ اختیاری برای شماها
نیست و هیچکس از هنگام مرگش با خبر نمی شود چرا چنین است؟؟ هر وقت
احتمال مرگ است از بچگی تا پیری  ،سالم یا مریض ،چرا وقت مرگ را کسی
نمیداند؟
جواب  :یکی از اسرارش این است که انسان همیشه از مرگ بترسد و بفکر آن
باشد تا منحرف نشود و مرتکب گناه نگردد  ،واجبی از او فوت نشود .اعتمادش
به جوانی و سالمتی نباشد ،چه بسا از او سالمتر و جوانتر مردند .البته اسرار
دیگری هم دارد از آن جمله  ،اگر کسی از وقت دقیق مرگ با خبر باشد دیگر
زندگی برایش لذتی نداشته .و خالصه زندگی میسر نمیشد و زندگی مرگ
تدریجی بود.
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ظهور قدرت خدا هنگام مرگ
هر چند در تمام اجزاء عالم آفرینش قدرت خداوند آشکار است ،اما در یک
مورد خیلی ظهور دارد و آن مرگ است .بطوریکه در دعای جوشن میخوانیم
"یامن فى الممات قدرته " ای خدائی که در مرگ قدرت تو آشکار است .خوب
معلوم میشود که قدرت از آن کیست هر قدرتی اینجا تحت(سیطره ) و مقهور
خداوند است.
انسان قبل از مرگ چه چیزهای سنگینی را که بلند میکرد ،زبان چقدر براحتی
می جنبید  ،دست و پا به آسانی حرکت میکرد  ،چشم هرگونه میخواست می
چرخید  ،اما ساعت مرگ هیچکدام کاری نمی توانند انجام دهند  .معلوم میشود
این انسان قدرتی نداشت بلکه قدرت مال دیگری بود  ( ،ال حول وال قوه اال باهلل
) .اي كسیكه منكر معاد هستي آیا میتوانی قدرت خدا را انکار کنی ؟ قدرتی که
در هنگام مرگ ظهور میکند.
از امام صادق علیه السالم مرویستکه( :هر وقت خواستی دلت رقیق شود یاد
کن هنگام مرگ را ) لذا عادت اهل ایمان عمل کردن باین مستحب بود که هفته
ای دو روز جمعه و پنجشنبه به قبرستان می رفتند تا به یاد مرگ خودشان بیشتر
باشند.
رو بگورستان دمی خاموش نشین
آن سخن گویان خاموش را ببین.
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در أفعال الهي هدفي نهفته است
"وما خلقنا السماء واالرض و ما بینهما باطال ذلک ظن الذین کفروا "
ما آسمان و زمین و آنچه در میان آنها است بیهوده نیافریده ایم این گمان کافران
است.
آری ما هرگز مغلوب نخواهیم شد و اگر مرگ را مقدر کرده ایم نه به خاطر
این است که نمی توانیم عمر جاویدان بدهیم  ،بلکه هدف اینست که گروهی از
شما را ببریم و گروه دیگری را جای آنها بیاوریم و سر انجام شما را در جهانی
که نمی دانید آفرینش تازه بخشیم" .علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ماال تعلمون"
به جاى شما قومى همانند شما بیاوریم و شما را به صورتى كه از آن بىخبرید
از نو بیافرینیم.

هدف از تبدیل اقوام چیست؟
خداوند این که گروهی را آفرید و سپس میراند و گروهی بجای آنها خلق کرد و
جانشین آنها میشوند حتما هدفی داشته و گرنه زندگی دنیا بدون هدف بود .خداوند
حکیم که انسانها را آفریده و مرتبا ً گروهی می میرند و گروه دیگری جانشین
آنها می شوند هدفی داشته ،اگر این هدف تنها زندگی دنیا بوده سزاوار است که
عمر انسان جاودانه باشد ،نه آنقدر کوتاه و آمیخته با هزاران نا مالئمات که به
آمدن و رفتنش نمی ارزد.
بنابراین قانون مرگ به خوبی گواهی می دهد که اینجا یک گذرگاه است نه یک
منزلگاه  :یک پل است  ،نه یک مقصد و منزل « چرا که اگر منزل و مقصد
بود باید دوام می داشت.
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جمله « َونُ ْن ِشئَ ُك ْم فِي َما َال تَ ْعلَ ُمونَ [ ]61شما را به صورتى كه از آن بىخبرید
از نو بیافرینیم ).ظاهرا ً اشاره به آفرینش انسان در قیامت است که می تواند
هدفی برای مرگ و حیات این دنیا باشد.
بدیهی است چون هیچکس سرای آخرت را ندیده  ،از اصول و نظاماتی که بر
آن حاکم است بی خبرند ،حتی بیان حقیقت آن در الفاظ ما نمی گنجد تنها شبحی
از آنرا از دور می بینیم  .ضمنا ً آیه فوق کامالً بیانگر این واقعیت است که شما
76
در جهان نوین و با اشکال و شرائط تازه می آفرینیم که از آن بی خبرید.

بهار صحنه قیامت
شما صحنه های قیامت را در این جهان در هر گوشه و کنار با چشم خود می
بینید " .ان الذی احیاها لمحی الموتی " کسی که این زمین های مرده را زنده
می کند هم او است که مردگان را زنده میکند.
حدیث از امام علی بن الحسین علیه السالم" :عجبا کل العجب للمکذب بالنشاه
االخری و هو یری بالنشاه االولی .و عجبا للمصدق بالنشاه االخری و هو یسعی
لدار الغرور " بسیار شگفت انگیز است کار کسی که نشاه دیگر (اخرت) را
انکار میکند در حالی که نشاه اولی(دنیا) را می بیند  .و بسیار تعجب آور است
کسی که نشاه آخرت را ایمان دارد اما تالش او برای دنیا است.

 76تفسیر نمونه ص  239تا  244با اضافاتي از شهید دستغیب .
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مرگ چیست ؟؟
حدیث از امام صادق علیه السالم "الموت و الحیاه خلقان من خلق هللا " زندگی
و مرگ دو امر خداوندند .حقیقت موت عبارت است از جا بجا شدن روح  .روح
که مثل چراغی است روشن و نوریست الهی که ببرکت آن از روزنه های چشم،
گوش ،دهان ،حواس باطنی نورافشانی و احساس ایجاد میکند می ببیند ،می بوید
 ،می شنود انواع کارها از او سر میزند.
مرگ یعنی جا به جا شدن این چراغ است کلبه گلی را در نظر بگیرید که تنها
چند روزنه داشته باشد .چراغ پر نوری را در شب تاریکی اگر در وسط این
خانه گلی قرار دهید از این منافذ نور افشانی میکند .اگر جای این چراغ را
تغییر دهید ،تاریکی برآن منافذ حکمفرما میشود ،چراغ را بمنزله روح نسبت
ببدن بگیرید و مرگ جابجا شدن چراغ است.
هیچگونه عدمی در کارنیست ،نیستی معنی ندارد و عدم الحیاه نیست ،الزمه اش
عدم الحیاه از بدن است .عدم الحیاه بالنسبه للبدن و حقیقتش امر وجودی مستقل
در مقابل حیاه است مثل شب و روز ،در حقیقت عدم الحیاه نسبت به بدن است.

مرگ خوابی سنگین و طوالنی
الزمه جابجا شدن روح یعنی قطع عالقه از این بدن است ،برای همین است که
بدن مثل جماد است و دیگر مشاهر کاری نمی کند  ،خواب عمیق_میشود .گفت
مرگ بمنزله خوابی بمراتب سنگین تر و طوالنی تر است  .در خواب خیلی از
حواس از کار میافتند چشم ،و گوش ،و بو ،و تنها قلب و تنفس و جهاز هاضمه
باقی است .مرگ قطع عالقه کلی از این بدن است .
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لذا امام علی علیه السالم مشتاق مرگ است و میفرماید( :وهللا البن ابی طالب
آنس بالموت من الطفل بثدی امه ) 77سوگند یاد میکند که به مرگ مأنوس تر و
خوشتر است از انس و خوشی بچه شیرخوار به پستانهای مادر  .چگونه امام
علی علیه السالم مشتاق امر عدمی میشود (نابودی ) العدم و الفناء ؟ امام علی
علیه السالم حقیقت مرگ را شناخته است ،که مشتاق آنست.

سفر بملکوت اعلی
مرگ = مسافرتی است به ملکوت اعالء ،ادراک بیشتر  ،شهود زیادتر ،نجات
از نامالیمات ومزاحمتهای دنیا " الحمد هلل الذی خلق الموت والحیاه " شکر خدای
را که مرگ را آفرید.
آیه مي فرماید " :ما در میان شما مرگ را مقدّر و معیّن ساختهایم ،و هرگز بر
ما پیشی گرفته نمیشود (و کسی بر ما چیره نمیگردد و از دست ما بدر
على أَن نُ َب ِ ّد َل أَمثالَ ُكم َونُن ِشئَ ُكم في ما ال تَعلَمونَ  .هدف (از قانون
نمیرود)َ .
مرگ) این است که گروهی از شما (انسان ها) را ببریم و گروه دیگری را به
جای آنان بیاوریم ،و (سرانجام) شما را در جهانی که نمیدانید آفرینش تازه
ببخشیم .هیچگونه ناتوانی در خدا نیست
َوما نَحنُ بِ َمسبوقینَ  :مسبوق = عقب افتاده ،ضعیف و ناتوان ،دو نفر که با هم
حرکت میکنند آن که ضعیف تر است مسبوق و آن که جلو افتاده را سابق گویند.
پروردگار عالم میفرماید  :ما مسبوق و ضعیف نیستیم که نتوانیم بلکه میتوانیم
"علی ان نبدل امثالکم" بر اینکه عده ای را بجای شما بیاوریم .همیشه کار خداوند
چنین است عده ای را می برد و عده ای را بجای آنها جایگزین میکنند شما
مردها جای پدرانتان ،و پسرهایتان جای شمایند.
خواب و مرگ مانند غروب و شب  ،وقت غروب آفتاب هنوز هوا روشن است
لکن بعد از یکی دو ساعت کامال تاریک میشود  .خواب بمنزله غروب آفتاب و
 77نهج البالغه خطبه 5
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مرگ بمنزله شب است .بعضی ها از مرگ می ترسند بخاطر اینکه آنرا امر
عدمی میدانند ،یا تصور کرده اند .در حالیکه بر عکس است کامل شدن و قویتر
شدن در احساس است ،از قفس و محدود بودن بیرون میاید.
وقتی در دنیا و زندان تن بود فقط از دو سوراخ چشم میدید لذا محدود بود  ،تا
مسافت معینی می دید .از پشت دیوار و حائط و حائل نمی دید  .اما پس از مرگ
دیگر حجابی برای دیدنش نیست ،آن چشم برزخی(روح) زیر زمین و باالی
آسمان برایش یکسان است.
بعبارت دیگر :مرگ مکمل روح و خالص کنندهء آنست  .حدیث :امام صادق
علیه السالم میفرماید( :ان الموت عند اهل االیمان ،یخرج الروح کما تخرج
الجوهره من الصندوق ،والطیر من القفص )
چنین قفس نه سرای چو من مرغ خوش الحانست
روم بروضهء رضوان که مرغ آن چمنم

هیچگونه عجزی در خداوند راه ندارد .در این تبدیل پیشینیان به بازماندگان به
گذشتگان به موجودین وآیندگان  ،وقتی اجل کسی را مقدر کردیم ،همه جمع
شوند که نگذارند بمیرد ساعتی او را نگهدارند نمی توانند .بلکه هیچگونه عجزی
در ما نیست از بردن آن شخص و آوردن دیگری.
شیخ الرئیس ابو علی سینا استاد مسلم در علم طب که کتاب قانونش مورد استفاده
طبیبان روزگار بوده وهست در سن  ۴9سالگی می میرد چه پیر مردها که نه
علم طب داشتند و نه مسائل بهداشتی را رعایت میکردند .چند برابر شیخ الرئیس
78
عمر کردند
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خالصه چیزی جلو قدرت و مشیت حتمی حق را نمی گیرد و مقهور و مغلوب
کسی واقع نمیشود سنت خدا بر این قرار گرفته که مرتب عده ای بروند و عده
ای بیایند جای آنها را بگیرند  .کجا بروند؟؟ بعالمی که از آن بی خبرید " وننشئکم
فی ماال تعلمون "
"تبعثون فی عالم ال تعلمون عنه شیئا " شما را در میآوریم (خارج میکنیم) بعالمی
نمیدانید .عوالمی که بخیالتان هم نمی گذشته .بخیالتون هم نمی رفت که پس از
مرگ بکجا میروید چه منزلها وعقبه ها و مراحلی در پیش دارید .
امام صادق علیه السالم میفرماید  :پس از مرگ در قیامت پنجاه موقف است .
( ان فی القیامه خمسین موقفا کل موقف کالف سنه مما تعدون ) البته طول وقوف
باعتبار گرفتاریهای شخصی است یعتمد علی اعماله و ذنوبه ،در هر عقبه چه
وضعی خواهیم داشت؟؟ شنیده اید که امام حسن علیه السالم هنگام مرگ گریه
میکردند علت را پرسیدند ،فرمود  ( :انما ابکی لهول المطلع وفراق االحبه )
دوری از دوستان وهول مطلع  .هول مطلع چیست؟ در کتاب لغت  :هو االشراف
من موضع عالی الی انحدار .مثال از بلندی یکمرتبه ،أوضاع تازه و ناراحت
کننده ای را مشاهده کند كه در ان هنگام ترس فوق العاده باو دست میدهد.

آن ساعتی که پرده عقب میرود
بهشت و بهشتیان و مالئکه رحمت و احسانهای پروردگار را مي بیند ،جهنم و
جهنمیان را مشاهده میکند صراخهم وعویلهم ،چه ولوله دارد .دلهره و اضطراب
فوق العاده برای چنین وقتی است.
الحمدهلل
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جلسه هشتم
دلیل چهارم برای معاد
ع ِل ْمت ُ ُم النَّ ْشأَةَ ْاْلُولَى فَلَ ْو َال تَ َذ َّك ُرونَ [ ]62شما از آفرینش نخست آگاهید؛
َولَقَ ْد َ
چرا به یادش نیاورید؟

" ولقد علمتم النشاه االولی فلو ال تذکرون "
در این آیات مخاطب منکرین معاد هستند کسانیکه بعید می پندارند پس از مرگ،
عالم دیگری باشد .برای جواب آنها آیات قبل ذکر شد حاال برای رفع استبعاد،
نظیری ذکر میفرماید "ولقد علمتم النشاه االولی " هر آینه شما عالم دنیا را دانستید
"فلو ال تذکرون " پس چرا متذکر و آگاه نمیشوید .
بعضی از مفسرین فرموده اند :مراد تمام وجوه عبرت است یعنی دنیا از چند
جهت موجب تذکر و تنبه میباشد  .یکی از آن جهات عبرت اینست:

عبرت اول استكمال است
میبینی هر چیزی که در این دنیا پیدا میشود رو به کمال میرود  .جماد جزء
نبات ،نبات جزء حیوان ،حیوان جزء انسان میگردد و انسان هم رو به کمال
میرود  .یعنی بعد از مرگ هم رو به کمال میرود وساکن نیست ،بلی اگر کسی
همتش را در غیر امور صحیح انداخت بهمان جهت رو بکمال میرود یعنی رو
به اسفل (رو بپائین _اسفل السافلین) .
نعمتهای الهی برای بهشتیان هر روز افزوده میشود "ولدینا مزید" لذا میفرماید:
شما که دانستید کار ما در دنیا استکمال موجودات است  ،چرا آگاه نمی شوید،
و بدانید که مرگ هم استکمال است .
127

وجه دوم عبرت
رحم مادر و عالم دنیا بمنزله دنیا و برزخ
وجه دیگر عبرت این است که در رحم مادر که بودیم اگر در ان حال بما میگفتند
بیرون از این محیط (از اینجا)( ،دنیا) مکان وسیعی است  ،نمي توانستیم درك
كنیم.
یعنی مثال كسي بما می گفت بیرون از این محیط رحم ،دنیائی است .مکان
وسیعی است که قابل مقایسه با این مکان ضیق نیست .در آن انواع غذاها،
نوشیدنیها  ،پیدا میشود که با آنچه از ناف بتو میرسد قابل مقایسه نیست آیا
میتوانیم این مطالب را درک کنیم؟ حاال هم بدانید و متذکر شوید که در عالم
برزخ وضع شما چون عالم دنیا است نسبت به شکم مادر.

مرگ تولد دیگریست
وقتی از رحم این دنیا ،این عالم زائیده و بیرون شوی وارد عالمی میشوی که
نه چشمت دیده ،و نه گوشت شنیده و نه حتی به دلت گذشته (.لم تخطر علی
بالک ) نور در نور و لذت در لذت است از هر طرف آثار جمال مشاهده میگردد
( فانك سترد عالم لم تره عینك و لم تسمعه اذنك بل و حتى لم تخطر على بالك،
نور على نور و لذة على لذة فترى اثار الجمال في كل جانب ).

سومین عبرت:
از جمله وجوه عبرت بیداری بعد از خواب است:
الیقظة بعد النوم قیامه صغرى
بیداري بعد از خواب یكنوع قیامت
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شما که منکر معاد هستید چگونه انکار میکنید و حال آنکه شبانه روز یک یا
چند مرتبه مردن و زنده شدن دارید .النوم اخو الموت  ،خواب برادر مرگ است.
شباهت مرگ که بسیاری از قوی کار نمیکند .شبیه الموت "اذ تتعطل فیه اکثر
القوی" و راستی تعجب از کسی که انکار میکند آخرت ومعاد را در صورتیکه
در و دیوار عالم دنیا موت و حیات است .بهار ،زمستان زمین  ،درختان.

مرگ خواب سنگینی است
کسیکه میخوابد اگر عمرش باقی باشد ،خدا او را بیدار میکند و گرنه انقطاع
جزئی انقطاع کلی میشود خوابش سنگین تر و طوالنی تر میشود( .یعنی می
میرد ).
علَی َها
س حینَ َموتِها َوالَّتي لَم تَ ُمت في َم ِ
" َّ
نامها فَیُم ِسكُ الَّتي قَضى َ
َّللاُ یَت ََوفَّى اْلَنفُ َ
79
ُ
س ًّمى ِإ َّن في ذلِكَ َآلیا ٍ
وم َیتَفَ َّكرونَ "
ت ِلقَ ٍ
ال َموتَ َویُر ِس ُل اْلخرى ِإلى أَ َج ٍل ُم َ
خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمیگیرد.
ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر کرده است نگاه میدارد ،و
ارواح دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده به تن) باز میگرداند
تا سرآمد معیّنی (و وقت مش ّخصی که پایان عمر است) .در این مسأله (ی خواب
و بیداری که همسان مردن و زنده شدن است) نشانههای روشنی (از مبدأ و معاد
و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است.
وقتي انسان در خواب است روح قطع عالقه جزئی از بدن میکند ،اگر عمرش
باقی است عالقه اش برمیگردد یعنی بیدار میگردد  ،و اگر اجلش رسیده باشد
قطع عالقه جزئی کلی میگردد.
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لذا وقتی رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم شب می خوابید و سحر بیدار
میشد سر به سجده میگذاشت و میگفت  ( :الحمد هلل الذي احیاني بعد ما اماتني
والیه البعث والنشور  ،الحمد هلل الذي رد علي روحي العبده واحمده ) 80شکر
خدائی را که مرا زنده کرد پس از اینکه میرانید و بسوی او بازگشت میباشد.
لقمان حکیم میگوید  :تعجب میکنم از کسی که قیامت را منکر است و حال آنکه
می خوابید و بیدار میشود

حدیثي از امام سجاد علیه السالم كه قبال ذکر شد  .عجب از کسی که منکر
قیامت است و نشاه اولی را و اوضاع دنیا را مشاهده کرده و العجب کل العجب
از کسیکه آخرت را باور دارد در حالی که بدنیا که دار فریب است سرگرم
است(و هو یشتغل بدار الغرور ).
قسمتی از حدیث جمله دوم بعنوان موعظه -العجب کل العجب ممن صدق
االخره....و هو یشتغل بدار الغرور عجیب تمام عجب از کسی که ایمان باخرت
دارد و میگوید "اشهد ان الموت حق والبعث حق  ....اتومن حقا " .آیا اینها را
راستی باور داری پس چرا این طوری باین زندگانی دو روزه دنیا دل بسته ای
،و تمام هم وغمت برای دنیاست؟؟
حدیث از رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود(:الدنیا دار من ال دار له ) دنیا
خانه بی خانمانها  ،و ثروت بی عقل هاست  .آنها که برای آخرتشان جائی تهیه
ندیده اند و ثروتی نیندوخته اند دنیا برای آنها تمام همت است اما مومن بزرگتر
از آن است که همش صرف دنیا گردد
شیخ بهائی نقل فرمود یکنفر خدمت امام حسن مجتبی علیه السالم آمد عرض
کرد چه شده که ما از مرگ بدمان میآید؟؟ فرمود  ( :لقد عمرتم دنیاکم ،وال احد
یحب ان یترک الدار العامره ویذهب الی دار الخراب ) شما دنیایتان را آباد
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کردید .یعنی هیچکس دوست ندارد از آبادی به خرابی برود .اگر کسی آخرتش
آباد کرده باشد مشتاق مرگ است .یسلم الروح شوقا الهل البیت (ع)

مژده به شیعیان
یکی از اصحاب امام صادق علیه السالم شکایت حالش را با امام کرد و گفت ما
از مرگ ترسناکیم چطوری میمیریم ؟؟ حضرت باو مژده داد و فرمود وقتی
ملک الموت برای گرفتن جان شیعیان ما میآید باو میگوید (انظر فوقک ) نگاه
به باالی سرت بکن  .انوار مطهره و طیبه محمد صلی هللا علیه و آله و سلم و
علی علیه السالم و فاطمه علیها السالم و حسن علیه السالم و حسین علیه السالم
را مشاهده و بوی طیبه آنها را استشمام می کند و آرزو میکند زودتر جانش
گرفته شود و بجوار ایشان برسد .اری کسیکه با ائمه اطهار و اهل بیت سر کار
داشت  ،کسیکه با حسین علیه السالم سر و کار داشت  ،یک عمر در خانه
اهلبیت را رها نمیکرد ،ایشان هم در سختیهایش او را رها نخواهد کرد .

دلیل پنجم معاد
أَفَ َرأَ ْیت ُ ْم َما تَحْ ُرثُونَ [ ]63آیا چیزى را كه مىكارید دیدهاید؟
عونَهُ أَ ْم نَحْ نُ َّ
الز ِارعُونَ [ ]64آیا شما مىرویانیدش یا ما رویانندهایم؟
أَأَ ْنت ُ ْم ت َْز َر ُ
طا ًما فَ َ
لَ ْو نَشَا ُء لَ َج َع ْلنَاهُ ُح َ
ظ ْلت ُ ْم تَفَ َّك ُهونَ [ ]65اگر مىخواستیم خاشاكش مىساختیم
تا در شگفت بمانید.
إِنَّا لَ ُم ْغ َر ُمونَ [ ]66گویند :ما ثروت بر باد دادگانیم؛
َب ْل نَحْ نُ َمحْ ُرو ُمونَ [ ]67ما بىنصیب ماندگانیم.
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" أفرأیتم ماتحرثون  63أأنتم تزرعونه ام أنتم الزارعون  64لو نشاء لجعلناه
حطاما فظلتم فیه تفكهون  65إنا لمغرمون  66بل نحن محرومون 67
آیا شما در باره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید .ای بزرگرها  ،و ای کشاورزها
پیش چشم شما است تخمی که در زمین میکارید .آیا شما ان را می رویانید.
رشدش میدهید وسبزش میکنید بارورش میکنید؟ .یا ما می رویانیم؟.

حرکت دانه در جوف زمین
یک دانه ده تا ،صدتا هزار برابرش میکند .یک دانه هندوانه وخربزه هزاران
دانه پس میدهد .آیا این کار خودت است ؟ هرکس میداند کار خودش نیست.
ممکن است گفته شود طبیعت زمین اقتضا دارد این را  ،این هم دروغ است
زیرا طبیعت زمین این خاصیت را دارد که هرچه را باو سپردند  ،آنرا بشکل
خودش در میآورد .می بینی مرده -میت پس از گذشتن سالیان چندی بصورت
او در میآید .بنابراین طبع اولیه خاک که خدا اینطور قرار داده ،باید دانه را فاسد
و بصورت خاک در آورد مثال هسته خرما را که بزمین سپردند می جنبد ،
قسمت میشود نصف آن رو بباال و نصف آن رو به پائین حرکت میکند.

در همین حرکت دانه دقت کنید
خاک ساکن کننده است ! نگهدارنده است ،این حرکت و تقسیم بر خالف طبیعت
خاک است .سئوال  :چه قوه روحانی همراه این دانه بوده که در زمین باین
سختی ،در این حبس بحرکت در آمد نیروئی و قوه ای که این دانه دارد گاهی
سنگ را بحرکت در میآورد.
جواب  :شکی نیست که هر متحرکی را محرکی است و هر جنبده ای را جنباننده
ای است .یکی از اسماء الهی فالق است یعنی شکافنده است ( .یافالق الحب
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والنوی ) ای خدائی که شکافنده دانه هستی .شکافتن دانه نیمی ساقه ،و برگ رو
به باال  ،و نیمی رو به پائین و ریشه مي شود.
مثال  -هسته خرما که مثال زدیم با سنگ یا آهن بسختی خورد میشود  .این چه
نیروئی است که بسادگی در زیر خاک آنرا نصف میکند

دو حرکت متضاد
تعجب آور که دو حرکت متضاد رو بباال  ،و پائین شگفت آور است طبیعت
جز حرکت واحد را نمی پذیرد ،از این گذشته طبیعت میل بسفل وهبوط دارد،
نه صعود و باال رفتن .
نیروئی که خدا بهمین دانه داده است که تحت شرائط معین تولید مثل میکند ،از
یک دانه چندین دانه ایجاد میکند در بعضی مزارع ایران دیده شده ،در یکی از
شهرستانهای جنوب ایران در بعض مزارع بوته های گندمی بسیار بلند و پر
خوشه دیده شد که گاه یک بوته حدود چهار هزار دانه گندم وجود داشت لذا
زارع خدا است نه غیر خدا "اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون "
حدیث از رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود :کسی نگوید من زارعم بلکه
بگوید حارث هستم زارع خدا است و بس  .هرچند گفته اند زارع به دهقان و
کشاورز باعتبار مقدماتش که حرث یعنی دانه کاشتن مانعی ندارد  ،مکروه است
به کشاورز زارع گفته شود .
طا ًما فَ َ
لَ ْو نَشَا ُء لَ َج َع ْلنَاهُ ُح َ
ظ ْلت ُ ْم تَفَ َّك ُهونَ []65
اگر مىخواستیم خاشاكش مىساختیم تا در شگفت بمانید.

اگر بخواهیم آنرا در اثر معصیت و استحقاق صاحب زرع ،حطام قرار میدهیم
یعنی گیاه خرد شده ،در هم شکسته شده یا گاهی بی ثمر مثل زراعت سم زده
که بکلی از استفاده ساقط میشود .آفات ملخ ،آفات درختان  ،عدم رویش دانه ،
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یا گوشه اي از صاعقه .بطوریکه از مشاهده منظرهء آن حیرت و ندامت فرو
روید
" َف َ
ظ ْلت ُ ْم تَ َف َّك ُهونَ " شما دورهم می نشینید و ناله سر میدهید (.تعجب و حیرت)
همانا ما غرامت کشیده شدیم "انا لمغرمون" غرامت کردیم  ،ضرر کردیم  .چند
ماه زحمت کشیدیم ،شخم زدیم ،آبیاری کردیم و ...همه ضایع شد .
"بل نحن محرومون " بلکه ما بی بهره هستیم ،ما آرزوی رزق بهره ای نداریم
شکی نیست که گناه و ظلم در زراعت تاثیر میکند .تجربه هم نشان داده

زراعت عمل صالح
مثل زارع معنوی ،و عمل صالح ،اگر کسی در زمین دلش تخم عمل صالح
بکارد  ،در صورتیکه خار و خاشاک گناه را دور کند ،آفتاب عنایت رشدش
میدهد ،و گرنه تیرگی گناه آنرا محو میکند.
حدیث از امام صادق علیه السالم مرویست که :اگر میخواهی زراعتت خراب
نشود و آفات سماوی وارضی بان نرسد هنگام پاشیدن تخم_بذر زراعت را در
دست بگیر و سه مرتبه این آیات را بخوان ،بعد سه مرتبه صلوات _اللهم انت
الزارع .
در زراعت معنوی هم همین است هنگام نماز هم نخست میگوئی "اعوذ باهلل من
الشیطان الرجیم .ربنا علیک توکلنا والیک انبنا و الیک المصیر" من عمل بی
سر و تهي انجام میدهم صورتش با من و ترتیب اثر دادن به آن و حقیقتش با
تواست.
دلیل ششم معاد
أَفَ َرأَ ْیت ُ ُم ْال َما َء الَّذِي تَ ْش َربُونَ [ ]68آیا آبى را كه مىنوشید دیدهاید؟
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أَأَ ْنت ُ ْم أَ ْنزَ ْلت ُ ُموهُ ِمنَ ْال ُم ْز ِن أَ ْم نَحْ نُ ْال ُم ْن ِزلُونَ [ ]69آیا شما آن را از ابر فرو
مىفرستید یا ما فرو فرستندهایم؟
لَ ْو نَشَا ُء َج َع ْلنَاهُ أ ُ َجا ًجا فَلَ ْو َال تَ ْش ُك ُرونَ [ ]70اگر مىخواستیم آن را تلخ مىگردانیدیم
پس چرا سپاس نمىگویید؟.

آب گوارا و پر برکت
"افرأیتم الماء الذي تشربون ،اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون  ،لو نشاء
لجعلناه اجاجا فلو ال تشكرون "
"مزن"  -ابر سفید  ،چون آب خیلی شیرین  .آیا به آبی که می نوشید اندیشیده
اید؟ آیا دیدید در آن دقت وتوجه نمودید؟ آیا شما آنرا از ابر (دانه دانه) فرو می
فرستید یا ما فرو می فرستیم ؟ از شواهد قدرت الهی آب باران است گوارا و
شرین ،خصوصا در جزیره العرب که چشمه های آب کم بلکه نایاب است .و
آب آشامیدنی آنها آب باران بود.
حدیث از امام صادق علیه السالم میفرماید  ( :نگاه کن ابر چگونه قرار گرفته
که قطره قطره می بارد .که بدون زحمت و صدمه زراعتها آبیاری شوند -نه
یک مرتبه و سیل آسا -اگر رگبار ببارد سیل جاری میشود چه رسد یک دفعه
ببارد.
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ابر مسخر قدرت خدا
"ام نحن المنزلون " شما فرو فرستادید یا مائیم فرستنده باران؟ بدون شک ابرها
مسخر امر خداوند است ،مکرر دیده اید ابرهای کوه پیکر از باالی سر ما رد
میشود و نمی بارد ،خدا میداند مامور کدام منطقه هستند و گاهی ابری از دور
میآید و می بارد .
"لو نشاء جعلناه اجاجا " مالح و تلخ
اگر خواستیم آنرا شور و تلخش میکردیم (میکنیم) .همین آب گوارا و شیرین را
ناگوارا و شور میکنیم" .فلو ال تشکرون " چرا شکر گزاری نمی کنید ؟؟ آب
شیرین و گوارا میخوری و گناه می کنی بجای شکر گذاری.

آب نیل بر فرعونیان ناگوار شد
اگر بخواهیم آب شیرین را تلخ می کنیم .همانطور که آب نیل را بر فرعونیان
خون کرد ،تا فرعونیان برمیداشتند خون میشد .از عطش ناله میکردند از بنی
اسرائیلیان میخواستند که انها برایشان آب بیاورند تا در دست بنی اسرائیلیان بود
آب بود همین که بدست فرعونیان میرسد خون میشد .لذا بناچار خدمت حضرت
موسی علیه السالم آمدند و از او خواستند که بال را از آنها دور کند ،ولی باز
ایمان نیاوردند .انسان ضعیف مقهور ارادهء پروردگار .در سوره اْلنعام مي
خوانیم :
یر
َوه َُو ْالقَاه ُِر فَ ْوقَ ِعبَا ِد ِه َوه َُو ْال َح ِكی ُم ْال َخبِ ُ
و اوست قاهرى باالتر از همه بندگان خویش و دانا و آگاه است.
آنوقت اینقدر وقح و بی حیا که از مهلت دادن خدا سوء استفاده مینماید حاال که
او را به عقوبت گناه نگرفته گردن کلفتی میکند "ولک الحمد علی حلمک بعد
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علمک وعلی عفوک بعد قدرتک " سپاس خدا بر حلم وبرد باریت و از اینکه
دانستی (گناه) وعفو کردی در صورتیکه قدرت انتقام داشتی.
میتوانستی انتقام بگیری  .راستی شکر نعمت مهلت دادن خدا را فراموش نکنید،
با اینکه هر لحظه سزاواریم از ما انتقام بگیرد ( .خیرک الینا نازل و شرنا الیک
صاعد ) خیر تو بر ما نازل است ولي ما با اعمال بد خود نافرماني مي كنیم .
امام علی علیه السالم هنگام نزول باران ،سر مبارکشان را برهنه میکردند و
آب باران به سر و صورت میزدند و دست بر سر و صورت میکشید ومی
فرمود( :.این باران رحمت الهی است و در آن شفا است ) "فلو ال تشکرون "
چرا شکر نمی کنید از نعمت باران .آب گوارا و عذب و شیرین.
انسان غافل یا جاهلی بگوید آب باران برای عربستان الزم است ولی ما که
(ایران) چشمه و چاه داریم ،نمی داند که اگر خدا بخواهد چشمه و چاه را هم
می خشکاند ،یا آب چشمه را شور و تلخ میکند.
در سوره الملك مي فرماید:
ین []30
قُ ْل أَ َرأَ ْیت ُ ْم إِ ْن أَ ْ
صبَ َح َما ُؤ ُك ْم غ َْو ًرا فَ َم ْن یَأْتِی ُك ْم بِ َماءٍ َم ِع ٍ
بگو :اگر آبتان در زمین فرو رود ،چه كسى شما را آب روان خواهد داد؟
اگر خدا بخواهد آب چشمه را هم می خشکاند ،چشم باز است نمی بیند چه رسد
که آب چشمه ها و چاه را .قصه آن جاهل که گفت اگر باران نیاید چاه حفر می
کنیم و صبح که بیدار شد آب چشمانش خشک شده بود  .أري قدرت خدا اگر
بخواهد آب چشم را خشک میکند .الحمدهلل .
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جلسة نهم
دلیل هفتم بر معاد
ش َج َرتَ َها أَ ْم نَحْ نُ ال ُمن ِشؤُونَ ()72نَحْ نُ
ورونَ ()71أَأَنت ُ ْم أَنشَأْت ُ ْم َ
ار ال ِتي ت ُ ُ
أَفَ َرأَ ْیت ُ ُم النَّ َ
عا لل ُم ْقوینَ (»)73
َجعَلنَاهَا تَ ْذ ِك َرة ً و َمتَا ً
[آیا آن آتشي را كه برميافروزید مالحظه كردهاید؟* آیا شما (چوب) درخت آن
را پدیدار كردهاید یا ما پدیدآورندهایم؟* ما آن را (مایه) عبرت و(وسیله) استفاده
براي بیابانگردان قرار دادهایم]

هفتمین دلیل قدرت خدا
" أفرأیتم النار التي تورون "
آیا دیدید آتشی را که روشن می کنید
از جمله آیات عظیم الهی که گواه بر کمال قدرتش میباشد و لذا میتواند مردگان
را زنده کند دوباره  .پس شاهد معاد است ،ایجاد آتش از چیزی که مرطوب
است(آب دارد)

درخت مرغ و عفار
در عربستان آتش را از درخت مرغ و عفار میگرفتند این دو درخت بحد زیادی
در عربستان است  .این دو درخت نر و ماده و همیشه سپز و خرم هستند ،اگر
چوبی از درخت مرغ و چوبی از درخت عفار برهم بزنند آتش و شعله ور
میشود مانند سنگ چخماق  ،از اتش آن برای روشن کردن استفاده میکنند .
از این دو درخت سبز که میانشان آب است آتش میجهد(بیرون میآید ) ،البته همه
درختان آتش دارند .و همه چوب درختان میسوزد ،و قدرت خدا در جمع بین
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آب و آتش یعنی میان اضداد الفت انداخته اما در خصوص این دو درخت آیت
عجیبیست که با برخورد بایکدیگر آتش از آن برمیخیزد .

نمونه دیگر
درخت زیتون سبز  ،و دارای آب است اگر آنرا فشار دهند آب از آن خارج می
شود اما روغن آن آتش زا و موجب آتش افروزی است .وقتی آن را گرم کنند
سوزش روشنائی دارد .قدرت نمائی خدا است که آتش را در آن درخت مرطوب
نگهداشته است .قدرت نمائی در این است که در بعضي اجسام آتش و آب موجود
است ،بدون اینکه مغلوب دیگر گردند(مزاحم به هم شوند).
در سوره یس از دو درخت آتش زا یاد کرده و آنرا از ایات خدا میداند و آیت
قدرتش بر معاد می شمارد  ،مي فرماید ":الذي جعل لكم من الشجر االخضر
نارا فاذا انتم منه توقدون " آن کسی که از درخت سبز آتش را قرار داد که شما
روشن کنید ایجاد ،و هم میفرماید "اانتم انشاتم شجرها ام نحن المنشؤن " آیا شما
این درخت را ایجاد کردید یا ما ؟؟ غیر از اینکه استفاده ای که انسان در دنیا
از این درخت آتش زا میکند و احتیاجات خود را فراهم میکند-اما عمده اینست
که تذکره باشد.
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براي یاد اوري
عا لل ُم ْقوینَ (»)73
نَحْ نُ َجعَلنَاهَا تَ ْذ ِك َرة ً و َمتَا ً
ما این درخت را سبب یاد آوری قرار دادیم
 )1ای مردم بدانید مامیتوانیم از میان آب آتش بیرون بیاوریم ،دیگر آنکه یاد
آور باشید که میتوانیم دوباره شما را زنده کنیم.
 )2یاد آور باشید برای آن آتش اصلی که در جهنم است  .این آتش خیر و اسباب
نفع دنیوی است نفع اصلی این است از این آتش بآتش اصلی که از قهر و غضب
خدا برخاسته است پی ببرید.

مقایسه آتش دنیا با اخرت
این آتش در تحت هزارها حجاب است و مجاور کثافات این طور می سوزاند .
جرقه ای که فورا خاموش میشود روی دستتان بیفتد فریادتان بلند میشود  .و
اثرش تا مدتی می ماند .این آتش مرکب و کثیف چنین است .وای از آتشی که
بسیط و لطیف و اصل آتش است .غرض تذکر است.

شب معراج و مالک جهنم
حدیثی از رسول خدا صلی هللا علیه وآله و سلم فرمود در لیله المعراج هر ملکی
که بمن رسید خندان بود  ،به ملکی رسیدم که عبوس و گرفته بود و بر روی
من نخدید .از جبرئیل پرسیدم او کیست گفت او مالک جهنم است ،از وقتی که
آفریده شده تاکنون همین طور است بر روی کسی نخندیده است  .پیغمبر (ص)
فرمود به جبرئیل گفتم بگو سرپوش جهنم را بردارد .
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فرمود گوشه ای از سرپوش جهنم را عقب زدند دیدم شراره آن رو به باال فوران
زد  .بطوریکه ترسیدم مرا هم فرا گیرد .گفتم آنرا بگیرید سرش را بگزارید.
پیغمبر(ص) میگفت و گریه میکرد .آنگاه فرمود  ،این آتش دنیا هفتاد مرتبه از
آن نازلتر است " .نحن جعلناها تذکره " ما این آتش را اسباب یاد آوری آخرت
قرار دادیم .خدا کند شخص عبرت بگیرد.
در حاالت امام جواد علیه السالم ذکر فرمودهاند که یک روز در سفره حضرت
ظرف آبگوشتی گذاشته بودند .خیلی گرم بود حضرت دست بآن زدند دید جوش
است فرمود ( اعوذ باهلل من النار) یعنی من که طاقت این گرمی و حرارت را
ندارم  ،چگونه تاب آتش جهنم را دارم .
در دعای کمیل مي خوانیم ( :وهذا ما ال تقوم له السماوات واْلرض فكیف لي
وانا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر  ) ....در دعای کمیل بما تعلیم میدهد  .این
آتش دوزخ چیزیست که آسمانها و زمین تاب مقاومت در برابر آنرا ندارند ،پس
با من چه می کند -و حال آنکه من بندهء ضعیف ناتوان و ذلیل و بی مقدار و
نیازمند توام .

دعا بعد از نماز شب در سحرها
بعد از نماز شب از امام سجاد علیه السالم است كه فرمود( :اعوذ بک من نار
نورها ظلمه ) خدایا بتو پناه می برم بتو از آتشی که روشنائیش تاریکی است
اشاره به اینست که این آتش غیر آن آتش دنیاست كه روشنائی دارد ،ولی آتش
اخرت می سوزاند تاریک است و تاریکی آور است .در روایت است ،آتش جهنم
را هزار سال دمیدند تا سفید شد .هزار سال قرمز شد و هزار سال دیگر دمیدند
تا سیاه شده و فعال آتش جهنم سیاه است
در جمله ای از صحیفه مي خوانیم ( ومن نار یاکل بعضها بعضا ) خدایا بتو پناه
می برم از آتشی که برخی از آن برخ دیگر را میخورد " ومن نار تذر العظام
رمیما ،ومن نار ال تبقی علی من تضرع الیها " و از آتشی که استخوانها را
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میپوساند و از بین میبرد ( واعوذ بک من عقاربها الفاغره افواهها و حیاتها
الصالقه باانیابها ) خدایا بتو پناه میبرم از عقربها و مارها که با نیش های زهری
خود جهنمیان را میگزند
نحن جعلناها تذکره و متاعا للمقوین،73 ،فسبح باسم ربک العظیم 7۴
ما آنرا وسیله یاد آوری (برای همگان ) و وسیله زندگی برای مسافران قرار
دادیم  ،حال که چنین است  .به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (او را پاک و
منزه بشمار ) .

نیروی حیات از كجا افاضه مي شود؟
طنطاوی دانشمند مصری از قول یکی از دانشمندان امریکائی بعد از تحقیقات
زیاد نقل میکند چیزی که بشر را کامال خاضع میکند حیات است از کجا افاضه
میشود  .یعنی هر چیزی ممکن است بوسیله علوم فیزیک و شیمی ،تجربه و
ترکیب کرد و ایجاد نمود ولی حیات از کجا افاضه میشود؟ بذری که میکاری
کاشته میشود یکدفعه بحرکت در میآید حیات نباتی پیدا میکند .هیچ علت مادی
برآن تصور نمیشود لذا اهل تحصل در برابر مسئله حیات تسلیم میشوند-وباید
هم بشوند-
قرآن مجید در سوره حج  73میفرماید ( :ان الذین تدعون من دون هللا لن یخلقوا
ذبابا ولو اجتمعوا له ) اگر همه کسانی را که جز خدا می خوانید باهم جمع شوند
نتوانند پشه ای را بیافریند پس حاال که این است ما دو درخت مرخ وعفار را
اسباب یاد آوری قرار دادیم که آثار عجیب حیات از آن دو مشاهده میشود .
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چند تذکره
1ـ تذکره به جمع تضاد در این دو درخت  ،طبیعت اتش صعود است به باال ،
طبیعت آب رو به هبوط رو بپائین  ،آنگاه خداوند این دو آتش و آب را در این
چوب نگاه داشته .در صورتیکه آتش میخواهد رو بباال فرار کند و آب رو بپائین
آید.
 -2دیگر آنکه هر دو در مقام تدافع هستند یعنی آب آتش را از بین می برد ،و
آتش آب را بخار میکند و از بین می برد اما دست قدرت هر دو را نگهداشته
باهم یکجا قرار میگیرند آب سرد و تر را با آتش گرم و خشک را باهم نگهداشته
است.
نور و ظلمت
 -3آتش لطیف و نورانی است و آب کثیف ظلمانی است نور و ظلمت را باهم
جمع کرده .
 -۴خداوند چیزی واگذار نگذاشته-حتی برای مسافرین که در بیابان که احتیاج
بآتش دارند وسیله قرار داده
 -۵یکی از مفسرین بیان مي دارد ،تذکره و یاد آور از آتش ،شیطان است شیطان
که گفت "خلقتنی من نار و خلقته من طین " یعنی آتش بهتر است پس علو و کبر
ورزید و رانده شده این درگاه شد  .با یادآور آتش یاد شیطان بیفتد که دیگر علو
نکند و کبر نورزد.
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شعله ور شدن آتش غضب و حرص
 -۶همچنین آتش نفس وقتی هیجان می کند در حال خشم بدن گرم میشود  ،چشمها
سرخ میگردد هیجان حرص و غیر را متذکر شو که اگر آنها را مهار نکنی
چون آتش خارجی تو را میسوزاند
"متاعا للمقوین " برای استفاده کسانیکه در بیابانها حرکت میکنند بیابانگردها.
پس دو منفعت دنیوی در سرما از گرمی و در تاریکی از روشنائی ،و منفعت
اخروی تذکر برای قیامت ،معاد و آتش جهنم و قدرت خدا.

پس تسبیح کنید خدا را
سبِّحْ بِاس ِْم َربِّكَ ْالعَ ِظ ِیم [ ]74به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوى.
فَ َ
غرض اصلی برای آخرت است و استفاده دو روزه دنیا بالتبع است لذا فرمود
ما درخت آتش زا را برای تذکره و یاد آوری که منفعت اخروی باشد ضمنا،
بهره ای هم برای زندگی دو روزه دنیا است حاال که این است خلقت خود را
دانستید از نطفه  ،و بعد پیدایش باران از ابر و آتش افروزی از درخت تر ،حاال
که قدرت خداوند را دانستی پس تسبیح کن بنام پروردگارت را.
" فسبح بحمد ربک العظیم"
ف =فسبح  ،یعنی بعد از شناسائی خداوند و افعال و حکمتش پس خداوند سزاوار
تسبیح است و بس  .سبحان ربی العظیم و بحمده  ،سبحان الذی خلق السماوات
واالرض ،سبحان الذی سخر الشمس والقمر.
نتیجه دستگاه آفرینش همین است که در مؤمن معرفتی پیدا شود و قدرت و
حکمت خدا را در یابد ،و بگوید سبحان هللا  .البته خودش بزرگ میشود و بهره
میبرد.
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وقت نزول این آیه رسول خدا (ص) فرمودند :سبحان هللا العظیم و بحمده را (در
رکوع) و سبحان ربی االعلی و بحمده را (در سجود) قرار دهید.

تسبیح کشاورز بزرگتر از ملک سلیمان
نقل میکنند :وقتی سلیمان بر بساطش بود و باد بساط را حرکت میداد کشاورزی
که نگاه به باال کرد بساط را دید ،وقتی چشمش به بساط عجیب سلیمان افتاد از
روی تعجب و شگفتی گفت سبحان هللا خداوند به پسر داوود چه ملک عجیبی
داده است.
باد صدایش را بگوش سلیمان رسانید ،سلیمان دستور داد بساط را پائین آورده
و نزد برزگر فرو آورد فرمود یک سبحان هللا که خدا قبول فرماید بهتر از این
ملک است که خدا بمن داده است.
یک بار تسبیح ده درخت در بهشت فضل و اجر برای تسبیح حقیقی است ،نه
مجرد قلقله لسان  .در حدیثي از امیر المؤمنین علیه السالم فرمود :کسی که
سبحان هللا بگوید همه مالئکه بر او صلوات میفرستند مهم فهمیدن تسبیح است.
خدا کند یک بار تسبیح حقیقی گفته باشیم این مقام برای تسبیح حقیقی است و تو
انتطار نداشته باشي با یک گفتن سبحان هللا همه مالئکه بر تو صلوات بفرستند.

معني تسبیح پروردگار
معنی تسبیح از زبان امیر المؤمنین علیه السالم :
مردی نزد عمر رفت و معنی تسبیح را پرسید .او را عمر به نزد حضرت علی
علیه السالم فرستاد حضرت فرمود" :تعظیم جالل هللا و تنزیهه عما ال یلیق به"
سبحان هللا برای بزرگ داشت رب العالمین است .سلطان ظاهری را چگونه
احترام میکنی خاک بر سر بنده ای که سلطان ظاهری را تعظیم کند ولي سلطان
حقیقی رب العالمین را کمتر از سلطان ظاهری .
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سبحان هللا بمعنی پاک دانستن خدا را از اینکه خالف حکمتی از او سرزند پاک
بداند و از اینکه لغوی در کارش باشد خواه از حکمت کارش سر در بیاوری یا
نه پاک است .و از اینکه ظلمی از او سرزند هرکاری کند عین صالح است
کسی که بزبان سبحان هللا بگوید و اعتراض بکار خدا کند مثال در مرگ فرزند
اعتراض کند او سبحان هللا حقیقی نگفته ،خدا را منزه و پاک نداشته که از اینکه
کار بیهوده کند الزمه اعتقاد به تسبیح -رضا و تسلیم است رازش هم معلوم
است ،حاال ملک سلیمان کجا است؟؟ اما تسبیح آن مؤمن ثابت و نورش موجود
است.
لذا در قرآن مکرر امر به تسبیح نموده و نیز در روایات مانند  :تسبیحات
حضرت زهرا سالم هللا علیها " :هللا اکبر ،سبحان هللا ،الحمدهلل" اگر کسی وقتی
به رختخواب برود تسبیح کند ،شامل آیه ".یا ایها الذین امنوا اذکروا هللا ذکرا
کثیرا" است.

آثار عجیبه للتسبیحات االربع فی تعقیبات الصاله
"سبحان هللا ،و الحمدهلل ،وال اله اال هللا ،وهللا اکبر" خداوند دفع میکند از او 70
بال اهونها الفقر .و اگر کسی مداومت بر آن كند خدا حفظ میکند او را از حرق،
و غرق و الهدم  .و "انجاه هللا من عاقبه السوء و من میته السوء" و خداوند او
را از سوء عاقبت و مردن بد نجات مي دهد.
حدیثي از رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم" :خمس مااثقلهن فی المیزان"،
(پنج چیز در میزان حسنات سنگینی می کند) " :سبحان هللا و الحمد هلل و ال اله
اال هللا و هللا اکبر" البته تسبیح حقیقی .
در حدیث امده -روزهای کوتاه زمستان روزه و شبهای بلند عبادت ،اگر نتوانی
ان لم تصوموا و تنفقوا فی سبیل هللا فعلیکم بالتسبیح (اگر نتوانی روزه بگیری و
انفاق کنید در راه خدا بر شما باد تسبیح .
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شیخ شوشتری بیاني دارد :ای مؤمن آیا در عمرت یک ال اله اال هللا درست گفته
ای یا نه ؟ و شرح میدهد  ،کمتر کسی ال اله اال هللا حقیقی گفته اند نوعا مردمان
پول پرست ،شهوت پرست ،مقام پرست ،هستند کمتر کسی است که راستی
معبود خدای واحد احد باشد.
آیت هللا دستغیب میگوید :آیا شما یک سبحان هللا حقیقی گفتی؟ اگر سبحان هللا
حقیقی است پس توکلت کو  ،وقتی توکلت به حسابت در بانک ،به قدرت ،یا به
خدا ببین دلخوشیت به چیست ؟ .سبحان هللا یعنی خدا پاک است از اینکه هیچگونه
عجزی باو راه یابد اگر امتحان پیش آید معلوم میشود یک عمر دروغ بود  .در
دعای کمیل مي خوانیم ( وال تفضحنی بخفی مااطلعت علیه من سری ) خدایا
بانچه از درونم آگاهی مرا رسوا نفرما خدا دروغ و مجاز را خوب میداند ولی
به لطفش می پوشاند .

دلخوشی غالم به دارائی موالیش
الزمه سبحان هللا ،پرهیز از هر انواع شرک است  .بیم و امیدش تنها بخدا و
تکیه اش منحصر باوست ،آری اگر از روی صدق و اخالص یک مرتبه
سبحان هللا بگوید درختهای بهشتی غرس میشود و همه مالئکه براو درود
میفرستند .
الحمدهلل.
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جلسة دهم
قسمي بسیار بزرگ
فال أقسم بمواقع النجوم(  )75وانه لقسم لو تعلمون عظیم( )76انه لقران كریم
( )77في كتاب مكنون ()78ال یمسه اال المطهرون ()79تنزیل من رب
العالمین()80افبهذا الحدیث أنتم مدهنون )81وتجعلون رزقكم انكم تكذبون()82
قسم به جایگاه ستارگان و محل طلوع و غروب آنها  7۵واین قسمی است بسیار
بزرگ اگر بدانید  7۶که آن قرآن کریمی است  77که در کتاب محفوظ جای
دارد  78و جز پاکان نمی توانند آنرا لمس کنند  79این چیزی است که از سوی
پروردگار عالمیان نازل شده  80آیا این سخن را ( افبهذا الحدیث ) این قرآن را
با این اوصاف که گفته شد سست و کوچک می شمارید  81به جای شکر
روزیهائی که به شما داده شده آن را تکذیب میکنید 83

اهمیت قرأن كریم
در تعقیب بحثهای فراوانی که در باره آیات قبل با ذکر هفت دلیل برای معاد و
قیامت ،حاال در این آیات سخن از اهمیت قرآن مجید است  .چرا که مسئله مبداء
و معاد مسئله نبوت  ،و نزول قرآن از با اهمیت ترین ارکان اعتقادی است؛
تعیین میشود .كه بسیار دقیق و حساب شده است .
بعالوه در قرآن مجید آیات فراوانی در باره مبداء و معاد نازل و بحثهای عمیقی
دارد  .و نیز تحکیم پایه های آن  ،قرآن تحکیم این دو اصل محسوب میشود .

148

قسم به جایگاه ستارگان
" فال اقسم بمواقع النجوم "
اول – با یک قسم عظیم سخن را شروع کرده  ،قسم به جایگاه ستارگان و محل
طلوع و غروب آنها.
"ال" در اینجا بمعنی نفی نیست بلکه زائده و برای تاکید است مانند" :ال اقسم
بیوم القیامه "و ال اقسم بالنفس اللوامه " قسم بروز قیامت و نفس لوامه  ،و قسم
به پروردگار مشرقها و مغربها و شفق و مانند آن آمده است
براي مواقع النجوم تفسیر های متعددی ذکر شده
-1جایگاه ستارگان ومدارات و مسیر آنها
 -2دیگر منظور محل طلوع و غروب آنها
-3دیگر منظور سقوط ستارگان در آستانه قیامت ،و تفاسیر دیگر
تفسیر اول مناسب تر است چرا که هنگام نزول این آیات غالب مردم اهمیت این
قسم را نمی دانستند .امروز برای ما روشن شده که ستارگان آسمان هرکدام
جایگاه مشخصی دارد و مسیر و مدار آنها طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین مي
شود  ،بسیار دقیق و حساب شده است.
و سرعت سیر و حرکت هرکدام از آنها با برنامهء معینی انجام می پذیرد ،طبق
گواهی دانشمندان تنها در کهکشان ما حدود یک هزار میلیون ستاره وجود دارد،
و در جهان کهکشانهای زیادی است که هرکدام مسیر خاصی دارد  .پس به
اهمیت این قسم قرآن آشناتر میشویم.
دانشمندان فلکی معتقدند این ستارگان که از میلیاردها متجاوزند که قسمتی از
آنها را با چشم غیر مسلح  ،برخی را با چشم مسلح (تلسکوب )  ،برخی را حتی
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با چشم مسلح هم نمی توان دید همه اینها در مدار مخصوص خود شناورند .با
توجه باین اکتشافات از وضع ستارگان اهمیت سوگند باال روشنتر میگردد .

رازي از عظمت قران
به همین دلیل میفرماید" :وانه لقسم لو تعلمون عظیم " این سوگندی بسیار بزرگ
است "لو تعلمون " (اگر بدانید) بخوبی گواهی میدهید که  ،علم و دانش آنرا و
این حقیقت را بطور کامل درک نمی کردند و از اعجاز علمی قرآن است .که
در زمانی که مردم خیال میکردند ستارگان میخهای نقره ای هستند .که بر سقف
آسمان کوبیده شده اند ،چنین كالمي در عصر جاهلیت از فردی بی سواد بیان
مي شود.
حاال ببینیم این قسم عظیم برای چه منظوری ذکر شده است.
در آیه بعد پرده از راز آن بر میدارد آنچه محمد صلی هللا علیه و آله و سلم
آورده قرآن کریم است "انه لقران کریم " این وحی آسمانی است "کریم" بمعنی
احسان و انعام  ،اشاره به محاسن بزرگ است زیبائیهای ظاهری فصاحت و
بالغت ،محتوی جالب ،آری هم گوینده قرآن کریم و هم خود قرآن ،و هم آورنده
قرآن و هم اهداف قرآن كریم است.

وصف دوم قران
" فی کتاب مکنون " این آیات در کتاب مستوری جای دارد در همان لوح محفوظ
(در علم خدا) که از هرگونه خطا و تغییر و تبدیل محفوظ است کتابی است که
از مبدء سرچشمه گرفته نسخه اصلی آن در آنجاست (ذلک الکتاب ) که محفوظ
است از هر گونه خطا و اشتباه مصون است .
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وصف سوم قران.
در سومین توصیف میفرماید " ال یمسه اال المطهرون " این کتاب را جز پاکان
نمی توانند لمس کنند . ،طهارت ظاهري و باطني دارد .
طهارت ظاهری :مثل  :غسل  ،وضو  ،و طهارت باطنی مانند تزكیه از صفات
ناپسند و سعی در صفای دل و طهارت نفس و طهارت باطن .
ائمه اطهار مصداق حقیقی مطهرون هستند هر قدر پاکی و قداست بیشتر باشد
درک انسان از مفاهیم آن بیشتر است.

طهارت نصف ایمان است
"ال یمسه اال المطهرون " الطهاره نصف االیمان .نجاسات ظاهری غسل  ،آب،
آفتاب است .اما نجاسات باطنی و پاکی از آن ،هر کدام پاک کننده خاصی الزم
دارد.
یکی از نجاسات باطني حقد است؛ و پاک کننده آن بخشیدن مي باشد .و براي
طهارت هر نجاستي پاک کننده ای قرار دارد از جمله  :تکبر ؛ تواضع ،بخل ؛
بخشش  ،غفلت ؛ یاد خدا و ...و تا نجاسات را دور نکنی بجائی نمی رسی و
نماز نماز نمیشود.
موانع تا نگردانی ز خود دور
درون خانه دل نایدت نور
موانع چون در این عالم چهار است
طهارت کردن از آن هم چهار است
نخستین پاکی از احداث و انجاس
دوم از معصیت و از شر وسواس
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سیم پاکی ز اخالق ذمیمه
که با وی هست آدم چون بهیمه
چهارم پاکی سر است از غیر
که اینجا منتهی میگرددت سیر
هر آن کو کرد حاصل این طهارات
شود بی شک سزاوار مناجات
چو ذاتت گشت پاک از اینهمه شيء
نمازت گردد آنکه قره العین

قرآن کالم رب العالمین است ،خدا پاک است و پاکی هر موجودی از پاکی اوست
" .مطهر" یکی از اسماء خدا است .خدا پاک است ،کالمش پاک  ،بر قلب پاک
رسول (ص) نازل شده ،واسطه نیز جبرائیل روح االمین َملک پاک الهی است.
بنابر این هرکس که بخواهد به حقیقت از معانی قران بهره ئی ببرد  ،موقوف
بپاکی و مناسب بودن با قرآن است .و گرنه کسانی که ملوث باشند و آلوده به
کثافات قلبی هستند و حب دنیا دارند از معانی بهره ای نمی برند.
" ال یمسه اال المطهرون "هر کس چشم دلش روشن است از قرآن بیشتر استفاده
میکند  .کوچکترین گناه پرده ای میشود جلو چشم و مانع از ادراک معانی قران.
و قطره اشکی كه از روی پشیمانی بریزید پرده عقب میرود  .اخالص در
عبادت نورانیت را زیاد میکند .

غسل در اشك زدم كه اهل طریقت گویند
پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز
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چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است
بر رخ او نظر از آینه پاک انداز.

وصف چهارم قران.
چهارمین واخرین وصف "تنزیل من رب العالمین " خدائی که مالک و مربی
تمام جهانیان است این قرآن را برای تربیت انسانها بر قلب پاک پیامبرش (ص)
نازل کرده است همان طور که در جهان تکوین مالک و مربی او است در جهان
تشریع هم هرچه هست از ناحیه اوست.

ویژگیهای قرآن
از چهار وصفی که در باره قرآن ذکر شد نتیجه گرفته میشود
 -1عظمت قرآن به خاطر عظمت محتوای آن است .
 -2عظمت قرآن به خاطر عمق معانی محتوای آن است .
 -3عظمت قرآن به خاطر قداستی است که جز پاکان و نیکان به آن راه نمی
یابند.
 _۴عظمت قرآن برای جنبه تربیتی فوق العاده ای که دارد  .چرا ؟؟ چون از
سوی رب العالمین است .
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راز ستارگان
 -1هر ستاره از نصف شب غروب میکند (-البته بنظر ما ولی در حقیقت حرکت
وضعی زمین این طور بما نشان میدهد ).
 -2اول شب ستارگان در طلوعند مشرقها دارند و تا نصف شب ستارگان رو
بصعودند از نیمه شب رو به هبوط ،تا وقت سحر یکی پس از دیگری غروب
می نمایند  ،غروب و طلوع آنها اشاره بر زوال آنها است .احتجاج ابراهیم (ع)
.
 -3ثلث آخر شب وقت سحر که هنگام غروب ستارگان است هنگامی است که
درهای رحمت الهی باز است .و بندگان باید حداکثر استفاده را بکنند .استجابت
دعا چون بارعام است خدا دوست دارد در آن وقت او را یاد کنند.
در حدیث أمده :هرگاه آفتاب را نیافتید از نور ماهتاب استفاده کنید  ،و هرگاه
ماه را نیافتید بر شما باد فرقدین یعنی از دو ستاره بزرگ و نورانی استفاده کنید.
افتاب رسول خدا صلی هللا علیه و آله  ،ماه علی بن ابی طالب علیه السالم و
فرقدین امام حسن و امام حسین علیه السالم هستند.
سپس بعد از کمی تأمل فرمودند  :ایشان (حسنین) و فاطمه علیهم السالم عترت
من هستند و از قرآن جدا نیستند (یک ستاره که غروب کند ستاره دیگری جای
اوست ) تشبیه اهل بیت به نجوم چون نجوم برای هدایت راه  ،و اهل بیت هم
برای هدایت  ،و راه اصلی آخرت را نورانی میکنند مواقع نجوم بدنهایشان ،و
دلهای شیعیان ،قبرهایشان است  .قبر حسین علیه السالم محل تردد مالئکه است
 .در فضیلت زمین کربال ونجف داستانهائی از پناهندگی و توسل حیوانات به
قبور ائمه ذکر شده است.
ث أَ ْنت ُ ْم ُم ْد ِهنُونَ [ ]81آیا این سخن را دروغ مىانگارید؟
أَفَبِ َه َذا ْال َحدِی ِ
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َوتَجْ عَلُونَ ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم ت ُ َك ِ ّذبُونَ [ ]82و نصیب خود را در دروغ انگاشتن آن قرار
مىدهید؟

أیا بهره شما از قران تكذیب است؟
بعد میفرماید" :افبهذا الحدیث انتم مدهنون " آیا این قرآن را با ان اوصافی که
گفته شد سست و کوچک می شمارید؟ نه فقط این بلکه آنرا تکذیب و انکار
میکنید؟ .در حالی که نشانه صدق و حقانیت از آن بخوبی آشکار است ،و در
حالی که باید کالم خدا را با جدیت پذیرفت و بعنوان یک واقعیت بزرگ با آن
رو برو شد .اصوال انسان چیزی را که باور دارد جدی میگیرد و چیزی را که
باور ندارد جدی نمی گیرد پس اگر چیزی را جدی نگرفت دلیل است که آنرا
باور ندارد .
آیه بعد میفرماید :شما به جای اینکه در برابر روزیهای خدا داد (نعمتهای خدا)
مخصوصا نعمت بزرگ قرآن شکر کنید آنرا تکذیب میکنید "وتجعلون رزقکم
انکم تکذبون "  .بهره شما از قرآن تنها تکذیب است این که بجای شکر
روزیهایتان را تکذیب میکنید.
عجب نبود گر از قرآن نصیحت نیست جز نقشی
که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا
الحمدهلل
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جلسة يازدهم
سکرات موت
سوره الواقعة
وم [ ]83پس چرا آنگاه كه جان به گلوگاه رسد،
فَلَ ْو َال ِإ َذا َبلَغَ ِ
ت ْال ُح ْلقُ َ
َوأَ ْنت ُ ْم ِحینَئِ ٍذ تَ ْن ُ
ظ ُرونَ [ ]84و شما در این هنگام مىنگرید ،تكذیب نمىكنید؟
ْص ُرونَ [ ]85ما از شما به او نزدیكتریم ولى
َونَحْ نُ أَ ْق َر ُ
ب ِإلَ ْی ِه ِم ْن ُك ْم َولَ ِك ْن َال تُب ِ
شما نمىبینید.

قرب معنوي و احاطه
*در این آیه اخیر اشاره به قرب معنوی و احاطه و قیومیت است .و امثال این
آیه در کالم هللا مجید بسیار آمده مثل قول تعالی :
ب ِإ َل ْی ِه ِم ْن َح ْب ِل ْال َو ِری ِد
سهُ َونَحْ نُ أَ ْق َر ُ
س ِب ِه نَ ْف ُ
سانَ َونَ ْعلَ ُم َما ت ُ َو ْس ِو ُ
اإل ْن َ
َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
[ ]16ما آدمى را آفریدهایم و از وسوسههاى نفس او آگاه هستیم ،زیرا از رگ
81
گردنش به او نزدیكتریم.
و نیز اشاره به معیت قیومیت دارد آنجا که فرمودهَ :وه َُو َمعَ ُك ْم أَیْنَ َما ُك ْنت ُ ْم َو َّ
َّللاُ
یر [ ]4و هر جا كه باشید همراه شماست .
ص ٌ
بِ َما تَ ْع َملُونَ بَ ِ
بُعد حق تعالی نسبت به موجودات از قبیل قرب و بُعد زمانی و مکانی نیست
بلکه از قبیل قرب و بُعد معنوی است ،و به معنی متعارف مثل قرب به اولیاء
 81ق أیه 16
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هللا یا بُعد از آنها نیز نمی باشد .بلکه قرب به حق تعالی به موجودات معنی
باالتری در بر دارد که فهم نمی کند آن را مگر (راسخون فی العلم).
در احادیث صحیح از معصومین رسیده  :داخل في اْلشیاء ال كدخول شيء و
خارج من اْلشیاء ال كخروج شیيء عن شیي .
اگرچه مفسرین قرب در این آیه را نسبت به محتضر باحاطه علم و قدرت تفسیر
نموده اند ،چون علم و قدرت نیز عین ذات خدای متعال است بازگشت آن نیز
به قرب ذات میشود .و شاید آیه اشاره به این باشد که در آن وقت رحمت و
فضل خدای رحمان شامل حال احتضار است زیرا که او دائم الفضل و کثیر
االحسان است .
خالصه آیه در مقام اعتراض به کسانی است که منکر مبدا و معادند .که شمائیکه
گمان می کنید کار از دست خودتان یا دیگران بر می آید ،انوقتی که روح به
گلوی محتضر می رسد و شما مشاهده می نمایید و قدرت بر عالج ندارید در
آن وقت ما به او نزدیک تریم از شما و نمی فهمید چگونه قبض روح او را می
82
کنیم*.
"فلو ال اذا بلغت الحلقوم "
پس چرا هنگامی که جانها به گلوگاه رسیده کاری از تو بر نمی آید  ،پدر و مادر
و بستگانت در حال احتضار هستند  ،با آن عالقه ای که به آنها داری،
اگر میتوانی و قوه داری جانشان را برگردان  .ولي توانائی باز گرداندن او را
ندارید ،کاری از دستتان ساخته نیست  .ما باو از شما نزدیکتریم ولی شما نمی
بینید .یعني اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید پس او را باز
گردانید اگر راست میگوئید .اگر قیامتی نیست مرده را برگردانید.
غی َْر َمدِینِینَ [ ]86اگر قیامت را باور ندارید،
فَلَ ْو َال ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
 82مخزن العرفان ص  106و 107
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صا ِدقِینَ [ ]87اگر راست مىگویید ،بازش گردانید.
ت َْر ِجعُونَ َها إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َ
و در آیه بعد دوباره استدالل میکند" .مدینین" -از دین بمعنی جزا است مالک
یوم الدین -حاجب روز جزا اگر شما جزا داده نمیشوید یعنی قیامتی نیست پس
نگذارید بمیرد(او را بر گردانید ) اگر شما بنده نیستید ،موال ندارید ،خودسر و
مسئولیتی ندارید کار دست خودتان است.
" ان کنتم صادقین " اگر راست میگوئید در این ادعاهایتان .پس روح محتضر
را بر گردانید ببدنش ونگذارید بمیرد .بله  -موهوم بودن هر نفوذی از هر کس
ساعت مرگ اشکار مي شود.

لطف خدا در گرفتن جان
جان از پا ها گرفته میشود بباال تا میرسد به حنجره .بعضی از مفسرین نکته
ل طیفی دارند ،میفرمایند از لطف خداوند عالم است که جان از پا گرفته شود تا
عجز خودش را دریابد ،تا هنوز نفس میرود و میآید توجهی عاجزانه به درگاه
خدا داشته باشد .راستی ان وقت است که انسان پی به عجز خود و دیگران میبرد
كه کاری از هیچکس برنمی اید .
"و قیل من راق وظن انه الفراق " از روی کمال عجز یاهللا میگوید .گواهی به
یکتایی خدا میدهد .کسی که آخرین کالمش ال اله اال هللا باشد بهشت بر او واجب
میشود بدون شک کسیکه با ایمان برود آخرش اهل نجات است هرچند مدتها در
برزخ معذب باشد .اگر زبان هم نمی جنبد دلش هم کافی است مستحب است
حاضرین او را تلقین کنند  ،و بیاد خدا وادارند.
بلکه این باشد كه شهادت برسالت  ،یعنی اشهد ان محمد رسول هللا( ص) احتمال
بیشتر بدهند زیرا عالوه بر اینکه در شهادت برسالت گواهی بر وحدانیت خدا
میدهد .بیاد خدا و رسول خدا صلی هللا علیه و آله و سلم میافتد و دوستی او
نسبت به پیغمبر( ص ) تازه میشود و می میرد .
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انسان خیال می کند پاک است
انسان پیش خودش خیال میکند پاک است اما وقتی پرده عقب میرود حسابهائی
است که وقتي پرده کنار رود و تاریکهای وهم وخیال برطرف شود می فهمد
همه اش اشتباه بوده است "وبدا لهم من هللا مالم یکونوا یحتسبون "  ،بجاي اینكه
از معارف قران استفاده كنند و حقیقت را در یابند و أمور خود را اصالح كنند
بهره خود را تكذیب قرار دادند".وتجعلون رزقکم انکم تکذبون "
بجای شکر نعمتهائي که بشما داده آنرا تکذیب میکنند  .ندیدن نعمت از خدا کفر
است این کفر است که انسان بگوید من کار میکنم و با زور بازویم کسب رزق
میکنم یعنی رزاق را زور ،قدرت  ،علم  ،زبان خودش ببیند .آیا وقتی در شکم
مادر هم بودی خودت رزقت را تهیه میکردی.
وقتی بدنیا آمدی-خودت شیر مادر را آماده کردی؟؟ حاال خودت را فاعل ما یشاء
میدانی ،منعم را نمی شناسی ،حاال اگر راست میگوئی در کارهایت مستقل هستی
و سرپرستی نداری  ،از مردن جلوگیری کن و نمیر.
"وانتم حینئذ تنظرون " 8۴
شما در این هنگام نگاه میکنید دلتان میسوزد خیلی مایل هستید کاری براش
بکنید .جانش را برگردانید ولی نمی توانید عجزتان بخوبی برایتان آشکار
میگردد .همانطور که قدرت خدا آشکار میشود "یا من فی الممات قدرته " قدرت
مطلق خدا آشکار است و از طبیب و دارو کاری ساخته نیست  ،حتی دعاهم اثر
ندارد .
"ونحن اقرب الیه منکم ولکن ال تبصرون "
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ما باین محتضر از شما نزدیکتر هستیم .شما نزدیکی جسمانی دارید و ما
روحانی .چرا نحن و نفرمود انا ،هرگاه فعل خدا بدون واسطه باشد( انا)  ،انا
هللا  .و هر جا فعل خدا بواسطه است تعبیر به متکلم مع الغیر که نحن مي باشد.
در حال احتضار مالئکه حاضرند اگر محتضر مومن باشد مالئکه رحمت ،اگر
محتضر کافر باشد مالئکه عذاب  ،چون مالئکه حاضرند (در فعل جان گرفتن)
تعبیر به نحن میفرماید ،عزرائیل و اعوانش هم باو نزدیکتر از شما هستند .ولی
شما نمی بینید چون چشم شما حیوانی و مادی است و ظاهر و جسم بین است
یک قطعه پیه است از دیدن مجردات ناتوان است.

كیفیت قبض روح أرواح و مراتب ان
*در بعضی از آیات قبض روح را نسبت به ملک الموت میدهد و به پیامبر(ص)
در سوره السجدة خطاب میکند:
ت الَّذِي ُو ِ ّك َل ِب ُك ْم ث ُ َّم ِإلَى َر ِبّ ُك ْم ت ُ ْر َجعُونَ "
"قُ ْل َیت ََوفَّا ُك ْم َملَكُ ْال َم ْو ِ
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بگو :فرشته مرگ كه موكل بر شماست ،شما را مىمیراند .سپس به سوى
پروردگارتان باز گردانیده مىشوید.
و در بعضی آیات نسبت به مطلق مالئکه میدهدَ " :حتَّى ِإ َذا َجا َء أَ َح َد ُك ُم ْال َم ْوتُ
سلُنَا َو ُه ْم َال یُف ِ َّر ُ
طونَ " 84تا چون یكى از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان
ت ََوفَّتْهُ ُر ُ
ما بى هیچ كوتاهى و گذشتى جان او بگیرند.
و در جای دیگر نسبت به خودش می دهد در سوره الزمر مي فرمایدَّ " :
َّللاُ
س ِحینَ َم ْوتِ َها َوالَّتِي لَ ْم تَ ُم ْ
َام َها" 85خدا جانها را به هنگام
ت فِي َمن ِ
یَت ََوفَّى ْاْل َ ْنفُ َ
مردنشان مىگیرد ،و نیز جان كسانى را كه در خواب خود نمردهاند.
 83سجده 11
 84انعام 61
 85زمر .42
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بعضي مفسرین در جمع آیات گفتهاند:
روح انبیا و اولیاء و به خصوص روح مبارک نبی خاتم(ص) به دست قدرت
تعالی گرفته میشود ،زیرا كه مالئكه تسلط بر روح نبی ندارند.
و روح مؤمنین به دست ملک مقرب عزرائیل قبض میگردد .و روح کفار را
بعض مالئکه میگیرند و این طور جمع نمودن به این آیات نیکو به نظر میآید
زیرا قبض کننده روح ،بایستی از حیث شرافت و مقام با ارواح مناسب باشند
اگرچه تمام اقوام اقسام و انواع مالئک پاک و طاهرند و ع ّمال حق تعالي و
مسخر امر اویند (و هم ال یفرطون ).
در آیه باال شاید اشاره به این باشد که انها نسبت به خدمت مرجوعه افراط نمی
کنند الکن خبائث نفس کافر و تعلق او به جسد و عکوف او بعالم طبیعت سبب
شدت و سختی خروج روح وی می شود.
در سوره اْلنعام مي فرماید:
" َولَ ْو تَ َرى إِ ِذ ال َّ
س ُ
ظا ِل ُمونَ فِي َ
ِیه ْم أَ ْخ ِر ُجوا
ت ا ْل َم ْو ِ
غ َم َرا ِ
ت َوا ْل َم َالئِكَةُ بَا ِ
طو أَ ْید ِ
َّللا َ
ق َو ُك ْنت ُ ْم
ون ِب َما ُك ْنت ُ ْم تَقُولُونَ َ
س ُك ُم ا ْلیَ ْو َم تُجْ َز ْونَ َ
علَى َّ ِ
أَ ْنفُ َ
عذَ َ
اب ا ْل ُه ِ
غی َْر ا ْل َح ّ ِ
86
ستَ ْكبِ ُرونَ "
ع َْن آیَاتِ ِه تَ ْ
اگر ببینى آنگاه كه این ستمكاران در سكرات مرگ گرفتارند و مالئكه بر آنها
دست گشودهاند كه :جان خویش بیرون كنید ،امروز شما را به عذابى خواركننده
عذاب مىكنند ،و این به كیفر آن است كه درباره خدا به ناحق سخن مىگفتید و
87
از آیات او سرپیچى مىكردید .اشاره به سختی قبض روح آنها است.
یم
فَأ َ َّما ِإ ْن كَانَ ِمنَ ا ْل ُمقَ َّر ِبینَ فَ َر ْو ٌ
ح َو َر ْی َحانٌ َو َجنَّتُ نَ ِع ٍ
چون در اول سوره مردم را سه قسمت نمود ،اصحاب یمین و مقربین و اصحاب
شمال  ،آخر سوره در مقابل حال آنان بعد از مفارقت روح آنها از بدن عنصری
 86انعام 93
 87مخزن العرفان ج سیزدهم ص 107تا 108
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آنها برآمده که اگر از مقربین بشمار آید  ،یعنی اگر محتضر مؤمن کامل و از
موحدین باشد بمرتبه شهود و عین الیقین و حق الیقین رسیده باشد پس روح او
در محل امن و جایگاه (صدق عند ملیک مقتدر) متمرکز می گردد.
و (روح و ریحان ) شاید اشاره باشد که بنسیم معطر قرب معنوی حقیقی قلب و
دل وی را باز می گردد.
و بعض مفسرین گفته اند مقصود از (روح) این است که آنوقت در راحت و
آسایش و فارغ از هر مشقت و زحمتی است .
دیگری گفته آیه اشاره به این است که مردن مقربین مثل گلی می ماند که استشمام
نمایند و از آن محظوظ گردند.
(و جنه نعیم ) برای آنان آماده شده بهشت پر نعمت  ،و از بعض عرفاء است
که مقربین را روح وصال و ریحان جمال  .بهشت جمال است  ،روح او روح
انس و قلب او ریحان قدس و نفس او جنت فردوس است  ،روح او نظر بسوی
وجه جبار و ریحان او استماع کالم جبار ـ و (جنت نعیم) این است که عبد وقتی
خواست زیارت موالی خود کند از او محجوب نگردد  ،و مقربین در دار دنیا
نیز چنینند که روح آنان مشاهده و ریحان آنها سرور خدمت است و بهشت نعیم
آنها سرور به ذکر اوست .
دیگری گفته روح برای عبادت کنندگان  ،ریحان برای عرفاء و جنه نعیم برای
عوام مؤمنین است ـ دیگری گفته روح شهود ذات  ،و ریحان وصول به آن ،و
جنه نعیم محظوظ بودن به آن است .88

 88تفسیر روح البیان به نقل از مخزن العرفان ج  13ص 108و109
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اوصاف و مقام اصحاب یمین و اصحاب شمال
ین [ ]90و اما اگر از اصحاب سعادت باشد:
َوأَ َّما إِ ْن كَانَ ِم ْن أَ ْ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
سخنان مفسرین در توجیه آیه
خطاب به حضرت رسول است اگر میت از اصحاب یمین باشد تو می بینی در
او آنچه دوست داری که او از سختیها و محنتها فارغ گردیده .
و شاید آیه اشاره باین باشد که اصحاب یمین از جهت متابعت تو که پیامبری و
عمل نمودن به شریعت اسالم یا امت هر پیمبری که بگفته او و قانون الهی عمل
نمودند ،اینان از هر غل و غشی و هر عیب و ناراحتی سالم گردیده و دارای
عیش گوارا می باشند.
و اگر میت از دسته سوم و از اصحاب شمال باشد و از كساني كه پیمبران و
کتابهای آسمانی را انکار و تکذیب نموده قوالً و عمالً و از جاده حقیقت گمراه
گردیده چنین مردمانی پس از مرگ نزول و فرودگاه آنان حمیم و آب جوشان و
محل آرامگاه آنها آتش جهنم است .
و چنانچه نیز در توجیهات بعض آیات دیگر گفته شده مشعر بر این است که
بهشت و جهنم موعود و نیز مقام و مرتبه هر کسی در خور خود فعالً محقق و
ثابت و مهیا است نه آنکه چنانچه بعض گمان کرده اند بعدا ً مهیا می گردد.
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جلسة دوازدهم
حاالت ورود به برزخ
فَأ َ َّما إِ ْن كَانَ ِمنَ ا ْل ُمقَ َّربِینَ [ ]88اما اگر از مقربان باشد،
یم [ ]89براى اوست آسایش و روزى و بهشت
فَ َر ْو ٌ
ح َو َر ْی َحانٌ َو َجنَّتُ نَ ِع ٍ
پرنعمت.
اگر از مقربین باشد در روح و ریحان و بهشت پر نعمت است،
ین [ ]90و اما اگر از اصحاب سعادت باشد:
َوأَ َّما ِإ ْن كَانَ ِم ْن أَ ْ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
ین [ ]91پس تو را از اصحاب سعادت سالم است.
س َال ٌم لَكَ ِم ْن أَ ْ
فَ َ
صحَا ِ
ب ا ْل َی ِم ِ
و اگر از اصحاب یمین باشد باو گفته میشود سالم برتو از سوی دوستانت که
اصحاب یمین هستند...
َوأَ َّما ِإ ْن كَانَ ِمنَ ا ْل ُم َك ِذّ ِبینَ الضَّا ِلّینَ [ ]92و اما اگر از تكذیبكنندگان گمراه
باشد.
یم [ ]9۳به آب جوشان مهمانش كنند)93( ،
فَنُ ُز ٌل ِم ْن ح َِم ٍ
یم [ ]94و به دوزخش درآورند)94( .
َوتَ ْ
ص ِلیَةُ ج َِح ٍ
ین [ ]95این سخن سخنى راست و یقین است.
إِنَّ َهذَا لَ ُه َو َح ُّ
ق ا ْلیَ ِق ِ
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مرگ هم چون اشخاص سه قسم است
در خاتمه به کیفیت جان دادن این سه گروه و سه قسم اشاره میکند همان طور
که در ابتدای سوره مردم سه قسمت بودند :مقربین ،اصحاب یمین و اصحاب
شمال .
مي فرماید :اگر مقرب است ،که همان سابقین است پس راحتی مطلق برای
اوست .پس اگر محتضر از خواص درگاه الهی است "فروح وریحان وجنه نعیم
"راحتی و بوی خوش هنگام مرگ ،و بهشت و نعیم خداوند (روز قیامت ) برای
اوست -هفتاد هزار مالئکه با دسته های گل  -مثال مؤمن آل یس " یالیت قومي
یعلمون بما غفر لي ربي و جعلني من المكرمین " این طرز جان دادن مقربین
همان سابقین است.
شیعیان خاص علی علیه السالم و پاکان عالم  ،که از رجس شرک و گناه پاک
شده اند ،و در دل آنها جز ایمان و نور والیت آل محمد صلی هللا علیه و آله
چیزی نیست  ،و از کثافتهای باطنی پاک شده اند  ،از حب دنیا ،کینه  ،حسد و
غیره  ،و در جهت علم و معرفت بمقام علم الیقین بلکه حق الیقین رسیده اند و
در مقام عمل هم بحد اخالص رسیده اند
در سوره حجر از قول شیطان رجیم مي خوانیم :
ض َو ََل ُ ْغ ِویَنَّ ُه ْم أَجْ َم ِعینَ [ ]۳9گفت :اى
ب بِ َما أَ ْغ َو ْیتَنِي ََل ُ َزیِّ َننَّ لَ ُه ْم فِي ْاَل َ ْر ِ
قَا َل َر ّ ِ
پروردگار من ،چون مرا نومید كردى ،در روى زمین بدیها را در نظرشان
بیارایم و همگان را گمراه كنم ،إِ َّال ِعبَادَكَ ِم ْن ُه ُم ا ْل ُم ْخلَ ِصینَ [ ]40مگر آنها كه
بندگان با اخالص تو باشند 89 .شیطان باین افراد دست رسی نداشت.

89

قرآن مبین  -مبین موبایل
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خطاب به أنان است  :تو در سالمتی از مکاره و ناراحتی های این عالم و در
تخلص و رهائی هستی از شدائد آن محتضر  -اول صورت ملکوتی عقائد و
اعمالش را مي بیند ،دوم ملک الموت را.
ین [ ]90و اما اگر از اصحاب سعادت باشد:
َوأَ َّما إِ ْن َكانَ ِم ْن أَ ْ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
ین [ ]91پس تو را از اصحاب سعادت سالم است.
س َال ٌم لَكَ ِم ْن أَ ْ
فَ َ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
اصحاب یمین هم با سالمت می میرند  ،اگر مقرب بود جان کندنش روح و
ریحان است  ،اما اگر جز مقربین نشد ولی حسناتش بیش از گناهانش میباشد،
او از اصحاب یمین است.
َوأَ َّما إِ ْن كَانَ ِمنَ ا ْل ُم َك ِذّ ِبینَ الضَّا ِلّینَ [ ]92و اما اگر از تكذیبكنندگان گمراه
باشد.
ص ِل َیةُ َج ِح ٍیم [ ]94و به
یم [ ]9۳به آب جوشان مهمانش كنندَ ،وتَ ْ
فَنُ ُز ٌل ِم ْن ح َِم ٍ
دوزخش درآورند.
وای از دسته سوم  -اگر این محتضر از تکذیب کنندگان گمراه باشند کسانی که
میگویند کی از ان عالم آمده خبر آورده ،این حرفها کهنه شده .اگر این محتضر
از گمراهان راه حق و از اصحاب شمال باشد ( البته آن هم مراتب دارد ) .
مرتبه شدید اصحاب شمال :کفارند  ،و مرتبه دیگرش را مسلمانان بی باک از
گناه و مرتبه سوم :خورندگان حرام را میتوان یافت
پس "فنزل من حمیم " در برزخ  .و" تصلیه جحیم " در قیامت است  .نزل بمعنی
پیشکش و بوجه علی الحساب است پذیرائی ابتدائی(شربت و جای ) نزل مکذب
و گمراه که از اصحاب شمال است در گورش دری از درهای دوزخ است (
همان طور که نزل مومنین نسیم بهشتی است ) قبرش پر از آتش میکند
" وتصلیه جحیم " جاودان ومخلد ماندن در جهنم برای قیامتش
چنین کسانی که تکذیب معاد میکنند بی ایمان می میرند و برای همیشه جایشان
در جهنم است.
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وضع جان دادن هر سه دسته
امام علی علیه السالم میفرماید :
وضع مردمان هنگام جان دادن بر سه قسم است :
 - 1یا وقت جان دادن او را بنعمت جاودان مژده میدهند (مقربین ).
2ـ و یا بعذاب همیشگی میترسانند( مکذبین الضالین اصحاب شمال ).
3ـ یا در هول و هراس است یعنی امرش مبهم است .
( اصحاب یمین ) نه مقرب درگاه است ،نه کافر و معاند است که وضعش از
خوبی یا بدی روشن باشد هم دوست علی علیه السالم است هم دوستدار مال و
مقام است  ،هم عبادت میکند و هم دروغ میگوید چنین شخصی هنگام مرگ جز
هول و ترس برای او نیست.
البته اکثر ما برای خودمان سرگرمیهائی درست کرده ایم حاضر نیستیم بفکر
مرگ بیفتیم و تا پیش از اینکه وقت بگذرد تدارکی نمائیم در حالیکه پاکان
روزگار از هنگام مرگ در اضطراب بودند ،البته هم مقربین و هم اصحاب
یمین درجات ی دارند ،مرتبه اعالی مقربین ال محمد صلی هللا علیه و آله و سلم
هستند.
"فسالم لک من اصحاب الیمین" بدرجه مقربین نرسیده اند اما دست راستی هستند
 .پس سالمی است برای تو از اصحاب یمین  .گفته است "لک" خطاب به
محتضر است که از اصحاب یمین است ،پس سالم برتو باد ای مومنی که از
اصحاب یمین هستی.
ین [ ]95این سخن سخنى راست و یقین است.
إِ َّن َه َذا لَ ُه َو َح ُّق ْالیَ ِق ِ
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برزخ یا عالم مثال
" مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ الیبغیان "
برزخ = عالمی است بین دنیا و آخرت (عالمی بین امور دنیوی و اخروی) در
برزخ سردرد و دندان درد و دردهای دیگر نیست اینها الزمهء ترکیبات این
عالم است عالم ماده ،اما آنجا مجردات است لکن بصراحت آخرت هم نیست.
یعنی برای اهل معصیت ظلمت محض نیست و برای اهل طاعت نور محض
هم نیست .
از امام سئوال کردند :برزخ چه وقت است ؟؟ فرمود :از ساعت مرگ تا وقتی
که سر از قبر در میآورند (من حین موته الی یوم یبعثون ) بحار) "ومن ورائهم
برزخ الی یوم یبعثون " و از پشت ایشان برزخی است تا روز قیامت .
برزخ را عالم مثال هم میگویند ،چون مثل این عالم است .البته از لحاظ صورت
و شکل ،ولی از لحاظ ماده و خواص و خصوصیات فرق میکند .پس از مرگ
در عالمی وارد میشویم که این دنیا نزد آن مانند شکم مادر نسبت باین دنیا است.
بدن توهم در برزخ بدن مثالی است  .یعنی از لحاظ شکل  ،بعین همان بدن
دنیوي است لکن دیگر جسم و ماده نیست  ،و لطیف است لطیف تر از هوا
است ،هیچ چیز مانع آن نخواهد بود .هر نقطه ای که قرار بگیرد همه چیز را
می بیند این طرف دیوار و آن طرف دیگر برایش یکسان است.
حضرت صادق علیه السالم میفرماید :اگر بدن مثالی را ببینید میگوئید همان بدن
دنیوی است "ولو رأیته لقت هو هو"
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عالم مثال  /بدن مثالی
اآلن اگر شما پدرتان در خواب ببینید با همان بدن دنیوی مشاهده میکنی ،لکن
جسم و ماده اش در قبر است  .این صورت و بدن مثالی است ،بدن مثالی چشم
دارد بشکل همین جسم هم هست لکن دیگر پیه ندارد .چشم درد ندارد .تا قیام
قیامت هم می بیند خوب هم میبیند نه مثل این چشم گاهی ضعیف شود و احتیاج
بعینک داشته باشد .
حکما و متکلمین آنرا تشبیه به تصویری که در آینه میافتد میکند .در صورتیکه
دو شرط در آن جمع مي شود ،یکی قیام بالذات یعنی طوری شود که قیام بخودش
داشته باشد نه بآینه ،و دیگر ادراک و شعور است .فرق آینه با بدن مثالی (ادراک
و شعور-قائم بخود فهم) بدن مثالی قائم بخود و با شعور و فهم است.
مثال  :نظیرش همین خوابی که می بینی که در یک چشم بهمزدن مسافتها را
طی میکنید مکه میروید ،مشهد میروید  ،و در آن عالم انواع غذاها  -آشامیدنیها
و نوشیدنیها و صورتهای زیبا و دلربا و نغمه هایي که اهل دنیا طاقت ندارند
موجود است.
ارواح در بدن های مثالی از همه آنها بهره میبرند و رزق میخورند " ال تحسبن
الذین قتلوا فی سبیل هللا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون " البته خوردنیهای و
آشامیدنیهای آن عالم هم لطیف است و بستگی بماده ندارد ،همان طور که روایت
نقل میکند .شیئ واحد ممکن است بانواع مختلف بر حسب اراده مؤمن تغییر
کند .مثال زرد آلو است لکن اگر هلو خواستی طبق اراده مؤمن هلو میشود.
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شدت تاثیر و تاثر

90

شهید دستغیب مي فرماید  :از مزیتهای عالم برزخ باین جهان فانی قوت تاثیر
است یك بیان علمي در حكمت عالیه شده است كه براي عموم گفتني نیست فقط
اشاره اي از این موضوع میشود و رد میشوم ( ،مدرک یعنی ادراک کننده و
مدرک یعنی ادراک شونده هر چه لطیف تر باشد ادراک قوی تر است ) .انسان
لطیف  ،میوها لطیف ،لذا لذت هم بیشتر است و برعکس.

تاثیر روح در بدن
هر چند انسان در برزخ متنعم یا معذب است .لکن ممکن است بواسطه قوت
روح بدن خاکی هم تحت تاثیر واقع شود  .بطوریکه از اثر شدت حیات روح
همین بدن در قبر هم نمی پوسد هزاران سال میگذرد و بدن تر و تازه است مانند
بدن ابن بابویه علیه الرحمه که  1۵0سال قبل وقتی مشغول تعمیرات بودند وارد
سرداب شدند می بینند جنازه آن بزرگوار تر و تازه و کفن هم نه پوسیده و حنای
روی ناخنها او بعد از  900سال و چیزی هنوز باقی بوده .و نیز جسد حر شهید
 ،و جسد شریف مکینی در بغداد.
مرحوم شیخ محمود عراقی در دار السالم از قول بعضی از موثقین نقل میفرماید
که در قبرستان امامزاده حسن ( در تهران) رفتیم هنگام غروب نشده بود .یکی
از رفقا روی سنگ قبری نشست یکمرتبه فریاد بر آورد که مرا بلند کنید دیدیم
سنگ مزار مثل آتش است .روح چقدر معذب بوده که باین قبر و سنگ قبر هم
گرمی آتش سرایت کرده؟
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ش یخ شوشتری میفرماید " نار حامیه " یعنی آتش گرم ،مگر آتش سرد و یخ هم
داریم؟؟ بلی اگر نسبت را بگیریم آتش دنیا در برابر آتش آخرت سرد است .در
دنیا هم آتشها فرق میکند .مثال آتش ذغال ،و آتش صاعقه.
صاعقه :آتش لطیفی است که از برخورد ابرها با یکدیگر پیدا میشود .بقدری
لطیف است که بهر جسمی بخورد میسوزاند و رد میشود نه اینکه برمیگردد یا
متوقف میشود .
از لحاظ سوزش هم هیچ چیز آنرا خاموش نمیکند اگر بدرخت بخورد کامال
خاکسترش میکند اگر بدریا بخورد میسوزاند تا مغز دریا حتی ماهی ته دریا را
بریان میکند  .صاعقه آتش است  ،ذغال در منقل هم آتش است این آتش را مشتی
خاک یا آب خاموش میکند و سوزشش محدود است .حاال بدانید که اتش عالم
دیگر اصال قابل مقایسه با آتش این دنیا و حتی صاعقه هم نیست .
اگر بدن مثالی و روح کسی در برزخ معذب باشد ممکن است (البته کلیت ندارد
) که همین جسد عنصری هم متاثر شود  .چنانچه برعکس هم مشاهده شده .سر
قبر بعضی از دوستان خدا بدون هیچ استعمال عطر یا بودن گلی بوی مشک و
عطر از قبر استشمام میشود .

تأثیر اموري مفید براي میت
انچه خیلی تاثیر دارد تلقین است (ظاهرا تلقین سوم بعد از دفن در قبر) البته
کسی نگوید که مرده چه میفهمد چون قبال گفتیم که روح حاضر است و بهتر از
ما میشنود .و دیگر نگوئید سواد عربی نداشت .هرکس که از این جا رفت جمیع
زبانها و لغتها برایش یکسان است .محدودیت مال عالم ماده است.
 - 2کسی که بمیرد ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه ،چون در هنگام نزول رحمت
وارد بر بساط پروردگار میشوند ایشان را هم رحمت در بر میگیرد .از الطاف
خداوند است که باین بهانه بنده اش را مورد عنایت خود قرار دهد .
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 - 3جریدتین هم از اموری است که وعده داده شده مانع از عذاب قبر باشد البته
از چوب نخل باشد بهتر است و باید تر باشد.
 -۴شهادت چهل نفر  ،اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا وانت اعلم به منا فاغفر له
 - ۵تربت امام حسین علیه السالم در قبر و در کفن و مسح پیشانی و کف دست
 .آنچه را که از اهمیت هم جواری علی علیه السالم شنیده اید راجع به مجاورت
روحانی است هر چند بدنش دور باشد نزدیکی با علی علیه السالم با علم و عمل
است .یک گناه که از انسان سر بزند بهمان اندازه از امام علی علیه السالم دور
میشود.
اگر روح با علی باشد جسد هم در نجف دفن شود چه بهتر سعادت عظیمی است
اما خدا نکند جسدی در نجف اما روحش در وادی برهوت معذب باشد  .پس باید
سعی کرد که اتصال روحانی قوی باشد ،البته دفن جسد در وادی السالم بی اثر
نیست ،بلکه کمال تاثیر را دارد چون یک نوع توسلی است به عنایت امیر
المومنین علیه السالم ،البته اگر کسی خود را بجوار آن حضرت برساند و بآن
بزرگوار پناهنده شود قطعا از حمایت آن حضرت بهره مند خواهد گردید.

عالقه روح بقبر بیشتر است
سئوال :اگر بگوئی چون ارواح در قالب مثالی و در وادی السالم هستند پس چرا
امر شده برفتن بر سر قبرهای آنها و چگونه ارواح می فهمند زائر خود را در
حالیکه آنجا نیستند ؟؟
در حدیثي امام صادق علیه السالم مي فرماید :ارواح هر چند در وادی السالم
باشند لکن برای آنها احاطه علمیه است به محل قبورشان که میدانند زائرین و
واردین بر قبورشان را  .و امام تشبیه فرموده ارواح را بآفتاب و همانطور كه
آفتاب در آسمان است و شعاعش همه جای زمین را احاطه کرده.
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همین طور احاطه علمیه أرواح  .و همان طور که شعاع آفتاب در جائی که
آئینه و بلور است  ،همین طور احاطه روح بقبرش بیشتر است .زیرا بدنی است
که سالها با او کار کرده و به کمال رسیده .از امور نافع در عالم برزخ و قیامت
 :حج واجب ،نماز ،روزه  ،صدقه در راه خدا  ،کار خیری به نیت او و هدیه
برای میت و دعا و طلب مغفرت است.

برزخ کجاست
ممکن است سئوال شود عالم برزخ با این طول و تفصیل کجا واقع شده ؟ البته
عقل ما نمیرسد که بفهمیم .اما تشبیهاتی در روایات شده از جمله  ،تمام عالم
دنیا از زمینها و آسمانها نسبت بعالم برزخ مانند حلقه ای در بیابان است تا
شخص در دنیا است ،مانند ( کرم در سیب  ،یا بچه در شکم مادر) وقتی مرد
آزاد میشود  .البته جائی نمیرد در همین عالم وجود است لکن محدودیت ندارد.
زمان و مکان ندارد .این قیودات مال دنیا است.
قرآن در سوره السجدة مي فرماید:
ي لَ ُه ْم ِم ْن قُ َّر ِة أَ ْعیُ ٍن ج ََزاء بِ َما كَانُوا یَ ْع َملُونَ "  91و هیچ
"فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْف ٌ
س َما أ ُ ْخ ِف َ
كس از آن مایه شادمانى خبر ندارد كه به پاداش كارهایى كه مىكرده برایش
اندوخته شده است.
عالم برزخ محیط باین جهان است مانند احاطه این عالم برحم مادر بهتر از
این نمیشود تعبیر کرد.
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وادی السالم جای ارواح مؤمنین است
در احادیث دیگر رسیده هر مؤمنی که در شرق و غرب عالم از دنیا برود
روحش که در قالب مثالی جای گرفت ظهورش در وادی السالم ،در جوار امیر
المومنین علیه السالم است .بعبارت دیگر محل ظهور و تجمع ارواح سعادتمند
است  .نجف اشرف نمایشی از ملکوت علیا است.
صحرای برهوت
چنانکه برای کافر صحرای برهوت ،وادی مهیبی در یمن است که نه گیاه میروید
و نه پرنده رد میشود .آنجا محل ظهور ملکوت سفلی است ،مظهر دوزخ برزخی
است که محل عذاب ارواح کثیف و خبیث است .

رفع یک شبهه
شبهه ضعیفه ای بعضی القا کرده اند و میگویند :روح که پس از مرگ ببدنلطیفی بنام (بدن مثالی ) تعلق میگیرد  ،مثل همین بدن است و با آن بدن ثواب
و عقاب می بیند (بدن مثالی ) .
سئوال :انسان با این بدن ماده و خاکی عبادت کرده چرا ببدن دیگر ثواب برسد؟؟
یا مثال  ،با این جسد پوسیده شده در قبر معصیت کرده چرا آن بدن عقاب ببیند
و معذب شود؟
برای این سئوال چند جواب است
 - 1عالمه مجلسی علیه الرحمه بیان میکند بدن مثالی یک چیز خارجی نیست
که بعد از مرگ بیاورند سر قبر و مثال بگویند جناب روح بفرمائید توی این
بدن.،بلکه بدن مثالی بدن لطیفی است که اآلن هم با شخص است هر روحی
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دارای دو بدن است بدن لطیف و بدن کثیف .عبادت با هر دو کرده و معصیت
هم با هر دو  ،برای اینکه خوب معلوم شود( ،این دو بدن ) در خواب تفارق
دارند.
هیچ بعید نیست که آنچه شخص در خواب مي بیند همان بدن مثالی باشد .راه
رفتن  ،حرف زدن با بدن مثالی است .با یک چشم بهم زدن کربال میرود مشهد
میرود ،بشرق و غرب میرود و محدودیت ندارد .بنابراین بدن مثالی همیشه با
شخص است لکن هنگام مرگ کامال از بدن جسمانی جدا میشود .این فرمایش
مجلسی بسیار محققانه است و شواهد بسیاری هم برایش می باشد.
 -2وجه دوم آنکه روح انسان پس از مرگ مصور میشود بصورتی مثل بدن
دنیویه اش ،نه اینکه ببدن خارجی تعلق بگیرد ،بلکه روح بصورت بدن جسمانی
است .حاال میخواهد بدن مثالی بگوئید یا قالب برزخی یا روح  ،لکن چون لطیف
است چشم عنصری مادی آنرا نمیتواند مشاهده کند.
اجماال نفس بود که در دنیا معصیت کرده و همان هم بعدا ً معذب میشود .حاال یا
به بدن مثالی تعلق میگیرد یا خودش مستقالً  .و یا در قیامت با همین بدن
جسمانی-چنانچه ذکر میشود –.

اهل شقاوت و اهل سعادت
" النار یعرضون علیها غدوا وعشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد
92
العذاب "
بر آتش عرضه کرده می شوند ایشان ،بامداد و شامگاه و روزیکه قیامت بر پا
میشود آل فرعون را در سخت ترین شکنجه ها داخل کنید.
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این از آیاتی است که در قرآن راجع به عذاب در عالم برزخ هر صبح و شب
تا وقتی که قیامت شود و در قیامت بعذاب سخت تری برسند .روایت از امام
صادق علیه السالم مرویست در قیامت صبح و شام ندارد این راجع به برزخ
است
روایت از رسول خدا صلی هللا علیه و آله مرویست که جایش را در جهنم هر
روز صبح و شب در برزخ نشانش میدهند اگر اهل عذاب است  ،و اگر اهل
بهشت است جایش را در بهشت نشانش میدهند0و میگویند این است جایگاه تو
در قیامت.
قران در سوره هود مي فرماید:
ق [ ]106اما بدبختان در
 "-2فَأ َ َّما ا َّل ِذینَ َ
یر َوش َِهی ٌ
شقُوا فَ ِفي ال َّن ِار َل ُه ْم فِیهَا َزفِ ٌ
آتشند و مردمان را در آنجا نالهاى زار و خروشى سخت بود.
ض إِ َّال َما شَا َء َربُّكَ إِ َّن َربَّكَ فَعَّا ٌل ِل َما ی ُِری ُد
خَا ِلدِینَ فِی َها َما َدا َم ِ
ت ال َّ
اواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
س َم َ
[ ] 107و تا آسمانها و زمین باقى هستند در آنجا جاودانه بمانند؛ مگر آنچه
پروردگارت بخواهد ،زیرا پروردگار تو هر چه خواهد همان كند.
ض إِ َّال َما شَا َء
س ِعدُوا فَ ِفي ْال َجنَّ ِة خَا ِلدِینَ فِی َها َما َدا َم ِ
ت ال َّ
َوأَ َّما الَّذِینَ ُ
س َم َاواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
ع َ
غی َْر َمجْ ُذو ٍذ [ ]108اما نیكبختان تا آسمانها و زمین باقى هستند در
طا ًء َ
َربُّكَ َ
بهشت جاویدان بمانند؛ مگر آنچه پروردگارت بخواهد .عطاى او هیچ منقطع
93
نمىشود.
آنهائی که اهل بدبختی و شقاوتند تا زمین و آسمان برقرار است در آتش اند برای
اینها فریاد سخت و ناله های جانگداز است مگر پروردگارت بخواهد ،بدرستیکه
پروردگارت آنچه بخواهد میکند .اما آنهائی كه خوشبختند .تا آسمان و زمین بر
قرار است در بهشتند ...
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امام علی علیه السالم هم میفرمایند :این آیات راجع به برزخ است عذاب و ثواب
برزخی مراد است و گرنه در قیامت که آسمان نیست " واذا السماء انشقت " و
زمین هم عوض میشود دیگر این زمین نیست "یوم تبدل االرض غیر االرض
والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار "
 -3راجع به مؤ من ال یاسین حبیب نجار بعد از اینکه قوم خودش را به پیروی
از پیغمران خواند ،او را تهدید کردند(شرح سوره یس ) باالخره او را بدار زدند
و کشتند تا ُمرد بثواب الهی رسید و گفت کاش قوم من میدانستند که پروردگارم
مرا امرزید و مرا از گرامی شدگان قرار داد .
قِی َل ا ْد ُخ ِل ا ْل َجنَّةَ قَا َل یَا لَیْتَ قَ ْو ِمي یَ ْعلَ ُمونَ بِ َما َ
غفَ َر ِلي َربِّي َو َجعَلَنِي ِمنَ
ا ْل ُمك َْر ِمینَ ( . )26سرانجام به جرم ایمان كشته شد و بدو) گفته شد :به بهشت
درآي .گفت :اي كاش قوم من مي دانستند!* كه پروردگارم چگونه مرا آمرزید
و در زمره عزیزانم قرارداد* باو گفته شد که داخل بهشت شو  .امام علی علیه
السالم میفرماید یعنی جنت برزخیه .
در روایت دیگر  :یعنی جنت دنیوی-یعنی پائین تر (از بهشت قیامت ) میفرماید
بالجمله ظاهر آیه شریفه اینست که مؤمن ال فرعون چون شهید شد بالفاصله
داخل بهشت برزخی گردید و قوم او هنوز در دنیا بودند گفت ایکاش قوم من
میدانستند خداوند بمن چه نعمتهائی وعطاهائی عنایت فرموده  ،پس توبه میكردند
و رو به خدا میآورند.
 " - ۴آیه  124سوره طه َ :و َم ْن أَع َْرضَ عَن ِذك ِْري فَاِنَّ لَهُ َم ِعیشَة ضَنكا َونَحْ ش ُُرهُ
یَ ْو َم ا ْل ِقیَا َم ِة أَ ْع َمي (و هر كس از یاد من دل بگرداند ،در حقیقت زندگي تنگ (و
سختي) خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور ميكنیم *
یعنی کسی که از یاد خدا رو گردان بشود جز این نیست که برایش زندگی سخت
است  ،و ناراحت کننده  ،بروز قیامت او را کور محشور خواهیم کرد .بعضی
از مفسرین و امام سجاد علیه السالم مي فرمایند :معیشت ضنک اشاره به عذاب
در قبر و برزخ است .
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روح غیر از بدن است
حکماء اسالم برای اثبات اینکه (روح غیر از بدن است ) و با مرگ از بین نمی
رود  ،احکام روح با احکام بدن تفاوت دارد ( .آنها برهان عقلیه ذکر کرده اند
که با قول خدا و رسول(ص) احتیاجی باین مطلب نیست و از روز برای ما
روشن تر است ).
از جمله آیات قرآن راجع به بهشت برزخی  ،در سوره فجر مي فرماید:
اض َیة َّم ْر ِض َّیة ( )28فَا ْد ُخ ِلي
س ا ْل ُم ْط َم ِئنَّةُ (ْ )27
ار ِج ِعي اِلَي َر ِّب ِك َر ِ
« َیا أَ َّیتُهَا النَّ ْف ُ
فِي ِعبَادِي (َ )29وا ْد ُخ ِلي َجنَّتِي ([ »)۳0اي نفس مطمئنّه! * خشنود و خداپسند
به سوي پروردگارت بازگرد * و در میان بندگان من درآي * و در بهشت من
داخل شو] بصاحب نفس مطمئنه هنگام مرگ خطاب شود که (داخل بهشت شو
که به جنت برزخیه تفسیر شده ) .همچنین فادخلی فی عبادی -در زمره بندگان
من داخل شو یعنی (فی محمد وآله )
در حدیثی از امام صادق علیه السالم مي فرماید :هنگامیکه خداوند روح متوفی
را قبض کرد .روح وی را بصورتی مانند صورت اصلی (دنیوی) به بهشت
میفرستد و در آنجا میخورد و می آشامد  ،و هرگاه شخص تازه ای بر آنها وارد
شود آنها را بهمان صورتی که در دنیا داشتند می شناسند.
در حدیث دیگر فرمود :ارواح مؤمنان یکدیگر را مالقات میکنند و یکدیگر را
میشناسند و از یکدیگر سئوال میکنند .هنگامی که روح تازه ای بر آنها وارد
میشود میگویند او را رها کنید (و بحال خود گذارید ) زیرا از هول عظیمی
بطرف ما میآید (یعنی وحشت مرگ ) سپس از وی می پرسند فالنکس چه شد
اگر بگوید من که آمدم زنده بود ( اظهار امید واری میکنند که او هم نزد آنها
بیاید ) ولی اگر بگوید از دنیا رفته بود ،میگوید سقوط کرد (اشاره باین است
چون اینجا نیامده البد بدوزخ رفته است).
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روایت ارتباط ارواح با اهل خود
ارواح در عالم برزخ بزیارت و احوالپرسی اهل خود و نزدیکان خود میآیند (
بعضی همه روز و بعضی سالی و )...و این باختالف تفاوت حاالت و سعه و
ضیق مقام آنها و آزادی و گرفتاری آنها است .و در روایاتی مؤمن جز چیزهای
خوب و خوشحال کننده از اهل خود نمی بیند و اگر چیزی که ناراحتش کند از
او پنهان میکنند ( بعکس کافر ).

در سوره مؤمنون مي خوانیم:
ون( )99لَعَ ِلّي أَ ْع َم ُل صا ِلحا فِیما تَ َر ْكتُ
ب ْ
َحتَّي اِذا جا َء أَ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْوتُ قا َل َر ّ ِ
ار ِجعُ ِ
94
ك ََّال اِنَّها َك ِل َمةٌ ُه َو قائِلُها َو ِم ْن َو َرائِ ِه ْم بَ ْر َز ٌ
خ ِإلَى یَ ْو ِم یُ ْبعَثُونَ []100
[تا آن گاه كه مرگ یكي از ایشان فرا رسد ،ميگوید« :پروردگارا! مرا
بازگردانید * شاید من در آن چه وانهادهام كار نیكي انجام دهم .نه چنین است،
این سخني است كه او گوینده آن است] و پشت سرشان تا روز قیامت مانعى
است كه بازگشت نتوانند.
این طورنیست باز نمی گردی سخنی میگوید که فایده ای ندارد و پشت سر آنها
عالم برزخی تا روزیکه مبعوث شوند ،قرار دارد این آیه بخوبی داللت دارد به
اینکه بعد از حیات دنیا و پیش از حیات آخرت و قیامت  ،انسان حیات دیگری
دارد  ،که حد فاصل میان این دو عالم است ،حیاتی که بنام قبر و عالم برزخ
نامیده می شود.
و بطور کلی از مجموع آیات قرآن دانسته میشود که روح انسان حقیقتی است
مغایر با بدن  ،و روح را با بدن یکنوع اتحاد است که بوسیله اراده و شعور بدن
را اداره میکند و شخصیت انسان بروح است نه به بدن  .که بدن با مرگ از بین
میرود و با متالشی اجزاء فانی گردد.
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بلکه حقیقت و شخصیت روح پس از مرگ باقیمانده و در یک سعادت و حیاه
جاودانی ،و یا در شقاوت ابدی بسر میبرد ،سعادت و شقاوت او در آن حال
بستگی به ملکات نفسانی و اعمال او در دنیا دارد نه به جهات جسمی و
خصوصیات اجتماعی او .

ایمان و مراتب یقین ...
" ان هذا لهو حق الیقین " این همان حق الیقین است
دستگاه عالم وجود برای پیدا شدن ایمان ،و مؤمن ثمره عالم وجود است .کسی
بمقام یقین کامل میرسد که هیچ تزلزلی و شکی در او نباشد .وحدانیت خدا
باورش شده باشد بطوریکه قابل تردید نسیت ،مطمئن شده که بهشت و جهنمی
است " و باالخره هم یوقنون " راستی باورش شده باشد.
" فمن یعلم مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره " این معانی
برایش مثل روز روشن شده باشند هر چند سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد.
یقین = منور شدن بنوری که هیچگونه تاریکی و شکی در آن نباشد اهل یقین
خیلی کمند ،حضرت دانیال در چاه با شیر قرارش مي دهند .نبی عیسی بر روی
آب راه رفت .برای زیادی یقین علم و عبادت خالص همنشین با خوبان ،ابرار
و صاحبان یقین  .و هر عمل خیری که خالص از انسان برای خدا انجام دهد
نور یقین را زیاد میکند.
و بر عکس گناه نور ایمان را ضعیف میکند و حتی هر مکروهی هم تاثیر بر
دارنده نور میگذازد .قران مي فرماید :ث ُ َّم كانَ عاقِبَةَ الَّذینَ أَسا ُءوا السّوأى أَن
95
ت َّ ِ
َهزئونَ "
َك َّذبوا بِآیا ِ
َّللا َوكانوا بِها یَست ِ
سپس عاقبت کار کسانی که مرتکب کارهای بسیار زشت میشدند ،بدانجا کشید
که آیات خدا را هم تکذیب میکردند و آنها را به باد تمسخر میگرفتند .صریحا
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میگوید نتیجه زیادتی گناه و پی در پی  ،و بدون توبه معصیت کردن بی ایمانی
است.
نمیداند انسان در چه حالي می میرد .لذا در همه حال ذکر خدا کنیم  ،و خالصه
دعاي عدیله را بخاطر داشته باشیم .خدا عاقبت همه ما را بخیر گرداند .

چطور ایمانمان را کامل کنیم؟
امام صادق (ع)  ،برای این که ایمان تان کامل شود خواندن دعای زیر را بعد
از هر نماز واجب توصیه کرده اند:
ضیتُ بِ َّ ِ
آن
صلَّى َّ
َّللاُ َ
َر ِ
اإلس ِ
اّلِل َربّا َو بِ ُم َح َّم ٍد َ
علَ ْی ِه َو آ ِل ِه نَبِیّا َ ،و بِ ْ ِ
ْالم ِدینا ً َو بِ ْالقُ ْر ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
س ْی ِن
س ْی ِن َ ،و َ
ی ب ِْن ال ُح َ
س ِن َو ال ُح َ
ی َو ِلیّا ً َو ِإ َماما َو ِبال َح َ
ع ِل ِ ّ
ِکتَابا ً َ ،و ِبال َک ْعبَ ِة قِ ْبلَةً َو ِب َع ِل ٍ ّ
سى َو
سى ب ِْن َج ْعف ٍَر َ ،و َ
َو ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
ی ب ِْن ُمو َ
ی َ ،و َج ْعف َِر ب ِْن ُم َح َّم ٍد َو ُمو َ
ع ِل ِ ّ
ع ِل ٍ ّ
ْ
ی
س ِن ب ِْن َ
ی َ ،و َ
ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
ی ب ِْن ُم َح َّم ٍد َو ال َح َ
ع ِل ٍ ّ
ع ِل ِ ّ
ع ِل ٍ ّ
علَ ْی ِه ْم أَئِ َّمةً
صلَ َواتُ َّ ِ
َّللا َ
َو ْال ُح َّج ِة ب ِْن ْال َح َ
س ِن َ
ش ْی ءٍ قَ ِدی ٌر.
علَى ُک ِّل َ
ضیتُ بِ ِه ْم أَئِ َّمةً  ،فَ ْ
ک َ
ضنِی لَ ُه ْم إِنَّ َ
ار َ
اللَّ ُه َّم إِ ِنّی َر ِ
تسبیح پروردگار
یم [ ]96پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوى( .حال
سبِّحْ بِا ْ
فَ َ
س ِم َربِّكَ ا ْلعَ ِظ ِ
که چنین است نام پروردگار بزرگت را منزه بشمار .
«پس از ،تسبیح کن» (با فاء تفریع) اشاره به این حقیقت است که آنچه درباره
این گروه های سه گانه گفته شد عین عدالت است و بنابراین خداوند را از هر
گونه ظلم و بی عدالتی پاک و منزه به شمار .و یا اینکه اگر می خواهید به
سرنوشت گروه سوم گرفتار نشوید ،او را از هر گونه شک و بی عدالتی که
الزمه انکار قیامت است پاک و منزه بدان.
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بسیاری از مفسران در ذیل آخرین آیه نقل کردهاند که پس از نزول آن
پیامبر(ص) فرمود« :اجعلوها فی رکوعکم» وهنگامی که «سبح اسم ربک
االعلی» نازل شد ،فرمود «اجعلوها فی سجودکم» آنرا در سجده قرار دهید
96
(سبحان ربی االعلی بگوئید).
سبحانَكَ اللَّ ُه َّم
اهل بهشت آخرین دعا و گفتارشان نیز تسبیح استَ :.دعواهُم فیها ُ
آخ ُر َدعواهُم أَ ِن ال َحم ُد ِ َّّلِلِ َربّ ِ العالَمینَ
سال ٌم َو ِ
َوت َِحیَّت ُ ُهم فیها َ
در بهشت دعای مؤمنان :پروردگارا! تو ّ
منزهی (از آنچه کافران در دنیا
میگفتند) و سالم آنان در آن (خطاب به همدیگر) درودتان باد (ای فرمانبرداران
یزدان سبحان)! و ختم دعا و گفتارشان :شکر و سپاس پروردگار جهانیان را
سزا است( ،که ایمان را نصیب ما کرد و از ما خوشنود گردید) میباشد.
الحمدهلل

 96تفسیر ابوالفتوح رازی  ،روح المعانی  ،روح البیان قرطبی  ،در المنشور و تفسیر مراغی ذیل آیه مورد
بحث.
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جلسة سیزدهم
معاد ـ مرگ
نظري به کتاب معاد شهید دستغیب :
ایشان مي فرماید :معاد از ماده عود بمعنی برگشتن است چون روح دوباره ببدن
بر گردانده میشود .معاد از اصول دین مقدس اسالم  ،و اعتقاد به آن واجب است
که هر کس دوباره پس از مرگ زنده میشود و به جزای عقیده و عملش میرسد.
مسئله معاد ابتدایش مرگ ،قبر  ،برزخ ،و بعد قیامت کبری  ،و اخرش بهشت
و جهنم است .و با این حواس ظاهریه درك نمي شود هر چند اصل معاد بدلیل
عقل ثابت است ؛ لکن محال است کسی به تنهائی سر در بیاورد که پس از مرگ
چه خبر است  .غیر از وحی راه دیگری ندارد .
زیرا هر کس در هر عالم و مقامی است ادراکش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد
کرد  .مثالً طفلی که در عالم رحم است محال است چگونگی و بزرگی بیرون
رحم را بفهمد  ،و محال است بی پایانی فضا و موجودات آنرا دریابد .
همچنین کسی که در عالم ُملک و اسیر ماده و طبیعت است  ،چگونه میشود
َملکوت را بفهمد که باطن عالم ملک است و جایگاهش پس از خالصی از این
عالم می باشد.
و خالصه خصوصیات عوالم پس از مرگ نسبت به کسی که در عالم دنیا است
غیب است و برای شناختن آن به جز تصدیق آنچه را که حضرت آفریدگار خبر
داده راهی نیست.
پس بنابراین اگر کسی بگوید از عقل ما دور است که پس از مرگ فالن طور
شود اصالً حرفش مورد قبول نیست چون خصوصیات آن ربطی به عقل ندارد
و جمعی عقال پشت به پشت هم بزنند از جزئیات جریانات عالم دیگر خبری
نخواهند داشت .چیزی که هست آنچه را که محمد صلی هللا علیه و آله  ،و آل
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او فرمودهاند ما هم تصدیق می نمائیم  ،زیرا آن بزرگواران معصوم و محل
نزول وحی حضرت آفریدگارند.

آیا مرده حرف می زند؟
با این بیان شبهاتی که بعضی از بیخردان می کنند معلوم شد که همه بی اساس
است مانند اینکه میگویند کسی که بدنش در حکم جماد است نظیر چوب خشک،
دیگر سئوال و جواب در قبرش چیست ؟ ما اگر دهان مرده را پر کنیم و روز
قبرش را بشکافیم و جسدش را مالحظه کنیم خواهیم دید چیزی از دهانش خارج
نشده .
سئوال اینست ،آیا مرده حرف میزند ؟؟ کسیکه میگوید چگونه مرده در قبر
حرف میزند (سئوال منکر و نکیر ) در صورتیکه او مثل چوب جامد است .یا
وقت احتضار می بیند؟ و...
این إشكاالت در اثر بي خبري از اخرت و دستگاه آفرینش و نداشتن ایمان به
غیب است و این استعجابها شاهد كمي اطالع و فهم است  .خیال میکنید نطق
مال زبان است ارواح نطقی ندارند .و جنبش و حرکت برای پای حیوانی است
و ارواح حرکتی ندارند .در حالیکه انسان هنگام خواب نطقها و گفتگوها دارد
بدون اینکه زبان و لب او جبنش داشته باشد .و اگر کسی بیدار باشد و پیش و
نزدیک او باشد صدایش را نمی شنود.
نپذیرفتن از کم ظرفیتی است و از جهل است .كه نمي تواند فوق طبیعت را درك
كند  .زیرا اگر به حیوانات هم بگویند وقت مردن ملک میآید تا در قبر سئوال و
جواب است باور نمی کند (زیرا فهم او در حد خوردن و خوابیدن و جنس مخالف
است ) همانطور که قبول مطالب عالیه مال بزرگی و وسعت ظرف روح است.
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منزل اول مرگ
حقیقت مرگ بریده شدن عالقه روح از بدن است  .برای تشبیه روح به بدن
تشبیهات زیادی شده است ،بعضی گفته اند مانند کشتیبان و کشتی که مرگ کشتی
را از تحت اختیار کشتیبان بیرون می برد .می گویی پای من ،دست من ،چشم
من  ،من غیر از دست و پا و چشم و گوش است  .وقتی که میگویی رفتم درست
است که تو رفتی الکن به پایت رفتی و تو غیر از پا هستی  ،می گوئي دیدم ،
شنیدم گفتم همه برگشتش به شخص واحد است  .این شخص روح شریف است
که از این مظاهر ظهور پیدا میکند .روح میبیند و میشنود اما از این سوراخ
چشم و گوش  ،پس بیننده روح است و این چشم آلت دیدن اوست .
روح چراغی است که در ظلمتکده تن روشن گردیده است از مجریان چشم و
گوش و سایر حواس روشنایی میدهد .مرگ یعنی جابجا کردن چراغ .
مثالً فرض کنید در کلبهای که چندین سوراخ داشته باشد چراغ گازی قرار دهید
از این مجراها روشنی میدهد چراغ را که بیرون بردید ،تاریک می شود .مرگ
یعنی بیرون بردن این چرا از بدن .
الکن باید دانست که عالقه روح به بدن نه از جهت حلول است یعنی حلول داخل
بدن باشد نه این طور نیست چون روح مجرد است و جسم نیست داخل و خارج
ندارد فقط عالقه دارد توجه تامی به بدندارد .مرگ یعنی قطع عالقه از بدن .
و واجب است که اعتقاد داشته باشیم که مرگ باذن خداست همان کسی که روح
را به این بدن عالقه داد در شکم مادر تا روز آخر ،همان کس هم قطع عالقه
میکند" .هو المحیی و الممیت" حیات و مرگ از اوست آنها که از عزرائیل
بدشان میآید باید بدانند که او از پیش خودش کار نمی کند .از طرف پروردگار
عالم ماموریت دارد.
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کیفیت قبض روح
در كیفیت قبض روح در ضمن حدیث معراج است كه حاصلش اینست که :
لوحی جلو حضرت عزرائیل است نام همه در آن ثبت شده هرکس اجلش رسید
اسمش پاک میشود و عزرائیل فورا قبض روحش میکند تعجب هم ندارد (در آن
واحد ممکن است هزاران نفر قبض روح شوند) مثل بادی که در یک آن هزاران
چراغ را خاموش کند .اما در حقیقت خدا میرانده است ؛ 97ولي سبب مرگ،
مرض ،و یا حوادثي است كه اینها اسباب مرگ هستند.
بلی موقع مرگ چشم برزخی باز میشود  ،پرده عقب میرود مالئکه و شیاطین
را می بیند ،انوار طیبه محمد وال محمد علیهم السالم را می بیند ،مؤمن با
مشاهده جمال محبوبانش با شوق جان میدهد
سئوال  :یک نفر از حضرت صادق علیه السالم پرسید مشکلی دارم حل
بفرمائید ،شما فرمودید  :هر کس از لقاء رحمت حق خشنود باشد خدا هم بلقاء
او خوشنود است ،و هرکس از لقاء رحمت حق خشنود نباشد خدا هم بلقاء او
خوشنود نیست  ،ما می بینیم جان دادن نزد ما سخت است .از مرگ بدمان میآید،
آیا ما از کسانی هستیم که لقاء خدا را کراهت داریم ؟؟
مضمون حدیث اینست که فرمود :هیچکس از دوستان ما نیست مگر اینکه با
دوستی لقاء خدا از دار دنیا میرود زیرا هنگام مرگ جدم رسول خدا صلی هللا
علیه و آله و سلم وعلی و حسن و حسین علیهم السالم و علی بن الحسین و محمد
بن علی علیه السالم را می بیند  ،و مشتاق وصال انوار آنان میشود و در همان
حال جانش را میگیرند.
در روایت دیگر میفرماید  :بادی میورزد که دنیا و آنچه در آن است فراموش
میکند ومتوجه بهشت و بهشتیان میشود.
 97معاد ص  9تا  13ـ شهید دستغیب .

186

باز در روایت دیگر :که امام علیه السالم سوگند میخورد که نمی میرد شیعه آل
محمد صلی هللا علیه و آله مگر اینکه از حوض کوثر بکام او می چشانند .آن
نفس آخر از حوض کوثر باو می چشانند اما یک مورد اتفاق افتاده که بواسطهء
حکمتهائی قبل از لحظه آخر بکامش چشاندند و آن جوان حسین علیه السالم بود
تا مرحمی بر جراحت دل پدرش بگذارند چون پیش از آن گفته بود ای پدر
تشنگی مرا از پا در آورد.

*خالصه
از مسلّمات است که هرکس اهلبیت را هنگام مرگ مالقات میکند ،و نسبت
باندازه معرفت و محبتش بآنان  ،بهره میبرد 98.و گاهی هم کفار و فساق آسان
جان میدهند ،چون این شخص اهل عذاب است ولی کار خوبی هم کرده  ،آسان
جان میدهد که حسابش در این جهان تصفیه شود (انفاقی کرده ،یا کمک به
مظلمو می )...در عوض آسان جان میدهد که در آخرت طلبی نداشته باشد،
چنانچه مؤمن برای پاک شدنش از گناه سخت جان میدهد.
و در حقیقت جان دادن برای کافر اول بدبختی است چه آسان و چه سخت .و
برای مؤمن نعمت و سعادت است چه آسان و چه سخت جان دهد  .و در حقیقت
چگونه جان دادن برای مؤمن و کافر کلیت ندارد.
در حدیث مشهور امیرالمؤمنین (ع) بحارث همدانی است که فرمود هر کس
هنگام مرگ مرا مالقات خواهد کرد چه مؤمن و چه کافر  .بلی چیزی که هست
برای مؤمنین نعمت است و مشاهده جمال دلربایش از هر لذتی لذیذتر است  ،و
برای کافر و منافق مظهر قهر پروردگار می باشد.99

 98همان ص 21
 99همان ص 21
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جان فدای کالم دلجویت

ای که گفتی فمن یمت یرنی

100

مردمی تا بدید می رویت

کاش روزی هزار مرتبه من

بعضي اعمال سبب میشوند كه شخص بي ایمان از دنیا برود
*پناه بر خدا  ،گاهی انسان ممکن است بواسطه بدی اعمال بی ایمان از دنیا
برود .در ضمن حاالت فضیل ایاز تائب مشهور می نویسند داناترین شاگردانش
مریض شد بمرض موت فضیل و عده ای بعیادتش آمدند .فضیل سوره یس را
شروع کرد كه این بدبخت زیر دست استاد زد و گفت نمی خواهم قرآن بخوانی
بدبختی که یک عمر به مسجد ،مدرسه ،به مجلس عبادت میآمد ،اهل قرآن بود
حاال میگوید نمی خواهم قرآن بخوانی شهادتین را هم نگفت ،و در همان مجلس
مرد .فضیل از این قضیه خیلی ناراحت شد در گوشه ای خزید و از خانه بیرون
نیامد تا اینکه روح خبیث همان شاگرد را در خواب دید از او سبب عاقبت
شریش را پرسید گفت:
 3چیز در من بود که بی ایمان از دنیا رفتم:
 -1حسد که نمی توانستم کسی را باالتر از خودم ببینم آری حسد ایمان را میخورد
همان طور که آتش هیزم را میخورد و از بین می برد "الحسد یاکل االیمان کما
تاکل النار الحطب" .
 -2نمامی بوده ،یعنی میان بهم زنی "ویل لکل همزه لمزه " زن و شوهررا از
هم جدا میکند ،نکند اگر کسی پشت سر کسی حرفی زد بروی و برایش خبر
ببری که فالنکس فحشمت داد ...بلکه بر عکس اگر ببینشان شکر آب است ،
بگو فالنی پشت سرت خوبیت را میگفت اینجا دروغ عیبی ندارد چون اصالح
بین دو نفر است .و برعکس نمیمه که هم عیب بزرگیست ،و هم کدورت و نفاق
 100سعدي .
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را زیاد و فکر انسان را مشغول میکند و دلش را چرکین میکند و نیز ایجاد فتنه
میکند " .الفتنه اکبر من القتل"
 -3شرابخواری او بوده .و این سه گناه بزرگ سبب شد که انسان عالم ،فاضل،
101
مدرس بی ایمان از دنیا برود

دوست داشتن مرگ
مطلب مهمی باید دانسته شود حب لقاء هللا است
مومن نباید از مرگ بدش بیاید و از آن وحشت داشته باشد نه اینکه آرزوی
مرگ کند  ،یا پناه بر خدا خودکشی کند ،زیرا تا در این دنیا است میتواند توبه
کند ،و خود را پاک کند و عمل صالحی انجام دهد .بلکه هر وقت خداوند مرگ
را برای او خواست باید آنرا نعمت بداند .زیرا اگر اهل طاعت است زودتر
بثواب میرسد و نعمت -خالص از دار الغرور و رسیدن به دار السرور .و اگر
اهل معصیت است بوسیله مرگ رشته گناه کاریش گسیخته و استحقاق عقوبتش
کمتر میشود و باید تاخیر مرگ را دوست بدارد که آماده شود برای سفر آخرت.

دوستی دنیا صفت کفار است وسر هر گناه
در باره کفار مي فرماید:
"رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها " راضي شدند به زندگی دنیا و اطمینان یافتند
به آن  .و نیز مي فرماید" :ارضیتم بالحیاه الدنیا عن االخره " (أیا به حیات دنیا
راضي شدید در مقابل اخرت  .و در باره یهود امده است "یود احدهم لو یعمر
الف سنه " ارزو مي كردند هزار سال عمر كنند  .لذا حب دنیا و آرزوهای
 101معاد (شهید دستغیب) ص  16و 17
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طوالنی و مشغولیات دنیا و گناهان  ،سبب دوست نداشتن مرگ و نداشتن حب
لقاء هللا میشود.

کراهت مرگ و گریه بستگان
اگر گریه بستگان از نظر مادی باشد غلط و بیجاست  ،مثال خوشی نکرد یا
خیری بما میرسید دیگر نمی رسد ،مثل پدر  ،فرزند و....اما اگر برای فراق و
دوری او گریه کند مستحب و خوبست بخصوص اگر مؤمنی باشد که بوسیله او
خیری  ،و یا اینکه با بودن او  ،مؤمن بیشتر میتوانست توشه برای سفر آخرت
تهیه کند.

بی صبری نتیجه غفلت است
چون بیشتر مردم خصوصا زنها گرفتار حب دنیا هستند هرگاه کسی از
بستگانشان بمیرد سخت ناراحت میشوند و جزع و بیصبری را از اندازه گذرانیده
 ،و مانند کسی که میخواهد همیشه در دنیا باشد .اگر میدانست که او مسافری
است که زودتر بمقصد رسیده و او هم بزودی باو ملحق میشود چنین بی صبری
نمیکرد.
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شکل عزرائیل در جان گرفتن مومن وکافر فرق میکند
"کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون"
عدیله عند الموت ،شیاطین برای اغوا از طرف چپ محتضر میآیند و مالئکه
از طرف راست محتضر ،کار شیاطین اغوا و فریب دادن است مخصوصا هنگام
مرگ که اگر ایمانی هم باشد بدزدند چون میزان سعادت و شقاوت ،آخر کار
است.
هر آرزوئی که داشته باشی هنگام مرگ با آن آرزو می میری  ،اگر آرزویت
دیدن جمال علی علیه السالم است مونست جمالش است ،و اگر آرزویت هوی
وهوس است آن هنگام نهایت طلوعش است .کسانی که اهل ایمان هستند خداوند
وعده فرموده است که او را نگهدارد و شیطانرا باو دسترسی نیست " .یثبت هللا
الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیاه الدنیا واالخره "

آسانی و سختی جان دادن
در روایات تصریحاتی راجع به سختی جان دادن شده .بعضی تشبیه بکندن
پوست از بدن زنده گردیده ،یا اینكه بدن را با قیچی قطعه قطعه کنند از سکرات
مرگ اسانتراست(اگر سیخ آسیاب را در چشم انسان بچرخانند) و از بعضی از
محتضرین هم ناراحتی های فوق العاده مشاهده شده که گفتنی نیست .قرأن مي
فرماید:
دبارهُم" 102حال آنان چگونه
ضربونَ ُوجو َه ُهم َوأَ َ
َیف ِإذا ت ََوفَّت ُه ُم ال َمالئِ َكةُ یَ ِ
" َفك َ
خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان میآیند و
چهرهها و پشتها (و سایر اندامهای) ایشان را به زیر ضربات خود میگیرند؟!

 102محمد 27
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و برای بعضی هم مثل بو کردن بهترین گلها است  .قران مي فرماید:
"الَّذینَ تَت ََو ّفا ُه ُم ال َمالئِ َكةُ َ
علَی ُك ُم اد ُخلُوا ال َجنَّةَ ِبما ُكنتُم
سال ٌم َ
ط ِیّبینَ ۙ یَقولونَ َ
تَع َملونَ "( 103پرهیزگاران )،همانهائی که (به هنگام مرگ) فرشتگان (قبض
ارواح) جانشان را میگیرند در حالی که پاکیزه (از کفر و معاصی) و شادان
(از رویاروئی سرافرازانهی خود با پروردگار) هستند( .فرشتگان بدیشان)
میگویند :درودتان باد! (در امان خدائید و از امروز به ناراحتی و بالئی دچار
نمیآئید .و) به خاطر کارهائی که میکردهاید به بهشت درآئید.
و براي بعضی خارج شدن از قفس و یا تبدیل لباس کثیف به تمیز است و بطور
کلی هیچیک از این دو قسم کلیت ندارد .كه بگوید هر کس با ایمان است آسان
جان میدهد.
ممکن است انسانی با ایمان باشد ولی سخت جان بدهد و لطف خدا شامل حالشان
میشود ،و بعضی از گناهان را به سختی جان دادن جبران می فرمایند ،و با
اینکه مومن از دنیا میرود لکن چون باید پاک برود او را اصالح میکنند  .و
نسبت بکفار دهانه اتش و مقدمه عذابشان میباشد .

فایده سئوال و جواب قبر چیست؟
بیان شده اگر میت از عهده جواب برنیامد دری از جهنم برزخی بروی او باز
میشود نفخه ای از نفخات آتش میزند .فایده سئوال و جواب قبر چیست؟
خدا میداند شخص مؤمن است یا کافر ،نیکو کار است یا بد کار .پس سئوال و
جواب برای چه ؟ سئوال و جواب در قبر ابتدای پیدایش نعمت برای مؤمن چقدر
خوشحال میشود .و لذت می برد وقتی دو ملک با آن قیافه های زیبا را به بیند
و آن بوی گل و ریحان بهشتی را كه همراه دارند استشمام میکند لذا نام ایشان
برای مؤمن بشیر و مبشر است .
 103نحل 32
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-2انکه مؤمن کیف میکند با این سئوال و جواب مثل بچه هائی که در مدرسه
درسشان را خوب بلدند چقدر کیف میکنند که از انها بپرسند تا بروز کمال بدهند
که ما بلدیم .مؤمن هم همین طور میل دارد از پروردگارش بپرسند تا با کمال
اطمینان به یگانگی خدا و رسالت محبوبش شهادت دهد.

فرق مومن و کافر در قبر و سئوال
هر قدر مؤمن از سئوال و جواب لذت ببرد  ،برای او نعمت و ابتدای آسایش
است .برای کافر هم ابتدای بدبختی و عذاب است .ملکها برای کافر موحش است
 ،در روایات است که هنگام آمدن صدای رعد میدهند از چشمهایشان آتش می
جهد موهای آنها روی زمین میکشد
با یک منظره ترسناکی با میت کافر مواجه میشوند ،لذا نامشان برای انها منکر
و نکیر است کسیکه یک عمر با خدا کاری نداشته ،خدایش را نمی شناخته معلوم
است چه بر سرش میآید ،وقتی راجع به خدا از او بپرسند .یک عمر خدایش
پول ،و دنیا بوده  ،ریاست بوده  ،با خدا کاری نداشته  ،تزلزلی در او پیدا میشود
که نمی تواند جواب دهد.
بعضی از عهده جواب بر میایند اما در جواب از سئوال پیغمبر در می مانند ،
بعضی هم در سایر عقاید حقه ،بعضی هم از جواب عقائد برمیآیند لکن در جواب
اعمال می مانند  .وقتي كه از عمل می پرسند.
(در جلد بحار االنوار است که ) یکی را از عقائدش در قبر سئوال کردند همه
را بخوبی جواب داد ،از اعمال پرسیدند همه را بخوبی جواب داد ،تنها باو گفتند
یادت است روزی مظلومی را دیدی و بفریادش نرسیدی دیدی آبرویش را
میریزند ،مالش را می برند میتوانستی کمکش کنی و نکردی؟؟ در اینجا از
جواب در ماند (از جمله واجبات اغاثه ملهوف یعنی یاری کردن وفریادرسی
ستمدیده است) که در موردی بوظیفه اش عمل نکرده است.
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بلی ترک یک واجب اینطور است مقصود اینکه نگوئی کار ما درست است بر
فرض اینکه عقیده ات درست باشد و با این عقیده صحیح از دنیا بروی اعمالت
را چه میکنی آیا میتوانی دعوی کنی که از جهت عمل گنک نیستی؟؟ معصوم
ناله میکند( ابکی لسئوال منکر و نکیر فی قبری ) من و تو چه بگوییم؟؟ انیس
قبر عمل است  .شکی نیست و مسلم است که هر کس در قبر انیسش عملش
است
و در آیات و احادیث بسیار وارد شده
" یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وماعملت من سوء تود لو آن بینه
وبینها امدا بعیدا ،ویحذرکم هللا نفسه وهللا رووف بالعباد "
یاد کن روزی را که هرکس عمل نیک خود را می یابد که نزدش حاضر است
همچنین اعمال زشت خود را ،آرزو میکند که از او فاصله بگیرد و از او فاصله
نمی گیرد و جدا نخواهد شد.
خداوند شما را از قهرش میترساند و به بندگان خود مهربان است .و از رافت
اوست که اندرزهای بیشمار و اعالن خطرهائیکه بتوسط پیغمبران خود به انسان
رسانیده است  .اگر اعمال زشت در قبر بیشتر بود در قبر همان است تا کی
پاک شود و نوبت به صورت زیبا برسد.

فشار قبر
عالمه مجلسی در حق الیقین میفرماید:
فشار قبر و ثواب و عقاب آن فی الجمله اجماع جمیع مسلمانانست و از احادیث
معتبره ظاهر میشود که فشار قبر در بدن اصلی است و عام نیست ،یعنی نه
اینکه تمام مردم بفشار قبر مبتال میشوند ،بلکه تابع استحقاق و گناهکار است .و
همچنین شدت و ضعف آن .رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمودند :فشار قبر
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برای مؤمن کفاره ای است برای آنچه از او ضایع شده از ضایع کردن نعمتهای
الهی.
از امام صادق علیه السالم سئوال شد :آیا از فشار قبر کسی نجات پیدا میکند؟
فرمود  :پناه میبرم برخدا از آنچه بسیار کم است کسیکه از آن رهائی یابد .در
روایت است كه حضرت رسول(ص) بر قبر دخترش رقیه (رقیة زن عثمان
چون رقیه را عثمان شهید کرد )حضرت بر قبر او ایستاد سر بلند کرد و اشک
ریخت و فرمود ،خداوندا رقیه را بمن ببخش از فشار قبر .پس خداوند آن مظلومه
را بر آن حضرت بخشید .بلی کم است کسیکه از فشار قبر نجات پیدا کند.
چون فشار قبر بر اثر گناهان است .حتی بد خلقی به زن و بچه در منزل موجب
فشار قبر میشود برای دانستن این مطلب و دانستن اهمیت فشار قبر و اینکه
کمتر کسی از آن نجات مییابد حدیث مشهور است راجع به سعد بن معاذ
انصاری ،که از انصار و فوق العاده نزد مسلمین محترم بود  .وقتی سواره میآمد
حضرت به مسلمین میفرمودند به استقبالش بروند ،خود پیغمبر(ص) هنگام
ورودش تمام قامت جلویش بر میخاست و هنگام مرگ  70هزار ملک در تشییع
جنازه اش حاضر بودند.
رسول خدا صلی هللا علیه و آله با پای برهنه چهار گوشه تابوت را بردوش
گرفت فرمود صفوف مالئکه در تشییع جنازه سعد حاضر شدند .......اجماال
چنین شخصی محترمی که با این تشریفات تشییع شد و بعد هم پیغمبر(ص)با
دست خود او را در قبر گذاشت مادرش صدا زد ،هنیئا لک الجنه .حضرت
فرمود از کجا میدانی که فرزندت اهل بهشت است؟؟ اینک سعد در فشار قبر
است  .اصحاب پرسیدند یا رسول هللا ،آیا مثل سعد در فشار قبر است؟؟ فرمود:
آری .و در روایت دیگر ،سبب فشار قبر سعد را پرسیدند ،فرمود (بواسطه خلق
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فشار قبر همه جااست
روایت از امام رضا علیه السالم ،سئوال شد از کسی که او را بر دار کشیده
باشند  ،آیا عذاب قبر دارد؟؟
در جوابش فرمود ( :بلی خدا هوا را امر میکند او را بفشارد ) چون در سابق
بعضی را بعد از بدار کشیدن و مردن پائین نمی آوردند .چنانچه زید شهید را 3
سال باالی دار گذاشتند.
در روایت دیگر فرمود از حضرت صادق علیه السالم پروردگار هوا و زمین
یکی است وحی میکند به هوا  ،پس فشار میدهد او را بدتر از فشار قبر  .همچنین
است آب دریا نسبت بغریق .
از آنچه گذشت معلوم میشود که ،از اموریکه موجب فشار قبر میشود ضایع
کردن نعمتهای خداوند وکفران آن است ،همینطور بد خلقی ،و بد زبانی با خانواده
این اثر دارد .دیگر در روایات رسیده ،آنچه موجب فشار قبر میشود پرهیز
نکردن از نجاسات بول ،تهمت ،غیبت میباشد.
روح در فشار است ممکن است بدن هم متاثر باشد .برعکس کسانیکه دارای
حسن سلوک و اخالق نیکو باشند در توسعه و فراخی هستند  ،البته آنهم مراتب
دارد برای بعضی  7ذراع و پاره ای تا چشم کار میکند در توسعه هستند .یعنی
روحشان در توسعه است.

دوام عالم دیگر در لذت و عذاب
منظور از خصوصیات ان عالم  ،دوام و ثبات است  ،ولي در این عالم هیچ چیز
ثابت و پایدار نیست  ،اینجا هیچ چیز بقاء ندارد اگر جمال است زودگذر است
زیرا اینجا جای دوام نیست .اما عالم برزخ فساد پذیر نیست .عالم دیگري است
چه از لحاظ خود نعمت و چه لذت آن  ،و نیز از آن طرف بالیش هم همین
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طور ،پناه بر خدا اگر کسی مبتال بعذاب برزخی شود یک صیحه از صیحه های
معذبین برزخی اگر بگوش ما برسد تمام بالهای دنیا پیش نظرمان هیچ میشود.
در بحار  ،از رسول خدا صلی هللا علیه و آله فرمود  :قبل از بعثت وقتیکه
گوسفندان را می چرانیدم میدیدم که گوسفندها بحال حیرت میاستادند و از چرا
باز می استادند لکن جانوری ،چیزی نمی دیدم  .پس از نزول وحی از جبرائیل
پرسیدم گفت  :صدای ناله اموات در عالم برزخ که بلند میشود غیر از جن و
انس حیوانات می شنوند .این امر بر اثر شنیدن آن صدا است.
لذا دلیل عقلی بر نبودن معاد نیست  .آیا میشود منکر این همه مطالب شد "کل
شئ قرع سمعک فذره فی بقعه االمکان مالم یذرک قائم البرهان " هر چه انسان
میشنود اگر مستلزم محال نباشد نباید انکار کند .مثال میشنوی بچه دو سر متولد
شد چون از این خبر محال عقلی الزم نمی اید بگو ممکن است.

حضرت رسول(ص) در دفن فاطمه بنت اسد
فاطمه بنت اسد و مسئله قبر ،و داستانهای بسیار كه حضرت پیراهن خود را در
آورد به تن مجلله پوشانیدند .و در قبرش اول حضرت مقداری خوابید و دعا
کرد  .و پس از دفن سر قبر ایستاد مقداری بعد با صدای بلند فرمود ( ابنک
ابنک ال عقیل و ال جعفر ) .از پیغمبر(ص) پرسیدند سبب این اعمال چه بود ؟؟
فرمود روزی صحبت از برهنگی قیامت شد  ،فاطمه گریان شد و از من خواست
که پیراهن خود را باو بپوشانم و از فشار قبر هم میترسید .این بود که در قبرش
خوابیدم و دعا کردم که خداوند او را از فشار قبر در امان نگهدارد.
اما اینکه گفتم ابنک ....چون ملک راجع به خدا سئوال کرد گفت هللا از پیغمبر
پرسید گفت محمد(ص) و از امام پرسید فاطمه نتوانست جواب دهد ،فرمود گفتم
بگو پسرت نه عقیل و نه جعفر ( علی ) (معلوم میشود قبل از غدیر خم و اعالن
خالفت علی(ع) امام بوده است) .زنی مثل فاطمه بنت اسد ،مادری برای رسول
خدا ،دومین زن که ایمان آورد ،در رحمش امام علی علیه السالم پرورش یافت،
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سه روز در خانه کعبه مهمان بود با آن همه عبادت  ،این طور از عقبات میترسد.
و رسول ( ص ) هم این طور با او معامله میکند .حاال فکر خودمان را نکنیم
؟؟
اصل مطلب اینكه  :مخبر صادق است  ،خبردهنده رسول خدا صلی هللا علیه و
آله از طرف خداوند میفرماید  :سئوال و جواب ،فشار قبر و برهنگی قیامت و
غیره هست .

سئوال وجواب قبر
از جمله چیزهائیکه باید بآن اعتقاد داشت و جزء ضروریات مذهب شیعه است
(سئوال منکر و نکیر حق است ) حاال این سئوال چگونه است  ،و آیا با این بدن
جسمانی است یا بدن مثالی یا مثال در همین قبر خاکی است یا از روح سئوال
میکنند ،و بوسیله عالقه ای که ببدن دارد بدن هم متاثر میشود یا جور دیگر ؟
دانستن تفصیل اینها لزومی ندارد.
و راهی برای دانستن جز اخبار نیست و در روایات بیان صریحی نرسیده ،بلی
عالمه مجلسی در بحار ج  3و حق الیقین فرموده است  :از احادیث معتبره
ظاهر میشود که سئوال و فشار قبر در بدن اصلی است و روح بتمام یا بعض
بدن برمیگردد (تاسینه یا کمر چنانچه در بعض اخبار است ) که قدرت بر فهم
خطاب سئوال و جواب داشته باشد.
چیزی که باید بدانیم ،از چه سئوال میکنند ؟ در قبر از عقاید و اعمال پرسیده
میشود باو میگویند خدایت که بود؟؟ پیغمبرت کی بود ؟؟ چه دینی داشتی؟؟ این
را از همه میپرسند .خواه مؤمن خواه کافر  ،میپرسند .مگر از بچه های نابالغ
و دیوانه ها و کم عقلها.
اگر دارای عقیده حقه باشند جواب میدهد و عقایدش را ذکر میکند و شهادت به
وحدانیت خدا و پیغمبری رسول صلی هللا علیه و آله و امامت ائمه اطهار علیهم
السالم میدهد .و گرنه زبانش گنگ میشود .بعضی از ترس به ملکین میگویند
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تو خدائی ،گاه میگویند مردم میگفتند محمد پیغمبر است ،قرآن کتاب خداست،
یعنی از عهده جواب برنمی آیند.
خالصه اگر توانست جواب دهد دری از سمت باال باز میشود و تا چشم کار
میکند به قبرش توسعه میدهند یعنی در عالم برزخ که تا قیام قیامت طول میکشد
در گشایش و راحتی است.
الحمدهلل
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جلسة چهاردهم
بحث تكمیلي حساب و عبرتها
فَأ َ َّما ِإن كَانَ ِمنَ ا ْل ُمقَ َّر ِبینَ ()88
یم ()89
فَ َر ْو ٌ
ح َو َر ْی َحانٌ َو َجنَّةُ نَ ِع ٍ
ین ()90
َوأَ َّما إِن كَانَ ِمنَ أَ ْ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
ین ()91
س َال ٌم لَّكَ ِم ْن أَ ْ
فَ َ
صحَا ِ
ب ا ْلیَ ِم ِ
َوأَ َّما إِن كَانَ ِمنَ ا ْل ُم َك ِذّبِینَ الضَّا ِلّینَ ()92
یم ()9۳
فَنُ ُز ٌل ِ ّم ْن ح َِم ٍ
یم ()94
َوتَ ْ
ص ِلیَةُ ج َِح ٍ
ین ()95
إِنَّ َهذَا لَ ُه َو َح ُّ
ق ا ْلیَ ِق ِ
یم (:)96
سبِّحْ بِا ْ
فَ َ
س ِم َربِّكَ ا ْلعَ ِظ ِ
مقربان باشد  ،راحت و رحمت و بهشت پر نعمت،
پس اگر او (محتضر) از ّ
روزى او خواهد بود.
و ا ّما اگر از اصحاب یمین باشد( ،به او گفته مىشود ):از طرف اصحاب یمین
(كه هم فكران تو هستند) به تو سالم باد.
و ا ّما اگر از تكذیب كنندگان گمراه باشد  ،با آبى جوشان پذیرایى مىشود .و
ورود به دوزخ (جزاى اوست).
همانا این مطلب ،حق و یقینى است .پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح كن.
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شرحی کوتاه
«روح» به معناى راحت و آسایش و رحمت است« .ریحان» به گیاهان خوشبو
َ
ّ
و معطر گفته مىشود ،همچنین به معناى رزق و روزى نیز آمده است« .تصلیة»
ص ْلى» به معناى چشیدن ،بریان شدن و افتادن است.
از « َ
مقربان
آغاز این سوره ،مردم را به سه دسته تقسیم كرد« :كنتم ازواجا ً ثالثة»ّ :
درگاه الهى ،اصحاب یمین و اصحاب شمال ،پایان سوره نیز سرنوشت این سه
گروه را تكرار مىكند.
هركس به میزان قرب خود ،پاداش دریافت مىدارد؛ چنانكه امام صادق علیه
مقربان باشد ،روح و ریحان در قبر و بهشت پر
السالم فرمود :اگر محتضر از ّ
«مقربون» با توجّه به آیات  10و
نعمت براى آخرت او مقرر مىشود .البتّه
ّ
 ،11همان پیشتازان در ایمان و عمل صالح مىباشند« .و السابقون السابقون
المقربون» .
اولئك
ّ
اصحاب یمین یا وسطی ها
اصحاب یمین نه مثل مقربین هستند و نه مثل اصحاب شمال که تکلیفشان معین
باشد  ،بلکه از اصحاب یمین در لحظه مرگ تنها رفع نگرانى مىشود تا قیامت
پاداش دریافت كنند .ظاهرا ً مراد از اصحاب یمین كسانى هستند كه نامه عملشان
به دست راستشان داده مىشود كه در آیات  71سوره اسراء فرمود:
ي ِكتَابَهُ بِیَ ِمینِ ِه فَأُولَئِكَ یَ ْق َر ُءونَ ِكتَابَ ُه ْم َو َال
اس بِ ِإ َم ِ
یَ ْو َم نَ ْدعُو ُك َّل أُنَ ٍ
ام ِه ْم فَ َم ْن أُوتِ َ
یُ ْظلَ ُمونَ فَتِیال [ ]71روزى كه هر گروه از مردم را به پیشوایانشان بخوانیم،
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نامه هر كه به دست راستش داده شود ،چون بخواند بیند كه به اندازه رشته
باریكى كه درون هسته خرماست ،به او ستم نشده است.105
و در سوره الحاقة می فرماید:
ي ِكتَابَهُ بِیَ ِمینِ ِه فَیَقُو ُل َها ُؤ ُم ا ْق َر ُءوا ِكتَابِیَ ْه [ ]19اما هر كس كه نامه
فَأ َ َّما َم ْن أُوتِ َ
اعمالش را به دست راستش دهند ،مىگوید :نامه مرا بگیرید و بخوانید.106
و نیز در سوره اإلنشقاق می خوانیم :
ي ِكتَابَهُ بِیَ ِمینِ ِه [ ]7هر كس كه نامهاش را به دست راستش دهند.107
فَأ َ َّما َم ْن أُوتِ َ
از آنان با جمله «من اوتى كتابه بیمینه» نام برده است.

خطاب "سالم" به کیست؟
براى جمله «سالم لك من اصحاب الیمین» چند معنا بیان شده است:
الف) به اهل بهشت (بدون آنكه شخص معیّنى در كار باشد) گفته مىشود :سالم
بر تو.
ب) بهشتیان به پیامبر درود مىفرستند ،بخاطر زحمات او كه آنان را به این
مقام رسانده است.
108

ج) پیامبر به خاطر رستگارى این گروه در خیر و سالمتى است.

 105اسراء .71
 19 106سوره حاقّه
 7 107سوره انشقاق
 108تفسیر راهنما.
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و اصحاب شمال
و مراد از اصحاب شمال نیز كسانى هستند كه نامه عملشان به دست چپشان داده
مىشود .از امام باقرعلیه السالم روایت شده كه منظور از «المك ّذبین الضالّین»
مشركان مىباشند 109.در آیه  51خواندیم« :ث ّم انّكم ایّها الضّالون المك ّذبون،
ْلكلون من شجر من زقّوم» .
ولى در آیه  92مىفرماید« :و ا ّما ان كان من المك ّذبین الضّالین فنزل من حمیم»
چرا در آیه اول ،ضالّین بر مك ّذبین مقدّم شده و در پایان برعكس شده است؟
پاسخ :به نظر مىرسد كه خطاب آیه اول در دنیا است كه انسان از انحراف و
گمراهى به تكذیب كشیده مىشود ،ولى در آخر سوره مسئله جان دادن مطرح
است كه آغاز كیفر است و كیفر ،از خالف سنگین آغاز مىشود ،تكذیب مهمتر
از انحراف است.

ای انسان تو کدام را انتخاب می کنی
در این آیات ،لحظات جان دادن سه گروه در كنار هم مطرح شده است تا انسان
در این نمایشگاه معنوى ،كدام یك را انتخاب كند« :روح و ریحان و جنّة نعیم...و
یا نزل من حمیم و تصلیة جحیم» .
مقربان و اصحاب یمین دلیلى نیامده است ،ولى براى كیفر كافران
براى پاداش ّ
دلیل آمده كه چون مك ّذب و ضا ّل هستند .پس تنبیه ،دلیل مىخواهد ولى در لطف
110
و محبت ،كسى سراغ علّت نمىرود.

 109تفسیر نورالثقلین
 110تفسیر كبیر فخررازى.
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امام صادقعلیه السالم فرمود :پذیرایى با آب جوشان ،در برزخ و قبر است و
ورود به دوزخ ،در قیامت است 111.این سوره با یاد معاد آغاز و با نام معاد ختم
گردیده است.

الطاف الهی برای مقربین
مقربان ،پس از جان دادن ،بالفاصله به راحت و رفاه مىرسند« .فروح و
 ّریحان» (حرف «ف» داللت بر گذشت زمانى اندك مىكند.).
مقربان ،زمینهساز سه رحمت است:
 مرگ براى ّصهها و سختىهاى دنیا «فرو ٌح» ،رسیدن به الطاف الهى
رهایى از غ ّ
«ریحان» و رسیدن به كامیابى ابدى« .جنّة نعیم»
مقربان ،اصحاب یمین
 لحظات احتضار و مرگ و اخبار چگونگى جان دادن ّو اصحاب شمال را باور كرده و جدّى بگیریمّ .
«ان هذا لهو حق الیقین»
 سختى جان دادن كفار و كیفر آنان با حمیم و جحیم ،حق و عادالنه است.«فنزل من حمیم و تصلیة جحیمّ ...
ان هذا لهو حق الیقین»
 كیفر یك عمر انحراف و تكذیب« ،المك ّذبین الضالّین» پذیرایى با نوشیدنىسوزان در جایگاهى آتشین است« ،فنزل من حمیم و تصلیة جحیم» و خداوند
از كیفر نابجا ّ
منزه است« .فسبح باسم ربّك»...
 وجود قیامت و نظام كیفر و پاداش ،نشانه ربوبیّت خداوند در جهت تربیتانسان است كه ستایش پروردگار را مىطلبد« .فسبّح باسم ربّك العظیم»

 111تفسیر نورالثقلین.
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حساب چهار گروه در قیامت
از لحاظ حساب در روز جزا خلق در چهار گروه اند:
عده ای بدون حساب وارد بهشت میشوند ایشان دوستان اهل بیت اند ،که حرامی
از آنها سر نزده یا اینکه با توبه از دنیا رفته اند.
طایفه دوم ،و عکس ایشان اند که بدون حساب وارد جهنم می شوند که در قرآن
میفرماید" :فال نقیم لهم یوم القیامة وزنا" كساني كه بي ایمان از دنیا بروند
حسابي ندارند .اعمالشان ارزشی ندارد ،چون بی ایمانند.
طایفه سوم ،کسانی هستند که کارهای شان حساب دارد و در موقف قیامت معطل
می شوند ،اما عاقبت چون حسناتشان غالب است اهل نجاتند و معطلی در حساب
به مقدار گناه است  .چنانکه رسول خدا(ص) به ابن مسعود فرمود :که برای
یک گناه یکصد سال معطل میشود هرچند بهشتی است .
البته در روایات ذکر نشده که چه قسم گناهی است تا اینکه از جمیع گناهان
مؤمنین پرهیز کنند و از معطلی حساب بترسند .
طایفه چهارم کسانی هستند که سیئات آنها بیشتر از حسناتشان است اگر شفاعت
و فضل الهی به آنها برسد اهل نجات و به بهشت خواهند رفت و گرنه محکوم
به عذاب و در آتش جای آن ها است تا هنگامی که از گناهان پاک شوند آنگاه
نجات خواهند یافت و آنها را به بهشت می برند.
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شرط بهشت رفتن ایمان به خداست
کسی که یک ذره ایمان داشته باشد در جهنم نخواهد ماند ،و باقی نماند در آتش
مگر کافر و معاند .یعنی اجر باقی نخواهد داشت و کردارهای نیک او هر چند
زیاد و بزرگ باشد او را به بهشت نخواهد برد ،زیرا شرط دخول در بهشت
اعتقاد به خدا و آیات او است؛ کسی که خدا را باور ندارد چگونه بهشت را
میبیند.
در ضمن حدیث اعرابی و ...که در جلد عاشر بحار است،رسول خدا(ص)
فرمود :هر کس زاد و توشه سفر اعرابی را فراهم کند من ضامن میشوم زاد
تقوای او را .سلمان عرض کرد یا رسول هللا زاد تقوا چیست ؟ فرمود :گفتن ال
اله اال هللا هنگام مرگ که اگر آن را بگوئی مرا خواهی دید ،و گرنه مرا نخواهی
دید.
ناگفته نماند که مراد از گفتن کلمه توحید با ایمان و اعتقاد مردن است ؛ پس اگر
در حال سکرات باشد و زبان عاجز باشد و نتواند حرکت دهد همان اعتقاد قلبی
او كفایت است ،و چون او را در آن حال تلقین کنند باید به قلب بگذراند.

احباط و تکفیر
درسوره محمد آیات 10و 11مي فرماید:
ض فَیَ ْن ُ
علَی ِْه ْم
َّللاُ َ
أَفَلَ ْم یَ ِ
ظ ُروا َكی َ
یروا فِي ْاَل َ ْر ِ
ْف كَانَ عَاقِبَةُ الَّ ِذینَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َد َّم َر َّ
س ُ
َو ِل ْلكَافِ ِرینَ أَ ْمثَالُهَا [ ]10آیا در زمین سیر نكردهاند تا بنگرند كه عاقبت كسانى
كه پیش از آنها بودهاند چگونه بوده است؟ خدا هالكشان كرد و كافران نیز
عاقبتى آنچنان خواهند داشت.
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َّللا َم ْولَى الَّ ِذینَ آ َمنُوا َوأَنَّ ا ْلكَافِ ِرینَ َال َم ْولَى لَ ُه ْم [ ]11این بدان سبب
ذَ ِلكَ بِأَنَّ َّ َ
است كه خدا یاور كسانى است كه ایمان آوردهاند .و كافران را هیچ یاورى
112
نیست.
و در دو ایه دیگر همین سوره می فرماید:
ق ِم ْن َر ِبّ ِه ْم
ت َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِ ّز َل َ
صا ِلحَا ِ
علَى ُم َح َّم ٍد َو ُه َو ا ْل َح ُّ
َوالَّ ِذینَ آ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
صلَ َح َبالَ ُه ْم [ ]2خدا گناه كسانى را كه ایمان آوردهاند و
َكفَّ َر َ
س ِّیئَا ِت ِه ْم َوأَ ْ
ع ْن ُه ْم َ
كارهاى شایسته كردهاند و بدانچه بر محمد نازل شده -كه آن حق است و از
جانب پروردگارشان -ایمان آوردهاند ،از آنها زدود و كارهایشان را به صالح
آورد.
ق ِم ْن َربِّ ِه ْم َكذَ ِلكَ
اط َل َوأَنَّ ا َّل ِذینَ آ َمنُوا اتَّبَعُوا ا ْل َح َّ
ذَ ِلكَ بِأَنَّ ا َّل ِذینَ َكفَ ُروا اتَّبَعُوا ا ْلبَ ِ
یَ ْ
اس أَ ْمثَالَ ُه ْم [ ]۳و این بدان سبب است كه كافران از باطل پیروى
َّللاُ ِللنَّ ِ
ض ِر ُ
ب َّ
كردند و آنان كه ایمان آوردند از حقى كه از جانب پروردگارشان آمده بود،
پیروى كردند .خدا براى مردم اینچنین مثَل مىزند.
طوری که بشود ساده ذکر کرد تا همه بفهمند این است که  ،اگر کسی بی ایمان
از دنیا برود هر چند از اول آن تا آخر کار نیک از او سر زده باشد فایده ای
ندارد( ،احباط) یعنی باطل کردن و از بین بردن ـ بی ایمان مردن کارهای نیک
را ضایع میکند .اگر کسی بگوید مگر نه قران مي فرماید:
"فمن یعمل مثقال ذرة خیرا ً یره" (اگر کسی هم وزن ذره أي نیکی کرد پاداشش
را می بیند ؟
جواب این است که :این شخصی که کافر مرده به دست خودش عملش را از
بین برده است چون با کفر به خدا  ،اجر باقی و رفتن به بهشت محال است.
خدای تعالی در همین دنیا تالفی نیکی هایش را می کند .چنانچه اول بحث گفتیم

 112قرآن مبین  -مبین موبایل
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ممکن است آسان جان دهد  ،یا مریض نشود یا اگر شد زودتر خوب شود ،ضرر
مالی به او نرسد و غیره.
و نیز ممکن است که کارهای نیک کافر سبب تخفیف عذاب آخرتی او گردد.
چنان که درباره حاتم طائی که در جود و کرم مشهور است گفته شده که در
جهنم است لکن آتش او را نمی سوزاند .بلکه نص قرآن مجید است که:
اء ْاْل ِخ َر ِة َح ِب َ
طتْ أَ ْع َمالُ ُه ْم َه ْل یُجْ َز ْونَ ِإ َّال َما كَانُوا َی ْع َملُونَ
َوالَّ ِذینَ َك َّذبُوا ِبآ َیا ِت َنا َو ِل َق ِ
[ ]147و اعمال آنان كه آیات ما و دیدار قیامت را دروغ انگاشتند ،ناچیز شد.
آیا جز در مقابل كردارشان كیفر خواهند دید؟
و مي فرماید :هرکسی کافر از دنیا برود اعمالش را ضایع کرده است  .آنچه
ذکر شد از احباط در آیات متعدد قرآن راجع به شرک و کفر است .اما گناهان
دیگر چطور است ؟ آیا آنها هم اعمال را ضایع میکند؟!
بلی نسبت به بعضی از گناهان روایات بخصوصی داریم ،مانند عاق والدین که
می فرماید ندا می رسد  ،هرچه میخواهی بکن که از تو پذیرفته نیست .اگر آه
مادر پشت سر کسی باشد کوه کوه عملش را آتش می زند 113بعضی از گناهان
هم مثل تهمت سبب بي ایمانی می گردد ،و همچنین حسد اگر بروز کند و به
آزار رسانیدن دیگران برسد که (كه ایمان را از بین مي برد همانطور که اتش
چوب را ) .
تکفیر از کفّاره به معنی پوشانیدن و محو کردن اثر گناهی است که واقع شده.
شکی نیست که قبول ایمان کردن اثر کفر سابق را محو می کند  .پس اگر کسی
از اول عمر بی ایمان بود و آخر عمر با ایمان شد و از دنیا رفت یقینا ً اهل نجات
است.

 113اثار این گناهان را می توانید در کتاب گناهان کبیره به قلم شهید دستغیب(ره) مطالعه فرمایید.
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اما اثر گناهانی که واقع شده پس محو کننده قطعی آنها توبه جامع شرائط است
چنانکه در باره اهل توبه در قرآن مجید فرموده" :أولئك یبدل هللا سیاتهم حسنات"
یعنی خداوند گناهان و زشتیهاي انها را تبدیل به حسنات و خوبی ها می نماید.
اما غیر از توبه صادقه از حسنات دیگر ،آیا محو کننده و پاک کننده گناهاني
است که واقع شده یا نه ؟  ،ظاهر ایه " ،ان الحسنات یذهبن السیئات" ان است
كه في الجمله بجا اوردن حسنات پاک کننده سیئات است ولی تعیین انها یعنی
کدام سیئات است که این اثر را دارد در بسیاری از روایات پاره ای از حسنات
114
ذکر شده است .

پرسش های قیامت
*در چندین جای قرآن ذکر شده که از انبیاء  ،و نیز از امتها سئوال می شود.
از پیامبران میپرسند که شما را برای دعوت خلق فرستادیم آیا به مردم رساندید؟
عرض میکنند پروردگارا تو شاهدی که ما مسامحه نکردیم .ندا می رسد شاهد
شما کیست همه گویند شاهد ما خاتم ما است یعنی محمد صلی هللا علیه و آله.
و همچنین از عیسی بن مریم میپرسند آیا تو گفتی که من و مادرم را بپرستید
که یک دفعه عیسی در مقابل عظمت پروردگار می لرزد و عرض میکند
پروردگارا اگر من چنین حرفی زده بودم تو میدانستی ،من گفتم بنده خدایم و
خدای من و خدای خودتان را بپرستید.
از امت ها هم سؤال کرده می شود که آیا پیامبر تان به شما قضایای امروز را
خبر ندادند؟ همه گویند آری.
دیگر از موارد سؤال ،پرسش از نعمت های پروردگار است که با آن چگونه
رفتار شده است آیا بر نعمت شکر کرده است یا نه بلکه کفران نموده.

 114معاد دانسانهای عبرت آمیز آخرت  ،ص  147تا  151ـ شهید آیت هللا دستغیب (ره).
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نعمت مطلق والیت آل محمد(ع) است
درباره سؤال از نعمت روایات مختلف است آنچه که جمع بین روایات است این
است که نعمت مراتب دارد مهم ترین مراتب آن نعمت والیت آل محمد(ص)
است یک نعیم مطلق والیت است ـ امام(ع) به قتاده فرمود شما عامه راجع به
«و لتسئ ّ
لن یومئذ عن النعیم » چه میگوئید؟
عرض کرد درباره آب و نان و غیره سؤال کرده می شود .امام فرمود خدا کریم
تر است که از اینها سؤال کند .اگر شما کسی را بر خوان غذای خود بخوانید
بعدا ً از او درباره خوراکیهای آن بازخواست میکنید؟! عرض کرد مراد از
نعیم چیست؟ حضرت فرمود نعمت والیت ما آل محمد(ص) است.
پرسیده می شود شما با آل محمد(ص) چه کردید ،چقدر محبت و تبعیت از ایشان
داشتید؟
از دشمنان می پرسند چرا با این نعمت دشمنی کردید؟ از خوراک سؤال کرده
نمی شود مگر اینکه اسراف یا تبذیر کرده باشد ،یا از حرام کسب کرده باشد یا
در حرام مصرف کرده باشد آن وقت از این جهت مورد سؤال می شود .از هر
حرام و گناهی هم سؤال کرده میشود که چرا چنین کردی.

سئوال از نعمت عمر و مال و جوانی
از بعضی از نعمتها بخصوص پرسیده میشود .یکی از نعمتها "عمر" است
چنان که در روایات داریم که نمیگذارند کسی قدم از قدم بردارد مگر اینکه
جواب این چهار نعمت را بدهد:
«عن عمره فیما افناه و عن شبابه فیما اباله و عن ماله م ّما اکتسبه و فیما انفقه»
از عمرش که در چه آنرا گذرانیده ،از "جوانیش" که به چه چیزی خودش را
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مبتال کرد .و از "مالش" که از کجا به دست آورد و در کجا صرف کرده  ،و
همچنین از والیت آل محمد(ص)
قانون (از کجا آوردهای) آنجا جواب اجراء می شود آن وقت در کجا صرف
کرده ای ،حتی اگر انفاق به ریاء کرده باشد مورد مؤاخذه قرار می گیرد.

از عبادات پرسیده می شود
سئ ُولُونَ »
« َوقِفُو ُه ْم ِإنَّ ُه ْم َم ْ
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و نگه داریدشان ،باید بازخواست شوند.

اولین چیزی که مورد سؤال واقع می شود نماز است (اول ما یحاسب به العبد
الصلوه" «فان قبلت قبل ما سواها»( 116اگر نماز قبول شد بقیه اعمال هم قبول
می شوند)  .آیا نمازهای واجب را در وقت ادا کرده است یا نه ،احکام این امر
بزرگ را که عمود دین و امانت الهی بود درست انجام داده است یا نه  .سپس
از سایر عبادات پرسیده می شود" :مظالم یا حق الناس"

چه گناهی بخشوده می شود
در نهج البالغه امیرالمؤمنین می فرماید 117 :گناه بر سه قسم است .
گناهی که آمرزیده شده  ،و گناهی که برای صاحبش امید آمرزش است ،و گناهی
که بخشیده شدنی نیست.
اما گناهی که بخشیده شدنی است  ،آن است که در دنیا تالفی شده باشد
یعنی حد بر آن جاری گردیده است خدا کریم تر از آن است که برای یک گناه
دو مرتبه عقوبت بفرماید.
 115سوره الصافات ـ  24قرآن مبین  -مبین موبایل
 116جلد  3بحار .
 117ذنب مغفور و ذنب یرحی لصاحبه و ذنب غیر مغفور.
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قسمت دوم گناهی که امید بخشش است گناهی است که در در دنیا تالفی نشده
الکن صاحبش توبه کرده .
قسمت سوم ،گناهی که آمرزیده شدنی نیست ،مظالم عباد بر یکدیگر است .اینها
"حق الناس" است که خداوند نخواهد گذشت .اگر پر کاهی را از کسی به ظلم
گرفته باشد خداوند تالفی خواهد فرمود .چنان که (مرصاد) 118در آیه قرآنِ :إ َّن
صا ِد (زیرا پروردگارت به كمینگاه است) .تفسیر به عقبهء حق الناس
َربَّكَ لَبِ ْال ِم ْر َ
شده ،به درستی که پروردگارت در کمین است که عقبه حق الناس است که حق
هر کس را به او رد کند.

أخذ حقوق
خدای تعالی نسبت به بندگان دو قسم معامله دارد یکی به عدل  ،دیگری به فضل.
معامله به عدل ،هر کس حق دیگری بر عهده او است باید به همان مقدار از
حسناتش بگیرد و به صاحب حق بپردازد .مثالً شخصی که غیبتش را کرده یا
تهمت زده بدهند  ،و اگر مفلس است و حسناتی ندارد به همان اندازه از وزر
گناهان آن شخص بایستی بردارند و بر او بیفزایند .چنانکه در روایت به این
مطلب تصریح شده است .
در حدیثی طوالنی در باره حساب خالئق در قیامت و گرفتن حقوق و مظالم از
حضرت علی بن الحسین(ع) رسیده تا این جا که خداوند میفرماید :منم خدایی
که شایسته پرستش جز من نیست حاکم و دادگستری هستم که خالف نگوید میان
شما به داد و عدالت خود قضاوت کنم .امروز در بر من به کسی ستم نرود،
امروز از نیرومند داد ناتوان بستانم  ،و از بدهکار حق بستانکار بگیرم و با
حسنات و سیئات تقاص بدهکاری ها را بنمایم...

 118سوره الفجر .14
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امروز است که هیچ ستمکاری از این گردنه در برابرم نگذرد و مظلمه ای از
کسی بر گردن او باشد .ای خالئق به هم بچسبید و هر حقی به گردن کسی دارید
که در دنیا بستم از شما باز گرفته از او بخواهید و من خود گواه شما هستم
برعلیه او .
در آخر حدیث است که یک مرد قریشی به آن حضرت گفت ای پسر پیامبر(ص)
هرگاه مرد مؤمنی حقی بر گردن کافری دارد از آن کافر که اهل دوزخ است
در برابر آن چه بستاند؟
امام فرمود از گناهان آن مرد مسلمان به اندازه حقی که بر گردن آن کافر دارد
کم میشود و آن کافر به اندازه آنها به همراه عذاب کفر خود عذاب شود.
آن مرد قریشی گفت هرگاه مسلمانی بر گردن مسلمانی حقی دارد چگونه حقش
از آن مسلمان دریافت شود؟
امام علیه السالم فرمود :برای آن مسلمان بستانکار از حسنات مسلمان بدهکار
ظالم بگیرند و بر حسنات آن ستم کشیده بیافزایند .
پس آن مرد قریشی گفت اگر از ظالم حسناتی نداشته باشد؟ امام فرمود :از
گناهان آن مظلوم بستانکار بگیرند و به گناهان ظالم بیفزایند.
ناگفته نماند که هرگاه کافری بر مسلمانی حقی داشته باشد چون کافر قابلیت
حسنات مسلمان را ندارد پس مقتضای عدل آن است که به مقدار حقش از عذابش
تخفیف داده شود .
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مفلس در قیامت کیست؟
در حدیثی نقل شده است که حضرت پیامبر(ص) به اصحاب فرمود :آیا می دانید
مفلس کیست؟ گفتند مفلس در بین ما کسی است که وجه نقد و اثاثیه و دارایی
هیچ ندارد .رسول خدا(ص) فرمود :جز این نیست که مفلس از امت من کسی
است که در قیامت بیاید با نماز و روزه و زکات و حج که به جا آورده در حالی
که به کسی فحش داده و سبّ کرده و مال دیگری را خورده و خون شخصی را
هدر داده و دیگری را زده است پس ،از حسناتش به این و آن داده میشود و
چون حسناتش تمام شود و هنوز بدهکار باشد از گناهان بستانکار گرفته میشود
و او انداخته می گردد.
معامله به فضل
اگر کسی مشمول عنایت پروردگار شود در صورتی که مظالم بر عهده او باشد
در موقف حق الناس که معطل میشود  ،بعضی هستند که غرق عرق می شوند،
خدای تعالی به فضل و کرمش از الطاف الهی به صاحب حق عنایت می کند تا
از حق خودش از شخص بگذرد و او را حالل کند.
خدایا جز تو چه کسی می تواند بداد ما برسد و کار ما را اصالح کند.
امام زین العابدین(ع) ناله میکند که «و من ایدی الخصماء غدا ً من یخلصنی»
خدایا جز تو کی در فردای قیامت مرا از دست مدعیانم میرهاند.
حاال باید دعا کنیم که پروردگارا به فضلت به ما رفتار نما «الهی عاملنا بفضلک
119
و ال تعاملنا بعدلک» .

 119همان خالصه ای از ص  152تا . 159
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دعا براي تثبیت عقیده
در پایان اشاره ای به اصول اعتقاد بطور خالصه :
َّللاُ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالَّ ه َُو (گواهى دهد خدا که همانا معبودى جز او نیست)
َ
ش ِه َد َّ
ْط (و فرشتگان و دانشمندان نیز گواهى دهند
َو ْال َمال ِئ َکةُ َو اُولُوا ْال ِع ْل ِم قآ ِئما ً ِب ْال ِقس ِ
که عدل و داد بدو پایدار است).
ال اِلهَ اِالَّ ه َُو ْال َعزی ُز ْال َحکی ُم (و معبودی جز او که عزیز و فرزانه است نیست
) .ا َِّن ال ّدینَ ِع ْن َد َّ ِ
اإلسْال ُم (و همانا دین نزد خدا اسالم است ).
َّللا ْ ِ
عاصى ْال ُمحْ تا ُج ْال َحقی ُر
ف ْال ُم ْذنِ ُ
َو اَنَا ْالعَ ْب ُد الضَّعی ُ
ب (و من بنده ناتوان گنه کار)ْ .ال ِ
(نافرمان نیازمند کوچکم ).
رازقى َو ُم ْک ِرمى( ،گواهى دهم براى نعمت دهنده و
اَ ْش َه ُد ِل ُم ْن ِعمى َو خا ِلقى َو ِ
ش ِه َد ِلذاتِ ِه (چنانچه او براى خود
آفریننده و روزى ده و اکرام کننده ام) .کَما َ
گواهى داده).
ش ِه َد ْ
ت لَهُ ْال َمالئِ َکةُ َو اُولُوا ْال ِع ْل ِم ِم ْن ِعبا ِدهِ( ،و فرشتگان و دانشمندان از بندگانش
َو َ
ُ
َّ
براى او گواهى داده اند)  ،بِاَنَّهُ ال اِلهَ اِال ه َُو (که معبودى نیست جز او) .ذو النِّعَ ِم
نان قاد ٌِر اَزَ ِلى (آن صاحب نعمت و احسان و کرم و
اإل
حْسان َو ْالک ََر ِم َو ْ ِ
َو ْ ِ
اإل ْمتِ ِ
ِ
بخشش و توانا ازلى).
سمی ٌع بَصی ٌر (داناى جاویدان زنده یگانه
س ْر َمدِى َ
عا ِل ٌم اَبَدِى َحى اَ َحدِى َم ْو ُجو ٌد َ
ت
صفا ِ
کارهٌ ُمد ِْر ٌ
ص َمدِىَ ،ی ْست َِح ُّق ه ِذ ِه ال ِ ّ
ک َ
موجود همیشگى شنواى بیناى ) ُ ،مری ٌد ِ
(با اراده با کراهت درک کننده اى که نیازمند نیست و شایسته این اوصاف است
).
صفاتِ ِه (و او در عین آن که بى نیاز از این صفات
علَ ْیهَ فى ِع ِ ّز ِ
على ما ه َُو َ
َو ه َُو َ
است) ، .کانَ قَ ِویّا ً قَ ْب َل ُو ُجو ِد ْالقُد َْرةِ َو ْالقُ َّوةِ (پیش از پیدایش نیرو و قدرت نیرومند
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علیما ً قَ ْب َل ایجا ِد ْال ِع ْل ِم َو ْال ِعلَّ ِة (و پیش از ایجاد علم و علت دانا
بوده)َ .و کانَ َ
بوده).
زمانی که فردی از دنیا می رود عالوه بر انجام مستحبات زمان دفن میت و
خواندن نماز میت ،هنگام دفن دعای تلقین میت هم برای او خوانده می شود.

دعای عدیله صغیر
دعای عدیله صغیر در کتاب زادالمعاد آمده است و محتوای آن مختصری از
دعای عدیله است:
بِس ِْم َّ ِ
الر ِحی ِم
الرحْ َم ِن َّ
َّللا َّ
اّلِل َربّا ً
ضیتُ ِب َّ ِ
َر ِ
اإلس َْال ِم ِدینا ً
َو بِ ْ ِ
علَی ِه َو آ ِل ِه نَبِیا ً
صلَّی َّ
َّللاُ َ
َو بِ ُم َح َّم ٍد َ
علَی ِه َو آ ِل ِه کتَابا ً
صلَّی َّ
َّللاُ َ
آن الَّ ِذی أ ُ ْن ِز َل َ
علَی ُم َح َّم ٍد َ
َو ِب ْالقُ ْر ِ
َو بِ ْالک ْعبَ ِة قِ ْبلَةً
ضة ً
َو بِال َّ
ص َالةِ فَ ِری َ
َو ِب َع ِلی علیهالسالم ِإ َماما ً
سی ِن
سی ِن َو َ
ع ِلی ب ِْن ْال ُح َ
س ِن َو ْال ُح َ
َو بِ ْال َح َ
ع ِلی َو َج ْعف َِر ب ِْن ُم َح َّم ٍد
َو ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
سی
سی ب ِْن َج ْعف ٍَر َو َ
ع ِلی ب ِْن ُمو َ
َو ُمو َ
ع ِلی ب ِْن ُم َح َّم ٍد
ع ِلی َو َ
َو ُم َح َّم ِد ب ِْن َ
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ص ِر َو َّ
الرحْ َم ِن
ص ِ
ب ْالعَ ْ
ان َو َخ ِلیفَ ِة َّ
اح ِ
س ِن ب ِْن َ
ع ِلی َو ُم َح َّم ِد ب ِْن ْال َح َ
َو ْال َح َ
س ِن َ
الز َم ِ
َو َم ْ
اإل ْن ِس َو ْال َج ِّ
صلَ َواتُ َّ ِ
علَی ِه ْم أَجْ َم ِعینَ
علَی ِه َو َ
س َال ُمهُ َ
َّللا َو َ
ان َ
ان َ
سی ِد ْ ِ
ظ َه ِر ْ ِ
اإلی َم ِ
سا َدة ً
أَ ِئ َّمةً َو َ
ار بِک َو بِالنَّبِی َو ْاْلَئِ َّم ِة
الر ِ
یا َّ
َّللاُ یا أَ ْر َح َم َّ
اإل ْق َر َ
اح ِمینَ إِنِّی أَ ْو َد ْعتُک ی ِقینِی َه َذا ْ ِ
علَی ِه ُم الس ََّال ُم
َ
کر َو نَکی ٍر ِب َرحْ َم ِتک یا أَ ْر َح َم
علَی َو ْقتَ ُ
َو أَ ْنتَ َخی ُر ُم ْست َْو َدعٍ فَ ُر َّدهُ َ
س َؤا ِل ُم ْن ٍ
اح ِمینَ
الر ِ
َّ
الطی ِبینَ َّ
سی ِدنَا َو نَ ِبینَا ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ِه َّ
الطاه ِِرینَ
صلَّی َّ
َّللاُ َ
علَی َ
َو َ
ض َو السَّمآ ُء (و به وجود او زمین و آسمان پابرجا مانده
َو بِ ُو ُجو ِد ِه ثَبَتَ ِ
ت ْاْل َ ْر ُ
ع ْدالً (و به دست او خداوند زمین را پر از عدل
َو بِ ِه یَ ْم َأل ُ َّ
ض قِسْطا ً َو َ
َّللاُ ْاْل َ ْر َ
و داد کند
َت ُ
بَ ْع َد ما ُم ِلئ ْ
ظ ْلما ً َو َج ْورا ً (پس از آن که از ظلم و ستم پر شده باشد
َو اَ ْش َه ُد اَ َّن ْال َم ْوتَ َحق (و گواهى دهم که مرگ حق است
َو ُمسآئَلَةَ ْالقَب ِْر َحق (و سؤال و جواب در قبر حق است
َو ْالبَ ْع َ
ث َحق (و برانگیخته شدن حق است
َو النُّ ُ
ور َحق (و زنده شدن پس از مرگ حق است
ش َ
صرا َ
ط َحق (و صراط حق است
َو ال ِ ّ
َو ْالمیزانَ َحق (و میزان حق است
ساب َحق (و حساب حق است
َو ْال ِح َ
تاب َحق (و کتاب (نامه اعمال) حق است
َو ْال ِک َ
َو ْال َجنَّةَ َح ّق (و بهشت حق است
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ار َحق (و دوزخ حق است
َو النَّ َ
ب فیها (و به راستى قیامت آمدنى است و شکى در آن
الر ْی َ
َو اَ َّن السَّا َ
عةَ اتِیَةٌ َ
َّللا َی ْب َع ُ
ُور (و حتما ً خداوند در میان گورها مردگان را
ث َم ْن ِفى ْالقُب ِ
نیست َ ،و اَنَ َّ َ
برانگیزد.
ک اَ َملى
اَللّ ُه َم فَ ْ
ک َو َرحْ َمت ُ َ
ک َرجآئى (خدایا فضل تو را امید دارم َ ،و ک ََر ُم َ
ضلُ َ
(و کرم و رحمتت آرزوى من است
ع َم َل لى اَ ْست َِح ُّق بِ ِه ْال َجنَّةَ (عملى که بدان سزاوار بهشت باشم ندارم
ال َ
الرضْوانَ (و نه طاعتى که بدان مستوجب رضوان
عةَ لى اَ ْست َْو ِج ُ
ب ِب َها ِ ّ
َو ال طا َ
ک (جز آن که من به یگانگى و عدل و
ع ْدلَ َ
ک َو َ
گردم ـ اِالَّ اَ ِنّى اِ ْعتَقَدْتُ ت َْوحی َد َ
داد تو معتقد هستم
ک (و به احسان و فضل تو امیدوارم
ک َو فَ ْ
َو ْ
ضلَ َ
ارتَ َج ْیتُ اِحْ سانَ َ
ک (و شفیع گردانم به درگاهت پیغمبر و
َو تَ َ
ى َو آ ِل ِه َم ْن اَ ِحبَّتِ َ
شفَّ ْعتُ اِلَ ْی َ
ک بِالنَّبِ ِ ّ
خاندانش را که محبوب تو هستند) .
َو اَ ْنتَ اَ ْک َر ُم ْاْل َ ْک َرمینَ (و تو بزرگوارترین کریمانى
احمینَ (و مهربان ترین مهربانانى
الر ِ
َو اَ ْر َح ُم َّ
الطیِّبینَ َّ
على نَبِیِّنا ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ِه اَجْ َمعینَ َّ
الطاهِر ْینَ
صلَّى َّ
َّللاُ َ
َو َ
و درود خدا بر پیامبر ما محمد و آل پاک و پاکیزه اش همگى باد
سلَّ َم تَسْلیما ً کَثیرا ً کَثیرا ً ( و سالم مخصوص او بسیار بسیار
َو َ
َو ال َح ْو َل َو ال قُ َّوةَ اِالَّ بِ َّ ِ
اّلِل ْال َع ِل ِى ْال َعظی ِم (و جنبش و نیرویى نیست جز به خداى
واالى بزرگ

218

ک یَقینى
الر ِ
اَللّ ُه َّم یا اَ ْر َح َم َّ
احمینَ (خدایا اى مهربان ترین مهربانان) ِانّى اَ ْو َد ْعت ُ َ
هذا َو ثَباتَ دینى (من نزد تو به ودیعت نهادم این یقینم را (که عرضه داشتم)
و استقامت در دینم را)َ .و اَ ْنتَ َخ ْی ُر ُم ْست َْو َدعٍ (و تو بهترین امانت دارانى
َو قَ ْد اَ َم ْرتَنا بِ ِح ْف ِظ ْال َودآئِ ِع (و خودت ما را به امانت دارى دستور داده اى
ور َم ْوتى (پس اى خدا این امانت را هنگام مرگ به من
ى َو ْقتَ ُح ُ
َف ُر َّدهُ َ
ض ِ
ع َل َّ
احمینَ (به رحمتت اى مهربانترین مهربانان
الر ِ
ک یا اَ ْر َح َم َّ
برگردان ِ ،ب َرحْ َم ِت َ
در دعاهاى مأثوره این بند نیز آمده است:
ت (خدایا به تو پناه برم از عدیله در وقت
ک ِمنَ ْال َعدیلَ ِة ِع ْن َد ْال َم ْو ِ
اَللّ ُه َم اِنِّى اَ ُ
عو ُذ ِب َ
مرگ .
الحمدهلل
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