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 شهید دستغیب معادکتاب 

  مقدّمه

پیش از آن که تئوريهاى فالسفه الهى و مادّى را بررسى کنیم، ضمیر 

ايم و به  نمايد که از کجا آمده ناخودآگاه ما اين سؤال را طرح مى

ناپذير  کجا خواهیم رفت؟ گويى لزوم اعتقاد به دو اصل اجتناب

ه انسانها الهام ب«  ماوراء الطبیعه»يعنى عالم « معاد»و « مبدأ»

 شود. مى

بشر به حسب فطرت، دورنماى سرنوشت خود را دائماً مد نظر قرار 

نگرد،  داده و راهى را که در پیش دارد با دقّت هر چه تمامتر مى

 بدون اين که پايانى بر آن در نظر گیرد.

پرسیم: آن ادراك  پندارند، مى از آنها که مرگ را زوال و نیستى مى

دوست داشتن بقاى نام نیك؛ حتّى براى پس از مرگ  پنهانى که باعث

هاى گل نثار  شود چیست؟ و آيا وجدان، بدون شعور آنها که دسته مى

 کند؟ نمايند، چه حكم مى آرامگاه سرباز گمنام مى

پاسخ اين سؤاالت و صدها نمونه ديگر آن است که بشر در اعماق 

  شقلبش به بقاى پس از مرگ معتقد است، هر چند افكار
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 4معاد، ص: 

تحت تأثیر عواملى قرار گرفته و زبانش حقیقت را انكار نمايد. اين 

گويد پس از اين دنیاى ظلمانى که عصر  روان ناخودآگاه است که مى

اش کمترين اختالفى از نظر شؤون  طاليى آن با همه ظواهر فريبنده

انسانى و عدالت اجتماعى با دوران توحش ندارد، جهانى است 

اش،  ز نور عدالت که با هر کس به مقتضاى کردار گذشتهروشن ا

 رفتار خواهد شد.

کند که آنها نیز چنین  مطالعه تاريخ اقوام و ملل گذشته بر ما ثابت مى

اند، با اين تفاوت که برخى از آنها چون رشد عقلى و  احساسى داشته

اند، حیات  فكرى نداشته و تحت رهبرى صحیح و کافى قرار نگرفته

ز مرگ را همانند زندگانى مادّى اين عالم دانسته و همراه پس ا

مردگان خود مايحتاج زندگى، از قبیل: خوراك، پوشاك، اسلحه، 

کردند؛ مثلًا ساکنان جزيره  وسايل تزيین و حتّى مستخدم دفن مى

عقیده داشتند که مردگان نیز مانند زندگان، کشاورزى « فیجى»

جنگند و  و با دشمنان خود مىدهند  کنند، تشكیل خانواده مى مى

 دهند. کارهاى زندگان را آنها نیز انجام مى
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فیلسوف و فلك شناس فرانسوى در کتاب « کامیل فالماريون»

 نويسد: خود در احواالت مردم اين جزيره مى« مشاهدات علمى»

از عادات مردم جزيره فیجى اين است که پدر و مادر خود را در »

کنند و علت اين که اين دوره از  خاك مىسنّ چهل سالگى زنده زير 

 کنند اين است که وسط تقريبى عمر و عمر را انتخاب مى

 5معاد، ص: 

کاملترين سنین زندگى است و به گمان ايشان، متوفّى در روز بعث 

 «.شوند اموات با همان حالت قوّت و کمال برانگیخته مى

زوم بعثت انبیا پس از اندك دقّت و تأمّل در اين قبیل طرز فكرها، ل

شود، تمام  جهت پرورش فطرت و هدايت افكار نسل بشر واضح مى

به « معاد»اديان آسمانى خصوصاً دين مقدّس اسالم براى مساله 

 اند. جهاتى اهمیت فوق العاده قايل شده

اعتقاد به قیامت، تنها ضامن سعادت و رفاه و امنیّت جوامع بشرى  -1

ند که پرونده اعمالشان محفوظ است. هر گاه انسانها معتقد باش

ماند و باألخره در دادگاه عدل خداوند محاکمه خواهند شد،  مى

احساس مسؤولیّت و بیم از سرنوشت آنها را از هر نوع گناه و مفاسد 
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دارد و امید به آينده درخشان، موجبات تسكین  اخالقى باز مى

عفريت  خاطر و آرامش فكرى آنها را نموده، به انتحارهاى ناشى از

دهد و در نتیجه،  يأس و نومیدى و فشارهاى روحى، پايان مى

نگرانیها و تشويشهاى حاصل از جرايم روز افزون و انحرافات انسان 

 گردد. در عصر فضا برطرف مى

هاى جهانى که رهبران ممالك  عالوه بر اين که تمام بحرانها و عقده

به سادگى حلّ و  به اصطالح مترقّى را به بن بست مواجه ساخته است،

 فصل خواهد شد.

جلوگیرى از »تجربه به خوبى نشان داده است که نه از سازمانهاى 

  در راه« کنفرانسهاى صلح»کارى ساخته است و نه « جرايم

 6معاد، ص: 

 اند. خاموش کردن آتش جنگ کارى از پیش برده

استاد تاريخ دانشگاه نیويورك راجع به انسانهاى « لويس اسنايدر»

 نويسد: بیستم مى قرن

بشر، مهار کردن همه چیز را آموخته است، جز مهار کردن »

 «.وحشیگريهاى سرشت بشرى
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ماند و آن عبارت است از مهار کردن  پس تنها يك راه باقى مى

 وحشیگريها به وسیله تقويت نیروى ايمان به رستاخیز.

ملّتها  اعتقاد به قیامت، مهمّترين عامل موفّقیّت و برترى و پیروزى -2

است. بهترين شاهد براى اين ادّعا، مقايسه وضع کنونى مسلمانان با 

مسلمین قرون اولیّه اسالم است. آنها با الهامى که از افكار پیشواى 

عظیم الشأن خود حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله گرفته بودند، 

اى از يقین قرار داشتند که گويى حیات آخرت با تمام  در چنان مرتبه

نعمتهاى جاويدش در نظرشان مجسم بود؛ لذا نه فقط از مرگ 

دانستند تنها  هراسیدند، بلكه مشتاق آن نیز بودند؛ چون مى نمى

هاى قطعى همین زندگى مملوّ از  فاصله بین آنها و آن همه وعده

ناماليمات است. در سايه همین اعتقاد محكم بود که بر نیمى از دنیاى 

ند و آنگاه که اروپاى قرون وسطى در آن روز فرمانروايى داشت

اى اداره  برد، رهبرى جهان را به طور شايسته توحّش به سر مى

باکانه در برابر مسیحیان ايستادگى  نمودند. در جنگهاى صلیبى بى

 يا»کردند و بیت المقدس را از شرّ اجانب محفوظ داشتند آنها شعار 

 7معاد، ص: 

 نقش دلشان بود.«  مرگ يا پیروزى
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مّا مسلمین امروز، اين شعار را فقط با هیاهو و جنجال بر زبان جارى ا

ترسند  سازند و قلوبشان مملوّ از ترس و وحشت است. از مرگ مى مى

شوند. در قرون اخیر با  و لذا به سادگى طعمه استعمارگران مى

تجزيه و تفكیك ممالك اسالمى، مقدّمات نابودى آنها فراهم گرديد. 

ت صنعتى و ايجاد وسايل جنگى، عقب افتادند و از نظر اختراعا

سرانجام در پى جنگهاى شش روزه، بیت المقدس را تسلیم دشمن 

 کردند.

امروز براى مسلمانانى که آرزوى بازيافتن افتخارات گذشته را 

دارند يك راه باقى مانده و آن عبارت از ايجاد تحوّلى عمیق و 

 ان به رستاخیز است.تجديد نظر کلّى براساس تقويت نیروى ايم

*** 

گذرد، اثرى است  کتابى که اکنون از نظر شما خواننده محترم مى

ارزنده که در تحكیم و تقويت اين نیروى عظیم، نقش مهمّى را ايفا 

زندگى پس از »نمايد. يكى از امتیازات کتاب حاضر آن است که  مى

ز گرچه با روش تحقیقى و علمى بررسى شده، در عین حال ا«  مرگ

باشد. عالوه  نظر فهم مطالب، بسیار روان و قابل استفاده همگان مى
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بر اين که به شبهات و ايرادات مربوط به مسأله معاد با بیانى شیوا و 

 مستدل پاسخ داده شده است.

  سیّد على اصغر دستغیب

 

 8معاد، ص: 

 

  فصل اوّل: مرگ

 

وباره به به معناى برگشتن است؛ چون روح د« عود»از ماده « معاد»

 شود. بدن برگردانیده مى

از اصول دين مقدّس اسالم و اعتقاد به آن واجب است که هر « معاد»

شود و به جزاى عقیده و عملش  کس دوباره پس از مرگ زنده مى

 رسد. مى

مسأله معاد که ابتدايش مرگ و قبر و بعد برزخ و سپس قیامت کبرى 

شود.  ظاهرى درك نمىو پايانش بهشت يا جهنّم است، با اين حواس 
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هر چند اصل معاد به دلیل عقل ثابت است به تفصیلى که ذکر 

شود، لیكن محال است کسى به تنهايى درك کند که بعد از مرگ،  مى

چه خبر است؟ غیر از وحى، راه ديگرى ندارد؛ زيرا هر کس در هر 

عالم و مقامى است ادراکش از حدود آن عالم تجاوز نخواهد کرد؛ 

 لى که در عالم رحم است، محال است چگونگى ومثلًا طف

 9معاد، ص: 

پايانى فضا و  بزرگى عالم بیرون رحم را بفهمد و محال است بى

 موجودات آن را دريابد.

همچنین کسى که در عالم ملك و اسیر مادّه و طبیعت است چگونه 

شود عالم ملكوت را بفهمد که در باطن عالم ملك است و  مى

باشد و خالصه خصوصیّات  الصى از اين عالم مىجايگاهش پس از خ

عوالم پس از مرگ نسبت به کسى که در عالم دنیاست، غیب است و 

براى شناختن آن جز تصديق آنچه را که حضرت آفريدگار خبر داده 

 راهى نیست.

بنابر اين، اگر کسى بگويد از عقل ما دور است که پس از مرگ، فالن 

بول نیست؛ چون خصوصیّات آن طور شود، اصلًا حرفش مورد ق

ربطى به عقل ندارد و جمیع عقال پشت به پشت هم بزنند از جزئیّات 
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جريانات عالم ديگر خبرى نخواهند داشت. چیزى که هست آنچه را 

اند ما هم  که حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله و آل او فرموده

وحى  نمايیم؛ زيرا آن بزرگواران، معصوم و محلّ نزول تصديق مى

 حضرت آفريدگارند.

 زند؟ آيا مرده حرف مى

کنند، معلوم شد که  خردان مى با اين بیان، شبهاتى که بعضى از بى

گويند: کسى که مُرد، بدنش در  اساس است، مانند اين که مى همه بى

حكم جماد است؛ نظیر چوب خشك، ديگر سؤال و جواب در قبرش 

 کنیم و روز ديگر چیست؟ و ما اگر دهان مرده را از چیزى پر

 10معاد، ص: 

قبرش را بشكافیم و جسدش را مالحظه کنیم، خواهیم ديد که چیزى 

از دهانش خارج نشده است )جواب اين شبهه به زودى روشن 

 شود(. مى

خبرى از آخرت و دستگاه آفرينش و نداشتن  اين اشكاالت در اثر بى

هم است. او ايمان به غیب است. اين تعجّبها شاهد کمى اطاّلع و ف

کند نطق، فقط مال زبان است، ارواح نطقى ندارند، جنبش  خیال مى
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براى پاى حیوانى است، ارواح جنبش ندارند. در حالى که خودش 

هر شب هنگام خواب، نطقها و گفتگوها دارد، بدون اين که زبان و 

لب او جنبش داشته باشد و کسى که نزديكش بیدار باشد، صدايش را 

مچنین سیرها دارد، بدون اين که بدنش در بستر، شنود و ه نمى

 جنبش داشته باشد.

 حكمت رؤيا

بشر در ابتداى »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم مى

خلقت، رؤيا )خواب ديدن( نداشت و بعد خدا به او عطا کرد، سببش 

آن بود که خداوند پیغمبرى را براى دعوت و هدايت مردم زمانش 

مردم را به اطاعت و بندگى پروردگار عالم امر کرد،  فرستاد و او

گفتند: اگر ما خداى را بپرستیم، در برابرش چه داريم، در حالى که 

اگر اطاعت خدا »، آن پیغمبر فرمود: «دارايى تو از ما بیشتر نیست

کنید جزاى شما بهشت است و اگر معصیت کرديد و حرف مرا 

 «.نشنیديد، جاى شما دوزخ است

 11ص:  معاد،

 «.بهشت و دوزخ چیست؟»گفتند: 
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 پس براى ايشان هر دو را توصیف کرد و شرح داد.

 «.رسیم؟ کى به آن مى»پرسیدند: 

 «.هنگامى که مرديد»فرمود: 

شوند و براى  هاى ما پوسیده و خاك مى بینیم که مرده ما مى»گفتند: 

آنها چیزى از آنچه وصف کردى نیست و آن پیغمبر را تكذيب 

 «.کردند

خداوند احالم )خواب ديدن( را براى آنها قرار داد، در خواب 

گويند و  کنند و مى آشامند و حرکت مى خورند و مى ديدند که مى

شنوند و غیره، چون بیدار شدند اثرى از آنچه ديده بودند  مى

نديدند. پس نزد آن پیغمبر آمدند و خوابهاى خود را بیان کردند. 

د خواست حجّت را بر شما تمام کند. روح خداون»آن پیغمبر فرمود: 

شما چنین است. هنگامى که مرديد هر چند بدنهاى شما در خاك 

پوسیده شود، روحهاى شما در عذاب است تا قیامت )يا در روح و 

 1«.ريحان و ناز و نعمت(

  کم ظرفیّتى انسان

                                                 
 .. 190 -189/ 61حباراألنوار:  -(1)  1
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انما يعرف عقل الرجل بكثرة »الزمه عقل، کثرت محتمالت است: 

 شنود و محال عقلى نباشد، يعنى هر مطلبى که انسان مى ؛«محتمالته

______________________________ 
 .. 190 -189/ 61بحاراألنوار:  -(1)

 12معاد، ص: 

اش معصوم باشد  احتمال بدهد شايد صحیح باشد و اگر خبر دهنده

بگويد حتماً صحیح است. و وقتى که انسانى کم عقل و جاهل است 

رفها چیست؟ نپذيرفتن دلیل بر کوچكى و کم گويد: اين ح مى

 تواند فوق طبیعت را دريابد. ظرفیّتى است که نمى

شود از منزل اوّل  شرح مسأله معاد به تفصیل اقتضا ندارد، آنچه مى

گفته  -که در اخبار اهل بیت علیهم السالم ذکر شده -تا آخر

 شود. مى

  منزل اوّل: مرگ

از بدن است. براى عالقه روح  حقیقت مرگ، بريده شدن عالقه روح

اند: مثل کشتیبان و  به بدن، تشبیهات زيادى شده است. بعضى گفته

 برد. کشتى که مرگ، کشتى را از تحت اختیار کشتیبان بیرون مى
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گويى: پاى من، دست من، چشم من، من غیر از دست و پا و چشم  مى

لیكن گويى رفتم، درست است که تو رفتى  و گوش است. وقتى که مى

 به پايت رفتى و تو غیر از پا هستى.

گويى ديدم، شنیدم، گفتم، همه برگشتش به شخص واحد است،  مى

کند،  اين شخص، روح شريف است که از اين مظاهر ظهور پیدا مى

 شنود، اما آيا از اين سوراخ چشم و گوش؟ بیند، مى روح مى

غى پس بیننده روح است. اين چشم آلت ديدن او است، روح، چرا

 است که در ظلمتكده تن روشن گرديده است و از مجراى چشم و

 13معاد، ص: 

 دهد. گوش و ساير حواس، روشنايى مى

اى که  مرگ يعنى جا به جا کردن چراغ؛ مثلًا فرض کنید در کلبه

چندين سوراخ داشته باشد، چراغ گازى قرار دهید، از اين مجراها 

شود. مرگ  ، تاريك مىدهد، اگر چراغ را بیرون برديد روشنى مى

يعنى بیرون بردن اين چراغ از بدن لیكن بايد دانست که عالقه روح 

به بدن نه از جهت حلول است؛ يعنى روح داخل بدن باشد، نه اين 

طور نیست؛ چون روح مجرد است و جسم نیست و داخل و خارج 
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ندارد، فقط عالقه و توجّه تامّى به بدن دارد؛ مرگ يعنى قطع عالقه 

 بدن. از

 واجب است که اعتقاد داشته باشیم که مرگ به اذن خداست.

همان کسى که روح را در شكم مادر به بدن عالقه داد تا روز آخر 

 کند، محیى اوست و ممیت هم اوست. همان کس هم قطع عالقه مى

میراند.  کند و خدا مى در قرآن زياد ذکر شده که خدا زنده مى

دانند؛ امّا  آيد و او را دشمن مى ان مىبعضى از عوام از عزرائیل بدش

کند، او از طرف پروردگار عالم  دانند که او پیش خود کار نمى نمى

 مأموريّت دارد.

  کیفیّت قبض روح

در کیفیّت قبض روح، در ضمن احاديث معراج آمده است که 

  حاصلش اين است: لوحى جلوى حضرت عزرائیل است که نام

 14معاد، ص: 

آن ثبت شده، هر کس اجلش برسد، اسم او پاك همه افراد در 

کند. ممكن  شود و فوراً عزرائیل در آن واحد، قبض روحش مى مى

است هزارها نفر نامشان پاك شود و عزرائیل هم قبض روحشان 
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نمايد، تعجّبى ندارد؛ مثل بادى که هزار چراغ را يك مرتبه خاموش 

کند؛ امّا در  ىگردد. عزرائیل قبض روح م کند. همه به خدا برمى

حقیقت خدا میرانده؛ چون از طرف خداوند جلّ و عال است و از اين 

و در جاى  2رو قرآن مجید قبض روح را به خدا نسبت داده است.

که  4 و در جاى ديگر به مالئكه 3ديگر نسبت به عزرائیل داده است.

اند، هر سه صحیح است؛ چون عزرائیل و  اعوان و انصار عزرائیل

گیرند، مانند سلطانى  ياران او به امر خداوند جانها را مى اعوان و

کند، پس صحیح  که به وسیله لشكر و سردارانش کشورى را فتح مى

است که گفته شود لشكر فالن کشور را فتح کرد؛ چنانچه اگر بگويند 

فالن سردار فتح کرد، نیز درست است و در حقیقت سلطان که تدبیر 

فتح کرده است و اين مثال براى نزديك و حكمرانى لشكر با اوست 

 شدن مطلب به فهم است وگرنه اصل مطلب از اينها باالتر است.

  گیرد؛ ولى بالجمله، خداست که در موقع مرگ، جان را مى

______________________________ 
 .. 42زمر:  ...«اللَّهُ يَتَوَفَّى ا لْأَنفُسَ حِینَ مَوْتِهَا » -(1)

                                                 
2  (1)-\i « ِِتَا َنُفَس ِحنَي َموأ  .. 42زمر:  E\...«اللَُّه يَ َتَوَّفَّ ا ألأ
3  (2)-\i «ِت الَِّذى وُّكَل ِبُكمأ   -ُقلأ يَ َتَوفَّل َلُك ا لأَموأ  .. 11ه: سجد...«  E\ ُكم مَّ
4  (3)-\i « َُفَكيأَف ِإَذا تَ َوف َّتأُهُم ا لأَملبَكة\E  »... :27حممد صلى اهلل عليه و آله .. 
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 11سجده: ...«   کُم مَّلَكُ ا لْمَوْتِ الَّذِى وُکّلَ بِكُمْ -تَوَفَّلقُلْ يَ» -(2)

.. 

محمد صلى اهلل علیه و آله: ...«  فَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ا لْمَلبكَةُ» -(3)

27 .. 

 15معاد، ص: 

متوجّه باشید که پروردگار عالم دنیا را دار اسباب قرار داده، از آن 

بى معیّن فرموده؛ مانند از بام افتادن، جمله براى مرگ هم اسبا

مريض شدن، کشته شدن و غیره؛ البتّه اينها بهانه و سبب است؛ چون 

تر از او هم داشتند و نمردند، پس  بسیارى هستند که مرضهاى سخت

شود. اگر پیمانه عمرش تمام شده  اين به تنهايى موجب مرگ نمى

وگرنه چه بسیار  فرمايد باشد، جانش را پروردگار عالم قبض مى

اشخاصى که صحیح و سالم بودند و بدون هیچ گونه سابقه کسالتى 

 مردند.

است که وقتى براى قبض ارواح « ملك الموت»جمله ديگر راجع به 

کند. روايتى دارد که  آيد، شكلش نسبت به محتضر فرق مى مى

حضرت ابراهیم علیه السالم تقاضا کرد که شكل عزرائیل را هنگام 
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ح کافر ببیند، عرض کرد که طاقت نداريد. فرمود: میل دارم قبض رو

 ببینم.

عزرائیل خودش را به آن هیأت نشان داد و ابراهیم ديد صورت 

مردى است سیاه رنگ که موهاى بدنش ايستاده، بد بو، لباس سیاه 

شود،  پوشیده، از دهان و بینى او شراره آتش و دود خارج مى

پس از به حال آمدن، فرمود: اگر  ابراهیم علیه السالم غش کرد،

و  5کافر هیچ عذابى نداشته باشد بس است عذابش در ديدن تو

 6بالعكس هم راجع به مؤمن.

______________________________ 
 / باب ملك الموت ..143/ 6بحارألنوار:  -(1)

 / باب ملك الموت ..172همان:  -(2)

 16معاد، ص: 

آيند. مالئكه هم از  پ محتضر مىشیاطین هم براى اغوا از طرف چ

 طرف راست. کار شیاطین همیشه فريب دادن است.

                                                 
 / باب ملك املوت ..143/ 6حبارألنوار:  -(1)  5
 / باب ملك املوت ..172مهان:  -(2)  6
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مخصوصاً هنگام مرگ که اگر ايمانى هم باشد بدزدند؛ چون میزان 

سعادت و شقاوت آخر کار است، همان طورى که زندگى کرده 

هر آرزويى که  7شود، میرد و همان طورى که مرده زنده مى مى

میرى، اگر آرزويت ديدن  گ با آن آرزو مىداشته باشى، هنگام مر

باشد، اگر آرزويت  جمال على علیه السالم است، مونست جمالش مى

باشد لیكن کسانى که  هوا و هوس است، آن هنگام نهايت طلوعش مى

اهل ايمان شدند خداوند وعده فرموده است که او را نگهدارد و 

ى هنگام مرگش به ابى زکرياى راز 8شیطان را به او دسترس نیست.

اى به  گويم، حالت غشوه گفت نمى مى«  ال اله الّا اللَّه»گفتند بگو:  مى

کسى به نظرم آمد »او دست داد، پس از اين که به هوش آمد، گفت: 

خواهى خوشبخت و سعادتمند شوى، بگو عیسى  گفت: اگر مى که مى

اله الّا ال  گويم. پس از اصرار زياد گفت بگو: ابن اللَّه. من گفتم نمى

اى آمد و او را پرت  گويم. حربه گويى نمى . گفتم: چون تو مى اللَّه

 کرد، حاال کلمه حقّه را

______________________________ 
)منازل اآلخرة و   کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون -(1)

 ( ..19الفاخره:  المطالب

                                                 
7  (1)-\i  كما تعيشون متوتون و كما متوتون تبعثون \E( ..19الفاخره:  ) منازل اآلخرة و املطالب 
8  (2)-\i « َِِخَرة ن أَيا َوَِّف األأ ََيواِة الدُّ ِل الثَّاِبِت َِّف اْلأ  .. 27ابراهيم: ...«  E\يُ ثَّبُت اللَُّه الَِّذيَن َءاَمُنواأ بِالأَقوأ
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الْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَیَواةِ الدُّنْیَا وَفِى يُثَبّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِ» -(2)

 .. 27ابراهیم: ...«  الْأَخِرَةِ

 17معاد، ص: 

 «.گويم، آن وقت شهادتین را بر زبان جارى ساخت و از دنیا رفت مى

کسى که يك عمر از روى صدق موحّد بود، چطور در آن هنگام 

را به پیروى از شود. بلى اگر مدت عمرش  شیطان بر او مسلّط مى

 شیطان گذارنده، در آن ساعت هم انیسش شیطان است.

  آسانى و سختى جان دادن

در روايات و احاديث، تصريحاتى به سختى جان کندن شده است و 

در بعضى از روايات تشبیه به کندن پوست از بدن زنده گرديده. و در 

 بعضى ديگر است که اگر سنگ آسیا يا میخ در قلعه را در چشم

بگذارند و آن در به حرکت بیايد از سكرات مرگ آسانتر است. و در 

برخى ديگر از روايات سختى آن تشبیه شده به اين که بدنى را با 

قیچى يا ارّه قطعه قطعه کنند. و از بعضى از محتضرين هم 

 شود که گفتنى نیست. هاى فوق العاده مشاهده مى ناراحتى
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در بعضى  9هترين گلهاست.براى بعضى هم مردن مثل بو کردن ب

فرمايد تغییر لباس کثیف به تمیز است و در پاره ديگر  روايات مى

تشبیه به برداشتن غلها و بندها از بدن شده است؛ يعنى مرگ، 

 خالصى پیدا کردن از محبس عالم طبیعت است.

______________________________ 
یّبِینَ يَقُولُونَ سَلمٌ عَلَیْكُمُ ادْخُلُواْ ا الَّذِينَ تَتَوَفَّلهُمُ ا لْمَلبكَةُ طَ» -(1)

 .. 32نحل:  «لْجَنَّةَ بِمَاکُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 18معاد، ص: 

به طور کلّى هیچ يك از اين دو قسم جان دادن کلّیّت ندارد بلكه نه 

دهد بلكه بسیارى از مؤمنین  هر کس اهل ايمان شد آسان جان مى

شود و بعضى از  حالشان مى هستند که لطف خداى تعالى شامل

فرمايد، با اين که  گناهانشان را به سختى جان کندن جبران مى

کنند  رود لیكن چون بايد پاك برود، او را اصالح مى مؤمن از دنیا مى

گاه هم  10باشد. و نسبت به کفّار دهانه آتش و مقدّمه عذابشان مى

شخص اهل دهند؛ چون اين  شود که کفار و فسّاق، آسان جان مى مى

دهد  عذاب است لیكن در عمرش کار خوبى هم کرده، آسان جان مى

                                                 
9  (1)-\i « ُخُلواأ ا َمُلونَ الَِّذيَن تَ َتَوفَّلُهُم ا لأَملبَكُة طَّيِبنَي يَ ُقوُلوَن َسلٌم َعَليأُكُم ادأ َنََّة ِبَاُكنُتمأ تَ عأ  .. 32حنل:  E\«ْلأ

10  (1)-\i « بَرُهمأ رِبُوَن ُوُجوَهُهمأ َوأَدأ  .. 27حممد صلى اهلل عليه و آله:  E\«َفَكيأَف ِإَذا تَ َوف َّتأُهُم ا لأَملبَكُة َيضأ
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که حسابش همین جا تصفیه شده باشد؛ مثلًا به واسطه انفاقى که 

دهد تا  کرده يا کمك به مظلومى که نموده، در عوض آسان جان مى

ديگر در آخرت، طلبى نداشته باشد؛ چنانچه مؤمن براى پاك شدن 

دهد. در حقیقت براى کافر، جان دادن، اوّل  از گناه، سخت جان مى

بدبختى است، چه آسان و چه سخت و براى مؤمن هم نعمت و 

 سعادت است، چه آسان و چه سخت.

بنابر اين، به هیچ وجه آسانى و سختى جان دادن نسبت به مؤمن و 

 کافر، نیكوکار و بدکار، کلّیّت ندارد.

ى است که روزى خاتم در جلد سوّم کتاب بحاراألنوار، حديث شريف

االنبیاء محمّد صلى اهلل علیه و آله به ديدن ابن عم گرامى خود علىّ 

طالب علیه السالم تشريف آوردند، در حالى که ايشان چشم  بن ابى

 درد

______________________________ 
محمد  «برَهُمْفَكَیْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ا لْمَلبكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْ» -(1)

 .. 27صلى اهلل علیه و آله: 

 19معاد، ص: 
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شديدى داشتند، به طورى که صداى ناله آقا را بلند کرده بود، با آن 

که امیرالمؤمنین علیه السالم کوه صبر بود، رسول خدا صلى اهلل علیه 

و آله خبر موحشى به على علیه السالم داد که سختى درد چشم را 

يا على! جبرئیل به من خبر داد که قبض »د: فراموش فرمود، فرمو

آيند و با  اى از مالئكه عذاب مى کنند، عدّه روح کافر را که مى

 «.گیرند ها و سیخهاى آتشین جان آنها را مى تازيانه

يا رسول اللَّه! اين طور جان دادن هم از »امیرالمؤمنین عرض کرد: 

 «.امّت شما هست؟

انان هستند که اين طور جان آرى، سه طايفه از مسلم»فرمود: 

 سوّم: : خورندگان مال يتیم. دوّم حاکم جور است. اوّل: دهند؛ مى

شاهد ناحق است؛ يعنى کسى که بر خالف حقیقت شهادت 

اجمالًا از ماست که بر ماست. هر کس آنچه را کرده  11«.دهد مى

 بیند، آسان يا سخت جان دادن، نتیجه اعمالمان است. مى

                                                 
 .. 170/ 6حباراألنوار:  -(1)  11
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ايمان  اهى ممكن است انسان به واسطه بدى اعمال، بىپناه بر خدا! گ

« فضیل اياز»ها و شرح حاالت، ضمن حاالت  در تذکره 12از دنیا برود.

 نويسند: تايب مشهور مى

______________________________ 
 .. 170/ 6بحاراألنوار:  -(1)

واْ بَايتِ اللَّهِ وَکَانُواْ بِهَا أَن کَذَّبُ  ثُمَّ کَانَ عقِبَةَ الَّذِينَ أَسُواْ السُّوأَى» -(2)

 .. 10روم:  «يَسْتَهْزِءُونَ

 20معاد، ص: 

 داناترين شاگردانش مريض شد. به حدّ مرگ رسیده بود.»

را شروع به « يس»اى به عیادتش آمدند. فضیل سوره  فضیل وعدّه

 خواندن کرد. اين بدبخت زير دست استادش زد و گفت:

بختى که يك عمر به مسجد، به مدرسه، خواهم قرآن بخوانى! بد نمى

خواهم  گويد نمى آمد، اهل قرآن بود، حاال مى به مجلس عبادت مى

 قرآن بخوانى و شهادتین را هم نگفت و در همان مجلس مُرد.

                                                 
12  (2)-\i «وَأىُُثَّ َكاَن عِقَبَة الَِّذيَن َأُسواأ ا زُِءونَ   لسُّ َتهأ بُواأ بَايِت اللَِّه وََكانُواأ ِِبَا َيسأ  .. 10روم:  E\«َأن َكذَّ
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اى خزيد و از خانه  فضیل از اين قضیه خیلى اندوهناك شد، در گوشه

از او سبب  بیرون نیامد تا اين که همان شاگرد را در خواب ديد.

ايمان از  عاقبت به شرّى او را پرسید، گفت: سه چیز در من بود که بى

 دنیا رفتم:

توانستم کسى را باالتر از خودم ببینم. آرى، حسد  حسد که نمى اوّل:

 دوّم: 13برد. خورد، از بین مى ايمان را چون آتش که هیزم را مى

را از هم جدا زن و شوهر  14نمّامى؛ يعنى میان مردم را به هم زدن.

کند، اگر کسى پشت سر ديگرى حرف زد، مبادا تو بروى برايش  مى

خبر ببرى که فالن کس فحشت داد! نه بلكه بر عكس اگر بین دو نفر 

گفت، اين جا  ات را مى شكر آب است، بگو فالنى پشت سر تو خوبى

دهد. بر عكس  دروغ عیبى ندارد؛ چون بین دو نفر را اصالح مى

  رگترين عیب است. عالوه بر اين کهنمّامى که بز

______________________________ 
/ 2)اصول کافى:   الحسد يأکل االيمان کما تأکل النار الحطب -(1)

306.. ) 

 .. 1همزه:  «وَيْلٌ لّكُلّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ» -(2)

                                                 
 ( ..306/ 2اْلسد يأكل االميان كما تأكل النار اْلطب) اصول كاَّف:  -(1)  13
14  (2)-\i « ٍَويأٌل ّلُكّل مهََُزٍة لَُّمَزة»\E  :1مهزه .. 
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 21معاد، ص: 

کند، خیال راحت شخص بیچاره را که  کدورت و نفاق را زيادتر مى

نمايد و ايجاد  برد، دلش را چرکین مى ايش خبر آورده از بین مىبر

شرابخوارى است. بلى  سوّم: 15کند. مى -که بدتر از قتل است -فتنه

اين سه گناه بزرگ موجب شد که کسى که عالم و فاضل و مدرس و 

 16«.ايمان از دنیا برود غیره بود، بى

  دوست داشتن مرگ

است؛ يعنى مؤمن « حبّ لقاء اللَّه»مطلب مهمّى که بايد دانسته شود 

نبايد از مرگ بدش بیايد و از آن وحشت داشته باشد، نه آن که 

آرزوى مرگ کند، يا )پناه بر خدا( خودکشى نمايد؛ زيرا تا در اين 

تواند از گناهان توبه کند و خود را پاك نمايد و بر  عالم است مى

را خواست، بايد خیرات خود بیفزايد بلكه هر وقت خداوند مرگ او 

مرگ را در آن حال نعمت بداند؛ زيرا اگر اهل اطاعت خداست، 

مند  رسد و از آثار حسنه کردارش بهره زودتر به دار ثواب مى

اش  گردد و اگر گنهكار است، به وسیله مرگ، رشته گنهكارى مى

 شود. گسیخته و استحقاق عقوبتش کمتر مى
                                                 

15  (1)-\i ... « ََِبُ م  .. 217بقره:  E\...«َن ا لأَقتأِل َوا لأِفتأَنُة َأكأ
 در كتاب گناهان كبريه به قلم حضرت آية اللَّه آقاى دستغيب، اين گناهان و اثرهاى آهنا مفّصًلا شرح داده شده است .. -(2)  16
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  ا بخواهد دوستخالصه، عاقل بايد مرگ را در وقتى که خد

______________________________ 
 .. 217بقره:  ...«وَا لْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ ا لْقَتْلِ »...  -(1)

در کتاب گناهان کبیره به قلم حضرت آية اللَّه آقاى دستغیب،  -(2)

 اين گناهان و اثرهاى آنها مفصّلًا شرح داده شده است ..

 22معاد، ص: 

ه وسیله رسیدن به تمام سعادت اوست؛ يعنى بدارد؛ چون يگان

خالصى از دار الغرور و رسیدن به دار السرور و ورود بر بساط 

حضرت آفريدگار و وصال دوستان حقیقى؛ يعنى حضرت محمّد و آل 

 اطهارش علیهم السالم و ساير ارواح شريفه اخیار و ابرار است.

اى که خدا  و همچنین بايد تأخیر مرگ و طول عمر را تا اندازه

خواهد دوست بدارد، براى اين که بیشتر بتواند براى اين سفر مبارك 

 و طوالنى تدارك ببیند.

 مندى به دنیا عقلًا و شرعاً مذموم بودن عالقه
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مندى از  کراهت از مرگ و دوستى ماندن در دنیا به جهت بهره

جاست؛ چه  خوشیهاى آن؛ چنانچه حال اکثر مردم است، غلط و بى

 و چه شرعاً.عقلًا 

شود، تا صد  ؛ پس اوّلًا خوشى مطلق در اين عالم يافت نمىامّا عقلًا

گذارد، کدام خوشى است  اى در آن نمى مشت در دهنى نزند، لقمه

 که صدها ناخوشى و ناراحتى پس و پیش آن را نگرفته باشد؟

اگر جوانى است، پیرى و ناتوانى، پیش آمد قطعى آن است. اگر 

مندى از خوشیهاى اين عالم  شرط اساسى هر بهرهسالمتى است که 

کند.  است، در هر لحظه انواع مرضهاى گوناگون آن را تهديد مى

اگر مال است که وسیله رسیدن به خوشیهاست که به هزاران ناراحتى 

آيد و به هزاران آفت محفوف و همراه است و اگر مقام و  به دست مى

ست و از همه گذشته، تمام منصب است که با هزاران مزاحمت توأم ا

 آنها در معرض فنا و زوال است.

 23معاد، ص: 

 

دل بر جهان مبند که اين 
 

با هیچ کس شبى به محبّت 
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 به سر نكرد  وفا عروس بى

 

  دوستى دنیا صفت کفّار و سر هر گناه

قرآن مجید حبّ دنیا را يكى از صفات کفّار دانسته و  امّا شرعاً:

کفار »يعنى:  17...«. واْ بِالْحَیَواةِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَارَضُ »...فرموده: 

 «.به زندگى دنیوى دلخوش شدند و به آن قرار گرفتند

 18...«. أرَضِیتُم بِالْحَیَوةِ الدُّنْیَا مِنَ الْأَخِرَةِ »...و نیز فرموده: 

آيا به جاى حیات همیشگى آخرت، زندگى فانى دنیوى را »يعنى: 

 «.ايد دهپسندي

 19...«. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ »...فرمايد:  و درباره يهود مى

 «.دارد هزار سال در دنیا عمر کند هر يك از آنها دوست مى»

و آيات قرآن مجید در اين باره زياد و همچنین اخبار و روايات 

 شمار است. بى

                                                 
 .7يونس:  -(1)  17
 .38توبه:  -(2)  18
 .. 96بقره:  -(3)  19
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لیه و آله کافى است که در اين جا حديث مشهور نبوى صلى اهلل ع

 فرمايد: مى

دوستى دنیا سر منشأ تمام »يعنى:  20«.حب الدنیا رأس کل خطیئة»

 «.گناهان است

______________________________ 
 .7يونس:  -(1)

 .38توبه:  -(2)

 .. 96بقره:  -(3)

 .. 1342/ ح 283نهج الفصاحه:  -(4)

 24معاد، ص: 

  کراهت از مرگ و گريه بر بستگان

از آنچه ذکر شد، دانسته گرديد که کراهت از مرگ و طلب عمر زياد 

از جهت دلخوشى به آن و حائل شدن مرگ بین او و آنچه مورد 

اش است عقلًا و شرعاً ناپسند است؛ امّا اگر کراهت از مرگ و  عالقه

حبّ دنیا تأخیرش براى اين باشد که بیشتر تدارك سفر آخرت کند و 

                                                 
 .. 1342/ ح 283هنج الفصاحه:  -(4)  20
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شود، مايل است ديرتر بمیرد تا  اعمال بسته مى چون توسّط مرگ دفتر

 بیشتر بهره ببرد، بسیار خوب است.

امّا ناراحتى و کراهت از مرگ بستگان و دوستان و وحشت و ناراحتى 

جاست؛ مثلًا گريه  از مرگ ايشان، اگر از جهت مادّى باشد غلط و بى

که  اند، يا اين کند که چرا آنها از خوشیهاى اين عالم بريده شده

رسید، محروم  خودش از خوشیهايى که به وسیله او به آنها مى

گرديد، ولى اگر از جهت مفارقت و جدايى باشد، نظیر چند همسفر و 

همخرج که يكى از آنها جدا شود و زودتر به وطن مألوف برسد قهراً 

شوند، اگر اين طور باشد، بسیار خوب است، بلكه  ديگران متأثر مى

ى مؤمن و ابتالء به مفارقت و دورى او گريه کند، مستحب است که برا

توانست  به خصوص در صورتى که با بودن آن مؤمن، بهتر و بیشتر مى

 تدارك توشه سفر آخرت را ببیند.

  صبرى نتیجه غفلت از آخرت بى

  چون بیشتر مردم خصوصاً زنها گرفتار حبّ دنیا هستند، هرگاه

 25معاد، ص: 
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آيند و  سخت ناراحت شده و از پا در مى کسى از بستگانشان بمیرد،

خواهد  صبرى را از اندازه گذرانیده؛ مانند کسى که مى جزع و بى

دانست  همیشه در دنیا بماند و آن که مرده، نیست شده است، اگر مى

آن که مرده مسافرى بوده که زودتر به وطن رسیده و او هم به 

 کرد. صبرى نمى زودى به او ملحق خواهد شد، چنین بى

اى را ديدند که زياد بر  حضرت صادق علیه السالم، مرد پسر مرده

کرد. امام علیه السالم  صبرى مى نمود و بى مرگ فرزندش جزع مى

کنى و از مصیبت بزرگتر  از مصیبت کوچك جزع مى»فرمودند: 

)مصیبت آخرت( غافلى؟! اگر آماده سفر آخرت خودت بودى و در 

بر مرگ فرزندت اين طور جزع آمدى،  مقام تدارك آن بر مى

تر است از  کردى، پس به فكر آخرت نبودنت، مصیبتى سخت نمى

مؤمن از اصل مرگ که رسیدن به دار  21«.مصیبت مرگ بر فرزندت

دارد تا  ثواب است، خوشحال است لیكن تأخیرش را دوست مى

اى که اراده حتمى  بندگى بیشترى کند و در عین اين حال، هر لحظه

ه مردنش تعلق گیرد، راضى و دلخوش است با حسن ظنّ خداوندى ب

                                                 
/ 2من مصابك بولدك) عيون اخبار الرضا عليه السًلم: ت للمصيبة الصغرى و غفلت عن املصيبة الكَبى لو كنت ملا صار اليه ولدك مستعداا ملا اشتد جزعك عليه فمصابك برتكك االستعداد له اعظم اجزع -(1)  21

 ( ..200/ ح 52
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به خداوند کريم و شوق لقاى دوستانش حضرت محمّد و آل او علیهم 

 السالم.

______________________________ 
اجزعت للمصیبة الصغرى و غفلت عن المصیبة الكبرى لو کنت  -(1)

ترکك لما صار الیه ولدك مستعداً لما اشتد جزعك علیه فمصابك ب

)عیون اخبار الرضا علیه   االستعداد له اعظم من مصابك بولدك

 ( ..200/ ح 52/ 2السالم: 

 26معاد، ص: 

  حضور اهل بیت علیهم السالم هنگام جان کندن مؤمن

در روايات بسیارى ذکر شده که حضرت محمّد صلى اهلل علیه و آله و 

ه؛ يعنى با حضرت على علیه السالم و در برخى ديگر، از خمسه طیّب

اى  حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السالم و در پاره

ديگر، تمام چهارده معصوم هنگام مرگ بر بالین مؤمن حاضرند، 

 شود(. البتّه صورت نوريّه آنها و بدن مثالى )که بعداً ذکر مى

يكى از اصحاب حضرت رضا علیه السالم در حال مرگ بود، حضرت 

آوردند، در حال سكرات، چشمش را روى هم  به بالینش تشريف

اآلن رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و »گذاشته بود، عرض کرد: 
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حضرت على و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السالم 

بینم و همچنین عرض  تا حضرت موسى بن جعفر علیهما السالم را مى

، از مسلّمات است خالصه 22«.کرد: آقا! صورت نوريّه شما حاضر است

کند و نسبت به اندازه  که هر کس اهل بیت را هنگام مرگ مالقات مى

 برد. معرفت و محبّتش به آنان بهره مى

در حديث مشهور حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به حارث 

تمام افراد هنگام مرگ مرا مالقات خواهند »همدانى است که فرمود: 

 23«.کرد؛ چه مؤمن و چه کافر

______________________________ 
 .. 195 -194/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 181/ 6حاصل روايت از بحاراألنوار:  -(2)

 27معاد، ص: 

بلى چیزى که هست اين مالقات براى مؤمنین نعمت است و مشاهده 

و براى کافر و منافق،  24 جمال دلربايش از هر لذّتى لذيذتر است

 25.باشد مظهر قهر پروردگار مى
                                                 

 .. 195 -194/ 6حباراألنوار:  -(1)  22
 .. 181/ 6ر: حاصل روايت از حباراألنوا -(2)  23
24  (1)- 

  اى كه گفىت فمن ميت يرىن
 

  جان فداى كًلم دْلويت

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  34 

  گزارشهاى پس از مرگ

را  گیرد، روح مؤمن پس از گرفته شدن جان، روح باالى بدن قرار مى

برند. وقتى که جنازه  برند و روح کافر را به پايین مى به آسمانها مى

زند مرا زودتر به منزلم  دهند، اگر مؤمن است صدا مى را حرکت مى

زود به قبر نبريد،  گويد: عجله نكنید، مرا برسانید و اگر کافر است مى

گويد:  هنگام غسل دادن، اگر مؤمن است، در جواب ملك که به او مى

خواهم  گويد: نه، ديگر نمى خواهد به دنیا برگردى؟ مى آيا دلت مى

 به تعب و سختى دنیا برگردم.

روح میّت، در تشییع جنازه و هنگام غسل، حاضر است. غسّال را 

شنود؛  کند. صحبتشان را مى مى بیند. تشییع کنندگان را مشاهده مى

لذا امر شده است که در اطراف میّت خیلى قال و مقال و صحبتهاى 

متفرّقه نكنند. رفت و آمد زيادى ننمايند بلكه مشغول ذکر و تالوت 

 قرآن باشند.

______________________________ 
(1)- 

اى که گفتى فمن يمت 
 

  جان فداى کالم دلجويت
                                                                                                                                                                                           

  كاش روزى هزار مرتبه من
 

  رويت مردمى تا بديدمى

 السًلم على نعمة اللَّه على األبرار و نقمته على الفجار) مفاتيح اْلنان/ زيارت ششم حضرت امري(. -(2)  25
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  يرنى

  هزار مرتبه منکاش روزى 
 

  رويت مردمى تا بديدمى

 

)مفاتیح  السالم على نعمة اللَّه على األبرار و نقمته على الفجار -(2)

 الجنان/ زيارت ششم حضرت امیر(.

 28معاد، ص: 

به طورى که بعضى از محدّثین از  -پس از اين که او را دفن کردند

گرى به بدن پیدا روح علقه و محبّت دي -اند اخبار استفاده کرده

فهمد که او  روند، مى کند. وقتى که مشیّعین و تشییع کنندگان مى مى

 شود. اند، ناراحت مى را غريب و تنها رها کرده

خدا تو را »دهند اين است که:  اوّلین بشارتى که به مؤمن در قبر مى

 «.و تمام تشییع کنندگان تو را آمرزيد

مراسم مذهبى و مستحبّات ضمناً مؤمنین مواظب باشند که رعايت 

هنگام احتضار و غسل و کفن و دفن را بنمايند، مخصوصاً مستحبّ 

است ولىّ میّت پس از مراجعت تشییع کنندگان، برگردد و تلقینش را 
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بگويد، اين آخرين تلقین است و قبل از آن هم دو تلقین وارد است؛ 

 يكى در حال احتضار و دوّم در هنگام دفن.

 كرسؤال نكیر و من

از جمله چیزهايى که بايستى به آن اعتقاد داشت و جزء ضروريّات 

 است.« سؤال منكر و نكیر در قبر»مذهب شیعه است، 

قدر مسلّم اين است که شخص بايد اجمالًا عقیده داشته باشد که در 

قبر، سؤال و جوابى هست، حاال به چه کیفیّت است؟ آيا با اين بدن 

ى؟ يا مثلًا در همین قبر خاکى است يا از جسمانى است، يا با بدن مثال

اى که با بدن دارد، اين  شود و به واسطه عالقه روح سؤال کرده مى

 شود، يا جور ديگرى است؟ بدن هم متأثّر مى

 29معاد، ص: 

اگر تصوّر بشود که ما اينها را کار نداريم؛ زيرا دانستن تفصیل اين 

آنها جز اخبار نیست و امور لزومى ندارد و نیز راهى براى دانستن 

در روايات بیان صريحى نرسیده. بلى علّامه مجلسى در جلد سوّم 

کتاب بحاراألنوار و کتاب حق الیقین فرموده از احاديث معتبر، ظاهر 

شود که سؤال و فشار قبر در بدن اصلى است و روح، به تمام يا  مى
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بعض گردد )يعنى تا سینه يا کمر چنانچه در  بعضى از بدن بر مى

 اخبار است( که قدرت بر فهم خطاب سؤال و جواب داشته باشد.

شود؟ در قبر  چیزى که بايد بدانیم آن است که از چه چیز سؤال مى

گويند خدايت که بود؟  شود، به او مى از عقايد و اعمال پرسیده مى

پیغمبرت که بود؟ چه دينى داشتى؟ )اين را از هر فردى، خواه 

ها و کم  هاى نابالغ و ديوانه رسند، مگر از بچّهپ مؤمن، خواه کافر مى

کند و شهادت  عقلها( اگر داراى عقیده حقّه باشد، عقايدش را ذکر مى

به وحدانیّت پروردگار و رسالت خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله و 

شود.  دهد وگرنه زبانش گنگ مى امامت ائمّه هدى علیهم السالم مى

گويند:  گاه مى«. تو خدايى»گويند:  ىبعضى از ترس به ملكین م

گفتند محمّد صلى اهلل علیه و آله پیغمبر است، قرآن کتاب  مردم مى»

 آيند. ؛ يعنى از عهده جواب بر نمى«خداست

گردد و تا  خالصه، اگر توانست جواب دهد، درى از سمت باال باز مى

 دهند؛ يعنى در کند به قبرش توسعه مى چشم کار مى

 30معاد، ص: 
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کشد، او در گشايش و راحتى  عالم برزخ که تا قیام قیامت طول مى

و اگر  27«.بخواب مانند خوابیدن عروس»گويند:  و به او مى 26 است

شود  از عهده جواب بر نیايد، درى از جهنّم برزخى به روى او باز مى

 28زند. اى از نفخات دوزخ، قبرش را آتش مى و نفخه

 ؟فايده سؤال و جواب در قبر چیست

داند شخص، مؤمن است يا کافر، نیكوکار است يا بدکار، پس  خدا مى

 سؤال و جواب براى چه؟!

سؤال و جواب در قبر، ابتداى پیدا شدن نعمت است براى مؤمن. 

برد وقتى که دو ملك را با آن  کند و لذّت مى چقدر او کیف مى

شتى کند و آن بوى گل و ريحان به هاى زيبا و دلربا مشاهده مى قیافه

نمايد؛ لذا نام ايشان براى  را که آنها همراه دارند، استشمام مى

 است.« بشیر و مبشّر»مؤمن، 

ها را  ديگر آن که خود سؤال و جواب براى مؤمن کیف دارد. بچّه

ايد در مدرسه وقتى که درسشان را خوب خوانده باشند، کیف  ديده

 دهند،کنند که از آنها سؤال شود تا کمال خود را بروز ب مى

                                                 
26  (1)-\i « َآ ِإنأ َكاَن ِمن يمٍ » i\.89 -88واقعه:  E\«ا لأُمَقرَِّبنَي* فَ َروأٌح َوَرْيأَاٌن َوَجنَُّت نَِعيمٍ  فََأمَّ آّلنَي* فَ ُنُزٌل ّمنأ َحَِ آ ِإنأ َكاَن ِمَن ا لأُمَكّذِبنَي الضَّ  .93 -92واقعه:  E\«َوأَمَّ
 (.4/ ح 131/ 3من نومة العروس) فروع كاَّف:  -(2)  27
 ت استفاده شده و براى اختصار از ذكر اصل، خوددارى شد.اين مجًلت متاماا از روايا -(3)  28
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______________________________ 
 «فَأَمَّآ إِنْ کَانَ مِنَ ا لْمُقَرَّبِینَ* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِیمٍ» -(1)

وَأَمَّآ إِنْ کَانَ مِنَ ا لْمُكَذّبِینَ الضَّآلّینَ* فَنُزُلٌ مّنْ » .89 -88واقعه: 

 .93 -92واقعه:  «حَمِیمٍ

 (.4/ ح 131/ 3روع کافى: نم نومة العروس )ف -(2)

اين جمالت تماماً از روايات استفاده شده و براى اختصار از  -(3)

 ذکر اصل، خوددارى شد.

 31معاد، ص: 

مؤمن هم میل دارد که از پروردگارش بپرسند تا با کمال اطمینان به 

 يگانگى پروردگار و رسالت محبوش شهادت دهد.

برد و براى او نعمت و  مىهر قدر که مؤمن از سؤال و جواب لذّت 

ابتداى آسايش است، براى شخص کافر هم ابتداى بدبختى و شكنجه 

 است.

آمدن ملكها براى کافر، موحش و ترسناك است. در روايات است که 

دهند. از چشمانشان آتش  آنها هنگام آمدن، صداى رعد مى

کشد. به يك منظره ترسناکى با  جهد. موهاى آنها روى زمین مى مى
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« نكیر و منكر»شوند؛ لذا نامشان براى کافر،  ت کافر مواجه مىمیّ

 است.

شناخته،  کسى که يك عمر با خدا کارى نداشته، خدايش را نمى

آيد. وقتى که از او درباره خدايش  معلوم است چه بر سرش مى

بپرسند، يك عمر خدايش پول بوده، شهرت بوده، رياست بوده، با 

شود که  ت، تزلزلى در او پیدا مىخداى عالم، کارى نداشته اس

آيند، لیكن در  تواند پاسخى بدهد، بعضى از عهده جواب برمى نمى

مانند و بعضى هم در ساير عقايد حقّه،  پاسخ سؤال از پیغمبر در مى

آيند لیكن در پاسخ  برخى هم از عهده جواب نسبت به عقايد بر مى

 مانند. اعمال، در مى

 پرسش از کردار

  بحاراألنوار است که از عقايد کسى در قبر سؤال در جلد سوّم

 32معاد، ص: 

کردند، همه را به خوبى جواب داد، از اعمالش پرسیدند، همه را 

 خوب جواب داد، تنها به او گفتند:

 يادت هست روزى مظلومى را ديدى و به فريادش نرسیدى؟»
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 توانستى کمكش برند و مى ريزند، مالش را مى ديدى آبرويش را مى

کنى و نكردى؟ اين جا در پاسخ درماند )از جمله واجبات، اغاثه 

ملهوف؛ يعنى يارى کردن و فريادرسى ستمديده است( که در 

موردى به وظیفه خودش عمل نكرده است، به او گفتند که يك صد 

تازيانه از عذاب درباره تو حكم شده، يك تازيانه به او زدند، قبرش 

 «.شود ى ترك يك واجب اين طور مىرا پر از آتش کردند بلى برا

مقصود اين است که نگويید کار ما درست است. بر فرض که اصول 

عقايدت درست باشد و با همین اعتقاد صحیح از دنیا بروى، اعمالت 

توانى ادّعا کنى که از جهت عمل، لنگ  کنى؟ آيا مى را چه مى

منكر و  ابكى لسؤال»کنند که:  نیستى؟ پیشوايان معصوم ما ناله مى

 من و تو چه بگويیم؟ 29«نكیر فى قبرى

 عمل، انیس انسان در قبر

باشد؛ چنانچه در  مسلّم است که انیس هر کس در قبر، عملش مى

قرآن مجید و روايات به آن تصريح شده است، از آن جمله صدوق 

علیه الرحمه در کتابهاى خصال و امالى و معانى األخبار، از قیس بن 

  که با جمعى از قبیله بنى تمیم خدمتعاصم روايت کرده 

                                                 
 .89/ 98حباراألنوار:  -(1)  29

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  42 

______________________________ 
 .89/ 98بحاراألنوار:  -(1)

 33معاد، ص: 

 کند: شود و عرض مى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مشرّف مى

مند شويم؛ زيرا ما  اى فرما که از آن بهره يا رسول اللَّه! ما را موعظه»

 «.شويم( زيارت شما موفّق مىبیابان گرديم )يعنى کمتر به 

پس آن حضرت ايشان را به کلمات خويش موعظه فرمود از آن 

 جمله:

اى قیس! براى تو چاره نیست از قرينى، رفیقى که با تو دفن شود. »

 اى. شوى، در حالى که تو مرده او زنده است و تو با او دفن مى

لئیم باشد  اگر او قرين کريمى باشد، تو را گرامى خواهد داشت و اگر

شوى مگر با او و پرسیده  تو را وا خواهد گذاشت و محشور نمى

شوى مگر از او، پس آن را قرار مده مگر صالح )نیك(؛ زيرا اگر  نمى

صالح باشد با او انس خواهى گرفت و اگر فاسد باشد، وحشت 

 30«.است عمل تو نخواهى کرد مگر از او و آن قرين،

                                                 
 .93/ ح 115خصال:  -(1)  30
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 لس به شعر درآورد و گفت:قیس، اين موعظه را در همان مج

 تخیّر خلیطاً من فعالك انّما
 

قرين الفتى فى القبر ما 

  کان يفعل

 

اختیار کن انیسى براى خود از کردارهايت. جز اين نیست که انیس »

 «.شخص در قبر، کردارهاى اوست

و ال بدّ بعد الموت من أن 

   تعدّه
  لیوم ينادى المرء فیه فیقبل

 

روزى که  سازى براى بعد از مرگ، آن انیس را ذخیره و ناچارى»

گردد )يعنى روز  شود، پس حاضر مى شخص در آن خوانده مى

 «.قیامت(

ء فال  فان کنت مشغولًا بشى

   تكن

بغیر الّذى يرضى به اللَّه 

  تشغل
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پس اگر بخواهى مشغول کارى شوى، پس سرگرم مشو جز به کارى »

 «.آن استکه رضا و خرسندى خدا در 

فلن يصحب االنسان من بعد 

   موته

و من قبله إلّاالّذى کان 

  يعمل

 

پس همراه انسان پیش از مرگ و بعد از آن، جز کردارهايش چیزى »

 «.نخواهد بود

  أال إنّما االنسان ضیف ألهله
 

31 قیم قلیلًا بینهم ثمّ يرحل
 

 

میهمانى است که هان! جز اين نیست که انسان در اين عالم دنیا، »

کند و به قرارگاه  ماند، پس از بین آنها کوچ مى اندکى نزد اهلش مى

 «.رسد خود مى

  مهربانى خداوند نسبت به بندگان

                                                 
 .93/ ح 115خصال:  -(1)  31

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  45 

آيات قرآنى درباره اين که قرين انسان پس از مرگش نتیجه 

شود،  کردارهايش خواهد بود، بسیار است و تنها به يك آيه اکتفا مى

 فرمايد: مى

______________________________ 
 .93/ ح 115خصال:  -(1)

 35معاد، ص: 

يابد که نزدش  ياد کن روزى را که هر کس کردار نیك خود را مى»

کند که از  حاضر است و همچنین کردارهاى زشت خويش را آرزو مى

او فاصله بگیرد و از او جدا نخواهد شد و خداوند شما را از قهرش 

ندگان خود مهربان است )و از رأفت اوست ترساند و خداوند به ب مى

شمار و اعالن خطرهايى که به توسّط پیغمبران خود به  انذارهاى بى

چنانچه از کتاب اربعین سیّد عظیم الشأن  32«.بشر رسانیده است(

فرمايد که  قاضى سعید قمى منقول است که از شیخ بهايى نقل مى

 شیخ فرمود:

                                                 
32  (1)-\i « َاَعِمَلتأ ِمنأ َخريأٍ حمُّأَضراا َوَماَعِمَلتأ ِمن ُسوٍء تَ َودُّ َلوأ َأنَّ بَ يأَنه ٍس مَّ ُد ُكلُّ نَ فأ َم َتَِ َسُه َواللَُّه َرُءوٌف بِالأِعَبادِ يَ وأ ا َوُْيَّذرُُكُم اللَُّه نَ فأ ا َبِعيدا َنُه أََمدا  .. 30آل عمران:  E\«ا َوبَ يأ
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اى مشغول  ه همیشه بر سر مقبرهرفیقى در قبرستان اصفهان داشتم ک»

رفته، روزى از او سؤال  عبادت بود و شیخ چون گاهى به ديدنش مى

 اى؟ کند از عجايب قبرستان چه ديده مى

اى را آوردند و در اين گوشه  عرض کرد: روز قبل در قبرستان جنازه

دفن کردند و رفتند. هنگام غروب بوى گندى بلند شد و مرا ناراحت 

 وى گندى در تمام عمرم استشمام نكرده بودم.کرد. چنین ب

اى همانند سگ ديدم که بوى گند از او  ناگاه هیكل موحشه و مظلمه

بود، اين صورت نزديك شد تا بر سر آن قبر ناپديد گرديد، مقدارى 

گذشت، بوى عطرى بلند شد که در عمرم چنین بوى خوشى نشنیده 

 مد و بر سربودم، در اين هنگام صورت زيبا و دلربايى آ

______________________________ 
يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوءٍ » -(1)

تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَدًا بَعِیدًا وَيُحَذّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ 

 .. 30آل عمران:  «بِالْعِبَادِ

 36معاد، ص: 

همان قبر محو شد )اينها عجايب عالم ملكوت است که به اين صورتها 

شود( مقدارى گذشت، ديدم صورت زيبا از قبر بیرون آمد  ظاهر مى
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ولى زخم خورده و خون آلوده است. گفتم پروردگارا! به من بفهمان 

ا اعمال اين دو صورت چه بود؟ به من فهماندند که آن صورت زيب

نیكش بود و آن هیكل موحشه، کارهاى بدش و چون افعال زشتش 

بیشتر بود، در قبر انیسش همان است تا کى پاك شود و نوبت صورت 

 «.زيبا برسد

 فشار قبر

فشار قبر و ثواب و عقاب آن »علّامه مجلسى در حقّ الیقین فرموده: 

ه ظاهر فى الجمله اجماعى جمیع مسلمانان است و از احاديث معتبر

شود که فشار قبر در بدن اصلى است و عام نیست؛ يعنى نه اين که  مى

شوند بلكه تابع استحقاق و گناهكارى  تمام مردم به فشار قبر مبتال مى

 «.است و همچنین شدّت و ضعف آن

فشار قبر براى »از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى است که: 

و ضايع شده از ضايع کردن اى است براى آنچه از ا مؤمن کفّاره

و کلینى به سند معتبر از ابو بصیر روايت کرده که  33«.نعمتهاى الهى

از حضرت صادق علیه السالم پرسیدم: آيا از فشار قبر کسى »گفت: 

 يابد؟ نجات مى

                                                 
 .. 309/ 1علل الشرايع:  -(1)  33
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برم بر خداوند از آنچه بسیار کم است کسى که از  فرمود: پناه مى

  آن

______________________________ 
 .. 309/ 1علل الشرايع:  -(1)

 37معاد، ص: 

رهايى يابد، به درستى که رقیّه )دختر رسول خدا صلى اهلل علیه و 

آله( را چون عثمان شهید کرد، رسول خدا صلى اهلل علیه و آله بر 

ريخت  قبر او ايستاد و سر به آسمان بلند کرد، اشك از چشمانش مى

اين مظلومه واقع شده،  و به مردم فرمود: به يادم آمد آنچه بر

برايش رقّت کردم و از خداوند رحیم خواستم که او را به من ببخشد 

و فشار قبر به او نرسد، پس گفت: خداوندا! رقیّه را به من ببخش از 

بلى،  34«.فشار قبر، پس خداوند آن مظلومه را به آن حضرت بخشید

شار قبر در افتد که کسى فشار قبر نداشته باشد؛ چون ف کم اتّفاق مى

اثر گناهان است، حتّى بد خلقى و بد رفتارى با زن و بچه در منزل، 

شود، براى شاهد اين مطلب و دانستن اهمّیّت  موجب فشار قبر مى

يابد، حديث مشهور  فشار قبر و اين که کمتر کسى از آن نجات مى

 شود. راجع به سعد بن معاذ انصارى يادآورى مى
                                                 

 .. 261/ 6حباراألنوار:  -(1)  34
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لعاده نزد رسول خدا صلى اهلل علیه و آله سعد، رئیس انصار و فوق ا»

آمد، رسول خدا امر فرمود  و مسلمین محترم بود. وقتى سواره مى

که مسلمین به استقبالش بروند. خود پیغمبر هنگام ورودش، تمام 

خاست. حكمیّت جنگ با يهودان را به او واگذار  قامت جلوش بر مى

شدند و رسول خدا  اش حاضر کرد. هفتاد هزار ملك در تشییع جنازه

با پاى برهنه، چهار گوشه تابوتش را به دوش گرفت و فرمود: صفوف 

  مالئكه در تشییع جنازه سعد حاضر بودند و دستم

______________________________ 
 .. 261/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 38معاد، ص: 

 رفتم. رفت، من هم مى در دست جبرئیل بود، به هر طرف که مى

چنین شخص محترم نزد پیغمبر با اين تشريفات، تشییع و بعد اجمالًا 

هم که رسول خدا با دست مبارك خود او را در قبر گذارد، مادرش 

هنیئا لك  صدا زد: خوش به حالت! بهشت گوارا باد بر تو اى سعد!

 الجنّة.

 دانى که فرزندت اهل بهشت است؟ حضرت فرمود: از کجا مى
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 اينك سعد در فشار قبر است!!

 اصحاب پرسیدند: يا رسول اللَّه! آيا مثل سعد در فشار قبر است؟

 «.فرمود: آرى

پرسند، حضرت  و در روايت ديگر از امام سبب فشار قبر سعد را مى

 35«.به واسطه خلق تنگى با اهل بیتش بوده است»فرمايد:  مى

 امكان فشار قبر در همه جا

علیه السالم  کلینى از يونس روايت کرده که از حضرت امام رضا

سؤال کرد از کسى که او را بردار کشیده باشند، آيا عذاب قبر به او 

کشیدند، پس از  رسد؟ )چون در سابق بعضى را که به دار مى مى

آوردند؛ چنانچه زيد شهید علیه السالم سه  مردنش او را پايین نمى

بلى، خدا »سال باالى دار بود(. امام علیه السالم در جوابش فرمود: 

 هوا را امر

______________________________ 
 .. 220/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 39معاد، ص: 

                                                 
 .. 220/ 6حباراألنوار:  -(1)  35
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و در روايت ديگر از حضرت صادق علیه  36«.کند که او را بفشارد مى

پروردگار زمین و هوا يكى »السالم روايت کرده است که فرمود: 

 دهد او را بدتر از فشار کند به هوا، پس فشار مى است؛ وحى مى

 و همچنین است آب دريا نسبت به غريق. 37«.قبر

شود از امورى که موجب فشار قبر است،  از آنچه گذشت دانسته مى

ضايع کردن نعمتهاى خداوند و کفران آن است و همچنین بد خلقى 

ديگر از مواردى که در  38و بد زبانى با خانواده، اين اثر را دارد.

رهیز نكردن از نجاست روايات رسیده که موجب فشار قبر است، پ

باشد. روح در فشار است ممكن  بول و همچنین تهمت و غیبت مى

است بدن هم متأثّر باشد، برعكس کسانى که داراى حسن سلوك و 

اخالق نیكو باشند، در توسعه و فراخى هستند، البتّه آن هم مراتب 

اى تا چشم  دارد، براى بعضى هفت ذراع و بعضى هفتاد ذراع و پاره

 کند، در توسعه هستند؛ يعنى روحشان در توسعه است. مىکار 

______________________________ 
 .. 241/ 3فروع کافى:  -(1)

 همان .. -(2)
                                                 

 .. 241/ 3فروع كاَّف:  -(1)  36
 مهان .. -(2)  37
 به قلم حضرت آية اللَّه آقاى دستغيب مفّصًلا بيان شده است ..« گناهان كبريه» شرح كفران نعمت و آزار به مهسر، در جلد دّوم -(3)  38
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گناهان »شرح کفران نعمت و آزار به همسر، در جلد دوّم  -(3)

 به قلم حضرت آية اللَّه آقاى دستغیب مفصّلًا بیان شده است ..« کبیره

 40معاد، ص: 

 

  صل دوّم: برزخف

 

در لغت به معنى پرده و حايل است که بین دو چیز واقع « برزخ»

گذارد اين دو به هم برسند، مثلًا درياى شور و شیرين  شود و نمى مى

در موجند لیكن خداى تعالى مانعى بینشان قرار داده که هر يك 

گويند. اما به  مى« برزخ»اين را  39تواند از بین ببرد ديگرى را نمى

عالمى است که خداى عالم بین دنیا و « برزخ»حسب اصطالح، 

آخرت قرار داده که اين دو به وصف خود باقى باشند؛ عالمى است 

 بین امور دنیوى و اخروى.

در برزخ، ديگر سردرد و دندان درد و دردهاى ديگر نیست، اينها 

یكن اند، امّا آن جا عالم مجرّدات است ل الزمه ترکیبات اين عالم مادّه

                                                 
39  (1)-\i « ِيَ بأِغَيان زٌَخ الَّ َريأِن يَ لأَتِقَياِن* بَ يأَنُهَما بَ رأ  .. 20 -19الرَحن:  E\«َمرََج ا لأَبحأ
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به صراحت آخرت هم نیست؛ يعنى براى اهل معصیت، ظلمت محض 

 و براى اهل طاعت، نور محض هم نیست.

______________________________ 
 -19الرحمن:  «مَرَجَ ا لْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِیَانِ* بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِیَانِ» -(1)

20 .. 

 41معاد، ص: 

از ساعت »فرمايد:  برزخ کَىْ هست؟ مى کنند که از امام سؤال مى

و در قرآن مجید  40«.آورند مرگ تا هنگامى که سر از قبر در مى

 41«.و از پشت ايشان برزخى است تا روز قیامت»فرمايد:  مى

  عالم مثالى؛ بدن مثالى

گويند؛ چون مثل اين عالم است، البتّه  هم مى« عالم مثالى»برزخ را 

ز لحاظ مادّه و خواص و خصوصیّات از لحاظ صورت و شكل ولى ا

شويم که اين دنیا نزد  کند؛ پس از مرگ، در عالمى وارد مى فرق مى

 آن مانند شكم مادر نسبت به اين عالم است.

                                                 
40  (1)-\i امةحني موته اىل يوم القي\E :( ..267/ 6) حباراألنوار 
41  (2)-\i ... «َوِمن َوَرآب\E\i  زٌَخ ِإىَل ِم ي ُبأَعُثونَ   ِهم بَ رأ  .. 100مؤمنون:  E\«يَ وأ
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بدن تو هم در برزخ بدن مثالى است؛ يعنى از لحاظ شكل به عین 

تر  همان بدن است لیكن ديگر جسم و مادّه نیست و لطیف است، لطیف

اى که قرار  است. هیچ چیز مانع آن نخواهد بود. هر نقطهاز هوا 

بیند، اين طرف ديوار و آن طرف ديوار  بگیرد، همه چیز را مى

اگر آن بدن »فرمايد:  برايش ندارد. حضرت صادق علیه السالم مى

اآلن اگر شما  42«.گويید همان بدن دنیوى است مثالى را ببینید مى

کنید  مان بدن دنیوى مشاهده مىپدرتان را در خواب ببینید، با ه

 اش در قبر است. اين صورت و لیكن جسم و مادّه

______________________________ 
 ( ..267/ 6)بحاراألنوار:  حین موته الى يوم القیامة -(1)

 .. 100مؤمنون:  «يَوْمِ يُبْعَثُونَ  وَمِن وَرَآب هِم بَرْزَخٌ إِلَى»...  -(2)

 ( ..172/ ح 466/ 1)تهذيب االحكام:   النلو رأيته لقلت ف -(3)

 42معاد، ص: 

بدن مثالى است؛ بدن برزخى چشم دارد به شكل همین چشم هم 

 بیند. هست لیكن ديگر پیه ندارد، چشم درد ندارد. تا قیام قیامت مى

                                                 
42  (3)-\i لو رأيته لقلت فًلن \E :( ..172/ ح 466/ 1) ِتذيب االحكام 
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بیند. نه مثل اين چشم که گاهى ضعیف شود و احتیاج به  خوب هم مى

 عینك داشته باشد.

افتد،  مین آن را تشبیه به تصويرى که در آينه مىحكما و متكلّ

کنند در صورتى که دو شرط در آن جمع شود؛ يكى قیام بالذات؛  مى

يعنى طورى شود که قیام به خودش داشته باشد نه به آينه و ديگر 

 ادراك و شعور است. بدن مثالى قائم به خود و با شعور و فهم است.

در يك چشم به همزدن مسافتها  بینید که نظیرش همین خوابى که مى

رويد و در آن عالم انواع  رويد، مشهد مى کنید، مكّه مى را طى مى

ها  خوردنیها و آشامیدنیها و نوشیدنیها و صورتهاى زيبا و دلربا و نغمه

که اهل دنیا طاقت هیچ يك از آنها را ندارند، موجود است و ارواح 

البتّه  43خورند. د و رزق مىبرن در بدنهاى مثالى از همه آنها بهره مى

خوردنیها و آشامیدنیها و ساير نعمتهاى آن عالم، همه لطیف است و 

بستگى به مادّه ندارد و به همین جهت همان طورى که در روايات 

ء واحد ممكن است به انواع مختلفه بر حسب اراده مؤمن  رسیده شى

 اى زردآلو است لیكن اگر تغییر کند؛ مثلًا میوه

                                                 
43  (1)-\i « َوَ َواَلََتأَسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلواأ َِّف َسِبيِل اللَِّه أ َزُقونَ  i\ا E\مأ َيآءٌ ِعنَد َرِبِّمأ يُ رأ  .. 169آل عمران:  E\«تاا َبلأ َأحأ
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______________________________ 
تًا بَلْ أَحْیَآءٌ عِندَ  ا وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَ» -(1)

 .. 169آل عمران:  «رَبّهِمْ يُرْزَقُونَ

 43معاد، ص: 

شود بر طبق اراده تو است؛  چیز ديگرى مثلًا هلو خواستى، هلو مى

رسول صلى اهلل علیه و آله است که  چنانچه در روايتى از حضرت

 فرمود:

عمويم حمزه سید الشهداء را ديدم )پس از شهادت حمزه( که طبقى »

کرد، ناگهان ديدم انار، انگور شد  از انار بهشتى جلوش بود و میل مى

غرضم تبديل  44«.و میل کرد، يكدفعه ديدم انگور به رطب تغییر کرد

 مادّه نیست و لطیف است. يك چیز به چیزهاى گوناگون است، چون

  شدّت تأثیر و تأثّر در عالم برزخ

از مزيّتهاى عالم برزخ به اين جهان فانى، قوت تأثیر است. يك بیان 

عموم گفتنى نیست، فقط  علمى در حكمت عالیه شده است که براى

                                                 
 خورد: حاصل بقيه روايت اين است كه فرمود: از عمومي پرسيدم اين جا چه چيز مؤثر است. گفت: سه چيز اين جا خيلى به كار مى -(1)  44

 اّول: تشنه را آب دادن.
 دّوم: صلوات بر تو و آل تو.

 ( ..274/ 29وسىت علّى بن اىب طالب عليه السًلم) حباراألنوار: سّوم: د
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شويم )مدرك يعنى ادراك  شود و رد مى اى از اين موضوع مى اشاره

 تر است(. تر باشد ادراك قوى ر چه لطیفکننده و ادراك شونده ه

بريم،  ها و شیرينها و لذّتى که از چشیدن و خوردن آن مى اين میوه

 ها و شیرينیها و لذّتهاى عالم برزخ؛ اى است از میوه قطره

______________________________ 
حاصل بقیه روايت اين است که فرمود: از عمويم پرسیدم اين  -(1)

 خورد: ثر است. گفت: سه چیز اين جا خیلى به کار مىجا چه چیز مؤ

 اوّل: تشنه را آب دادن.

 دوّم: صلوات بر تو و آل تو.

/ 29سوّم: دوستى علىّ بن ابى طالب علیه السالم )بحاراألنوار: 

274.. ) 

 44معاد، ص: 

اى از صورت حورالعین باز شود،  اصلش آن جا است. اگر گوشه

اگر در اين عالم بیايد، بر نور آفتاب زند؛ نور حور  چشمها را مى

شود. بلى جمال مطلق آن جا است، پروردگار عالم در  چیره مى

ما آنچه بر زمین است زينت قرار داديم؛ امّا »فرمايد:  قرآن مى
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زينتى که سبب امتحان است. کوچك از بزرگ و بچّه از عاقل تمیز 

شود و چه  ىداده شود. معلوم شود چه کسى به اين بازيچه دلخوش م

خورد و در پى لذّت حقیقى و جمال واقعى  شخصى فريب اينها را نمى

اجمالًا غرضم شدّت و قوّت تأثیر در عالم  45«.و خوشى راستى است

برزخ است که قابل مقايسه با اين دنیا نیست. بعضى اوقات نمونه 

آيد که اسباب عبرت ديگران شود  هايى براى اهل اين عالم پیش مى

له مرحوم نراقى در خزائن از موثّقین اصحابش نقل از آن جم

 فرموده که گفت:

من در سنّ جوانى با پدرم و جمعى از رفقا هنگام عید نوروز در »

اى براى بازديد يكى  کرديم. روز سه شنبه اصفهان ديد و بازديد مى

رفتیم. گفتند: منزل  -که منزلش نزديك قبرستان بود -از رفقا

ه بوديم. براى رفع خستگى و زيارت اهل نیست، راه درازى آمد

قبور، به قبرستان رفتیم و آن جا نشستیم. يكى از رفقا به مزاح رو به 

قبر نزديكمان کرد و گفت: اى صاحب قبر! ايّام عید است آيا از ما 

کنى؟ ناگهان صدا از قبر بلند شد که هفته ديگر روز  پذيرايى نمى

 .شنبه همین جا همه مهمان من هستید سه

                                                 
45  (1)-\i « َسُن َعَمًلا َا لَِنبأُلَوُهمأ أَي ُُّهمأ َأحأ ِض زِيَنةا َّلَّ َرأ  .. 7كهف:   E\«إِنَّا َجَعلأَنا َما َعَلى ا ألأ
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______________________________ 
 «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ا لْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» -(1)

 .. 7کهف: 

 45معاد، ص: 

همه ما وحشت کرديم وگمان کرديم تا روز سه شنبه بیشتر زنده 

ه شديم؛ امّا از مرگ نیستیم. مشغول اصالح کارهايمان و وصیّت و غیر

خبرى نشد. روز سه شنبه مقدارى که از روز گذشت با هم جمع شديم 

و گفتیم بر سر همان قبر برويم شايد منظور، مردن نبوده. وقتى که 

سر قبر حاضر شديم، يكى از ما گفت: اى صاحب قبر! به وعده خود 

پرده وفا کن. صدايى بلند شد که بفرمايید )اين جا متوجّه باشید که 

زند تا  حاجز و مانع چشم برزخى را خداى تعالى گاهى عقب مى

 عبرتى شود( جلو چشمشان عوض شد.

چشم ملكوتى باز شد. ديديم باغى در نهايت طراوت و صفا ظاهر شد 

و در آن نهرهاى آب صاف جارى و درختهاى مشتمل بر انواع 

ن و هاى جمیع فصول و بر آن درختان، انواع مرغان خوش الحا میوه

در میان آن به عمارتى رسیديم ساخته و پرداخته در نهايت زينت و 

اطراف آن به باغ گشوده، پس داخل آن عمارت شديم. شخصى در 
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نهايت جمال و صفا نشسته و جمعى ماهرو کمر خدمت او به میان 

بسته؛ چون ما را ديد از جا برخاسته عذرخواهى کرد. انواع و اقسام 

و آنچه را که در دنیا نديده بوديم و تصوّرش را ها  ها و میوه شیرينى

 «.کرديم، مشاهده کرديم هم نمى

وقتى که خورديم، چنان لذيذ بود »فرمايد:  مقصودم اين است که مى

که هیچ وقت چنین لذّتى را نچشیده بوديم و هر چه هم که 

 شديم؛ يعنى باز اشتها داشتیم انواع ديگر از خورديم سیر نمى مى

 46معاد، ص: 

ها آوردند. غذاهاى گوناگون با طعمهاى مختلف،  ها و شیرينى میوه

پس از ساعتى برخاستیم که ببینیم چه روى خواهد داد، آن شخص ما 

را مشايعت کرد تا بیرون باغ پدرم از او سؤال کرد که شما کیستید که 

خداى تعالى چنین دستگاه وسیعى به شما عنايت فرموده که اگر تمام 

 توانید و اين جا کجاست؟ واهید مهمانى کنید مىعالم را بخ

 فرمود: من هموطن شمايم. من همان قصّاب فالن محل هستم.

 گفتند: علّت اين درجات و مقامات چیست؟
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فرمود: دو سبب داشت؛ يكى اين که هرگز در کسبم کم فروشى 

 نكردم و ديگر اين که در عمرم، نماز اوّل وقت را ترك نكردم.

ازو گذارده بودم صداى اللَّه اکبر مؤذّن که بلند گوشت را در تر

رفتم و بعد از مردن  کردم و براى نماز به مسجد مى شد، وزن نمى مى

اين موضع را به من دادند و در هفته گذشته که شما اين سخن را به 

من گفتید، مأذون به راه دادن نبودم و اذن اين هفته را گرفتم. بعد 

گفت؛ از  خود سؤال کرديم و او جواب مى هر يك از ما از مدّت عمر

آن جمله شخص مكتب دارى را گفت تو بیش از نود سال عمر خواهى 

کرد و او هنوز زنده است و مرا گفت: تو فالن قدر و حال ده پانزده 

سال ديگر باقى است، خدافظى کرديم، ما را مشايعت کرد، خواستیم 

 «.ايم قبر نشسته برگرديم ناگهان ديديم در همان جاى اوّلى سر

 47معاد، ص: 

 دوام لذّت در عالم ديگر

از خصوصیّات عالم ديگر، دوام و ثبات است. اين جا هیچ چیز بقا 

ندارد. اگر جمال است، زود گذر است. اگر خوراکى است تا در 

دهان است خوشمزه است، آنى لذّتش بیش نیست. نكاحش هم به 

 ها هم دوامى ندارد. همین ترتیب. خود همین خوراکیها و میوه
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شود. اصلًا اين جا جاى دوام نیست، امّا عالم  مدّتى که بماند فاسد مى

اى نیست؛  برزخ فسادپذير نیست؛ چون محتاج عناصر و ترکیب مادّه

اى که براى علّامه شیخ  همیشه دوام دارد. براى شاهد عرايضم قضیّه

گ و که از مراجع بزر -مهدى نراقى صاحب کتاب مستند الشیعه

اتّفاق افتاده، عرض  -عالم بسیار عظیم الشأن در زمان خودش بوده

کنم. ضمناً چون حقايق در ضمن حكايت براى عموم بهتر قابل فهم 

است، اين است که در ضمن بحث اصول عقايد، قضاياى واقعى و 

 شود. حكايات حقیقى هم گفته مى

ى نقل در آخر کتاب دارالسالم شیخ محمود عراقى از مرحوم نراق

در اوقات مجاورت در نجف اشرف، قحطى »کند که فرمود:  مى

عجیبى پیش آمد. يك روز از خانه بیرون آمدم در حالى که همه 

هايم گرسنه بودند و صداى ناله ايشان بلند بود براى رفع هم به  بچّه

اى را  وسیله زيارت اموات، به وادى السالم رفتم. ديدم جنازه

ايم اين را به ارواح اينجا  و هم بیا، ما آمدهآوردند. به من گفتند ت

ملحق کنیم، پس او را داخل باغ وسیعى نمودند و در قصر عالى از 

  قصورى که در آن باغ بود، جاى دادند و آن قصر مشتمل بر تمام

 48معاد، ص: 
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لوازمات تعیّش بود به نحو اکمل. من چون چنان ديدم از عقب آنها 

وانى است درزى پادشاهان باالى تختى وارد آن قصر شدم، ديدم ج

از طال نشسته، چون مرا ديد، مرا به اسم خواند و سالم کرد و به سوى 

خود خواند و باالى تخت پهلويش جاى داد و اکرام زيادى نمود. پس 

شناسى، من صاحب همان جنازه هستم که ديدى.  گفت: تو مرا نمى

که ديدى مالئكه  اسم من فالن است و اهل فالن شهر و آن جمعیّت

بودند که مرا از شهرم به سوى اين باغ که از باغهاى بهشت برزخى 

است نقل دادند. چون اين حرف را از آن جوان شنیدم، غم از من 

برطرف شد و مايل به سیر و تماشاى آن باغ شدم و چون بیرون 

شدم، چند قصر ديگر را ديدم، چون در آنها نظر نمودم پدر و مادر و 

ز ارحامم را ديدم. از من پذيرايى کردند، خیلى از طعامشان بعضى ا

لذّت بردم. در آن حالى که در نهايت کیف و لذّت بودم، يادم به زن 

اند. يك دفعه متأثّر شدم. پدرم  هايم افتاد که چگونه گرسنه و بچّه

اند. پدرم  ام گرسنه شود؟ گفتم زن و بچّه گفت: مهدى تو را چه مى

رنج است. عبايم را پر از برنج کردم. به من گفتند گفت اين انبار ب

بردار و ببر. عبا را برداشتم، يكمرتبه ديدم در وادى السالم همان 

ام؛ امّا عبايم پر از برنج است. به منزل بردم. عیالیم  جاى اوّل نشسته

 اى؟ گفتم: چكار دارى؟ پرسید از کجا آورده
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 شد. و تمام نمى نمودند مدّتها گذشت که از آن برنج مصرف مى

باألخره زنش اصرار زياد کرد و مرحوم نراقى هم بروز داد و چون 

 «.زن برفت تا از آن بردارد، اثرى از برنج نديد

 49معاد، ص: 

نظیر اين قضیّه را هم در دارالسالم ذکر فرموده، هر که خواست 

 مراجعه بنمايد.

لذّت  منظورم دوام عالم ديگر است، چه از لحاظ خود نعمت و چه

آن. از آن طرف باليش هم همین است. پناه بر خدا اگر کسى مبتال 

هاى معذبین برزخى اگر  به عذاب برزخى بشود، يك صیحه از صیحه

 شود. به گوش ما برسد، تمام بالهاى دنیا پیش نظرمان هیچ مى

رسول خدا صلى اهلل علیه و آله »در جلد سوّم بحاراألنوار است که: 

چرانیدم، گاه  ثت وقتى که گوسفندان را مىفرمود: قبل از بع

ايد  ايستادند )گاه ديده ديدم که گوسفندها به حال حیرت مى مى

ايستادند لیكن  کنند؟!( و از چرا باز مى مرغ و خروس، جستن مى

ديدم، پس از نزول وحى علت را از جبرئیل  جانورى، چیزى نمى

 پرسیدم، گفت:
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شود، غیر از جن و انس،  لند مىصداى ناله اموات در عالم برزخ که ب

در  46«.شنوند، اين امر در اثر شنیدن آن صداست حیوانات مى

دارالسالم نورى از کتاب ثواب االعمال صدوق رحمه اهلل نقل کرده 

پس از واقعه کربال، جوانى زيبا روى که در وجاهت کم »است که: 

ن علیه نظیر بود و جزو لشگريان کربال و کشنده يكى از برادران حسی

السالم بود، راوى گويد: ديدم صورت زيبايش مثل قیر سیاه شده و 

  مانند نى، باريك و ناتوان شده است. احوالش را از همسايگانش

______________________________ 
 .. 226/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 50معاد، ص: 

خوابد  پرسیدم، گفتند: از وقتى که از سفر برگشته، هر شب که مى

زند که ما را هم از خواب بیدار  کند و ضجّه مى قدر ناله مىآن

 کند. مى

نزدش رفتم و احوالش را از خودش گرفتم، گفت: شبها آن جوان 

کشاند، آنقدر ناله  آيد و مرا به سوى آتش مى هاشمى مقتول مى

شوم. اين ناله و سیاهى چهره هزارها  کنم که از خواب بیدار مى مى

                                                 
 .. 226/ 6حباراألنوار:  -(1)  46
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ى از عذاب بعدش هست که در اين عالم پیدا ا واسطه خورده، ذرّه

 شده است.

و از براى ظهور عذاب برزخى در اين عالم، موارد بسیارى است که 

شود به ذکر يك مورد  ذکر آنها موجب طول کالم است و تنها اکتفا مى

 47«.از مواردى که در دارالسالم نورى ذکر گرديد

  حكايتى از سید هاشم بحرانى

در نجف اشرف »هاشم بحرانى است که فرمود:  از عالم زاهد سید

شخص عطّارى بود که همه روزه پس از نماز ظهر در دکّانش مردم را 

نمود و هیچ گاه دکّانش خالى از جمعیّت نبود. يك نفر از  موعظه مى

شاهزادگان هند که مقیم نجف اشرف شده بود، برايش مسافرتى پیش 

سه و جواهرات پر بها بود، اى که در آن گوهرهاى نفی آمد. پس جعبه

نزد آن عطّار امانت گذاشت و رفت. پس از مراجعت، آن امانت را 

مطالبه کرد. عطّار منكر گرديد. هندى در کار خود بیچاره و حیران 

  شد و پناهنده به قبر مطهّر حضرت

______________________________ 
 .. 247/ 1دارالسّالم:  -(1)

                                                 
 .. 247/ 1دارالّسًلم:  -(1)  47
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 51معاد، ص: 

ین علیه السالم شد و گفت: يا على علیه السالم من براى امیرالمؤمن

اقامت نزد قبر شما ترك وطن و آسايش نموده و تمام دارايیم را نزد 

فالن عطّار گذارده و حال منكر شده و جز آن هم مالى ندارم و 

شاهدى هم براى اثبات آن ندارم. و غیر از حضرتت کسى نیست که 

 به داد من برسد.

آن حضرت به او فرمود: هنگامى که دروازه شهر باز شب در خواب، 

شود، بیرون شو و اوّل کسى را که ديدى امانت را از او مطالبه  مى

 رساند. کن، او به تو مى

چون بیدار شد و از شهر خارج گرديد، اوّل کسى را که ديد پیرى 

خواهد آن را  عابد و زاهد ديد که پشته هیزمى بر دوش دارد و مى

اى مصرف عیالش، پس حیا کرد از او چیزى بخواهد و به بفروشد بر

حرم مطهّر برگشت. شب ديگر در خواب مانند شب گذشته به او گفتند 

 و فردا همان شخص را ديد و چیزى نگفت.

شب سوّم همان را که شبهاى پیش گفته بودند به او گفتند و روز سوّم 

لبه امانت را آن مرد شريف را ديد. حاالت خود را برايش گفت و مطا

 از او کرد.
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آن بزرگوار ساعتى فكر نموده فرمود: فردا بعد از ظهر در دکّان 

عطّار بیا تا امانت را به تو برسانم. پس فردا هنگام اجتماع خلق در 

دکّان عطّار، آن مرد عابد فرمود: امروز موعظه کردن را به من 

 واگذار.

نم و من از حقّ قبول کرد، پس فرمود: اى مردم! من فالن پسر فال

الناس سخت در هراسم و به توفیق الهى دوستى مال دنیا در دلم 

  نیست واهل قناعت و عزلت هستم و با اين وصف پیشامد ناگوارى

 52معاد، ص: 

خواهم امروز شما را به آن با خبر کنم و شما  برايم واقع شده که مى

ى را از سختى عذاب الهى و سوزش آتش جهنّم بترسانم و بعض

 گزارشات روز جزا را به شما برسانم.

بدانید که من محتاج به قرض گرفتن شدم، پس از يك نفر يهودى ده 

قران گرفتم و شرط کردم که به مدّت بیست روز به او پس دهم؛ يعنى 

روزى نیم قران به او برسانم، پس تا ده روز نصف طلب را به او 

، گفتند: به بغداد رساندم و بعد او را نديدم. احوالش را پرسیدم

رفته. پس از چندى، شبى در خواب ديدم گويا قیامت بر پا شده مرا و 

مردم را براى موقف حساب احضار کردند. و من به فضل الهى از آن 
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موقف خالص شده و جزء بهشتیان رو به بهشت حرکت کردم، چون 

رسیدم به صراط صداى نعره جهنّم را شنیدم، پس آن مرد طلبكار 

را ديدم که مانند شعله آتشى از جهنّم بیرون آمد و راه را بر يهودى 

من بست و گفت: پنج قران طلبم را بده و برو. پس زارى کردم و 

گفتم: من در مقام جستجو از تو بودم و تو را نديدم که طلبت را 

 بدهم.

 گذارم رد شوى تا طلب مرا ندهى! گفت: نمى

 گفتم: اين جا چیزى ندارم.

 ر تا يك انگشت خود را بر بدنت گذارم.گفت: پس بگذا

ام گذاشت از سوزش آن جزع  پذيرفتم، چنین انگشتش را بر سینه

ام زخم است و تا به  کرده بیدار شدم، ديدم جاى انگشتش بر سینه

  اى نبخشید، پس حال هم مجروح است و هر چه مداوا کردم فايده

 53معاد، ص: 

ون مردم ديدند، صداها به سینه خود را گشود و نشان مردم داد و چ

گريه و ناله بلند شد و عطّار هم سخت از عذاب الهى در هراس شد، 
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آن شخص هندى را به خانه خود برد و امانت را به او داد و معذرت 

 «.خواست

 هر ممكنى امكان وقوع دارد

شنود  به طور کلّى، حكم عقل آن است که هر چیزى را که انسان مى

گويد:  د، منكر نبايد شد، بلكه عقل مىاگر مستلزم محال نباش

 است پس امكان وقوعى دارد.« ممكن»

اى  کند که در اطراف کره مرّيخ عدّه مثلًا منجم يا عالم هیئت ادّعا مى

گردند آيا بايد تا  ستارگانند که مانند ماه و زمین دور مرّيخ مى

شنويم، اين خبر را منكر شويم؟ نه بلكه ممكن است راست باشد.  مى

هر چیزى را که شنیدى، مادامى که برهانى »گويد:  شیخ الرئیس مى

مثلًا  48؛«بر نشدن آن از لحاظ عقل نیامده است، آن را ممكن بدان

اى داراى دو سر به دنیا آمده، چون از اين خبر، محال  شنوى بچّه مى

 آيد، بگو ممكن است. عقلى الزم نمى

 مراتب خبر

عقلى بر نشدنش نباشد، نبايد هر خبرى را که برهان  درجه اوّل:

 انكار کرد.
                                                 

 ( ..432مسعك فذره َّف بقعة االمكان ما مل يذدك عنه قائم الَبهان) ايضاح:  كلما قرع  -(1)  48
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______________________________ 
کلما قرع سمعك فذره فى بقعة االمكان ما لم يذدك عنه قائم  -(1)

 ( ..432)ايضاح:   البرهان

 54معاد، ص: 

آن است که عالوه بر آن، شواهد صدق و راستى هم  درجه دوّم:

 بايد آن را پذيرفت.کند که  همراه آن باشد که عقل حكم مى

اگر خبر دهنده از طرف پروردگار عالم سند و مدرك  درجه سوّم:

گويد منكر  دارد و آن معجزه است، در اين صورت عقل نه تنها مى

نبايد شد بلكه به طريق اولى از مرتبه دوّم بايستى قبول کرد و 

 مطمئن شد.

 برهان عقلى بر وجود معاد

است که آيا برهان عقلى بر  از جمله گزارشات پس از مرگ اين

تواند ادّعا کند و دلیل عقلى بیاورد  باشد؟ آيا کسى مى امتناع آن مى

که پس از مرگ، سؤال و جوابى نیست! فشار قبرى نیست! برزخ و 

 قیامت نیست.
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شما اهل عقل قضاوت کنید آيا خبر دادن فالن منجّم به فالن چیز مثل 

شترى، يا خبر پیغمبر صلى اهلل بودن چهار هزار ستاره بین مرّيخ و م

اژدها است، از لحاظ خبر دادن  99علیه و آله که براى کافر در قبر 

گويد، بلى  کند؟ شايد کسى بگويد منجّم از روى حسّ مى فرق مى

گويد در شب معراج  محمّد صلى اهلل علیه و آله هم از روى حسّ مى

شت و دارد. از همه را ديد بلكه روح مقدّسش به همه عوالم احاطه دا

کند؛ امّا چشم دل محمّد صلى اهلل علیه و  آن باالتر حسّ، خطا مى

آله خطا نخواهد کرد. حسّ، اعوجاج، کم و زيادى دارد، امّا حسّ 

 محمّد صلى اهلل علیه و آله اين امور را هم ندارد.

 55معاد، ص: 

ه فرمايد از گفته اهل نجوم ب پس آنچه محمّد صلى اهلل علیه و آله مى

مراتب باالتر است. اگر حرف اوّل او را نپذيرفتى، از کوچكى و کمى 

باشد؛ چون هیچ دلیل عقلى بر امتناع آن نیست. راستگوى  عقلت مى

 مطلق محمّد صلى اهلل علیه و آله است.

گفتند. هرگز  مى« الصادق االمین»اهل مكّه پیش از اسالم او را 

ه عالوه سند رسالت و دروغى يا خیانتى کسى از او سراغ نكرد. ب

هم که در دسترس همه است، اگر « قرآن مجید»معجزه باقیه او يعنى 
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چنین شخصیّت بى نظیرى خبر از سؤال و جواب در قبر يا فشار قبر يا 

 شود نپذيرفت؟! برهنگى قیامت و غیره بدهد، آيا مى

  وحشت فاطمه بنت اسد از قیامت

بن ابى طالب علیه السالم  مادر موالى متّقیان علىّ فاطمه بنت اسد؛

وقتى که از دنیا رفت، امیرالمؤمنین گريه کنان پیش پیغمبر آمد که 

)او تنها » مادرم از دنیا رفت. رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

چون )فاطمه بنت «. مادر تو نبود بلكه( مادر من نیز از دنیا رفته

به جاى مادر از  اسد( عالقه عجیبى به پیغمبر داشت و مدّتى هم

کرد. هنگام کفن، پیغمبر پیراهن خود را در  رسول خدا مواظبت مى

آورد و فرمود به تن اين مجلّله پوشانیدند. در قبر، اوّل پیغمبر 

خودش مقدارى خوابید و دعا کرد، پس از دفن، رسول اللَّه صلى اهلل 

د علیه و آله سر قبر او ايستاد و مقدارى بعد به صداى بلند فرمو

از پیغمبر پرسیدند که سبب اين « ابنك ابنك ال عقیل و ال جعفر»

 اعمال چه بود؟

 56معاد، ص: 

روزى صحبت از برهنگى قیامت شد. فاطمه گريان شد. از »فرمود: 

ترسید.  من خواست که پیراهنم را با او بپوشانم و از فشار قبر هم مى
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را از فشار قبر  اين بود که در قبرش خوابیدم و دعا کردم )که خدا او

چون ملك از فاطمه  ابنك ...  در امان نگه دارد( امّا اين که گفتم

راجع به خدا سؤال کرد، گفت: اللَّه. از پیغمبرش پرسید، گفت: محمّد 

صلى اهلل علیه و آله، از امام پرسید. فاطمه نتوانست جواب دهد 

ه شود قبل از غدير خم و اعالن صريح خالفت على علی )معلوم مى

 السالم بوده است(.

اين جا  49«.فرمود: گفتم بگو على؛ پسرت على نه جعفر و نه عقیل

اى مانند فاطمه بنت  شود کرد. مخدّره صحبت و موعظه خیلى مى

اسد با آن جاللت قدر و عظمت شأن، زنى که سه روز در خانه خدا 

ترين بقاع مهمان پروردگار بوده؛ زنى که رَحِمش  داخل کعبه شريف

یّت و محلّ پرورش بدن مطهّر امیرالمؤمنین را داشته و دوّمین قابل

زنى است که به پیغمبر ايمان آورد، با آن عباداتش، آن وقت اين 

ترسد و رسول اللَّه هم اين طور با او معامله  طور از عقبات بعد مى

 کند، حاال فكر خودمان را بكنیم. مى

                                                 
 .. 454/ 1اصول كاَّف:  -(1)  49
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د صلى اهلل علیه و برگرديم به مطلب اصلى؛ مخبر صادق؛ يعنى محمّ

سؤال و جواب و فشار قبر و برهنگى قیامت و غیره »فرمايد:  آله مى

 «.هست

______________________________ 
 .. 454/ 1اصول کافى:  -(1)

 57معاد، ص: 

  تأثیر روح در بدن جسمانى

هر چند در برزخ، روح متنعّم يا معذّب است، لیكن ممكن است به 

خاکى هم تحت تأثیر واقع شود به طورى که  واسطه قوّت روح، بدن

پوسد؛  شود از اثر شدّت حیات، روح همین بدن در قبر هم نمى گاه مى

گذرد و بدن، تر و تازه است. شواهد اين موضوع بسیار  هزار سال مى

است؛ مانند جسد ابن بابويه علیه الرحمه که در يك صد و پنجاه سال 

تى که مشغول تعمیرات بودند و به قبل تقريباً در زمان فتحعلیشاه وق

بینند جنازه آن بزرگوارتروتازه است و  شوند مى سرداب وارد مى

تر ناخنهاى جناب ابن بابويه  کفن هم اصلًا نپوسیده و از اين عجیب

گذشته، هنوز رنگ حنا برطرف  است که پس از نهصد و چیزى که مى

 نشده بود.
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در  1238ر حدود سنه نويسد د چنانچه در کتاب روضات الجنات مى

مقبره شیخ صدوق به واسطه باران رخنه و خرابى پیدا شد، خواستند 

اصالح و تعمیر کنند به سرداب قبر شريف وارد شدند، ديدند جسد 

شريفش میان قبر صحیح و سالم است در حالى که جسیم و وسیم بوده 

و در ناخنهايش اثر خضاب بود، اين خبر در تهران مشهور شد و به 

مع مرحوم فتحعلیشاه رسید، خود سلطان با جمعى از علماء و س

ارکان دولت جهت تحقیق رفتند و به عین، قضیه را همان قسم که 

شنیده بودند ديدند، پس سلطان امر کرد آن رخنه را سد و بنا را 

 تجديد و آينه کارى کنند.

 58معاد، ص: 

 تازه بودن جسد حرّ

احى چنانچه محدّث جزائرى در همچنین قضیّه جناب حرّ بن يزيد ري

زمانى که شاه اسماعیل صفوى به »نويسد:  کتاب انوار نعمانیّه مى

زنند و  کربال مشرّف شد و شنید که بعضى درباره جناب حر، طعن مى

دانند. امر کرد قبر او را شكافتند، ديدند جسدش  او را خوب نمى

سرش  مانند روزى است که شهید شده و هیچ تغییرى نكرده و بر

دستمالى بسته شده و چون در تواريخ ثبت شده بود که روز عاشورا 
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حضرت سیّد الشهداء علیه السالم دستمال خود را بر زخم سر او بسته 

بود، شاه امر کرد آن دستمال را باز کنند تا در کفن خود گذارد؛ 

چون بازش کردند خون از محلّ زخم جارى شد، پس زخم را با آن 

خون بند آمد، آن را گشودند و با دستمال ديگر زخم دستمال بستند، 

را بستند، خون جارى شد، پس به ناچار زخم را به همان دستمال 

بستند و حسن حالش را دانستند و شاه بارگاهى بر آن بنا کرد و 

  کلینى صاحب کافى  و نیز قبر شريف 50«.خادمى بر آن مقرّر داشت

 در بغداد سر پل قرار دارد.

از حكّام جور به فكر افتاد که قبر حضرت موسى بن جعفر وقتى يكى 

علیهما السالم را خراب کند تا کسى به زيارت کاظمین نرود، وزيرش 

تواند حرفى بزند؛  که در باطن شیعه بود، متحیّر ماند چه کند، نمى

  چون اگر بفهمند شیعه است، جانش در خطر است، همین طور که

______________________________ 
 .. 266 -265/ 3انوار نعمانیّه:  -(1)

 59معاد، ص: 

                                                 
 .. 266 -265/ 3انوار نعمانّيه:  -(1)  50
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آمدند، به سر پل رسیدند. وزير گفت: اين جا قبر يكى از علماى  مى

اين مذهب است و از نمايندگان موسى بن جعفر علیهما السالم است، 

پوسد. اگر ديدى  گويند جسد اين شخص تازه است و نمى اينها مى

 ست به قبر موسى بن جعفر بزنى.گويند، صالح نیست د راست مى

حاکم پذيرفت و فوراً امر کرد قبر کلینى را نبش کردند ديدند جسد 

تر بچّه شیرى هم پهلوى او است  ايشان تر و تازه است و از آن عجیب

که جسدش تازه است، معلوم نیست آيا بچّه خود آن بزرگوار بوده يا 

اگر کسى متّصل به کند،  مال ديگرى هر چه هست ببینید حیات چه مى

گردد، البتّه  معدن حیات شد، او هم )از الطاف الهى( برخوردار مى

آل محمّد صلى اهلل علیه و آله معدن هر خیرى هستند. از آثار همین 

حیات است معجزاتى که از قبور مطهّر ايشان و امامزادگان و علماى 

 شود؛ زيرا جسد آنها هم حیات دارد. حقّه مشاهده مى

شود که به  اگر شخص اهل عذاب و آتش باشد، گاه مى بر عكس،

کند؛ چنانچه زمانى که بنى  همین جسد هم عذاب روح سرايت مى

عبّاس بر بنى امیّه غالب شدند و آنها را از بین بردند، قبور آنها را 

هم خراب کردند و چون قبر يزيد ملعون را شكافتند در آن جز يك 

 ملعون نیافتند. خط خاکسترى به مقدار جسد نجس آن
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مرحوم شیخ محمود عراقى در دارالسالم از قول بعضى از موثّقین 

 فرمايد که: نقل مى

  در قبرستان امامزاده حسن )در تهران( رفتیم. هنوز غروب»

 60معاد، ص: 

نشده بود. يكى از رفقا روى سنگ قبرى نشست. يكمرتبه فرياد 

آتش است. روح  برآورد که مرا بلند کنید. ديديم سنگ مزار مثل

چقدر معذّب بوده که به اين قبر و حتّى سنگ قبر هم گرمى آتش 

فرمايد من صاحب قبر را شناختم امّا براى اين که  سرايت کرده. مى

 برم. رسوا نشود نامش را نمى

کند که در قم او را دفن کردند، از  راجع به يك نفر ديگر هم ذکر مى

شها و قالیهاى مقبره را سوزانده قبر شعله آتش باال زده بود و همه فر

 «.بود

  قدرت آتش حقیقى

خداوند در قرآن »فرمايد:  شیخ شوشترى در مواعظش مى

يعنى آتشى گرم است، مگر آتش سرد و يخ  51«نار حامیة» فرمايد مى

                                                 
 .. 11قارعه:  -(1)  51
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هم داريم؟ بلى اگر نسبت پیش بیايد، آتش دنیا نزد آتش برزخ و 

نمايد  را ياد آورى مى قیامت سرد است؛ در همین دنیا دو قسم آتش

شود که کدام آتش حقیقى  که وقتى نسبت در پیش آيد، معلوم مى

 فرمايد: آتش هیزم و زغال را با آتش صاعقه بسنجید. است. مى

صاعقه، آتش لطیفى است که از برخورد ابرها با يكديگر پیدا 

سوزاند و  شود، به قدرى لطیف است که به هر جسمى بخورد، مى مى

شود. از لحاظ سوزش  گردد يا متوقّف مى نه اين که برمى شود رد مى

 کند. اگر به درخت بخورد هیچ چیز آن را خاموش نمى

______________________________ 
 .. 11قارعه:  -(1)

 61معاد، ص: 

سوزاند تا قعر دريا  کند. اگر به دريا بخورد، مى کاملًا خاکسترش مى

د. صاعقه آتش است، زغال در کن حتّى ماهى ته دريا را بريان مى

منقل هم آتش است؛ امّا اين آتش را مشتى خاك يا آب خاموشش 

 «.کند و سوزشش محدود است مى

حاال بدانید که آتش عالم ديگر اصلًا قابل مقايسه با آتش اين دنیا و 

حتّى صاعقه هم نیست. اگر بدن مثالى و روح کسى در برزخ معذّب 
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یّت ندارد( که همین جسد عنصرى هم باشد، ممكن است )البتّه کلّ

متأثّر شود؛ چنانچه بر عكس هم مشاهده شده، سر قبر بعضى از 

دوستان خدا بدون هیچ استعمال عطر يا بودن گلى، بوى مشك و 

 شود. عطر از قبر استشمام مى

  در امان بودن از عذابهاى برزخى

هستند اى  در اخبار اهل بیت علیهم السالم بشارتى رسیده که عدّه

خداى تعالى ايشان را از ترس قبر و فشار آن و عذابهاى برزخى در 

دارد. يكى آنهايى که تلقین کرده شوند، ظاهراً مراد  امان نگه مى

 تلقین سوّم باشد که پس از دفن است.

شنیدم از حضرت صادق علیه السالم که »يحیى بن عبداللَّه گفت: 

 فرمود:

که کارى کنید که میّت شما از ديدن چه چیز مانع است شما را از اين 

منكر و نكیر در امان باشد. گفتم: يا موالى! چه کنیم؟ فرمود: چون 

میّت دفن شد، بايد ولىّ او نزد قبرش بماند و دهان خود را نزد سمت 

  سر آن میّت نزديك کند، پس به صداى بلند بگويد: اى فالن

 62معاد، ص: 
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 پسر فالن!:

فارقتنا علیه من شهادة ان ال اله الّا اللَّه  هل انت على العهد الذى

وحده ال شريك له و انّ محمّداً صلى اهلل علیه و آله عبده و رسوله 

و انّ علیّاً امیرالمؤمنین و سیّد  [ و خاتم المرسلین]  سیّد النبیّین

الوصیّین ... و انّ ما جاء به محمّد حقّ و انّ الموت حقّ و البعث حقّ 

 ه يبعث من فى القبور.... و انّ اللَّ

گويد: برويم؛ زيرا حجّت را تلقینش  فرمود: پس منكر به نكیر مى

کردند )تلقین اوّل هنگام مردن و تلقین دوّم هنگام دفن کردن در 

فهمد. سابقاً گفته  البتّه کسى نگويد که مرده چه مى 52«.باشد( قبر مى

ن که نگويید شنود. و ديگر اي شد که روح حاضر است و بهتر از ما مى

سواد عربى نداشت هر کس که از اين جا رفت، جمیع زبانها و لغتها 

 برايش يكسان است، محدوديّت، مال عالم مادّه است.

ديگر از کسانى که در امانند، آنهايى هستند که از ظهر پنج شنبه تا 

چون در هنگام نزول رحمت وارد بر  53ظهر جمعه از دنیا بروند؛

گیرد. اينها  وند، ايشان را هم رحمت در برمىش بساط پروردگار مى

                                                 
 .. 201 -200/ 3وسائل الشيعه:  -(1)  52
 .. 63/ ح 242/ 6حباراألنوار:  -(2)  53
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اش را مورد عنايت  هم از الطاف پروردگار است که به اين بهانه بنده

 دهد. خود قرار مى

  جريدتین هم از امورى است که وعده داده شده مانع از عذاب

______________________________ 
 .. 201 -200/ 3وسائل الشیعه:  -(1)

 .. 63/ ح 242/ 6ار: بحاراألنو -(2)

 63معاد، ص: 

باشد، البتّه از چوب نخل باشد بهتر است و بايد تر باشد. در  قبر مى

رواياتى درباره جريدتین نقل کرده از  17کتاب طهارت وسائل، باب 

تا جريدتین »جمله از حضرت باقر علیه السالم مروى است که فرمود: 

شدن آن دو چوب هم  شود و بعد از خشك تر هست، میّت معذّب نمى

ديگر شهادت چهل نفر  54«.او را عذابى و حسابى نیست ان شاء اللَّه

 يا بیشتر به خوبى میّت است و طلب مغفرت کردن براى او.

 در انوار نعمانیه از حضرت صادق علیه السالم روايت کرده که فرمود:

                                                 
 .. 21 -20/ 3وسائل الشيعه:  -(1)  54
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لم منه اللّهم انّا ال نع هر گاه چهل نفر نزد میّت حاضر شوند و بگويند:»

دانیم، خداوند  يعنى خدايا! ما جز نیكى از او چیزى نمى الّا خیرا؛

فرمايد: پذيرفتم شهادت شما را برايش و آمرزيدم آنچه را که  مى

 «.دانید شما نمى

اسرائیل عابدى بود و  در بنى»کرده که:  و نیز از آن حضرت روايت

است. وقتى خداوند به داوود علیه السالم وحى فرمود که او رياکار 

که مُرد حضرت داوود علیه السالم به تشییعش نرفت. ديگران آمدند 

و چهل نفر بر او نماز خواندند و گفتند: پروردگارا! ما جز نیكى از او 

سراغ نداريم و تو به او داناترى، پس بیامرز او را و چون او را غسل 

 دادند، چهل نفر ديگر آمدند و همین طور گفتند، چون از باطنش

 خبر نداشتند.

به حضرت داوود علیه السالم وحى رسید که چرا تو بر او نماز 

 نگزاردى؟

 عرض کرد: پروردگارا! براى اين که مرا خبر دادى که اين عابد،

______________________________ 
 .. 21 -20/ 3وسائل الشیعه:  -(1)

 64معاد، ص: 
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شهادت به  رياکار است. ندا رسید درست است؛ امّا چون جمعى

اين هم  55«.اش دادند، ما هم امضا کرديم و او را آمرزيديم خوبى

اش را از عذاب  يكى از فضل پروردگار است که بدون استحقاق، بنده

 رهاند. مى

از اين جهت است که نیكوکاران مخصوصاً سابقین، کفنهاى خود را 

 خواستند که شهادت خود کردند و از دوستان و مؤمنین مى آماده مى

 را در باره آنها روى کفنشان بنويسند.

استادش علّامه مجلسى از مؤمنین »و محدّث جزائرى نقل کرده که: 

خواست که بر کفن او با تربت حسینى علیه السالم شهادت بر  مى

و اسم   ال ريب فى ايمانه نوشتند: ايمان ايشان بنويسند و اين طور مى

 56«.کردند را مهر مى نوشتند و کامل هم زير اسم خود خود را مى

از جمله امورى که فوق العاده مؤثّر است، گذاشتن تربت حضرت ابى 

عبداللَّه الحسین علیه السالم در قبر و کفن است و همچنین مسح 

 کردن پیشانى و دو کف دستها را با آن.

                                                 
 .. 232/ 4انوار نعمانّيه:  -(1)  55
 مهان. -(2)  56
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و از جمله امورى که براى شخص در عالم برزخ و قیامت نافع است 

ين عالم دنیا به نیابت او انجام داده کارهاى خیرى است که در ا

شود، يا ثواب کار خیرى را برايش هديه بفرستند که در درجه  مى

هايى که از او فوت شده و حج  اوّل، اداى دين و قضاى نماز و روزه

واجب و مانند اينها و بعد صدقه دادن در راه خدا براى آن میّت و 

  ، روايات بسیارىدعا و طلب آمرزش کردن است. و در اين موضوع

______________________________ 
 .. 232/ 4انوار نعمانیّه:  -(1)

 همان. -(2)

 65معاد، ص: 

از اهل بیت علیهم السالم رسیده و هر کس طالب باشد به کتاب 

 از وسائل الشیعه مراجعه کند. 28طهارت، ابواب احتضار، باب 

ث نقل کرده و نیز در حدي 26که  12و نیز در ابواب قضاء صالة، باب 

باب حج از کتاب مزبور مراجعه شود. و خالصه روايات آن است 

هر کس هر عمل خیرى از نماز و روزه و حج و صدقه براى  که

اى بجا آورد، خداوند اجر و ثواب آن را به او خواهد رسانید و  مرده

 چند برابر آن را به شخص عمل کننده مرحمت خواهد فرمود.
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شود که میّت در فشار و  و گاه مى»فرمايد:  ه السالم مىامام صادق علی

گويند که  شود و به او مى ناراحتى است، پس براى او گشايشى مى

اى است که فالن شخص در دنیا براى تو فرستاده  اين نتیجه هديه

 «.است

و از براى بعضى از مراتب انفاق، اجرهاى بزرگى عايد میّت 

ل از امام صادق علیه السالم روايت گردد؛ چنانچه در کتاب وساي مى

فرمايد جبرئیل را با هفتاد هزار ملك که  خداوند امر مى»است که: 

به سمت قبر آن میّت بروند و بر دست هر يك طبقى است از نعمتهاى 

گويند: سالم بر تو اى دوست خدا! اينها هديه فالن،  بهشتى و به او مى

گردد و  برش پر از نور مىپسر فالن است که براى تو فرستاده، پس ق

فرمايد خداوند به او هزار شهر در بهشت و هزار حوريه و  عطا مى

 57«.فرمايد هزار حلّه بهشتى و هزار حاجت او را برآورده مى

______________________________ 
 .. 445/ 2وسائل الشیعه:  -(1)

 66معاد، ص: 

                                                 
 .. 445/ 2وسائل الشيعه:  -(1)  57
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یه و آله مروى و در کتاب جامع االخبار از رسول خدا صلى اهلل عل

هديه بفرستید براى مردگان خود. پرسیدند هديه »است که فرموده: 

ها چیست؟ فرمود: صدقه و دعا و فرمود ارواح مؤمنین هر شب  مرده

آيند و به آواز حزين و  هاى خود مى جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه

 کنند: اى اهل من! اى اوالد من! اى پدر و مادر من! گريه فرياد مى

اى خويشاوندان من! مهربانى کنید بر ما خدا رحمت کند شما را به 

آنچه بود در دست ما و عذاب و حساب آن بر ما است و نفع آن براى 

غیر ماست و بر ما مهربانى کنید به درهمى يا به قرص نانى يا به 

 58«.اى که خدا بپوشاند شما را از جامه بهشتى )تا آخر حديث( جامه

 برزخ کجاست؟

كن است اين سؤال در ذهن بعضى بیايد که عالم برزخ با اين طول مم

رسد که بفهمیم چیزى که  و تفصیل کجا واقع شده؟ البتّه عقل ما نمى

هست تشبیهاتى در روايات شده از قبیل اين که تمام عالم دنیا از 

اى در بیابان است تا  زمینها و آسمانها نسبت به عالم برزخ مانند حلقه

است مانند کرم در سیب يا طفل در شكم مادر است، شخص در دنی

رود، در همین عالم  شود؛ البتّه جايى نمى میرد، آزاد مى وقتى که مى

                                                 
 .. 1348/ ح 482جامع االخبار:  -(1)  58
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وجود است لیكن ديگر محدوديّت ندارد. زمان و مكان ندارد. اين 

 قیودات مال اين جا است، مال عالم مادّه و طبع است.

______________________________ 
 .. 1348/ ح 482االخبار:  جامع -(1)

 67معاد، ص: 

اگر به بچّه در شكم مادر بگويند در وراى اين محلّ تو عالمى است که 

تواند ادراك کند و بفهمد، همچنین  شكم مادر نزد آن هیچ است، نمى

براى ما که محسوس بین دنیا هستیم، شرح عوالم بعد، قابل درك 

داند که  هیچ کس نمى»فرمايد:  نیست؛ چنانچه در قرآن مجید مى

بلى چیزى که هست چون مخبر صادق  59«.چه برايش تهیّه شده است

 نمايیم. خبر داده، همه را تصديق مى

عالم برزخ محیط به اين جهان است مانند احاطه اين عالم به رحم 

 شود تعبیر کرد. مادر، بهتر از اين نمى

 انس ارواح با يكديگر

                                                 
59  (1)-\i « ََمُلون نُيٍ َجَزآءا ِبَا َكانُواأ يَ عأ ِفَى ََّلُم ّمن قُ رَِّة أَعأ آ أُخأ ٌس مَّ َلُم نَ فأ  .. 17سجده:  E\«َفًَل تَ عأ
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رالمؤمنین را در دروازه کوفه ديدم مواليم امی»اصبغ بن نباته گفت: 

که مقابل صحرا ايستاده و مثل اين که با کسى مكالمه يا محادثه 

 ديدم. فرمايد لیكن کسى را نمى مى

ام  من هم ايستادم، مدّتى گذشت، خسته شدم نشستم و رفع خستگى

شد. دوباره ايستادم و باز خسته شده نشستم و برخاستم؛ ولى هنوز 

فرمايد. عرض کردم:  یه السالم ايستاده و صحبت مىامیرالمؤمنین عل

 فرمايید؟ يا امیرالمؤمنین! با که سخن مى

 فرمود: اين مخاطبه من، انس با مؤمنین است عرض کردم:

 مؤمنین؟

______________________________ 
کَانُواْ  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَآءً بِمَا» -(1)

 .. 17سجده:  «يَعْمَلُونَ

 68معاد، ص: 

 اند اين جا هستند. عرض کردم: فرمود: بلى، آنها که از دنیا رفته

 روحند يا جسد؟
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ديدى که چطور دور هم جمع شده و  فرمود: روحند، اگر آنها را مى

 60«.نمايند کنند و نعمت خدا را ياد مى با هم انس گرفته و حديث مى

  مند شدن از حمايت على علیه السالم بهره

هر مؤمنى که در شرق و غرب عالم از »در احاديث ديگر که رسیده: 

دنیا برود، روحش که در قالب مثالى جاى گرفت، ظهورش در وادى 

 61«.السالم، جوار امیرالمؤمنین علیه السالم است

به عبارت ديگر، نجف اشرف، نمايشى از ملكوت علیاست؛ چنانچه 

براى کافر، صحراى برهوت، وادى مهیبى در يمن که نه گیاه 

  شود، آن جا محل ظهور ملكوت سفلى رويد، نه پرنده رد مى مى

 است.

ايد، راجع به  آنچه را که از اهمّیّت همجوارى على علیه السالم شنیده

مجاورت روحانى است؛ هر چند بدنش دور باشد، نزديكى با على 

مل است. يك گناه که از شخصى سرزند به علیه السالم با علم و ع

 شود. همان اندازه از على علیه السالم دور مى

                                                 
 مهان .. -2) با اندك اختًلف(. 237/ 4انوار نعمانّيه:  -(1)  60
61  (2.) 
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اگر روح با على باشد، جسد هم در نجف دفن شود چه بهتر، سعادت 

 عظیمى است؛ امّا خدا نكند که جسد کسى به نجف برود،

______________________________ 
 همان .. -2تالف(. )با اندك اخ 237/ 4انوار نعمانیّه:  -(1)

(2.) 

 69معاد، ص: 

امّا روحش در وادى برهوت معذّب باشد. پس بايد سعى کرد که 

اثر  اتّصال روحانى، قوى شود؛ البتّه دفن بدن در وادى السالم هم بى

نیست بلكه کمال تأثیر را دارد؛ زيرا آن يك نوع توسّلى است به ذيل 

 عنايت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم.

اى از  روزى موالى متّقیان با عدّه»کتاب مدينة المعاجز است که:  در

اصحاب در پشت دروازه کوفه نشسته بودند. يك نظرى فرمود و 

 بینید؟ بینم شما هم مى گفت: آيا آنچه را که من مى

 عرض کردند: نه يا امیرالمؤمنین!
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 آورند، تا اى را روى شترى مى بینم دو نفر را که جنازه فرمود: مى

اند  اين جا برسد سه روز راه است. روز سوّم، على و دوستانش نشسته

 آيد. ديدند از دور، شترى نمايان شد. که چه پیش مى

اى است و مهار شتر به دست کسى است و يك نفر هم  روى شتر جنازه

دنبال شتر است تا نزديك شدند، حضرت پرسید: اين جنازه کیست و 

 آيید؟ شما کیستید و از کجا مى

عرض کردند: ما اهل يمن هستیم و اين جنازه پدر ماست که وصیّت 

 کرده او را به سمت عراق حمل دهیم و در نجف، کوفه دفن کنیم.

 حضرت فرمود: آيا سببش را پرسیديد؟

شود که اگر تمام  گفت آن جا کسى دفن مى گفتند: بلى، پدرمان مى

 تواند. اهل محشر را بخواهد شفاعت کند مى

  : راست گفت پس دو مرتبه فرمود: واللَّه! من همانعلى فرمود

 70معاد، ص: 

و مرحوم محدّث قمى در مفاتیح الجنان راجع به اين  62«.مرد هستم

که هر کس پناهنده به قبر مبارك حضرت امیرالمؤمنین شده، 

                                                 
 .. 135 -134/ 3مدينة املعاجز:  -(1)  62
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مند خواهد شد، مثل خوبى و مناسبى بیان کرده. در امثال عرب  بهره

؛ يعنى فالنى حمايت ن مجیر الجراداحمى م»گويند  است که مى

« کردنش از کسى که در پناه اوست، بیشتر است از پناه دهنده ملخها

و قصه آن چنان است که مردى باديه نشین از قبیله طى که نامش 

بوده، روزى در خیمه خود نشسته بود. ديد « مدلج بن سويد»

. جماعتى از طايفه طى آمدند وجوال و ظرفهايى با خود دارند

پرسید چه خبر است؟ گفتند: ملخهاى بسیار در اطراف خیمه شما 

 اند، آمديم آنها را بگیريم. فرود آمده

مدلج که اين را شنید برخاست، سوار اسب خود شد و نیزه خود را به 

دست گرفت و گفت: به خدا سوگند! هر کس متعرّض اين ملخها شود، 

ناه من باشند و شما او را خواهم کشت. آيا اين ملخها در جوار و پ

آنها را بگیريد، چنین چیزى نخواهد شد. پیوسته از آنها حمايت 

کرد تا آفتاب گرم شد و ملخها پريدند و رفتند، آن وقت گفت:  مى

و بالجمله  63اين ملخها از جوار من رفتند، ديگر خود دانید با آنها.

بديهى است اگر کسى خود را به جوار آن حضرت رساند و به آن 

  رگوار پناهنده شود، قطعاً از حمايت آن حضرتبز

                                                 
 مفاتيح اْلنان/ باب فضيلت زيارت امرياملؤمنني عليه السًلم .. -(2)  63
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______________________________ 
 .. 135 -134/ 3مدينة المعاجز:  -(1)

مفاتیح الجنان/ باب فضیلت زيارت امیرالمؤمنین علیه السالم  -(2)

.. 

 71معاد، ص: 

 مند خواهد گرديد. بهره

 مقدار عالقه روح به قبر

اگر بگويى چون »ر نعمانیه گويد: محدّث جزائرى در اواخر انوا

ارواح در قالب مثالى و در وادى السالم هستند، پس چرا امر شده به 

فهمند زاير خود را در  رفتن بر سر قبرهاى آنها و چگونه ارواح مى

 حالى که اين جا نیستند؟

در جواب گويم که: از حضرت صادق علیه السالم روايت شده که 

الم باشند لیكن براى آنها احاطه علمیّه ارواح هر چند در وادى الس

دانند زايرين و واردين بر قبورشان را  است به محلّ قبورشان که مى

و امام علیه السالم تشبیه فرموده ارواح را به آفتاب و چنانچه آفتاب 

در زمین نیست و در آسمان است، امّا شعاع او همه جاى زمین را 
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حقیر گويد: و  64«.یّه ارواحاحاطه نموده، همچنین است احاطه علم

چنانچه ظهور شعاع آفتاب در جايى که آيینه و بلورى است، قطعاً 

بیشتر از جاى ديگر است، همچنین توجّه و احاطه روح به قبرش 

بیشتر از جاى ديگر است؛ زيرا بدنى را که سالها با او کار کرده و به 

قه او خواهد برکت او به کماالتى و سعاداتى رسیده، مورد نظر و عال

شود جواب کسى که بگويد امام همه جا  بود و از اين بیان دانسته مى

  حاضر است، ديگر رفتن به

______________________________ 
 .. 241/ 4انوار نعمانیّه:  -(1)

 72معاد، ص: 

زيارت قبر شريف چه الزم و تفاوتى ندارد آن محل و محلّ ديگر، 

ائمّه و بزرگان دين دائماً مورد توجّه  شكّى نیست که محلّ قبر شريف

ارواح شريفه آنها و محل نزول برکات و رحمتهاى الهیّه و تردّد 

مندى کامل از آن بزرگواران  مالئكه است، اگر کسى بخواهد بهره

نصیبش شود بايد دست از اين مكانهاى متبرکه برندارد و هر طورى 

 است خود را به آن جا برساند.

                                                 
 .. 241/ 4انوار نعمانّيه:  -(1)  64
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  سخ آنشبهه ديگر و پا

گويند: روح که پس از مرگ به  اى بعضى القا کرده و مى شبهه ضعیفه

گیرد که مثل همین بدن است به  تعلّق مى« مثالى»بدن لطیفى به نام 

بیند، گويند انسان با  شرحى که گذشت، با آن بدن، ثواب يا عقاب مى

اين بدن مادّه و خاکى، عبادت کرده چرا به بدن ديگر ثواب برسد يا 

لًا با اين جسد پوسیده شده در قبر معصیت کرده، چرا آن بدن، مث

 عتاب ببیند و معذّب شود؟

 شود: براى اين سؤال چند جواب گفته مى

کند، بدن مثالى يك  به طورى که مجلسى علیه الرحمه بیان مى -1

چیز خارجى نیست که بعد از مرگ بیاورند سر قبر و مثلًا بگويند 

اين بدن، بلكه بدن مثالى، بدن لطیفى جناب روح بفرمايید توى 

است که اآلن هم با شخص است. هر روحى داراى دو بدن است، بدن 

لطیف و بدن کثیف، عبادت با هر دو کرده و معصیت هم با هر دو، 

  براى اين که خوب معلوم شود، در خواب مادّه تفارق

 73معاد، ص: 
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یند با همان ب دارند، هیچ بعدى ندارد که آنچه شخص در خواب مى

بدن مثالى باشد، راه رفتن، حرف زدن با بدن مثالى است، با يك 

رود، به شرق و غرب  رود، مشهد مى چشم به هم زدن کربال مى

رود، محدوديّت ندارد؛ بنابر اين، بدن مثالى همیشه با شخص  مى

شود. اين  است لیكن هنگام مرگ کاملًا از بدن جسمانى جدا مى

محقّقانه است و شواهد بسیارى هم برايش  فرمايش مجلسى بسیار

 باشد. مى

شود به  وجه دوّم آن که روح انسانى پس از مرگ، مصوّر مى -2

اش، نه اين که به بدن خارجى تعلّق بگیرد  صورتى مثل بدن دنیويّه

خواهید به آن  بلكه شكل روح به صورت بدن جسمانى است، حال مى

وح لیكن چون لطیف است، بدن مثالى بگويید يا قالب برزخى يا ر

تواند مشاهده کند، اجمالًا روح بود  چشم عنصرى مادّى آن را نمى

شود، حاال  که در دنیا معصیت کرده و همان روح هم بعداً معذّب مى

گیرد يا خودش مستقلّاً و در قیامت با همین  يا به بدن مثالى تعلّق مى

 شود. بدن جسمانى چنانچه ذکر مى

  در قرآنثواب و عقاب برزخ 
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النَّارُ يُعرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَعَشِیًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ » -1

 65«.فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ا لْعَذَابِ

  شوند ايشان بامداد و شامگاه و روزى بر آتش عرضه کرده مى»

______________________________ 
 .. 46غافر:  -(1)

 74معاد، ص: 

ها داخل  ترين شكنجه شود، آل فرعون را در سخت که قیامت بر پا مى

 «.کنید

از جمله آياتى که در قرآن مجید داللت بر عذاب برزخ دارد، اين 

باشد. آل فرعون که  آيه شريفه است که راجع به کسان فرعون مى

در نیل غرق شدند و مردند از آن وقت صبح و شام بر آتش عرضه 

 ترى برسند. تا وقتى که قیامت شود و به عذاب سخت شوند داشته مى

در قیامت که صبح و شام نیست، »فرمايد:  امام صادق علیه السالم مى

و مروى است از رسول خدا که فرمود:  66«.اين راجع است به برزخ

دهند،  جايش را در جهنّم هر روز صبح و شب در برزخ نشانش مى»

                                                 
 .. 46غافر:  -(1)  65
 .. 258/ 2تفسري/ قمى:  -(1)  66

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  100 

ست، جايش را در بهشت اگر اهل عذاب است و اگر اهل بهشت ا

 -2 67«.گويند اين است جايگاه تو در قیامت دهند و مى نشانش مى

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ* خلِدِينَ فِیهَا »

ا يُرِيدُ* مَادَامَتِ السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لّمَ

وَالْأَرْضُ  وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى الْجَنَّةِ خلِدِينَ فِیهَا مَادَامَتِ السَّمواتُ

.»...68 

 آنهايى که اهل بدبختى و شقاوتند تا زمین و آسمان برقرار»

______________________________ 
 .. 258/ 2تفسیر/ قمى:  -(1)

 .. 514 /17ترجمه تفسیر المیزان:  -(2)

 .. 108 -106هود:  -(3)

 75معاد، ص: 

هاى جانگداز است،  اند. براى ايشان فرياد سخت و ناله است در آتش

مگر پروردگارت بخواهد. به درستى که پروردگارت آنچه بخواهد 

                                                 
 .. 514/ 17ترمجه تفسري امليزان:  -(2)  67
 .. 108 -106هود:  -(3)  68
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اند تا آسمانها و زمین برقرار است  کند و امّا آنهايى که خوشبخت مى

 ...«.اند  در بهشت

اين آيه راجع به برزخ است، عذاب و »فرمايد:  م مىامام علیه السال

اذا »  ثواب برزخى مراد است وگرنه در قیامت که آسمانى نیست

 «.شود، ديگر اين زمین نیست و زمین هم عوض مى «السماء انشقت

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَالسَّموَاتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ »

 69«.ارِالْقَهَّ

قِیلَ ادْخُلِ ا لْجَنَّةَ قَالَ يلَیْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ* بِمَا غَفَرَ لِى رَبّى » -3

 70«.وَجَعَلَنِى مِنَ ا لْمُكْرَمِینَ

در میان فرعونیان است. « حبیب نجار مؤمن»اين آيه شريفه راجع به 

پس از اين که قوم خودش را به پیروى از پیغمبران خواند، او را 

يد کردند )به شرحى که در تفسیر سوره يس ذکر شده( و باألخره تهد

او را به دار زدند و کشتند، تا مرد، به ثواب الهى رسید و گفت: کاش 

دانستند که پروردگارم مرا آمرزيد و از گرامى شدگان  قوم من مى

 قرار داد.

                                                 
 .. 48ابراهيم:  -(1)  69
 .. 27 -26يس:  -(2)  70
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به او گفته شد که داخل »فرمايد:  پس در اين جا که پروردگار مى

و در « يعنى جنّت برزخیه»فرمايد:  ، امام علیه السالم مى«بهشت شو

  روايت

______________________________ 
 .. 48ابراهیم:  -(1)

 .. 27 -26يس:  -(2)

 76معاد، ص: 

تر )از بهشت قیامت(  ديگر تعبیر به جنّت دنیوى يعنى پايین

 فرمايد. مى

عون چون شهید و بالجمله، ظاهر آيه شريفه آن است که مؤمن آل فر

شد، بالفاصله داخل بهشت برزخى گرديد و چون قوم او هنوز در دنیا 

دانستند که خداوند به من چه  اى کاش قوم من مى»بودند گفت: 

کردند و رو به خدا  نعمتها و عطاهايى عنايت فرموده، پس توبه مى

 «.آوردند مى
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ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ا لْقِیمَةِ  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً» -4

 71«. أَعْمَى

کسى که از ياد خدا رو گردان شده جز اين نیست که برايش زندگى »

سخت و ناراحت کننده است و روز قیامت او را کور محشور خواهم 

 «.کرد

اشاره به عذاب در قبر و «  معیشت ضنك»اند که  بیشتر مفسّرين گفته

هم از حضرت سجّاد علیه السالم روايت شده برزخ است و اين معنا 

 است.

إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ* لَعَلّى أَعْمَلُ   حَتَّى» -5

يَوْمِ   صلِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَآبلُهَا وَمِن وَرَآبهِم بَرْزَخٌ إِلَى

 72«.يُبْعَثُونَ

  مان که مرگ يكى از آنان؛ يعنى کفّار( فرا رسد، عرض)تا آن ز» 

______________________________ 
 .. 124طه:  -(1)

 .. 100 -99مؤمنون:  -(2)

                                                 
 .. 124طه:  -(1)  71
 .. 100 -99مؤمنون:  -(2)  72
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 77معاد، ص: 

کند: پروردگارا! مرا باز گردانید به دنیا تا در آنچه واگذاردم  مى

شود اين طور نیست  عمل صالحى انجام دهم. در جوابش گفته مى

اى ندارد و پشت سر آنها  گويد که فايده گردى( سخنى مى نمى)باز 

 «.شوند، قرار دارد عالم برزخى تا روزى که برانگیخته مى

اين آيه به خوبى داللت دارد بر اين که پس از حیات دنیا و پیش از 

حیات آخرت و قیامت، انسان حیات ديگرى دارد که حدّ فاصل میان 

شود.  الم قبر و عالم برزخ نامیده مىآن دو است؛ حیاتى که به نام ع

و بالجمله از تدبّر در مجموع آيات مزبوره و آيات ديگر دانسته 

شود که روح انسانى، حقیقتى است مغاير با بدن و روح را با بدن،  مى

يك نوع اتّحادى است که به وسیله اراده و شعور، بدن را اداره 

ن که با مرگ از بین کند و شخصیّت انسان به روح است نه به بد مى

برود و با تالشى اجزاى بدن، فانى گردد بلكه حقیقت و شخصیّت 

انسان )روح( پس از مرگ باقى مانده و در يك سعادت و حیات 

برد و سعادت و شقاوت او در آن  جاويدان يا شقاوت ابدى به سر مى

حال بستگى به ملكات نفسانى و اعمال او در اين جهان دارد، نه به 

جسمى و خصوصیّات اجتماعى او. و حكماى اسالم براى اثبات جهات 
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شود و احكام آن  اين که روح غیر از بدن است و به مرگ نیست نمى

اند و پس از  اى ذکر نموده با احكام بدن تفاوت دارد، برهانهاى عقلیه

قول خدا و رسول و ائمّه علیهم السالم ما را احتیاجى نیست و اين 

 تر است. تاب روشنمطلب براى ما از آف

 78معاد، ص: 

از جمله آيات قرآن راجع به بهشت برزخى، آخر سوره فجر  -6

رَبّكِ   يأَيَّتُهَا النَّفْسُ ا لْمُطْمَبنَّةُ* ارْجِعِى إِلَى» فرمايد: است که مى

که به  73«رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً* فَادْخُلِى فِى عِبدِى* وَادْخُلِى جَنَّتِى

« داخل بهشت شو»هنگام مرگ، خطاب شود که صاحب نفس مطمئنه 

در زمره بندگان من »که به جنّت برزخیّه تفسیر شده. و همچنین 

آيات ديگرى هم هست که در آن « فى محمّد و آله»يعنى « داخل شو

صريحاً يا کنايتاً راجع به بهشت و جهنّم برزخى است لیكن همین 

 مقدار بس است.

 ثواب و عقاب برزخى در اخبار

بار وارده در باب ثواب و عقاب در عالم برزخ بسیار است و در اين اخ

شود. در جلد سوّم بحار از تفسیر علىّ  مقام به چند روايت اکتفا مى

                                                 
 .. 30 -27فجر:  -(1)  73

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  106 

بن ابراهیم قمى از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم روايت کرده که 

 آن حضرت فرمودند:

خرت هنگامى که فرزند آدم در آخرين روز دنیا و نخستین روز آ»

شود.  گیرد، مال و فرزند و عمل او در برابرش مجسّم مى قرار مى

گويد: به خدا قسم! من نسبت به تو  کند و مى روى به مالش مى

 حريص و بخیل بودم، حال سهم من نزد تو چیست؟

گويد: به اندازه کفنت از من بردار. سپس رو به طرف فرزندان  مى

  ا را دوستگويد: به خدا قسم! شم کند و مى خود مى

______________________________ 
 .. 30 -27فجر:  -(1)

 79معاد، ص: 

 گويند: داشتم و حامى شما بودم. سهم من نزد شما چیست؟ مى مى

کنیم. سپس رو به طرف  رسانیم و در آن دفن مى تو را به قبرت مى

اعتنا بودم و  گويد به خدا قسم! من نسبت به تو بى کند و مى عمل مى

 بر من گران بودى، بهره من از تو چیست؟تو 
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گويد: من در قبر و قیامت همنشین تو خواهم بود تا من و تو به  مى

پیشگاه پروردگارت عرضه داشته شويم؛ اگر اين شخص دوست خدا 

باشد، عملش به صورت خوشبوترين و زيباترين مردم با بهترين لباسها 

به روح و ريحان و بهشت گويد: بشارت باد بر تو  آيد و مى نزد او مى

 نعیم خدا و خوش آمدى.

 پرسد تو کیستى؟ مى

گويد: عمل صالح توأم، از دنیا به بهشت حرکت کن و او غسل  مى

دهد که با  شناسد. به حامل بدن خود قسم مى دهنده خود را مى

تعجیل او را حرکت دهد. هنگامى که وارد قبر شد، دو ملك که 

کشند و  ى که موهاى خود را مىآزمايش کنندگان قبرند در حال

شكافند و صداهاى آنها مانند رعد،  زمین را با دندانهاى خود مى

 گويند: شديد و چشمهاى آنها همچون برق جهنده است، به او مى

 پروردگارت کیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ و دين تو کدام است؟

 گويد: پروردگارم خدا و پیغمبرم محمّد صلى اهلل علیه و آله و مى

 مذهبم اسالم است.
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دارى و راضى هستى ثابت  گويند: خدا تو را در آنچه دوست مى مى

  يُثَبّتُ اللَّهُ الَّذِينَ» بدارد. اين همان است که خداوند فرموده:

 80معاد، ص: 

بعداً قبر  74...«. ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَیَواةِ الدُّنْیَا وَفِى الْأَخِرَةِ

سازند و درى از بهشت  کند، وسیع مى تا آن جا که چشم کار مى او را

گويند: با چشم روشنى بخواب همچون جوان  گشايند و مى به آن مى

 فرمايد: خوش بخت و کامكار، اين همان است که خداوند مى

 75«.أَصْحبُ الْجَنَّةِ يَوْمئذٍ خَیْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِیلًا»

ترين لباسها و بدترين  اى خود باشد، عملش با زشتامّا اگر دشمن خد

گويد: بشارت باد بر تو به آب سوزان دوزخ  آيد و مى بوها نزد او مى

بیند و به حمل  و وارد شدن در جهنّم. او غسل دهنده خود را مى

 دهد که او را معطّل کند. کننده خود قسم مى

آيند و  ر مىهنگامى که او را داخل قبر کنند، آزمايش کنندگان قب

 گويند: پروردگارت کیست؟ گیرند و به او مى کفن او را از او برمى

 پیغمبرت کیست؟ دينت کدام است؟

                                                 
 .. 27ابراهيم:  -(1)  74
 24فرقان:  -(.2)  75
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 دانم. گويد: نمى مى

گويند: ندانى و هدايت نیابى. آنگاه چنان با عصاى آهنین براو  مى

 اى از آن به وحشت بیايد جز جن و انس. زنند که هر جنبنده مى

گويند: با بدترين  گشايند و به او مى وى مى سپس درى از آتش بر

دهند مانند سوراخ  حال بخواب و او را در مكان تنگى جاى مى

اى در  دهند و به اندازه سرنیزه که انتهاى نیزه را در آن قرار مى

آيد  شود که مغز او از میان ناخن و گوشتش بیرون مى فشار واقع مى

 و

______________________________ 
 .. 27ابراهیم:  -(1)

 24فرقان:  -(.2)

 81معاد، ص: 

کند تا  خداوند مارها و عقربها و حشرات االرض را بر وى مسلّط مى

او را بگزند، اين جريان ادامه دارد تا هنگامى که خداوند او را از 

کند قیامت  قبرش مبعوث گرداند و از بس در عذاب است، آرزو مى

خ طوسى از حضرت صادق علیه و نیز از امالى شی 76«.بر پا شود
                                                 

 .. 224/ 6حباراألنوار:  -(1)  76
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السالم حديثى نقل کرده و در آخر حديث، امام علیه السالم فرمود: 

هنگامى که خداوند روح متوفّى را قبض کرد، روح وى را به »

فرستد، در آن جا  صورتى مانند صورت اصلى )دنیوى( به بهشت مى

اى بر آنها وارد شود  آشامند و هر گاه شخص تازه خورند و مى مى

 77«.شناسند آنها را به همان صورتى که در دنیا داشتند مى

کنند و  ارواح مؤمنان يكديگر را مالقات مى»در حديث ديگر فرمود: 

شناسند تا آن جا که وقتى  کنند و يكديگر را مى از يكديگر سؤال مى

در حديث ديگر  78«.گويى آرى فالن کس است يكى را ببینى مى

در بستانى از بهشت قرار دارند.  ارواح با صفات اجساد»فرمود: 

کنند. هنگامى که روح  شناسند و از يكديگر سؤال مى يكديگر را مى

گويند: او را رها کنید )و به حال  شود، مى اى بر آنها وارد مى تازه

آيد )يعنى  خود گذاريد(؛ زيرا از هول عظیمى به طرف ما مى

ن شخص پرسند فالن کس چه شد؟ فال وحشت مرگ( سپس از وى مى

 چه شد؟ اگر بگويد: من که آمدم زنده بود،

______________________________ 
 .. 224/ 6بحاراألنوار:  -(1)

                                                 
 90/ ح 419 -418اماىل طوسى:  -(.2)  77
 .. 234/ 6حباراألنوار:  -(3)  78
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 90/ ح 419 -418امالى طوسى:  -(.2)

 .. 234/ 6بحاراألنوار:  -(3)

 82معاد، ص: 

کنند )که او هم نزد آنها بیايد( ولى اگر بگويد  اظهار امیدوارى مى

گويند سقوط کرد، اشاره به اين که چون اين جا  ، مىاز دنیا رفته بود

و در جلد سوّم بحار از کتاب  79«.نیامده ال بد به دوزخ رفته است

کافى و غیر آن چند روايت نقل کرده که خالصه آنها اين است که: 

ارواح در عالم برزخ به زيارت و مالقات و احوالپرسى اهل خود و »

روزه و بعضى دو روزى يك  آيند؛ بعضى همه نزديكان خود مى

مرتبه و بعضى سه روزى يك مرتبه و بعضى هر جمعه و بعضى ماهى 

يك مرتبه و بعضى سالى يك مرتبه و اين اختالف به اعتبار تفاوت 

و در  80«.حاالت وسعه و ضیق مقام آنها و آزادى و گرفتارى آنهاست

مؤمن جز خوبى و چیزهايى که موجب فرح اوست »روايتى است که: 

بیند و اگر چیزى باشد که روح مؤمن ناراحت  از اهل خود چیزى نمى

                                                 
 .. 269/ 6حباراألنوار:  -(1)  79
 .. 257 -256مهان:  -(2)  80
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شود و روح کافر جز بدى و امور  شود، از او پنهان داشته مى مى

 81«.بیند ناراحت کننده او چیزى ديگر نمى

  حوض کوثر در برزخ

از حضرت »مروى است از عبداللَّه بن سنان که:  82 در کتب متعدّده

لسالم از حوض کوثر پرسید. حضرت فرمود: ابى جعفر الصادق علیه ا

  طولش به اندازه بصره تا صنعاى يمن است. عبداللَّه تعجب

______________________________ 
 .. 269/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 257 -256همان:  -(2)

 .. 256همان:  -(3)

 .. 321اختصاص:  -(4)

 83معاد، ص: 

 نت دهم؟خواهى نشا کرد. حضرت فرمود: آيا مى

 عرض کردم: بلى يا موالى!

                                                 
 .. 256مهان:  -(3)  81
 .. 321اختصاص:  -(4)  82
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حضرت او را بیرون مدينه آوردند. پاى مبارك را به زمین زدند، 

فرمود ببین )پرده ملكوتى به امر امام علیه السالم از پیش چشمش 

توانست ديد،  کنار رفت( ديدم نهرى پیدا شد که دو طرف آن را نمى

يم که مانند مگر موضعى که من و آن حضرت در آن جا ايستاده بود

رفت از  جزيره بود و نهرى در نظرم آمد که از يك طرف آن آبى مى

رفت از برف سفیدتر و از میان  برف سفیدتر و از يك طرف شیرى مى

رفت مانند ياقوت در سرخى و لطافت که هرگز  آنها شرابى مى

چیزى نیكوتر و خوش نماتر از آن شراب، در میان شیر و آب نديده 

 آيد؟ دايت شوم! اين نهر از کجا بیرون مىبودم. گفتم: ف

هايى است که خداوند در قرآن فرموده که در  فرمود: اينها از چشمه

اى از شراب در  اى از آب و چشمه اى از شیر و چشمه بهشت چشمه

شود و در دو کنار آن نهر، درختهايى بود و در  اين نهر جارى مى

آويخته بود که هرگز  اى که موها برسرشان میان هر درختى، حوريّه

به خوبى آن مويى نديده بودم و به دست هر يك ظرفى که هرگز به 

خوبى آن نديده بودم و از ظرفهاى دنیا نبود. پس حضرت نزديك 

يكى از آنها رفت و اشاره فرمود که آب بده، آن حوريّه ظرف را از 

آن نهر پر کرد و به آن حضرت داد و میل فرمود. پس اشاره فرمود 
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آن پر کند. آن حوريّه ظرف را پر کرد و آن حضرت به من داد و  به

  آشامیدم که هرگز آشامیدنى به آن نرمى و لطافت و لذّت

 84معاد، ص: 

داد. گفتم: فدايت شوم! مثل آنچه  نچشیده بودم. بوى مُشك مى

کردم که چنین  امروز ديدم هرگز نديده بودم و هرگز گمان نمى

 تواند بود. چیزى مى

ت فرمود: اين کمتر چیزى است که خداوند براى شیعیان ما حضر

رود، روحش را به سوى اين  مهیّا کرده است؛ چون متوفّى از دنیا مى

کند و از خوردنیهاى آن  برند و در باغستانهاى آن حرکت مى نهر مى

آشامد. و دشمن ما چون  خورد و از آشامیدنیهاى آن مى مى

ادى برهوت و در عذاب آن همیشه برند به و میرد، روحش را مى مى

خورانند و از حمیم آن به حلق او  باشد و از زقّوم آن به او مى مى

 «.ريزند، پس پناه بريد به خدا از آن وادى مى

و از جمله کسانى که بهشت برزخى را در اين عالم ديدند، اصحاب 

حضرت سیّد الشهداء علیه السالم اند که در شب عاشورا آن حضرت 

 نها داد و در جلد دوّم بحار از حضرت باقر مروى است که:نشان آ
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رود مگر آن که در نَفَس آخرش، از حوض  هیچ متوفّى از دنیا نمى»

میرد مگر آن که از  چشانند؛ چنانچه هیچ کافرى نمى کوثر به او مى

 «.حمیم جهنّم به او بچشانند

  برهوت؛ مظهر جهنّم برزخى

محلّ ظهور و تجمّع ارواح همان طورى که گذشت وادى السالم 

  آب سعادتمند است و برهوت، صحراى خشك و بیابانى بى

 85معاد، ص: 

و علف هم مظهر دوزخ برزخى و محلّ عذاب ارواح کثیف و خبیث 

 تر گردد. است. حديثى در اين باره عرض کنم تا مطلب روشن

روزى مردى وارد مجلس خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله شد »

 ام. ر وحشت کرد که چیز عجیبى ديدهواظها

 فرمود: چه ديدى؟

عرض کرد: زنم سخت مريض شد، به من گفتند اگر از چاهى که در 

شود )بعضى از امراض جلدى به  برهوت است آب بیاورى، خوب مى

شود( پس مهیّا شدم و با خود مشكى و قدحى  آب معدنى معالجه مى

آن جا رفتم. صحراى  برداشتم که از آن قدح آب در مشك بريزم و
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وحشتناکى را ديدم با اين که خیلى ترسیدم؛ ولى مقاومت کردم و 

براى آوردن آب در جستجوى چاه بودم. ناگهان از سمت باال چیزى 

گويد: مرا  مثل زنجیر صدا داد و پايین آمد. ديدم شخصى است و مى

سیراب کن که هالك شدم. چون سر بلند کردم که قدح آب را به او 

، ديدم مردى است که زنجیر به گردن اوست و تا خواستم به او دهم

آب دهم، او را کشیدند باال تا نزديك قرص آفتاب. باز دو مرتبه 

کند.  خواستم مشك را آب کنم، ديدم پايین آمد و اظهار عطش مى

خواستم ظرف آبى به او بدهم. باز او را کشانیدند و بردند تا به قرص 

شد و من سر مشك را بستم و به او آب ندادم،  آفتاب. سه مرتبه چنین

 «.ام ببینم اين چه بود؟ من ترسیدم لذا خدمت شما آمده

 86معاد، ص: 

اين بدبخت قابیل است »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

)فرزند آدم که برادرش را کشت( و تا روز قیامت همین جا معذّب 

در کتاب نور  83«.برسداست تا در آخرت به جهنّم و عمده عذاب 

األبصار سید مؤمن شبلنجى شافعى از ابوالقاسم ابن محمّد روايت 

 کرده که گفت:

                                                 
83  (1)-\i « َِسرِين َبَح ِمَن ا ْلأ ُسُه قَ تأَل َأِخيِه فَ َقَتَلُه َفَأصأ َعتأ َلُه نَ فأ  .. 30مائده:  E\«َفَطوَّ
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در مسجدالحرام جماعتى را در مقام ابراهیم علیه السالم انجمن »

 ديدم.

سبب پرسیدم. گفتند: راهبى مسلمان شده و مكّه آمده و حديث 

پوش با کالهى  دهد. پیش رفتم. شیخ کبیرى پشمینه عجیبى خبر مى

گفت: من در کنار دريا میان  از پشم عظیم الجثه ديدم نشسته و مى

صومعه خود جاى داشتم. روزى نگران دريا شدم. ديدم مرغى مانند 

کرکس بزرگ بیامد و بر فراز سنگى نشست و از بدن مردى يك ربع 

را قى کرد و رفت و باز آمد و ربع ديگر را قى کرد تا چهار مرتبه 

آن مرد را قى کرد و آن مرد برخاست و انسان کامل شد. من اعضاى 

از اين امر در عجب شدم. ديدم همان مرغ آمد و يك ربع آن را 

 بلعید و رفت و بدين سان در چهار کرّت او را ببلعید و ببرد.

من در حیرت شدم که اين چیست و اين مرد کیست و تأسّف کردم که 

 چرا از وى نپرسیدم.

 ديدم آن مرغ آمد و يك ربع او را برسنگى قى کرد.روز دوّم نیز 

 اين کرّت چون اعضاى او را به جمله بیاورد و قى کرد و آن مرد
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______________________________ 
مائده:  «فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ا لْخسِرِينَ» -(1)

30 .. 

 87معاد، ص: 

شخص کامل شد، من از صومعه خود دويدم و او را سوگند  برخاست و

دادم به خداى که تو کیستى؟ پاسخ نداد، گفتم به حقّ آن کس که 

 دهم که بگو چه کس باشى؟ آفريدت سوگند مى

 گفت: من ابن ملجم هستم.

 گفتم: چگونه است قصه تو با اين مرغ؟

ند اين مرغ گفت: من علىّ بن ابى طالب علیه السالم را کشتم و خداو

را بر من گماشته است که هر روز مرا بدين گونه که ديدى عذاب 

 کند.

 پس من از صومعه بیرون آمدم و پرسیدم علىّ بن ابى طالب کیست؟
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گفتند: ابن عمّ محمّد صلى اهلل علیه و آله و وصى او. پس قبول اسالم 

 کردم و به حجّ بیت الحرام و زيارت قبر حضرت رسول صلى اهلل علیه

 84«.و آله مشرّف شدم

______________________________ 
 .. 120نوراألبصار:  -(1)

 88معاد، ص: 

 

  فصل سوّم: قیامت

 

  قیامت به حكم عقل

اگر دلیلهاى نقلى بر فرض نداشتیم و همه پیغمبران بر اين که روز 

کردند که گفتار و کردار  رستاخیزى هست و مردم را به آن دعوت مى

«  عقل»گیرد، نیامده بودند،  مورد بازخواست قرار مىو عقايدتان 

بزرگترين شاهد و دلیل است که اين گردش عالم افالك و خلقت 

اوّلیّه هر موجودى بدون نتیجه و غايتى نخواهد بود؛ هر عاقلى 

                                                 
 .. 120نوراألبصار:  -(1)  84
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شود و روز شب،  بیند شب، روز مى نگرد مى اطرافش را که مى

کند، بچه  رانى مىکند و شهوت خوابد و تخلیه مى خورد و مى مى

 میرد. شود و مى شود و جوان بعد پیر مى بزرگ مى

شود آيا منظور  دستگاه نامتناهى و عريض و طويلى که مشاهده مى

اند، اين که  همین است! پس انسان را کارخانه نجاست سازى آفريده

  عبث و لغو است، براى خوردن و شهوترانى که

 89معاد، ص: 

 ه انسان نبود.حیوانات بودند احتیاجى ب

آنهايى که منكر آخرتند خداى را به حكمت قبول ندارند 

نتیجه و لغو  اش اين است که اين دستگاه بى ( چون معنى استغفراللَّه)

اند هر جاى از هر چیزى را که مشاهده  امّا اشتباه کرده 85است؛

اى  کنیم، همراه با هزاران حكمت است که بشر ممكن است به پاره مى

مصلحت نیست؛ حتّى  ترين اجزاى عالم وجود، بى سد، ضعیفاز آن بر

حكمت نیست؛ مثلًا از جمله حكمتهاى  اجزاى زايد، مو و ناخن هم بى

اهمّیّتى اين است که براى انگشتان  ناخن، عضو به اين کوچكى و بى

خواهد چیزى را  دست به منزله تكیه و اهرم است. وقتى انسان مى

                                                 
85  (1)-\i « َنُكمأ َعَبثاا َوأَ نَُّكمأ ِإلَيأَنا اَلتُ رأَجُعون َا َخَلقأ  .. 115مؤمنون:  E\«أََفَحِسبأُتمأ أَ َّنَّ
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خن است که فشار حاصله را انگشت دست بلند کند، به برکت همین نا

شد؛ چنانچه اگر گاهى ناخنها را از ته  کند وگرنه نمى تحمّل مى

افتید، چه رسد به  بگیريد براى برداشتن بعضى اشیاء به زحمت مى

 اين که اصلًا ناخن نباشد.

ديگر اين که اين ناخن براى خارانیدن بدن مورد استفاده قرار 

مین ناخن، مواد زايد و کثیف بدن دفع گیرد. به عالوه از ه مى

اى يك بار ناخنها را  گردد. براى همین است که امر شده اقلّاً هفته مى

 )مخصوصاً در روز جمعه( بگیرند.

مصلحت نیست. حضرت صادق علیه السالم به  يك مويى از بدن بى

 فرمايد: مفضّل مى

______________________________ 
مؤمنون:  «نَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا وَأَ نَّكُمْ إِلَیْنَا لَاتُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَ» -(1)

115 .. 

 90معاد، ص: 

اند که اگر در بعضى جاهاى بدن مو  بعضى از جاهلها گفته»

اند که آن جا محلّ رطوبات و  رويید بهتر بود. اينها ندانسته نمى

و دفع نشود، مجمع کثافات است. اگر مواد زايد و کثیف به صورت م
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لذا امر شده که زود به زود )حداکثر دو  86گردد؛ شخص مريض مى

 «.هفته( ازاله شود

بیند غرق در  کند، مى جمیع اجزاى عالم وجود را که انسان نگاه مى

 حكمت است.

وقتى در مقام اعتراض به خلقت « جالینوس حكیم»مشهور است که 

بینم! چرا خدا او را  اى در او نمى هیچ فايده»جُعَل برآمد و گفت: 

تا اين که به درد چشم سختى مبتال شد با اين که «. آفريده است

دانست  خودش از جمله بهترين طبیبها بود. آنچه را که از دواها مى

اى نكرد. ديگران هم مداواهايى کردند سودى  به کار برد فايده

نبخشید تا اين که پیرزنى آمد و گفت: من گردى دارم که براى چشم 

درد خوب است. آن را به کار برد، چشمش خوب شد. از ترکیبات 

اين گرد پرسید، معلوم شد معجونى بود که جزء آن از بدن همان 

 باشد. جُعَل مى

اى از ذرّات عالم وجود، بى حكمت نیست. آيا خود عالم وجود  ذرّه

مصلحت  حكمت است؟! جزئى از اجزاى بدن حتّى ناخن و مو بى بى

 غرض و آيا خود بدن انسان بىخلق نشده. پس 

                                                 
 .. 33 -32توحيد/ مفّضل:  -(1)  86
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______________________________ 
 .. 33 -32توحید/ مفضّل:  -(1)

 91معاد، ص: 

 مصلحت آفريده شده است؟! هیهات!

دانشمندان جديد همه اتّفاق دارند در اين که به تمام حكمتها و 

اند و بعدها خدا داند که چه  نبرده علّتهاى دستگاه آفرينش پى

گردد؛ چنانچه تا سى چهل سال قبل در اروپا فكر  عجايبى کشف

کردند که در بدن )زايده اعور( زيادى است که همان  مى

رفتند  باشد؛ لذا مد شده بود که حتّى افراد سالم هم مى 87 آپانديست

آوردند تا اين که اعالم  کردند و اين زايده! را در مى و جرّاحى مى

بردند که اين  بكند؛ چون پىکردند که شخص سالم نبايد اين کار را 

ها است )ممكن است حكمتهاى  در حكم شیپور خطر براى روده

 متعدّد ديگر هم داشته باشد و نفهمیده باشند(.

حكمت نیست. از دندان آسیايى، کارى که از  در بدن يك دندان بى

استخوان، يك دانه بدون  248آيد. از  آيد نمى دندانهاى نیش مى

                                                 
 آپانديس .. -(1)  87
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گر نباشد، بدن ناقص است و همچنین رگها و مصلحت نیست؛ يعنى ا

 حكمت است؟! پیها پس آيا تمام بدن بى

و پس از آن که آفريننده جهان را حكیم دانستیم و کوچكترين چیزى 

کنیم  را در دستگاه آفرينش خالى از حكمت ندانستیم، آنگاه تدبّر مى

بینیم غرض از ايجاد  در غرض و حكمت و اصل ايجاد اين عالم، مى

 رسد. مادات و نباتات و حیوانات، منفعتهايى است که به بشر مىج

______________________________ 
 آپانديس .. -(1)

 92معاد، ص: 

 

ابر و باد و مه و خورشید و 

  فلك در کارند

تا تو نانى به کف آرى و به 

  غفلت نخورى

همه از بهر تو سرگشته و 

  فرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو 

88 مان نبرىفر
 

 

                                                 
 سعدى/ گلستان. -(1)  88
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آيا غرض از ايجاد انسان همین حیات دنیوى و زندگى مادّى است به 

طورى که پس از مرگ، نیست و نابود گردد. پس اگر به فرض محال 

حیات انسان در اين عالم از اوّل تا آخرش همه راحتى و با عیش و 

نوش بود و هیچ دردى و ناراحتى نداشت، باز هم عبث و بیهوده بود 

قت او؛ زيرا به هر خوبى که باشد، چون فانى است قابل اعتبار خل

نخواهد بود و محال است که اين دستگاه خلقت با اين وسعت و 

عظمت براى غرض فانى باشد در حالى که حیات مادّى بشرى 

سرتاسر با آالم و مصايب و ناراحتیهاى گوناگون است. به قول 

 آسوده:

يك تن آسوده در جهان 

   ديدم

اش تخلّص  هم آسودهآن 

 بود

 

 و به قول شاعر ديگر:

غم در اين عالم  دل بى

  نباشد
 اگر باشد بنى آدم نباشد
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و به راستى اگر انسان به مرگ نیست شود و حیات او منحصر باشد به 

حیات مادّى دنیوى که مخلوط است به انواع کدورات جسمانى و 

 و تلف وروحانى و مصايب و محن و امراض و فتن 

______________________________ 
 سعدى/ گلستان. -(1)

 93معاد، ص: 

غصب اموال و بیمارى و موت اوالد و دوستان و ساير کدورات اصل 

خلقت و ايجاد عبث و منافى حكمت و کرم و ساير صفات کمالیّه الهیّه 

خواهد بود و در اين صورت خلقت انسان در اين عالم شبیه است به 

اى که مملوّ باشد از  کريمى، شخصى را میهمانى کند در خانه اين که

انواع درندگان و موريان از شیر و ببر و پلنگ و مار و عقرب و زنبور و 

غیر اينها و چون وارد شده طعامى نزد او حاضر سازند و هر لقمه که 

بردارد چندين جانور بر دستش و زبانش نیش زنند و شمشیرداران 

و در هر ساعتى بر او حمله کنند و پیش از آن که برابرش ايستاده 

خواهد به آن برسد او را گردن بزنند، پس قطعاً انسان را  آنچه مى

حیاتى ديگر و عالمى بهتر در پیش خواهد بود که در آن تمام سعادت 

او ظاهر شده؛ يعنى بايد برسد به خوشى که هیچ ناخوشى با آن 
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بیند و به فرح و سرورى که هیچ نباشد و به راحتى که هیچ ناراحتى ن

حزن و غمى و ماللى او را عارض نگردد و به لذّت و حظوظى که 

 هیچ فنا و زوالى نداشته باشد:

خُرّم آن روز کزين منزل 

   ويران بروم

راحت جان طلبم از 

89 جانان بروم پى
 

 

پس به برهان قطعى عقلى دانسته گرديد که انسان را خداوند براى 

دانى و سعادت و خوشى همیشگى خلق فرموده و در اين حیات جاو

حیات عاريت، چندى نگاهش داشته تا تأمین آتیه قطعیه خود کند و 

  براى حیات ابدى از اين عالم توشه بردارد و با دو بال

______________________________ 
 حافظ. -(1)

 94معاد، ص: 

ابدى اوج بگیرد و به علم و عمل که تدارك کرده از اين عالم به عالم 

راستى اگر انسان به وجدان و عقل و فطرت خود مراجعه کند، 

فهمد که در هر چیزى ممكن است شك و ترديد کند مگر در مسأله  مى
                                                 

 حافظ. -(1)  89
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مبدأ و معاد؛ يعنى اعتقاد به پروردگار عالم و اعتقاد به حیات ابدى 

 پس از مرگ و عالم جزا که در اين دو مسأله شك و ترديدى نیست:

چیزى که هست بیشتر مردم در  90...« وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ لَّارَيْبَ فِیهَا»

اثر فرو رفتن در شهوات و اشتغال به مادّيات و ارتكاب گناهان، 

بَلْ يُرِيدُ ا » اند: فطرت خود را ضايع کرده و پر از ريب و شك شده

اين افالك و عوالم  پس به حكم عقل از خلقت 91«.لْإِنسنُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ

شود؛  و بدن هر فردى منظورى است که در روز واپسین معلوم مى

 بنابر اين، بايد از پس اين عالم سراى ديگرى باشد.

  بر پا کردن روز جزا الزمه عدل خداوندى

در بحث توحید، ضمن بیان صفات پروردگار گفتیم که خدا عادل 

ناً بدون اين که خواسته تكوي است، هر چیزى را هر موجودى مى

 بخواهد و به زبان آورد به او عنايت فرموده:

ما عدم بوديم تقاضامان 

  نبود

لطف حق ناگفته ما 

92شنود مى
 

 
                                                 

 .7حج:  -(1)  90
. 

 .5قيامت:  -(.2)  91
 مثنوى معنوى/ دفرت اّول. -(3)  92
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بینیم  از موارد عدل الهى جزا دادن افراد است، نیكوکارانى را مى

  که عمر خود را در عبادت و اطاعت و خیر و صالح

______________________________ 
 .7حج:  -(1)

 .5قیامت:  -(.2. )

 مثنوى معنوى/ دفتر اوّل. -(3)

 95معاد، ص: 

بینند و  گذرانیدند و آن طورى که بايد در دنیا پاداش خود را نمى

بینیم که چه فسادها و تبهكارى از آنها سر  همچنین بدکارانى را مى

بینند بلكه غالباً اهل فساد  زند و پاداش کردار خود را نمى مى

بینیم که بشر  گذرانند و نیز مى تر از اهل صالح عمر خود را مى خوش

کنند و از غصب و تلف اموال و هتك  چه ظلمهايى که به يكديگر مى

اعراض و ريختن خونها و چون خدا عادل است پس يقیناً روزى را 

خواهد آورد که هر کس به جزاى عملش برسد و حقّ هر کس بر 

ى که به مظلومى ظلم کرده در ظالم 93عهده اوست که داده شود.

                                                 
93  (1)-\i «َم َُتأَزى مَ    الأَيوأ ِس ِبَا َكَسَبتأ اَلظُلأَم ا لأَيوأ  .. 17مؤمن: ...«  E\ ُكلُّ نَ فأ
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گناه  مقتولى که بى 94آن روز به آتشى که وعده داده شده برسد،

و به مظلوم و مقتول اجر دهد تا  95کشته شده از قاتلش انتقام بگیرد

تالفى شود و نیز نیكوکار را جزاى خیر و تبهكار را جزاى شرّ دهد تا 

 عدل او ظاهر گردد.

  تراستگويان و خبر دادن از قیام

اند و گفته آنها براى همه ما  چون پیغمبران که راستگوترين خلق

حجّت و برهان است )چنان که در بحث نبوّت مفصّلًا تذکر داده شد( 

  اند و جمیع متديّنین عالم از هر مذهب به آمدن قیامت خبر داده

______________________________ 
 17مؤمن: ...«   ا کَسَبَتْ لَاظُلْمَ ا لْیَوْمَکُلُّ نَفْسِ بِمَ  الْیَوْمَ تُجْزَى» -(1)

.. 

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظلِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِیثُواْ »...  -(2)

 .. 29کهف:  ...«يُغَاثُواْ بِمَآءٍکَالْمُهْلِ يَشْوِى ا لْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ 

 .. 9 -8تكوير:  «ودَةُ سُبلَتْ* بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْوَإِذَا ا لْمَوْءُ» -(3)

 96معاد، ص: 

                                                 
94  (2)-\i ... « ُ َتِغيُثواأ ي نَا لِلظِلِمنَي نَاراا َأَحاَط ِِبِمأ ُسرَاِدقُ َها َوِإنأ َيسأ َتدأ َراُب إِنَّآ َأعأ ِوى ا لأُوُجوَه بِئأَس الشَّ ِل َيشأ  .. 29كهف:   E\...«َغاثُواأ ِبَآءٍَكالأُمهأ
95  (3)-\i « بَِأّى َذنٍب قُِتَلتأ *  .. 9 -8تكوير:  E\«َوِإَذا ا لأَموأُءوَدُة ُسبَلتأ
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و ملّت به روز واپسین اعتقاد داشته و دارند اصلًا اساس ديانت و 

که  -و در اکثر آيات قرآن« مبدأ و معاد»برگشتش به دو اصل است 

بالفاصله ايمان به روز جزا را هم  -شود از اعتقاد به خدا صحبت مى

و جمیع مذهبها و  96...« يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ : »...فرمايد مى

ديانتها در اين دو اصل يكى هستند؛ يعنى همه به مبدأ و معاد 

 معتقدند.

اجمالًا مخبرين صادق نه يك مرتبه نه ده مرتبه، بلكه هزارها بار به 

ويد گ دهند )پس به حكم تواتر( عقل مى آمدن روز جزائى خبر مى

 حتماً بايد پذيرفت که چنین روزى خواهد آمد.

  وقوع، بهترين دلیل امكان

همان طورى که قبلًا گفته شد، مسأله معاد، محال عقلى نیست و وقتى 

کند به اين که قیامت امرى  کند، حكم مى که عقل حسابش را مى

هزار  124است. عالوه بر اين که مخبرين صادق يعنى « ممكن»

اند که هر يك به تنهايى براى قبول  اى ايشان خبر دادهپیغمبر و اوصی

 عقل سلیم کافى است.

                                                 
 .. 44توبه:  -(1)  96
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اعادة المعدوم ممّا »اند که:  خبران القاى شبهه کرده برخى از بى

شود چیزى که هیچ شد، دوباره چیزى  يعنى چطور مى 97؛« امتنع

شود! البتّه هیچ گونه دلیلى بر اين مدّعا ندارند و فقط به ضرورت 

  گويند دلیل ما ضرورى بودن و واضح بودن اين و مى چسبند مى

______________________________ 
 .. 44توبه:  -(1)

 .. 544کشف المراد:  -(2)

 97معاد، ص: 

مطلب است!! و فرض هم اگر کسى بتواند دلیل بیاورد، قبلًا جواب 

 داده شده است.

فرمايد  مى به قول محقّق طوسى خواجه نصیرالدين رحمه اهلل اوّلًا:

 «.در معاد، اعاده معدوم نیست بلكه جمع متفرّقات است» : که

توضیح فرمايش ايشان اين است که: بدن که مرکّب از اجزاء و ذرّاتى 

بود، خُرد شده، ريزه ريزه گرديده و پراکنده شده است، قیامت که 

گردد. پس  شود اين ذرّات پراکنده به قدرت پروردگار جمع مى مى

جمع شدن اجزاء و جمع شدن روح و جسد پس از  معاد يعنى
                                                 

 .. 544كشف املراد:   -(2)  97
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جدايى. پس معاد اعاده معدوم نیست که ممتنع باشد )عالوه اين که 

 اصل مطلب صحیح نیست(.

مثل آن   وقوع  هر شیئى  امكان  بزرگترين و بهترين دلیل براى و ثانیاً:

است. هر انسانى اگر فكر کند در حالت اوّلیّه بدنش، خواهد دانست 

شمار متفرّقه بعضى جزء خاك و آب و هوا که به  ابتدا ذرّات بى که در

قدرت قاهره الهیّه جمع گرديده و به صورت انواع خوردنیها از 

سبزيها و حبوبات و بقوالت و حیوانات در آمده، سپس از گلوى پدر 

وارد معده شده و براى مرتبه دوّم در تمام اجزاى بدن پدر متفرّق 

ان شهوت، خالصه غذاى هضم شده از ذرّات شده آنگاه هنگام هیج

رطوبات متفرّقه از تمام اعضا گرفته شده و از پشت پدر به طريق 

اوعیه منى خارج گرديده و در رحم قرار گرفته و از اين جاست که 

پس از اين حالت، واجب است تمام بدن غسل داده شود؛ چون ذرّات 

 نطفه از تمام بدن گرفته شده است. و

 98معاد، ص: 

اى بوده که دست  بالجمله هر بدنى در ابتدا دو مرتبه اجزاى متفرّقه

 قدرت او را جمع فرموده:
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 98...«.  فَإِنَّا خَلَقْنكُم مّن تُرَابٍ »...در دل خاك و آب و هوا  اوّل:

در تمام اجزاى بدن پدر. و پس از ديدن و دانستن اين  مرتبه دوّم:

قبر پوسیده شده و ذرّات بدن  دو مرتبه، آيا براى مرتبه سوم که در

 شود تعجّبى است در جمع شدن و درست شدن اين ذرّات: متفرق مى

 99«.فَلَوْلَا تَذَکَّرُونَ  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ا لْأُولَى»

و به تحقیق دانستید کیفیّت خلقت دنیويّه و نشأه اوّلیّه را پس چرا »

 «.شويد؟! متذکّر نمى

تو خاك بودى، دست قدرت ما تو را جمع کرد؛ يعنى اى انسان! 

يعنى به صورت ماده غذايى جزء بدن پدر شدى و پس از پخش شدن 

در اطراف بدن پدر، دوباره تو را جمع کرده و به صورت نطفه از پدر 

 خارج شده و در رحم مادر قرارت داديم.

کنى  ها را در اين عالم ديدى، پس چرا تعجّب مى اين جمع و تفرقه

براى مرتبه سوم تو را پس از تفرقه اجزايت در اطراف عالم جمع  که

افتد، حیات  کنند. و نیز زنده شدن پس از مردن چقدر زياد اتّفاق مى

                                                 
 .. 5حج:  -(1)  98
 .. 62واقعه:  -(2)  99
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بینید که درختان نباتى پس از مرگ و خشكیدن  نباتى را در بهار مى

 گیرند. زمین که مرده است، اى مى دوباره جان تازه

______________________________ 
 .. 5حج:  -(1)

 .. 62واقعه:  -(2)

 99معاد، ص: 

و خود  100...« يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »...گیرد:  اى مى جان تازه

انسان پس از مرگ اتّفاق افتاده که زنده شده است. احیاى موتى به 

دست حضرت مسیح علیه السالم و همچنین ائمّه ما علیهم السالم زياد 

ده که در کتب اخبار بعضى از آنها درج شده است. براى اتّفاق افتا

 شود. زنده شدن مرده دو قضیّه از قرآن ذکر مى

  عُزير و صد سال مرگ

فرمايد که  خداى تعالى داستان عُزير را ذکر مى 101 در سوره بقره

خالصه آيات و شأن نزول و تفسیر آن اين است که عزير از جمله 

تمام تورات بوده و در بیت المقدّس،  اسرائیل و حافظ پیغمبران بنى
                                                 

 .. 17حديد:  -(1)  100
101  (2)-\i «ا أَوأ بَ عأ  ى هِذِه اللَّهُ  ُْيأىِ   ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ   قَ رأيٍَة َوِهَى َخاوِيٌَة َعَلى  أَوأَكالَِّذى َمرَّ َعَلى ما ِِتَا َفَأَماتَُه اللَُّه ِماأ ئََة َعاٍم ُُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكمأ لَِبثأَت َقاَل لَِبثأُت يَ وأ َد َموأ ٍم قَاَل َبل لَِّبثأَت ِماأ ئََة َعاٍم َفانظُرأ ِإىَل بَ عأ َطَعاِمَك َوَشَراِبَك   َض يَ وأ

ا  ملَأ يَ َتَسنَّهأ َوانظُرأ ِإىَل  ُسوَها ْلَأما َعَلَك َءايَةا ّللنَّاِس َوانظُرأ ِإىَل ا لأِعظَاِم َكيأَف نُنِشُزَها ُُثَّ َنكأ  .. 259بقره: ...«  E\َِحَارَِك َولَِنجأ
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کرد، مقدارى  معلّم و پیشواى يهوديان بود. وقتى با االغش سفر مى

اى رسید که سالیان پیش، اهل آن  نان و انگور همراه داشت. به قريه

هالك شده بودند و جز استخوانهاى پوسیده از ايشان باقى نمانده 

اين استخوانها کرد و بود. عزير از روى حیرت و تعجّب نگاهى به 

خدا اين استخوانهاى  «ى هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا يُحْىِ  أَنَّى» گفت:

از  فرمايد؟ البتّه و ريسیده شده را چطور دو مرتبه زنده مى پوسیده

  روى

______________________________ 
 .. 17حديد:  -(1)

  عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى  ىَ خَاوِيَةٌ عَلَىقَرْيَةٍ وَهِ  أَوْکَالَّذِى مَرَّ عَلَى» -(2)

بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاْ ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ  ى هذِهِ اللَّهُ يُحْىِ

كَ طَعَامِ  قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْ ئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لّلنَّاسِ وَانظُرْ   وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى

 .. 259بقره: ...«  إِلَى ا لْعِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

 100معاد، ص: 

 شگفتى و استعجاب بود نه اين که منكر قیامت و بعثت شده باشد.
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تعالى براى اين که بالحسّ به او بفهماند که قیامت نزد تو خداى 

شگفت آور و بزرگ است؛ ولى براى خداى تعالى اهمّیّتى ندارد، 

همانجا او را میرانید و يك صد سال به همین حال افتاده بود لیكن 

االغش استخوانهايش هم پوسیده شد لیكن تعجّب اينجاست که انگور 

پس از يك صد سال خدا عزير را زنده کرد. با آن لطافت، تازه ماند. 

ملكى را به صورت بشر ديد از او پرسید شما چقدر است که اين جا 

 ايد؟ آمده

 ام بلكه کمتر از يك روز. عزير گفت: يك روز است که آمده

ملك گفت: صد سال است که اين جا افتاده بودى. نگاه به االغش کرد 

لك گفت: نگاه به االغت کن اى شده. آن وقت م ديد استخوان پوسیده

کند. عُزير ديد اجزاء و ذرّات بدن االغ يك  ببین که خدا چه مى

چسبند دست، سر، يا چشم و گوش  مرتبه به حرکت در آمد و بهم مى

و غیره بهم متصل، يك مرتبه االغ کاملى درست شده و از جا حرکت 

نشده و  کرد. به عالوه گفت: عزير نگاه به انگورت کن که اصلًا خراب

 قدرت خداى را مشاهده کن و بدان که خدا بر هر چیز تواناست.

 عزير به بیت المقدّس برگشت. ديد وضع شهر عوض شده.

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  138 

ديد، به نشانى که داشت به منزلش  شناخت، نمى آنهايى را که مى

 اش را کوبید. از داخله خانه گفتند: کیست؟ آمد. درب خانه

 گفت: من عزيرم.

 101معاد، ص: 

کنى! عُزير صد سال است که خبرى از او نیست.  د: شوخى مىگفتن

آيا عالمتى که در او بود )عزير مستجاب الدعوه بود( در تو نیز 

ام، از خدا بخواه تا چشمم را به  هست؟ من خاله تو هستم و کور شده

 اش روشن گرديد. من باز دهد. عُزير دعا کرد چشم خاله

 اى خودش و ديگران گرديد.جريان کارش را ذکر کرد و عبرتى بر

قضیّه ديگر در قرآن مجید راجع به حضرت ابراهیم علیه السالم است 

ها  خواهم چگونگى زنده کردن مرده پروردگارا! مى»که عرض کرد: 

را ببینم تا اين که قلبم اطمینان پیدا کند امر شد که چهار مرغ بگیر 

و هر جزئى را بر )از چهار نوع( آنگاه آنها را کشته و پاره پاره کن 

سر کوهى قرار ده و سپس آنها را بخوان که با شتاب به سوى تو 

و در تفسیر دارد که حضرت ابراهیم سر مرغها را  102«.خواهند آمد

                                                 
102  (1)-\i «َتى ِمن قَاَل بَ َلى  َوِإذأ قَاَل ِإب أرَاِهيُم َرّب أَِرىِن َكيأَف َُتأِى ا لأَموأ َعلأ َعَلى  قَاَل أَوملَأ تُ ؤأ َك ُُثَّ اجأ عُ    َولِكن لَّيطأَمَبَّ قَ لأِب قَاَل َفُخذأ أَرأبَ َعةا ّمَن الطَّريأِ َفُصرأُهنَّ ِإلَيأ ياا ُكّل َجَبٍل ّمنُهنَّ ُجزأءاا ُُثَّ ادأ بقره:  E\...«ُهنَّ يَأَتِيَنَك َسعأ

260 .. 
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در دست گرفت و يكى يكى آنها را خواند، ديد ذرّات بدن هر کدام 

اى رو به سر خودش  على حده بهم چسبیده شد و هر بدن درست شده

خواست امتحان کند، سر ديگر را برابر بدن آن يكى  شتابد. مى

چسبد باألخره بدنها درست شده هر مرغى به سر  گرفت، ديد نمى

 خودش متّصل گرديد و هر چهار پرنده زنده شدند.

______________________________ 
أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ   وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبّ أَرِنِى کَیْفَ تُحْىِ ا لْمَوْتَى» -(1)

وَلكِن لّیَطْمَبنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ   قَالَ بَلَى

بقره:  ...«کُلّ جَبَلٍ مّنهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأَتِینَكَ سَعْیًا   ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى

260 .. 

 102معاد، ص: 

  هر کارى قدرت خداوند بر انجام

در نظرها بیايد که ذرّات بدن، خدا داند چقدر تغییر و  است ممكن

گردد؟ اين شبهه در اثر  تبديل پیدا کرده و چگونه با هم مجتمع مى

غفلت از علم و قدرت پروردگار است. وقتى که در بحث توحید ما 

بر هر چیزى احاطه « ء علماً احاط بكل شى»دانستیم که خداى تعالى 

اى از ذرّات وجود از علمش بیرون نیست و ديگر  رد و ذرّهعلمى دا
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اين که به هر کارى هم توانا است، ديگر اين شبهه موردى پیدا 

شود و خوراك مور و  کند، اين بدن مدتى که ماند، گنديده مى نمى

ماند تا پوسیده و خاك  گردد يا اين که مى جانوران قبرستان مى

افتد، جزء  طرف و آن طرف مى باد، به اين همراه شود، سپس مى

شود، درست است و در هر صورت از  مى گندم و جو و ساير حبوبات

تواند اين  شود و خداى تعالى مى رود و در علم خدا گم نمى بین نمى

امر  که هست جمع فرمايد؛ چنانچه گفتیم خاك را از هر جا که ذرات

را بر سر  کند و هر جزئى ابراهیم تكه تكه شد بدن مرغها را حضرت

کوهى قرار دهد، اجمالًا خداى تعالى عالم به اجزاء و ذرات است هر 

چند هزارها طور ديده باشد و همچنین توانا است که آنرا دوباره 

نمائى  براى قدرت 103مجتمع فرمايد و به ثواب و يا عقاب برساند،

 پروردگار و اين که به هر کارى تواناست، شواهد مختصرى ذکر شود.

______________________________ 
در اين جا ممكن است شبهه آکل و مأکول که از زمان سابق  -(1)

 82توانید به کتاب  اند در نظرها بیايد، براى پاسخ آن مى ذکرکرده

پرسش از حضرت آية اللَّه آقاى دستغیب، باب پنجم معاد مراجعه 

 فرمايید ..

                                                 
 پرسش از حضرت آية اللَّه آقاى دستغيب، باب پنجم معاد مراجعه فرماييد .. 82توانيد به كتاب  اند در نظرها بيايد، براى پاسخ آن مى در اين جا ممكن است شبهه آكل و مأكول كه از زمان سابق ذكركرده -(1)  103
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 103معاد، ص: 

 خداوند، خالق اضداد

از حضرت »مروى است از عبداللَّه بن سنان که:  104 دهدر کتب متعدّ

ابى جعفر الصادق علیه السالم از حوض کوثر پرسید. حضرت فرمود: 

  طولش به اندازه بصره تا صنعاى يمن است. عبداللَّه تعجب

______________________________ 
 .. 269/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 257 -256همان:  -(2)

 .. 256همان:  -(3)

 .. 321اختصاص:  -(4)

 83معاد، ص: 

 خواهى نشانت دهم؟ کرد. حضرت فرمود: آيا مى

 عرض کردم: بلى يا موالى!

                                                 
 .. 321اختصاص:  -(4)  104
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حضرت او را بیرون مدينه آوردند. پاى مبارك را به زمین زدند، 

فرمود ببین )پرده ملكوتى به امر امام علیه السالم از پیش چشمش 

توانست ديد،  ف آن را نمىکنار رفت( ديدم نهرى پیدا شد که دو طر

مگر موضعى که من و آن حضرت در آن جا ايستاده بوديم که مانند 

رفت از  جزيره بود و نهرى در نظرم آمد که از يك طرف آن آبى مى

رفت از برف سفیدتر و از میان  برف سفیدتر و از يك طرف شیرى مى

رفت مانند ياقوت در سرخى و لطافت که هرگز  آنها شرابى مى

زى نیكوتر و خوش نماتر از آن شراب، در میان شیر و آب نديده چی

 آيد؟ بودم. گفتم: فدايت شوم! اين نهر از کجا بیرون مى

هايى است که خداوند در قرآن فرموده که در  فرمود: اينها از چشمه

اى از شراب در  اى از آب و چشمه اى از شیر و چشمه بهشت چشمه

نار آن نهر، درختهايى بود و در شود و در دو ک اين نهر جارى مى

اى که موها برسرشان آويخته بود که هرگز  میان هر درختى، حوريّه

به خوبى آن مويى نديده بودم و به دست هر يك ظرفى که هرگز به 

خوبى آن نديده بودم و از ظرفهاى دنیا نبود. پس حضرت نزديك 

رف را از يكى از آنها رفت و اشاره فرمود که آب بده، آن حوريّه ظ

آن نهر پر کرد و به آن حضرت داد و میل فرمود. پس اشاره فرمود 
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به آن پر کند. آن حوريّه ظرف را پر کرد و آن حضرت به من داد و 

  آشامیدم که هرگز آشامیدنى به آن نرمى و لطافت و لذّت

 84معاد، ص: 

داد. گفتم: فدايت شوم! مثل آنچه  نچشیده بودم. بوى مُشك مى

کردم که چنین  دم هرگز نديده بودم و هرگز گمان نمىامروز دي

 تواند بود. چیزى مى

حضرت فرمود: اين کمتر چیزى است که خداوند براى شیعیان ما 

رود، روحش را به سوى اين  مهیّا کرده است؛ چون متوفّى از دنیا مى

کند و از خوردنیهاى آن  برند و در باغستانهاى آن حرکت مى نهر مى

آشامد. و دشمن ما چون  ز آشامیدنیهاى آن مىخورد و ا مى

برند به وادى برهوت و در عذاب آن همیشه  میرد، روحش را مى مى

خورانند و از حمیم آن به حلق او  باشد و از زقّوم آن به او مى مى

 «.ريزند، پس پناه بريد به خدا از آن وادى مى

اصحاب و از جمله کسانى که بهشت برزخى را در اين عالم ديدند، 

حضرت سیّد الشهداء علیه السالم اند که در شب عاشورا آن حضرت 

 نشان آنها داد و در جلد دوّم بحار از حضرت باقر مروى است که:
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رود مگر آن که در نَفَس آخرش، از حوض  هیچ متوفّى از دنیا نمى»

میرد مگر آن که از  چشانند؛ چنانچه هیچ کافرى نمى کوثر به او مى

 «.ه او بچشانندحمیم جهنّم ب

  برهوت؛ مظهر جهنّم برزخى

همان طورى که گذشت وادى السالم محلّ ظهور و تجمّع ارواح 

  آب سعادتمند است و برهوت، صحراى خشك و بیابانى بى

 85معاد، ص: 

و علف هم مظهر دوزخ برزخى و محلّ عذاب ارواح کثیف و خبیث 

 گردد. تر است. حديثى در اين باره عرض کنم تا مطلب روشن

روزى مردى وارد مجلس خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله شد »

 ام. واظهار وحشت کرد که چیز عجیبى ديده

 فرمود: چه ديدى؟

عرض کرد: زنم سخت مريض شد، به من گفتند اگر از چاهى که در 

شود )بعضى از امراض جلدى به  برهوت است آب بیاورى، خوب مى

مهیّا شدم و با خود مشكى و قدحى  شود( پس آب معدنى معالجه مى

برداشتم که از آن قدح آب در مشك بريزم و آن جا رفتم. صحراى 
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وحشتناکى را ديدم با اين که خیلى ترسیدم؛ ولى مقاومت کردم و 

براى آوردن آب در جستجوى چاه بودم. ناگهان از سمت باال چیزى 

ويد: مرا گ مثل زنجیر صدا داد و پايین آمد. ديدم شخصى است و مى

سیراب کن که هالك شدم. چون سر بلند کردم که قدح آب را به او 

دهم، ديدم مردى است که زنجیر به گردن اوست و تا خواستم به او 

آب دهم، او را کشیدند باال تا نزديك قرص آفتاب. باز دو مرتبه 

کند.  خواستم مشك را آب کنم، ديدم پايین آمد و اظهار عطش مى

به او بدهم. باز او را کشانیدند و بردند تا به قرص  خواستم ظرف آبى

آفتاب. سه مرتبه چنین شد و من سر مشك را بستم و به او آب ندادم، 

 «.ام ببینم اين چه بود؟ من ترسیدم لذا خدمت شما آمده

 86معاد، ص: 

اين بدبخت قابیل است »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

کشت( و تا روز قیامت همین جا معذّب )فرزند آدم که برادرش را 

در کتاب نور  105«.است تا در آخرت به جهنّم و عمده عذاب برسد

األبصار سید مؤمن شبلنجى شافعى از ابوالقاسم ابن محمّد روايت 

 کرده که گفت:

                                                 
105  (1)-\i « َِسرِين َبَح ِمَن ا ْلأ ُسُه قَ تأَل َأِخيِه فَ َقَتَلُه َفَأصأ َعتأ َلُه نَ فأ  .. 30مائده:  E\«َفَطوَّ
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در مسجدالحرام جماعتى را در مقام ابراهیم علیه السالم انجمن »

 ديدم.

ان شده و مكّه آمده و حديث سبب پرسیدم. گفتند: راهبى مسلم

دهد. پیش رفتم. شیخ کبیرى پشمینه پوش با کالهى  عجیبى خبر مى

گفت: من در کنار دريا میان  از پشم عظیم الجثه ديدم نشسته و مى

صومعه خود جاى داشتم. روزى نگران دريا شدم. ديدم مرغى مانند 

بع کرکس بزرگ بیامد و بر فراز سنگى نشست و از بدن مردى يك ر

را قى کرد و رفت و باز آمد و ربع ديگر را قى کرد تا چهار مرتبه 

اعضاى آن مرد را قى کرد و آن مرد برخاست و انسان کامل شد. من 

از اين امر در عجب شدم. ديدم همان مرغ آمد و يك ربع آن را 

 بلعید و رفت و بدين سان در چهار کرّت او را ببلعید و ببرد.

ن چیست و اين مرد کیست و تأسّف کردم که من در حیرت شدم که اي

 چرا از وى نپرسیدم.

 روز دوّم نیز ديدم آن مرغ آمد و يك ربع او را برسنگى قى کرد.

 اين کرّت چون اعضاى او را به جمله بیاورد و قى کرد و آن مرد
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______________________________ 
مائده:  «تَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ا لْخسِرِينَفَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَ» -(1)

30 .. 

 87معاد، ص: 

برخاست و شخص کامل شد، من از صومعه خود دويدم و او را سوگند 

دادم به خداى که تو کیستى؟ پاسخ نداد، گفتم به حقّ آن کس که 

 دهم که بگو چه کس باشى؟ آفريدت سوگند مى

 گفت: من ابن ملجم هستم.

 قصه تو با اين مرغ؟گفتم: چگونه است 

گفت: من علىّ بن ابى طالب علیه السالم را کشتم و خداوند اين مرغ 

را بر من گماشته است که هر روز مرا بدين گونه که ديدى عذاب 

 کند.

 پس من از صومعه بیرون آمدم و پرسیدم علىّ بن ابى طالب کیست؟
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بول اسالم گفتند: ابن عمّ محمّد صلى اهلل علیه و آله و وصى او. پس ق

کردم و به حجّ بیت الحرام و زيارت قبر حضرت رسول صلى اهلل علیه 

 106«.و آله مشرّف شدم

______________________________ 
 .. 120نوراألبصار:  -(1)

 88معاد، ص: 

 

  فصل سوّم: قیامت

 

  قیامت به حكم عقل

اگر دلیلهاى نقلى بر فرض نداشتیم و همه پیغمبران بر اين که روز 

کردند که گفتار و کردار  ستاخیزى هست و مردم را به آن دعوت مىر

«  عقل»گیرد، نیامده بودند،  و عقايدتان مورد بازخواست قرار مى

بزرگترين شاهد و دلیل است که اين گردش عالم افالك و خلقت 

اوّلیّه هر موجودى بدون نتیجه و غايتى نخواهد بود؛ هر عاقلى 

                                                 
 .. 120نوراألبصار:  -(1)  106
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شود و روز شب،  بیند شب، روز مى نگرد مى اطرافش را که مى

کند، بچه  کند و شهوترانى مى خوابد و تخلیه مى خورد و مى مى

 میرد. شود و مى شود و جوان بعد پیر مى بزرگ مى

شود آيا منظور  دستگاه نامتناهى و عريض و طويلى که مشاهده مى

اند، اين که  همین است! پس انسان را کارخانه نجاست سازى آفريده

  لغو است، براى خوردن و شهوترانى کهعبث و 

 89معاد، ص: 

 حیوانات بودند احتیاجى به انسان نبود.

آنهايى که منكر آخرتند خداى را به حكمت قبول ندارند 

نتیجه و لغو  اش اين است که اين دستگاه بى ( چون معنى استغفراللَّه)

 اند هر جاى از هر چیزى را که مشاهده امّا اشتباه کرده 107است؛

اى  کنیم، همراه با هزاران حكمت است که بشر ممكن است به پاره مى

مصلحت نیست؛ حتّى  ترين اجزاى عالم وجود، بى از آن برسد، ضعیف

حكمت نیست؛ مثلًا از جمله حكمتهاى  اجزاى زايد، مو و ناخن هم بى

اهمّیّتى اين است که براى انگشتان  ناخن، عضو به اين کوچكى و بى

خواهد چیزى را  تكیه و اهرم است. وقتى انسان مىدست به منزله 

                                                 
107  (1)-\i « َنُكمأ َعَبثاا َوأَ نَُّكمأ ِإلَيأَنا اَلتُ رأَجُعون َا َخَلقأ  .. 115مؤمنون:  E\«أََفَحِسبأُتمأ أَ َّنَّ
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بلند کند، به برکت همین ناخن است که فشار حاصله را انگشت دست 

شد؛ چنانچه اگر گاهى ناخنها را از ته  کند وگرنه نمى تحمّل مى

افتید، چه رسد به  بگیريد براى برداشتن بعضى اشیاء به زحمت مى

 اين که اصلًا ناخن نباشد.

که اين ناخن براى خارانیدن بدن مورد استفاده قرار ديگر اين 

گیرد. به عالوه از همین ناخن، مواد زايد و کثیف بدن دفع  مى

اى يك بار ناخنها را  گردد. براى همین است که امر شده اقلّاً هفته مى

 )مخصوصاً در روز جمعه( بگیرند.

مصلحت نیست. حضرت صادق علیه السالم به  يك مويى از بدن بى

 فرمايد: مفضّل مى

______________________________ 
مؤمنون:  «أَفَحَسِبْتُمْ أَ نَّمَا خَلَقْنكُمْ عَبَثًا وَأَ نَّكُمْ إِلَیْنَا لَاتُرْجَعُونَ» -(1)

115 .. 

 90معاد، ص: 

اند که اگر در بعضى جاهاى بدن مو  بعضى از جاهلها گفته»

که آن جا محلّ رطوبات و اند  رويید بهتر بود. اينها ندانسته نمى

مجمع کثافات است. اگر مواد زايد و کثیف به صورت مو دفع نشود، 
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لذا امر شده که زود به زود )حداکثر دو  108گردد؛ شخص مريض مى

 «.هفته( ازاله شود

بیند غرق در  کند، مى جمیع اجزاى عالم وجود را که انسان نگاه مى

 حكمت است.

قتى در مقام اعتراض به خلقت و« جالینوس حكیم»مشهور است که 

بینم! چرا خدا او را  اى در او نمى هیچ فايده»جُعَل برآمد و گفت: 

تا اين که به درد چشم سختى مبتال شد با اين که «. آفريده است

دانست  خودش از جمله بهترين طبیبها بود. آنچه را که از دواها مى

ردند سودى اى نكرد. ديگران هم مداواهايى ک به کار برد فايده

نبخشید تا اين که پیرزنى آمد و گفت: من گردى دارم که براى چشم 

درد خوب است. آن را به کار برد، چشمش خوب شد. از ترکیبات 

اين گرد پرسید، معلوم شد معجونى بود که جزء آن از بدن همان 

 باشد. جُعَل مى

 اى از ذرّات عالم وجود، بى حكمت نیست. آيا خود عالم وجود ذرّه

مصلحت  حكمت است؟! جزئى از اجزاى بدن حتّى ناخن و مو بى بى

 غرض و خلق نشده. پس آيا خود بدن انسان بى

                                                 
 .. 33 -32توحيد/ مفّضل:  -(1)  108
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______________________________ 
 .. 33 -32توحید/ مفضّل:  -(1)

 91معاد، ص: 

 مصلحت آفريده شده است؟! هیهات!

و دانشمندان جديد همه اتّفاق دارند در اين که به تمام حكمتها 

اند و بعدها خدا داند که چه  نبرده علّتهاى دستگاه آفرينش پى

عجايبى کشف گردد؛ چنانچه تا سى چهل سال قبل در اروپا فكر 

کردند که در بدن )زايده اعور( زيادى است که همان  مى

رفتند  باشد؛ لذا مد شده بود که حتّى افراد سالم هم مى 109 آپانديست

آوردند تا اين که اعالم  ه! را در مىکردند و اين زايد و جرّاحى مى

بردند که اين  کردند که شخص سالم نبايد اين کار را بكند؛ چون پى

ها است )ممكن است حكمتهاى  در حكم شیپور خطر براى روده

 متعدّد ديگر هم داشته باشد و نفهمیده باشند(.

حكمت نیست. از دندان آسیايى، کارى که از  در بدن يك دندان بى

استخوان، يك دانه بدون  248آيد. از  آيد نمى اى نیش مىدندانه

                                                 
 آپانديس .. -(1)  109
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مصلحت نیست؛ يعنى اگر نباشد، بدن ناقص است و همچنین رگها و 

 حكمت است؟! پیها پس آيا تمام بدن بى

و پس از آن که آفريننده جهان را حكیم دانستیم و کوچكترين چیزى 

کنیم  ر مىرا در دستگاه آفرينش خالى از حكمت ندانستیم، آنگاه تدبّ

بینیم غرض از ايجاد  در غرض و حكمت و اصل ايجاد اين عالم، مى

 رسد. جمادات و نباتات و حیوانات، منفعتهايى است که به بشر مى

______________________________ 
 آپانديس .. -(1)

 92معاد، ص: 

 

ابر و باد و مه و خورشید و 

  فلك در کارند

تا تو نانى به کف آرى و به 

  لت نخورىغف

همه از بهر تو سرگشته و 

  فرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو 

110 فرمان نبرى
 

 

                                                 
 سعدى/ گلستان. -(1)  110
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آيا غرض از ايجاد انسان همین حیات دنیوى و زندگى مادّى است به 

طورى که پس از مرگ، نیست و نابود گردد. پس اگر به فرض محال 

ا عیش و حیات انسان در اين عالم از اوّل تا آخرش همه راحتى و ب

نوش بود و هیچ دردى و ناراحتى نداشت، باز هم عبث و بیهوده بود 

خلقت او؛ زيرا به هر خوبى که باشد، چون فانى است قابل اعتبار 

نخواهد بود و محال است که اين دستگاه خلقت با اين وسعت و 

عظمت براى غرض فانى باشد در حالى که حیات مادّى بشرى 

و ناراحتیهاى گوناگون است. به قول سرتاسر با آالم و مصايب 

 آسوده:

يك تن آسوده در جهان 

   ديدم

اش تخلّص  آن هم آسوده

 بود

 

 و به قول شاعر ديگر:

غم در اين عالم  دل بى

  نباشد
 اگر باشد بنى آدم نباشد
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و به راستى اگر انسان به مرگ نیست شود و حیات او منحصر باشد به 

مخلوط است به انواع کدورات جسمانى و حیات مادّى دنیوى که 

 روحانى و مصايب و محن و امراض و فتن و تلف و

______________________________ 
 سعدى/ گلستان. -(1)

 93معاد، ص: 

غصب اموال و بیمارى و موت اوالد و دوستان و ساير کدورات اصل 

هیّه خلقت و ايجاد عبث و منافى حكمت و کرم و ساير صفات کمالیّه ال

خواهد بود و در اين صورت خلقت انسان در اين عالم شبیه است به 

اى که مملوّ باشد از  اين که کريمى، شخصى را میهمانى کند در خانه

انواع درندگان و موريان از شیر و ببر و پلنگ و مار و عقرب و زنبور و 

غیر اينها و چون وارد شده طعامى نزد او حاضر سازند و هر لقمه که 

دارد چندين جانور بر دستش و زبانش نیش زنند و شمشیرداران بر

برابرش ايستاده و در هر ساعتى بر او حمله کنند و پیش از آن که 

خواهد به آن برسد او را گردن بزنند، پس قطعاً انسان را  آنچه مى

حیاتى ديگر و عالمى بهتر در پیش خواهد بود که در آن تمام سعادت 

ايد برسد به خوشى که هیچ ناخوشى با آن او ظاهر شده؛ يعنى ب
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نباشد و به راحتى که هیچ ناراحتى نبیند و به فرح و سرورى که هیچ 

حزن و غمى و ماللى او را عارض نگردد و به لذّت و حظوظى که 

 هیچ فنا و زوالى نداشته باشد:

خُرّم آن روز کزين منزل 

   ويران بروم

راحت جان طلبم از 

111 جانان بروم پى
 

 

پس به برهان قطعى عقلى دانسته گرديد که انسان را خداوند براى 

حیات جاودانى و سعادت و خوشى همیشگى خلق فرموده و در اين 

حیات عاريت، چندى نگاهش داشته تا تأمین آتیه قطعیه خود کند و 

  براى حیات ابدى از اين عالم توشه بردارد و با دو بال

______________________________ 
 حافظ. -(1)

 94معاد، ص: 

علم و عمل که تدارك کرده از اين عالم به عالم ابدى اوج بگیرد و به 

راستى اگر انسان به وجدان و عقل و فطرت خود مراجعه کند، 

فهمد که در هر چیزى ممكن است شك و ترديد کند مگر در مسأله  مى
                                                 

 حافظ. -(1)  111
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حیات ابدى  مبدأ و معاد؛ يعنى اعتقاد به پروردگار عالم و اعتقاد به

 پس از مرگ و عالم جزا که در اين دو مسأله شك و ترديدى نیست:

چیزى که هست بیشتر مردم در  112...« وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِیَةٌ لَّارَيْبَ فِیهَا»

اثر فرو رفتن در شهوات و اشتغال به مادّيات و ارتكاب گناهان، 

بَلْ يُرِيدُ ا » اند: فطرت خود را ضايع کرده و پر از ريب و شك شده

پس به حكم عقل از خلقت اين افالك و عوالم  113«.لْإِنسنُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ

شود؛  و بدن هر فردى منظورى است که در روز واپسین معلوم مى

 بنابر اين، بايد از پس اين عالم سراى ديگرى باشد.

  بر پا کردن روز جزا الزمه عدل خداوندى

ات پروردگار گفتیم که خدا عادل در بحث توحید، ضمن بیان صف

خواسته تكويناً بدون اين که  است، هر چیزى را هر موجودى مى

 بخواهد و به زبان آورد به او عنايت فرموده:

ما عدم بوديم تقاضامان 

  نبود

لطف حق ناگفته ما 

114شنود مى
 

 
                                                 

 .7حج:  -(1)  112
. 

 .5قيامت:  -(.2)  113
 مثنوى معنوى/ دفرت اّول. -(3)  114
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بینیم  از موارد عدل الهى جزا دادن افراد است، نیكوکارانى را مى

  خود را در عبادت و اطاعت و خیر و صالحکه عمر 

______________________________ 
 .7حج:  -(1)

 .5قیامت:  -(.2. )

 مثنوى معنوى/ دفتر اوّل. -(3)

 95معاد، ص: 

بینند و  گذرانیدند و آن طورى که بايد در دنیا پاداش خود را نمى

نها سر بینیم که چه فسادها و تبهكارى از آ همچنین بدکارانى را مى

بینند بلكه غالباً اهل فساد  زند و پاداش کردار خود را نمى مى

بینیم که بشر  گذرانند و نیز مى تر از اهل صالح عمر خود را مى خوش

کنند و از غصب و تلف اموال و هتك  چه ظلمهايى که به يكديگر مى

اعراض و ريختن خونها و چون خدا عادل است پس يقیناً روزى را 

که هر کس به جزاى عملش برسد و حقّ هر کس بر خواهد آورد 

ظالمى که به مظلومى ظلم کرده در  115عهده اوست که داده شود.

                                                 
115  (1)-\i «َم َُتأَزى مَ    الأَيوأ ِس ِبَا َكَسَبتأ اَلظُلأَم ا لأَيوأ  .. 17مؤمن: ...«  E\ ُكلُّ نَ فأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  159 

گناه  مقتولى که بى 116آن روز به آتشى که وعده داده شده برسد،

و به مظلوم و مقتول اجر دهد تا  117کشته شده از قاتلش انتقام بگیرد

هكار را جزاى شرّ دهد تا تالفى شود و نیز نیكوکار را جزاى خیر و تب

 عدل او ظاهر گردد.

  راستگويان و خبر دادن از قیامت

اند و گفته آنها براى همه ما  چون پیغمبران که راستگوترين خلق

حجّت و برهان است )چنان که در بحث نبوّت مفصّلًا تذکر داده شد( 

  اند و جمیع متديّنین عالم از هر مذهب به آمدن قیامت خبر داده

______________________________ 
 17مؤمن: ...«   کُلُّ نَفْسِ بِمَا کَسَبَتْ لَاظُلْمَ ا لْیَوْمَ  الْیَوْمَ تُجْزَى» -(1)

.. 

إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظلِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِیثُواْ »...  -(2)

 .. 29کهف:  ...«ا لْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ يُغَاثُواْ بِمَآءٍکَالْمُهْلِ يَشْوِى 

 .. 9 -8تكوير:  «وَإِذَا ا لْمَوْءُودَةُ سُبلَتْ* بِأَىّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» -(3)

 96معاد، ص: 

                                                 
116  (2)-\i ... «ِوى ِل َيشأ َتِغيُثواأ يُ َغاثُواأ ِبَآءٍَكالأُمهأ نَا لِلظِلِمنَي نَاراا َأَحاَط ِِبِمأ ُسرَاِدقُ َها َوِإنأ َيسأ َتدأ َراُب  إِنَّآ َأعأ  .. 29كهف:   E\...«ا لأُوُجوَه بِئأَس الشَّ
117  (3)-\i « بَِأّى َذنٍب قُِتَلتأ *  .. 9 -8ر: تكوي E\«َوِإَذا ا لأَموأُءوَدُة ُسبَلتأ
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و ملّت به روز واپسین اعتقاد داشته و دارند اصلًا اساس ديانت و 

که  -و در اکثر آيات قرآن« مبدأ و معاد»برگشتش به دو اصل است 

بالفاصله ايمان به روز جزا را هم  -شود ز اعتقاد به خدا صحبت مىا

و جمیع مذهبها و  118...« يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْأَخِرِ »...فرمايد:  مى

ديانتها در اين دو اصل يكى هستند؛ يعنى همه به مبدأ و معاد 

 معتقدند.

كه هزارها بار به اجمالًا مخبرين صادق نه يك مرتبه نه ده مرتبه، بل

گويد  دهند )پس به حكم تواتر( عقل مى آمدن روز جزائى خبر مى

 حتماً بايد پذيرفت که چنین روزى خواهد آمد.

  وقوع، بهترين دلیل امكان

همان طورى که قبلًا گفته شد، مسأله معاد، محال عقلى نیست و وقتى 

رى کند به اين که قیامت ام کند، حكم مى که عقل حسابش را مى

هزار  124است. عالوه بر اين که مخبرين صادق يعنى « ممكن»

اند که هر يك به تنهايى براى قبول  پیغمبر و اوصیاى ايشان خبر داده

 عقل سلیم کافى است.

                                                 
 .. 44توبه:  -(1)  118
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اعادة المعدوم ممّا »اند که:  خبران القاى شبهه کرده برخى از بى

شود چیزى که هیچ شد، دوباره چیزى  يعنى چطور مى 119؛« امتنع

شود! البتّه هیچ گونه دلیلى بر اين مدّعا ندارند و فقط به ضرورت 

  گويند دلیل ما ضرورى بودن و واضح بودن اين چسبند و مى مى

______________________________ 
 .. 44توبه:  -(1)

 .. 544کشف المراد:  -(2)

 97معاد، ص: 

جواب مطلب است!! و فرض هم اگر کسى بتواند دلیل بیاورد، قبلًا 

 داده شده است.

فرمايد  به قول محقّق طوسى خواجه نصیرالدين رحمه اهلل مى اوّلًا:

 «.در معاد، اعاده معدوم نیست بلكه جمع متفرّقات است» : که

توضیح فرمايش ايشان اين است که: بدن که مرکّب از اجزاء و ذرّاتى 

که بود، خُرد شده، ريزه ريزه گرديده و پراکنده شده است، قیامت 

گردد. پس  شود اين ذرّات پراکنده به قدرت پروردگار جمع مى مى

معاد يعنى جمع شدن اجزاء و جمع شدن روح و جسد پس از 
                                                 

 .. 544كشف املراد:   -(2)  119
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جدايى. پس معاد اعاده معدوم نیست که ممتنع باشد )عالوه اين که 

 اصل مطلب صحیح نیست(.

آن  مثل  وقوع  هر شیئى  امكان  بزرگترين و بهترين دلیل براى و ثانیاً:

است. هر انسانى اگر فكر کند در حالت اوّلیّه بدنش، خواهد دانست 

شمار متفرّقه بعضى جزء خاك و آب و هوا که به  که در ابتدا ذرّات بى

قدرت قاهره الهیّه جمع گرديده و به صورت انواع خوردنیها از 

سبزيها و حبوبات و بقوالت و حیوانات در آمده، سپس از گلوى پدر 

شده و براى مرتبه دوّم در تمام اجزاى بدن پدر متفرّق وارد معده 

شده آنگاه هنگام هیجان شهوت، خالصه غذاى هضم شده از ذرّات 

رطوبات متفرّقه از تمام اعضا گرفته شده و از پشت پدر به طريق 

اوعیه منى خارج گرديده و در رحم قرار گرفته و از اين جاست که 

دن غسل داده شود؛ چون ذرّات پس از اين حالت، واجب است تمام ب

 نطفه از تمام بدن گرفته شده است. و

 98معاد، ص: 

اى بوده که دست  بالجمله هر بدنى در ابتدا دو مرتبه اجزاى متفرّقه

 قدرت او را جمع فرموده:
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 120...«.  فَإِنَّا خَلَقْنكُم مّن تُرَابٍ »...در دل خاك و آب و هوا  اوّل:

بدن پدر. و پس از ديدن و دانستن اين  در تمام اجزاى مرتبه دوّم:

دو مرتبه، آيا براى مرتبه سوم که در قبر پوسیده شده و ذرّات بدن 

 شود تعجّبى است در جمع شدن و درست شدن اين ذرّات: متفرق مى

 121«.فَلَوْلَا تَذَکَّرُونَ  وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ ا لْأُولَى»

ت دنیويّه و نشأه اوّلیّه را پس چرا و به تحقیق دانستید کیفیّت خلق»

 «.شويد؟! متذکّر نمى

يعنى اى انسان! تو خاك بودى، دست قدرت ما تو را جمع کرد؛ 

يعنى به صورت ماده غذايى جزء بدن پدر شدى و پس از پخش شدن 

در اطراف بدن پدر، دوباره تو را جمع کرده و به صورت نطفه از پدر 

 داديم. خارج شده و در رحم مادر قرارت

کنى  ها را در اين عالم ديدى، پس چرا تعجّب مى اين جمع و تفرقه

که براى مرتبه سوم تو را پس از تفرقه اجزايت در اطراف عالم جمع 

افتد، حیات  کنند. و نیز زنده شدن پس از مردن چقدر زياد اتّفاق مى

                                                 
 .. 5حج:  -(1)  120
 .. 62واقعه:  -(2)  121
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بینید که درختان نباتى پس از مرگ و خشكیدن  نباتى را در بهار مى

 گیرند. زمین که مرده است، اى مى اره جان تازهدوب

______________________________ 
 .. 5حج:  -(1)

 .. 62واقعه:  -(2)

 99معاد، ص: 

و خود  122...« يُحْىِ ا لْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »...گیرد:  اى مى جان تازه

انسان پس از مرگ اتّفاق افتاده که زنده شده است. احیاى موتى به 

حضرت مسیح علیه السالم و همچنین ائمّه ما علیهم السالم زياد  دست

اتّفاق افتاده که در کتب اخبار بعضى از آنها درج شده است. براى 

 شود. زنده شدن مرده دو قضیّه از قرآن ذکر مى

  عُزير و صد سال مرگ

فرمايد که  خداى تعالى داستان عُزير را ذکر مى 123 در سوره بقره

أن نزول و تفسیر آن اين است که عزير از جمله خالصه آيات و ش

اسرائیل و حافظ تمام تورات بوده و در بیت المقدّس،  پیغمبران بنى
                                                 

 .. 17حديد:  -(1)  122
123  (2)-\i «ِِتَا َفأَ  ى هِذِه اللَّهُ  ُْيأىِ   ُعُروِشَها قَاَل َأىنَّ   قَ رأيٍَة َوِهَى َخاوِيٌَة َعَلى  أَوأَكالَِّذى َمرَّ َعَلى َد َموأ ٍم قَاَل َبل لَِّبثأ بَ عأ َض يَ وأ ا أَوأ بَ عأ ما َطَعاِمَك َوَشَراِبَك   َت ِماأ ئََة َعاٍم َفانظُرأ ِإىَل َماتَُه اللَُّه ِماأ ئََة َعاٍم ُُثَّ بَ َعثَُه قَاَل َكمأ لَِبثأَت َقاَل لَِبثأُت يَ وأ

َعَلَك َءايَةا ّللنَّا  ملَأ يَ َتَسنَّهأ َوانظُرأ ِإىَل  اَِحَارَِك َولَِنجأ ُسوَها ْلَأما  .. 259بقره: ...«  E\ِس َوانظُرأ ِإىَل ا لأِعظَاِم َكيأَف نُنِشُزَها ُُثَّ َنكأ
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کرد، مقدارى  معلّم و پیشواى يهوديان بود. وقتى با االغش سفر مى

اى رسید که سالیان پیش، اهل آن  نان و انگور همراه داشت. به قريه

اى پوسیده از ايشان باقى نمانده هالك شده بودند و جز استخوانه

بود. عزير از روى حیرت و تعجّب نگاهى به اين استخوانها کرد و 

خدا اين استخوانهاى  «ى هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا يُحْىِ  أَنَّى» گفت:

از  فرمايد؟ البتّه و ريسیده شده را چطور دو مرتبه زنده مى پوسیده

  روى

______________________________ 
 .. 17حديد:  -(1)

  عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى  قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى  أَوْکَالَّذِى مَرَّ عَلَى» -(2)

بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِاْ ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ  ى هذِهِ اللَّهُ يُحْىِ

طَعَامِكَ   عْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْ ئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىقَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَ

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لّلنَّاسِ وَانظُرْ   وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى

 .. 259بقره: ...«  إِلَى ا لْعِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

 100ص: معاد، 

 شگفتى و استعجاب بود نه اين که منكر قیامت و بعثت شده باشد.
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خداى تعالى براى اين که بالحسّ به او بفهماند که قیامت نزد تو 

شگفت آور و بزرگ است؛ ولى براى خداى تعالى اهمّیّتى ندارد، 

همانجا او را میرانید و يك صد سال به همین حال افتاده بود لیكن 

هايش هم پوسیده شد لیكن تعجّب اينجاست که انگور االغش استخوان

با آن لطافت، تازه ماند. پس از يك صد سال خدا عزير را زنده کرد. 

ملكى را به صورت بشر ديد از او پرسید شما چقدر است که اين جا 

 ايد؟ آمده

 ام بلكه کمتر از يك روز. عزير گفت: يك روز است که آمده

جا افتاده بودى. نگاه به االغش کرد  ملك گفت: صد سال است که اين

اى شده. آن وقت ملك گفت: نگاه به االغت کن  ديد استخوان پوسیده

کند. عُزير ديد اجزاء و ذرّات بدن االغ يك  ببین که خدا چه مى

چسبند دست، سر، يا چشم و گوش  مرتبه به حرکت در آمد و بهم مى

ه و از جا حرکت و غیره بهم متصل، يك مرتبه االغ کاملى درست شد

کرد. به عالوه گفت: عزير نگاه به انگورت کن که اصلًا خراب نشده و 

 قدرت خداى را مشاهده کن و بدان که خدا بر هر چیز تواناست.

 عزير به بیت المقدّس برگشت. ديد وضع شهر عوض شده.
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ديد، به نشانى که داشت به منزلش  شناخت، نمى آنهايى را که مى

 را کوبید. از داخله خانه گفتند: کیست؟ اش آمد. درب خانه

 گفت: من عزيرم.

 101معاد، ص: 

کنى! عُزير صد سال است که خبرى از او نیست.  گفتند: شوخى مى

آيا عالمتى که در او بود )عزير مستجاب الدعوه بود( در تو نیز 

ام، از خدا بخواه تا چشمم را به  هست؟ من خاله تو هستم و کور شده

 اش روشن گرديد. عُزير دعا کرد چشم خالهمن باز دهد. 

 جريان کارش را ذکر کرد و عبرتى براى خودش و ديگران گرديد.

قضیّه ديگر در قرآن مجید راجع به حضرت ابراهیم علیه السالم است 

ها  خواهم چگونگى زنده کردن مرده پروردگارا! مى»که عرض کرد: 

ر شد که چهار مرغ بگیر را ببینم تا اين که قلبم اطمینان پیدا کند ام

)از چهار نوع( آنگاه آنها را کشته و پاره پاره کن و هر جزئى را بر 

سر کوهى قرار ده و سپس آنها را بخوان که با شتاب به سوى تو 

و در تفسیر دارد که حضرت ابراهیم سر مرغها را  124«.خواهند آمد

                                                 
124  (1)-\i «َتى ِمن قَاَل بَ َلى  َوِإذأ قَاَل ِإب أرَاِهيُم َرّب أَِرىِن َكيأَف َُتأِى ا لأَموأ َعلأ َعَلى َولِكن لَّيطأَمَبَّ قَ لأِب قَاَل َفُخذأ أَرأبَ َعةا   قَاَل أَوملَأ تُ ؤأ َك ُُثَّ اجأ ياا    ّمَن الطَّريأِ َفُصرأُهنَّ ِإلَيأ ُعُهنَّ يَأَتِيَنَك َسعأ بقره:  E\...«ُكّل َجَبٍل ّمنُهنَّ ُجزأءاا ُُثَّ ادأ

260 .. 
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دام در دست گرفت و يكى يكى آنها را خواند، ديد ذرّات بدن هر ک

اى رو به سر خودش  على حده بهم چسبیده شد و هر بدن درست شده

شتابد. خواست امتحان کند، سر ديگر را برابر بدن آن يكى  مى

چسبد باألخره بدنها درست شده هر مرغى به سر  گرفت، ديد نمى

 خودش متّصل گرديد و هر چهار پرنده زنده شدند.

______________________________ 
قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن   إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبّ أَرِنِى کَیْفَ تُحْىِ ا لْمَوْتَىوَ» -(1)

وَلكِن لّیَطْمَبنَّ قَلْبِى قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْكَ   قَالَ بَلَى

بقره:  ...«أَتِینَكَ سَعْیًا کُلّ جَبَلٍ مّنهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَ  ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى

260 .. 

 102معاد، ص: 

  قدرت خداوند بر انجام هر کارى

در نظرها بیايد که ذرّات بدن، خدا داند چقدر تغییر و  است ممكن

گردد؟ اين شبهه در اثر  تبديل پیدا کرده و چگونه با هم مجتمع مى

ا غفلت از علم و قدرت پروردگار است. وقتى که در بحث توحید م

بر هر چیزى احاطه « ء علماً احاط بكل شى»دانستیم که خداى تعالى 

اى از ذرّات وجود از علمش بیرون نیست و ديگر  علمى دارد و ذرّه
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اين که به هر کارى هم توانا است، ديگر اين شبهه موردى پیدا 

شود و خوراك مور و  کند، اين بدن مدتى که ماند، گنديده مى نمى

ماند تا پوسیده و خاك  گردد يا اين که مى ىجانوران قبرستان م

افتد، جزء  باد، به اين طرف و آن طرف مى همراه شود، سپس مى

شود، درست است و در هر صورت از  مى گندم و جو و ساير حبوبات

تواند اين  شود و خداى تعالى مى رود و در علم خدا گم نمى بین نمى

امر  که چنانچه گفتیمهست جمع فرمايد؛  خاك را از هر جا که ذرات

را بر سر  کند و هر جزئى ابراهیم تكه تكه شد بدن مرغها را حضرت

کوهى قرار دهد، اجمالًا خداى تعالى عالم به اجزاء و ذرات است هر 

چند هزارها طور ديده باشد و همچنین توانا است که آنرا دوباره 

ئى نما براى قدرت 125مجتمع فرمايد و به ثواب و يا عقاب برساند،

 پروردگار و اين که به هر کارى تواناست، شواهد مختصرى ذکر شود.

______________________________ 
در اين جا ممكن است شبهه آکل و مأکول که از زمان سابق  -(1)

 82توانید به کتاب  اند در نظرها بیايد، براى پاسخ آن مى ذکرکرده

جم معاد مراجعه پرسش از حضرت آية اللَّه آقاى دستغیب، باب پن

 فرمايید ..

                                                 
 پرسش از حضرت آية اللَّه آقاى دستغيب، باب پنجم معاد مراجعه فرماييد .. 82به كتاب توانيد  اند در نظرها بيايد، براى پاسخ آن مى در اين جا ممكن است شبهه آكل و مأكول كه از زمان سابق ذكركرده -(1)  125
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 103معاد، ص: 

 خداوند، خالق اضداد

126«.لَكُم مّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَ آ أَنتُم مّنْهُ تُوقِدُونَ الَّذِى جَعَلَ»
 

کند استخوانهاى پوسیده را( آن خدايى که بیافريد براى  )زنده مى» 

شما از درخت سبز، آتش را، پس شما از اين درخت سبز آتش 

 «.افروزيد مى

ه شود، به قسمى تر است اى از آن کند درخت مَرْغ و عَقّار اگر شاخه

چكد )يكى نر است و ديگرى ماده( امّا وقتى که  که از آن آب مى

دهد و در جزيرة العرب اين دو  آنها را بهم زدند، آتش بیرون مى

درخت خیلى مهمّ بوده است؛ چون مردم کبريت و چخماق نداشتند، 

 کردند. خیلى عجیب است به تنهايى از آن آب از اين دو استفاده مى

دهند، چگونه اين دو امر متضاد  چكد و بهم که بخورند آتش مى مى

را خداى تعالى قرار داده است. اگر تر است و آب دارد نبايد با اين 

اند تمام  حال )مگر اين که خشك شود( آتش بدهد و حكما گفته

درختها در آنها آتش است جز درخت عناب، آيا چنین خدايى 

                                                 
 .80يس:  -(1)  126
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جسد پراکنده و بعد مجتمع شده  تواند روح را دوباره به نمى

 برگرداند؟

  زنده شدن استخوانهاى پوسیده

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْىِ ا لْعِظمَ وَهِى رَمِیمٌ* قُلْ »

 127«.يُحْیِیهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلّ خَلْقٍ عَلِیمٌ

______________________________ 
 .80يس:  -(1)

 .. 79 -78يس:  -(2)

 104معاد، ص: 

ابى بن خلف به مجلس خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله آمد در 

فشرد تا پخش گرديد و  اى را در دست مى حالى که استخوان پوسیده

به باد داد، آنگاه گفت: کى اين استخوان را در حالى که پوسیده 

 کند؟ است دوباره زنده مى

اش را سرزنش  خداى تعالى در اين آيات، اين گفتار جاهالنه

زند در حالى که آفرينش خودش را  فرمايد که براى ما مثلى مى مى

                                                 
 .. 79 -78يس:  -(2)  127
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فراموش کرده؛ يعنى تو هیچ بودى از هیچ تو را آفريد، بگو اى 

ه پیغمبر ما! همان که اوّل بار آن را درست کرده، دوباره آن را زند

اوّل که هیچ بودى، حاال که  128کند، او به هر خلقى داناست؛ مى

چیزى هم هستى )همان استخوان پوسیده( ذرّات بدن مؤمن مانند 

طال از ديگران امتیاز دارد. وقتى که باران بیايد، خاکها را کنار 

درخشد. اين جا جاى اشتباه نیست. ذرّات  زند و ذرّات طال مى مى

دد؛ چنانچه قبلًا هم در قضیّه ابراهیم و گر بدن هر کسى جمع مى

چهار مرغ گفتیم که زاغ و خروس و کبوتر و طاووس را گرفت و 

سرهايشان را بريد و بدنشان را درهم کوبید تا کاملًا در يكديگر 

مختلط شد، آن وقت بنا به روايتى هفده قسمتش کرد و در هفده جا 

 از کوه قرار داد.

اى ذرّات بدن  او را صدا زد، از هر گوشهسر کبوتر را به دست گرفت. 

کبوتر جمع شد و به سرش چسبید. صداى طاووس زد آن هم همین 

  طور. ابراهیم سر خروس را در مقابل بدن طاووس گرفت

______________________________ 
 .. 166/ 17ترجمه تفسیر المیزان:  -(1)

 105معاد، ص: 
                                                 

 .. 166/ 17ترمجه تفسري امليزان:  -(1)  128
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پذيرفت. غرضم اين است  را نمىلیكن نچسبید و سرى غیر از سر خود 

 که در علم خدا اشتباه راه ندارد.

  مهمّتر بودن آفرينش افالك از آفرينش انسان

لَخَلْقُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا »

 129«.يَعْلَمُونَ

آفريدن آسمانها و زمین و قرار دادن نظم معیّن براى گردش هر »

يك و تربیت و اداره امور آنها بزرگتر است يا آفريدن انسان؛ البتّه 

 «.آفرينش افالك

تواند انسان را دوباره زنده  حاال آن کسى که اينها را آفريد، آيا نمى

بخواهد و  تواند همین که البتّه که مى 130و به حساب اعمالش برساند؛

شود، در لحظه واحده  اراده بفرمايد که قیامت بر پا شود، فوراً مى

 131شوند. اراده کند که همه زنده شوند، مى

  عقاليى بودن دفع ضرر محتمل

                                                 
 .. 57مؤمن:  -(1)  129
130  (2)-\i «َض ِبقِدٍر َعَلى َرأ مَواِت َواألأ َلُق ا لأَعِليمُ   َأن ََيأُلَق ِمثأَلُهم بَ َلى  أََولَيأَس الَِّذى َخَلَق السَّ  .. 81يس:  E\«َوُهَوا ْلأ
131  (3)-\i « ُرُُه ِإَذ آ أََراَد َشياا َأن يَ ُقوَل َلُه ُكن فَ َيُكون َآ أَمأ  .. 82يس:  E\«ِإَّنَّ
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کند که  اگر احتمال رسیدن ضرر فاحشى بدهیم، عقل به ما حكم مى

 بايستى در صدد چاره برآمد؛ مثلًا اگر از فالن صحرا يا

______________________________ 
 .. 57مؤمن:  -(1)

أَن يَخْلُقَ   أَوَلَیْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضَ بِقدِرٍ عَلَى» -(2)

 .. 81يس:  «وَهُوَا لْخَلقُ ا لْعَلِیمُ  مِثْلَهُم بَلَى

 .. 82يس:  «فَیَكُونُإِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَ آ أَرَادَ شَیًا أَن يَقُولَ لَهُ کُن » -(3)

 106معاد، ص: 

اى ما را بدرد يا  فالن راه عبور کرديم، محتمل است که جانور درنده

دزد تمام هستى ما را ببرد؛ يعنى ضررى متوجّه ما شود که فوق 

کند از اين  العاده است، هر چند يقینى هم نباشد، عقل به ما حكم مى

قیناً امن است، پس ضررها راه نبايد رفت، بلكه از راهى برويم که ي

کند؛ يك وقت هست که ضرر احتمال افتادن در گودال  فرق مى

مختصرى است يا مثلًا خوردن پا به سنگ است که شخص به آن 

اعتناى چندانى ندارد؛ امّا يك وقت پرتاب شدن در درّه است تا برسد 

به پرتاب شدن در گودال جهنّم؛ وقتى که ضرر مهم شد، مجرّد 

 راى جلوگیرى کافى است.احتمال ب
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اى به شما گفت: عقربى در پشت لباس  مثلى عرض کنم اگر بچّه

گويید تو بچّه هستى،  رود، آيا شما به او مى شماست و دارد باال مى

فهمى و حرف تو اعتبار ندارد!! نه، هرگز؛ چون ضرر مهمّ است،  نمى

 آوريد و جستجو عقرب است نه پرکاه، فوراً کت خود را در مى

با اين که يقین هم نكرديد، بلكه گمان هم شايد پیدا  132کنید مى

 کند. نكرديد، فقط احتمال داديد، لیكن عقل به اين احتمال اعتنا مى

گويد در راه آب به دست  يا مثلًا کسى قصد مسافرت دارد، کسى مى

 اى بردارد و آيد، شرط احتیاط و عقل اين است که کوزه نمى

______________________________ 
(1)- 

گر تو را طفلى بگويد کى 

   فالن

ات ديدم  عقربى در جامه

  بدان

تحاشى جامه را بیرون  بى

   کنى

پیروى بر قول هر مجنون 

  کنى

 

                                                 
132  (1)- 

  گر تو را طفلى بگويد كى فًلن
 

  ات ديدم بدان عقرىب در جامه

  َتاشى جامه را بريون كىن ىب
 

  پريوى بر قول هر جمنون كىن
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 107معاد، ص: 

ريزد و ضررى نكرده  بود، کوزه را مى 133 از آب پر کند. بلى اگر آب

و زحمت عطش را در هر حال نكشیده است. اين قاعده عقلى را که 

دانستیم، گويیم يك صد و بیست و چهار هزار پیغمبر آمدند و همه يك 

زبان اعالن خطر به بشر دادند که اى مردم! تمام کردار و گفتار و 

زند دو  ما سر مىشود؛ هر عملى که از ش عقايدتان ثبت و ضبط مى

بر فرض که يقین به  134ملك مأمورند که آن را يادداشت کنند،

قیامت يا گمان به روز جزا هم پیدا نكرديد، اگر عقل داشته باشید به 

دهید روزى در  کند که احتیاط کنید، اقلّاً احتمال که مى شما حكم مى

پیش باشد، به يكديگر اجحاف نكنید، ظلم نكنید، آبروى کسى را 

اى شده باشد و ضمناً  ريزيد، خواستم در حاشیه عرايضم هم موعظهن

                                                 
133  (1)- 

 آن يكى گويد در اين ره هشت روز
 

 آب نبود هست ريگ پاى سوز

  و آن دگر گويد دروغ است اين بدان
 

  اى بيىن روان كه به هر شب چشمه

  حزم آن باشد كه برگريى تو آب
 

  تا رهى از كني و باشى در ثواب

 گر بود در راه آب آن را بريز
 

 ور نباشد واى بر مرد ستيز

 .) مثنوى معنوى/ دفرت سّوم( .
134  (2)-\i « ٌٍل ِإالَّ َلَديأِه َرِقيٌب َعِتيد ا يَ لأِفُظ ِمن قَ وأ  .. 18ق:  E\«مَّ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  177 

اعتقاد به معاد راه »تأيید مطلب و دلیل عقلى بر معاد هم باشد؛ يعنى 

 «. احتیاط عقلى است

در کتاب توحید اصول کافى، حديث دوّم ضمن فرمايشات حضرت 

اگر حقیقت همان »صادق علیه السالم با ابن ابى العوجاء فرمود: 

 ترديد حقیقت همان است که آنها گويند و بى است که دينداران مى

______________________________ 
(1)- 

آن يكى گويد در اين ره 

  هشت روز

آب نبود هست ريگ پاى 

 سوز

و آن دگر گويد دروغ است 

   اين بدان

اى  که به هر شب چشمه

  بینى روان

حزم آن باشد که برگیرى 

   تو آب

تا رهى از کین و باشى در 

  ثواب

گر بود در راه آب آن را 

  بريز
 ور نباشد واى بر مرد ستیز
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 )مثنوى معنوى/ دفتر سوّم( ..

 .. 18ق:  «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» -(2)

 108معاد، ص: 

گويند، پس آنها راستند و شما هالك شديد و اگر حق اين است که  مى

گويید و مسلّماً چنین نیست، در اين صورت شما و ايشان  شما مى

 «.يكسانید

 ابن ابى العوجاء گفت مگر گفته ما و آنها يكى نیست، فرمود:

چگونه يكى است با اين که آنها معتقدند که معادى دارند و ثواب »

وعقابى دارند و عقیده دارند که آسمانها آباد و به وجود ساکنان 

گويید  خود معمورند و همه آنها و زمین را خدايى است و شما مى

و چنانچه مالحظه  135...«.آسمانها ويران است و خدايى نیست 

م علیه السالم براى اثبات صانع به دلیل کنید در اين مدّت، اما مى

استدالل فرموده، اين حدّاقل استدالل ماست وگرنه « احتیاط»

بايستى يقین به روز جزا پیدا کرد و ترديد و شك حتّى گمان هم 

 کافى نیست.

                                                 
 .. 75/ 1اصول كاَّف:  -(1)  135
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  عظمت و بزرگى قیامت

ايم در حالى که عالم  شنويم و آن را ساده گرفته از قیامت خبرى مى

ن قدر در نزد ما بزرگ و مهمّ است، پروردگار عالم در دنیا که اي

خواند لیكن از قیامت به نام  قرآن آن را لهو و لعب و بازيچه مى

بلى قیامت خیلى عظیم است؛ روزى  136فرمايد. ياد مى« خبر بزرگ»

  اند؛ چنین جمعیّت عظیمى همه است که خلق اوّلین و آخرين جمع

______________________________ 
 .. 75/ 1اصول کافى:  -(1)

 .. 2 -1نبأ:  «عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ* عَنِ النَّبَإِ ا لْعَظِیمِ» -(2)

 109معاد، ص: 

اند  متحیّر و ناراحت از نتیجه اعمالشان هستند. همه در جزع و فزع

 مگر عدّه خیلى کمى که بعداً ذکر خواهیم کرد.

است و فتوحات  که از شجاعان نامى عرب« عمرو بن معدى کرب»

دهند. وقتى که هنوز مشرك  زيادى در تاريخ اسالم به او نسبت مى

بود خدمت رسول خدا صلى اهلل علیه و آله رسید. حضرت او را به 

                                                 
136  (2)-\i « َِعمَّ يَ َتَسآَءُلوَن* َعِن النََّبِإ ا لأَعِظيم»\E  :2 -1نبأ .. 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  180 

اگر ايمان بیاورد از فزع اکبر )يعنى »اسالم دعوت کرد و فرمود: 

 «.ترسى که بزرگترين ترسها است( قیامت در امان باشد

فزع اکبر کدام است؟ من به قدرى قويدل هستم که يا محمد! »گفت: 

 «.ترسم از هیچ چیز خوفناکى نمى

اى، همانا  اى عمرو! چنین نیست که گمان کرده»حضرت فرمود: 

اى  ماند مرده اى که باقى نمى شود بر مردم يك صیحه صیحه زده مى

اى مگر اين که بمیرد، مگر  مگر اين که زنده شود و نماند زنده

ه خدا نخواسته باشد که بمیرند، پس يك صیحه ديگر بر آنهايى ک

شود که تمامى زنده شوند، و صف بكشند و آسمان  ايشان زده مى

شكافته شده و کوهها متالشى و پراکنده شود، پس نماند صاحب 

روحى مگر آن که دلش کنده شود و گناهش را ياد کند و مشغول به 

پس کجايى اى  خود شده، مگر کسانى که خدا خواسته باشد،

 «.عمرو!

اى به تن افتاد و عرض کرد:  خالصه آنقدر فرمود که عمرو را لرزه

 «.چكنم براى چنین روزى که در پیش دارم؟!»

 110معاد، ص: 
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پس در همان مجلس، عمرو با «.  ال اله الّا اللَّه بگو»حضرت فرمود: 

 قومش اسالم را قبول کردند.

کند، اسباب وحشت است.  در آن روز از هر طرف که شخص نگاه مى

وضع زمین کاملًا تغییر کرده، عالوه امورى که قبلًا هم گفتیم زمین 

قیامت فهم دارد، با شعور است، حیات دارد، زير پاى مؤمن آرام و 

سفید و درخشنده لیكن زير پاى کافر، يكپارچه آتش سوزان است. 

 خورد. جبى چیزى به چشم نمىديگر درختى، کوهى، حا

بینند، همه بشرند امّا شكلها عوض شده. در دنیا  همه يكديگر را مى

همه يكسانند و شكلشان يكى است لیكن در قیامت به حسب اعمال و 

 شود. عقايد، شكلها مختلف مى

 شكلهاى گوناگون در محشر

 137«.يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا»

ر تفسیر مجمع البیان از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى د

 است:

                                                 
 .. 18نبأ:  -(1)  137
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يَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ » وقتى که معاذ از معناى اين آيه:»

شود دسته دسته  پرسید: روز قیامت که صور دمیده مى «أَفْوَاجًا

 آيید؛ يعنى چه؟ مى

ودى، پس اشك حضرت فرمود: اى معاذ! مطلب بزرگى را پرسش نم

در چشم مبارك بگردانید و فرمود: امّت من در روز قیامت ده صنف 

  شوند که البتّه خداوند اين ده صنف را از جمله مسلمین مى

______________________________ 
 .. 18نبأ:  -(1)

 111معاد، ص: 

اى به شكل میمون و  دهد؛ عدّه کند و صورتشان را تغییر مى جدا مى

اى دست و پا بريده، برخى کور و  صورت خوك و پاره بعضى به

شوند در حالى که  اى وارد محشر مى گروهى گنگ و کرند و طايفه

آيد و اهل  جوند و چرك از دهان آنها بیرون مى زبانشان را مى

اى وارونه سرنگون وارد  اند و عدّه محشر از گند آنها در زحمت

اى به  برند و عدّه عذاب مى شوند و به همان حال آنها را به محشر مى

اى بوى گند آنها از مردار  اند و دسته اى از آتش آويخته شده شاخه
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بیشتر است و دسته ديگر جبّه هايى که از قطران است بر آنها 

 پوشانیده باشند که چسبیده باشد به پوستهايشان.

 پرسیدند: اينها چه کسانى هستند؟

  نمّام شود، رد محشر مىفرمود: آن کسى که به صورت میمون وا

است؛ يعنى سخن چین و آن کسى است که میان دو نفر را بهم 

 زند و سخن هر يك را که درباره ديگر گفته، براى او خبر برد. مى

است؛ کسى است که   خورنده حرام آيد، آن که به شكل خوك مى

مثلًا در کسبش کم فروشى کرده، غش در معامله کرده، مال مردم را 

کرده   ربا خوارى  خورده است. و آن که سرنگون است کسى که

 است.

عالم  آيد جود و چرك از دهانش بیرون مى آن کس که زبانش را مى

باشد؛ هر عالمى است که کردارش غیر از گفتارش باشد؛  مى  عمل بى

کند؛ امّا در عمل به گل فرو رفته، ديگران از  ب موعظه مىخو

  عمل بوده، اين است که اند؛ امّا خود بدبختش بى برده سخنانش بهره

 112معاد، ص: 

 خورد. جود و حسرت مى زبانش را مى
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  آزار رساننده به همسايه شود، آن که دست و پا بريده وارد محشر مى

 است.

  حاکم جور و ناحق شود، )فرمود:( آن کسى که کور وارد محشر مى

خود   است که حكم به ناحق کرده و امّا گنگ و کر، آنهايى هستند که

يعنى عجب دارند؛ هر خود پسند خودخواهى، کر و گنگ،  پسندند؛

 شود. وارد محشر مى

 بندند، کسانى هستند که در دنیا اى از آتش مى و آن را که به شاخه

کردند نزد سالطین و اسباب زحمت مردم و آزار  نمّامى و سعايت مى

 کردند. رساندن به آنها را فراهم مى

و آنهايى که از مردار گندترند؛ کسانى هستند که از شهوات و 

لذّتهاى حرام برخوردار بودند و حقّ واجب الهى را که در مال آنها 

بر آنها پوشانده هاى آتشین  دادند و آنهايى که جبّه بود، نمى

 138«.شده، پس تكبّر کنندگان و فخر و ناز کنندگانند مى

______________________________ 
يحشر عشرة اصناف من امّتى اشتاتاً قد میزهم اللَّه من  -(1)

                                                 
سحبون ه من املسلمني و بدل صورهم بعضهم على صورة القردة و بعضهم على صورة اْلنازير و بعضهم منكوسون ارجلهم من فوق و وجوههم من َتت ُّث يْيشر عشرة اصناف من اّمىت اشتاتاا قد ميزهم اللَّ  -(1)  138

عضهم مقطعة ايديهم و ارجلهم و بعضهم مصلبون على جذوع من نار و عليها و بعضهم عمى يرتددون و بعضهم صم بكم ال يعقلون و بعضهم ميضغون السنتهم فيسيل القيح من افواههم لعاباا يتقذرهم اهل اْلمع و ب
لربا و [ و اما املنكوسون على رؤسهم فآكلة ا الذين على صورة اْلنازير فاهل السحت بعضهم اشدنتناا من اْليف و بعضهم يلبسون جباباا سابغة من قطران الزقة جبلودهم فاما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس و اّما

املقطعة ايديهم و ارجلهم الذين يؤذون اْلريان و املصلبون على جذوع من نار فالسعاة  العمى اْلائرون َّف اْلكم و الصم البكم املعجبون باعماَّلم و الذين ميضغون بالسنتهم فالعلماء و القضاة الذين خالف اعماَّلم اقواَّلم و
 .( .424 -423/ 10بيان: يف فالذين يتمتعون بالشهوات و اللذات و مينعون حّق اللَّه َّف امواَّلم و الذين يلبسون اْلباب فاهل الفخر و اْليًلء) تفسري جممع البالناس اىل السلطان و الذين هم اشدنتناا من اْل
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المسلمین و بدل صورهم بعضهم على صورة القردة و بعضهم على 

وجوههم من صورة الخنازير و بعضهم منكوسون ارجلهم من فوق و 

تحت ثمّ يسحبون علیها و بعضهم عمى يترددون و بعضهم صم بكم ال 

يعقلون و بعضهم يمضغون السنتهم فیسیل القیح من افواههم لعاباً 

يتقذرهم اهل الجمع و بعضهم مقطعة ايديهم و ارجلهم و بعضهم 

مصلبون على جذوع من نار و بعضهم اشدنتناً من الجیف و بعضهم 

سابغة من قطران الزقة بجلودهم فاما الذين على صورة يلبسون جباباً 

القردة فالقتات من الناس و امّا الذين على صورة الخنازير فاهل 

[ و اما المنكوسون على رؤسهم فآکلة الربا و العمى الجائرون  السحت

فى الحكم و الصم البكم المعجبون باعمالهم و الذين يمضغون 

ذين خالف اعمالهم اقوالهم و المقطعة بالسنتهم فالعلماء و القضاة ال

ايديهم و ارجلهم الذين يؤذون الجیران و المصلبون على جذوع من 

نار فالسعاة بالناس الى السلطان و الذين هم اشدنتناً من الجیف 

فالذين يتمتعون بالشهوات و اللذات و يمنعون حقّ اللَّه فى اموالهم و 

)تفسیر مجمع البیان:  یالءالذين يلبسون الجباب فاهل الفخر و الخ

10 /423- 424.. ) 

 113معاد، ص: 
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کسانى که دو میخ از »و در حديث ديگر از رسول خدا مروى است: 

اند که چشم خود را از حرام پر  آتش در چشم آنها است، اينها کسانى

 «.کردند مى

وقتى »فرمايد که:  محدّث فیض در عین الیقین اين طور نقل مى

شود، شیشه شرابى به گردنش آويزان و  محشر مى شرابخوار وارد

قدح شرابى به دستش چسبیده و بوى گندى از او بلند است که از هر 

شناسند که شرابخوار بوده است و  مردارى گندتر است و همه او را مى

هر کس بر او بگذرد، او را لعنت کند؛ چنانچه آنها که اهل طربند تار 

خورد، اصلًا از  و بر سر آنها مى و طنبورشان به دستشان چسبیده

قیافه و سیماى هر کس معلوم است که اهل چه گناهى بوده 

يحشر بعض الناس على  و نیز در کتاب مزبور نقل کرده: 139«.است

 140صور يحسن عندها القردة و الخنازير.

______________________________ 
 «ذُ بِالنَّوَاصِى وَا لْأَقْدَامِيُعْرَفُ ا لْمُجْرِمُونَ بِسِیمهُمْ فَیُؤْخَ» -(1)

 .. 41الرحمن: 

 .. 901/ 2علم الیقین:  -(2)

                                                 
139  (1)-\i « َِقأَدام رُِموَن ِبِسيمُهمأ فَ ُيؤأَخُذ بِالنََّواِصى َوا ألأ َرُف ا لأُمجأ  .. 41الرَحن:  E\«يُ عأ
 .. 901/ 2علم اليقني:  -(2 ) 140
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 114معاد، ص: 

شوند که شكل  بعضى از مردم به صورتها و شكلهايى وارد محشر مى»

 «.میمون و خوك نسبت به آنها زيباست

و نیز از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله روايت کرده که فرمود: 

يحشر الناس يوم القیمة ثلثة اصناف: رکباناً و مشاة و على وجوههم »

فقیل يا رسول اللَّه و کیف يمشون على وجوههم؟ قال: الذى امشاهم 

 141«.على اقدامهم قادر على ان يمشیهم على وجوههم

شوند؛ بعضى سوار و بعضى  مردم در قیامت سه جور محشور مى»

ند. گفتند يا رسول اللَّه! چگونه کن پیاده و بعضى بر صورتها حرکت مى

توان حرکت کرد؟! فرمود همان خدايى که آنها را در دنیا  با سر مى

داد، قادر است که آنها را با سرهايشان حرکت  برپاهايشان حرکت مى

 «.دهد

 گیر کردن دلها در گلوها

                                                 
 .. 901/ 2علم اليقني:  -(1)  141
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و » 142...«.  کظِمِینَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ا لْأَزِفَةِ إِذِ ا لْقُلُوبُ لَدَى ا لْحَنَاجِرِ»

بترسان ايشان را از روز قیامت که بزرگ و نزديك است در آن روز 

 «.دلهاى مردمان نزد گلوهاى ايشان خواهد بود

چون از هول و ترس آن روز، دلها از جاى خود کنده شده و گلوها 

افتد تا  گردد به جايش تا راحت شوند و نه بیرون مى بماند؛ نه بر مى

دلها در آن روز از غم و اندوه پر باشد. و خالصه به  خالص شوند و

 شود و راه گلو و قدرى ترس آور است که دلها جا کن مى

______________________________ 
 .. 901/ 2علم الیقین:  -(1)

 .. 18مؤمن:  -(2)

 115معاد، ص: 

گیرد. نصّ قرآن مجید است. خداى تعالى مكرّر خبر  نفس را مى

گريزد. شخص از  رس چنین روزى که برادر از برادر مىداده از ت

جويد. و در اين  کند. از زن و فرزند دورى مى پدر و مادر فرار مى

آيه خداوند وضع وحشت زدگى و هراس آدمى را در آن روز بیان 

هاى انسانى؛ يعنى  ترين عالقه فرمايد که از شدّت هول، قوى مى

                                                 
 .. 18مؤمن:  -(2)  142
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برادر در آن روز گسیخته  عالقه به زن و فرزند و پدر و مادر و

گردد و هر کس چنان به خود مشغول و گرفتار نتیجه کردارهاى  مى

تواند توجّهى داشته باشد، از اين  خود هست که به ديگران نمى

ترسد که مبادا مطالبه  و نیز مى 143کند. جاست که از همه فرار مى

آيد، ديگر آوازى جز  حق خود کنند. بلى نفسها در گلو بند مى

 144شود. همه از اين همه جمعیّت شنیده نمىهم

  در امان ماندگان از فزع قیامت

چند دسته هستند که از پیغمبر خدا صلى اهلل علیه و آله وعده رسیده 

 145که از اين ترس بزرگ در امان هستند:

______________________________ 
 «وَبَنِیهِ ى يَوْمَ يَفِرُّ ا لْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ* وَأُمّهِ وَأَبِیهِ* وَصحِبَتِهِ» -(1)

 .. 36 -34عبس: 

 108طه:  «وَخَشَعَتِ ا لْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا»...  -(2)

.. 

                                                 
143  (1)-\i « َِم يَِفرُّ ا لأَمرأءُ ِمنأ َأِخيِه* َوأُّمِه َوأَبِيِه* َوصِحَبِته  .. 36 -34عبس:  E\«َوبَِنيهِ  ى يَ وأ
144  (2)-\i ... «ا َمُع ِإالَّ مَهأسا ِن َفًَل َتسأ َواُت لِلرََّحأ َصأ  .. 108طه:  E\«َوَخَشَعِت ا ألأ
ه فاحشة او شهوة فاجتنبها من خماقة ت القدر سبع مرّات و من عرضت لاْلصال الىت تؤمن من الفزع االكَب توقري ذى شيبة َّف اإلسًلم و الدفن َّف اْلرم و املوت َّف احد اْلرمني و وضع اليد على القَب و قرائ -(3)  145

 .( .360/ 2اللَّه عّزوجّل و من مقت نفسه دون الناس و من مات َّف طريق مّكة ذاهباا او جائياا) سفينة البحار: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  190 

الخصال التى تؤمن من الفزع االکبر توقیر ذى شیبة فى  -(3)

الدفن فى الحرم و الموت فى احد الحرمین و وضع الید  اإلسالم و

على القبر و قرائت القدر سبع مرّات و من عرضت له فاحشة او شهوة 

فاجتنبها من مخاقة اللَّه عزّوجلّ و من مقت نفسه دون الناس و من 

 ( ..360/ 2)سفینة البحار:  مات فى طريق مكّة ذاهباً او جائیاً

 116معاد، ص: 

که مويى را در اسالم سپید کرده باشد، او را بزرگ کسى  -الف

شود؛ اگر آن پیر، پدر يا مادر  داشتن، موجب امن از فزع قیامت مى

 شد که چه بهتر.

ديگر فرياد رسى گرفتاران است که خدا وعده داده که در  -ب

قیامت او را فرياد رسى کند همان طورى که در دنیا از گرفتارى، 

اى را بلند کرد يا مهموم و مغمومى را  ا افتادهفرياد رسى کرد؛ مثلً

چاره جويى کرد و غیره. مسجدى هم که انسان به او عالقه و مراوده 

آورند و  اى بر سر قبرش مى داشته روز قیامت به شكل کجاوه

آورد در روايت دارد که  شود و او را در بهشت فرود مى سوارش مى

 ر پايت رد شد.پرسد صراط چه شد؟ گويند: از زي مؤمن مى
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گويند: صورت همان مسجدى است  پرسد: اين مرکب چه بود؟ مى مى

که در دنیا به آن عالقه داشتى. بلى خانه خدا است. بايد قدردانى 

 کنید. از احترام آن فرو گذارى ننمايید.

ديگر از کسانى که از فزع قیامت در امانند آنهايى که در مكّه يا  -ج

جا دفن کرده شوند و همچنین کسى که در  مدينه بمیرند يا در آن

 راه مكّه رفتن يا برگشتن، از دنیا برود.

ديگر از کسانى که از هولهاى قیامت در امانند، کسى است که  -د

من مقت »دشمن گیرد نفس خود را نه مردم را. ظاهر جمله حديث: 

است که شخص در معاشرت با مردم هر گاه  146«نفسه دون الناس

  و انتظارش را از کسى ببیند، يا چیزى که به خالف توقّعش

______________________________ 
 .. 302/ 7بحاراألنوار:  -(1)

 117معاد، ص: 

نظرش زشت و عیب است مشاهده کند، در عوض دشمنى با آن 

شخص، با نفس خودش دشمنى کند و با خودش عتاب کند که چرا 

را عیبهاى قطعى خودت را چنین توقّعى و انتظارى داشته باشى و چ

                                                 
 .. 302/ 7حباراألنوار:  -(1)  146
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که قابل حمل به صحّت  -کنى و يك عیب جزئى ديگر را مشاهده نمى

 بینى. مى -است

همه عیب خلق ديدن نه 

   مروّت است و مردى

که  نظرى به خويشتن کن

147 همه گناه دارى
 

 

ديگر از کسانى که وعده داده شده امنیّت او را از فزع روز  -ه

توانست غضب کند و  قیامت کسى است که هنگام غضب با اين که مى

کارهاى زشتى انجام دهد لیكن براى خدا خود را گرفت و خشم خود 

 را فرو برد و حلم نمود.

از جمله ايمنین آنهايند که شهوت و گناهى برايشان پیش آيد و  -و

ط از ترس خدا نه از ترس آبرو يا رفتن مال، از آن گناه خوددارى فق

 کنند.

لطف ديگرى هم درباره بعضى از اموات شده که اگر مؤمنى  -ز

دست روى قبر بگذارد و هفت مرتبه سوره قدر را بخواند، آن میّت از 

 فزع قیامت، در امان است.

                                                 
 .سعدى/ مواعظ -(1)  147
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  واليت على علیه السالم امنیّت حقیقى

 هیچ ترسى در او راه ندارد براى صاحب آن، امن مطلق که

______________________________ 
 سعدى/ مواعظ. -(1)

 118معاد، ص: 

که در قرآن « حُسنى»واليت علىّ بن ابى طالب علیه السالم است. 

اى از آن برتر نیست، واليت على علیه  مجید است که هیچ حسنه

إِنَّ الَّذِينَ » وز دور است:السالم است که به نصّ قرآن از فزع آن ر

أوْلءكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ* لَايَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا   سَبَقَتْ لَهُم مّنَّا الْحُسْنَى

 148...«.وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خلِدُونَ* لَايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ 

جز اين نیست آنان که پیشى گرفته براى ايشان حسنى، از دوزخ »

دور شدگانند، نشنوند آواز آتش را و در آنچه بخواهند و دوست 

دارند همیشه خواهند بود. اندوهناك نسازد ايشان را ترسى که 

 «.بزرگترين ترسهاست

                                                 
 .103 -101انبياء:  -(1)  148
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يا على! »از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى است که فرمود: 

یعیانت در امان هستید از فزع اکبر و اين آيه راجع به تو و ش

 149«.شماست

و در  150 که حسنه مطلقه واليت على و آل اوست« حسنه»و همچنین 

قرآن مجید وعده داده شده کسى که با حسنه برود، از فزع آن روز 

در تفاسیر عامّه هم مانند کشّاف زمخشرى و تفسیر  151در امان است.

اند از  بى و روح البیان و غیره روايت نمودهامام فخر رازى و ثعل

کسى که با دوستى آل محمّد  152 پیغمبر اکرم صلى اهلل علیه و آله

  بمیرد، با توبه

______________________________ 
 .103 -101انبیاء:  -(1)

 .74/ 3تفسیر برهان:  -(2)

 همان .. -(3)

 «مّنْهَا وَهُم مّن فَزَعٍ يَوْمَئذٍ ءَامِنُونَ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ» -(4)

 .. 89نمل: 
                                                 

 .74/ 3تفسري برهان:  -(2)  149
 .مهان . -(3)  150
151  (4)-\i « ََمئٍذ ءَاِمُنون ٌ ّمنأَها َوُهم ّمن فَ زٍَع يَ وأ َسَنِة فَ َلُه َخريأ  .. 89َّنل:  E\«َمن َجآَء بِاْلَأ
 .وار ذكر گرديد، طالبني به آن كتاب مراجعه َّنايند . جا فهرستحضرت آية اللَّه دستغيب در ايّام عاشورا مفّصًلا چاپ شده است، اين  نظر به اين كه اين روايت شريفه در كتاب سّيد الشهداء از بيانات -(5)  152

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  195 

نظر به اين که اين روايت شريفه در کتاب سیّد الشهداء از  -(5)

حضرت آية اللَّه دستغیب در ايّام عاشورا مفصّلًا چاپ شده  بیانات

وار ذکر گرديد، طالبین به آن کتاب مراجعه  است، اين جا فهرست

 نمايند ..

 119ص: معاد، 

مرده. پاك از دنیا رفته. سر از قبر که درآورد، با دل خنك وارد 

شود. نه هولى و نه ترسى از قیامت دارد و بهشت برايش  محشر مى

شود؛ چنانچه حجله گاه براى عروس. تا آخر روايت  زينت داده مى

که مفصّل است و منظورم همین قسمت از روايت بود که از هول 

 قیامت در امان است.

  تأمین آينده

قسمت معظم آيات قرآن، راجع به قیامت و اوضاع و احوال آن 

شود قیامت چه روزى است که  است. اينجاست که انسان حیران مى

خداى تعالى اين قدر به آن اهمّیّت داده است. خصوص اواخر قرآن 

اى است که در آن  به بعد بلكه کمتر سوره« الواقعه»مجید از سوره 

شد. متجاوز از هفتاد اسم براى آن روز نامى از قیامت برده نشده با
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دهند که  فرمايد. بلى اين قدر به آن روز جزا اهمّیّت مى ذکر مى

 باشد.  در فكر تأمین آتیه  انسان

غرض از تذکّر، متذکّر شدن است. نتیجه اين است که به برکت اين 

اش  آيات، ترسى در دلها پیدا شود که انسان را تشويق به تأمین آينده

بكند. اين همه از هول و ترس عقبات بعد که شنیديد در فكر چاره 

چهار موضوعى که براى چاره فزع قیامت  -باشید؛ مثلًا همین سه

 شیم.ذکر شد، در صدد با

گويند: بايد در فكر آتیه بود و تأمین آتیه کرد، درست است  همه مى

 اند و بسیار حرف عقاليى است لیكن تطبیقش را بد کرده

 120معاد، ص: 

اند. آيا تأمین آتیه يعنى پول در بانك گذاشتن؟! آيا عمر  نفهمیده

شصت ساله آن هم احتمالى نه يقینى، ارزش اين را دارد که  -پنجاه

سان وقت خودش و عمر عزيزش را در جمع کردن مال تلف کند و ان

بعد هم بگذارد و برود. اينها از جهل است. مگر خطر گرسنگى کسى 

در پیش دارد که حرص بزند و تأمین آتیه کند. شما در عمرتان چند 

نفر سراغ داريد که از گرسنگى مردند. بلى در صورتى که قحطى 

ز اسباب موت است که تقدير شده شود خداى نكرده اين هم يكى ا
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اش  خورد. اين جا آتیه باشد و در آن وقت هم دارايى به کار نمى

خطرى ندارد؛ چون اگر عمرى باشد، خداى تعالى ضمانت کرده 

لیكن  154اى را بدهد هم ياد فرموده که رزق هر جنبده 153 بلكه قسم

ه و تهديد و تشويق کرد 155 براى آخرت دستور فرموده، تأکید نموده

که بايستى براى آن جا، جايى که خطر بلكه تمام خطر آن جاست 

گويیم خدا  فكرى کرد. سعى کرد مبادا گدا وارد محشر بشود. مى

دانیم، پس چرا در  کريم است، درست است اگر واقعاً خدا را کريم مى

شود که روى صدق و  دانیم، پس معلوم مى امر دنیا او را کريم نمى

 زنیم. ىحقیقت اين حرف را نم

خواهید تأمین آتیه کنید، صندوق پس اندازى نزد  شما اگر راستى مى

 پروردگارتان باز کنید. اين عبادات و انفاقها پس انداز

______________________________ 
 .. 23ذاريات: ...«   فَوَرَبّ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ» -(1)

 .. 6هود:  ...«ى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِ» -(2)

                                                 
153  (1)-\i « ٌِض ِإنَُّه ْلََق َرأ َمآِء َوا ألأ  .. 23ذاريات: ...«  E\ فَ َوَرّب السَّ
154  (2)-\i « ِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه رِزأقُ َها َرأ  .. 6هود:  E\...«َوَما ِمن َدآبٍَّة َِّف األأ
155  (3)-\i « َنسِن ِإالَّ َما َسَعى َوَأن لَّيأس َف يُ َرى ِلْلأِ َيُه َسوأ  .. 40 -39جنم:  E\« * َوَأنَّ َسعأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  198 

نجم:  « * وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسنِ إِلَّا مَا سَعَى» -(3)

39- 40 .. 

 121معاد، ص: 

کند و فرداى قیامت بلكه در  شماست. خدا هم خوب نگهدارى مى

خداى تعالى در  156يابید. در مىهمین دنیا بهتر و خوبتر عوضش را 

« عقبات بعد»فرمايد که ايشان را از  قرآن به پیغمبرش امر مى

 بترسان، حاال خود دانید که همه روز سختى در پیش داريم.

 دمیدن اسرافیل در صور

خواهد قیامت بر پا شود، اوّلین امرى که واقع  هنگامى که مى

ر در قرآن مجید خبر است که خداى تعالى مكرّ« صور»  شود نفخ مى

شود که دو نفخ  از آيات و اخبار اين طور استفاده مى 157داده است.

 فرمايد: که مى« نفخ احیا»و ديگرى «  نفخ اماته»در صور است؛ يكى 

وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّموَ تِ وَمَن فِى ا لْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ »

 158«.فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ  اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى

                                                 
156  (1)-\i ... « راا َظَم َأجأ اا َوأَعأ ُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخريأ  .. 20مّزّمل:  E\...«َوَما تُ َقّدُمواأ أِلَنُفِسُكم ّمنأ َخريأٍ َتَِ
157  (2)-\i « وِر َم يُنَفُخ َِّف الصُّ ِض َويَ وأ َرأ مَواِت َوَمن َِّف األأ  .87َّنل:  E\...«فَ َفزَِع َمن َِّف السَّ

َداِث ِإىَل »  َجأ   .. 51يس:  «َرِبِّمأ يَنِسُلونَ   َونُِفَخ َِّف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ّمن ا ألأ
 .. 68زمر:  -(3)  158
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در آسمانها و  شود هر که مى شود در صور، پس هالك دمیده مى»

 شود، دوباره دمیده مىزمین است مگر آن را که خدا بخواهد، سپس 

______________________________ 
وَمَا تُقَدّمُواْ لِأَنفُسِكُم مّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا »...  -(1)

 .. 20مزّمّل:  ...«وَأَعْظَمَ أَجْرًا 

الْأَرْضِ  وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى السَّموَاتِ وَمَن فِى» -(2)

 .87نمل:  ...«

 .. 51يس:  «رَبّهِمْ يَنسِلُونَ  وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَإِذَا هُم مّن ا لْأَجْدَاثِ إِلَى»

 .. 68زمر:  -(3)

 122معاد، ص: 

 «.اند شود و ايشان ايستادگان نگاه کننده آنگاه قیامت بر پا مى

م )جبرئیل، شرح مطلب اين است که چهار ملك مقرّب پروردگار عال

میكائیل، عزرائیل و اسرافیل( هر کدام مأموريّت مهمّى دارند، 

جبرئیل واسطه نزول وحى به انبیا و میكائیل، مأمور ارزاق و 

عزرائیل، مأمور گرفتن جانهاست. کار اسرافیل هنگام قیام قیامت 

است که همیشه صور در دست اوست و منتظر امر پروردگار است 
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شود( هنگامى که پروردگار امر  استفاده مى)چنانچه از روايات 

 آيد. فرمود، از آسمان به زمین مى

افتد و اهل آسمانها به  اى در آسمان مى کند و لوله حرکت که مى

آيند وقتى که به زمین رسید، در بیت المقدّس محازى  لرزه در مى

همه بمیريد به يك نفخه « موتوا»کند در صور که  کعبه معظّمه ندا مى

در  159شود. اى مگر اين که نفسهايشان قطع مى ماند جنبنده نمى

روايات دارد که بعضى در بازار مشغول داد و ستد هستند، همان جا 

افتند، ديگر به وصیّت کردن و به  شود و مى نفخه اماته دمیده مى

چنانچه خداى تعالى در سوره يس تذکّر  160رسند؛ منزل برگشتن نمى

شود که به اهل آسمانها هم بدمد که  سپس امر مى 161فرمايد. مى

میرند.  ماند صاحب روحى در آسمانها مگر اين که آنها هم مى نمى

  آن وقت

______________________________ 
 .. 324/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 11/ 4تفسیر برهان:  -(2)

                                                 
 .. 324/ 6حباراألنوار:  -(1)  159
 .. 11/ 4تفسري برهان:  -(2)  160
161  (3)-\i « َِصَيةا َواَل ِإىَل َفًَل ي َتِطيُعوَن تَ وأ ِلِهمأ يَ رأِجُعونَ   سأ  .. 50يس:  E\«أَهأ
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 .. 50يس:  «أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ  فَلَا يَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلَا إِلَى» -(3)

 123معاد، ص: 

 162شود که خود اسرافیل هم بمیرد. امر مى

  نفخه احیا و رخدادهاى پس از آن

 163«.لّمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ ا لْقَهَّارِ»... 

اى گردنكشها! اى آنهايى که کبر  د کهشو نداى قهر الهى بلند مى

کرديد! کجا هستید؟ امروز حكومت و  ورزيديد! )من، من( مى مى

سلطنت مطلقه براى کیست؟ يك نفر نیست که جواب بدهد، 

. پس از اين «لِلَّهِ ا لْوَاحِدِ ا لْقَهَّارِ» فرمايد که: خداوند خود مى سپس

ن و بر پا شدن قیامت گذرد که نفخه احیا و زنده شد نفخه مدّتى مى

 دمیده شود.

از معصوم سؤال کردند که فاصله اين دو نفخه؛ يعنى مدّتى که هیچ 

فرمايد  اى در عالم وجود نیست چقدر است، در روايتى مى جنبنده

کشد و بنا به  و در روايت ديگر چهارصد سال طول مى 164 چهل سال

                                                 
 .. 324/ 6حباراألنوار:  -(1)  162
 .. 16مؤمن:  -(2)  163
 .. 321/ 6حباراألنوار:  -(3)  164
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ك و زلزله و اى که گذشت از بهم خوردن افال روايات، قضاياى عجیبه

ريزه ريزه شدن کوهها و آتش گرفتن درياها در اين مدّت اتّفاق 

 افتد. مى

شود که باران ببارد. باران شديدى مدّت چهل روز در  سپس امر مى

 بارد. سرتاسر زمین مى

 «اسرافیل»شود،  اوّل کسى که به امر پروردگار دوباره زنده مى

______________________________ 
 .. 324/ 6بحاراألنوار:  -(1)

 .. 16مؤمن:  -(2)

 .. 321/ 6بحاراألنوار:  -(3)

 124معاد، ص: 

کند  است که بايد در صور بدمد تا قیامت بر پا شود. اسرافیل ندا مى

اى روحهايى که از بدنها بیرونید! اى بدنهاى پراکنده شده! اى 

مه برگرديد و گوشت و استخوانهاى پوسیده و موهاى متفرّق شده! ه

وحى الهى به  165جمع شويد براى حساب. بشتابید براى حساب!

                                                 
165  (1)-\i ايها األرواح اْلارجة و اللحوم املتمزقة و العظام البالية و الشعور املتفرقةهلموا للحساب \E ( :34/ 5زاد املسري.. ). 
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وَأَخْرَجَتِ » رسد که آنچه در جوف دارد، بیرون بريزد: زمین مى

آنچه از بدنها در زمین است به واسطه زلزله  166«الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

ريزد. اجمالًا ذرّات بدن بهم پیوسته و روح در آن  شديده بیرون مى

ايستند. هیچ مانعى ندارد که همه با  شود، يكدفعه همه مى ده مىدمی

هم بدنشان درست و روح در آنها دمیده شود. برى خدا خلقت يك 

ايستند؛ امّا منظره و  همه مى 167نفر و يا میلیاردها نفر فرقى ندارد.

کند؛ نیكوکاران که سر از قبرها در آورند،  گفتار اشخاص فرق مى

د که به وعده خود وفا فرموده و قیامت را بر پا کنن خداى را شكر مى

برخى ديگر هم  168کرد تا ايشان به پاداش نیكويیهايشان برسند.

کنند  کنند. ناله مى بلند مى« واحسرتا!»وار فرياد:  هستند که بیچاره

 169که کى ما را از قبرهايمان بلند کرد؟

______________________________ 
رجة و اللحوم المتمزقة و العظام البالیة و ايها األرواح الخا -(1)

 ( ...34/ 5)زاد المسیر:   الشعور المتفرقةهلموا للحساب

 2زلزال:  -(2)

                                                 
 2زلزال:  -(2)  166
167  (3)-\i « ٍٍس َواِحَدة ُثُكمأ ِإالَّ َكَنفأ ا َخلأُقُكمأ َواَل بَ عأ  .. 28لقمان: ...«  E\مَّ
168  (4)-\i ... « َدُه ُد لِلَِّه الَِّذى َصَدقَ َنا َوعأ مأ  .. 74زمر:  E\...«اْلَأ
169  (5)-\i ... « رأَقِدنَا  .. 52يس:  E\...«يَوي أَلَنا َمن بَ َعثََنا ِمن مَّ
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 .. 28لقمان: ...«  مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ» -(3)

 .. 74زمر:  ...«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ »...  -(4)

 .. 52يس:  ...«يوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا »...  -(5)

 125معاد، ص: 

در روايت دارد که يك پايش در قبر است، يك پاى ديگر بیرون. 

سیصد سال به حالت بهت و حیرت ايستاده است. اين مقدّمه عذاب 

 است.

عرض کرد: روزى جبرئیل به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله 

 خواهید کیفیّت قیامت را ببینید؟ مى»

فرمود: بلى. حضرت را به قبرستان بقیع آورد. پا را به قبرى زد و 

 برخیز به اذن پروردگار. گفت:

 شخصى نورانى، خوش و خرّم سر از قبر به در آورد و گفت:

 الحمدللَّه الذى صدقنا وعده.

 . ن اللَّهقم باذ بعد پا را به قبر ديگرى زد و گفت:

 شخص بد هیكلى با منظره موحشى بیرون جست و گفت:
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 واحسرتا!

جبرئیل عرض کرد: اين طور، مؤمنین و کفّار سر از قبر بیرون 

مؤمنین در برزخ از پروردگار »در روايات دارد که:  170«.آورند مى

خواهند که قیامت زودتر بر پا شود؛ چون نمونه لذّت را  عالم مى

از آن طرف کفّار و فسّاق  171گردند. چشیده و پى اصلش مى

 گويند: مى

خدايا! ما را همین جا نگهدار؛ چون نمونه کمى از عذاب را 

 172«.اند ديده

______________________________ 
 .39/ 7بحاراألنوار:  -(1)

 .268/ 6همان:  -(2)

 .. 270همان:  -(3)

 126معاد، ص: 

 174«.يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآبرُ» -173«خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ»
                                                 

 .39/ 7حباراألنوار:  -(1)  170
 .268/ 6مهان:  -(2)  171
 .. 270مهان:  -(3)  172
 .3واقعه:  -(1)  173
 .9طارق:  -(2)  174
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روز قیامت روزى است که بعضى کسانى که در دنیا پست بودند ولى 

داراى تقوا بودند، آنجا بزرگ و آقايند، بر عكس برخى که در دنیا 

کند  محترم و بزرگ بودند ولى تقوا نداشتند، آنها را خوار مى

 رافعة؛ يعنى بلند کننده(. -)خافضة؛ يعنى پست کننده

خاص است، آن روز آشكار ديگر اين که آنچه که در باطن اش

شود، در اين دنیا سرپوش روى کارها و عقايد هر کسى هست، اما  مى

شود، اى کسانى که رعايت آبرو  در قیامت ظاهر و باطن يكى مى

کنید، آنهايى که آبرو دوستید، آيا فكرى براى خجالت  خوب مى

ايد؟! کسانى که باطنشان ملك است، صورت آنها هم مثل  فردا کرده

ئكه است، آنهايى که باطنشان درندگى و شهوت است، به مال

 آيند. صورتهاى میمون و سگ و غیره در مى

ايد که پیش اولین و آخرين، اين  آيا براى منزلهاى بعدى کارى کرده

دانید چه امورى در پیش داريد،  گروه انبوه خجالت نكشید، آيا مى

 در صحراى محشر عريانید يا نه؟!

  تقوا لباس قیامت

 175...«. ذَالِكَ خَیْرٌ  وَلِبَاسُ التَّقْوَى »...

                                                 
 .26اعراف:  -(.3)  175
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آورند، همه عريانند. فقط گروهى هستند که بر  از قبر که سر در مى

 ايشان وعده داده شده که عريان وارد محشر نشوند و آنها

______________________________ 
 .3واقعه:  -(1)

 .9طارق:  -(2)

 .26اعراف:  -(.3)

 127معاد، ص: 

پرهیزکارانند. هر کس با تقوا از اين جا رفت، با پوشش خدايى وارد 

توبه از دنیا رفتند لیكن در  شود و همچنین مؤمنینى که بى محشر مى

 برزخ شكنجه ديدند و پاك شدند.

کند  امّا خدا نكند که کسى پاك نشده وارد محشر شود که آرزو مى

 بیرون بیايد.زودتر به جهنّم برود و از زير بار خجالت 

آدم ابوالبشر يك ترك اولى کرد، او را از بهشت راندند و لختش 

کند و  کردند. ديد جلو مالئكه بد وضعى است. برگهاى درختان را مى

بلى کسى که گناهكار است، قابل پوشش  176کرد. ستر عورت مى

                                                 
176  (1)-\i ... « َنَِّة  .. 22اعراف:  E\...«َوَطِفَقا ََيأِصَفاِن َعَليأِهَما ِمن َوَرِق ا ْلأ
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شود که گناهى بر گناهانمان  خدايى نیست. من و شما آيا روزى مى

کنیم؟ اگر لباس تقوا نداشته  ا فكر سختى قیامت را نمىنیفزايیم؟ آي

باشیم. زين العابدين که فريادش در سحرهاى ماه مبارك رمضان از 

ابكى لخروجى عن قبرى عرياناً »عريانى قیامت بلند است: 

من   والبسنى»بیايید ما هم با حضرتش همصدا شويم:  177،«ذلیلًا

 «. نظرك ثوباً يغطى على التبعات و تغفرها لى

  شناخته شدن گناهكاران

 178«.يُعْرَفُ ا لْمُجْرِمُونَ بِسِیمهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِى وَا لْأَقْدَامِ»

موقف اوّل در محشر، حیرت است که در قرآن مجید چند جا به آن 

 تذکّر داده شده:

______________________________ 
 .. 22اعراف:  ...«وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ ا لْجَنَّةِ »...  -(1)

 .. 89/ 98بحاراألنوار:  -(2)

 .. 41الرحمن:  -(3)

 128معاد، ص: 

                                                 
 .. 89/ 98حباراألنوار:  -(2)  177
 .. 41الرَحن:  -(3)  178
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 179«.مُهْطِعِینَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَايَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِدَتُهُمْ هَوَآءٌ»

کند در صورتى که اهل معصیت باشد، سنخ همان  چشمها حرکت نمى

شوند که اين  معصیت همراهش هست به قسمى که همه متوجّه مى

 شخص، مرتكب چه گناهى بوده است.

کند، شیشه شراب به دست، وارد  کسى که در دنیا شرب خمر مى

ت معاذ رواي 180«فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا »...شود و در ضمن، آيه:  محشر مى

را اگر يادتان باشد گفتیم. و خداى تعالى به عزّت و جاللش قسم ياد 

فرموده که هر شرابخوارى را به مقدارى که در دنیا شراب نوشیده، 

 از حمیم جهنّم به او بخوراند.

در کتاب لئالى األخبار از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى 

 است که فرمود:

قیامت در حالى که صورتش سیاه، آيد شارب الخمر در  مى»

چشمانش ازرق، لبهايش آويزان، لعاب دهانش بر سینه تا قدمش 

ريزان و هر که بر او بگذرد، از بوى گندش در اذيّت و زبانش از دهن 

قسم به خدايى که مرا مبعوث »و نیز فرموده:  181«.بیرون افتاده است

                                                 
 .. 43ابراهيم:  -(1)  179
 .18نبأ:  -(2)  180
 .209/ 5لئاىل األخبار:  -(3)  181
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و تشنه محشور  رود فرموده، شرابخوار تشنه بمیرد و تشنه در قبر مى

کند، پس از آن از حمیم جهنّم  شود و هزار سال از تشنگى ناله مى مى

 182«.خورانند به او مى

______________________________ 
 .. 43ابراهیم:  -(1)

 .18نبأ:  -(2)

 .209/ 5لئالى األخبار:  -(3)

 همان .. -(4)

 129معاد، ص: 

شود که  مش آنقدر بزرگ مىآورد، شك رباخوار که سر از قبر در مى

 تواند. خواهد بلند شود، نمى کشد. مى روى زمین مى

 شناسند که رباخوار است. سرش را پايین انداخته و همه او را مى

اگر اهل تار و طنبور است، آلت موسیقى همراهش است. در کتاب 

انوار نعمانیه از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله روايت کرده که 

 فرمود:

                                                 
 .مهان . -(4)  182
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شود و به دستش طنبورى است از  صاحب طنبور رو سیاه محشور مى»

خورد. هفتاد هزار ملك عذاب هستند که بر سر  آتش که بر سرش مى

زنند و صاحب غنا )آوازه خوان( و صاحب مزمار و  و صورتش مى

 «.شود دف، کور و کر و گنگ محشور مى

يعنى در  کسانى که با مردم دو زبانى بودند؛»و نیز روايت کرده: 

زدند و در پشت سر طور ديگر، اينها در  حضور خلق جورى حرف مى

قیامت دو زبان از آتش دارند و کسانى که به زبان خود، مردم آزار 

گروهى هم  183«.بودند، زبانهاى آنها از پشت سرشان بیرون است

مانند مور، ضعیف و ناتوان و زير دست و پا له هستند؛ اينها متكبّرانند 

فروختند. از بوى چرکى که از عورت  نیا به مردم بزرگى مىکه در د

کنند بلكه ظاهر  شود، اهل محشر ناله مى زناکاران برخاسته مى

روايات اين طور است که هر ملكه رذيله، خلق زشتى و عادت به 

گناهى، شكل خاصّى و هیبت و صورت مناسبى با آن گناه به صاحب 

 او شناخته خواهد شد. خود خواهد داد که به آن صورت، گناه

______________________________ 
 .. 25/ 3انوار نعمانیه:  -(1)

 130معاد، ص: 
                                                 

 .. 25/ 3انوار نعمانيه:  -(1)  183
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  يك روز قیامت معادل پنجاه هزار سال

 184«.وخَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ کَانَ مِقْدارُهُ »...

در جلد سوّم بحاراألنوار، چندين روايت از معصوم رسیده که 

قیامت پنجاه موقف دارد که هر کدام، هزار سال »فرمايد:  مى

يعنى براى هر يك هزار سال، بايستى توقّف کرد،  185؛«باشد مى

از سال شمسى  «مما تعدون»  شماريم پنجاه هزار سال از آنچه که مى

قیامت روز و شبى که ندارد، آفتاب يا قمرى. اگر سؤال شود که عالم 

 شده؟ گويیم:« روز»و مهتاب که نیست، پس چرا تعبیر از قیامت، به 

اى از زمان که به وسیله آفتاب عالم  چون روز، عبارت است از قطعه

ديد، در  روشن شده به طورى که چشم انسان هر چه را در شب نمى

چه در دنیا پنهان بیند. همچنین در قیامت آن کمال وضوح و ظهور مى

بود از باطن اشخاص و درستى و نادرستى عقايد و خوبى و بدى 

يَوْمَ تُبْلَى » شود: اعمال و آثار آنها تماماً در قیامت آشكار مى

قیامت روزى است که تمام سريره و نهانیهاى بشر فاش  186«السَّرَآئرُ

 گردد. مى

                                                 
 .. 4معارج:  -(1)  184
 .. 126/ 7حباراألنوار:  -(2)  185
 .. 9طارق:  -(3)  186
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 187«.مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مّنَ اللَّهِ »...فرمايد:  و نیز مى

 «.کردند شود براى ايشان آنچه را گمان نمى ظاهر مى»

 آرى، دنیا شب است. ظلمت است. کسى از ديگرى خبر ندارد،

______________________________ 
 .. 4معارج:  -(1)

 .. 126/ 7بحاراألنوار:  -(2)

 .. 9طارق:  -(3)

 .. 47زمر:  -(4)

 131معاد، ص: 

خبر است و روى کارها سرپوش است؛ امّا  بلكه از باطن خود هم بى

قیامت روز است. واقعاً هم روز است. روزى که شب ندارد روزى که 

فهمیم که چه  پنجاه هزار سال است. آفتاب حقیقت قیامت که بتابد مى

را «  موقف حیرت»اند. خالصه، مواقفى دارد؛  هستیم و ديگران چه

که در آيه شريفه «  سكوت از ترس است»گفتیم. موقف ديگر 

                                                 
 .. 47زمر:  -(4)  187
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 188«.شود جز همهمه، صداى ديگرى شنیده نمى»فرمايد:  مى

 189خواهند صدا بدهند لیكن دلها از ترس در گلوها گیر کرده. مى

 خیزد. صدايى از کسى بر نمى

از  190کنند. است. از يكديگر سؤال مى« هنگام صحبت»موقف ديگر، 

 پرسند. ثواب همديگر مى گناهان و

گريزند؛ پدر از فرزند، زن از شوهر،  در موقف ديگر از يكديگر مى

برادر از برادر و غیره که در قرآن از مردم در آن روز، به 

 فرمايد: در سوره طور مى 191فرمايد هاى پراکنده تعبیر مى پروانه

ند بارد، از قبرها بیرون آمده مان کافران، ترس از چشمانشان مى»

ايد وقتى که ملخ  ديده 192«.شوند ملخ در صحراى محشر متفرّق مى

 رود، آيد چطور هر يك از جهتى مى مى

______________________________ 
 108طه:  «وَخَشَعَتِ ا لْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا»...  -(1)

.. 

                                                 
188  (1)-\i ... «ا َمُع ِإالَّ مَهأسا ِن َفًَل َتسأ َواُت لِلرََّحأ َصأ  .. 108طه:  E\«َوَخَشَعِت ا ألأ
189  (2)-\i ... « ََناِجِر كِظِمنَي  .. 18غافر:  E\...«ِإِذ ا لأُقُلوُب َلَدى ا ْلأ
190  (3)-\i «ُضُهمأ َعَلى َبَل بَ عأ ٍض يَ َتَسآَءُلونَ   َوأَق أ  .. 25طور:  E\«بَ عأ
191  (4)-\i « َِم َيُكوُن النَّاُس َكالأَفرَاِش ا لأَمبأثُوث  .. 4قارعه:  E\«يَ وأ
192  (5)-\i « ٌنَتِشر َداِث َكَأ ن َُّهمأ َجرَاٌد مُّ َجأ عاا أَبأصُرُهمأ ََيأُرُجوَن ِمَن ا ألأ  .. 7قمر:  E\«ُخشَّ
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 .. 18غافر:  ...«اجِرِ کظِمِینَ إِذِ ا لْقُلُوبُ لَدَى ا لْحَنَ»...  -(2)

 .. 25طور:  «بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ  وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى» -(3)

 .. 4قارعه:  «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ کَالْفَرَاشِ ا لْمَبْثُوثِ» -(4)

 «نتَشِرٌخُشَّعًا أَبْصرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ا لْأَجْدَاثِ کَأَ نَّهُمْ جَرَادٌ مُّ» -(5)

 .. 7قمر: 

 132معاد، ص: 

اى به راست بدون  بعضى پايین و برخى باال، گروهى به چپ و عدّه

شوند، زن و مرد هم در قیامت اين طور از يكديگر  نظم پراکنده مى

شوند؛ البتّه فرارشان سودى ندارد؛  کنند که پراکنده مى فرار مى

شود  روز امر مىاست که در آن « الرحمن»چنانچه در تفسیر سوره 

 که مالئكه آسمان اوّل به زمین بیايند و دور بشر را محصور بكنند.

مالئكه آسمان دوّم دور مالئكه آسمان اوّل را بگیرند، همین طور تا 

هفت صف از مالئكه آسمانهاى هفتگانه. اين قشون الهى است که 

توانید  اى جنّ و انس! اگر مى 193اطراف صحراى محشر را گرفته.

گويد: کجا  ر کنید لیكن فرار محال است. در آن روز انسان مىفرا

                                                 
193  (1)-\i « ِمَوات ُتمأ َأن تَنُفُذواأ ِمنأ أَقأطَاِر السَّ َتَطعأ نِس ِإِن اسأ ّن َوا إلأِ َشرَاْلِأ ِض فَانُفُذواأ  ميَعأ َرأ  .. 33الرَحن:  E\...«َوا ألأ
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فرار کنم؟ کجا بروم؟ امّا هیچ جاى فرارى نیست مگر به سوى 

پروردگار براى کسى که با خدا سرو کارى داشته وگرنه براى 

است. هر کس از «  سؤال»موقف ديگر  194ديگران مفرّى نیست.

اى از خود به او بدهند  کند که حسنه آشنايان خودش استدعا مى

دهد؛ چون خودش هم محتاج است. پدر از  لیكن هیچ کس نمى

خواهد که در دنیا چقدر من زحمت تو را کشیدم. چه  فرزندش مى

اى به من بده. فرزند گويد:  رنجها که در تربیت تو بردم، حاال حسنه

 «.اجترممن از تو محت»

______________________________ 
يمَعْشَرَالْجِنّ وَا لْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ » -(1)

 .. 33الرحمن:  ...«وَا لْأَرْضِ فَانفُذُواْ  السَّموَاتِ

رَبّكَ يَوْمَئذٍ ا   ىالْمَفَرُّ* کَلَّا لَاوَزَرَ* إِلَ يَقُولُ ا لْإِنسنُ يَوْمَئذٍ أَيْنَ» -(2)

 .. 12 -10قیامت:  «لْمُسْتَقَرُّ

 133معاد، ص: 

رسد؛  و همچنین برادر به برادر و غیره هیچ کس به فرياد ديگرى نمى

 يعنى خودش هم گرفتار و محتاج است.

                                                 
194 ( 2)-\i « ََمئٍذ أَيأن نسُن يَ وأ * َكًلَّ اَلَوَزَر* ِإىَل  يَ ُقوُل ا إلأِ َتَقرُّ   الأَمَفرُّ َمئٍذ ا لأُمسأ  .. 12 -10قيامت:  E\«رَّبَك يَ وأ
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  تطاير کتب؛ نامه اعمال

ءُواْ کِتبِیَهْ* إِنّى ظَنَنتُ ى فَیَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ کِتبَهُ بِیَمِینِهِ»

أَنّى مُلقٍ حِسَابِیَهْ* فَهُوَ فِى عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ* فِى جَنَّةٍ عَالِیَةٍ* قُطُوفُهَا 

 195«.دَانِیَةٌ* کُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِیَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ا لْأَيَّامِ ا لْخَالِیَةِ

باشد که در چند  مال مىاز جمله امورى که ما بدان معتقديم، ثبت اع

اعمال را « کرام الكاتبین»فرمايد که  جاى قرآن صريحاً مى

« رقیب و عتید»و در جاى ديگر از اين دو ملك به  196نويسند. مى

فرمايد که حتّى کوچكترين حرفى را يادداشت  تعبیر مى

البتّه به چه کیفیّت است، با قلم و کاغذ است، يا جور  197نمايند؛ مى

بیند. اجمالًا  ديگر، ما چه دانیم. چشم نبوّت است که اين امور را مى

شود حتّى قصد خیر را هم  از هر چه که فرض کنید صرف نظر نمى

 نويسند. مى

از نیّت خیر چگونه اطّالع پیدا »پرسد:  راوى از امام علیه السالم مى

که يادداشت نمايند؟ حضرت فرمود: شخص، نیّت خیر که  کنند مى

  فهمند. گاهى هم نیت شود و آنها مى کند، بوى عطرش بلند مى مى

                                                 
 .. 24 -19حاّقه:  -(1)  195
196  (2)-\i « ََعُلون َلُموَن َما تَ فأ ا كِتِبنَي* يَ عأ  .. 12 -11انفطار:  E\«ِكرَاما
197  (3)-\i « َ ا ي ٍل ِإالَّ َلَديأِه َرِقيٌب َعِتيدٌ مَّ  .. 18ق:  E\«لأِفُظ ِمن قَ وأ
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______________________________ 
 .. 24 -19حاقّه:  -(1)

 .. 12 -11انفطار:  «کِرَامًا کتِبِینَ* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ» -(2)

 .. 18ق:  «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ» -(3)

 134معاد، ص: 

آزارد. اگر کسى نیّت خیر  کند، بوى گندش ايشان را مى شرّ که مى

شود، اگر به جاى آورد، ده حسنه،  اى برايش نوشته مى کرد، حسنه

 198«.ردشود، آن هم اگر به جاى آو امّا گناه، يكى بیشتر نوشته نمى

خواهد  که مى« عتید»لطف ديگر آن که هر گاه کسى گناهى کرد 

گويد: مهلتش ده شايد پشیمان شد و توبه کرد، تا  مى« رقیب»بنويسد، 

گويند  دهند، اگر توبه نكرد، مى پنج يا هفت ساعت به او مهلت مى

 شود. حیايى است و گناهش ثبت مى چقدر بنده بى

داراى دو کتاب است؛ يك دفتر  ظاهر روايات اين است که هر کس

حسنات و يكى هم گناهان. هر کس هر چه انجام دهد حتّى در 

کنند ثبت است. در قرآن مجید در  روايت است فوتى که به آتش مى

                                                 
198  (1)-\i «ّيَئِة َفًَلُُيأَزى ثَاَِّلَا َوَمن َجآَء بِالسَّ ُر أَمأ َسَنِة فَ َلُه َعشأ  .. 160انعام:  E\«ِإالَّ ِمثأَلَها َوُهمأ اَليُظأَلُمونَ   َمن َجآَء بِاْلَأ
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ءٍ فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ* وَکُلُّ صَغِیرٍ  وَکُلُّ شَىْ» فرمايد: سوره قمر هم مى

 199«.وَکَبِیرٍ مُّسْتَطَرٌ

روزى امیرالمؤمنین علیه »اب عقايدش نقل کرده که: صدوق در کت

اى از جوانان افتاد که لغو  السالم در حال عبور، چشمش به عدّه

خندند. حضرت فرمود: آيا نامه عملتان را به اين  گويند و مى مى

کنید؟ گفتند: يا امیرالمؤمنین! آيا آنها را هم  چیزها سیاه مى

 200«.نويسند دن نفس را هم مىآرى، حتّى دمی»نويسند؟ فرمود:  مى

  بلى، اگر خارى را از سر راهى بردارى، فردا چشمت روشن

______________________________ 
  مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّیّئَةِ فَلَايُجْزَى» -(1)

 .. 160انعام:  «إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ

 .. 53 -52قمر:  -(2)

 .46اإلعتقادات:  -(3)

 135معاد، ص: 

 خواهد شد به اين که مانع اذيّت شدن مردم گرديدى.

                                                 
 .. 53 -52قمر:  -(2)  199
 .46اإلعتقادات:  -(3)  200

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  220 

در کوچه، پوست خربزه يا سنگى را از سر راه برداشتى که مبادا 

کسى بلغزد، ناراحت شود، عمل به اين کوچكى هم ضايع نخواهد 

 شد.

 -201«کَلَّا إِنَّ کِتبَ ا لْأَبْرَارِ لَفِى عِلّیّینَ» اين نامه عمل براى چیست که:

دفتر حساب نیكوکاران را به  202«کَلَّا إِنَّ کِتبَ ا لْفُجَّارِ لَفِى سِجّینٍ»

دست مالئكه کرّوبین دادن و به باال بردن و دفتر بدکاران را به 

 سجّین و سفل بردن براى چه؟!

ندگانش گِرد گناه جواب آن است که خداى تعالى دوست دارد که ب

کند. اى  نگردند؛ چون وقتى انسان بداند مُفتّش با اوست، احتیاط مى

گناهكار! خداى تعالى دو مفتّش عالوه بر اجزاء و اعضاى خودت 

معیّن کرده، براى اين که انسانى حیا کند. از آن طرف براى حسنات 

 هم اهمّیّت و ترتیب اثر دادن به کار خیر مؤمنین است تا ارزشش

 بیشتر آشكار شود.

  دعوت از مردم براى خواندن کارنامه اعمال

                                                 
 .18مطّففني:  -(1)  201
 .7مطّففني:  -(2)  202
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اى در مدرسه نمره اوّل شده باشد، چقدر خوشحال است،  اگر بچّه

ام را نگاه کنید و  کند که همه بدانید و بیايید کارنامه داد و فرياد مى

 ام. ام، يا نمره اوّل شده ببینید قبول شده

  ؤمن را به دست راستشفرداى قیامت هم که نامه عمل م

______________________________ 
 .18مطفّفین:  -(1)

 .7مطفّفین:  -(2)

 136معاد، ص: 

زند: اى دوستان! اى آشنايان من!  دهند با يك سرورى فرياد مى مى

 203«هَآؤُمُ اقْرَءُواْ کِتبِیَهْ »...بیايید ببینید و نامه عمل مرا بخوانید: 

إِنّى ظَنَنتُ » انفاقهاى قبول شده مرا نگاه کنید:ها و  نمازها و روزه

من خودم در دنیا به فكر امروز و حساب امروز  204«أَنّى مُلقٍ حِسَابِیَهْ

 بودم:

پس چنین شخصى در خوشبختى و در  205«فَهُوَ فِى عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ»

زندگى آسوده جاودانى و بهشت بزرگ خواهد بود؛ ولى واى از آن 
                                                 

 .21و  20، 19حاّقه:  -(،1)  203
 .21و  20، 19حاّقه:  -(2)  204
 .21و  20، 19حاّقه:  -(3)  205
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مردود شده باشد! در کوچه و خیابان آهسته آهسته بچه بدبختى که 

آورد. آرزوى  با سر به زير افكنده و حال نزارى، رو به خانه مى

کند. اين مثل را هزاران مرتبه باال  کند. گاهى هم دق مى مرگ مى

ببريد حال گنهكارانى است که نامه عملشان را به دست چپشان 

 اند: داده

ى فَیَقُولُ يلَیْتَنِى لَمْ أُوتَ کِتبِیَهْ* وَلَمْ أَدْرِ  بَهُ بِشِمَالِهِوَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ کِت»

عَنّى مَالِیَهْ* هَلَكَ عَنّى   مَا حِسَابِیَهْ* يلَیْتَهَا کَانَتِ ا لْقَاضِیَةَ* مَآ أَغْنَى

 206«.سُلْطنِیَهْ

گويد: اى کاش! نامه عملم را به دستم نداده بودند. اى  پس مى

بودم که حسابم به کجا کشیده است. و اين براى آن کاش! نفهمیده 

بیند در آن نامه رسوايیهاست. و اى کاش! که اين حالت  گويد که مى

مرا مرگى بود قطع کننده کار من. و اى کاش! آن مرگ که ما را در 

بعد از وى حیاتى نخواهد  که دنیا بود، مرگى بود حكم کننده به آن

از روى حسرت گويد:  تمى. آنگاهبود. و اى کاش! بمردمى تا برس

 به فرياد مال من

______________________________ 
 .21و  20، 19حاقّه:  -(،1)

                                                 
 .. 29 -25حاّقه:  -(4)  206
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 .21و  20، 19حاقّه:  -(2)

 .21و  20، 19حاقّه:  -(3)

 .. 29 -25حاقّه:  -(4)

 137معاد، ص: 

اى هم  رفت. عدّه من نرسید و به کار من نخورد. ملك و قوّه از دستم

 دهند: هستند که نامه عملشان را از عقب و پشت سر به آنها مى

  ى* فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا* وَيَصْلَى وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ کِتبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ»

 207«.سَعِیرًا

بندند و  را از عقب مى دو دستش که اين است: يكى در آن دو احتمال

 گردانند. دهند و سرش را بر مى نامه عمل را به دستش مى

کند که  اش فرو مى احتمال دوّم اين است که دست چپش را در سینه

گويند  گردانند و به او مى آيد و رويش را بر مى از پشتش بیرون مى

 208«.ا لْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا بِنَفْسِكَ  اقْرَأْ کِتبَكَ کَفَى» ات را بخوان: نامه

                                                 
 .. 12 -10انشقاق:  -(1)  207
 .. 14اسراء:  -(2)  208
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واى از غیبتها! تهمتها! دروغها! فحشها! آبروريزيهايى که بايد 

خودش بخواند. همچنین گناهان با ساير اعضا و جوارح را. صداى 

شود که واى! از اين کتابى که نمانده کوچك و  اش بلند مى ناله

را که  آنچه 209بزرگى مگر اين که آن را ثبت و ضبط کرده است،

بعضى هستند که  210بیند. انجام داده در جلوش حاضر و آماده مى

 کنند، نامه عملشان را که نگاه مى

______________________________ 
 .. 12 -10انشقاق:  -(1)

 .. 14اسراء:  -(2)

ا يوَيْلَتَنَا مَالِ هذَا ا لْكِتبِ لَايُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّ »... -(3)

 .. 49کهف:  «هَا وَوَجَدُواْمَاعمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا -أَحْصَل

ى وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ا لْقِیمَةِ  وَکُلَّ إِنْسنٍ أَ لْزَمْنهُ طئرهُ فِى عُنُقِهِ» -(4)

 .. 13اسراء:  «هُ مَنشُورًا -کِتبًا يَلْقَل

 138معاد، ص: 

                                                 
209  (3)-... «\i  ََصليَوي أَلَتَنا َماِل هذ ا -ا ا لأِكتِب اَليُ َغاِدُر َصِغريَةا َواَل َكِبريَةا ِإالَّ َأحأ  .. 49كهف:   E\«َها َوَوَجُدواأَماعِمُلواأ َحاِضراا َواَل َيظأِلُم رَبَُّك َأَحدا
210  (4)-\i « ِنُه طئرُه َِّف ُعُنِقه َم ا لأِقيَمِة ِكتباا يَ لأ  وَُكلَّ إِنأسٍن أَ لأَزمأ  .. 13اسراء:  E\«ُه َمنُشوراا -َقلى َوُُنأرُِج َلُه يَ وأ
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شود. چرك و خون از چشمهايشان جارى  از هم جدا مى مَفْصلهايشان

شود؛ چنانچه در روايت نبوى صلى اهلل علیه و آله است که ندا  مى

 رسد: مى

 «.بینى؟ اى در نامه عملت مى مگر آنچه نكرده»

سر را به زير « اش درست است نه پروردگارا! همه»کند:  عرض مى

 اندازد. مى

واحد تمام افعال و پندار عمرش را در دنیا به ياد در قیامت در آن 

بیند. عالم عجیبى است. حساب هر کس نزد  آورد. همه را مى مى

خودش روشن است. برخى معطّلى ايشان به اندازه چشم بر هم زدن 

است. ايشان صلحا هستند. بعضى هم هزار سال معطّلِ پس دادن 

نه، بلكه  حساب هستند، نه اين که حساب کردنش طول دارد

اسرع »خواهند در حیرت بماند و شكنجه ببیند وگرنه خداوند  مى

اى هم  است. بعضى به مقدار دوشیدن گوسفند و پاره«  الحاسبین

فاصله بین ظهر و عصر تا برسد به چهل سال و هزار سال تا پنجاه هزار 

 ماند. سال که در هر موقفى از پنجاه موقف قیامت، هزار سال مى

 »رگ براى شیعیان اهل بیت علیهم السالم بشارتى بز
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در جلد سوّم بحاراألنوار از  211«. و اياب الخلق الیكم و حسابهم علیكم

امالى مفید به سند متّصل از حضرت صادق روايت کرده، قال علیه 

 السالم:

______________________________ 
 مفاتیح الجنان/ زيارت جامعه کبیره .. -(1)

 139معاد، ص: 

سئلنا اللَّه ان  اذا کان يوم القیمة وکّلنا اللَّه بحساب شیعتنا فما کان للَّه»

يهبه لنا فهو لهم و ما کان لنا فهو لهم ثم قرء ابو عبداللَّه علیه السالم 

 212«.انّ الینا ايابهم ثمّ انّ علینا حسابهم

چون روز قیامت شود، خدا حساب شیعیان ما را به ما واگذار »

هر حقّى که راجع به خداوند است، ما از خداوند  کند، پس مى

شود و هر  خواهیم که به ما بخشد، پس آن حق به آنها بخشیده مى مى

پس اين «. بخشیم حقّى راجع به خود ماست، آن را هم به آنها مى

 آيه شريفه را قراءت فرمود:

                                                 
 .مفاتيح اْلنان/ زيارت جامعه كبريه . -(1)  211
 .. 19/ ح 264/ 7حباراألنوار:  -(1)  212
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جز اين نیست که به سوى ماست رجوع ايشان پس بر ماست حساب »

 «.ايشان

روايت ديگرى از آن « حساب يوم القیمة»و در کتاب مزبور، باب 

 -حضرت نقل کرده که پس از ذکر حقّ خدا و حقّ امام علیه السالم

 فرمايد: مى -که بخشیده شود

و ما کان فیما بینهم و بین الناس من المظالم اداه محمّد صلى اهلل »

 213«. علیه و آله عنهم

پس رسول  -بر عهده شیعیان باشد که -و امّا مظالم و حقّ مردم»

 «.خدا آن را به صاحب حق ادا فرموده است

خداوند ما را از امّت محمّد صلى اهلل علیه و آله و شیعیان اهل بیت 

 او قرار دهد و با آنها محشور فرمايد.

______________________________ 
 .. 19/ ح 264/ 7بحاراألنوار:  -(1)

 .48/ ح 274همان:  -(2)

 140معاد، ص: 

                                                 
 .48/ ح 274مهان:  -(2)  213
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بشارتى که براى شیعیان است اين است که خداى تعالى روز قیامت 

حساب هر قومى را به امامش واگذار خواهد کرد. به به! از آن 

عملى که حسابگر آن حجّةبن الحسن علیه السالم باشد. وقتى که 

را به زير  فرمايد، هر چند ما روسیاهیم و سر عملمان را نگاه مى

ايم لیكن دوست ايشانیم. امید است ما را شفاعت کنند. شكر  انداخته

خداى را که حساب ما با شخص کريمى است که پیش خدا منزلت 

 دارد.

  اقامه میزان در قیامت

214...«. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیمَةِ»
 

از جمله امورى که بايستى به آن  215...«.  وَا لْوَزْنُ يَوْمَئذٍ الْحَقُ»

 است:« میزان»اعتقاد داشت 

شود و کارهاى  میزان اعمال در روز قیامت بر پا مى«  والمیزان حق»

شود که آيا کارهاى خوبش بیشتر است يا  هر کس سنجیده مى

 کارهاى بدش.

                                                 
 .. 47انبياء:  -(1)  214
 .. 8اعراف:  -(2)  215
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از ضروريات مذهب است. کالم در اين است که حقیقت « میزان»اصل 

میزان و وزن چیست؟ علماى کالم هر يك بر طبق فهم و مذاق خود 

شود.  فرمايند: نامه اعمال، وزن مى اند؛ بعضى مى چیزهايى گفته

 شود. اند: صورتهاى جسمیه اعمال وزن مى بعضى گفته

رسد اين است  آنچه به نظر مىاينها هیچ کدام مدرك معتبرى ندارد، 

 که میزان، به معناى سنجش است، از خرد و بزرگ. چیزى فرو گذار

______________________________ 
 .. 47انبیاء:  -(1)

 .. 8اعراف:  -(2)

 141معاد، ص: 

گفته « میزان»دانیم؛ البتّه تا  گردد. حاال به چه کیفیّت است نمى نمى

قپان نرود. اينها براى کشیدن برنج و عدس شود نظر به ترازو و  مى

رود. ترازوى عدل الهى که براى سنجیدن نماز و روزه و  به کار مى

رود، جز اين است. اعمال خیر و شرّ را  انفاقهاى شما به کار مى

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأوْلئكَ هُمُ  »...سنجند تا کدام يك بچربد:  مى

که برترى براى اعمال خیرشان است  آنهايى 216«.الْمُفلِحُونَ

                                                 
 .. 9 -8اعراف:  -(1)  216
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رستگارند. بر عكس بدبختانى که جهت شرّ در ايشان غالب شده آنها 

  وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأوْلئكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم» زيانكارانند:

 اند. آنهايند که بر خودشان ظلم کرده و زيان رسانیده 217؛...«

در روز قیامت، اعمال نیك و شرّ هر  پس خالصه مطلب اين شد که

دانیم. بلى چیزى که  شود، حاال به چه جور؟ نمى کس سنجیده مى

هست حدودى در روايات رسیده که حدّاکثر و اعالى میزان است که 

شود و آن اعمال انبیا و  کارهاى نیك ديگران به آن سنجیده مى

 اوصیاست.

  على علیه السالم؛ میزان حق

 «. السالم على میزان االعمال»

«  علىّ بن ابى طالب»میزان عدل الهى که سر سوزنى انحراف ندارد 

است. نماز اوّلین و آخرين را بیاورند، میزانش نماز على است. از 

  الموازين هم»حضرت صادق علیه السالم مروى است که فرمود: 

______________________________ 
 .. 9 -8اعراف:  -(1)

 .9 -8اعراف:  -(.2)
                                                 

 .9 -8اعراف:  -(.2)  217
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 142معاد، ص: 

شود تا عبادات و افعال  موازينى که بر پا مى 218؛«األنبیاء و األوصیاء

 «.خلق سنجیده شود، انبیا و اوصیايند

آورند، آيا شبیه نماز على است يا نه؟  در فرداى قیامت نماز ما را مى

از آن از لحاظ صفات کمالیه آيا آنچه که در على بود، در ما چیزى 

هست يا نه؟! سخاوت شجاعت، غیرت و فتوّت، کرم، رحم، انصاف و 

 غیره آيا در ما هم هست؟

البتّه نه اين که مطابق على باشد، آن که محال است نه، بلكه رو به 

جهت مخالف نباشد. اى مردم! شبیه معاويه نشويد و از میزان حق 

را  منصرف نشويد. اگر دست به حرام دراز کردى، مال مردم

که ملك و هديه  -اى که فدك زهرا را خوردى، در راه عمر رفته

 غصب کرد و سپس عثمان آن را تقديم مروان کرد. -مسلّم بود

 ايم؟ از راستى چه بد ديده

رود، چه  آنكه متديّن است و جز راه راست میزان حق نمى

روند. اين زنهاى  محرومیّتى دارد از آنهايى که از طرق نامشروع مى

ها و زنهاى عريان چه کمى دارند؟ خیال نكنید  حجاب از آن رقّاصه با
                                                 

 .. 21374/ ح 443/ 10ميزان اْلكمه:  -(1)  218
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برند. اگر خوشى است براى اهل  آنها از زندگى لذّت بیشترى مى

کند؛ لذّت  ايمان است. اگر مرض است که در اين جهت فرق نمى

نكاح هم که مشترك است؛ شهوات دنیا هم که دوامى ندارد بلكه آن 

 کشد. ، چه محرومیّتهايى که مىشخصى که پايبند مذهب نیست

______________________________ 
 .. 21374/ ح 443/ 10میزان الحكمه:  -(1)

 143معاد، ص: 

افتد  براى نمونه عرض کنم مثلًا در سینما چشمش به زن زيبايى مى

کند لیكن  ربايد. گاهى عشق آتشینى به او پیدا مى که دلش را مى

اگر عشقش را دنبال کند، با چه  شود. مگر هر چه خواست مى

شود. چه بسا زن شوهر داشته  زحماتى و بدبختیهايى که مواجه مى

کند؟ يا آنهايى که شرب خمر  باشد آن وقت چه خاکى بر سر مى

داشته باشد. مرتكب قتل  کنند؛ چه نزاعهايى که ممكن است در پى مى

ساعتى نفس گردد. سالها زندان و محرومیّت بكشد که خواسته است 

 خوش باشد و هكذا و هكذا.

کند،  کند و از حرام پرهیز مى آن کاسبى که حالل و حرام مى

داند که خداى تعالى ضامن رزقش هست. در معامله تقلب  مى

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  233 

پرستد؛ امّا آن بدبختى که پايبند میزان حق  کند. مشترى را نمى نمى

ر کند. هزار کلك جو گويد. رقّاصى مى و حقیقت نیست، تملّق مى

کنیم  کند که کالهى سر طرف بگذارد. هر طرفش را که حساب مى مى

بینیم در جهات مادّى اگر بسنجیم آنهايى که از میزان حق دورند،  مى

هیچ گونه مزيّت و برترى بر ديگران ندارند بلكه اگر راحتى است، 

 219«.أوْلَئكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ »...براى اهل ايمان است: 

خالصه عرض ما اين شد آنهايى که پايبند میزان حقّند در همین دنیا 

 اند بلكه اگر نفعى هم باشد، مال آنهاست. ضررى نكرده

 هايى که از میزان حق منحرفند. ضررشان در برعكس آن بیچاره

______________________________ 
 .. 82انعام:  -(1)

 144معاد، ص: 

آخرت که مسلّم است لیكن نفعشان در همین دنیا مشكوك بلكه جز 

ضرر هیچ ندارند. صورتش ده تومان کالهبردارى است؛ امّا يك صد 

برابر آن را بايد خرج دکتر و دوا بكند. پس اى کسانى که طالب 

راحتى هستید! هیچ وقت از میزان حق منصرف نشويد. آيا از راستى 

                                                 
 .. 82انعام:  -(1)  219
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يد؟! در يك معامله اگر دروغ نگفتى ا و درستى گاهى ضررى ديده

حتماً ضرر کردى؟! اين طور که نیست، پس چرا دست از راستى و 

درستى برداريم؟ بیايید متعهّد شويم که هرگز از میزان حق کج 

 نشويم، راه على علیه السالم، میزان حق، امیرالمؤمنین است.

  رسیدگى به حساب مردم

 220«.الْقِیمَةِ وَزْنًا فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ »...

 از لحاظ حساب در روز جزا خلق بر چهار گروهند:

شوند. ايشان  اى بدون حساب وارد بهشت مى عدّه طايفه اوّل:

دوستان اهل بیتند که حرامى از آنها سر نزده يا اين که با توبه از دنیا 

 اند. رفته

شوند که  بر عكس ايشانند، بدون حساب وارد جهنّم مى طايفه دوّم:

کسانى که  «فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ ا لْقِیمَةِ وَزْنًا» فرمايد: در قرآن مى

ايمان از دنیا بروند، حسابى ندارند. عملشان ارزشى ندارد؛ چون  بى

 ايمانند. بى

 کسانى هستند که کارهايشان حساب دارد و در طايفه سوّم:

                                                 
 .. 105كهف:   -(1)  220
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______________________________ 
 .. 105کهف:  -(1)

 145معاد، ص: 

شوند؛ امّا عاقبت چون حسناتشان غالب است،  موقف قیامت معطّل مى

اهل نجاتند و معطّلى در حساب به مقدار گناه است؛ چنانچه رسول 

براى گناه، شخص »خدا صلى اهلل علیه و آله به ابن مسعود فرمود: 

البتّه در  221«.شود )هر چند بهشتى است( يك صد سال معطّل مى

روايت ذکر نشده که چه قسم گناهى است تا اين که مؤمنین از جمیع 

 پرهیز کنند و از معطّلى حساب، بترسند. 222 گناهان

کسانى هستند که سیّئات آنها بیشتر از حسناتشان باشد  طايفه چهارم:

پس اگر شفاعت و فضل الهى به آنها برسد اهل نجات و به بهشت 

كوم به عذاب و در آتش جاى آنهاست تا خواهند رفت و الّا مح

هنگامى که از گناهان پاك شوند، آنگاه نجات خواهند يافت و آنها را 

برند. کسى که يك ذرّه ايمان داشته باشد، در جهنّم  به بهشت مى

 نخواهد ماند و باقى نماند در آتش مگر کافر و معاند.

                                                 
 .( .19/ ح 272/ 2ان املرء ليحبس على ذنب واحد مأة عام) اصول كاَّف:  -(1)  221
 .به قلم آية اللَّه دستغيب شرح داده شده است .« كبريه گناهان» در كتاب -(2)  222
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ند زياد و يعنى اجر باقى نخواهد داشت و کردارهاى نیك او هر چ

بزرگ باشد، او را به بهشت نخواهد برد؛ زيرا شرط دخول در بهشت 

اعتقاد به خدا و آيات اوست. کسى که خدا را باور ندارد، چگونه 

بیند و در ضمن حديث اعرابى و سوسمار که در جلد  بهشت را مى

هر کس »دهم بحار است، رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

شوم زاد تقواى  اعرابى را فراهم کند، من ضامن مىزاد و توشه سفر 

 او را.

______________________________ 
/ 2)اصول کافى:   ان المرء لیحبس على ذنب واحد مأة عام -(1)

 ( ..19/ ح 272

به قلم آية اللَّه دستغیب شرح داده « کبیره گناهان»در کتاب  -(2)

 شده است ..

 146معاد، ص: 

ال اله   د: يا رسول اللَّه! زاد تقوا چیست؟ فرمود: گفتنسلمان عرض کر

هنگام مرگ که اگر آن را بگويى، مرا خواهى ديد و الّا مرا   الّا اللَّه

ناگفته نماند که مراد از گفتن کلمه توحید با ايمان  223«.نخواهى ديد

                                                 
 .. 72/ 43حباراألنوار:  -(1)  223
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و اعتقاد مردن است، پس اگر در حال سكرات باشد و زبان عاجز 

رکت دهد، همان اعتقاد قلبى او کفايت است و چون باشد و نتواند ح

 او را در آن حال تلقین کنند، بايد به قلب بگذراند.

 احباط و تكفیر

وَالَّذِينَ کَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْملَهُمْ* ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ »

ذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصلِحتِ وَءَامَنُواْ بِمَا وَالَّ» 224«.اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْملَهُمْ

مُحَمَّدٍ وَهُوَ ا لْحَقُّ مِن رَّبّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ سَیَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ   نُزّلَ عَلَى

 225«.بَالَهُمْ

طورى که بشود ساده ذکر کرد تا همه بفهمند اين است که اگر کسى 

ز اوّل عمر تا آخر، کار نیك از او سر ايمان از دنیا برود، هر چند ا بى

 اى ندارد. زده باشد، فايده

ايمان مردن، کارهاى  ؛ يعنى باطل کردن و از بین بردن. بى«احباط»

کند. اگر کسى بگويد مگر نه اين است که قرآن  نیك را ضايع مى

  اگر کسى 226؛«فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا يَرَهُ» فرمايد: مى

                                                 
 .9 -8حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  -(.2)  224
 2حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  -(3)  225
 .. 7زلزال:  -(4)  226
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______________________________ 
 .. 72/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 .9 -8محمّد صلى اهلل علیه و آله:  -(.2)

 2محمّد صلى اهلل علیه و آله:  -(3)

 .. 7زلزال:  -(4)

 147معاد، ص: 

 بیند. اى نیكى کرد پاداشش را مى هموزن ذرّه

جواب اين است که اين شخصى که کافر مرده، به دست خودش 

عملش را از بین برده؛ چون با کفر به خدا محال است اجر باقى و 

رفتن به بهشت. خداى تعالى هم در همین دنیا تالفى نیكیهايش را 

کند؛ چنانچه در اوّل بحث گفتیم که ممكن است آسان جان دهد،  مى

خوب شود، ضرر مادّى به او نرسد و  يا مريض نشود، يا اگر شد، زود

 غیره.

وَالَّذِينَ کَذَّبُواْ بَايتِنَا وَلِقَآءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ » نصّ قرآن مجید است که:

هر کس کافر از دنیا برود  227؛«أَعْملُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ

                                                 
 .. 147اعراف:  -(1)  227
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حباط در آيات کردارش را ضايع کرده است. و آنچه ذکر شد از ا

به شرك و کفر است، امّا گناهان ديگر چطور  متعدّد قرآن راجع

کنند؟! بلى نسبت به بعضى از  است؟ آيا آنها هم اعمال را ضايع مى

فرمايد  مانند عاق والدين که مى 228داريم؛ گناهان، آيات به خصوصى

خواهى بكن که از  هر چه مى 229يا عاق! اعمل ما شئت؛»رسد:  ندا مى

، اگر آه مادر پشت سر کسى باشد، کوه، کوه «يرفته نیستتو پذ

ايمانى  سبب بى تهمت ازگناهان هم مثل زند. بعضى مى را آتش عملش

گردد و همچنین حسد اگر بروز کند و به آزار رسانیدن ديگران  مى

 چنانچه گذشت. 230«يأکل االيمان کما تأکل النار الحطب»برسد که: 

______________________________ 
 .. 147اعراف:  -(1)

 .27 -23اسراء:  -(2)

 .. 82/ ح 80/ 74بحاراألنوار:  -(3)

 .. 3938/ ح 426/ 2میزان الحكمه:  -(4)

 148معاد، ص: 

                                                 
 .27 -23اسراء:  -(2)  228
 .. 82/ ح 80/ 74حباراألنوار:  -(3)  229
 .. 3938/ ح 426/ 2ميزان اْلكمه:  -(4)  230
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به معناى پوشانیدن و محو کردن اثر گناهى است  231 از کفّاره« تكفیر»

ايمان کردن، اثر کفر سابق که واقع شده است. شكّى نیست که قبول 

ايمان بود و آخر عمر با  کند، پس اگر کسى از اوّل عمر بى را محو مى

ايمان شد و از دنیا رفت، يقیناً اهل نجات است و امّا اثر گناهانى که 

واقع شده پس محو کننده قطعى آنها توبه جامع شرايط است؛ 

فَأُولَئكَ يُبَدّلُ  »...چنانچه درباره اهل توبه در قرآن مجید فرموده: 

خداوند گناهان و زشتیهاى آنها را » 232؛...«  اللَّهُ سَیَاتِهِمْ حَسَنتٍ

و امّا غیر از توبه صادقه از «. فرمايد تبديل به حسنات و خوبیها مى

حسنات ديگر، آيا محو کننده و پاك کننده گناهانى است که واقع 

  حَسَنتِ يُذْهِبْنَ السَّیَاتِإِنَّ الْ »...شده يا نه، پس ظاهراً آيه شريفه 

آن است که فى الجمله بجا آوردن حسنات، پاك کننده  233؛...«

سیّئات است؛ ولى تعیین آنها؛ يعنى کدام حسنات است که اين اثر را 

اى از حسنات ذکر شده که پاك  دارد، پس در بسیارى از روايات پاره

م بحار که: کننده است؛ مانند اين که روايت شده در جلد پانزده

شخصى نزد خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله آمد و عرض کرد گناه »

  من بزرگ است: )گناهش اين بود که در جاهلیّت دخترش را زنده به

                                                 
231  (1)-... «\i  رأنَا َعنأُهمأ َسَياِتِِمأ  .. 65مائده: ...«  E\ َلَكفَّ
 .70رقان: ف -(2)  232
 .. 114هود:  -(3)  233
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______________________________ 
 .. 65مائده: ...«   لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَیَاتِهِمْ »... -(1)

 .70فرقان:  -(2)

 .. 114 هود: -(3)

 149معاد، ص: 

گور کرده بود( عرض کرد: عملى يادم بدهید تا خداى تعالى مرا 

 بیامرزد. فرمود مادر دارى؟

شود نیكى به مادر بزرگترين عالج اين گناه  عرض کرد: نه )معلوم مى

 باشد(. و نظاير آن مى

 فرمود: خاله دارى؟ گفت: آرى.

اش به مادرت،  ات نیكى کن )تا به واسطه عالقه فرمود برو به خاله

 نیكى به مادر هم شده باشد(.

؛ چون «234؛ يعنى اگر مادرش بود، بهتر بود لو کان امه بعد فرمود:

نیكى کردن به مادر، اثرش در پاك شدن از چنین گناهى يقیناً بیشتر 

 است.

                                                 
 ..82/ 74حباراألنوار:  -(1)  234
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  پرسشهاى قیامت

ذکر شده که: از انبیا و امّت سؤال کرده در چندين جاى قرآن مجید 

پرسند که شما را براى دعوت خلق  از پیغمبران مى 235شود. مى

 فرستاديم آيا به مردم رسانديد؟

 کنند: پروردگارا! تو شاهدى که ما مسامحه نكرديم. عرض مى

 رسد شاهد شما کیست؟ ندا مى

علیه و  همه گويند: شاهد ما خاتم ما است؛ يعنى محمّد صلى اهلل

پرسند: آيا تو گفتى که من و  و همچنین از عیسى بن مريم مى 236آله.

 مادرم را

______________________________ 
 ..82/ 74بحاراألنوار:  -(1)

 .. 6اعراف:  «فَلَنَسَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَلَنَسَلَنَّ ا لْمُرْسَلِینَ» -(2)

نكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَکَذَالِكَ جَعَلْ» -(3)

 .. 143بقره:  ...«عَلَیْكُمْ شَهِیدًا  وَيَكُونَ الرَّسُولُ

                                                 
235  (2)-\i « َفَ َلَنَسَلنَّ الَِّذيَن أُرأِسَل ِإلَيأِهمأ َولََنَسَلنَّ ا لأُمرأَسِلني»\E  :6اعراف .. 
236  (3)-\i « ةا َوَسطاا لَّتُكونُواأ ُشَهَدآَء َعَلى النَّاِس َوَيُكو ا  َن الرَُّسولُ وََكَذاِلَك َجَعلأنُكمأ أُمَّ  .. 143بقره:  E\...«َعَليأُكمأ َشِهيدا
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 150معاد، ص: 

لرزد و  بپرستید که يكدفعه عیسى در مقابل عظمت پروردگار مى

کند: پروردگارا! اگر من چنین حرفى زده بودم تو  عرض مى

دانستى، من گفتم بنده خدايم و خداى من و خودتان را  مى

شود که آيا پیغمبرتان به شما  از امّتها هم سؤال کرده مى 237بپرستید.

 قضاياى امروز را خبر نداد؟

ويند: آرى. ديگر از موارد سؤال، پرسش از نعمتهاى پروردگار همه گ

آيا بر نعمت، شكر کرده  238است که با آن چگونه رفتار شده است؟

 است يا نه بلكه کفران نموده است.

درباره سؤال از نعمت، روايات مختلف است. آنچه جمع بین روايات 

عمت است اين است که نعمت، مرتبه دارد. مهمترين مراتب آن ن

واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و آله است بلكه نعیم مطلق، واليت 

 است.

  شما عامّه راجع به»امام علیه السالم به قتاده فرمود: 

 «ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَبذٍ عَنِ النَّعِیمِ»

                                                 
237  (1)-\i « ِِمن ُدوِن اللَّه ِ ُذوىِن َوأُّمَى ِإَّلنيأ مَيَ َءأَنَت قُ لأَت لِلنَّاِس اَّتَِّ  .. 116مائده: ...«  E\ َوِإذأ َقاَل اللَُّه يِعيَسى ابأَن َمرأ
238  (2)-\i « َِمئٍذ َعِن النَّع  .. 8تكاثر:  E\«يمِ ُُثَّ لَُتَسُلنَّ يَ وأ
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 گويید؟ چه مى

 شود. عرض کرد: درباره آب و نان و غیره سؤال کرده مى

امام فرمود: خدا کريمتر است که از اينها سؤال کند )اگر شما کسى 

را برخوان غذاى خود بخوانید، بعداً از او درباره خوراکیهاى آن 

 کنید؟!(. بازخواست مى

______________________________ 
ونِى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يعِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُ» -(1)

 .. 116مائده: ...«   وَأُمّىَ إِلهَیْنِ مِن دُونِ اللَّهِ

 .. 8تكاثر:  «ثُمَّ لَتُسَلُنَّ يَوْمَئذٍ عَنِ النَّعِیمِ» -(2)

 151معاد، ص: 

 عرض کرد: مراد از نعیم چیست؟

حضرت فرمود: نعمت واليت ما آل محمّد صلى اهلل علیه و آله 

 «.است

ل محمّد صلى اهلل علیه و آله چه کرديد؟ شما با آ»شود:  پرسیده مى

 «.چقدر محبّت و تبعیّت از ايشان داشتید؟
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پرسند: چرا با اين نعمت دشمنى کرديد؟ از خوراك  از دشمنان مى

شود مگر اين که شخصى اسراف يا تبذير کرده باشد،  سؤال کرده نمى

يا از حرام کسب کرده باشد، يا در حرام صرف کرده باشد آن وقت 

 شود. اين جهت مورد سؤال واقع مى از

شود که چرا چنین کردى؟ از  از هر حرام و گناهى هم سؤال کرده مى

شود؛ يكى از نعمتها  بعضى نعمتها هم هست که به خصوصه پرسیده مى

گذارند کسى قدم از  است؛ چنانچه در روايات داريم که نمى« عمر»

« عمرش»بدهد: از قدم بردارد مگر اين که جواب اين چهار نعمت را 

که به چه چیزهايى « اش جوانى»که در چه آن را گذرانیده؟ از 

که از کجا به دست آورده و در « مالش»خودش را مبتال کرد و از 

واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و »کجا صرف کرد؟ و همچنین از 

شود. آن  آن جا خوب اجرا مى« اى؟ از کجا آورده»قانون  239«.آله

 اى؟ حتّى اگر انفاق به ريا کرده باشد، مورد صرف کردهوقت در کجا 

______________________________ 
عن عمره فیما افناه و شبابه فیما اباله و عن ماله مما اکتسبه و  -(1)

 ( ..1/ ح 258/ 7)بحاراألنوار:   فیما انفقه

 152معاد، ص: 
                                                 

 .( .1/ ح 258/ 7عن عمره فيما افناه و شبابه فيما ابًله و عن ماله مما اكتسبه و فيما انفقه) حباراألنوار:  -(1)  239
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 گیرد. مؤاخذه قرار مى

  پرسش از عبادات

 240«.وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونَ»

اول ما »شود، نماز است؛  اوّلین چیزى که مورد سؤال واقع مى

آيا نمازهاى واجب را در وقتش ادا  241«.يحاسب به العبد الصالة

کرده است يا نه؟ احكام اين امر بزرگ را که عمود دين و امانت الهیّه 

اير عبادات پرسیده بود، درست انجام داده است يا نه. سپس از س

 شود. مى

  پرسش از مظالم و حقّ الناس

گناه بر سه قسم است؛ »فرمايد:  در نهج البالغه امیرالمؤمنین مى

گناهى که آمرزيده شده و گناهى که براى صاحبش امید آمرزش 

 است و گناهى که بخشیده شدنى نیست.

شده  امّا گناهى که بخشیده شدنى است آن است که در دنیا تالفى

باشد؛ يعنى حد بر آن جارى گرديده است. خدا کريمتر از آن است 

 که براى يك گناه، دو مرتبه عقوبت بفرمايد.

                                                 
 .. 24صافّات:  -(1)  240
 .( .33/ ح 267/ 7فان قبلت قبل ما سواها) حباراألنوار:  -(2)  241
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قسم دوّم گناهى است که امید بخشش است، گناهى است که در دنیا 

 تالفى نشده لیكن صاحبش توبه کرده است.

______________________________ 
 .. 24صافّات:  -(1)

 ( ..33/ ح 267/ 7)بحاراألنوار:  فان قبلت قبل ما سواها -(2)

 153معاد، ص: 

قسم سوّم گناهى که آمرزيده شدنى نیست. مظالم عباد بر يكديگر 

اگر پر  242«.است. اينها حقّ الناس است که خداوند نخواهد گذشت

کاهى را از کسى به ظلم گرفته باشد، خداوند تالفى خواهد فرمود؛ 

تفسیر به عقبه حقّ الناس شده، به  243در آيه قرآن،« مرصاد»چنانچه 

درستى که پروردگارت در کمین است که حقّ هر کس را به او رد 

 کند.

را که از « ابو سلیمان دارانى»محدّث قمى در منازل اآلخره حكايت 

کند  ها زياد گرديده، نقل مى زهّاد و عبّاد است و ذکر او در تذکره

 که:

                                                 
 .. 454/ 3مستدرك سفينة البحار:  -(1)  242
243  (2)-\i « ِِإنَّ رَبََّك لَِبالأِمرأَصاد»\E  :14فجر .. 
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بعد از مرگش او را در خواب ديدند. از او احوال پرسیدند که »

اى؟ گفت: يك سال است در يك عقبه معطّلم. روزى بار کاهى  چگونه

شد، من تكّه چوبى از آن کندم که خالل کنم، يك سال  وارد شهر مى

است که مورد عتابم که چرا بدون اذن صاحبش در مال مردم تصرّف 

مگو اين که ارزشى ندارد،  244؟.«ودکردى؟ آيا صاحبش راضى ب

 درست است لیكن مال که هست.

ملك مردم است. بعضى هستند که در رودرواسى مال يكديگر را 

  آورند، اين اخذ به حیاست که گیرند و چیزى به دست مى مى

______________________________ 
 .. 454/ 3مستدرك سفینة البحار:  -(1)

 .. 14فجر:  «بِالْمِرْصَادِإِنَّ رَبَّكَ لَ» -(2)

 .. 222 -221منازل اآلخرة و المطالب الفاخره:  -(3)

 154معاد، ص: 

حرام است. کارى کنید که وقتى از « المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصباً»

اى  رويد، بارى بر دوش شما نباشد. اگر هم تاکنون مسامحه دنیا مى

                                                 
 .. 222 -221منازل اآلخرة و املطالب الفاخره:  -(3)  244
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م نسبت به اشخاص فرق بوده، از صاحبانش حلّیّت بطلبید. عقبه مظال

 اند. کند. برخى هستند که هزار سال در اين موقف معطّل مى

  اخذ حقوق

خداى تعالى نسبت به بندگان دو قسم معامله دارد؛ يكى به عدل، 

ديگرى به فضل. در معامله به عدل، هر کس حقّ ديگرى بر عهده 

اوست، بايد به همان مقدار از حسناتش بگیرند و به صاحب حق 

پردازند؛ مثلًا غیبت کسى را کرده، به کسى تهمت زده، خدا داند ب

چقدر از حسنات و عباداتش بايد بردارند و به آن شخص که غیبتش 

را کرده يا تهمتش زده، بدهند. و اگر مفلس است و حسناتى ندارد، 

به همان اندازه از وزر و گناهان آن شخص بايستى بردارند؛ چنانچه 

 طلب تصريح شده است.در روايات به اين م

، حديثى طوالنى درباره حساب خاليق 79در روضه کافى، حديث 

در قیامت و گرفتن حقوق و مظالم از حضرت علىّ بن الحسین علیه 

 فرمايد: گويد خداوند مى السالم نقل نموده تا اين که مى

منم خدايى که شايسته پرستش جز من نیست. حاکم و دادگسترى »

ويد. میان شما به داد و عدالت خود قضاوت کنم. هستم که خالف نگ
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امروز در بَر من به کسى ستم نرود، امروز از نیرومند، داد ناتوان 

 بستانم و از بدهكار، حقّ بستانكار بگیرم و با حسنات و

 155معاد، ص: 

سیّئات، تقاص بدهكاريها را بنمايم ... امروز است که هیچ ستمكارى 

اى از کسى به گردن او  نگذرد که مظلمه از اين گردنه در برابرم

باشد. اى خاليق! به هم بچسبید و هر حقّى به گردن کسى داريد که 

در دنیا به ستم از شما بازگرفته، از او بخواهید و من خود گواه شما 

 «.هستم بر علیه او

 در آخر حديث است که يك مرد قرشى به آن حضرت گفت:

ؤمنى حقّى به گردن کافرى دارد، از اى پسر پیغمبر! هر گاه مرد م»

 آن کافر که اهل دوزخ است در برابر آن چه بستاند؟

امام علیه السالم فرمود: از گناهان آن مرد مسلمان به اندازه حقّى 

شود و آن کافر به اندازه آنها به  که به گردن آن کافر دارد، کم مى

 شود. همراه عذاب کفر خود، عذاب مى

: هر گاه مسلمانى به گردن مسلمانى حقّى دارد، آن مرد قرشى گفت

 چگونه حقّش از آن مسلمان دريافت شود؟
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امام علیه السالم فرمود: براى آن مسلمان بستانكار از حسنات 

 مسلمان بدهكار ظالم بگیرند و بر حسنات آن ستم کشیده بیفزايند.

 پس آن مرد قرشى گفت: اگر آن ظالم حسناتى نداشته باشد؟

امام علیه السالم فرمود: از گناهان آن مظلوم بستانكار بگیرند و به 

ناگفته نماند هرگاه کافرى بر  245«.گناهان ظالم بدهكار بیفزايند

  مسلمانى حقّى داشته باشد؛ چون

______________________________ 
 .. 79/ ح 92 -89/ 8روضه کافى:  -(1)

 156معاد، ص: 

کافر قابلیّت حسنات مسلمان را ندارد، پس مقتضاى عدل آن است که 

به مقدار حقّش از عذابش تخفیف داده شود و براى دانستن اين 

مطلب به داستان مرد عابدى که پنج قران به يك نفر يهودى بدهكار 

در لئالى األخبار،  246بود و در اين کتاب نقل گرديد، مراجعه شود.

 لسالم مروى است که فرمود:از حضرت سجّاد علیه ا

                                                 
 .. 79/ ح 92 -89/ 8روضه كاَّف:  -(1)  245
 .. 53 -50صفحه  -(1)  246
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کنند که همه او را  گیرند و بلند مى اى را مى روز قیامت دست بنده»

شود: هر کس بر اين شخص حقّى دارد بايد از او  ببینند و گفته مى

تر بر اهل محشر از اين که ببینند کسى را  بگیرد و نیست چیزى سخت

اين که چیزى بر  که ايشان را بشناسد و آشنايى داشته باشد، از ترس

 «.آنها ادّعا کند

نمايد که  در همین کتاب از پیغمبر خدا صلى اهلل علیه و آله نقل مى

دانى مفلس کیست؟ گفتند: در بین ما  آيا مى»به اصحاب فرمود: 

 کسى است که وجه نقد و اثاثیه و دارايى، هیچ ندارد.

فلس از خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: جز اين نیست که م رسول

که در قیامت بیايد با نماز و روزه و زکات و حج  امّت من کسى است

بجا آورده در حالى که به کسى فحش داده و سب کرده و مال 

را زده است،  و ديگرى شخصى را هدر داده ديگرى را خورده و خون

شود و چون حسناتش تمام  پس از حسناتش به اين و آن داده مى

شود و به او  ، از گناهان بستانكار گرفته مىشود و هنوز بدهكار باشد

 «.گردد انداخته مى

______________________________ 
 .. 53 -50صفحه  -(1)
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 157معاد، ص: 

  معامله خداوند با مردم به فضل و کرم خويش

اگر کسى مشمول عنايت پروردگار شود، در صورتى که مظالم بر 

شود، بعضى هستند  ه معطّل مىعهده او باشد، در موقف حقّ الناس ک

شوند، خداى تعالى به فضل و کرمش قصرى از  که غرق عرق مى

اى کسانى که به »رسد:  کند. ندا مى قصرهاى بهشتى را نمايان مى

خواهید در عوض به اين  گردن فالن بنده من حق داريد! اگر مى

 «.قصر برسید، او را رها کنید و حاللش نمايید

بست و بند دارد، همه جا کارش درست است.  بلى کسى که با خدا

تواند؟ اين است که امام زين العابدين  اگر خدا اصالح نكند، کى مى

و من ايدى الخصماء غداً من »کند که:  علیه السالم ناله مى

حاال بايد دعا کنید که پروردگارا! به فضلت با ما  247«.يخلصنى؟

 !«. بعدلك يا کريم الهى عاملنا بفضلك و ال تعاملنا»رفتار نما: 

و »هايى در اين زمینه دارد:  در دعاى ابو حمزه چند جا حضرت ناله

ام به  ؛ خدايا چشم انداخته فضلك رجائى -الى معروفك اديم نظرى

 «.فضل و کرم تو

                                                 
 .166/ 1اقبال األعمال:  -(1)  247
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 حوض کوثر

 248«.إِنَّآ أَعْطَیْنكَ ا لْكَوْثَرَ»

 از امورى که مسلّم است و در قرآن مجید به آن تصريح شده و

______________________________ 
 .166/ 1اقبال األعمال:  -(1)

 .. 1کوثر:  -(2)

 158معاد، ص: 

است؛ خیر « حوض کوثر»روايات عامّه و خاصّه هم بر طبق آن داريم 

رحمت کثیرى که خداى تعالى به محمّد صلى اهلل علیه و آله م

 فرموده است.

از صنعاء تا بصره است  -چنانچه قبلًا هم اشاره شد -طول اين حوض

باشد که به دست  و به عدد ستارگان آسمان در اطرافش جام مى

شود. جامها مختلف است؛  حورالعین پر شده و به مؤمن داده مى

 بعضى، از نقره بهشتى و برخى، از بلور است.

                                                 
 .. 1كوثر:   -(2)  248
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يات اين است که اين حوض سه قسمت ظاهر بعضى )از آيات و( روا

وَأَنْهرٌ مّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهرٌ مّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لّلشرِبِینَ  »...است: 

از شراب بهشتى و شیر و عسل  249...«.  وَأَنْهرٌ مّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى

 باشد. مى

حمّد صلى اند که قدر مسلّم آن است که حوض م بعضى هم فرموده

تر است. به به! از  تر، از برف خنك اهلل علیه و آله از عسل شیرين

چنین حوضى که شرابش گوارا است! هرگز پس از آن تشنگى 

شیخ شوشترى در خصائص و ديگران هم در کتابهاى  250آيد. نمى

اش با محمّد صلى اهلل  حوض کوثر، سقّايى»اند که:  خود ذکر کرده

السالم است و هر مؤمنى از آن خواهد علیه و آله و على علیه 

 «.چشید

ها يك خصوصیّت ديگرى به حوض کوثر دارند که حضرت  امّا حسینى

  و انّ الكوثر الشدّ فرحاً لباك»فرمايد:  صادق علیه السالم مى

______________________________ 
 .. 15محمّد صلى اهلل علیه و آله:  -(1)

                                                 
 .. 15حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  -(1)  249
 .خر دعاى ندبه( .و اسقنامن حوض جّده صلى اهلل عليه و آله بكاسه و بيده ريّاا رويّاا هنيئاا سائغاا ال ظمأ بعده يا ارحم الراَحني) مفاتيح اْلنان/ آ -(2)  250

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  256 

ى اهلل علیه و آله بكاسه و بیده ريّاً و اسقنامن حوض جدّه صل -(2)

)مفاتیح الجنان/ آخر   رويّاً هنیئاً سائغاً ال ظمأ بعده يا ارحم الراحمین

 دعاى ندبه( ..

 159معاد، ص: 

رسند،  ديگران وقتى که به حوض کوثر مى«.  الحسین علیه السالم

گريه کننده بر حسین وقتى که به »فرمايد:  شوند، امام مى شاد مى

 «.شود آيد، حوض کوثر شاد مى ض کوثر مىحو

براى دانستن تفصیل بیشترى از حوض کوثر به اوّل کتاب محرّم وقايع 

 االيّام خیابانى مراجعه شود.

خداى تعالى اطراف اين »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

شاخه و  360حوض، هزار هزار درخت خلق فرموده که هر درختى 

خیزد که از ديگرى شنیده  اى بر مى برگ دارد و از هر برگى، نغمه

خواهید، سر حوض کوثر، به  انگیز مى شود. آواز خوش و طرب نمى

داهاى خوش روحانى را بشنود، به شرطى که گوشى که بايد چنین ص

 251«.لهو و لعب و موسیقى اين جا آشنا نكنید

  ظهور عظمت محمّد و آل محمّد علیهم السالم
                                                 

 ./) با اندك اختًلف( .26/ 8حباراألنوار:  -(1)  251
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 «.صاحب لواء الحمد و المقام المحمود»

از مواقف قیامت، موقفى است که عظمت شأن و جاللت قدر محمّد 

 شود. صلى اهلل علیه و آله و سلم، ظاهر مى

ارت است از بیرقى از نور که هزار سال راه طول آن است و عب« لواء»

فرمايد: هر  داراى سه شقه يعنى تكّه و پرده است که در روايت مى

اعظم من الشمس و »شقّه آن بین شرق و غرب است و در روايت ديگر 

 و«  بسم اللَّه الرحمن الرحیم»است. بر يكى « القمر

______________________________ 
 / )با اندك اختالف( ..26/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 160معاد، ص: 

ال اله الّا اللَّه محمّد »و بر سوّمى «  الحمدللَّه ربّ العالمین»بر دوّمى 

جمیع انبیا و صلحا و مؤمنین، زير  252نقش بسته است.«  رسول اللَّه

 گیرند. اين بیرقى که علمدار آن امیرالمؤمنین است، قرار مى

عبارت است از منبرى که خاصّ رسول «  قرب الیه الوسیله و» وسیله:

اى تا پلّه ديگر، زبرجد و زمرّد،  اللَّه است، داراى هزار پلّه و هر پلّه

ياقوت و طالست، البتّه از جواهرات بهشتى، درجه آخر که باالى آن 
                                                 

 .. 2 -1/ 8حباراألنوار:  -(1)  252
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اى نیست، مختص خاتم االنبیاء است. درجه بعدى، وصىّ  هیچ درجه

طالب علیه السالم و پلّه بعدى ابراهیم خلیل  ن ابىبال فصلش علىّ ب

 الرحمن و بعد، هر يك از انبیا و اوصیا بر طبق درجاتشان.

پیغمبر اکرم بر روى چنین منبرى شروع به مدح «: مقام محمود»

فرمايد؛ چنان مدحى کند که از اوّلین تا آخرين، کسى  پروردگار مى

ايش از مالئكه و انبیا و اين طور مدح خدا نكرده و بعد حمد و ست

فرمايد. زهى سعادت و افتخار که در چنین مقام  صلحا و مؤمنین مى

پروردگارا! ما را »رفیعى اوّل شخص عالم وجود، ياد کسى نمايد: 

 «.جزء صلحا قرار ده

واسئله ان يبلغنى »در روز عاشورا اين جمله را به دقّت بخوانید: 

طلبم که مرا به مقام  از خداى مى 253«المقام المحمود لكم عنداللَّه

محمودى که براى شما اى آل محمّد صلى اهلل علیه و آله نزد اوست 

  برساند، اين

______________________________ 
 .. 2 -1/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 مفاتیح الجنان/ زيارت عاشورا. -(2)

                                                 
 .رت عاشورامفاتيح اْلنان/ زيا -(2)  253
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 161معاد، ص: 

ده سال تا صبح  رسول خداست که 254 مقام ارجمند در اثر شب خیزى

 نخوابید و آنقدر به عبادت ايستاد که پاهايش ورم کرد.

 »على علیه السالم قسمت کننده بهشت و دوزخ 

 «.قسیم الجنّة و النار

ترين مالئكه نزد پیغمبر آمده سالم  در همان مقام محمود، جمیل

و کلیدهاى بهشت « ر بهشتممن رضوان؛ کلیددا»گويد:  کند و مى مى

آيد و کلیدهاى جهنّم  کند و بعد ملك مهیبى مى را تقديم پیغمبر مى

سپارد و  کند. پیغمبر هر دو را به على علیه السالم مى را تقديم مى

آيد، هر کس را که اذن فرمود، به بهشت  حضرت نزد صراط مى

 کشد. رود وگرنه زبانه آتش او را پايین مى مى

يا على! اطاعت آتش از تو از »على علیه السالم فرمود: پیغمبر به 

 «.اطاعت عبد از مواليش بیشتر است

 لزوم اعتقاد به صراط

 255«.وَإِنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ عَنِ الصّرَاطِ لَنكِبُونَ»

                                                 
254  (1)-\i « ِدأ بِه ا حمَّأُموداا  ى نَاِفَلةا لََّك َعَسى َوِمَن الَّيأِل فَ َتَهجَّ َعَثَك رَبَُّك َمَقاما  .. 79اسراء:  E\«َأن يَ بأ
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صراط هم از چیزهايى است که اعتقاد به آن واجب و از ضروريّات 

ت، البتّه اين هم اجمالًا بايد عقیده داشت، صراط در لغت مذهب اس

 به معناى راه است. کسانى که در دنیا بر صراط

______________________________ 
أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا   ى نَافِلَةً لَّكَ عَسَى وَمِنَ الَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ» -(1)

 .. 79اسراء:  «مَّحْمُودًا

 .74مؤمنون:  -(2)

 162معاد، ص: 

راست بودند؛ يعنى از جادّه مستقیم حقیقت، راستى، درستى و 

اند، در آخرت هم از صراطى که روى جهنّم است  ديندارى کج نشده

صحیح و سالم رد خواهند شد. بعضى مانند برق و برخى مانند اسب 

بوده  گذرند تا در دنیا چگونه اى افتان و خیزان مى سوار و پاره

باشند، هر طورى که در راه شرع سلوك کرده باشند، آن جا هم از 

 گذرند. صراط مى

                                                                                                                                                                                           
 .74مؤمنون:  -(2)  255
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از رسول خدا  256...«  ءَ يَوْمئذِ بِجَهَنَّمَ وَجِاْى»  در تفسیر آيه شريفه

 صلى اهلل علیه و آله مروى است که فرمود:

آورند در حالى که يك هزار  شود جهنّم را مى فرداى قیامت که مى»

دارد و هر مهارى را يك هزار ملك گرفته که هزار هزار ملك  مهار

زند و شعله  مأمور کشاندن جهنّم هستند )فرمود:( جهنّم نعره مى

گیرد.  زند و شكل نگین انگشتر، اطراف خاليق را مى آتش باال مى

شوند که نزديك است هالك گردند. آن  مردم چنان مضطرب مى

 صراط را بیاوريد.شود  وقت از طرف پروردگار امر مى

 دهند که همه بايد از اين پل عبور کنند. پلى را روى جهنّم قرار مى

 است. 257اى نیست و استثنا هم ندارد. صريح قرآن مجید هیچ چاره

چه بهشتى و چه جهنّمى همه بايد از اين راه بگذرند )فرمود:( اين 

 اى موقفهايى دارد. هر موقفى هفده هزار راه هفت عقبه و هر عقبه

______________________________ 
 .. 23فجر:  -(1)

                                                 
 .. 23فجر:  -(1)  256
257  (2)-\i «نََذُر الظِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّا  َوِإنأ ّمنُكمأ ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى ِضيًّا* ُُثَّ نُ َنّجى ا لَِّذيَن ات ََّقواأوَّ قأ ا مَّ  .. 72 -71مرمي:  E\«رَّبَك َحتأما
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نُنَجّى ا رَبّكَ حَتْمًا مَّقْضِیًّا* ثُمَّ   وَإِنْ مّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَ عَلَى» -(2)

 .. 72 -71مريم:  «لَّذِينَ اتَّقَواْوَّنَذَرُ الظلِمِینَ فِیهَا جِثِیًّا

 163معاد، ص: 

فرسخ است و در هر عقبه، هفتاد هزار ملك مأمورند. همه بايد از اين 

 «.هفت عقبه رد شوند

  عقبه اوّل: صله رحم، امانت و واليت

رادرت، از پدرت، از گیرند. آى کسى که از ب اوّل پل، جلوت را مى

مادرت، از رَحِمَتْ قطع کردى، عالوه بر آثارى که قطع رحم در دنیا 

دارد از کوتاهى عمر و رفتن برکت از مال، در آخرت هم در اوّلین 

 258شويد؛ چنانچه در قرآن مجید است. موقف صراط، بازخواست مى

پس اگر يكى از ارحام شما مريض شد، عیادتش کنید. اگر محتاج 

، دستگیرش کنید. حاجتى دارد، انجام دهید. در اوقات الزمه از است

 او ديدن کنید.

است؛ البتّه اختصاص به مال ندارد بلكه اگر «  موقف امانت»ديگر، 

کسى حرفى را نزد شما امانت قرار داد که به کسى نگويید، اگر 

                                                 
258  (1)-\i ... « َِرأَحاَم  ى َوات َُّقواأ اللََّه الَِّذى َتَسآَءُلوَن بِه  .. 1نساء:  E\...«َواألأ
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اگر کسى را «. المجالس باالمانة»ايد  گفتید، خیانت به امانت کرده

 ايد. رسوا کرديد، به او خیانت نموده

اش گروى تو بود، سر موعدى که پولش را  يا در مال، اگر خانه

تصرّف، زايد  را ردنكردى، اين هم خیانت است؛ چون پرداخت، خانه

اش را اجاره کردى،  اش مغازه از قرار داد است. و همچنین اگر خانه

 راً تخلیه کنى و به او رد نمايى.مدّت اجاره که سر آمد، بايد فو

 شود. اجمالًا خیانت در قول يا فعل به طور کلّى بازخواست کرده مى

______________________________ 
 .. 1نساء:  ...«ى وَالْأَرْحَامَ  وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ»...  -(1)

 164معاد، ص: 

است و روايات سنّى و شیعه در اين باره موقف ديگر که در همین عقبه 

است که در تفسیر « طالب علیه السالم واليت علىّ بن ابى»بسیار است 

گويد؛  مى 259«وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسُولُونَ» ثعلبى و غیره در آيه شريفه:

ايشان را نگهداريد که «.  مسؤولون عن والية علىّ بن ابیطالب»يعنى 

طالب که آيا  عنى از دوستى علىّ بن ابىپرسیده گرديده شوند؛ ي

 دوستدار على هستند يا نه؟

                                                 
 .. 24صافّات:  -(1)  259
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از رسول  -که هر دو اجلّه علماى سنّى هستند -حموينى و طبرى

 کنند که فرمود: خدا صلى اهلل علیه و آله روايت مى

 «.شود يا على! هر کس برات واليت تو را دارد، از صراط رد مى»

ه براى اختصار از ذکر آن روايات بسیارى هم در نظر است ک

 شود. خوددارى مى

 عقبه دوّم: نماز

از عقبه اوّل که با واليت على و ردّ امانت و صله رحم رد شد، به عقبه 

رسد. از نمازهاى واجب يومیّه و آيات و قضا و غیره پرسیده  نماز مى

 شود؛ چنانچه قبلًا هم اشاره شد. مى

رسد  به شفاعت من نمى: »رسول خدا صلى اهلل علیه و آله فرمود

 260«.کسى که نماز را ضايع )و سبك( سازد

______________________________ 
 .. 24صافّات:  -(1)

 ( ..283/ 1)کلمة التقوى:  ال تنال شفاعتنا من استخف بالصالة -(2)

 165معاد، ص: 

                                                 
 .( .283/ 1ال تنال شفاعتنا من استخف بالصًلة) كلمة التقوى:  -(2)  260
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شفاعت ما به »آخرين وصیّت حضرت صادق علیه السالم اين بود که: 

مثلًا نماز صبح را  261؛«رسد کسانى که نماز را سبك شمارند، نمى

خواند، چه رسد به اين  آفتاب زده يا ظهر و عصر را هنگام غروب مى

که اصلًا نماز را ترك کند که در روايات است تارك الصالة تشنه 

ز قبر به در آورد. و بالجمله موضوعى را که بايد میرد و تشنه سر ا مى

تأکید کنم که همه بشنوند و به ديگران هم برسانند، مسئوولیّتى است 

ها را قبل از بلوغ به نماز  که در برابر فرزندان داريم؛ بايستى بچّه

عادت داد. بايستى بچّه را تربیت کرد که نماز خوان بار بیايد؛ البتّه 

دت هست. هر عملى که بچّه در اثر کوشش پدر و اش براى خو نتیجه

دهد، قبل از بلوغ، ثوابش براى آنهاست و بعد از  مادر انجام مى

اند، مشمول لطف و عنايات خداى  تكلیفش هم چون سبب خیر بوده

 ايد که: تعالى هستند؛ حتّى شنیده

کردند. به ايشان گفت که  پیغمبرى با اصحابش از قبرستان عبور مى»

کنند. سال بعد از همان  د شويد که اين صاحب قبر را عذاب مىزود ر

 جا گذشت، از عذاب، خبرى نبود. عرض کرد:

                                                 
 .. 236/ 82حباراألنوار:  -(1)  261
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پروردگارا! چه شده که اين میّت ديگر معذّب نیست؟ ندا رسید که 

 اين مرد، پسرى داشت که پس از مرگش او را به مكتب فرستادند.

؛ چون پسرش ما  بسم اللَّه الرحمن الرحیم استاد يادش داد که بگويد:

 را

______________________________ 
 .. 236/ 82بحاراألنوار:  -(1)

 166معاد، ص: 

که واسطه  -ياد کرد، ما هم عذاب را از پدرش  رحمان و رحیم  به

 «.برداشتیم -خلقت بچّه بود

 د.باش غرضم تأثیر عبادات بچّه است که براى والدين نافع مى

خالصه وظیفه شرعى بر عهده همه ماست و مرتبه اوّل از امر به 

 262معروف و نهى از منكر نسبت به زن و بچّه و بعد ساير اقارب است.

  عقبه سوّم: خمس و زکات

                                                 
262  (1)-\i « َرَِبني َق أ َجارَُة يأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواأ ُقو » i\-.(214شعراء:  E\«َوأَنِذرأ َعِشريََتَك األأ ِليُكمأ نَاراا َوُقوُدَها النَّاُس َوا ْلِأ  .مهان . -3. 8/ 96حباراألنوار:  -.6َترمي:  E\...«اأ أَنُفَسُكمأ َوأَهأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  267 

اش باشد، همان  اگر کسى به اندازه يك درهم خمس يا زکات بر ذمّه

الزکات است، گیرند. رواياتى که درباره عذاب مانع  جا جلوش را مى

 فرمايد: باشد. از جمله آن که مى بسیار، مى

شود )و در  اژدها وقتى که سمّش زياد گرديد، موهايش ريخته مى»

عربى اقرعش خوانند( چنین اژدهايى را خداى تعالى قرار داده که 

 263«.پیچد دور گردنش مى

زارعى که زکات زراعتش را ندهد، »فرمايد:  و در روايت ديگر مى

 264«.شود او تا هفت طبقه طوقى به گردنش مىزمین 

و همچنین زمان ظهور حضرت ولىّ عصر عجّل اللَّه فرجه حضرت، 

 کشد. مانع الزکات را مى

 اش باشد که اگر از طال و مبادا کسى يك درهم زکات بر ذمّه

______________________________ 
يأَيُّهَا الَّذِينَ » -.(214شعراء:  «وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ» -(1)

تحريم:  ...«ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَا لْحِجَارَةُ 

 همان .. -3. 8/ 96بحاراألنوار:  -.6

                                                 
 .. 8/ 96حباراألنوار:  -(.2)  263
 نمها -(3)  264
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 .. 8/ 96بحاراألنوار:  -(.2)

  همان -(3)

 167معاد، ص: 

را نپردازد، روز قیامت آن نقره و مسكوك اندوخته کند و زکاتش 

کنند و پیشانى و پهلوهايش را با آن داغ  درهم و دينار را سرخ مى

ضمناً بدانید که فرقى بین زکات مال و زکات بدن  265کنند. مى

 نیست. شب عید فطر هم بايد زکات بدن را از مال خود خارج کرد.

و امّا راجع به خمس، پس روايات وارده در سختى پرسش از آن، 

شود به روايتى که در کتاب کافى و تهذيب  زياد است و تنها اکتفا مى

 و فقیه است.

ان اشد ما فیه الناس يوم القیامة »حضرت صادق علیه السالم فرمود: 

 266«.ان يقوم صاحب الخمس فیقول يا ربّ خمسى

ترين حاالت مردم در قیامت وقتى است که مستحقّین خمس  سخت»

ود را از کسانى که خمس را به آنها برخیزند و مطالبه حقّ خ

                                                 
265  (1)-\i «َم ُْيأَمى َوى  يَ وأ ِنُزونَ ِِبَا ِجَباُهُهمأ َوُجنُ   َعَليأَها َِّف نَاِر َجَهنََّم فَ ُتكأ  .. 35توبه:  E\«وبُ ُهمأ َوُظُهوُرُهمأ هَذا َماَكَنزأُُتأ أِلَنُفِسُكمأ َفُذوُقواأ َماُكنُتمأ َتكأ
 .. 35/ ح 256/ 96حباراألنوار:  -3. 547/ 1اصول كاَّف:  -(2)  266
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نرسانیدند، بنمايند و بس است در سختى، آن که کسانى که بايد از 

 «.او شفاعت کنند، خصمى او باشند

  عقبه چهارم: روزه

گیرد:  روزه ماه مبارك رمضان در عقبه چهارم مورد سؤال قرار مى

 «.( روزه سپرى است مقابل آتش3) الصوم جنة من النار؛»

______________________________ 
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ   عَلَیْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى  يَوْمَ يُحْمَى» -(1)

 .. 35توبه:  «وَظُهُورُهُمْ هذَا مَاکَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاکُنتُمْ تَكْنِزُونَ

 .. 35/ ح 256/ 96بحاراألنوار:  -3. 547/ 1اصول کافى:  -(2)

 168معاد، ص: 

دار، دو خوشى دارد؛ يكى هنگام افطار که يك فرح  روزه»فرمود: 

خواهد از  ساعتى که مى  عند لقاء اللَّه خاصّى دارد و خوشحالى ديگر

 267«.صراط رد شود و به لقاى پروردگارش برسد

  عقبه پنجم: حج

                                                 
 .. 8/ ح 248/ 1اصول كاَّف:  -(1)  267
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اگر کسى در عمرش شرايط استطاعت در او جمع شد و حج نرفت، 

اند که به آنها هنگام مرگ  دارند بلكه دو طايفه اين جا نگهش مى

به دين يهود يا نصارا بايد  268مت يهوديّاً او نصرانیّاً؛»شود:  گفته مى

؛ يكى مانع الزکات و ديگر تارك الحج است. و در مذمّت و «بمیرى

اجب را ترك کند، همین بس که خداى تعالى از پستى کسى که حج و

خواهم  البتّه نمى 269تعبیر فرموده است.« کافر»او در قرآن مجید به 

درباره اين موضوعات بحث کنم؛ چون از بحث اصول عقايد خارج 

 شويم، غرض فهرست است براى اطّالع بیشتر مؤمنین. مى

  عقبه ششم: طهارت

 ،«طهارت»منظور از در روايت ابن عبّاس ذکر شده که 

______________________________ 
 .. 8/ ح 248/ 1اصول کافى:  -(1)

 .. 269/ 2و ج  222/ 4میزان الحكمه:  -(2)

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ا لْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَمَن »...  -(3)

 .. 97آل عمران:  «کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ا لْعلَمِینَ

                                                 
 .. 269/ 2و ج  222/ 4ميزان اْلكمه:  -(2)  268
269  (3)-\i... «  ََتطَاَع ِإلَيأِه َسِبيًلا َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اللََّه َغىِنٌّ َعِن ا لأعل  .. 97آل عمران:  E\«ِمنيَ َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ ا لأَبيأِت َمِن اسأ
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 169معاد، ص: 

باشد. و  مى« وضو، غسل و تیمم»است که مراد: «  طهارات ثالث»

اگر کسى مواظبت طهارت «.  همطلق الطهار»اند:  بعضى هم فرموده

را ننمايد، مخصوصاً خانمها مواظب باشند که غسلهاى مخصوص خود 

اند  را بايد در وقت خود انجام بدهند وگرنه در چنین موقعى مسؤول

بلكه نسبت به پرهیز نكردن از نجاسات داريم که در قبر در فشار 

 است؛ چنانچه اشاره شد.

  عقبه هفتم: مظالم

هم تعبیر «  حقّ الناس»و گاهى «  عقبه عدل»گاهى به تعبیر آن، 

 تعبیر شده؛ يعنى کمینگاه:« مرصاد»شود و در قرآن شريف، به  مى

اگر بى جا به کسى سیلى زده باشد، پانصد  270«.انّ ربّك لَبِالْمِرْصاد»

دارند براى سیلى ناحق. استخوانهايش را  سال آن جا نگهش مى

 کنند. خورد مى

زنى؟! آقاى  ار! تو چه حقّى دارى که شاگردت را مىآقاى دکّاند

کنید که گاهى بدن  ها را تنبیه مى معلّم شما به چه وجه شرعى بچّه

زنید؟!  شود؟ اى شوهرها! شما براى چه زنانتان را مى شاگرد سیاه مى
                                                 

 .. 14فجر:  -(1)  270
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شوهر چه حقّى دارد که دست روى زنش بلند کند. بلى در بعض 

آيد و از بحث ما  که البتّه کم پیش مىموارد خاصّه، استثنائاتى داريم 

 271شد. خارج است وگرنه ذکر مى

______________________________ 
 .. 14فجر:  -(1)

وَالتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى ا »...  -(2)

 34نساء:  ...«[ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا  لْمَضَاجِعِ

.. 

 170معاد، ص: 

 خالصه کیست که ادّعا کند مظالم عباد بر عهده او نیست؟

سى حقّ ديگرى را حبس کرده باشد؛ مثلًا امانتش را اگر ک»فرمود: 

دارند و به او هیچ  دهد، در اين عقبه چهل سال او را نگه مى پس نمى

کند اين  کند. بعد منادى ندا مى گويند و او در اين مدّت گريه مى نمى

است که مال مردم را حبس کرده، چهل سال هم سرزنش کرده 

 .«افتد شود و سپس در جهنّم مى مى

                                                 
271  (2)-\i ... « َُجُروُهنَّ َِّف ا لأم َنُكمأ َفًَل تَ بأُغواأ َعَليأِهنَّ َسِبيًلا  َضاِجعِ َوالىِت ََّتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواهأ رِبُوُهنَّ فَِإنأ َأَطعأ  .. 34نساء:  E\...«[ َواضأ
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البتّه اين در صورتى است که حسناتى نداشته باشد وگرنه در مقابل، 

دهند؛ چنانچه گذشت. و در بعضى  حسناتش را به صاحب حق مى

در مقابل يك درهم، هفتصد رکعت نماز را بر »روايات داريم که: 

 «.دهند دارند و به او مى مى

یف سید ثقة االسالم نورى در کتاب مستدرك از انوار المضیئه تأل

اين  -که از علماى امامیه و فقهاى شیعه است -غیاث الدين نجفى

 حكايت را نقل نموده است که:

متولّى مسجد به نام  -که از قراى نزديك حلّه است -در قريه ما»

آمد. روزى  محمّد بن ابى اذينه روزها بر حسب عادت به مسجد مى

فتند: در منزل بر خالف عادت، پیدايش نشد. احوالش را پرسیديم. گ

بسترى است، خیلى تعجّب کرديم، چون تا شب گذشته صحیح و سالم 

 بود. به ديدنش رفتیم. ديديم سرتاپايش سوخته.

 آيد. هوش است و گاهى به هوش مى گاهى بى

 171معاد، ص: 

 گفتم: چه بر سر شما آمده؟
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گفت: ديشب در خواب، صراط را نشان من دادند. امر شد که من هم 

بروم. از اوّل زير پايم خوب بود، بعد ديدم باريك شد و از ابتدا بايد 

نرم و راحت بود. بعد ديدم تیز و برّان گرديد. همین طور که آهسته 

گرفتم که نیفتم. و آن طرف مردم  رفتم، خود را محكم مى آهسته مى

افتادند. يك مرتبه ديدم زير پايم اندازه مويى  به گودال جهنّم مى

و ناگهان آتش مرا کشانید و به گودال افتادم. هر چه بیشتر نیست 

رفتم )آتش جهنّم کشش دارد و در روايت  تر مى دست و پا زدم، پايین

رود( همین که ديدم کار از کار  دارد که هفتاد سال راه پايین مى

 -گفتم يا على! افتادم مى گذشته، به قلبم گذشت مگر نه هر وقت مى

به من الهام شد که به باال  امیرالمؤمنین! اغثنى يا موالى! يا گفتم:

بنگرم. آقايى را ديدم که کنار صراط ايستاده. دست دراز کرد و 

 کمرم را گرفت و باال کشید. گفتم: آقا! سوختم، به فريادم برسید.

 حضرت دست مبارك را از زانو تا منتهاى ران من کشید.

از خواب جستن کردم ديدم جاى دست على علیه السالم اصلًا 

 سوزد. سوزشى ندارد و خوب شده لیكن تمام بدنم مى

 آوردند. کرد. مرهمها مى سه ماه در بستر افتاده بود. ناله مى
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کردند تا پس از سه ماه رو به بهبودى گذاشت و  طبیبها عوض مى

 نويسد: تدرك مىگوشت تازه بر بدنش رويید. در همین کتاب مس

 272«.کرد کرد، مدّتى تب و لرز مى بعداً هر وقت اين قضیّه را نقل مى

______________________________ 
 .. 299/ 2خاتمه مستدرك:  -(1)

 172معاد، ص: 

بلى راه چاره، تمسّك به واليت اهل بیت علیهم السالم است. حضرت 

را در صراط،  رضا علیه السالم وعده فرموده که زايرين قبرش

دستگیرى فرمايد. نسبت به متمسّكین حضرت ابى عبد اللَّه الحسین 

علیه السالم بشاراتى در اين موقف رسیده؛ حتّى در روايتى که از 

مختار را نجات »فرمايد:  حضرت صادق علیه السالم است مى

 «.دهند مى

  شفاعت

است. آنهايى که نزد  «شفاعت شافعین در قیامت»از اصول مسلّمه، 

خدا آبرومندند، صاحب قوّه و قدرتند. دست ضعیفى را که افتاده 

 کنند. گیرند و بلندش مى است مى
                                                 

 .. 299/ 2خامته مستدرك:  -(1)  272
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شفاعت بر دو قسم است؛ يك وقتى اسیر جهنّمى را که گرفتار است، 

کنند که از غل و زنجیر و دوزخ بیرون بیايد و يك وقت  شفاعت مى

اش را باال ببرند؛ مثلًا  هم براى شخص بهشتى است که درجه

تواند در جوار محمّد صلى اهلل علیه و آله  اش پايین است و نمى درجه

کنند، پس همه محتاج  و آل، خوب بهره ببرد، آقايان شفاعتش مى

 اند. شفاعت

کند که به حضرت باقر عرض کرد:  در بحاراألنوار از ابو ايمن نقل مى

کنید. يك دفعه  اعت مغرور مىيابن رسول اللَّه! شما مردم را به شف»

حالت غضبى در چهره امام علیه السالم هويدا شد و فرمود: واى بر 

تو! روز قیامت اوّلین و آخرين و حتّى انبیا هم محتاج شفاعت جدّم 

محمّد صلى اهلل علیه و آله هستند و فرمود: آيا مغرور کرده است تو 

 عت ندارى؟!خورى، ديگر احتیاج به شفا را که لقمه حرام نمى

 173معاد، ص: 

شفاعت کبرا، اصل شفاعت مال محمّد صلى اهلل علیه و آله و آل 

اند؛ مثلًا از جمله شفعا،  اى از اين اصل ساير شافعین، شعبه 273«.است

                                                 
 .. 38/ 8حباراألنوار:  -(1)  273
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اى به برکت آنها به بهشت راه پیدا  هستند که عدّه«  علماى عاملین»

 اند. د و آلکنند. آيا ايشان غیر از ريزه خواران خوان محمّ مى

هر مؤمنى »فرمايد:  که مى« اند مؤمنین»و همچنین از جمله شفیعان 

 اين آبرو را از کجا آوردند؟« کند يك صد نفر را شفاعت مى

 جز از پیروى محمّد و آل؟

آيا جز اين است از رگ  -اند که از شفعاى قیامت -« سادات»يا مثلًا 

 و ريشه اين دودمانند.

که آنها هم آثار محمّد و آل او صلوات  «مساجدقرآن و »و همچنین 

 اللَّه علیهم هستند. خالصه برگشتش به آقايان است.

  شفاعت عمومى

عمده شفاعت البتّه در قیامت است لیكن شواهدى در دست است که 

شود؛ مثلًا باليى  در برزخ و حتّى در همین دنیا هم انسان شفاعت مى

 -عجل اللَّه تعالى -لىّ عصرخواهد نازل گردد، به شفاعت و مى

شود. يا مثلًا در برزخ معذّب است، پدرش يا مادرش يا  برطرف مى

جويد و جدّاً ايشان  فرزندش يا رفیقش در دنیا به اهل بیت توسّل مى
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دهد که خداى تعالى به برکت آقايان آن میّت را  را واسطه قرار مى

 دگاربخشد. اگر آقايان شفاعت کنند مورد عنايت پرور مى

______________________________ 
 .. 38/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 174معاد، ص: 

واقع خواهد شد. قضايايى هم در اين زمینه واقع گرديده است نسبت 

است «  سید حمیرى»به شفاعت هنگام مرگ و قبل از مردن، حكايت 

که در بسیارى از کتابهاى نوشته شده و شفاعت در دنیا هم حكايت 

که همین اواخر اتّفاق افتاده و شايد بعضى از «  اج میرزا خلیلح»

 پیرمردهاى محترم هم هنوز به خاطر داشته باشند.

ايشان ابتدا در مدرسه دارالشفاى قم طلبه بوده. روزى در حجره »

نشسته بود که پیرزنى سراسیمه وارد شد و گفت: بى بىِ من دل درد 

حاجى هم که از طب  شديدى گرفته آيا دوايى سراغ دارى؟

اى نداشت، بدون مقدّمه گفت: فالن دوا را به او بده. فردا  سررشته

اش آوردند به عنوان حقّ  ديد ظرفهاى خوراکى متعدّدى به حجره

ها خبر شدند که طبیب خوبى در مدرسه  الطبابه. از فردا همسايه

کند. کم کم سر حاجى  دارالشفا پیدا شده که به يك نسخه مداوا مى
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  تحفه حكیم مؤمن  شود کتاب لوغ شد. ايشان هم ديد اين طور نمىش

را خريد و مشغول طبابت رسمى شد به قسمى کارش باال گرفت و او 

اى براى  را به تهران بردند. وقتى به فكر کربال رفتن افتاد لیكن عجله

اين موضوع نداشت. شب در عالم رؤيا شخصى را ديد به او گفت: اگر 

 بروى، حاال برو چون تا دو ماه ديگر از طرف دولت خواهى کربال مى

 شود. جلوگیرى مى

مرحوم حاجى خلیل هم قبل از دو ماه حرکت کرد و همین طور هم 

شد. فهمید که رؤياى صادقه بوده. مدّتى در کربال ماند. آن جا هم 

 مشغول مداوا بود. روزى دو نفر زن به او مراجعه کردند.

 175معاد، ص: 

 يكى از آنها دست خود را نشان حاجى داد که زخم عجیبى داشت.

حاجى گفت: اين مرض خوره است که به استخوان رسیده و عالج 

اش که همراهش بود  شدنى نیست. اين زن دلشكسته رفت. خادمه

برگشت و گفت: جناب حاجى! اين زن را شناختى؟ گفت: نه، عرض 

باشد. عشق زيارت  هند مى کرد اين زن علويّه است و از شاهزادگان

حسین او را با تمام اموالش به اين جا کشانیده، حاال هم دستش تهى 
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شده و مدّتى است به اين مرض گرفتار است، تو هم او را رنجانیدى. 

 حاجى گفت: فوراً او را برگردان.

گفت: بى بى! هر چند اين مرض خیلى سخت است؛ امّا من دواهايى 

شفا دهد. پس از شش ماه دست زن خوب شد کنم امید است خدا  مى

کرد و مثل مادر  اش را رها نمى و به قدرى شیفته حاجى شد که خانه

 دل سوزى مراوده داشت.

پس از چندى، همان شخص را که در تهران در خواب ديده بود، به 

شوى و پس از ده روز خواهى  حاجى در خواب گفت که مريض مى

كشید مريض شد و مرضش هم شدّت مرد. حاجى وصیّت کرد. طولى ن

کرد تا روز دهم به حالت احتضار افتاد. لحظه آخرش بود که زن 

علويّه وارد شد. يك دفعه منظره حاجى را که ديد، سخت منقلب شد 

و گفت: اصلًا به او دست نزنید تا من برگردم. مستقیم سر قبر حسین 

ا! من حاجى هاى ضريح را گرفت گفت: يا جدّ علیه السالم آمد. شبكه

 خواهم. از خدا عمر را از شما مى

 176معاد، ص: 

اش را بگیريد. آنقدر ناله کرد که غش کرد. در حال غشوه  دوباره

 شود؟ فرمايد )دختر من!( تو را چه مى حضرت را ديد که به او مى
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حاجى عمرش تمام است. اجلش رسیده. عرض کرد: من اين چیزها 

 خواهم. مىفهمم حاجى را از شما  را نمى

کنم اگر خدا خواست او را  فرمود: حال که چنین است من دعا مى

گرداند. طولى نكشید که تبسّم کرد و فرمود: خدا دعاى مرا  برمى

پذيرفت. حاجى را برگردانید و عمرش را دو برابر کرد. حاجى آن 

وقت سى ساله بود و بعد در سنّ نود سالگى وفات کرد. چهار پسر 

و   حاج میرزا حسین  يكى، مرجع عالیقدر شیعه نصیب او شد که

 ديگرى طبیب بزرگى گرديد.

بالجمله، علويّه به خانه برگشت و ديد حاجى صحیح و سالم نشسته 

فرمايد: اى علويّه! خدا جزاى خیرت بدهد. در ضمن وصايايش به  مى

 خصوصاً سادات،  فرزندش اين بود که بر شما باد به رعايت کردن

 «.ايشان نزد خدا آبرومندند که  علويّات

و نظیر اين داستان زياد است و در آخر کتاب دارالسالم عراقى ضمن 

به اهل بیت علیهم السالم، داستان زنده  آثار توسّل معجزات وديدن

 شدن بچّه شخص تربت پیچ را که از بام افتاد و مرد، نقل نموده است.

  امید ما به شفاعت
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که چه غم ديوار امّت را 

   باشد چون تو پشتیبان

چه باك از موج بحر آن را 

274 که باشد نوح کشتیبان
 

 

______________________________ 
  ( سعدى/ گلستان1)

 177معاد، ص: 

خدا صلى اهلل علیه و آله  در جلد سوّم بحاراألنوار از رسول

 است که فرمود: مروى

هر پیغمبرى را دعاى مستجابى است که انبیاى گذشته در دنیا از »

خدا خواستند و به آنها داد؛ امّا من اين دعا را براى گناهكاران امّتم 

ام )امید است که اين رحمت واسعه شامل  در روز قیامت ذخیره کرده

راجع به شفاعت حضرت زهرا علیها السالم هم روايات  275«.ما بشود(

پیغمبر صلى اهلل علیه و آله و ائمّه رسیده که در روايتى متعدّدى از 

پس از ذکر کیفیّت ورود مخدّره به محشر و تشريفات خاصّى که دارد، 

 فرمايد: مى

                                                 
 ن( سعدى/ گلستا1)  274
 .24/ 8( حباراالنوار: 1)  275
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اش فوت نگرديده باشد  هر زنى که نماز واجبش ترك نشده و روزه»

و حج و زکات را در صورت وجوب ادا کرده باشد و شوهرش هم از او 

 276«.به شفاعت حضرت زهرا علیها السالم خواهد رسیدراضى باشد، 

البتّه اين موضوع باعث غرور نبايد بشود که چون چنین است و 

اهل بیت، حتمى است، ما هم هر کارى که دلمان خواست  شفاعت

ايمان  بكنیم. نه اين طور هم نیست. اى بسا گناهانى که شخص را بى

رسد. و اى بسا گناهانى که  ىبرد که نوبت به اين حرفها نم از دنیا مى

آنقدر شخص بايد در جهنّم بماند تا پاك شود و قابلیّت شفاعت را پیدا 

 پس همیشه شخص بايد هم بترسد و هم امیدوار باشد. 277کند،

______________________________ 
 .24/ 8( بحاراالنوار: 1)

 .58( همان 2)

  ه است( شرح اين مطلب در کتاب گناهان کبیره آمد3)

 178معاد، ص: 

 اعراف چیست؟

                                                 
 .58( مهان 2)  276
 ت( شرح اين مطلب در كتاب گناهان كبريه آمده اس3)  277
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بنابر اخبار اهل بیت  278 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعرِفُونَ کُلّاً بِسِیمَلهُمْ

مكان مرتفعى است که بر صراط قرار دارد.   اعراف  علیهم السالم

دهد. هر کسى شیعه  خداى تعالى محمّد و آل را در آن جا جاى مى

یداست که داراى واليت است. اش پ است، از نور پیشانى

 دهد. امیرالمؤمنین اجازه ورودش را به بهشت مى

وَعَلَى الْأَعْرَافِ » شود: پس بنابر اين خبر، معناى آيه شريفه مى

شناسند همه را )از  مى «يَعرِفُونَ کُلّاً» «.محمّد و على»يعنى  «رِجَالٌ

 هايشان. ه؛ به چهر«بِسِیمَلهُمْ» گذرند(، آنهايى که از صراط مى

اين است که همان سُوَرى است که « اعراف»در تفسیر ديگر درباره 

شود که در سوره حديد  بین بهشتیان و جهنّمیان در صراط زده مى

 فرمايد: خداى تعالى بیان مى

بینى اهل ايمان را در حالى که نورشان از جلو و  روزى که مى»

تابد، بشارت باد شما را که امروز بهشت جاودان که  طرف راست مى

از زير آن جويها در جريان است، براى شماست، اين کامیابى بزرگى 

است. روزى که منافقها به آنهايى که ايمان آوردند گويند به ما 

شود: برگرديد به دنیا و نورى  بگیريم، گفته مىبنگريد تا از نور شما 

                                                 
 .. 46اعراف:  -(1)  278
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شود که درى دارد از داخل،  بجويید، پس بین ايشان ديوارى زده مى

 رحمت است )براى مؤمنین( و بیرونش )از براى کفّار(

______________________________ 
 .. 46اعراف:  -(1)

 179معاد، ص: 

ان است، نور اصول نورى که جلوش»در تفسیر وارد است:  279«.عذاب

عقايد و واليت آل محمّد صلى اهلل علیه و آله است و در طرف 

باشد. بعضى نورشان به مقدارى که چشم  راست، نور عبادات مى

بیند و برخى به قدرى نورشان کم است که گاه روشن و گاه  مى

رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا  »...زنند:  شود و افتان و خیزان صدا مى خاموش مى

پروردگارا! نور ما را تمام کن که بتوانیم به منزل  280؛...« ورَنَانُ

 «.برسیم

خورد، هر چند منافقین و  اين جا نور کسى به کار کسى نمى

اى  گنهكاران التماس کنند که از نور سعادتمندان بهره ببرند، فايده

شود که همان اعراف است )بنابر  ندارد و ديوارى بین آنها زده مى

 تفسیر(.

                                                 
279  (1)-\i ... « َُِة َوظِهرُُه ِمن ِقَبِله  .. 8َترمي:  -2. 13حديد:  E\«ا لأَعَذابُ  ى َفُضِرَب بَ يأَنُهم ِبُسوٍر لَُّه بَاٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرََّحأ
280  (2). 
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دهند چرا لیكن  اى مؤمنین! مگر ما با شما نبوديم؟ جواب مى»گويند: 

شما نفستان فريبتان داد و غرور شما را گرفت. از خدا دورى کرديد 

اى نداريد، جايگاه شما آتش  و فكر امروز نبوديد )امروز ديگر چاره

اى هم شده باشد که فكر نورى براى  ضمناً خواستم موعظه 281«.است(

 اى نداشته باشیم. م پیش از آن که چارهآن روز باشی

______________________________ 
فَضُرِبَ بَیْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِیهِ الرَّحْمَةُ وَظهِرُهُ مِن »...  -(1)

 .. 8تحريم:  -2. 13حديد:  «ا لْعَذَابُ ى قِبَلِهِ

(2.) 

وَلكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ   مْ قَالُواْ بَلَىيُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُ» -(3)

جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّکُم بِاللَّهِ ا   وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ا لْأَمَانِىُّ حَتَّى

 .. 14حديد:  «لْغَرُورُ

 180معاد، ص: 

م که در جايى است بین بهشت و جهنّ وجه سوّم در اعراف اين است که

اند و  هاى نابالغ که از دنیا رفته ها و بچّه آن مستضعفین؛ يعنى ديوانه

                                                 
281  (3)-\i «َعُكمأ قَاُلواأ بَ َلى ََماىِنُّ َحىتَّ   يُ َناُدونَ ُهمأ َأملَأ َنُكن مَّ ُتمأ َوارأتَ بأُتمأ َوَغرَّتأُكُم ا ألأ ُر اللَِّه َوَغرَُّكم بِاللَِّه ا لأَغُرورُ   َولِكنَُّكمأ فَ َتنُتمأ أَنُفَسُكمأ َوتَ َربَّصأ  .. 14حديد:  E\«َجآَء أَمأ
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که البتّه مانند  282آنهايى که عقلشان کامل نبوده در آن جا جا دارند

بهشتیان در خوشى و نعمت نیستند لیكن از لحاظ عذاب هم معذّب 

 283باشند. نمى

  بهشت، پاداش کردارهاى نیك

در آخرت جايى را پروردگار عالم خلق فرموده و ذخیره براى 

کسانى که با ايمان و تقوا از اين جا بروند قرار داده است. در اين 

مهمانخانه، انواع پذيرايیها و اقسام نعمتها و لذتها که در خور بزرگى 

خداوندى و وسعت آن عالم است، تدارك فرموده به طورى که 

آن براى اهل اين عالم محال است و به عین دانستن حقیقت و تفصیل 

اى که در رحم است از بزرگى و اوضاع و  مانند اطّالع يافتن بچّه

 فرمايد: گزارشات دنیاست و لذا در قرآن مجید، مجملًا مى

کند  هیچ کس نداند چه نعمتهاى بزرگى که چشم آنها را روشن مى»

 284«.نهابراى ايشان ذخیره شده، در برابر کردارهاى نیك آ

                                                 
 .مراجعه شود . تأليف مرحوم جملسى 183به كتاب حّق اليقني:  براى شرح بيشرت -(1)  282
283  (2) 

  حوران ِبشىت را دوزخ بود اعراف
 

  از دوزخيان پرس كه اعراف ِبشت است

\J)سعدى (\E 
284  (3)-\i « ٍنُي ِفَى ََّلُم ّمن قُ رَِّة أَعأ آ أُخأ ٌس مَّ َلُم نَ فأ  .. 17سجده:  E\...«َفًَل تَ عأ
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______________________________ 
تألیف مرحوم  183براى شرح بیشتر به کتاب حقّ الیقین:  -(1)

 مراجعه شود .. مجلسى

(2) 

حوران بهشتى را دوزخ بود 

   اعراف

از دوزخیان پرس که 

  اعراف بهشت است

 

 

 )سعدى(

 

 .. 17سجده:  ...«فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ » -(3)

 181معاد، ص: 

 فرمايد: و نسبت به نعمتهاى بهشتى بیان کلّى مى
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براى بهشتیان در بهشت آنچه را که بخواهند موجود است و نزد ما »

و نیز در جاى ديگر  285«.از آنچه که بخواهند زيادتر است

بهشتیان آنچه را بخواهند، در آن همیشگى خواهند »رمايد: ف مى

خالصه، جايى است که در آن ناکامى و ناراحتى نیست،  286«.بود

 اندوه و ضعف، پیرى و مرض، خستگى و کسالت در آن جا راه ندارد.

«  دارالسالم»سالمتى مطلق از هر حیث آن جاست، لذا نامش 

قدرت تامّه است به طورى که باشد. سلطنت حقیقیّه که عبارت از  مى

انّ أهل الجنّة »هر چه بخواهد بشود، براى بهشتیان است که: 

 «. ملوك

زمانى که ببینى آن جا خواهى ديد »فرمايد:  و در سوره دهر مى

در اين جا به  287«.نعمت فراوان و سلطنت و پادشاهى بزرگ را

 شود. اى از نعمتهاى بهشتى که در قرآن مجید است، اشاره مى پاره

  خوردنیها و آشامیدنیهاى بهشت

 288«.وَلَحْمِ طَیْرٍ مّمَّا يَشْتَهُونَ»

                                                 
285  (1)-\i « َُا َيَشآُءوَن ِفيَها َوَلَدي أَنا َمزِيدٌ َّل  .. 35ق:  E\«م مَّ
286  (2)-\i ... « ََتَهتأ أَنُفُسُهمأ خِلُدون  .. 102انبياء:  E\«َوُهمأ َِّف َما اشأ
287  (3)-\i «ا َكِبرياا ا َوُملأكا  .. 20دهر:  E\«َوِإَذا َرأَيأَت َُثَّ َرأَيأَت نَِعيما
 .. 21واقعه:  -(4)  288
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______________________________ 
 .. 35ق:  «لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِیهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» -(1)

 .. 102انبیاء:  «وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خلِدُونَ»...  -(2)

 .. 20دهر:  «وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا کَبِیرًا» -(3)

 .. 21واقعه:  -(4)

 182معاد، ص: 

 «.باشند، در بهشت موجود است میل داشته مرغ از آنچه گوشت»

 289«.خَیَّرُونَوَفكِهَةٍ مّمَّا يَتَ»

 «.و میوه از هر نوعى که اختیار کنند»

 290«.وَفكِهَةٍ کَثِیرَةٍ* لَّامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ»

 «.و میوه که هیچ وقت تمام نشود و از بهشتیان منع نگردد»

 291«.فِیهِمَا فكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ»

 «.در بهشت، میوه و درخت خرما و انار است»

                                                 
 ..20واقعه:  -(1)  289
 .33 -32واقعه:  -(2)  290
 .68الرَحن:  -(3)  291
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شت است جويیهايى که از آب خالص که دگرگونى ندارد و در به

جويیهايى که از شیر است که مزّه آن تغییر نكرده و جويیهايى که از 

شراب ناب است که موجب لذّت و فرح خورندگان است )يعنى مثل 

باشد نیست بلكه  شراب دنیوى که متعفّن و مضر و بیهوش کننده مى

و  292کننده هوش و پاك کننده است(ضرر و زياد  خوشبو و گوارا و بى

و نیز در  293باشد. نیز جويیهايى از عسل خالص از جمیع فضوالت مى

 هاى متعدّدى است که هر يك را بهشت، چشمه

______________________________ 
 ..20واقعه:  -(1)

 .33 -32واقعه:  -(2)

 .68الرحمن:  -(3)

 .. 21دهر:  «هُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا -وَسَقَل»...  -(4)

فِیهَآ أَنْهرٌ مّن مَّآءٍ غَیْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهرٌ مّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ »...  -(5)

محمّد صلى  ...«وَأَنْهرٌ مّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لّلشرِبِینَ وَأَنْهرٌ مّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى 

 .. 15لیه و آله: اهلل ع

                                                 
292  (4)-\i ... «ُهمأ َرب ُُّهمأ َشرَاباا َطُهوراا -َوَسَقل»\E  :21دهر .. 
293  (5)-\i ... « ٌر ّمنأ َخأ ُمُه َوأهنأ أ َطعأ ٌر ّمن لَََّبٍ ملَّأ يَ َتَغريَّ آٍء َغريأِ ءَاِسٍن َوَأهنأ ٌر ّمن مَّ ى ِفيَهآ َأهنأ َصفًّ ٌر ّمنأ َعَسٍل مُّ ٍة لّلشرِِبنَي َوأهنأ  .. 15حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  E\...«ٍر لَّذَّ
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 183معاد، ص: 

خاصیّت و حالوت به خصوصى است و به اسم مناسب آن نامیده 

هاى کافوريّه، زنجبیلیّه، سلسبیل، تسنیم و از  شود؛ مانند چشمه مى

شود. از  همه مهمتر، نهر کوثر است که از زير عرش الهى جارى مى

اش زبر جد و  تر از کره نرمتر، سنگريزه شیر سفیدتر، از عسل شیرين

ياقوت و مرجان است و گیاهش زعفران و خاکش خوشبوتر از مشك 

باشد و مستفاد از اخبار آن است که از زير عرش، جارى و در  مى

بهشت به صورت نهرى است و در عرصه محشر در حوض عظیمى قرار 

 گیرد که قبلًا گفته شد. مى

  پوشیدنیهاى بهشت

ده شوند بهشتیان در بهشت از زينت کر»فرمايد:  در سوره کهف مى

هاى سبز از سندس  پوشند جامه دستبندهاى ساخته شده از طال و مى

لباس بهشتیان از ابريشم »فرمايد:  و در جاى ديگر مى 294«.و استبرق

 295«.است

                                                 
294  (1)-\i ... « ٍَق َتَبأ راا ّمن ُسنُدٍس َوِإسأ َن ِفيَها ِمنأ َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َويَ لأَبُسوَن ثَِياباا ُخضأ  .. 31كهف:   E\...«ُْيَلَّوأ
295  (2)-\i ... « ُمأ ِفيَها َحرِيرٌ لَِباُسه»\E  :33فاطر. 
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چون مؤمن به »از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى است که: 

و هفتاد حلّه به قصر خود در بهشت رود، بر سرش تاج کرامت نهند 

به او  -که به جواهرات بهشتى بافته شده باشند -رنگهاى گوناگون

اگر يكى از لباسهاى بهشتى را در »و نیز فرمود که:  296«.بپوشانند

 «.اين عالم بیاورند، اهل دنیا طاقت ديدنش را ندارند

______________________________ 
يُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مّن »...  -(1)

 .. 31کهف:  ...«سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ 

 .33فاطر:  «لِبَاسُهُمْ فِیهَا حَرِيرٌ»...  -(2)

 .. 128/ 8بحاراألنوار:  -(3)

 184معاد، ص: 

خداى را در هر روز »و از حضرت صادق علیه السالم مروى است که: 

فرستد ملكى را  جمعه نسبت به مؤمنین در بهشت کرامتى است که مى

با خلعت حلّه، پس مؤمن يكى از آنها را بر کمر بندد و ديگرى را بر 

 297«.ها روشن گردد دوش افكند و بر هر چه بگذرد از نور آن حلّه

                                                 
 .. 128/ 8حباراألنوار:  -(3)  296
 .. 266/ 89حباراألنوار:  -(1)  297
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  کاخهاى بهشتى

کند در  خدا شما را داخل مى»فرمايد:  ر چند جاى قرآن مىد

شود جويها و مسكنهاى  هايى که از زير عمارات آن جارى مى بوستان

پاکیزه در بوستانهايى که براى شما همیشگى است، اين سعادت و 

بهشتیان را »فرمايد:  در سوره زمر مى 298«.رستگارى بزرگى است

هايى بنا گرديده شده است، از  رفههايى است که از باالى آن غ غرفه

از رسول خدا صلى اهلل علیه  299«.زير آن جويهاى روان جارى است

ها از مرواريد و ياقوت و زبرجد بنا  آن غرفه»و آله مروى است که: 

شده و سقف آن از طالست و هر غرفه هزار دردارد از طال و بر هر 

ز رسول خدا ا« طیبة  و مساکن»و در تفسیر  300«.درى موکّلى است

 قصرى است در»صلى اهلل علیه و آله مروى است که فرمود: 

______________________________ 
 .. 266/ 89بحاراألنوار:  -(1)

وَيُدْخِلْكُمْ جَنتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ وَمَسكِنَ طَیّبَةً فِى »...  -(2)

 .. 12صف:  «جَنتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ا لْفَوْزُ ا لْعَظِیمُ

                                                 
298  (2)-\i ... « ُُز ا لأَعِظيم ٍن َذاِلَك ا لأَفوأ ُر َوَمسِكَن طَّيَبةا َِّف َجنِت َعدأ َهنأ ِخلأُكمأ َجنٍت ََتأرِى ِمن ََتأِتَها ا ألأ  .. 12صف:  E\«َويُدأ
299  (3)-\i. « ُر َهنأ بأِنيٌَّة ََتأرِى ِمن ََتأِتَها ا ألأ ِقَها ُغَرٌف مَّ  .. 20زمر:  E\...«.. ََّلُمأ ُغَرٌف ّمن فَ وأ
 .. 128/ 8حباراألنوار:  -(4)  300
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 ...«لَهُمْ غُرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِیَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ا لْأَنْهرُ »...  -(3)

 .. 20زمر: 

 .. 128/ 8بحاراألنوار:  -(4)

 185معاد، ص: 

بهشت از لؤلؤ، در آن قصر هفتاد خانه از ياقوت سرخ و در هر خانه 

حجره هفتاد تخت است و بر هر  هفتاد حجره از زمرّد سبز و در هر

تختى هفتاد فرش از هر رنگى است و بر هر فرشى حورالعینى 

باشد و در هر حجره هفتاد خوان طعام است و در هر خوانى  مى

باشد و  اى هفتاد خادمه مى هفتاد قسم طعام است و در هر حجره

دهد که از تمام آنها بهره  اى به مؤمن مى خداى تعالى چنان قوّه

 301«.برد مى

  کرسیها، فرشها و ظرفهاى بهشتى

بهشتیان بر تختهاى بهشتى تكیه زنندگانند، ثواب و جزاى نیكويى »

بر  303؛«سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ  عَلَى» فرمايد: و در سوره واقعه مى 302«.است

                                                 
 .. 150 -149/ 8حباراألنوار:  -(1)  301
302  (2)-\i ... « َم الثََّواُب ََرآئِك نِعأ تَِّكنَي ِفيَها َعَلى ا ألأ  .. 31كهف:   E\...«مُّ
 .. 15واقعه:  -(3)  303
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تختها و کرسیهايى که از مفتول طال بافته شده و مزّين به جواهر 

 است، نشسته باشند.

تكیه زنندگانند بر فرشهايى که »فرمايد:  و در سوره الرحمن مى

و مجملًا در قرآن مجید براى انواع  304«.آستر آنها از استبرق است

 لباسها و فرشهاى بهشتى،

______________________________ 
 .. 150 -149/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 .. 31کهف:  ...«عْمَ الثَّوَابُ مُّتَّكِینَ فِیهَا عَلَى ا لْأَرَآئكِ نِ»...  -(2)

 .. 15واقعه:  -(3)

 .. 54الرحمن: ...«   فُرُشِ بَطَآئنُهَا مِنْ إسْتَبْرَقٍ  مُتَّكِینَ عَلَى» -(4)

 186معاد، ص: 

اسامى چندى ذکر شده؛ مانند: استبرق و حرير، رفرف، نمارق و 

 زرابى که حقیقت آن ديدنى است، نه گفتنى و شنیدنى.

زنند  دور مى»فرمايد:  جع به ظرفهاى بهشت، در سوره واقعه مىو را

بر اهل بهشت غالمان با قدحها و ابريقها از طال و نقره و اقسام جواهر 

                                                 
304  (4)-\i «َقٍ   ُمتَِّكنَي َعَلى َتَبأ  .. 54الرَحن: ...«  E\ فُ ُرِش َبطَآئُنَها ِمنأ إسأ
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دور »فرمايد:  مى 306و در سوره دهر 305«.ها از شراب ناب و با کاسه

شود بر بهشتیان ظرفهاى نقره و قدحهايى که از بلورند و  داده مى

قره است )يعنى صفا و درخشندگى بلور را دارند و آن بلورها از ن

 «.سفیدى و نرمى نقره را(

  حوريان بهشتى

چون اعظم نعمتهاى جسمانى در بهشت، حوريان هستند؛ لذا در 

قرآن مجید، زياد ذکر آنها شده و علّت اين که به اين نام خوانده 

ه ب« عین»و « سفید اندام»به معناى « حور»شوند اين است که  مى

باشد. يا اين که  هر دو در ايشان موجود مى« گشاده چشم»معناى 

سفیده چشم آنها در نهايت سفیدى و سیاهى آن در غايت سیاهى و 

صفا و طراوت است و ممكن است وجه تسمیه آنها به اين نام اين باشد 

که چشمها از ديدن جمال ايشان، حیران و مبهوت )و به اصطالح 

 شود. سفید( مى

  وَحُورٌ عِینٌ* کَأَمْثلِ» فرمايد: مى 23 -22در سوره واقعه، آيه 

                                                 
305  (1)-\i « ََواٍب َوأَبَارِيق َلَُّدوَن بَِأكأ  .. 18 -17واقعه: ...«  E\ َيطُوُف َعَليأِهمأ ِولأَداٌن خمُّ
306  (2)\i « َواٍب َكاَنتأ قَ َوارِيرَاأ ٍة َوَأكأ  .. 15انسان:  E\«َويُطَاُف َعَليأِهم بَانَِيٍة ّمن ِفضَّ
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______________________________ 
واقعه: ...«   يَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَکْوَابٍ وَأَبَارِيقَ» -(1)

17- 18 .. 

 15انسان:  «وَيُطَافُ عَلَیْهِم بَانِیَةٍ مّن فِضَّةٍ وَأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِيرَاْ» (2)

.. 

 187معاد، ص: 

 «.اللُّؤْلُوِ الْمَكْنُونِ

حوريان مانند مرواريد پوشیده شده در صدفند که غبارى بر آن »

 «.ننشسته و دست غیر به او نرسیده است

در بهشت »آله مروى است که: و از رسول خدا صلى اهلل علیه و 

نورى پديدار شود، بهشتیان گويند چه نورى است؟ گويند: اين 

 «.روشنايى دندان حورى است که بر روى شوهرش خنديده است

 307«.إِنَّآ أَنشَأْ نهُنَّ إِنشَآءً* فَجَعَلْنهُنَّ أَبْكَارًا» فرمايد: و نیز مى

آفريديم و ايشان را سبب پدر و مادر(  ما حوريان را ابتدا )و بى»

 «.دوشیزه قرار داديم

                                                 
 .36 -35واقعه:  -(1)  307
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دوستان و عاشقان شوهران خود هستند )با ناز و »؛ «عربا اتراباً»

کرشمه و شیرين سخنى و همگى همسن که در سن شانزده سالگى 

 «.سالگى هستند 33باشند؛ چنانچه مردان بهشتى به سن 

 ...«.  الطَّرْفِ فِیهِنَّ قصِرَاتُ» فرمايد: مى 56و در سوره الرحمن، آيه 

اند از نگاه  در بوستانهاى بهشت، حوريانى هستند که چشم فرو هشته»

به غیر شوهران خود و به ايشان دست درازى نكرده باشد قبل از 

 «.بهشتیان کسى از انس و جن

 گويا ايشان از ياقوتند در سرخى و مرجانند در روشنايى و سفیدى:

 308«.ا لْمَرْجَانُکَأَ نَّهُنَّ ا لْیَاقُوتُ وَ»

  حورى که هفتاد حلّه پوشیده باشد، مغز ساق»و مروى است: 

______________________________ 
 .36 -35واقعه:  -(1)

 .. 58الرحمن:  -(2)

 188معاد، ص: 

                                                 
 .. 58الرَحن:  -(2)  308

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  300 

شود؛ مانند رشته سفید از وراى  ها ديده مى او در پس آن حلّه

وَلَهُمْ فِیهَآ  »...فرمايد:  مى 25و در سوره بقره، آيه  309«.ياقوت

 «.أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خلِدُونَ

براى صاحبان ايمان و عمل صالح در بهشت، زنهايى است که از هر »

شوند، بلكه از هر  اند از آن جمله حائض نمى حیث پاك و پاکیزه

کنند و بر  خودستايى نمى کثافتى و نجاستى دورند و نیز تكبّر و

 «.ورزند يكديگر غیرت نمى

 بر بازوى راست حور از نور نوشته شده:»و مروى است که: 

الحمدللَّه الذى اذهب  و بر بازوى چپ:  الحمدللَّه الذى صدقنا وعده

 «. عنا الحزن

ضمن حديث  -و از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى است

ند حورى را خلق فرمود که بر گونه خداو»که فرمود:  -مفصّلى

  على ولىّ اللَّه و بر گونه چپ:  محمّد رسول اللَّه راست او نوشته شده:

 و بر پیشانى او:

بسم اللَّه الرحمن  و بر دو لب او:  الحسین و بر ذقن او:  الحسن

 الرحیم.
                                                 

 .. 175/ 8حباراألنوار:  -(1)  309
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 ابن مسعود پرسید اين کرامت براى کیست؟

بسم اللَّه  و تعظیم بگويد: فرمود: براى کسى که از روى حرمت

 «. الرحمن الرحیم

  ناگفته نماند که زنان مؤمنه که با ايمان از دنیا رفته و بهشتى

______________________________ 
 .. 175/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 189معاد، ص: 

فیهنّ خیرات » باشند، جمالشان از حور بیشتر است و آيه شريفه:

در بوستانهاى بهشت، زنانى باشند که به حسن »يعنى:  310؛«حسان

اند )به زنان دنیوى که  خلق پیراسته و به حسن خلقت آراسته

 «.اند، تفسیر شده است( بهشتى

خیرات » »و مجلسى از حضرت صادق علیه السالم روايت کند که: 

شوند و  اند که داخل بهشت مى زنهاى مؤمنه عارفه شیعه «حسان

 «.مؤمن تزويج کنندايشان را به 

                                                 
 .. 70الرَحن:  -(1)  310
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زنانى که بهشتى باشند و در دنیا شوهر نكرده باشند »و مروى است: 

يا اين که شوهرانشان در بهشت نباشند، به هر يك از اهل بهشت که 

اند، به میل  کنند و اگر شوهرانشان در بهشت مايل باشند، ازدواج مى

عدّد کرده خود با آنان ازدواج خواهند کرد و اگر در دنیا شوهران مت

اش بیشتر است،  با آخرى آنها يا هر يك که خلقش نیكوتر و نیكى

 «.کند ازدواج مى

  گلها و عطرهاى بهشتى

براى کسى که بترسد از ايستادن نزد »فرمايد:  در سوره الرحمن مى

پروردگارش )يعنى از موقف حساب که شرحش گذشت، بترسد و گناه 

ها و گیاهها  فنون و اقسام میوه نكند( دو بوستان است که داراى جمیع

 311«.و گلهاست

______________________________ 
 .. 70الرحمن:  -(1)

و  46الرحمن:  «جَنَّتَانِ* وَاتَآ أَفْنَانٍ ى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ» -(2)

48 .. 

 190معاد، ص: 

                                                 
311  (2)-\i « َِنانٍ َجنََّتاِن* َواتَ  ى َوِلَمنأ َخاَف َمَقاَم رَبّه  .. 48و  46الرَحن:  E\«آ أَف أ
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ى اگر زن»و مجلسى از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله نقل کرده که: 

از زنان بهشت در شب تار از آسمان اوّل مشرف به زمین شود، بوى 

 «.خوش او به مشام جمیع اهل زمین برسد

بوى عطر بهشت تا هزار »و از امام صادق علیه السالم مروى است که: 

 «.رسد سال راه مى

و از روايات کثیره «. خاك بهشت، مشك است»و نیز مروى است که: 

ديوار و زمین بهشت و هر چه در آن است،  شود که در و معلوم مى

 «.تماماً معطّر است

 «.لَايَرَوْنَ فِیهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا» فرمايد: مى 13در سوره دهر، آيه 

بینند و همچنین سرما  بهشتیان در بهشت، آفتاب و گرماى آن را نمى»

را )يعنى در هواى معتدل هستند و احتیاجى به آفتاب و روشنايى 

آن ندارند، بلكه همان نور ايمان و عمل صالح ايشان را بس است؛ 

 «.چنانچه گذشت(

 «.نور حوريان بر نور آفتاب غالب است»و مروى است که: 
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هر که و هر چه »شود که:  وايات کثیره اين طور استفاده مىبلكه از ر

در بهشت است حتّى لباس و فرش و ظرف، تماماً نور افشانى 

 «.کنند مى

  ها و آوازهاى بهشتى نغمه

 از آنجايى که هر چه در دنیا از انواع نعمتها و لذّتهاست، تماماً

 191معاد، ص: 

است و اصل و خالص آن در اى است از آنچه در بهشت  قطره و نمونه

آن جاست، مرتبه کامله صداى خوش و حقیقت، آن هم در بهشت 

اى از آوازهاى بهشتى به گوش اهل دنیا  است، به طورى که اگر نغمه

شوند؛ چنانچه آواز داوود پیغمبر با  برسد، طاقت نیاورده و هالك مى

نات اين که در اين دنیا بوده، کسى طاقت شنیدنش را نداشت و حیوا

شدند و مدهوش  متضاده در موقع خواندنش، اطرافش جمع مى

افتادند و در آن حال با يكديگر کارى نداشتند و همچنین خلق  مى

 شدند. افتادند، بعضى هالك مى اى مى هنگام خواندنش، عدّه

در خطبه مبارکه حضرت امیرالمؤمنین در نهج البالغه ضمن بیان 

د علیه السالم صاحب المزامیر و و داوو»فرمايد:  حاالت انبیا مى
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شود که حضرت داوود  از اين جمله معلوم مى 312«الجنّه قارئ اهل

اى  علیه السالم در بهشت براى بهشتیان خواهد خواند؛ البتّه با نغمه

 بهشتى و بهشتیان هم طاقت شنیدنش را خواهند.

در مجمع البیان از رسول خدا صلى اهلل علیه و آله مروى است که: 

هاى بهشت آن است که حوريان براى شوهران خود  هترين نغمهب»

کنند به صداى نیكويى که جن و انس نشنیده باشند،  خوانندگى مى

اما نه به روش مزمار )آلت موسیقى است( بلكه به تسبیح، تحمید و 

 313«.تقديس پروردگار عالم

______________________________ 
 .. 160نهج البالغه صبحى صالح/ خ  -(1)

 .. 298/ 8تفسیر مجمع البیان:  -(2)

 192معاد، ص: 

ها خوانندگى  مرغان بهشتى به بهترين نغمه»و نیز مروى است که: 

 «.کنند مى

                                                 
 .. 160هنج البًلغه صبحى صاحل/ خ  -(1)  312
 .. 298/ 8تفسري جممع البيان:  -(2)  313
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و از حضرت صادق علیه السالم پرسیدند آيا در بهشت غنا و سرود 

فرمايد  در بهشت درختى است که خداوند امر مى»هست؟ فرمود: 

شود  بادهاى بهشت را که بوزند پس، از آن درخت آوازها ظاهر مى

اى نشنیده باشند )پس  که خاليق هرگز به آن خوبى، سازى و نغمه

آن که در دنیا از ترس خدا گوش فرمود:( اين عوضى است که از 

 314«.دادن به غنا را ترك نموده است

  نعمتها و لذّتهاى معنوى و روحانى

نعمتهاى روحانى هم در بهشت انواع متعدّدى دارد که ادراك آن از 

عقول ما خارج است. از آن جمله پرده از جلو چشم ادراك برداشته 

بیند و به  شود؛ يعنى آنچه را که در دنیا دانسته بود، اين جا مى مى

 رسد. مى -که در دنیا آرزوى او بود -حقايق و معرفت الهیّه

 اى محمّد صلى اهلل علیه و آله و آل.خصوصاً معرفت و لق

 315،«بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ  وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى» در تفسیر صافى ضمن آيه:

بهشتیان معارف الهیّه  316،« عن المعارف و الفضائل»نويسد؛ يعنى  مى

 کنند. و فضايل محمّديّه صلى اهلل علیه و آله را با يكديگر مذاکره مى

                                                 
 .. 127/ 8حباراألنوار:  -(1)  314
 .25طور:  -(.2)  315
 .. 269/ 4تفسري صاَّف:  -(3)  316

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  307 

______________________________ 
 .. 127/ 8بحاراألنوار:  -(1)

 .25طور:  -(.2)

 .. 269/ 4تفسیر صافى:  -(3)

 193معاد، ص: 

و از آن جمله است انواع تكريمها و تعظیمهاى الهیّه؛ مانند اين که هر 

فرد بهشتى، پدر و مادر و همسر و اوالدش را اگر صالحیّت دخول 

ايمان رفته باشند( آنها را شفاعت  بهشت را داشته باشند )يعنى با

 برد. کرده، پهلوى خود مى

اين امر براى احترام مؤمن است، هر چند بستگانش هم اهلیّت آن 

مقام را نداشته باشند؛ چنانچه خداى تعالى در قرآن مجید 

جَنتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ » فرمايد: مى

 317...«.ذُرّيتِهِمْ وَ

شوند که براى  و نیز پس از استقرار در بهشت، هزار ملك مأمور مى

تهنیت و مبارك باد به زيارت مؤمن بیايند و قصر مؤمن که هزار در 

                                                 
 .. 23رعد:  -(1)  317
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و  318کند شود و بر او سالم مى دارد از هر درى ملكى وارد مى

ا بنده گويد. از همه باالتر مكالمه پروردگار عالم است ب مبارك باد مى

مؤمن و رواياتى چند در اين زمینه رسیده لیكن آنچه را که خداوند 

 فرمايد، کافى است که: ذکر مى 58در سوره ياسین، آيه 

 «.سَلمٌ قَوْلًا مّن رَّبّ رَّحِیمٍ»

و در تفسیر منهج از جابر بن عبداللَّه روايت کرده که رسول خدا 

چون بهشتیان در نعمتهاى بهشت »صلى اهلل علیه و آله فرمود: 

مستغرق باشند، ناگاه نورى بر ايشان ساطع گردد و از آن آوازى 

 «. السالم علیكم يا اهل الجنّه آيد که:

______________________________ 
 .. 23رعد:  -(1)

رعد:  ...«وَالْمَلئكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَیْهِم مّن کُلّ بَابٍ* سَلمٌ عَلَیْكُم » -(2)

23- 24 .. 

 194معاد، ص: 

                                                 
318  (2)-\i « ُخُلوَن َعَليأِهم ّمن ُكّل بَاٍب* َسلٌم َعَليأُكم  .. 24 -23رعد:  E\...«َوالأَملئَكُة َيدأ
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آنچه در دنیا نصیب پیغمبران خدا »و از اين جاست که گفته شده: 

بوده که از آن جمله گفتگو با پروردگار عالم است، در آخرت نصیب 

 «.گردد بهشتیان مى

اى است در کیفیّت تجلّیات  د دوّم بحاراألنوار احاديث مفصّلهدر جل

است که در « مقام رضوان»انوار الهیّه براى بهشتیان که از آن جمله 

و از آن جمله است نعمت  320و 319قرآن مجید تذکّر فرموده.

همسايگى و اتّصال به محمّد صلى اهلل علیه و آله و آل؛ چنانچه 

سفید اطراف  بر منبرهايى از نور بارويهاىيا على! شیعیان تو »فرمود: 

و از آن  321«.من هستند و ايشان همسايگان من هستند در بهشت

شود که اين  جمله نعمت خلود در بهشت است، وقتى که متوجّه مى

برد که  شود، لذّت عجیبى مى نعمتهاى بزرگ، هرگز از او گرفته نمى

 به وصف در نیايد.

که با انبیا و صلحا و مؤمنین تالقى از نعمتهاى روحانیّه آن است 

 322«.سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ  عَلَى» فرمايد: کند؛ چنانچه در قرآن مى مى

                                                 
319  (1)-.. «\i  َواٍن ٍَة ّمنأُه َوِرضأ  .. 21توبه:  E\...«ي َُبّشُرُهمأ رَب ُُّهم بَِرَحأ
320  (2)-\i ... « ََُب َواٌن ّمَن اللَِّه َأكأ  .. 72توبه:  E\...«َوِرضأ
 (و شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حوىل َّف اْلنة و هم جرياىن) مفاتيح اْلنان/ دعاى ندبه -(3)  321
 .. 15واقعه:  -(4)  322
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هر روزى در بهشت به زيارت و مالقات يكى از »و مروى است که: 

  شوند و آن روز را میهمان آن پیغمبران اولواالعزم حاضر مى

______________________________ 
 .. 21توبه:  ...«بَشّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مّنْهُ وَرِضْوَانٍ يُ ».. -(1)

 .. 72توبه:  ...«وَرِضْوَانٌ مّنَ اللَّهِ أَکْبَرُ »...  -(2)

و شیعتك على منابر من نور مبیضة وجوههم حولى فى الجنة و  -(3)

 )مفاتیح الجنان/ دعاى ندبه(  هم جیرانى

 .. 15واقعه:  -(4)

 195معاد، ص: 

ها میهمان خاتم االنبیاء صلى اهلل علیه و آله  بزرگوار هستند، پنجشنبه

احديّت جلّ و على دعوت  قرب حضرت مقام ها به باشند و جمعه مى

 «.شوند مى

  موعظه

اين مختصرى از نعمتهاى بهشت بود که ذکر گرديد. حاال انصاف 

تواند بر خود هموار کند که از چنین لذايذ و  دهید آيا عاقلى مى
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براى رسیدن به مقامى  323مقامات و درجاتى، خود را محروم نمايد.

برد و چه زحمتها و ناراحتیهايى  از مقامات دنیويّه، چه رنجها که مى

رسد و بر فرض هم  يقین ندارد که به مقصود مى کشد با آن که که مى

که برسد به مرگ از او گرفته خواهد شد؛ ولى نسبت به اين مقامات 

دارد، با آن که هر کس در اين  عالیه و سعادات باقیه، قدمى بر نمى

رسد. علّت کوتاهى و مسامحه، پست  راه کوشید، يقیناً به مقصود مى

ه دنیا با هزاران آلودگى آن همّتى و دلخوشى به شهوات دو روز

بَلْ يُرِيدُ ا لْإِنسنُ لِیَفْجُرَ » فرمايد: است؛ چنانچه در قرآن مجید مى

 324«.أَمَامَهُ

اى که در نهج البالغه  در خطبه -حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم

 فرمايد: چنین مى -است

دانم تو را از هر چه اليق به کبريايى تو نیست در آن حال  منزّه مى»

  که آفريننده مخلوقاتى و خداى مكنوناتى به اعتبار حسن

______________________________ 
فهبنى صبرت على حر نارك فكیف اصبر عن النظر الى  -(1)

 )مفاتیح الجنان/ دعاى کمیل( ..  کرامتك

                                                 
 .فهبىن صَبت على حر نارك فكيف اصَب عن النظر اىل كرامتك) مفاتيح اْلنان/ دعاى كميل( . -(1)  323
 .5قيامت:  -(2)  324
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 .5قیامت:  -(2)

 196اد، ص: مع

هاى خود که به آن اعتبار سرايى را آفريدى  آزمايش تو نزد آفريده

که آن بهشت است و در آن جا براى مهمانان، وسايل پذيرايى را از 

مكان آشامیدن و محلّ غذا خوردن و حوران پاکیزه منظر و خادمان 

هاى در کمال رفعت و جويهاى در عین لطافت و  پرى پیكر و غرفه

ها در نهايت نزاکت آماده ساختى،  در غايت طراوت و میوهزراعتها 

اى را فرستادى )که او حضرت محمّد صلى اهلل علیه و  سپس نماينده

خواند مردمان را به آن سرايى که در آن انواع نعمتهاى  آله( مى

جاودانى است، پس نه آن دعوت کننده را اجابت نمودند و نه در 

و نه به سوى آنچه آرزومند  آنچه ترغیب فرمودى، راغب شدند

گردانیدى، آرزومند شدند بلكه بر مردار دنیاى فريبكار روى 

آوردند که به خوردن آن رسوا شدند و با يكديگر آشتى کردند بر 

مقدار و هر که دوست داشت و واله شد، بر  دوستى آن جیفه بى

اعتبار ديده او را کور ساخت به طورى که عیب و ضرر خود  دنیاى بى

بیند و دلش را بیمار کرد از ادراك آنچه سزاوار است،  ا ديگر نمىر

شنود از چیزى که  نگرد و به گوش غیر شنوا مى پس به ديده بیمار مى
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برايش فايده دارد. به درستى که شهوتهاى دنیا عقلش را پاره کرده و 

دنیا دلش را میرانده و بر خود شیفته و واله ساخته، پس بنده دنیا 

 325«.بنده کسى که چیزى از متاع دنیا در دست او باشد گرديده و

______________________________ 
سبحانك خالقاً و معبوداً بحسن بالئك عند خلقك خلقت داراً و  -(1)

جعلت فیها مأدبة و مشرباً و مطعماً و ازواجاً و خدماً و قصوراً و انهاراً 

لیها فال الداعى اجابوا و ال [ اعیاً يدعوا ا و زروعاً و ثماراً ثم ارسلت

فیما رغبت الیه رغبوا و ال الى ما شوقت الیه اشتاقوا أقبلوا على جیفة 

قد افتضحوا باکلها و اصطلحوا على حبّها و من عشق شیئاً اعشى بصره 

و امرض قلبه فهو ينظر بعین غیر صحیحة و يسمع باذن غیر سمیعة قد 

)نهج البالغه فیض االسالم خ   خرقت الشهوات عقله و اماتت الدنیا قلبه

108.. ) 

 197معاد، ص: 

با اين که راه سوّمى در پیش نیست، يا بهشتى است يا جهنّمى؛ يعنى 

اى از آن  اگر کسى رو به خدا نرفت، نه تنها از اين نعمتها که شمّه

                                                 
[ اعياا يدعوا اليها فًل الداعى اجابوا و ال فيما  ارسلتحبسن بًلئك عند خلقك خلقت داراا و جعلت فيها مأدبة و مشرباا و مطعماا و ازواجاا و خدماا و قصوراا و اهناراا و زروعاا و مثاراا ُث  سبحانك خالقاا و معبوداا  -(1)  325

لها و اصطلحوا على حّبها و من عشق شيئاا اعشى بصره و امرض قلبه فهو ينظر بعني غري صحيحة و يسمع باذن غري مسيعة قد خرقت رغبت اليه رغبوا و ال اىل ما شوقت اليه اشتاقوا أقبلوا على جيفة قد افتضحوا باك
 .( .108الشهوات عقله و اماتت الدنيا قلبه) هنج البًلغه فيض االسًلم خ 
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ذکر گرديد محروم است بلكه جايگاهش دوزخ است و ناراحتیهايى 

 شود. ز آن اشاره مىاى ا در پیش دارد که شمّه

 »دوزخ چیست؟ 

پايان و آتشى است افروخته شده از غضب  گودالى است بى«  دوزخ

يزدان و زندان اخروى است که در آن انواع عذابها و اصناف شدّتها 

و اقسام بالهاست که ادراك آنها فوق فهم ماست و تحقیقاً مقابل و ضدّ 

اى  لذّتها موجود و ذرّه بهشت است؛ چنانچه در بهشت انواع نعمتها و

ناراحتى نیست. در جهنّم، انواع شدّتها و ناراحتیها موجود و اندکى 

 آسايش و راحتى نیست.

در اين جا هم به بعضى از اصول عذابها که در قرآن ذکر فرموده، 

 شود. اشاره مى

  خوردنیها و آشامیدنیهاى جهنّم

 326«.مُكَذّبُونَ* لَأَکِلُونَ مِن شَجَرٍ مّن زَقُّومٍثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّونَ ا لْ»

______________________________ 
 .. 52 -51واقعه:  -(1)

                                                 
 .. 52 -51واقعه:  -(1)  326
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 198معاد، ص: 

پس به درستى که شما اى گمراهان از طريق حق که قیامت را »

ايد! هر آينه خورندگان از درختى هستید که از زقّوم  تكذيب کننده

 «.خواهد بود

 327«.فَمَالُونَ مِنْهَا ا لْبُطُونَ»

پس پر کنندگان شكمهايتان باشید از زقّوم به واسطه شدّت »

 «.گرسنگى

 328«.فَشرِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ ا لْحَمِیمِ»

آشامندگان باشید بر باالى آنچه از زقّوم خورديد از آبى در نهايت »

 «.گرمى )به سبب زيادى تشنگى(

کنند تا  رسنگى را به دوزخیان مسلّط مىعذاب گ»در خبر است که: 

به ناچار شكمهاى خود را از زقّوم پر سازند، پس از آن تشنگى را 

سازند که  کنند و حمیم را برايشان عرضه مى چنان بر آنها چیره مى

 «.آشامند بسیار از آن مى

                                                 
 .. 54واقعه:  -2. 53واقعه:  -(1)  327
328  (2). 
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که  به قسمى گرم است» 329؛«وَسُقُواْ مَآءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ»... 

اى  اگر قطره»و مروى است که: «. کند اندرون آنها را ريزه ريزه مى

 «.سازد از آن بر کوههاى دنیا بريزند، آنها را متالشى مى

______________________________ 
 .. 54واقعه:  -2. 53واقعه:  -(1)

(2.) 

 .. 55واقعه:  -4. 15محمّد صلى اهلل علیه و آله:  -(3)

 199معاد، ص: 

 330«.فَشرِبُونَ شُرْبَ ا لْهِیمِ»

آشامندگان باشید از حمیم مانند آشامیدن شتران بسیار تشنه و »

 332«.هذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ» 331«.مدّتها آب نديده

اين زقّوم و حمیم پیشكش ايشان است در روز جزا )يعنى عذاب »

ه از انواع ابتدايى و مقدّماتى است و امّا آنچه براى آنها تدارك شد

 «.قابل شرح و بیان نیست( خوردنیها و آشامیدنیهاى سخت، پس

                                                 
 .. 55واقعه:  -4. 15حمّمد صلى اهلل عليه و آله:  -(3)  329
 .شود تا هًلك گردد . خورد، سرياب َّنى شود، هر چه آب مى مبتًل شود كه آن مرضى شبيه استسقاء است كه بر شرت عارض مى« درد هيام» شرتى است كه به« اهيم» مجع« هيم» -(1)  330
 .56واقعه:  -(2)  331
 .46 -43دخان:  -(3)  332
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إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ ا » فرمايد: مى« حم دخان»و در سوره 

 333«.لْأَثِیمِ* کَالْمُهْلِ يَغْلِى فِى ا لْبُطُونِ* کَغَلْىِ ا لْحَمِیمِ

به درستى که درخت زقّوم )میوه و برگ آن( خوراك کسى است »

که بسیار گناهكار است )و گفته شده که مراد کافر معاند است( و 

زقّوم مانند چیزى است که به آتش گداخته شده باشد )چون مس و 

 «.روى و گفته شده که مهل، روغن زيت جوش آمده است(

نهايت گرم شده باشد،  زقّوم در شكمهاى کفّار مانند آبى که بى

جوشد، يا مثل روغن زيت که حرارت زياد ببیند و از همان آب  مى

 »...ريزند تا ظاهر و باطن آنها را بگدازد:  جوش بر سر آنها مى

 334«.مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیمُ يُصَبُ

صَّةٍ وَعَذَابًا إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِیمًا* وَطَعَامًا ذَا غُ» فرمايد: و نیز مى

 335«.أَلِیمًا

______________________________ 
مبتال شود « درد هیام»شترى است که به « اهیم»جمع « هیم» -(1)

                                                 
 .19حج:  -(4)  333
 .. 13 -12مّزّمل:  -(5)  334
 .. 13 -12مّزّمل:  -(5)  335
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شود، هر چه  که آن مرضى شبیه استسقاء است که بر شتر عارض مى

 شود تا هالك گردد .. خورد، سیراب نمى آب مى

 .56واقعه:  -(2)

 .46 -43دخان:  -(3)

 .19حج:  -(4)

 .. 13 -12مزّمّل:  -(5)

 200معاد، ص: 

نزد ما است قیدهاى بزرگى که باز شدنى نیست و آتش بزرگى و »

 «.خوراك گلوگیرى و شكنجه دردناکى است

درخت زقّوم، از قعر »و از حضرت باقر علیه السالم منقول است که: 

ت و از سبر آيد و میوه و برگ و خار آن از آتش اس جهنّم بیرون مى

 «.تر است تر و از آهن، سخت تر و از مردار، گنديده تلخ

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ » است:« غسلین»از جمله طعامهاى جهنّم، 

از آنچه از شكم دوزخیان »و در مجمع البحرين گويد:  336«.غِسْلِینٍ

                                                 
 .36حاّقه:  -(1)  336
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آيد پس از خوردن زقّوم، همان دوباره خوراکشان  بیرون مى

 «.است  ضريع  جملهشود و از آن  مى

تر و از  آن چیزى است شبیه خار از حنظل تلخ»و مروى است که: 

 «.تر است الشه، بد بوتر و از آتش، سوزنده

و آن چرك و  337«مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ  وَيُسْقَى» است که:« صديد»ديگر 

 شود. خونى است که از عورت زناکاران در جهنّم خارج مى

و بعضى از مفسّرين  338«إِلَّا حَمِیمًا وَغَسَّاقًا» است:«  غساق»ديگر 

اى در دوزخ است که سمهاى حیوانات سمّى  اند که آن چشمه فرموده

 در آن جارى است.

  لباس اهل جهنّم

 339...«. قُطّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِن نَّارٍ»... 

______________________________ 
 .36حاقّه:  -(1)

 .. 16ابراهیم:  -(2)

                                                 
 .. 16ابراهيم:  -(2)  337
 .25نبأ:  -(3)  338
 .. 19حج:  -(4)  339
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 .25نبأ:  -(3)

 .. 19حج:  -(4)

 201معاد، ص: 

 «.هايى از آتش بريده شده و مهیّا گرديده است براى کفّار جامه»

 «.سازند اى از مس گداخته شده مى جامه»و منقول است که: 

  سَرَابِیلُهُم مّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى» فرمايد: مى 50و در سوره ابراهیم، آيه 

 «.وُجُوهَهُمُ النَّارُ

پوشانند رويهايشان را آتش )و  لباسهاى ايشان از قطران است و مى»

ماند که او را  دار مى قطران، چیزى است سیاه و بد بو که بیشتر جرب

 «.گردد( سوزانند و نیز به آتش، زود مشتعل مى با پوست مى

هاى جهنّم را بین آسمان و  اى از جامه اگر جامه»مروى است که: 

زمین دنیا آويزان سازند، تمام اهل زمین از بوى گند و حرارتش 

 «.خواهند مرد

  شناخت گنهكاران
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 340«.يُعْرَفُ ا لْمُجْرِمُونَ بِسِیمهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِى وَا لْأَقْدَامِ»

کبودى چشم و سیاهى شوند که  گنهكاران به سیمايشان شناخته مى

روى نشانه آنهاست. آنگاه به موهاى جلو سر و به قدمها گرفته شوند؛ 

شوند يا  اى با پا به دوزخ کشانده مى يعنى گاهى با موى سر و دفعه

اين که گروهى را با موى پیشانى و گروهى ديگر را با پاها به آتش 

 کشند. مى

  سِلُ يُسْحَبُونَ* فِى ا لْحَمِیمِ ثُمَّ فِىإِذِ ا لْأَغْللُ فِى أَعْنقِهِمْ وَالسَّل»

______________________________ 
 .. 41الرحمن:  -(1)

 202معاد، ص: 

 341«.النَّارِ يُسْجَرُونَ

شوند  زمانى که غلها در گردنهايشان است با زنجیرها کشانیده مى»

 «.شوند در حمیم، سپس در آتش افروخته مى

 342...«. ذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌتَرَى الَّذِينَ کَ »...

                                                 
 .. 41الرَحن:  -(1)  340
 .72 -71غافر:  -(1)  341
 .60زمر:  -(2)  342
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 «.بینى کسانى را که بر خدا دروغ گفتند، روهايشان سیاه است مى»

 343«.تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا کلِحُونَ»

سوزاند و ايشان زشت رويانند )يعنى مانند  آتش، روهايشان را مى»

 «.کلّه گوسفند بريان شده، دندانها نمايان و لبها آويزان است(

  موکّلین جهنّم

 344...«.عَلَیْهَا مَلَكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُونَ اللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ »... 

غلیظ و شديدند و رحمى بر هايى هستند که  بر آتش جهنّم مالئكه»

کنند خداى را در آنچه از عذاب  جهنّمیان ندارند و مخالفت نمى

 «.جهنّمیان مأمورند

 345«.وَلَهُم مَّقمِعُ مِنْ حَدِيدٍ»

به دست خزنه جهنّم، گرزهاى آهنین است که بر سر جهنّمیان »

کوبند، هر وقت که بخواهند از جهنّم فرار کنند )و در وزن آن  مى

 ه که اگر جن و انس جمع شوند يك مقمعه )عمود آهنى(رسید

                                                 
 .. 104مؤمنون:  -(3)  343
 .6َترمي:  -(4)  344
 .. 21حج:  -(.5)  345
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______________________________ 
 .72 -71غافر:  -(1)

 .60زمر:  -(2)

 .. 104مؤمنون:  -(3)

 .6تحريم:  -(4)

 .. 21حج:  -(.5)

 203معاد، ص: 

 «.جهنّم را نتوانند بلند کنند(

دو چشم موکّلین دوزخ مثل برق جهنده است و »و مروى است: 

نیشهاى آنها مانند بلنديهاى کوههاست. آتش از دهان آنها خارج 

توانند به يك  شود. ما بین دو کتف آنها يك سال راه است و مى مى

 «.دست، هفتاد نفر را بلند کرده در آتش اندازند

  جهنّم و درهاى آن

 346«.وَابٍ لّكُلّ بَابٍ مّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌلَهَا سَبْعَةُ أَبْ»

                                                 
 .44حجر:  -(1)  346
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اى از جهنّمیان از درى که به  براى دوزخ هفت در است و هر عدّه»

 «.شوند آنها اختصاص دارد، وارد مى

 -چنانچه از حضرت امیر علیه السالم رسیده -اسامى هفت دَرِ جهنّم

 بدين قرار است:

و   حطمه و فوق آن،  لظى است و فوق آن،  جهنّم  اسفل درکات آن»

  هاويه و فوق آن، سعیر و فوق آن،  جحیم و فوق آن، سقر فوق آن،

 347«.باشد و البتّه عذابهاى اين طبقات متفاوت خواهد بود مى

شود که آتش جهنّم بر خالف آتش  از ظاهر آيات شريفه معلوم مى

 فرمايد: دنیا داراى ادراك و شعور است؛ چنانچه مى

گويیم آيا پر شدى از اهل عذاب؟ پس در  روزى که به جهنّم مى»

  گويد: آيا باز هم اهل عذاب هستند؟! يعنى مرا هم جواب مى

______________________________ 
 .44حجر:  -(1)

 ... 246 -245/ 8بحاراألنوار:  -(2)

 204معاد، ص: 

                                                 
 ... 246 -245/ 8حباراألنوار:  -(2)  347
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هنّم اهل و نیز آتش ج 348«.گنجايش و هم اشتیاق به زيادتى است

کند و جاذبه دارد و نعره  شناسد و به آنها حمله مى عذاب را مى

چون ببیند آتش جهنّم ايشان را از »فرمايد:  زننده است؛ چنانچه مى

جايى دور، از آن آتش آواز جوشیدن از زيادى خشم و غريدن 

صداى »و از حضرت صادق علیه السالم مروى است که:  349«.بشنوند

 «.هند شنیدخروش جهنّم را خوا

نزديك » 350؛...« تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ ا لْغَیْظِ» فرمايد: در جاى ديگر مى

 «.باشد که پاره پاره شود از خشم بر کافران

در موقع عبور مؤمن از صراط، صداى آتش جهنّم »و مروى است که: 

اى مؤمن! از من زود دور شو که نورت التهاب مرا  شود که بلند مى

، چون مؤمن از رحمت و آتش جهنّم از غضب کند خاموش مى

يا من سبقت رحمته  باشد و رحمت حق بر غضب غالب است: مى

 «. غضبه

                                                 
348  (1)-\i « ٍزِيد َتََلأِت َوتَ ُقوُل َهلأ ِمن مَّ َم نَ ُقوُل ْلََِهنََّم َهِل امأ  .. 30ق:  E\«يَ وأ
349  (2)-\i «ُعواأ ََّلَآ تَ َغيُّظاا َوَزِفرياا َكاٍن بَِعيٍد مسَِ ُهم ّمن مَّ  .. 12رقان: ف E\«ِإَذا َرأَت أ
 .. 8ملك:  -(3)  350
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و بالجمله شواهدى بر اين که آتش جهنّم مثل ساير موجودات اخرويّه 

صاحب حیات و داراى ادراك و شعور است، دوست دوستان خدا و 

 دشمن دشمنان خداست، داريم.

______________________________ 
 .. 30ق:  «يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ» -(1)

 12فرقان:  «إِذَا رَأَتْهُم مّن مَّكَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُواْ لَهَآ تَغَیُّظًا وَزَفِیرًا» -(2)

.. 

 .. 8ملك:  -(3)

 205معاد، ص: 

از اوصاف جهنّم اين است با اين که اگر جنّ و انس را در آن جاى 

دهند، هنوز جا دارد، مع الوصف جاى هر يك از جهنّمیان تنگ و در 

فشارند مانند میخى که در ديوار بكوبند؛ چنانچه در سوره فرقان 

 فرمايد: مى
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چون در انداخته شوند، جهنّمیان در دوزخ در مكانى تنگ به جهت »

به  351«.ن در حالى که به زنجیرهاى آتش بسته شده باشندعذابشا

 قسمى در فشارند که آرزوى هالکت کنند، يا اين که گويند:

به همان اندازه که بهشتیان در روشنايى هستند، !«. وا اسفا! و اويال»

دوزخیان در ظلمت و تاريكى و وحشت و دهشت ابدى هستند؛ مانند 

د که ظلمات امواج متراکمه او را کسى که در قعر دريايى گرفتار شو

به قسمى است که اگر »فرمايد:  احاطه کرده باشد. در سوره نور مى

 352«.تواند ببیند دستش را بیرون آورد، نمى

  عذابهاى روحانى

هاى جسمانى، عذابهاى روحانى  براى دوزخیان، عالوه بر شكنجه

است، از آن جمله تذکّر به اين موضوع که اين جا همیشه خواهند 

  ترين ماند و نجاتى برايشان نخواهد بود که اين سخت

______________________________ 
فرقان:  «وَإِذَ آ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَیّقًا مُّقَرَّنِینَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا» -(1)

13 .. 

                                                 
351  (1)-\i «َقرَِّننَي َدَعوأاأ ُهَناِلَك ثُ ُبوراا ا مُّ  .. 13فرقان:  E\«َوِإَذ آ أُلأُقواأ ِمنأَها َمَكاناا َضّيقا
352  (2)-\i « ِِقه ّى يَ غأشُه َموأٌج ّمن فَ وأ ِقهِ  أَوأ َكظُُلمٍت َِّف حَبأٍر ْلُّّ رََج َيَدُه ملَأ َيَكدأ يَرلى َسَحاٌب ظُُلمُت  ى َموأٌج ّمن فَ وأ ٍض ِإَذآَأخأ َق بَ عأ ُضَها فَ وأ  .. 40نور:  E\...«َها  -بَ عأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  328 

ى مَوْجٌ مّن  أَوْ کَظُلُمتٍ فِى بَحْرٍ لُّجّىّ يَغْشهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ» -(2)

هَا  -ى سَحَابٌ ظُلُمتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآأَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرل فَوْقِهِ

 .. 40نور:  ...«

 206معاد، ص: 

عذابهاى دوزخیان است و شكّى نیست که کفّار و منافقین که 

ايمان مرده باشند، در عذاب  برايشان تمام شده باشد و بى تحجّ

جهنّم همیشگى خواهند بود؛ چنانچه در سوره بیّنه، آيه ششم 

إِنَّ الَّذِينَ کَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ا لْكِتبِ وَا لْمُشْرِکِینَ فِى نَارِ » فرمايد: مى

 ...«. جَهَنَّمَ خلِدِينَ فِیهَآ

ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِیهَا » فرمايد: و در جاى ديگر مى

پس جزاى دشمنان خدا آتش است و جاى  353...« دَارُ ا لْخُلْدِ

همیشگى ايشان است بلكه بیرون آمدنشان را از آتش دوزخ، تشبیه 

وَلَايَدْخُلُونَ ا لْجَنَّةَ  »...فرمايد:  به محال فرموده، در آن جا که مى

 354...«. يَلِجَ ا لْجَمَلُ فِى سَمّ ا لْخِیَاطِ  تَّىحَ

                                                 
 .28فّصلت:  -(1)  353
 .40اعراف:  -(.2)  354
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داخل نخواهند شد ايشان در بهشت تا اين که شتر از سوراخ سوزن »

 «.بگذرد

يعنى چنانچه اين امر محال است، پس دخول کفّار در بهشت هم 

محال خواهد بود و اخبار وارده در مقام بسیار است و کسى که 

 شد، همیشه در جهنّم نخواهد ماند.اى ايمان در قلبش با ذرّه

شود از الطاف و  ديگر از عذابهاى روحانیّه اين است که متوجّه مى

 پايان حضرت آفريدگار محروم مانده است. رحمتهاى بى

 فرمايد: اعتنايى خداست؛ چنانچه مى به عالوه مورد غضب و بى

 355.«کَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبّهِمْ يَوْمَذ لَّمَحْجُوبُونَ»

______________________________ 
 .28فصّلت:  -(1)

 .40اعراف:  -(.2)

 .. 15مطففین:  -(3)

 207معاد، ص: 

                                                 
 .. 15مطففني:  -(3)  355
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جز اين نیست که ايشان از پروردگار خود در حجابند )يعنى از »

 «.رحمت و احسان و ثوابهاى الهى محروم خواهند بود(

آخرت نیست  ايشان را جزاى نیكى در»فرمايد:  و در جاى ديگر مى

فرمايد و نظر رحمت و شفقت به آنها  و خداوند با ايشان سخن نمى

از آن جمله است حسرت و همّ و غمهايى که بر آنها  356«.کند نمى

شود که اگر در دوزخ، مرگ بود، هر روزى مرگى داشتند از  وارد مى

 فرمايد: شدّت اندوه چنان که خداى تعالى مى

يشان را که اسباب اندوه بر دهد پروردگار عملها نشان مى»

و روزى که ظالم، دو »فرمايد:  و در جاى ديگر مى 357«.آنهاست

گويد: اى کاش! با فرستاده  جود و مى دست خود را با دندانهايش مى

و از حضرت صادق علیه السالم  358«.خدا راهى تحصیل کرده بودم

پس از استقرار بهشتیان در بهشت و دوزخیان در »مروى است که: 

کند  شود. منادى ندا مى هايى بین دوزخ و بهشت باز مى جهنّم، روزنه

 اى بهشتیان! منازل جهنّمیان را

                                                 
356  (1)-\i ... « َم ا لأِقيَمِة َواَليُ زَّكيِهمأ َِخَرِة َواَلُيَكّلُمُهُم اللَُّه َواَليَنظُُر ِإلَيأِهمأ يَ وأ لئَك اَلَخلَق ََّلُمأ َِّف األأ  .. 77آل عمران:  E\«َوََّلُمأ َعَذاٌب أَلِيمٌ  أوأ
357  (2)-... «\i   ِمأ َكَذاِلَك يُرِيِهُم اللَُّه أََعمَلُهمأ َحَسَراٍت َعَليأه»...\E  :167بقره .. 
358  (3)-\i «َم يَ َعضُّ الظَّامِلُ َعَلى ُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًلا   َويَ وأ  .. 27فرقان:  E\«َيَديأِه يَ ُقوُل يَليأَتىِن اَّتََّذأ
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______________________________ 
ةِ وَلَايُكَلّمُهُمُ اللَّهُ وَلَايَنظُرُ إِلَیْهِمْ أوْلئكَ لَاخَلقَ لَهُمْ فِى الْأَخِرَ»...  -(1)

 .. 77آل عمران:  «يَوْمَ ا لْقِیمَةِ وَلَايُزَکّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

 167بقره:  ...«کَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعَملَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْهِمْ  »... -(2)

.. 

يَدَيْهِ يَقُولُ يلَیْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ   عَلَىوَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ » -(3)

 .. 27فرقان:  «سَبِیلًا

 208معاد، ص: 

ببینید، اگر مخالفت خداوند را نموده بوديد، در اين منازل جاى شما 

گويد:( اى جهنّمیان! منازلى که در بهشت است ببینید،  بود )و بعد مى

د، جاى شما اين جا بود، پس چنان اگر اطاعت خداوند را نموده بودي

شود که اگر مردن میسّر بود،  شان مى اندوه و حسرتى عارض

 «.مردند مى

ها که از طرف  از آن جمله، انواع سرزنشها و توبیخها و سخريّه

شود؛  خداوند عالم و مالئكه و بهشتیان و شیاطین به آنها وارد مى

 فرمايد: چنانچه خداوند به آنها مى
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آيا شما را پیغمبرانى نیامد که به شما خبر بدهد آيات مرا و شما را »

و باز  359«.از چنین روزى بترساند؟! گويند بلى بر ضرر خود شاهديم

آيا شما را در دنیا مهلت نداديم به مقدارى که بتوانید با »فرمايد:  مى

خبر و متذکّر شويد و آمد شما را ترساننده از چنین روزى، پس 

و امثال  360«.اى نیست ذاب را که براى ظالمین يارى کنندهبچشید ع

اين قسم خطابات زياد است، خزنه جهنّم هم اهل جهنّم را سرزنش 

 فرمايد: کنند؛ چنان که در قرآن مجید مى مى

اى در جهنّم، خزنه جهنّم از آنها  هر گاه انداخته شود فوجى و دسته»

 د آرى آمد لیكن ماپرسند آيا شما را ترساننده نیامد؟ گوين مى

______________________________ 
أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَیْكُمْ ءَايتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ  »... -(1)

 .. 130انعام:  ...«أَنفُسِنَا   يَوْمِكُمْ هذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى

...«  يَتَذَکَّرُ فِیهِ مَن تَذَکَّرَ وَجَآءَکُمُ النَّذِيرُ أَوَلَمْ نُعَمّرْکُم مَّا »... -(2)

 .. 37فاطر: 

 209معاد، ص: 

                                                 
359  (1)-... «\i  وَن َعَليأُكمأ ءَايىِت َويُنِذُروَنُكمأ ِلَقآَء يَ وأ نَا َعَلىَأملَأ يَأأِتُكمأ ُرُسٌل ّمنُكمأ يَ ُقصُّ  .. 130انعام:  E\...«أَنُفِسَنا   ِمُكمأ هَذا قَاُلواأ َشِهدأ
360  (2)-... «\i  َُر َوَجآءَُكُم النَِّذير ُر ِفيِه َمن َتَذكَّ ا يَ َتَذكَّ  .. 37فاطر: ...«  E\أَوملَأ نُ َعّمرأُكم مَّ
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آنها را تكذيب نموديم و گفتیم شما در گمراهى بزرگى هستید و 

گويند: اگر ما اهل شنیدن حق و تعقّل و فهم بوديم، هیچ گاه جهنّمى 

طین هم شیا 361«.شديم، پس خودشان اقرار به گناه خود کنند نمى

کنند. و مروى است که دوزخیان از ترس اين که  آنها را سرزنش مى

کنند و در  مبتال به شماتت ايشان نشوند، کمتر از شدّت عذاب ناله مى

و شیطان به دوزخیان پس از تمام شدن کار »فرمايد:  آيه شريفه مى

 و قرار گرفتن آنها در آتش، گويد:

حقّى داد و من هم وعده  جز اين نیست که خداوند به شما وعده

دروغى، من به شما قدرتى نداشتم جز اين که وسوسه نمودم و شما به 

سوء اختیار خود، وعده دروغى مرا اجابت نموديد، پس مرا مالمت 

نكنید بلكه خودتان را مالمت کنید. امروز نه من از شما فرياد رسى 

از اين که مرا توانم بكنم، نه شما از من. امروز من از شما بیزارم  مى

در دنیا شريك خداوند قرار داديد، جز اين نیست که براى 

 362«.ستمكاران، شكنجه دردناکى است

______________________________ 
کُلَّمَآ أُلْقِىَ فِیهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ* قَالُواْ »...  -(1)

                                                 
361  (1)-\i ... « َب أَنا َوقُ لأَنا َما نَ زََّل اللَُّه ِمن َشىأ   ملَأ يَأأِتُكمأ َنِذيٌر* قَاُلواأ بَ َلىُكلََّمآ أُلأِقَى ِفيَها فَ وأٌج َسَأََّلُمأ َخَزنَ ُتَهآ أ ِعرِي*  َقدأ َجآَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ حِب السَّ ِقُل َما ُكنَّا َِّف َأصأ َمُع أَوأ نَ عأ ٍء ِإنأ أَنُتمأ ِإالَّ َِّف َضلٍل َكِبرٍي* َوقَاُلواأ َلوأ ُكنَّا َنسأ

رَتَُفواأ بِ   .. 11 -8ملك: ...«  E\ َذنِبِهمأ فَاعأ
362  (2)-\i « َُتُكمأ َوَما َكان َلفأ ّق َوَوَعدتُُّكمأ َفَأخأ َد اْلَأ ُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكمأ َوعأ َمأ ا ُقِضَى األأ يأطُن َلمَّ َتَجبأُتمأ ىِل َفًَلتَ ُلوُموىِن َوقَاَل الشَّ ُتُكمأ فَاسأ رِِخىَّ ِإىّن   ىِلَ َعَليأُكم ّمن ُسلأطٍن ِإالَّ َأن َدَعوأ رِِخُكمأ َوَمآ أَنُتم ِبُصأ آ أَنَا ِبُصأ  َوُلوُمواأ أَنُفَسُكم مَّ

ُتُموِن ِمن قَ بأُل ِإنَّ الظِلِمنَي ََّلُمأ َعَذاٌب أَلِيمٌ  رَكأ  .. 22ابراهيم:  E\«َكَفرأُت ِبَآ َأشأ
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ءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى  رٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَىْقَدْ جَآءَنَا نَذِي  بَلَى

ضَللٍ کَبِیرٍ* وَقَالُواْ لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِى أَصْحبِ السَّعِیرِ* 

 .. 11 -8ملك: ...«   فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ

وَقَالَ الشَّیْطنُ لَمَّا قُضِىَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقّ » -(2)

وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا کَانَ لِىَ عَلَیْكُم مّن سُلْطنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ 

خِكُمْ وَمَآ أَنتُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِى فَلَاتَلُومُونِى وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّآ أَنَا بِمُصْرِ

بِمُصْرِخِىَّ إِنّى کَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظلِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ 

 .. 22ابراهیم:  «أَلِیمٌ

 210معاد، ص: 

کنند؛ چنانچه در سوره اعراف  بهشتیان هم آنها را سرزنش مى

 فرمايد: مى

: آنچه را که پروردگارمان به بهشتیان دوزخیان را ندا کنند و گويند»

ما وعده داده است از ثوابها به تحقیق يافتیم، آيا شما هم آنچه را که 

 پروردگارتان وعده داده از عذابها نیز يافتید؟

گويند: بلى رسیديم به آن عذابها، پس منادى ندا کند در بین ايشان 

و در سوره مطففین  363«.که لعنت خدا بر ستمكاران است
                                                 

363  (1)-\i «حَب النَّاِر َأن َقدأ َوَجدأ   َونَاَدى َنَِّة َأصأ حُب ا ْلأ ا قَاُلواأ نَ َعمأ فََأذََّن ُمَؤّذٌن بَ يأَنُهمأ أَ َأصأ اَوَعَد رَبُُّكمأ َحقًّ ا فَ َهلأ َوَجدُتُّ مَّ َنُة اللَِّه َعَلى الظِلِمنيَ نَا َماَوَعَدنَا َرب َُّنا َحقًّ  .. 44اعراف:  E\«ن لَّعأ
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خندند و آنها را مورد استهزا  امروز مؤمنین بر کفّار مى»يد: فرما مى

هايى است که  دهند، اين سخريّه، در مقابل مسخره و مسخره قرار مى

از جمله عذابهاى روحانیّه،  364«.نمودند کفّار در دنیا به مؤمنین مى

مصاحبت با شیاطین و ساير دوزخیان است. به همان اندازه که 

برند،  نس دارند و از مالقات يكديگر لذّت مىبهشتیان با يكديگر ا

اند و نهايت تناکر و تنافر بین آنها است و  دوزخیان با يكديگر دشمن

 فرمايد: اين معنا در قرآن مجید تذکّر داده شده، آن جا که مى

 و هر که خود را بر کورى دارد از ياد کردن خداوند رحمان،»

______________________________ 
أَصْحبُ ا لْجَنَّةِ أَصْحبَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا   وَنَادَى» -(1)

حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذّنٌ بَیْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ 

 .. 44اعراف:  «اللَّهِ عَلَى الظلِمِینَ

 .. 34مطففین:  «مَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ا لْكُفَّارِ يَضْحَكُونَفَالْیَوْ» -(2)

 211معاد، ص: 

سازيم که همنشین او شود. آنها را از  پس بر او شیطان را مسلّط مى

پندارند که راه يافتگانند، تا وقتى  دارند و ايشان مى راه حق باز مى

                                                 
364  (2)-\i « ََحُكون اِر َيضأ َم الَِّذيَن ءَاَمُنواأ ِمَن ا لأُكفَّ  .. 34مطففني:  E\«فَالأَيوأ
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ما حاضر شود، به که کافر با شیطانى که همراه اوست در محلّ جزاى 

او گويد: اى کاش! میان من و تو، به اندازه دورى مشرق و مغرب از 

و مروى است که هر دو را  365«.يكديگر بود، پس بد همنشینى است

در يك زنجیر بسته و در دوزخ افكنند و در باره دشمنى اعوان ظلمه 

 -166و پیروان پیشوايان گمراهى از رؤساى خود در سوره بقره آيه 

 فرمايد: مى 167

چون بیزارى جستند آنهايى که پیروى کرده شدند از آنهايى که »

پیروى آنها را کردند و ديدند عذاب خداى را و بريده شد به ايشان 

سببها، گويند متابعت کنندگان باطل: کاش ما را باز گشتن به دنیا 

جستیم؛ چنانچه امروز آنها  ممكن بود تا از پیشوايان خود بیزارى مى

و درباره دشمنى دوزخیان با يكديگر،  366«.جويند از ما بیزارى مى

پس در قیامت بعضى از شما »فرمايد:  مى 25در سوره عنكبوت، آيه 

 367«.کند جويد و نفرين مى از بعض ديگر بیزارى مى

______________________________ 
ا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ* وَمَن يَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیّضْ لَهُ شَیْطنً» -(1)

إِذَا جَآءَنَا   وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَيَحْسَبُونَ أَ نَّهُم مُّهْتَدُونَ* حَتَّى
                                                 

365  (1)-\i « َِبيِل و ونَ ُهمأ َعِن السَّ ِن نُ َقّيضأ َلُه َشيأطناا فَ ُهَو َلُه َقرِيٌن* َوِإن َُّهمأ لََيُصدُّ ِر الرََّحأ ُش َعن ذِكأ َتُدوَن* َحىتَّ َوَمن يَ عأ هأ َد ا لأمَ   َْيأَسُبوَن َأ ن َُّهم مُّ ِ فَِبئأَس ا لأَقرِينُ ِإَذا َجآَءنَا قَاَل يَليأَت بَ يأىِن َوبَ يأَنَك بُ عأ رِقَ نيأ  -36زخرف:  E\«شأ
38 .. 
366  (2)-\i « ََباُب* َوق َسأ  E\...«.ُهمأ َكَما تَ ََبَُّءواأ ِمنَّا اَل الَِّذيَن ات ََّبُعواأ َلوأ َأنَّ لََنا َكرَّةا فَ َنَتََبَّأَ ِمنأ ِإذأ تَ ََبَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعواأ ِمَن الَِّذيَن ات ََّبُعواأ َوَرأَُواأ ا لأَعَذاَب َوتَ َقطََّعتأ ِِبُِم األأ
367  (3)-\i ... « ا ضا ُضُكم بَ عأ ٍض َويَ لأَعُن بَ عأ ُضُكم بَِبعأ ُفُر بَ عأ َم الأِقيَمِة َيكأ  E\...«.ُُثَّ يَ وأ
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 -36زخرف:  «قَالَ يلَیْتَ بَیْنِى وَبَیْنَكَ بُعْدَ ا لْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ ا لْقَرِينُ

38 .. 

اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ا لْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ  إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ» -(2)

بِهِمُ الْأَسْبَابُ* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا کَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ کَمَا تَبَرَّءُواْ 

 ...«.مِنَّا 

 ...«.ضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ثُمَّ يَوْمَ الْقِیمَةِ يَكْفُرُ بَعْ»...  -(3)

 212معاد، ص: 

کسانى که در دنیا دوست بودند در »فرمايد:  و در سوره زخرف مى

آن روز، دشمن يكديگر خواهند بود، مگر پرهیزگاران از اهل ايمان 

و مروى است که:  368«.که در قیامت هم مثل دنیا دوست يكديگرند

یا براى خدا نبوده، در آخرت مبدّل به دشمنى هر دوستى که در دن»

 «.گردد مى

جز اين نیست که »فرمايد:  و در سوره محمّد صلى اهلل علیه و آله مى

براى سرکشها و کسانى که از پیروى حق بیرون رفتند، بدترين 

بازگشت است که آن دوزخى است که در آن درآيند و بستر و فراش 

مگاهى است دوزخ. اين شكنجه را آنها آتش است و بد فراش و آرا
                                                 

368  (1)-\i « ٍَض َعُدوٌّ ِإالَّ ا لأُمتَِّقني ُضُهمأ لَِبعأ َمئٍذ بَ عأ َِخًلَّ ُء يَ وأ  .. 67زخرف:  E\«ا ألأ
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بايد طاغیان بچشند، پس بايد حمیم و غساق را )که آبى سوزنده در 

جهنّم و چرك سخت گنديده است( بچشند و عذاب ديگرى که در 

مروى است که:  369«.شدّت مثل عذاب است از نوعهاى گوناگون

چون پیشوايان گمراهى را در دوزخ اندازند، پشت سرشان »

پرسند اينها کیستند؟ خزنه  به آنها ملحق نمايند، پس مى اتباعشان را

جهنّم گويند: اينها گروهى هستند که به رنج و سختى در دوزخ با شما 

در آيند، پس به آنها گويند: هیچ مرحبا به اينها مباد، ايشان به دوزخ 

درآيندگانند، پس اتباع گويند: بلكه شما را مرحبا مباد، شما سبب 

  ما شديد، پس دوزخ بد قرار گاهى اين عذاب براى

______________________________ 
 .. 67زخرف:  «ا لْأَخِلَّا ءُ يَوْمَئذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ا لْمُتَّقِینَ» -(1)

هذَا وَإِنَّ لِلطغِینَ لَشَرَّ مَابٍ* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ا لْمِهَادُ* » -(2)

 -55ص:  «أَزْوَاجٌ ى هذَا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ* وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ

58 .. 

 213معاد، ص: 

                                                 
369  (2)-\i«  َاٌق* و يٌم َوَغسَّ نَ َها فَِبئأَس ا لأِمَهاُد* هَذا فَ لأَيُذوُقوُه َحَِ َلوأ ِلهِ هَذا َوِإنَّ لِلطِغنَي َلَشرَّ َماٍب* َجَهنََّم َيصأ َواجٌ  ى ءَاَخُر ِمن َشكأ  .. 58 -55ص:  E\«أَزأ
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است. گويند: پروردگارا! هر که سبب اين عذاب براى ما شد، پس دو 

ما عذابش را براى گمراهى خود و ديگران آنچه نقل شد چندان فر

هاى دوزخیان، هر آينه راست است و آن جدال و  از احوال و گفته

 370«.نزاع کردن اهل آتش است با يكديگر

  ضعف جسمى انسان

شود  ممكن است چند شبهه در نظرها بیايد که مجملًا به آنها اشاره مى

؛ يكى اين که اين عذابهاى گردد و جوابهاى هر کدام هم ذکر مى

شديد با انسان ضعیف که تاب کمترين آنها را ندارد چگونه است؟ 

شود، پس مناسبتى با اين بدن  چون در مرحله اولیّه نیست و نابود مى

 جسمانى ندارد.

جواب آن است که درست است که بدن در قیامت همان بدن 

آخرت ترکیب جسمانى دنیوى است، لیكن به قدرت الهیّه طورى در 

شود و به قدرى سخت و محكم است که قابل مقايسه با بدن دنیوى  مى

نیست و در حقیقت بدن اخروى در لطافت و غلظت، تابع لطافت و 

غلظت نفسى است که به آن تعلّق دارد؛ چنانچه نفس مؤمن در دنیا 

                                                 
370  (1)-\i « َُعُكمأ اَلَمرأَحباا ِِبِمأ ِإن َُّهمأ َصال َتِحٌم مَّ قأ ُتُموُه لََنا فَِبئأَس ا لأَقرَاُر* قَاُلواأ َرب ََّنا هَذا فَ وأٌج مُّ مأ ِل النَّارِ واأ النَّاِر* قَاُلواأ َبلأ أَنُتمأ اَلَمرأَحباا ِبُكمأ أَنُتمأ َقدَّ ا َِّف النَّاِر* ِإنَّ َذاِلَك ْلََقٌّ ََّتَاُصُم أَهأ فا ُه َعَذاباا ِضعأ َم لََنا هَذا َفزِدأ  E\«َمن َقدَّ

 .. 64و  61 -59ص: 

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  340 

در نهايت لطافت و نرمى بوده به طورى که در مقابل هر حقّى متأثّر و 

  شود؛ چنانچه در خطبه نهج البالغه مىتسلیم 

______________________________ 
هذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ* قَالُواْ بَلْ » -(1)

اْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ أَنتُمْ لَامَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ا لْقَرَارُ* قَالُو

 «لَنَا هذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ* إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

 .. 64و  61 -59ص: 

 214معاد، ص: 

 371،«المؤمنون هینون لینون»امیرالمؤمنین علیه السالم است که: 

ر کمال لطافت پس در آخرت هم بدن آنها مانند نفس شريفشان د

 خواهد بود.

همچنین نفس کافر در دنیا در نهايت غلظت و سختى بوده که از سنگ 

 فرمايد: تر است؛ چنان که در قرآن مجید مى هم سخت

و لذا در مقابل هیچ حقّى  372...« فَهِىَ کَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً »...

گردد، پس در آخرت هم بدنش مانند نفس  خاضع و منقاد نمى

 پلیدش، در نهايت غلظت و سختى است.

                                                 
 .. 1/ ح 451/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)  371
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دندان کافر مانند کوه احد خواهد شد )پس »و مروى است که: 

 «.بدنش چقدر است؟!(

و به عبارت ديگر: سراى آخرت غلبه معنا بر صورت است و آشكار 

 373«يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئرُ» شدن ظاهر و باطنهاست: شدن حقايق و يكى

 است.

پاره گرديدن  و نیز پس از متالشى شدن بدنشان از عذاب و پاره

اندرون آنها از خوردن زقّوم و نوشیدن حمیم و ساير آبهاى دوزخ، 

 374شود؛ چنانچه صريح قرآن است. دو مرتبه بدنهاى آنها درست مى

 سازد؟ آيا عذاب شديد با عدل مى

  شبهه ديگرى که ممكن است در بعضى از اذهان بیايد اين

______________________________ 
 .. 1/ ح 451/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)

 .. 9طارق:  -3. 74بقره:  -(2)

(3.) 

                                                                                                                                                                                           
 .. 9طارق:  -3. 74بقره:  -(2)  372
373  (3). 
374  (4)-... «\i   َََها لَِيُذوُقواأ الأَعَذاب ا َغريأ لأنُهمأ ُجُلودا  .. 56نساء: ...«  E\ ُكلََّما َنِضَجتأ ُجُلوُدُهم َبدَّ
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  بَکُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَا »... -(4)

 .. 56نساء: ...« 

 215معاد، ص: 

 است که اين عذابها به اين شديدى آيا از عدل الهى است؟

اين شبهه در اثر قیاس کردن عذابهاى الهیّه در آخرت است، با 

هاى سالطین و حكام در دار دنیا. در حالى که به هیچ وجه  شكنجه

اين طور نیست؛ زيرا انتقام سالطین و حكام از مجرمین، خود از 

روى تشفّى غیظ؛ يعنى دل خنكى است، بر کسى که مخالفتشان را 

آيد، براى خنك  شان به جوش مىشوند و خون کرده، غضبناك مى

کنند که او را به زندان برند، شكنجه دهند،  شدن دلشان امر مى

بكشند و غیره، ولى عذابهاى اخروى از باب ترتّب مسبّبات بر اسباب، 

نورى و ماندن در تاريكى همیشگى است.  ايمانى، بى يعنى الزمه بى

بودن است.  الزمه رويگردانیدن از خداوند در تنگى و فشار ابدى

الزمه ناديده گرفتن هر حقّى، کورى و کرى جاودانى است. الزمه 

پیروى از شیطان و رؤساى گمراهى، همنشینى ابدى با آنها است. 

الزمه خوردن مال يتیم يا هر مال حرام ديگر، بر افروخته شدن آتش 

در باطن است و غیره. پس آتش جهنّم از خود شخص است بلكه به 
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آتشگیره دوزخ، خود خلق هستند که از آنها آتش نص قرآن مجید 

رسد  بنابر اين، هر عذابى که به انسان مى 375شود. افروخته مى

خودش سبب آن را درست کرده و خودش به خود ستم روا نموده 

 376کند. وگرنه خدا به کسى ظلم نمى

______________________________ 
 24بقره: ...«  قُودُهَا النَّاسُ وَا لْحِجَارَةُفَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِى وَ »... -(1)

.. 

 «إِنَّ اللَّهَ لَايَظْلِمُ النَّاسَ شَیًا وَلكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» -(2)

 .. 44يونس: 

 216معاد، ص: 

کافر را به آن غلظت و سختى که دارد چگونه در بهشت که در نهايت 

شود جاى داد؟ با آن که بهشتى که دارالسالم است  لطافت است مى

شود کسى  جاى آنهايى است که از هر مرضى دور باشند، چگونه مى

را که سر تا پا بیمارى قلبى است، پر از حسد و بخل، کینه و عداوت، 

داد. محلّ چنین شخصى دارالمرضى  کبر و غرور است جاى

 )بیمارستان( جهنّم است نه دارالسالم بهشت.

                                                 
375  (1)-... «\i َجارَةُ فَات َُّقواأ النَّاَر الَّىِت َوُقوُدَها ا  .. 24بقره: ...«  E\لنَّاُس َوا ْلِأ
376  (2)-\i « َِإنَّ اللََّه اَلَيظأِلُم النَّاَس َشياا َولِكنَّ النَّاَس أَنُفَسُهمأ َيظأِلُمون»\E  :44يونس .. 
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و در حقیقت جا دادن کافر در بهشت، مثل ريختن شیشه عطر بر سر 

باشد. پس جا دادن کافر در دوزخ به  کسى که زکام و گريپ دارد مى

هیچ وجه با عدل منافاتى ندارد؛ زيرا معناى عدل اين است که هر 

ا در محلّ مناسب خود قرار دهد؛ لذا دخول کافر در بهشت چیزى ر

تواند از آن  محال است؛ چون بر خالف عدل حقیقى است، اصلًا نمى

جا بهره ببرد مثل اين است که عروس زيبايى را براى کورى آرايش 

 کنند يا نغمه دلربايى را براى کرى بنوازند.

 رحمان را با عذاب چكار؟

اى کنند  جهت رحمت رحمانیه پروردگار، شبههباز هم ممكن است از 

شود  که چطور خداوندى که به بندگانش مهربان است، راضى مى

مخلوقش که مورد عالقه و محبّت او بوده، در چنین عذابهاى مخوفى 

 به سر برد؟

جواب آن است که چنانچه خداوند متعال داراى صفات جمالیّه و 

باشد؛ چنانچه ارحم  ريّه هم مىلطیفه است، داراى صفات جاللیّه و قه

 ، اشدّ« فى موضع العفو و الرحمه»الراحمین است: 

 217معاد، ص: 
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؛ چنانچه بهشت محلّ « فى موضع النكال و النقمه»المعاقبین است: 

 ظهور قهرشديد اوست. محلّ هم اوست، دوزخ نهايت ظهور لطف بى

کسى  که نیست راضى 377است، چیره بر قهر و غضب رحمتش چون بلى

لیكن اگر خلق به سوء اختیار خود رو  378کافر شود و به دوزخ برود

دارد؛ زيرا بر  به آتش روند، آنها را به زور و جبر و اکراه باز نمى

نیاز مطلق است احتیاجى ندارد که به او  اوست. خدا بى خالف حكمت

را سبب  خلق، توبه خود به و رأفت رحمت بیاوريم؛ چنانچه به ايمان

ز اين عذابها قرار داده و تا لحظه آخر عمر، اين در را رهايى ا

گشوده است لیكن اگر خلق از اين سبب رحمت رو بگردانند، آنها را 

فرمايد؛ زيرا توبه اکراهى که توبه نشد. بلى خدا  مجبور به توبه نمى

رحمان و رحیم است. از رحمت اوست که جمیع واجبات و مستحبّات 

را که سبب استعداد و آماده شدن براى  را امر نموده؛ يعنى آنچه

دخول بهشت و جوار حضرتش نافع است، ما را بدان راهنمايى 

فرمود؛ چنانچه از جمیع محرّمات و مكروهات نهى نموده؛ يعنى از 

آنچه موجب دورى از خدا و نزديكى به شیاطین و آتش ابدى است 

واسعه  دور باشیم و در حقیقت جمیع تكالیف الهیّه ناشى از رحمت

                                                 
377  (1)-\i يا من سبقت رَحته غضبه \E :( .239/ 94) حباراألنوار. 
378  (2)-... «\i رَ   َواَل يَ رأَضى  .. 7زمر: ...«  E\ِلِعَباِدِه ا لأُكفأ
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اوست؛ لذا مؤمن بايد مواظبت نمايد که در انجام تكالیف مسامحه 

ناپذير  نشود و بداند اگر تكلیفى از آنها فوت شود، ضررى جبران

کرده و به همان اندازه خود را از رحمت پروردگار 

 شود. چیزديگرى جبران نمى هیچ که به است ساخته محروم

______________________________ 
 ( ..239/ 94)بحاراألنوار:   يا من سبقت رحمته غضبه -(1)

 .. 7زمر: ...«  لِعِبَادِهِ ا لْكُفْرَ  وَلَا يَرْضَى »... -(2)

 218معاد، ص: 

  عمر کوتاه و عذاب همیشگى

بودن کافر در جهنّم چگونه  است که خلود و همیشگى اشكال ديگر اين

 آيد؟ با عمر کوتاه دنیوى پنجاه يا شصت ساله جور مى

جواب آن است که کافرى که عمرى به کفر به سر برده، در حقیقت 

يك امر ثابت و غیر قابل زوالى را در همین مدّت کم، به سوء 

 ندن همیشگى در آتش است.اختیارش کسب نموده که الزمه آن ما

به عبارت ديگر، ظلمى براى خودش تهیّه ديده که هیچ گاه روشنايى 

 به آن راه ندارد.
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چنانچه مؤمن که با ايمان و تقوا از اين جا رفته، در مدّت کم عمرش، 

نهايتى را به حسن اختیارش کسب نموده؛  امر غیر قابل زوال و بى

شود؛ چنانچه در  خاموش نمىيعنى نورى به دست آورده که هرگز 

بحار است حضرت صادق علیه السالم در پاسخ ابو هاشم که از 

 همیشگى بودن در بهشت و دوزخ از حضرت پرسید، فرمود:

همیشگى بودن دوزخیان در دوزخ براى اين است که نیّتهاى آنها »

در دنیا اين طور بوده که اگر همیشه در دنیا بودند همیشه معصیت 

دند و همیشگى بودن بهشتیان در بهشت براى اين است که کر خدا مى

ماندند هیچ گاه از  نیّتهاى آنها اين بود که اگر همیشه در دنیا مى

کردند، پس نیّتهاست که سبب  فرمانبردارى پروردگار سرپیچى نمى

 فرمايد: خلود بهشتیان و دوزخیان است؛ چنانچه در قرآن مجید مى

 379«.کند مى هر کس بر طبق نیّت خود عمل

______________________________ 
 .. 84اسراء: ...«   شَاکِلَتِهِ  قُلْ کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى» -(1)

 219معاد، ص: 

 

                                                 
379  (1)-\i «َمُل َعَلى  .. 84اسراء: ...«  E\ َشاِكَلِتهِ   ُقلأ ُكلٌّ يَ عأ

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  348 

 فهرست منابع و مآخذ

 

 قرآن مجید

  الف

 

نعمان عكبرى بغدادى/ عبداللّه بن محمد ابن  االختصاص/ -1

 قم. -محمد/ دفتر انتشارات اسالمى

بیروت/  -/ کلینى/ محمّد بن يعقوب/ دارالتعارف اصول کافى -2

 ه. ق./ چاپ چهارم. 1401

سیّد بن طاووس/ على/ مترجم: جواد قیّومى/  اقبال االعمال/ -3

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1418قم/  -مكتب اعالم اسالمى

/ نیشابورى/ فضل بن شاذان/ انتشارات دانشگاه  االيضاح -4

 ه. ش./ چاپ اوّل. 1351تهران/ 

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1414/ طوسى/ محمّد/ دارالثقافه/  امالى -5

 موسوى جزايرى/ سید نعمت اللَّه/ چاپ تبريز. انوار نعمانیّه/ -6
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قم/  -شیخ صدوق/ محمّد بن على/ چاپ علمیّه اإلعتقادات/ -7

 ق. ه. 1413

 220معاد، ص: 

 

  ب

 

بیروت/  -/ مجلسى/ محمّد باقر/ مؤسّسة الوفاءبحاراألنوار -8

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1403

  ت

 

/ علّامه طباطبائى/ سید محمّد حسین/  ترجمه تفسیر المیزان -9

 ه. ش./ چاپ اوّل. 1367قم/  -دفتر انتشارات اسالمى

/ دار المرتضى/ / فیض کاشانى/ محمّد محسن تفسیر صافى -10

 چاپ اوّل.
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قم/  -بحرانى/ سیّد هاشم/ مؤسّسه اسماعیلیان تفسیر برهان/ -11

 چاپ سوّم.

 ه. ق. 1387علىّ بن ابراهیم/ چاپ نجف/  تفسیر قمّى/ -12

ه.  1404بیروت/  -مفضّل/ جعفى/ مؤسّسة الوفاء توحید/ -13

 ق./ چاپ دوّم.

سن/ دارالكتب طوسى/ محمّد بن الح تهذيب االحكام/ -14

 ه. ق./ چاپ چهارم. 1365االسالمیّه/ 

  ج

 

قم/  -سبزوارى/ محمّد/ مؤسّسه آل البیت جامع األخبار/ -15

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1414

  خ

 

 ه. ق. 1389شیخ صدوق/ محمّد/ مكتبةالصدوق/  خصال/ -16

 221معاد، ص: 
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 د

 

/ نورى طبرسى/ حسین/ انتشارات معارف اسالمیّه/  دارالسّالم -17

 چاپ سوّم.

 ر

 

 1385کلینى/ محمّد بن يعقوب/ چاپ نجف/  روضة الكافى/ -18

 ه. ق.

 ز

 

 -ابن الجوزى/ عبد الرحمن بن على/ دار الفكر زاد المسیر/ -19

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1407بیروت/ 

  س
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 سه انتشارات فراهانى.قمّى/ شیخ عبّاس/ مؤسّ سفینة البحار/ -20

 بیروت. -الحسین/ دار الفكر / بیهقى/ احمدبن الكبرى سنن -21

  ع

 

/ مولى محسن کاشانى/ محمّد بن المرتضى/  علم الیقین -22

 انتشارات بیدار.

/ شیخ صدوق/ محمّد/ چاپخانه زندگى/ عیون اخبار الرضا -23

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1363

/ شیخ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسین/ چاپ  علل الشرايع -24

 ه. ق. 1386نجف/  -حیدريّه

 222معاد، ص: 

 

  ف

http://www.i20.ir/


         www.i20.ir  353 

 

/ کلینى/ محمّد بن يعقوب/ دار الكتب االسالمیّه/  فروع کافى -25

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1362

  ك

 

/ علّامه حلّى/ حسن بن يوسف بن مطهّر/ دفتر کشف المراد -26

 ه. ق./ چاپ دوّم. 1417قم/  -انتشارات اسالمى

ه.  1399متّقى/ مؤسّسةالرساله/  / هندى/ على العمّال کنزل -27

 ق.

 ه. ق. 1413/ شیخ محمّد امین/ مطبعه مهر/  کلمة التقوى -28

 / چاپ سوّم.

  ل

 

 قم. -حمّد نبى/ چاپ حكمتتويسیرکانى/ م لئالى األخبار/ -29
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  م

 

/ بحرانى/ سید هاشم بن سلیمان/ مؤسّسه مدينة المعاجز -30

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1413معارف اسالمیّه/ 

/ نورى طبرسى/ حسین/ مؤسّسه آل  مستدرك الوسائل -31

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1407قم/  -البیت

فتر نمازى شاهرودى/ شیخ على/ د مستدرك سفینة البحار/ -32

 ه. ق. 1419قم/  -انتشارات اسالمى

 قمّى/ شیخ عبّاس. مفاتیح الجنان/ -33

 -/ قمّى/ شیخ عبّاس/ دفتر انتشارات اسالمىمنازل اآلخرة -34

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1419قم/ 

 223معاد، ص: 

 -رى شهرى/ محمّد/ مكتب اعالم اسالمى میزان الحكمه/ -35

 ه. ش/ چاپ اوّل. 1363قم/ 
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 -/ طبرسى/ فضل بن الحسن/ مكتبة االسالمیّه مع البیانمج -36

 تهران/ چاپ چهارم.

  ن

 

 1399شبلنجى/ شیخ مؤمن بن حسن/ دارالفكر/  نوراألبصار/ -37

 ه. ق.

 نهج البالغه/ محقّق و شارح: صبحى صالح. -38

 نهج البالغه/ مترجم: فیض االسالم. -39

نده/ انتشارات جاويدان/ مترجم: ابوالقاسم پاي نهج الفصاحه/ -40

 ه. ش./ چاپ پانزدهم. 1360

 و

 

شیخ حرّ عاملى/ محمّد بن الحسن/ مؤسّسه آل  وسائل الشیعه/ -41

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/  -البیت
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