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  اعتقادت / مبحث معاد جزوه

  » معاد« 
معاد در لغت به معناي عود کردن و برگشتن است، اما منظور از معاد در اصطالح علماء علم عقائــد 

گــردد، و به همــین بــدن بــر میروح بعد از آن که تعلقش از این بدن قطع شد دوباره « آن است که: 

المی به عــالم دیگــر مرگ عبارت از فناء و نابودي نیست بلکه عبارت از انتقال یافتن آدمی است از ع

شود و در آن عالم پاداش کارهاي نیــک و آن عالمی که بعد از این عالم است، عالم آخرت نامیده می

  .»و بد داده خواهد شد

اي که در خور فهم بشر بوده، به وســیله انبیــاء چگونگی عالم آخرت را پروردگار مهربان به اندازه

  عظام و اوصیاء گرامی خبر داده است.

  آخرت وجودش حتمی است:عالم 

دالئل بر اثبات ادعاي فوق بسیار است، هم شرعاً و هم عقالً. اما دالئل شرعی آن بعــداً خواهــد آمــد 

  اند عبارت از دالئل ذیل است:شاء اهللا تعالی، و اما بعضی از دالئل عقلی که بزرگان ما ذکر کردهان

ن براي انتفاع همین انسان آفریده شــده حتــی یابیم چیزهائی که غیر از انسابا اندك دقتی در می -1

حیوانات درنده و گزنده، زیرا پروردگار مهربان ما خواسته آدمی باختیاره از صفات بد دور باشــد 

از کار بد این است که انجام این کار بد را در دیگــري کند هائی که انسان خودداري میو یکی از راه

ادبان. پــس هــر یکــی از یم گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بیاید که به لقمان حکببیند. البد شنیده

صفات بد را در یکی از حیوانات قرار داد و به آدمی عقل و هوش داد و عقل هر عاقلی در بــاطن او 

کند این انسان را که: اي انسان ببین نیش زدن چه عمل بدي است و پروردگــار حکــیم بــه خطاب می

ان، پس تو نباید مانند آنها  نیش بزنی، و ببین که بــه تــو چنگــال درنــدگی تو نیش نداده مانند گزندگ

نداده، پس خوي درنده نباید داشته باشی. ســگ درنــده خــو را خــوي شــکرگزاري داده، پــس عقــل 

  کند که اي انسان تو در مقابل محسن خود از سگی نباید کمتر باشی.آدمی خطاب می
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  جزوه اعتقادت / مبحث معاد

تنبیه انســان اســت. پــس دیــدي کــه حتــی درنــدگان و  صفات خوب و بد در حیوانات براي :خالصه

فا، حتــی انــواع هگزندگان هم براي همین انسان خلق شد ، چه جاي گالبــی شــاه میــوه و عســل مصــُ

عناصر و کواکب و غیره، بعد از روشن شدن این مطلب حال آیا منظور از آفریدن این انسان با این 

پرمشــقّت خــود یایند و چند روزي به این زندگی همه تشریفات همین است که مانند سایر حیوانات ب

اي در خلقت انسان نخواهد بود، و اگر این است پــس انســان ادامه دهند و بروند اگر این باشد، ثمره

چه فرقی و امتیازي دارد بر سایر حیوانات که باید همه چیــز بــراي خــاطر او باشــد، حتّــی ارســال 

  کند.که پروردگار حکیم کار بیهوده نمی رسل و انزال کتب و از طرفی ما یقین داریم

پس چنانچه از شرع انور رسیده منظور اصلی از خلقت انسان: شناسائی پروردگار مهربان و ثمره 

فــیض کاملــه حــق تعــالی اســت و شناسایی اطاعت حضرت احدیت و نتیجه اطاعت کامیاب شدن از 

کشــت عمــل نیســت. پــس همــان این جهان محدود پردرد و رنج جز کالس امتحان بشر و سرزمین 

آورد، به حکم عقــل وجــودش یاد آن می به سراي آخرتی که تمام انبیاء و کتاب عزیز کراراً بشر را

  حتمی است تا در آن عالم چنانچه وعده فرموده انسان مطیع را به فیض کامله خود برساند.

ننــد، خصوصــاً بعضــی کهاي بسیاري میبینیم که در این جهان ستمما اشخاص بسیاري را می -2

کند پاداش آن ستم را، مثالً اگــر کســی یــک از آنها طوري است که اصالً وضع این جهان اقتضا نمی

توانند او را هزار بار بکشند. پــس کشند. حال اگر هزار نفر را کشت چگونه مینفر را بکشد او را می

  داش آنها.کند که عالمی ایجاد فرماید براي پاالعادلین اقتضا میعدل اعدل

اگر عالم دیگري نباشد که نیکوکاران در آنجا پاداش عمل خود را ببینند، پس خداي حکیم فرقــی  -3

  قائل نشده بین نیکوکار و بدکار، و این با عدل خداي عادل مهربان سازش ندارد.

ایجاد چنین عاملی روشن است که اصلح به حــال بنــدگان اســت و در بــاب عــدل ثابــت شــد کــه  -4

  آورد.قّ جَلَّ و عَلی فعل اصلح را بجا میحضرت ح
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در سابق روشن گشت که پروردگار مهربان لطف به بندگانش دارد، و ایجاد عــالم آخــرت خــود  -5

  فرماید قطعاً.لطف بزرگی است، پس ایجاد می

ه اند بــتمام انبیاء و نیکان از اهل هر دین و مذهب از صدر عالم الی اکنون اتفاق و اعتقاد داشــته -6

  عالم و آخرت و محال است اجتماع همه انبیاء ثابت النبوه و نیکان اهل عالم بر امر باطلی.

امتیاز بشر از سائر موجودات نیست مگر به واسطه عقل او، و خود وجود عقل دلیــل اســت بــر  -7

حــال ثمر بود، بلکه مُضر به وجود آخرت، زیرا که اگر عالم دیگري نبود اصالً وجود عقل نه تنها بی

بشر بود، و اگر کسی گوید وجود عقل براي این امر اســت کــه بشــر غــذاهاي لذیــذ و آپارتمانهــاي 

تر جوابش این است که اگر این عقل نبود خیلی راحــتعالی و لباسهاي شیک براي خود درست کند، 

بــرش هــاي حریــر در ترین اطاقها داخل کنــیم و لباسبینیم اگر االغی را در شیککرد. میزندگی می

برد و تمام اینهــا در نــزد جلویش بگذاریم، از هیچ یک اینها لذت نمی کنیم و لذیذترین غذاهاي مرکبه

گــذارد یــک هاي خود بغلطد ارزش ندارد. بلکه همین عقل است که نمیپهنیک با رکه در او به اندازه 

  لقمه نان راحت از گلوي انسان پائین برود.

ین عقل را براي این عالم به آدمــی نــداده، بلکــه بــراي کســب پس روشن گشت که پروردگار حکیم ا

لذات عالمی دیگر است و اگر نه چنین بود که عالم دیگري باشد اصــالً وجــود عقــل مُضــر بــه حــال 

  آدمی بود.

  روح با بدن دو چیزند غیر از یکدیگر:

بحــث بســیار عقیده صحیحه این است که روح غیر از این بدن است و البته این مطلب در محل خود 

  شود.مفصّلی دارد. اما در اینجا بعضی از دالئل مغایرت روح با بدن به طور اجمال یاد آوري می
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  دالئل عقلی:

باشــد. زیــرا کــه بر هر شخصی نزد  خودش روشن است کــه همــان شــخص ســالهاي قبــل می -1

، و همــان عشــق بینــد، مثــل اینکــه کینــه دیرینــهاخالقیات و عواطف سابق خود را در خود ثابــت می

سابق را دارد. مطالب و علومی که پنجاه سال قبل یاد گرفته هنوز در جاي خود ثابت اســت و حــال 

اینکه بدن او متغیر و متبدل شده و اگر آن علوم و عواطف راجع بــه ایــن بــدن مــادي بــود بایــد بــه 

  تغییر بدن تغییر نموده باشد.

عضی از امــور غفلــت از بــدن دارد، لکــن در همــان شود که انسان به واسطه اشتغال به بگاه می -2

دانســتم، ... و  گوید فهمیدم، دیــدم،حال از خود (روح) غافل نیست و توجه به خود (روح) دارد و می

همان بدن بود محال بود توجــه بــه  »عبارت از همان روح باشد«روشن است که اگر خود انسان که 

  فلت از دیگري.یکی با غ

باید خود را همان حقیقت اولیــه و چیــزي عضاي بدن شخصی را قطع کنند میهرگاه بعضی از ا -3

  یابد.یابد، بلکه از بدن خود ناقص میاز حقیقت و ذات خود را ناقص نمی

گــردد و اگــر روح شــود و یــا الغــر میبدن آدمی قابل زیاده و نقصان است، مثل اینکه چاق می -4

گــردد قــواي یــاده و نقصــان بــدن زیــاده و کــم میهمان بدن بود همچنان که قواي جســمانی بــه ز

بینیم یابیم خالف آن را، چه بسا اشخاصی را مــیروحانی هم باید همین باشد و حال اینکه حِساً می

  باشند.که از حیث بدن و قواي آن بسیار ضعیف اما از حیث روح و قواي آن بسیار قوي می

نقــش بنــدد دیگــر قابــل بــراي نقــش بســتن در مُرتَسِماتِ جسمانی هرگاه صــورتی در جســمی  -5

محو شدن صورت اولیه، اما در مرتســمات روحــانی هــر چــه بیشــتر  هصورت دیگري نیست مگر ب

هاي دیگري، چه بسا معلومــات بعضــی گردد براي پذیرفتن نقشنقش بندد صور عقلیه مستعدتر می

شــود، و حــال  اینکــه حجــم از اشخاص را اگر بخواهند در نوار ضبط کنند یک کوه دماوند نوار می
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اگر روح همین بدن است این همه معلومــات در متر مکعب بیشتر نیست. پس سانتی 25مغز او قطعاً 

  کجا نقش بسته؟

گوید دست من، ســر مــن، پــاي مــن و ، میدهدتمام اعضاء و جوارح را انسان نسبت به خود می -6

  الیه (من) است.غیر از منسوبامثال اینها واز واضحات است که منسوب (دست، سر، پا) 

ات تکلیفیه است روح است نه بدن، حال شرعی باشد یا عرفی. بــه عبــارت آنچه مخاطب به خطاب -7

گویــد نــه روح او می هشود این کار را بکن یا این کار را نکن، گوینــده بــدیگر به هر کس که گفته می

مــوع اعضــاء مخاطــب بــه خطــاب به بدنش و صحیح نیست که اعضاء آدمی هر یک جدا جدا یــا مج

تکلیفی، باشد زیرا که در آنها علم و شعور نیست. پس به این دالئل قطعیه روشــن گشــت کــه آدمــی 

ترکیب از روح و بدن است، و البته این معنی در لسان قرآن کریم و اخبار خانــدان عصــمت مفصــالً 

  جایش بیش از این نیست.بیان شده و از طرق مختلفه علمی هم ثابت شده اما این مختصر را گن

  اجل بر دو قسم است محتوم و موقوف:

شــود، اجل از حیث استعمال و لغت عبارت است از وقت معین و گاهی هم اطالق بر عمر انســان می

شــود چنانچــه گویند فالنی هنوز اجلش سر نرسیده، و هم اطالق بــر مــرگ انســان میمثل اینکه می

گش آمده بود، و آنچه از نظر علم و تجربه و حس ثابت شــده، گویند فالنی اجلش آمده بود یعنی مر

  اجل بر دو قسم است:

اگر معالجــه شــد و آن هنگامی است که مرض قابل معالجه و جلوگیري باشد، پس  اَجَل موقوف: -1

  میرد، پس مرگش موقوف بر این است که معالجه نشود.می ماند والّازنده می

ت که بدن انسان به طوري فاسد شده باشد کــه دیگــر قابــل عــالج و آن هنگامی اس اَجَل محتوم: -2

  نباشد. پس در این هنگام مرگ حتمی خواهد بود.
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شاهد بر دو قسم بودن اجل از قرآن کریم و اقوال خاندان عصمت (ص) بســیار اســت، از جملــه در 

یعنی پس از خلق انسان حکــم  هُدَی عِنْثُمَّ قَضی اَجَالً وَ اَجَلٌ مُسَمسوره انعام فرموده:  دومآیه مبارکه 

جلی که نامبرده شده در نــزد او. یعنــی در لــوح محفــوظ، و در ذیــل آیــه شــریفه را وا یاجل فرمود

روایتی نقل شده از حضرت باقر (ع) راجع به دو اجل که در آیه مبارکه ذکر شــد، حضــرت فرمــود: 

  که قابل تغییر است. آن دو اجل متغایرند اجل محتوم یعنی مبرم و محکم و اجل موقوف

  بهر حال دو قسم بودن اجل هم از نظ علمی و هم از نظر شرعی ثابت و غیر قابل تشکیک است. 

  راه طبیعی و هم از راه غیر طبیعی:عمر انسان قابل کم و زیاد شدن است هم از 

انــد که روشن است، آدمی هر چه تعادل بدن را حفظ کند و تــا هــر وقــت کــه بتو اما از راه طبیعی:

ماند، و اگر مطلب به عکس شد، مثل اینکــه میرد و زنده میبدن را سالم نگه دارد مسلم است که نمی

جلوگیري از مرض نکرد، یا اینکه مرض را معالجه نکرد مثل کسی که آپاندیس حاد داشــته باشــد و 

  میرد.عمل نکند مسلم است که می

کنــد، ماننــد: ه بعضی اعمال عمر را زیاد میاز خاندان عصمت (ص) رسیده ک اما از راه غیرطبیعی:

کند مانند قطع رحم. تأثیر اینگونه اعمــال در زیــاده و کــم شــدن صله رحم، و بعضی عمر را کم می

عمر از باب تأثیر عوامل غیرطبیعی است، در امور طبیعی که اثر آن از نظــر علــوم مــادي منکشــف 

بینــد از صــله رحــم در علــم طــبش اثــري نمیشود، چه اگر طبیب هر چند حاذق باشد، از حیث نمی

درازي عمر کسی، یا از قطع رحم در کوتاهی عمــر کســی. امــا آفریــدگار جهــان کــه خــالق مــاده و 

غیرماده است و مرتبط ساخته است ماوراء ماده را به ماده، پس همچنانکه عواملی قــرار داده اســت 

رار داده است که مؤثر است در مــاده، بــه که مؤثر در ماده باشد، ایضاً عواملی غیر طبیعی قطبیعی 

شــد. از ایــن رو هر حال تأثیر این گونه عوامل چون از نظر علوم مادي براي مردم دنیا کشــف نمی

اند اثرآن را به بنــدگان پروردگار مهربان ما به وسیله سفراي خود که مرتبط با ماوراء طبیعت بوده
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کند و قطع رحم اثــرش ایــن اســت عمر را زیاد میاثرش این است که خود اطالع داده که صله رحم 

کند. پس همچنانکه حفظ تعادل بدن در طول عمر موثر اســت، صــله رحــم هــم در میکه عمر را کم 

  اولی از نظر علوم مادي منکشف است به خالف دومی. است با این تفاوت که سرّطول عمر مؤثر 

توانــد جلــوي اجــل غیر طبیعی میامل طبیعی و نه اما توجه به این نکته را از دست نباید داد که نه ع

م را بگیرد، یعنی وقتی که بدن فاسد شد به طوري که قابل معالجه نباشد، یا قیامت قیــام نمــود محتو

  دیگر نه صله رحم مؤثر در آن است و نه دواي طبیب.

  اشتباه راجع به اجل در ذهن عوام:

پندارند که خــداي تعــالی خواســته کــه او در میهر کس به هر نحوي که بمیرد مردم عوام این طور 

وقت به همان کیفیت بمیرد، و این اشتباه اســت. البتــه مــانعی نــدارد کــه بعضــی از افــراد هــم همان 

بینیم بسیاري از امــراض را کــه در مرگشان به نحو مذکور باشد. امّا این کلیّت ندارد، زیرا که ما می

شود. مانند آپاندیس و دیفتري و امثال اینهــا. معالجه می کشت و امروز به آسانیسابق مردم را می

چه اگر این طور بود که هر شخصی در ساعت معینی باید بمیرد، پس باید اینگونــه امــراض را اگــر 

معالجه هم نکنند باز هم مریض زنده بماند یا بدون مرض هم افرادي بمیرند و حال اینکه خــالف آن 

کشند، پس روشن اســت کــه اگــر کشــته نشــوند ماننــد ســایر ا که میبینیم. اما کسانی ررا  حسا می

  ها خواهندبود.زنده

دانسته که هــر آري، آفریدگار جهان که داناي آشکار و نهان است، قبل از اینکه جهان را بیافریند می

رود. و دقیــق و در چه وقت و به چه کیفیت از دنیا مــیآید فردي چه وقت و به چه کیفیت به دنیا می

دانسته، و سنت الهی چنین تعلق گرفته که قبالً این دانسته خود را در لــوح محفــوظ بنویســد، هم می

دانســته و بــه حســب شــده، خــداي تعــالی میاي میاما دقت مطلب به این است که چون چنین حادثه

ظ نوشته، نه آنکه چون در لوح محفوظ نوشته شده کــه مــثالً زیــد وحکمت و مصلحتی در لوح محف
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شود، باید این طور باشد. مانند اینکه منجمــی در تقــویم خــود فالن وقت به فالن کیفیت کشته می در

کنــد. حــال در صــورتی کــه علــم نویسد در فالن تاریخ ساعت شش و پنج دقیقه آفتاب طلوع میمی

شود. اما سخن دراین اســت: اي پس و پیش نمیمنجم دقیق باشد طلوع آفتاب در تاریخ معهود دقیقه

شــود، بلکــه چــون مــیاین طور نیست که چون فالن منجم در تقویم خود نوشــته، حتمــاً ایــن طــور 

  دانسته.شده، منجم میاینطور می

  تعداد روح در آدمی از نظر شرع انور:

از خاندان عصمت (ص) که رابطــه بــا مــاوراء طبیعــت دارنــد راجــع بــه روح و نفــس بیانــات عالیــه 

شود به یک حــدیث از حضــرت ســیدالموحدین علــی(ع) اکتفا می بسیاري رسیده که در این مختصر

زیاد که از اصحاب خاص آن حضرت بود عرض نمود به خدمت آن جناب که بشناسان بــه کمیل بن

اي که بشناسی؟ عرض نمود کــه اي ســید من نفس مرا. آن حضرت فرمود کدام نفس را اراده کرده

ی خواهد بود؟ فرمــود: اي کمیــل نفــس چهــار نفــس و موالي من، آیا به غیر از یک نفس واحده نفس

است: اول: نامیه نباتیه. دوم: حسیه حیوانیه. سوم: ناطقه قدسیه. چهــارم: کلیــه الهیــه. و در بعضــی 

نسخ کلمه الهیه. و فرمودند که از براي هر یک از ایــن نفــوس پــنج نیــرو و دو خاصــیت اســت و از 

  براي نامیه پنج نیرو است.

  شود. دارد تا هضمگیرد به مدت طبخ هاضمه، (یعنی نگه میی است که غذا را مینیروی ماسِکه: -1

  کند.نیرویی است که غذا را جذب می جاذبه: -2

  برد.کند و تحلیل مینیرویی است که غذا را هضم می هاضمه: -3

  دهد.کند و بیرون مینیرویی است که فضوالت غذا را پس از هضم دفع می دافعه: -4

  دارد.را در محل خود به کار خود وا می است که هر یک از این چهار نیرونیرویی  ه:مُربی -5
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دو خاصیت است که زیاده و نقصان باشد و انبعاث آن از کبد است و از براي حســیّه حیوانیّــه پــنج 

نیرو است که آن سَمع (نیروي شنوایی) و بصــر (نیــروي بینــایی) و شــمّ (نیــروي بویــایی) و ذوق 

ایی) و لمس (نیرویی کــه بــه آن زبــري و نرمــی و ســردي و گرمــی و امثــال آن درك (نیروي چش

  شود.)می

و دو خاصیت است که آن رضا (خشنودي) و غضب (ناخشنودي) است و انبعاث آن از قلــب اســت. 

کردند به روح بخاري) و از بــراي ناطقــه قدســیه (و همین روحی است که اطباء قدیم از او تعبیر می

و نباهت است (نباهت بــه منزلــه قــوه مربیــه اســت در که آن فکر و ذکر و علم وحلم  پنج قوي است

  روح نباتی).

کنــد و دانــا بــه فضــائل و دو خاصیت است که نزاهت (یعنی دانا به قبایح است و اجتناب از آنهــا می

و  نماید.) و حکمت است (یعنی هر چیزي را به جا و به موقــع و بــه حــد معــینبوده و کسب آنها می

  برد.)اندازه خودش به کار می

و از براي نفس چهارم که کلیّه الهیه یا کلمه الهیه باشد (که در بعضی اخبار دیگر ایــن نفــس را روح 

  اند) پنج نیرو است.القدس نامبرده

بقاء در فناء. دوم: نعیم در شقا. سوم: عزت در ذلت. چهارم: فقر در غناء. پنجم: صبر در بــالء.  اول:

  صیت است که رضا و تسلیم است.و دو خا

از براي این حدیث شریف مباحث مفصلی است، از کتب فارسی هر که خواهــد رجــوع کنــد بــه بــاب 

  جلد یک کفایه الموحدین. 80چهارم معرفه االنسان یا صفحه 

یــابیم اگر با اندك دقتی نظر کنیم در بین جمادات و نباتــات می تطبیق شرع انور با حس و وجدان:

شــوند، توالــد کنند، بــزرگ میاز نباتات آشکار است که در جمادات نیست، مثل اینکه رشد میآثاري 
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فهمیم که چیــزي در بــاطن نباتــات کنند و امثال اینها پس مینمایند، غذاهایی را جذب و هضم میمی

  است که در جماد نیست، و او همان است که امام نامیدش به نفس نامیه نباتیه.

کــرد از اینهــا نیــز بینیم تمام آن آثــاري کــه از نباتــات بــروز میحیوانات کنیم میپس چون نظر به 

دهند از خودشان، و آن آثار در نباتات نیســت مثــل کند، به اضافه آثار دیگري که بروز میبروز می

فهمیم غیــر از روح شنوند، حس بویایی و چشائی دارند و ماننــد اینهــا، پــس مــیبینند، میاین که می

رسد و این همــان اســت ی چیز دیگري در باطن اینها است که این آثار از او به عرصه ظهور مینبات

  که امام (ع) نامیدش به نفس حسیه حیوانیه.

بینیم تمام آثار نباتی و حیوانی را داراست، عالوه بر ایــن آثــار باز چون نظر کنیم در نوع آدمی می

کند، ماننــد اینکــه ک از جماد و نبات و حیوان بروز نمیکند که از هیچیدیگري از این انسان بروز می

سازد، واین انسان است که رازهاي طبیعــت را انسان غارنشین، امروز آپارتمانهاي محیرالعقول می

نمایــد، و جماد و نبات و حیوان را براي آسایش خود اســتخدام می کندیکی پس از دیگري کشف می

ظ معنویات را از صفات حسنه، مانند دادرســی ســتمدیدگان کند حظوو این انسان است که درك می

برد، حتی اگــر بشــنود کســی در هــزار و دستگیري بینوایان و نوازش یتیمان و امثال اینها لذتها می

شــود و سال قبــل داراي چنــین صــفاتی بــوده از شــنیدن نــام او حالــت خرســندي در او ایجــاد می

شــود کــه در یر ذلک از آثاري که از آدمی آشکار میاز ضد این صفات متنفر است و الی غهمچنین 

فهمیم که در باطن این انسان عــالوه بــر روح نبــاتی و جماد و حیوان نیست از مشاهده این آثار می

رسد، و این همان اســت کــه امــام حیوانی چیزي دیگري است که این آثار از او به عرصه ظهور می

  (ع) نامیدش به نفس ناطقه قدسیه.

کنیم افرادي را که عــالوه بــر آثــار نبــاتی و حیــوانی و انســانی میان این انسانها مشاهده میباز در 

کند که در هیچیک از جمــاد و نبــات و حیــوان و انســان نیســت، ماننــد آثار دیگري از آنها بروز می
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مــدت  ، درکنــدکند، ماه را به یک اشارت بــه دو نــیم میکند، مرده را زنده میاینکه عصا را اژدها می

آورد که هر چه علوم پــیش نماید. کلماتی میکمی تحول عظیم و عجیبی در عالم انسانیت احداث می

شود، در هــر صــفت نیکــی ســرآمد اهــل تر میگردد، بلکه روز به روز تازهرود نه تنها کهنه نمیمی

یگانــه  شود که در محراب عبادت اولــین عابــد، در میــدان جنــگباشد، یک فرد مشاهده میزمان می

جنگی، در ترحم بر بینوایان و نوازش یتیمان  سرآمد همه مردم در منبر اولین خطیب، در صبر بــر 

  بالیا، مافوق تصور بشر، و الی آخر تمام صفات نیکو.

اینها آثاري است که بطور کامل فقط در سلسله جلیلــه انبیــاء عظــام و اوصــیاء گرامــی، و بــه طــور 

  شود.افت میناقصش در بعضی از غیر ایشان ی

فهمیم که در باطن ایشان غیر از روح نباتی و حیوانی و انسانی چیز دیگــري از مشاهده این آثار می

کند و این همان است که امام (ع) نامیدش به نفس کلیــه الهیــه و یــا است که این آثار از آن بروز می

  پایان سخن.اي از دریاي بیکلمه الهیه، این بود مختصر نمونه

پس از ثبوت شریعت عقالً، دیگر دالئل شرعی، عقلی نیز خواهد بود مثل این که ثابت شــد  :1تبصره

المْ و اینکــه ایشــان عقالً نبــوت حضــرت خاتم رْ عَلَــیهْمُ الْســَّ االنبیــاء (ص) و امامــت ائمــه اِثْنــی عَشــَ

رآن کــریم معصومند از هر گناهی، و حتی از هر اشتباهی، از اول عمر تا آخر عمر خود، و اینکــه قــ

کالم حضرت حق تعالی است، بدون تردید تمام اینها عقالً ثابت شــده و اگــر کســی تردیــدي داشــته 

باشد باید رجوع کند به ما قبل، اکنون آنچه که ثابت شد قــرآن کــریم و حضــرات معصــومین (ص) 

 باشــیم در آن فرمایشــات، پــسعقالً مورد قبول است، چه واضح اســت کــه اگــر مــردد اند: فرموده

عصمت ایشان وعدم تحریف قــرآن داریــم، پــس بایــد اول آن را درســت کنــیم و اگــر در  تردید در

عصمت و عدم تحریف تردید نیست، پس به حکم عقل قطعاً فرمایش ایشان درست خواهد بود، اگــر 

  چه بعضی از آن فرمایشات طوري باشد که قابل درك براي ما نباشد.
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وه بر شرع عقالً نیز ثابت شد، امــا کیفیــات آن را جــز از قــول ته بودن عالم آخرت عالالب  :2تبصره

مخبر صادق، ما راهی بر آن نداریم، چون عالم، عالم دیگري است، مثل اینکــه فرضــاً اگــر در رحــم 

مادر به طفل بگویند تو بعد از این به مکانی خواهی رفت کــه هــزار مقابــل اینجــا گنجــایش دارد، یــا 

شد یا روشن است، هر چه از این مقولــه بــه او گفتــه شــود اصــالً قابــل باجات میداراي انواع میوه

باشــد. حضــرات معصــومین (ص) درك براي او نیست، زیرا که ذهن او با این چیزهــا مــأنوس نمی

باشند، چه شاهد است بر این، افعال غیرطبیعــی کــه از ایشــان هستند که مرتبط با ماوراء طبیعت می

شود عالوه بر دلیــل که راجع به معاد بعداً از قول شرع انور گفته می گردد. بنابراین آنچهصادر می

باشد. الزم به یادآوري است که اصطالحاً چنــین دلیلــی را دلیــل التــزام عقلــی شرعی، عقلی نیز می

  گویند یعنی هم شرعی است و هم عقلی.

  آفرینش بشر: 

هاي گوناگونی دارنــد و کنون بحثراجع به آفرینش بشر دانشمندان علوم مختلفه از صدر عالم الی 

اند و در بــاب معــاد نیــز علمــاء علــم عقائــد ســخن هزاران کتاب در این باره تصنیف و تألیف نموده

فراوان دارند. امّا چون از طرفی بسیاري از آن مطالب علمی اســت و بــراي مبتــدي درکــش مشــکل 

ز اینکــه آنچــه را کــه در ایــن اي نیست جــاست و از طرفی دیگر با اختصار سازش ندارد. پس چاره

قَدَّسً اهللاُ اَسْرارَهُمْ پس از تحقیق و کنجکــاوي فــراوان و بررســی باره محققین از بزرگان علم عقائد 

اند تــذکر داده نمودن در علوم مختلفه و تتبع در آیات و روایات خاندان عصمت (ص) به آن رســیده

عهد دوره تفصیلی گذاشــته شــود، و خالصــه شود اکتفاء به همان شده و بحث نسبتاً مفصل آن به 

  ایشان عبارت از چند جمله ذیل است:تحقیق 

آدمی ترکیب شده از دو جزء یکی بدن عنصــري کــه ترکیــب شــده از مــاده یــا ذرّات مختلفــه اتــم و 

انرژي، اما جزء دوم نوع دیگري است از خلقت، یعنی تشکیل وجودش از اتم و انــرژي نیســت بلکــه 
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. و بــراي اثبــات ایــن مطلــب هفــت دلیــل الم دیگري است غیر از عالم ماده و انرژيآفریده شده از ع

عقلی در سابق گذشت که روح با بدن مغایر اســت، و مقصــود از روح دراینجــا همــان نفــس ناطقــه 

تواننــد انسانی است که خلقتش از این عالم نیست و لذا، عناصر و مواد این عالم بــه او ضــرري نمی

شود ماننــد ایــن سوزاند. او را نمیکند، آتش این عالم او را نمیعالم او را خفه نمیبرسانند، آب این 

بدن در اطاقی یا صندوقی زندانی کرد، و این همان است که بعد از مــرگ بــاقی اســت تــا روزي کــه 

  حضرت آفریدگار بخواهد.

ســوره  16الــی  12باز مختصر اطالعی بیش از این هر که خواهد رجوع کند به تفسیر آیات مبارکه 

  مؤمنون.

  مرگ چیست و ملک الموت کیست؟

قبالً یادآوري شد که آدمی مرکب از اجزائی است، پس مرگ عبــارت اســت از تفریــق و جــدائی ایــن 

 26اجزاء از یکدیگر، نه این که نیست محض گردد و آیاتی که داللت بر فناء دارند، مانند آیه مبارکــه 

منظور از فناء همین تفریق اجزاء است، چه واضح است که مــثالً  ها فانٍکُلُّ مَنْ عَلَیْسوره الرحمن که 

کنــد اگر اجزاء عمارتی را از هم جدا کننده صحیح است که گویند این عمارت فــانی شــد و تأییــد می

  این قول را قرآن کریم و حس وجدان.

و بــاقی اســت گردد بلکــه اجــزاء اروشن است که آدمی نیست محض نمی اما از نظر حس و تجربه:

  واصالً اگر نیست محض گردد عود و بازگشتن معنی ندارد.

شاهد است براین قول قصه حضرت ابراهیم (ع) که قرآن کریم بدان نــاطق  واما از نظر قرآن کریم:

ابــراهیم (ع) درخواســت و خالصه آن قصه ایــن اســت کــه حضــرت   260است در سوره بقره آیه 

ونگی زنده کردن مردگــان را بــه او نشــان دهــد، پــس بــه امــر از پروردگار خود که چگ نموده است

حضرت حق چهار مرغ را که کبوتر و خروس و زاغ و طاووس بودند کشت و پرهاي آنها را کند و 
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آمیخته شدند پس هر مقداري از آن را بر سرکوهی نهــاد، ســپس یــک یــک در هاون کوبید و به هم 

دیــد بــا چشــمان خــود کــه اجــزاء هــر کرد، پس میسر هر مرغ را به دست گرفته و آن را صدا می

  مرغی از سر کوهها جدا شده و به یکدیگر وصل گردید تا بدن آنها کامل شد و زنده شدند.

  باشد.پس روشن گشت که مرگ عبارت از همان تفریق اجزاء می

حتمــی اي است که مأمور است از جانب حضرت حــق در هنگــامی کــه اجــل فرشته امّا مَلَکُ الْمَوْتْ:

شخصی رسید، جان (روح انسانی) را از بدن جدا کند بطور کامل چنانچه پروردگار مهربان در آیــه 

بگــو اي پیغمبــر گرامــی،  بِکـُـمْ وُکِّلَالْمَوْتِ الَّذي  یکُمْ مَلَکُقُلْ یَتَوَفَّسوره سجده فرموده:  11مبارکه 

به معناي کامــل گــرفتن ا .(تَوَفّی گیرد روح شما رشما کامل می فرشته مرگی که بر گماشته است بر

  و قبض روح است.)

طبق اخبار وارده از خاندان عصمت (ص)، حضرت عزرائیــل (ع) مــأمورین بســیاري از مالئکــه در 

کننــد و باشند و بــه دســتور او مردمــان را قــبض روح میاختیار دارد که همه آنها فرشته مرگ می

فرمایــد: ســوره نحــل کــه می 32ن جملــه آیــه مبارکــه آیات چندي نیز داللت دارد بر این مطلب، از آ

کنند ایشان را فرشــتگان پــس معلــوم اســت کــه آن کسانی که قبض روح می ۀُمَالئِکَیهُمُ الْاَلَّذینَ تَتَوَفّ

  ملک الموت از یکی بیشتر است.

یــت ی (زنــده کننــده) و ممیــو این هیچ منافاتی ندارد، با اینکه از نظر عقل و شرع ثابت اســت کــه مح

(میراننده) خداي تعالی است، زیرا خداي تعالی شأنش اجل از این است که خــودش قــبض روح کنــد 

و همین که مأمورین او (فرشتگان مرگ) به دستور او این کار را کنند، صحیح است کــه گفتــه شــود 

این فعل خداي تعالی است چنانچه گویند سلطانی از فالنی خراج گرفــت و از فالنــی نگرفــت و حــال 

  گیرد چه شأن او اجلَّ است از اینکه خود این کار کند.اینکه واضح است خود سلطان خراج نمی
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  سختی جان دادن چیست و براي کیست؟

که در حــال جــان دادن اســت از ناحیــه شــرع انــور  یدرباره چگونگی و حاالتی که از براي شخص

اگــر بنــا بــر اختصــار باشــد،  اش مربوط به علم عقائد نیست، خصوصاًسخن فراوان است، امّا همه

اي از دریــاي ســخنانی کــه در طالبین خودشان به کتب مربوطه مراجعه کنند، اما اگر بنا شود قطره

  باشد.این باره است یادآوري شود بهتر، پاسخ به سؤال فوق می

ممکن است بسیاري از عوام را گمان این باشد که سختی جان دادن در اثر یا عبــارت از شــدت درد 

ناراحتی از مرضی است که عارض محتضر گشــته، در صــورتی کــه ممکــن اســت در آن هنگــام  و

  احساس درد مرض را نکند و این مطلب براي اغلب مردم از واضحات است.محتضر اصالً 

کردنــد از اما سختی جان دادن که کراراً انبیــاء عظــام و اوصــیاء گرامــی، آن را گوشــزد مــردم می

  شود.راً به ذکر دو جهت آن اکتفا میچندین جهت است که اختصا

  جهت اول: فراق و جدائی:

از واضحات است که آدمی به هر چیزي که عالقه و دلبســتگی پیــدا کــرد، حــال نیــک باشــد یــا بــد، 

جدائی و مفارقت از آن چیز براي او سخت است، حال این عالقه و دلبستگی هر چه شــدیدتر باشــد 

ی کــه مــثالً یــک ظــرف چینــی از دســتش بیفتــد و بشــکند بینیم شخصــجدائیش دشوارتر است، می

شود، همین شخص اگر هزار تومان پولش مفقود گــردد نــاراحتیش شــدید اســت و اگــر ناراحت می

فرزندش بمیرد ناراحتیش شدیدتر است، زیرا که عالقه در دومی بیش از اولی و در سومی بیش از 

  دومی است.

آنکــه همــه مــالش از او جــدا از مالش از او جدا گــردد تــا  اکنون باز دقت فرمائید، اگر کسی مقداري

گردد، درد فراقش چقدر متفاوت است، همچنین اگر کسی یک فرزندش از او جدا گردد یا آنکــه همــه 

  فرزندانش از او جدا گردند.
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باشد و در هنگــام ســکرات  اکنون خوب به خاطر آورید کسی را که به تمام متعلقات دنیوي عالقمند

کند که جدائی و فراق بین او و تمام متعلقات دنیائیش حتمی اســت، آن هــم فراقــی کــه امیــد یقین می

  وصال در آن نیست.

اش اش یــا تجارتخانــهاش. فراق بین او و مغازهحال ببینید چه درد عظیمی دارد فراق بین او و خانه

فــراق بــین او و  فراق بــین او و منصــبش، فــراق بــین او و ویالهــایش، فــراق بــین او و اتــومبیلش،

باشــد. فــراق بــین او و عیــالش، فــراق بــین او و تمــام  ائی که چقدر دقت داشت چنین و چنانهلباس

فرزندانش، فراق بین او و تمام خویشانش، فراق بین او و تمام دوستان و رفقاي صمیمیش، و حتی 

پرورانیــد، گوناگون میکرد و او را به انواع فراق بین او و این بدنش که چقدر به این بدن خدمت می

و اکنــون یقــین  و الی آخر تعلقاتش، خصوصاً اگر این تعلقات را از راه حرام به دست آورده باشــد

ت چیز دیگري براي او نیست و دیگران از آنها منتفع خواهند شــد، همــین آدمــی دارد که جز مسئولی

براي به دســت آوردن یــک  نمود،کرد، چه غوغاها برپا میکه اگر هزار تومانش را کسی تصرف می

ین دارد کــه تمــام ایــن متعلقــات تومان، بلکه دهشاهی از مخالفت قادر مطلق پروا نداشت، اکنــون یقــ

او خواهد بود، پنــاه شود، سودش براي دیگران و مسئولیت و عذابش براي از او جدا می دفعۀ واحدة

  بر خداي مهربان از چنین مصیبت عظیمی.

  جهت دوم: دیدن فرشته مرگ

بینیم در این دنیــا کســی کــه البته براي کسانی که پرونده اعمالشان بد باشد. نه براي نیکوکاران، می

گیرنــد و مقّصــر مقصر درگاه سلطان باشد، مأمورین غضــب ســلطان بــا حالــت خشــونت او را می

شود یکی از خشونت مأمورین، دیگــر از هنگام دیدن مأمورین غضب از دو جهت سخت ناراحت می

ي براي او خواهــد بــود، امّــا اگــر کســی خــدمتی هاي شدیدکند که بعد از این ناراحتیه یقین میاینک

کرده باشد و ســلطان از آن خــدمت خشــنود شــده باشــد و بخواهــد بــه او خلعــت و منصــب دهــد، 
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م اســت کــه او چقــدر دهند، مســلّآیند و او را بشارت میمأمورین سلطان با عزت و احترام تمام می

داشته باشــد  ر قبالً هم از آمدن مأمورین اطالعاهد شد از دیدن مأمورین، خصوصاً اگخوشحال خو

  و منتظر ایشان باشد.

اي بدکار باشد، فرشته مرگ با حالــت آیات و اخبار بسیاري داللت صریحه دارند بر اینکه چون بنده

ی نقل نموده کــه حدیث 8، حدیث 143بحار صفحه  6گیرد. از آن جمله در جلدخشونت جان او را می

توانی نشان دهی به مــن خــودت را در حضرت ابراهیم خلیل (ع) به فرشته مرگ، که آیا میفرموده: 

کنی؟ عرض کرد توانائی دیدن آن صورت را نداري، فرمــود آن صورتی که بدکار را قبض روح می

ناگهــان  شــد، پــس او از او، سپس متوجــه دگردان يچرا، عرض کرد پس رو بگردان از من، پس رو

دید او را مردي سیاه، موهایش راست شده، نفسش بدبوي، لباسش سیاه و از ســوراخهاي بینــی و 

آید، پس حضرت بیهوش گردید، پس از آنکه بــه هــوش آمــد فرمــود دهانش آتش و دود بیرون می

اگر درخور نبود بدکار را هنگام مرگش مگر دیدن شــکل روي تــو، همانــا کــافی بــود او را. ( و نیــز 

  )...وَلَوْ تَري اِذِ الظّالِمُونَسوره انعام:  93اجع به این مطلب مراجعه فرمائید به آیه مبارکه ر

لَّــذین تَتـَـوَفّفرمایــدســوره نحــل در وصــف متقــین می 32و امّا راجع به نیکان در آیه مبارکــه  یهُمُ : اَ

فرشــتگان در حــالی کــه پــاکیزه  متقین آن کسانی هستند که قبض روح کنند ایشان را بینَطَیِّ الْمَلئِکَۀُ

گویند فرشتگان  بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلَیْکُمُ ادْخُلُواالْجَنَّۀَ یَقُولُونَ سَالمٌاعمال و پاك دلند از خبائث و شرك 

بر وجه تحیت، سالمتی باد شما را از هر بدي، داخل شوید بهشت را به سبب آنچه که بودیــد عامــل 

نیک خود داخل بهشت شوید، بهــر حــال ایــن بشــارت را مالئکــه در هنگــام آن. یعنی به سبب کردار 

  دهند.مرگ به متقین می
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پس از این بیانات روشن گشــت کــه ســختی جــان دادن از بــراي بــدکاران و دلبســتگان بــه تعلقــات 

ت دل بــه هــیچ چیــز و هــیچ دیّن و آنهائی که جز به ذات اقدس احــاست، نه از براي نیکوکارا دنیائی

  اند.تهکس نبس

  شکند زندان رارود از باغ به دلتنگی و داغ        وین به بازوي فرح میآن بدر می

  دیدن محتضر، حضرات معصومین (ص) را در حال احتضار:

از جمله مطالبی که ما پیروان اهــل بیــت عصــمت و طهــارت (ص) بــدان معتقــدیم، در هنگــام مــرگ 

شــنوند ســخنان ایشــان را کــه او و می بیند بعض حضرات معصــومین (ص) راشخص محتضر می

دهند به پاداش رنجهائی که در دنیا در اثر پیروي از آن بزرگواران بــه او رســیده، حتّــی بشارت می

درباره بعضی از معصومین خصوصاً حضرت علی (ع) چنین رسیده که کافران هم آن حضــرت را 

خواهد بود، لکن مجمالً مــا اعتقــاد بــر البته بحث مفصل مطلب فوق، به عهده عقاید تفصیلی  بینند.می

  .این مطلب داریم، زیرا که به طور قطع مخبر صادق به ما خبر داده

آیات و اخبار زیادي داللت بر این مطلب دارند. طالبین رجوع کنند به کتب اخبار ماننــد کــافی، بحــار 

ل ذیــل اســت کــه و امثال اینها. فقط موضوعی که اینجا الزم است تــذکر داده شــود جــواب دو ســؤا

  ممکن است براي بعضی پیش آید.

شــنوند بیننــد ایشــان را و نمیرا نمیاینکه پس افراد دیگري که نــزد محتضــر هســتند چــ سؤال یک:

  صداي آنها را؟

پروردگار توانا قادر است اینکه پنهان بدارد، آنهــا را از چشــم مــا، چنانچــه مســتور  اوال: اما جواب:

ســوره االســراء در  45دیــده کفـّـار، رجــوع کنیــد بــه آیــه مبارکــه داشت شخص پیغمبر (ص) را از 

گفــت و کســی جــز آن تفاسیر شیعه و سنی، و نیــز جبرئیــل در نــزد مــردم بــا حضــرت ســخن می

  شنید.حضرت نمی
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ند بلکه ممکن است با بــدنهاي مثــالی کــه بســیار ت که ایشان با این بدن عنصري بیایالزم نیس ثانیاً:

بینــد، امــا اگــر ئکه بیایند پس همچنان که محتضر خــود فرشــته مــرگ را میلطیفند مانند اجسام مال

  بینیم؟بیند و ما نمیگفته شود ما با محتضر چه فرق داریم که او می

جوابش این است که خداي توانا و حکیم بنا بر مصلحتی که در این امر است چون اینطور خواســته 

رد آوند و بشنود که آن اسباب را براي ما فراهم نمــیآورد براي محتضر تا ببیلذا اسبابی فراهم می

حــال آن اســباب چیســت؟ آیــا در آن دم ترکیــب شــیمیایی چشــم و گــوش محتضــر طــور دیگــري 

گردد یا طــور دیگــري اســت اینهــا شود؟ آیا چشم و گوش او مسلح به سمعک و عینک غیبی میمی

دانیم و حتــی یــک میلیــاردم اما این را میدانیم و الزم هم نیست که بدانیم. چیزهایی است که ما نمی

  هم تردید نداریم که هر طورش باشد براي خداي متعال آسان است.

ممکن است در یک لحظه صدها نفر بمیرند در مکانهاي مختلفه چگونه ممکن اســت مــثالً  سؤال دوم:

  د؟پیغمبر (ص) در یک لحظه بر بالین هر یک هر یک آنها حاضر شود و با آنها سخن بگوی

هیچ مانعی ندارد که خداي تعالی براي آن حضرت بدنهاي مثــالی بســیاري بیافرینــد کــه  اما جواب:

روح کامله آن حضرت تسلط بر همه آنها داشته باشد و هر یــک از آن ابــدان بــر بــالین محتضــري 

  حاضر شود. البته براي بعضی از عوام ممکن است.

کن است یک روح بــر چنــدین بــدن مســلط باشــد و که چگونه ممآید در اینجا سؤال دیگري پیش می

  (ع) هم مانند ما بشرند؟ محال اینکه پیغمبر (ص) و اما

منشأ این اشــکال مقایســه کــردن اشــکال کننــده اســت روح قدســی آن بزرگــواران را بــا  اما جواب:

خودش، عزیز من، درست است که آنهــا بشــرند، امــا ســخن در ایــن اســت کــه آیــا چگونــه بشــري 

شود بر اینکــه امتیــازي هــم بــا مــا هم به صرف اینکه در بشریت با ما مشترکند دلیل نمی باشند،می

نداشته باشند. قدري دقت فرمائید، شما در جسمیت با سنگ و پنبــه و درخــت مشــترکید، حــال اگــر 
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اي از اجســام هســتند کــه فرض شود زبانی باشد که با اینها سخن بگوید، پس بــه آنهــا بگویــد عــده

اي هستند، که در سایر اجســام بــه حســب دلخــواه خــود تصــرفاتی العادهه و قدرت فوقداراي اراد

تر گفتــه شــود، ضــبط صــوت و دهند، یا سادهکنند. فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی انجام میمی

سازند و... در این موقع اگر سنگ مثالً بگویــد چگونــه چنــین تلویزیون و مانند اینها را از اجسام می

شود، و حال اینکه آنها هم مانند ما جسمند، در جواب به آنها گفتــه خواهــد شــد جســمند، می چیزي

جسمی، جسمند، امّا از سایر اجسام ممتازند از جهات بسیاري. آري، آن بزرگــواران هــم امّا چگونه 

انــد بشرند، امّا آن بشرهایی هستند که در همین جهان مادي و در همین بدن عنصــري هــم کــه بوده

  دادند که تمام افراد بشر از انجام آن عاجز، بلکه مافوق تصور بشر بود.ارهایی انجام میک

پس هیچ استبعادي ندارد که چنین افرادي به اتکاء قدرت نامتناهی قــادر متعــال چنــین عملــی انجــام 

  دهند.

  سؤال نکیرین در قَبر:

از آنها حتــی از عهــده عقایــد راجع به چگونگی حاالت میت سخن فراوان است، به حدّي که بسیاري 

تــوان همــه را در رشــته تــدریس درآورد ولــی تفصیلی هم خارج است، یعنی از بس زیاد است نمی

آنچه الزم است ما معتقد باشیم و اتفاقی همه مسلمین اســت ســؤال نکیــرین اســت در قبــر، بــه ایــن 

کــر نــام دارنــد از او یــک شود و دو ملک که نکیــر و منمعنی که پس از دفن، بار دیگر میت زنده می

  میرد.کنند و دوباره میبازپرسی مختصري می

  چه دلیل بر زنده شدن میت و سؤال نکیرین در قبر داریم؟

از جمله آیاتی که داللت دارد بر زنده شدن میت در قبر، آیه مبارکه یازدهم سوره مــؤمن اســت کــه 

 اَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ اَحْیَیْتَنـَـا اثْنَتـَـیْنِرَبَّنا گویند:  دهد کهپروردگار مهربان ما از قول کفّار در قیامت خبر می

  یعنی پروردگار ما، میرانیدي ما را دو نوبت و زنده گردانیدي دو نوبت.
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دهد از دوباره مردن و دوباره زنده شدن، که مرگ اوّل در دنیــا دقت فرمائید که آیه مبارکه خبر می

کیرین است. و زنده شــدن اول در قبــر و زنــده شــدن دوم در نو مرگ دوم در قبر و پس از سؤال 

  قیامت است.

و امّا اخبار راجع به سؤال در قبر که الی ما شاءاهللا از تمام فرق مسلمین نقــل شــده، طــالبین رجــوع 

کنند به کتب اخبار، بهر حال مسأله سؤال قبر از واضحات و مسلمیات شرع انور اســت، فقــط آنچــه 

اي است که از طرف دشمنان اسالم و مســلمین گفته شود جواب اشکال کودکانهالزم است در اینجا 

  رسد انشاء اهللا تعالی.در بعضی اذهان عوام رسوخ کرده که ذیالً به عرض می

کنند، پس چرا ما صداي آنهــا را شود و از او بازپرسی میاگر میت در قبر زنده می :هسؤال کودکان

آبی بر روي سینه میت بگــذاریم یــا دهــان میــت را پــر از آرد کنــیم و شنویم، یا اگر مثالً لیوان نمی

فرداي آن روز قبر را بشکافیم باید آردها از دهان میت بیرون آمده و آب لیوان ریخته شــده باشــد، 

  گویند.این نهایت درجه سخنی است که کودکان امروزه می

شاید اگر این کــار بکنــیم ببینــیم کــه از کجا معلوم است که این سخنان راست باشد،  اوال اما جواب:

گویند خودشان کــه ایــن کــار آبها ریخته و دهان میت هم خالی شده، زیرا آنها که این سخنان را می

عقــالً  ثانیاًاند، بلکه از ناحیه دشمنان دین به آنها رسیده و به قول آنها هم اعتمادي نیســت، را نکرده

ی و حضرات معصومین (ص) راستگوتر کسی نیســت، و بــه و نقالً به ما ثابت شده که از خداي تعال

شود از ایــن رو مــا اعتقــاد طور قطع از ناحیه ایشان به ما رسیده که میت در قبر بار دیگر زنده می

بر فرمایشات قرآن کــریم دهیم جزمی به این مطلب داریم و ابداً سخنان دشمنان دین را ترجیح نمی

سؤال قبر طبق آنچه که از شرع انور بــه مــا رســیده بــراي  ثالثاًو خاندان عصمت و طهارت (ص). 

همه کس نیست، بلکه براي کسانی است که کافر محض یا مؤمن محض باشند و نیز اگر تلقــین کننــد 

شــود کــه گفتــه می اینکــه رابعــاًمیت را نکیرین از او سؤال نکنند و همچنین در بعض موارد دیگــر. 
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هاي روي زمــین، پهلــوان وار معنــی کــه ماننــد ســایر زنــدهشــود نــه بــه ایــن میت در قبر زنــده می

کند، بلکه یــک نیمــه جــانی شود، و یا مانند یک خطیب سخنرانی میخیزد و مشغول فعالیت میبرمی

  باشد سخن نکیرین را بشنود و جواب ایشان را بدهد.دارد، به قدري که ممکن می

کننــد یده باشید که افراد بــر او تلقــین میقدري دقت فرمائید، شاید شما اشخاص را در حال مردن د

بیننــد کــه دهــان مــریض خیلــی آرام تکــانی خــورد، گویند می، بعد از چند بار که میالاِلهَ اِلَّا اهللاُبگو 

 اوالًشــود، فهمند که او گفت. اکنون این حال را مقایسه کنید با آن هنگــامی کــه در قبــر زنــده میمی

نهایــت وحشــت را دارد. پــس ناگفتــه  ثالثــاًنهایت ضعف را دارد،  اًثانیجان در تمام بدن او نیست، 

پیداست که در چنین حالی چگونه میت جوابگو خواهد بود، نهایت نکیرین این چنین جــوابی را درك 

  کنند، پس روشن گشت که سؤال نکیرین در قبر هیچ تعجبی ندارد.می

  عالم برزخ:

چیز است. اما مقصود از عــالم بــرزخ در شــرع انــور  برزخ در لغت به معناي حائل و مانع میان دو

عالمی است که افراد بشر پس از مردن در قبر و مفارقت روح از بدن، بــه بــدن مخصــوص لطیفــی 

گیرد و در آن عالم زنده است تا روز قیامــت، البتــه اگــر از نیکوکــاران مانند بدنهاي مالئکه تعلق می

از بدکاران باشد، در جهنم آن عالم معــذب خواهــد بــود  باشد، در بهشت آن عالم متنعم است، و اگر

تا روزي که دادگاه عدل الهی تشکیل شود و مردمان پاداش اعمال نیک و بد خود را به طــور کامــل 

دریابند. آیات و اخبار بسیاري داللت بر وجود عالم برزخ دارد، از آن جمله آیه مبارکه صد ســوره 

ل کفار پس از مرگ و در خواست ایشان به بازگشتن به دنیــا مؤمنون است که خداي متعال در احوا

و از پس ایشان حائلی اســت  یُبْعَثُونَ اِلی یَوْمِ وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌفرماید، تا آنجا که فرموده: سخن می

 45تا روز قیامت، یعنی ایشان در پیش دارند عــالمی را تــا روز قیامــت. و از آن جملــه آیــه مبارکــه 

بدي مجازات، قــوم فرعــون را  سُوءُ الْعَذابِ فِرْعَوْنَ وَ حاقَ بِالِ: فرمایدره مؤمن است که میسو 46و
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که در هر صــبح و شــام در معــرض آتــش قــرار داده  وّاً وَ عَشِیّاًدُاَلنّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْها غُاحاطه کرد. 

و روزي که قیامت بپا شــود (گفتــه خواهــد  اَشَدَّ الْعَذابِاَدْخِلُوا الَ فِرْعَوْنَ  تَقُومُ السّاعَۀُ وَیَوْمَشوند می

را در شدیدترین عذابها داخل کنیــد. و از آن جملــه پروردگــار مهربــان در ســوره شد) قوم فرعون 

وَلَهـُـمْ رِزْقُهـُـمْ فیهــا فرمــوده  62فرماید بهشت برزخی را تا آن که در آیه مبارکــه مریم توصیف می

  براي آن اهل بهشت است روزي ایشان در هر صبح و شام.یعنی  و عَشِیّاً بُکْرَةً

وجه داللت دو آیه فوق الذکر بر بهشت و جهنم برزخــی آن اســت کــه از واضــحات در شــرع انــور 

شــاء اهللا تعــالی، باشد، چنانچه خواهــد آمــد انکه در بهشت و جهنم آخرتی صبح و شامی نمی است

  طالبین مراجعه به کتب مربوطه فرمایند. آیات و روایات داله بر عالم برزخ بسیار است.

  عالم آخرت:

گردند و براي همیشه زنده خواهند بود و به پرونده عمــل هــر عالمی که در آنجا همه مردم زنده می

شود و سرانجام یا بــراي همیشــه در دوزخ خواهنــد بــود و یــا بــراي همیشــه در کس رسیدگی می

عالم آخرت گویند و دالئل عقلی چندي بر اثبــات وجــود بهشت متنعمند به نعم الهی، چنین عالمی را 

عالم آخرت در اول باب معاد گذشت و دالئل شرعی آن بسیار بسیار است که اختصاراً بــه یکــی از 

  شود.آها اکتفاء می

الرَیْبَ  اِنَّ السّاعَۀَ لَاتِیَۀٌسوره مؤمن فرموده:  59پروردگار مهربان ما در موارد چندي از آیه مبارکه 

  اي است که هیچ شکی در آن نیست.یامت آیندهبطور حتم و یقین قطعی ق یهاف

  اي برپا خواهد شد؟داند که قیامت در چه سنهآیا کسی می

آري، اما آن کس فقط آفریدگار جهان و جهانیان است و غیر از ذات مقدس خودش احدي وقــت آن 

 63ه، از آن جملــه در آیــه مبارکــه را نداند چنانچه بر این مضمون آیات و روایــات بســیاري رســید
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ِ خطاب به پیغمبر خاتم (ص) ما عِلْمُها عِنْدَاهللاقُلْ اِنَّ ۀِسْئَلُکَ النّاسُ عَنِ السّاعَیَفرماید: سوره احزاب می

پرسند از تــو مردمــان از روز قیامــت کــه چــه وقــت اســت، بگــو در جــواب ایشــان کــه است که می

  زد خداي تعالی است.منحصراً دانستن وقت روز قیامت در ن

پس هیچ کس جز حضرت حق نداند وقت آن را امــا چنانچــه از شــرع انــور رســیده قبــل از قیامــت 

  حوادثی رخ خواهد داد که آنها عالئم قیامت است.

  عالئم قیامت:

عالئمی که راجع به قیامت از شرع انور رسیده گفتگو در پیرامون آنها از عهده عقاید اجمالی خــارج 

شــود و آن نفخــه صــور تصاراً به یکی از آنها که آخرین عالمت است ذیــالً اشــاره میاست فقط اخ

  است.

  نَفخه صُور: 

پروردگار مهربان ما در ده جاي از قرآن مجید نفخه صور را تذکر داده از آن جمله در آیه مبارکــه 

لّرْاَنْ فِی الْصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمواتِ وَ مَوَنُفِخَ فِی السوره زمر فرموده:  68 ا مَنْ شاءَ اهللاُ ثُمَّ نُفَِخ ضِ اِ

ها و یعنی و دمیده شود در صور پس بمیرد هر کــس کــه در آســمان یَنْظُروُنَ ري فَاِذا هُمْ قیامٌفیهِ اُخْ

شود در صــور بــار هر کس که در زمین است جز کسی را که خداي تعالی بخواهد سپس دمیده می

کنند (از اطراف و جوانب خــود اي ایستاده باشند در حالتی که نگاه میدیگري پس در آن هنگام به پ

میرند. اثــر نفخــه دوم ایــن اســت که همه میمانند متحیران) یعنی همچنان که اثر نفخه اول این است 

  شوند.که همه زنده می

صــور آنچه راجع به صور ما باید معتقد باشیم این است که خداي توانا چیزي آفریده است بــه نــام 

و چنین اثري در آن است که در آیه مبارکه ذکر شده لکن کیفیات و چگونگی آن بر مــا الزم نیســت 

  که بدانیم.
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  آیا حشر خالیق در روي همین کره زمین خواهد بود؟

تحقیق این مطلب گفتگوي بسیار مفصلی دارد کــه ازعهــده عقایــد اجمــالی خــارج اســت و از طرفــی 

اي نیســت جــز اینکــه آنچــه از مردم امروزه است، بنابراین چارهواسته بسیاري پاسخ سؤال فوق خ

از تحقیق در آیات و روایات راجع به این سؤال فهمیده شده گفته شود و گفتگوي مفصــل و مــدارك 

  و دالئل آن به دوره عقاید تفصیلی وعده داده شود.

فهمیــده به طور کلی هل بیت عصمت و طهارت پس بدانکه آنچه از تحقیق در آیات قرآنی و روایات ا

پس از نفخه صور اول وضع عالم دگرگون خواهد شد، یعنی کرات از مدار خود  هشود اینست کمی

شــود گردد، یعنی آنچنان میی و فیزیکی آنها دگرگون مییشوند و ترکیب طبیعی و شیمیاخارج می

  اند.ی کردهکه اول بار بوده است و این مطلب را تا حدودي دانشمندان مادي نیز پیش بین

پس از مدتی یعنی هنگام نفخه صور دوم زمین دیگري ترکیب خواهــد شــد مســطح نــه کــروي، بــه 

طوري که هیچ پستی و بلندي در آن نباشد و زمینی است کــه در روي آن معصــیتی واقــع نشــده و 

 است براي کفــار. حارّرنگ آن سفید است مانند نقره، و خاك آن قابل خوراك است براي مؤمنین و 

  در روي چنین زمینی حشر خالیق خواهد بود.

  در قیامت حشر ما با همین بدن عنصري خواهد بود یقیناً و قطعاً:

چنانچه گذشت مرگ عبارتست از تفریق و جدائی اجزاء آدمی از یکدیگر وعود و بازگشتن، چنانچــه 

ا بــو آوري شــده  در قصه حضرت ابراهیم (ع) گذشت چنــین اســت کــه همــان اجــزاء متفــرق جمــع

گردند به اراده حق تعالی. البتــه آن چنــان ترکیبــی کــه بــراي همیشــه بــاقی بمانــد یکدیگر ترکیب می

  یابد آدمی خودش را که همان شخص اولیه است.آدمی با همان بدن و نیز می

یلی نوشته شد که هــم اکنــون حاضــر ندین دلیل عقلی در جزوه عقاید تفصبراي اثبات مطلب فوق چ

طرفی آن دالئل قدري علمی است و درکش براي مبتدي مشکل است، خصوصاً بــا  است اما چون از
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اجمال سازش ندارد و از طرف دیگر احتیاجی به ذکر آنها نیست، لــذا از ذکــر دالئــل عقلــی در ایــن 

  دوره اجمالی خودداري شد.

عاد یا بــه اما اینکه گفته شد احتیاج به ذکر دالئل عقلی نیست به جهت آنکه موضوع جسمانی بودن م

عبارت دیگر برانگیخته شدن آدمی در قیامت با همین بدن عنصري از مطالبی نیســت کــه راجــع بــه 

آن مثالً فقط یک آیه مبهم در قرآن کریم داشته باشیم یا فقط چند عدد روایت رسیده باشــد بلکــه از 

ک از آنهــا رســد کــه در هــر یــموضوعاتی است که آیات و اخبار داله بر مطلب به چندین هــزار می

مطلب به قدري روشن است که اصالً قابل تأویل نیست و در اینجــا فقــط بــراي نمونــه یکــی از آنهــا 

خَصیمٌ مُبینٌ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَالً وَ نَسِیَ خَلْقَُه فَاِذا هُوَ  ۀٍالْاِنْسانُ اَنّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَ اَوَلَمْ یَرَشود. یادآوري می

 77آیات مبارکه  وَ هُوَ بِکُلّ خَلْقٍ عَلیمٌ. ذي اَنْشَاَها اَوَّلَ مَرَّةٍا الَّقُلْ یُحْییهَ -عِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌی الْقالَ مَنْ یُحْیِ

سوره یس به روایت حضرت صادق (ع) در ذیــل آیــات مبارکــه، یکــی از دشــمنان حضــرت  79الی 

اي بــه دســت پوســیدهبن خلف بر مجلس آن حضــرت وارد شــد و اســتخوان خاتم (ص) به نام ابی

رد کرده به بــاد داد، و گفــت: کیســت ایــن اجــزاء متفرقــه را جمــع و زنــده نمایــد؟ حضــرت خگرفته 

 درفرموده آفریدگار من اجزاء متفرقه را جمع و زنده فرماید در قیامــت و بــه جهــنم معــذب ســازد. 

  این حال آیه شریفه نازل شد.

بن خلــف کــه محققــاً مــا آیا ندید و ندانست این انســان یعنــی ابــی ۀٍنْ نُطْفَالْاِنْسانُ اَنّا خَلَقْناهُ مِ اَوَلَمْ یَرَ

اي اســت جــدال کننــده پس آن گــاه او (در بــاب حشــر) فَاِذا هُوَ خَصیمٌ مُبینٌمنی آفریدیم او را از آب 

ه و بــدان وزد براي ما مثلی (که خرد کــردن اســتخوان پوســید الً وَ نَسِیَ خَلْقَهُوَ ضَرَبَ لَنا مَثَآشکارا 

ی یـِـمـَـنْ یُحْقــالَ انکار معاد کردن بود). و فراموش کرده است (یعنی تفکر نکرد در) آفریدن مــا او را 

ها را و حــال اینکــه گفت (از روي عناد و انکار) کیست که زنده کند ایــن اســتخوان ٌالْعِظامَ و هِیَ رَمیم
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بگو اي پیغمبر گرامی (ص) به این  وَ هُوَ بِکُلّ خَلْقٍ عَلیمٌ ةٍاَها اَوَّلَ مَرَّقُلْ یُحْییهَا الَّذي اَنْشَپوسیده است. 

دوبــاره زنــده گردانــد او  (یعنی همان کــس شخص منکر، همان کسی که ایجاد کرد او را در اول بار

  را) و آن کس کسی است که به کیفیت تمام آفرینش داناست.

تخوان پوســیده، یعنــی زنــده شــدن در آیات مبارکه دقت فرمایید که سخن راجع به زنده کــردن اســ

همین مواد عنصري اســت و نیــز در قصــه حضــرت ابــراهیم(ع) گذشــت کــه حضــرت از کیفیــت و 

دهد که اجزاء متفرقــه جمــع کند و خداي تعالی به او نشان میچگونگی زنده شدن مردگان سؤال می

روایات بسیار بســیار آوري شده و زنده گشتند، و از این قبیل آیات بسیار است و بر این مضامین، 

توانند رجوع کنند به کتبی که در عقاید نوشته شده، در باب معاد، البتــه آن است، محصلین عزیز می

  قسمتی که راجع به معاد جسمانی است.

  قیامت چگونه روزي است؟

خاندان عصمت رسیده کــه  راجع به اسماء و اوصاف روز قیامت آنقدر از آیات قرآن کریم و اخبار

گنجایش عقاید اجمالی را ندارد، لکــن بــراي نمونــه مختصــري از فهرســت اســماء و  رستشحتی فه

  شود.اوصاف آن روز عجیب و عظیم یادآوري می

  اسامی قیامت:

به معناي برخاستن و ایستادن تناسب این نام بــراي  قامَ یَقُومُمصدر است از از نظر لغت قیامت:  -1

ند و به جز عده معدودي همه ایســتاده باشــند، و ایــن نــام آن روز این است که همه از قبرها برخیز

بار در قرآن کریم به کار رفته از آن جملــه در  70لفظ قیامت مشهورترین نام آن روز است و خود 

  خورم به روز قیامت.قسم می ال اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیمَۀِ فرماید:اول سوره قیامت که می

ز زمان است مناسبت این نام براي قیامت این است کــه در آن در لغت به معناي بخشی ا :ساعت -2

بــار بــه  48شود، در قرآن کریم این لفــظ روز در بخشی از زمان به حساب همه مردم رسیدگی می
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بار آن به عنــوان اســم روز قیامــت اســتعمال شــده. از آن جملــه در آیــه  20کار رفته که در حدود 

دْنا وَ اَعْتـَـبلکه ایشان تکذیب کردنــد قیامــت را   ۀِکَذَّبُوا بِالسّاعَ بَلْفرماید: سوره فرقان می 11مبارکه 

  ایم.و براي آنان که تکذیب کنند قیامت را آتش سوزان آماده کرده سَعیراً لِمَنْ کَذَّبَ بِالسّاعَۀِ

ز قیامــت از نظر لغت حَسْرَت به معناي غم و اندوه است. مناسبت این نــام بــراي رو :ةِسْرَیَوْمُ الْحَ -3

ها بسیار است. از جمله آیاتی کــه به این اعتبار است که در آن روز غم و اندوه و افسوس برگذشته

فرمایــد: سوره مریم است که می 39این لفظ در آن به عنوان نام روز قیامت به کار رفته آیه مبارکه 

یَ الـْـاَمْرُاِبترسان ایشان را از یوم الحسره و  ةِوَ اَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَ آن زمــانی کــه دیگــر کــار  ذْ قُضــِ

  خبري بودند.و حال اینکه ایشان در غفلت و بی ۀِغَفْلَوَ هُمْ فی گذشته باشد 

به معناي نزدیک شونده و مناسبت نامگــذاري روشــن  فَ یَأزَفُاَزِاسم فاعل است از  :یَوْمَ االزِفَه -4

شود، بــه ســخن دیگــر هــر آنــی کــه نزدیک می دانیم قیامت روزي است که آن به آناست. زیرا می

شویم. از جمله آیاتی که قیامت را به ایــن نــام بــه کــار بــرده گذرد ما یک آن به قیامت نزدیک میمی

و بترســان ایشــان را از  ۀِوَ اَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْازِفـَـفرمایــد: سوره مؤمن است که می 18است آیه مبارکه 

نزدیــک  الْحَنــاجِرِ يلـَـدَآن وقت که دلهاي مردمــان  اِذِالْقُلوُبُ شونده است. روزي نزدیک ۀِیَوْمَ الْازِفَ

در حالیکه دلها پــر از غــم  کاظِمینَهاست. ش قلبان است. کنایه از شدت اضطراب و طپهایشحنجره

و  وَالشَفیعٍ یُطــاعُنیست براي ستمگران خویشی (کس و کاري)  مینَ مِنْ حَمیمٍما لِلظّالِو اندوه است. 

کند شفاعت او را = شــفاعت خــواهی او را بپــذیرد. (چنــین روزي اي که درخواست نه شفاعت کننده

  اي گنه کاران!)شود، اي ستمگران! اي مجرمان! آن به آن نزدیک می
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به اعتبار اینکه در آن روز تمام مخلوقات حتی قطعــات زمــان و اعمــال بــه صــورت  :یَوْمُ الْجَمْعِ -5

 7ر آنجا جمعند، از جمله آیاتی که قیامت را به این نام یادآور شده آیه مبارکــه قیامتی همه و همه د

و این چنین قرآن عربی را به تو  وَ کَذلِکَ اَوْحَیْنا اِلَیْکَ قُرْاناً عَرَبِیّاًفرماید: سوره شوري است که می

و همچنین بیم دهــی اطــراف  حَوْلَهاوَمَنْ براي اینکه بیم دهی اهل مکه را  لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُريوحی کردیم 

همان یــوم الجمعــی کــه هــیچ  الرَیْبَ فیهِو بترسانی ایشان را از یوم الجمع  عِوَتُنْذِرُ یَوْمَ الْجَمْآن را. 

در آن روز مردمان بر دو  وَ فَریقٌ فِی السَّعیرِ فَریقٌ فِی الْجَنَّۀِِاي در آن نیست تردیدي و شک و شبهه

  ی رهسپار بهشت و گروهی به دوزخ خواهند رفت.شوند گروهگروه می

یکی از معانی لغوي دین جزاء است و به اعتبار اینکه روز قیامت جزاء اعمــال بنــدگان  :یَوْمُ الدّینِ -6

 4شود به این لفظ نامیده شده از جمله آیاتی که این نام قیامت را به کار بــرده آیــه مبارکــه داده می

  صاحب اختیار روز قیامت. مالِکِ یَوْمِ الدّینِید فرماسوره فاتحه است که می

مقابل اول است، نامیده شدن قیامت به لفظ آخِرَت به این اعتبار است کــه زنــدگی دنیــا  اخر :اخِرَة -7

بار نــام  142اول و زندگی قیامتی پس از آن است، یعنی زنده بودن روح با این بدن مادي. در قرآن 

مورد آن بدون تاء یعنی اخِــر اســت و در بعــض مــوارد لفــظ  27ده که قیامت از این لفظ استفاده ش

هاي ذیــل توجــه به آن اضافه شده و یا به صورت صفت و موصوف آمده اینک در نمونه دار یا یَوْم

  فرمائید.

بــه کســانی کــه ایمــان آورنــد و  مَنْ امَنَ بِاهللاِ وَ الْیَوْمِ الْاخِرِفرمایــد: سوره بقره می 62در آیه مبارکه 

پــس  هـِـمْفَلَهُمْ اَجـْـرُهُمْ عِنـْـدَ رَبِّو عملشان نیز شایسته باشد. َ وَ عَمِلَ صالِحاخداي تعالی و روز قیامت 
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و بــراي ایشــان نــه  وَالخَوْفٌ عَلـَـیْهِمْ وَ ال هـُـمْ یَحْزَنـُـونَمزد ایشان نزد پروردگارشان محفوظ است. 

  ترسی و نه اندوهی وجود خواهد داشت.

و برخی از مردم گویند (این طور دعــا  وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُفرماید سوره بقره می 201ه مبارکو در آیه 

نَ وَ فِی الْاخِرَةِپروردگارا بده به ما در دنیا نکوئی  ۀًیا حَسَنَنْرَبَّنا اتِنا فِی الدُّکند) می و در قیامــت  ۀًحَســَ

ســوره یوســف  109تــش. و در آیــه مبارکــه دار مــا را از عــذاب آو نگــه وَقِنا عـَـذابَ النـّـارِنیکــوئی 

و حتماً سراي آخرت بهتر است براي اهل تقوي  خَیْرٌ لِلَّذینَ اتَّقَوْا اَفَال تَعْقِلُونَ وَ لَدارُ الْاخِرَةِفرماید: می

  برید.آیا پس چرا عقل خود را به کار نمی

 15نام اســتفاده شــده آیــه مبارکــه به اعتبار عظمت آن روز از جمله آیاتی که از این  :عَظیمٌ یَوْمٌ -8

ترسم اگــر بگو من می رَبّی عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ ی اَخافُ اِنْ عَصَیْتُنّقُلْ اِفرماید: سوره انعام است که می

  نافرمانی کنم پروردگارم را، از عذاب روز با عظمت که روز قیامت است.

ست. از جمله آیاتی که قیامت را به این نــام یــاد به اعتبار اینکه آن روز، روز دردناکی ا :یَوْمٌ اَلیم -9

و همانــا فرســتادیم  ا نُوحاً اِلی قَوْمـِـهنلْرْسَوَ لَقَدْ اَفرماید سوره هود است که می 25کرده آیه مبارکه 

یم دهنــده به قومش فرمود مــن بــراي شــماب اِنّی لَکُمْ نَذیر مُبینٌ نوح را (براي تبلیغ) به سوي قریش.

 اِنّی اَخافُ عَلـَـیْکُمْدهم شما را از اینکه جز خداي تعالی را نپرستید بیم می ا اهللاَلَّوا اِدُبُعْتَال نْاَ آشکارم

  از عذاب یوم الیم. عَذابَ یَوْمٍ اَلیمٍمن سخت بر شما بیمناکم 

اسم مفعول است از مصدر شهود به معناي حاضر شده و از مصــدر شــهادت بــه  :مَشْهُود یَوْمٌ -10

شده یا گواهی داده شده در هر صورت تناسب تسمیه روشن است به اعتبــار اینکــه در  معناي دیده

و یا به اعتبار اینکه در آن روز آدمی نتیجــه یابد آن روز آدمی نتیجه اعمال خود را حاضر شده می
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 دهنــد،بیند و یا به اعتبار اینکه در آن روز گواهان قیامتی بر اعمــال او گــواهی میاعمال خود را می

پس او گواهی داده شده است، از جمله آیاتی که به این نام از روز قیامت یاد کرده در ســوره هــود، 

وَ ذلـِـکَ فرمایــد: می 103پس از خاطرنشان ساختن مقداري از اوضاع قیامت در آخر آیــه مبارکــه 

  و آن روز یوم مشهوداست. مَشْهُودٌ یَوْمٌ

شود از جملــه آیــاتی کــه ن روز به حساب مردم رسیدگی میبه اعتبار اینکه در آ :یَوْمَ الْحِساب -11

به این نام از قیامت یادآور شده در ســوره صــاد پــس از خاطرنشــان ســاختن مقــداري از اوضــاع 

اید شــدهاین است آنچه وعــده داده  ونَ لِیَوْمِ الْحِسابِهذا ما تُوعَدُفرماید: می 53مبارکه  قیامت درآیه

  الحساب.براي یوم

مصدر باب تفاعل است از (ل، ق، ي) به معناي دیدار کــردن یکــدیگر، وجــه تســمیه  :التَّالق یَومُ -12

قیامت به این لفظ این اســت کــه در آن روز اهــل آســمان و زمــین، خلــق اولــین و آخــرین، ظــالم و 

کنند از جمله آیاتی که به این نــام از قیامــت یــاد کــرده مظلوم، انسان و عملش یکدیگر را مالقات می

خداي      هِبادِعِ یَشاءُ مِنْ وحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلی مَنْرُّیُلْقِی الفرماید: سوره مؤمن است که می 15یه مبارکه آ

یـَـوْمَ  ذِرَلِیُنـْـکنــد میاش ســازد یعنــی زنــدهتعالی بر هر یک از بندگانش که بخواهــد روح را وارد می

  التالق.براي بیم دادن و ترسانیدن از یوم تَّالقِال

یکدیگر وجه تسمیه آن روز به این نــام مصدر باب تفاعل است به معناي صدا کردن  :ِیَوْمُ التَّناد -13

این است که در آن روز مردم یکدیگر را صد کنند براي فریادخواهی، در صورتی کــه هــیچ یــک بــه 

ه بــه ایــن داد هم نرسند بلکه نتوانند رسید چون هر یک گرفتار عمل خود هستند، از جملــه آیــاتی کــ

سوره مؤمن آفریدگار مهربانمان از قول مؤمن ال فرعــون  32نام از قیامت یاد کرده در آیه مبارکه 
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اي قــوم مــن، مــن در  عَلـَـیْکُمْ یـَـوْمَ التَّنــادِ افُخاِنّی اَ یا قُوْمِکند خطالب به قومش این گونه حکایت می

  رابطه یوم التناد (روز قیامت) بر شما بیمناکم.

شوند، از جمله آیاتی کــه در به اعتبار اینکه در آن روز مردگان از قبرها خارج می :لخروجیوم ا -14

سوره ق است کــه بعــد از مقــداري توصــیف قیامــت  42آن به این نام از قیامت یاد شده آیه مبارکه 

  آن روزي که وصف آن گذشت یوم الخروج است. جِوالْخُرُ مُیَوْ کَذلِفرماید: می

در وجه تسمیه قیامت به این نام وجوه مختلفی در تفاسیر و قوامیس نقــل شــده از : غابُنْیَوُم التَّ -15

اند، یعنــی روز مغبــون شــدن و در جمله این که تَغابُنْ (از باب) تفاعل را به معناي مجرد خود گرفته

؛ زیرا منظور از مغبون شدن این است که شما یــک چیــز را کــه شوداین صورت معناي مجازي می

الً صد تومان ارزش نداشته، او را به صد تومــان خریــده باشــی، در ایــن صــورت شــما مغبــون مث

اند کــه توانســتهبینند که در هر لحظه از این عمر میاي و لذا در روز قیامت حتی نیکوکاران میشده

کاري بکنند که قبالً یکصد درجه ارزش معنوي داشته باشد، امــا کــاري کــرده کــه ده درجــه ارزش 

دانیم که این کار عمالً در دنیا شــده، چیــزي اند، و میشوند که مغبون شدهوي داشته، متوجه میمعن

که هست در دنیا غفلت کرده و در قیامت متوجه این امــر شــده. (داســتان اســکندر و ظلمــات) و لــذا 

اســت کــه در  الْاَنْهــارُ اهـَـتَجْري مـِـنْ تَحْتِاطالق این معنا اگر چه صحیح است ولی مجازي است. مثل 

اي از اوضاع قیامت در آیه مبارکــه حقیقت آب جاري است نه نهر، در سوره تغابن پس از ذکر شمه

  است.یوم التَّغابْنِ  اینچنین روزي نِذلِکَ یَوْمُ التَّغابُفرماید: می 9

در لغت عبوس به معناي ترش روي است و به روز قیامت از آن جهت یوم عبوس  :عَبُوس یَوْمٌ -16

رویــی ی است، البته روشن است که ایــن تــرشفته شده که آن روز، روز ترش رویی و اوقات تلخگ

  اند نه اسم.براي بدکاران است. مخفی نماند بعضی از مفسرین عبوس را صفت گرفته
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ر اســت صــاحب قــاموس پــس از مقــداري بحــث لغــوي یــوم  :یَومٌ قَمْطَریر -17 به معناي شدید الشــّ

کرده روزي که شرها روي هم انباشته شده در آیه مبارکه دهم سوره دهــر  قمطریر را چنین معنی

ترســیم از پرودگــار خــود قطعاً ما می اننْ رَبِّمِ اِنّا نَخافُاز روز قیامت به این دو لفظ یاد آوري شده 

  از روز قمطریر.از روز عبوس و  یَوْماً عَبُوساً قَمْطَریراً

د باطل است پس به این اعتبار اطالق این لفظ براي قیامــت شــده کــه دانیم حق ضمی: قِّیَوْمَ الْحَ -18

آن روز روزي است که وجودش حق و ثابت و حتمی است. در سوره نَبَــأ پــس از ذکــر مقــداري از 

که وصــف کــردیم یــوم آن روزي  حَقُّیَوْمُ الْالْذلِکَ فرماید می 39اوضاع روز قیامت در آیه مبارکه 

  الحق است.

به اعتبار اینکه آن روز روزي است که وقوع و آمدنش به خالئق وعده داده شــده  :لْمُوعودیَوْمُ ا -19

ســوگند بــه یــوم  ودِعُوْمَالْ وَ اْلَیومِفرماید: در دومین آیه مبارکه سوره بروج آفریدگار مهربانمان می

  موعود.

است کــه در آن روز خوبــان  از جمله تناسب این نام براي روز قیامت به اعتبار این: یَوْمُ الَفْصل -20

گردند در جهنم یک خوب وجود نــدارد. چنانکــه در بهشــت یــک بــد وجــود نــدارد از از بدان جدا می

هذا یـَـوْمُ فرماید: سوره صافات است که می 21جمله آیاتی که این نام در او به کار رفته، آیه مبارکه 

شــود ایــن همــان روز فصــل اســت کــه او را تکــذیب ه میبه کفــار گفتــ لِ الَّذي کُنْتُمْ بِه تُکَذِّبُونَصْفَالْ

  کردید.می

کند، و چــون در قیامــت صــداي بســیاري در لغت به صدائی گویند که گوش را کر می :الَصَّاخَّه -21

مهیبی است واین همان است که در دیگر آیات به عبارت صیحه آمده در ســوره عــبس کــه مقــداري 
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ذا جائـَـتِ فَاِفرماید که آغازگر آن بیانات است می 33آیه مبارکه  کند، دراز اوضاع قیامت را بیان می

  پس آن هنگام که قیامت بیاید ... اخَّۀُالصّ

در لغت به معناي زننــده و کوبنــده اســت و بــه قیامــت از آن جهــت قارعــه گوینــد کــه  :القَاْرِعَۀ -22

خــوانیم: ره قارعــه میکوبــد. در اول ســوکوبنده عجیبی است که حتی زمین و کوههــا را درهــم می

قیامت چیه؟ نه اینکــه نفــی علــم دونی نمی ُقارِعۀُ قیامت چه قیامتی! وَ ما اَدْریکَ مَاالْقارِعَۀلْلْقارِعَۀُ مَاااَ

  رساند.کند، بلکه عظمت را می

در لغت به معناي حادثه شدید اســت و مناســبت ایــن اســم بــراي روز قیامــت روشــن  :ةعَِاَلْواقِ -23

اي شدیدتر از حادثــه قیامــت نیســت. آفریــدگار مهربانمــان در اول دانیم که هیچ حادثهاست.زیرا می

لـَـیْسَ لِوَقْعَتِهــا آنگاه که قیامت به وقوع بپیونــدد، پدیــد آیــد  واقِعَۀُتِ الْعَذاَ وَقَاِفرماید: سوره واقعه می

  ع آن دروغی نیست، یعنی وقوعش حتمی است.ودر وق ۀٌکاذِبَ

در لغت به معناي حتمی و ثابــت اســت و مناســبت نامگــذاري روشــن اســت. آفریــدگار  :ۀاَلْحاقَّ -24

 وَ ماَ اَدْریـَـکَ مَاالْحاقَّــۀُقیامت چه قیــامتی  مَاالْحاقَّۀُ اَلْحاقَّۀُفرماید: مهربانمان در اول سوره الحاقه می

  دانی چه قیامتی براي عظمت نه نفی علم.نمی

خلود به معناي دوام و همیشگی است. و نامیدن قیامت را به لفظ خلود  از نظر لغت :الْخُلُودِ یَوْمُ -25

به این اعتبار است که زندگی در آن روز پایان پذیر نیست، نه خود روز قیامت، بنابراین اطالق ایــن 

است که در حقیقت آب جاري است نه نهر،  اَنْهارَلْااتَجْري مِنْ تَحْتِهَنام بر آن روز مجازي است، مثل 

ــه مبارکــه آفر ــان مقــداري از اوضــاع قیامــت در آی  34یــدگار مهربانمــان در ســوره ق پــس از بی

  آن روز یوم الخلود است. ذلِکَ یَوْمُ اْلخُلُودِفرماید: می
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دانیم قیامت از هــر جهــت روز بزرگــی دانیم کبیر به معناي بزرگ است، و نیز میمی: یَوْمٌ کَبیرٌ -26

 اوْوَ اِنْ تَوَلَّــفرمایــد: می 3دهد در آیه مبارکه دار توجهاتی که میاست. در اول سوره هود پس از مق

پــس بــدون  اَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یـَـوْمٍ کَبیــرٍ فَاِنّیَو اگر به این سخنان پشت کنید و از اسالم برگردید 

  شک از عذاب یوم کبیربر شما بیمناکم.

حاصــره انــواع مــأمورین الهــی واقــع شــده، بــه به اعتبار اینکه آن روز آدمی در م :یَوْمٌ مُحیط -27

طوري که هیچ راه گریزي براي او نیست، و یا به اعتبار عذابهاي گوناگونی کــه بــدکاران را احاطــه 

وَ اِلــی مـَـدْیَنَ اَخــاهُمْ فرمایــد: سوره هــود می 84کرده، چنان که آفریدگار مهربانمان در آیه شریفه 

م فرمــود اي قــو ا اهللاَدُوبُقالَ یا قَوْمِ اعْتبلیغ شهر مدین نمودیم و حضرت شعیب (ع) را مأمور  شُعَیْباً

وَال تَنْقُصُوا نیست براي شما معبودي جز خداي تعالی  مِنْ اِلهٍ غَیْرُهُ مْکُمالَمن خداي تعالی را بپرستید 

یْکُمْ عَلَ وَ اِنّی اَخافُ رٍیْخَبِ ریکُمْاِنّی أَها و وزنها نکاهید، کم فروشی نکنید و از پیمانه الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ

بینم و قطعــاً مــن از عــذاب یــوم محــیط بــر شــما قطعاً من خیر شما را در آن مــی عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ

  بیمناکم.

باید دانست که وعید همان وعده دادن است، مانند وعد و فرق بین آن دو این اســت : یَوْمُ الوَعیدِ -28

رود، و ولی وعید تنها در وعده شر به کار مــیرود، ر دو به کار میکه وعده در وعده خیر و شر ه

نامیدن روز قیامت را به یوم الوعید به این اعتبار است که به وسیله وعــده عــذاب آن روز مردمــان 

ورِفرماید: سوره ق آفریدگار مهربانمان می 20دارند، در آیه مبارکه را از گناه باز می  وَنُفِخَ فِی الصــُّ

که در صور دمیده شود، (روشن است که منظور نفخه ثانی است چون در نفخــه اولــی همــه  زمانی

  آن روز یوم الوعید است. وَعیدِذلِکَ یَوْمُ الْمیرند) می
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به اعتبار اینکه آن روز، روز دانسته شده و معلومی است، آفریدگار مهربانمــان در  :یَوْم مَعْلُوم -29

گفتند آیــا مــا و پــدرانمان ابطه با جدل کنندگان با پیغمبرمان که میسوره واقعه در ر 50آیه مبارکه 

گاه گانید بــه ســوي وعــدهحتماً جمع شده ونَ اِلی میقاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍوعُلَمَجْمُفرماید: شویم میزنده می

یعنی روز قیامت که تا چند آیه بعد مربوط به قیامــت و اوصــاف  ،یوم معلوم یعنی روز دانسته شده

  است. آن

  فهرست بعضی از اوصاف روز قیامت:

 54روزي است که بدکاران پشیمان شوند از کارهاي بد خود، از جملــه مراجعــه شــود بــه آیــه  -1

  سوره یونس.

بــه آیــه مبارکــه  شود روزي است که محاسبه شوند مردمان به حساب سختی، از جمله مراجعه -2

  سوره طالق. 8

ســوره  36ام اعمال، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکــه شود از تمروزي است که پرسش می -3

  االسراء.

 4روزي است که پیشی گیرند اهل ایمان بعضی بر بعضی از جمله مراجعه شود به آیه مبارکــه  -4

  ازعات.سوره النّ

روزي است که هر کس به فکر خویشتن است جز عده معدودي، از جمله مراجعه شــود بــه آیــه  -5

  نحل.سوره  111مبارکه 

روزي است که در آن روز نه خرید و فروشی در کار است، نه دوستی، از جمله مراجعــه شــود  -6

  سوره بقره. 254به آیه مبارکه 

ســوره  9جعه شــود بــه آیــه مبارکــه روزي است که در وقوع آن هیچ شکی نیست. از جمله مرا -7

  عمران.آل
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 ،است از خوبیها یا بــدیها همــه را آمــاده یابد هر فردي نتیجه آنچه عمل کردهروزي است که می -8

  سوره آل عمران. 30از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه 

هاي بدان سیاه است. از جملــه مراجعــه شــود بــه هاي نیکان سفید و چهرهروزي است که چهره -9

  سوره آل عمران. 106آیه مبارکه 

فرمایــد بــه ایشــان کــه چگونــه روزي است که خداي تعالی رسوالن خود را جمــع کــرده و می -10

  سوره مائده. 109از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه  ،پذیرفتند دعوت شما را

امــروز روزي اســت کــه راســتی راســتان بــدانها ســود «روزي است که خداي تعالی فرمایــد:  -11

  سوره مائده. 119از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه  »بخشدمی

یند آنها که شما شریک بــراي مــن قــرار کجا«خداي تعالی به مشرکین:  روزي است که بفرماید -12

  سوره انعام. 22از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه » ؟داده بودید

روزي است که خیره شود چشــمها از تــرس عــذاب آن روز، از جملــه مراجعــه شــود بــه آیــه  -13

  سوره ابراهیم. 42مبارکه 

به او نشان داده شود و گفته شود به او کــه کــافی اســت  روزي است که پرونده عمل هر کسی -14

  سوره االسراء. 14که خودت محاسب خود باشی، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه 

شوند هر دسته از مردم به پیشواي خودشان مــثالً چنــین خوانــده روزي است که خوانده می  -15

اب، از جملــه مراجعــه شــود بــه آیــه ربن خطّــبن ابیطالب، یا اي پیروان عمــاي پیروان علی :شودمی

  سوره االسراء. 71مبارکه 

از جملــه مراجعــه  ،زبــان و دســت و پــاي خــودش ،روزي است که گواهی دهد بر اعمال آدمی -16

  سوره نور. 24شود به آیه مبارکه 
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گــزد، دست خود را به دنــدان می ،روزي است که هر ستمگري از بسیاري افسوس و پشیمانی -17

  سوره شعراء. 27مله مراجعه شود به آیه مبارکه از ج

از  ،بخشد براي احدي نه مالش و نه فرزندش، مگر عــده مخصوصــیروزي است که سود نمی -18

  .سوره شعراء 88جمله مراجعه شود به آیه مبارکه 

بر برخی از جمله مراجعــه  ،روزي است که بیزاري جویند بعضی از بعضی و لعنت کنند برخی -19

  سوره عنکبوت. 25ه آیه مبارکه شود ب

شــود هر بر دهانشان زده میهاي خود را مُروزي است که کسانی که بخواهند انکار کنند کرده -20

گوید دستهاي ایشان و گواهی دهد پاهاي ایشان، از جمله مراجعه شود بــه آیــه مبارکــه و سخن می

  سوره یس. 65

کردید، از جمله مراجعــه وزي است که تکذیب میروزي است که گفته شود به کفار این همان ر -21

  ات.افّسوره الصّ 21شود به آیه مبارکه 

کنیــد روزي است که گفته شود به ستمگران از روي سرزنش، چــه شــده اســت کــه یــاري نمی -22

  ات.افّسوره الصّ 25از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه یکدیگر را؟ 

عذرخواهی ایشــان، از جملــه مراجعــه شــود بــه آیــه  روزي است که سود نبخشد ستمگران را -23

  سوره مؤمن. 52مبارکه 

و ه داي از صــحراي محشــر جمــع کــرروزي اســت کــه دشــمنان خــداي تعــالی را در صــحنه -24

کنند تا همگی آنها را به دوزخ کشند و گواهی دهد بــر اعمالشــان گوشــها و چشــمها و بازداشت می

به اعضاء خود کــه چــرا گــواهی دادیــد بــر ضــرر مــا؟ در پوستهاي تنشان و گویند از روي تعجب 

، از جملــه که خداي تعالی ما را بــه ســخن آوردما به اختیاره سخن نگفتیم بل :جواب به ایشان گویند

  لت.سوره فصّ 21الی  19مراجعه شود به آیه مبارکه 
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راجعــه روزي است که دوستان بعضی با بعض دیگر دشمن گردند، به جــز متقــین، از جملــه م -25

  سوره زخرف. 67شود به آیه مبارکه 

روزي است که خطاب فرماید خداي تعــالی بــه نیکوکــاران کــه اي بنــدگان مــن هــیچ ترســی و  -26

که اندوهگین و غمناك شوید، از جمله مراجعه شود به آیــه ی نیست بر شما در امروز، ونه اینهراس

  سوره زخرف. 68مبارکه 

آنچه را که پیش فرستاده است و بگویــد کــافر کــه اي کــاش  روزي است که ببیند آدمی جزاي -27

  اء.سوره نَبَ 40ه شود به آیه مبارکه خاك بودمی، از جمله مراجع

روزي است که پروردگار مهربان ما نگه دارد مــؤمنین را از شــر آن روز و پــیش آورد بــراي  -28

  سوره دهر. 11ایشان شادمانی و گشاده رویی، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه 

ســوره  8لرزان است. از جمله مراجعه شــود بــه آیــه مبارکــه  روز روزي است که دلها در آن -29

  النازعات.

فرزنــدان خــود بــه جهــت  زن و روزي است که فرار نمایند اشخاص از پدر و مادر و برادر و -30

مراجعــه شــود بــه  مطالبه ایشان حقوق خودشان را از او، یا به جهت کثرت گرفتاري خود، از جمله

  سوره عبس. 37الی  34آیه مبارکه

روزي است که حکم و فرمان فقط و فقط اختصاص به حق تعالی دارد، از جمله مراجعه شــود  -31

  سوره انفطار. 19به آیه مبارکه 

ســوره  34خندند، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه روزي است که مؤمنین به حال کفار می -32

  مطففین.

  سوره طارق. 9از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه  ،شودوزي است که اسرار فاش میر -33
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باشــند، از هاي پراکنــده میروزي است که از شدت و اضــطراب آن روز مــردم ماننــد پروانــه -34

  .قارعۀسوره  4آیه مبارکه جمله مراجعه شود به 

دهند، الغیر، از جمله مراجعه شود  روزي است که پاداش هر عملی از نیک و بد را به عامل آن -35

  سوره بقره. 123به آیه مبارکه 

روزي است که سختی آن روز کودکان را به هیأت پیران بگرداند، از جملــه مراجعــه شــود بــه  -36

  ل.سوره المزمّ 17آیه مبارکه 

 روزي است که مالئکه استقبال کنند مؤمنین را و به ایشان بگوینــد امــروز همــان روزي اســت -37

  سوره انبیاء. 103اید، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه که وعده داده شده

کجاست راه فرار و گریز، از جملــه مراجعــه شــود بــه  !روزي است که در آن روز گوید آدمی -38

  سوره قیامت. 10آیه مبارکه 

نعــم  ي خــرم و شــادان باشــند در حــالی کــه بــههــات که نیکان در آن روز با چهرهروزي اس -39

  سوره قیامت. 23و22از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه  کنند،روردگار مهربان خود نگاه میپ

اند، یعنــی قطعــات زمــین بــه روزي است که زمین خبر دهد به آنچه که بر روي آن انجام داده -40

  سوره زلزال. 4دهند، از جمله مراجعه شود به آیه مبارکه اعمال بنی آدم گواهی می

  مردمان در روز قیامت: احوال

شــود کــه احــوال مــردم در قیامــت از آیات قرآنی و اخبار خاندان عصــمت (ص) چنــین فهمیــده می

مختلف خواهد بود. هم از جهت مدت ماندن در صحراي محشر و هــم از جهــت آســانی یــا دشــوار 

تحقیــق  هاي مختلفی است وبودن آن روز بر اشخاص و هم از سایر جهات از این رو داراي صحنه

اي به بعضــی مفصل آن حتی از عهده عقاید تفصیلی هم خارج است، اما براي نمونه مختصر اشاره

  شود.هاي آن روز بزرگ میاز صحنه
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  صحنه برانگیخته شدن مردمان در روز قیامت: -1

فشرده آنچه در این باره از شرع انور رسیده این است که تمام گــروه جــن و انــس و مالئکــه بلکــه 

  شوند.ي از حیوانان در آن روز زنده میبسیار

از دیدن وضع عجیب آن روز متحیر شده و به اطراف خــود نگراننــد  اما کفار و معاندین و منکرین

هــاي کنــد و رويگویند کلماتی را که داللت بر افسوس و پشیمانی و تــرس آنهــا میدر حالی که می

  باشند.مدتی مات و مبهوت و نگران میایشان همه سیاه است و نیز از مشاهده اوضاع آن روز 

نــور  ،هاي ایشان ســفید و نــورانی اســت و در محشــرشوند در حالی که رويزنده می اما مؤمنین

کننــد و کفــار بعضــی از نــور خورشید و چراغی در کار نیست، مــؤمنین از نــور خــود اســتفاده می

و نیــز مــؤمنین از مشــاهده باشــند، کنندو بعضــی دیگــر در تــاریکی محــض میمؤمنین استفاده می

 منــد و بحــدّکنند و خنــدان وشــادان و خرّخداي تعالی را به عظمت و بزرگی یاد می ،احوال آن روز

  نمایند.ر میقدرت ناچیز خودشان از لطف پروردگار مهربانشان تشکّ

  شوند؟آیا همه مردم یک مرتبه برانگیخته می

حضــرت  ،نگیختــه شــود در صــحراي محشــراز شرع انور این است کــه اول کســی کــه برا مستفاد

و حضــرت  سیدالوصــیین علــی مرتضــی  )صلی اهللا علیه واله وســلم(د مصطفی سیدالمرسلین محمّ

مرسلین انبیاء و اوصــیاء و شــهداء و همچنــین ســایر  ،هر دو با همند و بعد از ایشان )علیه السالم(

  وند و بعد از آن بقیه خالیق.مؤمنین بحسب رتبه و مقام و شأن یکی پس از دیگري برانگیخته ش

  صحنه مظلمه ناس:  -2

هاي پر هول و هراس قیامت صحنه مظلمه ناس است و فشرده آنچه کــه دربــاره ایــن یکی از صحنه

صحنه از شرع انور رسیده آنکه در این صحنه اجتماع خالیق به طــوري خواهــد بــود کــه از فشــار 

کشند و عرق بسیار کنند و ســخت بنالنــد  جمعیت بعضی بر بعضی سوار باشند پس به سختی نفس
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شود کرد که چه صــحنه مخــوفی خواهــد بــود، و صداهاي ایشان بلند شود (واقعاً تصورش را نمی

چون ازدحام جمعیت حساب یک میلیارد و صد میلیــارد وهــزار میلیــارد نیســت، بلکــه خــداي علــیم 

 عال ملکی از عــرش نــدا کنــد کــه:داند که چقدر جمعیت است) در آن هنگام از جانب پروردگار متمی

همــه بشــنوند و ســاکت گردنــد و گوشــتهاي » اي گروه خالیــق بشــنوید نــداي آفریــدگار خــود را «

آید و قلبهاي ایشان ترسان باشد و سرهاي خود را بلند کنند به جانــب محــل بدنشان به لرزه در می

  صوت، پس ندا فرماید خداي تعالی که:

ز من، من آن حکم کننده عادلی هستم که هیچ ستم نکنم، امــروز حکــم منم اهللا، نیست معبودي به ج«

شود امروز در نزد من احدي، امروز حق ضــعیف را از قــوي کنم بین شما به عدل خودم، ستم نمی

و حق مظلوم را از ظالم خواهم گرفت و نیکی و بدي هر کسی را پاداش خواهم داد و اجــازه نــدهم 

یا کسی کــه دیگــران حقــی بــر او داشــته باشــند مگــر اینکــه آن از این صحنه خارج شود ستمگري 

پــس بگیریــد اي گــروه خالیــق و مظلوم یا آن صاحب حق او را ببخشــد یــا حقــش را از او بگیــرد، 

مطالبه نمائید حق خود را از کسی که در دنیا حق شما را پایمــال نمــوده یــا بــه شــما ســتم کــرده و 

  .»تنها من گواه باشم خود من گواه بر شما هستم و کافی است که

پس مردم بشناسند یکدیگر را و دست بــه گریبــان شــوند تــا آنکــه بــاقی نمانــد احــدي کــه بــراي او 

برگردن دیگري حق باشد یا به او ستمی شده باشد مگر اینکــه بگیــرد گریبــانش را و مطالبــه نمایــد 

  حقش را.

کننــد از خــداي ه درخواست میهاي سختی کپس در این حال صداهاي ایشان بلند شود توأم با ناله

تعالی خالصی از این صحنه را. پس در این هنگام بار دیگر منادي حق ندا خواهد کرد کــه اي گــروه 

  خالیق بشنوید نداي خداي تعالی را. پس ندا فرماید پروردگار مهربان:
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و اگــر خشــید یکــدیگر را منم بسیار بخشنده، شما هم اگر دوست دارید یکــدیگر را ببخشــید کــه بب« 

  ».بخشید یکدیگر را حق شما را خواهم گرفتنمی

گوینــد بخشند حقوق خود را، لکــن بقیــه میگردند و بعضی از ایشان میدر این هنگام خوشحال می

پروردگارا مظالم ما بزرگتر از این است که ببخشیم (یعنی ستم به قدري زیاد است کــه در نــزد مــا 

  قابل بخشش نیست).

گــردد، پــس منــادي قصري از قصرهاي بهشــت نمایــان می ،ر پروردگار مهرباندر این هنگام به ام

حق تعالی ندا کند: اي گروه خالیق بنگرید این قصر را. پس چون ببینند همه آرزو کنند، پــس منــادي 

حق تعالی گوید: اي گروه خالیق این چنین قصــري بــه کســی داده خواهــد شــد کــه از حــق مــؤمنی 

اي بخشــند، ولــی بــاز عــدهکسانی که گردن مــؤمنین حــق دارنــد اکثــراً میدرگذرد. در این هنگام از 

  طلبند.زنند و مظلمه خود را میهستند که حتی قید چنین قصري را هم می

دهم بــه دخــول در بهشــتم و نــه دوزخــم احــدي را از امروز اجــازه نمــی« پس فرماید خداي تعالی:

نهــا اخــذ اي است، مگر اینکه حق مظلومین را از آستمگران و نه از مسلمانانی که در نزد آنها مظلمه

(یعنی قبــل از محاســبه و اخــذ » نمایم در نزد حساب، پس آماده باشید اي گروه خالیق براي حساب

  رود و نه به بهشت).حقوق نه کسی به دوزخ می

به طوري که از شرع انور رسیده چنین باشــد کــه اگــر آن ظــالم، ثــواب کــار  اخذ حقوق در قیامت:

ستمی که کرده گرفته شود وبه مظلوم داده شود و اگر ثوابی ندارد از گنــاه  او به قدر ست از ثوابا

  مظلوم به قدر ستمی که به او شده کم گردد و به گناه ظالم اضافه شود.

  »بریم از خوف آن روزپناه به پروردگار مهربانمان می« 
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  صحنه جمع خالیق براي حساب یا صحراي محشر: -3

هاي قیامت آن است که خالیق را در قسمتی از سرزمین بســیار بــزرگ آن روز یگر از صحنهیکی د

خالصــه آنچــه کــه از شــرع انــور جمع کنند براي حساب که آن صحنه را صــحراي محشــر نامنــد. 

رسیده درباره این صحنه این که امر فرماید خداي تعالی که تمــام فرشــتگان بــه دور خالیــق صــف 

از آن سرزمین منبري نصب نمایند که هزار پلــه دارد و حضــرت سیدالمرســلین  ايبندند و در نقطه

(ص) بر باالي آن منبر رود و حضرت سیدالوصیین (ع) لواء حمد را بر دست گرفته بر پله دوم آن 

می است از نور که طول آن به قــدر هــزار ســال راه اســت و در زیــر لَایستد. ولواي حمد، عَمنبر می

لّــص از از نور باشد که نشسته باشند بر روي آنها انبیاء و صدیقین و شهداء و خُ این لواء تختهائی

دارند، و دود سیاهی از جهنم بلنــد شــود کــه  ، احوال مختلفیشیعیان امیرالمؤمنین (ع) و بقیه مردم

عمده اهل محشر را فرا گیرد، آنچنان دودي است که سرها را بریان کند امــا بــراي مــؤمنین حــالتی 

  د مانند زکام.دست ده

شــوند در حــالی کــه شود، فوج فوج مردم داخــل ایــن صــحرا میاز عجائبی که در آن روز دیده می

بعضی از آنها به شکلهاي مختلفی هستند کــه بــراي نمونــه مقــداري از فهرســت آن ذیــالً یــادآوري 

ذیــل  ،ر تفاســیرشود و آیات و روایات آن را در کتب معتبره مانند کافی و بحار و امثال آن یاد دمی

  توانید مطالعه فرمائید.آیاتی که راجع به قیامت است می

  شوند.اي از مردم که در صحراي محشر وارد میفهرست مقداري از اشکال مختلفه

شوند که بصورت میمون باشند و آنها کسانی هستند کــه در دنیــا ســخن چینــی اي وارد میعده -1

  کردند.می

به صورت خوك باشند و آنها کسانی هســتند کــه در دنیــا مــال حــرام  شوند کهاي وارد میعده -2

  خوردند.می
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شود و پاهاي ایشان به طرف ســر هاي ایشان به زمین کشیده میشوند که روياي وارد میعده -3

  خوردند.باشد و آنها کسانی هستند که در دنیا ربا میمی

ستند که در دنیــا بــه ظلــم و جــور در میــان شود که کور باشند و آنها کسانی هاي وارد میعده -4

  اند.مردم حکم نموده

  اند.شوند که الل باشند آنها کسانی هستند که در دنیا خودپسند بودهاي وارد میعده -5

گزنــد و چــرك جوند زبانهاي خودشان را و گوشت بدن خود را میشوند که میاي وارد میعده -6

ي هــاي ایشــان اهــل محشــر متــأذّه طوري که از بوي دهانو خون از دهنهاي ایشان جاري است، ب

  شوند و آنها علماء و قضاتی هستند که اعمالشان مخالف است با اقوالشان.می

شوند که دستها و پاهاي ایشان قطع شده باشد و ایشان کســانی هســتند کــه در اي وارد میعده -7

  نمودند.دنیا اذیت همسایگان می

که بدن ایشان بدبوتر از مردار اســت و آنهــا کســانی هســتند کــه در دنیــا شوند اي وارد میعده -8

  نمایند حقوق فقرا را.و حبس میمشغول لذت بردن از شهوات هستند 

شوند که لباسهاي آتشین در بر دارند و آنها کســانی هســتند کــه در دنیــا تکبــر اي وارد میعده -9

  نمایند بر مسلمانان.می

که دستهاي ایشان را برگردنشــان غــل کــرده باشــند و مبــتال باشــند بــه  شونداي وارد میعده -10

د بودنــد در تــرك آن تــا آنکــه انــد و لــیکن متعمّــرآن را یــاد گرفتهجذام، و آنها کسانی هستند که قــ

  نمودند قرآن را.فراموش 

شوند که شدید است بر ایشان غضب حق تعالی، به طوري که در درجــه یهــود اي وارد میعده -11

نصاري باشند، و ایشان کسانی هستند که یاد گرفتند قرآن را ولیکن عمل ننمودند به قــرآن کــریم  و

  و اختیار نمودند محبت دنیا را بر عمل کردن قرآن کریم.
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هاي ایشان کوبیده و درهم شکســته باشــد، و آنهــا کســانی شوند که استخواناي وارد میعده -12

  ه باشند به جهت ریا و به آن مباهات کنند و طلب دنیا نمایند.هستند که در دنیا قرآن را یاد گرفت

شوند کــه کوبیــده شــده باشــد در دو چشــم ایشــان دو مــیخ از آتــش، و آنهــا اي وارد میعده -13

  کسانی هستند که در دنیا به نامحرمان از روي ریبه نگاه کنند.

انی هســتند کــه قرائــت قــرآن هاي ایشان سیاه باشد و آنها کسشوند که رويگروهی وارد می -14

  نمایند از روي ریا.

هایشــان، و اینهــا کســانی هســتند کــه در دنیــا شوند که آویخته باشند به زباناي وارد میعده -15

  اند.شهادت به ناحق داده

خورند تا داخل دوزخ شــوند ي بدن آنها را میهاشوند که مارهاي سیاه گوشتگروهی وارد می -16

  اند.چینی داشتهد که کوشش در سخنو آنها کسانی هستن

شوند که دستهایشان بسته شده باشــد و اســتخوانهاي ایشــان از یکــدیگر جــدا اي وارد میعده -17

بــه روي مســلمانان اي شده باشد و ایشان کسانی هستند که در دنیا به ظلم و ســتم ســیلی و لطمــه

  زده باشند.

امــا در نهایــت حقــارت و پســتی باشــند و آنهــا شوند که به صــورت آدمیاننــد اي وارد میعده -18

  کسانی هستند که در دنیا ستم کنند بر فقراء و تکبر ورزند برآنها و کوچک شمارند ایشان را.

شوند که مارهاي بزرگ و بلندي برایشان مسلط باشند و آنها کســانی هســتند اي وارد میعده -19

  که در دنیا تازیانه ستم در دست داشته باشند.

شوند که هفتاد هزار ملک بر او تازیانه زنند و آنها کسانی هســتند کــه در دنیــا اي وارد میعده -20

  بر ایشان بندند. ،دهند و افتراء یمسلماننسبت زنا بر مرد مسلمان یا زن 



 

 47 القرآنمیقات - مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید  

  اعتقادت / مبحث معاد جزوه

شوند که از زهر عقربها و مارها گوشتهاي صورت ایشان ریخته باشد و بوي اي وارد میعده -21

ي باشند و ایشان کســانی هســتند کــه در دنیــا بلند شود که اهل محشر از آن متأذّعفونتی از ایشان 

  نوشیده باشند.شراب 

شوند که از فروج و عورتهاي آنهــا چــرك و خــون زیــاد بیــرون آیــد و چنــان اي وارد میعده -22

دنیا بــا شود که اهل جهنم از آنها متأذي باشند و آنها کسانی هستند که در عفونتی از آنها ظاهر می

  زنان شوهردار زنا کنند.

شوند که مارها و عقربها مسلط باشند بــر ایشــان و آتــش افروختــه باشــد در اي وارد میعده -23

  کسانی هستند که در دنیا زنا کنند با زنی اعم از مسلمانان یا غیر مسلمانان. اایشان، و آنه بدن

شد از الشه مردار که تمام اهــل محشــر از شوند که بوي کثافات ایشان بدتر بااي وارد میعده -24

  تعفن آن متأذي شوند و آنها کسانی هستند که در دنیا لواط کنند با مردان و پسران.

اي از زمین آتش شود و طوقی گردد بر گردن آنها و آنهــا کســانی اي وارد شوند که قطعهعده -25

  هستند که در دنیا غصب نمودند خانه یا زمین مسلمانی را. 

شوند و فرشتگان بســیاري او را عــذاب کننــد تــا داخــل دوزخ اي به صورت سگ وارد میعده -26

  دادند.گردند و ایشان کسانی هستند که در دنیا فحش می

اي وارد شوند در چرك و کثافات زناکاران و ایشان کسانی هستند کــه در دنیــا بهتــان بــر عده -27

  مسلمانان زدند.

الی که لجام آتشین بر دهان ایشان خورده و آنها کســانی هســتند کــه اي وارد شوند در حعده -28

  اند.را از روي شهوت بوسیدهپسران 
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شوند که دستهاي ایشان بسته شده باشد به گردنشان و بــا ایشــان فرشــتگانی اي وارد میعده -29

سختی و بگویند این اشــخاص کســانی هســتند کــه منــع  سرزنشِ ،باشند که سرزنش کنند ایشان را

  کردند خیر کمی را از خیر بسیار.

اي وارد شوند که دو زبان دارند که بیرون آمده یکی از پشت و دیگري از جلــو، در حــالی عده -30

ن کســی کــه در دنیــا کشند از آتش تا افروخته کنند جسد او را و گفته شود این اســت آکه شعله می

  دو زبان بوده.دو رو و 

  ها:صحنه منتشر شدن نامه -4

هائی کــه در قیامــت دیــده خالصه آنچه که از شرع انور در این باره رسیده آن کــه یکــی از صــحنه

رســد، ریزد و هر یکی از آنها به دست کســی میهایی مانند ریزش برف از باال فرو میشود نامهمی

امه عملشان به دست راست و بدکاران به دست چــپ دهند، نیکوکاران نیا مالئکه به دست ایشان می

شود چون نظر در آن نامه کنند به خاطر آورند تمام اعمالی را که از اول عمــر تــا بــه آخــر داده می

اي است کــه فروگــذار نکــرده ها و فریادها بلند شود که اي واي این چه نامهمرتکب شده بودند. ناله

  نه کوچکی را و نه بزرگی را.

اي از اعمال نیکوي آنهــا بینند که پارهاي خواهند داشت. بعضی میهنگام مردم احوال مختلفهدر این 

شود در اثر فالن عمل این عمل از نامه شما حذف شــده، کنند، به آنها گفته ثبت نشده و اعتراض می

ه و گواهــان متعــدد گــواهی دهنــد از مالئکــبعضی انکار کنند، اعمال زشت خود را. در اینجاست که 

  قطعات زمین و زمان و اعضاء و جوارح خود شخص و غیر ذلک.

اند چنین رســیده، چــون نظــر نمایــد در درباره بعضی از مؤمنین که مرتکب بعضی از معاصی شده

نامه عمل خــود از بــیم و خــوف اعمــال ناشایســته خــود بنــدهایش بــه لــرزه درآیــد، نــدا از جانــب 

م کــه نکــرده باشــی یــا از یاا در ایــن نامــه گنــاهی نوشــتهپروردگار به او برسد که اي بنده من، آیــ
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حسنات تو چیزي مانده که ننوشته باشیم؟ گوید: اي آقاي من تو عادلترین و بهترین حکــم کننــدگان 

معصــیت هستی، پس ندا رسد که اي بنده من آیا شرم نکردي و از عقوبت من نترسیدي که مرتکــب 

از نهایت خجالت و شرمساري گویــد: پروردگــارا مــن  شدي و جرأت نافرمانی من نمودي، پس بنده

بد کردم و خطا نمودم و تو خداوند کریمی، مرا در میان خلــق رســوا مکــن کــه در ایــن وقــت همــه 

نگرانند بر من، و هر گناهی که بر او شمرد گوید اي آقاي من آتش جهنم بــر مــن گــواراتر اســت از 

خاطر داري؟ و احسان کردي به بــرادر مــؤمن،  خجلت، پس ندا رسد فالن گرسنه را سیر کردي، به

و در بیابان کعبه صداي لبیک به درگاه من بلند کردي و روزي از تــرس عقوبــت مــن جــوي آب از 

  هایت روان کردي و چشمها از ترس عقوبت من از نامحرمان پوشیدي.دیده

او کــرده، امــر و زیورهــاي بهشــتی در بــر  در آن حال رو سفید و دلشاد گردد و تاج شاهی بر سر

  شود به جبرئیل که ببر بنده مرا و کرامت مرا به او بنما.

را گشــوده و بــه مؤمنــان بنمایــد و از روي افتخــار گویــد: بگیریــد، پس چون روانه شود نامه خود 

  تا آنکه داخل بهشت شود. -بخوانید نامه مرا، والی آخر

، از جمله آیات ذیل سوره اســراء آیــه تفصیل این صحنه را به کتب اخبار و تفاسیر مراجعه فرمائید

  ,24الی  19و سوره سجده آیه  7و سوره انشقاق آیه  ،26الی  19سوره الحاقه آیه  ،71و 14و  13

  صحنه حساب: -5

یکی از مراحلی که براي اهل محشر است صحنه حســاب اســت، البتــه ایــن مطلــب هــم ماننــد ســایر 

مربوطه مراجعه شود، امّا خالصــه و فشــرده آنچــه  مطالب باب معاد تفصیلش باید به آیات و اخبار

شــود ایــن اســت کــه خــداي تعــالی که از شرع انور در موضوع صحنه حساب رسیده و فهمیده می

مــردم  ،پس از ایــن رســیدگی ،کند، در مدت بسیار کمیخودش به حساب جمیع خالیق رسیدگی می

  شوند:به سه دسته تقسیم می
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اي بــراي ه باید براي همیشه بــه دوزخ برونــد و هــیچ راه چــارهآنانکه حسابشان روشن است ک -1

  آنها نیست.

  آنانکه حسابشان روشن است که باید براي همیشه به بهشت بروند. -2

آنها که حسابشان روشن است که چه مدت و چه مقدار و چه نوع باید معــذب باشــند تــا بعــد از  -3

  آن به بهشت بروند.

افتند براي اینکه شــاید راه نجــاتی پیــدا ر از دسته دومند به تالش میدر اینجاست که مردمانی که غی

مــأمورین حضــرت حــق بــه اعتراضــات آنهــا جوابهــاي کنند، لذا عده بسیاري اعتراضاتی دارند که 

کنند که حساب آنها یک مو پــیش و پــس نیســت و علمی و عملی داده و دوباره براي آنها روشن می

کننــد کــه شــاید ء عظام و اوصیاء کِرام و سایر صلحا دســت و پــائی میاي از راه توسل به انبیاعده

  د.خداي کریم آنها را ببخشواسطه شوند تا 

  نکته قابل توجه و دقت راجه به حساب:

شــود، بطوریکه از مجموع آیات و اخبار راجع بــه قیامــت خصــوص راجــع بــه حســاب فهمیــده می

  ل که سرانجام چه نتیجه بخشیده.حساب عبارت است از روشن نمودن واقعیت و اثر عم

  اکنون براي روشن شدن مطلب به مثالهاي ذیل کامالً توجه و دقت فرمائید.

مثالً شخص مجاهدي به کوشش خود در مدّت عمرش ده نفــر از کســانی کــه منحــرف از  مثال یک:

شــاد و اند آنها را ارشاد کرده، ســپس ایــن ده نفــر در اثــر اینکــه خودشــان ارراه مستقیم حق بوده

اند وَلَو بحسب وظیفه باشد هر کدام در مــدت عمرشــان حــداقل ده نفــر دیگــر را هــدایت هدایت شده

اند و همچنین اگر حساب کنیم تــا پس در اثر کوشش شخص اوّل یکصد و ده نفر هدایت شدهکرده، 

ن دامنه قیامت چه بسا ده میلیارد نفر شوند، پس نتیجه این یک عمــل شــخص مــذکور در قیامــت ایــ

اند و همینطور حساب کنید اگر شخص دیگري در مــدّت عمــرش است که ده میلیارد نفر هدایت شده
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اي خواهد داشــت. حــال از بــاب مثــال ده نفــر گفتــه شــد. ولــی ده نفر را گمراه کرده باشد چه نتیجه

خداي تعالی کامالً حســابش دقیــق اســت. در ایــن سلســله تــا قیامــت حتــی یــک نفــر را هــم از قلــم 

اند. و دراثــر ندازد. سپس باز در این هم حساب است که هر یک از اینها تا چه حدي هدایت شدهانمی

اش چــه انــدازه وزنه ،این مقدار هدایت چه عملهاي نیکی از آنها سرزده و هر عملی از لحاظ معنوي

اینهــا بوده و چه اثري در جامعه و دین گذاشته و الی آخر که ما نمی دانیم. حاصــل اینکــه در تمــام 

  مو به مو حساب است. چه نیک باشد و چه بَد.

مثالً شخصی یک مؤسسه خیریه بنیاد کرده، مانند مدرســه دینــی یــا مریضــخانه یــا چیــز  مثال دو:

اش حساب دارد، مثالً در این مدرســه چنــد نفــر عــالِم دیگري، تأثیرات اینها تا هر کجا که برسد همه

. یــا از شــودچنین تا دامنه قیامت تمام نتایج آنها حساب میشد و عالمیّت آنها چه نتایجی داشت، هم

طرف دیگر در اثر این عمل چه کسانی تشویق شدند و از آنها هم عمــل خیــري ســرزد و تــا دامنــه 

اش حساب دارد، و همچنین است اگر کسی مؤسسه شرّي بپــا قیامت هر یک چه نتایجی بخشید همه

  مهم است. کند، کامالً دقّت فرمائید که مطلب خیلی

جاهــل داد  بــه مالش را داد، به مستحق هم داد، امّا آیا بــه عــالم داد یــا زکوةمثالً شخصی  مثال سه:

اگر به جاهل داد آیا با نبودن عالم به جاهل داد یا با بودن عالم به جاهل داد، اگر با بــودن عــالم بــه 

ران شــد یــا نــه؟ اگــر نگــران شــد جاهل داد، آیا عالم در مضیقه ماند یا نه، اگر در مضــیقه مانــد نگــ

سستی در عملش کرد یا نه، اگر سستی در عمل کرد اثري در جامعه و دین کــرد یــا نــه، اگــر تــأثیر 

، حال در مثال یک طرفش ذکــر شــد القیامۀکرد اثرش چه بود و همچنین اثر آن اثر چه بود، اِلی یوم 

  د یا بد.اما در حساب خداي تعالی از هر جهت حساب دارد، عمل نیک باش

مثالً شخصی کاسبی کرد، طبق رساله فقیه هم کاسبی کــرد، حتــی کســبش از کســبهاي  مثال چهار:

مکروه هم نبود اما قصدش و همتش از این کاسبی خدمت به مســلمین بــود یــا جمــع مــال یــا چیــز 
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اش حســاب دارد. دیگــر محصــلین عزیــز خودشــان دیگر، و درهر صورتی چه نتایجی بخشید همــه

از این مُجمل بخوانند، چه اگر صد هزار مثال گفته شود به اتمام نخواهد رسید و ایــن  حدیث مفصل

مثالها که زده شد از باب نزدیک کردن مطلب به ذهن بود، و اِلّــا واقعیّــت مطلــب کجــا و ایــن مثالهــا 

 کجا؟! بسیار بسیار با هم فاصله دارند، و لذا بروید سخنان خاندان عصمت (ص) را مطالعــه کنیــد و

اي مردم خود حساب عمل خود کنید قبــل از فرمودند که ببینید که چقدر آن بزرگواران سفارش می

آنکه حساب شما را بکنند. چه نیکوست که آدمی دقت در عمل خود داشته باشــد و حســاب کنــد اثــر 

  عمل خود را.

  ال از رُسُل و اُمم:سؤصحنه  -6

از اول شخص عالم وجود یعنــی از  که استال ؤیکی از مراحلی که براي اهل محشر است صحنه س

حضرت خاتم (ص) گرفته تا تمام انبیاء و اوصیاء و سایرین از همه ایشــان خــداي تعــالی یــک بــاز 

ال از اُمــم از ؤاز امــر تبلیــغ اســت و ســ ؤال از انبیاطلبد، امّا سکند و برگفته آنها گواه میپرسی می

  اعمال ایشان خواهد بود.

ل و اُمَــم یــا بــه  از الؤکنند به کتب اعتقادي باب معاد قسمت یا فصل س طالبین تفصیل مراجعه رُســُ

  سوره اعراف. 7و6سوره مائده یا آیه مبارکه  109تفسیر آیه مبارکه 

  صحنه احتجاج حضرت رب العزّه: -7

هاي روز قیامت صحنه احتجاج حضرت حق است. (احتجاج در لغــت بــه معنــاي یکی دیگر از صحنه

ردن است.) و ایــن صــحنه بــراي کســانی اســت کــه اعتراضــاتی دارنــد، مــثالً یکــی حجت و دلیل آو

کنــد کــه گوید چون به من جمال دادي لذا به فســاد افتــادم، حضــرت حــق دیگــري را حاضــر میمی

تر از تــو بــود، این شخص که جمیلفرماید: جمالش از او خیلی نیکوتر است و به فساد نیفتاده و می

  پس چگونه خودداري کرد؟
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ام را خوردم، خداي تعالی شــخص دیگــري گوید چون من کارم سخت بود لذا روزهیا مثالً کسی می

فرماید این شــخص کــه اش را هم گرفته حاضر کرده و میتر بوده و روزهرا که کارش از او سخت

 خالصه اگر بخواهیم به زبان عوامانه بگــوئیم .تر بود. و همچنین در سایر مواردکارش از تو سخت

شود. بلکه هر کسی در مقام مُحاجّه بــا حضــرت حــق خداي تعالی در قیامت محکوم کسی واقع نمی

  مراجعه به آیات و اخبار مربوطه شود. ،برآید محکوم خواهد شد، براي تفصیل مطلب

  صحنه نصب موازین اعمال: -8

ســوره اعــراف  8باشد از آن جمله در آیــه مبارکــه آیات و روایات بسیاري راجع به این صحنه می

و سنجیدن اعمال در روز قیامت ثابت و حتمی است، البته در علم عقاید  وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّفرموده: 

لکن از طرفی با اجمــال ســازش نــدارد، و از طــرف گفتگو درباره چگونگی این صحنه فراوان است، 

پررودگار مهربان ما در روز قیامــت دیگر آنچه الزم است در این باره ما معتقد باشیم این است که 

فرماید از براي سنجیدن اعمال مردمان، دیگر بیش از این واجــب نیســت بــر مــا، و میزانی نصب می

براي مبتدي در خور نیست تا گفته شود، به کتب مفصله رجــوع نیز در این باره بیش از این مطالعه 

  کنند، پس بحث مفصل آن بعهده عقاید تفصیلی خواهد بود.

  صحنه صراط:  -9

هاي پرهول و هراس قیامت است، فشرده و مجمل آنچه از شرع انــور این صحنه نیز یکی از صحنه

در این باره رسیده آنکه صداي مهیبی از دوزخ برخیزد به طوري که اگــر مــرگ در قیامــت بــود از 

اننــد حلقــه مردند و آتشی از دوزخ زبانــه کشــد کــه دور تمــام خالیــق را بگیــرد مهیبت آن همه می

جز پیغمبر خاتم (ص)  رَبْ نَفْسی نَفْسیانگشتري، و در همین وقت است که تمام خالیق فریاد نمایند 

از محشــر بــه بهشــت و سپس پلی کشیده شود بــر روي آتــش جهــنم  رَبِّ اُمَّتی اُمَّتیکه عرض کند 

ز این پل مختلــف خواهــد تمام مردم باید از این پل عبور کنند بطور حتم، و اما احوال عبودر مردم ا
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بود، از براي بعضی بسیار آسان و در نهایت سرعت اســت و از بــراي برخــی در کمــال عُســرت و 

  بینُ بین است.دشواري است. براي بقیه 

مؤمنین داراي نوري هستند که چون نور آنها تا هر کجا به آتش جهنم برسد سرد و سالمت گــردد 

مؤمن زود بگذر که نور تو حرارت مرا فرو نشــانید و دیــده  که ايو بطوریکه از جهنم ندا بر خیزد 

هایی کــه خــود را بــه آتــش ریزند در آتــش از روي پــل، ماننــد پروانــهشود عده زیادي فرو میمی

کنند که اي خداوند بردبار حلیم بیامرز ایشان را و در گــذر از اندازند، و مالئکه در اطراف فریاد می

با ایشان معامله فرما و به سالمت بگــذران ایشــان را و از ایــن قبیــل گناهان ایشان و به فضل خود 

  دعاها کنند.

گیرند براي بازپرسی کــه اختصــاراً بــه هفــت عــدد آنهــا اکتفــا در چندین موضع جلوي مردم را می

  شود:می

  بازپرسی از ایمان خالص به عقائد حقه از وحدانیت حق تعالی گرفته الی آخر. -1

  .بازپرسی از نماز -2

  .زکوةبازپرسی از  -3

  بازپرسی از روزه. -4

  بازپرسی از حج. -5

  بازپرسی از طهارت. -6

  بازپرسی از مظلمه ناس. -7

  توانید در کتب مفصله اعتقادي و اخبار مطالعه فرمائید.تفصیل این مطلب را می
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  صحنه شفاعت: -10

عقائــد و شــرع شــفاعت شفاعت در لغت به معناي خواهش کردن اســت و در اصــطالح علمــاء علــم 

عبارتست از: خواهش کردن در نزد حضرت حق تعالی براي گذشتن از تقصیر کسی. البتــه تفصــیل 

این مطلب باید مراجعه شود به آیــات و اخبــار مربوطــه، فقــط آنچــه گنجــایش ایــن مختصــر اســت 

  باشد راجع به شفاعت.فهرست چند نکته می

  ئل اتفاقی جمیع فِرَق مسلمین است.آنکه اعتقاد به اصل مسأله شفاعت از مسا -1

آنکه شفاعت منحصر به روز قیامت است و آنچه که بعض آیات و اخبــار داللــت دارد بــر اینکــه  -2

کنند اصطالحاً این حضرات معصومین (ص) از براي بعض عاصیان در همین دنیا طلب آمرزش می

سفارشــاتی بــه مــأمورین  را شفاعت نگویند و همچنین است آنچــه وارد شــده کــه در هنگــام مــرگ

شود، زیرا شفاعت عبارت است از خواهش نمودن در نــزد آمِــر هنگــام مجــازات کــه از تقصــیر می

  مقصر در گذرد.

آنکه شفاعت کنندگان بطور کلی کسانی هستند که آبرویی در نزد حضــرت احــدیت دارنــد. البتــه  -3

اهد بود. در نزد پروردگار متعــال ناگفته پیداست که شفاعت هر یک بقدر منزلت و آبروي ایشان خو

از اول شخص عالم وجود یعنی حضرت خاتم (ص) گرفته تا ائمه هدي و سلسله جلیله انبیــاء (ص) 

  و مالئکه و سایر مؤمنین.

  کند.تواند بکند، بلکه خود نمیآنکه هیچ شفیعی بدون اذن پادشاه روز جزا شفاعت نمی -4

کنند که خــداي تعــالی از دیــن آنهــا راضــی باشــد. از میشفاعت کنندگان فقط کسانی را شفاعت  -5

  توانید از آنها استفاده کنید:مسئله شفاعت میجمله آیاتی که راجع به 
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 26، ســوره انبیــاء آیــه 109، سوره طه آیه79، سوره االسراء آیه 255و  123و  48سوره بقره آیه 

سوره نجم آیــه  42و  40ان آیه ، سوره دخ23، سوره سبأ آیه 101و  100سوره شعرا آیه  28الی 

  .48، سوره المدّثر آیه 26

  بخشایش پروردگار مهربان

  رسد:انواع نفعهایی که از جانب پروردگار مهربان به ما می

رسد، یا بــه اســتحقاق اســت، یــا بــدون اســتحقاق، دومــی را نفعی که از جانب حق تعالی به بنده می

  گویند. تَفَضُّل

ظیم و اجالل است یا خــالی از تعظــیم و اجــالل، اولــی را ثــواب و دومــی را یا مقارن با تع اما اولی:

  ض گویند.عِوَ

  بدون استحقاق= تفّضل - 1

  مقارن با تعظیم و اجالل= ثواب -1                                     نفعی که از جانب آفریدگار

           با استحقاق  -2            رسد.مهربان به ما می

  خالی از تعظیم و اجالل= عِوَض -2                                                                           

ورود به بهشت بدون داشتن ثواب ممکن نیست، زیرا بهشت محلی است که آدمــی در آن بــه  ثواب:

بــا تعظــیم و گردد و فیض کامله همان ایصال منافعی است که مقارن فیض کامله حق تعالی نائل می

اجالل باشد. و تعظیم و اجالل کسی که استحقاق نداشته باشد عقالً قبیح اســت و خــداي تعــالی هــم 

سبب ایمانشان استحقاق ورود به بهشــت را ه فاعل قبایح نیست، و از همین جهت است که مؤمنین ب

در دوزخ ي زیــادي کنند، اگر چه عمل صالح نداشته باشند بلکه باالتر از این اگــر چــه مــدتهاپیدا می

سبب اعمال زشتشان، و روي همین حساب غیر از اهل ایمان وارد بهشت نخواهنــد ه معذب گردند ب

شد ابداً، اگر چه ظاهراً عمل صالحی از آنها سرزده باشد، زیــرا عمــل صــالح بــدون ایمــان از روي 
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ار فشرده است که بــدون کند. (البته مطلب بسیقصد قُربت نخواهد بود قطعاً، و لذا استحقاق پیدا نمی

  تشریح کامل استاد، حاقّ مطلب قابل درك براي مبتدي نیست).

گــردد در قیامــت خــداي عــادل ستمهائی که در دنیــا از جانــب دیگــري بــه شــخص وارد می عِوَض:

به مقدار ستمی که وارد شده نــه کمتــر و دهد، البته عوض آن ستم را از ظالم گرفته و به مظلوم می

  نه بیشتر.

کسانی که در قیامت فقط به صرف ایمانشان استحقاق ورود به بهشت را دارند، اما از نظــر  فَضُّل:تَ

اند، حال یا بقدر عمل زشتشان معذب گشــته و یــا عمل صالح تهیدستند و یا داراي عمل زشتی بوده

آنهــا به شفاعت، تقصیراتشان بخشیده شده، خداوند بخشنده مهربان تفضالً از نعم بیشمار خود به 

  دارد.ارزانی می

اي شــده اند، مثل اینکه زلزلــهبعضی از مؤمنین که در دنیا به عللی فاقد بعضی از نعم شده تبصره:

و در اثر این  حادثه بعضی نعم مانند نعمت سالمتی یا مال یا غیره از مؤمنی سلب شده اگــر چــه از 

عاریت به ما داده شده و کســی چیــزي نظر واقع تمام نعمتها مال خداي تعالی است و دراین دنیا به 

از آفریدگار عالم طلبکار نیست. اما چون از طرفی پروردگار مهربــان مــا فَیّــاض اســت و از طــرف 

دارد، خصوص به مؤمنین باالخص در آخرت، لــذا خــداي بخشــنده دیگر نهایت لُطف را به بندگانش 

  بخشد.شده است می تفصّالً نعم بسیاري به کسانی که نعمتی در دنیا از آنها سلب

  گناه تا چه حدي قابل بخشایش است؟

تا قبل از آنکه شخص یقین به مرگ خود کند مثالً تا پــیش از آنکــه فرشــته مــرگ را ببیننــد  در دنیا:

  شود .تمام گناهان با توبه واقعی بخشیده می

  شود:گناهان بطورکلی به سه دسته تقسیم می اما در آخرت:

  ابل بخشایش نیست.آن گناهی که اصالً ق -1
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  شود.آن گناهی که پس از مقدار معین عذاب بخشیده می -2

  ش است.آن گناهی که قابل بخش -3

اما آن گناهی که قابل بخشش نیست کفر و نفاق و شرك به آفریدگار جهان و جهانیــان اســت و آن 

  شرعیّه و عقلیّه.ثابت است بوجوه بسیاري از ادله 

  تذکر سه آیه ذیل کافی است.بسیاري است که براي نمونه  اما شرعاً پس آیات و روایات

وا وَ ظَلَمُوا لـَـمْ یَکـُـنِ ینَ کَفَرُذاِنَّ الَّسوره نساء فرموده:  168آنکه پروردگار حکیم در آیه مبارکه  -1

  آمرزد خداي تعالی آنها را.بطور حتم آنانکه کافر شدند و ظلم نمودند نمی اهللاُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ

ســوره منــافقین از اول ســوره ســخن در پیرامــون منــافقین اســت تــا آنکــه در آیــه ششــم  در -2

خطاب به حضــرت خــاتم (ص)  لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ یَغْفِرَ اهللاُ لَهُمْ عَلَیْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ سَواءٌفرماید: می

  آمرزد خداي تعالی ایشان را.است که چه طلب آمرزش کنی براي منافقان یا نکنی هرگز نمی

. بــه طــور حــتم خــداي تعــالی الیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بـِـهِ اِنَّ اهللاَسوره نساء فرموده:  48در آیه مبارکه  -3

  آمرزد آنان را که مشرك به او تعالی باشند.نمی

  اما عقالً پس براي درك مطلب دانستن سه مقدمه الزم است.

  نفاق و شرك باید دانسته شود. معناي ایمان، کفر، مقدمه اول:

لی اســت کــه از عهــده عقایــد اجمــالی  ایمان: در علم عقاید راجع به معناي ایمان بحث بســیار مفصــّ

اعتقاد قلبــی « خارج است، اما فشرده مطلب پس از تحقیق مفصل این است که ایمان عبارت است از: 

  آورده است. نب آن خدانچه که همان رسول از جاخداي واقعی و رسول همان خدا و آه ب

خوب دقت فرمائید که قلباً باید به اینها معتقد باشد و صرف دانستن، اعتقاد نیست، عالوه بــر معتقــد 

  »بودن به زبان هم باید اقرار کند.
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اش این است که عمل به ارکان دین هم بنمایــد. امــا اینکــه اگر این دو مطلب واقعاً درست باشد الزمه

تقاد قلبی باید بزبان هم اقرار کند، پس شاهد براین از شرع انــور بســیار اســت گفته شد عالوه بر اع

از آن جمله خداي تعالی راجع به فرعونیان که معجزات حضرت موسی (ع) را دیدند و یقــین کردنــد 

تَووَجَحـَـدُفرموده: ل مسوره ن 14که پیغمبر است اما انکار آن نمودند، در آیه مبارکه  ها تْنَقَیْا بِهــا وَاســْ

و منکر شدند بــه آن آیــات یعنــی تکــذیب نمودنــد آن را در حــالی کــه یقــین داشــتند کــه آن  اَنْفُسُهُمْ

قــرار بــه لســان نداشــتند. و . پس ایشان یقین به قلب داشتند اما اتمعجزات از جانب خداي تعالی اس

عی بســیار اســت به اینکه اقرار به لسان تنها بدون اعتقاد قلبی هم ایمان نیست شواهد شــر اما راجع

قُولُ امَنّا بِاهللاِ وَ بِالْیَوْمِ الْاخِرِ وَ ما نّاسِ مَنْ یَّوَ مِنَ الفرماید: سوره بقره می 8از آن جمله در آیه مبارکه 

خــداي یگانــه ه بــگویند به زبان، ایمان آوردیم و بعضی از مردمان کسانی هستند که می منینَهُمْ بِمُؤْ

  ستند ایشان گرویدگان و تصدیق کنندگان.و روز قیامت و حال اینکه نی

  پس مالحظه فرمودید که آیه مبارکه نفی ایمان فرموده از کسانی که اقرار به لسان دارند.

  اما کفر عبارتست از عدم ایمان. کفر:

قلب نسبت به اعتقاد داراي چهار حالت است، اما زبان سه حالت دارد، در جدول زیر مالحظــه  نفاق:

  فرمائید.
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احوال زبــان ســه 

  است.

  احوال قلب چهار است

اعتقــاد مطــابق بــا 

  واقع از روي دلیل

اعتقــاد مطــابق بــا 

  واقع بدون دلیل

اعتقاد غیر مطابق 

  با واقع

خَلّــوِ قلــب از ایــن 

  حاالت

  نفاق  نفاق  ایمان تقلیدي  ایمان صحیح  اقرار

  نفاق یا کفر  نفاق یا کفر  نفاق یا کفر  نفاق یا کفر  انکار

  نفاق یا کفر  نفاق یا کفر  نفاق یا کفر  فاق یا کفرن  سکوت

یکــی ایمــان  ،شود که ده صورت آن نفاق اســتصورت مطابق جدول می 12، 4در  3پس از ضرب 

  صحیح و دیگري ایمان تقلیدي است.

ه مخفی نماند آنچه شایع است، نفاق عبارتست از آنکــه اعتقــاد قلبــی نداشــته باشــد، امــا بــتبصره: 

  و بقیه کفر است. نفاق 4و 3س در این صورت فقط شِقّ اقرار کند، پدورغ با زبان 

پس بسیار مشکل است یافت شدن کسی که ایمان تقلیدي مطابق با واقــع بــدون دلیــل  ایمان تقلیدي:

داشته باشد، زیرا به هر حال از یک راهی براي او قطــع حاصــل شــده و اِلّــا اگــر متزلــزل باشــد، و 

این ایمان نیست لذا آنهائی هــم کــه قائلنــد بــر اینکــه اگــر اتفاقــاً ایمــان  احتمال خالف آن رابدهد پس

اند که مقصود در عقایــد ایــن اســت کــه تقلیدي مطابق با واقع شد معتقد ناجی است چنین بیان کرده

  یقین قطعی داشته باشد واقع را، حال از هر راهی شد.

نــین کســی حاصــل نیســت و باتفــاق اما تقلید در عقاید اگر از روي تعصب باشد پس قطــع بــراي چ

جمیع ملل و مذاهب تقلید در اصول دین حرام و تحقیق واجب اســت. (بحــث مفصــل ایــن مطلــب در 

  اوایل عقاید تفصیلی مسطور است.)

سخن در پیرامون توحیدهاي چهارگانه در اوایل بحث گذشت. پس هرکس اقرار و اعتقــادش شرك: 

  رك است.خالف یکی از توحیدهاي چهارگانه باشد مش
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گیریم که مؤمن کسی است که: نســبت بــه اوامــر از بیانات گذشته چنین نتیجه می خالصه و نتیجه:

کنــد کــه رضــایت ولــی نعمــت خــود را و نواهی آفریدگار خود متوجه است و همــواره کوشــش می

  بدست آورد تا در نتیجه به فیض کامله حق تعالی نائل گردد.

ست که اصالً اعتنایی به عظمت آفریدگار جهان و جهانیــان نــدارد اما کافر یا منافق یا مشرك کسی ا

  دهد ولو مخالفت با امر حضرت رب العزّت داشته باشد.و آنچه دلش خواست همان را انجام می

 کفر یا نفاق یا شرك بزرگترین توهین به عظمت نامتناهی حضرت رب العزّت است مقدمه دوم:

  مائید:براي توضیح مطلب دقت در مثال ذیل فر

فرض کنید طفلی را بر سر راهی افکنده باشند و سلطانی بر این طفل بگذرد و ببینــد او را در حــالی 

که آلوده به انواع کثافات و مبتال به اقسام امراض بلکه در شُرُف مــرگ اســت. فــوراً فرمــان ســریع 

و را از صادر فرماید در وضع بهبود ایــن طفــل پــس از آن مربیــان مخصــوص بــر او گمــارده تــا ا

تعلیمــات کودکســتانی گرفتــه تــا از دانشــگاه فــارغ التحصــیل کننــد، ســپس او را فرمانــدار یکــی از 

  استانهاي خود کند، خالصه آنکه در مدت عمر از هیچگونه محبتی درباره او دریغ نفرماید.

 اعتنــایی اما متقابالً این طفل مذکور اصالً اعتنایی به منعم و ولی نعمت خود نداشته باشد بلکه اصالً

مملکتی نداشته باشد، بلکه آنچه دلش خواســت آن کنــد،  تمقام سلطنت نکند و ابداً توجهی بمقررا به

گري بــا ولو مخالفت با سلطان باشد، البته با فرض اینکه این شخص تــا قــدرت دارد دســت از یــاغی

  سلطان بر نخواهد داشت.

یــاغی امــروز ینکــه ایــن طفــل دیــروز و کنــد اآیا عقل سلیم و وجدان هر صاحب وجدانی حکــم نمی

بزرگترین جنایت را مرتکب شده و باالترین توهین را نسبت به مقام ســلطان نمــوده اســت؟ و حــال 

اینکه این سلطان ولو سلطنت تمام روي کــره زمــین را داشــته باشــد بــاز ســلطنتش از حیــث مکــان 

ان ولــو هزارهــا ســال هــم محدود است، چه از مسلمیات است که کره زمین محدود است، این ســلط
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سلطنت داشته باشد باز سلطنتش از حیث زمان هم محدود اســت، زیــرا مســلم اســت از یــک روزي 

  شود.سلطنتش شروع شده و باالخره روزي هم ختم می

حال اگر سلطانی باشد که نه مقامش محدود بحدي است و نه قدرتش و نه علمش و نــه ســلطنتش و 

   هیچ حدي درباره آن ذات مقدس متصور نیست.نه عظمتش و نه حیاتش بلکه اصالً

تازه کی قابل مقایسه است یکی فردي را که این سلطان او را از نیستی به هستی آورده و از همــان 

هنگامیکه بوجود آمده از خود که چیزي نداشته بلکه به انواع نعــم نامتنــاهی او را متــنعم گردانیــده، 

یش بخشــیده، در گویایش داده، قواي ظــاهري و بــاطن بانچشم بینایش داده، گوش شنوایش داده، ز

بــه دنیــا پیشــاپیش وســیله زنــدگیش عالم رَحم او را پرورانیده و حفظش فرموده، قبــل از آمــدنش 

فراهم فرموده، برایش زمین پهناور گسترانیده، انواع عناصر و جماد و نبات و حیوان آفریده، ابر و 

ه، براي رسیدن بــه ســعادت ابــدیش ارســال رُســل و انــزال مه و باد و کواکب را به خدمتش گماشت

کتب فرموده، انبیاء عظام و اوصیاء کرام فرســتاده، محبــتش در دل پــدر و مــادر جــاي داده تــا در 

را از نظر پدر و مــادر مخفــی داشــته تــا از او مُنزجــر هایش تربیت او کوشا باشند، پلیدیها و زشتی

  صبح قیامت شماره کُنی به اتمام نخواهد رسید. نگردند، الی غیر النّهایه که اگر تا

و آنچــه دلــش خواســت آن کنــد ولــو اعتنا باشــد اي به مقام و عظمت چنین مُنعمی اصالً بیاگر بنده

آید که فردي وجود داشــته باشــد مخالفت با فرمان چنین سلطانی داشته باشد، آیا کسی باورش می

ه عظمت نامتناهی حضــرت رب العــزّت اســت، مضــافاً و درك نکند که این جنایت بزرگترین توهین ب

  طاعتش عاید خود خلق خواهد بود. است و سودنیاز محض بر اینکه پروردگار مهربان ما بی

 نگرند نه به کمیــت و مقــدار آنعقالي عالم همیشه به کیفیت و چگونگی جنایت می مقدمه سوّم:

ر تمام دنیــا عرفــاً فــرق ومیت دارد که دو این مطلب از نظر عقل و وجدان بقدري واضح است و عم

بین کسی که مثالً یک جنایتی درباره یک فرد عادي کرده باشــد و فــرد دیگــري کــه عــین  گذارند،می
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تــوهین بــه رئــیس یــک مملکــت  گویندهمان جنایت را درباره رئیس یک مملکتی کرده باشد، زیرا می

رئــیس ه یون جمعیت داشته باشد اگر کسی بــتوهین به همه آن مملکت است، مثالً اگر مملکتی ده میل

گویند این شخص به یک نفر توهین نکرده بلکه بــه ده میلیــون نفــر تــوهین این مملکت توهین کند می

شوند به اندازه ارزش ســخن کرده و لذا براي سخن و امضاء رئیس این مملکت هم ارزشی قائل می

س یکصد میلیون نفر باشــد ارزش ســخن و و امضاء ده میلیون نفر و هم چنین اگر کس دیگري رئی

امضائش بیشتر و جرم توهین به او بیشتر خواهد بود، بالجمله هویــت طــرف در تــوهین و جنایــت 

عقالً مطرح است و هر مقدار شخصیت و عظمتش بیشتر باشد جرم جنایــت و تــوهین بــه او بــاالتر 

  خواهد بود.

حکم عقل و وجدان جرم آن نامحــدود ه اشد بحال اگر توهین و جنایت درباره یک عظمت نامتناهی ب

است قطعاً پس از دانستن این سه مقدمه اکنون برگردیم به اصل مطلب، یعنی اقامه دلیل عقلی قــاطع 

  غیر قابل تشکیک بر اینکه گناه کفر یا شرك یا نفاق قابل آمرزش نیست اصالً.

یک عظمت نامتناهی اســت و  چنانکه روشن گشت کفر و نفاق و شرك بزرگترین توهین و جنایت به

جنایت و توهین به چنین عظمتی اگر چه کوچکترین جنایت هم باشد جــرمش نامحــدود اســت عقــالً. 

پس کفر و نفاق و شرك به طریق اَولی جرمش نامحدود خواهد بود، قطعاً و یقیناً، و جرم نامحــدود 

ا گناهیکه قابل آمــرزش نامش با خود اوست یعنی جرمی که عقوبتش پایان پذیر نیست مساویست ب

  نیست. اما آن دو قسم دیگر که قابل بخشش است در قیامت یا بعد از مقداري عذاب در جهنم.

پس بطور کلی گناهانی است که غیر از کفر و نفاق و شرك باشد و توجه به ایــن نکتــه را هــم نبایــد 

و همــه بــزرگ اســت  آفریدگار جهان و جهانیان کوچــک نــدارد رد که تمرد از امر و نهیفراموش ک

کند. مــثالً نظــر از روي ریبــه گنــاه بزرگــی اســت، امــا عمــل نهایت بعضی نسبت به بعضی فرق می

زناشوئی غیر مشروع گناهش بزرگتر از آن است بالجمله بفرض یک گنــاه کــوچکی هــم اگــر باشــد 
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و ایــن  مرتکب آن عقالً استحقاق عذاب ابدي دارد. زیرا جنایتی اســت دربــاره یــک عظمــت نامتنــاهی

مَنْ یَعـْـصِ سوره جن فرموده:  23مطلب عقلی را قرآن کریم هم تأکید فرموده چنانچه در آیه مبارکه 

هر کس نافرمانی کند خداي تعالی و رسولش را پــس  ،خالِدینَ فیها اَبَداً سُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَاهللاَ وَ رَ

اي او آتش دوزخ که جاودانند در آن آتــش بــراي شود که قطعی است برنتیجه این نافرمانی این می

  همیشه.

  روند؟!! چند جهت دارد:بنابراین پس چگونه مؤمنین گناهکار باالخره به بهشت می

انــد اگــر چــه بــه ســبب آنکه مــؤمنین چــون بــه ســبب ایمانشــان اســتحقاق بهشــت را پیــدا کرده -1

بخشــد و از و کَــرَم خــودش می اند لکن خــداي بخشــنده بفضــلگناهانشان نیز مستحق عذاب گشته

  االکرمین است.گذرد البته اکرمتقصیراتشان می

آنکه پروردگار مهربان مــا نســبت بــه تمــام مــردم نهایــت مهربــانی را دارد چنــان کــه از زبــان  -2

در آیــه پیغمبرش در کالم مجیدش این مطلب را به عبارتهاي مختلفه کراراً تــذکر داده، از آن جملــه 

آیه مبارکه از نظــر ادبــی داراي چنــد  اِنَّ اهللاَ بِالنّاسِ لَرَئُوفٌ رَحیمٌفرماید: ره بقره میسو 143مبارکه 

تأکید است که در لغت فارسی آن واژه که حاق معناي همــه ایــن تأکیــدات را برســاند نــداریم، مگــر 

  آنکه به همین مقدار در ترجمه اکتفا کرده و بگوئیم:

بــان اســت و ســابقه نامهربــانی هرگــز از او تعــالی ندیــده و مــردم مهره نهایــت بــخــداي تعــالی بی

خــورد و فرمــان دشــمنش را اي که عمــري اســت روزي حــق تعــالی را میبینی بندهایم. نمینشنیده

کند که گو اینکه از معاصی او اصالً اطالعی ندارد. راستی بنــده برد باز هم با او طوري رفتار میمی

اشد که چنین پروردگاري دیگر به او اعتنا نکنــد بالجملــه بــه رحمــت تا چه اندازه باید پست و رذل ب

  الراحمین است.تا آنجا که منجر به فعل قبیح نگردد البته ارحم ،گذرد از بدي مردماش میواسعه
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آنکه آفریدگاري که قدرت نامتناهی دارد چون ببیند بنــده مــؤمن خــود را در نهایــت اضــطرار و  -3

  است. مُجیبُ دَعْوَتِ الْمُضْطَرّینیریش فرماید: البته بیچارگی بطور حتم دست گ

آنکه غنی بالذات است چون ببیند بنده مؤمن خود را که در صحراي محشر تهی دســت از عمــل  -4

  است. اَجْوَدُ الْاَجْوَدینفرماید: البته صالح است آقایی می

تا آنجا کــه ممکــن باشــد  هاي مختلفخالصه آن ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال است به بهانه

  فرماید.از بندگان خود دستگیري می

  »گفتگوي بسیار کوتاهی در پیرامون آثار کارهاي نیک و بد آدمی در آخرت«

  پس، از این نظر عمل آدمی نیز داراي تقسیماتی است که بعضی از آنها از قرار ذیل است:

کنــد ماننــد حبش را فاســد و باطــل میاي از گناهان اثرش این است که تمام اعمال نیک صــاپاره -1

برد ماننــد اســالم و توبــه ارتداد و همچنین بعضی از اعمال نیک تمام گناهان صاحبش را از بین می

  .واقعی

بــرد ماننــد ایــن روایــت از حضــرت اي از حســنات را از بــین میبعضی از گناهان است که پاره -2

چهــل روز نمــازش قبــول نیســت. (محاســن  صادق (ع) رسیده که هرکس یک بار شُرب خَمر کند تا

  ) بر این مضامین روایات بسیار است.125ص 1برقی ج

برد، مانند بســیاري از اعمــال و دُعاهــا، و بعضی از حسنات است که بعضی از گناهان را از بین می

حدیثی از حضرت صادق (ع) نقل نموده کــه فرمودنــد آن  51ص 1منجمله در کتاب محاسن برقی ج

اَشْهَدُ اَنْ ال اِلــهَ اِلـّـا کس بعد از نماز واجب به همان حال که نشسته است ده بار بگوید: هر  ،حضرت

خداي بخشنده چهل میلیون گناه  .صمداً لَمْ یَتَّخِذْ صاحِبَۀً وَ ال وَلَداًاَحَداً اهللاُ وَحْدَهُ الشریکَ لَهُ اِلهاً واحِداً 

بــار قــرآن کــریم را  12سد، و مانند این است که نویبخشد و چهل میلیون حسنه برایش میاو را می

  قرائت کرده باشد الی آخر حدیث شریف.
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الی پــیش ؤنظیر حدیث گذشته بسیار است، در اینجا ممکن است براي بعضی از بیخبــران ســ توجه:

کنیم بعــد از آن هــم ایــن دعــا را رویم چهل میلیون گناه مــیآید که بگویند اگر این طور باشد ما می

  شود.نیم همه آنها محو میخوامی

این قبیل احادیث ممکن است براي بعضی شگفت آور باشد که چگونه یک عمل به ایــن کــوچکی ایــن 

گویند مــا بــا ایــن کنند میهمه اجر دارد، بعضی از عوام هنگامی که به این گونه روایات برخورد می

  ما بدهند ما را بس است.خواهیم چه کنیم؟ یک خانه هزارمتري که در بهشت به همه ثواب می

پذیرنــد، چنانکــه خــود حضــرت باید بدانند که منحصراً اعمــال نیــک را از متقــین می اما دسته اول:

اِنَّمــا یَتَقَبَّــلُ اهللاُ مـِـنَ فرمــوده  27العزّت از زبان پیغمبرش در کالم مجیدش در سوره مائــده آیــه رب

پذیرد پس آنهــا راً خداي تعالی عمل از متقین مییعنی این مطلب چکش خور ندارد که منحص الْمُتَّقینَ

که تقوي ندارند میلیاردها بار هم که این دعا را بخوانند براي آنها هیچ سودي نــدارد. و اگــر گوینــد 

شــود خوانیم جبران مافات میشویم و این دعا را میکنیم و متقی میپس از انجام معصیت توبه می

گوئید، امــا وبه واقعی شوید و متقی هم بشوید البته چنانست که میدر اینجا باید گفت اگر موفق به ت

  از کجا معلوم است که:

شما موفق به توبه شوید و قبل از توبه چنگال مخوف مرگ گریبان شــما را نگیــرد مگــر شــما  اوالً:

رهــا از بینید که در میان مــردم تعــداد پیاید که تا توبه نکنید نمیرید. نمیسندي از خداي تعالی گرفته

  رسند.جوانان خیلی کمتر است و این خود دلیل روشن است که یک هزارم جوانان به پیري نمی

  گویی که کنم توبه پس از پیري ها      از مرگ جوانان مگرت نیست خبر

فرض محال، محال نیست. بفرض اینکه شما قطع داشته باشید که ده سال دیگــر مــثالً از عمــر  ثانیاً:

چنــین کنم، با اینکــه کنم پس از آن توبه میسال دیگر هم گناه می 9با خود بگوئید شما باقی است و 

امري براي کسی میسور نیست فرضاً اگر هم بشود حال توبه بــراي چنــین کســی بوجــود نخواهــد 
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، مگر خرق عادتی بشود، واالً عادتاً محال است بوجود آمدن حال توبه براي چنــین کســی، آمد قطعاً

  شاء اهللا تعالی.در بحث توبه این مطلب بخوبی روشن خواهد شد. انچنانکه بزودي 

کننــد از که مُصّر به معصیت هستند لکن بجهت غفلتی که آنها را فرا گرفته تعجب می اما دست دوم:

  این همه ثواب براي یک عمل به این کوچکی، اینها را باید به دو نکته توجه داد:

سان، هویت طرف را باید در نظر گرفت، مثالً کسی در مقابــل آنکه در موضوع جود و اح نکته اول:

یــا اي، بنا دارد به شــما احســانی بنمایــد، آن کــس یــا بخیــل اســت کاریکه به شما گفته و انجام داده

سخی، حال در صورتی که سخی باشد باز این شخص در کدام درجه از درجات جــود و ســخاوت 

که به آخرین درجه جــود و ســخاوتیکه بشــر ممکــن  کند، حال فرض کنید کسی باشداست، فرق می

است به آن برسد. آن کس تا آن درجه رسیده باشد تازه قــدرت و توانــائی او شــرط اســت، ممکــن 

ا تمام دارائی او پنج تومان باشــد، فــرد دیگــري است بشري به حد اعالي این صفت رسیده باشد ام

میلیون تومان باشد، یا فرضــاً کــس دیگــري  به همین درجه از سخاوت رسیده باشد که مالیّه او یک

هاي روي زمین بنام او قباله باشد، تمام پولها و طالها و جــواهرات دنیــا همــه از باشد که تمام ملک

آن او باشد و ایضاً در صفت جود و سخا بــه اعــالء درجــه رســیده باشــد آیــا احســان تمــام افــراد 

  مذکور یکسان خواهد بود؟

یا اگر شخص آخــري بــه انــدازه شــخص اولــی احســان کنــد تعجــب آور مسلماً جواب منفی است آ

احسان کند و آن کسی که فرضاً تمــام تومان است اگر یک تومان  5نیست؟ آن شخصی که ثروتش 

او باشد یک میلیون تومان هم احسان کند، باز اولی بیشتر احسان کرده چــون  لثروت کره زمین ما

  :ريده، آصدم هم ندا او یک پنجم ثروتش را داده اما این یک

  اگر بریان کند بهرام گوري           نچون پاي ملخ باشد زموري
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باشــد: اگــر هــر فــرد از اش میاش ارادهبنابراین آن ذات مقدّسی که جودش نامحدود است و خزانه

اش وارد مخلوقاتش بخواهند از او بــه انــدازه تمــام مخلوقــاتش و بــه همــه بدهــد نقصــانی بخزینــه

آور است که در مقابل یک عمــل کوچــک چنــین احســانی بفرمایــد؟ و لــذا ســخن آیا تعجب  آید،نمی

باالتر از اینهاست بلکه مافوق تصور است و این کوچکترین نمونه بود از احسانش به بنــدگانش کــه 

  به عرض رسید.

ن کنند آنان که تا قدرت دارند اطاعت چنــیرسد که تا چه حدي ضرر میراستی به تصور احدي نمی

  ذات مقدسی نکنند.

ه و کــدورتی  نکته دوم: عقیده ما و از مسلمیات در شرع انور است که بهشت جائی اســت کــه غصــّ

شود تکرار است، مــثالً شــما اگــر وارد در آنجا نیست. یکی از چیزهایی که باعث کدورت و مالل می

و روز بعــد نــان و اي بر شهري شوید در آنجا روز اول نان جوین خشکی و روز بعد از نــان تــازه

وز به روز وضع خوراك شما بهتر باشــد و تکــرار نشــود از حیــث خــوراك و همچنین رخورشی  

براي شما حزنی نخواهد بود، ولی اگر براي همیشه و تمام اوقات غذاي شما یکسان باشــد و تکــرار 

ســکن شوید، همچنــین حســاب کنیــد از حیــث لبــاس و ممی شود ولو بهترین غذاها باشد شما مکدّر

ست و عمر بهشت هــم پایــان پــذیر ب در بهشت تکرار نباید باشد چون موجب حزن اروي این حسا

  نیست و این معنا را خوب باید دقت داشت.

داد آنها چقدر است، مسلم است که تعــدادش بســیار زیــاد فرض کنید اگر یک تن ارزن باشد تعشما 

کنیــد هــر چــه  ا، اکنون با کمال دقــت فــرضتن شود که تواند شماره کند آنها راست، حال اگر هزار 

ما بیاید یا نه، مثالً اگــر همــه و همــه آنهــا را پــر از  خداي تعالی ملک دارد اعم از آنهائیکه به تصور

ارزن کنند و هر یک صد هزار میلیون سال که بگذرد فقط یک عدد از ارزنها را به کنــار بگذارنــد تــا 

ند ایضاً عمل سابق تکرار شــود. و بــدین منــوال یکصــد هــزار این ارزانها تمام شود، باز از نو پر کن
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میلیارد مرتبه که پر کنند و خالی کنند یک چنین مدت سرســام آوري کــه بگــذرد آیــا عمــر شــما در 

  شود؟ ابداً تازه اول عمر شماست، زیرا چیزي که پایان ندارد همه وقت اول اوست.بهشت تمام می

پذیري که تکرار هم در آن نیست چقدر ثواب شــما الزم داریــد حال دقت کنید یک چنین عمر پایان نا

و چقدر توشه براي چنین راه دوري باید بردارید؟!! پس هر چه ثواب بدســت آوري بــاز کــم اســت، 

  اي امان از دوري راه و کمی توشه.

 شود، مثــل گمــراهبعضی از گناهان اثرش این است که همانند گناه دیگري بحساب او نوشته می -3

دن کسی، و ایضاً بعضی از کارهاي نیک است که این اثر را دارد که همانند کارهاي نیک دیگــري کر

  شود مانند ارشاد کردن کسی.به حساب او نوشته می

شود حسنات شخصــی بــه دیگــري منتقــل گــردد یــا ســیّئات بعضی از گناهان است که سبب می -4

  ایت غیبت شده را حاصل نکند.دیگري به او منتقل شود، مانند: غیبت در صورتیکه رض

و ثــواب بســیار اســت امــا ذکــر تمــام آنهــا بــا اختصــار ســازش نــدارد، اقسام و انواع گنــاه  تنبیه:

شود به جائی که مطالب علمی است و در خور مبتــدي خصوصاً در بعضی از آنها سخن کشیده می

  نیست، پس بحث مفصل آن بعهده عقاید تفصیلی خواهد بود.

  مت تکلیف کسانی که در دنیا حجّت براي آنها تمام نشده چیست؟آیا در روز قیا

شود این است کــه تمــام افــرادي را کــه چنــین باشــند در آنچه از شرع انور در این باره استفاده می

محلی از صحراي محشر جمع کنند و از براي ایشان تکلیف آید پس هر کس به تکلیف عمل نمــود و 

رفت والّا به دوزخ. و امتحان ایشان چنان اســت کــه آتشــی نمایــان  از امتحان برآمد به جنّت خواهد

گردد و حق تعالی ایشان را امر فرماید به دخول در آن آتش. پس آنهائی که بــه جهــت اجــراي امــر 

العزّت وارد آن شوند آتش برایشان سرد و سالمت خواهد بود و آنها که مخالفت کننــد حضرت رب

  برند.مأمورین عذاب آنهارا به دوزخ 
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اســت؟ چــون عملــی  هآیا اطفالی که قبل از تکلیف از دنیا بروند حال ایشــان در قیامــت چگونــ«

  »اند که بدان استحقاق ورود به جنّت داشته باشند؟نکرده

برد به جهت روشــنی فرماید و به بهشت میاما اطفال مؤمنین را خداي تعالی ملحق به پدرانشان می

یعنــی بســبب  یَّــتَهُمْبِایمانٍ اَلْحَقْنا بِهـِـمْ ذُرِّسوره طور فرموده:  21که چشم ایشان چنانچه در آیه مبار

  ایمان پدران ملحق سازیم به ایشان فرزندان خرد ایشان را.

شــوند، حــال داخــل در جنــت اما اطفال کفار اتفاق علماي عقاید شیعه است کــه داخــل در دوزخ نمی

سیار داللت دارد بر این که ایشان هــم جــزء همــان یا محل دیگر، اختالف است لکن اخبار بشوند می

  کسانی هستند که اتمام حجّت براي آنها نشده.

  چند مطلب مختصر راجع به بهشت:

کنــد، آنکه هم اکنون خلق شده و موجود است و آیات و روایات بسیاري بر این مطلب داللــت می -1

 لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ خالـِـدینَ اَعَدَّاهللاُسوره توبه فرموده:  89از آن جمله در آیه مبارکه 

یعنی مهیا و آماده ساخته است ذات احدیث، منعم حقیقی بقــدرت کاملــه خــود  فیها ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ

ها و بوســتانهائیکه از زیــر درختــان آنهــا براي مؤمنین (که در آیه قبل آنها را وصف کــرد) بهشــت

باشــند و ایــن گــواري در حالیکــه ایشــان بــراي همیشــه در آن بهشــت میاي خوشجاریست نهرهــ

  خودکامیابی بسیار بزرگی است.

آنکه این بهشت موجود که براي همیشه مؤمنین در آنجا خواهند بود در مافوق و خــارج از ایــن  -2

راج رفــتن زمین و آسمانهاست از جمله دالئل شرعی اینکه پروردگار توانــا در ســوره والــنّجم، معــ

اهُ ءَوَلَقـَـدْ رَفرماید: چنین می 15الی 13پیغمبر خاتم (ص) را یادآوري فرموده تا آن که از آیه مبارکه 

دْرَةٍ الْمُنْتَهــیهمانا دید پیغمبر (ص) بار دیگر جبرئیل را بصورت اصلی خود  نَزْلَۀً اُخْري در  عِنـْـدَ ســِ
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نــزد آن ســدره اســت  ويعِنـْـدَها جَنَّــۀُ الْمـَـأْتم نزد سِدرتُ المنتهی که درختی است مافوق آسمان هف

  بهشتی که جایگاه متقیان است.

 133بزرگیش مافوق تصور بشر است، از جمله آیاتی که داللت بر این مطلــب دارد آیــه مبارکــه  -3

ب و بشــتابید بــدان چــه کــه موجــ کـُـمْمِنْ رَبِّ وَسارِعُو اِلی مَغْفِرَةٍفرماید: سوره آل عمران است که می

مواتُ وَ الـْـاَرْضُ اُعـِـدَّتْ لِلْمُتَّقــینَوَجَنَّۀٍ آمرزش شماست از جانب پروردگارتان.  هَا الســَّ و نیــز  عَرْضــُ

. تبشتابید به عملی که برساند شما را به بهشــتی کــه عــرض آن ماننــد همــه آســمانها و زمــین اســ

  آماده شده است براي متقین.

ور بشــر از نظــر  اند بر اینکه مقصود ازمفسرین تصریح کرده عرض تحدید نیست، بلکه چــون تصــّ

سِعه و وسعت بیش از این نیست یعنی آن محلی که عرضش به نهایت درجــه رســیده پــس طــولش 

  چقدر خواهد بود.

اند بعضــی از باشد و اشتباه کردههر گونه لذّتی اعم از روحانی و جسمانی براي اهل بهشت می -4

و  اند بــه اینکــه لــذّات بهشــت فقــط روحــانی اســته که قائل شــدهاي از فالسفغیرمسلمین مانند عدّه

  ه بسیاري از ادلّه شرعی و عقلی.اشتباه ایشان ثابت است به وجو

اتفاقی است که ورود به بهشت براي رسیدن به فیض کامله فیــاض علــی االطــالق  اوالًپس اما عقالً: 

در باب عــدل ثابــت  ثانیاًه نه کامله، شود که فیض ناقصاست و اگر لذّات فقط روحانی باشد این می

آورد و از بــدیهیّات اســت کــه اصــلح بــه حــال گان را بجا میت که خداي تعالی اصلح به حال بنداس

حساً و عقالً و شرعاً ثابــت اســت کــه  ثالثاًایشان است هر دو نوع لذّت هم روحانی و هم جسمانی، 

ش دارد خصــوص بــه مــؤمنین بــاالخص در گانرا بــه همــه بنــدهپروردگار مهربان ما نهایت لطــف 

  کند که هر دو نوع لذّت را براي بندگانش ایجاد بنماید.دارالسالم خود، و چنین لطفی اقتضاء می
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دالئل عقلی علمی دیگري بر این مطلب است که در خور مبتدي نیست، زیرا که موکول بــر مقــدماتی 

  است.

  یه است که بعضی از آنها ذکر خواهد شد.پس آیات کالم مجید زیاده از هفتاد آ اما شرعاً:

اي شــد دســت تأویــل در ایــن همــه دالئــل صــریحه چنانچه در سابق هم اشــارهءَ اهللا تعالی: اِنْ شا

هــدایت شرعی گشودن نه از شأن مؤمنین واقعی به کالم اهللا مجید است. زیرا که قرآن کــریم کتــاب 

بلی گــاهی بــه جهــات چنــدي یــک مطلــب را  بشر است، پس باید طوري باشد تا مردم آن را بفهمند،

فرماید نه آنکه سراسر قرآن کریم معمّا باشد چه اگر چنین باشد دیگر کتــاب هــدایت بطور مبهم می

  تواند بود. بشر نمی

کننــد، ســپس درست می اي از مردم این طورند که اول به فکر ناقص خود دینی براي خودآري عده

اند تطبیق کنند. این است که دست بــه تأویــل که براي خود تراشیده خواهند قرآن کریم را با دینیمی

  خواهند عقیده خود را به قرآن کریم عرضه بدارند.گشایند و نمیآیات الهی می

گفت دلیل عقلی بر معــاد جســمانی نــداریم و اتفاقــاً از خــود هــم وقتی با کسی برخورد کردم او می

السفه که او گفته دلیل عقلی نداریم بر معــاد جســمانی امــا تحقیقی نداشت، نقل کرد از قول یکی از ف

کنیم. البته با آن شخص سخن مــا بطــول کشــید از جملــه گفــتم: آقــاي چون شارع گفته ما قبول می

محترم تو از خود که تحقیقی در این موضوع نداري و تقلید و تقلید هم در اصول دین حــرام اســت. 

  پذیرم.ز من بیشتر بوده روي این حساب قول او را میدانم که آن فیلسوف عقلش اگفت من می

را فریــب وپذیري؟ عزیزم! صرف بزرگی نام اشخاص تگفتم: اگر چه برخالف واقع باشد باز هم می

گوئی شرع را قبول داشته؟ پس خــدائی کــه وعــده داده لــذّات جســمانی ندهد آن فیلسوفی که تو می

فرمایــد ی بیش از پیش، آیــا عقــالً خلــف وعــده هــم میایجاد فرماید و تصریح کرده به معاد جسمان

کنــد ال منفی است، چنانچه در محل خود ثابت است پس عقــل حکــم میؤبطور قطع جواب هر دو س
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حــال قطــع نظــر از دالئــل  ،الوعد، وعــده دادهکه قطعاً معاد، جسمانی است چون خداي قادر صــادقُ

  عقلی دیگر که داریم.

الوعد بــودن ی شعوري داشته باشد و برایش ثابت باشد قدرت و صادقو این سخن از کسی که اَدْن

شود. پس آن فیلسوف یا چنین سخنی نگفته یا اگر گفته از ترسِ چمــاق حضرت حق ابداً صادر نمی

  گفته نه از روي عقیده. تکفیر

باشــد، ذکــر آیه در قرآن کریم و نیز اخبار کثیري در اوصــاف بهشــت می 260متجاوز از  تبصره:

توانند از جمله مراجعه فرماینــد بــه جلــد هشــت آیات و احادیث با اختصار سازش ندارد، طالبین می

توانند آیات را از بحــار و حتی آنهائی که سواد عربی نداشته باشند می 222الی  71بحار از صفحه 

ت اِلّــا هاي بســیاري اســاخذ کرده سپس به تفاسیر فارسی مراجعه فرمایند اگر چه در این باب کتاب

اي از شــود فشــرده شــدهاوصافی که بعداً گفته می ،تر از سایر کتب است، بنابرایناینکه بحار جامع

  آن آیات و اخبار است.

البته ذکر اوصاف بهشت آنچنان که هست از عهده بشــر خــارج، بلکــه در ایــن عــالم خــارج از درك 

ســوره زُخــرف کــه  71نــد آیــه مبارکــه انــد، مانبشر است و لذا در اخبار و آیات هم کلیاتی فرموده

و در بهشت است آنچه بخواهد نفوس مؤمنین و آنچه  وَ فیها ما تَشْتَهیهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْیُنُفرموده: 

ما اُخْفـِـیَ لَهـُـمْ  فَال تَعْلَمُ نَفْسٌسوره سجده فرموده:  17لذّت برد چشمهاي ایشان و نیز درآیه مبارکه 

داند چــه روشــنی چشــمی پنهــان شــده یعنــی یعنی هیچ کس نمی اَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَمِنْ قُرَّةِ 

اند و باید هــم ایــن طــور خداي تعالی پنهان کرده براي متقین به جهت پاداش آنچه که عامل آن بوده

لم بــه عــالمی گفتند پس از ایــن عــاباشد چون عالم، عالم دیگریست، چنانچه اگر در رَحِم به شما می

است میلیاردها مرتبــه از اینجــا بزرگتــر اســت،  ،جاتخواهی رفت که روشن است داراي انواع میوه

  کردي.هیچ یک اینها را درك نمی
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کنند آن محلی را که فیاض قادر مطلق براي پذیرائی از عزیزان خود آفریــده آري، آیا چه تصور می

هــاي آن انبیــاء و و مهمان جَلَّت عَظَمَتُهعوالم وجود،  آن مهمان سرائی که میزبان آن آفریدگار تمام

باشــند ائمه هدي و شهداء و موحدان و بندگان نیکوکار و ســکنه آن مالئکــه مقــربین و حوریّــات می

شود وصف کرد و آنچه که در آیات و اخبار توصیف شده براي تقریــب بــه ذهــن بــوده، چگونه می

یده که دیواري بدور آن بهشت است که خشــتی از طــال و ها چنین رسیکی از بهشتمثالً در وصف 

خشتی از نقره و خشتی از یاقوت است، این مطلب در این جا ممکن است در اذهــان بعضــی چنــدان 

کند در ذهن خود یک دیوار خشــتی را کــه ســفید و زرد و اي نداشته باشد، زیرا که تصور میجلوه

ه طال و یاقوت آن عالم و ایضاً نحــوه ترکیــب آنهــا بــه سرخ باشد، اما اگر توجه داشته باشد به اینک

تواند تصور کند آن وقت قدري به ذهــن یکدیگر غیر از این عالم است و طوري است که تا نبیند نمی

لباســهاي فــاخري در الموت را بــا شود چنانچه خود حقیر حدود پــانزده ســال قبــل ملــکنزدیک می

بود و در ذهن خــودم هســت کــه چگونــه بــود ولــی هنــوز خواب دیدم و آن لباسها با این که لباس 

انــدازه لــذت بیتوانم بگویم نگاه به او نتوانستم چگونگی آن لباسها را وصف کنم فقط همین قدر می

  بخش بود و باز عاجزم از آنکه آنچه در ذهن دارم راجع به این موضوع را به زبان آورم.

ه با توجه به سخنان گذشــته عبــارت از وجــوه پس بعضی از اوصاف که براي تقریب به ذهن رسید

  ذیل است:

بهشت هشت طبقه است، البته نه مانند عمارت هشت طبقه بلکه طوریست که ساکنین هــر یــک از   -1

  بینیم، پس آنها عبارتند از:اي را میبینند بمانند ما که ستارهها آن دیگري را میاین بهشت

      

  

  

  جنّت الخلد -2                  جّنت النّعیم                     -1
  جّنت عَْدن -4                                     جّنت القرار   -3
  جنّت الفردَوْس   - 6                جّنت المأوي                      -5
 جنّت الّنور -8            جّنت السَّالم                           -7
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  ید است.هاي بهشت از مروارسنگ ریزه -2

  اندازه زیباست.هاي گوناگون زیادي است که بیبهشت داراي کاخ -3

هــا درخــت طــوبی هاي گوناگون لذت بخشی است که از جملــه آن درختداراي درختان و میوه -4

است که اصل آن در خانه حضرت خاتم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) است و نیست خانه و قصــري در 

ن درخت در آن قصر باشد و لباس و حُلَل اهــل بهشــت از آن درخــت اي از آبهشت مگر آنکه شاخه

هــاي بهشــتی اســت و از بــراي هــر اي سبدهائی است کــه در آن ســبدها لباساست و بر هر شاخه

مؤمنی هزار هزار سبد و در هر سبد هزار هزار حُلّه است به رنگهاي مختلفه کــه هــیچ یــک از آنهــا 

  شبیه به دیگري نخواهد بود.

این شاخه داراي میوه گوناگون است و درهر شاخه کوچک صد قســم میــوه اســت کــه هــر  و ایضاً

  ها چیده شود در جاي آن روئیده شود.قدري از آن میوه

ها و نهرهاي روان از انواع مشروبات بهشتی است، بعضی از آنها بسیار معــروف داراي چشمه -5

 15دگــار مهربــان مــا در آیــه مبارکــه است، از جمله نهرهاي معروف چهار نوع نهر است کــه پرور

وصــف  ونَمُتَّقـُـمَثَلُ الْجَنَّۀِ الَّتــی وُعـِـدَ الْسوره حضرت محمد (ص) از آن خبر داده، چنانچه فرموده: 

نٍ فیها اَنْهارٌ بهشتی که وعده داده شده به پرهیزگاران. در بهشــت نهرهــائی اســت از  مِنْ ماءٍ غَیْرٍ اســِ

  آبی که متغیر نیست.

هــاي دنیــا کــه متغیــر شــود بــه نگ و طعم و بوي آن از حالت اصلی تغییر نکند بخــالف آب(یعنی ر

و نهرهائی است از شیر که متغیر نگردد طعــم آن (یعنــی  مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَ اَنْهارٌمرور زمان) 

و نهرهــائی اســت از  بینَةٍ لِلشّارِمِنْ خَمْرٍ لَذَّ وَ اَنْهارٌترش نگردد بجهت طول مدت، مثل شیرهاي دنیا) 

شراب بهشتی که مُبّرا است از سُکرْ و حمار و غیر ذلک فقط صــرف لــذّت و خوشگواریســت بــراي 
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و نهرهائیست از عسل خالص خلقتاً (یعنی ماننــد عســلهاي دنیــا  مِنْ عَسَلٍ مُصَفّیً وَ اَنْهارٌآشامندگان 

  غیره باشد.)نیست که از فضوالت زنبورها و آلوده به موم و 

یکی دیگر از نهرهاي معروف بهشت نهر کافور است که سرچشمه آن در خانه حضرت خــاتم (ص) 

شود و آیات و اخباري راجــع بــه وصــف هاي انبیاء و مؤمنین جاري میاست، و از آنجا که به خانه

  نهر کافور است که اختصاراً از ذکر آنها خودداري شد.

معروف بهشت نهر سلسبیل اســت کــه اصــل آن سرچشــمه آن در ها و نهرهاي یکی دیگر از چشمه

  جنّت عدن است و مفسّرین در وجه نامیدن این نهر به سلسبیل سخنها دارند.

یکی دیگر از نهرهاي معروف بهشت نهر زنجبیل است و نیز آیات و اخباري در توصــیف ایــن نهــر 

  رسیده و سرچشمه آن از روي عرش است.

ف بهشت نهر رحیق است. در توصیف این نهر آیه و اخبــار ایضــاً زیــاد یکی دیگر از نهرهاي معرو

  است.

یکی دیگر از نهرهاي معروف کوثر است که سرچشمه آن از زیر عرش است و در ذیل آیه شــریفه: 

سخنان بسیاري از خاندان عصــمت رســیده از جملــه اینکــه پیغمبــر خــاتم (ص)  اِنّا اَعْطَیْناكَ الْکَوُثَرْ

 ،شود از زیر عــرش خــداي تعــالیالمؤمنین که یا علی، کوثر نهري است که جاري میفرمود به امیر

هــاي آن از زبــر جَــدْ و تر از کره، سنگ ریزهتر از عسل و نرمهاي آن سفیدتر از شیر و شیرینآب

یاقوت و مرجان است، گیاهش از زعفران، خاکش از مِشک، و بنیادش از زیر عرش خداي عز وجّــل 

  است.

  ها وصف شده.هاي سلطنتی است که در آیات و اخبار بسیاري آن تختي تختدارا -6
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داراي فرشتهاي بهشتی است کــه از آنهــا پروردگــار مهربــان مــا بــه عبــارات مختلفــه در آیــات  -7

و غیره که حقیقت آنها براي ما فعــالً  اِسْتَبْرَق و سُنْدُسْ و رَفْرَف و عَبْقَريٍییر فرموده مانند: عمتعدده ت

  شاء اهللا تعالی برویم و ببینیم.یر معلوم است تا انغ

، کــه حقیقــت اینهــا نیــز ماننــد فرشــها اَبــاریق و کــأسهاي بهشتی نیز تعبیر فرموده به از ظرف -8

  باشد.می

  لباس اهل بهشت از حریرهاي بهشت است که مرصّع به انواع جواهرات بهشتی است. -9

مان و وِلدان که پسران ساده و کامــل از معرفــت و ادب خدمت گزاران بهشت از حوریات و غِل -10

  اندازه زیاد است.و حُسن و جمالند، تعدادشان بی

بهشت داربقاء و قرار است و هرگز کسی از آن جا بیرون نرود و نمیرد و خود درك این معنــا  -11

  بس لذت بخش است.

  ت بخش است مافوق تصّور.تمام اشیاء بهشتی داراي فهم و شعورند و این خود آنقدر لذّ -12

در بهشت آفات و امراض و خستگی و درد و رنج و همُّ و غمّ و انــدوه و پیــري و امثــال ذلــک  -13

  نیازي و ثروت و قدرت و شوکت و جالل است.دارِ بی ،نباشد بلکه

در بهشت سرما و گرما و تاریکی یا نور زننده وجود ندارد، روشنی اهل بهشــت از نــور خــود  -14

  باشد.هشت خصوصاً از نور حضرت محمد (ص) و آلش (ص) میاهل ب

در بهشت حقد و حسد و کینه و دشمنی و اذیت و آزار ابداً وجود ندارد. بجــاي آن دوســتی و  -15

  باشد.محبت و رضاء و خشنودي از یکدیگر می

  باشند.تمام مؤمنین از حیث اندام و جوانی و وجاهت و امثال ذلک به بهترین وجه می -16

اند، مانند فضوالت غذا و چرك و امثال ذلــک و دفــع غــذاهاي ا از کثافات دنیویّهاهل بهشت مبّر -17

  آید.ایشان، به این طریق است که عرقی خوشبوتر از مشک از بدن آنها بیرون می
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هاي در بهشت مرغان بسیار زیبایی بطور فراوان و به انواع مختلفه وجود دارنــد کــه بــه نغمــه -18

  خوانند.میخوش بسیار 

در بهشت انواع درختهائی است که از جمله آنها درختی اســت کــه چــون بــاد، بــر آنهــا بــوزد،  -19

هاي خوشی از آنها بشنوند که هرگز نشنیده باشند و این براي کسانی است کــه از تــرس چنان نغمه

  اند.هاي حرام خودداري کردهخداي تعالی از نغمه

  دائمی است، مثل دنیا نیست که در فصلی باشد دون فصلی.در بهشت تمام خوراکیها  -20

اش را در بهشت انواع خوراکیهــا و آشــامیدنیها بقــدري زیــاد اســت کــه خــداي تعــالی شــماره -21

  داند و همه وقت، همه نوعش براي همه آماده است.می

و بــه  در بهشت انواع مرکوبات دلربا و لــذّت بخشــی اســت کــه نظیــر آن در دنیــا دیــده نشــده -22

شود تا سوار آن شــده تصور نیاید، خصوص براي بعضی مرکبهاي پیشاپیش در محشر آورده می

  وارد بهشت شوند.

مافوق تصور بشر است و براي هر مؤمنی بــه تعــداد  ،زنها و حوریات بهشت از نهایت زیبائی -23

که آلوده بــه کثافــات  بسیار زیادي از آن حوریات است که یکی از دیگري زیباتر، نه مانند زنان دنیا

باشند، در عین آن زیبایی نهایت درجه محبت و دوستی بصاحبان خود دارند، بس مــؤدّب و خــوش 

صوت و خوش گفتار و نیک کردارند، اخبار و آیات وارده درباره زوجات بهشــت بــس شــگفت آور 

  است، رجوع به کتب احادیث و تفاسیر کرده مطالعه فرمائید.

دربهشت تاج و تخت و ملــک ســلطنتی اســت نــه ماننــد تــاج و تخــت و  نمنیبراي هر یک از مؤ -24

کنــد و بــراي بلکه در تمام ملک خود به اراده تصّرف می سلطنت دنیا که آلوده به غم و غصّه باشد،

لک و مملکت آبــاد شــده ترین مؤمنین در اول ورود به بهشت زیادتر از تمام روي کره زمین مِپست

  نیائی و بعداً هم رو به تزاید است.آن هم آباد بهشتی نه د
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لــک و ثــروت و خــدمتگزار ترین اهل بهشت در اول ورود به آن آنقدر از مال و مِاز براي پست -25

باشد که اگر تمام اهل بهشت را بخواهد دعوت کند، وسیله پذیرایی در یکی از منازل او خواهد بــود 

  و احتیاج به منزل دیگر ندارد.

هشت تکریم آفریدگار عالمیان است، بنده مؤمن خود را، و راستی قلــم از تحریــر یکی از لذّات ب -26

  و بیان از تقریر آن عاجز است.

  زیارت اهل بهشت است، انبیاء عظام و اوصیاء گرام و اولیاء خداي تعالی را. -27

  همجوار بودن با نیکان خود بس لذّت آور است. -28

هــاي انبیــاء و بهشت است یکــدیگر را، خصوصــاً میهمانیبه میهمانی رفتن و دعوت کردن اهل  -29

  اولیاء و پیغمبر خاتم (ص) و اوصیاء کرام او (ص).

  تمام نعم اهل بهشت از مادي و معنوي رو به تزاید است. -30

این بود مختصري از لذایذ بهشت، ولی حتماً آیــات و اخبــار مربوطــه را مطالعــه فرمائیــد تــا خــوب 

  .  ر بخود ستم کرده کسی که سرمایه عمر خود را به باطل گذرانیدهدرك کنید که راستی چقد

  ش         گوي خیري که توانی بِبَر از میدانشعزیز است غنیمت دانَ ،صاحبا عمر

  گذاشتند به هدر برود.ولذا بزرگان یک ساعت از عمر خود را نمی

  چند مطلب مختصر راجع به دوزخ:

و آیات و اخبار بسیاري داللت بر این مطلــب دارد، از آن  آنکه هم اکنون مخلوق و موجود است -1

آماده و مهیا ساخته اســت  لَهُمْ جَهَنَّمَ اَعَدَّرکه ششم سوره فتح فرموده: جمله خداي عادل در آیه مبا

  خداي تعالی براي منافقان جهنّم را.

  زمین است. شود خارج از اینآنکه این جهّنم موجود آنچه از آیات و اخبار استفاده می -2
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هاي جسمانی اســت و هــم روحــانی و هــر آن دلیلــی کــه در جســمانیت آنکه در جهنم هم عذاب -3

  بهشت گفته شد اینجا نیز مطلوب است.

اد آیات قرآن کــریم و اخبــار خانــدان عصــمت (ص) فمختصر فهرستی از اوصاف دوزخ که از م

  آید.بدست می

راي کسی میسور نیســت. همچنانکــه درك حقیقــت درك حقیقت معناي عذاب دوزخ در این دنیا ب -1

هایی کــه حقیقــت را بــه ذهــن نزدیــک کنــد، آري چگونــه لذّت بهشت میسور نبود مگر بطــور نمونــه

ب الهــی برخاســته اســت، خــوب دقّــت قیقت آن عذابی را که از سخط و غّضــشود تصوّر کرد حمی

اف گــویی کنــد، کــراراً در کــالم فرمائید خدائیکه اصدق الصّادقین است اصــالً داعــی نــدارد کــه گــز

عالمیان بفرمایــد بــد جــایی اســت آنجائی را که خداوند » بد جائی است دوزخ«مجیدش فرموده که 

تأکیدات بسیار بفرماید که اگر بخواهیم تأکیدات را به زبان عوامانه مثــال بــزنیم مثــل ایــن  اآن هم ب

گــویم مطلــب از ایــن اً میدارد، جــدّگویم چکش خور ناست که شما به کسی بگویی این مطلب که می

گوینــد گویم و ایــن ســخنان را کــراراً بگــوئی، ایــن را میقرار است واهللا و باهللاِ جز این نیست که می

آیه راجــع بــه دوزخ و عــذاب آن داریــم، اخبــار کــه الــی  330تأکید زیاد، در قرآن، کریم متجاوز از 

حتی آنها که ســواد عربــی ندارنــد  329الی ص 322ماشاء اهللا، رجوع کنید به جلد هشت بحار از ص

آیات را از بحار اخذ کرده و به تفاسیر فارسی رجوع کنند، بطور حتم مطالعه فرمائیــد و ببینیــد کــه 

آفریدگار ما چقدر تأکید کرده که ما راه دوزخ را اختیار نکنیم و بخود ســتم روا مــداریم و بالجملــه 

  و بقدري بد است مافوق تصور بشر.» ستبدجائی«یکی از اوصاف دوزخ این است که 

شود مانند کوهی و گوشت و پوست بدن ایشان هرگاه پختــه و هایشان بزرگ میاهل دوزخ بدن -2

  روید تاعذاب آنها منقطع نگردد.سوخته شود از نو گوشت می



 

 81 القرآنمیقات - مؤسسه فرهنگی آموزش قرآن و تجوید  

  اعتقادت / مبحث معاد جزوه

کننــد و هفــت طبقــه اســت، بعضــی فــوق اي را وارد میدوزخ هفت درب دارد که از هر کدام عده -3

ترین طبقه آن جهــنّم اســت، طبقــه باشد، پائینعضی، نه مانند بهشت که طبقات آن در عرض هم میب

عیر، طبقــه حجو طبقه چهارم سَقَر و طبقه پنجم  حُطَمَۀدوم لظی است طبقه سوم  یم، طبقه ششــم ســَ

ار ها و صحراها و جایگاههاي مختلــف بــراي عــذاب بســی. از براي هر طبقه کوهها و درههاوِبۀهفتم 

االکــرمین است. باالترین طبقه آن محل گناهکاران از اهل توحید است کــه بــه شــفاعت، و کَــرَم اکرم

ترین طبقــه آن محــل منــافقین اســت و جــانوران و گزنــدگان وحشــتناك در یابند. و پــائیننجات می

ر طبقات دوزخ فراوان است، آیات و روایات بسیاري راجع به چگونگی جایگاههاي مختلفــه عــذاب د

  دوزخ رسیده، حتماً مطالعه فرمائید.

انــدازه باشند مافوق تصور و مأمورین عذاب هــم بیخود اهل دوزخ بقدري بدمنظر و زشت می -4

  بد هستند.

شود آن را روي درجــه تعیــین حرارت در دوزخ بقدري زیاد است که براي فهماندن به بشر نمی -5

ه اگر یک حلقه از زنجیرهایی کــه در گــردن اهــل کرد، اما در روایات خاندان عصمت چنین رسیده ک

سوزد، حال ببین براي حــرارت دوزخ دوزخ خواهد بود، به دنیا بیاورند، تمام دنیا از حرارت آن می

  توانید تصور کنید؟ي میاآیا درجه

عفونت خوراکیها و آشامیدنیها بلکه لباسهاي اهل عذاب یــا دوزخ بقــدري زیــاد اســت کــه بــراي  -6

اند که اگر یک قطعه از لباس اهل جهنم را به آسمان دنیــا به بشر سُفراي حق چنین فرمودهفهماندن 

  ماند.بیاویزند از عفونت آن ذي روحی در دنیا زنده نمی

اي است که تاریک است و نوري در آنجا وجود ندارد، باد به تن اهل آن خانه هرگــز دوزخ خانه -7

ه شــفایی نیســت، از بــراي دردهــاي اهــل آن خانــه هرگــز وزد، از براي مریضهاي اهل آن خانــنمی

اي اســت کــه رحــم در آنجــا دوایی نیست، از براي جراحات اهل آن خانه هرگز مرهمی نیست. خانه
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هاي اهل آن خانه کســی ترتیــب رسد، به نالهوجود ندارد، دعاهاي اهل آن خانه هرگز به اجابت نمی

  قند.نشینان آنها بدترین خالیدهد. هماثر نمی

آبهاي آن بدتر از آهن ذوب شده است، خوراکیهاي آن از نهایت تلخی و زهرآلــودگی و ســوزندگی 

  عفونت مافوق تصور بشر است.و 

اند که از عذاب اهل جهنم لذّت برند، همانند لــذتهایی کــه اهــل مأمورین عذاب طوري آفریده شده -8

  بجاي آورند آنچه که مأمورند. بهشت از نعمتهاي آن برند، و هرگز نافرمانی حق نکنند و

کنید؟ در جــواب گوینــد: اَرْحَــمُ هر گاه اهل آتش به مأمورین گویند آخر شما چرا به ما رحم نمی -9

  الراحمین به شما رحم نکرده از ما چه توقّع دارید؟

احمین بدورند و خود آفریدگار عادل و مالئکه و دیگران ســرزنش الرّاهل آتش از رحمت ارحم -10

ها بــراي ها و پشــیمانیند آنها را، سرزنش سختی، و مسخره کنند اهل بهشت ایشان را و حسرتکن

  ایشان بسیار است.

شود. بر شما باد مطالعه آیات و اخبار مربوطــه آنچه گفته شد فهرستی از فهرست هم نمی تبصره:

ه شــده باشــد بــاز و نیکو توجه فرمائید آن کدام عاقل است کــه اعتقــاد بــه تمــام آنچــه تــاکنون گفتــ

شود با توجه به همه این امور غفلــت کنــد بــا عقیــده جــازم بــه امــور معصیت کند، اصالً چگونه می

  گذشته، اصالً غفلت معنی ندارد.

اي نرســیده کــه او را بــاز دارد از آنچــه کــه سخن کوتاه کنم هر کس که پایه عقایدش به آن مرتبــه

ســی کــه پایــه عقایــدش نرســیده اســت بــه آن موجب سخط و غضب آفریدگار عادل است و نیــز ک

اي که او را وا دارد به آنچه که خشنودي پروردگار مهربان در آن باشــد بــر چنــین کســی از مرتبه

تر، ، از ازدواجــش واجــبترتر، از لباســش واجــبتر، از نــانش واجــبتر، از روزه واجبنماز واجب
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ی، تر، تحصیل عقائد حقه است بوخالصه از هر واجبی واجب جوه شرعی و عقلی و وجدانی و حســّ

  کنم؟آیا توجه دارید چه عرض می

تر اســت، حــال اگــر کســی گوید تحصیل عقائد حقه از هر چیــز واجــبیعنی به چنین کسی شرع می

متشرع نیست، عقل هم ندارد، وجدان هم ندارد، حس کنجکاوي و حس خودخواهی هم نــدارد، بــا او 

اي قلم تو شــاهد بــاش گفــتم، اي کاغــذ تــو شــاهد  ،چنین کسیسخنی نیست اگر فرضاً یافت بشود 

اهللا تو شاهد باش گفــتم، اي پروردگــار بقیۀ باش گفتم، اي مالئکه شما شاهد باشید گفتم، آقاجان، اي 

    مهربانم تو شاهد باش گفتم.

   لَسَمیعٌ عَلیمٌ.             نَۀٍ وَ اِنَّ اهللاَبَیِّنَۀٍ وَ یَحْیی مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّلِیَهْلِکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ 

  )42(سوره انفال آیه مبارکه 

  کانــم کونُ مـالــع دهــزب وي            کانــام رهــــدای رکزــم اي

  یـــالهوت رــمظاه دـورشیــخ            یـــناسوت جواهر اهـش وــت

  یــــرِعَدَنزدُ زَفــخَ به انعـــق            ــــیدانـب ربیتـبت یـــک اــت

  یـــخودمان طبیعت اهــــچ در            یــــجسمان زعالئق یـــک تا

  چاه از درآي مصر یوسف اي                براه چشم تو زبهر مُلک صد

  شوي شهود سریر دــخورشی             شوي وجود مصر یـــوال تا

  نَفَسی هم باکه و دل بسته بِکه              کسی چه ببین آي بخود یکدّم

  بريــخ دل المـزع پرسیـــم              سري بردار گران خواب زین

  درديیـــــب هــچ وـــت اَهللا اَهللا             زردي رُخ نه روان کــاشیـن

  وـــبگ و رداــب دُعاــب یــدست               جو خالصی گران خواب زین

  تو یـــرحیم به ذاتُ اتــبصف              تو یــریمــکـب اربــی اربــی
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  را اصیــمع بحر رقهـــغ وین              را اصیــع جرمــمُ بنده کین

  یـــشیطان اوســوس دــقی وز             انیـــنفس سـج واـــه بند از

  نــک خاصش کرامت اهل وز              کن الصشــخ و بنما یـــلطف

ر و مقصّر بوده و براي خود موجبــات عــذاب را فــراهم آورده، آیــا اگر کسی در گذشته گناهکا

  براي چنین کسی راه نجاتی هست؟

اش دري بسوي خودش بربنــدگان عاصــیش گشــوده و البته پروردگار مهربان ما از شدّت مهربانی

  آن را توبه نام نهاده.

   توبه چیست؟

  باشد:سم میتوبه به معناي بازگشت بسوي خداوند عزیز است و آن بر سر ق

  است. صی که گفتگوي ما درباره همین قسمو آن عبارتست از بازگشتن از معا توبه عام: -1

و آن عبارتست از بازگشتن از ترك اولی (اگر دوکار باشد که یکــی خــوب اســت و  توبه خاص: -2

  دیگري خوبتر و کسی خوب را انجام دهد و ترك خوبتر کند، گویند ترك اولی کرده).

  مخصوص است به حضرات معصومین از انبیاء غیر از چهارده معصوم خودمان. این توبه

و آن عبارتست از بازگشتن از توجه غیر خداي تعالی بسوي توجــه خــداي  الخاص:توبه خاص -3

  و این توبه مخصوص چهارده معصوم خودماست. تعالی

اي انبیــاء و اوصــیاء کــه هــشود در قرآن کریم یا روایــات و ادعیــه و مناجاتپس آنچه که دیده می

ام کــه ایــن کنند از این قبیل است، و بنده برخورد با بســیاري از اشــخاص کــردهاستغفار و توبه می

گویند مگر ترك اولی یا قطع توجه از حق تعالی گناه اســت؟ توانند هضم کنند و باز میمطلب را نمی

کنــد، عالی هم که تکلیف ماالیُطاق نمیتوجه اینها از خداي تعالی قطع نشود و حق تشود زیرا که نمی

البته اگر جز این بود که این اشکال باید براي اینها فعالً حل شود، جــواب ایشــان ایــن بــود کــه شــما 
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باید فعالً یک قدري مراتب ایمان را طی کنید تا به درك حقیقت این معنی برسید، آري مــن کــه غــرق 

م که کسیکه کــارش جــز عبــادت نبــوده و آن هــم توانم درك این معنی کنمعاصی هستم چگونه  می

ها دارد، لــذا و نالــهریــزد دانــد و اشــک میعبادتی مافوق همه عبادات چگونــه خــود را گناهکــار می

اند، دهند اینها براي تعلیم ما بوده والّا آنها کــه گنــاهی نداشــتهبعضی اشتباه بزرگی کرده جواب می

دادند ولــی از مســلمیّات هائی را به اشخاصی تعلیم میالبته در این شکی نیست که آن حضرات دعا

است که تمام مناجاتها و دعاهائیکه از ایشان رسیده براي تعلیم نبــوده بلکــه ایــن جــواب بــه عقیــده 

هاي جانســوز آن شــود کــه گریــه و نالــهبنده توهین به آن ذوات مقدّسه است زیرا معنایش این می

چه کنم بنابر اختصــار  نَعُوذُ بِاهللاِ مِنْ هذَا الْاِعْتِقادی نداشته، حضرات، تصنّعی و ساختگی بوده، حقیقت

  گردد.است، با این حال جواب این مطلب از دو مثال ذیل روشن می

رود و دو مَــن چغنــدر بــراي ن ســلطانی مــیدفرض کنید به مناسبتی رعیتی از دهی به دی مثال یک:

مقام شامخ سلطان هم داشته باشد، با اینکــه ایــن برد با فرض اینکه این رعیت معرفت به سلطان می

داند سلطان حتی این مقدار را هم از او توقــع نداشــته امــا در رعیت وُسعش بیش از این نبوده و می

اندازه شرمنده سلطان است و اصالً آوردن ایــن هدیــه را بــه دربــار ســلطان عین حال این رعیت بی

، امــا کنــده تصنّعاً با کمال شرمندگی از سلطان عذرخواهی میاختیار، طبعاً نداند و لذا بیتوهین می

  کنم که، آقا هدیه بردن دیگر عذرخواهی ندارد.من که معرفت بحق مقام سلطان ندارم تعجب می

اگر تصادفی شود فرضاً، سلطان مملکتی با عظمــت و شــوکت وارد برخانــه شــما شــده و  مثال دو:

وشش خود را بکنید در پذیرائی باز با توجــه بــه اینکــه ســلطان میهمان شما باشد وَلَوْ شما نهایت ک

اختیــار همین مقدار را هم از شما توقع ندارد، لکن درعین حال طبعاً نه تصنّعاً شرمنده هســتی و بی

اي ایــن عمــل را تــوهین بــه کنی و از اینکه سلطان را مــثالً بــر روي حصــیر نشــاندهعذرخواهی می

  بیش از این نبوده.ورِ تو دانی با اینکه مقدسلطان می
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هائی بود براي نزدیک کردن مطلب به ذهن لکن هیهات، کجا قابل مقایسه اســت عزیــز مــن اینها مثال

آن معرفتی که آن ذوات مقدسه به عظمت و رفعت آفریدگار تمــام عــوالم وجــود دارنــد ایــن اعمــال 

ر از اول شــخص عــالم وجــود داند حدیث مشهوخود را بالنسّبه  بحق عبادات ذوالجاللی تقصیر می

  اي که فرمود:حضرت ختمی مرتبت (ص) را مگر نشنیده

  آري:  ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِکَ

  عبادان از گناه توبه کنند                عارفان از عبادت استغفار

  بالجمله برگردیم به مطلب یعنی توبه عام.

  چیست؟حقیقی که سبب نجات آدمی از عذاب دوزخ است  ،توبه

توبه حقیقی عبارتست از پشیمان شدن از مخالفت اوامــر و نــواهی حضــرت حــق جّلَّــت عَظَمَتُــه بــه 

هــاي بهشــتی و ایــن مطلــب جهت بدي این عمل نه از ترس جهنم و نه از خوف از دست دادن نعمت

  بسیار دقت الزم دارد.

خواهــد انجــام اي را میمعناي پشیمانی را خوب باید درك کرد فرض کنیــد کســی یــک معاملــه اوالً:

کنند کــه ایــن معاملــه اش به او کراراً گوشزد میدهد، صدها نفر از نزدیکان و دوستان دانا و فهمیده

ات از شــوي ســرمایهرا مبادا انجام دهی، این ضررش قطعی است استفاده نخواهی کرد، بیچاره می

را و تواند جبران خســارت تــنمی رسد که هیچکسافتی، کار به جائی میرود، به زندان میدست می

بکند، این شخص با توجه به اینها برود و این معامله را انجام دهد فرضاً یک میلیــون تومــان ضــرر 

هایش به اجرا برود، بیچاره شود، در این حال در باطن چنین شخصی یــک حالــت کند، چک و سفته

اش که چرا این کار را کردم کــه شود از نشنیدن سخنان دوستانش و عمل گذشتهناراحتی ایجاد می

خــودش را  ،گوینــد خــودشکنند این حالــت نــاراحتی بــاطنی را بــه اینکــه میدر عرف عام تعبیر می
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ن را داشــته باشــید، و خورد، خوب دقت کنید مقصود از پشیمانی در توبه چنین حالتی اســت، ایــمی

  در مثال ذیل فرماید: ملباز دقت کا

آیــد شــود، میدهد و بعــد پشــیمان مــیرباره فرد دیگري انجام مییک شخصی فرضاً یک جنایتی د

کنــد، ایــن عمــل پشــیمانی و خدمت آن شخص اظهار پشیمانی از عمل خــود نمــوده عــذرخواهی می

  عذرخواهی سه قسمت متصَّور است:

کنــد، مثــل اینکــه اینکه شخص جنایتکار از ترس اصابت ضرري پشیمان شده و عــذرخواهی می -1

کنــد طرفش مثالً رئیس ستاد ارتش است، تا متوجه این امر شد، در ذهن او خلجــان میمتوّجه شده 

شــود، آمــده پشــیمان شــده و که اي داد، چه پرونده مهمّی براي من درست خواهد شد، نارحــت می

  کند.عذرخواهی می

ه و بخشــد. زیــرا اگــر از تــرس پرونــددر اینجا هیچ عاقلی به جهت این پشیمانی ایــن جنایــت را نمی

  کرد.تر هم میمجازات نبود، پشیمان نبود از عمل خود، بلکه اگر قدرت داشت جنایت خود را چرب

کنــد، مثــل اینکــه اینکه این شخص جنایتکار از ترس فوت منفعتی پشیمان شده و عذرخواهی می -2

ده ایــن بعد از جنایت متوجه شده به اینکه مثالً طرفش رئیس کارگزینی فالن اداره اســت کــه بنــا بــو

کند که اي داد با وجود این عمل کــه شخص را به کار مهمی بگمارد، یک مرتبه در ذهنش خلجان می

درباره من نخواهد کرد، پشیمان شــده و آمــده عــذرخواهی کنــد، در  را دیگر این لطفاز من سرزد 

ت منفعــت بخشد، زیرا که اگر از تــرس فــواینجا هم هیچ عاقلی بجهت این پشیمانی جنایت او را نمی

تــر هــم نبود این شخص پشیمان نبود از عمل خود، بلکه اگــر قــدرت داشــت جنایــت خــود را چــرب

  کرد.می

شود که اصالً خود این عمل قبــیح بــوده، مــثالً اگــر خــداي اینکه این شخص جنایتکار متوجه می -3

مــن کــردم، شود که اي داد چه عمل بــدي ناخواسته بطرف، فحش داده یا سیلی زده، بعد متوجه می
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خورد، حال آمده خودش را می ،است از عمل و خودشچرا فحش دادم، چرا زدم، در باطن ناراحت 

گوید: اي آقا، من نفهمیــدم، بــد کــردم، اعتــراف طلبد، میخدمت طرف با زبان عذرخواهی پوزش می

کنم ل خواهش میقلباً هم بِوَاهللا سخت ناراحتم از این عمل زشتی که از من سرزده، حاکنم زباناً، می

ام مجــازات شــوم چــون خــودم را واقعــاً که مرا ببخشید، و حاضرم به جاي این جنایتی کــه کــرده

دانم، یــا اگــر خســارتی بــه طــرف وارد آورده باشــد بگویــد جبــران مُجرم و سزاوار مجــازات مــی

ه کــنم تــا دانســتم چــداند از این عمل قلباً نــارحتم، اي کــاش میکنم، من خدا میخسارت شما را می

  شما از صمیم قلب از این عاصی خشنود شده و از تقصیرم در گذرید.

گــذرد. البتــه در صــورتیکه ســخنانش شــود و از تقصــیراتش میدراینجا هر عاقلی از او راضی می

واقعیت داشته باشد، مثالً اگر طرف به او گفت من از تــو راضــی هســتم امــا مشــروط بــه اینکــه آن 

ردي و به شیشه فــالن کاســب اصــابت کــرد و خــرد شــد، خســارت او را سنگی که براي من پرت ک

  و فوري عمل کند و امثال ذلک. بدهی، بگوید به چشم

پس در توبه اوالً پشیمانی شرط است که باید پشیمان شود و اگر پشیمان شد تازه بایــد دیــد کــدام 

  یک از این سه حالت را دارد.

رد، مخالفت آفریدگار تمام عوامل وجــود را کــرده، حــال اي که جرأت مخالفت یک پاسبان را ندابنده

بــرد، پشــیمان شــده میشنیده که خداي تعالی جهنّمی دارد، به جهــت ایــن مخالفــت او را بــه جهــنم 

کند، یعنی فرضاً اگرجهنمی وجود نداشت این شخص هیچ پشیمان نبــود از مخالفــت عذرخواهی می

داد، و یــا مــثالً متوجــه شــده کــه آفریــدگار مه مــیالعزّت و همچنان به مخالفت خود اداحضرت رب

بهشتی دارد و این شخص چون مخالفــت کــرده، محــروم از نعمتهــاي بهشــتی خواهــد بــود، جهان 

کند یعنی اگر فرضاً بهشتی در کار نبود ایــن شــخص از مخالفــت ناراحت شده، آمده عذرخواهی می

  .پروائی نداشت و پشیمان نبود جَلَّت عَظِمَتُهحضرت حق 
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اما یک وقت بنده عاصی به خود آمده، از خواب غفلت بیدار گشته، متوجه شده کــه اي داد، مــن چــه 

جنایت بزرگــی را مرتکــب شــدم، مخالفــت اوامــر و نــواهی آفریــدگار خــود نمــودم، چشــمی را کــه 

آفریدگار من به من مرحمت فرموده بود تا از آن استفاده کنم چرا مــن بــا آن چشــم بجاهــائی نگــاه 

کردم حــال کــه چنــین نعمتــی بــر مــن ارزانــی داد چه میکه او راضی نبود، اگر به گوش نمی کردم

ترتیب یــک یــک  بدینهایی را شنیدم که او راضی نبود، و گوش سخنها و نغمهداشت چرا من با این 

اي کــه بجــا آورده، آورد و ناراحــت اســت ازاعمــال گذشــتهنعم نامتناهی منعم حقیقی را بخاطر می

چرا چنین کردم؟ چرا فالن راه را رفتم؟ چرا فــالن غــذا را خــوردم؟ گوید در باطن خود می پیوسته

که چــرا خورد خودش را می ،چرا فالن جنایت را مرتکب شدم؟ در باطن خود ناراحت است، خودش

و اگــر واقعــاً خــود را مقصــر دانســت طبعــاً زبــان طــوري دانــد، بد کردم، واقعاً خود را مقصــر می

کنــد، دســتش چشمش طــوري عــذرخواهی میکند، کند، قلبش طوري عذرخواهی میمیعذرخواهی 

کنــد و هــر چــه متوجــه اش طــوري عــذرخواهی میکند، اصالً هیکــل و قیافــهطوري عذرخواهی می

شــود، خالصــه متوجــه گردد ناراحتیش زیادتر میهاي پروردگار مهربانش میبدیهاي خود و نیکی

ن توجه هم درجاتی دارد که تا چه حد متوجه اســت، بالجملــه چنــین شده که بد کرده، حال خود همی

اش امــور ذیــل گویند حال توبه آن وقت اگر این حالت واقعاً براي کسی دست دهد الزمهحالی را می

  است:

 تصمیم قطعی به اینکه در آینده دیگر بد نکند، چه اگر چنین تصمیمی نداشته باشــد مســلم اســت -1

  ده.که واقعاً پشیمان نش

جبران مافات در حَقُّ اهللا. مثل اینکه اگر نمازي از او فــوت شــده قضــایش را بجــا آورد، یــا اگــر  -2

روزه اي فوت شده قضایش را بگیرد و مانند اینها. زیرا اگر این کار را نکنــد کاشــف اســت از اینکــه 

  واقعاً آن حالت برایش دست نداده.
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ده، یــا بــه عنــاوین ی را کرده، یا تهمتی بــه کســی زکس جبران حقوق مردم، مثل اینکه اگر غیبت -3

دیگري کسی را از خود رنجانده رضایت او را بدست آورد به هر طوري که میسر است، مثل اینکــه 

اگر مرده باشد براي او خیراتی یا طلب آمرزش کند، یا اگر زنده باشــد دربــاره او نیکــی کنــد یــا بــه 

ود، یا اگر ستمی به او کرده که موجب دیه اســت نحو دیگري، خالصه رضایت طرف باید حاصل ش

اش را به او یا به وارثش بپردازد یــا اگــر موجــب قصــاص اســت، خــود را در معرفــی قصــاص دیه

یا اگر کسی را گمراه کرده هدایت و ارشادش کند، دیگر در مــوارد مختلفــه بســتگی بــه حاضر کند، 

یا رضایت طرف حاصل شود. بالجمله اصــل ناس باید جبران شود قوانین فقهی دارد، اما در حقوق 

اش درســت توبه همان حالت پشیمانی واقعی است و اگر آن بواقع درست شــد، خــواه نــاخواه بقیــه

اند بســیار مشــکل شود. البته بدست آمدن چنین حالتی براي کسانی کــه غــرق در معاصــی شــدهمی

  ».توبه استترك گناه آسان تر از «  اند:، لذا بعضی از بزرگان فرمودهاست

  آیا راهی براي بدست آوردن این حالت هست؟

شــود چنــین حــالتی بــراي او ایمان شخص تا درست نباشد نمی براي کسانی که بخواهند البته، اوالً

بدست آید، پس در درجه اول ایمان شرط است، ایمان هم تحصیلی است یعنی خــداي تعــالی ایمــان 

و معناي ایمان در سابق ذکر شد. پس از ایمان اگــر غفلتــی  را در ما نیافریده بلکه باید تحصیل کنیم

او را نگرفته باشد که غیرممکن است معصیت کند اما اگر غفلت او را فرا گرفت راهش این اســت کــه 

هاي پررودگار مهربانش را یک یــک بخــاطر د و فکري براي روز بیچارگیش کند، نیکینساعتی بنشی

هــا، ند بــه آن نیکیکه تشکر کند و پروردگار مهربان خود را تمجید هایی که به او کردآورد. از انعام

ها و لساناً اقرار و اعتــراف کنــد هاي خود را به خاطر آورد و عذرخواهی کند از آن بديسپس بدي

کــه بــد کــرده و قلبــاً هــم معتقــد باشــد بــه تقصــیر خــود از اکــرم االکــرمین طلــب گذشــت کنــد، از 
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بــه بیچــارگیش تــرحّم ا بخواهد، از ارحم الراحمین خواهش کند که نش راخیرالغافرین آمرزش گناه

  فرماید و عرضه بدارد به پروردگار مهربان خود که معبودا!

کثرت گناهان قلب مرا کدر کرده اما تو قادري به دستگیري من و آگاهی از بیچــارگی مــن و دانــائی 

  ي گذشته مرا جبران نماید؟بر اینکه من جز تو پناهی ندارم، کیست جز تو که بتواند ضررها

ین فرمایــد م را ملّــاچه شود که اجوداالجودین برمن بیچاره منّت نهد، آقایی فرماید، ایــن قلــب قَســی

  و... 

خالصه اگر کسی واقعاً خودش را مقصّر دانست و خواست عذرخواهی کند، دیگــر الزم نیســت بــه 

  داند که چه بگوید.او درس بدهند که چه بگو خود طبعاً می

اي واقعاً با چنــین حــالتی بــا پروردگــار مهربــان خــود ســخن بگویــد البتــه از او راضــی وقتی بنده

اش البتــه چــاره بیچــارگی ،آمــرزد خیرالغــافرین اســتالبته گناهانش می ،الرّضاستشود، سریعمی

در حــق او آقــائی است، البتــه  و غَفور عَفُوٌّبخشد البته او را می ،است مُجیبَ دَعْوَةِ المضطرّینفرماید: 

  است. اجودُاالجودین، فرمایدمی

دارد، دنیــا اي چون چنین شد تمام دردهاي خود را به پروردگار مهربان خود عرضه میسپس بنده

خواهد، موفقیت بعمل کردن بقیــه شــرایط توبــه هــم خواهد، عُقبی بخواهد از او میبخواهد از او می

  خواهد.بخواهد از او می

توانیــد بــا دارد، هر وقت بخواهید میاش را دوست میما، مافوق تصور بشر بنده پروردگار مهربان

باشــد، او از رگ او تماس بگیرید، حاجب و دربان ندارد، دوري از خداوند عزیز از جهت خود ما می

  گردن به ما نزدیکتر است.

  تر که من از وي دورمدوست نزدیکتر از من به من است           وین عجیب

  ورمــن مهجــن و مـنار مــکنم با که توان گفت که دوست           در کچه 
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اســت. عزیــزان مــن شــما  فعالُ لِما یُریدتواند به داد ما برسد، فقط آن کس که در تمام گرفتاریها می

یگانه پرست باشید، بیگانه پرست نباشید، رضایت دیگــران را بــه رضــایت آفریــدگار خــود تــرجیح 

اگر هزارها جان فدا کنیــد  ،یل رضایت پروردگار مهربان خود بذات مقدسّش قسمندهید. براي تحص

ارزش دارد، اگر درك نمودي این مطلب را پس مگو ترك معاصی و اِتْیان واجبات چقــدر بــراي تــو 

تر است؟ شاید کسی خیــال کنــد ســخن بطــول انجامیــد امــا نــه سخت است؟ از جان دادن هم سخت

پایــان ســخن گفتــه اي از دریــاي بیدر این مقوله ســخن گفتــه شــود قطــره وَاهللا، اگر تا صبح قیامت

اش اصــالً قابــل در خاتمه بیاموزم به عزیزان خودم عملی را که زحمتش در مقابــل اســتفاده .نشده

  مقایسه نیست، پس دقت کامل در عرایض ذیل بفرمائید.

نسی، محیط فاسد و غیره) در مــا چه کنیم که هیچ یک از عوامل فساد (نفس امّاره، شیاطین جنّی و ا

  اثر نکند؟

الــی  18چــاپ شــده از ص» هــاي عــالج آنبزرگترین درد اجتماع و راه« نام (در جزوه کوچکی که ب

  ال فوق داده شده، حتماً در جزوه خود درج فرمائید که بسیار ارزنده است.)ؤس 23ص

بدست آوردن یــک کــار  کشید، برايشما براي بدست آوردن یک سواد فارسی چند سال زحمت می

بریــد، هــا میکشــید، رنجســال زحمــت می 30ســال  20که امورات روزمره شــما را بگذرانــد مــدت 

رویــد تــازه بعــداً کــه ایــن کــار را بدســت کنید، مسافرتها میکشید، پولها مصرف میخوابیها میبی

  اي براي شما ندارد.ید، هیچ فایدهآوردید اگر زحمت نکشید و وقت مصرف نکن

کنون براي بدست آوردن سعادت دو جهان و تحصیل خشــنودي پروردگــار مهربــان و میلیاردهــا ا

  فوائد دنیوي و اخروي دیگر چقدر حاضرید زحمت بکشید؟
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اش هــم از آن آموزم، مزدش این اســت کــه بکــار بندیــد و نتیجــهیک راه بسیار آسان دارد بنده می

دهــد بــه شــما بــدهم این آموختن به بنــده می خودتان باشد، حتی حاضرم اجریکه خداي کریم براي

  مشروط به اینکه حتماً آن را بکار بندید.

اي که ما را از کلیه عوامل فساد (نفس امّاره، شیاطین جنّی و انسی، محیط فاسد آن حربه

  دارد.غرق در یاد و آفریدگار جهان بودن است:و غیر اینها) باز می

م. گویند شخصی برهنه که تنش آلوده به شــیره بــود براي توضیح مطلب مثال محسوسی عرض کن

چوبی در دست داشت. آن را به سوراخ زنبورها فرو برد. زنبورها بر سرش ریختند، او پا به فــرار 

گذاشت، زنبورها تعقیبش کردند تا اینکه بر حوض آبی رسید خود را میان آب فــرو بــرد. زنبورهــا 

زدنــد. خالصــه آورد فوراً هر کدام نیشی میبیرون می بر باالي آب مراقب بودند تا سرش را از آب

آورد بــاز زنبورهــا هــر تا غرق آب بود از شرّ زنبورها مصون بود، همین که سر از آب بیرون می

کردند. عزیزان تا غرق یاد حضرت حق باشــید از شــرّ کلیــه عوامــل فســاد یک نیش خود را فرو می

ر شما تأثیر کند، اما همین قدر که از یاد حضــرت حــق تواند دآسوده هستید، هیچ عامل فسادي نمی

کند. بهر حال در این هــیچ شــکی تعالی غافل شدید هر یک از عوامل فساد نیشهاي خود را فرود می

دارد آدمی را از شرّ کلیه عوامل فســاد، امــا در نیست که غرق یاد آفریدگار جهان بودن مصون می

اینکــه چگونــه   ق یاد حضرت حق بودن یعنی چــه؟ و مهمتــراینجا مطلب مهم این است که بدانید غر

یاد خداوند کریم بود، این دو مطلب خیلــی دقیــق اســت واال اگــر داراي ایــن صــفت ه شود دائماً بمی

  کند.شدید قطعاً هیچ عامل فسادي در شما اثر نمی

  ودن یعنی چه؟غرق یاد حضرت احدیت ب

هان، ناظر تمام کارهاي ظــاهري و بــاطنی تــو اســت. متوجه باشی که داناي آشکار و نیعنی اینکه: 

خوب دقت فرمائید باید توجه به این امر داشته باشید، نه فقط بدانید. چه از واضحات است که تمــام 
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باشــد. پــس دانند که خداي تعالی ناظر تمام کارهــاي ظــاهري و بــاطنی همــه میمؤمنین گناهکار می

   توجه داشت و ثانیاً این توجه نباید قطع شود.کند. و باید اوالًدانستن تنها کفایت نمی

توانیم داراي این صفت شویم، توجه داشتن امریست اما از بین نــرفتن ایــن توجــه اکنون چگونه می

توانیم توجه دائمی داشته باشیم؟ بــراي تحصــیل ایــن صــفت یــک راه خیلی مهم است. چگونه ما می

  آسان کدامست؟دوست دارید بدانید آن راه بسیار آسان هست. 

توانستید نامه بنویســید؟ از راه تمــرین آموختیــد. مگر شما روز اوّل که به مدرسه رفتید می تمرین:

توانست حتی دو متــر شــنا کنــد؟ کند مگر روز اول میآن قهرمان شنا که بیش  از هزار متر شنا می

روي یــک چــرخ از از راه تمرین به آنجا رسید. در چند سال قبــل در تهــران شخصــی بــود کــه بــه 

رفــت شــد و راه میآن ســوار می تر این زین را باال برده بود، بردوچرخه زین گذاشته بود و پنج م

شــخص مــذکور حتــی  ،که بسیاري از مردم تهران او را دیــده بودنــد. از مســلمیّات اســت روز اوّل

ه تمــرین خیلــی تمرین به آنجا رسیده. پــس از راتوانسته سوار شود و بوسیله دوچرخه را هم نمی

  شود انجام داد. کارهاي مهم را می

بسیار سهل و اسان است. در بدو امر بــا خــود تصــمیم بگیریــد روزي یــک  حال تمرین این صفت:

دقیقه توجه داشته باشید به اینکه داناي آشکار و نهان ناظر شماســت. ایــن روزي یــک دقیقــه را آن 

د یک دقیقه را به دو دقیقه و همچنین ادامــه دهیــد تــا قدر ادامه دهید تا عادت کنید. وقتی عادت کردی

شــود. تر میالبته هر چه پیش بروید کار آســانعادت کنید بعد به سه دقیقه و بدین منوال باال روید. 

ساعت اگر بخواهیــد نــیم ســاعت یکمرتبــه اضــافه کنیــد بــر شــما  10مثالً آن روزي که رسیدید به 

رســد کــه یک دقیقه اضافه نمائید در اثــر پشــتکار روزي میخواستید آسانتر است از روزي که می

  شود.این توجه هیچگاه از شما قطع نمی

  »علی محمدٍ والِهِ والسالم علی من اتّبع الهدي وَالصلوة« 


