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عريف توحيد:   ت

اي دارد:   هگستردتوحيد در فرهنگ اسالمي ، معناي بلند و 

توحيد يعني : ايمان به يگانگي خداوند.  

توحيد يعني : نفي هوس ها. كسي كه هوا پرست است ، از مدار توحيد خارج است.  

تمام ايسم ها و مكتب هايي كه از مغزهاي بشري برخاسته است.   توحيد: يعني خطّ بطالن كشيدن بر تمام افكار التقاطي و رد

توحيد يعني : قطع تمام روابطي كه سبب سلطه وسرپرستي بيگانگان است.  

توحيد يعني : نفي فرمان كسي كه دستورش با دستور خدا هماهنگ نباشد.  

توحيد يعني : قبول رهبري كساني كه خدا رهبري آنان را امضا كرده است.  

ر پيشگاه او.  توحيد يعني : نق نزدن به دستورات خدا، تسليم بودن وبندگي د

توحيد يعني : سركوبي بت هاي دروني و بيروني ، بت عنوان ، بت مدرك ، بت مقام ، بت مال ، تا هيچ يك از آنها ما را از مدار 

حقّ و پيروي از راه حقّ باز ندارد.  

د رضاي خدا باشد. توحيد يعني : آنچه  مرا  به  قيام وا مي دارد  خدا  باشد  و آنچه مرا  به  سكوت فرا  مي خوان

 راه هاي خداشناسي:  

:  الف( خداشناسي از راه نظم و هماهنگي 

بهترين و ساده ترين دليل توحيد، نظم و هماهنگي عجيبي است كه بر موجودات جهان حاكم است. آيات قرآن نيز همواره ما را به 

ه است .  در آيات عظمت خداوند دعوت كرد تأملشناخت شگفتي هاي طبيعت و تفكّر و 

براي همه قابل فهم است كه وجود نظم ميان اجزاي يك ساختمان ، مقاله هاي يك كتاب وسطرهاي يك نامه بهترين دليل بر 

يكي بودن سازنده ونويسنده آن است. اگر سه نفر نقّاش در كنار هم مشغول كشيدن تصوير يك خروس شوند، يكي سر خروس ، 

هم پيوند دهيم ، هرگز نقش سر و  د، بعد ما اين سه ورقه را از سه نقّاش بگيريم و بهسومي پايش را بكشديگري شكم آن و 

شكم و پا كه از سه نقّاش است با يكديگر هماهنگ نخواهد بود.   

تميز بودن آب  ;خود را انجام دهند و آب اقيانوس ها تميز باشد مسئوليتد نفس بكشيد كه برگ درختان شما هنگامي مي تواني

      مهم را انجام  مسئوليتاقيانوس ها به پاكسازي آنها از مردارهاي دريايي بستگي دارد و اين نهنگ ها هستند كه در دريا اين 

مي دهند، پس در نفس كشيدن ما برگ ها ، نهنگ ها و... مشاركت دارند.   

 نت ها با عاطفه ها چنان به هم آميخته اند كه انسان را مبهوت در نظام هستي ، ضعف ها با قدرت ها، حمله ها با دفاعها وخشو

مي كند و در مجموع، نظام هماهنگي را به وجود آورده است.  

ب ( خداشناسي از راه نشانه ها: 

قرآن در آيات بسياري عبارت ))و من آياته (( را تكرار مي كند. تا بدين وسيله به ما اعالم نمايد كه اين همه نظم و هماهنگي ، 

هرگز نمي تواند تصادفي به وجود آيد.  

را به وجود خداوند اكنون به ذكر برخي از نشانه هاي الهي در طبيعت و در وجود خود مي پردازيم. بديهي است كه اين نشانه ها ما  

 ( متعال رهنمون مي گردد. )سنريهم اياتنا في االفاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انهّ الحقّ( )فصلت/

 



 

نشانه هاي خدا در طبيعت:  -  

نمايند، طوفان مي  ره مي كنند، زلزله را مهارآيا هيچ گاه در مورد كوه ها فكر كرده ايم ؟ كوه ها، آب برف و باران را در خود ذخي

       هاي تند را مهار مي كنند. كوه در لطافت هوا نقش دارد، سنگش براي ساختمان و معادنش براي رفع نيازهاي بشر استفاده

مي شود. خورشيد به زمين نور مي رساند و اقيانوس بخار آب را به باالمي فرستد، سپس جاذبه زمين آن را پائين مي كشد و باران 

      غذايي را جذب نموده ، به برگ ها مي رساند، برگ نيز نور خورشيد را جذب نموده ، به ريشه ه درختان ، موادمي بارد. ريش

نيست ؟   مدبرمي رساند. آيا اين هماهنگي ها دليلي بر حكومت يك قدرت بي نهايت و 

نشانه هاي خدا در آفرينش حيوانات:  

كه شتر در آن جا زندگي مي كند، تناسب وجود دارد. از آنجا كه شتر حيوان  بين كف پاي شتر و صحراهاي پر از ريگ و خار

باربري است ، داراي گردني بلند و قوي است كه همانند يك اهرم عمل مي كند. اردك نيز چون مي خواهد در آب شنا كند، پر و 

 بالش چرب است تا آب به پوست بدنش نرسد.

:  نشانه هاي خدا در وجود انسان  

( آيا ما دو چشم به انسان نداديم ؟ اگر در ساختمان چشم خود ص) چشم ( قرآن مي فرمايد: )الم نجعل له عينين ( )بلد/درخصو

دقّت كنيد، به اين نتيجه مي رسيد كه حتّي پيشرفته ترين دوربين ها با آن قابل مقايسه نيست . دوربين هاي پيشرفته سنگين 

مرتّب بايد فيلمشان تعويض شود و چشم نيازي به تعويض فيلم ندارد. دوربين ها بايد هستند و چشم بسيار سبك . دوربين ها 

تنظيم شوند و چشم به صورت خودكار تنظيم مي گردد. خداوند براي چشم شش نوع وسيله حفاظت قرار داده است ، محافظي در 

ا آب شور ممكن است ، اشك چشم نيز شور است . داخل چشم به نام اشك ، از آنجا كه چشم از پيه ، ساخته شده و نگهداري پيه ب

محافظ ديگر مژه است ، محافظ سوم پلك ها هستند. محافظ چهارم ابروها و محافظ پنجم خطوط پيشاني است كه از ورود عرق 

و استخوان هاي اطراف چشم هستند كه چشم را در درون خود چون صدفي قرار  به چشم جلوگيري مي كند. آخرين محافظ، بيني

داده ، از آن حفاظت مي كنند. 

زبان . عضو كوچكي كه وظايف بزرگي به عهده دارد. هم در چشيدن مزه و طعم غذا و هم در بلعيدن آن ، انسان را كمك مي كند 

دقيق خود، حروف و صداهاي مختلف را ايجاد كرده و با سرعت  و باالتر از همه نقش آن در سخن گفتن است كه با گردش

مناسب ، كلمات و جمالت را ادا مي كند. لب ها. قرآن مي فرمايد: اي انسان ! ما به تو يك جفت لب داديم . بين دو لب ، دهان 

ربنيك خارج مي كنيم و حرف كزكشيم ، گاقرار دارد و ما انسان ها از طريق دهان مي مكيم ، مي آشاميم و مي خوريم . نفس مي 

مي زنيم . راستي اگر طرّاحي اين همه كار با كارشناسان ما بود چه مي كردند!؟ گوش . هماهنگي موجود بين گوش و امواج 

نشانگر آن است كه خالق گوش و امواج يكي است . چين وچروك گوش ما را در شناخت جهت صدا ياري مي دهد. شير مادر. 

شير در سينه مادر يكي است ، چون به تناسب پيدا شدن نوزاد شير هم در پستان مادر به وجود مي آيد.  خالق كودك و خالق

مي شود، كودك بر روي قلب مادر رد. نوزاد با دو دست مادر، حمايتجايگاه و منبع شير، روي سينه مادر و زير دو چشم مادر قرار دا

در رحم او با آن مانوس بوده ، شير مي مكد. شير مادر از توليد به مصرف است ، تي نيز قرار مي گيرد و با آهنگ قلب مادر كه مد

بدون هيچ گونه سر شيشه و قيف و صافي ، استفاده مي شود، به گرم كردن و سرد كردن نياز ندارد و تمام ويتامين هاي مورد نياز 

ان رشد مي كرد، ولي عضالت رشد نمي كردند، چه كودك در آن ذخيره شده است. و باالخره ، چنانچه در بدن انسان فقط استخو
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پيش مي آمد. اگر سر انسان بزرگمي شد ولي گردن او رشد نمي كرد چه مي شد!؟ اگر چانه ثابت بود و سر متحرك ، آيا غذا 

مي شد،  بود؟ اگر آب دهان زياد توليد مي شد، مرتّب چكه مي كرد و اگر توليد آن كم ميسركردن براحتي االن  خوردن و صحبت

 تامين آب دهان نياز داشتيم. آري ، هستي و نظم حاكم بر آن نشانه روشني بر وجود خدا و يكتايي اوست .  به

جبران كمبودها در آفرينش: ج ( 

يكي از راه هاي خداشناسي، دقّت در اين مطلب است كه خداوند چگونه كمبودها را جبران مي كند. مثال وقتي كه بدن انسان زخم 
مي گردد، خداوند بدن را به گونه اي آفريده كه با خوردن آب و غذا، خون سازي مي كند، استخوان  د و خون از آن خارجمي شو

شكسته را ترميم و بدن ضعيف شده در اثر بيماري را تقويت مي نمايد. باران  آلودگي ها وگرد وغبارها را مي زدايد وهوا را با صفا 
  ثيف به زمين فرو مي رود وخاك همانند اسيدي كه پشم را مي سوزاند، ميكروب ها را از بين ولطيفمي سازد. آب هاي آلوده وك

انسان ها وحيوانات را جايگزين مي كند.  توسطدا از زمين آب زالل مي جوشد. برگ درختان ، اكسيژن مصرف شده مي برد ومجد

مي شود. تحملموشي ، سبك و قابل مادر جبران مي شود. مصيبت ها با فرا محبتضعف كودك ، با حمايت و 

خداشناسي از راه فرض خالف :د( 
يكي ديگر از راه هاي خداشناسي كه در قرآن يافت مي شود، فرض خالف است . بدين معنا كه ما در اطراف خود با واقعيت هاي 

 ت ها وجود نداشته باشد، در آن صورت چه چيزي اتفاق يمكاني را تصور كنيم كه اين واقع زيادي مواجه هستيم ، اكنون زمان و
ر ووجود مي آورد، حال زماني را تصمي افتد و ما بايد چه كنيم ؟ حركت زمين ، به گونه اي تنظيم شده است كه شب و روز را به 

( هم اكنون زمين /كنيد كه هميشه شب باشد. در چنين وضعيتي ما چه مي كرديم ؟ )ان جعل اهللّ عليكم الليل سرمدا( )قصص

( فرض كنيد اگر با شدت در حال در زير پاي انسان مانند گهواره اي آرام است ، )واالرض فرشناها فنعم الماهدون ( )ذاريات/

( اكنون با حفر قنات و حركت بود آيا افراد مي توانستند بر روي آن راه بروند وزندگي كنند؟ )لونشأ نخسف بهم االرض ( )سبأ/

آب گوارا مي رسيم ، اگرآب ، به اعماق زمين فرو رود چه كسي براي ما آب فراهم خواهد ساخت ؟ )ان اصبح ماوكم غورا(  چاه به

( شما ( اكنون آب شيرين در دسترس ماست ، اگر آبها تلخ و شور شود چه مي كنيم ؟ )لو نشأ جعلناه اجاجا( )واقعه/)ملك/

( اگر ما حافظه همه آنها هيزم خشك بودند چه مي شد. )لو نشأ لجعلناه حطاما( )واقعه/درختان را سبز و خرمّ مي بينيد، اگر 

 خود را از دست بدهيم و حتّي نشاني منزل خود را فراموش كنيم چه خواهيم كرد!؟  

خداشناسي از راه مقايسه: ه ( 
خداوند در قرآن ، پس از بيان نمونه هايي از آفرينش الهي مي فرمايد:  

( آفريده خداست ، شما هم به من نشان دهيد كه غير خدا چه آفريده اند!؟ )قل من ينجيكم من ظلمات البرّ و البحر( )انعام/ اين 

( چه ن يجيب المضطرّ اذا دعاه و يكشف السوء( )نحل/چه كسي شما را از تاريكي هاي خشكي و دريا نجات مي دهد؟ )أمّ 

نتم تزرعونه ام نحن الزارعون ( اَأ ..( آيا با خدا معبودي ديگر است ؟ ).هللله مع ااَاِمي دهد؟ ) تار و درمانده را جوابكسي افراد گرف

( آيا شما دانه هاي بذر را كشت مي كنيد يا ما آن را كشت مي كنيم ؟ اي انسان ! تو از خاك چه چيزي مي تواني )واقعه/

آجر و يا سراميك بسازي ، اما خداوند از خاك صدها نوع گل ، ميوه ، بيافريني و به وجود آوري !؟ تو مي تواني از خاك خشت ، 

 ( درخت و برگ و... خلق مي كند. و باالتر از همه او از خاك انسان مي آفريند. )فتبارك اهللّ احسن الخالقين ( )مومنون/
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چرا عدل از اصول است؟

چرا تنها عدل از اصول دين شمرده شده  -از قبيل رحمت، حكمت، قدرت، خالقيت، علم و...  -با اينكه خدا صفات زيادى دارد 

است؟  

پاسخ: اين انتخاب، هم ريشه تاريخى دارد و هم ريشه سياسى.  

عادل بودن خدا را  -فرقه اشعرى  -ريشه تاريخى آن به قرون اوليه اسالم بر مى گردد. آن گاه كه گروه كوچكى از مسلمانان  

گفتند: هر كارى كه خدا خواست و انجام داد همان درست است، گرچه از نظر عقل از كارهايى باشد كه ي دانستند و  مي الزم  نم

ابن  -فتند: اگر خداوند اميرمؤمنان على عليه السالم را به دوزخ و قاتل او ي گب شود! مثالً  مو زشت و ستم محسومسلّماً قبيح 

را به بهشت ببرد مانعى ندارد. ولى ما اين منطق را نمى پذيريم و طبق منطق عقل و آيات قرآن مى گوييم تمام كارهاى  -ملجم 

زند. البتهّ خدا بر هر كارى قدرت دارد، اما كار خالف حكمت ي سر  نمخدا حكيمانه است و هرگز كارى كه ظلم و قبيح باشد از او 

كنيم چون اين عمل، حكيمانه نيست، پس استفاده از ي نمى كند؛ چنانكه ما قدرت داريم چشم خود را كور كنيم ولى چنين  نم

ه داده است مؤمنان را به قدرت مربوط به آن است كه عمل با عدل وحكمت و وعده هاى قبلى هماهنگ باشد. خدايى كه وعد

بهشت و فاسقان را به دوزخ ببرد اكنون اگر خالف كند، خلف وعده مى شود واين عمل، قبيح است و هرگز خداوند كار زشت نمى 

جاى شود قدرت در ي كند. ما كه مى گوييم: خدا ظلم نمى كند قدرت او را محدود نكرده ايم بلكه اين حكمت است كه موجب  م

گردد، آنها براى آن كه با اعتراضات و ي عباس  برم ريشه سياسى آن به دوران بنى اميه و  بنى مار گرفته شود. و امناسب به كا

شورش هاى مردمى مواجه نشوند، اين گونه تبليغ مى كردند كه همه چيز به خواست خداست و كسى حقّ ندارد در برابر اراده خدا 

ت خدا بوده و كسى حقّ اعتراض ندارد، زيرا آنچه بر جهان حاكم است جبر است و حرفى بزند. اگر ما حاكم شده ايم به خواس

انسان هيچ اختيارى ندارد و اين جبر مورد رضايت خداست و چون رضاى خدا در آن است پس هركارى كه او انجام دهد عدل 

 تشان بود.ميه و استمرار حكومت و رياسي اريه پشتوانه سياسى خوبى براى بناست. در واقع اين نظ

عدل و قسط

هرچند عدل وقسط معموالً در كنار يكديگر ويا به جاى يكديگر بكار مى روند اما تفاوت هايى نيز با هم دارند و موارد كاربرد 

 متفاوتى پيدا مى كنند. گاهى عدل در برابر ظلم به كار مى رود و قسط در برابر تبعيض. گاهى قسط را در تقسيم عادالنه به كار 

از تقسيم عادالنه و هر كار عادالنه ديگر است. گاهى عدل در مورد حكومت وقضاوت به كار مى رود و  رند، اما عدل اعممى ب

قسط در مقام تقسيم حقوق.

ريشه هاى ظلم

الت فهميم كه ستم، بد و عديكنيم و  ميها و بدى ها را درك  ميما با نيروى عقل و  انديشهاى كه خدا به ما عنايت كرده،  خوب

كنيم يكند و ظلم و ستم در او نيست زيرا تمام ظلم و ستم هايى را كه در انسان مشاهده  ميخوب است و معتقديم خدا كار قبيح  نم

از يكى ازمنابع زير سرچشمه مى گيرد:  

خيال برترى، به  داند نژاد سفيد و سياه با هم فرقى ندارد، بهي گاهى جهل و نادانى ريشه ظلم است، مثالً كسى كه  نم جهل: 

كند، ريشه اين ظلم، ناآگاهى يا خودخواهى است. بنابراين انسان ممكن است با گمان هاى پوچ و كج  ي سياه پوست ظلم  م

اش جز ظلم نيست ولى از خدايى كه جهل در او راه ندارد و علم او بى  ها به كارهايى دست بزند كه  نتيجهي ها و  ناداني فهم

نهايت است چگونه ممكن است ظلم سر زند؟  



ترسدكه اگر حمله ي گاهى انگيزه ظلم ترس است، مثل اينكه يك قدرتى از قدرت رقيب خود به وحشت مى افتد ومترس:  

و يا طاغوت ها براى تحكيم پايه هاى قدرت خود و تسلّط بر  نكند به او حمله شود وبراى پيشگيرى، به او ظلم مى كند

آزاديخواهان به زور و ظلم متوسل مى شوند؛ اما مگر خدا رقيبى دارد يا به تحكيم قدرت نياز دارد؟  

ى يا روانى كه ممكن است كسى را وادار كند كه به عمل زشتى : گاهى عامل ظلم، نياز است، نيازهاى مادنياز و كمبود 

ت زند و بر ديگرى ستم كند.  دس

برخى ظلم ها به خاطر خباثت درونى افراد است؛ بعضى ساديسم دارند و از رنج دادن ديگران يا رنج كشيدن  خباثت درونى: 

آنان لذت مى برند.  
 

يا به دليل  گاهى فردى به اذيت و آزار ديگران مى پردازد چون عقده دارد. او بر اثر ظلم ديگران و يا شكست ها و عقده:  

برآورده نشدن انتظارات و توقّعاتش به ديگران ستم مى كند وبدين وسيله مى خواهد انتقام بگيرد وخود را آرامش دهد. اكنون كه با  

ر كند انگيزه ظلم در خداوند وجود داشته باشد؟ در يابيد تا كسى بتواند تصوي ريشههاى ظلم آشنا شديد كداميك را در خدا  م

و اليظلم ربك «كند، ي ( به هيچ كس ظلم  نم)نساء/» انّ اهللّ اليظلم النّاس شيئا«كند، يه اى ظلم  نمخداوند ذرحالى كه 

( )اسراء/» ال يظلمون فتيال«( حتّى به اندازه رشته باريكى كه در وسط هسته خرما قرار دارد ظلم نمى كند. )كهف/» احدا

)آل » و ما اهللّ يريد ظلماً للعالمين«، حتّى اراده ظلم نسبت به هيچ موجودى ندارد. كندي خداوند نه تنها به احدى ظلم  نم

( چگونه ممكن است خود ظلم )نحل/» انّ اللّه يأمر بالعدل و االحسان «دهد، ي ( خدايى كه به ما فرمان عدالت  معمران/

انسان ضعيف كه در طوفان غرائز سركش به سر  كند؟ او كه علم مطلق، حكمت مطلق و لطف مطلق است، چگونه ممكن است به

و اليجرمنّكم شنئان قوم على أالّ «ناراحتى هايى كه از قومى دارد موجب بى عدالتى او نشود،  مى برد دستور دهد كه دشمنى ها و

اى نيست ظلم كند؟!   ( ولى خود با آن قدرت بى نهايت كه تحت تأثير هيچ  غريزه)مائده/» تعدلوا

ول: هميشه عدل به معناى مساوات نيستنكته ا 

 -توجه به اين نكته ضرورى است كه عدل در همه جا و هميشه به معناى مساوات و برابرى نيست؛ اگر معلّم به همه شاگردان 

نمره مساوى دهد ظلم است. ظلم به دانش آموزانى كه درس خوانده اند. اگر پزشك  -بدون در نظر گرفتن مقدار استحقاق آنان 

بدون در نظر گرفتن حال بيماران به همه آنان از يك دارو و به مقدار مساوى بدهد ظلم است. 

عدالت پزشك و معلّم دراين دو مثال، در آن است كه نمره و داروى متفاوت بدهند و اين تفاوت ها غير از تبعيض است، اين  

مانه است. بنابراين هرگونه نابرابرى و تفاوت تا از مدار بازى نيست، بلكه حكيتفاوتها بر اساس توصيه و سفارش و نور  چشم

حكمت بيرون نرود، ظلم نخواهد بود.
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نكته دوم: حقوق جامعه بر حقوق فرد اولويت دارد 

دهد. وجود اين خيابان در ارتباط با يفرض كنيد دولت اسالمى به خاطر نياز منطقه و رفاه عمومى، دستور احداث خيابانى را  م

اى خراب مى شود و آنان تا پول خانه را از  نيازها و تراكم جمعيت و وسايل نقليه ضرورت دارد ولى در احداث هر خيابانى خانه عده

شوند. در اينجا به خاطر رنج چند نفر نبايد اساس نياز ملّت و رفاه  ملى تهيه كنند، بايد زحماتى را متحدولت بگيرند و خانه ديگر

فت، در اسالم با همه اهميتى كه مالكيت و حقوق فرد دارد، حقوق اجتماع بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. مردم را ناديده گر

اميرمؤمنان على عليه السالم به مالك اشتر مى فرمايد: كسانى كه اموال مورد نياز مردم را احتكار كرده اند احضار كن و پس از 

فرمايد: عمل احتكار گرچه به يت و خشونت رفتار كن. سپس  مدادند با آنها با شدموعظه و نهى از منكر اگر به عمل خود ادامه 

نفع فرد است ولى براى اجتماع ضرر دارد. 

( در جاى ديگر مى فرمايد: در اداره حكومت، توجه تو به رفاه و رضاى عموم باشد گرچه به قيمت ناراحتى )نهج ابالغه/نامه 

خواص تمام شود.

و آگاهى ما محدود است نكته سوم: علم 

پنداريم كه خير ما در آنهاست و گاهى چيزى را خير مى دانيم كه براى ما مايه شرّ است.   ي در بسيارى مواقع چيزهايى را شرّ م

كردند، مى گفتند: يدر ماجراى قارون آمده است: وقتى كه مردم به زرق و برق و تشريفات و تجمالت قارون نگاه  م

داشتيم! خوشا به حال او! عجب لذتّى مى برد! چندى بعد كه سرنوشت تلخ او را ديدند گفتند: يم قارون داشت ما هماى كاش آنچه 

( -خوب شد كه ما مثل قارون نبوديم. )قصص/

نكته چهارم: قضاوت هاى ما عجوالنه است 

گمان هاى تو اساس درست و صحيحى ندارد، چه  دهد كه اى انسان! بسيارى از  خيالها ويد به ما هشدار  مقرآن در آيات متعد

بسيار كارهايى كه به نظر شما بد است و از آنها كراهت داريد ولى در واقع به نفع شماست، و چه بسا چيزهايى را كه دوست داريد 

واقع براى شما خوب دانيد ولى در يولى در واقع براى شما شرّ است، چنانكه شما در تشخيص ابتدايى و سطحى خود، جهاد را بد  م

است. 

نكته پنجم: قضاوت مقطعى ممنوع 

قضاوت كردن ما نبايد با توجه به يك زمان خاص صورت پذيرد، مثالً جيغ و داد كودك در هنگام آمپول زدن نبايد مبناى قضاوت 

اه قضاوت كنيم و يا فقط درد و ما باشد، بلكه ما بايد دردكشيدن هاى قبلى كودك و سالمتى بعدى او را در نظر داشته باشيم، آنگ

بچگى و لذت بچه دار بودن و نتايج بعدى آن را در نظر بگيريم، آنگاه ي زن را در نظر نگيريم بلكه رنج  برنج هنگام زايمان يك 

 قضاوت كنيم. 

نكته ششم: از نقش خود غافل نشويم 

ا به حساب خدا مى گذاريم و شروع به اشكال مى كنيم كه جهت همه ري ها غافليم و  بيقش خود در به وجود آوردن  ناگوارما از ن

ها به دست خود ماست، ي ست كه بسيارى از  ناگوارخدايا! اگر تو عادلى پس چرا فالن ناراحتى براى من پيش آمد؟ ناگفته پيدا

وند و ديگر شيبر ما مسلّط  م شويم. جلو فساد را با نهى از منكر نمى گيريم، اشراري اشت نمى كنيم، به بيمارى دچار  ممراعات بهد

( هركس ص )بحاراالنوار/ج» من حفر بئراً الخيه وقع فيها«ماند. در حديث مى خوانيم: ي اثر  مي دعا و فرياد ما هم  ب

افتد.ي براى برادرش چاهى را حفر كند، خود در آن  م



 

 نبوت    
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تنبو 

به پيامبر، ضرورتى است كه قابل ترديد نيست. اگر براى آفرينش انسان هدفى وجوددارد و بايد در جهان بينى الهى نياز انسان 

انسان به سعادت ابدى برسد، بدون داشتن طرحى كامل و جامع، اين هدف عملى نيست و انبيا براى تبيينچنين طرحى آمده اند. 

ان و هشدار دهندگانند. اگر انسان مسئول است و بايد در دادگاه اگر انسان خطاكار است، هشدار دهنده مى خواهد و انبيا همان منذر

عدل الهى پاسخگو باشد، ضرورى است كه بيان كننده اى هم براى احكام و مسئوليت ها وجود داشته باشد و پيامبران الهى براى 

انبيا الگوى انسان كاملند. اگر انسان بايد اند. اگر الزم است كه انسان خود را بسازد، بايد الگو و مدل داشته باشد و اين امر  آمده

براى آينده خود فكر كند، بايد كسى هم باشد كه آينده را براى او تشريح كند. اما در جهان بينى مادى كه براى هستى راهى و 

ت ه نام نبورود، مسأله اى بي هدفى معين نشده و انسان هم بدون طرح و نقشه قبلى ساخته شده و پس از چندى رو به نابودى م

مى كه تنها از مطرح نيست. بنابراين، مسأله نبوت در متن زندگى ما و در خط اصلى قرار دارد، يعنى رسيدن به هدف انسانى و اسال

آن هم از منبع وحى و علم بى نهايت الهى كه به تمام عوامل سعادت و شقاوت ما آگاهى دارد. و يك راه ممكن است

براى روشن تر شدن نياز انسان به راهنمايى انبيا، چند مثال ذكر مى كنيم:   

ميزبانى را تصور كنيد كه افرادى را دعوت كرده است؛ مهمانان راه خانه را نمى دانند و در مسير راه هم راه هاى فرعى و  

كند. در اينجا ي است كه عابران را تهديد م انحرافى وجود دارد و اغفالگران و حيوانات درنده و تاريكى شب هم خطرهاى ديگرى

بر ميزبان است كه شخص دلسوز و آگاهى را با داشتن چراغ و نقشه براى راهنمايى مهمانان بفرستد، زيرا در غير اين صورت 

اساس دعوت لغو خواهد بود. 

مى گذاريد، دليل آن  ختيار مكانيككنيد و اگر ماشينتان خراب شود آن را در اي هرگاه شما مريض شويد، به پزشك مراجعه  م 

هم روشن است: پزشك نسبت به بدن شما و مكانيك نسبت به ماشين از خود شما  آگاهتر است، گرچه  مهربانتر نيست. ما در 

آگاه ى و معنوى او انتخاب راه الزم است خود را در اختيار خدا بگذاريم چون خدا هم به ما  آگاهتر است و هم از تمام نيازهاى ماد

است و هم از مسير ابدى و آينده او با خبر است.  

:  معجزه به عنوان يكي از راه هاي شناخت انبيا 

كسى كه مى گويد من از سوى خدا مأمور هدايت شما هستم و با خداى هستى و با قدرت و علم بى نهايت رابطه دارم، بايد كارى 

ته خود را ثابت كند كه او به راستى پيوند محكمى با عالم ديگر دارد. اين عمل را كند كه از عهده ديگران بر نيايد و بدين وسيله گف

نامند. هر يك از انبياى الهى، براى اثبات حقانيت خود معجزه و يا معجزاتى داشتند. از جمله مى توان به اين موارد ي معجزه  م

اشاره كرد:  

(   بأ/)س» و النا له الحديد«نرم شدن آهن براى حضرت داوود.  

(   )ص/» فسخّرنا له الريح تجرى بامره«مسخر شدن باد براى حضرت سليمان.  

(   )قمر/» انّا مرسلوا الناقة فتنة لهم«بيرون آمدن شتر از كوه براى حضرت صالح.  

(   )اعراف/» فاذا هى ثعبان مبين«اژدها شدن عصاى حضرت موسى.  

(   )آل عمران/هلل» انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن ا«خلقت پرنده توسط حضرت عيسى.  - 



ان و ساحران و پهلوانان چه فرقى دارد؟ آنان نيز به اعمالى دست مى زنند كه از عهده زكار انبيا با كار مخترعان و مرتا سؤال:

 نها پيامبر گفته نمى شود؟ ديگران برنمى آيد، چرا به آ

پاسخ:   

اند، ولى انبيا، معلم و مرشد و استادى نديده اند.  ديده ان و مخترعان، دوره و استادزافراد در اثر تعليم است. مرتاكار اين  

وزنه سنگينى را  كار اين افراد تمرينى است بر خالف كار انبيا. مرتاضى كه چهل روز نمى خوابد يا غذا نمى خورد و پهلوانى كه 

صالح جمع شدند و به او  گيرد، در اثر مدت ها تمرين، اين توانايى را پيدا  كردهاند. مردمى كه دور حضرتيبر سر دست  م

بيرون آور. او نگفت صبر كنيد تا من ي گفتند كه اگر تو با قدرت الهى رابطه دارى، اآلن از همين كوه شترى با چنان خصوصيات

در اثر تمرين، از كوه شترى بيرون آورم. عالوه بر آنكه اصوالً چنين كارهاى شگفتى با تمرين هم شدنى  تمرين كنم و كم كم

نيست.  

دارد يا مرتاضى عملى ي زند يا پهلوانى وزنه  برمي كار اين افراد غالباً با اهداف مادى توأم است. اگر ساحرى دست به سحر  م 

ت، يا جمع مال يا سرگرمى و يا در نهايت، داشتن يك زندگى شيرين. اما هدف انبيا، انجام مى دهد، يا براى جلب نظر مردم اس

ساختن انسان واال و جامعه ايده آل و هدايت انسان به سوى قدرتى ديگر است.  

اين افراد امكان سوء سابقه دارند، ولى انبيا معصوم اند و هيچ گونه نقطه ضعفى در زندگى وجود ندارد.   

ان معجزه انبيا و كارهاى چشم پركن ديگران، هم از نظر نوع عمل و هم از نظر هدف و هم از جهت شخصى كه انجام بنابراين مي

ان و نابغه ها و مخترعان با پيامبران دچار زمى دهد، فرقهاى متعددى است كه با كمى توجه هرگز انسان ميان ساحران و مرتا

اشتباه نمى شود.

:   امتيازات انبيا

الهى ويژگى ها و امتيازاتى دارند كه هم براى معرفّى آنها و هم براى پيشبرد اهدافشان ضرورى است. اينك برخى از  پيامبران

امتيازات آنان را ذكر مى كنيم:

ترين ابزارى كه در اختيار انبيا بوده، معجزه است. : يكى از مؤثّرترين و  محسوسمعجزه 

نها وحى نازل مى شود و آنان بدين وسيله با خداوند ارتباط پيدا كرده، پيام الهى را :از امتيازات انبيا اين است كه بر آ وحى 

» و ما ارسلنا قبلك اال رجاال نوحى اليهم«كنند. قرآن درباره پيامبران پيشين، خطاب به پيامبر اسالم مى فرمايد: يدريافت  م

شد.ي م  ( و ما قبل از تو نفرستاديم جز مردانى كه به آنها وحى)انبياء/

عالم الغيب «: يكى ديگر از امتيازات انبيا برخوردارى آنها از علم غيب است. قرآن در اين زمينه مى فرمايد: علم غيب 

( خداوند به غيب آگاه است و احدى را بر آن آگاه نمى سازد -)جن/» ن ارتضى من رسول...فاليظهر على غيبه احداً اال مَ 

ز قبيل پيامبر و... .جز كسانى كه پسنديده باشد ا

هاى ديگر انبيا، عصمت است. عصمت يعنى در اثر ايمان و شناخت و يقينِ كامل، انسانداراى روحى ي: يكى از  ويژگعصمت 

كنند كه چگونه ي تعجب  م شود كه با كمال آزادى و آگاهى هرگز پيرامون گناه نگردد، بلكه در انديشه گناه هم نباشد. بعضى

ى فكر گناه نكند، در حالى كه شما خواننده عزيز هم در بسيارى ازاعمال خالف، داراى عصمت هستيد يعنى نه انسان مى تواند حت

ى از آگاهى هستيم كه عيب و ضرر اين اعمال ايد. زيرا ما در حدايد و نه به فكر انجام آن  افتادهآن خالف را مرتكب  شده

باورمان آمده؛ يقين پيدا كرده ايم و اين مسأله از مغز ما عبور كرده به دل نشسته است، در اينجا ديگر علم نيست كه اين يقين 
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سرمى زند در قيامت به است، فكر نيست كه باور است. راستى اگر ما به مقام يقين و باور برسيم وبدانيم اين غيبتى كه امروز از ما 

چه صورتى مجسم مى شود، هرگز در انديشه غيبت نيز نخواهيم بود. عيب ما اين است كه معلومات ما از مغز ما عبور نكرده و به 

دل ننشسته، علم است نه يقين و لذا مى دانيم بد است اما مرتكب مى شويم. به يك مثال توجه كنيد: همه مى دانيم كه انسانِ 

تواند زيانى برساند اما مى ترسيم شب در اتاقى در كنار او بخوابيم، چرا؟ چون علم ما از مغز به دل ي ما كارى ندارد و  نممرده به 

عبور نكرده، علم هنوز ايمان و باور و يقين نشده است اما مرده شوى را مى بينيم كه در كنار مرده و در شب تاريك، به تنهايى 

شوى چيست؟ فرق آن است كه ما علم داريم و او يقين. بنابراين برد. فرق ما و  مردهي پايان  م شب را تا صبح بدون دلهره به

ريشه عصمت، ايمان واقعى، علم عميق و باور و يقين كامل است.
 

:  نشانه يقين

عليه وآله بعد از خواندن نماز جماعت صبح، رو به مردم كرد و جوانى را مشاهده نمود كه رنگش زرد و هلل روزى پيامبر اكرم صلى ا 

چشم هايش در حدقه فرو رفته و موهايش ريخته بود. رسول خدا احوال او را پرسيد. جوان گفت: اكنون كه در خدمت شما هستم 

مبر از شنيدن كلمه يقين تعجب كرد، نشانه يقين را از جوان پرسيد. او گفت: چنان قيامت را باور برم. پيايدر حال يقين به سر  م

هاى آتش را از يك سو و بهشت و  نعمتهاى فراوانش را از سوى ديگر و دارم كه خواب از من ربوده است. گويا جهنم و  شعله

هاى يقين را از او شنيد، نمايم. پيامبر كه  نشانهياعمال مشاهده  مدادگاه عدل خدا و محشر و حضور مردم و خودم را براى محاسبه 

ادعاى جوان را پذيرفت سپس آن جوان از پيامبر خواست كه براى او دعا كند تا در راه خدا شهيد شود پيامبر براى او دعا كرد، پس 

يرى بين حق و باطل در راه خدا به درجه از چندى جنگى پيش آمد كه اين جوان در آن شركت نمود و دهمين نفر بود كه در درگ

شهادت رسيد.

چه كنيم به يقين برسيم؟

دانى عمل كن تا به يقين رسى. هرچه انسان ي( به آنچه از دين  م)حجر/» و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين«قرآن مى فرمايد: 

بيشتر عبادت كند به يقين نزديك تر مى گردد.

ستند؟  سؤال : چرا انبيا از جنس بشر ه

پاسخ : يكى از ايرادهايى كه به انبيا مى گرفتند، اين بود كه چرا بشر هستند و فرشته نيستند؟ در حالى كه زيبايى امر دراين است 

 دانند ومرتب به ما دستور يشدند كه انبيا مسائل و مشكالت ما را  نميعى  مكه انبيا بشر باشند، زيرا اگر بشر نباشند،  انسانها مد

دهند! انبيا بايد همانند ديگر انسان ها شهوت و غضب داشته باشند و خود را كنترل كنند تا الگوى ديگران باشند. خداوند به مى 

( )كهف/» قل انّما أنا بشر مثلكم«فرمايد: به آنها بگو من هم بشرى همانند شما هستم. يپيامبر  م

ويژگى هاى تبليغى پيامبران:  

تبشير و تنذير:   

يامبران در تبليغ دين خدا هم از شيوه تبشير و اميد دادن استفاده مى كنند و هم از شيوه تنذير و بيم دادن. تبشير قائد است و پ 

كند وكاروان را به پيش مى برد. سائق كسى است كه از عقب كاروان يتنذير سائق. قائد كسى است كه جلو كاروان حركت  م

ز بازماندن محافظت مى كند.  حركت مى كند و افراد كاروان را ا

ه معناى ايجاد نفرت و فرارى دادنمبلّغ بايد مراقب باشد كه وظيفه او تنذير است و نه تنفير ب



نترسيدن از ديگران:    

» اهللّو يخشونه و ال يخشون احداً االّ هلل الّذين يبلّغون رساالت ا«فرمايد: يترسند. قرآن در توصيف آنها  ميآنها فقط از خدا  م

( آنان كه پيام خدا را ابالغ مى كنند و از احدى جز خدا نمى ترسند.  93)احزاب/

استقامت:   

» فاستقم كما اُمرت«عليه وآله مى فرمايد: هلل پيامبران در تبليغ خود استقامت مى ورزند. قرآن خطاب به پيامبر اكرم صلى ا

شته باش.  ( همان گونه كه مأموريت يافته اى، استقامت دا111)هود/

تذكّر:   

( )غاشيه/» مذكّر فذكّر انمّا انت«پيامبران آنچه را كه خير و صالح مردم است، مرتّب به آنها يادآورى مى كنند: 

:  اخالق پيامبران 

صدر، روح لين چيزى كه از خدا خواست سعه پس از آنكه خداوند به حضرت موسى اعالم كرد: تو رهبر ملت و پيامبر ما هستى او 

( خدايا! سينه اى گشاده بهمن مرحمت فرما. قرآن  )طه/» رب اشرح لى صدرى«بزرگ و صبر و استقامت و حوصله بود: 

( هيچ پيامبرى براى مردم نيامد مگر آنكه او را مسخره كردند. )حجر/» نؤزتيهم من رسول االّ كانوا به يستهوما يأ«فرمايد: يم

( هيچ پيامبرى براى مردم نيامد مگر اينكه به او )ذاريات/» هم من رسول اال قالوا ساحر او مجنونكذلك ما اتى الذين من قبل«

نسبت سحر يا جنون دادند. به پيامبر عزيز ما حتى نسبت شاعرى و كاهنى نيز دادند، اما به گفته قرآن او داراى خلق عظيم و رأفت 

اگر چنين نبود نمى توانست بار سنگين رسالت را به منزل مقصود برساند. كرد و يو رحمتى خاص بود، همه تلخى ها را تحمل  م

ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من «اگر ايثارها، فداكارى ها و جاذبه اخالق پيامبر نبود مردم از دور او پراكنده مى شدند: 

ار مى گرفت اصحاب ناراحت مى شدند و ( گاهى كه پيامبر از سوى بعضى همسران خود مورد توهين قر)آل عمران/» حولك

عليه وآله در پاسخ مى فرمود: من اين نقاط ضعف را در هلل مى گفتند: اين همسر بد زبان را از خانه بيرون كنيد اما  رسولخدا صلى ا

ا آنان مشورت  عليه وآله براى مردم استغفار مى كرد، بهلل ت آنان مى گذارم و از  توهينها مى گذرم. پيامبر صلى اكنار نقاط قو

ما انزلنا عليك «كند: يورزيد تا جايى كه خداوند به او خطاب  مي نمود، نسبت به آنها مهربان بود، براى هدايت آنان حرص  ميم

عليه وآله را هلل ( ما قرآن را نفرستاديم تا اين قدر خودت را به مشقّت اندازى. و در جاى ديگر پيامبر صلى ا)طه/» القران لتشقى

( گويا خودت را هالك مى كنى به خاطر تأسف بر اينكه چرا مردم 6)كهف/» فلعلك باخع نفسك«گويد:  رار داده،  مىمخاطب ق

ايمان نمى آورند.

:  بندگى خدا  -1

گذارد، پيامبر اسالم با همه مقامى يبرخالف تمام كسانى كه  كوچكترين مقام يا مسئوليت، در تفكر و عمل و شخصيت آنها اثر  م

    داشت هرگز از مدار بندگى خدا و تواضع نسبت به مؤمنان بيرون نرفت، به اطفال سالم مى نمود و در خانه و مسافرت كاركه 

مى كرد و در جنگ از همه به دشمن نزديك تر بود. همان گونه كه قرآن نقل مى كند بارها مى گفت: من هم بشرى هستم 

 داشت، هيچ گونه عقده و استبدادى ن«همچون شما.  
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:   اخالص-2

خواهم جز آنكه اهلبيت مرا دوست ي به مردم بگو: من مزدى از شما  نميكى ديگر از امتيازات انبيا اخالص است. اى پيامبر!  

بداريد. روشن است كه دوستى  اهلبيت، اين رهبران معصوم رمز تداوم راه خدا و انبياست و پيروى از آنان به سود خود مردم است و 

يك جا مزد رسالت، پيوند با اهلبيت و رهبران معصوم عليهم السالم و در جاى ديگر انتخاب راه خدا شمرده شده، به خاطر اگر در 

آن است كه هرگز ميان راه خدا و راه پيشوايان معصوم جدايى وجود ندارد،همان گونه كه ميان كتاب خدا و عترت، تا ابد پيوندى 

ى از مردم نمى خواستند و انتظارشان انتخاب و تداوم راه آنان بوديا مزد مادناگسستنى است. كوتاه سخن آنكه انب

:   صداقت  -3

   انبيا در گفتار و كردار صداقت داشتند. آنها در برابر برخى درخواست ها و سؤاالت مخالفان، طبق دستور خدا، با صراحت اعالم 

داند. مى داشتند كه ما نمى دانيم و يا دست ما نيست و خدا مى

:   انصاف -4

كردند. از ابتدا نمى گفتند شما يمكتب انبيا، مكتب انصاف است نه تعصب. پيامبران، مخالفان خود را به كشف حقيقت دعوت  م 

يكى از ما و شما بر حق و ديگرى در گمراهى » او فى ضالل مبين انّا او اياكم لعلى هدى«باطليد و ما بر حق، بلكه مى فرمودند: 

است!

خيرخواهى: 

به معناى نصيحت و خيرخواهى، فراوان استفاده شده است. حضرت نوح در  "نصح"در قرآن ، در نقل ماجراى پيامبران، از واژه  

( من پيام هاى پروردگارم را به شما 61)اعراف/ "ابلّغكم رساالت ربى و انصح لكم"برابر انواع سخنان ناروا به قوم خود مى فرمود: 

من خيرخواه شما هستم و شما را نصيحت مى كنم.ابالغ مى كنم. 

:   ساده زيستى 

از آنجا كه بهترين نمونه تبليغ، تبليغ عملى است، پيامبران الهى بايد با مشكالت توده مردم درگير باشند تا در عمل الگوى تربيت  

ر آنان بودند و مزه مشكالت را  ها در كنايدرناگوارم زندگى عادى داشتند و  و استقامت مردم قرار گيرند، ولذا پيامبران همچون مرد

چشيدند. مسائلى از قبيل گرفتار شدن به دشمن، اذيت شدن از سوى فرزند نااهل، همسر مخالف، مرض، فقر، يتيمى، استهزا و يم

نقل و ترجمه  آيه در اين زمينه ساير مشكالتى كه كم و بيش براى افراد ديگر هست براى آنان نيز بوده است و اينك چند 

( ما براى انبيا نيز همچون سايرين زن و فرزند )كه قهراً مشكالتى را به دنبال دارد( 93)رعد/» وجعلنا لهم ازواجاً وذرية«كنيم: يم

داد ينشست، جلسه را به شكل دايره تشكيل  مي امبر اسالم در ميان اصحاب خود  مخوانيم: هنگامى كه پييقرار داديم. در تاريخ  م

اال و پائين نداشته باشد. در نشست و برخاست و پوشيدن لباس و معاشرت جورى بود كه وقتى يك فرد غريب وارد مسجد مى كه ب

شد نمى توانست تشخيص دهد كدام يك از آنان پيامبرند. اين است طرح حكومت اسالمى درباره زندگى رهبر. نه تنها انبيا كه 

آنان نيز همين گونه بودند. امام سجادعليه السالم با كاروان ناشناس به حج مى رفت و شاگردان طراز اول مكتب آنان و جانشينان 

با مسئول كاروان شرط مى كرد كه داوطلبانه و با افتخار قسمتى از كارهاى حجاج را براى رضاى خدا به عهده بگيرد. 

شناخت، به ايشان گفت: بدن مرا كيسه بكش. خوانيم: شخصى وارد حمام مى شود و حضرت را نيدرباره حضرت رضاعليه السالم  م

امام رضاعليه السالم به راحتى و بدون تكلّف قبول كرد و زمانى كه آن مرد متوجه شد طرف او امام رضا عليه السالم است با كمال 



ما و روش شرمندگى عذرخواهى كرد اما حضرت فرمود: تا شما را كيسه نكشم دست برنمى دارم. آرى، اين است مكتب و فرهنگ 

و سيره رهبران ما، با كمال سربلندى اين الگوها را به سراسر جهان عرضه مى كنيم تا اگر جهانيان از تساوى و حقوق خلق و 

 عدالت دم مى زنند، بدانند كه نه چيز تازه اى به ارمغان آورده اند و نه الگويى از رهبرانشان براى شعار خود دارند.  

 : عليه وآلهصلى اهللسيره پيامبر اكرم

از قبيل دارابودن علم غيب و داشتن مقام و درجه عصمت و بندگى خدا و يقين و  -اى از امتيازات انبيا را بعد از آنكه گوشه

، اميد است كه بپردازيمبيان كرديم بجاست كه كمى هم درباره سيره شخص رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله  -امثال آن 

 سى براى امّت آن بزرگوار باشد.آشنايى با زندگى حضرتش در

 :عبادت پيامبر -1  

خاست و پس از گرفتن وضو و زدن مسواك و خداصلى اهلل عليه وآله از بستر برمىگذشت رسولچون پاسى از شب مى 

 ريخت. بعضى از همسرانش كه او را به اينپرداخت و اشك مىاى به عبادت مىتالوت آياتى چند از قرآن كريم، در گوشه

فرمود: آيا بنده شاكر خدا نباشم؟امّ سلمه ريزى؟ مىگفتند: تو كه گناهى ندارى چرا اين قدر اشك مىديدند مىحال مى

ها را بلند گويد: شبى پيامبر در خانه من بود، نيمه شب، او را نيافتم به سراغش شتافتم، ديدم در تاريكى ايستاده، دستمى

اى از من مگير، دشمنم را خشنود مكن، به بالهايى كه مرا از يا! هرچه نعمت به من دادهگويد: خداريزد و مىكرده، اشك مى

آنها نجات دادى گرفتارم مكن، حتى به اندازه چشم بر هم زدنى مرا به خود وامگذار. به او گفتم پدر و مادرم فدايت شوند، 

ونس آنى به خودش واگذار شد، در شكم ماهى نياز نيست. حضرت ياى! فرمود: هيچ كس از خدا بىشما كه بخشوده شده

 ( 112ص 16بحاراالنوار/جزندانى شد. )

 :زهد پيامبر -2

روزى پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله دوازده درهم به حضرت على عليه السالم داد و فرمود: لباسى براى من تهيّه كن. على  

رد و خدمت رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله آورد. پيامبر فرمود: اگر عليه السالم به بازار رفت و لباسى به همان قيمت تهيّه ك

عليه السالم لباس را ترى بود بهتر بود. اگر فروشنده حاضر است لباس را به او برگردان. حضرت علىتر يا سادهلباس ارزان

 عليه وآله با على عليه السالم به خداصلى اهللبرگرداند و پول را پس گرفت و خدمت پيامبر صلى اهلل عليه وآله برگشت. رسول

كند، از حالش جويا شدند. گفت: چهار درهم پول براى خريد جنس سوى بازار راه افتادند، در راه كنيزى را ديدند كه گريه مى

از دوازده ترسم كه به خانه برگردم. پيامبر صلى اهلل عليه وآله چهار درهم ام و اكنون مىاند ولى پول را گم كردهبه من داده

اى را ديدند، لباس را به درهم را به او داد و آنگاه به بازار رفتند وپيراهنى به قيمت چهار درهم خريدند. هنگام بازگشت برهنه

او بخشيدند و دوباره به بازار برگشته و پيراهن ديگرى خريدند. در راه بازگشت به منزل دوباره همان كنيز را ديدند كه ناراحت 

ترسم مرا بزنند. پيامبر صلى اهلل عليه وآله همراه كنيز به منزل ويد: چون برگشتن به خانه طول كشيده مىگاست و مى

صاحبش رفت، صاحب خانه به احترام تشريف فرمايى پيامبر صلى اهلل عليه وآله كنيز را بخشيد و او را آزاد نمود. رسول اكرم 

( 112ص 16بحاراالنوار/جركتى كه دو برهنه را پوشاند و يك نفر را آزاد كرد. )صلى اهلل عليه وآله فرمود: چه دوازده درهم با ب

 :  مشورت با مردم -3

در كارهايى كه از طرف خدا فرمان مخصوصى صادر نشده و كار به خود امت و مشورت با آنان واگذار شده بود، گاه و بيگاه 

داشت. در جنگ احد پيامبرصلى اهلل را بر نظر خود مقدّم مى كرد و حتى در مواردى رأى ديگرانپيامبر با مردم مشورت مى

عليه وآله شورايى تشكيل داد ودرباره اينكه براى جنگيدن از مدينه بيرون بروند يا در خود مدينه سنگر بگيرند مشورت نمود. 
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هايى كه از ياران پيامبر بودند اى ديگر سنگربندى در مدينه بود. ولى اكثر جواننظر شخص پيامبر صلى اهلل عليه وآله و عدّه

اهلل صلى اهلل عليه وآله ما تابع شما هستيم ولى چون از ما نظر به بيرون رفتن از مدينه تمايل نشان دادند و گفتند: يا رسول

و حتى خواستيد عقيده ما بيرون رفتن است. در اينجا پيامبر صلى اهلل عليه وآله رأى جوانان پرشور و مؤمن را بر رأى ديگران 

 بر رأى خود مقدّم داشت و سالح برداشت و عازم جبهه نبرد شد. 

 :  همگام با ياران -4

خداصلى اهلل عليه وآله با اصحاب داشتند هنگام تهيّه غذا هر يك از آنان كارى را قبول كردند، پيامبر در سفرى كه رسول

صحاب خواستند از كار پيامبر صلى اهلل عليه وآله صلى اهلل عليه وآله هم هيزم جمع كردن را بر عهده گرفت و هرچه ا

اى جلوگيرى نمايند نپذيرفت. در مورد ديگرى كه پيامبر صلى اهلل عليه وآله از شتر پياده شدند و براى بستن آن به گوشه

نپذيرفت و فرمود: سعى رفتند اصحاب آمدند تا شتر را از پيامبر صلى اهلل عليه وآله بگيرند و افسار آن را ببندند اما پيامبر مى

  كنيد كار خود را به ديگران واگذار نكنيد.

 :وفاى پيامبر -5

 كرديم.گويد: پيش از بعثت، من و حضرت محمد صلى اهلل عليه وآله با هم چوپانى مىعمّار مى 

رت محمد صلى اهلل يك روز به او پيشنهاد كردم كه فالن منطقه چراگاه خوبى براى گوسفندان است فردا به آنجا برويم. حض

عليه وآله پذيرفت. من فردا به آنجا رفتم و ديدم پيامبر صلى اهلل عليه وآله قبل از من به آنجا آمده است ولى گوسفندان خود 

گذارى گوسفندان بچرند؟ فرمود: چون وعده من با تو اين بود كه با هم شروع كنيم، دارد. پرسيدم چرا نمىرا از چريدن بازمى

 بل از تو گوسفندان من از اين چراگاه استفاده كنند.نخواستم ق

 :صداقت پيامبر -6 

يكى از فرزندان پيامبر صلى اهلل عليه وآله ابراهيم نام داشت و در كودكى از دنيا رفت، اندكى پس از مرگ او خورشيد گرفت،  

صلى اهلل عليه وآله فوراً مردم را جمع مردم گمان كردند كه اين خورشيد گرفتگى به خاطر فوت ابراهيم است. ولى پيامبر 

گرايى و عالقه نابجا نمود و فرمود: گرفتن خورشيد به خاطر مرگ فرزندم نبوده است. او بدين وسيله مردم را از جهل و خرافه

سوء  از اين تصور و فكر غلط مردم« كندهدف وسيله را توجيه مى»حفظ نمود. در حالى كه اگر هر سياستمدارى بود با شعار 

 ستود.كرد و عالقه نارواى آنان را مىاستفاده مى

 : مهربانى با كودكان -7 

نوزادى را براى دعا يا نامگذارى نزد پيامبر صلى اهلل عليه وآله آوردند، نوزاد دامن حضرت را نجس كرد، مادر كودك و  

شويم امّا فرياد زدن شما باعث خود را مىاطرافيان به شدت ناراحت شدند، اما پيامبر فرمود: آزادش بگذاريد، من لباس 

شود كه اين كودك بى گناه بترسد. بعد از جنگ موته، در حالى كه فرزندان جعفر طيّار را بر مركب خود سوار نموده بود به مى

منبر  هاىاستقبال سپاه اسالم رفت . سپس وارد مسجد شد و باالى منبر قرار گرفت و در حالى كه فرزندان جعفر روى پلّه

سير بودند، در فضيلت جعفر سخنرانى فرمود. پس از آن نيز آنها را روى زانوى خود نشاند و دست نوازش بر سرشان كشيد. )

عليه السالم فرمود: پيامبر دو ركعت آخر نماز ظهر را بدون انجام مستحبات، به سرعت خواند. ( امام صادق63ص 9حلبي/ج

( 83ص 6كافي/جى پيش آمده است؟ فرمودند: مگر شيون و گريه كودك را نشنيديد. )مردم پرسيدند: يا رسول اهلل چه كار

روزى پيامبر يكى از سجده هايش را خيلى طول داد. بعد از نماز برخى گفتند: يا رسول اهلل! گمان كرديم وحى نازل شده 

ام فرود آيد. هرگاه حسن انهاست. فرمودند: خير، فرزندم حسن، در حال سجده بر دوشم سوار شد، صبر كردم او از ش



گرفت خاست وآنان را در آغوش مىشدند، حضرت از جا برمىعليهما السالم برپيامبرصلى اهلل عليه وآله وارد مىوحسين

 ( 132ص 89بحارالنوار/جكرد. )وبردوش خود سوار مى

 

 صفات ديگرى از پيامبر -8

زد، گاهى كه به او خوابيد، كفش و لباس خود را وصله مىو حصير مىصلى اهلل عليه وآله روى فرش ساده رسول گرامى اسالم 

آورد و در كارهاى خانه هاى خود را به خانه مىرفت و نيازمندىنمود، شخصاً به بازار مىشد با تبسّم يا عفو برخورد مىتوهين مى

اى نكرد. به دست خود و هرگز از من انتقاد و گاليهگويد: سالها در خانه پيامبر صلى اهلل عليه وآله بودم مى« اَنس»كمك مى كرد. 

كرد. درباره مسواك و پذيرفت. از غذايى كه ميل نداشت مذمّت نمىها را مىكرد. دعوت بردهدوشيد. به اطفال سالم مىشير مى

خاصّى داشت. در  استفاده از عطر و به جاى آوردن غسل جمعه و اصالح سر و صورت خود و پوشيدن لباس سفيد، عنايت و دقّت

هاى ظاهرى تنفّر داشت، هاى خدا قيافه متكبّرانه به خود نگيرد. از حشمتداد تا در كنار نعمتحال غذا خوردن به چيزى تكيه نمى

فرمود: يكى خواست دنبال او بيايد، مىداد كسى پشت سر او به عنوان همراه، راه بيفتد. هرگاه سواره بود و كسى مىلذا اجازه نمى

روم وشما بعداً بياييد ويا اينكه دو نفرى سوار مركب ز اين سه كار را بكن يا جلوتر از من برو و من پشت سر تو بيايم يا من مىا

هايى بسيار پر مغز و زيبا با خداى متعال راز و داد، روزى شخصى را در حال نماز ديد كه با جملهشويم. نيكوكاران را پاداش مىمى

ود: نمازش كه تمام شد او را نزد من آوريد. وقتى به حضور حضرت رسيد، حضرت سكّه طاليى به او هديه داد و كند. فرمنياز مى

( چون حال خوشى داشتى و خدا را به نيكويى حمد 69ص 1حيات الحيوان/ج« )وهبت لك الذهب لحسن ثنائك على اهلل»فرمود: 

كردى اين سكّه را به تو بخشيدم.و سپاس مى
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امامت      

 



امامت از اصول دين است  

گويند؛ خواه كتاب باشد يا ياست. در حقيقت به آنچه از او پيروى مى شود امام م "ائمه"به معناى پيشوا و جمع آن » امام«

انسان، حق باشد يا باطل. 

اكنون كه معناى امام روشن شد، براى اثبات اين كه امامت، يكى از اصول دين است، بهتر آن دانستيم كه آيات و رواياتى 

را بيان كنيم و قضاوت را به عهده خوانندگان بگذاريم:  

خداوند در حجة الوداع، پيامبر را مخاطب قرار داده و مى فرمايد:   -1

رسالته و اللّه يعصمك من الناس و اهللّ ال يهدى القوم  ن لم تفعل فما بلّغتاُنزل اليك من ربك و ايا ايها الرّسول بلّغ ما 

الكافرين   

اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگات بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر چنين نكنى، رسالت خدا را انجام نداده اى )و 

كند.  ي داوند تو را از خطرات احتمالى حفظ مى كند و خداوند كافران را هدايت  نمرسالت تو بى سرانجام است( و بدان كه خ

با توجه به اينكه سوره مائده آخرين سوره اى است كه در اواخر عمر شريف پيامبر نازل شده و با توجه به اينكه مسائل مربوط به 

نماز، جهاد، روزه، خمس و زكات در سال  ه اينكه دستوراتتوحيد و معاد، از همان ابتداى بعثت به مردم گفته شده و با توجه ب

هاى اول هجرت صادر شده و اكنون سال دهم هجرى است و با توجه به اينكه پيامبر، انسان ترسوئى نبود كه خداوند اين چنين 

مند دارد و با توجه به قهسفارش كند وگرنه بايد همان سالهاى اول بعثت كه تنها بود بترسد نه سال هاى آخر كه ده ها هزار  عال

اينكه نحوه ابالغ )جمع كردن تمام كاروانيان در گرماى سوزان مكه( و محل و زمان اين دستور نيز منحصر به فرد است، با توجه 

از  عليه وآلههلل شود پيامى را كه پيامبر بايد برساند درباره موضوعى بسيار مهم است كه پيامبرصلى ايبه همه اين مسائل، معلوم  م

پيامدهاى آن و كارشكنى منافقان هراس دارد و آن مسئله جانشينى رسول خدا مى باشد.  

اند كه آيه چنانكه عده بسيار زيادى از اصحاب رسول خدا كه مورد قبول همه مسلمانان هستند نيز اين ماجرا را نقل كرده و گفته

شنايى بيشتر مى توانيد به كتاب الغدير  و تفسير نمونه مراجعه درباره ماجراى غدير خم و مسئله جانشينى پيامبر است. براى آ

فرمائيد.  

در روايات متعدد يكى از امور زير بنايى و اساسى اسالم، امامت و واليت معرفى شده است، چنانكه در كتاب وسائل الشيعه،  -1

اسالم بر چند موضوع استوار است و واليت آمده كه مى فرمايد: بنا و اساس  12و در كتاب مستدرك الوسائل، حديث  93حديث 

داند، از جمله:  يو رهبرى را از اساسى ترين آنها م

 فرمايد:  يامام باقرعليه السالم م

بناى اسالم بر نماز، زكات، حج، روزه و واليت » بنى االسالم على خمسة اشياء: على الصالة و الزكاة و الحج و الصوم و الوالية«

استوار است.  

فرمايد: واليت از همه مهم تر يزراره كه از شاگردان بزرگوار امام بود، مى پرسد: كدام يك از اين امورمهمتر است؟ امام م

است و سپس چنين توضيح مى فرمايد:  

النّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ 

ديگر موارد دارد.   مردم را به زيرا واليت، كليد ساير مسائل است و والى نقش رهبرى و هدايت

، "واليت"، اطاعت از امام معصوم است، چنانكه در بعضى روايات به جاى كلمه "واليت"البتّه شكى نيست كه مراد از 

اطاعت از امام آمده است.  
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 عالوه بر اينكه هر يك از نماز و روزه و حج و زكات به خاطر نبود امكانات مالى و بدنى قابل تغيير است، اما مسئله

واليت و رهبرى در هر حال ثابت و بدون تغيير است.  

عليه وآله براى معرفى و نصب امام، مدت ها در بيابان غدير خم براى تمركز و اجتماع مردم هلل از همه گذشته پيامبر اكرم صلى ا

صبر كرد و همين كه همه مردم در مكان واحد جمع شدند مسئله رهبرى معصوم را بيان فرمود و حال آنكه براى بيان ديگر 

زيربناها چنين نكرد.  

مردم مسئله اصلى را رها كردند.   اما افسوس كه

توان براى اهميت امامت آورد حديث معروفى از پيامبر است كه مى فرمايد:  يدليل سومى كه م 

يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية ن مات و لم مَ

يت مرده است.  هر كه بميرد و نسبت به امام زمان خود شناختى نداشته باشد، گويا قبل از ظهور اسالم و به مرگ جاهل

آرى در اسالم به مسئله انگيزه و هدف و رهبرى و پيروى اصالت داده شده و اهميت فوق العاده دارد.  

يل فوق، مى توان دريافت كه رهبرى در اسالم جزو اصول دين است نه فروع دين و اصل امامت از با نگاهى اجمالى به دال

جايگاه ويژه اى برخوردار است؛  

ولين اصل دين است، زمانى نمادين مى شود كه حاكم جامعه، امام معصوم باشد وگرنه به جاى توحيد، شرك و توحيد كه ا

نبوت و شريعت زمانى پابرجا مى ماند كه رهبرى معصوم آن را حفظ كند وگرنه با خرافات و تحريف و د . ى شونطاغوت سبز م

افتد.  بدعت و سليقه هاى شخصى آميخته شده و وحى از اعتبار مى 

شناخت و توجه به معاد و آشنائى با مسائل ملكوتى آن، جز از طريق امام معصوم ممكن نيست.  

امامت است كه به نماز جان مى دهد، به حج و روزه جهت مى دهد، به جهاد مشروعيت مى دهد و فرائض الهى را احيا مى 

كند. امام همانند كارخانه برق به همه المپ ها نور و روشنايى مى دهد.  

گونه ترديد و گفتگوئى نيست.   آرى مسئله رهبرى و امامت و نقش آن در نظام جامعه اسالمى و حفظ و استقرار قانون جاى هيچ

 توحيد و امامت، دو قلعه مستحكم الهى  

هنگامى كه امام رضاعليه السالم در حال گذر از شهر نيشابور بود، عالقمندان گرد آن حضرت را گرفته و تقاضاى حديثى 

كردند. امام حديث معروف سلسلة الذهب را كه از پدر خود و پدرش از پدرش تا پيامبرعليهم السالم و او از جبرئيل و او از 

رمود:  خداى متعال شنيده بود، اين چنين بيان ف

"صنى أمن من عذابىحِ  دخلفمن كلمة الاله االّ اهللّ حصنى " 

توحيد قلعه محكم من است كه هر در آن وارد شود، از عذاب من ايمن خواهد بود.  

آنگاه امام فرمود:  

"بشروطها و أنا من شروطها"

توحيد با شروطش قلعه الهى است و من يكى از آن شروط هستم.  

ه السالم در اينجا ميان توحيد و امامت رابطه شرط و مشروط بر قرار نمود، همان رابطه اى كه ميان نماز و وضو امام رضاعلي

است. يعنى بدون امامت پاى توحيد مى لنگد و مادامى كه توحيد مطرح است رهبرى معصوم هم مطرح است، آن هم رهبرى 

زنده و شاهد.  



ي واليت  عل د را قلعه مستحكم الهى دانست و در حديثى ديگر، پيامبر گرامى،در اين حديث امام رضاعليه السالم توحي

عليه السالم را قلعه ايمن از عذاب شمرد و فرمود: خداوند متعال مى فرمايد:  

"ن عذابىن دخل حصنى أمن مِبن ابيطالب حصنى فمَ  ا والية على"

است كه هر كه وارد آن شود، از عذاب من ايمن است  با توجه قلعه من عليه السالم واليت و پذيرش رهبرى على بن ابيطالب 

باشند.  يبه اين دو روايت، توحيد و واليت دو قلعه محكم الهى هستند كه در كنار هم و با هم مايه ايمنى از عذاب خدا  م

 نياز به امام  

نبوت، در اين زمينه دالئلى را بيان  اين در كتاب به همان داليلى كه نياز به پيامبر داريم، نياز به امام هم داريم و ما پيش از

كرديم و اينك آنها را مرور مى كنيم:  

آيا مى توان قبول كرد كه هدف از آفرينش انسان رشد و كمال و در مسير خدا قرار گرفتن باشد ولى در اين ميان هادى و 

راهنمايى در كار نباشد؟!  

آيا مى توان قبول كرد كه انسان عاشق رسيدن به مقام واالى انسانى باشد ولى در خارج چنين الگويى وجود نداشته باشد؟!  

مگر نه اين است كه براى هر نياز و احساس درونى يك واقعيت خارجى و بيرونى وجود دارد كه آن احساس را اشباع كند. اگر 

ياز به آب داريم، براى رفع آن نياز آبى در خارج از بدن وجود دارد. ما در درون احساس تشنگى مى كنيم و ن

حال چگونه قبول كنيم كه عالقه به كمال و رسيدن به قله سعادت در انسان باشد، اما چيزى كه پاسخ گوى اين نياز باشد در 

خارج از ذهن وجود نداشته باشد؟!  

س زندگى نياز به راهنما دارد، اما در پيمودن راه هاى سعادت و چگونه قبول كنيم كه انسان در راه هاى ساده و محسو

پيچيدهتر و علم انسان در آن زمينه كمتر و وسوسه هاى شيطانى بيشتر است، نياز به  معنويت و رسيدن به رشد واقعى كه

راهنما نداشته باشد.  

اى خود ملكه اى را بطور غريزى  مگر نه آنست كه حيواناتى كه زندگى دسته جمعى دارند همچون زنبور عسل، بر

اند.  پذيرفته

در تاريخ  سياستها و جنگ ها كدام موفقيتى را سراغ داريد كه نقش رهبر و فرمانده در آن ناديده گرفته شده باشد؟  جامعه 

بدون امام يعنى هرج و مرج و كدام عقل و وجدان آن را مى پذيرد؟ حضرت على عليه السالم مى فرمايد:  

"للناس من امير برٍّ كان او فاجرٍ البد"

وجود رهبر براى مردم ضرورى است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار.  

عالوه بر موارد فوق كه ميان نياز به پيامبر و امام مشترك است، در خصوص نياز به امام، داليل ديگرى نيز وجود دارد:  

كومت الزم است و قدرت و حكومت به امام و رهبرى اليق براى پياده شدن دستورات الهى و حفظ احكام، قدرت و ح 

عليه وآله را پذيرفته هلل نياز دارد. مخصوصاً در موردى كه دسترسى به پيامبر امكان نداشته و خاتميت حضرت محمدصلى ا

باشيم.  

همه را رها كرده از  مگر مى شود خدا براى مردمى پيامبر بفرستد و آن پيامبر با خون دل احكام و قوانينى بياورد و بعد 

دنيا برود؟ آيا اين كار حكيمانه است؟ آيا رها كردن و رفتن با آن حرص و سوزى كه از پيامبر سراغ داريم سازگار است؟!  

هاى درونى و حوادث خارجى و به اصطالح رشدآور و رشد دهنده و به اساساً دين و مكتب يا بايد هماهنگ با خواسته 

روز باشد و يا بايد فقط قوانينى مقطعى و خشك باشد كه با مرور زمان به دست فراموشى سپرده شده و به اصطالح ايستا باشد؟  
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بود و به همين دليل امام رضاعليه  اگر در كنار مكتب امامى با شرائط ويژه بود، مكتب از نوع اول و گرنه از نوع دوم خواهد

السالم مى فرمايد:  

 انّ االمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صالح الدنيا و عزّ المؤمنين  

امامت و رهبرى حقّ، زمام دين است و مايه نظام بخشيدن به مسلمانان و صالح امور دنيوى و عزتّ مؤمنين است.  

دثى است كه اگر حكم الهى و دستور خدا با الهام از وحى و رهبرى حق در كار نباشد، مردم جامعه انسانى هر آن در معرض حوا

دهند و هر كدام راهى را مى پيمايند و هرج و مرج به وجود مى آيد. لذا در كنار مكتب، وجود امام و يآرامش خود را از دست  م

رهبر ضرورى است.  

وايى به نام عقل قرار داده تا به وسيله آن چشم و گوش و تمام اعضا از انحراف و همان گونه كه خداوند در كشور تن فرمانر - 8

خطا حفظ شوند، الزم است براى جامعه نيز امام و فرمانروايى قرار دهد تا دچار تحير و انحراف و هرج و مرج نشده و به مقصد 

برسد.  

آيا قرآن كافى نيست؟  

چه نيازى به امام است؟   سؤال: با وجود قرآن وكتاب آسمانى، ديگر

قوه مجريه و ، پاسخ: قرآن، كتاب قانون است و قانون به مفسر و مجرى نياز دارد. در نظام امروز جهان نيز در كنارقوه مقننّه

قضائيه وجود دارد، زيرا قانون به مجرى و ضمانت اجرا نياز دارد.  

اين نياز در زمان پيامبر به دست او و پس از پيامبر توسط امامان به انجام مى رسد.  

عالوه بر آنكه جزئيات همه چيز مثالً تعداد ركعات نماز يا تعداد شوطهاى طواف در قرآن ذكر نشده است و بسيارى از مطالب 

كدام در زمان خود، آنها را براى مردم بيان مى كنند.   جزيى و مقطعى در قرآن وجود ندارد و پيامبر در زمان خود و امامان هر

خود قرآن مى فرمايد: به سراغ پيامبر برويد و دستورات خود را از او بگيريد.  

آنچه را پيامبر بيان مى كند، بگيريد و آن چه را نهى مى كند، رها كنيد.   "ما آتاكم الرّسول فخُذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا"

من يطع الرسول "اين آيه دليل آن است كه پيروى از سنّت نبوى واجب است. زيرا پيروى از سنت پيامبر، پيروى از خداست. 

امامت و واليت نيز پذيرش سنت پيامبر است.   "فقد اطاع اهللّ

يم و موارد عزل و نصب و اكنون به بررسى صفات و شرايط رهبر مى پردازيم، مالك و معيار انتخاب او را مورد گفتگو قرار ده

راه شناخت رهبر حقّ از رهبر باطل را بازشناسى مى كنيم.  

 نقش امام  

سخّر لكم الليل والنهار والشمس "و  "خلق لكم ما فى االرض جمعياً "ون قرآن در آيات متعدد و با تعبيرات مختلفى همچ

ان مى كند و انسان را گل سر سبد موجودات مى داند. ، هدف از آفرينش موجودات را نفع و بهره گيرى انسان بي "والقمر

"فتبارك اهللّ احسن الخالقين"

ما خلقت الجنّ و "از سوى ديگر، هدف از آفرينش انسان را حركت به سوى خدا و جهت خدايى دادن به كارها بيان مى كند. 

"االنس اال ليعبدون

راهنما بودن امام  

ز مطرح است:  ى يا معنوى، چند چيدر هر حركت ماد

راه و مسير.   



وسيله و ابزار.   

هدف و مقصد.   

رهبر و راهنما.   

   ها و در اين ميان نقش راهنما از همه مهم تر است، زيرا كه اگر او نباشد هم راه را گم مى كنيم و هم هدف را و هم  وسيله

 بى جهت بكار مى افتد. امام راهنماى جامعه در حركت به سوى خداست.  

 الگو بودن امام  

باشد. در واقع انسان اگر يانسان براى رسيدن به كمال نياز به الگو دارد و يكى از اصول تربيت، الگوسازى و استفاده از الگو م

نمونه و مدلى نداشته باشد، سرگردان مى شود.  

ونه و ميزان است.  امام، الگوى كاملى است كه بايد همه انسان ها سعى كنند مثل او شوند. امام مدل، نم

اگر الگوهاى كامل و واقعى را پيش چشم خود مجسم نكنيم و به آنان عشق نورزيم، الگوهاى كاذب و باطل با تبليغات نابجا 

فراروى ما قرار خواهند گرفت و به آنان گرايش پيدا خواهيم نمود و ما را به سوى خود خواهند كشيد.  

مبران را كه مى تواند براى ديگران الگو باشد بيان مى كند. به نام همسر و تعداد فرزند و قرآن، تنها آن قسمتى از داستان پيا

تاريخ تولد و وفات آنان كارى ندارد. يعنى هرگز قرآن قصد داستان سرايى ندارد بلكه هدفش الگو سازى است.  

عنى كار و عبادت و خوردن و جنگيدن و سكوت امام تنها راهنما نيست، بلكه امام است، تنها سرپرست نيست، بلكه امام است، ي

و فريادش براى ما الگو و درس است.  

عينيت مى بخشد.  امام به گفته ها و تئورى ها،

امام با آن صفات و افكار و اعمال همه جا و در همه وقت و براى همه افراد امام است، چنانكه ابراهيم عليه السالم اكنون نيز امام 

است.  

تعبيرى است و چه نيكو مقامى است و چه زيبا لفظى است كلمه امام. اين كلمه به قدرى بار و محتوا دارد كه هرگز چه جالب 

لغات ديگر از قبيل معلم، مرشد، هادى، مبلغ، واعظ اين همه معنا ندارد، زيرا همه لغات داللت بر آموزش و ارشاد مى كند نه 

د مى رود و عمالً پيشواست و ديگران از او پيروى مى كنند.  حركت و پيشوايى، ولى امام يعنى كسى كه خو

از بزرگ ترين راه هاى نفوذ استعمارگران ارائه الگوهاى بد و دور كردن جوانان از امامان و الگوهاى حقيقى است و شايد يكى از 

يد باشد بايستد و فاصله ها و فلسفه هاى زيارت امامان نيز همين است كه انسان هر گونه كه هست، در برابر انسانى كه با

كمبودها را دريابد.  

شايد يكى از  فلسفههاى عزادارى امام حسين عليه السالم نيز همين باشد كه انسان بنشيند و صبر و پشتكار رهبران خود را در 

احياى مكتب و ايثار آنان را بشنود و با خود مقايسه كند و بداند كه چگونه بايد زندگى كند و بميرد و چه راهى را بايد انتخاب 

 نمايد.  

  باز هم نقش امام

در زمانى كه عمر خليفه مسلمانان بود، جنگى ميان مسلمانان و كفّار رخ داد و عمر مى خواست شخصاً به جبهه رود. 

حضرت على عليه السالم او را از اين كار منع نمود و فرمود: اگر تو به جبهه بروى دشمن با خود مى گويد كه مسلمانان هر چه 

داشته با خود آورده اند و ديگر قدرت ذخيره اى ندارند چون شخص اول حكومت هم آمده است و بدين وسيله ترس و وحشتى 

شت.  كه بايد از ما داشته باشند نخواهند دا



 
24 

 

  

نقش الگوها در جامعه  

قرآن زنان پيامبر را مخاطب قرار داده و مى فرمايد:  

  "يا نساء النبى من يأت منكنّ بفاحشةمبينة يضاعف لها العذاب ضعفين"

هر كدام از شما مرتكب خالفى آشكارا شويد، دو برابر ساير زنان عذاب مى شويد.    

كند.  ي الگو و مدل ساير مردم است و نقش رهبرى را ايفا ماين به خاطر آن است كه زن پيامبر عمالً

هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى شود قبل از  "يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد"در حديث مى خوانيم: 

آنكه يك گناه از عالم بخشيده شود.  

كبيره به حساب مى آيد، زيرا عمل او در ديگران بيشتر اثرگذار است. اند: گناه صغيره عالم و دانشمند، گناه بزرگان گفته

اينكه مى بينيم گناه بدعت گذار و كسانى كه در جامعه پيشگام و برنامه ريز و پايه گذار انحراف هستند چند برابر سايرين است، 

به خاطر آن است كه آنها نقش الگو و رهبرى را دارند.  

 برگى از تاريخ  

از امام هادى عليه السالم پرسيدند: چرا حضرت على عليه السالم در جنگ جمل هر كه را زخمى مى شد رها مى كرد، ولى 

در جنگ صفين فرمان داد زخمى ها را هم بكشند؟  

مبودها امام هادى عليه السالم در پاسخ فرمود: در جنگ صفين رهبر مخالفان زنده بود و زخمى هاى فرارى را دوباره جمع و ك

را جبران و ضعف ها را تقويت و بيماران را عيادت و دلجوئى مى نمود و ريشه فساد در آب بود، )تا ريشه در آب است اميد 

ثمرى هست( و لذا براى خشكاندن ريشه فساد و پايان دادن به توطئه بايد اثرى باقى نگذارد، اما در ماجراى جنگ جمل، پس 

لحه و زبير و از هم پاشيده شدن فرماندهى سپاه دشمن، اميد و پناهگاهى براى فريب از كشته شدن بزرگان دشمن مثل ط

ها نبود، لذا هر كدام زخمى مى شدند يا پا به فرار مى گذاشتند، مورد تعقيب قرار نمى گرفتند.   ي خوردگان فرارى و زخم

عملها را در جبهه حق دريافت.  از اين ماجرا به خوبى مى توان نقش رهبر را در جبهه باطل و تفاوت عكس ال

انعكاس امامت در قيامت  

روز قيامت هر گروه را در كنار رهبرشان فرا مى خوانيم.   "يوم نَدعوا كلّ اُناس بامامهم"خوانيم: يدر قرآن م

اين آيه نقش امام را در هدايت يا گمراهى پيروان به خوبى روشن مى كند. نقشى كه بهشت وجهنم را براى پيروان رقم مى زند.  

اگر شما نبوديد و ما را به حال خود واگذار مى  "لو ال أنتم لكنّا مؤمنين"در قيامت مستضعفان به رهبران فاسد خود مى گويند: 

كرديد، ما طبق فطرت خود از مؤمنان بوديم.  

نقش الگويى حاكمان  

هاى آنان را خداوند در سوره توبه به مسلمانان فرمان مى دهد كه در ميدان مبارزه و جهاد، رهبران و فرماندهان كفر و  ريشه

پس با پيشوايان كفر نبرد كنيد.   "فقاتلوا ائمة الكفر"هدف قرار دهيد: 

الناس بامرائهم أشبه "در سخنان پيشوايان معصوم نيز به اين مهم توجه شده است. حضرت على عليه السالم مى فرمايد:

شباهت مردم به رهبرانشان، از تأثير پذيرى آنها از پدران و مادرانشان بيشتر است.   "بائهمبآمنهم 

دين مردم بر طبق دين رهبران و حاكمان آنان است.    "الناس على دين ملوكهم": در روايتى ديگر مى خوانيم

هر گاه دو دسته از » صنفان من امتى اذا صلحا صلحت امتى و اذا فسدا فسدت امتى«عليه وآله فرمودند: هلل پيامبر اسالم صلى ا

همه صالح مى شوند.   امت من فاسد شوند همه فاسد مى شوند و اگر صالح شوند در همه اثر گذاشته و



سؤال كردند آن دو دسته كيانند؟  

دانشمندان و حاكمان.    الفقهاء و االُمراء"پيامبر فرمودند: 

حديثى مهم  

فى االسالم دانت بوالية كلّ امام جائر ليس من اهللّ  رعيّةقال اهللّ تبارك و تعالى: العذّبنّ كلّ "امام باقرعليه السالم مى فرمايد: 

ن كانت ة فى االسالم دانت بوالية كلّ امام عادل من اهللّ و اة و العفونّ عن كلّ رعيّ ن كانت الرعية فى اعمالها برَّة تقيّو ا

"ة فى انفسها ظالمةً مسيئةالرعيّ

 خداوند مى فرمايد: هرجمعيتى كه رهبرىِ فردى ستمگر را بپذيرند، مورد عذاب و غضب من هستند گرچه آنان خود باتقوا و

نيكوكار باشند و هرگاه مردمى رهبرى امام عادلى را بپذيرند مورد عفو و لطف من هستند گرچه آنان به خود ظلم كرده و 

داراى رفتار بدى باشند.  

ن عباس مى گويد: خدمت حضرت على عليه السالم رسيدم و امام مشغول وصله زدن كفش خود بود، در حالى كه او با

ن و مال مسلمانان بود.  اميرمؤمنان و حاكم بر جا

 الىّباهللّ لهى أح وَ "رد. امام فرمود: امام پرسيد: قيمت اين كفش چقدر است؟ گفتم: )اين كفش پاره و وصله وصله( ارزشى ندا

به خدا سوگند همين لنگ كفش نزد من بيش از حكومت بر شما ارزش دارد مگر  "حقّاً او أدفَع باطالً مرتكم االّ أن اُقيممن ا

آنكه حقى را به پا دارم يا باطلى را از بين ببرم.  

آرى امامت و رهبرى براى اجراى دستورات الهى و رساندن مردم به كمال و نجات مردم از شرك و ظلم و جهل و تفرقه است، 

مسئوليت است، رفاه نيست كه بار است و لذا ين امامت در اسالم پست نيست بلكهت. بنابرانه براى كسب قدرت و رسيدن به ثرو

است و با لباس و غذاى بسيار ساده به سر مى برد. همچون ديگران كار مى كند و هيچ گونه  يشخص امام داراى زندگى عاد

خواهد.  ي مزاياى فوق العاده اى براى خود نم

حضرت على عليه السالم پس از پذيرش حكومت، خطاب به مردم فرمود:  

"فاننّى من الخائنين من بالدكم بغير ما دخلتُ فان أنا خرجتبالدكم بأشمالى هذه و رحلتى و راحلتى ها هى  دخلت"

د پس از مدتى بغير از وضع وارد شهر شما شدم با همين لباس هاى كهنه و با همين اثاثيه ساده و با همين مركب و اگر ديدي

موجودم از شهر بيرون رفتم بدانيد كه در بيت المال خيانتى كرده ام.  

در جاى ديگر مى فرمايد:  

وا على كظةِّ ظالم و ال سغَبِ مظلوم قارّيلوال حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ اهللّ على العلماء أالّ  "

"بها و لسقيت آخرها بكأس اولها و أللفيتُم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطةَ عنْزحبلَها على غارِ أللقيَت

اگر اجتماع مردم به دور من و نياز آنان به رهبرى نبود و اگر به خاطر اعالم يارى مردم، حجت بر من تمام نمى شد و اگر خداوند 

آرام نگيرند، من ريسمان و افسار حكومت را بر كوهان آن از علما پيمان نگرفته بود كه بر پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمديده 

مى انداختم و با همان ظرفى كه درخت خالفت را اولين بار آب دادم )و در خانه نشستم( اكنون هم آب مى دادم و خود به خوبى 

گام عطسه كردن از بينى درك مى كرديد كه اين دنياى شما با مال و مقام و حكومتش نزد من بى اعتبارتر از آبى است كه به هن

بزغاله بيرون مى آيد.  



 
26 

 

  

نيز مى فرمايد: خداوند بر گردن هر يك از من و شما حقى متقابل قرار داده و چنين نيست كه تنها  118آن حضرت در خطبه 

حاكم حق امر و نهى داشته باشد و از مقام و موقعيت خود لذتّ ببرد و فرمان بدهد.  

ز حكومت، كاميابى و لذتّ جويى و رفاه طلبى حاكم نيست وگرنه نبايد حضرت على عليه السالم در بنابراين در اسالم، هدف ا

زمان فرمانروايى اش، كفش وصله دار بپوشد و در سختى زندگى كند به شكلى كه براى تأمين زندگى روزانه خود مجبور شود 

شمشيرش را بفروشد و بگويد:  

نمى      به خدا سوگند اگر به اندازه خريد لباسى پول مى داشتم، هرگز شمشيرم را   "بِعتهُازار ما واهللّ لو كان عندى ثمن "

فروختم.  

حضرت رضا عليه السالم در همان زمانى كه واليتعهدى به او تحميل شد روى حصير زندگى مى كرد و با بردگان غذا ميل 

 مى فرمود. حضرت سليمان عليه السالم نيز با آن همه عظمت، همواره در كنار مستضعفان و با آنها مأنوس بود.  

نشانه هاى امامت   

و هدايت امت از اساسى ترين مسائل اسالم و زندگى مسلمانان است، قرآن و پيامبر گرامى از آنجا كه مسئله امامت و رهبرى 

نشانه هايى براى شناخت امام بيان فرموده اند كه براى هر انسانى راه را از چاه روشن مى نمايد و ما فشرده اى از آنها را در اينجا 

كنيم:  ي م بيان

انفاق در ركوع  

يامبر شد و از مردم درخواست كمك كرد، اما كسى به او اعتنائى ننمود. فقير با صداى بلند گفت: شخص فقيرى وارد مسجد پ

خدايا! تو شاهد باش كه مردم چيزى به من ندادند و مرا محروم كردند.  

ا كرد. آيه اشارهاى كرد و همين كه او جلو آمد، حضرت انگشتر خود را به او عطه در حال ركوع نماز بود، به فقيرحضرت على ك

شما خدا و پيامبر و آن كسى است كه در حال ركوع انگشتر خود را به فقير داد. البته بيان جريان اهداى  نازل شد كه همانا ولى

انگشتر در قرآن، براى معرّفى آن شخصى است كه در كنار خدا و رسول حق سرپرستى امت را دارد وگرنه انگشتر دادن در حال 

تواند مقام امامت را ثابت كند. مقام امامت طبق معيارهاى الهى براى حضرت على عليه السالم ثابت است،  يركوع به تنهائى نم

ولى نشانه همه فهم براى معرفى او، اين عمل است.  

ماجراى غدير  

هزار و  عليه وآله مدت بيست و سه سال به رسالت مشغول بود كه مجموع ايام رسالت آن حضرت، هشتهلل صلى ا پيامبر اكرم

سيصد و نود و پنج روز مى شود. از جمله آياتى كه بر پيامبر نازل شد اين آيه بود:  

امروز كفار از شما مأيوس شدند.   "اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم"

امروز دين شما را كامل كردم.   اكملت لكم دينكماليوم"

و امروز نعمت هاى خود را بر شما تمام كردم.   "اتممت عليكم نعمتى و"

امروز اسالم را براى شما به عنوان يك دين پذيرفتم.    "و رضيت لكم االسالم ديناً "

حال به ايام رسالت آن حضرت بر مى گرديم تا ببينيم كدام روز اوصاف فوق را دارا مى باشد. آنچه مسلم است آن روز از 

است.   يك روز بسيار حساس و مهمىروزهاى عادى نيست، بلكه 

آن روز كدام است:  

آيا روز اول بعثت است؟  



هرگز، زيرا روز اول نه دين كامل شده و نه كفار مأيوس و نه....  

آيا روز تبليغ علنى است كه پيامبر بعد از سه سال فعاليت مخفيانه، به فرمان خدا مأمور شد دعوت خود را آشكار كند؟  هرگز، 

آن روز نيز اول كار است و هنوز تبليغى نشده است.   زيرا

فاطمه عليها السالم روز اعطاى كوثر به پيامبر و يا روز  عليه وآله از مكه به مدينه يا روز تولدهلل آيا روز هجرت پيامبرصلى ا

پيروزى در جنگ بدر است؟  

شد بنابراين نمى توان آن ي ، آيات و دستوراتى نازل مهرگز، زيرا سال ها بعد از هجرت و تولد فاطمه عليه السالم و جنگ بدر

روزها را روز كمال دين دانست.  

آيا روز فتح مكه در سال هشتم هجرت است؟  

هرگز، زيرا در فتح مكه، تنها كفار مكه مأيوس شدند نه همه كفار، عالوه بر آنكه از سال هشتم تا سال دهم كه پيامبر 

نازل شد و لذا نمى توان سال هشتم يا نهم را سال كمال دين و تمام نعمت دانست.  رحلت فرمود، آيات ديگرى نيز 

آيا ممكن است آن روز، روز عرفهاى باشد كه پيامبر با مردم مشغول انجام مراسم حج بود؟  

هرگز، زيرا انجام مراسم حج جزئى از دين است نه تمام دين و حال آنكه قرآن مى فرمايد امروز تمام دين شما كامل شد.  

پس كدام روز است؟  

هشت روز بعد  الحجةكهپس از بررسى روزهاى مهم حيات پيامبر، خصوصاً روزهاى آخر عمر شريف حضرت، به روز هجدهم ذى

د مى كنيم كه پيامبر در سال آخر عمر خود هنگام برگشت از مراسم حج، به منطقه غدير خم رسيدند كه از عيد قربان است برخور

گشت. در ي محاجيان در آنجا از هم جدا مى شدند و اهل هر منطقهاى به سوى سرزمين خود )يمن، مدينه، عراق و حبشه( باز 

اوند نازل شد و پيامبر با تشريفات آن را ابالغ كردند و آيه اين هنگام دستور نصب حضرت على به جانشينى پيامبر از سوى خد

فوق نازل شد كه:  

امروز كفار مأيوس شدند، زيرا تهمتهاى )شاعر، ساحر و مجنون( كفار نتوانست كارى كند و جنگ هاى بدر و خيبر و خندق  

گفتند كه پيامبر فرزند پسر ندارد و هم به سود اسالم تمام شد. تنها روزنه اميد كفار مرگ پيامبر بود و پيش خود مى 

شود.  يجانشين هم كه تعيين نكرده، پس با مرگ او چراغ دين خاموش م

اما همين كه ديدند جانشينى همچون على عليه السالم كه از هر فرزندى اليق تر است منصوب شد، روزنه اميد كفار بسته شد. 

آرى آن روز كفار مأيوس شدند.  

امروز دين كامل شد، چون در كنار قانون، حاكم آمد. در كنار دستور، مجرى نصب شد. در كنار طرح، الگو معرفى شد و  

براى ادامه حركت ماشين اسالم راننده معين شد.  

آرى دين بى رهبر همچون داروى بى پزشك نمى تواند كامل باشد.  

ه اتمام رسيد. اگر تمام نعمتها باشد منهاى نعمت رهبرى، كار ناقص امروز نعمتهاى الهى درباره شما مسلمانان به مرحل 

است. چون رهبر است كه با هدايت خود باعث مى شود مردم نعمت هاى الهى را در مسير واقعى خود قرار دهند.  

پسندم.  ي ا مومن چنين مكتبى را براى شم امروز كه شما داراى قانون و حاكم هر دو شديد، اسالم با تمام ابعادش كامل 

 بحث ما درباره نحوه معرفى و بيان نشانه هاى امام است و ديديم كه قرآن چگونه با بيان لطيف و حكيمانه خود به اين مهم  

پردازد، در اينجا سخن را كوتاه و به سراغ تالش هاى رسول اكرم مى رويم كه چگونه حضرت براى معرفى مقام رهبرى ي م

تالش مى فرمود.  
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صفات امام  

براى آشنايى با صفات امام، به صورت گذرا و كوتاه صفاتى را بيان مى كنيم. البتهّ نياز به يادآورى نيست كه صفات امام همان 

 صفات پيامبر است. اينك به برخى از آن صفات اشاره مى كنيم.  

عصمت  

د. ما در برخى گناهان حالت عصمت داريم، زيرا تاكنون عصمت يعنى آنكه انسان نه تنها گناه نكند بلكه در فكر گناه هم نباش

مرتكب آن نشده ايم و فكر آن را هم نكرده ايم؛ نظير عريان به كوچه و بازار رفتن، خودكشى و يا كشتن ديگران.  

ر انجام آن همان گونه كه ما در بسيارى گناهان به خاطر علم و آگاهى كه به زشتى و پستى و بد عاقبتى آن داريم هرگز به فك

نيستيم، امام هم به خاطر علم و يقينى كه به ناپسندى همه گناهان چنين حالتى دارد، هرگز گرد آن نمى رود.  

لزوم عصمت امام از خطا و نسيان نيز به جهت آن است كه ما معموالً در رفتار و منش خود دچار خطا و اشتباه مى شويم، پس 

او مراجعه كرده و حقيقت را بازشناسيم و او ما را حفظ كند. بنابراين او نبايد خطا كار باشد.   نياز به يك امام معصوم داريم تا به

سؤال: اگر امام معصوم است، پس سبب اين همه گريه و زارى و توبه و انابه كه از امامان نقل شده چيست؟  

ه بود، شما اشياى بزرگ را براحتى چراغ قو پاسخ: اگر در تاريكى شب، وارد يك انبار بزرگ شديد و در دست شما تنها يك

مى بينيد، اما چيزهاى كوچك را به دليل نور كم نمى بينيد. حال اگر نورافكنى قوى در اختيار شما باشد، حتى چيزهاى بسيار 

بينيد.  ي م ريز روى زمين را

  ان ديگر را نمى بينند و يا اهميتى به آن كسانى كه نور ايمانشان كم است، فقط گناهان بزرگ را مى بينند و بسيارى از گناه

بينند.  ي مت و ناچيز را هم نمى دهند، اما كسانى كه داراى نور ايمان قوى هستند، چيزهاى به ظاهر بى اهمي

گريه و انابه انبيا و امامان به خاطر آن بود كه نور ايمانشان بسيار زياد بود و خود را در محضر خدا مى ديدند. لذا حتى امور عادى 

دنيوى كه گناه نيست اما مايه غفلت مى شود، در نزد آنان گناه بوده و به خاطر آن گريه مى كردند.  

 سعه صدر  

امام بايد سعه صدر داشته باشد، زيرا زودرنجى و كم حوصلگى با اداره و رشد و هدايت جامعه سازگار نيست. حضرت على عليه 

روح بزرگ، الزمه رياست است.   "آلة الرياسة سعة الصدر"السالم مى فرمايد: 

از خدا چند چيز درخواست نمود كه اولين هنگامى كه خداوند حضرت موسى عليه السالم را براى هدايت مردم برگزيد، آن حضرت 

خدايا سينه اى گشاده و روحى بلند به من مرحمت فرما تا بتوانم در  "اشرح لى صدرى رب"آنها سعه صدر و ظرفيت داشتن بود: 

برابر تمام حوادث بردبار باشم.  

هاى آنان را مشركان انتقام آزار و شكنجهپيامبر اسالم با شرح صدرى كه داشت در روز فتح مكه كه مسلمانان مى خواستند از 

بگيرند، فرمود: امروز، روز رحمت است نه انتقام.  

امام حسن عليه السالم در برخورد با جسارت هاى مرد شامى و شنيدن آن همه فحش و ناسزا، با گشاده رويى و بدون كم ترين 

نيازت كنم و به قدرى به او لطف و مهربانى نمود كه مرد شامى  ناراحتى به او فرمود: علّت ناراحتى تو چيست؟ اگر نيازمندى، بى

شرمنده شد و گفت: خدا بهتر مى داند كه چه كسى را رهبر مردم قرار دهد.  

در تاريخ و سيره هريك از امامان معصوم، سعه صدر آن بزرگواران در برخورد با معاندان و مخالفان به چشم مى خورد و حتى 

 عتراف نموده اند.  خود دشمنان به آن ا



عدالت  

كنيم.  ي عدالت خواهى در فطرت همه انسان ها نهفته است و امام بايد نمونه بارز آن باشد. در اينجا به چند نمونه اشاره م

امام عليه السالم طى نامه اى به يكى از فرماندهان خود چنين هشدار داد: به خدا سوگند، اگر اطالع پيدا كنم كه تو در   

بيتالمال، كم يا زياد خيانت كرده اى آنچنان بر تو سخت مى گيرم كه موهايت بريزد، كمرت خم شود و اعتبار اجتماعى خود را از 

دست بدهى. 

دستور مى دهد كه بايد براى دورترين نقاط كشور، همان مقدار سهم باشد كه براى نزديك ترين آنها به به مالك اشتر چنين  

"فان لالقصى منهم مثل الذى لالدنى"مركز حكومت است. 

ال يقتلنّ بى "درباره قصاص قاتل خود ابن ملجم فرمود: بعد از شهادتم جز او مزاحم ديگرى نشوند و كس ديگرى را نكشند. 

حتى فرمود همان گونه كه او يك ضربت به من زده شما هم يك ضربت به او بزنيد و دقت كنيد كه از مرز عدالت  "قاتلىاالّ 

تجاوز نكنيد.  

در ماجراى حدى كه به دست قنبر انجام شد، چون او سه شالق بيشتر زد، امام عليه السالم با رعايت عدالت همان سه  

شالق را به قنبر پس زد.  

اطالع دادند كه زينت يك زن غير مسلمان به ظلم از او گرفته شده و در جامعه اسالمى امنيت او سلب شده  به امام 

 است، آن حضرت به قدرى ناراحت شدند كه فرمودند: اگر مسلمان از اين غصه حادثه بميرد جا دارد. 

دورى از هوى و هوس  

چه دور است كه هوسهاى من بر من غالب شود و مرا از مسير  "اىهيهات ان يغلبنى هو"حضرت على عليه السالم مى فرمايد: 

حق وعدالت دور كند.  

ال يلهو بشى ء من امر "امام صادق از حضرت على عليه السالم نقل مى كند كه شرايط امامت چند چيز است، از جمله اينكه 

مسائل مادى و دنيوى او را سرگرم و مشغول نكند.   "الدنيا

شجاعت  

تاكنون جنگى مرا نترسانيده و در روحم اثر نگذاشته است.    "و ما اُهدد بالحرب"لى عليه السالم مى فرمايد:حضرت ع

امام صادق از حضرت على عليه السالم نقل مى كند كه: امام بايد شجاع ترين مردم باشد.  

براى او حل شده باشد.   در حديث ديگر مى خوانيم: امام نبايد ترسو باشد. بلكه بايد مسئله مرگ و شهادت

حضرت على عليه السالم مى فرمايد: به خدا خدا سوگند! به مرگ آن چنان عالقه اى دارم كه طفل به پستان مادر ندارد. 

فضليت و سابقه نيك  

حضرت على عليه السالم در نامه اى به معاويه مى نويسد:  

اى معاويه! شما را به سياست و  "قاالُمة بغير قدَم سابق و ال شَرفَ باسوالةَ امرِ متى كنتم يا معاويةُ ساسةَ الرّعية و "

زمامدارى مردم چكار؟ تو كه نه داراى سابقه خوبى هستى و نه شرف و فضيلت بلندى دارى.  

 كوچكترين سابقه سوئى داشته باشد.  آرى امام نبايد
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حكم طبق كتاب خدا  

به جانم سوگند كه امام نيست، مگر كسى كه "عمرى ما االمام االّ الحاكم بالكتابفل "امام حسين عليه السالم مى فرمايد: 

طبق كتاب خدا حكم مى كند.  

امام بايد به دين حق معتقد باشد و هوسهاى خود را كنترل كند.  "الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذلك"آنگاه ادامه دادند: 

عطوفت و سياست  

باره صفات امام چنين مى فرمايد:  امام رضاعليه السالم در

نسبت به مردم از پدران و مادران آنها مهربان تر است.   "أشفق عليهم من آباءهم وامهاتهم"

مسئوليت بزرگ الهى برمى آيد.  از عهده "قائم بالرياسة"

زهد و سادگى  

يكى از صفات امام، زهد و بى عالقگى به دنياست.  

به خدا سوگند! من ميل و رغبتى به خالفت  "واهللّ ما كانت لى فى الخالفة رغبة"فرمايد: يحضرت على عليه السالم  م

ندارم.  

و درباره لباس وصله دار خود مى فرمايد:  

"من راقعها مدرعتى هذه حتى استحَييت واهللّ لقد رقعَّت"

ن خجالت مى كشم كه به او مراجعه كنم.  به خدا سوگند! آن قدر اين لباس را وصله زده ام كه ديگر از وصله زننده آ

فرمايد:  يدر جاى ديگر م

"الناسبِضعَفَةِ روا انفسهم انّ اهللّ فَرَض على ائمة العدل ان يقد"

همانا خدا واجب كرده كه امامان بر حق و عادل، زندگى خود را ساده بگيرند تا همگام با محرومان جامعه بوده و 

براى فقرا باشند.  بدينوسيله تسكين و دلگرمى 

مدارى  حق وحق گرايى 

حضرت على عليه السالم مى فرمايد: از هنگامى كه حق به من معرفى شد تاكنون شك و ترديدى براى من پيدا نشده 

"ما شَككت فى الحق مذ اُريتهُ"است. 

 "و ال ضُلَّ  بى ضللتو ال "فرمايد: تاكنون نه خود گمراه شده ام و نه كسى به واسطه من گمراه شده است.يو  م

قاطعيت در راه حق  

گذارد. يحضرت على عليه السالم مى فرمايد: من از قومى هستم كه هرگز مالمت هاى مالمت كنندگان در آنها اثر نم

خذهم فى اللّه لومة الئمأن قوم ال تمِوانّى لَ "

مدارا با مردم  

يك رهبر آسمانى براى تربيت مردم بايد با آنان مدارا كند ولى مداهنه هرگز.  

مدارا صرف نظر كردن از دنيا و مقام خود براى اصالح دين يا دنياى مردم است، اما مداهنه صرف نظر كردن از برخى 

دستورات دين و مكتب، براى حفظ موقعيت خود و رسيدن به مقام و دنياست.  

ه صدر برمى خيزد، ولى مداهنه از ضعف و سودجوئى، مدارا كردن از عقل است و مداهنه از شيطنت.  مدارا از سع



امام بايد اهل مدارا و عفو و تغافل و سعه صدر و گذشت باشد تا افرادى كه به عللى نقطه ضعفى داشته اند، از پيروى او 

امام "التثريب عليكم اليوم"مأيوس نشوند و او همچون يوسف كه برادران خطاكار خودرا پس از پشيمانى توبيخ نكرد و فرمود: 

ود به اسالم جذب كند.  نيز بتواند مردم را زير پوشش محبت خ

من مبعوث شدم كه با مردم مدارا كنم.  "بمداراة الناس بعثت"عليه وآله فرمود: هلل پيامبر صلى ا

خداوند به من امر كرده كه با مردم مدارا كنم، همان  "انّ اهللّ امرنى بمداراة الناس كما امرنى باقامة الفرائض"همچنين فرمود: 

و نمازهاى واجب را انجام دهم.   گونه كه امر نموده واجبات

و در جاى ديگر فرمودند:  

آگاهى از تاريخ گذشتگان  

فرمايد: فرزندم! گرچه من عمر پيشينيان را نكرده ام ولى يحضرت على عليه السالم به فرزندش امام حسن عليه السالم چنين  م

ر آنان سير كرده و چنان آگاهى دارم كه گويا همچون يكى از در زندگى و روش و اعمال آنان فكر كرده و در اخبار و تاريخ و آثا

 آنان شده ام. 

رسيدگى به مشكالت مردم  

حضرت على عليه السالم بر اعمال و رفتار كارگزاران خود نظارت دقيقى داشتند و به گزارشها و شكايات مردمى ترتيب اثر داده و 

شخص مورد شكايت را احضار و مورد بازجوئى قرار مى دادند. همچنين حساب مالى آنان را به دقت زير نظر داشته و بارها به 

حساب و عملكرد مالى خود را نزد من بياور و آن را به من نشان بده.   "رفع الى حسابكفا"نمايندگان خود مى فرمودند: 

صبر و خداباورى  

يكى ديگر از صفات و شرائط امام پايدارى در راه حقّ و داشتن يقين و باور صحيح است. قرآن در اين باره مى فرمايد:  

 "اتنا يوقنونايلما صبروا و كانوا ب وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا"

از بنى اسرائيل افرادى را براى هدايت مردم برگزيديم كه اهل صبر و پشتكار بودند و آيات خدا را باور و يقين داشتند.  

يقين، سرچشمه عصمت و پشتوانه تمام كماالت معنوى است.  

اخالص و دورى از ماديات  

حضرت على عليه السالم در نامه به فرماندار آذربايجان مى نويسد:  

"انّ عملك ليس لك بطعمة و لكنه فى عنقك امانة"

همانا مقام تو براى تو يك امانت و مسئوليت است، نه وسيله كسب و كار و ارتزاق و رفاه.  

ات خود را تنها از خدا مى خواستند و هيچ انتظار مادى از قرآن يكى از امتيازات انبيا را بى توقّعى آنان دانسته كه پاداش زحم

أن "عليهم السالم نقل مى كند كه گفتند:  مردم نداشتند، چنانكه در سوره شعراء از قول حضرت نوح، هود، صالح، شعيب و لوط

ما جز پروردگار خود از ديگران اجر و پاداشى نمى خواهيم.   "رب العالمين اجرى االّ على

و علم سرآمد   توانايى

امام بايد اليقترين و آگاه ترين مردم باشد.  

امير مؤمنان عليه السالم مى فرمايد:  

"انّ احقّ الناس بهذا االمر أقواهم عليه و أعلمهم بامر اهللّ فيه"
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و هم  تر اليقهمانا سزاوارترين مردم به امر امامت و رهبرى امت كسى است كه از همه مردم نسبت به آن، هم قوى تر و 

نسبت به فرمان خدا درباره آن آگاه تر باشد.  

آرى هم توانايى و قدرت و هم علم و آگاهى دو شرط الزم براى امامت و رهبرى مردم است.  

امام در ادامه مى فرمايد:  

"اليحمل هذا العلم االّ اهل البصر و الصبر و العلم بمواقع الحق"

تنها كسى مى تواند پرچم رهبرى را حمل كند كه اهل بصيرت و پايدارى و علم و دانش باشد.  

آيا كسى كه به سوى حق راهنمايى مى كند  "أفمن يهدى الى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمن ال يهدى االّ أن يهدى"قرآن مى فرمايد: 

به راهنما دارد.  بهتر است پيشوا باشد يا كسى كه خودش نيز سرگردان است و نياز 

دورى از امتيازطلبى  

داند و امتياز خاصى را براى خود قائل نيست. حضرت على عليه يامام در حقوق اجتماعى خود را با ديگران برابر و يكسان  م

السالم مى فرمايد:  

"ما عليكم انمّا أنا رجل منكم لى ما لكم و على"

هرچه براى شماست، براى من هم هست و هر چه بر عهده شماست، بر عهده من من يك نفر همانند شما و از خودتان هستم، 

هم هست. يعنى همه از حقوق مساوى برخورداريم.  

حفظ منافع اسالم نه منافع خود  

با آنكه حضرت على عليه السالم را از حق مسلم خود محروم كردند و او را از رهبرى كنار زدند، اما آن حضرت صبر كرده و مى 

رمود: اگر كار مسلمانان به خوبى حل شود من حرفى ندارم و ظلم بر خودم را تحمل مى كنم.  به خدا سوگند اگر به خاطر ف

تفرقه نبود غير از اين روش، راه ديگرى را انتخاب مى كردم و با قيام مسلحانه حقم را مى گرفتم. 

عثمان شركت نكنيد، زيرا برنامه چنين طراحى شده كه ابن عباس به حضرت على عليه السالم فرمود: در شوراى شش نفرى 

شما را حذف كنند. امام فرمود: چون دعوت شده ام مى روم زيرا من از خالف و تخلف بيزارم و ميل ندارم جلسه به خاطر من 

منحل شود.  

تعيين امام  

نيست كه انتخابات راه حل است، اما همه  بهترين شيوه تعيين رهبر و مقام مسئول در جوامع امروز انتخابات است، ولى شكّى

جا راه حق نيست.  

شخص انتخاب شده را تأييد نمى كند، گرچه در مقام عمل، رأى  نيتهيچ برهان و دليل علمى و عقلى، لياقت،صالحيت و حقا

گيرد و بهترين راه حل است.  ياكثريت مورد نظر قرارم

در مسائل اجتماعى است و در مسائل اعتقادى، رأى اكثريت هيچ ارزشى ندارد و عالوه بر آنكه اين توجه به رأى اكثريت، تنها 

شدند. چنانكه در سوره انعام ي گرنه بايد پيامبران دست از دعوت خود برداشته و تابع رأى اكثريت كه كافر يا مشرك بودند م

مى خوانيم:  

اى پيامبر! اگر از اكثر  "ن هم االّ يخرصونيتّبعون االّ الظنّ و اان من فى االرض يضلّوك عن سبيل اهللّ ان تُطع اكثر و "

كنند.  يكسانى كه روى زمين هستند اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه مى كنند، زيرا آنها تنها از گمان و حدس پيروى  م



دم نقشى ندارد و تعيين آن به عهده بنابراين در مسئله بسيار حساس و اساسى امامت، كه امرى اعتقادى است، رأى و انتخاب مر

كند، نه آنكه امام با رأى مردم امام مى شود يامام فراهم م اعمال حاكميتمردم با امام، زمينه را براى  خداوند است. البتهّ بيعت

عراض مردم از امامت ساقط مى شود.  و با ا

ت نداشت.  ا امكانِ اعمال حاكمي، امسال خانه نشينى نيز امام بود 12ت حضرت على عليه السالم در مد

تجربه هاى تلخ  

بارها در انتخابات، افرادى با رأى اكثريت انتخاب شده اند ولى دير يا زود اشتباه مردم در انتخاب روشن شده است. افرادى 

دادن حاضر بوديم جان  داديم و عالوه بر رأىيداشتند كه احتمال خالف در آنان  نميچنان با ريا و تظاهر و سياست گام بر  م

ساز روشن شدن حقايق و اسرار است، چهره واقعى آنان نمايان شد ودر خود را نيز فدا كنيم، ولى در حوادث مختلف كه زمينه

مقابل مال و مقام روحياتشان تغيير پيدا كرد.  

اين است كه بگوييم انتخابات بهترين راه ز بيان اين نمونه ها كوبيدن انتخابات و رأى مردم نيست، بلكه هدف ما ا ما غرض هالبت

حل در مسائل اجتماعى است، اما يك راه الهى و علمى و صد در صد قطعى نمى تواند باشد.  

م، امام فرمودند:  يبراى اينكه مطالب فوق بهتر روشن شود حديث جالبى را از امام سجاد عليه السالم بيان مى كن

 «هَديُه و تَماوَتَ فى مَنطقه و تَخاضَع فى حركاته فَرويداً ال يغرّنّكم اذا رأيتم الرجل قد حسن سَمتُه و»

هرگاه ديديد كه مردى خوش برخورد است و راه و روش وى خوب است و از خود زهد و عبادت نشان مى دهد و در حركات خود 

ريد.  خيلى شكسته نفسى مى كند، پس در قضاوت نسبت به او عجله نكنيد و فريب ظاهر او را نخو

سپس امام چنين بيان مى فرمايد:  

فما اكثر من يعجزه تناول الدّنيا و ركوبُ المحارم منها لِضَعف بنيته و مهانَته و جُبن قلبه فنَصبَ الدّين فخّاً لها فهو ال يزال »

 «يَخِتلُ الناسَ بظاهره فان تمكّن من حرام اقتَحَمه

عاجزند و به دنيا نرسيدن آنها به خاطر ناتوانى جسمى يا عدم لياقت و كمبود چه بسيارند افرادى كه از بدست آوردن دنيا 

شخصيت و يا ترسو است، دين را دام براى ي شخصيت يا ترس اوست )نه به خاطر ايمان و تقوى(. آرى چون ناتوان يا  ب

         درآن اختيارخودرا بى برسد، حرام به توانستي م اگر و دهد مى فريب باظاهرخود را مردم ارسيدن به دنيا قرار داده و دائم

.  انداخت مى

دهد:   امام، چنين ادامه  مى

ان كَثُر  و اذا وَجدتموه يَعِفُّ عن المالِ الحَرام فَرويداً ال يَغرّنكم فانّ شَهوات الخَلق مختلفة فما اكثَر من يَنبو عن المال الحَرام و»

كند باز هم صبر كنيد و زود درباره يو اگر ديديد كه از مال حرام دورى  م «منها مُحرِّماً و يَحملُ نفسه على شَوهاءَ قبيحة فيأتى 

او قضاوت نكنيد، زيرا شهوات مردم مختلف است. چه بسيارند افرادى كه از مال حرام كناره مى گيرند گرچه زياد باشد اما خود را 

بر اعمال ناپسند وادار و مرتكب ديگر حرام ها مى شوند.  

پس امام ادامه دادند:  س

فاذا وجدتموه يَعفُّ عن ذلك فرويداً ال يغرنّكم حتى تَنظروا ما عقده عقله فما اكثر من ترك ذلك اجمع ثم ال يَرجع ال بعقلٍ متين »

 «فيكون ما يُفسده بجهله اكثر ممّا يُصلحه بعقله

مقدار است؟ زيرا بسيارند  چه او نزند تا ببينيد ميزان تعق كند، باز شما را گوليپس اگر ديديد او از تمام اعمال ناپسند دورى  م
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 الذا چون شعور فكرى او كم است معموافرادى كه از تمام اعمال بد دورى مى كنند اما يك درايت و ريشه عقالئى ندارند و ل

بجاى اصالح دست به افساد مى زند.  

و آنگاه فرمودند:  

اليَغرنّكم حتى تَنظروا أ مع هواه يكون على عقله او يكون مع عقله على هواه و كيف محبّته فاذا وجدتم عقله مَتينا فرويداً »

 «للرئاسات الباطلة و زُهده فيها فانّ فى الناس مَن خسرالدنيا و االخرة بترك الدنيا للدنيا...

كوبد يا با كمك يى نفس خود عقل را  مو اگر ديديد داراى عقل متين هم هست باز فريب نخوريد و صبر كنيد تا ببينيد آيا با هوا

عقل بر عليه هواى نفس گام برمى دارد و نسبت به رياست هاى باطل چقدر عالقمند است. زيرا در ميان مردم كسانى هستند كه 

و به مراتب از لذّت رياست نزد ادر دنيا و آخرت زيان كارند. زيرا دنيا را رها مى كنند نه براى خدا بلكه براى رسيدن به دنيا، زيرا 

   لذّت مال و دنيا بيشتر است.

لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل الذى جعل هواه تبعاً المر اللّه و قواه مبذولة فى رضى اللّه يرى الذل »:  و سرانجام امام فرمودند

 «مع الحق اقرب الى عزّ االبد...

و توانش را در مسير رضايت خداوند قرار دهد و  انسان واقعى كسى است كه خواسته هايش را تابع و مطيع فرمان الهى

زت با باطل به رستگارى و سعادت نزديكتر بداند.  تباحقراازعذل

فرمايد:  يدر پايان امام ضمن تشويق به پيروى از چنين شخصى  م

"طلبةفذلكم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا و الى ربكم به فتوسلوا فانه الترد له دعوة و ال يخيب له 

به رفتار و منش اين شخص چنگ بزنيد و به روش او اقتدا كنيد و براى رشد و پرورش خود و رسيدن به خداوند به او متوسل 

شود.  يشويد چرا كه دعا و درخواستش مستجاب شده و رد  نم

سرى شناخت هاى  نتيجه اين حديث طوالنى اين است كه با اين همه راه هاى فريب و رياكارى، چگونه مى توان با يك

سطحى سرنوشت رهبرى امت را با انتخابات معين نمود.  

واند راه حل باشد اما همه جا راه حق نيست.  يآرى، انتخابات  م

امام صادق عليه السالم فرمود:  

هرگاه دوستى داشتى كه   "اذا كان لك صديق فولى والية فاصبته على العشر مما كان لك عليه قبل واليته فليس بصديق سوء"

به رياستى رسيد و يك دهم عالقه و وفادارى قبل از رياستش را نسبت به تو داشت دوست بدى نيست.  

كند، چه بسيار افراد فداكار و عالقمندى كه پس از گرفتن مقام، روحيه و روش آنان يپست و مقام و رياست انسان را عوض  م

م تعيين رهبر بايد از طرف خدا باشد، اوست كه علم غيب دارد و آينده و تمام حاالت عوض شده است. به همين جهت مى گوئي

 «اللّه اعلم حيث يجعل رسالته»رسانى خود را نزد چه شخصى قرار دهد.  مقام رسالت و  پيام داند كهيافراد را مى داند و بهتر  م

تعيين امام تنها از طرف خداست  

بعد از آنكه خداوند حضرت ابراهيم عليه السالم را با حوادثى از قبيل گذشت از مال و جان و همسر و ...آزمايش نمود و او از 

عهده تمام امتحانات الهى پيروز درآمد، خداوند او را به مقام امامت و رهبرى نصب فرمود. متن فرمان و ابالغ چنين بود:  

 "الك للناس امامجاع ىان"

مردم، امام قرار دادم.  تو را براىمن 

شود كه نصب امام بايد تنها از طرف خدا باشد. زيرا امام بايد داراى شرائط و استفاده مى« انّى جاعلك»در اين ابالغ از جمله 

:هايى باشد كه جز خدا كسى واقف به آنها نيست از جملهويژگى



اند.  امام بايد تمام قوانين حاكم بر انسان و هستى را بد

كند آگاه باشد.  يامام بايد از نتيجه حتمى راهى كه انتخاب  م

امام بايد در رهبرى خود منافع خود را در نظر نگيرد و عوامل درونى و بيرونى محرك او نباشد.  

ترين صفات برجسته انسانى در حد اعلى برخوردار باشد و ناگفته پيداست كه اين شرائط در افراد معمولى يافت يامام بايد از عال

نمى شود و مردم نيز از وجود اين شرائط در افراد بى خبرند.  

امامت، عهد و پيمان الهى  

كه حضرت ابراهيم عليه  نام برده و همين "عهدى"نكته اى را كه بايد توجه نمود اين است كه قرآن از مسئله امامت باكلمه 

 السالم مقام امامت را براى فرزندان خود طلب نمود خداوند پاسخ داد كه عهد من )كه همان مقام امامت است( به افراد ظالم 

نمى رسد:  

"الينال عهدى الظالمين"

آمده مانند: "أمر"آيات مربوط به شورا، كلمه  حل كنيم، چون در ااگر امامت عهد و پيمان خداست ما نمى توانيم آن را با شور

شود يعليه وآله دستور داده  مهلل كار مردم با ايمان با مشورت انجام مى گيرد و يا به پيامبرصلى ا "وامرهم شورى  بينهم"

ط به در مسائل مردم با آنان مشورت كن. توجه داريد كه مورد مشورت در هر دو آيه، امور مربو "وشاورهم فى االمر"كه 

شود.  يمردم و مسائل اجتماعى است و هرگز شامل مسئله امامت كه عهد و پيمان خداست  نم

عوارض طبيعى انتخابات  

انتخابات و همه پرسى با اينكه راه حل خوبى در بسيارى از موارد است ولى بطور طبيعى عوارض سوئى نيز دارد كه نبايد از آنها 

:  چشم پوشيد. آن عوارض عبارتند از

آيد كه چه بسا خود زمينه ساز نوعى تضاد و اختالف و تفرقه و كدورت يميان انتخاب شوندگان  رقابتهايى به وجود  م - 1

گردد.  

دارند. بنابراين  كند و تنها آنان براى او ارزشيهر انتخاب  شدهاى به طور طبيعى از انتخاب كنندگان خود حمايت  م - 2

گيرى ها، تمايل و خواست انتخاب شوندگان نيز مطرح مى باشد و اين خود نوعى شرك است جهتدر حمايت ها و دفاعها و

كه انسان به غير خدا به فكر راضى كردن اين و آن هم باشد.  

دهد، در تعيين يممكن است همان شك و خطا و سهو و غرائزى كه شبانه روز ما را در جهت هاى خالف قرار  م - 3

ز حق منحرف نمايد.  رهبر نيز مسير انسان را ا

خود انتخاب  شدهها بيمه و مصونيتى ندارند و از كجا فردا در برابر حوادث تلخ يا شيرين چهره و رنگ عوض نكنند؟!   - 4

آرى، انتخابات مردمى ارزشمند است، اما عوارضى را نيز به دنبال دارد كه بايد به آنها توجه داشت و اين عوارض را هم در نظر 

 گرفت.

اب الهى، راه حق  انتص 

راه حق در شيوه تعيين امام همان راه تعيين پيامبر است، زيرا ما امامت را همچون نبوت و امام را همچون پيامبر و دليل نياز به 

امام را همانند دليل نياز به پيامبر مى دانيم و كار امام نيز شبيه كار پيامبر هدايت و رشد مردم و نشان دادن راه سعادت است، 

بنابراين همان  آيهاى كه در بحث نبوت آورديم در اين جا نيز مورد استفاده قرار مى دهيم كه قرآن مى فرمايد:  
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همانا بر ماست هدايت مردم.   «اِنّ علينا لَلهُدى»

هدايت همان گونه كه پيامبر از طرف خداست و آياتى در قرآن به اين حقيقت اشاره مى كند،  تعيين امام هم كه مربوط به 

مردم و از پيمان هاى الهى است بايد از طرف خدا باشد.  

سخن بوعلى سينا  

ابوعلى سينا مى گويد: امام بايد معصوم و از حد اعالى صفات عالى برخوردار باشد و چون متصف بودن يك انسان به آن صفات 

و روحيات چيزى نيست كه انسان عادى بتواند آن را تشخيص دهد و اگر چيزى بفهمد خيلى ناقص است و تنها از راه عالئم و 

د عالم و مدبر و قادر،امام را تعيين كند. زيرا اوست كه هم از اسرار مردم با خبر است و هم آثار چيزى را مى فهمد، لذا بايد خداون

عالم به غيب است و هم راه سعادت واقعى ما را مى داند و هم تدبير جهان به دست اوست.  

انتخاب، ممنوع  

انتصاب الهى مردم اختيارى ندارند.  اگر باور كرديم كه امامت مقامى انتصابى است نه انتخابى، بنابراين در مقابل 

 فرمايد:  يقرآن  م

در مواردى كه خداوند براى مرد و زن «و ما كان لمومن و المومنة اذا قضى اللّه و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...»

خاب ندارند.  با ايمان حكم و قانونى يا مقام و فردى را براى مسئوليتى انتخاب نمود، ديگر مردم حق انت

خوانيم:  يدر سوره قصص نيز چنين  م

"و ربك يخلق مايشاء و يختار ما كان لهم الخيرة"

كند هرچه را بخواهد و مردم در برابر گزينش خداوند، اختيارى ندارند.  يخداوند مى آفريند و اختيار  م

را به امامت برگزيد مردم نبايد به سراغ ديگرى بروند  در رواياتى ذيل اين آيه در تفسير صافى مى خوانيم كه هرگاه خداوند كسى

رود و انتخابى مى تواند صددرصد ارزش داشته باشد يو يا مى خوانيم: با وجود امكان انحراف در انتخاب، ارزش انتخاب از بين  م

كه از سوى خدايى باشد كه آگاه بر باطن و آينده انسان است.  

انتصاب، حكيمانه است  

انتصاب حضرت على عليه السالم به عنوان امام و رهبر، انتصابى بى مقدمه و غير حكيمانه نبود، بلكه مقام او، زهد و شجاعت و 

ادب و اخالق و عبادت وتقوى و عرفان و خلوص او بر همگان روشن بود. حتى دشمنان نيز نقطه ضعفى براى حضرت على عليه 

السالم بيان نكرده اند.  

تمام عمر يك لحظه به سوى بت رو نكرد و از همان نوجوانى خداپرست بود.   كسى كه در

عليه وآله را داشتند با جانفشانى بى نظير خود، به هلل كسى كه در توطئه شب هجرت كه دشمنان بناى كشتن پيامبرصلى ا

عليه وآله موفق به هجرت شد.  هلل جاى آن حضرت خوابيد و پيامبر صلى ا

وع شدن بت پرستان از شركت در مراسم حج را كه همان آيات اول سوره برائت است، به تنهايى و با كسى كه اعالميه ممن

كمال شهامت به ميان مشركان به مكه برد و با فرياد بلند در برابر بت پرستان خواند و اعالم كرد كه از اين به بعد حق ورود به 

مكه را ندارند.  

توان گفت: دوستان و دشمنان و حتى غير مسلمانان آن قدر زياد است كه مى صفات واالى او در كتب شيعه و سنّى،

 .محاسن و كماالت او بى حدّ و بى شمار است



 

پرسش و پاسخ  

سؤال: هدف شما در اين بخش اين بود كه تعيين امام بايد از طرف خدا باشد و انتخابات به دليل عدم آگاهى از اسرار و آينده و 

تواند ارزش مهمى داشته باشد. در اينجا سؤالى مطرح است كه پس چرا خود يدليل تجربه هاى ناموفق،  نم محدوديت علمى و به

امام على عليه السالم در  نهجالبالغه رأى مردم را به رخ مخالف مى كشد و مى فرمايد: بعد از قتل عثمان مردم دور مرا گرفته و 

يرى از مردم مالك انتخاب است؟  گ مى رأىمرا انتخاب كردند؟ يا چرا در نظام جمهورى اسال

و رأى و انتخاب  پاسخ: حضرت على عليه السالم مى خواهد طبق معيار مخالفانش سخن بگويد، يعنى شما كه اينقدر از مردم

ايستيد؟  يآنان دم مى زنيد، همان مردم مرا پذيرفتند، پس چرا در برابر من  م

مردم راه حق را شناختند و رهبرى امام را بر طاغوت و نظام اسالمى را بر نظام در نظام جمهورى اسالمى ايران هم چون 

شاهنشاهى ترجيح دادند ما نيز انتخاب نيكو را به رخ دنيا مى كشيم تا مورد تهمت قرار نگيريم و نگويند كه سيستم شما يك 

ايستند و او را از جايگاهش خلع مى كنند،  سيستم تحميلى است، اما اگر منتخب مردم به بيراهه رفت، مردم در مقابل او مى

قدس سره بنيان گذار جمهورى اسالمى ايران به رئيس جمهور معزول كه به هوادارى مردم افتخار مى كرد ي چنانكه امام خمين

فرمود: اگر با روش غير اسالمى به كار خود ادامه دهى من با تو مخالفت مى كنم گرچه همه مردم با تو باشند.  

پرسى ها زمانى مورد افتخار است كه مسير حق را طى كند وگرنه رأى و انتخاب مردم تا به حقيقت راين انتخابات و  همهبناب

متصل نشود و از طريق وحى و راه خدا نورانى نشود، ارزش الهى نخواهد داشت.  

ن است كه انتخابات همه جا راه حق را خواهيم ارزش انتخابات را به كلّى ناديده بگيريم، بلكه شعار ما ايالبتّه ما نمى

پيمايد و دليل عقلى و صددرصد صحيحى ندارد. عالوه بر آنكه انتخابِ مردم در برابر انتخابِ خدا ارزشى ندارد و در جايى نمى

اب گيرى از مردم و دخالت دادن نظر آنان در انتخكه از سوى خدا، كسى براى اين امر معين نشده باشد، بهترين راه، رأى

 .استحاكم

گوشه اى از فضائل حضرت على و  اهلبيت عليهم السالم  

فضائل حضرت على عليه السالم و اهل بيت پيامبر عليهم السالم بسيار است و ما چند نمونه را براى گام هاى اول 

كنيم:  يشناخت امام نقل  م

اطعام مسكين، يتيم و اسير  

زهراعليها السالم براى شفاى آن دو نذر  عليه السالم و فاطمه بيمار شدند. حضرت علىامام حسن و امام حسين عليهما السالم 

كردند كه سه روز روزه بگيرند. در اولين روز، همين كه خواستند افطار كنند، شخص فقير و مسكينى در خانه را كوبيد و اعالم كرد 

دند، روز دوم نيز همين كه خواستند افطار كنند، يتيمى اظهار نياز كرد، كه من نيازمندم، آنان نان خود را به او داده و با آب افطار نمو

باز غذاى خود را به او عطا كردند و با آب افطار كردند. روز سوم نيز همين كه لحظه افطار رسيد، شخصى آمد و گفت من اسير 

ادند. روز بعد كه با رنگ هاى پريده خدمت هستم به من كمك كنيد، با اينكه نياز شديدى به غذا داشتند باز هم غذا را به او د

عليه وآله رسيدند، بشارت يافتند كه آياتى در فضيلت آن بزرگواران نازل شده كه آنان غذاى خود را خالصانه و هلل پيامبرصلى ا

خواستند از ي نم عاشقانه به مسكين و يتيم و اسير دادند و از همه مهم تر آنكه در دل نيز انتظار پاداش و تشكرى نداشتند، آنها 

اعمال خود سندى براى آينده خود درست كنند، هدف آنان جز رضاى خدا نبود:  
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اين ماجرا عالوه بر  «و يطعمون الطعام على حبّه مسكينا و يتيماً و اسيراً انّما نطعمكم لوجه اللّه النُريد منكم جزاءً و الشكوراً »

سنت  قدس سره در كتاب الغدير از بيست و چهار نفر از بزرگان  اهل امينىاينكه مورد اتفاق علماى شيعه است، مرحوم عالمه 

 نيز نقل كرده است. 

امام و نزول فرشتگان در شب قدر  

ت، بلكه از مضمون روايتى در ذيل سوره قدر استفاده مى شود كه فرود فرشتگان در شب قدر تنها مربوط به زمان پيامبر نيس

عليه هلل شكى نيست در زمان رسول خداصلى ا  "روح فيها بإذن ربهم من كلّ أمرلالمالئكة و ازل نت"مربوط به هر سال است. 

وآله مالئكه بر شخص پيامبر نازل مى شدند، اما بعد از آن حضرت بر چه كسى نازل مى شوند؟  

به اين روايت، هم  طبيعى است بايد بر كسى نازل شوند كه در كماالت نزديك ترين فرد به خدا و رسول او باشد.با توجه

جايگاه واالى امامت و هم لزوم امام زنده و معصوم در هر زمانى كه مرجع فرشتگان آسمانى باشد، مشخص مى شود كه اين 

نيز فضيلتى بس بزرگ است.  

عليه السالم   على گوشه اى ديگر از فضائل

 ،عليه وآلههلل ايمان آورد.بارها پيامبر اكرم صلى اعليه وآله هلل حضرت على عليه السالم اول كسى بود كه به رسول خدا صلى ا

حضرت على عليه السالم را برادر خود خواند.    

شد.     يك ضربت حضرت على عليه السالم در جنگ خندق از عبادت تمام جن و ملك و انسان با  ارزشتر تلقى

است و او هرگز نه از حق جدا مى شود و نه از قرآن  در روايات متعدد مى خوانيم كه على عليه السالم بهترين بشر پس از پيامبر

و او سيد و بزرگ دنيا و آخرت است و نگاه به او عبادت و پيروان او بهترين خلق خدايند. 

پرسش و پاسخ  

سؤال: چرا با اين همه عظمت نام على عليه السالم در قرآن نيامده است؟  

 عليه السالم نازل شده، گرچه نا آن حضرت نيامده است.شأن حضرت علىپاسخ: اوالً چنانكه گفتيم آياتى از قرآن در 

ثانياً امور بسيارى در قرآن نيامده كه پيامبر مأمور بيان بوده است. از جمله آنهاتعيين جانشين پيامبر است كه بر اساس آيه تبليغ، 

 «من ربّك و... يا ايّها الرّسول بلّغ ما انزل اليك»پيامبر مأمور ابالغِ آن به مردم شد. 

عليه السالم در قرآن آمده بود، بر اثر دشمنى و بغضى كه برخى با آن حضرت داشتند، معنا و منظور آن را ثالثاً حتى اگر نام على

در اينجا به معناى بلند است « على»گفتند: « أنا مدينة العلم و علىّ بابها»دادند، همان گونه كه در مورد حديث معروفِ تغيير مى

 معناى حديث اين گونه مى شود: من شهر علم هستم و دَر اين شهر، بلند است! كه

روى حسين و ياران و كودكانش  ربراستى بغض و كينه چه كارها كه نمى كند! در صحراى كربال در آن بيابان سوزان آب را ب

ه السالم كه مى فرمايد: مگر من مىبندند و با نهايت بى رحمى براى كشتن او شمشير مى كشند و در جواب امام حسين علي

اينها همه به خاطر  "بغضا البيك"گويند:  حاللى را حرام كرده و يا حرامى را حالل كرده ام كه خون مرا مى ريزيد، در پاسخ  مى

باشد!   بغض و دشمنى نسبت به پدر تو  مى

حقوق امام و امت  

ما چند نمونه آن را در اينجا بيان مى كنيم:   در زمينه حقوق متقابل امام و امت رواياتى آمده است كه

حضرت على عليه السالم به مردم فرمود: هر يك از من و شما بر يكديگر حقوقى داريم، اما حق من بر شما اين است كه 

شما:  



"الوفاء بالبيعة"به پيمان و بيعت خود وفادار باشيد.  - 1

باشيد( نصيحت كننده و خيرخواه باشيد. در حضور و غياب من )در نزد من حاضر باشيد يا ن - 2

"والنصيحة فى المشهد والمغيب"

"واالجابة حين ادعوكم"هر وقت شما را فراخواندم اجابت كنيد.  - 3

و اما حق شما بر من آن است كه من:  

"فالنصيحة لكم"خيرخواه و دلسوز شما باشم.  - 1

"فيئكم عليكمتوفير "بيت المال را ميان شما عادالنه تقسيم كنم.  - 2

فرمود:   همچنين آن حضرت به مردم  مى "تعليمكم كيال تجهلوا"شما را آموزش دهم تا بى سواد نباشيد.  - 3

"عليكم لى الذى مثل من الحق ىّلو لكم ع"

شما بر من حق داريد به همان اندازه كه من بر شما حق دارم.  

.  ده همان حقوق متقابل والى بر مردم و مردم بر والى است.ترين حقّى كه خدا بر مردم واجب نموفرمود: بزرگو مى

نمايد:   امام سجاد عليه السالم در اول رساله حقوق، حق امام را از واجب ترين حقوق معرفى  مى

"ائمتك و اوجبها عليك حق"

كارى  نگوئيد و محافظهحضرت على عليه السالم  مىفرمود: آن گونه كه با طاغوتيان و جباران سخن  مىگوئيد با من سخن 

هم نكنيد و مداهنه نكنيد. فكر نكنيد كه تذكرات شما براى من سنگين است، هر كجا گفته حق يا مشورت بجايى ديديد مرا آگاه 

كرد  امام صادق عليه السالم مردم را به مراجعه به فقها سفارش  مى حفظ نكند ما مصون از خطا نيستيم.نمائيد، اگر خداوند خود 

فرمود: كسى كه فتوى و قضاوت فقها را رد كند، گويا ما را رد كرده و هر كه ما را رد كند، گويا به خدا شرك ورزيده است. و مى 

در روايتى ديگر مى خوانيم: اگر شخصى شب ها را نماز بخواند و روزها را روزه بگيرد و تمام اموالش را در راه خدا بدهد و هر 

بر خدا ندارد و اهل ايمان  خدا را نشناسد و كارهاى خود را به رهبرى او قرار ندهد، هيچ حقى سال به مكه و حج رود، اما ولى

نيست.

تممسئوليّت ا

بر اساس روايات مردم در برابر امام معصوم سه مسئوليت دارند:  

"معرفة االمام "شناخت امام، آنهم با دالئل روشن و صفات ممتاز كه يك رهبر معصوم بايد داشته باشد. - 1

"و التسليم لهم فيما ورد عليهم"تسليم فرمان آن بزرگواران به طورى كه سخنان آنان را به دل بپذيرد.  - 2

"رد عليهم فيما اختلفوالو ا"در اختالفات به آن بزرگواران مراجعه و آنان را حكم و داور قرار دهند.  - 3

امامت و حج  

دم كرد كه دور كعبه طواف مى كردند و فرمود: اين گردش دور كعبه در زمان جاهليت هم بود امام باقر عليه السالم نگاهى به مر

و اسالم آمد و طواف و حج را مقرر داشت تا بدين وسيله در كنار حج به سوى ما بيايند و اعالم واليت و مودت و نصرت نمايند. 

فرمود: حضرت ابراهيم عليه السالم از خدا نخواست كه  دلهاى  "اليهم تهوىفاجعل افئدة من الناس "سپس امام با استناد به آيه 

مردم به كعبه تمايل پيدا كند، بلكه تمايل مردم را به ذريه خود از خداوند درخواست نمود.    

هاى حج است.   جه به امام يكى از فلسفهوآرى ت
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ياران واقعى  

امام براى آزمايش كرد و گفت: شما صدهزار نيروى مسلح داريد، مردى از خراسان به امام صادق عليه السالم پيشنهاد قيام 

ميزان فداكارى آنها به او فرمود: شما وارد آن تنورى كه پر از آتش است بشويد، او عذرخواهى كرد. در اين هنگام هارون مكّى 

و به تنور آتش وارد شو، او با كمال  هايت را كنار بگذاراز ياران امام وارد شد و خدمت امام سالم كرد. امام به او فرمود: كفش

راحتى رفت و امام شروع به گفتگو كرد و از احوال خراسان پرسيد، سپس رو به خراسانى كرد و گفت: برو داخل تنور را نگاه 

چند  كن. وقتى او را صحيح و سالم ديد، امام به او فرمود: از اين شيعيان تنورى كه هر چه ما گفتيم تسليم باشند و نق نزنند

 .نفر داريم، گفت: شيعه تنورى هيچ.  آرى ميان ادّعا و عمل فاصله زياد است. البتّه آن يار فداكار در تنور نسوخت 

 )همچون ابراهيم كه در ميان آتش نسوخت(.

ياران دروغين  

كند من شيعه على عليه السالم هستم ولى در عمل به ريسمان ديگران گويد كسى كه ادّعا مىخوانيم: دروغ مىدر حديث مى

 « كذب مَن زعم انّه من شيعتنا و هو متمسّك بعروة غيرنا»زند: چنگ مى

ه آنان بروند و براى آنها بنويسند و غنائم كردند كه به دستگااميه كسانى را پيدا نمىفرمايد: اگر بنىامام صادق عليه السالم مى

 گرفتند.را جمع آورى و براى آنها جنگ كنند و در گروه آنان جمع شوند، آنها حق ما را از ما نمى

انواع  ظلمها به امامت  

بيان شود، به مسئله امامت و مكتب امامان و پيروان راستين آن بزرگواران انواع  ظلمها شد. نمى دانم چقدر صالح است كه 

  م:ولى فهرست وار به گوشهاى از  ظلمها اشاره مى كني

ظلم اقتصادى  

قدرت مالى را از اهلبيت عليهم السالم با غصب فدك كه در آن زمان درآمد زيادى داشت سلب نمودند و سهم ذى القربى و 

اهل بيت را از ماليات اسالمى حذف كردند.  

تهمت و شايعه پراكنى  

روغها و افتراها، به امام انواع  تهمتها زدند و كار را به جائى رساندند كه هنگامى كه مردم شام شنيدند حضرت على با انواع  د

كرد، مگر او اهل نماز بود!!   عليه السالم در مسجد كوفه ترور شد، گفتند: على در مسجد چه  مى

ظلم فكرى  

جلو نشر احاديث و كلمات رسول خدا صلى اهلل عليه وآله را گرفتند و مهر برلب قرآن ما را بس است، « حَسبُنا كتاب اللّه»با شعار 

 امام معصوم زدند و مردم را از منابع اصلى علم بازداشتند.

  

 دروغ سازى  

هاشم و مسائل ديگر جعل كردند  كارخانه جعل حديث به راه انداختند و آن قدر حديث دروغ در مدح بنى اميه و كوبيدن  بنى

تا راه را براى شناخت حق و باطل براى گروهى مشكل نمودند.  

تحريف و توجيه  

، كار را به بيانات صريح و روشنى كه پيامبر درباره مسئله امامت بيان فرموده بود، تحريف و توجيه نموده و با تغيير مسير رهبرى

 حكومت يزيد سقوط كرد.   پيامبر تا سرحد فتجايى رساندند كه خال



ظلم فرهنگى

عليه السالم بود، حتى يك حديث از آن حضرت نقل  من نمى دانم چرا شخصيت مشهور اهل سنت كه معاصر امام كاظم

نكرده است؟! آيا امام عليه السالم را نبايد همانند يك راوى عادى به حساب آورد؟  چگونه است كه در كتاب بسيار مهم 

برخى خوارج حديث نقل شده است، اما از امام جعفر صادق عليه السالم و امامان معصوم پس از او حديثى صحيح بخارى از 

نيامده است؟!  

جاهل به جاى عالم  

زد خواهيد سؤال كنيد كه جواب دهم، سراغ رهبرى رفتند كه فرياد مىهر چه مى« سلونى»زد به جاى رهبرى كه فرياد مى

 كه اطالعاتى ندارم. مرا رها كنيد« اقيلونى»

عليه السالم، درگاه علم پيامبر صلى اهلل عليه وآله، سراغ كسى رفتند كه بارها در مسائل گوناگون متحير و از حضرت به جاى على

آورد، هالكت من ها بيرون نمىبسترسيد و مرا از بنگفت: اگر على به فريادم نمىگرفت و بارها مىعلى عليه السالم كمك مى

 ى بود.حتم

بهانه ها و كينه ها  

به بهانه اينكه على عليه السالم جوان است، شوخ است، مسلمانان از او كينه هاى ديرينه در جنگ خيبر و بدر و احد و حنين 

نشين كردند تا جايى كه امام فرمود: من از روز اول مظلوم بودم.     دارند، امام معصوم را  خانه

عليه وآله به اندازه حضرت على عليه السالم فضائل نقل نشده است او را هلل با اينكه براى هيچ يك از اصحاب پيامبر صلى ا

كنار زدند.  

براستى مگر جوان بودن عيب است.  

 مگر قرآن در باره "فتى يذكرهم يقال له ابراهيم"عليه السالم كه بتان را شكست جوان نبود؟  مگر حضرت ابراهيم

آنان جوانانى بودند كه به پروردگار خويش ايمان آوردند.   «انّهم فتية آمنوا بربهم»اصحاب كهف نمى فرمايد: 

مگر حضرت يوسف جوان نبود.  

لعن اللّه »اى به نام اُسامه را به مقام فرماندهى نصب نكرد و در باره او نفرمود: مگر پيامبر صلى اهلل عليه وآله جوان هيجده ساله

 خداوند هركس را كه از لشگر اسامه سرپيچى كند، لعنت كند.« تخلّف عن جيش اسامة من

مگر كهولت سن شرط رهبرى است؟!  

مگر قرآن معيار ارزشها را علم، تقوى، جهاد، هجرت، سابقه، اخالص و ايمان قرار نداده است؟ چرا در برابر آن مالكهاى الهى 

مسائل ديگرى را مطرح كردند؟  

عليه السالم بود. براستى مگر شوخ بودن مانع لياقت است؟ امامت،  ديگرى را كه بهانه كردند، شوخ بودن حضرت علىموضوع 

خواهد. لذا امامان ما هم سنشان با هم متفاوت است و هم شيوه برخوردشان و هم مسئوليتشان ،  علم و بينش و عصمت  مى

ند.  همان گونه كه انبيا نيز داراى شرائط متفاوتى بود

همگامى شيعه و اهل سنت  

كنيد كه تقريباً تمام فضائلى كه شيعه درباره حضرت على عليه السالم بيان با سيرى در كتب شيعه و اهل سنت مشاهده مى

اند همان انتقادها را در اند و اگر جائى شيعه انتقاد از بعضى اصحاب كردهسنت هم آن را نقل كردهكرده، علماى اهل

 كنيم.خود اهل سنت هم مشاهده مىهاى كتاب
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كنند كه در شهرهاى كنند و ادّعا مىامّا كسانى قصد برهم زدن وحدت مسلمانان را دارند و ميان شيعه و سنى تفرقه ايجاد مى

در بينند كه گيرند. امّا به عنوان نمونه اگر سفرى به ايران بيايند، مىنشين اهل سنّت مورد توهين و تحقير قرار مىشيعه

شهرهاى بسيارى شيعه و سنّى همچون دو برادر در كنار هم كار و تالش و همكارى نموده و در ازدواج و معامله و مسافرت 

اى در كار نيست. آنگاه متوجه خواهند شد كه در گزارند و هرگز تفرقهمشاركت نموده و همواره به يكديگر احترام مى

 اند.ها عليه شيعه زدهعوام فريبانه دست به يك سرى تهمتكشورهاى ديگر بعضى ناشيانه يا مغرضانه و 

آرى شيعه نه يك فرقه سياسى است و نه گروه بدعتگزار، بلكه حركت آنها برخاسته از متناسالم و قرآن و هدف آنها رضاى 

    يه وآله نيزعلهلل خداست. شيعه همان مسلمانان و عالقمندان به على عليه السالم هستند كه در زمان خود پيامبر صلى ا

بوده اند و آن حضرت اين لقب را به پيروان حضرت على عليه السالم عطا فرمودند.  

عليه السالم به كار رفته است.  عليه وآله بارها خطاب به  علىهلل صلى ا واژه شيعه توسط پيامبراسالم

يد.  ناى على! تو و شيعيانت رستگارا "! أنت و شيعتك هم الفائزونلييا ع"عباراتى از قبيل: 

رهبرى هاى ممنوع  

و امام   "ائمة يهدون بأمرنا"كند، در قرآن دو نوع رهبرى و امامت مطرح شده است: امام نور كه مردم را به سوى خدا هدايت  مى

ه شده است هم در جنبه مثبت و و روى مسئله رهبرى زياد تكي "ائمة يدعون الى النار"كشاند،  نار كه مردم را به سوى آتش  مى

عليه وآله و اولى االمر واجب و در كنار پيروى خدا ذكر شده و هلل هم در جنب منفى. در جنبه مثبت پيروى از رسول خدا صلى ا

سفارش شده كه عالوه بر خدا و رسول بايد از امامان و اولياى الهى و فقهاى جامع الشرائط اطاعت نمود و اگر كسى سخن آنان را 

نپذيرد و رد كند، گويا فرمان خدا و رسول خدا را رد كرده و به منزله شرك به خداوند است.  در جنبه منفى نيز قرآن كسانى را 

معرفى نموده كه بايد از آنان دورى كرد.  

كنند، فهرست وار بيان  با نگاهى به قرآن، افراد و گروه هايى را كه نبايد امام و رهبر باشند و نبايد مردم از آنان اطاعت و پيروى

كنيم، اگر چه هر انسان عاقلى با همان فطرت خدادادى خود مى فهمد كه اين گروه ها لياقت رهبرى را ندارند. به هر حال قرآن 

 به عنوان هدايت و هشدار به معرفى آنان مى پردازد:  

 گنهكاران و كافران -1

 « ال تُطِع منهم آثماً أو كَفوراً»

 كافران اطاعت مكن.از گناهكاران و 

 فسادگران -1

 «  و ال تتّبع سبيل المفسدين»

 از كسانى كه به نوعى اهل فساد هستند، پيروى مكن.

 جاهالن و نادانان -9

 « ال تتّبع اهواء الّذين ال يعلمون»

 الگوگيرى از هوى و هوس افراد جاهل ممنوع است.

 كنندگاندروغگويان و تكذيب -8

 « و التُطِع المكذّبين»

 كنند، اطاعت نكن.پذيرند و حقائق را تكذيب مىاز افرادى كه به خاطر غرور و تكبّر حق را نمى

 غافالن و هوسرانان - 2



 «  وال تطع مَن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع هواه و كان امرُه فُرطاً »

پيرو هوسها و غرائز سركش هستند و از  از كسانى كه قلبشان را از ياد خود )به خاطر عمل خودشان( غافل نموديم و به جاى حق

 مرز اعتدال و حق بيرون و اهل افراط و زياده روى هستند، اطاعت مكن.

 فرومايگان -6

 « و ال تُطِع كلّ حالّف مَهين»

 زنند پيروى نكن.ها سوء استفاده كرده و خود را در جامعه جا مىاز فرومايگانى كه با سوگندهاى پى در پى، از فرصت

 اف كنندگاناسر -2

 «  و ال تُطيوا امر المسرفين»

 از پذيرش رهبرى اهل اسراف، دورى كنيد.

 دارمحكومان سابقه - 3

   «وال تتّبعوا اهواء قوم قد ضَلّوا من قبل»

از كسانى كه سابقه گمراهى دارند و اكنون هم محكوم هوسها و غرائز خود هستند پيروى نكنيد.  

با نگاهى گذرا به آيات فوق، مى بينيم كه گناه، انحراف، اسراف، افساد، جهل، سوء سابقه وكفر موجب مى شود افراد كه گروه 

هايى از قابليت رهبرى ساقط شوند و امام و رهبر بايد از تمام عوارض فوق و نظائر آن دور باشد.  

همچنين واليت و نفوذ و سرپرستى دشمنان خدا و يا مسلمان نمايانى در آيات ديگر قرآن، واليت يهود و نصارى بر مسلمانان و 

دهند ممنوع اعالم شده است.   كه مكتب را بهانه و دستاويز قرار  مى

ى؟شيعه يا سن

در يكى از كشورهاى اسالمى در حضور حدود سيصد نفر از اساتيد دانشگاه، موضوعى را با توجه به آيات قرآن مورد بحث و 

سنت، خيلى خوب بود ولى ار دادم. از لطف خدا، مورد توجه قرار گرفت و يكى از حاضران با صداى بلند گفت: احسخنرانى قر

بيائيد مسلمانان همه با هم يكى بشويم.  ! اى شيعه حيف كه تو

گفتم: حرف شما قبول، نه شيعه و نه سنى، فقط قرآن.  

ف زدن ها كه تمام شد، گفتم: با هم به سراغ قرآن برويم و ببينيم تا اين مطلب را گفتم مدتى كف زدند و تشويق كردند. ك

قرآن چه مى گويد؟  

عليه وآله الگوى همه بود. هلل صلى ا مبراكرموپيا وجودنداشت ىگفتم: تا زمانى كه پيغمبر بود، دوگانگى و اختالف شيعه و سن

"حسنة اسوة لقد كان لكم فى رسول اهلل"

اما پس از رحلت پيامبر دو راه پيدا شد: يكى راه اهل بيت او كه ما شيعيان پيرو آنان هستيم و دستمان را در دست آنها گذاشته 

و فقهمان را از آنها گرفته ايم و راه ديگر، راهى است كه برادران اهل سنت آن را انتخاب  كردهاند.  

اب كرده ام سه آيه از قرآن است:  دليل اينكه من شيعه هستم و خط اهل بيت را انتخ

« انّما يُريد اللّه لِيُذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً»قرآن در مورد اهل بيت عليهم السالم مى فرمايد:  - 1

 .ها را از شما اهل بيت دور گرداند و شما را پاك و منزّه گرداندخداوند اراده نموده كه پليدى

خداوند در اين آيه به صراحت اعالم فرموده كه اهل بيت، از گناه و پليدى معصومند، آيا راجع به ائمه اهل سنت چنين مطلبى 

وجود دارد؟!  
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اند و قرآن پيشگامان را برترى داده و  اهل بيت عليهم السالم از همان ابتداى اسالم پيش گام بوده و در قرن اول  بوده - 2

در حالى كه پيشوايان اهل سنت )يعنى ابوحنيفه، مالك، شافعى و احمد "سابقون السابقون اولئك المقربونو ال"فرموده است: 

حنبل(، همه سالها پس از پيامبر آمده و از متولدين قرن دوم هستند.  

ديگران برترى اهل بيت عليهم السالم در راه خدا جهاد كرده و به شهادت  رسيدهاند و قرآن مجاهدان در راه خدا را بر  - 3

اما پيشوايان اهل سنت چنين  نبودهاند.  « فضل اللّه المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماً»داده است. 

عليهم السالم، مستند به آيات قرآن است، حال شما براى پيروى از ديگران چه دليل  آرى، پذيرش اطاعت و رهبرى اهل  بيت

قرآنى داريد؟!  

اشتند!  آنان پاسخى جز سكوت ند

 اهل بيت چه كسانى هستند؟

 "كساى يمانى"عليه وآله وارد خانه دخترش زهراعليها السالم شد و عباى خود را كه به هلل روزى پيامبرصلى ا؛  حديث كساء  

عليه السالم كه كودكى خردسال بود وارد شد، به مادر سالم كرد و  معروف بود بر روى خود كشيد، اندكى گذشت، امام حسن

عليه  عليه السالم و پس از او اميرمؤمنان جوياى پدربزرگ خود شد. فاطمه او را به سوى پدر راهنمايى كرد. سپس امام  حسين

در آمدند. سرانجام حضرت فاطمه عليها السالم  ءالسالم وارد شدند و در كنار پيامبر قرار گرفتند و با اجازه رسول خدا به زير كسا

  نيز به آنها ملحق گرديد.

افراد ديگرى نيز در خانه وجود داشتند، اما پيامبر به هيچ شخص ديگرى اجازه ورود ندادند. آنگاه فرمودند: خدايا! اينها 

اهل بيت من هستند و در مورد آنان دعا كردند.  

اين اقدام پيامبر بدان جهت بود كه جلوى سوء استفاده ديگران را بگيرند و فردا هر كسى به عنوان عمو و همسر پيامبر ادعا 

نكند كه از اهل بيت پيامبر است و مشمول آيه تطهيرمى باشد.  

معرفى روزانه  

 ( هر روز صبح به كنار خانه على و فاطمهاند پيامبر در اواخر عمر، روزهاى متوالى )بعضى شش ماه و برخى نه ماه گفته

السالم عليكم يا اهل بيت "گذاشتند و مى فرمودند:  عليهما السالم مى آمدند و دست هاى خود را دو طرف درب خانه  مى

"النبوة

 وافراد بشناسند الفرهنگ شود و مردم اهل بيت را كامپيامبر بدين وسيله اهل بيت را به مردم معرفى مى كردند، تا براى مردم 

.  نكنند محسوب بيت باشند،جزواهل پيامبر وبستگان ازهمسران هرچند ديگررا
 

جايگاه اهل بيت عليهم السالم  

فرستند. حتى  فرق مسلمان، اعم از شيعه و سنى، در تشهد نماز بر پيامبر و آل او صلوات  مى صلوات بر اهل بيت در نماز تمامى

الّلهم صلّ على محمّد و على آل محمّد كما »صلوات برادران اهل سنت پر رنگ تر از صلوات ما شيعيان است. آنان مى گويند: 

 «صلّيتَ على ابراهيم و على آل ابراهيم

من گفت: اين چه روزى در مسجد الحرام نماز مى خواندم. پس از سالم يكى از برادران اهل سنت كه كنار من نشسته بود، به 

گفتم: چرا؟ گفت: اين صلوات شما ابتر و ناقص است.  "اللهم صلّ على محمد و آل محمد"صلوات غلطى بود كه فقط مى گويى: 

آنگاه صلوات فوق را به من يادآورى كرد.  



بنابراين نماز بدون سالم بر اهل بيت نماز نيست.  

     امام شافعى يكى از ائمه چهارگانه اهل سنت، شعر جالبى دارد كه در كاشىكارى هاى ايوان نجف نيز درج شده است. او 

 فرض من اللّه فى القرآن انزله يا اهل بيت رسول اللّه حبّكممى گويد:  

 من لم يصلّ عليكم ال صلوة له كفاكم من عظيم الشأن انّكم

م السالم، خداوند دوستى شما را در كتابش واجب كرده است. در علو مقام و شأن شما همين بس اى اهل بيت رسول خداعليه

كه هر كس بر شما صلوات نفرستد، نماز نگزارده است.  

محبّت اهل بيت عليهم السالم  

     رگردم برايتروزى مى خواستم از خانه خارج شوم، فرزند خردسالم گفت: بابا براى من بيسكويت مى خرى؟ گفتم: وقتى ب

مى خرم.  

اى دادى، عمل كن! متأسفانه آن روز وقتى به خانه برگشتم بر اثر قصور يا تقصير  حديث داريم اگر به فرزندنت قول و وعده

 بيسكويت نخريدم. تا وارد خانه شدم، فرزندم گفت: بابا بيسكويت خريدى؟ گفتم: نه. گفت: بابا بده. گفتم: نه بابا خوبه. ديدم ذكر

گرفت كه بابا بده بابا بده. او را بغل كردم و گفتم: بابا جون! من تو را دوست دارم گفت: بيسكويتت كو؟  

من فهميدم محبت بدون بيسكويت را بچه دو ساله هم قبول ندارد.  

رسد. گويند ما والى على داريم، اما پايشان به مسجد و نمازجمعه و جماعت نمى  دروغ مى گويند آنهايى كه  مى

رسد.   پايشان به جبهه و صحنه مبارزه  نمى

على مرد جبهه بود، مرد شمشير بود، مرد عبادت و اشك و ناله بود، مرد حماسه و فرياد بود، دوستدار على نيز بايد در اين راه 

 قدم بردارد.  

 ماجراى غدير

كنند. هر كس مايل پيامبر درمراسم حج شركت مى در سال دهم هجرى يعنى اواخر عمر پيامبر، در مدينه اعالم گرديد كه امسال

 است، همراه پيامبر حركت كند.

كاروان باشكوهى از مسلمانان عازم زيارت خانه خدا و انجام مناسك حج گرديد. پس از بجاى آوردن اعمال حج، در برگشت، 

 ر خم بود.رفتند. نام آن محل، غديكاروان به چهارراهى رسيد كه حجاج هر كدام به راه خود مى

 اين منطقه سه ويژگى داشت:

 بركه آبى بود كه براى آن جمعيّت انبوه و احشام آنها در آن هواى گرم بسيار ضرورى بود. -1

 چهار راه و به عبارت ديگر گلوگاه بود. -1

ها از آن باال همه را ىاند و تماشاچها كه توى گودىزمين گود بود. تا مراسم براى همه قابل مشاهده باشد. مانند فوتباليست -9

 بينند.به خوبى مى

 پيامبر و على عليهما السالم نيز در گودى قرار گرفتند تا همه به خوبى آنها را ببينند.

 در اين هنگام، فرشته وحى الهى فرود آمده و آيه زير را بيان كرد:

سالته و اللّه يعصمك من النّاس انّ اللّه ال يَهدى القوم يا ايّها الرّسول بَلّغ ما اُنزل اليك من ربّك و اِن لم تفعل فما بلّغت ر»

 « الكافرين

اى اى رسول ما! آنچه را كه از طرف پروردگارت به تو نازل شده است ابالغ كن و اگر چنين نكنى، رسالتت را به سرانجام نرسانده

 كند.موفّقى( هدايت نمىكند. همانا خداوند كافران را )به هيچ راه و خداوند تو را از مردم محافظت مى
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 براستى پيامبر چه چيز را بايد ابالغ كند؟!

است. به طور قطع آنچه را كه پيامبر بايد ابالغ كند، جزء دين است، اما آيا از « ما انزل اليك»در « ما»نكته قابل توجه كلمه 

 اصول دين است؟ توحيد است يا نبوّت يا معاد؟

ن سال عمر مبارك پيامبر است، آيا پيامبر تاكنون مردم را به توحيد دعوت نكرده است؟ آيا از قطعاً توحيد نيست، زيرا اكنون آخري

بگويند؟! يا بايد تبليغ كند كه من پيامبرم؟ آيا تا كنون معاد را براى مردم نگفته است؟! در « ال اله اال اللّه»آنها نخواسته است كه 

 و در مكه نازل شده، مربوط به معاد است. هايى كه در اوائل بعثتحالى كه بسيارى از سوره

آيا منظور ابالغ فروع دين است؟ آيا پيامبر بايد از مردم بخواهد كه نماز بخوانند، يعنى كسانى كه به حج آمده بودند، تارك الصلوة 

 بودند؟!

 دستور وجوب روزه، زكات، خمس و جهاد همه در سال دوم هجرى نازل گرديد. پس اين مأموريّت چيست؟

فرمايد: اگر اين پيام را نرسانى، اين پيام بايد موضوعى باشد كه اصول دين و فروع دين بند به آن است. عالوه بر آنكه خداوند مى

گويد: خداوند تو را از مردم محافظت ترسد، زيرا ادامه آيه مىاى. گويا پيامبر از ابالغ اين پيام مىاصالً رسالتت را ابالغ نكرده

ها نترسيده، بر جانِ خود ترسد؟ آيا پيامبرى كه در جنگترسد و از چه چيز مىتى اين چه امرى است كه پيامبر مىكند، براسمى

عليه السالم در سينه دارند هايى كه منافقان و دشمنان اسالم از علىها و عقدهگويد نترس؟ يا از كينهترسد كه خداوند مىمى

 ترسد!مى

 «أحقاداً بَدريّةً و خيبريّةً و حُنينيّة»نيم: خواچنانكه در دعاى ندبه مى

 هاى بدر و خيبر و حنين.هاى بجا مانده از جنگكينه

كردند، برگشتند و آنهايى كه عقب مانده بودند به هر حال پيامبر دستور داد تا كاروان توقف كند، آنهايى كه پيشاپيش حركت مى

 امبر جمع شدند.نفر گرداگرد پي 118111رسيدند. جمعيّتى در حدود 

 نماز جماعت ظهر اقامه گرديد. آنگاه پيامبر دستور داد منبرى از جهاز شتران درست كردند و بر باالى آن قرار گرفت.

 شنويد؟ مردم جواب دادند: بلى.آيا صداى مرا مى« اال تسمعون؟»پيامبر به هر يك از چهار طرف نگاهى كرد و فرمود: 

 هاى پيامبر نشدم!از آنها گرفت، تا فردا كسى ادّعا نكند كه من نفهميدم و متوجه صحبت پيامبر اين اقرار و اعتراف را

آمد و سخنان پيامبر را در ارتباط با هاى شب به در خانه مهاجر و انصار مىو هنگامى كه فاطمه زهراعليها السالم در تاريكى

 نگويند: ما نشنيديم!كرد، عليه السالم به آنها يادآورى مىجريان غدير و خالفت على

عليه السالم را به نزد خود فرا خواند و زير پيامبر در آن روز و در آن هواى گرم، خطبه بسيار طوالنى و جامعى خواند، سپس على

هر كه من موالى اويم، اين على « مَن كُنتُ مواله فهذا علىّ مواله»بازوى او را گرفت به نحوى كه همه او را ببينند و فرمود: 

 والى اوست.م

 سپس اين آيه نازل شد:

أليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فالتخشوهم و اخشون أليوم أكملتُ لكم دينكم و أتممتُ عليكم نعمتى و رضيتُ لكم »

 « االسالم ديناً

نعمت را بر  امروز كفّار نسبت به دين شما مأيوس شدند پس از آنان نترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را كامل كردم و

 شما تمام كردم و اسالم را به عنوان دين شما برگزيدم.

 عليه السالم بود؟آيا پيام غدير، دوستى على

عليه السالم بود. زيرا يكى از معانى واليت، دوستى على« مَن كنتُ مواله فهذا علىّ مَواله»گويند: منظور پيامبر از بعضى مى

اند و جمع كردن و نگه داشتن آنها به مدت سه روز محبّت و دوستى است. امّا آيا بر گرداندن كسانى كه مسافتى را طى كرده

عليه السالم هم بسيار مهم اين مطلب بود كه مردم على را دوست بداريد! هر چند دوستى على در آن بيابان داغ براى ابالغ



 عليه السالم هم عمل نكردند!است و بسيارى به دوستى على

لك يا علىّ، أصبحتَ  بخٍ  بخٍ»خواهد؟ چرا برخى آمدند و گفتند: خواهد؟ دوستى تبريك مىاز آن گذشته آيا دوستى بيعت مى

 مبارك باد، مبارك باد اى على! امروز تو موالى ما و موالى هر مؤمنى گرديدى.«  ى و موال كلّ مؤمنموال

عليه السالم يكصد و بيست و چهار گيرد، در حالى كه علىبراستى هر كس در دادگاه دو شاهد داشته باشد، حق خود را مى

 ظلوم تاريخ است!هزار نفر شاهد داشت و حقش را از بين بردند. آرى على، اول م

 اولى االمر كيست؟

 «  اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم»خوانيم: در قرآن مى

 از خدا و رسول و صاحبان فرمان پيروى كنيد.

 يعنى صاحب اختيار و فرمان، چه كسانى هستند؟« اولى االمر»

صاحب قدرتى كه بر مردم تسلّط پيدا كند. زيرا اين صاحبان به عقيده ما شيعيان اولى االمر، امامان معصوم هستند، نه هر 

 فرمانى كه در كنار خدا و رسول هستند بايد در راه خدا و رسول باشند.

گويند از خدا و پيامبر فرمانبردارى كنيد، يعنى هيچ گناهى را انجام ندهيد. از طرف ديگر، اگر ما بديهى است كه وقتى مى

ين و رؤساى جمهور كشورها بدانيم، كه نه تنها معصوم نيستند بلكه گاهى سرآمد گنهكاران االمر را سالطمصاديق اولى

 باشند، پس بايد از آنها فرمانبردارى و پيروى كنيم.مى

آيا اين صحيح است كه قرآن در يك آيه هم به ما سفارش كند كه پيرو خدا و رسول باشيم و هرگز دور خالف نگرديم و 

بين باشيم، آنان كنند؟! اگر خيلى خوشرش كند كه پيرو كسانى باشيم كه هر روز صدها خالف مىگناه نكنيم و هم سفا

 شوند، كه در اين صورت مطيع آنها بودن، يعنى گاهى گناه كردن.گاهى مرتكب گناه مى

 درتى نيست.آيا چنين تناقضى از سوى خداوند حكيم پذيرفته است؟ بنابراين منظور از اولى االمر هر حاكم و صاحب ق

 بيانى ديگر

داريم. خداوند در يك جا « ال تطيعوا»و « ال تطع»داريم، در آيات ديگر، نهىِ « اطيعوا»همان گونه كه در اين آيه فرمانِ 

 فرمايد: اطاعت نكنيد، تكليف چيست؟دهد و در جاى ديگر مىفرمان اطاعت از حاكمان مى

د، با اين همه مواردى كه خداوند از اطاعت آنان نهى فرموده، از اطاعت هر صاحب قدرتى باش« اولى االمر»اگر منظور از 

ماند. مانند اينكه پزشك به بيمار بگويد: لبنيات بخور. بعد بگويد: ماست نخور، شير نخور، پنير شوندگان چيزى باقى نمى

 نخور، كره نخور، خامه نخور و ...

از آن بزرگواران همان اطاعت از خدا و رسول باشد و هرگونه انحراف االمر بايد امامان معصوم باشند كه اطاعت پس اولى

 فكرى و عملى در آنان نباشد و از حد اعالى عصمت برخوردار باشند.

اگر مراد قرآن از اولى االمر افراد غير معصوم بود، حق اين بود كه فرمان به پيروى از آنان اين چنين مطلق نباشد و مانند 

فرمايد: اگر والدين خواستند فرزند را از مدار توحيد خارج نمايند، اطاعت از وط باشد. چنانكه قرآن مىپيروى از والدين مشر

 آنها ممنوع است:

 « واِن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فال تطعهما»

در ديدگاه قرآن نيازى به قيد و شرط آمده است، به اين خاطر است كه اولى االمر بنابراين اگر فرمان پيروى از اولى االمر بى

 باشند.قيد ندارد، آنها كسانى هستند كه از انحراف به دورند و داراى مقام عصمت مى
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شويم كه مسير اگر در مسيرى حركت كنيم و به تابلوى كه بر روى آن نوشته عبور آزاد، برخورد كنيم، از اين تابلو متوجه مى

شد. شد و يا حداقل تابلوى فوق نصب نمىبايد تابلوهاى احتياط نصب مى مشكلى ندارد، وگرنه اگر مسير مشكلى داشت يا

خواهد از اولى االمر اطاعت كند و هيچ گونه قيد و شرطى را ذكر نكرده، آشكار همچنين هنگامى كه خداوند از انسان مى

 گونه لغزشى ندارند.گردد كه آنها هيچمى

پيشوايان معصومى هستند كه طبق سيصد حديث شيعه و اهل سنت، « االمراولى »عالوه بر آنكه بر اساس روايات مراد از 

 تعداد آنها دوازده نفر است. 

 اولى االمر دوازده نفرند

 صلى اهلل عليه وآله تعداد و نام جانشينان خود را بيان كرده است:در روايات متعدد، پيامبر اسالم

، رهبران پس از من دوازده نفرند و همه آنها از « لّهم من قريشعشر ك االئمّة بعدى اثنى»در برخى روايات آمده است: 

 اند.قريش

 اسرائيل دوازده نفرند.اند: امامان پس از من به تعداد نُقباى بنىدر برخى ديگر فرموده

 اند.در برخى روايات پيامبر نام تك تك آن دوازده نفر را بيان كرده

نازل « اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم»گويد: زمانى كه آيه بر مىجابر بن عبداللّه انصارى، صحابى بزرگ پيام

شناسيم، اولى االمر كيانند كه اطاعتشان به اطاعت خداو رسول مقرون شد، از پيامبر اكرم پرسيدم: خداوند و پيامبرش را مى

 شده است؟

 آن حضرت فرمود:

 هستند، اى جابر! آنان جانشينان من و ائمّه مسلمين

 «اوّلهم علىّ بن ابى طالب ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ علىّ بن الحسين ثمّ محمّد بن علىّ »

العابدين فرزند حسين و آنگاه فرزندش محمد اول آنان على ابن ابيطالب سپس دو فرزند او حسن و حسين و آنگاه زين

 او را ديدى سالم مرا به او برسان.كنى. اى جابر! زمانى كه معروف به باقر است كه تو او را درك مى

ثمّ الصادق جعفر بن محمّد ثم موسى بن جعفر ثمّ علىّ بن موسى ثمّ محمّد بن علىّ ثمّ علىّ بن محمّد ثمّ حسن بن علىّ »

 «ثمّ سميّى و كنيّى حجّة اللّه فى ارضه و بقيته فى عباده ابن الحسن بن علىّ

ى الكاظم و سپس على الرضا و آنگاه محمد التقى و سپس على الهادى و آنگاه پس از او فرزندش جعفر الصادق و آنگاه موس

 باشد و آخرين آنان فرزند عسكرى است كه هم نام من و حجّت خدا بر زمين و بقيت اللّه است.حسن العسكرى مى

 «ذاك الّذى يفتح اللّه على يديه مشارق االرض و مغاربها»

 الم فتح و گشايش پيدا خواهد شد.همان كه به وسيله او در شرق و غرب ع

 « ذاك الّذى يغيب عن شيعته و اوليائه»

 او همان است كه از چشم شيعيان غايب خواهد شد و همه كس او را باور نداشته و لياقت ديدار او را نخواهد داشت.

آن دوازده نفرى كه بعد از او امامت اند، در اين كه منظور پيامبر از عليهم السالم را نپذيرفتهالبتّه آنان كه امامت اهل بيت

 اند.آورى روى آوردهربط و بعضاً خندهشوند، چه كسانى هستند سردرگم هستند و به توجيهات بىدار مىامت را عهده

 

 



 

هدف ائمّه يكى است  

يوه خاصى را در ائمه داراى هدف واحدى هستند كه همان هدف پيامبر است، اما به اقتضاى شرايط زمان و مكان، هر كدام ش

پيش گرفتند؛ يكى مى جنگد و ديگرى صلح مى كند، يكى با دعا و توسل به مبارزه با جهل و دشمن برمى خيزد و ديگرى با 

برگزارى كالس درس و مجالس بحث و مناظره به تربيت مردم مى پردازد.  

است، همانند دو دست كه به هنگام  هر چند به ظاهر هر كدام داراى نقش متفاوت با ديگرى است، ولى هدف همه يكى

شستشوى لباس هر كدام حركت متفاوتى دارد و در جهت عكس ديگرى حركت  مىكند، اما هدف هر دو، رسيدن به تميزى 

و پاكيزگى است.

امام كه از لغزش و اشتباه به دور است، چه بجنگد و چه صلح كند، كارش صحيح و مورد تأييد خدا و پيامبر است. چنانكه 

عليه وآله در مورد امام حسن و امام حسين عليهما السالم فرمود:  هلل يامبرصلى اپ

حسن وحسين، امام و پيشواى مردمند، چه بجنگند وچه صلح كنند.   "الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا"

 جايگاه اهل بيت نزد پيامبر  

حديث ثقلين  

انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و »فرمايد: اند مىپيامبر در حديث معروفى كه بسيارى از علماى اهل سنّت نيز آن را نقل كرده 

 « عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا و لن يفتقرقا حتى يردا علىّ الحوض

شوند تا هنگامى كه در كنار حوض اين دو از هم جدا نمى گذارم، كتاب خدا و عترتم.من دو چيز گرانبها در ميان شما به يادگار مى

 كوثر در بهشت به من برگردند.

و « كتاب اللّه و عترتى»جاى بسى تأسف است كه بعضى مغرضانه در حالى كه حدود يكصد حديث نقل شده كه پيامبر فرمود: 

آن احاديث را رها كرده و تنها به اين يك حديث  اى همه، عده«كتاب اللّه و سنّتى»فقط در يك حديث آمده كه پيامبر فرمود: 

 كنند.استناد مى

اند و به اصطالح قدم به قدم ترين مطلبى فرو گذار نكردههمان گونه كه در بيان ماجراى آخرين سفر حج رسول خدا از كوچك

حج و رفتن به مدينه، اصالً خبرى اند، اما از برگشت رسول خدا از آن سفر ماجراى سفر رسول خدا به مكه را نوشته و نقل كرده

 كردند، لذا مغرضانه هيچ نقلى از برگشت نيست!!نيست! زيرا در نقل آن بايستى ماجراى غدير خم را نقل مى

 اى وجود دارد كه بررسى آن خالى از لطف نيست:در حديث ثقلين نكات ارزنده

ما اِن تمسّكتم بهما »شويد. رت باشيد، هرگز منحرف و گمراه نمىفرمايد: تا زمانى كه پيرو قرآن و عتپيامبر در اين حديث مى -1

 «لن تضلّوا ابداً 

خواهد كه او را از راه غضب شدگان و گمراهان دور كند. اگر مسلمانان هر مسلمانى روزانه حداقل ده مرتبه در نماز، از خدا مى

 به اين دو يادگار پيامبر متمسك باشند. بخواهند به راه راست دست يابند و جزو گمراهان نباشند، بايد پيوسته

پس « ال رطبٍ و ال يابسٍ االّ فى كتاب مبين»شود كه اگر قرآن جامع علوم است، از همگونى قرآن و اهل بيت استفاده مى -1

 اهل بيت نيز با خواست خدا عارف به همه مطالب و حقايق و اعلم مردم هستند.

 ت، تمسك به اهل بيت نيز واجب است.همان گونه كه تمسك به قرآن واجب اس -9

 اهل بيت نيز حبل اللّه و عامل وحدت هستند.« و اعتصموا بحبل اللّه جميعا»همان گونه كه قرآن حبل اللّه است،  -8
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 «يفترقا حتى يردا علىّ الحوضلن»اين دو از هم جدا شدنى نيستند.  - 2

كسى فقط به كتاب خدا قناعت كند، گمراه است و اگر كسى خود را اند. اگر اين دو در كنار يكديگر، وسيله نجات و هدايت

مند به اهل بيت بداند و قرآن را رها كند، باز گمراه است. اين دو همانند دو بال پروازند كه اگر باهم نباشند پروازى صورت عالقه

 گيرد.نمى

«  ال يأتيه الباطل من بين يديه و ال من خلفه»هى است، همان گونه كه قرآن كالم خدا و به دور از هر گونه اشتباه، خطا و گنا -6

اى مرتكب گناه شود قطعاً از شوند. اگر امام لحظهامامان نيز معصوم هستند. زيرا پيامبر فرمود: هيچ گاه اين دو از هم جدا نمى

 قرآن جدا شده و فاصله گرفته است.

 ست، تبديل واليت اهل بيت به واليت ديگران نيز حرام است.همان گونه كه تغيير و تبديل قرآن صحيح نيست و حرام ا -2

گستره تربيت و هدايت اهل بيت  

پس از شهادت امام حسين عليه السالم، بنى اميه تمامى فرصت ها را از  اهلبيت و طرفداران آنها گرفتند، نه اجازه خطابه و 

عليه  بيتى را گرفتند. در اين هنگام، امام زين العابدينسخنرانى دادند و و نه تدريس و به شدت جلوى هر روش تبليغى و تر

السالم معارف الهى و علوم خود را از طريق حضرت زينب و يا از طريق دعا به مردم مى رساند و چون مالقات با او بسيار 

نها را مدتى نزد سخت بود، به تشكيل يك دانشكده سرى در منزل خود پرداخت، بدين ترتيب كه امام برده ها را مى خريد و آ

رد. در حقيقت اين ها ك داشت و به تعليم و تربيت آنان مى پرداخت و سپس در شب عيد فطر آنان را آزاد  مى خود نگه  مى

بودند.  عليه السالم فارغ التحصيالن دانشگاه امام سجاد 

آزاد كردم، تو هم امشب، كه شب خدايا! من بنده هايم را "امام در هنگام آزاد كردن بردگان به خداوند عرض مى كرد: 

"عيد فطر است، على بن الحسين را از آتش جهنم آزاد كن!

ائمه و توجه به خودسازى  

كردند. آنها با انجام اعمال صالح و عبادت و راز و نياز در اين مسير گام بر ائمه و پيشوايان پيوسته براى تكامل خود تالش مى

 داشتند.مى

 «الهى ال تدع خصلة تعاب منّى االّ اصلحتها»فرمايد: مىامام سجادعليه السالم 

 خدايا اگر خصلت بدى در من وجود دارد، آن را اصالح فرما.

عليه السالم فرمايد: عبادت من كجا و عبادت علىريزد و مىكنى؟ امام اشك مىبه امام سجادعليه السالم گفتند: چقدر عبادت مى

 كجا؟

دهد: عبادت من كجا و عبادت اندازى؟ جواب مىچرا براى عبادت اين همه خود را به زحمت مى گويندعليه السالم مىبه على

 پيامبر كجا!

كند: يا رسول اللّه! خداوند كه اين همه به شما لطف دارد و آمرزيده هستى، چرا اين همه يكى از همسران پيامبر به او عرض مى

 اندازى؟!خودت را به زحمت مى

 هد: آيا بنده شكرگزارى نباشم.دپيامبر پاسخ مى

طه ما انزلنا عليك القرآن »فرمايد: پيامبر آنچنان در مسير كمال به تالش و مجاهده پرداخته بود كه خداوند به آن حضرت مى

 اى پيامبر! ما قرآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به مشقت افكنى!« لتشقى

 « ما عرفناك حقّ معرفتك»فرمايد: مىصلى اهلل عليه وآله در حديثى پيامبر اكرم

خداوندا! ما هيچ گاه تو را آنگونه كه شايسته است نشناختيم.



توان آموخت آن است كه ما هيچ گاه نبايد به آن چه اندوخته ايم، دلخوش باشيم.  درس بسيار ارزندهاى كه از اين مطالب  مى

زيرا ممكن است دچار غرور شويم و از حركت باز بمانيم. بلكه بايد ما نبايد به مسافت و راهى كه طى كرده ايم، توجه كنيم، 

هميشه به جلو نگاه كنيم و مسير طوالنى را كه بايد بپيمائيم و كارهاى ناتمامى را كه بايد به پايان برسانيم، در نظر داشته باشيم. 

خوانده ايم، نگاه نكنيم. به سختى هاى آينده و  ايم و چند درسى كه گذرانده ايم و چند ركعت نمازى كه به چند كتابى كه خوانده

آه من قلّة »"فرمود:  عالم قبر و قيامت فكر كنيم كه در آنجا ازفقر و بى چيزى مى ناليم. چنانكه حضرت على عليه السالم  مى

 « الزّاد و طول الطريق و بُعد السفر و عظيم المورد

عليه السالم   امام مهدى

اند ولى امام دوازدهم پس از تولد به خواست خداوند از ديدگان يازده امام به دنيا آمده و شهيد شدهبر اساس شواهد تاريخى، 

اند تا هر زمان كه خدا بخواهد و مصلحت بداند ظهور كنند و دنيا را پر از عدل و داد نمايند. لذا امام زمانِ ما، حضرت غايب گشته

 پردازيم.تصرى درباره دوران غيبت و ظهور آن حضرت مىعليه السالم است كه در اينجا به بحث مخمهدى

 كنيم.در قرآن آيات متعددى به قيام امام زمان عليه السالم در آخر الزمان اشاره دارد. ما در اينجا به نقل چند آيه اكتفا مى

 « هو الّذى أرسل رسوله بالهُدى و دين الحقّ ليظهره على الدِّين كلّه»

 مبرش را با دين حق براى هدايت مردم فرستاد تا بر همه اديان عالم تسلط و برترى دهد.او خداوندى است كه پيا

 دهد كه دين اسالم سراسر دنيا را فرا خواهد گرفت.اين آيه كه سه بار در قرآن تكرار شده، بشارت مى

آمادگى  -9جهانى. وجود يك قانون  -1وجود يك رهبر جهانى.  -1براى جهان شمول شدن اسالم، سه شرط الزم است: 

 جهانى.

رهبر جهانى وجود دارد وآن حضرت مهدى )عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف( است، قانون جهانى نيز قرآن است، كتابى كه 

 هدايتگر است و هيچ تحريفى در آن صورت نگرفته است.

 براى آن فراهم ساخت. هاى الزم راشود، لذا بايد تالش كرد و زمينهو اما آمادگى جهانى، هنوز مشاهده نمى

هاى قرآن و كند كه آمادگى از هر جهت در ميان مردم وجود داشته باشد. مردم به معارف و انديشهامام زمان وقتى ظهور مى

 اسالم آگاه و آمادگى حكومت امام زمان را داشته باشند.

امام سيصد و سيزده نفر آمده كه تعداد پنجاه نفر از آنها  عليه السالم يار و ياور بسيار دارد، منتهى در روايات تعداد يارانامام زمان

 خانم هستند. البتّه اينان فرماندهان و افسران سپاه امام هستند.

كنند و تخصّص كند، دانشمندان و متخصّصين شرق و غرب با ايشان بيعت مىدر حديث داريم، هنگامى كه امام زمان ظهور مى

د، همان گونه كه هنگام پيروزى انقالب اسالمى متخصّصان نظامى و غير نظامى كشورمان با گذارنخود را در اختيار ايشان مى

 .قدس سره بيعت كرده و تخصّص و توانايى خويش را در اختيار ايشان و اهداف مقدسشان قرار دادندامام خمينى

 

 غيبت امام زمان عليه السالم  

فرجه الشريف( غائب شده است و طبق صدها حديث معتبر براى تشكيل يك امام دوازدهم، حضرت مهدى )عجّل اللّه تعالى 

 حكومت عدل جهانى ظهور خواهد كرد.
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 البتّه غيبت حضرت در دو مرحله بوده است: غيبت كوتاه )صغرى( و غيبت طوالنى و بلند )كبرى(.

ايب خاص، با حضرت ارتباط داشته و امور نفر به عنوان ن 8سال به طول انجاميد، شيعيان به واسطه  21در مرحله اول كه حدود 

 دادند.دينى خود را به فرمان امام انجام مى

روى و پس از تو ديگر شخص خاصّى ميان من و تا آنكه حضرت به چهارمين نايب خود فرمودند: تا چند روز ديگر تو از دنيا مى

به حكم آنها عمل كنند. آنها حجّت من بر مردم  مردم واسطه نيست، بلكه شيعيان موظفند به دانشمندان دينى رجوع كرده و

 هستند همان طور كه من حجّت خدا بر آنان هستم.

 از آن زمان غيبت طوالنى حضرت آغاز گشته و هنوز ادامه دارد.

انقالب اسالمى، زمينه ساز ظهور  

ست و چندان مشكل نيست، زيرا پذير اعليه السالم امكانانقالب اسالمى ايران نشان داد كه انقالب جهانى حضرت مهدى

 پذيرد:انقالب آن حضرت براى تحقق سه امر مهم صورت مى

 احياى دين. -9نجات مستضعفان.  -1ها. شكستن طاغوت -1

 «  أين هادِمُ أبنية الشرك و النفاق»هاى شرك و نفاق را در هم بكوبد. ها را بشكند و پايهكند تا طاغوتامام زمان ظهور مى

و نُريد أن نمُنّ على »رساندن آنان است. هاى خداوند و نجات مستضعفان و به حكومتعليه السالم براى تحقق وعدهامام زمان 

 « الّذين استُضعفوا فى االرض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثين

ر سراسر جهان به اهتراز در آيد تا دين اسالم را در سراسر جهان بگستراند و پرچم پر افتخار توحيد و اسالم را دامام زمان مى

 « ليظهره على الدّين كلّه»آورد. 

حال كه در ايران طاغوت شكسته شد و مستضعفان حكومت را به دست گرفتند و قرآن حاكم گرديد، بنا بر اين در جهان هم 

عليه السالم امام زمانتوان چنين كارهاى را انجام داد، چرا كه مشت نمونه خروار است، به ويژه هنگامى كه رهبرى همچون مى

تواند رهبر زمام امور و فرماندهى را به دست بگيرد. اگر در ايران عالمى عادل، توانست رهبر شود، در عالَم نيز امامى عادل مى

 شود.

ديدار امام در زمان غيبت  

 سؤال: آيا ممكن است افرادى امام زمان را ببينند؟

خواهد، اگر كسى چنين خواهد، دل پاك مىم و رؤيت جمال نورانيش، چشمانى پاك مىپاسخ: البتّه ديدن امام زمان عليه السال

 مند و مهربان است.شرايطى را داشته باشد، ديدار امام برايش غير ممكن نيست، امام نسبت به شيعيان و دوستانش، عالقه

نشست و باالى سر بينوايان حاضر مى عليه السالم ياور مستضفعان و بيچارگان است، او كه روى خاكاو فرزند همان على

است و ابائى از ديدار و گذاشت. آرى او فرزند علىگرفت و با دستان مبارك خود بر دهان آنها غذا مىشد، سر آنها را بر زانو مىمى

 پذيرش و نوازش ما ندارد، ما مشكل داريم!

 اند!خوشا به حال كسانى كه موفق به ديدار امام زمان شده

اى؟ گفتم: خيلى سال است. گفت: امام امام رضا مشغول زيارت بودم، شخصى از من سؤال كرد، چند سال است طلبهدر حرم 

عليه السالم تو را ببيند، خوشحال شد، آيا اگر امام زمانبرد و خوشحال مىديد، لذّت مىعليه السالم هنگامى كه يارانش را مىعلى

 من عصبانى نشود همين براى من كافى است!شود؟ سرافكنده گفتم: اگر امام از مى

 خوشا به حال كسانى كه امام زمان از آنها راضى است.

 شود.كنند و او با ديدن اعمال صالح ما خوشحال مىاى دو مرتبه اعمال ما را به امام زمانمان عرضه مىدر حديث داريم كه هفته



عليه واظب باشيم تا از افرادى كه به دروغ ادّعاى مالقات و زيارت امام زمانالبتّه بايد مراقب مدّعيان دروغين مهدويّت نيز بود و م

 السالم را دارند، فريب نخوريم.

وظيفه ما در زمان غيبت  

دانستن اينكه امام در چه زمانى ظهور مى كنند و يا اينكه اكنون در كجا زندگى مى كنند، ارزش چندانى ندارد، آنچه ارزشمند 

بدانيم وظيفه ما در حال حاضر چيست و امام از ما چه انتظارى دارد و سپس به آن جامعه عمل بپوشيم. لذا است آن است كه 

ترين مطلب در زمان غيبت امام است كه ما به برخى از آنها اشاره مى كنيم:   شناخت وظيفه الزم

"عن دينىاللهم عرفنى حجتك فان لم تعرفنى حجتك ضللت "شناخت امام زمان و اهداف او.  - 1

معرفى و شناساندن امام زمان و انقالب جهانى او به ديگران و ايجاد زمينه هاى الزم براى ظهور.   - 2

تالش در جهت جلب رضايت امام زمان عليه السالم با انجام اعمال صالح و ارتباط معنوى.   - 3

انتظار فرج و دعا براى ظهور حضرت.   - 4

ى امام.  صدقه دادن و دعا كردن براى سالمت - 5

خواندن نماز و دعاهاى فرج، ندبه، عهد و سالم كامل.   - 6

پرداخت حقوق مالى )خمس(، متعلق به امام زمان عليه السالم.   - 7

رمات.  عمل به تكليف و واجبات و دورى از گناه و مح - 8

ه ما معرفى كردند.  در پايان يادى كنيم از كسانى كه راه امامت و واليت و تشيع را پيش پاى ما گذاشتند و ب

گاهى انسان يك حديث مى خواند، افرادى را متحول مى كند و گاهى شخصى صدها حديث بلد است، اما هيچ نتيجه اى از آنها 

گردد.   عائد  نمى

ما امروز به تعداد بسيار زيادى اسالم شناس ناب نيازمنديم، اينجاست كه اگر هر دانش آموز دبيرستانى از من بپرسد كه چه كاره 

شوم؟ مى گويم: اگر استعداد و پشتكار دارى برو طلبه شو.  

واليت فقيه تداوم خط امامت  

پذيرش رهبرى امام است. خداوند آن حضرت را براى زمان  چنانكه گذشت علّت غيبت امام دوازدهم، عدم آمادگى مردم براى

گيرى مناسب ذخيره فرموده است، تا زمانى كه رشد و فرهنگ مردم به جايى برسد كه بتوانند نور امامت را درك و از آن بهره

 نمايند.

ا را به پيروى از فقها و اسالم اند، بلكه ماز سوى ديگر در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم ما را به حال خود رها نكرده

 اند.شناسان عادل و با تقوا كه نوّاب عام آن حضرت هستند، سفارش كرده

بنابراين بر ما الزم است كه در حوادث و مشكالت گوش به فرمان حكم خدا كه از طريق فقيه جامع الشرايط عادل به ما ابالغ 

 شود، باشيم.مى

واليت فقيه و نقش آن  

نقش واليت فقيه همان نقش امامت و تدوام خط انبياست.  

دهد آن احكام تعطيل شود و نه اختيار  اسالم قوانينى درباره مسائل اقتصادى و جزائى و نظامى و قضائى دارد كه نه اجازه  مى

و اسالم شناسان با تقوى اجراى آن را به دست افراد جاهل به احكام مى سپارد، بلكه اجراى آن را تنها به دست فقهاى عادل 
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سپرده تا در تمام حوادث طبق قانون خدا حكم كنند و اطاعت از آن فقها را همچون اطاعت از امام معصوم و رسول گرامى واجب 

دانسته است.  

يا قوانين در آيا مسلمانان نياز به حكومت و نظام ندارند؟ آيا جامعه و كشور اسالمى نبايد حفظ شود؟ آيا حفظ مرزها الزم نيست؟ آ

كشور اسالمى نبايد اجرا شود؟ آيا حقّ مظلوم نبايد از ظالم گرفته شود و ظالم به مجازات برسد؟ آيا صداى اسالم نبايد به همه 

 ها؟ها و سرزميندنيا برسد؟ آيا تالش انبيا و امامان تنها براى زمان خود آن بزرگواران بود يا براى همه زمان

الم نياز به نظام و حكومت و جامعه و قانون دارد و حفظ حقوق و مرزها مطرح است، بايد در زمان اگر جواب مثبت است و اس

غيبت نيز حكومت اسالمى باشد. زيرا بدون يك تشكيالت حساب شده و دقيق به خصوص در زمان ما كه تمام مخالفان اسالم 

و مكتب و مرز و جان و مال و آبروى خود دفاع كنيم و  توانيم از قانون داراى تشكيالتى بس بزرگ و دقيق هستند، هرگز  نمى

اگر حكومت الزم است، حاكم هم الزم است. زيرا حكومت بدون حاكم محال است.  

اكنون كه اسالم براى اجراى قوانين خود هم نياز به حكومت دارد و هم حاكم، بايد ببينيم حاكم چه شرايطى بايد داشته باشد. 

را عميقاً بداند يا نه؟ آيا عدالت داشته باشد يا نه؟ آيا آشنا و آگاه به مسائل و حوادث باشد يا نه؟ اگر پاسخ آيا الزم است حكم خدا 

 ناميم.مثبت است و به حاكمِ اسالم شناس باتقوى و سياستمدار نياز است، اين همان است كه ما آن را واليت فقيه مى

 هاى زير را بپذيرند:ز نظريهكسانى كه واليت فقيه را قبول ندارند بايد يكى ا

اسالم تنها نماز و روزه و يك سرى عبادات فردى و اخالقيات است و در مسائل مهم اجتماعى، حقوقى، قضائى، سياسى و  -1

 اقتصادى دخالتى ندارد.

 هاست.كتاب اللّه بوده است و بعد از آن ديگر جاى قوانين مهم اجتماعى تنها در البالىاسالم تنها براى زمان رسول -1

باشد و شرايطى براى مجريان آن قرار نداده و هركس گرچه جاهل و فاسق باشد اسالم داراى قوانين حكومتى و اجتماعى مى -9

 تواند زمام امور را به دست بگيرد.مى

 آيا جامعه اسالمى در زمان غيبت حضرت مهدى عليه السالم نياز به حاكم و حكومت ندارد؟!  

 فرمايد:لسالم مىامام رضاعليه ا

هيچ ملّت و امّتى بدون رهبر نيست و قوام جامعه وابسته به وجود رهبر است، تا به فرمان او هم بيت المال جمع و تقسيم شود و 

هم با دشمنان خدا به نبرد برخيزند و هم مردم را تشكّل داده و از تفرقه و تشتّت حفظ كند. اگر جامعه چنين رهبرى نداشته باشد، 

 كند. اللّه و احكام الهى تغيير مىپاشد و قوانين خدا و دستورات رسولم مىاز ه

ترين مسئله زندگى مطرح شده و فرمائيد كه مسئله رهبرى و حكومت در بيان امام رضاعليه السالم به عنوان مهممشاهده مى

مخالفان و تشكل افراد جامعه چيزى نيست كه ناگفته پيداست كه گرفتن ماليات به نفع محرومان و تقسيم عادالنه آن و نبرد با 

تنها مربوط به زمان حضور امامان معصوم باشد و در زمان غيبت جامعه را به حال خود رها و حكومت و حاكمى براى مسائل فوق 

 الزم نباشد.

 كنيم:اى از آنها اشاره مىبر اساس روايات نيز اسالم بار حكومت را به دوش فقيه عادل گذارده كه به گوشه

خداوندا! جانشينان مرا « الّلهم ارحم خلفائى»رسول خداصلى اهلل عليه وآله فقها را خليفه خود معرفى كرده است، چنانكه فرمود: 

 «  الفقهاء»مورد لطف و رحمت قرار ده. از آن حضرت سؤال شد جانشينان شما چه كسانى هستند؟ فرمود: 

 علما، وارثان انبيا هستند.« اء ورثة االنبياءالعلم»پيامبر صلى اهلل عليه وآله فرمود: 

حضرت على عليه السالم فرمود: خداوند از علما پيمان گرفته است كه در برابر غارتگرى ستمگران و گرسنگى محرومان خاموش 

 نمانند. شكى نيست كه حمايت از مظلومان و محكوميّت ظالم نياز به قدرت و تشكيالت دارد.

 علما، حاكمان مردم هستند.« العلماء حكّام على الناس»فرمايد: مى حضرت على عليه السالم

فرمايد: مجراى امور و احكام بايد به دست علماى خداشناس و با تقوى باشد، كسانى كه در حرام و امام حسين عليه السالم مى



 نمايند. كنند و امانت را حفظ مىحالل خدا خيانت نمى

شود سؤال شد، امام عليه السالم هايى كه براى حل آنها به نظام طاغوتى مراجعه مىره نزاعاز امام صادق عليه السالم دربا

فرمودند: مراجعه به آنها ممنوع است. حتى اگر شخصى حقّ خود را از طريق دستگاه طاغوتى به دست آورد، حرام است. )شايد به 

م و تقويت آن است.( بلكه در اين قبيل موارد وظيفه شما آن خاطر اين كه مراجعه به دستگاه طاغوتى به منزله پذيرفتن آن نظا

است كه راه حل را از افرادى بخواهيد كه شناخت عميق نسبت به علوم و روايات ما داشته باشند كه من آنها را به عنوان قاضى 

ايد و قع حكم خدا را كوچك گرفتهكنم و بدانيد كه اگر او حكمى داد و شما آن را قبول نكرديد، در واو داور براى شما تعيين مى

 هر كه آن فقها را رد كند، گويا ما را رد كرده و رد ما ردّ خدا و به منزله شرك به خداى بزرگ است. 

 « الفقهاء حصون االسالم»امام كاظم عليه السالم فرمود: 

 فقها، قلعه اسالم هستند.

امّا الحوادث الواقعة »ز نوّاب خود نوشتند كه در آن سفارش شده بود: عليه السالم با خط مبارك خود پيامى براى يكى اامام زمان

 «  فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه

كنند مراجعه كنيد كه من آنها را به عنوان حجّت در در حوادث جامعه و پيش آمدها، به علما و دانشمندانى كه علوم ما را نقل مى

 شما قرار دادم و خودم حجت خدا هستم.ميان 

اى نيست كه جمهورى اسالمى آن را مطرح كرده باشد، شويم كه موضوع واليت فقيه چيز تازهاز اين گونه احاديث متوجه مى

 ها و پادشاهان بلكه از آغاز بوده است ، منتهى طاغوت

قدس سره موانع آن را بر طرف كرد و مخفى كه امام خمينى نگذاشتند فرصتى براى عمل به اين گونه احاديث پيدا شود. گنجى بود

 آن را آشكار ساخت.

قدس الشرائطى همچون امامترين رمز پيروزى ملت ايران در اين انقالب توجه به واليت فقيه بود، فقيه جامعراه دور نرويم، مهم

 پذيرفتند.داد و مردم با جان و دل مىسره كه دستور مى

ها فرار كنند، كمبودها را از سهم امام جبران كنند، به تحصّن خود ادامه نفت را ببنديد، سربازها از سربازخانه دستور داد شيرهاى

ها اقامه عزادارى نماييد، آيا اين دستوراتِ به موقع امام در زمان طاغوت و پيروى دهيد، اگر درب مساجد را بستند وسط خيابان

 شد؟!مردم مسلمان دليل سقوط رژيم پهلوى ن

اى از آن را جدا كردند. تنها زمانى كه ايران كشور پهناورى بود، كه در طول تاريخ هر وقت دشمنان به آن حمله كردند، گوشه

هاى نتوانستند حتى يك وجب از خاك آن را جدا كنند، زمانى بود كه كشور در دست يك ولىّ فقيه بود، با اينكه تمامى قدرت

هماهنگ و متّحد شده و مصمّم بر شكست ايران و تجزيه آن بودند. براى همين است كه  استكبارى جهان و عمّال آنها

 ها در صدد تضعيف آن هستند.ها و تهمتجهانخواران و مزدوران داخلى آنها با واليت فقيه مخالفند و با انواع توطئه

 گويند؟مىكنند، چيست و چه دانم دليل منطقى كسانى كه با واليت فقيه مخالفت مىمن نمى

 ها حكومت و نظام الزم ندارند؟گويند مسلمانآيا مى

 گويند نظام الزم است ولى ناظم و والى و حاكم الزم نيست؟آيا مى

 گويند والى جامعه اسالمى، افراد غير اسالم شناس باشند؟آيا مى

طبقه خاصى است؟ و مگر خودخواهى سلب  كنند واليت فقيه يك نوع استبداد دينى يا طبقاتى است؟ مگر فقيه از يكآيا فكر مى

 رود.كند كه در اين صورت واليت او در جامعه از بين مىعدالت از فقيه نمى

 پرسيم:ما از مخالفان واليت فقيه مى
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 گذاريد؟آوريد در دست چه كسى مىشما كه دست امت را از دست فقيه عادل درمى

 غرب و وطن فروش باشد؟چند فقيه عادل سراغ داريد كه وابسته به شرق يا 

 در اين چند سال كه مردم واليت فقيه را پذيرفتند، چه ضررى كردند و از چه چيزى باز ماندند؟

شود و مگر مگر تقليد تنها در مسائل عبادى است؟! مگر در مسائل اجتماعى و سياسى و اقتصادى، احتمال حرام و حالل داده نمى

 دهيم تقليد كنيم؟حالل مى نبايد در هر موضوعى كه احتمال حرام و

 شناس همچون سپردن دانشكده پزشكى به غير پزشك نيست؟آيا سپردن رهبرى امت مسلمان به غيراسالم

 آيا سپردن امت به دست افراد غيرعادل و گناهكار، خيانت به مقام انسانيّت نيست؟

 د كه از علم و تقواى خاصى برخوردار باشند؟توانيم به دنيا اعالم كنيم تنها كسانى لياقت رهبرى ما را دارنآيا نمى

اى شانه خالى كنيم و خود را در هاى غير صادقانه و سياست بازان و فرصت طلبان حرفهآيا زمان آن نرسيده كه از پذيرش رهبرى

 هايى را بپذيريم كه با معيارهاى وحى تطبيق كند؟دامن اسالم انداخته و تنها رهبرى

 امت بنويسيم و از امامت و رهبرى جامعه در زمان غيبت حضرت مهدى )عجّل اللّه تعالى فرجه( نامى نبريم.روا نبود كه ما جزوه ام

 از خداوند متعال اخالص در عمل و بركت در عمر را براى همه خواهانم.

 اران او قرار بده.عليه السالم را از ما راضى و خشنود و ما را از بهترين يپروردگارا! براى هميشه قلب نازنين امام زمان

 خدايا! ما را مشمول دعاهاى آن حضرت و از مخلصان و منتظران و زمينه سازان حكومتش و از حاميان واليت فقيه قراربده.
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جايگاه معاد  

معاد، در عقل و فطرت هر انسانى جايگاه قابل توجهى دارد، زيرا كيست كه نپرسد و يا نخواهد بداند كه آينده انسان و جهان 

چه مى شود؟ پايان عمر و تالش ما به كجا مى رسد؟ نتيجه و هدف از زندگى چيست ؟ آرى اين سؤالها براى همه مطرح 

است.  

در پاسخ به اين سؤال ها دو جواب داريم:  

الف: تمام اديان الهى با استداللى كه در آينده بيان خواهيم كرد، آينده جهان و انسان و نتيجه كارها و تالش او را بسيار روشن 

  سوى پروردگارت  همانا نهايت و پايان به"لى ربك المنتَهىو أنّ اواميدوار كننده و روح بخش مى دانند، قرآن مى گويد : 

مى باشد.  

ى، آينده جهان و انسان را بن بست، تاريك، فانى و نيستى مى دانند و اين ديد بسيار خطرناك و يأس ب: مكتبهاى ماد

آور است، عالوه بر اين چنين مكتب هايى هيچ گونه دليل علمى هم براى عقيده خود ندارند.  

علمٍ من يهلكنُا االّ الدهر و ما لَهم بذِلك و نحَيى  و ما  االّ حياتنَا الدنيا نَموت هى و قالوا ما"قرآن دراين باره مى فرمايد: 

"انْ هم االّ يظنون

كسانى كه ايمان به قيامت ندارند گفتند: زندگى جز همين چند روز دنيا نيست كه ما هم در آن مرگ وحياتى داريم وبعد هم 

روزگار ما را نابود مى كند.  

وهم و خيالى باطل است كه آنها دارند.  ولى اين انكار و گفته ها روى علم و دليل نيست، بلكه تنها يك سرى 

هاى فطرى   زمينه ريشه ها و

گرچه افرادى به زبان معاد را نمى پذيرند، ولى ناخودآگاه در عمق جان خود احساس ابديت براى انسان دارند و گاه وبيگاه از 

نشان مى دهند كه دليل آن است كه با وجود مرگ و پوسيده شدن جسم، حاضر نيستند انسانيت و  خود عالمت هايى

كنيم:   عالمتها را در اينجا بيان مى هايى از اين شخصيت واقعى او را نابود و نيست شده بدانند. ما  نمونه

تمام منكران معاد به قبر نياكان خود احترام مى گذارند.   

نام شخصيت هاى مرده را بر روى خيابان ها و مؤسسات و مدارس و دانشگاه ها و... مى گذارند.   

همه آنها ميل دارند كه بعد از مرگ نامشان به نيكى برده شود.   

نام نياكان خود را روى فرزندان خود مى گذارند.   

گاهى مردگان خود را موميايى مى كنند تا فاسد نشود.   - 

اگر منكران معاد ، مرگ را نابودى انسان مى دانند، اين قبيل اعمال چه توجيهى دارد؟ و چون آنان مردن را نيستى و هيچ مى 

دانند، پس به گفته خودشان احترام مرده يعنى احترام هيچ و نام مرده يعنى نام نيستى و چرا براى نيست و هيچ شده، مقبره 

ارند و به نام مردگان نامگذارى مى نمايند؟! آرى اينها همه نشان مى دهد كه مخالفان مىسازند و دسته گل روى قبر مى گذ

     معاد هم در دل يك نوع ايمانى )گرچه بسيار ضعيف( به بقاى روح، انسانيت و شخصيت انسانى دارند كه با مرگ از بين 

 نمى رود. 

 

 



ها   هدايت صحيح  ريشه

دو گونه مى توان به آن پاسخ داد:  هر احساسى كه در نهاد انسان است، 

پاسخ موقّت، كاذب و موهوم.   

پاسخ مستدلّ، دائمى و صادق.   

توان او را به سراب و  مى ه چشمه هاى زالل هدايت كرد و هممثالً شخصى كه احساس تشنگى مى كند، هم مى توان او را ب

آب نماهايى دروغين معرفى نمود، و يا طفلى كه از درون احساس گرسنگى مى كند، هم مى توان او را به پستان پرشير مادر 

رساند و هم مى توان پستانك خشك را به جاى پستان در دهن او قرار داد.  

اسخى واقعى و دائمى و يا پاسخى كاذب و موقّت.  آرى، تمام احساس هاى صادقانه را دو گونه مى توان پاسخ داد؛ پ

عليه وآله آمد تا مردم را از بندگى بت ها به بندگى خدا و از اطاعت هلل حضرت على عليه السالم مى فرمايد: حضرت محمد صلى ا

ونى به حق خلق به اطاعت خالق هدايت كند. بنابراين اصل و اساس ستايش و عشق در انسان وجود دارد كه اگر اين ميل در

آورد.   هدايت نشود، از موهومات و خرافات سر در  مى

پاسخ خداوند توسط پيامبران  

ها در درون خود احساس جاودانگى و ميل به بقا دارند و اين احساس بايد صادقانه و مستدلّ پاسخ تا كنون گفتيم كه همه انسان

ها را نقل و در صفحات آينده ان شاءاللّه گويند، البتّه ما سيمايى از اين پاسخمىداده شود. حال ببينيم پيامبران در اين زمينه چه 

 گويند:ها را هم بيان خواهيم كرد، انبيا مىاستدالل اين پاسخ

 « أفَحَسِبتم انّما خلقناكم عَبَثا»انسان بيهوده آفريده نشده است؛  -1

خاب راه حق از ميان تمام راهها و بندگى و تسليم خدا از از ميان در آفرينش انسان هدفى بس بزرگ در كار است و آن انت -1

 «  و ما خَلقتُ الجِنّ و االنس اِالّ ليعبدون»ها است؛ تمام انواع بندگى ها و تسليم

ر سَخَّ»ايم؛ براى آنكه انسان در هدفش موفق شود، تمام امكانات طبيعى را براى او قرار داده و همه چيز را مسخّرش نموده -9

 « لكم ما فى االرض

گيرد؛ به او بشارت و هشدار داديم كه كار نيك و بد تو در هر شرايط و هر مقدارى كه باشد، زير نظر و مورد حساب قرار مى -8

 « فَمَن يَعمل مِثقالَ ذَرّة خيراً يَرَه و مَن يَعمل مِثقالَ ذَرّة شرّاً يَرَه»

 « بِما كَسَبت رَهينَةكلّ نَفسٍ »انسان در گرو عمل خويش است؛  - 2

اِنّ السَّمعَ و البَصَر و الفُؤادَ كلّ »شود؛ ها بازپرسى مىها و فكر كردنىها، گفتنىحتّى از گوش، چشم و دل انسان واز شنيدنى -6

 « اولئِكَ كان عنه مَسئوال

 « اِنّ اللّه اليُضيعُ أجرَ المحسِنين»كند؛ خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمى -2

دهند، البتّه هر يك از بيانات فوق وابسته به يك سرى دالئل هاى فطرى مىها، پاسخى است كه انبيا به آن زمينهين ديدگاها

 كنيم.هاى آينده مطرح كرده وبررسى مىعقلى است كه به خواست خداوند در بخش
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راههاى اثبات معاد  

مراحل وجود و هستى  

سه شرط و مرحله الزم است:   براى اثبات هر وجود و موجودى

الف: امكان شدن.  

ب: دالئل وقوع.  

 ج: نبود مانع.

بنابراين بهتر است ببينيم اساساً معاد يك واقعيت شدنى است يا نشدنى؟ يعنى آيا از نظر عقل محال نيست؟ و بعد از آنكه امكان  

آن براى ما روشن شد، دليل معاد چيست؟ زيرا تنها ممكن بودن كافى نيست، بلكه هر كار ممكنى تا دليل و علّت نداشته باشد 

وم بحث دراين است كه مانعى براى معاد نيست.  واقع نمى شود، و در مرحله س

اين سه شرط براى معاد نيز وجود دارد كه به ترتيب بيان مى كنيم:  

الف: امكان معاد  

در طول تاريخ، هيچ كس دليل علمى براى نبودن معاد نياورده است وتنها چيزى كه مخالفان معاد زمزمه مى كنندآن است كه 

اتش پوسيده و پخش شده است بار ديگر زنده شود؟ آيا اين محال نيست؟  پاسخ عقل و اى كه ذر مگر مى شود انسانِ مرده

قرآن آن است كه بدون شك و ترديد اين كار شدنى است، زيرا هم در فكر قابل تصور است و هم دائماً در شبانه روز نمونه هايى 

از زنده شدن مردگان را به چشم خود مى بينيم.  

      گويد: آيا كسى كه هاى ما از قرآن است، ليكن قرآن فكر و عقل ما را دعوت به انديشه  مىكند و  مى گرچه استدالل

نمونه هاى كارش را هر روز و شب و در هر فصل و سال مشاهده مى كند، باز جايى براى استبعاد و انكار عمل و كارى از او 

وجود دارد؟!  

   ابيدن و بيدارشدن، بهترين نمونهاى است كه مردن و زنده شدن را براى ما قابل درك امام جواد عليه السالم مى فرمايد: خو

مى كند. آرى مرگ يك خواب طوالنى و شديدى بيش نيست.  

بهار و پائيز درختان، نمونه ديگرى از زنده شدن و مردن گياهان است، در سوره فاطر مى خوانيم: خداست كه بادها را مى فرستد 

         برانگيزد و آنرا به شهرها و مناطق مرده روانه مى كند و پس از باريدن، آن شهر مرده را زنده مى كند، سپس تا ابرها را

يعنى زنده شدن مردگان هم مانند زنده شدن درختان و گياهان است.  "شورنال كذلك "مى فرمايد:

ما به واسطه باران شهر مرده را زنده كرديم، همچنين است "روجالخُ  ةً ميتا كذلكبلد و احَيينا بِه"در جاى ديگر مى فرمايد: 

خروج شما در قيامت.  

بنابراين، نمونه هاى زنده شدن در آفرينش و جهان هستى هر روز و شب و هر سال و فصل پيش چشم ما مى درخشد و 

مسأله زنده شدن مرده )با آن همه عظمت( را براى ما ساده و ممكن جلوه مى دهد.  

هم چند مثال ساده ديگر بياوريم كه چگونه از ذرات پخش شده و بى جان، موجودى جاندار ساخته مى شود:   باز

ات علف شير بيرون مى آيد.  ذر گاو علف مى خورد و از 

انسان قطعه نانى ميل مى كند و از درون آن اشك، خون، استخوان، مو، ناخن و گوشت و... ساخته مى شود.   



بسيارى از پارچه ها از نخى است كه از دل نفت بيرون كشيده شده است.   

فلزى كه ذوب مى شود، كف هاى درون خود را خارج و بيرون مى ريزد.   

 شود.دهيد، سپس ذرّات پخش شده چربى همه يكجا و بر روى آن جمع مىمشك دوغى را مكرر تكان مى - 

او بتواند شير را از علف بيرون كشد، انسان بتواند نخ را از دل نفت بيرون آورد و شما كنيد كه دستگاه گوارش گچگونه قبول مى

دهد؛ شنويد خدا زمين را حركت مىشده چربى را جمع نماييد، امّا همين كه مىدهيد ذرّات پخشبتوانيد با حركتى كه به مشك مى

 ؟كنيدكند، قبول نمىوسيده ما را از هر جايى كه باشد يك جا جمع مىهاى پ( و ذرّات استخوان11« )اِذا زُلزِلَت االرضُ زِلزالَها»

در پايان اين بحث، چند آيه ساده و كوتاه است را متذكّر مى شوم، از جمله:  

همان گونه كه شما را در آغاز پديدآورد، زنده مى كند.   « كما بَدَأكم تَعُودون»

بايد انسان بنگرد  رجعه لَقادرانهّ على ج من بين الصلبِ و التّرائب دافق يخرُ  خلُق خُلقَ من ماء فَلينظُرِ االنسانُ مم"

كه از چه خلق شده، از آبى جهنده آفريده شده كه اين آب جهنده از ميان كمر و دنده ها بيرون مى آيد. آرى، خدايى كه شما را از 

ناست .  برگردانيدن انسان و دوباره زنده كردنش توا به چنين آبى آفريد

چون بناى اين نوشتار بر فشرده گويى است، بنابراين از نمونه هاى ديگرى كه در قرآن آمده و از ماجراهايى نظير داستان 

كنيم.   صرف نظرمى و ... سال خواب است 913ه جوانمرد خداشناس بعد از اصحاب كهف كه بيدارشدن يك عد

معاد   ب: دالئل

 هر امرى و هر كارشدنى سه مرحله الزم است: اوّل امكان شدن آن است كه توضيح داديم. گفتيم كه براى باور به وقوع

شدن كافى نيست. مثالً انسان بسيارى از كارها را انجام دوّمين مرحله علّتِ شدن و يا دالئل معاد است، زيرا تنها امكان زنده

. آرى آب خوردن براى همه ما امكان دارد امّا تا تشنگى نباشد خواهددهد و امكان انجام دادن آن را دارد، ليكن دليلى هم مىمى

آشاميم، حرف زدن، راه رفتن و ساير كارها، انجام همه آنها براى ما امكان دارد، امّا تا علّت و دليلى نباشد انجام آن را نمى

دهيمنمى

است خداوند دالئل معاد را فشرده و ساده بيان بنابراين هر كار ممكنى غير امكان آن، دليل هم مى خواهد. ما در اينجا به خو

مى كنيم، زيرا در اين زمينه مفصالً كتاب هايى نوشته شده كه خداوند به نويسندگان و خوانندگان آنها اجر بزرگ عطا فرمايد.  

  دو دليل اكتفا  براى معاد دالئل محكمى مى توان بيان كرد كه هم عقل و هم قرآن آن را تأييد فرموده باشد و ما تنها به 

كنيم: يكى عدل خداوند و ديگرى حكمت خداوند.   مى

ل معاد: عدل خدا  وّدليل ا

كند كه آيا خوبان وبدان با هم مساوى هستند و  در قرآن آيات فراوانى به چشم مىخورد كه از عقل ها و وجدان ها سؤال مى

هيچ تفاوتى نخواهند داشت؟  

آيا مؤمنين وكسانى كه عمل   "كالمفسدينَ فى االرض أم نجَعل المتقّين كالفجُار ملوا الصالحاتأم نجَعلُ الّذينَ آمنوا و ع«

شايسته انجام داده اند مانند مفسدين قرار داده ايم و آيا متقّين را همچون فجار و جنايتكاران يكسان قرار مى دهيم؟!  

آيا ما مسلمانان را همچون مجرمان قرار مى دهيم؟!    "أفَنجَعلُ المسلمينَ كالمجرِمين"در جاى ديگر مى خوانيم: 

آيا مؤمن و فاسق يكسانند؟! هرگز چنين نيست.  "ن كانَ فاسقاً اليستَوونأفمَن كان مؤمناً كمَ"
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چون خداوند عادل است بايد معاد و حسابرسى باشد و چون دنيا محدود است بايد معاد باشد واگر قيامت نباشد به عدالت خداوند 

ر مى زند.  ضر

توضيح آنكه مردم در برابر  فرمانهاى خدا و انبيا دو دسته هستند: عده اى موافق و گروهى مخالف. قرآن نيز در بيان اين 

بعضى از شما ايمان آورده ايد و گروهى هم كافر شديد.  " فَمنكُم كافرٌ و منكُم مؤمن"حقيقت مى فرمايد: 

از سوى ديگر در دنيا يا جزاى واقعى اعمال نيست و يا به ندرت گوشمالى هايى جزئى به چشم مى خورد، كه اگر باشد به اندازه 

متعادل نيست و دير يا زود خوبان و بدان از دنيا مى روند و اگر حساب و جزايى در جاى ديگر مثل قيامت در كار نباشد و با مردن 

خدا چه مى شود؟ آرى چون خداوند عادل است و در دنيا هم جزاى كافى نيست، پس بايد در سراى  همه نابود شوند، پس عدالت

ديگر جزا و پاداش باشد.  

پرسش و پاسخ  

آيا بهتر نبود معامله نقدى مى شد و هر نيكوكار يا گناهكار در اين دنيا  سؤال: چرا خداوند در همين دنيا جزا نمى دهد؟

ا ديگر نيازى به قيامت نداشته باشيم؟  حسابش تصفيه مى گريد ت

اين سؤال پاسخ هاى متعددى دارد كه ما به بعضى از آنها اشاره مى كنيم:  

كند   پاسخ اول: به ديگران هم سرايت مى

توضيح آنكه: برفرض من يك سيلى به صورت مظلومى زدم و خداوند در همين دنيا مرا كيفر داد و مثالً دستم فلج شد، هنگامى 

كه به منزل مى روم تمام بستگان كه دست فلج مرا مشاهده مى كنند رنج مى برند، در حالى كه بستگان من گناهى نكرده اند.  

ج و خوشى من به ديگران هم سرايت مى كند و در اين صورت اگر جزا در اين دنيا باشد، آرى، دنيا جاى سرايت است، يعنى رن

نوعى بى عدالتى و ظلم است. اما در قيامت پيوندها گسسته و هر كسى به فكر خويش است و به گفته قرآن حتّى انسان از فرزند 

كند.   يى بر سر مجرم آمد به ديگران سرايت نمىو همسر خود فرار مى كند و فقط در فكر نجات خويش است. در آنجا اگر بال

ممكن است بگوييد: پس ما هيچ مجرمى را تأديب نكنيم، زيرا بستگانش ناراحت مى شوند؟ ولى پاسخ اين است كه هرگاه 

از طريق بخاطر ناراحت شدن چند نفر از بستگان دزد، مثالً دست او قطع و يا با شالق ادب نشود، يك نوع دلهره در كلّ جامعه 

عدالتى است كه ما به خاطر ناراحت شدن بستگان يك مجرم، امنيت كلّ جامعه  آيد و در اينجا باز  بى افراد فاسد به وجود  مى

را به خطر اندازيم و لذا در اين موارد چاره اى نيست كه ما مصلحت جامعه را بر مصلحت افراد مقدم بداريم.  

پاسخ دوم: مخالف اختيار و آزادى مردم است  

اگر خداوند در دنيا پاداش و كيفر دهد، مردم يا از ترس و يا از روى طمع، عمل بد انجام نمى دهند و خوب مى شوند و اين نوع 

خوبى قهرى است و چندان ارزش ندارد. انسان بايد مختار و آزاد باشد و گناه نكند.  

 عابد و مسلمان  كه كار خيرى انجام داد، فالن باغ، كاخ، مال و مدرك را در دنيا بدهد، همه مردم زاهد، اگر خداوند به هر فردى

شوند و اين ارزشى ندارد، شرف انسان به آزادى و انتخاب اوست وگرنه عبادت قهرى را ميليون ها ميليون مالئكه داشتند،  مى

و گرايشهاى ضد و نقيض، يكى را انتخاب نمايد.   ولى خدا انسان را آفريد تا در ميان هواها و هوسها

انتخاب، معيار ارزش در اسالم  

اساساً قرآن از كسانى بيشتر ستايش مى كند كه در ميان دو راه حق و باطل، با وجود كشش هايى كه باطل دارد هوسها را زير پا 

هاى زيادى در قرآن داريم، از آن جمله:   در اين باره نمونه گذاشته، جاذبه ها را ناديده گرفته وآنگاه راه خدا را انتخاب نمايند.



دامن خود را  "معاذَ اهللّ"يوسف زيبا و جوان از يك سو و زليخاى آماده و درهاى بسته از سوى ديگر، ولى او با شعار  حضرت 

حفظ مى كند.

حضرت ابراهيم عليه السالم حدود صد سال به انتظار فرزند نشسته و آنقدر دعا كرده تا خداوند فرزندى همچون اسماعيل به  

او عطا كرده است، در اين حال فرمان خدا مى رسد كه بايد با دست خودت اين فرزند را در راه خدا ذبح نمائى! در اينجا 

شار عواطف و غريزه فرزند دوستى قرار گرفته واز طرفى نداى خدا را بايد جواب حضرت ابراهيم عليه السالم از طرفى در ف

دهد، در اين ميان وظيفه را انجام مى دهد و غريزه را مهار مى كند.  

ند ابراهيم و اسماعيل هر دو تسليم فرمان خدا شد  "للجبين تلَه فَلما اَسلمَا و"اين است مقام واالى انسانى كه قرآن مى فرمايد: 

و حضرت ابراهيم صورت فرزند را براى ذبح بر روى خاك گذارد.  

ا داده و به حضرت على و فاطمه وحسن و حسين عليهم السالم در لحظه افطار با كمال نياز و گرسنگى غذاى خود را به فقر 

نمايند.  مى جاى غذا با آب افطار

خيزند.  ى استغفار و مناجات با خدا از رختخواب برمىمردان خدا در دل شب با آن همه جاذبه اى كه خواب دارد، برا 

و بِاالَسحارِ هم "آنان پهلوى خود را از بستر خواب مى كَنند،  "وبهم عنِ المضاجِعنتَتَجافى ج"قرآن در اين باره مى فرمايد: 

و سحرخيزند و در سحرها مشغول استغفار هستند.   "يستَغفرون

بينش الهى آن است كه انسان آنرا با كمال آزادى و از البالى جاذبه هاى مادى و   كوتاه سخن آنكه معيار ارزش عمل در

كششهاى غريزى انتخاب نمايد و گرنه ارزشى ندارد.  

آرى، اگر انسانى كه داراى زبان است عصبانى شد، كالم بدى نگفت ارزش است، انسانى كه الل باشد و يا در حال عادى 

ت.  ناروا نگويد، چندان كمال نيس

چنانكه گفتيم اگر در دنيا جزا باشد، مردم از ترس يا طمع خوب مى شوند و اين نوع خوبى چندان ارزش ندارد، ولى در اينجا 

سؤالى پيش مى آيد و آن اينكه مگر وعده و بشارت به بهشت و هشدار به عذاب و جهنّم، مردم را از ترس دوزخ و يا طمع به 

بهشت خوب و درستكار نمى كند؟  

كند.  گوييم: چون بهشت و دوزخ در اين دنيا نيست، انسان در نيكوكارى و خوب شدن خود اجبارى احساس  نمى در پاسخ مى

 آرى فرق است ميان كسى كه فردا بدهكارى دارد يا كسى كه بدهى او چندين ماه ديگر است؛ اولى در نگرانى و دلهره است، ولى

رامش دارد.  دومى كه چند ماه فرصت دارد، به نوعى آ

دار آن هم مدت طوالنى، در نوع احساس انسان فرق دارد.   تدهمچنين كيفر و پاداش فورى با كيفر و پاداش م

بنابراين خداوند پاداش و كيفر را به تأخير انداخته تا با كمال آزادى از البالى غرائز، هوسها و گرايش ها، راه حق را 

برگزينند.  

پاسخ سوم: در دنيا امكان جزا نيست  

سومين پاسخ اين است كه دنيا به خاطر محدوديت هايى كه دارد، امكان جزا براى نيكوكاران و جنايتكاران در آن نيست.  

 عليه وآله كه با تحمل رنجهاى فراوان و طاقت فرسا وبا آوردن قرآن و احكام اسالمى ودر سايه تالشهلل مثالً رسول خدا صلى ا

پيگير خود، قرنها نسل هاى بشر را از گمراهى، شرك، جهل و تفرقه نجات داد، در دنيا چه خيرى مى توان به او داد كه جبران 

همه آنها باشد؟! آيا غذايى بهتر از عسل و كباب، فرشى بهتر از ابريشم و مركبى بهتر از هواپيما و امثال آن داريم؟ آيا اينها همان 
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عليه وآله در دنيا چه هلل ى جنايتكاران هم مورد استفاده خود قرار مى دهند؟ پس پاداش پيامبر صلى اچيزهايى نيست كه گاه

خواهد بود؟ آيا شهيدى كه براى هدف مقدسى از جان خود گذشته، اكنون در دنيا هست تا به او جزا بدهيد؟  

ه را مى كشند، چگونه در دنيا مى توان چنين فردى را به عالوه گاهى جنايتكارانى پيدا مىشوند كه صدها بلكه هزاران نفر بى گنا

     به كيفر رساند؟ بر فرض او را اعدام كنيم، قتل او در برابر يك نفر از هزاران اشخاصى است كه كشته است، پس خون باقى 

بى گناهان چه مى شود؟  

كيفر در دنيا  

بعضى از كيفرهاى موقّت ويا گوشمالى هايى كه به بعضى در دنيا شكّى نيست كه جزاى كلّى بايد در سراى ديگر باشد و اين با 

داده مى شود، منافات ندارد و در آيات متعددى از قرآن نمونه هايى از جزاى دنيوى مجرمان بيان شده است، نظير: 

به خاطر كار مردم در دريا و "نفى البرّ و البحر بِما كَسبت أيدى النّاس ليذيقَهم بعض الذّى عملوا لَعلّهم يرجِعو ظهَر الفَساد"

خشكى فساد پديد آمده تا خدا سزاى بعضى از اعمالشان را به ايشان بچشاند، شايد از گناه باز گردند.  

در دنيا نيز براى گناهكاران ذلّت و  "لَهم فى الدنيا خزى "همچنين آيات فراوانى داريم كه در باره مجرمان مى فرمايد: 

خوارى و شرمندگى است، ليكن اين جزا در حقيقت گوشه و جزئى از كيفرى است كه بايد ببيند.  

خوانيم: هر كه براى ديگرى چاهى بكند  متعددى نيز جزاى دنيوى به چشم مى خورد از جمله: در حديث مى البتّه در روايات

اوند جزاى بى احترامى به والدين و ظلم به مردم و كفران خدمات مردم را در همين دنيا خودش در آن واقع مى شود و خد

داده و به قيامت حواله نمى دهد. 

پاداش در دنيا  

همان گونه كه كيفر و عذاب واقعى در قيامت است، همچنين پاداش اصلى و كامل در قيامت است، چون دنيا براى پاداش 

ولى منافاتى با پاداش و ثواب در دنيا ندارد.  نيكوكاران نيز كوچك است، 

در اينجا نيز نمونه هايى از آن را نقل مى كنيم:  

الدنيا و اهللَّ  ثَواب فَأتاهم "در سوره آل عمران بعد از بيان شهامت و استقامت رزمندگانى كه هوادار انبيا بودند مىفرمايد: 

خداوند به آنان هم ثواب دنيا و فتح و پيروزى مرحمت فرمود و هم پاداش نيك آخرت را.   "حسنَ ثَوابِ اآلخرة

ما در دنيا به ابراهيم نيكى عطا كرديم.   "الدنيا حسنة فىيناهو آت"در باره حضرت ابراهيم عليه السالم نيز چنين مى خوانيم: 

ماپيامبران خويش و " الحيوةِ الدنيافىنّا لَنَنصرُرسلنَا والّذين آمنوا ا "خوانيم:  درباره پيامبران بزرگوار و طرفدارانشان مى

كسانى را كه ايمان آورده اند در همين دنيا يارى مى دهيم.  

همانطور كه گفتيم در دنيا امكان و ظرفيت پاداش نيست و اگر در آياتى سخن از پاداش يا كيفر در دنيا مى شود تنها گوشه 

 اى از پاداش و كيفر است، ولى اصل جزا و پاداش در قيامت است.   و  نمونه

خورد   پاسخ چهارم: نظام زندگى بهم مى

ولو يؤاخِذُ اللَّهُ النّاسَ بِظُلمِهم ما تَرَك عَليها مِن دابّةٍ و لكن »فرمايد: شود كه مىسوره نحل استفاده مى 61جواب ديگر از آيه 

اگر خداوند مردم را بخاطر ظلم و گناهشان كيفر دهد، هيچ جنبنده اى را بر زمين باقى نخواهد « يُؤخّرهم الى أجَلٍ مُسمّىً

گذارد، ليكن خداوند زود كيفر نمى دهد و تا مدتى كه خودش مى داند به آنها مهلت داده و كيفر را تأخيرمى اندازد.  



بگر به نام انسان براى مدتى روى زمين زندگى كند بايد بنابراين چون حكمت و اراده خدا بر آن است كه موجودى آزاد و انتخا

به خالفكاران هم مهلت دهد وگرنه هر گاه خالفى شد اگر خداوند هالك كند، بشرى باقى نخواهد ماند، كيست كه در برابر 

ذات مقدس او خالفى نكرده باشد؟ و مگر بى ادبى وگناه در برابر فرمان او جزايى كمتر از نابودى دارد؟  

پاسخ پنجم: كيفر در دنيا كم لطفى است  

گر چه گوشمالى ها و كيفرهاى موقّت در دنيا عامل هوشيارى و توجه و زنگ بيدار باش است، اما اگر بطور كلّى در دنيا هر 

تمان گناهكارى به كيفر برسد كم لطفى است، زيرا شايد اين گناهكار توبه كند و خالفكارى خود را اصالح نمايد و حقّى كه ك

كرده افشا نمايد، چقدر ما نمونه هايى از گناهكاران را ديده يا شنيده ايم كه توبه كرده و دست از گناه برداشته اند؟ و حتّى 

جنايتكارانى در آخرين فرصت ها و نزديك مرگ تغيير مسير داده اند، بنابراين آيا بهتر نيست انسان ضعيفى كه اسير شهوت ها و 

ر عوض دام شيطان ها قرار گرفته است تا پايان عمر به او مهلت داده شود تا شايد با يك جرقهّ همچون حُ هوسها مى باشد و در 

شود، گرچه بعضى از اين مهلت الهى سوء استفاده كنند و به ظلم وگناه خود ادامه دهند، ليكن در جمع به نفع انسان است. 

شود و تا هنگام مرگ به او مهلت توبه و جبران خطاها داده شود.  بنابراين لطف خدا اقتضا دارد كه انسان در دنيا كيفر ن

است يعنى با سه مقدمه ثابت مى شود كه طبق عدالت بايد قيامتى باشد و آن  "عدل الهى"ل معاد، خالصه بحث: گفتيم دليل اوّ

مقدمات عبارتند از:  

ه اى مخالف و گروهى هوادار.  مردم در برابر گفتار و فرمان خدا و پيامبران دو دسته هستند: عد 

پاسخى كه گفتيم( جاى جزا نيست.   پنجدنيا نيز )به دليل همان  

و عمل افراد را بدون پاداش و جزا   (خداوند عادل است )و عدل او در جاى خود با دالئل محكم عقلى ثابت شده است 

روز قيامت است.  نخواهد گذاشت.  بنابراين بايد جايى براى جزا وجود داشته باشد كه آن 

دليل دوم معاد: حكمت خدا  

تاكنون عدل خدا را به عنوان اولين دليل معاد بيان كرديم و اكنون دليل ديگرى را مطرح مى كنيم و آن اينكه اگر قيامتى نباشد 

اصل آفرينش انسان و جهان لغو و بيهوده و خالف حكمت الهى است.  

آن هم به تعداد حساب شدهاى را با توجهخاصى و بر اساس مهر و لطفى كه نسبت به فرض كنيد: شخصى انواع غذاهاى لذيذ، 

مهمانان عزيزيش دارد تهيه نمايد و انواع خوردنى ها و نوشيدنى ها را در فضاى مناسب و زير سقفى زيبا با مسئولينى براى 

ين مهمانان قرار دهد، ليكن بعد از همه اين پذيرايى آماده كند و افراد بسيارى را به عنوان تدبير و نظارت و حفاظت بر ا

تشريفات، مهمانانى وحشى همچون گرگ ها، گربه ها و موش ها وارد اين فضا شوند و بر سر اين سفره به جان هم افتند و هم 

شته باشد؟  تواند دا خودشان و هم سفره را بهم بريزند و آنگاه صاحبخانه سفره را جمع نمايد، راستى اين مهمانى چه تحليلى مى

آرى، اگر معاد نباشد كار خدا به مراتب از اين نوع پذيرايى و سفره چينى بيهوده تر است، زيرا خداوند نيز سفره اى به اندازه 

موات و سيع البد "اوست؛  ابتكارى كه اختراع كننده آن خود جهان هستى پيش روى انسان گسترده است،  سفرهاى نو و

"االَرض

"خَلقه ءألّذى أحسنَ كلّ شَى"و زيبا؛  اى بس نيكو سفره 

"عنده بِمقدار ءو كلّ شَى"اى حساب شده و با اندازه گيرى دقيق؛  سفره 

او لطف و رحمت را بر خود حتمى نموده است.    "كَتَب على نفَسه الرحّمة"سفره اى بر اساس لطف و رحمت خداوند؛ 
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"واكبالك زينةٍالدنيا ِب السماءنّا زينَا ا"اى زير سقف و ستارگانى زيبا؛  سفره

عليه وآله پزشكى بود كه چنان عالقه و هلل اى همراه با پزشكى دلسوز. حضرت على عليه السالم فرمود: رسول خداصلى ا سفره

فرمود.  آيا مى توان قبول  سوزى نسبت به مردم داشت كه خودش مى گشت و مريضان را پيدا مى كرد و آنها را مداوا مىدل

هاى  خداى حكيم چنين سفره اى با آن همه ويژگى ها براى نسل بشر گسترانيده باشد، ولى مردم بدون مراعات برنامهكرد كه 

آن، گروهى ظالم و در رفاه و آزاد و گروه ديگرى در بند و فقير و مظلوم باشند و پس از چند روزى همه مرده و بساط سفره بر 

ا اين كار از چنان حكيمى انتظار مى رود؟!  چيده شود و همه چيز خاتمه پيدا نمايد؟ آي

هذا  ربنا ما خَلقَت"خدايا! تو از هرگونه كار بيهود و عيبى پاك و منزّه هستى، هرگز اين آفرينش را پوچ و باطل نيافريدى. 

"باطال سبحانَك

ن به عالم باعظمت آخرت، با زلزله، آ توان باور كرد كه خداوند حكيم اين جهان را پس از چندى بدون جهت و بدون تبديل مىآيا 

قارعه و انفجار همه را خراب نمايد؟  

اگر معادى نباشد كار خدا اين است كه از خاك گندم و از گندم نطفه و از نطفه طفل و سپس جوان نيرومند وپس از چندى به 

از اين همه تغيير و تحول ما خاك صورت انسان سالخورده و سپس مرده و پوسيده و آنگاه خاك شود. راستى اگر بناست بعد 

شويم و معادى هم نباشد، مگر از اول ما خاك نبوديم آيا اين خلقت و برنامه، بازى و عبث نيست؟  آيا اين آسمان، زمين، دريا، 

خورشيد، گياهان و حيوانات، براى انسان و انسان براى مردن و پوچ شدن كار صحيحى است؟  

دگى، جز ميليون ها ليتر آب را بول كردن و خروارها تن غذا را كود كردن چيز ديگرى است؟ آيا اگر معاد نباشد معناى زن

حاال يا پاى شمع و روى االغ و يا سوار ماشين و زير برق، در اصل زندگى فرقى ندارد.  

باشد كه اعتقاد  خوراك، پوشاك و مسكن براى زندگى، بعد هيچ و پوچ شدن راستى اگر بعد از آن همه كار و شعار و فرياد

ماركسيست است، آيا بهتر نيست انسان ها قبل از آنكه آن همه زحمت بكشند، دست به خودكشى بزنند؟ تعمير ماشينى كه به 

ه است، چه سود؟  سوى نابودى و سقوط در در

هنگامى كه بناست ما با مردن هيچ شويم، چرا اين همه زحمت بكشيم؟  

مى ميرد، آيا اگر به فكر حنا بستن و آرايش و اتو كردن لباس خود باشد مسخره نيست؟  اگر با راستى جوانى كه چند روز ديگر 

مردن هيچ مى شويم، چرا غريزه عالقه به بقا در نهاد ما نهفته است؟  

است و آرى، در جهان بينى و بينش مادى، آينده جهان بن بست، تاريك و كور، سرنوشت كارها تباهى و پايان عمر انسان پوچى 

با اين ديد است كه گاهى مى پرسد: چرا آفريده شدم و چرا هستم؟ بر فرض كه هستم، چرا گرگ نباشم و كاميابى نكنم؟ گرچه 

به قيمت هالك انسان ها باشد.  

اكنون كه من وهمه انسان ها به سوى نيستى مى رويم، بگذار تا نيستىِ ديگران در راه لذتّ من تمام بشود!  

حاال كه همه فدا مى شوند، بگذار فداى لذّت من شوند!  

يگرى جهان را به وضعى رسانده كه در حالى كه در بعضى كشورها قحطى غوغا مى كند، كشورهاى اين تفكّر خطرناك ماد

ه يا زير خاك پيشرفته دنيا به خاطر نگهدارى نرخ اجناس خود، گندم و محصوالت غذايى و توليدات اضافى خود را به دريا ريخت

دفن كرده يا مى سوزانند و به ديگران نيز نشان مى دهند.  



در قرآن آيات فراوانى است كه مى فرمايد: ما در آفرينش نه اهل بازى و لعب هستيم و نه بى هدف و باطل كارى مى كنيم و نه 

آزمايش انسانها بر مبناى قوانين و سنّت هدفهاى سطحى و ساده و سرگرمى در كار است، بلكه آفرينش طبق حق و براى رشد و 

ريزى شده و هدف از آفرينش، شناخت، عبادت و انتخاب راه خدا از ميان صدها راه غيرالهى است و دير يا زود راه شما به  ها  پايه

"اليَه راجِعوننّا هللّ و اانّا "يابد؛  سوى خدا پايان مى

ج: نبود مانع  

كه براى معاد و امرى سه شرط الزم است: يكى امكان شدن و ديگرى علّت شدن كه اين دو مرحله بار ديگر متذكّر مى شويم 

رسيد كه نبود مانع است كه براى معاد و زنده شدن هيچ مانعى نيست.   سومگذشت و اكنون نوبت شرط 

كت كند و چاره اى هم جز معموال مانع براى قدرت هاى محدود است. فرض كنيد ماشينى كه مجبور است روى فالن جاده حر

اى كه مجبور نيست از  ه مى تواند مانع حركت آن باشد، اما اين سنگ براى پرندهآن ندارد، وجود يك قطعه سنگ بزرگ در جاد

يك جاده خاصى عبور كند، مانع نيست.  

 زيرا زنده شدن مردگان و جمعآرى، هر چه قدرت و علم بيشتر باشد كمتر چيزى مى تواند به عنوان مانع و مزاحم قرار گيرد، 

نهايت.   ذرات پخش شده دو شرط دارد: يكى علم  بىنهايت و ديگرى قدرت  بى

        با علم بى نهايت الهى كه مى داند هرذره اى از كجا و در كجا و در چه شرايطى است، چه مانعى مى توان فرض كرد؟ 

كند و نزد ما كتابى است كه  ما مى دانيم كه زمين چقدر مستهلك  مى "ظحفيمنهم و عندنا كتاب  قدَ علمنا ما تَنقُص االَرض"

همه خصوصيات در آن هست.  

تصور نيست چنانكه قرآن حدود چهل مرتبه  و باقدرت بى نهايتى كه مى تواند ذرات پخش شده را يكجا جمع كند، مانعى قابل

"قدَير نّ اهللَّ  على كلّ شَىءا"مى فرمايد: 

اصلى كار ما آن است كه ما قدرت و علم خدا را از روزنه ديد خود نگاه مى كنيم و چون خود ما محدود هستيم،  البته اشكال

نمى توانيم بى نهايت را تصور كنيم، در سرتاسر داستان هاى قرآن اين حقيقت به چشم مى خورد كه خداوند مى خواهد فكر 

 ؛اما را از انحصار اين چهار چوب مادى بيرون كند و لذ

شوهرى به نام مريم نوزاد داديم.   گويد: ما به زن  بى اگر مى 

اگر مى گويد: ما به نوزاد در گهواره قدرت سخن گفتن داديم . 

 اگر مى گويد: ما توسط پرندگانى به نام ابابيل، فيل سواران را نابود كرديم.

 ديم.اگر مى گويد: با زدن يك عصا، دوازده چشمه آب از سنگها بيرون آور  

اگر مى گويد: ما با نفَس حضرت عيسى عليه السالم مردگان را زنده كرديم .   

 اگر مى گويد: ما به زكرياى پيرمرد و همسر نازاى او فرزندى به نام يحيى داديم.

فرعون تربيت كرديم.   واگر مى گويد: ما موسى را در دامن خود 

و صدها نمونه ديگر، همه و همه به خاطر آن است كه چشم انداز فكر انسان از چهارچوب آنچه با او در شبانه روز مأنوس شده 

وسيع تر گردد و كمى هم به ماوراى طبيعت بينديشد، چنانكه سفارش به تالوت قرآن براى تذكّر و مرور اين قبيل خاطرات است. 

به قوانين حاكم بر طبيعت مى نهيم، هرگز فكر خود را در چهارچوب آنان محدود نكنيم و  آرى، ما بايد با كمال احترامى كه

بدانيم كه خداوند هر چه را بخواهد همان مى شود.  

كوتاه سخن آنكه در برابر قدرت نامتناهى و علم بى نهايت الهى، هيچ مانعى قابل فرض نيست.  
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ايمان به معاد، پشتوانه تمام كماالت  

ها براى انسان  محروميت، زندگى ساده،تحمل فشار و  ناگوارى كمال ها و ايثارها و فضائل اخالقى، همراه با يك نوع اكثر

باشد، آن اهرمى كه بتوان با آن اين وزنه ها را حركت داد و آن همه ناگوارى را تحمل كرد، همان  حاصل شده و همراه آنان مى

هاى آن روز است.   ايمان به قيامت و جبران و تالفى

    ايمان به پاداشهاى اخروى الهى به انسان اين انگيزه را مىدهد كه اگر چند روزى در دنيا فشار و ناراحتى ديدى جاى دور 

نمى رود و فرداى قيامت كه روز نياز است، اجر تمام زحمات را چندين و چند برابر مى گيرى.  

و ثروتمندان پول و ثروت خود را ايثار مى كنند، يا چه نيرويى مى تواند انسان را به به راستى با چه عاملى رزمندگان جان خود 

كنار گذاردن هوسها و شهوت ها دلگرم كند؟  

اگر عشق مالقات خدا و اولياى او و سخن با ياد او نباشد با چه انگيزه اى اين همه راههاى پر پيچ و خم پيموده شود؟  اگر 

انسان زير بار تكليف برود؟  اگر انتقامى نباشد، چه نيرويى انسان را از تجاوز باز دارد؟   جزايى در كار نباشد، چرا

اگر امروز مؤمنان اين همه زخم زبان و تهمت و متلك كافران را تحمل مى نمايند، به خاطر وعده و  بشارتهايى است كه در 

قرآن آمده است.  

شود، چون او چشم به جاى ديگر دوخته  عنوان، كاخ و طالهاى فرعون نمىاگر زن فرعون به هيچ قيمتى جذب قدرت، مال، 

خدايا! مرا از كاخ فرعون نجات ده و براى من در بهشت خانه اى در   "عندك بيتاً فى الجنةّ ابنِ لى  رب"است، او مى گويد: 

 جوار رحمت خودت بنا كن.  

انگيزه هاي انكار معاد

گريز از مسئوليت   -1

انسان مى خواهد براى فساد و عياشى راه هاى جلو   "اَمامه يسئَلُ أيانَ يوم القيامة االنسانَ ليفجر يريد"قرآن مى فرمايد: 

خويش را باز كرده و آن را موجه كند، لذا منكر قيامت شده و مى گويد: قيامتى نيست، تا بتواند هر كارى مى خواهد انجام دهد.  

گويد: اين كار را نكن  مى ، وجدان اخالقى و روح تقوا به اواز درخت يا زمينى در بيابان استفاده كندخواهد  گاهى انسان  مى

كه صاحبش راضى نيست. او براى اينكه سر وجدان خود كالهى بگذارد و راه را براى استفاده خود باز كند. 

گويد: اين زمين و درختان كه مالك ندارند.   مى 

گويد: فالنى به قدرى شخص ناروايى است كه اساساً غيبت ندارد، تا بدين وسيله  هد كسى را غيبت كند مىيا مثالً وقتى مى خوا

بتواند هرچه دلش مى خواهد نثار او كند.  

گاهى براى توجيه نگاه به نامحرم مى گويد: همه خواهر و برادريم.  

گويد: بايدتقيه كرد.   ا طاغوت درگير شود، مىگاهى كه مى ترسد امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد و يا ب

گاهى كه قاطعيت كافى ندارد، مى گويد: بايد با مردم مدارا نمود.  

ها را كه ريشه روانى  آرى، انسان چنان قدرت توجيه دارد كه گاهى خود او هم ناخودآگاه آن را باور مى كند. ما اين انگيزه

 نهيم.   ىدارد، به عنوان گريز از مسئوليت نام م

 



عدم ايمان به قدرت و علم خدا   -2

در آيات متعدد قرآن مى خوانيم كه مخالفان و منكران معاد هيچ دليل و برهان علمى براى انكار قيامت ندارند، بلكه تنها زنده 

كنيم:   هاى آن را در اينجا بيان مى شدن را بعيد مى دانند كه ما نمونه

كسانى كه منكر معاد هستند هيچ گونه دليل علمى ندارند، تنها با خيال و  "ظنُّوناالّ يَم انْ هُمن علمٍ و ما لَهم بِذلك "

گمان حرف هايى مى زنند.  

كفّار گمان مى كنند كه بعد از مرگ ديگر زنده نمى شوند.   "يبعثوا عم الّذينَ كفَروا أنِ لَنز"

آيا هر گاه ما مرده و پوسيده شديم و ذرات بدن ما در زمين پراكنده و گم شد،  "ذا ضَللنا فى االرض ءانّا لفَى خَلقٍ جديدا"

دوباره آفريده مى شويم؟!  

با توجه به گفته هاى مخالفان مى بينيم كه تنها بهانه آنها استبعاد و بعيد دانستن قيامت است، ليكن قرآن جواب هاى روشنى به 

بحث )امكان معاد( بيان كرديم و در اينجا هم حديثى را اضافه مى كنيم كه رسول  آنها مى دهد كه ما نمونه هايى از آن را در

هر گاه فصل بهار را مشاهده مى كنيد زياد به ياد قيامت و  "فَاكثروا ذكر النّشور اذا رأيتُم الرَّ بيع"عليه وآله فرمود: هلل خداصلى ا

زنده شدن بعد از مرگ خودتان باشيد.  

ين مسأله را دنبال مى كند كه زنده شدن مردگان چيزى است مثل زنده شدن زمين و درختان.  آيات قرآن هم مكرّر ا

اين بهار نو ز بعد برگ ريز هست برهان بر وجود رستخيز  

در بهاران سرّها پيدا شود هرچه خورده است اين زمين رسوا شود 

دارد، لذا قرآن براى مخالفان نمونه هايى از قدرت الهى را آرى، دليل انكار معاد همان است كه انسان ايمان به قدرت خداوند ن

نقل مى كند و مى فرمايد: همان قدرتى كه تو را ساخت مى تواند متالشى كرده و دوباره از نو بسازد و ناگفته پيداست كه 

آسانتر است )گر چه براى خدا هيچ كارى، مشكل نيست(.   متالشى و بهم پيوستن از اصل آفريدن

آگاهى نداشتن به زمان قيامت   -3

بهانه ديگر مخالفان معاد اين است كه زمان قيامت چه وقت است؟  

عليه وآله به جاى قبول كردن با تعجب و مسخره سر هلل در قرآن مى خوانيم كه پس از شنيدن جواب هايى از رسول خداصلى ا

است؟ غافل از آنكه زمان وقوع قيامت را جز خدا كسى  قيامت چه وقت  "و يقولون متى هو"خود را تكان داده و مى گفتند: 

نمى داند، ولى ندانستن تاريخ هرگز دليل انكار نيست. آيا اگر كسى ساعت مردن خود را نداند بايد اصل مردن را انكار كند؟  

زنده كردن مردگان   -4

اگر خداوند مردگان را زنده   "بائناآقاِلوا ائتُوا ب"گفتند:  عليه وآله مىهلل از بهانه هاى منكران معاد اين است كه به پيامبرصلى ا

اگر شما راست مى گوييد كه  "ن كنتم صادقينبائنا اآفَاتوا ب"مى كند پس تو همين اآلن پدران ما را زنده كن! و يا مى گفتند: 

قيامتى هست، پس پدران ما را زنده نماييد!  

دارى خود و بهار و پائيز درختان براى قبول كردن معاد كافى است و اگر انسان اگر بناى لجاجت نداشته باشد همين خواب و بي

بناى لجاجت داشته باشد بر فرض پدرش هم زنده شود، مى گويد: خود ما را جوان كن و باألخره تقاضاى بهم ريختن دستگاه 

 .مى كند و آخر هم ايمان نمى آورد آفرينش را
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مرگ، پايان قدرت خدا و نيستى   - 5

منكران معاد مى گويند: مردن، يعنى تمام شدن قدرت خدا و پيروزى عوامل مرگ بر اراده خدا، در حالى كه مردن نيز از مقدرات 

ما خودمان مرگ را   "سبوقينو ما نَحنُ بمَ ينكُم الموترنا بَنَحن قدَّ"الهى و تحت اراده و قدرت خداوند است. قرآن مى فرمايد: 

مى گويند: مردن، يعنى نيستى و  يم و هيچ عاملى در هستى بر ما پيروز نشده و سبقت نمى گيرد. آناندر ميان شما مقدر نمود

خداوند هم مردن   "و الحياة خَلَق الموت"فانى شدن! غافل از آنكه نيستى كه آفريدن نمى خواهد. چنانكه در قرآن مى خوانيم: 

و هم زندگى و حيات را آفريد.  

نيست، بلكه انتقال از منزلى به منزل ديگر است.  بنابراين مرگ نيستى 

كه به معناى تحويل گرفتن است نام مى برد، يعنى با مردن، شما نابود  "تَوفى"مرتبه با واژه  18جالب اينكه قرآن از مردن، 

نمى شويد بلكه ما داده خود را بدون كم و كاست پس گرفته و موقتّاً تحويل مأموران خودمان مى دهيم.  

     عليه وآله نيز فرمودند: گمان نبريد كه با مرگ نابود مى شويد، بلكه از خانه اى به خانه ديگر كوچ هلل رسول خداصلى ا

مى نماييد.  

معاد جسمانى است  

ر مى كنند معاد تنها جنبه روحانى دارد، يعنى انسان در قيامت با همين بدن زنده نمى شود و جزاى كار نيك و بد گروهى تصو

خود را از طريق لذتّ ها و كيفرهاى روحى دريافت مى كند، ولى بر خالف اين تفكّر، قرآن و روايات متعدد معاد را جسمانى 

درون قبرها و اطراف زمين در يك جا جمع شده و در قالبى مانند قالب دنيايى  مىدانند، يعنى ذرات بدن واستخوان هاى پوسيده

انسان در آمده و دوباره روح به آن برمى گردد و در دادگاه الهى حاضر شده و سپس به كيفر و پاداش اعمال خود خواهد رسيد.  

ان زنده شده و از قبرها بيرون مى آيند.  روز قيامت مردگ "يخرجُونَ منَ االَجداث"در سه جاى قرآن كريم مى خوانيم: 

چه كسى ما را از خوابگاه و قبرمان فراخواند.   "ن مرقدَنامن بعثنَا مِ"قرآن مى فرمايد: مردم در قيامت مى گويند: 

، "قبر"ز راستى اگر معاد مربوط به كيفر و پاداش روح باشد و كارى به جسم نداشته باشد، چرا اين همه آيات قرآن با صراحت ا

گويد، روح كه در قبر نيست!   سخن مى "زمين"و  "اَجداث"، "مرقد"

عالوه بر آنكه تمام مثال ها و تشبيهاتى كه قرآن در باره امكان معاد و ساده بودن آن و نمونه هاى معاد در طبيعت آورده، 

مربوط به معاد جسمانى است.  

شدن روح نبود، بلكه از زنده شدن استخوان هاى پوسيده  تبعاد كفّار، در مورد زندهاز همه اينها گذشته، انكار و ترديد و شبهه و اس

آيا بعد از آنكه بدن ما در زير خاك پوسيده وذرات آن در اين  "ديدجَ نّا لفَى  خَلقٍ اِءَفى االَرضِ اذا ضلَلنا  "بود. آنها  مىگفتند: 

ها، تمام شبهات  عالم پراكنده و گم شود، باز ما زنده خواهيم شد؟ خالصه آنكه قرآن گاهى با استدالل و گاهى با بيان  نمونه

منكران را پاسخ داده و از نظر قرآن معاد جسمانى است.  

ارند، نه تنها دليلى ندارند، بلكه بايد صدها آيه قرآن را كه در باره دوزخ، بهشت، شهادت كسانى كه معاد را روحانى مى پند

      اعضا و گفتگوهايى كه در قيامت است، همه را از مسير ظاهرى و صحيح خود منحرف نمايند و براى آنها توجيهات 

 دليلى بر خالف قرآن و روايات درست كنند.   بى



شبهه آكل و مأكول  

برخى مى گويند: ما كه مرديم پس از مدتى بدنمان به خاك تبديل شده و از طريق گياهان ميوه مى شود و آن ميوه غذاى 

ديگران مى شود، پس ما با چند واسطه پس از مدتى جزو بدن ديگران مى شويم، بنابراين چگونه در قيامت اين ذرات در هم 

مخلوط شده از هم جدا خواهند شد؟  

ى گوييم: اگر تمام بدن ما خاك گردد و سپس ميوه شده و ديگران آن را بخورند، ولى تنها به قدر يك سلول از ما باقى در پاسخ م

باشد، كافى است كه معرف تمام شخصيت ما شده و در قيامت از همان يك سلول بدن ما درست شود، همان گونه كه ما در رحم 

مادر نيز از يك سلول درست شده ايم.  

د اينكه شما يك قطعه كوچك درختى را به عنوان قلمه در خاك مى نشانيد كه پس از مدتى همان قلمه كوچك تبديل همانن

به يك درخت تنومند مى شود، يا بعضى كرم ها كه اگر قطعه قطعه شوند، هر قطعه اش يك سر و دم پيدا كرده و آنگاه يك 

كرم كامل مى شود.  

يم كه يك موجود ضعيفى مانند انسان بتواند نخ، پارچه، بنزين، الستيك، گازوئيل، قير و روغن از همه گذشته، چگونه باور مى كن

خالق هستى در خارج نمودن ذرات بدن ما از دل زمين، شك و ترديد كنيم؟!   را از درون نفت استخراج كند، اما در توانايى خداوند

كند، مگر يك قطعه نانى كه ما مى خوريم  آن را تبديل به شير  مى مگر نمى بينيم كه گاو و گوسفند علف مى خورند و خداوند

آيد، راستى خدايى كه چنين قدرتى دارد، نمى تواند در  به صورت گوشت، استخوان، خون، اشك، چربى، ناخن و مو و... در  نمى

قيامت ذرات درهم مخلوط شده را از هم جدا نمايد؟  

ديگرى نيست و هيچ چيز براى خدا بزرگتر از چيز ديگرى نيست و لذا قرآن، گاهى به  براى خداوند هيچ كارى آسان تر از كار

زيرا براى  "يتُونِالزَّ  والتيّنِ و"و گاهى هم به انجير و زيتون،  "والشمّسِ و ضُحاها"خورشيد با آن بزرگى سوگند خورده است: 

خداوند آفريدن انجير و خورشيد يكسان است.  

كوتاه سخن آنكه جدا شدن ذرات درهم مخلوط شده، نياز به علم و قدرت بى نهايت دارد، يعنى هم بايد بداند كه اين ذرات در 

كجا و به چه صورتى در آمده است و هم بايد بتواند آن را از هر جا و به هر شكلى هست به صورت اول برگرداند و تنها 

خداوند جامع اين كماالت است. 

ضور در قيامت  چگونگى ح

قرآن نحوه حاضر شدن انسان در صحنه قيامت را چند نوع بيان نموده است:  

"القيامةِ فَرداً وكُلُّهم آتيه يوم«شود،  مى گاهى مى فرمايد: انسان تنها مبعوث 

و گاهى   "مامهِمناسٍ بِايوم ندَعوا كُلّ اُ"خوانيم: انسان همراه با رهبرى كه در دنيا پذيرفته است مبعوث مى شود،  گاهى مى

"فتَأتُونَ اَفواجاً "مى خوانيم: مردم دسته دسته و بطور فوج فوج وارد مى شوند، 

   دليل اين تفاوت ها آن است كه انسان از نظر فريادرسى تنهاى تنهاست، يعنى مال، ثروت، دوست و فاميل به درد او 

كرده همراه است، و از نظر شكل و قيافه، در ميان گروهى كه همكار نمى خورند، واز نظر سرنوشت، با رهبرى كه انتخاب 

يابد.   و همفكر او هستند خود را  مى

بنابراين ممكن است انسانى در شكل خاصى و در پشت سر رهبر خويش و در ميان انبوه جمعيت باشد، ولى فريادرسى نداشته 

و خود را تنها ببيند.  
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سؤال كرد، رسول خدا گريست و فرمود: سؤال مهمّى كردى « فَتَأتُونَ اَفواجاً»عليه وآله در باره آيه يكى از ياران پيامبر صلى اهلل 

 شوند:و سپس فرمودند: مردم در قيامت ده گونه محشور مى

 - 2قاضى ناحق، كور. -8رباخواران، واژگون.  -9حرام خواران، به شكل خوك.  -1شايعه سازان، به صورت ميمون.  -1

خبرچين،  - 3همسايه آزار، دست و پا بريده. -2عالم بى عمل، در حال جويدن زبان خود.  -6خودخواهان مغرور، كر و الل. 

شوند.  مستكبران در پوششى از آتش محشور مى -11عياشان، بدبوتر از مردار -3آويخته به شاخه هاى آتش. 

نان وحشت زده و گيج از قبرها بيرون مى آيند كه مانند ملخ ها درهم  مختلط چ "نتَشرراد مُهم جُكَاَنَّ"در سوره قمر مى خوانيم: 

مى شوند. 

در جاى ديگر مى فرمايد: اينها همين كه از قبرها زنده خارج مى شوند، چنان سراسيمه و با سرعت مى دوند كه گويا يك 

نَ االجداث يخرجُونَ مِ  يوم"به آن برسانند. عالمت و تابلو مخصوصى را هدف قرار داده و مى خواهند هر چه زودتر خود را 

"لى  نُصبٍ يوفضُونَسراعاً كاَنهّم ا

در آيات متعدد مى خوانيم: مردگان پس از مبعوث شدن، با چشم هاى خاشع و اشك آلود به اطراف خود نگاه مى كنند 

يعنى با قهر فراگرفته است.  "تَرهقهُم""ٌٌ لةَّهم تَرهقهُم ذخاشعةً اَبصار"وذلّت عجيبى آنان را با قهر فرامى گيرد.

آن روز چنان وحشت آور است كه قرآن مى فرمايد: مردم همچون پروانه ها و پرندهها گيج و پراكنده هستند. شايد ديده باشيد 

أمنى هر گاهى كه پرندگان زيادى روى درختى نشسته اند، همين كه صدايى بلند شود، همه پرواز مى كنند و به دنبال يك جاى 

دسته اى به سوئى پرواز مى كنند و چنان سريع پرواز مى كنند كه گويى جاى مخصوصى را در نظر دارند، ولى چنين نيست، 

بلكه آن صدا اينها را به دست و پا انداخته است.  

ر حيرت زده و پراكنده شده و با اين صدا، اهل محش» عةُ ما القارِعةالقارِ "آرى، در قيامت هم صداى بسيار شديدى پيدا مى شود، 

و هر دسته اى به سمتى مى دوند چنانكه گويا يك هدف خاصى دارند.  

در وقت بر پا شدن قيامت مردم را مست مى بينى، ولى آنها  "كارى سُ وتَرَى النّاس"خداوند متعال به پيامبرش مى فرمايد: 

ربوده است.   مست نيستند، بلكه عذاب چنان شديد است كه عقل را از سر آنها

اين وحشت ها مربوط به افراد گناهكار و كافر است، افراد با ايمان با آرامش و اطمينان و نور خاصى در قيامت حضور  البته

"يهِميداَ هم بينِيسعى نُور"پيدا مى كنند و هيچ دلهره و وحشتى هم ندارند. 

اگر در قرآن مى خوانيم كه در قيامت انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندش فرار مى كند، مربوط به كفّار است. 

وگرنه در همان روز كه روى صورت بعضى غبارها و آثار غم نشسته، آرى در همان روز، افراد نيكوكار با صورت هاى نورانى و 

ا دريافت كرده اند در صحنه قيامت حضور پيدا مى كنند. خندان در حالى كه پيام هاى بشارت ر

"سفرَةٌ ضاحكةٌ مستبَشرَةٌمُ يومئذ جوهو"

  در آن روز حضور در دادگاه الهى اجبارى است و جاى طفره رفتن نيست، زيرا با هر انسانى مأمورى است كه او را به جلو

 ."نفَسٍ معها سائقٌ و شَهيد كلُّ "مى راند و مأمور ديگرى بر اعمالش گواهى مى دهد. 



 ها و اوصاف قيامتنام

ها و هاى قيامت را كه بيش از يكصد نام و وصف است از آيات و روايات بيان نموده است. امّا ناممرحوم فيض كاشانى نام

 اوصافى كه در قرآن آمده، به اين تربيت است:

 و و اسرار فاش شود. ها كنار رودروزى كه پرده« يَومَ تُبْلَى السّرائِر» -1

 هاى پراكنده، مبهوت، متفرّق و گيج هستند.روزى كه مردم همانند پروانه« يَومَ يَكونُ النّاسُ كَالفَراشِ المَبثُوت» -1

 اند.روزى كه تمام انبيا وكتب آسمانى به آن وعده داده« يَومِ المَوعُود» -9

ترين افراد هاى شخصى انسان به قدرى است كه حتّى از نزديكروزى كه گرفتارى« هيَومَ يَفِرُّ المَرءُ من أخيهِ واُمِّهِ وأبِي» -8

 كند.گريزد،از برادر، مادر، پدر، فرزند و همسرش هم فرار مىمى

ان كند و گناهروزى كه انسان به كارهايى كه از پيش براى قيامت خود فرستاده نگاه مى« يَومَ يَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت يَداه» - 2

 بيند.مجسّم شده خودش را مى

ها و روز روز جدايى انسان« يَومُ الفَصل»شود فاصله بگيريد، روزى كه به مجرمان خطاب مى« و امتازوا اليَومَ ايّهَا المُجرِمون» -6

 ها.قضاوت و حكم الهى درباره همه انسان

 شود.اهى هم به كسى داده نمىها زده و حقّ عذرخوروزى كه مهر سكوت بر لب« يَومٌ اليَنطِقون» -2

 روز بسيار سخت و دردناك بر كافران و بدون هيچ آسايشى.«  يَومٌ عَسيرٌ عَلَى الكافِرينَ غَيرُ يَسير» - 3

 آيند.روزى كه همه مردم از قبرها با سرعت بيرون مى« يَومَ يَخرُجونَ مِنَ االَجداثِ سِراعاً» -3

اند و كاله سرشان رفته وخودشان وعمرشان را ارزان كنند دردنيا باختهيارى از مردم احساس مىروزى كه بس«  يَومُ التَّغابُن» -11

 اند.بلكه مفت به هدر داده

روزى كه هيچ كس مالك هيچ كس نيست و احدى قدرت تصرّف و دخالت در كار «  يَومَ التَملِك نَفسٌ لِنَفسٍ شَيئا» -11

 ديگرى را ندارد.

كند وآنان در أمن روزى كه خداوند، پيامبر و مؤمنان را در آن صحنه خوار نمى«  اللّهُ النَّبِىَّ والَّذينَ آمَنوا مَعَهيَومَ اليُخزِى » -11

 ها مربوط به گناهكاران و كافران است.ها و دلهرهو در سايه لطف الهى هستند و تمام ناراحتى

 د.شونروزى كه همه مردم در آن جمع مى«  يَومِ الجَمعِ» -19

اى كه روزى كه زنان و مردان با ايمان بخاطر اعمال شايسته«  نُورُهم بَينَ اَيدِيهِم يَومَ تَرَى المؤمِنينَ و المؤمِناتِ يَسعى» -18

 كنند.اند با نور خودشان كه در جلو آنهاست حركت مىانجام داده

 روزى كه مشخّص شده و قطعى و حتمى است.«  يَومٍ مَعلومٍ» -12

 شوند.روزى كه تكذيب كنندگان معاد با شدّت و با عُنف به دوزخ پرتاب مى«  نارِ جَهَنّمَ دَعّاً ومَ يُدَعُّونَ الىيَ » -16

 شوند.روزى كه از قبرها خارج مى«  يَومُ الخُروجِ» -12

 شنوند.روزى كه صيحه و صداى عجيب را مى«  يَومَ يَسمَعونَ الصَّيحَة» -13

 روزى كه هميشگى و جاودانه است )و ديگر مرگ نيست(.«  يَومُ الخُلُودِ» -13

 شود.روزى كه به تهديدات و اعالم خطرهاى انبيا لباس عمل پوشانده مى«  يَومُ الوَعيدِ» -11

 روزى كه بسيار بزرگ است.«  يَومٍ عَظيمٍ» -11

 روزى كه بسيار دردناك است.«  يَومٍ اَليمٍ » -11

 شوند.روزى كه كفّار بر آتش عرضه مى«  كَفروا عَلىَ النّارِ يَومَ يُعرَضُ الَّذينَ » -19
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 روزى كه عذرخواهى ظالمان فايده ندارد.«  يَومَ اليَنفَعُ الظّالِمينَ مَعذِرَتُهُم» -18

 خيزند.روزى كه شاهدان براى شهادت دادن بپا مى«  يَومَ يَقومُ االَشهادِ » -12

 طلبند، ولى چه سود؟ديگر را به كمك مىروزى كه مردم يك«  يَومَ التَّنادِ » -16

 شود.هاى ريز و درشت رسيدگى مىروزى كه به حساب«  يَومِ الحِسابِ » -12

ها با اهل زمين، هم نمايند، هم بندگان با خدا، هم اهل آسمانها با يكديگر مالقات مىروزى كه هم انسان«  يَومَ التَّالقِ» -13

 اعمالشان مالقات دارند.   ها باظالم با مظلوم و هم انسان

 كرديد دور است.زى كه نزديك است و شما خيال مىرو« يَومَ اآلزِفَة» -13

 گيرد.روزى كه عذاب از باال و پائين، كافران را همچون شب فرامى«  يَومَ يَغشاهُمُ العَذابُ مِن فَوقِهِم وَمِن تَحتِ اَرجُلِهِم» -91

 فايده است.انسان بىكه مال وفرزند براىروزى«  نَيَومَ اليَنفَعُ مالٌ والبَنو» -91

زنند: اى گيرند و فرياد مىروزى كه ظالمان دستان خود را از شدّت پشيمانى به دندان مى«  يَومَ يَعَضُّ الظّالِمُ علَى يَدَيْه» -91

 شديم و اى كاش همراه با پيامبر راهى داشتيم!كاش با فالنى دوست نمى

ها و پاها نيز به روزى كه نه تنها زبان، بلكه دست«  دُ عَلَيهِم اَلسِنَتُهُم واَيدِيهِم واَرجُلُهُم بماكانوا يَعمَلونَيَومَ تَشهَ » -99

 دهند.كردارهاى انسان گواهى مى

 ها دارد.ها و افسوسروزى كه انسان حسرت«  يَومُ الحَسرَةِ» -98

روزى كه هر فردى عمل خودش را از هر خير و «  يرٍ مُحضَراً وما عَمِلَت من سُوء...يَومَ تَجِدُ كلُّ نَفسٍ ما عَمِلَتْ مِن خَ» -92

 بيند.شرّى در برابرش مجسّم مى

 شوند.هايى سياه مىهايى سفيد و صورتروزى كه صورت«  يَومَ تَبيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجُوه» -96

 وترديدى نيست.روزى كه در آن هيچ شكّ «  لِيَومٍ الرَيبَ فِيه» -92

 اى ندارد.روزى كه داد وستدها و روابط براى نجات انسان فايده«  يَومٌ البَيعَ فِيهِ و الخُلَّة» -93

در قرآن آمده و آيات ديگرى درباره اوصاف قيامت آمده است « يوم»آنچه تاكنون گفتيم، برخى از مواردى بود كه با لغت و كلمه 

 است.  كه مرحوم فيض آن را بيان نموده 

 هاگسستن وسائل و رابطه

شوند،  و مراد از فرد بودن آن است كه هيچ قدرت و نيرويى قادر بر خوانيم: مردم در قيامت به طور فردى مبعوث مىدر قرآن مى

آيد، در آخرت هيچ گوييم: تمام اسباب و وسائلى كه در دنيا به كمك انسان مىرسانى نيست.  در توضيح اين حقيقت مىكمك

 تواند داشته باشد از جمله:گونه كارايى براى او نمى

دهد، امّا در قيامت چنين نيست. رشوه، هديه و غرامت. در دنيا گاهى انسان با هديه و غرامت خود را از گرفتارى نجات مى -1

 ت و بازخريد در كار نيست.دينى و گناهان، بدل و غرامدر قيامت به جاى كفر و بى«  ال يُؤاخِذ مِنها عَدلٌ»فرمايد: قرآن مى

رابطه وپارتى. يهود عقيده داشتند كه چون نياكانشان پيامبرند، از اين رابطه و پارتى استفاده كرده و در آخرت از عذاب معاف  -1

 هيچ شفاعتى در مورد آنان پذيرفته نيست.  « ال يُقبَلُ مِنها شَفاعَة»فرمايد: خواهند بود، امّا قرآن مى

تواند وسيله نجات باشد، امّا در قيامت هرگز. در دنيا گاهى عذرخواهى واظهار ندامت وتقاضاى عفو و بخشش مى عذرخواهى. -9

 فايده است.در قيامت عذرخواهى ستمگران بى«  اليَنفَعُ الَّذينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُم»فرمايد: قرآن مى

تگى به معبودهاى غير الهى چند روزى بر مردم ستم كردند، در وابستگى و پيوندها: ستمگرانى كه به واسطه محبّت و وابس -8



فرمايد: جويند، قرآن مىها شده واز معبودها وپيروان خود انزجار مىبينند، منكر اين پيوندو دوستىآخرت تا عذاب الهى را مى

 ع ودستشان از همه جا كوتاه است.ديگر سودى ندارد، زيرا تمام اسباب در آن روز به كلّى قط«  تَقَطَّعت بِهِمُ االَسبابُ»

يارى خواستن. گاهى انسان در دنيا به خدمتكاران و زيردستان خود كمك كرده و يا فريادرس ديگران بوده و يا به يارى  - 2

تواند به نياز زير دست و فرو دست خود پاسخ دهد. ديگران دلبسته بوده است، امّا در قيامت هرگز چنين نيست و هيچ كس نمى

 «  ومَ اليُغنِى مَولىً عَن مَولىً شَيئاًيَ»

حيله و نيرنگ. در دنيا گاهى ممكن است كارها با حيله و فريب و توطئه پيش رود، )البتّه براى مدّت كوتاهى( امّا قرآن  -6

 سان ندارد.ترين اثرى در نجات اندر قيامت هرگز مكر وحيله كوچك«  يَومَ اليُغنِى عَنهُم كَيدُهُم شَيئاً»فرمايد: مى

فديه. در دنيا گاهى انسان براى رهايى از زندان و گفتارى، مايل است كه مال و چيز با ارزشى را به عنوان فداء بدهد، ولى در  -2

 «  فَاليَومَ اليُؤخَذُ مِنكُم فِديَة»شود. قيامت هرگز پذيرفته نمى

لَو أنّ »فرمايد: چند بسيار زياد و بزرگ باشد، زيرا قرآن مىشود، هرآرى، در آن روز براى رهايى هيچ گونه فدايى پذيرفته نمى

اگر فرض كنيد تمام آنچه «  ليمٌلَهم ما فِى االَرضِ جَميعاً ومِثلَهُ مَعَه لِيَفتَدوا بِهِ مِن عَذابِ يَومِ القِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنهُم وَ لَهُم عَذابٌ اَ

لكه دوبرابر آن را با خود داشته باشيد و همه آن را براى نجات خود بدهيد، پذيرفته ها، بها وخانهروى زمين است از اموال و معدن

 شود.شود. آرى، در آن روز انسان تنها خودش به گروگان گرفته مىنمى

و تنها «  نَيَومَ اليَنْفَعُ مالٌ و ال بَنو»خوانيم كه در قيامت مال و فرزند مفيد نيست، مال و فرزند. در آيات متعدّد قرآن مى - 3

خورد و به فرموده تفسير الميزان هر گونه ارزش مادّى و اعتبارى كه در قلب سالم و عمل صالح كارآيى دارد و به درد انسان مى

 دنيا كارگشايى دارد، در آنجا كاربردى نخواهد داشت.

تواند فرزندانش را ارد، نه پدر مىترين اثرى در نجات انسان ندنسبت و قرابت. در قيامت خويشاوندى و فاميل نيز كوچك -3

و نه بستگان در آنجا كاربردى دارند، «  ال يَجزى والِدٌ عَن وَلَدِهِ و المَولودٌ هُوَ جازٍ عَن والِدِه شَيئاً»يارى دهد و نه فرزند پدر را. 

 «  فاَل اَنسابَ بَينَهُم»داشت. و خالصه هيچ گونه نَسَب و قرابت و بستگى فاميلى اثرى نخواهد «  لَن تَنفَعُكُم اَرحامُكُم»

فرمايد: كنند. چنانكه قرآن مىهاى شخصى، از يكديگر نيز فرار مىرسند، بلكه بخاطر گرفتارىآنها نه تنها به فرياد يكديگر نمى

در و مادر و پدر و همسر و روز قيامت روزى است كه انسان از برا«  يوم يَفِرُّ المَرءُ من أخيه و اُمِّهِ و أبِيه و صاحِبَتِهِ و بَنِيه»

 كند.فرزندانش فرار مى

 حساب و حسابرسى در قيامت

خوردن نظام موجود و تشكيل يك نظام ديگر، به خاطر حسابرسى و رسيدگى به شدن مردگان و بهمبرپايى قيامت و معاد و زنده

جّه به آيات و روايات در اين زمينه، مطالبى گيرد. با تواعمال دنيوى انسان است كه در قيامت مورد پرسش و بازخواست قرار مى

 كنيم:را بيان مى

 سؤال از همه كس

ايم سؤال ما حتماً هم از مردمى كه برايشان پيامبر فرستاده«  فَلَنَسئَلَنَّ الَّذينَ اُرسِلَ اِلَيهِم وَلَنَسئَلَنَّ المُرسَلِينَ»فرمايد: قرآن مى

 نماييم.اند يا نه، سؤال مىينكه آيا مطالب را به مردم رساندهخواهيم كرد و هم از خود انبيا در باره ا

 آرى، سؤال در قيامت عمومى است و از همه افراد صورت خواهد گرفت.

 سؤال از همه اعمال

ماً بازخواست ايد حتاز آنچه انجام داده«  وَلَتُسئَلُنَّ عمّا كُنتُم تَعمَلُون»شود، در قيامت از همه اعمال انسان بازخواست و سؤال مى

هر كس به هم «  فَمَن يَعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيرً يَرَهُ وَمَن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَراً يَرَه»شويد. حتىّ اگر بسيار اندك و ناچيز باشد، مى
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 اى  خير يا شرّى انجام دهد، در روز قيامت همان را خواهد ديد.وزن ذرّه

رهاى خير و شرّ است، ولى در ميان اعمال انسان بعضى از كارها به قدرى عالى است كه حتّى البتّه اين آيه قانون كلّى براى كا

شود كارهاى خوب هم از بين رفته كند و يا بعضى گناهان به قدرى خطرناك است كه سبب مىها تبديل مىگناهان را به خوبى

 و حبط گردد.

 سؤال از هر حالت

ظاهرى هم ندارد، نظير گناه بزرگ شرك و ريا و يا كتمان حقّ، مورد حساب و سؤال قرار در قيامت خداوند گناهانى را كه صورت 

 خواهد داد.

اگر آنچه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان «  اِن تُبدوا ما فِى اَنفُسِكُم أو تُخفُوهُ يُحاسِبكُم بِهِ اللّه»فرمايد: قرآن در اين باره مى

 كند.سبه مىكنيد، خداوند طبق آن شما را محا

طلبى و يا امثال آورد. مثالً اگر به فقيرى كمك كرديم ولى هدف ما خدا نبود، بلكه شهرتحتّى افكار و نيّات ما را به حساب مى

 گيريم.آن باشد، باز هم بخاطر همان هدف و انگيزه مورد سؤال قرار مى

 محاسبه عمل در هر كجا

 فرمايد:نين مىحضرت لقمان در ضمن وصاياى خود به فرزندش چ

«  صَخرَةٍ أو فِى السّمواتِ أو فِى االَرضِ يَأتِ بِهَا اللّهُ اِنّ اللّهَ لَطيفٌ خَبِيرٌ يا بُنَىَّ اِنَّها اِن تَكُ مِثقالَ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ فَتَكُن فى»

هاى بلند و خواه در قعر زمين و يا فرزندم! هر گاه به مقدار وزن يك دانه خردل هم كار نيك يا بدى انجام دهى، خواه در آسمان

 ها باشد، خداوند در روز قيامت آن عمل را در برابر تو حاضر كرده و پاداش نيك و بد كارت را خواهد داد.ها و سنگدر شكاف كوه

و آگاهى او  كارى، نه ريز بودن كار و نه دور بودن آن و نه پنهانى و نه تاريكى، مانع علمآرى، هيچ يك از عوامل خفا و پنهان

 نيست. واين بخاطر آن است كه خداوند هم لطيف است و هم خبير، يعنى عالم به امور دقيق و ظريف است.

 سؤال يا عدم سؤال در قيامت

تاكنون از آيات استفاده كرديم كه در قيامت از همه كس وهمه اعمال و حاالت او سؤال خواهد شد، ولى قرآن در يك جا 

كه ما از «  فَيَومَئِذٍ اليُسئَلُ عَن ذَنبِه اِنسٌ و ال جانّ»فرمايد: اى ديگر مىو در آيه«  لُ عَن ذُنُوبِهِمُ المُجرِمونال يُسئَ»فرمايد: مى

فرمايد: سؤال در كار است و در كنيم، حال چگونه اين آيات قابل جمع است و چرا يك جا مىگناهكاران بازخواست وسؤال نمى

 ى در كار نيست؟فرمايد: سؤالجاى ديگر مى

دهد: اى پاسخ: اوّالً آيه اوّل مربوط به قيامت نيست. چون آيه بيانگر داستان قارون و سرانجام هالكت اوست كه هشدار مى

هاى زمان! تا مهلت داريد به خود آييد و از راه كج خود برگرديد، زيرا هنگام قهر و غضب ما ديگر مهلت توبه و عذرخواهى قارون

كنيم و فرصت سؤال و جوابى براى آنها باقى و ما به هنگام هالك كردن فاسدان، از گناهانشان سؤال نمى نخواهيد داشت

 گذاريم تا آنها براى توبه و توجيه و عذرتراشى و التماس، تالش كنند.نمى

نياز است متعال از آن بىكند، كه خداوند ثانياً گاهى سؤال براى شناسايى است، يعنى انسان براى شناخت و آگاهى خود سؤال مى

 «  يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسيماهُم»فرمايد: شناسند، چنانكه قرآن مىو همچنين مالئكه و مؤمنان نيز مجرم و گناهكار را به سيما مى

ف و فرمايد: در قيامت مواقهاى قيامت متعدّد است. چنانكه عالمه طباطبايى با توجه به روايات مىثالثاً مراحل و توقفگاه

گيرد و در بعضى ديگر مورد سؤال و بازخواست واقع ها متعدّد است و انسان در بعضى مراحل مورد سؤال قرار مىتوقفگاه

 گردد.نمى



 هاى اساسىپرسش

شود، ولى چون در آيات و روايات نسبت به بعضى گرچه سابق بر اين گفتيم كه از تمام اعمال و افكار و حاالت انسان سؤال مى

اى اند، ما هم در اينجا گوشهحساسيّت و ويژگى خاصّى در كار است و امامان مردم را به آن موارد بخصوص متوجّه كردهمسائل 

 كنيم:از آن موارد را نقل مى

 گيريد.رار مىدر قيامت حتماً از نعمتى كه به شما داده شده مورد سؤال ق«  ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ يَومَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ »فرمايد: * قرآن مى

فرمايد: اگر از نعمت نان و آب هم خوانيم كه مراد از نعمت در آيه، واليت امام معصوم است، عالمه طباطبائى مىدر روايات مى

ها بايد در راه رضاى خدا و خط پيامبران خدا صرف شود، بجاى خود شود به خاطر آن است كه نيرويى كه از اين نعمتسؤال مى

گيرد. مثالً پدرى كه براى درس خواندن يا نه و گرنه نعمت نان و آب به خودى خود مورد سؤال قرار نمىمصرف شده است 

فرزندش امكاناتى را تهيه كرده و غذا و پوشاك او را تأمين كرده، اگر فرزندش درس نخواند، از تمام آن امكانات بازخواست 

 شود.مى

ها در راهى كه بايد قرار گيرد كه همان بندگى خدا و ى آن است كه چرا اين نعمتهاى مادّى و جزئى برابنابراين سؤال از نعمت

هاى مادّى در راه خدا بهره گرفته باشند، هرگز مورد سؤال اطاعت اولياى معصوم است، قرار نگرفته و گرنه كسانى كه از نعمت

 قرار نخواهند گرفت.

بيت كند، تا اينكه از عمر، جوانى، مال، واليت و حبّ اهلاى خود حركت نمىخوانيم: در قيامت انسان از ج* در روايات متعدّد مى

 عليهم السالم سؤال شود.  

هر يك از گوش و چشم و دل، مورد سؤال قرار «  اِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ اولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئوال»خوانيم: * در قرآن مى

 ها و دل از فكر و عقيده. چشم از ديدنى ها وگيرند. گوش از شنيدنىمى

شود درباره نماز است، هرگاه نماز قبول شد، ساير اعمال هم خوانيم كه در قيامت اوّلين سؤالى كه از انسان مى* در روايات مى

 ماند. اثر مىگيرد و اگر نماز رد شد، ساير اعمال نيز بىمورد قبول قرار مى

خوانيم كه در قيامت از افتراهايى كه در دنيا نسبت به مكتب و دين زده مى 19عنكبوت آيه  و سوره 26* در سوره نحل آيه 

 شود.شود، سؤال مىمى

خوانيم كه در قيامت از يك سرى موهوماتى كه بدون دليل به ذات مقدّس خداوند نسبت داده شده، بازخواست * در قرآن مى

ما اين حرفهاى «  سَتُكتَبُ شَهادِتُهُم وَيُسئَلونَ»خوانيم: دانستند، مىران خدا مىشود. مثالً درباره كسانى كه مالئكه را دختمى

 ياوه آنان را ضبط و در قيامت مورد سؤال قرار خواهيم داد.

گيرد. پيامبرصلى اهلل عليه * طبق بعضى روايات، انسان در قيامت حتّى از ظلمى كه به حيوانات نموده است مورد سؤال قرار مى

 شترى را ديد كه زير بار بسته شده است، فرمود: صاحب اين حيوان براى حساب قيامت، خودش را آماده كند.  وآله

چرا « وَاِذَا المَوؤدَةُ سُئِلَت بِأىّ ذَنبٍ قُتِلَت»پرسند: اند مىخوانيم كه از والدين نسبت به دخترانى كه زنده بگور كرده* در قرآن مى

 عصوم را كشتيد؟و به چه گناهى اين اطفال م

كنند نيز شايد آيه شامل سقط جنين و كسانى كه در دنياى علم و صنعت ومتمدّن امروز با عمل كورتاژ اوالد خود را سقط مى

 باشد.

 جوابسؤاالت بى

ز شود كه از پاسخ آن عاجز است و در واقع اين نوعى عذاب و شكنجه روحى است، زيرا جدر قيامت گاهى سؤاالتى از انسان مى

 شرمندگى پاسخى براى آنها نيست، از جمله:
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 سؤال از مشركين. -1

اند و يا به خوانيم: روز قيامت خداوند از مشركان و كسانى كه اطاعت و پيروى قوانين غير خدا را نمودهدر آيات متعدّد قرآن مى

كجا هستند كسانى كه شما در دنيا «  ئِىأينَ شُرَكا»فرمايد: نهايت الهى چشم دوخته بودند، سؤال مىقدرتى غير از قدرت بى

 داديد؟شريك من قرار مى

هايى كه براى شود: آن شريكروز قيامت به مشركان گفته مى« قِيلَ ادعُوا شُركائَكُم فَدَعوهُم فَلَم يَستَجيبُوا لَهم»فرمايد: و يا مى

 شنوند.لى پاسخى نمىخوانند، وكرديد را به فريادرسى خود بخوانيد! آنها هم مىخدا تصوّر مى

 ها.سؤال از فرصت -1

يكى ديگر از سؤاالتى كه در قيامت انسان پاسخى براى آن ندارد اين است كه گناهكاران و كفّار در جهنّم، مراجعت خود را به 

اوند در پاسخ گويند: خدايا! ما را از اين آتش نجات بده تا كار صالح انجام دهيم. خدكنند و مىدنيا از خداوند درخواست مى

 « أ وَلَم نُعَمِّركُم ما يَتذَكَّرُ فِيه مَن تَذَكَّرَ...»فرمايد: مى

آيا ما به مقدار پند گرفتن شما را عمر نداديم تا هر كه اهل عبرت و پند گرفتن است در آن مدّت پند گيرد؟ ولى انسان در برابر 

توانست تنها در چند دقيقه آن به خود آيد و از انحراف و گناه و مىبيند كه دهها سال عمر كرده اين سؤال پاسخى ندارد، چون مى

 دست كشيده و توبه كند.

 سؤال از پيروى شيطان. -9

ألَم أعْهَد »پرسد: اند، مىهاى شيطان را پيروى و اطاعت كردهفرمايد: در روز قيامت خداوند از كسانى كه در دنيا فرمانقرآن مى

آيا با شما عهد نكردم كه بندگى شيطان را نكنيد؟ ولى اين سؤال هم پاسخى جز خجالت «  التَعبُدوا الشَّيطانَآدَمَ أنْ اَليكُم يا بَنى

 و شرمندگى ندارد.

 حسابگر كيست؟

نمايند؟ با توجّه به دهند و اعمال او را بررسى مىامّا در اينكه چه كس و يا چه كسانى در قيامت انسان را مورد محاسبه قرار مى

 گوييم:وروايات مىآيات 

 الف: خداوند

كند و حساب او از هر حسابگر ديگرى كفايت در قيامت حسابگر خداوند است، خداى عالم و عادل و عزيز كه به احدى ظلم نمى

در حسابگرى كه مهربان است و به تمام ريز و درشت كار و افكار ما آگاهى دارد،  حسابگرى كه «  بِنا حاسِبِينَ  و كَفى»كند. مى

 « و هُوَ اَسرَعُ الحاسِبينَ»ترين حسابگر است. رسد و سريعزدن به حساب همه خاليق مىيك چشم بهم

كند؟ امام فرمود: همان گونه كه شخصى از حضرت على عليه السالم پرسيد: خداوند چگونه اين همه خالئق را حسابرسى مى

بينند؟ كند در حالى كه آنان خدا را نمىپرسيد: چگونه حسابرسى مى رسد.دهد، به حساب همه آنان نيز مىهمه آنها را روزى مى

 بينند.دهد و آنان او را نمىهمان گونه كه روزيشان مى«  كما يَرزُقهم و اليَرونَه»حضرت فرمود: 

،  يا به كشدفرمايد: به اندازه دوشيدن شير يك حيوان بيشتر طول نمىالحساب است و در حديث مىسؤال: اگر خداوند سريع

ها به طول اى مانند ثروتمندان يا مسئوالن، مدّتزدن است، پس چرا در مواردى آمده است كه حساب عدّهمقدار يك چشم بهم

 انجامد؟مى

 پاسخ: طوالنى شدن حسابرسى، به خاطر طوالنى بودن جواب و پاسخ به سؤاالت است، نه بخاطر ضعف حسابگر.



 

 ب: رهبران امّت

انيم كه خداوند حساب هر امّت را به عهده امام و رهبر آسمانى آن امّت گذارده است، كه به چند نمونه از آنها خودر روايات مى

 كنيم:اشاره مى

در روز قيامت خداوند متعال حساب شيعيان ما «  اذا كانَ يَومُ القيامَةِ وَكَّلَنَا اللّهُ بِحِسابِ شِيعَتِنا»* امام صادق عليه السالم فرمود: 

 كند.به خودما واگذار مى را

 * امام كاظم عليه السالم فرمود: حساب مردم با ماست. 

دار شده و حساب جانشينان انبيا را به انبيا و حساب * از مرحوم صدوق نقل شده است كه خداوند حساب پيامبران را خود عهده

 فرمايد. ها را به امامان واگذار مىامّت

فرمايد: عليهم السالم مىبا توجّه به روايات متعدّد از ائمّه معصومين«  اِنَّ عَلَينا حِسابَهُم»آيه  مرحوم عالمه طباطبائى در ذيل

سوره اعراف، رواياتى را در اين  86حساب هر گروهى مربوط به امام زمان همان گروه است.  چنانكه تفسير صافى نيز ذيل آيه 

 باره بيان فرموده است.

 ج: وجدان انسان

امروز «  بِنَفسِكَ اليَومَ عَليكَ حَسيباً كَفى»فرمايد: گران در قيامت، وجدان انسان است، چنانكه قرآن مىسبهااز مح يكى ديگر

 وجدان شمابراى حسابگرى خودتان كافى است.

داده و فرياد  شود كه گويى همين اآلن انجامفرمايد: در قيامت انسان آنچنان متذكّر اعمال خويش مىامام صادق عليه السالم مى

 اين چه كتابى است كه ريز و درشت اعمال مرا ضبط كرده است؟« ما لِهذا الكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً و ال كَبِيرَةً اِالّ اَحصاها»زند: مى

قضاوت  ها، همانقدرى عادالنه و منصفانه است كه وجدان خود ما نيز با يك تذكّر و يادآورى به كردهآرى، حسابگرى خداوند به

 كنيم.را داشته و خود را در دادگاه وجدان محكوم مى

 انواع حساب در قيامت

 شوند:اى حسابرسى مىاى به گونهدر قيامت هر دسته

 شوند.الف: گروهى خيلى ساده و آسان محاسبه مى

اند، حساب آسان به دست راستشان دادهاز روسفيدان وكسانى كه نامه عملشان را « فَسَوفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسيراً»فرمايد: قرآن مى

 شود.كشيده مى

رسول خدا صلى اهلل عليه وآله فرمود: اگر عطا و بخشش كنى به آن كسى كه او بخل ورزيده و تو را محروم كرده است و رفت و 

ند بخاطر اين آمد كنى با كسى كه از تو جدا شده و عفو نمايى آن كسى را كه به تو ستم روا داشته است، در قيامت خداو

 گيرد. كماالت، حساب تو را آسان مى

صله رحم در دنيا، سبب آسانى حساب در « اِنّ صِلَةَ الرَّحِمِ تُهَوِّنُ الحِسابَ »در حديث ديگرى از امام صادق عليه السالم فرمود: 

 قيامت است.

 شوند.ب: گروهى بسيار سخت حسابرسى مى

 ترسند.هاى سخت قيامت مىآنان از حساب« فُونَ سُوءَ الحِسابِيَخا»فرمايد: قرآن در وصف مردان خدا مى

 راستى مگر خداوند بد حساب است كه آنان از بد حسابى او هراس دارند؟

آتاهُم مِنَ  الحِسابِ يَومَ القِيامَةِ عَلى قَدرِ ماانّما يُداقُّ اللّهُ العِبادَ فِى»فرمايد: يابيم، آنجا كه مىپاسخ اين سؤال را ما در روايات مى
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دهد، هر كسى كه اند مورد سؤال قرار مىخداوند روز قيامت حساب مردم را طبق ميزان عقلى كه در دنيا داشته« العُقولِ فِى الدُّنيا

 تر خواهد بود.در دنيا عقل ودركش بيشتر است در قيامت هم حسابش سخت

 هاى سخت خود هم باشند.ها كنند بايد به فكر حسابتوانند از زرنگى خود استفادهآرى، افراد زيرك كه در دنيا مى

امام صادق عليه السالم به يكى از ياران كه در گرفتن طلب خود از مردم بسيار سختگير بود فرمود: كسانى كه در دنيا در داد 

 سختى حساب خواهد كشيد. نظر باشند، خداوند هم در قيامت با آنان بهوستدها با مردم سختگير و تنگ

ابراين طبق روايات متعدّد، معناى بد حسابى در قيامت، همان دقّت در حساب است، نه ظلم در آن. زيرا خداوند به هيچ كس بن

 « وَ اليَظلِمُ رَبِّكَ اَحداً»كند. ظلم نمى

 روند.ج: گروهى بدون حساب به دوزخ مى

ه دست از لجاجت خود برنداشتند، بنابراين در قيامت اينها همان مشركانى هستند كه با ديدن و شنيدن صدها آيه و دليل و معجز

اِنّ اهلَ الشِّركِ التُنصَبُ لَهُمُ »هم وضع آنان روشن است و نيازى به سؤال و جواب ندارند. لذا امام سجادعليه السالم فرمود: 

 شود.براى اهل شرك در قيامت ميزان بر پا نمى« المَوازِينُ

فرمايد كه خداوند تمام بندگانش را به جز الم از رسول خداصلى اهلل عليه وآله نقل مىدر حديث ديگرى امام رضا عليه الس

 آورد. مشركان پاى ميزان حساب مى

ما براى گروهى در قيامت ميزانى به پا « فَالنُقيمُ لَهم يَومَ القِيامَةِ وَزناً »فرمايد: قرآن نيز به اين حقيقت اشاره كرده و مى

اند و يا با اعمال خالف خود كارهاى پسنديده خود را نابود وزن و ارزشى ندارند و يا كار خيرى انجام نداده داريم، يعنى آناننمى

 اند.نموده

خوانيم: رهبر ظالم و فاجر و دروغگو و پيرمرد زناكار و ثروتمند بخيل و عالم حسود، بدون حساب به دوزخ در بعضى روايات مى

 روند. مى

 روند.ه بهشت مىد: گروهى بدون حساب ب

 روند:خوانيم كه گروهايى در قيامت بدون حساب به بهشت مىدر حديث مفصّلى مى

 ورزند.كسانى كه در انجام دستورات الهى و دورى از گناهان استقامت مى -1

 انتقام نيستند.گذرند و اهل كينه و عقده و كسانى كه از كنار برخوردهاى بد و نيش و نوش ديگران با بلندنظرى و عفو مى -1

دهند و در كارهاى خودشان هدفى جز هاى خود را جز در راه محبّت به خدا قرار نمىها و پول خرج كردنگروهى كه عالقه -9

 خدا ندارند. 

 چيزهايى كه حساب ندارند

شود، بازخواست و و حج مىخوانيم: خداوند متعال در قيامت از نان و غذا و آن پولى كه صرف ازدواج و جهاد در روايات متعدّد مى

 فرمايد.سؤال نمى

 حقّ النّاس

دهند تا راضى شود، و اگر بدهكار كنند و كارهاى نيك او را به طلبكار مىخوانيم: در قيامت بدهكار را احضار مىدر روايات مى

دين وسيله خداوند قصاص نمايند و بعمل نيكى نداشت تا بجاى بدهى خود بدهد، گناهان طلبكار را بر گناهان او اضافه مى

 فرمايد. مى

امّا الّذى اليُغفَرُ فَظُلمُ العِبادِ بَعضُهُم لِبَعضٍ... وَ عِزَّتِى »...حضرت على عليه السالم گناهان را به چند دسته تقسيم كرده و فرمودند: 



شوند، ه مردم نسبت به يكديگر مرتكب مىبخشد و آن ظلمى است كيك نوع گناه را خدا نمى« وَ جاللِى ال يَجُوزُنى ظُلمُ ظالِمٍ...

پوشى نخواهد كرد، سپس امام فرمود: خداوند به عزّت و جالل خود سوگند ياد فرموده كه در آن روز هرگز از ظلم ستمگرى چشم

 رسد.ها مىالنّاس خداوند با كمال دقّت به حسابگرچه كم و جزئى باشد. آرى، درباره حقّ 

اَليومَ اَحكُمُ بَينَكُم بِعَدلى وَ قِسطِى اليُظلَمُ اليَومَ عِندى اَحدٌ »فرمايد: ود: خداوند در روز قيامت مىحضرت على عليه السالم فرم

«  لِصاحِبِها الّ مَظلَمَةٌ يَهبُهااَليَومَ آخِذُ لِلضَّعيفِ مِنَ القَوىّ بِحَقّه و لِصاحِبِ المَظلَمَةِ بِالمَظلِمَة بالقِصاصِ مِنَ الحَسَناتِ و السّيئاتِ... اِ

گيرم، شود، امروز حقّ ضعيف را از قوى مىكنم و به هيچ كس در دادگاه من ظلم نمىامروز در ميان شما به عدالت حكم مى

امروز به نفع مظلوم از ظالم )يا از طريق گرفتن كارهاى نيك ظالم و قراردادن آن در پرونده مظلوم و يا از طريق برداشتن گناهان 

يابند كنم. تا اينكه فرمودند: تنها آن دسته از ظالمان امروز نجات مىنمودن آنها به گناهان ظالم( دادخواهى مى مظلوم و اضافه

 اند، از حقّ خودش بگذرد.كه مظلوم و كسى كه به او ظلم كرده

 

 گفتگوها در حال حساب

شود: آيا مايد: روز قيامت به انسان گناهكار خطاب مىفرمى«  فَلِلّهِ الحُجَّةُ البالِغَة»امام صادق عليه السالم در تفسير آيه 

پرسند: چرا عمل نكردى و اگر بگويد: دانستم، از او مىدانستى كه راه تو كدام بود و وظيفه تو چه بود؟ اگر بگويد: مىمى

 شود: چرا ياد نگرفتى؟ دانستم، به او گفته مىنمى

كند، بر ساير اى زندگى مىيك نفر صالح و باتقوا كه در يك محلّه و منطقهخوانيم: خداوند با وجود حتّى در حديث ديگرى مى

فرمايد: مگر فالن مؤمن كه گرفتار كار خالف نشد، در ميان شما و در همسايگى شما نبود؟ و افراد آن محل احتجاج كرده و مى

 ديد؟ چراشما مانند او و در راه او نبوديد؟هاى او را در دل شب و اعمالش را در روز نديمگر شما حرف او را نشنيديد و گريه

گويند: خدايا! تو به ما مال و زيبايى و يا گرفتارى دادى كه وسيله گناه و انحراف در دادگاه عدل الهى بعضى براى نجات خود مى

كرده به عنوان نمونه ها آنان را گمراه نما شد! خداوند در آن هنگام بندگان صالحى را كه مال و زيبايى و يا شدائد و گرفتارى

ترين بيمارها نشد؟ و بدين فرمايد: مگر حضرت يوسف و مريم زيبايى نداشتند؟ و مگر ايّوب گرفتار سختآورد و مىشاهد مى

 ماند.نتيجه مىها و عذرهايش بىنوسيله انسان در دادگاه قيامت محكوم شده و بهانه

كرد، امّا هرگز به آن نظام و طاغوت است كه در كاخ و دربار فرعون زندگى مىفرمايد: نمونه انسان با ايمان، زن فرعون قرآن مى

تر از فوالد او برتمام شرايط محيطى و زمانى و اقتصادى حاكم شد. همان گونه كه نمونه انسان كافر را آلوده نشد و اراده محكم

كنندگان معصوم آن هم براى در كنار تربيت كند كه در خانه وحى و بر سر سفره وحى وهمسران حضرت لوط ونوح معرّفى مى

مدّتى بس طوالنى زندگى كردند، ولى بخاطر آنكه تصميم بر اصالح و هدايت خود نداشتند، همچنان در كفر باقى ماندند و 

 هنگام قهر خداوند آنان نيز عذاب شدند.

 بنابراين در هر زمانى افرادى وجود دارند كه در قيامت برمردم حجّت باشند.

 جالت و شرمندگىخ

عليه السالم فرمودند: اگر در قيامت و در دادگاه عدل الهى هيچ كيفرى نباشد مگر همين شرمندگى و خجالت در امام صادق

پيشگاه خداوند، سزاوار است كه انسان از خواب و خوراك و استراحت دورى و به حال خود فكر كند. گناهانى كه حتّى حاضر 

شود. )البتّه در صورتى كه گناه از همند، روز قيامت در برابر همه خالئق و اولياى خدا نشان داده مىنبوده والدين و همسرش بف

 حدّ بگذرد و توبه نكند و قابل عفو نباشند(

در روايات متعدّدى سفارش شده كه براى رهايى از حساب قيامت، در دنيا هر شخصى خودش را محاسبه و حسابرسى كند، يعنى 
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وز چند دقيقه و ساعتى را به فكر در عملكرد خود بپردازد تا اگر كار نيكى انجام داده خدا را شكر كند و اگر كار در هر شبانه ر

 خالفى مرتكب شده است، توبه و عذرخواهى و جبران نمايد.

التر از آن است كشد و خداوند باخوانيم: كسى كه خودش را محاسبه كند، خداوند در قيامت دوباره از او حساب نمىدر حديث مى

 كه به حساب كسى برسد كه او خود به حسابش رسيده است.

 امام كاظم عليه السالم فرمود: از ما نيست كسى كه در دنيا از خود غافل باشد و به حساب كار خودش در هر روز رسيدگى نكند. 

 ثبت و كشف اعمال

ات و روايات بسيارى درباره آن آمده و بيانگر آن است كه هاى انسان است، كه آييكى از مسائل قيامت، مسأله كتاب و پرونده

گردد، ما در اينجا ابتدا آيات مربوط به ثبت شود و در آخرت كشف و نمايان مىتمام اعمال و افكار انسان در دنيا ثبت و ضبط مى

 كنيم:ها را نقل نموده و سپس آيات كشف آنها را بيان مىپرونده

 ثبت اعمال در دنيا

 نويسند.هاى شما را مىهمانا فرشتگان ما تمام انديشه و مكر و توطئه«  رُسُلَنا يَكتُبُونَ ما تَمكُرونَ  اِنَّ * »

 نويسيم.ها را مىبر خالف تصوّر شما، ما همه گفته« كَالّ سَنَكتُبُ ما يَقُول* »

 ويسيم.نما هر كار خيرى كه افراد با ايمان انجام دهند مى«  وَ اِنّا لَه كاتِبُونَ* »

 نويسيم.ما هم خودِ اعمال و هم آثار آنها را مى« ونَكتُبُ ما قَدَّموا وَ آثارَهُم* »

 هاى آنان ثبت است.اند، در نامههر كارى كه انجام داده« ءٍ فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِوَ كُلُّ شَى* »

 نويسند.را مى فرشتگان ما نزد مردم، كارهاى آنها«  وَ رُسُلُنا لَدَيهِم يَكتُبُونَ* »

 شود.اند، مو به مو ضبط مىهر كار كوچك و بزرگى كه انجام داده«  و كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُستَطَرٌ * »

 اند.هاى خود را فراموش نمودهخداوند يك يك كار ايشان را به شماره دارد، ولى مردم كرده«  اَحصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ* »

 شود.كار در دنيا، تمام آنها در قيامت افشا مىپس از ضبط وثبت اعمال واف

 هاكشف پرونده

 شود.هاى اعمال گشوده و بررسى مىروزى كه پرونده«  وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِرَت* »

 شوند و هيچ فرد يا عملى پنهان نيست.در آن روز، همه مردم در برابر دادگاه الهى ظاهر مى« وَ بَرَزوا لِلّهِ جَمِيعاً* »

 شود.در قيامت همه كارهاى مخفى مردم هويدا مى«  بَدالَهُم ما كانُوا يُخفُونَ * »

شود و هم از در آن روز انسان هم از كارهايى كه با دست خود انجام داده با خبر مى«  يُنَبِّئُوا االنسانُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ اَخَّرَ * »

اند،( آگاه گشته و در اجر يا كيفر مسير آن كارهاى حقّ يا باطل قرار گرفتهكارهايى كه تأسيس كرده )و پس از مرگش مردم در 

 شود.اند، شريك مىتمام كسانى كه در آن مسير قرار گرفته

آيات در زمينه ثبت اعمال در دنيا و كشف آنها در قيامت زياد است و ما به همين اندازه بسنده كرده و به سراغ مسأله تقسيم 

 :رويمها مىپرونده

 نيكوكاران و گنهكاران

 شوند:ها با توجّه به پرونده آنان، به دو گروه تقسيم مىفرمايد: در روز قيامت تمام انسانقرآن مى

دست راستش اش را بههر كس پرونده« اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ اَمّا مَن»دهند. دست راستشان مىنيكوكاران كه نامه اعمالشان را به -1

 د و سعادتمند است.دادند، شا



 گنهكاران كه درباره نامه عمل آنها سه تعبير مختلف در قرآن آمده است: -1

دست نامه مجرمان به«  وَ اَمّا مَن اُوتِىَ كِتابَهُ بِشمِالِهِ»فرمايد: الف: يك جا در مقابل خوبان كه نامه به دست راستشان است، مى

 شود.چپشان داده مى

شود )كه نهايت تحقير آنان نامه گناهكاران، از پشت سر به آنها داده مى«  اُوتِىَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهرِهِ»يد: فرماب: در جاى ديگر مى

 است(.

 و مَن كانَ فِى هذِهِ أعمى»خوانيم: شود، مىفرمايد: نامه نيكوكاران به دست راستشان داده مىج: در سوره اسراء بعد از آنكه مى

 شوند.كسانى كه در دنيا حقائق را نديدند، در آخرت هم نابينا محشور مى« عمىفَهُوَ فِى اآلخِرَةِ أ

بنابراين در مورد نامه بدكاران، سه نوع تعبير متفاوت وجود دارد كه شايد بتوانيم از مجموع اين تعبيرات استفاده كنيم كه مراد از 

حيات پس »كه مرحوم عالمه طباطبائى نيز در كتاب دست راست و دست چپ در آيات قرآن، سعادت و شقاوت انسان است، چنان

 دانسته و فرموده است:« سعادت و شقاوت»و « حقّ و باطل»، مراد از راست و چپ را «از مرگ

دست « اَصحابُ الشِّمالِ »و « اَصحابُ اليَمِينِ»فرمايد: شوند، گاهى مىقرآن درباره اينكه مردم به دو دسته خوب و بد تقسيم مى

گروه مبارك و « اَصحابُ المَشئَمَةِ »و « اَصحابُ المَيمَنَةِ»فرمايد: و دست چپى ها، و گاهى به جاى راست و چپ مىراستى ها 

 گروه نامبارك و گاهى بجاى دست چپ و گروه نامبارك، گمراهان را نام برده است. 

ايه از بد و خوب و سعادت و شقاوت باشد و بندى آيات شايد بتوان به اين نتيجه رسيد كه اسم چپ و راست در قرآن، كندر جمع

دهيم، داراى معناى ديگرى فرمايد: نامه عمل خوبان به دست راست و نامه عمل مجرمان را به دست چپ آنها مىآياتى كه مى

 غير از معناى ظاهرى آن باشد. 

 شادى يا غم

شود و در قيامت ثبت ونوشتن اعمال هستند ضبط مى تاكنون بيان كرديم كه تمام كارها در اين جهان توسّط فرشتگانى كه مأمور

 شود.ها براى انسان گشوده و سبب شادى بعضى و روسياهى گروه ديگرى مىها ونوشتههمان پرونده

يَومَ نَدعُوا كُلّ اُناسٍ »شود. نامه اعمال كسانى كه اهل ايمان و پيرو واليت امام حق و عادل هستند، به دست راستشان داده مى

اى در كنار رهبرانى كه در دنيا روزى كه هر دسته«  مامِهِم فَمَن اُوتِىَ كِتابَهُ بِيَمِينِه فَاولئِك يَقرَؤنَ كِتابَهُم وال يُظلَمونَ فَتِيالبِا

اند، نامه اعمالشان به دست راستشان داده شوند، در آن روز كسانى كه در خط رهبرى حقّ قرار گرفتهاند محشور مىبرگزيده

 شود. ترين ظلمى به آنان نمىخوانند و كوچكود، آنان با اشتياق نامه خود را مىشمى

زنند: اى مردم! بياييد گنجد، فرياد مىبرند و از شادى در پوست خود نمىخوانند و لذّت مىآنان هنگامى كه نامه اعمال خود را مى

 نامه مرا بخوانيد و سعادت مرا ببينيد. 

فكر قيامت خود بودند و براى آخرت كشت نمودند و در آخرت نيز به سعادت رسيدند، امّا آنان كه در اين دنيا آرى، آنان در دنيا به 

ها رفتند، ها و طاغوتها، قارونهمچون نابينايان حقيقت را نديدند ورهبران معصوم و عادل را رها كرده و به دنبال رهبرى فرعون

 نامه اعمالشان به دست چپشان داده خواهد شد. در آخرت نيز وضع اسفبارى خواهند داشت و 

دهند، غرق در حسرت و غم خوانيم: كسانى كه در اثر انحراف و گناه نامه عملشان را به دست چپ آنها مىو در جاى ديگر مى

باقى بودم و دادند! و اى كاش در همان حال شك وترديد از سرنوشت زنند: اى كاش اين نامه را به من نمىشوند و فرياد مىمى

دانستم وضعم چيست كه الاقل روزنه اميدى در من بود! واى بر من كه مال و قدرت و سلطنت دنياى من در اين روز نمى

 نتوانست مرا نجات دهد... 
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 هاانواع پرونده

 شود كه در روز قيامت براى هر شخصى سه نوع كتاب و پرونده وجود دارد:از آيات قرآن استفاده مى

وَ كُلَّ »فرمايد: كه براى هر انسانى يك كتابى است كه مربوط به كارهاى شخصى خودش است. قرآن در اين باره مى فردى، -1

 اندازيم و روزما پرونده عمل هر انسانى را به گردنش مى«  اِنسانٍ اَلزَمناهُ طائَرَهُ فِى عُنُقِه وَ نُخرِجُ لَه يَومَ القِيامَةِ كِتاباً يَلقاهُ مَنشُوراً

 نماييم.قيامت همان نامه عمل را به صورت كتابى كه ريز و درشت كارها در آن ضبط شده، در برابرش باز مى

در قيامت هر امّت و گروهى به كتاب « اِلى كِتابِها كُلُّ اُمَّةٍ تُدعى»گروهى، كه براى هر امّت و گروهى هم يك كتابى است.  -1

 ها باشد.ايد اين كتاب مربوط به خط فكرى امّتشوند. البتّه شمخصوص خود فراخوانده مى

 همگانى، كه كتابى كه در آن اعمال تمام مردم يكجا ضبط شده است.  -9

 مراحل و مواقف

طبق روايات متعدد، در قيامت پنجاه توقفگاه داريم كه هر يك از آنها مربوط به يكى از حاالت آن روز و يا حاالت انسان و 

 هاست و مدّت توقّف در هر يك از اين مراحل، هزار سال است. وابها و سؤال و جمسئوليّت

البتّه اين مدّت براى افراد فاسد و منحرف است، زيرا طبق حديثى كه از پيامبر صلى اهلل عليه وآله نقل شده، براى مؤمنين مدّت 

 حساب به مقدار انجام يكى از نمازهاى واجب در دنياست. 

رسد كه مدّت حساب كافران معمولى در فرمايد: به نظر مىايات و تفسير آيات در اين باره مىبندى رومرحوم مجلسى در جمع

قيامت هزار سال است،  ولى حساب بعضى از كافران كه شايد رهبران كفر و فساد در جامعه باشند، پنجاه هزار سال هم طول 

هر چه ايمان و تقوا هم بيشتر باشد، حساب در آن روز تر است، كشد،  هر چه كفر و ظلم بيشتر باشد، مدّت حساب طوالنىمى

 تر خواهد بود. آسان

خورد، مثالً در يك آيه شخصى از حضرت على عليه السالم پرسيد: گاهى در آيات قرآن جمالت ضد و نقيض به چشم مى

زنند و به يكديگر ردم فرياد مىفرمايد: مزند، ولى در جاى ديگر مىخوانيم: خداوند در قيامت بر لب و دهان مردم مهر مىمى

 كنند؟لعنت مى

ها در قيامت متعدّد است، در يك مرحله اجازه سخن گفتن دارند، چنانكه مشركان به حضرت در پاسخ فرمود: مراحل و توقفگاه

شود كه مهر بر وغ سبب مىبه خدا سوگند ما در دنيا مشرك نبوديم! ليكن آن در«  وَاللّهُ رَبِّنا ما كُنّا مُشرِكينَ»گويند: دروغ مى

 دهند. ها و پاها و ديگر اعضاى آنها به گمراهى و گناه آنان گواهى مىها، پوست بدن و دستهايشان زده شود و به جاى لبلب

اى ديگر مُهر بر دهان خوردن و سكوت، بنابراين در يك زمان و مرحله فرياد و لعنت ودروغ وانكار در كار است، ولى در مرحله

 كنند.مراحل و مواقف متعدّد و با هم فرق مىپس 

 دروغگويى در قيامت

 توان دروغ گفت؟سؤال: مگر در قيامت هم مى

توانند از اند، در قيامت هم نمىفرمايد: كسانى كه در دنيا با دروغ خوگرفتهسوره مجادله مى 13پاسخ: مرحوم عالمه در تفسير آيه 

يَومَ يَبعَثُهُمُ اللّهُ »كنند، گويند و بر دروغ خود سوگند هم ياد مىو لذا دروغ مىآن خصلت هميشگى خود يكسره دست بكشند 

شوند، اين گمراهان همانند روز قيامت كه همه مردم زنده مى«  ءٍجَميعاً فَيَحلِفُونَ لَه كما يَحلِفُونَ لَكم و يَحسِبُونَ اَنَّهُم عَلى شَى

كنند كه با اين كنند و خيال مىكردند در آنجا هم براى خدا سوگند دروغ ياد مىمى سوگندهاى دروغى كه در دنيا براى شما ياد



 توانند كارى از پيش ببرند.ها آنجا هم مىها و دروغحيله

گويى نيست، لذا در ها كنار رفته و ديگر جاى خالفبينند كه تمام پردهشوند و مىهاى قيامت بيشتر آشنا مىكم با صحنهالبتّه كم

ها و گناهان خود دارند و به همه انحرافدر آن روز هيچ چيزى را پنهان نگاه نمى«  ال يَكتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً »خوانيم: ره نساء مىسو

 كنند.با كمال صراحت اقرار مى

د و همين كه شوناند، ولى پس از دستگيرى در دادگاه همه چيز را منكر مىاينها مانند كسانى هستند كه مرتكب كارهايى شده

ها و شاهدها همه حاضر شدند و ديدند كه ديگر جاى انكار نيست، همه چيز را با بيان ساده و روشن اقرار مدارك و عكس

 كنند.مى

بافى كه در دنيا داشتند، يا به خاطر آشنا نبودن به آن نظام و يا كوتاه سخن آنكه در قيامت به خاطر وجود همان خصلت دروغ

 كنند.ها همه چيز را اقرار مىها و حجابگذرد كه با كنار رفتن پردهگويند، ولى چيزى نمىهايى مىروغ، اوّل دروغاحتمال تأثير د

 حساب و جزاى كارهاى انجام نشده

 شود:در فرهنگ اسالم براى انسان دوگونه حساب و جزا ثبت مى

 كارهايى كه خودش انجام داده است. -1

 ه، ولى تصميم بر انجام آن داشته است.كارهايى را كه انجام نداد -1

كنند و نسبت به افكار و توضيح آنكه: بر خالف قوانين حقوقى اين جهان كه تنها روى كارهاى انجام شده حكم صادر مى

يزه و دهند، اسالم، هم براى كارهايى كه انسان انجام داده و هم نسبت به انگالعملى نشان نمىها عكسها و آرزوها و نيّتانگيزه

هايى كه در دل داشته و به مرحله عمل نرسيده حساب باز نموده است، به طورى كه هرگاه انسانى در مشرق زمين عمل نيّت

ها بلكه قرنها از آن گذشته باشد و ديگرى در مغرب نسبت به انجام آن كار راضى يا صالح يا فاسدى انجام دهد، هرچند سال

 كشند.به هنگام جزا يا كيفر، پاى او را نيز به ميان مى ناراضى باشد، در دادگاه عدل الهى

اى در سازندگى انسان است، از درون نيز نقش اين رضايت باطنى و پيوند مكتبى، عالوه بر اينكه يك حقيقت قابل مالحظه

شت باشى، تو هم در دهد كه هر گاه راضى به فالن كار زمهمّى دارد. زيرا هر لحظه به انسان بد فكر و بد انديشه هشدار مى

دهد كه هر گاه در انجام عمل نيك آنگونه كه كيفر آن عمل شريك خواهى بود، و همچنين به انسان رشد يافته بشارت مى

 دهد.دلخواه تو بود موفّق نشدى، خداوند بخاطر آن فكر و آرزوى صحيحى كه داشتى به تو پاداش مى

و مكتبى از نظر اسالم هيچ حدّ و مرز زمانى و مكانى ندارد، آيات و رواياتى را  براى روشن شدن بيشتر اين مسأله كه پيوند فكرى

 كنيم:بيان مى

چرا شما پيامبران )همچون يحيى « فَلِمَ قَتَلتُموهُم»فرمايد: قرآن خطاب به يهوديان زمان پيامبر اسالم صلى اهلل عليه وآله مى -1

عليه السالم فاصله ميان قاتالن آن پيامبران با كه طبق فرموده امام صادق و زكرياعليهما السالم( را شهيد كرديد؟ در حالى

 يهوديان زمان رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله پانصد سال بوده است. 

اند، ولى چون آنها از رفتار و عملكرد پدران خود راضى بودند، خداوند آرى، صدها سال پيش اجداد و پدران آنها پيامبرانى را كشته

دهد كه چرا پيامبران را كشتيد؟ و در قيامت هم بايد پاسخ ها را نيز مورد عتاب قرار داده و حتّى نسبت پيامبركشى به آنان مىآن

 اند بدهند.اى را كه راضى به آن بودهاين كار ناكرده

د و آن را تنها يك نفر پى هاى بزرگ الهى و معجزه آن پيامبر بزرگوار بوقرآن در مورد شتر حضرت صالح كه يكى از نشانه -1

همه مخالفان حضرت صالح شتر را كشتند. و اين به خاطر آن آست كه همه مخالفان به «  فَعَقَروُها»فرمايد: كرد و ازبين برد، مى

 لذا همه مردم نيز مورد قهر خداوند قرار گرفتند. كار آن يك نفر راضى بودند و
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ايّهَا النّاسُ! انَّما يَجمَعُ النّاسَ الرّضا و السَّخطُ وانّما عَقَر ناقَةَ ثَمودَ رَجلٌ واحِدٌ فَعَمَّهمُ »فرمايد: چنانكه حضرت على عليه السالم مى

شود، چنانكه اى مردم! رضايت و خشنودى و ناخوشايندى انسان نسبت به عملى نيز محاسبه مى« اللّهُ بِالعَذابِ لمّا عَمّوهُ بِالرِّضا

 ولى چون ديگران بدان رضايت داشتند، خداوند تمام آنان را عذاب فرمود.شتر صالح را يك نفر كشت، 

پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله فرمود: هر كس در محلّ گناه )به ناچارى( حاضر باشد و قلباً مخالف با گناه باشد، گويا غايب  -9

  ور داشته است.است، ولى هر غايبى كه قلباً راضى به انجام گناه باشد، گويا در آن مجلس حض

آرى، حضور و غياب در صحنه گناه و جرم تنها با حضور فيزيكى و جسم و جسد نيست، بلكه حضور و غياب واقعى همان رضايت 

 يا تنّفر قلبى است.

حضرت رضا عليه السالم فرمود: هر گاه شخصى در مشرق كشته شود، ولى انسانى در مغرب زمين به آن قتل راضى باشد،  -8

 شود. داوند آن انسان راضى هم مانند قاتل، مجرم شناخته مىدر نزد خ

ديد! امام يكى از ياران حضرت على عليه السالم بعد از پيروزى در جنگ جمل گفت: اى كاش برادرم بود و پيروزى ما را مى - 2

ام فرمود: نه تنها برادر تو، بلكه در فرمود: اگر دل او با ما باشد، گويا در جنگ و پيروزى ما شريك است. از اين باالتر اين كه ام

 اند. )يعنى آيندگان هم اگر راضى به كار ما باشند، نيز با ما شريكند(اند كه هنوز به دنيا نيامدهاين پيروزى افرادى شريك

باً راضى خوانيم: خدا لعنت كند كسانى را كه خبر شهادت امام حسين عليه السالم را شنيدند، ولى قلدر زيارت عاشورا مى -6

 العملى نشان ندادند.بودند و عكس

پرسد: چرا دهند، مىصلى اهلل عليه وآله فرمودند: در قيامت همين كه نامه عمل غيبت كننده را به دستش مىپيامبر اكرم -2

كس در نامه گويند: به خاطر گناه غيبت تو، كار خيرت در پرونده ديگرى ثبت شد، و برعكارهاى خير من در آن نيست؟ به او مى

شنوند كه ايم؟! ولى پاسخ مىپرسند: ما اين اعمال را انجام ندادهاند، آنها نيز مىبعضى عباداتى ثبت شده كه هرگز انجام نداده

 عبادات كسى كه تو را غيبت كرده، از نامه عملش حذف و در پرونده تو ثبت نموديم. 

ايم و يا با ايم، ولى راضى به آن بودهى كارهايى باشيم كه انجام ندادهكوتاه سخن آنكه در روز حساب، ما بايد پاسخگوى يك سر

 ايم.يك سرى گناهان خود سبب انتقال لغزش ديگران به پرونده خودمان شده

هادر هر عصر و نسلى يك پيوند مكتبى برقرار نموده و اينها همه به خاطر همان بينش و ديد اسالمى است كه ميان تمام انسان

 اى و نژادى و زمانى را برداشته است.رزهاى مادّى و منطقهو تمام م

«  وَنَكتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم»فرمايد: به عالوه گاهى كار ما آثارى دارد كه در قيامت بايد پاسخگوى آثار آن هم باشيم. قرآن مى

ى كه آن كارها در برداشته است. مثالً گاهى با ارشاد نويسيم و هم آثار خير و شرّ اند مىما هم كار مردم را كه در دنيا انجام داده

كند، خداوند در قيامت تنها پاداش آن دهيد و او هم صدها نفر ديگر را هدايت مىخودتان يك نفر را از گمراهى نجات مى

را كه به واسطه  كند، بلكه هم پاداش او و هم پاداش هدايت كسانىايد عطا نمىنفرى را كه شما بدون واسطه هدايت كردهيك

 زند.اى كه از انسان سرمىهاى با واسطهكند، همچنين است آثار گناه وانحرافاند به شما مرحمت مىاو نجات يافته

 شاهدان و شاكيان قيامت

 شهادت و گواهى شاهدان

روزى كه تمام « ومُ االَشهادُيَومَ يَق»فرمايد: يكى از مسائل مهم در قيامت وجود گواهان مختلف و متعدّد است، چنانكه قرآن مى

 خيزند.شاهدان برپا مى

گرچه خداوند نيازى به هيچ شاهدى ندارد، ولى انسان داراى چنان خصلتى است كه هر چه حضور ناظران و شاهدان را بيشتر 



 تر و مؤثّرتر است. براى نمونه به داستان زير توجّه كنيد:احساس كند، در تربيت و تقواى او مهم

المال را نمود، عليه السالم خدمت حضرت رسيد و تقاضاى سهم بيشترى از بيت، برادر بزرگتر حضرت على«عقيل»ب روزى جنا

المال سهم بيشترى حضرت دست او را گرفت و به نماز جمعه برد و آن جمعيّت انبوه را به عقيل نشان داد و سپس فرمود: از بيت

 دم! عقيل با نگاهى به آن جمعيّت، از درخواست خود پشيمان شد و برگشت.دادن به تو، يعنى دزديدن از حقّ همه اين مر

شود و قهراً همّت آرى، حضور و نظارت مردم و تعداد گواهان و شاهدان هر چه بيشتر باشد، احساس شرمندگى انسان زيادتر مى

نجام دهد كه در جمع و حضور دهد، چون گاهى ممكن است انسان در تنهايى كارى را ابيشترى براى كنترل خود نشان مى

 شاهدان به هيچ وجه حاضر به مطرح كردن آن نيز نباشد.

 شاهدان در قيامت

شود كه در صحنه قيامت و در دادگاه عدل الهى، حضور شاهدان قطعى و حتمى است، امّا اين از آيات و روايات استفاده مى

 كنيم.اى به آنها مىاشاره شاهدان چه كسانى هستند؟ در اين مبحث با توجه به آيات قرآن

 اوّلين شاهد: خداوند

همانا خداوند بر همه چيز گواه است. براى خداوند اوصاف ديگرى نيز وارد «  ءٍ شَهيِدٍ شَى كُلِ  اِنَّ اللّهَ عَلى»خوانيم: درقرآن مى

همانا خداوند مراقب « لّهَ كانَ عَلَيكُم رَقيِباًاِنَّ ال»شده كه همگى داللت بر احاطه و حضور و علم و گواهى خداوند دارند، نظير آيه 

 خداوند بر هر چيز احاطه و حضور دارد و يا تمام آياتى كه بيانگر علم الهى است.«  ءٍ مُحِيطاًشَى و كانَ اللّهُ بِكُلِ »شماست، يا آيه 

 دومين شاهد: انبيا

 يكى از گواهان ديگر در قيامت، پيامبران بزرگوار هستند.

 كنيم.ما تو را در قيامت در حالى كه شاهد و گواه مردم هستى، حاضر مى«  هوالءِ شَهِيداً  وَجِئنا بِكَ عَلى»فرمايد: ىقرآن م

ان روزى كه از مي«  هوالء اُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيهِم مِن أنفُسِهِم وَ جِئنا بِكَ شَهِيداً عَلى وَ يَومَ نَبعَثُ فِى كُلِ »خوانيم: در جاى ديگر مى

 انگيزيم و تو را شاهد بر آنان.هر قوم و امّتى شاهدى از خودشان برمى

 بنابراين در قيامت شاهد هر امّتى، پيامبر همان امّت خواهد بود و شاهد تمام انبيا، شخص رسول اكرم صلى اهلل عليه وآله است.

پرسد: امّت شما چگونه رفتار كردند؟ خداوند كه مى دهند، پس چرا در پاسخ سؤالسؤال:اگر انبيا در قيامت بر كار مردم گواهى مى

 تواند شاهد باشد؟ما علمى نداريم. مگر كسى كه علم ندارد مى «العِلمَ لَنا»گويند: مى

 دانند.پاسخ: اوّالً: علم انبيا از طرف خداست و از خودشان چيزى نمى

تى ندارم، در واقع اين تعبير نوعى احترام و ادب نسبت به استاد گويد: من كه علم و قدرثانياً: گاهى شاگرد به استاد و معلّمش مى

است. بنابراين مراد انبيا، علم آنان در برابر علم خداوند است كه چيزى نيست، نه آنكه اصالً علمى ندارند و گرنه چرا طبق فرموده 

ليه وآله از مهجوريّت قرآن به وسيله امّتش، به صلى اهلل عكنند، چنانكه پيامبر اكرمقرآن گاهى از بدرفتارى امّت خود شكايت مى

 « اِنَّ قِومِى اتَّخَذُوا هذَا القُرآنَ مَهجُوراً وَ قَالَ الرَّسولُ يا رَبِ »خداوند شكايت كرد. 

 عليهم السالمسومين گواه: امامان معصوم

و بدين گونه ما شما «  عَلَى النّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيداً وَ كَذلِكَ جَعَلناكُم اُمَّةً وَسَطاً لِتَكونوا شُهداءَ»خوانيم: در قرآن مى

 را يك امّت معتدل و ميانه قرار داديم تا شاهد بر مردم باشيد و رسول خدا هم بر شما شاهد باشد.

گواهى دادن را ندارند،  با توجه به اينكه همه افراد امّت اسالمى آن عدالت و اعتدال و لياقت و آگاهى الزم براى شهادت و

اَشِدّاءُ »بنابراين مراد از امّت در آيه بعضى افراد هستند، نه همه مردم. همان گونه كه مدح قرآن درباره كسانى كه با پيامبرند، 
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 اند.خداصلى اهلل عليه وآله بودهشود، زيرا منافقان نيز با رسولشامل همه نمى«  عَلَى الكُفّارِ 

رى از افراد امّت اسالمى كسانى هستند كه به خاطر فسق و گناه خود، گواهى آنان حتّى براى اندك چيزى آن عالوه بر آنكه بسيا

توانيم بگوييم كه همه اين افراد اليق شهادت دادن و گواه بودن هاى دنيا ارزشى ندارد، حال چگونه مىترين دادگاههم در كوچك

 ها!خداوند! آن هم نسبت به كليه اعمال تمام انسان هستند؟! آن هم در روز بزرگ قيامت و در برابر

بنابراين مراد از امّت، تنها بعضى افراد امّت هستند كه شرايط الزم براى شهادت بر اعمال تمام مردم را در دادگاه عدل الهى 

 دارند، چنانكه امام باقر عليه السالم فرمودند: آن امّت وسط كه شاهدانند، تنها ما هستيم. 

فرمودند: در هر دوره و «  هؤالء شَهِيداً اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئنابِك عَلى فَكَيفَ اِذا جِئنا مِن كُلِ »عليه السالم پيرامون آيه صادقامام 

 زمانى امامى هست كه گواه و شاهد بر مردم است.

 چهارمين شاهد: فرشتگان 

شود، در حالى روز قيامت هر انسانى در پيشگاه عدل الهى حاضر مى« وَ شَهيدٌ  وَ جاءَت كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ»خوانيم: در قرآن مى

 اى است كه شاهد كارهاى انجام شده اوست. دهد و همچنين فرشتهاى است كه او را به محشر سوق مىكه در كنار او هم فرشته

انى باشند كه در دنيا همراه ما بوده و اعمال ما را فرشتگانى كه در قيامت گواه بر اعمال انسانند، ممكن است همان گروه از مأمور

 نمودند و ممكن است ساير فرشتگان باشند.ضبط مى

 پنجمين شاهد: زمين

تواند دو گونه كند. شهادت زمين در آن روز مىزمين در قيامت خبرهايش را بازگو مى«  يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخبارَها»فرمايد: قرآن مى

 باشد:

دهد كه گوييم: چشم تو شهادت مىه وضع و نظامى است كه پيدا كرده است. همان گونه كه ما به يكديگر مىالف: به وسيل

اى، همچنين زمين در آن روز دچار اى و يا عصبانى و يا شاد شدهاى و رنگ تو گواه آن است كه ترسيدهديشب خواب نكرده

كت درآمدن كوهها و بهم خوردن و قطعه قطعه شدن و سپس شن شود و بعد از كنده شدن و به حراى بسيار بزرگ مىزلزله

هاى تنه درخت پس از بريده فهماند. همانند دائرهها دارد. يعنى وضع و نظام آن روز به ما مطالبى را مىشدن آنها، با ما حرف

 فهماند.ده آن را به ما مىاى كه مقدار اطالعات و آگاهى نويسندهد و يا نوشتهشدن كه به ما تاريخ و سن آن را نشان مى

 بنابراين مراد از شهادت دادن زمين، گواهى اوضاع آن است نه گفتگو و كالم.

جان اى كه در دنيا عصاى بىآورد. همان قدرت و ارادهاى از آن را به سخن در مىب: خداوند با قدرت واراده خود هر گوشه

 م و نيش در آورد.موسى را به صورت اژدهايى بزرگ آن هم داراى چشم و د

آورد و آن انسان پس از چندى حرف آن قدرتى كه در دنيا از موادّ غذايى خاك، ميوه و از ميوه نطفه و سپس انسان به دنيا مى

آورد و السير در مىپيچد و حركت كُند آن را به صورت يك حركت سريعزند، در آن روز نيز اين رشته طوالنى را درهم مىمى

همانا خانه آخرت جايگاه حيات است، كه « اِنَّ الدّارَ اآلخِرَةِ لَهِىَ الحَيَوانُ»شوند. م، گوينده و ناآگاهان همه آگاه مىكالجمادات بى

 دهد.با توجّه به اين معنا، زمين با سخن و كالم گواهى مى

ى شد با ما سخن بگويد، ولى پذيريم كه نوار كاستى كه در ضبط قرار گرفت و متّصل به برقراستى چگونه ما به راحتى مى

نوارهايى كه در اين جهان در طول عمر از ما گرفته شده و اكنون به اراده خدا متّصل شده و در جايگاه قيامت قرار گرفته است، 

 نتواند سخن بگويد!

 باشد، از جمله:روايات متعدّد نيز بيانگر آن است كه در روز قيامت، زمين نيز يكى از شاهدان مى



فرمودند: روز قيامت اين مكان آوردند و مىشدند، دو ركعت نماز بجا مىاى كه وارد مىداصلى اهلل عليه وآله به هر منطقهرسول خ

 دهد. بر نماز ما شهادت مى

ها نيز در قيامت بر اعمالتان شهادت هاى مختلف بخوانيد، زيرا مكانو امام صادق عليه السالم فرمود: نمازهاى خود را در مكان

 خواهند داد. 

 ششمين گواه: وجدان

يكى از شاهدان در آن روز، عقل ووجدان بيدار شده انسان است. در قرآن آيات بسيارى آمده كه بارها انسان با كمال صراحت به 

 تر باشد.كند، اقرارى از عمق جان و از تمام وجود، اقرارى كه شايد از اقرار هر شاهدى پرسوز و گدازگناه و انحراف خود اقرار مى

بِنَفسِكَ اليَومَ  اِقْرَء كِتابَك كَفى»فرمايد: دهد و به انسان خطاب مىجالب اينكه در آن روز خداوند نيز وجدان را قاضى قرار مى

 نامه عمل خود را بخوان، امروز روح وروان تو براى اينكه عليه تو گواهى دهند، كافى است.«  عَلَيكَ حَسِيباً 

دهند و اين براى كيفر و قيامت هيچ دادگاه و حسابگرى هم نباشد، تمام وجود ما بر خودمان گواهى مىآرى، بر فرض در روز 

هاى او كه در اثر اعتياد پاداش كافى است، چنانكه اگر هيچ كس با معتادان سخنى نگويد، همان تنگى سينه و هر يك از سرفه

 ها دارند.پيدا شده بر عليه او سخن

م: خدايا! هرگاه حساب مرا به خود من واگذار كنى، جزاى خويش را جز قهر و غضب و آتش دوزخ تو چيز خوانيدر مناجات مى

 دانم!ديگرى نمى

 هفتمين شاهد: اعضاى بدن

هِم يَومَ تَشهَدُ عَلَيهِم اَلسِنَتُهُم واَيدِي»فرمايد: يكى از شاهدها در قيامت، اعضاى بدن )دست و پا و پوست و زبان( هستند. قرآن مى

 دهند.روزى كه زبان و دست و پاهاى مردم بر آنان گواهى مى«  وَاَرجُلُهُم بِما كانُوا يَعمَلُونَ

اَليَومَ نَختِمُ عَلى اَفواهِهِم وَتُكَلِّمُنا اَيدِيهِم وتَشهَدُ اَرجُلَهُم بِمَا »گويند، و گاهى بر دهان مهر خورده و تنها دست و پاها سخن مى

دهند كه در زند و پاهايشان گواهى مىزنيم و تنها دست آنان با ما حرف مىهاى آنان مهر مىروزى كه بر لب  «كانُوا يَكسِبُونَ 

 دنيا به كجاها رفتند و چه كارها كردند.

ها و روز قيامت، گوش و چشم«  شَهِدَ عَلَيهِم سَمعُهُم واَبصارُهُم وجُلودُهُم بِمَا كانُوا يَعمَلونَ»خوانيم: در آيه ديگر مى

 دهند.اند، گواهى مىهايشان به آنچه در دنيا عمل كردهپوست

قالُوا لِجُلودِهِم »گويد: بيند، با كمال ناراحتى و شرمندگى به پوست خود مىجالب آنكه انسان كه اين گواهى را از اعضاى خود مى

ام پرده برداشته و گواهى كه توسّط تو مرتكب شده آورىچرا و چگونه در اين روز از گناهان رسوا و شرم«  لِمَ شَهِدتُم عَلَينا

آورد، خداوندى كه همه چيز را به نطق و گفتگو درمى«  ءٍقالُوا اَنطَقَنا اللّهُ الَّذِى اَنطَقَ كُلَّ شَى»دهد: دهى؟! پوست جواب مىمى

 ما را به گواهى و سخن گفتن وادار نمود.

فرمايد: شهادت اعضا، زمانى واقعيّت دارد كه هر يك از اعضا در دنيا داراى مى عالمه طباطبائى قدس سره در تفسير اين آيات

شعور باشند و از عمل انسان آگاه باشند وگرنه هر گاه در قيامت خداوند به اعضا شعور بدهد و يا در آن روز به آنها آگاهى و صوت 

باشد و هم عالم باشد تا بتواند ماجرا را دريابد و براى بدهد كه شهادت نخواهد بود. زيرا شاهد بايد به هنگام عمل، هم حاضر 

روزى ديگر گواهى بدهد. بنابراين همه اعضاى ما در اين عالم داراى يك نوع آگاهى و شعورند، گرچه نوع آن علم و شعور با علم 

 و شعور ما فرق داشته باشد. 

از آنچه «  عِلْمٌ اِنَّ السَّمعَ وَ البَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ اولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئوالً وَالتَقْفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ»فرمايد: در جاى ديگر نيز قرآن مى

 گيرند.دانى پيروى مكن، زيرا كه هريك از گوش و چشم و دل تو در روز قيامت مورد سؤال قرار مىكه نمى
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ان چشم و گوش است، ولى با توجّه به آيات اند بگويند كه مراد از سؤال از چشم و گوش، سؤال از صاحبگرچه بعضى خواسته

 دهند، هيچ دليلى بر اينكه آيه را بر خالف ظاهر آن معنا كنيم نداريم.فرمايد: در قيامت خود اعضا شهادت مىديگر كه مى

ه مؤمن خوانيم: گواهى اعضا تنها مخصوص افراد فاسق و مجرمانى است كه بايد گرفتار عذاب الهى شوند، و در باردر حديث مى

كنان ديگران را نيز به خواندن نامه دهند و آنان شادىها در كار نيست و تنها نامه عملشان را به دست راستشان مىاين گواهى

 كنند. عمل خود ترغيب مى

 هشتمين شاهد: زمان

ومُ: أنَا يَومٌ جَدِيدٌ و أنَا عَلَيكَ لَشَهِيدٌ... اَشهَدُ لَك ما مِن يَومٍ يَمُرُّ عَلى ابنِ آدَمَ ااِلّ قالَ لَه ذلِكَ اليَ »حضرت على عليه السالم فرمود: 

دهد كه من امروز براى تو روز جديدى گذرد مگر آنكه آن روز به انسان هشدار مىهيچ روزى بر انسان نمى«  بِهِ يَومَ القِيامَةِ 

ا شهادت خواهم داد، بنابراين سعى كن كه از دهى و در روز قيامت به آنههستم و گواه كارهايى خواهم بود كه امروز انجام مى

 اين روز استفاده كامل كرده و اعمالى را در راه سعادت ابدى خودت انجام دهى.

امروز روز تازه وجديدى است ودر قيامت گواه «  هذَا يَومٌ حادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَينا شاهِدٌ عَتِيدٌ»امام سجاد عليه السالم فرمود: 

 دهيم.در آن انجام مىاعمالى است كه 

 نهمين گواه: اعمال

شوند. آرى، همين كه عمل در از شاهدان در قيامت، خود اعمال و كردارهاى انسان است كه در برابر انسان مجسّم ونمودار مى

است كه ما  آن نظام خود را نشان داد، ديگر هيچ راهى براى انكار وجود ندارد. مسأله تجسّم عمل در قرآن و روايات بسيار مطرح

 كنيم:اى از آنها اشاره مىبه نمونه

 بيند.روزى كه هر كس آنچه كار نيك انجام داده در برابر خود حاضر مى«  يَومَ تَجِدُ كُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَت مِن خَيرٍ مُحضَراً * »

 يابد.رابر خود حاضر مىروز قيامت انسان رفتار و كردار دنيايى خود را در ب«  وَ وَجِدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً* »

 شود.جزايى براى شما نيست، مگر همان عمل خودتان كه گريبانگير شما مى«  وَ التُجزَونَ اِالّ ما كُنتُم تَعمَلونَ* »

 صورت بارىگناهانى كه در دنيا به صورت كار و انرژى از انسان صادر شده، در آن روز به«  يَحمِلونَ اَوزارَهُم عَلى ظُهُورِهِم* »

 كند.بر دوش او سنگينى مى

طلبى و بلندپروازى آنان هاى زيباى شاهان، تجسّم رفاهها و كاخراه دورى نرويم، مگر در همين دنيا اهرام مصر و ساختمان

 نيست؟

ل رسند در حالى كه د* در دنيا افراد متموّلى كه تنها به فكر ذخيره كردن پول و ثروت خود هستند و به فرياد محرومان نمى

شود.  ها داغ و به پيشانى و پهلوى زراندوزان گذارده مىسوزد، در قيامت همان پولها و سكّهصدها فقير از بينوايى و ندارى مى

 اين سوز در برابر آن سوز.

و  زنند، در قيامت نيز با داشتن يك شكم بزرگ، اعتدال ايستادن* افرادى كه در دنيا با گرفتن ربا اعتدال جامعه را بهم مى

 شود. حركت از آنان گرفته مى

فرمايد: اموالى كه در دنيا مورد بخل قرارگرفته و ماليات سوره آل عمران مى 123* امام صادق عليه السالم در تفسير آيه 

 شود. اسالمى آن پرداخت نشده است، در قيامت به صورت مارى به گردن صاحبش انداخته مى

شود در آخرت زدن دنيايى، سبب مىاى ديگرى كرده است، اين زبان درازى و نيشمحلّه* كسى كه در دنيا غيبت شخصى را در 

شود كه روى زمين قرار گرفته و مردم آن را لگد كنند و اين يك نوع تجّسم عمل زبانش از دهان بيرون آمده و به قدرى دراز مى



 است.

فرمايد: جمالتى كه تنها از رسول ت، چنانكه شيخ بهائى مىدر روايات ما از مسأله تجسّم اعمال بارها سخن به ميان آمده اس

عليهم السالم( در باره تجسّم اعمال در قيامت وارد شده، از بس زياد است كه قابل خداصلى اهلل عليه وآله )غير از امامان معصوم

 شماره نيست. 

است، كه در دنيا صورتى دارد و در آخرت شكل يافته خود مبنابراين يكى از شاهدان و گواهان در قيامت، همان اعمال تجسّم

 گيرند.ديگرى به خود مى

باشد، بلكه عذاب قيامت عين همان  زدن و تخفيفاردادى كه قابل چانهعذاب قيامت، نه انتقام است و نه عُقده و نه كيفرهاى قر

 صلى اهلل عليه وآله فرمودند:كارهاى دنيايى خود ماست، چنانكه پيامبر اكرم

 دنيا مزرعه آخرت است.«  نيا مَزرِعَةُ اآلخِرَةالدُّ»

 اى است كه كشاورز كاشته و اين خوشه تجسّم همان عمل اوست.هاى گندم، همان دانهآرى، خوشه

 گندم از گندم برويد جو ز جو  - از مكافات عمل غافل مشو

 يد:گواند،  چنانكه مولوى مىوردهشعراى ما نيز با الهام از معارف اسالمى، مسأله تجسّم عمل را در اشعار خود آ

 برخيزى از اين خواب گران گرگ                          اى دريده پوستين يوسفان 

 درانند از غضب اعضاى تومى               گشته گرگان يك به يك خوهاى تو

 كارى همه ساله بنوشزآنچه مى                     بافى همه روزه بپوشزآنچه مى

 اىدر حرير و قزدرى خود رشته                 اىاى خود كِشتهگر ز خارى خسته

 آن درختى گشت و زقّوم رُست                 چون زدستت زخم بر مظلوم رُست

 شود گيرد دمتمار و كژدم مى                   هاى چو مار و كژدمتاين سخن

 شاكيان در قيامت

دهند، شاكيانى شود و شاهدان و گواهان متعدّد شهادت مىاه عدل الهى، عالوه بر سؤاالتى كه از انسان مىروز قيامت و در دادگ

 هم هستند كه از انسان شكايت دارند، از جمله:

 رسول اللّه صلى اهلل عليه وآله -1

اِنَّ قَومِى اتَّخَذوا هذَا  يا رَبِ »گويد: مى خوانيم كه پيامبر صلى اهلل عليه وآله در روز قيامت نزد خداوند شكايت كرده ودر قرآن مى

 پروردگارا! امّت من، قرآن را كنار گذاشته و مهجور كردند.«  القُرآنَ مَهجُوراً

 خدايا! آنان يا قرآن را نخواندند، يا تدبّر نكردند و يا عمل نكردند و يا به ديگران نرساندند.

ها خواندند، به جاى اينكه كتاب زندگى و قانون قرار دهند، كتاب تشريفات و ر مردهها بخوانند، تنها ببه جاى اينكه براى زنده

 سوگند قرار دادند.

 به جاى آنكه روبرو قرار دهند، پشت سر گذاردند، به جاى آنكه از آن نور بگيرند، به وسيله آن پول گرفتند.

 راشيدند، به جاى آنكه او را حفظ نمايند، فراموش نمودند.بر سنگ ت به جاى آنكه آيات آن را به دل بنشانند، بر كاغذ نوشته و

، مركز توطئه شد، قوانين آن تغيير كرد، حدود آن رها شد، توحيد و بندگى حقّ كه به آن امر كرده «مكّه و مدينه»مركز نزول آن 

 بود، به اطاعت از طاغوت تبديل شد.

از دشمن خدا ترسيدند، به جاى اينكه با هم متّحد شوند، از هم گسستند به جاى اينكه تربيت يافتگان آن دشمن خدا را بترسانند، 

 و به جاى وارستگى، به شرق و غرب وابسته شدند.
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اطالعات مسلمانان از حقوق شرق و غرب بيش از آگاهى آنها از آيات حقوقى قرآن بود و قوانين اجتماعى و اخالقى و اقتصادى 

 آن به كلّى رها شد.

قدس سره و خون بهترين جوانان، قرآن را زنده كردند و آن ه از جهان اسالم به خاطر رهبرى امام خمينىآرى، تنها يك گوش

 ايران است.

صلى اهلل عليه وآله جمعيّت زيادى را ديدم، به فكر فرو رفتم و به پيامبر گفت: در مدينه كنار قبر رسول اكرميكى از دانشمندان مى

از اين مردم راضى هستى؟ در آن حال قرآنى در دستم بود، عرض كردم: يا رسول اللّه! من اين قرآن  اللّه! آياعزيز گفتم: يا رسول

 كنم، اگر از اين مردم راضى يا ناراضى هستى يك آيه در سطر اوّل آن باشد كه من از نظر شما درباره مردم با خبر شوم!را باز مى

  « اِنَّ قَومِى اتَّخَذوا هَذا القُرآنَ مَهجُوراً وَقَالَ الرَّسُولُ يا رَبِ »يه آمد: قرآن را باز كردم و با كمال تعجّب سطر اوّل اين آ

 اين آيه مرا تكان داد و فهميدم كه روح پيامبر صلى اهلل عليه وآله از ما ناراضى است.

ها د را سر سپرده ابرقدرتبينند ولى سكوت كرده و خوها مسلمان ديگر را در دنيا مىآرى، مسلمانانى كه مظلوميّت ميليون

 صلى اهلل عليه وآله نيستند.اند، هرگز مورد رضايت پيامبر اكرمقرارداده

هاى كفر آورد، تا چه رسد كه فساد را از جامعهمسلمانانى كه نماز و جماعاتشان وحشت در دل حتّى يك مگس به وجود نمى

توانند قلب رسول ب در آمد اجناس بيگانگان درآمده است، چگونه مىبردارد، و مراكز عبادت آنان به بازار و مركز تجارت و كس

 اللّه صلى اهلل عليه وآله را از خود راضى نمايند؟!

دهند، بازار ربا و بهره در ميانشان رواج دارد، در بعضى كشورها گويند و به قوى باج مىمسلمانانى كه سرانشان به ضعيف زور مى

، مسلمانانى كه ترسو، جاهل، وابسته، متفرّق، غافل، فقير و اسير افكار بيگانگانند، چگونه فروشى باز استهاى شرابمغازه

 توانند رضاى خدا و رسولش را جلب نمايند؟مى

 صلى اهلل عليه وآله است.آرى، يكى از شاكيان در قيامت رسول اكرم

 قرآن -2

 يكى از شكايت كنندگان در قيامت، قرآن كريم است.

روز قيامت سه چيز براى «  ءُ يَومَ القِيامَةِ ثاَلثَةٌ يَشكُونَ: اَلمُصحَفُ وَالمَسجِدُ وَ العِترَةُيَجِى»لى اهلل عليه وآله فرمودند: صپيامبر اكرم

 .عليهم السالمبيتآيد: يكى قرآن، يكى مسجد و ديگرى اهلشكايت از مردم به صحنه مى

 الف: شكايت قرآن از هواداران.

به اين مضمون باشد: خدايا! با اينكه دستور تالوت قرآن آمده،  ولى بسيارى از مسلمانان حتّى نتوانستند از رو  شايد شكايت قرآن

 مرا بخوانند.

آمدند و يا در كردند، يعنى بدون طهارت و وضو و تدبّر به سراغم مىتالوتم را ادا نمى خواندند، حقِ خدايا! بعضى كه مرا مى

  كردند.تالوتم عجله مى

 كردند.فهميدند، ولى عمل نمىخواندند و مىخدايا! بعضى آيات مرا مى

 رساندند.كردند، به ديگران نمىخدايا! بعضى كه عمل مى

تر ماندند. چنانكه حضرت على عليه السالم در وصيّت خود خدايا! بعضى در عمل به قرآن حتّى از مخالفان قرآن هم عقب

 به قرآن و استفاده از رهنمودهاى آن از شما مسلمانان جلو باشند. فرمايد: مبادا ديگران در عملمى

كردند و نسبت به هجرت و جهاد و ايثار و سياست كه در متن آياتم بود، خدايا! بعضى تنها به آيات عبادى و فردى عمل مى



 تفاوت بودند.آوردند و نسبت به بعضى آيات بىاعتنا بودند و به بعضى آيات ايمان مىبى

التّجاره خود قرار دادند، از خواندن و چاپ كردنم جاى آنكه مرا قانون بدانند، وسيله نان دانسته و مالايا! بعضى بهخد

 ها كردند.اندوزىسرمايه

توان معنا كرد( دستاويز اهداف خود قرار خدايا! بعضى كه در فكر و روح خود انحرافى داشتند، آيات متشابه را )كه چند نوع مى

  دادند.

عليهم السالم استمداد نمايند، بيتصلى اهلل عليه وآله و اهلخدايا! بعضى به جاى اينكه در تفسيرم از مفسّران واقعى و پيامبر اكرم

 گرفتند.هاى شخصى خود در تفسير آيات كمك مىاز سليقه

 گرفته و كتمان نمودند. خدايا! بعضى مرا وارونه معنا كردند و بعضى خوب مرا شناختند، ولى حقائق مرا ناديده 

 هاى زنده بخوانند، بر مردگان خواندند.خدايا! به جاى اينكه مرا براى دل 

 هاى درسى و نسل تحصيل كرده جدا كردند.ترين موادّ درسى قرار دهند، مرا از ميان برنامهخدايا! به جاى آنكه مرا جزو اصيل

 آمدند.به سراغم مىخدايا! بعضى تنها به هنگام تفأّل، استخاره وسوگند 

گرچه در حديث شكايت قرآن تنها درباره تحريف و قطعه قطعه كردن آمده است، ليكن آنچه را ما از زبان حال قرآن نقل كرديم 

 يك واقعيّتى است كه از طرف هواداران قرآن بر سر قرآن آمده است.

 ب: شكايت قرآن از مخالفان

 كند:قرآن از مخالفان خود چنين شكايت مى

 خدايا! مرا ساخته فكر بشر دانستند. 

 هاى پيشينيان دانستند. خدايا! مرا افسانه

 خدايا! شنيدن تالوت مرا ممنوع كردند. 

 .خدايا! به آورنده من تهمت سحر و جنون و كِهانت و كذب زدند

 .آوردندشنيدند، ولى لجاجت كرده و ايمان نمىخدايا! مرا مى

 گفتند: قرآن ديگرى براى ما بياور و آن را تبديل و تغيير بده. كار من نداشتند، مىخدايا! هنگامى كه راهى براى ان

 مسجد -3

 يكى از شاكيان در قيامت، مسجد است. 

كند و خوانيم كه رسول خداصلى اهلل عليه وآله فرمود: روز قيامت مسجد به درگاه خداوند از مسلمانان شكايت مىدر حديث مى

 خدايا! مرا تعطيل و حقّم را ضايع كردند.«  طِّلُونِى و ضَيِّعُونِىعَ يا رَبِ »گويد: مى

با آنكه پيامبرصلى اهلل عليه وآله درباره رفتن به مسجد فرمود: خداوند براى هر گامى كه به سوى مسجد برداشته شود ده پاداش 

 بود.فرمايد، باز هم مسجدها خلوت بخشد و ده درجه مرحمت مىدهد و ده لغزش را مىمى

 اهميّت و جايگاه مسجد

 كنيم:اى از نقش و آداب مسجد در روايات اشاره مىدر اينجا به گوشه

 * مسجد، محلّ وحدت واجتماع و كنگره با صفا و مقدّس مسلمانان است.

 گيرند.* مسجد، تنها جايى است كه مسلمانان بدون هيچ امتيازى در كنار هم از هر نژاد و با هر زبان قرار مى

 مسجد، مركز نشر فرهنگ اسالمى و آشناشدن با همفكران و پرس و جو از يكديگر است.* 

 صلى اهلل عليه وآله هنگام هجرت از مكّه به مدينه است.* مسجد، اوّلين اقدام رسول اللّه
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 ند است.مركز بندگى خداوهاى جنگ و هم * مسجد، هم مركز رشد مردم، هم محلّ دادرسى مظلوم، هم پايگاه تقويت جبهه

 * مسجد، نمودار قدرت اسالم و عالقه مردم به مكتب است.

 اعتنا به امّت است و هم نشانگر عاشقان به خداوند است.* مسجد، هم نشانگر افراد غايب و بى

* مسجد، مكان مقدّسى است كه نجس كردن آن حرام و تطهير آن واجب و انجام هر نوع كارى كه توهين به مسجد باشد، در 

 منوع است.آن م

* حضرت على عليه السالم فرمود: در مسجد، انسان هم با مردان خدا روبرو و هم با فرمان خدا آشنا و هم مشمول رحمت خدا 

 شود. مى

امّا هرگاه همين مسجد وسيله و مركز توطئه دشمن قرار گيرد، بايد توسّط امام مسلمانان به هر نحوى كه ممكن است از بين 

 مت خراب كردن آن باشد، همان گونه كه رسول خداصلى اهلل عليه وآله مسجد ضرار را خراب كردند.برود، گرچه با قي

 

 رهبران آسمانى -4

 باشند.از جمله شاكيان در قيامت، رهبران آسمانى مى

«  ا وَ طَرَّدُونَا وَ شَرَّدُونَاقَتَلُونَ يا رَبِ »گويند: خوانيم كه روز قيامت اهل بيت پيامبرعليهم السالم به عنوان شكايت مىدر حديث مى

 خدايا! ما را كشتند و تبعيد و آواره ساختند.

 ها رفتند.جاى پذيرفتن رهبرى بر حقّ ما، به سراغ مسرفان و مفسدان و طاغوتخدايا! به

و در نمازها به ما لعنت  ها بر سر منبرهاصلى اهلل عليه وآله بود، قرنخدايا! به جاى مودّت و محبّت كه مزد رسالت پيامبر اسالم

 كردند.مى

پرستانِ بيعت شكن )ناكثين(، در قالب تديّن و فهم )خوارج( و عيّاشانِ دنياپرست )قاسطين( و مقامسر كجخدايا! مقدسّانِ سبك

 ديندارى با تمام قوا با ما مخالفت كردند.

زده و حقّش را غصب نموده و خود ا السالم بود كه به او سيلىعليهصلى اهلل عليه وآله دخترش فاطمهاللّهخدايا! تنها يادگار رسول

 و فرزندانش را شهيد كردند.

خدايا! سر مبارك مولود كعبه و وصىّ پيامبرصلى اهلل عليه وآله حضرت على عليه السالم را با شمشير شكافتند و جنازه امام حسن 

م را زير سم اسب رها كردند و عترت او را به اسارت بردند و امامان عليه السالعليه السالم را تير باران كردند و بدن امام حسين

هاى برمزار آنان را خراب كردند و ديگر را هم در غل و زنجير و زندان و تبعيد ومحاصره به شهادت رساندند و حتّى گنبد و بارگاه

( هم به امر الهى، از چشم مردم پنهان و غيبت فرجهتعالىاللّهباالخره چنان وضعى پيش آوردند كه به ناچار حضرت مهدى )عجّل

 اختيار كردند!

 خدايا! سادات و نسل ما و راويان احاديث و علماى ربّانى را تبعيد، زندان و شكنجه كردند و يا به شهادت رساندند.

ه، شايعه و تهديد ياران، به خدايا! در برابر رهبران معصوم و عالمان واقعى، آخوندهاى دربارى تراشيدند، و با تهمت، توهين، تفرق

 ما خون دل دادند.

خدايا! كار به جايى رسيد كه نقل احاديث ما كه درهاى معارف، حكمت و حقايق بود، در يك زمان ممنوع و در زمان ديگر ارتجاع 

 آمد.و در عوض نقل افكار شرقى و غربى روشنفكرى به حساب مى

 فرادى كه مورد شكايت اين شاكيان هستند، قرار مده.خدايا!... بارالها! ما را در روز قيامت از ا



 

 سيمايى از قيامت

هايى از آن را در اينجا بيان مسأله حسرت و پشيمانى در قيامت، در آيات و روايات متعدّدى بازگو شده است كه ما نمونه ندامتگاه

 كنيم:مى

ها دارند، در جمله بعد دليل عنى روزى كه مردم در آن حسرتاست، ي«  يَومَ الحَسرَة»هاى قيامت، چنانكه خوانديم: يكى از نام

كند و گذرد و پرونده اعمال انسان خاتمه پيدا مىبخاطر آنكه كار از كار مى« اِذْ قُضِىَ االَمرُ »كند: حسرت آنان را چنين بيان مى

گوسفند و قوچى ظاهر و در برابر  شوند، در آن هنگام مرگ به صورتهر يك از اهل بهشت و دوزخ به سرنوشت خود سپرده مى

شود كه ديگر كار تمام شد، اهل بهشت براى هميشه شود و بدين وسيله به اهل محشر فهمانده مىدوزخيان و بهشتيان ذبح مى

 در بهشت واهل دوزخ براى هميشه در جهنّم خواهند بود.

هاست، زيرا ترين پشيمانىندامت و حسرت در روز قيامت سخت«  قِيامَةشَرُّ النَّدامَةِ يَومَ ال»پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله فرمود: 

 هيچ راهى براى جبران وجود ندارد.

اگر براى «  كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ المُحسِنينَ وَ لَو اَنَّ لِى»فرمايد: آرى، هرگونه آرزو در آن روز بيهوده است، قرآن از قول مجرمين مى

 شدم، ولى هزار حيف كه ديگر برگشتى در كار نيست.يكوكاران مىمن برگشتى به دنيا بود از ن

اگر ما در دنيا به حرف حقّ گوش داده و اهل «  وَ قَالُوا لَو كُنّا نَسمَعُ أو نَعقِلُ مَا كُنّا فِى اَصحَابِ السَّعِيرِ »گويند: در جاى ديگر مى

 شديم.فكر و تعقّل بوديم، امروز به اين وضع گرفتار نمى

آيا كسى هست كه در «  هَل لَنا مِن شُفَعاءَ »گويند: قرآن در اين زمينه زياد است، در آن روز فريادها بلند است، گاهى مىآيات 

آيا راهى براى فرار و رهايى «  مَرَدٍّ مِن سَبِيلٍ  فَهَل اِلى»زنند: اين روز بزرگ شفاعت ما را كرده و نجاتمان دهد؟ گاهى فرياد مى

 و ما را از راه تو دور نمود.خدايا! شقاوت بر ما غلبه كرد «  رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَينَا شِقْوَتُنا»يند: گوهست؟ گاهى مى

گيرد، ولى يك خوشه آرى، خاك از ما يك دانه مى«  يَا لَيتَنِى كُنتُ تُراباً»زند كه اى كاش من خاك بودم! و گاهى فرياد مى

 فتيم، ولى كار ارزشمندى انجام نداديم.هاى خدا را گردهد و ما اين همه نعمتمى

نمايند، آيد( ابتدا شرمندگى خود را پنهان مىكنند، بلكه )به نظر مىالبتّه همه جا حسرت و ندامت خود را با داد و فرياد اظهار نمى

 آيد.كم خجالت و ندامت از پنهانى به صورت آشكار و فرياد درمىولى كم« وَاَسَرُّوا النَّدامَةَ»

واى برما! چه كسى ما را از « يَا وَيلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرْقَدِنا»گويند: شود كه مىها از همان لحظه زنده شدن آغاز مىحسرت اين

 قبرمان بيرون آورد.

اَعمالَهُم  وَيَراهُمُ اللّهُ »شود. اند، يكسره تباه و سبب حسرت آنان مىدر آن روز كارها و زحماتى كه در دنيا براى غير خدا كشيده

خدايا! حاال ما هوشيار و بينا و «  رَبَّنا اَبْصَرنَا وَسَمِعنَا فَارْجَعنا نَعمَلْ صَالِحاً»گويند: و بارها تقاضاى برگشت كرده و مى«  حَسَراتٍ

انجام دهيم! ولى شنوا شديم و فهميديم كه انبيا درست گفتند و راه ما كج بوده است، خدايا! ما را به دنيا برگردان تا عمل صالح 

 ها، هيچ سودى ندارد.ها و نعرهاين ناله

بينيم دوزخيان از قعر جهنّم ها در هر مرحله و صحنه تا لحظه ورود به دوزخ و حتّى بعد از دخول جهنم ادامه دارد، زيرا مىاين ناله

خدايا! ما را از اين جهنّمِ سوزان رها فرما و به دنيا برگردان و اگر « نَ رَبَّنا اَخْرِجنَا مِنها فَاِنْ عُدانَا فَاِنّا ظالِمُو»گويند: فرياد زده و مى

 شك ما ظالم هستيم.ما مثل سابق به كارهاى زشت خود ادامه داديم، پس بى
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 خورند؟چه كسانى حسرت مى

ش در دنيا، اعمال خورند كه اى كاگيرد، حتّى خوبان نيز حسرت مىخوبان. روز قيامت حسرت سراسر وجود انسان را فرامى -1

 دادند.نيك بهتر و بيشترى انجام مى

گويد: دريغا از آنچه در حقّ انسان در آن روز مى«  عَلى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنبِ اللّهِ يَا حَسْرَتى»فرمايد: پيروان طاغوت. قرآن مى -1

 خدا كوتاهى كردم.

بران آسمانى و اوصياى پيامبرعليهم السالم را رها كرده و طبق بعضى روايات حسرت در اين آيه مربوط به كسانى است كه ره

 دنبال رهبران فاسق رفتند.به

منكران رسالت. رسول خداصلى اهلل عليه وآله به ابوذر فرمود: روز قيامت كسانى كه مقام رسالت مرا قبول نكردند، در حال  -9

هايى كه در حقّ خداوند مرتكب ى بر ما به خاطر كوتاهىگويند: واشوند و مىهاى قيامت حاضر مىكورى و كرى و در تاريكى

 شديم!

عمل. امام باقرعليه السالم فرمود: بيشترين حسرت در قيامت از كسانى است كه در كالم وبيان خود از عدالت گويندگان بى -8

 دم زدند، ولى به آن عمل نكردند.

 ند. ها دارافراد تندرو و افراطى نيز به هنگام قيامت حسرت - 2

اند، ولى به دنبال خورند كسانى هستند كه توانايى تحصيل علم را داشتهجاهالن. گروه ديگرى كه در قيامت حسرت مى -6

 اند. فراگيرى آن نرفته

 بهشت شدند، ولى خودشان به خاطر نداشتن عمل اهل دوزخند. شنوى آنان اهلعمل. كسانى كه مردم به خاطر حرفعالم بى -2

اى گرد هم بنشينند و به جاى ياد خدا خوانيم: هرگاه گروهى در جلسههاى بيهوده. در حديث مىنشينى و مجالستاهل هم - 3

 هاى بيهوده سرگرم شوند، روز قيامت اين مجلس براى آنان وسيله حسرت خواهد بود. به حرف

خدايا! از گناهانى كه سبب ندامت وپشيمانى من در «  ثُ النَّدَمَأعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِى تُورِ »خوانيم: گناهكاران. در دعا مى -3

 برم.شود به تو پناه مىروز قيامت مى

 زنند، روز قيامت گرفتار حسرتى بزرگ خواهند شد. طلبان. آنان كه براى رياست دنيا دست و پا و حرص مىرياست -11

 يَا وَيْلَتى»زنند: اند، در روز قيامت غرق در حسرتند و فرياد مىهكسانى كه در دنيا توسط دوستان نااهل دچار انحراف شد -11

دادم، و از شدت ناراحتى دو واى بر من اى كاش فالنى را براى خودم به عنوان دوست قرار نمى« لَيْتَنِى لَم اَتَّخِذْ فُالناً خَلِيالً

مرا از راه خدا دور و منحرف كرد و اى كاش )به جاى  گويد: دوست بدگيرد و مىدست خود را در دهان گذارده و به دندان مى

 كردم. دوستى با فالنى،( با رسول خدا راهى پيدا مى

خورند، كسانى هستند كه در طول عمر خود اموالى را چه بسا اندوزان. از جمله افرادى كه در قيامت بسيار حسرت مىثروت -11

اند و آن اموال به دست كسانى رسيده است كه ى از آن را نداشته و از دنيا رفتهگيراز راه نامشروع بدست آوردند، ولى مهلت بهره

 رود. اند و بدين وسيله صاحب مال به جهنّم رفته، ولى وارث نيكوكار به بهشت مىآنان در راه خدا خرج كرده

ه درمورد كسى است كه در زمان حيات خود، به جمع فرمود: آي« وَيَراهُمُ اللّهُ اَعمالَهُم حَسَراتٍ »امام صادق عليه السالم درباره آيه 

اندوزى پرداخته و به محرومان كمك نكرده است، پس از مرگ او اگر وارثان در راه خير و مسير الهى صرف كنند، اموال و ثروت

ل در دست وارث، تالش از صاحب مال ولى پاداش براى وارث است، و اگر در راه گناه صرف كنند، باز او با بجاگذاردن اين اموا

 گردد. و سبب ندامت و حسرتش مى -در گناهش نيز شريك است  -گناهكار را يارى كرده 



اعتنايى به حقوق مردم و نپرداختن زكات، هر كدام وسيله حسرت در قيامت كشى، رهاكردن بستگان، نداشتن وصيّت، بىآدم -19

 خواهد بود.

 هاى سخت در تمام مراحل نجات بده.ر و از آن حسرتهاى مخفى و آشكابارالها ما را از آن ندامت

تواند كنند كه همچون دنيا دروغ و انكار مىپردازند و خيال مىمجرمان در قيامت ابتدا به حاشا كردن و دروغ گفتن مى اعترافات

 « ءٍشَى لَكُم وَيَحسِبُونَ اَنَّهُم عَلى يَومَ يَبعَثَهُمُ اللّهُ جمِيعَاً فَيَحلِفُونَ لَه كَما يَحلِفُونَ »وسيله رهايى آنان باشد، 

خورند كه ما كار خالفى كند، پس سوگندهاى ناحقّ مىروزى كه خداوند همه مردم را زنده و در دادگاه عدل خود حاضر مى

 ايم.نكرده

زد، مردم را گول مىاو قيامت را همچون دنيا و خداوند را مانند مردم خيال كرده و همان گونه كه در دنيا با سوگند دروغ 

 خواهد در قيامت با چنين سوگندهايى خداوند را هم گول بزند.مى

ها در ابتداى كار تواند به زودى از عادت خود دست بكشد، ولى اين دروغآرى، كسى كه يك عمر با دروغ خوگرفته است، نمى

هاى خالف هم رود و عملس از ديگرى كنار مىها هم يكى پشود و پردههاى قيامت بيشتر آشنا مىكم كه با صحنهاست، كم

شوند، كند و شاهدان و شاكيان فراوان از زمين و زمان و اولياى خدا وحتّى اعضاى بدن او در دادگاه حاضر مىتجسّم پيدا مى

هيچ مطلبى را پنهان «  واَليَكتُمُونَ اللّهَ حَدِيثاً»فرمايد: بيند. در آنجاست كه قرآن مىديگر جايى براى انكار و دروغ نمى

 كنيم:هايى از آنها را در اينجا نقل مىگويند. لذا در آن روز اعترافات عجيبى دارند كه ما نمونهگذارند و هر چه هست مىنمى

د؟ از اين روز هشدار ندادن گويد: آيا پيامبران آيات مرا بر شما نخواندند و شما رادر روز قيامت همين كه خداوند به مجرمان مى -1

 دهيم.بلى، ما امروز عليه خودمان گواهى مى«  شَهِدنَا عَلى اَنفُسِنا»گويند: مى

 « فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِم»كنند. كسانى كه در دنيا راه خدا و اولياى او را رها كردند، در قيامت به گناهان خود اعتراف مى -1

وَ رَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِمَا كُنتُمْ  قَالُوا بَلى رَبِّهِم قَالَ ألَيسَ هذا بِالْحَقِ  عَلىاِذ وُقِفُوا  وَ لَو تَرى»اعتراف به انكار قيامت.  -9

پرسد: آيا اين قيامت حقّ نيست؟ دارند، خداوند از آنها مىاگر ببينى روزى كه كفّار را در پيشگاه پروردگار نگاهشان مى« تَكفُرُونَ

خاطر انكار قيامت و كفرورزيتان در دنيا، اكنون عذاب فرمايد: پس بهسوگند قيامت حقّ است. خداوند مىگويند: بلى، به خدا مى

 موعود را بچشيد.

 خداوندا! ما به گناهان خود اعتراف كرديم.« فَاعْتَرَفنَا بِذُنُوبِنا»گويند: اعتراف به گناهان. در قيامت كفار مى -8

گويند: خداوندا! شقاوت برما غلبه كرد و ما مى« ا رَبَّنا غَلَبَت عَلَينَا شِقْوَتُنا وَ كُنّا قَوماً ضالِّينَ قَالُو»اعتراف به شقاوت خود.  - 2

 گروهى گمراه بوديم.

آمدن واى بر ما! به درستى كه ما از پيش «  يَا وَيلَنا قَد كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِن هذا بَل كُنّا ظالِمِينَ»اعتراف به ظلم و غفلت خود.  -6

 اين روز در غفلت بوديم، بلكه نسبت به خود وجامعه ستم كرديم.

هر چه اقرار و اعتراف به گناه در دنيا وسيله عفو و بخشش خداوند است، در آخرت اين اعترافات جز حسرت و شرمندگى هيچ 

 گونه اثرى ندارد.

 اعتراف تنها در دنيا مؤثّر است

داشتيم، ولى در اينجا نيز به مناسبت بحث اعترافات قيامت، به چند حديث درباره « توبه»گرچه در اوائل كتاب بحثى پيرامون 

 كنيم:اى مىاعتراف به گناه در دنيا اشاره

اعتراف «  شَافِعُ المُذْنِبِ اِقرَارُهُ»فرمايد: عليه السالم مىدر دنيا اقرار به گناه، وسيله عفو و بخشش الهى است، چنانكه حضرت على

 سيله شفاعت و مورد عفو قرار گرفتن اوست.گناهكار، و
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هر كس به درگاه الهى به گناه و خالف خود «  مَن اِعْتَرَفَ بِالجَرِيرَةِ استَحَقّ المَغفِرَة»فرمايد: در حديث ديگرى آن حضرت مى

 اعتراف نمايد، سزاوار عفو و بخشش خداوند است.

جبهه سرپيچى كردند و در جنگ تبوك شركت نكردند، همين كه آياتى از گروهى كه به خاطر عالقه به مال و دنيا، از رفتن به 

طلب شنيدند، از كار خود پشيمان گرديده و از رسول خدا و مسلمانان شرمنده شدند. آنها به قرآن را در مذمّت دنياپرستانِ رفاه

ود را به ستون مسجد بستند. همين كه عنوان توبه، دست از كار و تالش و زندگى خود برداشته و وارد مسجد پيامبر شدند و خ

رسول خداصلى اهلل عليه وآله از جنگ برگشتند و از ماجرا آگاه شدند، فرمودند: آنها به ستون بسته باشند تا خداوند درباره آنان 

 حكم كند.

 « سَيِّئاً عَسَى اللّهُ أن يَتُوبَ عَلَيهِم وآخَرُونَ اعتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عَماَلً صَالِحاً وَ آخَرَ »پس از مدّتى آيه نازل شد: 

اند، اكنون كه از رفتار ناپسند اين افراد به خاطر اعتراف به گناه خود و اعمال خوبى كه در كنار كارهاى خالفشان انجام داده 

ز نزول آيه، پيامبرصلى اهلل خود پشيمان هستند، اميد است خداوند توبه آنان را بپذيرد. زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. پس ا

 عليه وآله دستور دادند آنان را از ستون مسجد آزاد كنند. 

مناجات  آرى، اعتراف به گناه نزد خداوند در دنيا، بهترين وسيله براى پذيرش توبه و دريافت عفو الهى است. چنانكه در دعا و

تنها وسيله دريافت لطف و عفو تو را اقرار و اعتراف به  خوانيم: خدايا! اگر مرگ من نزديك شده و كار خوبى هم ندارم،مى

 دهم. و امام سجاد عليه السالم در صحيفه سجاديّه دعايى دارد به نام دعاى اعتراف به گناهان.گناهان خود قرار مى

 رحمت خدا در قيامت

هنگامى كه «  رَحمَتَهُ حَتّى يَطمَعَ اِبلِيسَ فِى رَحمَتِهِ كَ وَ تَعالىاِذا كَانَ يَومُ القِيامَةِ نَشَرَ اللّهُ تَبارَ»عليه السالم فرمودند: امام صادق

دهد كه حتّى ابليس در اينكه مورد لطف قرار رسد، خداوند به قدرى رحمت خودش را به روى مردم گسترش مىقيامت فرا مى

 افتد.گيرد به طمع مى

 كند.خداوند گناهان آنان را به كار نيك و حسنه تبديل مى«  سَيِّئاتِهِم حَسَناتٍ فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ »خوانيم: در سوره فرقان مى

شود و از ناراحتى به لرزه خوانيم: روز قيامت گناهان مؤمن بر او عرضه مىدر روايات متعدّدى كه در تفسير اين آيه آمده چنين مى

حسن خلق و در خط رهبرى معصوم و اولياى خدا بوده، مورد لطف خاطر آنكه او اهل ايمان، حيا، صدق، اخالص، افتد، ولى بهمى

 شود. گيرد و به فرمان خداوند گناهان او به عبادت تبديل مىمخصوص قرار مى

فرمايد: روايات بسيار زيادى از شيعه و سنّى درباره تبديل گناه به كار خير در قيامت وارد شده قدس سره مىعالّمه طباطبائى

 است. 

گويد: خدايا! گمان نداشتم مرا بسوزانى! برند، مىخوانيم: روز قيامت همين كه گناهكار را به دوزخ مىروايات نيز مى در بعضى

 شود. فرمايد: او را مورد عفو خود قرار دادم، او را به بهشت ببريد و همان حسنِ ظنّ به خدا، وسيله نجاتش مىخداوند مى

 ميزان در قيامت

 خورد، مسأله ميزان است.يامت كه در قرآن و روايات زياد به چشم مىيكى از مسائل مهم ق

پيامبران با كتاب و ميزان «  وَ اَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ المِيزَانَ»فرمايد: ميزان، به معناى وسيله وزن و سنجش است. قرآن مى

 رّ را براى مردم آوردند.آمدند، يعنى انبيا قانون و مالك حقّ و باطل و معيارهاى سنجش خير و ش

مانند « ميزان»بينيم، زيرا كلمه ميزان و وسيله سنجش اعمال در قيامت، الزم نيست مانند ميزان و ترازوهايى باشد كه در دنيا مى

ها در يك نقطه با هم شريكند و آن نور و از بين بردن تاريكى است و كلمه است، يعنى همان گونه كه همه چراغ« چراغ»كلمه 



آيد و هاى گذشته به ذهن نمىشود، ولى اكنون با لفظ چراغ، ديگر چراغهاى قديم و جديد و آينده مىراغ شامل تمام انواع چراغچ

 شكل ونوع آن فرق نموده است، در قيامت نيز ميزان چنين خواهد بود و شكل و نوع و وسيله سنجش آن فرق خواهد كرد.

اى از آن را به اند و ما گوشهوجه به آيات وروايات، مطالبى را در مورد ميزان بيان كردهمرحوم مجلسى  وعالّمه طباطبائى  با ت

 كنيم:اختصار در چهار عنوان مختلف، ذكرمى

 هاى قيامتميزان -1

اى كه باشد. چنانكه وسيله سنجش پارچه، متر و همان گونه كه بيان كرديم ميزان، در حقيقت وسيله سنجش است، با هر وسيله

يله سنجش ديوار عمودى، شاغول و وسيله سنجش خط، خطكش و وسيله سنجش راه، كيلومتر و وسيله سنجش هوا و دما، وس

زيرا اساس آن روز، بر حقّ «  وَ الْوَزنُ يَومَئِدٍ الحَقُّ»هواسنج و دماسنج است، در قيامت نيز وسيله سنجش عمل انسان، حقّ است، 

 « ذلِكَ اليَومُ الحَقُّ» و حقانيّت است، حال در هر چه باشد.

اند و خوانيم: ميزان اعمال ما، پيامبران و امامان معصومند، زيرا آن بزرگواران به مقام واالى انسانيّت رسيدهدر روايات متعدّد مى

 ا عمل آن اند و كارهايشان الگو است ، لذا اعمال مردم را بحقّ عمل را از نظر اخالص و نوع و روش و استمرار آن انجام داده

 كنند. بزرگواران مقايسه مى

سالم بر تو اى كسى كه وسيله سنجش «  السَّالمُ عَلَيكَ يَا مِيزَانَ االَعمَالِ»خوانيم: در زيارتنامه حضرت على عليه السالم مى

 اعمال ما در روز قيامت هستى.

 تعدّد ميزان -2

شود، مثالً نمازها را با نماز كامل و روزه و حجّ و خودش سنجيده مىدر قيامت چون هر يك از اعمال ما، با نمونه كاملى از نوع 

ها متعدّد است. لذا قرآن نيز به جاى سنجند، بنابراين ميزانجهاد و گفتار وسخنان ما را با روزه و حج و جهاد و گفتار كامل مى

 « سطَ لِيَومِ القِيامَةِ وَ نَضَعُ المَوازِينَ القِ»را بكار برده است. « موازين»، كلمه «ميزان»كلمه 

 ميزان براى همه نيست -3

حقيقت است و يا با طبق روايات، ميزان براى افراد مؤمن است، امّا مشركان و كسانى كه اعمالشان همچون كف روى آب بى

فَحَبِطَتْ »ود. اند، براى آنان وزن و ميزانى نخواهد باند تمام كارهاى خوبشان را تباه كردهيك سرى گناهانى كه مرتكب شده

 « اَعْمالُهُم فاَلنُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيامَةِ وَزنَاً

كننده نيز وزن و ميزانى در قيامت نخواهد بود، زيرا وضع آنان به قدرى رسوا عليه السالم فرمود: براى رهبران گمراهحضرت على

 باشد كه نيازى به حساب و كتاب و سنجش ندارند. مى

شود و گردد و نامه عملشان نيز در قيامت گشوده نمىفرمايد: براى مشركان ترازوى عدل نصب نمىالم مىامام سجاد عليه الس

 مسأله سنجش و حساب و كتاب، تنها مخصوص مسلمانان است. 

 

 عوامل سنگينى ميزان -4

خوانيم كه رسول خداصلى كند، ولى در حديث مىتمام كارهاى خير، ميزان عمل را سنگين و تمام كارهاى شرّ آن را سبك مى

 اهلل عليه وآله فرمود: اخالق نيكو در سنگينى عمل صالح از هر خير ديگر مفيدتر است. 

 است. آمده، بيش از چهل بار در قرآن «صراط»صراط كلمه 

د چون در روز قيامت، صراط، تجسّم يافته همان صراط و خطوط فكرى عقيدتى و عملى هر انسان است كه در دنيا براى خو
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يعنى تنها راهى كه در دنيا مطلوب و راه « صراط مستقيم»باشد، بدين جهت كمى درباره پذيرد و يگانه عامل شخصيّت او مىمى

 رويم.كنيم و آنگاه به سراغ صراط در قيامت مىرسيدن به كمال است، گفتگو مى

«  صِراطٍ مُستَقِيمٍ اِنَّ رَبِّى عَلى»صدّيقين  و راه خدا،  راه مستقيم، يعنى راه راست، راه حقّ و عدل، راه انبيا و شهدا و صالحان و

 « .صِراطٍ مُستَقِيمٍ اِنَّكَ عَلى»راه محمّد صلى اهلل عليه وآله 

 راه مستقيم، بيش از يكى نيست، ولى راههاى انحرافى زياد است.

 راه مستقيم، راهى است كه نه افراط دارد، نه تفريط.

 داند.مسائل عملى را ارزشمند مى دهد و نه تنهانه به مسائل فكرى تنها بها مى راه مستقيم، راهى است كه

راه مستقيم، راهى است كه فرد وجامعه را در كنار هم قرارداده وهمچنين جسم و جان، فكر و عمل، قيام و توكّل، عقل و احساس 

 دهد.را در كنار هم قرار مى

 و هم به مسائل اُخروى. راه مستقيم، هم به مسائل دنيوى توجّه دارد

به مردم بگو: خداوند مرا به راه «  صِراطٍ مُستَقِيمٍ دِينَاً قِيَماً هَدانِى رَبِّى اِلى»فرمايد: راه مستقيم، همان دين خداست. قرآن مى

 مستقيم كه آن مكتب و دينى است كه بر اساس فطرت و عقل پابرجاست، هدايت فرمود.

 « و أنِ اعبُدُونِى هَذا صِراطٌ مُستَقِيمٌ»ت و بندگى خداوند است. راه مستقيم، همان راه عبوديّ

و شكّى نيست كه تمسّك «  صِراطٍ مُستَقِيمٍ وَمَن يَعتَصِم بِاللّهِ فَقَد هُدِىَ اِلى»راه مستقيم، همان تمسّك و پيوند با خداوند است. 

وَ اللّهِ نَحنُ الصِّراطُ »نانكه امام صادق عليه السالم فرمود: به خداوند، همان پذيرفتن قانون خدا و اطاعت از اولياى اوست، چ

 به خدا سوگند تنها ما راه مستقيم هستيم و بس.«  المُستَقِيمُ

بنابراين، در ميان صدها و هزاران خطوط انحرافى، بودن در راه مستقيم به قدرى اهميّت دارد كه واجب است هر مسلمانى الاقل 

« اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ»ار گرفتن خود و ديگران در آن راه، مصرّانه از خداوند استمداد كرده و بگويد: روزى ده مرتبه براى قر

 خداوندا! ما را به راه مستقيم هدايت فرما.

 صراط در قيامت

مردم بايد از آن عبور  تر است.  و همهتر و از شمشير برّندهكه از مو باريك« صراط»در قيامت روى جهنّم پلى است به نام 

هيچ «  رَبِّكَ حَتْماً مَقِضيّاً ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً  وَاِن مِنكُم اِالّ وارِدُهَا كانَ عَلى»نمايند، وبه قول قرآن: 

دهيم و ظالمان را در حالى افراد باتقوا را نجات مىشود، اين امرى است حتمى، ولى يك از شما نيست مگر آنكه وارد دوزخ مى

 كنيم.اند در آن رها مىكه از ضعف و ذلّت به زانو درآمده

به فرموده روايات، عبور از صراط براى مؤمنان همچون برق است و براى گروه ديگرى همچون باد وبراى بعضى مانند اسب 

 كنند. داشته باشند، با سرعت بيشترى عبور مى باشد وخالصه هر كدام ايمان و عمل صالح بيشترىمى

شود، چنانكه براى حضرت ابراهيم آتش صلى اهلل عليه وآله فرمود: هنگام عبور مؤمنان، آتش دوزخ سرد وسالم مىپيامبر اكرم

 سرد شد. 

اى با بهشت، جايگاه قايسهشود در مهاى عذاب آنان، سبب مىالبتّه عبور مؤمنان از جهنّم و ديدن جهنّميان و جايگاه و صحنه

 اند.ها را تحمّل كردند، سرانجام به كجا رسيدهبهشتى خود را بهتر بشناسند و اگر چند روزى در دنيا براى خدا يك سرى سختى

دهد هاى آن آشنا و مشرف قرار مىبرد مگر آنكه او را به جهنّم و عذابخوانيم: خداوند هيچ كس را به بهشت نمىدر حديث مى

برد مگر ها و فضل خدا را نسبت به خودش بداند و نشاط و شادى او بيشتر شود و همچنين احدى را به دوزخ نمىقدر نعمت تا



 هاى بهشت را به او نشان دهد تا بيشتر بسوزد و حسرت بخورد. آنكه نعمت

 گذرد؟در صراط چه مى

هاى آتش پيرامون آن و باريكى رابى كه انسان دارد و صحنهخوانيم: روى اين پل با آن همه دلهره و اضطدر روايات متعدّد مى

گذرند، ديگران آسا از آن مواقف مىساز ابدى، در چند مرحله توقفگاه است كه غير از اولياى خدا كه برقراه و لحظه سرنوشت

 بايد پاسخگو باشند. 

 فرمايد: مراد جوابگويى به خداوند در آن عبورگاه است. مى«  اِنّ رَبِّكَ لَبِالْمِرصادِ»امام صادق عليه السالم در تفسير آيه 

كنند، در آنجا نيز افرادى استوارند كه در انتخاب رهبر، در آن عبورگاه، از نماز، بستگان، فاميل، حقوق مردم وامانت سؤال مى

 اند. دهاند كه منتخب خدا و رسول او بودنبال هر شخصى در دنيا نرفته و تنها از رهبرانى پيروى كرده

براى ورود و عبور از هر چيزى، اجازه «  بن ابيطالبءٍ جَوازٌ وَ جَوازُ الصِّراطِ حُبُّ عَلىلِكُلِّ شَى»پيامبرصلى اهلل عليه وآله فرمود: 

 الزم است و جواز عبور از صراط در قيامت، عالقه و اطاعت از اميرالمؤمنين عليه السالم است.

پيروى و محبّت «  اَنتَ قَسِيمُ الجَنَّةِ وَ النّارِ »آله در موارد مختلفى به حضرت على عليه السالم فرمود: صلى اهلل عليه وپيامبر اكرم

الحديد و عدّه ديگرى تو سبب بهشت رفتن و انكار و مخالفت با تو رمز دوزخ است. مرحوم عالّمه امينى از احمد حنبل و ابن ابى

بور از صراط يا سقوط در دوزخ، وابستگى به حضرت على عليه السالم دارد.  يعنى سنّت نقل كرده كه مسأله عاز علماى اهل

 معيار و جواز عبور يا سقوط با پيروى و مودّت آن حضرت يا انكار و بغض آن بزرگوار است.

و راهى هستم كه ميان بهشت و من آن صراط «  أنَا الصِّراطُ المَمدُودُ بَينَ الجَنَّةِ وَالنّارِ »همچنين حضرت على عليه السالم فرمود: 

 دوزخ كشيده شده است.

فَواسَوأتاهُ غَداً مِنَ »خوانيم: ها دارند. در دعا مىشوند و به درگاه خدا نالهاولياى خدا در مناجات خود عبور از صراط را يادآور مى

اى خداى من! افسوس از «  أفَمَعَ المُخِفِّينَ اَجُوزُ أم مَعَ المُثقِلِينَ اَحَطُّ الوُقُوفِ بَينَ يَدَيكَ اِذا قِيلَ لِلمُخِفِّينَ جُوزُوا و لِلمُثقِلِينَ حُطُّوا

شود: از صراط عبور كنيد، ولى به بار و باتقوا گفته مىفردا كه در پيشگاه تو بايد جوابگو باشم، روزى كه به مردان سبك

م كه من در چه حالى خواهم بود، آيا عبور خواهم كرد يا دانشود: سقوط كنيد، در اين حال نمىبار خطاب مىگناهكاران سنگين

 سقوط؟

 شدن است.شفاعت، به معناى در كنار چيزى يا شخصى قرار گرفتن و جفت 

شود يكى دو نمره اضافه به او بدهد تا او هم قبول شود، در اينجا آورد و معلّم حاضر مىمثالً شاگردى در مدرسه نمره كم مى

هاى ديگر با او تابيده و محكم شده و دهند. يا مثالً نخ باريك توانى ندارد، نخ، شاگرد ضعيف را نجات مىها در كنار همنمره

 باشد.شود و يا مراجعه به پزشك و مصرف دارو، عامل بهبودى بيمار مىگيرى مىسبب بهره

 رهم آمدن است.ها و پزشك و دارو يك نوع شفاعت و در كناها و نخشدن نمرههاى باال جمعدر مثال

ها رساند. سيم برق هم برق را به المپها مىها و ميوهكند و مواد غذايى را از ريشه گرفته و به شاخهتنه درخت هم شفاعت مى

رساند، اين بود اى به مرحله باالترى مىرساند. وخالصه در عالم هستى هر يك از نور و حرارت و آب و زمين، دانه را از مرحلهمى

 هايى از معناى شفاعت در طبيعت.نمونه

اند، هاى تكامل معنوى رسيدهامّا معناى شفاعت در آخرت آن است كه اولياى خدا، اعمّ از انبيا و امامان و علما و شهدا كه به قلّه

البتّه شكّى دهند، دست ضعيفانى )كه انحراف فكرى ندارند، ولى لغزشهاى عملى دارند( را گرفته و آنان را از قهر خدا نجات مى

 نيست كه مقام شفاعت واجازه آن تنها به دست خداست.

ها و شبهات و پاسخ به كنيم، پرتوى از سيماى شفاعت كه در كتب مختلف مطرح شده است را در قالب پرسشدر اينجا سعى مى



066

 آنها بيان نماييم:

 

 پاسخ به شبهات

تمى است؟ و آيا قرآن و روايات با صراحت از آن نامى به ميان : آيا مسأله شفاعت اولياى خدا در قيامت، قطعى و ح 1سؤال 

 اند؟آورده

اند.  در قرآن بيش از بيست هاى مهم اعتقادى شيعه و سنّى مسأله شفاعت را طبق روايات متعدد بيان كردهپاسخ: بله، تمام كتاب

اين باره نقل فرموده است. فخررازى در  حديث در 36مرتبه از مسأله شفاعت سخن به ميان آمده و مرحوم مجلسى در بحار، 

اند: مقام محمودى را كه خداوند در اين آيه به گويد: همه مفسّران گفتهمى«  أن يَبعَثَكَ رَبُّكَ مَقامَاً مَحمُوداً عَسى»تفسير آيه 

 پيامبرش وعده داده، همان مقام شفاعت اوست. 

 ا و اولياى خدا جاى هيچ گونه ترديد و اختالفى نيست.بنابراين از نظر قرآن و روايات، در اصل شفاعت انبي

 : آيا شفاعت كردن تنها مخصوص پيامبر است؟ 1سؤال 

عليهم اند، تا چه رسد به امامان معصومپاسخ: نه، زيرا در روايات )شيعه و سنّى( شفاعت را براى علما و شهدا و صالحان بيان كرده

 السالم.

 شود؟: از چه كسانى شفاعت مى 9سؤال 

پاسخ: كسانى كه داراى بينش و عقائد فكرى و رهبرى صحيح باشند و تنها در عمل دچار لغزشهايى شده باشند، مشمول شفاعت 

شوند مند مىتنها كسانى از شفاعت بهره«  اليَملِكُونُ الشَّفاعَةَ االّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحمنِ عَهداً »فرمايد: شوند. قرآن مىشافعان مى

 ميان خود و خدايشان پيمانى داشته باشند و خدا و اولياى او و راه آنان را قلباً پذيرفته باشند.كه 

توانند از آنان بهره گيرند و آرى، كسانى كه در اين دنيا از اولياى خدا و علماى ربّانى پيروى كرده باشند، در آن روز هم مى

 اعت را در دنيا كاشت تا در آخرت برداشت كرد.مشمول شفاعت آن بزرگواران باشند، يعنى بايد بذر شف

دعوت و نداى « اِستَجِيبُوا االَنبياءَ وَ سَلِّمُوا بِاَمرِهِم وَ اعْمَلوا بِطاعَتِهِم تَدخُلُوا فِى شَفاعَتِهِم»فرمايد: اميرالمؤمنين عليه السالم مى

باشيد وعمل شما طبق دستور وفرمان آنان باشد تا در هاى آن بزرگواران تسليم پيامبران گرامى را بپذيريد و نسبت به فرمان

 شفاعت آنان وارد شويد.

البتّه رواياتى نسبت به كوتاهى در بعضى از اعمال مهم، نظير كوتاهى و سبك شمردن نماز آمده است كه شفاعت اولياى خدا 

 شود.شامل حال آنان نمى

 دهد تا نيازى به شفاعت ديگران نباشد؟ار نمى: چرا خداوند مستقيماً گناهكاران را مورد عفو قر 8سؤال 

پاسخ: اوّالً: شايد دليل آن كوبيدن روح تكبّر انسان و امربه تواضع در برابر بندگان صالح خدا باشد، همان گونه كه به شيطان امر 

 شد در برابر آدم سجده كند.

رسول خدا براى شما استغفار و دعا كند، آنان سرهاى خود  شد بياييد تافرمايد: همين كه به آنان گفته مىقرآن در باره گروهى مى

 كردند. اعتنايى مىرا به طرف ديگر برگردانده و با تكبّر مخصوصى بى

ثانياً: مقام شفاعت از پاداشهايى است كه خداوند به خاطر عبادت و بندگى اولياى خدا به آنان داده است، نه اينكه كمبودى در عفو 

 شود.فاعت و واسطه شدن مردان خدا جبران مىخداوند است كه با ش

ثالثاً: انسان همين كه ديد اولياى خدا مانند انبيا، امامان، شهدا، علما، صالحان و يا قرآن و... در قيامت اهل شفاعت هستند، سعى 



 كند در دنيا خود را به آنان نزديك و از پرتو رهنمودهاى آنان استفاده كند.مى

رسند، الاقل خود را آورد كه اگر به مقام نبوّت و امامت نمىاى در افراد به وجود مىدن مقام شفاعت جاذبهاز همه گذشته، عطاكر

 به مقام شهدا و صالحان و علما برسانند.

ا وَ أنْ لَيسَ لِالِنسَانِ اِالّ مَ »فرمايد: : آيا مشمول شفاعت شدن، پاداش و مزد بدون كار و زحمت نيست؟ اگر قرآن مى 2سؤال 

پس مزدها بايد بر اساس كار و تالش باشد و شفاعت كردن از گناهكارى كه بايد به جهنّم برود، مزد دادن بدون كار «  سَعى

 است و با آيه منافات دارد؟

 اى را ذخيره و اعتبارىاند سرمايهشود كه با ايمان و عمل صالح خود توانستهپاسخ: روز قيامت شفاعت تنها شامل حال كسانى مى

را كسب نمايند. همان گونه كه در دنيا اگر كسى خوش حساب باشد و مبلغى پول نقد به بازار ببرد، به واسطه اعتبارى كه دارد، 

دهند، كه در واقع آن نسيه و اعتبار، شعاع همان سابقه و نقدينگى اوست. در آخرت هم مدّت و مبلغى را هم نسيه به او مى

 داده اوست.پرتوى از همان اعمال انجامبردن از شفاعت، در حقيقت بهره

ها و اعمال صالحى داشته باشند تا مشمول شفاعت اولياى خدا بشوند و اين مزد بدون كار بنابراين در شفاعت بايد افراد حركت

ن كه پاى كنند كه خود را به دامنه كوه رسانده باشند، نه آنانيست. همان گونه كه در كوهنوردى افراد قوى به كسانى كمك مى

 اند.كوه لميده و هيچ حركتى نداشته

خواهد گناهكاران را عذاب كند، ولى اولياى خدا واسطه : آيا رحم و لطف شفيعان بيش از خداوند است كه خداوند مى 6سؤال 

 گذارند؟!شده و نمى

اوند آن مقام يا اجازه شفاعت را به كنند، و اگر خدها هم با مقام و دستورى كه از طرف خدا دارند شفاعت مىپاسخ: خير، واسطه

گرى آن بزرگواران نيز در حقيقت شعاعى از آنها مرحمت نفرموده بود، احدى حق شفاعت كردن نداشت. بنابراين شفاعت و واسطه

داشته باشد، مگر كيست كه در حضور خدا حق شفاعت «  يَشفَعُ عِندَهُ اِالّ بِاِذنِه مَن ذَا الّذى»فرمايد: لطف خداوند است، قرآن مى

 به اذن او.

 گرى چرا؟واسطه : اگر قانون كيفر الهى طبق عدل است، شفاعت و 2سؤال 

پاسخ: اوّالً: هم قانون به كيفر رسيدن گناهكاران حقّ است، هم دادن مقام عالى شفاعت به اولياى خدا، امّا يكى از آنها بر ديگرى 

 اولويّت داده شده است.

تواند مظهر يكى از صفات الهى باشد. گاهى به اى مىنتقم نيست، غفور و رحيم هم هست، بنابراين هر صحنهثانياً: خداوند تنها م

بخشد، زيرا بخشش هم حق خدا دهد و گاهى به واسطه شفاعت ديگران او را مىعنوان اظهار عدل و انتقام، گناهكار را كيفر مى

 و از صفات اوست.

 كند؟به آن، گناهكاران را جرى و جسور نمى: آيا وعده شفاعت و اميد  3سؤال 

پاسخ: اوّالً: اگر وعده شفاعت و پذيرش آن براى هركس و با هر انگيزه و عملى قطعى بود، شايد عامل جرأت انسان بر گناه 

شود مل مىشود يا نه، يا فالن گناه را هم شاشد، امّا ايمان به شفاعت در صورتى كه براى انسان معلوم نيست مشمول آن مىمى

 شود.ها كيفر و شكنجه، ديگر سبب جرأت بر گناه نمىها و قهر الهى است يا بعد از مدّتيا نه، و يا اين شفاعت قبل از عقوبت

دهد، دهد، اين وعده مشتركين در آن بانك را دلگرم و نور اميد مىها اعالم كند كه به تعدادى جايزه مىمثالً اگر يكى از بانك

دهد و هرگز به اميد جوائز احتمالى بانك خريد د با تكيه به پولى كه از جايزه بدست خواهد آمد را به انسان نمىولى جرأت خري

 كند، زيرا نه برنده جايزه معلوم است و نه مبلغ و تاريخ پرداخت آن.نمى

تاباند، پس بايد توبه هم انسان را ار مىشود؟ زيرا توبه هم نور اميد در دل گنهكثانياً: مگر توبه و قبول آن سبب جرأت بر گناه مى
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 پذيرد؟جرى كند؟ ولى چنين نيست، زيرا معلوم نيست خداوند توبه از كدام گناه و از كدام شخص و در كدام شرايطى را مى

 به عالوه شرايط شفاعت چنانكه گذشت باعث رشد افراد است، نه جرأت بر گناه آنان.

 فى شده است؟: چرا در بعضى آيات شفاعت ن 3سؤال 

خوانيم: بترسيد از روزى كه شفاعتى پذيرفته نيست.  اين خطاب قرآن به يهوديان خودخواهى است پاسخ: در دو جاى قرآن مى

شوند و حتّى اگر عذابى باشد، تنها براى چند روزى كردند هرگز به قهر خدا دچار نمىكه طبق يك عقيده موهوم خود، خيال مى

 برترين نژاد و نور چشم نظام آفرينش است و در قيامت نيز مشمول لطف و شفاعت خداوند خواهند بود.است وگرنه نژاد يهود، 

 پرستند، شفاعت كننده آنهاست.پرستانى است كه عقيده داشتند كه اين سنگ و چوبى كه مىهمچنين پاسخ به بت

فرمايد: در آن روز هر كسى سروكارش تنها با مىبنابراين خداوند براى سركوب اين خرافات و كوبيدن روح خودخواهى يهوديان 

 باشد و جاى عوض و رشوه و شفاعت نيست.عمل خودش مى

 عقل و شعور كجا؟اند كجا و شفاعت سنگ و چوب بىآرى، شفاعت مردان خدا كه به خاطر بندگى حق به مقام محمود رسيده

 شفاعت يهوديان خودخواه نژادپرست كجا؟شفاعت گناهكارانى كه اقرار به گناه و تقصير خود دارند كجا و 

كننده و شفاعت شونده را هم درنظر هاى شفاعتخوانيم كه شفاعتى نيست، بايد مورد و زمينه و ويژگىپس اگر در آياتى مى

 بگيريم.

 : چه افرادى از شفاعت محرومند؟ 11سؤال 

)در همان حال كه در بهشت هستند( با اهل جهنّم  پاسخ: قرآن در اين باره يك صحنه بسيار جالبى را از گفتگوى اهل بهشت

 فرمايد:ترسيم نموده و مى

ما »پرسند: كنند. آنان مىبهشتيان در بهشت با مجرمانى كه در دوزخند سؤال و جواب مى« فِى جَنّاتٍ يَتَسائَلونَ عَنِ المُجرِمينَ»

 دهند:ميان پاسخ مىچه كارى شما را به سوى جهنّم كشانيد؟ و جهنّ« سَلَكَكُم فِى سَقَر

 بند نماز نبوديم و در حقّ خدا كوتاهى كرديم.ما پاى« نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ لَم»

ما حقّ محرومان جامعه را ناديده گرفته و آنان را اطعام نكرديم وطبق حديثى كه ذيل آيه آمده: يعنى « نَكُ نُطعِمُ المِسكِينَ وَ لَم»

 داديم.ما خمس و زكات نمى

 ما همراه ديگران غرق در لهو و لعب بوديم.« نّا نَخُوضُ مَعَ الخائِضِينَوَ كُ»

 برنامه ما انكار روز قيامت بود تا آنكه آن روز فرا رسيد.« اَتانَا اليَقِين وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَومِ الدِّينِ حَتّى

 يعان شامل حال آنها نشده و فائده به حالشان ندارد.هاى شفبه خاطر اين اعمال، شفاعت«  فَما تَنفَعُهُم شَفاعَةُ الشّافِعِين

 در واقع سبب محروم ماندن از شفاعت چهار چيز است:

 اعتنايى به نماز و حق خدا.الف: بى

 توجّهى به طبقه محروم جامعه.ب: بى

 ج: سرگرم باطل شدن.

 د: لجاجت و نپذيرفتن معاد، با وجود صدها دليل.

 شوند؟اى او محدود است كه گروهى حتّى مشمول شفاعت هم نمى: مگر لطف خدا و اولي 11سؤال 

گيرى از الطاف خدا تنها مربوط به لطف او نيست، بلكه بستگى به ظرفيّت، استعداد و لياقت ما نيز دارد، به چند مثال پاسخ: بهره

 توجه فرماييد:



 ه آن را منعكس كند و اين گناه نور نيست.تواند مثل آئيننور خورشيد، كمبودى ندارد و خاك به خاطر تيرگى خودش نمى

رود و اين گناه دريا نيست، بلكه بسته بودن واستعداد نداشتن توپ او اى از آن در توپ در بسته نمىآب دريا زياد است، ولى قطره

 را محروم كرده است.

گوش و فكر باشد بسته نگاه داشت،  انسانى كه به خاطر گناهان زياد، روح خود را تيره و درهاى ورودى روحش كه همان چشم و

آنان گويا كر و « صُمٌّ بُكمٌ عُمىٌ»فرمايد: ماند. قرآن به افرادى كه در كفر و گناه خود لجوج هستند، مىاز فضل خدا محروم مى

 گنگ و كورند.

، چنانكه خداوند به پيامبرش اى را زنده كند، ضعف او نيست، زيرا مرده قابليّت خود را از دست داده استاگر پزشكى نتواند مرده

تو قادر نيستى مرده دالن را هدايت و نداى حق را به گوش دل آنان برسانى. در جاى ديگر «  اِنَّكَ التَسمَعُ المَوتى»فرمايد: مى

 ده دل باشند.تواند اثر كند كه زنهاى تبليغى و ارشادى تو تنها در افرادى مىبرنامه«  لِيُنذِرَ مَن كانَ حَيّاً»فرمايد: مى

 بنابراين عالوه بر لطف الهى، ظرفيّت و استعداد خود انسان نيز در دريافت شفاعت مهم است.

 چند نكته

 شود:از روايات اسالمى چند مطلب استفاده مى

ن صلى اهلل عليه وآله سپس انبيا و امامادرجات شفاعت كنندگان يكسان نيست، بلكه باالترين مقام براى پيامبر اسالم -1

باشد و مقدار و حدود شفاعت كردن بستگى به مقام عليهم السالم، آنگاه علماى ربّانى و شهدا و ديگران مىمعصوم

 كنندگان دارد.شفاعت

رسيم كه آغاز و افتتاح شفاعت در قيامت، ابتدا به دست حضرت محمّدصلى اهلل بندى ميان روايات به اين نتيجه مىدر جمع -1

 ديگران است. عليه وآله و آنگاه 

 كنيم... .كنيم، واللّه ما شفاعت مىپيشوايان معصوم ما در مواردى چندين بار با سوگند فرمودند: واللّه ما شفاعت مى -9

ها عذاب و معناى شفاعت آن نيست كه گناهكار حتماً قبل از هر گونه عقوبت مورد لطف قرارگيرد، بلكه گاهى بعد از مدّت -8

خوانيم: هنگامى كه كفّار و مشركين در كنار خداپرستان گناهكار در دوزخ گيرد، چنانكه در روايتى مىر مىشكنجه مورد عفو قرا

گويند: آن ايمان شما به خدا دردى دوا نكرد و عاقبت شما هم مثل ما در دوزخ قرار زدن كرده و مىقرار گرفتند، شروع به نيش

 داپرستان گناهكار را مورد شفاعت قرار دهند. كند تا آن خگرفتيد! خداوند به مالئكه امر مى

خوانيم: يكى از شفاعت البالغه مىهاى بزرگوار نيست، بلكه همان گونه كه در نهجشفاعت كردن تنها مخصوص انسان - 2

اَنَّه مَن شَفَعَ لَهُ القُرآنَ يَومَ وَاعلَمُوا اَنَّهُ شافِعٌ وَ مُشَفَّع... وَ»فرمايد: كنندگان در روز قيامت قرآن است، حضرت على عليه السالم مى

اى است كه شفاعتش روز قيامت )درباره كسانى كه آن را ياد گرفته و ياد داده و كنندهبدانيد كه قرآن شفاعت«  القِيامَةِ شُفِّعَ فِيه

 اند( پذيرفته است.تالوت كرده و به آن عمل نموده

اند، ولى طبق روايات بسيارى كه در كتاب اصول كافى و دست به توجيه زده گرچه بعضى مسأله شفاعت قرآن را نوع ديگرى معنا

وارد شده،  قرآن همانند ساير اعمال خير، تجسّم يافته و در قيافه يك جوانى بسيار زيبا ظاهر شده و در برابر اهل قيامت عبور 

فراد آنان است، ولى از جلوى همه آنها گذشته و در كنند او يكى از اكند به طورى كه همه فرشتگان و انبيا و مؤمنان خيال مىمى

گويد: خدايا! فالنى در راه من زجرها كشيد و از من كند و مىگيرد و آنگاه از هواداران خود شفاعت مىمقامى واال قرار مى

 مند فرما.ها بهرهمواظبت نمود، امروز او را از بهترين نعمت

از قهر خداوند نيست، بلكه طبق روايات، شفاعت براى زياد شدن و ارتقاى مقام و جالب اينكه شفاعت قرآن تنها براى نجات 

 درجه نيز هست. 
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 ها واستمدادها در قيامتناله

 « يَومَاً يَجعَلُ الوِلدانَ شَيبَاً»شوند.ها پير مىها به خاطر سختىروزى كه بچه

 « بَيعٌ فِيهِ و الخُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ يَومٌ ال»اى در كار نيست. روزى كه هيچ معامله و واسطه و رابطه

 « االَخِالّءُيَومَئِذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ اِالَّ المُتَّقِينَ»شوند. روزى كه جز مؤمنان با تقوا، دوستان هم هر كدام براى ديگرى دشمن مى

هُم ما فِى االَرضِ جَمِيعاً وَمِثلَهُ مَعَهُ الَفْتَدَوا لَواَنَّ لَ»روزى كه مجرم حاضر است همه چيز و همه كس فدا شود تا او نجات يابد. 

 « بِه

باشد. ترين افراد همچون برادر، مادر، پدر، فرزند و همسرش فرار و تنها به فكر نجات خودش مىروزى كه انسان حتّى از نزديك

 « يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَ اَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ»

 « أينَ المَفَرّ»زند راه فرار كجاست؟ روزى كه انسان فرياد مى

 « مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ يأتِيهِ المَوتُ مِن كُلِ »آورد، ولى از مرگ خبرى نيست. و روزى كه از هر كجا مرگ به او رو مى

 آرى، در آن روز ما هستيم و عمل ما، ما هستيم و خدا، ما هستيم و جزا.

فرمايد: به اطراف افتد، چنانكه امام سجاد عليه السالم در دعاى سحرها ماه رمضان مىپا مى و آن روز انسان گناهكار به دستدر 

بيند هر انسانى كار نيكى كرده در آن روز سبب نجاتش شده، ولى تنها او كند، گاهى به راست و گاهى به چپ، مىخود نگاه مى

ه در دنيا انجام داده يا به خاطر ريا، غرور و عُجب باطل شده و يا به خاطر آنكه بعد از كار نيك دست خالى است. تمام كارهايى ك

كرد خوب است، اآلن معلوم شد بد بوده و گناهى كرده كه آن عمل نيك را از بين برده است، بسيارى از كارهايى را كه خيال مى

وَ هُم يَحسِبُونَ اَنَّهُم يُحسِنُونَ »كار بد به صورت زيبا جلوه كرده است، «  مَلِهزُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَ»دانسته و به قول قرآن: او نمى

 كنند نيكوكارند.افرادى هستند كه خيال مى«  صُنعَاً

هايى از استمداد زند، در قرآن صحنهگيرد و دست به التماس و استمداد از اين و آن مىبست قرار مىدر آن روز، گناهكار در بن

 خواهيم سبب تذكّرى براى خود و خوانندگان باشد.كنيم و از خدا مىه كه ما در اينجا اشاره مىبيان شد

 الف: استمداد از مؤمنان

اُنظُرُونَا نَقتَبِسْ مِن نُورِكُم قِيلَ ارجِعُوا وَرائَكُم »گويند: نمايند، يك جا مىگناهكاران در قيامت در چند نوبت از مؤمنين استمداد مى

شنوند وبه مند شويم، ولى جواب منفى مىنگاهى به ما كنيد تا ما از نورى كه نتيجه عمل شما در دنياست بهره«  سُوا نُوراًفَالْتَمِ

آيا ما در دنيا )در يك روستا، «  ألَم نَكُن مَعَكُم»گويند: شود: برگرديد به دنيا و از آنجا نور بخواهيد. گناهكاران مىآنان گفته مى

گويند: چرا، جسم ما در يكجا بود، ولى خط فكرى ما، عملكرد و اهداف و رهبر و بازار، اداره و...( با شما نبوديم؟ مى شهر، كارخانه،

 شيوه زندگى ما دوگونه بود.

وا اِنّ اللّهَ حَرَّمَهُما عَلَى اَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ المَاءِ أو مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قالُ»كنند: در صحنه ديگر گناهكاران از بهشتيان چنين استمداد مى

شنوند و ها يا آنچه خدا نصيب شما كرده به ما نيز بدهيد، ولى باز جواب منفى مىاى اهل سعادت! كمى از آب«  الكافِرِينَ 

 هاى بهشت را بر كافران حرام كرده است.گويند: خداوند نعمتمى

 ب: استمداد از مجرمان

افتد كه گناه خود را به دوش اين و رسد، تا باالخره به فكر مىكند به جايى نمىد از خوبان مىبيچاره گناهكار كه هر چه استمدا

رفتيم، شما شديم و راه حق را مىاگر شما در دنيا نبوديد، ما مؤمن مى«  لَوال اَنتُم لَكُنّا مُؤمِنِينَ»گويد: آن اندازد، به افرادى مى

آيا ما مزاحم هدايت شما بوديم؟ چرا با بودن راه و چراغ و «  أنَحنُ صَدَدنَاكُم»است:  شنوند اينمانع شديد. ولى پاسخى كه مى



 روى را انتخاب كرديد؟چشم سالم، كج

ديم خدايا! ما تقصيرى نداريم، زيرا ما بدنبال بزرگان و رهبران فاسد بو«  اَطَعنَا سَادَتَنا وَ كُبَرائَنا فَاَضَلُّونَا السَّبِيال»گويند: گاهى مى

رَبَّنا آتِهِم »خواهند كه عذاب اين رهبران فاسد را دو برابر قرار دهد، كه به اين روز نشستيم، آنها ما را گمراه كردند و از خدا مى

نه تنها عذاب بزرگان دو برابر است، )زيرا هم كج رفتند و هم «  ضِعْفٌ لِكُلٍ »فرمايد: ، ولى خداوند مى«  العَذابِ ضِعفَينِ مِنَ 

ايد: يكى اينكه كج روى كشاندند،( بلكه عذاب شما هم دو برابر است، زيرا شما هم در واقع دو گناه انجام دادهيگران را به كجد

ايد رفتيد، ديگر اينكه با پيروى خود از رهبران فاسد، آن ستمگران را نيز تأييد و تشويق كرديد، پس هم مرتكب گناه انحراف شده

 ظالم. و هم مرتكب گناه تشويق

چون و گو و تسليم بىما كه عمرى پاى پرچم شما و بله قربان«  فَهَل اَنتُم مُغنُونَ عَنّا»گويند: گناهكاران به رهبران خود مى

اِنّا كُلٌّ »گويند: توانيد درد ما را دوا و عذاب را از ما برطرف كنيد؟! رهبران فاسد مىچراى شما در دنيا بوديم، آيا امروز شما مى

 بينيد كه ما خودمان نيز در بالها گرفتاريم.مگر نمى«  يهَافِ

خواهد خودش را برهاند و گناه را به دوش ديگرى )خواه رهبران فاسد يا محيط فاسد( اندازد خالصه اينكه هر چه گناهكار مى

ط را بشكند، انسان ساخته محيط هاى غلها و نظامتواند تمام سيستمترين نيرويى است كه مىتواند، زيرا اراده انسان قوىنمى

شكن نيز هست، انسان وابسته به سيستم اقتصادى پذير نيست، بلكه سنّتنيست، بلكه سازنده محيط است، انسان تنها سنّت

 نيست، بلكه خود داراى اراده و اختيار است.

مسر فرعون با اينكه تنها بود و در كند كه ههاى جالبى مانند همسر فرعون و همسر حضرت نوح و لوط را نقل مىقرآن نمونه

تر از آهن خود، نه فرعون را پذيرفت و نه مقام و طال و خور و مقهور نظام او بود، ولى با اراده محكمخانه فرعون و سرسفره و نان

وادار سرسخت دربار و كاخ او توانست در روحيه او اثر بگذارد و همچنان كه در كاخ بود، به فكر كوخ بود و در رژيم طاغوت، ه

شدند و بيشترين تعليمات براى رهبر آسمانى خود حضرت موسى بود، برعكس همسر نوح و لوط با اينكه سرسفره وحى تغذيه مى

 آنها بود، چون نخواستند حق را بپذيرند، از آن سرباز زده ونپذيرفتند. 

 ج: استمداد از شيطان

تا گناه خود را به دوش شيطان اندازد، ولى شيطان هم انحراف او را معلول اراده افتد گناهكار در قيامت با ناله و نفرين به فكر مى

 مرا سرزنش نكنيد، بلكه خودتان را مالمت نماييد،«  فَالتَلُومُونِى وَ لُومُوا اَنفُسَكُم»گويد: داند و به مجرمان مىانسان مى

به شما نداشتم جز دعوت و وسوسه و اين خود شما بوديد كه دعوتم را  زيرا من در دنيا كارى«  اِالّ أن دَعَوتُكُم فَاستَجَبتُم لِى»

 پذيرفتيد،

ها را نسبت به بعضى مؤمنان داشتم، ولى آنها قوى بودند و ها و دعوتمن همين وسوسه«  اِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّيطانِ تَذَكَّرُوا»

 شدند.هوشيار و متذكّر مى

وگرنه من نسبت به مردان خدا « فَهُوَ لَهُ قَرِين»ه من داديد و من هم در آنجا سكونت كردم، آرى، شما خود خانه دلتان را ب

 « لَيسَ لَهُ سُلطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنوا»، « مَا كانَ لِى عَلَيكُم مِن سُلطانٍ»گونه تسلّط قهرآميز و سلطنت و اجبار نداشتم. هيچ

 د: استمداد از مأموران جهنّم

كنند خورد، نه مؤمنان و نه رهبران و دوستان فاسد به او كمك مىاش مىكند دست ردّ به سينهبه هر طرف رو مى گناهكارى كه

وَقَالَ الَّذِينَ فِى النّارِ »گويد: كند و مىو نه شيطان حاضر است گناه او را به عهده بگيرد، از مالئكه و مأموران دوزخ استمداد مى

اى فرشتگان مأمور جهنّم! شما كه نزد خدا آبرو داريد از پروردگارتان براى «  وا رَبَّكُم يُخَفِّفْ عَنّا يَوماً مِنَ العَذابِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُ 

ما بخواهيد كه حتّى اگر يك روز هم شده عذاب ما را تخفيف دهد وبه ما ترحّم كند، ما قبول داريم كه عذاب ما هميشگى است، 
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 لطف شود، ما قبول داريم كه عذاب ما نبايد تعطيل شود، ولى تقاضاى تخفيف داريم. ولى براى يك روز به ما

لرزاند، به هر حال آن كند و دل را مىدانم كه اين آيات ناله افراد زنده را بلند مىگويم، ولى مىنويسم و چه مىدانم چه مىنمى

ساليان دراز در دنيا اين همه تبليغات حق «  أتِيكُم رُسُلُكُم بِالبَيِّناتِ...أ وَ لَم تَكُ تَ»گويند: دهند و مىفرشتگان هم جواب منفى مى

 را شنيديد، چرا به فكر نيفتاديد؟

 ه : استمداد از خداوند

رَبَّنا »گويند: شرمى سرانجام به خداوند مىزيانكاران ومكذّبين به آيات خدا كه به شقاوت و گمراهى خود معترفند، با كمال بى

آور، اگر دوباره خالف كرديم ظالم و سزاوار دوزخيم، ولى پروردگارا! ما را از عذاب جهنّم بيرون« ا مِنهَا فَاِنْ عُدنَا فَاِنّا ظالِمُونَاَخرِجنَ

دور شويد و حرف نزنيد و خفّه شويد! مگر يادتان رفته كه هرگاه بندگان « قَالَ اخسَئُوا فِيهَا وَ التُكَلِّمُونَ »شنوند: جواب مى

و از من طلب عفو و بخشش « رَبَّنا آمَنّا فَاغْفِرلَنا وَارحَمنَا وَاَنتَ خَيرُ الرّاحِمِينَ»گفتند: خواندند و مىايسته در مناجات خود مرا مىش

 خنديديد و همين توهين و مسخره كردن سبب غفلت و بدبختى شما شد. كردند، شما آنان را به مسخره گرفته و مىمى

 د مؤمن واهل دعا نيستند، الاقل مردان خدا را مسخره نكنند.آرى، آنان كه خو

 پاسخ منفى، بازتاب عمل خود انسان

اش زده شود، شايد به فكر بعضى اين چنين بيايد كه منصفانه نيست كه گناهكار اين همه استمداد كند و آنطور دست ردّ به سينه

بينيم كه اين گناهكار هم دست ردّ به سينه قرآن، پيامبران، م مىولى اين قضاوت عجوالنه است، زيرا اگر كمى به عقب برگردي

 هاى اوست.امامان، علما و تمام راهنمايانش زده و آن طرد بازتاب و نتيجه همان لجاجت

 او با هر كسى سخن گفت، ولى در برابر خدا نمازى نخواند، به هر تار عنكبوتى تكيه كرد، ولى به قدرت خدا توكّل نداشت، از هر

ها و صدها دليل روشن ها دل او را با خدا گرم نكرد، با داشتن دهكرد، ولى آن همه نعمتشخصى در برابر هر كارى تشكّر مى

براى فاسد بودن فالن رهبر يا دوست، به خاطر چند روز كاميابى و هوسرانى دست از اطاعت او برنداشت، و خالصه تمام طرد و 

طردى است كه آنها در دنيا نسبت به اسالم و قرآن و اولياى خدا  ردّ ومت، نتيجه همان دستهاى منفى به مجرمان در قياپاسخ

 اند.داشته

 سيماى مجرمان و كفّار

فرمايد: نه چشمى ديده و نه گوشى عليه السالم مىتوانند بگويند يا بنويسند، جايى كه حضرت علىاز قيامت امثال من چه مى

رويم و از ميان صدها آيه كه درباره ملكوت جز راه وحى راه ديگرى نداريم، لذا به سراغ قرآن مى شنيده است، ما به غيب و عالم

 كنيم:وضع كفّار و مجرمان بيان شده، بعضى از آيات را به ترتيب اندام انسان بيان و ترجمه كرده و بدان اكتفا مى

 

 وضع عقل

در وقت زلزله و بپاشدن قيامت مردم را مست و «  وَلكِنَّ عَذابَ اللّهِ شَديدٌ سُكارىوَما هُم بِ وَتَرَى النّاسَ سُكارى»فرمايد: قرآن مى

 بينى، ولى در واقع آنها مست نيستند، امّا عذاب خداوند آنقدر شديد است كه هوش از سر آنها ربوده است.بدون انديشه مى

هاى آينده انشاءاللّه مطرح خواهيم مؤمنان است كه در بخش زدگى، يك نوع امنيّت و نشاط براىالبتّه در كنار اين گيجى و حيرت

 كرد.

 



 هاوضع پيشانى و چشم

ثروتمندان «  بِها جِباهُهُم وَ جُنُوبُهُم وَ ظُهُورُهُم هذا ما كَنَزتُم الَنفُسِكُم... عَلَيها فِى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى يَومَ يُحمى»فرمايد: قرآن مى

كنند، در آن روز همان درهم و دينار را داغ كرده و بر پيشانى و پهلو و و ثروت خود در راه خدا انفاق نمىو زراندوزانى كه از مال 

براى خود ذخيره « كنز»شود: اين همان چيزى است كه در دنيا به عنوان دارايى و گذارند و به آنان گفته مىپشت آنان مى

 ايد.كرده

يا در آن روز آنان «  تَشخَصُ فِيهِ االَبصارُ »شود، ايستد و به يك نقطه دوخته مىها از حركت مىاز شدّت ترس و وحشت چشم

 « خاشِعَةً اَبصارُهُم»چشمان اشك آلود و خاشعى دارند. 

پرسند: ما در دنيا چشم داشتيم چرا در اينجا نابينا خوانيم كه گناهكارانى در آن روز كورند وهنگامى كه مىو در آيات ديگرى مى

بستيد، در شود: همان گونه كه نسبت به آيات ما در دنيا فراموشكار بوديد و چشم از آن فرو مىبه آنان جواب داده مى هستيم؟

 اينجا هم چشم بسته و فراموش شده هستيد. 

بينا شد در آخرت هم هركه در دنيا نا«  فَهُوَ فِى اآلخِرَةِ اَعمى مَن كانَ فِى هَذِهِ اَعمى»امام باقر عليه السالم در تفسير آيه 

ها و زمين و گردش شب و روز و خورشيد و ماه و آن همه فرمايد: كسانى كه آفرينش آسماننابيناست، با بيان جالبى مى

اند و در عمل مانند كسانى هستند كه گويا هيچ اثرى از خدا نديده و هاى شگفت الهى را ديده، ولى خدا را نشناختهنشانه

شوند.  آرى، كورى آن دهند، در قيامت هم نابينا محشور مىان به زندگى حيوانى خود غافالنه ادامه مىكوردالنى سنگدل همچن

 العمل كوردلى امروز آنهاست.روز، عكس

 اندازند، در قيامت كور خواهند بود. خوانيم: كسانى كه مستطيع هستند وبايد به حج بروند، ولى آن را به تأخير مىدر روايات مى

كنند، ولى و ايستگاه اشك(، گناهكاران گريه مى« مَوقِفُ البُكاء)»ت مراحل و مواقف گوناگونى است كه در بعضى از آنها در قيام

عليه السالم فرمودند: چه بسا كسانى اى ندارد. چنانكه امام صادقاشكى كه ديگر سودى ندارد و بيدارى وتذكّرى كه ديگر فايده

 هاى زيادى خواهند داشت. خندند، در قيامت گريهه زياد مىكه در دنيا از روى لغو و بيهود

كُلّ عَينٍ باكِيَةٌ يَومَ القيامَةِ االّ ثاَلثَةٌ: عَينٌ غَضَّتْ عن مَحارِمِ اللّه و عَينٌ سَهَرَتْ فى طاعَةِ »البتّه امام صادق عليه السالم فرمودند: 

ها در قيامت گريان است، مگر سه چشم: چشمى كه هنگام ديدن تمام چشم«  اللّهِاللّهِ و عَينٌ بَكَتْ فى جَوفِ اللَّيلِ مِن خَشيَةِ 

حرام فرو افتد و چشمى كه در اطاعت خدا بيدارى كشد و چشمى كه در دل شب از خوف خدا اشكى بريزد. اين چشمان ديگر 

 تلخى گريه قيامت را به خود نخواهند ديد.

هاى ما بگريد يا ديگران را بگرياند، در قيامت گريان نخواهد بود.  و نيز اد مصيبتامام رضاعليه السالم فرمودند: كسى كه به ي

عليهم السالم بخصوص امام حسين عليه السالم وارد شده و همچون روايات متعدّدى كه درباره گريه بر مظلوميّت امامان معصوم

 پاداشى بر آن مترتّب است.

 وضع صورت مجرمان

 شود.روزى كه صورت نيكوكاران سفيد، ولى صورت گناهكاران سياه مى«  بيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسوَدُّ وُجُوهٌيَومَ تَ»فرمايد: قرآن مى

 گويا قطعه تاريكى از شب صورت گناهكاران را پوشانده است.«  اللّيلِ مُظلِماًكانّما اُغشِيَت وُجُوهُهُم قِطَعاً مِنَ »خوانيم: در جاى ديگر مى

 هايى در قيامت است كه روى آنها غبار نشسته است.صورت«  وُجوُهٌ يَومَئِذٍ عَلَيهَا غَبَرَةٌ»ايد: فرمو در جاى ديگر مى

هاى قيامت كنيم واين دعا را بخوانيم: لذا به ما سفارش شده هنگامى كه مشغول شستن صورت در وضو هستيم، يادى از صورت

 شود.سياه مى خدايا! صورتم را سفيد گردان در روزى كه صورت گناهكاران

 هاى نورانى دارند.البتّه در برابر اين گروه، بهشتيان هستند كه صورت
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 وضع بينى مجرمان

يا « دماغش سوخت»رود، مثالً هاى عربى و فارسى مسأله بينى و دماغ براى ذلّت، بكار مىالمثلهمان گونه كه در ضرب

شابه اين تعبيرات، در قرآن نيز درباره كسانى كه در برابر انبياى و م« بادى به دماغش كرد»و يا « دماغش را به خاك كشيديم»

ما بر خرطوم آنان «  سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرطُومِ»فرمايد: انگارند، مىهاى بيهوده مىبزرگوار دهن كجى كرده و آيات وحى را داستان

آمده « خرطوم»آنهاست، چنانكه بجاى بينى، كلمه  ترين ذلّت و ضعف و بدبختىگذاريم. داغ گذاردن بر بينى، نشانه بزرگداغ مى

 تا آنان را بيشتر تحقير كند.

 وضع دهان وزبان

ها و شرايط مختلفى دارد و گناهكاران در آن روز در هر هاى قيامت يكى دوتا نيست، بلكه مراحل، مواقف، صحنهصحنه

يا آنان واژگون و كر و كور و «  ليَومَ نَختِمُ عَلَى اَفواهِهِماَ»شود، اى مهر بر دهان آنان زده مىاى وضعى دارند؛ در مرحلهصحنه

و قادر به گفتگو نيستند، در آن روز به جاى «  وُجُوهِهِم عُمياً وَبُكمَاً وَ صُمّاً وَنَحشُرُهُم يَومَ القِيامَةِ عَلى»شوند، الل محشور مى

 پردازند.زبان، ساير اعضاى انسان به گفتگو مى

ها دارند و وعده كنند، گاهى افسوس و حسرتها مىكنندگان خود نفرينها دارند، گاهى به گمراهل هم التماسدر بعضى مراح

 دهند.اصالح خود را مى

زنند: بياييد نامه اعمال ما را بخوانيد و برگ برنده را به دست ما در برابر اين افسوس و يا سكوت مجرمان، اهل بهشت فرياد مى

 «ارزُقنَا اللّهمّ »ببينيد. 

 وضع دست مجرمان

اند، روز قيامت دو دست خود را به كسانى كه در دنيا دوستان نااهل گرفته« يَدَيهِ... وَيَومَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى»فرمايد: قرآن مى

گمراهى ما شد.  شديم! او ما را از ياد خدا غافل و سببگويند: اى كاش ما با فالنى دوست نمىگيرند و مىدهان و به دندان مى

 اى كاش در دنيا من با پيامبر خدا راهى باز كرده بودم!

ها براى كسانى است كه در مسأله رهبرى به سراغ افرادفاسد وفاسق رفته ورهبران معصوم خوانيم: اين ندامتدر روايات مى

خود رها نموده ويا به جاى قوانين الهى، وآسمانى را به خاطر تبليغات دروغين اين و آن و يا هوا و هوسهاى خود و يا خط و حزب 

 اند. به سراغ قوانين بشرى رفته و به آنها دلبسته

 سرافكندگى مجرمان

نّا اِذِ المُجرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسِهِم عِندَ رَبِّهِم رَبَّنَا اَبصَرنَا وَ سَمِعنَا فَاْرجِعنَا نَعمَلُ صالِحاً اِ وَلَوتَرى»فرمايد: خداوند به پيامبرش مى

پروردگارشان  يابند، در مقابلپذيرفتند، همين كه در دادگاه قيامت حضور مىاگر ببينى مجرمانى كه معاد را نمى«  مُوقِنُونَ

گويند: پروردگارا! قيامت را ديديم و پذيرفتيم و حاال گوشمان براى شنيدن حق باز است پس شرمنده شده و سر به زير انداخته مى

 كنيم.ان تا عمل صالح انجام دهيم، همانا ما با ديدن اين صحنه به درجه يقين رسيده و همه چيز را باور مىما را به دنيا برگرد

هاى روحى در دنيا و آخرت است، زيرا در همين دنيا كه صدها راه براى ترين شكنجهشرمندگى و خجالت و رسوايى، از بزرگ

كنند، عملى سرمى زند، همين كه سند و نوار و يا عكس او را افشا مىتوبه و جبران باز است، گاهى كه از انسان سخن و يا 

 شرمنده شده و حاضر است به زمين فرو رود و تمام هستى خود را فدا كند تا آن لحظه را نبيند.

 



 وضع گردن مجرمان

دهند، اعالم خطر كرده و ه مىپذيرند و همچنان به مجادله و لجاجت ادامهاى آسمانى را نمىقرآن درباره كسانى كه انبيا و كتاب

ترين نوع ضعف و ها در گردنشان و با بزرگآنها بايد به يادآورند روز قيامتى را كه غل«  اِذِ االَغاللُ فِى اَعناقِهِم»فرمايد: مى

 شوند.حقارت به دوزخ كشانده مى

 رآن بيان شده است.شود در موارد متعدّدى از قهاى جهنّمى كه برگردن مجرمان انداخته مىمسأله غل

 هاوضع دل

اى است كه در قلب مجرمان است، گرچه تمام تعبيراتى كه در مورد چشم و لب و دندان گفته شد در حقيقت بازتاب آن دلهره

طَرفُهُم  مُهطِعِينَ مُقنِعِى رُؤُسِهِم اليَرتَدُّ اِلَيهِم»خوانيم: ولى قرآن در خصوص دل نيز آياتى را بيان فرموده است، از جمله مى

خورد و دل آنها از شوند كه حتّى پلك چشمشان بهم نمىزده مىبا ذلّت سر به آسمان كرده و به طورى حيرت«  وَاَفئِدَتُهُم هَواء

 دهند.ريزد و به كلّى قدرت و اراده و فكر خود را از دست مىترس خالى شده و فرو مى

ها در اضطراب غير قابل وصفى است. انشااهلل درباره سيماى در آن روز دل«  فَةقُلُوبٌ يَومَئِذٍ واجِ»خوانيم: و در جاى ديگر مى

 بهشتيان خواهيم گفت كه آنان چگونه بدون اضطراب و در أمن و آرامش خواهند بود.

 وضع پهلو و كمر

مع و ذخيره كردن مال هاى مردم، دست از بخل خود برنداشته و همچنان به جدرباره ثروتمندان زراندوزى كه با ديدن محروميّت

عَلَيهَا فِى نارِ جَهَنَّمَ  يَومَ يُحمى»خوانيم: دهند، چنين مىو ترك انفاق در راه خدا سرسختانه به زندگى حيوانى خود ادامه مى

ده در دنيا را داغ و بر هاى اندوخته شدر قيامت همان سكّه«  بِها جِباهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهورُهُم هذا ما كَنَزتُم الَنفُسِكُم فَتُكوى

ها و كنزهاى شماست كه بخل اين همان سكّه« هَذا مَا كَنَزتُم»گويند: نهند و به آنها مىپيشانى و پهلو و كمر زراندوزان مى

 كرديد.ورزيديد و انفاق نمىمى

برابر فقير درهم كشيده شده، در سوزاند، صورتى كه در هايى كه در دنيا دل محرومان را سوزانده، در آخرت ما را مىآرى، سكّه

شود، پهلويى كه در كنار محرومان قرار نگرفت وكمرى كه به فقرا پشت كرد و با اين آن روز با فلزّ گداخته درهم كشيده مى

 ها دلهايى را سوزاند، در آن روز خواهد سوخت.قيافه

 هَلَكَ عَنّى»مال من امروز به فريادم نرسيد، « مالِيَه عَنّى نىمَا اَغ»ها، فرياد و ناله آنان نيز بلند است كه: به دنبال اين عذاب

 قدرت و سلطنت از دستم رفت و براى آخرتم كارى نكردم.«  سُلطانِيَه

زيرا در آن روز «  عَنهُ مالُهُ و ما كَسَبَ ما اَغنى»نه مال و نه آنچه بدست آورده بود، هيچ يك نتوانست او را از قهر خدا برهاند، 

 « يَومَ اليَنفَعُ مالٌ و البَنُونَ»خورد. ل و فرزند به درد گناهكار نمىما

 هايى كه سوخت نقل شده تا شايد انسان از دلبستگى به آن برهد.در قرآن چندين نمونه از مالى كه به زمين فرو رفت يا باغ

هايى كه براى نجات و قيامت و رشد انسانى خودت بهرهاز اين دنيا «  التَنسِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا»حضرت موسى به قارون فرمود: 

 هست، فراموش مكن، ولى پندهاى آن پيامبر بزرگوار سودى نكرد و سرانجام زمين او و اموالش را به درون خود فرو برد.

 كستر كرديم. فرمايد: ما باغشان را يكسره خاهاى باغ به محرومان ندهند، مىدارانى كه بنا گذاشتند از ميوهدر مورد باغ

هاى او، بهترين موعظه و پند را داده و شديدترين هشدارها را با قرآن براى نجات انسان و دورى از وابستگى و دلبستگى

 هاى مختلف ارائه داده است:هاى گوناگون و رسا و مكرّر آن هم با نمونهبيان

 چسبى.گاهى فرموده: اى انسان! تو خليفه خدا هستى نبايد به زمين و مال ب

 گاهى فرموده: به ايثارگرانى كه از خود كم گذاشته و به ديگران بخشيدند نگاه كن، مبادا تو عقب بمانى.
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آيد. هاى فراوان بدست مىها آن هم با گندماى است كه به صورت خوشهگاهى فرموده: مالى كه در راه خدا بدهى، مانند دانه

 ورى.آبنابراين در انفاق، تو سود بزرگى بدست مى

 نياز هستى غافل مباش.گاهى فرموده: اى انسان! روزى را كه فقير و نادار بودى فراموش مكن و امروز كه بى

 ها را به زمين فروبرديم.ها را غرق و قارونوگاهى فرموده: ما فرعون

 وده و به ياد قيامت اندازد.همه اين تذكّرات لطف و رحمت الهى است تا فكر و دل ما را از وابستگى به اين دنيا فانى رها نم

 وضع درونى

ها و ها و عسلدر برابر بهشتيانى كه از بهترين شيرها و آب«  وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقُطِّعَ اَمعائَهُم»فرمايد: قرآن در اين باره مى

همچون اسيد، اندرون آنان را  شوند كهشوند، به دوزخيان به جاى آب گوارا، آب چنان جوشانى داده مىمند مىها بهرهنوشيدنى

 كند.سوزانده و قطعه قطعه مى

 وضع پوست

دهد، بعضى از گناهانى كند كه اعضاى و پوست انسان عليه او گواهى مىاى را از دشمنان خدا در قيامت بازگو مىقرآن صحنه

در آن روز خود پوست شهادت داده و رسوا كه انسان با پوست بدن كرده از قبيل زنا و لواط و امثال آن و سعى كرده مخفى بماند، 

 كند.مى

گويند: چگونه امروز عليه مجرمان گويا از شهادت وگواهى پوست خود به شدّت ناراحت و عصبانى شده و پرخاشگرانه به آن مى

ق درآورد، ما گويد: همان خدايى كه قادر است همه چيز را به گفتگو و نطما سخن گفته و شهادت داديد؟ پوست بدن در پاسخ مى

نهايت هاى ديگر فرق دارد؟ و مگر براى قدرت بىرا هم به سخن درآورد.  غافل از آنكه مگر يك قطعه گوشت زبان، با گوشت

 خدا به نطق درآوردن چيزى با چيز ديگرى تفاوت دارد؟!

هاى بدن گناهكاران بريان شده و بسوزد، ما هرگاه پوست « كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْناهُم جُلُوداً غَيرَها»خوانيم: در جاى ديگر مى

دهيم، مانند خشتى كه خورد شود و دوباره در قالب هاى سوخته ساخته وبه آنان مىهاى نو ديگرى از همان پوستدوباره پوست

منكران خدا به نام  ها خشت نوى درست شود. چنانكه امام صادق عليه السالم در پاسخ به سؤال يكى ازريخته و از همان خاك

كه پرسيد: گناه پوست نو چيست كه عذاب شود؟ فرمود: پوست جديد از همان پوست سوخته است و سپس مثال « العوجاابىابن»

 خشت را بيان فرمودند.

جايگزينى پوست نو به خاطر آن است كه درد سوزندگى كم نشود، زيرا پوست بدن بسيار ظريف و حسّاس است و هنگام سوختن 

شود. قرآن در سوزش و زجر فراوانى دارد، ولى هنگامى كه پوست سوخت و آتش به استخوان رسيد، آهسته آهسته درد كم مى

 گيريم.فرمايد: ما با دادن پوست جديد، جلو كم شدن و تخفيف درد را مىاين آيه مى

ظه است، اگر آنها در دنيا مدام لجبازى آرى، پوست جديد و سوختن آن در هر لحظه، به خاطر كفر و لجبازى آنها در هر لح

اى نازل شد كفر ورزيدند، كردند، عقوبت آنان نيز كم بود، ولى آنان با ديدن هر نشانه و استداللى عناد ورزيدند، هر آيهنمى

 لجاجت وتكرار گناه در اينجا، سبب تكرار عذاب در آن دنيا شد.

 چگونگى حضور در قيامت

اعتنايى دهند آن هم نه از روبرو، بلكه به خاطر تحقير و بىنامه عمل مجرم را به دست چپ او مى فرمايد: در قيامتقرآن مى

وَامّا »بيشتر، از پشت سر.  هنگامى كه مجرم پرونده خود را سياه و نامه را به دست چپ خود ديد، كه نشانه دوزخى شدن است، 

 ويد:گزند و مىفرياد مى« مَن اُوتِىَ كِتابَهُ بِشِمالِهِ



 دادند!ام را به من نمىاى كاش پرونده و كارنامه« اُوتِ كِتابِيَهفَيَقُولُ يا لَيتَنِى لَم»

 اى كاش از كارم بى خبر بودم!« وَلَم اَدْرِ ما حِسابِيَه»

 خوردم!ر برنمىداد و ديگر زنده نشده و به اين روزگااى كاش همان مرگ قبلى مسأله را خاتمه مى« يا لَيتَها كانَتِ القاضِيَة»

 هايى را كه تمام عمرم را فداى آنها كردم، هيچ به دردم نخورد!مال و ثروت« عَنّى مالِيَه ما اَغْنى»

 قدرت و سلطنت و مقامى كه در دنيا داشتم به هدر دادم و براى امروزم خيرى ذخيره نكردم!«  سُلطانِيَه هَلَكَ عَنّى»

در قيامت       « وَتَرَى المُجرِمِينَ يَومَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِى االَصفَادِ »فرمايد: كنند، قرآن مىدوزخ مى آنگاه مجرمان را با بدترين وضع وارد

بينى، مجرمان را در آن روز با غل و زنجيرى كه دستشان به گردنشان بسته شده در يك مجرمان را با هم در غل و زنجير مى

 شوند. و قيافه در قيامت حاضر مى بندند و به اين صورتسلسله طوالنى بهم مى

ها و استعمارها و قراردادهاى خائنانه و ناحق، دور يك ميز و در آرى، كسانى كه در دنيا در يك خط فكرى و عملى و در توطئه

 شوند.يك مدار هستند، آنجا هم در كنار هم و در يك زنجير طوالنى به غلّ بسته مى

هايى كه در دنيا گردنكشى كرده و در برابر خدا خم ز آزاد بوده بايد در آنجا بسته شود، گردنهايى كه در دنيا در ظلم و تجاودست

 رديف دشمنان خدا خواهند بود.اند، در آن روز همنگشته در آخرت بايد با غل و زنجير خم شود و كسانى كه با اولياى خدا نبوده

 باشد؟كند، جز با بستگى زبان و دست و گردن مىى در آنها رخنه نمىهاى بسته كه هيچ گونه پند و اندرزآيا جزاى فكرها و دل

اى از سيماى مجرمان در قيامت، كه در صورت مقايسه با سيماى نيكوكاران، جايگاه واقعى انسان مشخص شده و اين بود گوشه

 گردد.فاصله ميان دو گروه و راه سعادت و كمال معلوم مى

 جهنّم و عوامل جهنّمى شدن

 گوييم:آيات و روايات، كمى نيز درباره جهنّم و چگونگى آن سخن مىترسيم قيافه مجرمان و دوزخيان، در اين مبحث با توجه به  پس از

در قرآن يكصد وچهل وپنج مرتبه اسم آتش و نار برده شده و به همين عدد هم اسم بهشت و جنّت، يكصد و پانزده مرتبه نام 

ميان آمده، و اين به خاطر آن است كه يك كتاب تربيتى كه هدفش هدايت مردم به راه  دنيا و به همين عدد نام آخرت به

مستقيم است بايد تربيت شدگان خود را ميان خوف و رجا و متعادل نگاه دارد، هرگاه يكى از جهات بيم يا اميد در انسانى بيشتر 

 كند.شود، خطر سقوط او را تهديد مى

زده شده و از شدّت اندوه، دنيا، كار، همسر، فرزند و اسالم افرادى پس از آيات دوزخ، وحشتخوانيم كه در صدر در تاريخ مى

صلى اهلل عليه وآله آنها را شدند، پيامبر اكرممعاشرت با ديگران را رها كرده و به بيابان رفته و مشغول دعا و گريه و ناله مى

گيرى فرمودند: دين من دين انزوا و گوشهن انتقاد از روش آنان مىدادند و ضمدعوت و دستور مراجعت به زندگى و معاشرت مى

هاى دنيا يعنى هم نيكى وزيبايى«  ربّنا آتنا فى الدّنيا حسنةً و فى اآلخرة حَسنةً و قنا عذاب النّار»فرمايد: نيست، چنانكه قرآن مى

 را از خدا بخواهيدو هم حسنات آخرت را.

اى مأموران عذاب، اين جنايتكاران را بگيريد و به «  خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الجَحِيمُ صَلُّوهُ»رسد: مىبراى بردن مجرمان به دوزخ خطاب 

 او دستبند بزنيد سپس به دوزخ پرتابش كنيد.

 اى همچون مردم مسلمانالرّاحمين اين قهر باور كردنى نباشد، ولى در جهان به ظاهر متمدّن امروز، عدّهشايد از خداى ارحم

ترين سالحها، هاى آنان با مخرّبهاى بزرگ و يا با حمايتتحت سلطه و ستمگرى زورگويان و قدرت و ... افغانستان و فلسطين

گردند، شما قضاوت كنيد كه آيا جزاى اين جنايتكاران جز آتش شوند و يا از خانه و كاشانه خود آواره مىمظلومانه كشته مى

كشد غُل نزنند؟ و آيا در جزاى پرتاب موشك او را به گناه را به خاك و خون مىاى صدها بىكمهاست؟ آيا بر دستى كه با فشار د

 دوزخ پرتاب نكنند؟
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 درهاى جهنّم

دوزخ هفت در دارد و براى ورود از هر درى، گروه معينى از «  بابٍ مِنهُم جُزءٌ مَقسُومٌ لَها سَبعَةُ اَبوابٍ لِكلِ »فرمايد: قرآن مى

 شوند.سيم شده كه از همان در به دوزخ پرتاب مىمجرمان تق

خوانيم: اگر آب هفت دريا مركّب شود و با سوره لقمان مى 16شايد عدد هفت اشاره به بسيارى درها باشد، همان گونه كه در آيه 

عدد هفت نيست، بلكه شود، كه مراد از هفت دريا تنها شود ولى كلمات خدا تمام نمىآن، كلمات خدا نوشته شود، آبها تمام مى

 درياهاى زياد است.

 اين درها براى تشريفات نيست، بلكه به خاطر اصناف جنايتكاران است.

 )در عين حال هميشه لطف خداوند بيشتر از غضبش است، زيرا درهاى ورودى بهشت هشت در است.(

 اى مخصوص گروهى است. هخوانيم: جهنّم هفت طبقه است كه روى هم قرار گرفته است و هر طبقدر احاديث مى

زيرا « المُنافِقِينَ فِى الدَّرَكِ االَسفَلِ مِنَ النّارِ »فرمايد: ترين طبقات جهنّم منافقان جا دارند، چنانكه قرآن مىترين و سختدر پايين

ترين ضربه را در سخت منافقان به خاطر مصونيّتى كه از اظهار اسالم خود دارند، در ميان مؤمنان عامل نفوذى براى كفّار بوده و

 اند.طول تاريخ به اسالم و مسلمين زده

شوند، رواياتى آمده است، كه به دليل اختصار، از بيان آنها در اينكه چه گروهى و از كدام در و به كدام طبقه دوزخ سرازير مى

 كنيم.نظر مىصرف

 وضع جهنّم و آتش

عليهم السالم آمده است، امّا بنا ندارم با طرح اين بحث روايات معصومينگرچه بحث از دوزخ و شدائد آن در متن وحى و آيات و 

 هاى جاودان آن نيز سخنى خواهم گفت.شما را مأيوس و دلسرد كنم، لذا در آينده نزديكى انشاءاهلل پيرامون بهشت و نعمت

بيرون آورد و دل ما را از عالقه افراطى  خواهم اين سطرها كه بيان قرآن و ترجمه و تفسير آن است ما را از غفلتاز خداوند مى

 به دنيا و هوسها دور سازد و الاقل گاهى هم ياد معاد وروز قيامت باشيم.

 : امّا حاالت و وضع آتش جهنّم

 « سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً»فرمايد: قرآن براى جهنّم يك خروش و حالت عصبانى و قهرى بيان كرده و مى -1

 شنوند.دوزخيان از راه دور صداى دلخراشى را از دوزخ مى 

گويد: آيا پُر شدى؟ او در پاسخ مى« هَل اِمتاَلَت»دوزخ گرچه به خودى خود به قدرى بزرگ است كه هرگاه به او گفته شود:  -1

تعبير فرموده «  مَكاناً ضَيِّقاً»آن به آيا باز هم چيزى هست؟ ولى با اين همه وسعت و بزرگى، قرآن از «  وَتَقُول هَل مِن مَزِيدٍ »

هايى را است، يعنى جاى دوزخيان بسيار تنگ است! چنانكه در روايتى جهنم را به ديوار بسيار بزرگى تشبيه كرده كه در آن ميخ

تش، براى كوبيم، با اينكه ديوار بسيار بزرگ و ضخيم است، ولى جايگاه هر ميخى تنگ است، دوزخ هم با همه بزرگى و وسعمى

 دوزخيان بسيار تنگ است.

جالب اينكه همين عدد را وسيله «  عَلَيهَا تِسعَةَ عَشَرَ»دوزخ مأمورانى دارد كه قرآن عدد آنها را نوزده بيان فرموده است،  -9

ا به هنگام شنيدن آزمايش كفّار قرار داده و فرموده ما اين تعداد را مأمور دوزخ و به مردم ابالغ كرديم تا ببنيم عكس العمل آنه

پذيرند يا بهانه آورده و خواهند گفت: چرا تعداد آنها كم است و چرا الاقل بيست نشد و... به هرحال در اين عدد چيست؟ آيا مى

 دهند:العمل نشان مىبرابر اين بيان سه گروه عكس

 كنند. )منافقان(الف: گروهى كه اين عدد را تحقير و مسخره مى



 كنند.اند، به اسالم گرايش پيدا مىهاى خودشان مأنوس بودهان و مسيحيان كه با اين عدد در كتابب: گروهى از يهودي

 شوند.تر مىج: گروهى از مسلمانان همين كه گرايش اهل كتاب را ديدند، نسبت به قرآن خود مطمئن

 كنند.ن فرشته فقط آنان را استقبال مىولى مأموران پذيرايى اهل بهشت شماره و عدد ندارند، آن قدر زيادند كه گاهى هزارا

آنان «  عَلَيهَا مَالئِكَةٌ غاِلظٌ شِدادٌ اليَعصُونَ اللّهَ ما أمَرَهُم و يَفعَلُونَ مايُؤمَرونَ »فرمايد: قرآن در توصيف مأموران جهنّم مى -8

ها ل عذابند و به استمدادها و نالهبسيار با خشونت و قدرت و قاطعيّت طبق همان فرمان خدا بدون هيچ گونه كم و كاستى مشغو

«  سَالمٌ عَلَيكُم طِبتُم فَاْدخُلُوها خالِدِينَ»كنند، ولى فرشتگان مأمور بهشت با جمله ترين توجّهى نمىهاى دوزخيان كوچكو نعره

 گويند.بهشتيان را استقبال نموده و به آنان خوش آمد مى

اِنَّ »گيرد. در قرآن چند مرتبه اين حقيقت با جمله ه دارد و همه را فرا مىوضع دوزخ طورى است كه نسبت به كفّار احاط - 2

 بيان شده است.« جَهَنَّمَ لَمحِيطَةٌ بِالكافِرِينَ

هاى جهنّم همه جاى كفار را در برگرفته و ها و شعلهسراپرده« اَحاطَ بِهِم سُرادِقُها»خوانيم: همچنين در سوره كهف مى

 پوشاند.مى

براى كفّار لجوج بسترهايى از آتش دوزخ كه روى «  لَهم مِن جَهَنَّم مِهادٌ وَمِن فَوقِهِم غَواشٍ»خوانيم: جاى ديگر مىچنانكه در 

 نماييم.هايى از همان آتش است، قرار داده و از آنان پذيرايى مىآنها پوشش

 «.لهم فيها زفير وشهيق»كشند. دوزخيان در آتش آه و زوزه مى -6

 « وَ هِىَ تَفُورُ»شعله و فوران دارد.  آتش دوزخ -2

كند. ور مىزيرا هرگاه به سوى خاموشى برود، خداوند او را شعله«  اليُخَفَّفُ عَنهُم»گرايد، آتش دوزخ هرگز به سردى نمى - 3

 « كُلَّما خَبَت زِدنَاهُم سَعِيراً»

 « بٌ غَلِيظٌ وَمِن وَرائِهِ عَذا»عذاب دوزخ بسيار پرمايه و چند اليه است.  -3

آور هر لحظه دوزخيان را به هالكت و نابودى و مرگ هاى مرگو عذاب«  عَلَيهِم فَيَمُوتُوا اليُقضى»در دوزخ مرگ نيست،  -11

 « مَكانٍ و ما هُوَ بِمَيِّت وَيأتِيهِ المَوتُ مِن كُلِ »كشاند، ولى از مرگ خبرى نيست. مى

به معناى ضربه شمشير « لَفح« »تَلفَحُ وُجُوهَهُم النّارُ»شود. مجرمان كشيده مىهاى دوزخ مثل شمشير به صورت شعله -11

 است.

«  وَهُم فِيهَا كالِحُونَ»شود. ها آشكار مىها از هم باز و دنداناز سوز و حرارت آتش، پوست صورت دوزخيان جمع و لب -11

 ن برود، امّا قيافه بهشتيان همه جوان، شاد، زيبا و معطّر است.گيرند تا موهاى او از بيمانند سرگوسفندى كه آن را روى آتش مى

 « مِن يَحمُومٍ وَ ظِلٍ »گيرد. اى از دود سياه نيز همه را فرا مىعالوه بر آتش، سايه -19

 كشند.ولى در بهشت درختان سر به فلك مى«  اِنّها لَظّى»كشد، آتش دوزخ شعله مى -18

همچون «  و جَمَعَ فَاَوعى تَدعُوا مَن اَدبَرَ وَتَوَلّى»رود، داران كافر مىكنزاندوزان و سرمايه آتش طورى است كه به سراغ -12

رود كه به دعوت الهى پشت رود. آرى آتش به سراغ كسانى مىهايى كه با هدايت قبلى به سراغ هواپيماهاى دشمن مىموشك

 معه توجّهى ننمودند.كردند و اموالى را جمع و ذخيره كرده و به محرومان جا

ولى براى بهشتيان قصرهايى زيبا از جواهرات آماده است. « بِشَرَرٍ كَالقَصرِ تَرمِى»هايى دارد به بزرگى كاخ، آتش دوزخ جرقه -16

ب كنندگان )از واى بر تكذي« وَيلٌ يَومَئِذٍ لِلمُكَذِّبِينَ »گويد: فرمايد ده مرتبه مىدر سوره مرسالت كه آياتى از دوزخ را بيان مى

 خطرات آن روز(.

«  عَلَيهِم نارٌ مُؤصَدَةٌ»توان از آن اندكى نجات پيدا كرده و فرار كرد، اى است كه نمىجهنّم و آتش آن در محل سرپوشيده -12
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 هاست.ولى براى بهشتيان محدوديّت مكانى نيست، بلكه وسعت بهشت به اندازه وسعت زمين و آسمان

سوزاند، سوزاند بعد استخوان و گوشت را، ولى آتش دوزخ باطن را همچون ظاهر مىرون و پوست را مىآتش دنيا اوّل بي -13

 « وَقُودُهَا النّاسُ وَالحِجارَةُ »و اساساً هيزم آن انسان و سنگ است، « الَّتىِ تَطَّلِعُ عَلىَ االَفئِدَة»

وَ ما اَدراك »از سوزندگى، شكننده و كوبنده هم هست.  آتش دوزخ آتشى بر جان و جسم، بر باطن و ظاهر است، آتش دوزخ غير

 « مَا الحُطَمَة نارُ اللّهِ المُوقَدَةُ

پيراهن دوزخيان «  سَرابِيلُهُم مِن قَطرانٍ»خوانيم: ودر جاى ديگر مى«  لَهُم ثِيابٌ مِن نارٍ »لباس دوزخيان نيز از آتش است،  -13

 اسيدگونه، خشن و تيره است،  اى سياه رنگ، بدبو، قابل اشتعال،از مادّه

 « وَ لَهُم مَقامِعُ مِن حَدِيدٍ »شود. ها و گرزهايى است كه بر سر آنان كوبيده مىها، تازيانهعالوه بر همه عذاب -11

لَيسَ لَهُم »فرمايد: كند و نه فربه. قرآن مىغذاى دوزخيان چيزى نظير خار خُشك و جانگداز است كه آنان را نه سير مى -11

آيات و روايات در اين باره زياد است كه پرداختن به آنها سبب طوالنى شدن «  مِن جُوعٍ طَعامٌ اِالّ مِن ضَرِيعٍ اليُسمِنُ و اليُغنى

اى از سيماى بهشت را در آيات و روايات بيان نماييم، عالوه بر آنكه در آينده گوشهشود و ما به همين اندازه اكتفا مىبحث مى

 خواهيم كرد.

 ياد دوزخ و قيامت

ترين اثر تربيتى را در انسان عالى« ياد قيامت»هاى آن توجه كرده آن است كه دليل آنكه اين همه قرآن به مسأله معاد و صحنه

به  چنانكه خداوند«  نَسُوا يَومَ الحِسابِ »اند، زند كه به قول قرآن روز قيامت را فراموش كردهها از كسانى سر مىدارد. تمام جنايت

دانند كه براى روز بزرگى در محضر عدل آيا كم فروشان نمى«  اَال يَظُنُّ اولئِكَ اَنَّهُم مَبعُوثُونَ لِيَومٍ عَظِيمٍ»فرمايد: فروشان مىكم

 شوند و بايد جوابگوى اعمال خود باشند؟الهى زنده مى

از گناه يا ترك گناه، از اهرم توجه به معاد استفاده  هاى مجرم و غير مجرم و پيشگيرىخداوند نيز براى تربيت اين قبيل انسان

 بايد فكر خودمان را به معاد توجّه دهيم.« مالِكِ يَومِ الدِّين»خوانيم با گفتن جمله كند، در هر روز كه ما نماز مىمى

 اندازد. به ياد قيامت و آتش مىزيرا آب داغ آن ما را فرمايد: خوب جايى است حمّام، حضرت على عليه السالم درباره حمّام رفتن مى

كه به معناى پناهم بده از « اَجِرنا مِنَ النّارِ يا مُجِير»پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله در دعاى مجير هشتاد و شش مرتبه با جمله 

اى جوشن كبير نيز اند، چنانكه در پايان هر بند از دعآتش اى خداى پناه دهنده است، ما را به دورى از آتش دوزخ توجّه داده

 «خلّصنا من النّار يا ربّ»خواهيم. رهايى از آتش را از خداوند مى

آيد و چنان درفشارند كه هر خالصه قيامت روزى است كه به فرموده حضرت على عليه السالم از گرمى، عرق تا دهن مردم مى

ها و آور است و انواع نالهو داغ و تنگ و وحشت شوند.  روزى كه تاريككجا جاى پايى براى ايستادن پيدا كنند، خوشحال مى

امروز قدرت براى «  المُلكُ اليَومَ لِلّهِ الواحِدِ القَهّارِلِمَنِ »رسد، روزى كه هيچ قدرتى به دست هيچ كس نيست، ها به گوش مىنعره

 كردند؟كيست؟ براى خداوند قهار. كجا هستند كسانى كه ادّعاى خدايى و الوهيّت مى

 اى ازعلل عذابگوشه

 كنيم:هاى آخرت اشاره شده است و ما در اينجا به قسمتى از آنها اشاره مىدر قرآن و روايات به بعضى از علل عذاب

 الف: علل عذاب در قرآن

 ايمان نداشتن به خدا و فكر محرومان جامعه نبودن. -1



شود: در قيامت به مأموران عذاب خطاب مى«  اليَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسكِينِاِنَّهُ كانَ اليُؤمِنُ بِاللّهِ العَظِيمِ و »خوانيم: در قرآن مى

بند بزنيد و به دوزخ ببريد، زيرا او به خداى بزرگ ايمان نياورد و به فكر محرومان نبود و بگيريد اين مجرم را و به دست او دست

 حتّى ديگران را به آن تشويق نكرد.

 ها غرق شدن.سرايى و لهو و لعبند نماز نبودن و در ياوهبايمان به معاد نداشتن، پاى -1

«  الدِّين قالُوا لَم نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ وَ لَم نَكُ نُطعِمُ المِسكِينَ وَ كُنّا نَخُوضُ مَعَ الخائِضِينَ وَ كُنّا يُكَذِّبُ بِيَومِ»فرمايد: قرآن مى

گويند: ما اهل نماز نبوديم و ايمان به قيامت نداشتيم و رفتيد؟ آنان مى پرسند چه شد كه شما به جهنّمبهشتيان از دوزخيان مى

 تفاوت بوديم و در باطل غرق شديم.نسبت به محرومان بى

 آيات و احكام خدا را مسخره كردن و به دنيا مغرور شدن. -9

تّخَذتُم آياتِ اللّهِ هُزُواً وَ غَرَّتكُم الحَياةُ الدُّنيا فَاليَومَ اليُخرَجُونَ وَ مأواكُمُ النّارُ و َما لَكُم مِن ناصِرِينَ ذلِكُم بِاَنّكُم ا»فرمايد: قرآن مى

كرديد و دنيا شما را جايگاه شما آتش است و هيچ ياورى براى شما نيست، زيرا آيات خدا را مسخره مى«  مِنهَا وَالهُم يُستَعتَبُونَ 

 ز آن نيز بيرون نخواهيد رفت و عذرتان هم پذيرفته نيست.مغرور كرد، بنابراين امروز گرفتار آتش شديد شده و ا

 ارتكاب گناه و نپذيرفتن دعوت انبيا. -8

قوم نوح چون دعوت او را نپذيرفتند و مرتكب انواع خطاها شدند، در دنيا «  مِمّا خَطِيئاتِهِم اُغرِقُوا فَاُدخِلُوا ناراً»فرمايد: قرآن مى

 غرق و سپس وارد آتش شدند.

 نت به اولياى خدا.خيا - 2

همسران حضرت نوح و «  فَخانَتاهُما فَلَم يُغنِيا عَنهُما مِنَ اللّهِ شَيئاً وَ قِيلَ ادخُالَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ»خوانيم: در سوره تحريم مى

ذا همراه ساير دوزخيان حكم لوط خيانت كردند و آن دو پيامبر بزرگوار نيز با وجود مقام پيامبرى نتوانستند آنها را نجات دهند و ل

 به دخول در آتش آن همسران خائن صادر شد.

 كنند.سرمايه اندوزانى كه متكبّرانه با حق برخورد مى -6

آتش به سراغ آن گروهى رود كه به نداى حق پشت كرده و اموالى را «  وَجَمَعَ فَاَوعى تَدعُوا مَن اَدبَرَ وَتَوَلّى»فرمايد: قرآن مى

 نمايند.ره مىجمع و ذخي

لَو كُنّا نَسمَعُ اَو نَعقِلُ ما كُنّا »گويند: هاى آنها در دنياست، زيرا خودشان مىتفاوتىو خالصه دليل قهر خدا در آن روز همين بى

 گوش شنوايى داشتيم، امروز در ميان دوزخيان نبوديم.و اگر ما نسبت به حقّ فكر باز «  فى اَصحابِ السَّعِيرِ

 كنيم.ه دوزخ زياد است كه ما به همين اندازه اكتفا مىدالئل رفتن ب

 ب: علل عذاب در روايات

 كنيم:اى از آنها اشاره مىدر روايات متعدّدى نيز به علل عذاب دوزخيان اشاره شده است كه به گوشه

ر قيامت گرفتار همان بناها كنند، دهاى زيبا خودشان را در جامعه مطرح مىخوانيم: كسانى كه با بناى ساختمان* در حديث مى

 خواهند بود.

 پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله در يك حديث طوالنى فرمودند:

* كسى كه به يك وجب از زمين همسايه خيانت كند، روز قيامت آن قطعه تا اعماق زمين به صورت طوقى به گردنش انداخته 

 شود.مى

 افتد.مردار به دوزخ مى* كسى كه اهل گناه زنا و لواط باشد، بدبوتر از 

گيرد و از * كسى كه به همسرش ظلم كرده و مهريّه او را نپردازد، در قيامت مانند زناكاران محشور گشته و مورد سؤال قرار مى
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 شود.پاداش كارهاى نيك او كاسته و بدين وسيله حق همسرش پرداخت مى

 زنند.الت رفتار نكند در قيامت به دست او غُل و دستبند مى* كسى كه همسران متعدّد دارد، اگر ميان همسران خود به عد

 شود.هايش خرد مى* كسى كه به مسلمانى سيلى بزند، با عذاب قيامت استخوان

 شود.چينى ونيش زبان ميان مسلمانان را بهم بزند، در قيامت با نيش مارگزيده مى* كسى كه با سخن

فقرا فخرفروشى كرده و آنها را تحقير كند، همچون مورچه، خوار وكوچك محشور * كسى كه با مال وثروت خود به محرومان و 

 افتد.به دوزخ مى و

* كسى كه در دنيا به زنان و مردان پاكدامن نسبت زنا و لواط بدهد، خداوند تمام كارهاى خير او را نابود كرده و با وضع سخت و 

 ان شهادت وبا شرايط آن در نزد قاضى عادل باشد.شود، مگر اين نسبت به عنواسفبارى به دوزخ پرتاب مى

زاى هاى گوارا و لذيذ، از شراب استفاده كند، در قيامت به او از مايعات سمّى آتش* كسى كه در دنيا به جاى اين همه نوشيدنى

 نوشانند.بدبو مى

دن دختران و پسرانند، در يك وادى زاند يا عامل اغفال و گولاحتكارند يا به مشروبات حرام خو گرفته* كسانى كه اهل

 شوند.اى در دوزخ پذيرايى مىجداگانه

شوند، در قيامت هاى دروغ باعث سقوط افراد در جامعه مىسازىهاى ناحق و پروندهها و شهادتها، گواهى* كسانى كه با شايعه

 گيرند.به زبانشان آويخته و در قعر دوزخ در كنار منافقان قرار مى

هايى تراشى كرده و خودشان را مطرح كنند، همان غذا آتشهاى رنگين در جامعه طاغوته با ريخت وپاش وسفره* كسانى ك

 سوزاند.شود ودرون آنها را مىمى

 شوند.كنند، در قيامت با روى سياه محشور مى* كسانى كه با تالوت قرآن در جامعه خودشان را مطرح مى

 شوند.هاى بسيار ريز لگدمال مىافه* كسانى متكبّرند، در قيامت در قي

 گذارند، از بدترين مردم در قيامت خواهند بود.* كسانى كه مردم از ترس به آنها احترام مى

گناه به دامن آنها قرار داده گناهى شريك شوند، در قيامت بخشى از خون آن بىاى در قتل بى* كسانى كه حتّى با گفتن كلمه

 شود.مى

 شوند.را بر آخرت و دنياپرستان را بر مردان خدا ترجيح دهند، در قيامت كور محشور مى * كسانى كه دنيا

 شود.* كسانى كه منافقانه با مردم برخورد كرده و دو رو و دوزبانه باشند، در قيامت دو زبان از آتش به آنها داده مى

 اند.ى از آتش را به دهن فرو بردها* كسانى كه مال ديگران را به ناحق تصاحب كنند، گويا در قيامت قطعه

شود و هاى شهوانى غيرمشروع شوند، لگامى از آتش به دهن آنها زده مى* كسانى كه )نعوذباللّه( مرتكب زنا يا لواط يا ساير لذّت

 شوند. هاى آتش انداخته مىدر درّه

ط به ناديده گرفتن حقوق مردم و جامعه است و از هاى قيامت مربوهاى ديگر، بيشتر عذابآرى، با توجّه به اين روايت و روايت

گناه، يك عامل اصلى بيشتر ندارد و آن نداشتن ايمان به معاد هاى بىطرفى تمام تجاوزات به مال، ناموس، آبرو و جان انسان

اشند و پاى خود را از هاى آسمانى به قيامت ايمان بياورند و قهر و عقوبت خدا را باور داشته باست، واگر مردم طبق وحى و كتاب

 اين همه مفاسد كنار بكشند، در دنياى ما ديگر ترس، فقر، قلدرى، توهين و نفاق و تجاوز و جنايتى به چشم نخواهد خورد.

روند شناسان، مصلحان و بشردوستان دنيا بايد راهى كه مىشناسان، جامعهدانان، روانها، قضات، حقوقها، دادگسترىتمام دادگاه

نظر نمايند و ريشه اصلى مفاسد را در دنيا بررسى كنند كه آن نبود تقواست، سپس به عامل پيدايش تقوا كه همان ايمان تجديد 



به حضور خدا و حضور در دادگاه قيامت و ايمان به كيفر و پاداش خداوند است، بيشتر توجه نمايند، ولى افسوس كه جهانيان راه 

 اند.اصلى را گم كرده

 ى و روانىهاى روحعذاب

هاى جسمى آنان بود، ليكن در قيامت نوع ديگرى از آنچه تاكنون درباره وضع دوزخ و كيفر مجرمان گفته شد مربوط به عذاب

هاى روحى است كه در آيات و روايات به آن اشاره هاى جسمى نيست و آن عذابعذاب وجود دارد كه ناگوارى آن كمتر از عذاب

 شده است، از جمله:

زيرا در دنيا كافران آنها را مسخره كرده و به آنها «  فَاليَومَ الَّذِينَ آمَنوا مِنَ الكُفّارِ يَضحَكُونَ »خندند، ان به آنها مىمؤمن -1

به آرى، جواب مسخره كردن و خنده كافران در دنيا، خنديدن «  اِنَّ الَّذِينَ اَجرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنوا يَضحَكون»خنديدند. مى

 آنها در قيامت است.

 « وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَومَ القِيامَة...»زند، خداوند با آنها حرف نمى -1

بچش مزه عذاب و قهر خدا را كه همانا «  ذُقْ اِنّكَ اَنتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ »شود. با خطاب تحقيرآميز با آنها سخن گفته مى -9

 پنداشتى!و خود را انسانى نمونه، كم نظير، عزيز و كريم مى عمرى در شخصيّت موهومى زندگى كردى

 سيماى بهشت و بهشتيان

در بحث دوزخ قيافه مجرمان را بيان كرديم كه چگونه پس از آنكه نامه اعمال به دست چپشان داده شد، روسياه و سرافكنده و 

ريزان ريزان و در تاريكى و فشار و عرقرآلود و اشكزده و مهر بر دهن خورده و به غل و زنجير كشيده شده و غباخيره و حيرت

 پردازيم.شوند، اكنون به شرح سيماى بهشت و بهشتيان مىمحشور مى

 حوض كوثر

در قيامت قبل از ورود به بهشت، نيكوكاران و پيروان خط نبوّت و امامت، به دست مبارك رسول خداصلى اهلل عليه وآله و 

 حوض كوثر سيراب خواهند شد.عليه السالم از اميرالمؤمنين

هاى بحار ، الغدير  ، كنزالعُمّال  وتفاسير شيعه وسنّى كه درباره سوره كوثر گفتگو بيش از يكصد حديث در اين زمينه در كتاب

 السالم معرّفى شده است. عليه بن ابيطالبساقى حوض كوثر حضرت علىّ  اند وارد شده وكرده

صلى اهلل عليه وآله در آخرين لحظات عمر شريفشان د اتّفاق شيعه و سنّى است، پيامبر اكرمدر حديث ثقلين كه متواتر و مور

و سپس فرمودند: « بيت منيكى قرآن و ديگرى اهل»گذارم: روم، ولى دو چيز گرانبها ميان شما مىفرمودند: من از ميان شما مى

 لحق شوند.شوند تا در كنار حوض به من ماين دو هرگز از يكديگر جدا نمى

پذيرى قرآن وپيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله و منسوبين آن بزرگوار محروم كرده باشند، كسانى كه خود را از راهنمايى وهدايت

 مند شدن از آن آب گوارا كه مقدّمه ورود به بهشت است، محروم خواهند ماند و كسانى كه ازدر قيامت نيز از بهره

 مند خواهند شد. اند آنجا هم از عنايات آن بزرگواران بهرهر شدهعلوم و هدايت آنان برخوردا

 ورود به بهشت

چنانكه گذشت، مؤمنان نيكوكار به هنگام مرگ و زنده شدن در قيامت و دخول به بهشت، فرشتگان با آنان برخورد با كرامت و 

و خداوند با «  تَحِيَّتُهُم يَومَ يَلقَونَهُ ساَلمٌ»شود، مىگويند و پذيرايى از آنها شروع جالبى داشته و با سالم به آنان خيرمقدم مى

هاى پاك! به سوى پروردگارتان برگرديد و در زمره بندگان خالص اى روح«  رَبِّكَ راضِيَةً مَرضِيَّة اِلى اِرجِعى»جمالتى از قبيل 

بينند، سرور و شادى و مورد رضايت خواهد بعد مى فهماند آنچه از اين بهقرار گيريد و در بهشت خودم جاى گيريد، و به آنها مى
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 بود.

كند و طبق روايات متعدّد، مقدّمات ها و برخوردها، هر نوع دلهره و غم و اندوه جدايى از دوستان و بستگان را آسان مىاين خطاب

در لحظه جان دادن باالى سر شود كه اولياى خدا را ورود به بهشت و پذيرايى در بهشت از همان ابتداى رحلت انسان شروع مى

شود، كند و همانند كندن لباس كثيف و پوشيدن لباس تميز از دنيا به عالم برزخ وارد مىبيند و مرگ را مثل گل بو مىخود مى

و «  قُوا بِهِموَيَستَبشِرونَ بِالَّذِينَ لَم يَلحَ»دهند، نيكوكاران برزخى كه از پيش در انتظار او بودند، آمدنش را به يكديگر مژده مى

رسد، روزى كه همه چيز دگرگون شود و نوبت به قيامت مىها و در همسايگى مردان خدا سپرى مىزندگى برزخى او با انواع لذّت

آيد و اسباب وحشت به هاى مختلف درمىها به صورتشود و قيافهها در سينه حبس مىها خيره و نفسها مبهوت و چشمو عقل

باشند، در آن صحنه تنها مؤمنان هستند كه از همه اين گريزند و به فكر خود مىه همه از يكديگر مىقدرى زياد است ك

 شوند.و با نوشيدن آب كوثر وارد بهشت مى«  وَ هُم مِن فَزَعٍ يَومَئِذٍ آمِنُون»ها درامانند، ناراحتى

بهشت فرشتگان رحمت از هر سو بر آنان وارد شده و  شوند، دردر برابر دوزخيان كه با گرزها و زنجيرهاى آتشين پذيرايى مى

بابٍ سَالمٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم  وَالمَالئِكَةُ يَدخُلُونَ عَلَيهِم مِن كُلِ»فرمايد: نمايند، قرآن مىتبريك و تهنيت گفته و اداى احترام مى

 « فَنِعمَ عُقبَى الدّار

ساَلمٌ عَلَيكُم »گويند: يل اين همه لطف از جانب خدا را هم بيان نموده و مىجالب اينكه فرشتگان در مراسم تبريك و سالم دل

 ها و هوسها داشتيد.سالم بر شما به خاطر آن صبر و پشتكارى كه در دنيا در برابر طاغوت« بِماصَبَرتُم

نماز و روزه پرداختند و هر نوع  ها دورى كردند و به انجام واجبات وآرى، مؤمنان در عمر چند ساله خود، از گناه و انواع حرام

ذَهَبَ »سختى و رنج هجرت و آزار و ايثار را تحمّل كردند، ولى هر چه بود چند روزى بيشتر نبود و گذشت و به قول معروف: 

در كمينگاه است تا به  ها تمام شد، ولى پاداشها همچنان باقى است، همانا خداوندسختى« العَناءُ وَ بَقِىَ االَجرُ اِنَّ رَبِّكَ لَبِالمِرصاد

 ها وفا نمايد.آن وعده

پرستيدند )نه دنيا، زور، پول، شهوت و شكم و...( و هدفشان تنها راضى اين مؤمنان از عذاب خدا درامانند، زيرا آنان تنها خدا را مى

نى كه منصوب آن كردن خدا بود نه اين و آن و نه شرق و غرب و در مسائل سياسى هم جز در خط رهبرى معصوم و يا كسا

بزرگواران بودند دنبال ديگرى نرفتند، و شكّى نيست كه به اين قبيل افراد از قبل وعده امنيّت از عذاب داده شده بود، زيرا كه در 

نه تمام هر كه خالصا«  فَمَن دَخِلَ حِصنِى أمِنَ مِن عَذابى ال اِلهَ اِالّ اللّه حِصنى»حديث طاليى امام رضاعليه السالم آمده است: 

معبودهاى پوشالى و موهومى را كنار بزند و خداى يگانه را پرستش كند، از عذاب درامان است، البتّه آن حضرت در ادامه 

 فرمودند: توحيد شروطى دارد كه از جمله آنها پيروى از امام معصوم است.

پذيرفتن رهبرى حضرت على «  صنِى أمِنَ مِن عَذابىبن ابيطالب حِصنِى فَمَن دَخِلَ حِ والية علىّ »خوانيم: و در حديث ديگرى مى

 عليه السالم قلعه محكم و دژ الهى است كه هر كس در آن داخل شود، از عذاب الهى در امان خواهد بود.

 بنابراين ايمان و پذيرش واليت زمينه دريافت امنيّت الهى است.

بيان شده « دژهاى محكم»م هر دو با يك تعبير به عنوان دليل آنكه هم توحيد و هم پذيرفتن رهبرى حضرت على عليه السال

دهد و خط سير انسان كند و توحيد خالص هم ما را به رهبر الهى حواله مىآن است كه امام معصوم ما را به توحيد راهنمايى مى

كنند و از خدا دور مى در هر دو يكى است، به خالف رهبران طاغوتى كه ما را به سوى خود و ستايش و تملّق از خودشان دعوت

 نمايند.مى

يا عِبادِ الخَوفٌ عَلَيكُم اليَومَ و »فرمايد: آور و خطرناك بيمى ندارند، زيرا خداوند مىكوتاه سخن آنكه مؤمنان در آن روز بهت



هاى قطعى هم حتىهاى احتمالى ترسى به خود راه ندهيد و در مورد نارااى بندگان من! در مورد ناگوارى«  الاَنتُم تَحزَنُونَ 

 محزون نباشيد. 

 درهاى بهشت

براى بهشت هشت باب است و درهاى بهشت بيشتر از درهاى جهنّم «  اِنّ لِلجَنَّةِ ثَمانِيَة اَبوابٍ»فرمايد: امام باقر عليه السالم مى

او نيز از غضب و عدلش باشد، زيرا راه نجات و قرب به خدا بيشتر و لطف و رحمت مى«  لها سبعة ابواب»كه هفت در است، 

 بيشتر است.

 بر باالى درهاى بهشت شعارهاى جالبى نوشته شده است ازجمله:

صدقه دادن ده حسنه دارد، ولى وام دادن هيجده پاداش دارد، چون در صدقه، گيرنده «  الصَّدَقَةُ بِعَشرَةٍ وَالقَرضُ بِثَمانِيَة عَشَر»

 اراحتى را كمتر دارد.كند كه در وام گرفتن آن نحقارتى احساس مى

 اند ضبط شده است.بر سر بعضى درها خط رهبرى و نام رهبرانى كه واسطه فيض و ارشاد الهى بوده

تعدّد درهاى بهشت به خاطر ازدحام يا زيبايى و امثال آن نيست، بلكه به خاطر آن است كه هر گروهى با توجّه به راهى كه 

 در مقام معلوم و در جاى خود قرارگيرند.اند از درب مناسب وارد شوند و يا رفته

شوند و كه رزمندگان، مسلّحانه وارد مى« باب المجاهدين»پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله فرمود: براى بهشت درى است به نام 

 گويند. مالئكه به آنان خوش آمد مى

 شوند. روزه داران از آن وارد مى است كه تنها« ريّان»خوانيم كه نام يكى از درهاى بهشت در حديث ديگرى مى

براى بهشت درى است به نام «  اِنّ لِلجَنَّةِ باباً يُقالُ لَهُ المَعرُوفُ اليَدخُلُهُ اِالّ اهلُ المَعرُوفِ»فرمايد: امام صادق عليه السالم مى

 شوند.كه اهل معروف از آن در وارد مى« معروف»

كه به خاطر صبر در برابر « باب الباَلء»رهاى بهشت بيان شده است، از جمله: هاى ديگرى نيز براى ددر بعضى روايات نام

باب »و « باب الصَّبر»، «الرَّحمةباب»و همچنين «  سَالمٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم»فرمايد: مشكالت و مصائب است، چنانكه قرآن مى

 «. الشُّكر

 « تِّحَةً لَهُمُ االَبوابَمُفَ»البتّه درهاى بهشت باز و آماده ورود بهشتيان است. 

 بزرگى بهشت

جَنّةٍ »يا «  جَنَّةٍ عَرضُهَا السَّمواتِ وَ االَرضَ »فرمايد: ها و زمين است، قرآن مىوسعت و بزرگى بهشت به مقدار پهنه آسمان

 و بهشتيان در آن آزادنه رفت و آمد دارند.«  عَرضُها كَعَرضِ السَّماءِ وَ االَرضِ 

اى از بهشت جا بدهند كافى است! ولى نبايد فراموش خورد؟ اگر ما را در گوشهنند اين وسعت به چه درد مىشايد بعضى خيال ك

گفتيم: كمى از اين جايى كه هستيم شد: در دنيا چقدر جا الزم داريد؟ مىكنيم هنگامى كه در شكم مادر بوديم اگر از ما سؤال مى

رسد كه حتّى كره كند و كار انسان به جايى مىهاى معمولى ما را قانع نمىيم، خانهتر، امّا همين كه بدنيا آمدبزرگتر و روشنن

 افتد.شود و به فكر تسخير كرات آسمانى مىزمين نيز براى او تنگ مى

ها، عالوه بر اينكه عالم قيامت با دنيا بسيار فرق دارد، آنجا خانه ابدى است و همه خالئق حاضرند و قدرت انسان، كاميابى

سنجند و خداى بزرگ براى ها، تمايالت و مهمانان او چندين برابر است، از همه گذشته هر جايى را مناسب با خودش مىخواسته

 روز بزرگ بايد پاداش بزرگ بدهد.

ترين افراد بهشت به قدرى بزرگ است كه هرگاه جنّ و انس بر او وارد شوند، جا و وسيله خوانيم: جايگاه سادهدر حديث مى

 ذيرايى )بدون آنكه سهمى از كسى كم شود( براى همه هست. پ
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 هواى بهشت

در بهشت، نه خورشيدى «  اليَروْنَ فِيهَا شَمساً وَال زَمهَرِيراً»فرمايد: نسيم بهشتى بسيار مطبوع و دلربا و ماليم است، قرآن مى

 ر كار است كه از سرماى آن رنج ببرند.شود تا از گرمى آن ناراحت شوند و نه زمهرير و هواى بسيار سردى دديده مى

هايى كه باغ« جَنّاتٌ تَجرِى مِن تَحتِهَا االَنهار»در مورد هواى بهشت همين بس كه قرآن سى و شش مرتبه فرموده است: 

هاى آن برهم گردن نهاده و در پاى درختانش نهرهاى آب زالل جارى است، درختانى كه خشك شدن و فاسد شدن و شاخه

در سايه « فِى سِدرٍ مَخضُودٍ »ن ندارند و انواع مختلف آنها در آنجا هست كه در قرآن نيز نام بعضى آنها آمده است: كهنه شد

 هاى آن روى هم قرار گرفته است.و در كنار درختان موزى  كه ميوه« وَ طَلحٍ مَنضُودٍ »خار هستند، هاى سدر بىدرخت

و در كنار آب جارى « مَمدُودٍ  وَ ظِلٍ »رود، حرارت و آفتاب لطافت آنها از بين نمىهاى دائمى هستند و با درختانى كه در سايه

 « وماءٍ مَسكوب»باشند. مى

شود، هاى دلربايى نيز در آنجاست كه به گفته روايات متعدّد توسط حوريان و درختان نواخته مىعالوه بر آن هواى لطيف، آهنگ

 حمد و تقديس خداوند متعال است. ولى با مفاهيم بسيار عرفانى كه شامل 

 بهشت محل كاميابى

بر خالف آنكه در دوزخ همه نوع زجر و شكنجه وجود دارد، در بهشت همه نوع لذّت و رفاه و آسايش در اختيار بهشتيان است، 

اراده كند و هرچه چشم از آن لذّت  يعنى هر آنچه را انسان ميل و«  فِيهَا ما تَشتَهِيهِ االَنفُسُ وَتَلَذُّ االَعيُنُ»فرمايد: قرآن مى

 برد، همه در اختيار اوست.مى

اين آيه با همه كوتاهى خود به قدرى جامع است كه اگر تمام نويسندگان و گويندگان در تمام عمر خود در اوصاف بهشت بگويند 

 شود.يا بنويسند، در اين جمله كوتاه جا دارد و همه را شامل مى

رسد، مثالً تفاوتى مىلى باشد، باالخره انسان سير شده و نسبت به كاميابى از آنها به حالت بىهاى دنيا هر چه عانعمت

هاى ديدنى براى كسانى جالب است كه هنوز نديده باشند، ولى براى ساكنان آن منطقه ديگر چندان لذّتى ندارد و عادى منظره

بخش است و كاهد، بلكه تا ابد لذّتست و از نشاط انسان نمىهاى آن كسل كننده نيهاى بهشت و نعمتشده است، امّا ديدنى

ه شايد اين امر به خاطر تنوّع و تغييرات پى در پى در آنها باشد كه بهشتيان از آن خسته و سير تها همچنان باقى است، البكاميابى

نچه بهشتيان بخواهند در بهشت وجود دارد و اضافه و آ«  لَهُم ما يَشاؤنَ فِيهَا وَلَدَينَا مَزِيد»فرمايد: شوند، چنانكه قرآن مىنمى

 زائد بر آن نيز در اختيار ماست.

 بهشت قابل وصف نيست

هايى را كه سبب روشن فرمايد: براى هيچ كس قابل تصوّر نيست كه ما براى سحر خيزان نيايشگر چه مقام و نعمتخداوند مى

 « تَعلَمُ نَفسٌ ما اُخفِىَ لَهُم مِن قُرَّةَ اَعيُنٍفاَل »ايم، شدن چشم آنان است، پنهان و ذخيره كرده

أعدَدتُ لِعِبادِى ما ال عَينَ رَأَت واَل اُذُنَ سَمِعَت وَال خَطَرَ »فرمايد: خوانيم كه خداوند مىهاى آسمانى گذشته مىچنانكه در كتاب

مى ديده و نه گوشى شنيده و نه به فكر انسانى آمده ام كه نه چشبراى بندگان صالح خود چيزهايى را آماده كرده«  بِقَلبِ بَشَرٍ

 است.

 هاى ابدىنعمت

به ما گوشزد كرده است كه « خالِدِينَ فِيهَا»هاى بهشتى و بهشتيان را بيان فرموده و با جمله بارها قرآن مسأله پايدار بودن نعمت

 شوند.بهشتيان ديگر به هيچ عنوان از بهشت خارج نمى



شود كه در مدّتى اصالً هاى بهشتى نه فصلى و موسمى است و نه آفت زده مىميوه«  اُكُلُها دائِمٌ»فرمايد: مىدر جاى ديگر 

شود و نه انسان از هاى دنيا قطع مىهاى بهشت نه گاه بيگاه همچون ميوهميوه«  المَقطُوعَة ٍو المَمنُوعَةٍ »فرمايد: نباشد، يا مى

اشتها هستيم، يا هنوز نيا گاهى ميوه هست، ولى تهيّه آن مشكل است، يا از ما دور است، يا بىخوردن آن منعى دارد، امّا در د

ايم، يا نارس و نامطبوع است، يا براى معده ما قابل هضم نيست، يا آلوده و فاسد است، يا تيغ دارد، يا ما از خوردن آن منع شده

هاى بهشت هميشه هست و هيچ وقت براى هيچ يك از ايد: ميوهفرمعوارض دارد و امثال آن، به هر حال در آيه فوق مى

 بهشتيان هيچ گونه منعى در كار نيست و عوارضى هم ندارد.

كنيم و هيچ كمبود وتمام ها روزى ماست كه به بهشتيان عطا مىاين نعمت«  اِنّ هَذا لَرِزقُنا ما لَه مِن نَفادٍ»خوانيم: در قرآن مى

 شدن هم براى آنها نيست.

يعنى عالوه بر «  وَ لَدَينا مَزِيدٌ»و تمام آنها قابل زيادن شدن هستند، «  وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ»هاى بهشتى فراوان بوده، ها و نعمتميوه

تر از آنچه آنان بخواهند. )اللّهم هاى اهل بهشت، نزد ما زيادتر هم هست، باالتر از خواسته يا تفكّر آنان، بهتر و عالىخواسته

 بيته صلوات اللّه عليهم اجمعين(قنا بحقّ محمّدٍ و اهلارز

 بهشت سراى أمن

افراد باتقوا در قيامت در جايگاهى ثابت )و از هرگونه تغيير، انتقال، شيطنت، «  مَقامٍ أمِينٍ اِنَّ المُتَّقِينَ فى»فرمايد: قرآن مى

 بيمارى، مرگ، كمبود، آفات و ناگوارى( درامانند.

كسانى كه ايمان آوردند و ايمان خود را با «  ألَّذِينَ آمَنوا وَلَم يَلبِسُوا اِيمانَهُم بِظُلمٍ اُولئِكَ لَهُم االَمنُ»فرمايد: مىو در جاى ديگر 

 هاى باطل آلوده نكردند، در قيامت درامانند.شرك به خدا و پيروى از رهبرى

 پيشگاه پروردگارشان خانه سالمت وجود دارد.طلبان، در در قيامت براى حق«  لَهُم دارُالَّسالمِ عِندَ رَبِّهِم»خوانيم: در قرآن مى

 صورت بهشتيان

 فرمايد:ها و صورت بهشتيان قرآن مىدرباره شادابى قيافه

 هايى درخشان و سفيد دارند.در آن روز صورت«  وُجُوهٌ يَومَئِذٍ مُسفِرَةٌ»

 اند.هاى شاداب و زيبا كه به الطاف الهى چشم دوختهصورت«  رَبِّها ناظِرَةٌ وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَةٌ اِلى»

 مند هستند.ها بهرههايى كه در روز قيامت از انواع نعمتصورت«  وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناعِمَةٌ »

 اند.هاى الهى بشارت داده شدهاهل بهشت در آن روز هولناك خندان هستند و به نعمت«  ضاحِكَةٌ مُستَبشِرَةٌ»

هاى جنگ با خون آغشته شده و در دل شب با اشك هايى كه در برابر عظمت خدا به خاك ماليده شده و در جبههرتآرى، صو

ها درهم كشيده شده و با ديدن آثار خدا به توحيد رسيده است، آن روز بايد اين چنين خندان و منوّر شسته شده و با شنيدن ظلم

 باشند.

 افتخار و دعوت از ديگران

بينند هر چه هست كمال و سرافرازى دهند و مىبخش خوبان را به دست راستشان مىرمايد: همين كه پرونده مسرّتفقرآن مى

 زنند:كنند و فرياد مىو بندگى و اطاعت خداوند است، از شادى ديگران را دعوت مى

 اى اهل محشر! بياييد كتاب مرا بخوانيد.« هاؤُمُ اقرَأوا كِتابِيَه»

دانستم كه چنين روزى هست و به فكر حسابم بودم و از كارهاى حرام دورى من در دنيا مى« مُالقٍ حِسابِيَه اَنّى اِنِّى ظَنَنتُ»

 كردم و اآلن تمام وجودم را شادى فرا گرفته است.

 بخشى است.آفرين و رضايتاو در يك زندگى شادى« فَهُوَ فى عِيشَةٍ راضِيَةٍ»
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 برد.هاى بهشتى بهره مىكند و از ميوه، غذا، نوشيدنى و نعمتى عالى مقام زندگى مىدر بهشت«  فى جَنَّةٍ عالِيَةٍ»

 اند.و اين همه به خاطر آن اعمال صالحى است كه در گذشته داشته

 برادرى و صفا

ر همفكر شود به گروه ديگاى كه به دوزخ پرتاب مىكنند و به گفته قرآن هر دستهبر خالف دوزخيان كه يكديگر را مالمت مى

فرمايد: ، در بهشت هيچ گونه كدورت و كينه در كار نيست، قرآن مى« كُلَّما دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَت اُختَها»كند، خود نفرين و لعنت مى

ر بر ما هرگونه دشمنى و حسادت و كينه را از دل آنان برداشته و همه را صميمى و برادروا« صُدُورِهِم مِن غِلٍ  وَنَزَعنَا ما فى»

 دهيم.هايى كه روبروى يكديگر است، جا مىتخت

 دورى از لغو و بيهودگى

ها تنها سالم شنيدنى«  اليَسمَعُونَ فِيهَا لَغواً اِالّ سَالماً»گويى نيست، زبان، تمسخر، تهمت و ياوهدر آنجا ديگر دروغ، ناسزا، زخم

 خيزد.ر برمىاست، يعنى جمالتى است كه از سالمت روح و فكر و زبان و رفتا

شنويد و نه نسبت گناه به يكديگر در بهشت نه گفتار لغوى مى«  ال يَسمَعُونَ فِيهَا لَغواً وَ ال تَاثِيماً »خوانيم: در جاى ديگر مى

 دهند.مى

هاى آنجا دهند، گفتهبهم مىشنوند و نه نسبت دروغ اثر مىنه گفتار بى«  اليَسمَعُونَ فِيهَا لَغواً وَ ال كِذّاباً»خوانيم: در سوره نبأ مى

 گيرد.همه از واقعيات و از يك صفاى خاصى ريشه مى

 ها و زيورهالباس

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن اَساوِرَ مِن ذَهَبٍ و »اند و عالوه بر آن زيورهايى از لؤلؤ دارند، بندهايى از طال زينت داده شدهاهل بهشت با دست

لباس آنان سبزرنگ و از حرير نازك «  و حُلُّوا اَساوِرَ مِن فِضَّةٍ »ايى از نقره را ذكر كرده: و در آيه ديگر دست بنده«  لُؤلُؤا

ها كهنه شدن جالب اينكه اين لباس«  وَيَلبِسُونَ ثِياباً خُضراً مِن سُندُسٍ و اِستَبرَقٍ»)سندس( و حرير ضخيم )استبرق( است، 

 « اليَمَسُّنا فِيهَا نَصَبٌ و اليَمَسُّنا فِيهَا لُغُوبٌ»در كار نيست، ندارند و در آنجا ديگر سختى و درد سر و خستگى 

 مأموران پذيرايى

پسران زيباروى «  وَيَطُوفُ عَلَيهِم وِلدانٌ مُخَلَّدونَ اِذا رَأيتَهُم حَسِبتَهُم لُؤلؤاً مَنثُوراً»فرمايد: براى پذيرايى از بهشتيان قرآن مى

 بينى، دور بهشتيان در رفت و آمدند.هاى پراكنده لؤلؤ آنان را مىانههميشه شاداب و جوان كه همچون د

 هاى بهشتخوردنى

 « وَفاكِهَةٍ مِمّا يَتَخَيَّرونَ»كنند. هايى كه ميل دارند انتخاب مىاز انواع ميوه

 « قُطوفُها دانِيَة»گيرد. هاى ميوه در دسترس آنان قرار مىها بسيار آسان و شاخهيابى به ميوهدست

 « الثَّمَراتِ وَلَهُم فِيهَا مِن كُلِ »از همه نوع ميوه در اختيار آنان است. 

 « وَلَحمِ طَيرٍ مِمّا يَشتَهُونَ »ها هر چه و از هر نوع و در هر وقت بخواهند موجود است. از گوشت لذيذ پرنده

 ها در بهشت انواع نهرها موجود است، از جمله:آشاميدنى

 كند.ى كه هرگز آلوده و تغيير پيدا نمىالف: نهرهاى آب زالل

 «اَنهارٌ مِن ماءٍ غَيرِ آسِنٍ»



 شود.ب: نهرهايى از شير كه هرگز مزه آن عوض نمى 

 « يَتَغَيَّر طَعمَهوَ اَنهارٌ مِن لَبَنٍ لَم»

  اند. ج: نهرهايى از عسل كه تصفيه شده

 «وَاَنهارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفّى»

 برند.ها مىگيران از آن لذّتهرهد: نهرهايى از شراب كه ب

 « وَ اَنهَارٌ مِن خَمرٍ لَذَّةٍ لِلشّارِبِينَ »

 تفاوت شراب دنيا و شراب بهشت

 « شَراباً طَهُوراً»شراب دنيا نجس و به قول قرآن رجس است،  امّا شراب بهشت پاك و پاكيزه است.  -1

كند،  امّا شراب بهشت اب و قمار ميان مردم دشمنى ايجاد مىشراب دنيا عامل فتنه و دشمنى است، چنانكه شيطان با شر -1

 ها تكيه زده و شادند.آورد، بلكه برادرانه روبروى هم بر تختهيچ گونه كينه و كدورتى نمى

 اش نفع است.شراب دنيا ضررش بيش از منافع آن است، ولى شراب بهشتيان همه -9

 « ال فِيهَا غَولٌ»راب آخرت حتّى ضرر غير محسوس ندارد. آورد، امّا ششراب دنيا زوال عقل ومستى مى -8

 ، هالكت مرموزانه وناخودآگاه است(«غَول)» 

 « اليَسمَعُونَ فِيهَا لَغواً وَ الكِذّاباً»آورد، ولى در شراب بهشتى چنين نيست. گويى مىشراب دنيا ياوه - 2

شود، امّا شراب بهشتيان گيج كننده نيست و هيچ گونه دردسرى از شراب دنيا گيج كننده و دردسرآور و سبب انواع امراض مى -6

 « اليُصَدَّعونَ عَنها و ال يُنزِفون»خيزد. آن برنمى

 ها و نهرهاظرف

كند، قرآن كنند طورى است كه سرد و خوشبو مىهايى را كه اهل بهشت براى آشاميدن استفاده مىها و ظرفآن ليوان

 « كَأسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً يَشرِبُونَ مِن»فرمايد: مى

نيز به معناى ظرف آب « كأس»يك ضرب المثلى است براى خنكى و خوشبويى و كلمه « كافور»خوانيم: در تفسير الميزان مى

 اند.اى سرد و خوشبو كننده ساخته شدههاى آب از مادّهاست، بنابراين خود ظرف

اى عوض يا چشمه و نهرى است كه به هر سويى بخواهند مسير را با يك اشارهها و نهرهاى بهشتى در اختيار ساكنان آنجچشمه

، لذا قرآن «لَهُم ما يَشاؤنَ فِيهَا»كنند. كشند، فقط اراده مىنمايند و در احداث نهر و چشمه هيچ گونه زحمتى نمىرا احداث مى

هاى بهشت را با ها را احداث و زمينيعنى خود بهشتيان چشمه«  يُفُجِّرونَها تَفجِيراً »فرمايد: ها و نهرهاى بهشت مىدرباره چشمه

 شكافند.اى كه خدا به آنان داده مىاراده

هايى كه به روشنى نقره است استفاده هاى اهل بهشت با زنجبيل معطّر شده و از ظرفخوانيم: آشاميدنىدر آيه ديگر مى

 ريزند كه متناسب با ميل آنان باشد، نه كمتر و نه زيادتر.هاى زيبا مىظرف هاى گوارا آنقدر درنمايند و مأموران پذيرايى از آبمى

مأموران زيبا «  يُطافُ عَلَيهِم بِكأسٍ مِن مَعِينٍ بَيضاءَ لَذَّةٍ لِلشّارِبِينَ الفيها غَولٌ والهم عَنها يُنزِفُونَ»فرمايد: در جاى ديگر مى

گونه ضرر ومستى در آن نيست، گرد بهشتيان بخش است و هيچكه لذّتهاى پر از شراب روشن وسفيد صورت بهشتى با جام

 چرخند تا هرگاه ميل داشته باشند بهره گيرند.مى

هاى دنيا بردن، مستى و ضرر نداشتن كه در آشاميدنىاى است؛ جام پر، روشنى رنگ، سفيدى آن، لذّتدر هر جمله آن لطيفه

 شود.ز جمع نمىمعموالً اين همه اوصاف در يك آشاميدن هرگ

هاى شراب صاف و خالص و دربسته و مهر خورده ظرف«  يُسقَونَ مِن رَحِيقٍ مَختُومٍ خِتامُهُ مِسكٌ»فرمايد: در جاى ديگر مى
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 نمايند.است، همين كه اهل بهشت از آن ميل فرمودند، در پايان بوى مشك در خود احساس مى

وَ سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً »ها همه از طرف پروردگار است، دى است، اينكه آن نعمتهاى معنوى كه همراه اين همه لذّات مااز لذّت

 شرابى كه از طرف خدا باشد از يك لذّت معنوى برخوردار است كه آن ديگر قابل بيان نيست.«  طَهُوراً

 ايد:فرمباشد، قرآن مىهايى بسيار خوش منظر و زيبا مىهاى بهشت در ظرفها و آشاميدنىخوردنى

هاى طال كه مملوّ از بهترين غذاها و ها و كوزهمأموران پذيرايى در بهشت با طَبَق«  يُطافُ عَلَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهَبٍ و اَكوابٍ»

 ها است برگرد اهل بهشت آماده خدمت و پذيرايى هستند.آشاميدنى

 شود كجا؟نو روئيده مىشوند پوست اين همه لطف و كاميابى كجا و آن دوزخى كه هر چه سوخته مى

 همسران بهشتى

«  وَعِندَهُم قاصِراتُ الطَّرف»فرمايد: هاى آنان سخن به ميان آمده است، قرآن مىدر قرآن بارها درباره همسران بهشتى و ويژگى

 كنند.ىزنان بهشتى، غير از شوهران خود به ديگرى چشمى ندارند و نسبت به آنان نيز با چشمى مستانه و عاشقانه نگاه م

 « عُرُباً اَتراباً»آن زنان، هم عاشق شوهران خود هستند و هم تناسب سنّى با آنها دارند. 

و هر وقت همسران نزد آنان «  وَ حُورٌ عِينٌ كاَمثَالِ اللُؤلُؤِ المَكنُون»آن همسران همچون لؤلؤ زيبا و دست نخورده هستند، 

 « نَّ اَبكاراًفَجَعَلناهُ »يابند. آيند، آنها را باكره مىمى

 « لَم يَطمِثهُنَّ اِنسٌ قَبلَهُم وَ ال جانّ »و به اين همسران احدى دست نزده است. 

ها منتظرند، به قدرى هايى كه در خيمهحوريه«  حُورٌ مَقصُوراتٌ فِى الخِيام»اين همسران محفوظ و عفيف هستند، نه مبتذل. 

هاى ظاهرى كه بگذريم از نظر كماالت اليق از همه زيبايى«  نَّ الياقُوتُ وَالمَرجانُ كاَنَّهُ»زيبا هستند كه گويا ياقوت و مرجانند، 

 « لَهُم فِيهَا اَزواجٌ مُطَهَّرَة»بهشت و بهشتيان هستند و از هر گونه كجى و انحراف و نقطه ضعف پاكند. 

 شود.ان در كاميابى، به اندازه صد نفر مىخوانيم كه در قيامت توان بدنى انسها زياد است و لذا در حديث مىعدد اين حوريه

ما تَلَذَّذَ النّاسُ »خوانيم: علّت اينكه درباره زنان بهشتى بيشتر سخن گفتيم، به خاطر اهميّتى است كه دارند، چنانكه در حديث مى

ى در دنيا و آخرت، كاميابى از همسران زيباست. همان هاى مادّ بهترين نعمت«  فِى الدُّنيا وَاآلخِرَةِ بِلَذَّةٍ اَكثَرَ لَهُم مِن لَذَّةِ النِّساء

 گونه كه بهترين لذّت معنوى، تجلّى و رضوان خدا و طرف سخن خدا قرار گرفتن است.

طلبند مايعى همچون فلّز گداخته به شوند و آبى مىهاى دوزخيان كجا كه هر گاه تشنه مىراستى اين نعمت كجا و آن شكنجه

 « يُغاثُوا بِماءٍ كالمُهلِ يَشوِى الوُجُوهَ»كند، وست صورت آنان را بريان مىشود كه پآنان داده مى

 هاى ديگرنمونه

همان گونه كه گفتيم قرآن در مسأله قيامت چيزى فروگذار نكرده است و بيش از هزار آيه در اين زمينه است و حق هم همين 

عيين كننده زندگى اين جهان هم هست، لذا در بيان اوصاف دوزخ و ها در آنجاست و ايمان به آن تاست، زيرا زندگى ابدى انسان

 كنيم:ترين وسيله تربيت است، آيات زيادى است كه باز هم چند نمونه از آن را بيان مىبهشت كه عامل بيم و اميد و قوى

 « فِيها سُرُرٍ مَرفُوعَة»هاى بلند و عالى قرار داده شده است. در بهشت تخت

 « واَكوابٍ مَوضُوعَة»ى زيبا از طال و نقره چيده شده است. هادر آنجا ظرف

 « وَنُمارِقُ مَصفُوفَة»ها در كنار هم به نحو مخصوصى گذارده شده است. گاهدر بهشت پشتى و تكيه

 « وَ زَرابِىُّ مَبثُوثَة»در آنجا فرشهاى بسيار عالى گسترده شده است. 

و ذُلِّلَت قُطوفُها »شود، هاى ميوه در اختيار و به اراده آنها نزديك مىندارند، زيرا شاخهها زحمت چيدن هم بردن از ميوهبراى بهره



 ها به اراده آنان و در اختيارشان است.ها در تسخير ايشان و شاخهاگر ايستاده يا نشسته يا خوابيده باشند ميوه«  تَذلِيالً 

وَاِذا »خواند، مى« ملك كبير»بها تعبير شده است، ولى بهشت را كاالى كمها، درختان، به در قرآن دنيا با آن همه درياها، معدن

 ها و ملك و پادشاهى بزرگى را خواهى ديد.اى پيامبر! هنگامى كه به بهشت نگاه كنى نعمت«  رأيتَ ثَمَّ رأيتَ نَعِيماً وَ مُلكاً كَبيراً 

 هاى معنوىلذّت

اى از لذائذ مادّى آن بود، هوا و تخت و غذا ونوشيدنى و همسر و... گفتيم گوشههاى بهشت از قبيل باغ و تاكنون آنچه از نعمت

 تر از همه آنها لذائذ روحى و معنوى است.ولى مهم

هاى مادّى برخوردار باشد، ولى حسود باشد، كينه داشته باشد، مردم از او ناراحت باشند، كسى در همين دنيا اگر كسى از تمام لذّت

هاى بزرگ خداوند نعمت محبوبيّت شود، چون يكى از نعمتها براى او زهر مىكند، در اين صورت تمام لذّتبه او سالم نمى

است، نعمت كنار اولياى خدا بودن است، نعمت صفاى دل است، راستى دل نورانى كه در آن بخل، كينه، دشمنى، حسد، شرك و 

 ر، مركب و... نيست.تكبّر و امثال آن نباشد، قابل مقايسه با كاخ، باغ، همس

هاى مادّى است و آيات و روايات بسيارى در اين زمينه وارد شده است و ما به قسمتى از هاى معنوى بهشت باالتر از نعمتلذّت

 كنيم:آنها اشاره مى

 « لٍ وَنَزَعنَا ما فِى صُدُورِهِم مِن غِ »كنند. * بهشتيان با قلبى پاك و دور از هرگونه كينه و كدورت زندگى مى

 « فَادْخُلِى فِى عِبادِى وَ ادخُلِى جَنَّتِى»* در ميان مردان خدا و در جوار قرب خداوند هستند. 

 « رَحِيمٍ ساَلمٌ قَوالً مِن رَبٍ »كند. * خداوند پيام سالم براى ايشان هديه مى

 « بابٍ سَالمٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم ونَ عَلَيهِم مِن كُلِ وَالماَلئِكَةُ يَدخُلُ »گويند. * فرشتگان از هر سو بر آنان وارد شده و تبريك مى

 « العالَمِينَ وَآخِرُ دَعواهُم أنِ الحَمدُلِلّهِ رَبِ »كنند. * عشق به خدا تمام وجودشان را گرفته و از عمق جان شكر مى

د، مناجات با حضور قلب لذّت دارد، گفتگو آرى، در همين دنيا لذّات معنوى بسيار است، حلّ مسائل علمى و فهميدن آن لذّت دار

شود كه عكس گرفتن در كنار بزرگان لذّت دارد، وقتى كنار با بزرگان لذّت دارد، همسايگى بزرگان لذّت دارد، گاهى مشاهده مى

نى با نشيها لذّت داشته باشد، پس پيام سالم از ذات مقدّس الهى و فرشتگان او و همهم بودن در عكس و همجوارى خانه

 پيامبران و امامان و اولياى الهى، چه لذّتى خواهد داشت!

ها همان محبّت من نسبت به شما و رضايت ها و كاميابىفرمايد: باالتر از همه نعمتخوانيم: خداوند به بهشتيان مىدر حديث مى

رضايت و خشنودى خداوند از « و الفَوزُ العَظِيمُوَ رِضوانٌ مِنَ اللّهِ اَكبَرُ ذَلِك هُ»خوانيم: من از شماست. چنانكه در قرآن مى

 هاى آن بزرگتر است واين همان فوز و رستگارى بزرگ است.بهشتيان به مراتب از بهشت و نعمت

بهشت، محبّت هاى لذيذترين و دل پسندترين نعمت« لِلّهِاللّهِ وَالحُبُءٍ فِى الجَنَّةِ و ألَذَّهُ حُبُ اِنّ اَطيَبُ شَى»خوانيم: در حديث مى

 خداوند و دوست داشتن براى خداوند است.

هاى بهشت افراد باتقوا در باغ« اِنَّ المُتَّقِينَ فِى جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ فِى مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقتَدِرٍ»خوانيم: در آيات آخر سوره قمر مى

كنند، آن هم در نيست،( جايگاهى پسنديده زندگى مىو نهرها و در جايگاه صدق، )جايگاهى كه لغو و كذب و خالفى در آن 

 پيشگاه خداوند قادر.

مسأله زندگى در كنار رحمت مخصوص خداوند، چيزى نيست كه بتوان آن را بيان و توصيف كرد، گرچه ما در هر حال در حضور 

ان در خانه خودش نماز خدا هستيم، ولى حضورى كه در قيامت است از ويژگى خاصّى برخوردار است، چنانكه گاهى انس

 ها از آنِ خداست، امّا شرافت آنها فرق دارد.خواند، گاهى در مسجد، گاهى در مكّه و مسجدالحرام، همه مكانمى

كند كه براى ما غذا بياورد، گاهى ما را به فرستد تا ما غذا تهيه كنيم، گاهى به غذا فروش سفارش مىگاهى شخصى پولى مى
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كند و دهد، گاهى با دست خودش ظرف ما را غذا مىنشاند و غذا مىبدهد، گاهى ما را در كنار خودش مىبرد تا غذا منزلش مى

 ها با هم فرق دارد.گذارد، در هر صورت او به ما غذا داده، ولى مراتب لطف و محبّت او در غذارسانىگاهى غذا را به دهان ما مى

وَ »هاى او هستيم، اما در قيامت صحنه و مقام و حضور چيز ديگرى است، متما در دنيا و آخرت در حضور او و در سر سفره نع

 نوشاند.در قيامت پروردگارشان از شراب پاك به آنان مى«  سَقاهُم رَبُّهُم شَراباً طَهُوراً

از جمله  ها، بهترين لذّت معنوى است و همچنين نداشتن هيچ غم وحُزنىهمين دور بودن از فضاى گناه، لغو، دروغ وخيانت

خدا را « اَذهَبَ عَنَّا الحَزَنَ  ألحَمدُلِلّهِ الّذى»گويند: كنند ومىهايى است كه اهل بهشت به آن اعتراف كرده و خدا را شكر مىنعمت

 ها رهانيد و به بهشت وارد فرمود.شكر كه ما را از حزن

شوند، ر دنيا با هم بودند، در آنجا نيز بهم ملحق مىهاى روحى آن است كه بستگان مؤمن و نيكوكارانى كه ديكى ديگر از نعمت

ما ذرّيه نيكوكاران را كه در خط ايمان باشند )گرچه به درجه پدران خود نرسيده باشند،( به خاطر لذّت بيشتر « اَلحَقنابِهِم ذُرِّيَّتَهُم»

 كنيم تا در كنار هم لذّت بيشترى داشته باشند. پدران به آنان ملحق مى

گيرند ديگر مسأله غربت و هجرت را كنند، همين كه در كنار هم منزل مىكه به شهرى يا كشورى هجرت مى فرادياچنانكه 

فراموش كرده و گويا در شهر خودشان هستند، يا انسان در مسافرت همين كه يكى از همشهريان يا همسايگان خود را ديد 

 ى و عاطفى و معنوى است.برد كه اين خود يك نوع لذّت روحخوشحال شده و لذّت مى

« اِنَّ هَذا كانَ لَكُم جَزاءً وَكانَ سَعيُكُم مَشكُوراً»فرمايد: يكى ديگر از الطاف الهى به اهل بهشت آن آست كه خداوند به آنان مى

روزه ها پاداش كار و اجر سعى و تالش خودتان است. در صورتى كه جزاى كارهاى نيك و چند ركعت نماز و چند روز اين نعمت

و حج و انفاق و امثال آن اين همه نيست، زيرا مال و جان و توفيق ما همه از خداوند است، عبادات ما همچون ساختمانى است 

باشد، ولى در عين حال او خانه را به قيمت چند برابر از ما كه آجر، آهن، سيمان، گچ، در و پنجره و مصالح آن همه از خدا مى

 شود.ابر اين همه لطف شرمنده مىبخرد! راستى انسان در بر

پناه و دربندى را از غرق شدن نجات داده و او را آزاد كرديد، سپس به او رانندگى ياد داده و ماشين زيبايى فرض كنيد انسان بى

 را هم براى كار در اختيارش گذاشتيد و براى او همسر و مسكن هم تهيه كرديد، ولى او كه نجات و آزادى و كار و زندگى

داند گاه و بيگاه براى تشكّر به ديدن شما بيايد، بعد شما بخاطر همين مالقات باز هم كرايه ماشين و پول خودش را از شما مى

 دهد.بنزين را چند برابر به او بدهيد، در اينجا به او جز شرمندگى چه حالى دست مى

و لطف خدا بيش از « خاك بر فرق من و تمثيل من»ولوى: البتّه شكّى نيست كه تمام اين مثالها كوتاه و نارساست، به قول م

 «.نتوان وصف تو گفتن كه تو در وصف نيايى»وصف و توصيف كردن است، 

 « مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ اَمثالِها»دهد، او كار ما را به ده برابر تا هفتصد برابر و بيشتر پاداش مى

 « ن يَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهفَمَ»پذيرد، او كار كم ما را هم مى

اِلهِى اِن كانَ فِيهَا خَلَلٌ أو نَقصٌ مِن رُكوعِها »خوانيم: كند، چنانكه در دعاى بعد از نماز مىاو كار ناقص و معيوب را هم قبول مى

ركوع و سجود نماز من نقص و عيبى است، ناديده  خدايا! هرگاه در« أو سُجُودِها فَالتُؤاخِذنِى و تَفَضَّل عَلىَّ بِالقَبولِ و الغُفرانِ 

 گرفته و نمازم را بپذير و مرا مورد لطف و مغفرت قرار ده.

 « يا مَن اَظهَرَ الجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ»پوشاند. ها را مىكند، ولى زشتىاو كارهاى زيباى ما را براى ديگران آشكار مى

 



 

 درجات بهشت

به معناى استقرار است، معدن « عَدن»تعبير شده، كلمه « جَنّاتُ الفِردَوسِ»و « جَنّاتُ عَدنٍ »تى از قبيل در قرآن از بهشت به كلما

ها را دارد گفته اى كه مزاياى تمام باغهاى بسيار بزرگ به گونهيعنى جايى كه ذخايرى در آن استقرار يافته است، فردوس به باغ

 شود.مى

اى است و قلّه بهشت فردوس است و در براى هر چيزى قلّه« ءٍ ذَروَةٌ و ذَروَةُ الجَنَّةِ الفِردَوسُىشَ لِكُلِ »خوانيم در حديث مى

روايات آمده كه هرگاه از خداوند چيزى خواستيد فردوس آرزو كنيد، زيرا كه فردوس وسط بهشت و در بلندترين نقطه آن قرار 

  گيرد.دارد و تمام نهرهاى بهشت از آنجا سرچشمه مى

هاى در روايات نقل شده است: كسانى كه به خاطر خدا و در راه خدا همديگر را دوست بدارند و يا به ديدن يكديگر بروند، كاخ

 گيرد.مخصوصى به تعداد هفتادهزار در اختيارشان قرار مى

داران ماه رجب، رهبران  اند، روزهها ديده و تحمّل كردهدر بعضى از روايات براى سحرخيزان و كسانى كه در زندگى سختى

عادل، اطعام كنندگان، كسانى كه در گفتگو نيش و بدزبانى نداشته باشند، افرادى كه حتّى حاضرند بر ضرر خودشان حق را 

رحم و سالم كردن باشند و يا كسانى كه به خاطر تأمين زندگى زن و فرزند مشكالت زندگى را تحمّل بپذيرند و اهل ايثار و صله

دَرَجاتٌ مِمّا  وَ لِكُلٍ »فرمايد: اى در نظر گرفته شده است چنانكه قرآن مىها و درجات ويژهها و باغبراى همه آنان كاخكنند، مى

 « عَمِلوا

 كليدهاى بهشت

 صبر. -1

به خاطر « سَالمٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم»فرمايد: با اينكه قرآن در مدح اولوااللباب چند نوع كمال نقل كرده، ولى در پايان آنها مى

صبر وپشتكارى كه آنان در دنيا در برابر انجام عبادات و تحمّل مشكالت در راه حق داشتند، فرشتگان از هر سو بر بهشتيان وارد 

 كنند. شده و سالم مى

شمارد، در پايان همچنين در اواخر سوره فرقان كه سيمايى از بندگان شايسته خدا را ترسيم كرده و اوصاف زيادى را برمى

 هاى بهشت است، زيرا صبر كردند.پاداش اينها غرفه« اُولئِك يُجزَونَ الغُرفَةَ بِما صَبَروا»فرمايد: مى

و فاطمه و حسن و حسين و فضه خادمه آنان )صلوات اللّه عليهم اجمعين( كه  همان گونه كه درباره اولياى خدا حضرت على

خوانيم: غذاى افطار خود را سه شب پى در پى به مسكين و يتيم و اسير داده و با آب افطار كرده و اين چنين ايثار نمودند مى

 « وَجَزاهُم بِما صَبَروا جَنَّةً وَ حَرِيراً »

شود، زيرا در حديث آمده كه صبر به منزله سر در بدن ن در ايمان و عمل صالح و تقوا هم موفّق مىصبر و پشتكار اگر باشد انسا

دوام خواهد بود و لذا اگر صبر را اوّلين عامل و قبل از ايمان و عمل و است، كه اگر نباشد ايمان هم متزلزل و عمل صالح هم بى

 ايم.تقوا بيان كرديم، جاى دورى نرفته

 عمل صالح.ايمان و  -1

 اند. در آيات بسيارى آمده است كه بهشت پاداش كسانى است كه ايمان به خدا آورده و كارهاى خوب و عمل صالح انجام داده

 تقوا. -9

ها هاى جارى آن بهرهتنها افراد با تقوا هستند كه در بهشت و از چشمه« اِنَّ المُتَّقِينَ فِى جَنّاتٍ وَ عُيونٍ »فرمايد: قرآن مى

 برند.ىم
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 پيروى از فرمان خدا و پيامبر. -8

خداوند كسانى را كه پيرو قانون او و فرمان « وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجرِى مِن تَحتِهَا االَنهارُ»فرمايد: قرآن مى

ت. همچنين در آخرين آيه سوره كند، آن بهشتى كه در پاى درختانش نهرهاى آب جارى اسپيامبرش باشند به بهشت وارد مى

اين بهشت براى كسانى است كه از قهر خدا در برابر تخلّفات « ذَلِك لِمَن خَشِىَ رَبَّه»فرمايد: برد مىبيّنه كه نام بهشت را مى

 بهراسند.

 انقالبيون و مهاجران در راه خدا. - 2

فرمايد: باشند. قرآن مىران و آوارگان در راه خدا مىشوند، انقالبيون صادق و خالص و مهاجگروه ديگرى كه وارد بهشت مى

سَبِيلِى و قاتَلُوا وَ قُتِلُوا الُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَيِّئاتِهِم وَ الُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجرِى مِن  فَالَّذِينَ هاجَروا وَ اُخرِجُوا مِن ديارِهِم و اُوذُوا فى»

اى كه در راه خدا اذيّت شدند و با دشمنان خدا به جنگ برخاسته و شهيد شدند، همانا كشيدهمهاجران آواره و آزار « تَحتِهَا االَنهارُ

 كنيم.ها و جويبارها دارد وارد مىما گناهانشان را بخشيده و به بهشتى كه باغ

 روح پاك. -6

روزى كه مال و فرزند به درد انسان « بِقَلبٍ سَلِيمٍيَومَ اليَنفَعُ مالٌ و ال بَنُونَ ااِلّ مَن اَتَى اللّهَ »فرمايد: قرآن در اين باره مى

 خورد و تنها وسيله نجات او قلب سليم است.نمى

هاى آن و دورى از آنها الزم است، يعنى قلب سليم، ثمره براى آشنايى و شناخت قلب سالم و روح پاك، ابتدا شناخت بيمارى

قُلُوبِهِم  فى»گيران با جمله رانان و بهانهرآن درباره منافقان و شهوتجهاد اكبر و مبارزه با نفس و امراض نفسانى است. لذا ق

 از نداشتن قلب سالم آنان سخن به ميان آورده است.« مَرَضٌ

ها ها و شركها، خودخواهى ها، حسدها و شككند و انواع كينه ها، قساوتروحى كه تسليم خدا نيست و به غير خدا تكيه مى

امان با هوسهاى خود برآيند و خواهند به بهشت روند بايد در يك مبارزه بىيرد سالم نيست، كسانى كه مىپذو... را در خود مى

اى واال باشند، قرآن براى كسانى كه داراى اين امراض هستند، يك رهنمود ها دور سازند و خودساختهروح خود را از همه آلودگى

بهشت براى افرادى است كه اهل توبه باشند آنان كه حالت توبه و « بِقَلبٍ مُنِيبٍ وَ جاءَ »فرمايد: بسيار عالى دارد، آنجا كه مى

 اى دارند كه عامل نزديك شدنشان به بهشت است.انابه

 بنابراين عامل بهشتى شدن، يا قلب و روح سالم است و يا قلب و روحى كه اگر منحرف شد توبه كرده و برگردد.

 توجه به تربيت خانواده. -2

و در « وَ اَقبَلَ بَعضُهُم عَلى بَعضٍ يَتَسائَلُونَ »كنند، خوانيم: بهشتيان درباره دليل بهشت رفتن خود از يكديگر سؤال مىآن مىدر قر

ترسيديم كه مبادا به انحراف و و اوالد خود توجّه كامل داشتيم و مى گويند: ما درباره رفتار و كردار و تربيت خانوادهپاسخ مى

قالُوا اِنّا كُنّا قَبلُ فى اَهلِنا »يا عملى كشيده شوند، ولذا با اخالق و موعظه و توجّه، فرزندان خوبى تربيت كرديم.  روى فكرى كج

 « مُشفِقينَ 

 جهاد و شهادت. - 3

هاى عمر انسان در جهاد در راه خدا صرف شود، اهل بهشت است، چنانكه رسول خداصلى اهلل عليه وآله اگر آخرين فرصت

كسى كه به قدر دوشيدن شير شتر از پايان عمرش « مَن خَتَمَ لَهُ بِجِهادٍ فى سبيلِ اللّه و لو قَدرَ فَواقِ ناقَةٍ دَخَلَ الجَنَّةَ»د: فرمودن

 در جهاد صرف و با جهاد به لقاءاللّه رود بهشتى است.

سرنوشت هر يك از ما، بدانيم بهشت رفتن  خواننده عزيز! يك بار ديگر دو بخش دوزخ و بهشت را مطالعه فرمائيد، اين ما و اين



 خيلى مشكل نيست، زيرا هم درهاى بهشت بيشتر است و هم لطف خدا بر قهر او مقدّم است، راه توبه هم براى همه باز است.

ش بخشى از عمر ما تمام شده و اين چند روز ديگر كه هست )اگر باشد(، چند لقمه نانى و چند ليتر آبى و يك آمد و رفتى بي

گذرد، اين دو موش سياه و سفيد نيست، اگر به گذشته خود نگاه كنيم مانند خوابى بيشتر نبوده، باقى عمر هم همينطور زود مى

افتيم و يا به شويم، يا به قعر دوزخ مىجوند، دير يا زود چند نخ ديگر جويده و ما رها مى)شب و روز( دائماً طناب عمر ما را مى

 ويم.شسوى بهشت روانه مى

ارزد، يك دقيقه خنده آن مخلوط با وفاست، لذّت كاميابى آن با تلخى فراقش نمىدنيا كم است، زود گذر است، امانت است، بى

كند، يكى از امامان معصوم عليهم السالم هنگامى كه مردم مشغول دفن كردن ها گريه است، هيچ كس مرگ را انكار نمىساعت

، فرمود: دنيايى كه آخرش اين است چه خوب است كه انسان از اوّل دل به او نبندد و قيامتى كه اى بودندو خاك ريختن بر مرده

 اوّلش قبر است چه خوب است كه انسان به فكر آن باشد.

تر بودند را هالك نكرديم؟ و حضرت على هايى كه حتّى از شما قوىدهد كه آيا ما قبل از شما افراد و امّتقرآن بارها هشدار مى

 زند: كجا هستند شاهان و ستمگران؟ همه با آن قدرت و جبروتى كه داشتند رفتند.ليه السالم فرياد مىع

ما هر چه مال دنيا را جمع كنيم بيشتر از قارون و هر چه زور داشته باشيم بيشتر از فرعون نخواهيم داشت، همه رفتند و ما هر 

كه تعجّب است از بهشتى كه داوطلبان آن خواب و از دوزخى كه  شويم، در حديث آمدهدقيقه يك قدم به مرگ نزديك مى

 فراريان آن غافلند.

كمى فكر كنيم كه چرا بيش از هزار آيه قرآن درباره معاد است، چرا در سخنان معصومان و دعاهاى آنان بيشتر به مسئله معاد 

ا شده، چرا تنها مالك قبولى عمل تقواست؟ و هاى حضرت على عليه السالم سفارش به تقوتوجه شده است؟ و چرا اكثر خطبه

 را بگوييم؟« مالِكِ يَومِ الدِّينِ»شود؟ و چرا هر روز در نماز بايد جمله تقوا قبول نمىچرا عمل افراد بى

ضرت على رفتند، چرا حكردند تا از هوش مىرا تكرار مى« مالِكِ يَومِ الدِّين»چرا امامان ما عليهم السالم در نماز آن قدر جمله 

ريزند، چرا امام حسين عليه السالم در بيابان ها آن قدر اشك مىعليه السالم در دعاى كميل و امام سجاد عليه السالم در مناجات

شود، مگر چه خبر است كه اين همه قرآن و تر مى كند كه ريگ زمين از اشك آن بزرگوارعرفات در روز عرفه بقدرى گريه مى

 ها دارند؟ها و گريههپيامبر و امامان نال

كرديد و از خنده خود دانم شما هم خبر داشتيد بسيار گريه مىپيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله فرمود: اگر آنچه من از قيامت مى

ذّت، دانستيد كه بعد از مرگ چه خبر است به خاطر لها داشتيد. و يا فرمودند: اگر مىكاستيد و به كوهها رفته و تضرّع و زارىمى

 خورديد.غذا نمى

آيد به تمام خانواده بدهكارى فرداى خود را عيب ما اين است كه علم به معاد داريم، امّا يقين نداريم، يك بدهكار كه به منزل مى

پدر تا خوابند، ولى اند و به رسوايى قرض يقين ندارند، به بستر رفته و مىفهمند، امّا چون هنوز باور نكردهدهد و همه مىخبر مى

هاى قرآن در مورد معاد شود، اگر به گفتهرسد و آبروى من در بازار ريخته مىصبح در عذاب و فكر است كه فردا مأمور جلب مى

 اى به فكر قيامت خود باشيم.باور داشته باشيم، بايد حداقل هر شبانه روز چند دقيقه

صلى اهلل عليه وآله از شما شكايت خواهد كرد، د شد، پيامبر اكرمهاى شما در برابر همه مردم باز خواهگويد: پروندهقرآن مى

ها دگرگون و راه نجات بسته و اسرار شما كشف اعمال شما مجسّم و قهر خدا حاضر و حساب شما دقيق و راه شما باريك و قيافه

مست و مشغول گفتگو و تخمه شكستن  هزار تابلو خطر زده باشند، ولى رانندگان، هاى را سراغ داريد كشود، كدام جادّهو...مى

 تفاوت باشند؟باشند و به سرعت گاز بدهند و نسبت به اين همه هشدار بى

اى براى توجه دادن به معاد براستى هر خواب و بيدارى ما، هر بهار و پائيز طبيعت و فراق و جدايى عزيزان در هر زمان، نشانه
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اى دارد، ريشه تمام يابيم كه ياد معاد نقش بسيار سازندهيست؟ با كمى فكر درمىاست. آيا اين همه نشانه براى توجه ما كافى ن

داند. ها، فراموش كردن قيامت است. چنانكه قرآن علّت بدبختى و بدعاقبتى گناهكاران را فراموش كردن قيامت مىمفاسد و بدى

 « بِما نَسُوا يَومَ الحِسابِ »...

كند و كند و مردن را مانند بو كردن گُل مىه و تقوا و بندگى خدا، تمام مشكالت را حل مىالبتّه اين را هم بدانيم كه كمى توجّ

در آن صورت اوّل مرگ مالقات با لطف خدا و همسايه شدن با اولياى خدا و روز قيامت روز امنيّت و شادى و بهشت جاودانه 

 شود، اينك اين گوى و اين ميدان.مى

 محرومان از بهشت

روند، مگر زمانى كه شتر كافران و مشركان به بهشت نمى«  الخِياطِ اليَدخُلُونَ الجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الجَمَلُ فِى سَمِ »ايد: فرمقرآن مى

 شود.از سوراخ سوزن رد شود، يعنى هرگز اين دو گروه وارد بهشت نخواهند شد، زيرا هرگز شتر از سوراخ سوزن رد نمى

 هاى ذيل نيز از بهشت محرومند:وانيم كه گروهخعالوه بر آن در روايات مى

اندوز بخيل، تندخو و بداخالق، پرخور گذار، بخيل، قاطع رحم، پيرزناكار، ثروتغيرت، غيبت كننده، منّتچين، دائم الخمر، بىسخن

دم حيله نمايد رهبر حق را ردّ كند، كسى كه در حكومت به مر يندهد، كسى كه منطق خداي و ستمگر و كسى كه حق مردم را

 و.... 

 جاودانگى و خلود

ران و مأموران بانك اكشاند، فكر نابودى و فساد و از بين رفتن است، مثالً حسابدى مىلخيكى از عواملى كه هر شيرينى را به ت

از دستشان گرفته دانند در لحظه ديگر برند، زيرا مىچرخانند لذّت نمىها تومان پول را در دست مىكه هر لحظه هزاران و ميليون

آنچه نزد شماست نابود «  ما عِندَكُم يَنفَدُ وما عِندَاللّهِ باقٍ»فرمايد: هاى دنيا نيز تمام شدنى است، قرآن مىشود، تمام لذّتمى

 شدنى و آنچه نزد خداست ابدى است.

درباره تمام بهشتيان و بسيارى از  برد، ليكن لذائذ بهشت ابدى است، بارها قرآنآرى، فكر فراق لذّت كاميابى را از بين مى

 ها را با صراحت اعالم فرموده است.ها و عذابدوزخيان مسأله خلود و ابديّت نعمت

تواند نهايت مىنهايت و نامحدود است و تا زمان بىاى نيست، زيرا لطف خدا بىها جاى هيچ شبههدر خلود و دوام نعمت

 خود قرار دهد، تنها دو نكته وسؤال قابل تأمّل است:هاى مؤمن را مشمول همه نوع الطاف انسان

آمده « ما دامَتِ السَّمواتِ واالَرضِ»، جمله «خالِدِينَ فِيها»اوّل اينكه هم درباره اهل بهشت و هم درباره اهل دوزخ، در كنار جمله 

 است، آيا اين محدوديّت نيست؟هاى دوزخ هم باقى و برپهاى بهشت و عذابها و زمين پابرجاست،نعمتاست، يعنى تا آسمان

هاى گوييم: زمين و آسمان قيامت، غير از زمين و آسمان دنياست، زيرا طبق آيات فراوان )چنانكه در بخشدر پاسخ آن مى

شود، كوهها از جا كنده و نور خورشيد تمام شده و ستارگان اى شديد پيدا مىنخستين اشاره كرديم،( در آستانه قيامت زمين لرزه

شود، امّا زمين وآسمان در قيامت به شكل ديگرى است ها در هم پيچيده و نظام موجود بكلى دگرگون مىهم ريخته و آسمانبر

ريختگى و درهم پاشيدگى در كار نيست، با ونظام خاصّى دارد، آنجا ديگر تغيير وتباهى، گرمى وسردى موسمى، لرزه وتزلزل، بهم

، «برندها بسر مىتا زمين و آسمان برپاست دوزخيان در جهنّم و بهشتيان نيز در نعمت»گويد: توجّه به اين مطلب اينكه قرآن مى

 به معناى ابديّت و جاودانگى است.

 شود.يعنى عطايى است كه هرگز گسسته و قطع نمى« عَطاءً غَيرَ مَجذُوذ»خوانيم: جالب اينكه بدنبال آيه در توصيف بهشت مى

را يك لحظه گناه، عذاب دائمى داشته باشد؟ چرا فردى به خاطر چند سال گناه، تا ابد در عذاب دوّمين سؤال اين است كه چ



 بسوزد؟!

گويند: مراد از خلود دوام نيست، بلكه طوالنى بودن است، امّا اين حرف قابل قبول نيست، زيرا گاه و بيگاه در بعضى در پاسخ مى

 مده است. نيز آ« ابداً»در قرآن، كلمه « خلود»كنار كلمه 

گويند: فالنى زندانى شود. مثل اينكه مىگويند: تا دوزخى هست آنها هم هستند، ولى باالخره آتش خاموش مىبعضى ديگر مى

 رسد.دائم است، يعنى تا نفس داشته باشد بايد در زندان بماند، ولى عاقبت عمر انسان به پايان مى

ور گرايد ما آن را شعلههرگاه دوزخ به سردى و خاموشى مى« خَبَت زِدناهُم سَعِيراً كُلمّا»اين سخن نيز با آيات قرآن از قبيل آيه 

دهيم، سوزد ما پوست نو به آنان مىها مىهرگاه پوست انسان« كلّما نَضِجت جُلُودهُم بَدَّلناهُم جُلوداً غَيرَها»سازيم، و آيه مى

 سازگار نيست.

كنند، مگر در همين دنيا گاهى به خاطر يك دقيقه عملى جهت تالش مىجيه زده و بىاى اين همه دست به تودانم چرا عدّهنمى

چشيم؟ مثالً شما اگر در يك لحظه با چاقو چشم خود را كور كنيد، تا پايان عمر در سختى و سالها رنج و عذاب آن را نمى

گذارد، در تمام كشورها و پاشكسته بجا مى سوزيد، راننده در يك لحظه غفلت چندين مسافر را براى هميشه دستنابينايى مى

 خورند كه تا ابد زندان هستند در حالى كه جرم يا توطئه يا سوء قصد آنان در مدّتى كوتاه بوده است.زندانيانى به چشم مى

 تجسّم عمل، نشان ابديّت

هرى را كه در كتاب عدل الهى آمده بهترين نشان ابديّت در قيامت، مسأله تجسّم عمل است، در اينجا ما بيان مرحوم شهيد مط

 كنيم.است بطور بسيار فشرده با توضيحى از خودمان بيان مى

فرمايد: گاهى جزا قراردادى است كه قابل كم و زياد كردن است، ولى گاهى جزا طبيعى و يا عينى است كه هيچ قابل ايشان مى

زدن نيست، يا مثالً شما ستى است كه جاى هيچ شك و چانهتخفيف و تغيير نيست، مثالً جزاى طبيعى كسى كه شراب خورده، م

دهيد. او خمير شور شما را به تنور زده و پس از دقايقى در يك لحظه مقدار زيادى نمك را در خميرى ريخته و تحويل نانوا مى

كم نوشيد و كميادى آب مىكنيد و به دنبال آن تشنه شده مقدار زدهد، شما اين نان شور را ميل مىنان شور به شما تحويل مى

شويد، در اين مثال، نان شور عين همان خمير شور است و جزاى يك لحظه نمك ريختن هايى گرفتار مىبه سردرد و ناراحتى

 ها زجر است، ولى هيچ قابل كم و زياد كردن هم نيست.شما مدّت

و عفو دور افتاده و خود را از قابليّت انداخته عذاب  در قيامت نيز اعمال و صفات تجسّم يافته و كسى را كه از توبه و شفاعت

 و ابديّت عذاب نتيجه اعمال خود اوست. نموده

هايى را گذارى، افراد يا نسلتواند داشته باشد، كسى كه با بدعتاى گناهان جز عذاب دائمى هيچ كيفر ديگرى نمىبه عالوه پاره

پذيرى ديگران شده و يا كسى كه جلو رهبران حق يا نداى حق را ادت و حقبراى ابد منحرف كرده و يا كسى كه مانع رشد و سع

ها نشين و صداى آن بزرگواران را در گلو خفه و اموال مردم را به يغما برده و بهترين استعدادها و لياقتگرفته است و آنان را خانه

  ى است، بنابراين ما بايد آثار هر گناه را نيز بررسى كنيم. و اموال را به هدر داده است، نه گناه كوچكى انجام داده و نه گناه مقطع

، حق «  يَعرِفُونَهُ كمايَعِرفُونَ اَبنائَهُم»شناختند؛ نصارى كه پيامبرصلى اهلل عليه وآله را همچون فرزندانشان مى اگر علماى يهود و

آن پيامبر موعودى كه در تورات و انجيل به ما كردند كه كردند و با صراحت به يهوديان و مسيحيان اعالم مىرا كتمان نمى

ها نفر يهودى و مسيحى گمراه شدند، امروز ميليونوعده داده شده همين حضرت محمّد است و بدين وسيله مانع ايمان آنان نمى

 نداشتيم.

ساعات بررسى كنيم، بلكه از كشد، ما گناه را نبايد از نظر ها به انحراف مىهايى را براى قرنآرى، گاهى يك دقيقه سكوت، نسل

زند براى هميشه او را ها بايد بررسى كنيم، راستى شما چرا عقربى را كه يك دفعه نيش مىنقش آن در تاريخ و نسل راه آثار و
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م: خوانيباشند چنانكه در حديث مىها نيز چنين مىگزد. بعضى انسانگوييد: عقرب اگر بماند تا ابد مىكنيد، البد مىنابود مى

 گزد.كند و تا ابد مردم را مىجنايتكار بايد تا ابد در عذاب باشد، زيرا او همچون عقرب شده كه اگر مهلت يابد جنايت مى

دفاع باران بسيارى از مردم بىهمان گونه كه صدام و رژيم بعثى عراق كه با تجاوز به جمهورى اسالمى ايران و بمباران و موشك

رساند و يا مجروج و معلول نمود، امّا همين كه رزمندگان اسالم شجاعانه در برابر او ايستادند و مجبور و مسلمان ما را به شهادت 

قدس سره فرمود: بايد صدام و حزب كافر در عراق از نشينى و شكست شد، ادعاى صلح طلبى كرد كه رهبر كبير انقالببه عقب

 كند.بين برود، زيرا اگر او كمى مهلت يابد دوباره حمله مى

تر شده است، كيفرى جز عذاب گرتر و قلبش از سنگ سختتر و از موش دزدتر و از روباه حيلهآرى، انسانى كه از گرگ درّنده

دائم ندارد و چون جنايت جزو حاالت و روحيّات و ذاتش شده، آن خباثتِ ذات به صورت قهر دائم در قيامت تجسّم يافته و از او 

 جدا نخواهد شد.

 ، لطف الهى استجاودانگى

 تواند انسان را از آن خارج كند؟آيا در بهشت و جهنّم بودن، هميشگى است و هيچ كس نمى

هايى بعد از پاسخ: اوّالً؛ خلود وابديّت تنها براى تمام بهشتيان است، امّا همه اهل جهنّم در آن براى هميشه نيستند، زيرا گروه

 گيرند.ر مىمدّتى عذاب وشكنجه مشمول شفاعت و عفو قرا

در كنار «  االّ ما شاءَ رَبّك»ثانياً؛ معناى خلود اين نيست كه خداوند نتواند مؤمنان را از بهشت بيرون كند و لذا در ادامه آيه جمله 

 خلود و تداوم قهر يا لطف خدا آمده است.

قول داده كه بهشتيان را در بهشت جاودانه  بنابراين خداوند قدرت دارد كه هر كارى را انجام بدهد، امّا چون بر خود الزم كرده و

 قرار دهد، پس بهشتيان در بهشت جاودانه خواهند ماند.

 آنچه بر خداوند الزم است

خداوند در قرآن بعضى كارها را بر خودش واجب كرده گرچه قدرت بر انجام ندادن آن را هم دارد، ولى بخاطر حكمت و عدالت يا 

 فرمايد از جمله:اى كه داده قطعاً عمل مىوعده

 « اِنّ عَلَينَا لَلهُدى»هدايت مردم.  -1

 « كَتَبَ عَلى نَفسِهِ الرَّحمَة»رحمت و لطف.  -1

 « عَلَى اللّه رِزقُها»رزق و روزى.  -9

 « و اِنّا لَهُ لَحافِظُون»حفظ قرآن از تحريف.  -8

 « كَذلِك حَقّاً عَلَينا نُنجِ المؤمِنِينَ» ،«كانَ حَقّاً عَلَينا نَصرُالمُؤمِنِينَ»يارى و نجات مؤمنان.  - 2

تواند خالف آن را در اين قبيل آيات خداوند وظائف و حقوقى را بر خودش الزم فرموده، ولى قدرت او محدود نيست و با اينكه مى

 كند.انجام دهد، ولى خلف وعده نمى

 پايان نامه

 در راه احياى دين خودت قرار بده. خداوندا! عمر ما را فداى راه خودت و پايان آن را شهادت

 خداوندا! ما را از اهل حسرت و خسارت در روز قيامت قرار مده.

 فرما.خداوندا! ما را در شناخت راه خودت و عمل به آن و دعوت به آن توفيق عنايت



 خداوندا! ما را مشمول الطاف خود در دنيا و آخرت بفرما.

 رود، ما را شرمنده نفرما.ها كنار مىود و پردهشها باز مىخداوندا! در روزى كه نامه

 خداوندا! اوّلِ مرگ را اوّلِ راحتى ما و روز قيامت را روز سرافرازى ما قراربده.

 اى بركت عنايت فرما.خداوندا! به هر چه به ما عطا فرموده

 خداوندا! ما را از غافلين از معاد و قيامت قرار مده.

 شود، شريك قرار بده.ه در طول تاريخ در هر كجاى عالم انجام مىخداوندا! ما را در هر خيرى ك

 فرجه( را براى هميشه از ما راضى فرما.تعالىاللّهخداوندا! قلب مبارك حضرت مهدى )عجّل

 خداوندا! نسل و ذرّيه ما را بهترين يار اسالم قرار بده.

 منّت، نصيب ما بفرما.خداوندا! روزى حاللِ دائمِ بى

 گران را نابود بفرما.ها را خنثى و توطئهگزاران به جمهورى اسالمى را تأييد و توطئهرزمندگان اسالم را پيروز و خدمت خداوندا!

 آمين يا ربّ العالمين                                       
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 آدرس سايت:

 : تشريحي  تاالؤس 

راه هاي خداشناسي چيست؟    -

كي از راه هاي خداشناسي را توضيح دهيدي -

 انبيا چه امتيازاتي دارند؟ -

 ويژگي هاي تبليغي پيامبر را توضيح دهيد؟  -

 خصوصيات اخالقي پيامبران را بيان فرماييد  -

نكاتي را از سيره پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه وآله (بياان فرماييد. -

چرا عدل از اصول است؟   -

ريشه هاى ظلم چيست؟   -

 نكاتي كه در خصوص عدل مطرح است توضيح دهيد. -

 دليل معاد چيست؟ -

شود كه از پاسخ آن عاجز است و در واقع اين نوعى عذاب و شكنجه روحى در قيامت گاهى سؤاالتى از انسان مى -

آن سؤاالت كدامند؟است، زيرا جز شرمندگى پاسخى براى آنها نيست، 

http://www.qaraati.net/library

