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 سخنی با خواننده
کریم که مشعل فحی را به  « اقرأ» ۀستای  ف سپاو ذات پاک بصیری را سزاست 

قدسههّیت « فالقلهه » ۀفرایوانههد؛ ف نوشههتن را بههه ع یمهه« یوانههدن»منههّور فرمههود ف بههه 
کهار  قدر بیند ف بر صدر نشیند؛ ف« نوشتن»بخشید تا  بالَتَبع، رههرفان ف راببهان در 

 ۀیوانهههدن ف نوشهههتن شهههوند ف در مسهههیر نهههورانی تولیهههد دانههه  ف بههها و ی دانشهههمای
کههه عالمهههان ف اندیشههه گهها  نهنههد. چنهههین بههود  ران مسههلمان، اپ نبهههاپ، مسههلمین  و

ل همیشه جوشان معارف اسال  را در رشهتهبی  گونههفک ، پال گون دانه  ف های 
گرانبههها اپ ماتوبههات را در همههمعرفههت جهها ی سههایتند ف  های علهه  رشههته ۀتراثههی 

کهه در ادفار تمهدن اسهالمی ف ایرانهی بها  نفریدند ف به یادگار نهادند؛ حرکتهی مبهارک 
گرفتهه شهده ف بها سیهروقی انقهالب شهاوهمند اسهالمی حیهات ف  فراپ ف نشیب سهی 

گسترده اسالمی  دامن دفتر تبلیغات فنقی دوباره یافته است. در این میان، نهاد 
ای انقههالب بههوده اسههت، در اندیشههه ۀهههای برنمههده اپ حههوپکههه اپ نخسههتین  وی 

یژه در حوپقالب رسالت ساپمانی یوی  نثا ی سربار ف ا پشمند را، به سهوفه   ۀو
کرده ف در دسترو نهاده است.   ف نشر، تولید 

اصهفهان نیهز در تهداف  همهین  ۀقه ، شهعب ۀعلمی ۀدفتر تبلیغات اسالمی حوپ
سههع در بسهه  ف توسههع ۀسرشههاوه، جامهه راه کههرده تهها بههه قههدر فو دانهه   ۀیههدمت بههر تههن 

ّتهاب مققها را در البیتاسالمی ف ترویج معارف نورانی اهل کو گامی بهردارد ف 
 نشر افاار ف تولید ف چاپ نثار مدد رساند. 
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گرامیههان قههرار ننچههه در نوشههتار سههی   ف در معههرا نگههاه با ی  انههدی  شههما 
کوشهه گرفتههه، حاصههل یاههی  هههای سوفهشههی ایههن دفتههر های علمههی ف فعالیتاپ 

که با مساعی همااران مقتر ، حجت االسال  ف المسهلمین جنهاب نقهای است 
یههی  مرکههز مّلههی پاسههخگویی بههه سههؤاالت دینههی  نماینههدگی  مقمههد علیجههانی،  

که ن هارت علمهی اثهر را عههده دار بودنهد ف اصفهان( ف جناب نقای یزدان ر،وانی 
ی  جنهههههاب نقهههههای عبدالرسهههههول احمهههههدیان، ر ههههه ف المسهههههلمیناالسههههال  حجت

الهیات ف یانواده ف جناب نقای یداهلل جنتی، مدیر انتشارات نماده ف  ۀسوفهشاد
یور طبع نراسته شده است؛ امید است قبول یاطر افتد.  به ق

 محمد قطبی                                                                                          
یس دفت  ت لبغیت  سال ی   فمی ی     س رئ                                                                          



 

 تکلیا -سؤاالت معاد
ش کد ی س ینس س  در نم یی دنی س نی ز جزیی یعمسل نیک و بد ینسس  به آخ تال مکو  ل می آیس. 1

 بیند؟ یعمسل خکد ری می ۀنتیج
چیهیی  ،اثهر ف،هعی ف اثهر تالیفهی. اثهر تالیفهی :نهدراد بد ما دف اثر فب کارهای یو

کههه در نامهه پ جههزاعمههل انسههان ثبههت مههی ۀاسههت  طبهها نن بههه انسههان  ،گههردد ف در  و
، سیرامهونثیر عمل انسان در  فح، مقی  أاثر ف،عی، ت .دهندپاداش یا عقاب می
گنهههاهی افسهههتفرپنهههدان ف سرنوشهههت  کسهههی  گهههر  ا دچهههار ف در همهههین دنیههه کهههرد. ا

گنهاه اف مربهوا اسهت(،مصیبت گنها ی شد  که به  نشهاار  اف در پنهدگی هاثهر ف،هعی 
گههر توبههه نانههد ۀدر نامهه همچنههانگنههاه نن امهها  ،شههده در  ،عملهه  ثبههت اسههت ف ا

کههار نیههز نیههز انسههان ههه  در ایههن دنیهها  ۀبههاررا ببینههد. د نن بایههد سههزای  نیههرت ههه 
کهار گیهرد؛ البتهه نن را میدر نیهرت پهاداش ف هه   بینهدمیرا  دیهو عمل ۀنتیج گهر  ا

یا ف منت باطل ناند  .نیز یود را با  
و  ه لم  س  عم  ت ون  دآی  س خدی .2 و  تدك شوس  ی ری  در یی  ی  ؟ب  تدب  ه ب      م  ی ی      گن  سك 

گنسنکسری   ؟دیرند  سلحس چه فتقی بس    رال  
کسههی  کههردهرا یدافنههد  گنههاه  بههه رفههتن  ؛بههردبههه بهشههت نمههی اسههت، کههه تمهها  عمههر 
عمههل صههالج انجهها  ف  هکههه بههه یههدا ایمههان داشههتکسههانی رد. طی دافبهشههت شههر

گههر  انههد،داده اپ بعههد گناهههان یهها نن در صههورت توبههه اپ  مرتاههب شههوند، انیگناههها
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 پهذیردمیکسهی را  ۀالبتهه یدافنهد توبه بهه بهشهت برفنهد.ممان است عذاب برپخ 
 فاقعهی ۀاپ عمل ناشایست یهود پشهیمان ف درصهدد جبهران نن باشهد. توبه که فاقعا  
اسهههتغفار  طلهههب نمهههرپش( قبهههانی نیسهههت، بلاهههه انقهههالب د فنهههی ف تقهههول  فقههه 

کهههه  بیشهههتردر  ، فاپایهههن ؛اساسهههی اسهههت بهههه توبهههه امهههر شهههده، قیهههد هههها در نننیهههاتی 
وا» اننهدم ؛نیهز نمهده اسهت «اصالح» وا َف َأَصهَلقو هذیَن تهابو عالمهه طباطبهایی  1.«ِإاّلَ اّلَ
که اپ  ویتوبه فقتی قبول می»گوید: می یرا کسی ؛حقیقت ف فاقع باشد شود  که  ق

سههوی یههدا باپگشههت نمههوده ف بههه وی پنههاه بههرد، هرگههز یههود را بههه پلیههدی بههه حقیقتهها  
کرده ف یود را اپ نن پاك سایته( نلوده نمهی کنهد. ایهن اسهت گناهی  که اپ نن توبه 

ای باشد ف در دل همان نلوده "لی اهللإ توبو "أمعنای توبه، نه صرف ایناه بگوید: 
گناهی  ،مثال   ؛2«ه بوده استک گر   بایهد اهلل بهودهحها ۀاسهت، د بهارانجا  داده که ا

گهههر  ،جههها نوردقضهههای نن را بهههه کهههرده،ا کسهههی را پایمهههال  بایهههد نن را بهههه  حههها  مهههال( 
گههههر ف صههههاحب  برگردانههههد رثههههه ،مههههرده حاصههههاحب ا گههههر بههههه و اف را اش بدهههههد ف ا

گر نبروی کسی را برده ا ، فصدقه بدهد ،شناسدنمی اف حاللیت بطلبهد  اپ ،ستا
گر قصاص یا دیه اسهت کند ف ا کنهد ف اپ دیگهر  ،ف اف را را،ی  یهود را تسهلی  قهانون 

گذشههتهکننههده بایههد توبه ،کنههد. همچنههین گناهههان اسههتغفار کههردار  اش پشههیمان اپ 
گنهاه نگهردد ف بها حهین ف انهدفه کهه هرگهزباشد مصم   باشد، گوشهتیگهرد  کهه  ،  اپ را 
ییههدهبههر حههرا   کنههد ،بههدن   و بهشههتیان  ،بههه بهشههت راه یابههد. در،ههمنتهها  3نب 

 برند.یادیگر بهره میبا مالقات اپ  دارند ف یدرجات مختلف
ککهه  اتفهها  مههی بسههیار گنههاه  کسههی تمهها  عمههر  کههه  توبههه ف بههه بههاره ف یههز نههدافتههد 
فجهود داشهته  اف فاقعی در ۀهای باپگشت ف توبمگر نناه پمینه نورد؛ ویباپگشت 
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گهر توبه مققها نشهود. هاتها مهدت الیلیدبهه امها ،باشهد چنهین کسهی بهرای  فاقعهی ۀا
یرامند شودتواند اپ رحمت الهی بهرهنیز میمققا شود، اف  یدافنهد بهر  رحمت ؛ ق

گسهههترده اسهههت. چیهههز ف همهههههمهههه  نتهههایجبههها نن همهههه  تقهههولیچنهههین  البتههههکههه  
کهههری  شهههودنمیدریشهههان، در لق هههات پایهههانی عمهههر، حاصهههل   بهههارهدراین. قهههرنن 

وَن ِمَن َقریٍب »فرماید: یم وبو ّ َ َیتو وَء ِبَجهاَلٍة ثو وَن الّسو ذیَن َیَعَملو َوَبةو َعَلی اهلِل ِلّلَ َما الّتَ ِإّنَ
هههذیَن  َبههةو ِلّلَ َو کههاَن اهللو َعلیمههها  َحایمهها  ا َف َلَیَسهههِت الّتَ ههوبو اهللو َعَلهههَیِهَ  َف  فلِئههَز َیتو َفأو

ی ِإ  ئاِت َحّتَ ّیِ وَن الّسَ
َبهتو اَآنَیَعَملو ؛ پهذیرش توبهه ذا َحَضَر َأَحَدهو و اَلَمَوتو قاَل ِإّنِي تو

کهار بهدی را اپ  وی جهالهت انجها   کهه  کسهانی اسهت  اپسوی یدافند، تنهها بهرای 
پهذیرد ف یههدا را مههیکسهانی چنهین  ۀکننهد. یدافنهد، توبههداده، سهپ  قفد توبهه مههی

کارههای بهد انجها  مهی کهه  کهه دهنهد ف هنگهامیدانا ف حای  است. بهرای کسهانی 
کرد ، توبه نیسترسد، میها فرامیمرگ یای اپ نن  1.«گوید: االن توبه 

ف  فهمهدمینزدیاهی مهرگ را  گناهاهار،کهه دلیل توبه در هنگا  مرگ نن اسهت 
، چهههون دکنههتوبهههه مههی درحقیقههت، .کنههدمیمشهههاهده  نیههرت راعههذاب  اهههوال ف
پمههان مشخصههی مقههدفد  توبههه بههه ،دیگههر. اپسههویاسههت مههرگ ف جههزا حهها دبینههمههی

ک عز انسان  فقتنشده تا هر گناه   امید جبران داشته باشد. رد،به باپگشت ف ترك 
گر درهای توبه بسته شود گناه باقی نمیدلیلی  ،ا گهر  ماند، امابرای ترک   گناهاهارا

بهه  ،پهذیردرا مهی اش، یدافند توبهبداند با باپگشت به سوی یدا ف جبران یطاها
ر سعادت ف تاامل نز  .شودمیدیز ف اپ انقراف ف یطا دو

 عسلم بعث ی  ؟ مخصکصی   یس فقط نم ممکی آیس ش سع  در عسلم برزخ  .3
که شفاعت بهه معنهی دست مینیات ف  فایات به ۀننچه اپ مجموع نید این است 

مقههل  امهها ،پههذیردکلمههه، در هههر سههه عههال   دنیهها، بهرپخ ف نیههرت( صههورت مههی عها 
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در قیامههت ف بههرای نجههات اپ نتهه  دوپخ  ،ص ننبههه معنههی یهها ،اصههلی شههفاعت
در داسههتان ؛ شههفاعت در دنیهها نیههز مماههن اسههت ،شههواهد قرننههیبراسههاو  1.اسههت

در تها اپ پدرشهان یواسهتند   یعقهوبفرپنهدان حضهرت  ، حضرت یوسه 
کند پهذیرفت ف ننهان را  ۀیواسهتحضرت یعقوب  .سیشگاه یدا برای ننان استغفار 
یههرا  ؛ایههن چیههیی جههز شههفاعت نیسههت بهه یعنههی ایناهههشههفاعت ق در  یشههخر مقّر

گناهان   شونده بخشیده شود. شفاعتفرد سیشگاه یدا فاسطه شود تا 
که اعمال نیهز  نمده است فایات بسیا ی در عال  برپخ نیز  شفاعت در ۀبارد 

یهها حضههور افلیههاء اهلل سههبب تخفیهه  نال  ف  ...فالیههت ف ،ندمههی همچههون نمههاپ،  وپه
 ،فالیهت ، وپه ،نمهاپ اننهدم اعمهالیگهردد. در نیهرت نیهز مهی  در این عهالها مجاپات
شهفاعت بهه معنهی  ،. بنهابراینبهودیواهنهد  گرافلیای الهی شهفاعت ف فساطتتوبه 

 البتهههگیههرد. گانههه را در بههر مههیف عههوال  سههه منقصههر نیسههتعهها  نن، بههه عههال  یاصههی 
 عههذاب الههههی ۀبهههه معنههی یهههاص نن، قیامههت ف در نسهههتان ،مقههل اصهههلی شههفاعت

شهونده شود ف موجهب بخشهودگی کامهل شهفاعترّد نمی. شفاعت در نیرت است
شهههیعیان در عهههال  بهههرپخ، همهههین  بهههرای  شهههاید دلیهههل نگرانهههی ا مهههه .شهههودمهههی

 در این عال  باشد. رد ننشفاعت در عال  برپخ ف احتمال  ۀمقدفدیت دایر
ف صهلقا   ا مهه شهود فمماهن می ،شفاعت به معنی یهاصدر قیامت، 

گفتکنند. گنهااران شفاعت می برای شهفاعت  ۀلئمسه»: عالمه طباطبهایی ۀبه 
کههههه گیههههرد ف در اینانجهههها  می در نیههههرین موقهههه  اپ مواقهههه  قیامههههت جهههها اسههههت 

کنهد تها بهدین فسهیله فارد شهونده را می، تقا،ای مغفرت شفاعتکنندهشفاعت
کههه در دوپینههد، یهها ف دوپخ نشههود کسههانی  کمههز شههفاعت اف، بعضههی اپ  رج یهها بههه 
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 نقهههل شهههده اسهههت؛  یهههن مضهههمون اپ ا مهههه معصهههومینا ا فایهههاتی بههه. 1«شهههوند
َ   َف اهلِل َمها َأَیهافو » فرمود:  که اما  صاد چنان ها ِإَذا َصهاَر  ِإاّلَ اَلَبهَرَپَخ  َعَلهَیاو َفَأّمَ

ه  َمرو ِإَلَیَنها َفهَنَقنو َأَفَلهی ِباو
َ
، فلهی ترسه بهه یهدا سهوگند تنهها اپ بهرپخ بهر شهما می ؛2اَْل

کار به دست ما نید  اشاره به قیامت استهنگامی  .«(، ما به شما سزافارتری که 
کهههه در ذههههن عمهههو  افهههراد جامعهههه اسهههت بنهههابراین، ، شهههفاعت بهههه معنهههایی 

، امها بهه معنهی عها  نوردرهایی اپ نت  را به ارمغان مهی ف مخصوص قیامت است
 .ر استپذیعوال   دنیا، برپخ ف نیرت( اماان ۀنن، در هم

 ب سز     ی ق ا ی   م ت  و بسزگ    ب ه   س نند  تینجسمدیکه میبس ییننس چتی ینسس  .4
گنسك میپی نم  ونند؟درپی 

که  وقی یواهند مردها میانسان ۀایناه هم دو ی  ایبر یتواند دلیلنمی ،دانند 
ف نن، چراکه عالفه بر این باید اعتقاد دیگری نیز داشته باشند  ؛گناه باشدها اپ نن

پ رستاییز است. شز د  باپگشت به یدا ف قیامهت یاهی  ۀباراعتقاد به یدا ف  و
ایهن دف اصهل اساسهی  ۀ بهارفقتهی انسهان د است؛گناه ارتااب ترین عوامل اپ مه 

ی بایهد  گویهد:می ،شز داشته باشد پ را بنیمهت بشهما  کهه  ،امهرو اپ کجها معلهو  
که هوو ؟فردایی نیز باشد های نف  بر انسان بلبه ف اف ها ف یواه اینجاست 
گناه می  د.کننرا فادار به 

 کهافی امها ،نیدشمار میگناه بهدو ی اپ  اساسی عامل ،اعتقاد قوی ف مقا 
یهد ف تابر ،دیدایناه یدا ف مال اه را حا،ر می شیطان با ؛نیست ف  سرکشهی و ق
 ؛داردمههینانسههان را اپ یطهها مصههون  ،دانسههتناعتقادداشههتن ف  ،بنههابراین کههرد. گنههاه
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کهه یهودبینهی  چناناه مهی گهاه اسهت هه  اپ مضهرات سهیگار بهه سزشهای  یهوبی ن
توانهد جلهودار بهرد ف چیهیی نمهیکشد، چون اپ سیگارکشیدن لذت مهیسیگار می

گناه در  .این کش  د فنی باشد کهردفجود فقتی لذت  گنهاه تهرك نن  ،انسهان نفهوذ 
گر شود؛میبرای اف سخت  گناه مع مخصوصا  ا گهر صهورت، دراین شود.تاد به نن  ا

کنههد،را  گنههاه نن کهه  دارداحسههاو مههی تههرک  ایههن  پهه ، .کنههد چیههیی در فجههودش 
گناه شهمرده مهی بهه معتقهد بهرای ایناهه انسهان ف  شهودکش  د فنی عامل اساسی 

کنهد ف ثانیهها   افال   ،گنهاه نلههوده نشهود یههت  گنههاهی  بایههد اعتقهاد ف ایمههان یهود را تقو گهر  ا
کند. قفد ،کرد  توبه 
ونید. وی ی  مت برزخ و   قیسم   قبت ۀدربسر یوتسب جسمع .5  معتفی 

که چند نمونهکتاب  :ها عبارتند اپاپ نن های مختلفی در این پمینه فجود دارد 
  ؛اهلل دستغیبتنی ۀنوشت «معاد»ال ( 
  ؛اهلل م اهریتنی ۀنوشت «معاد»ب( 
 ؛شیخ عباو ق  ۀنوشت «یرهمناقل اآ»ج( 
 نقانجفی قوچانی؛ ۀوشتن« سیاحت برب»د( 
کتهاب مسهعود عهالی ۀنوشهت «عال  قبهر احتضار ف»هه(  کهه   ایهن  بهرای مو،هوعاتی 

 .(تر استمناسب ست،شمامدن ر 
 یطمینس  ی  ؟یثت آقسنج ی قکچسنی  چقدر قسبل«  یسق  غتب»وتسب  .6
قوچههانی  نقههانجفی ۀنوشههت ،«مههرگ اپ پهه  ا فاح سرنوشههت» یهها «بههرب سههیاحت»
 بهه ملقهب مقمدحسهن سهید. شیعه است عالمان یای اپ(  .ه 8230-8969 

 هههایحوپه نمویتگههاندان  اپ(  8969-8230  نجفههی مقمههد فرپنههد نقههانجفی
 سیاحت» که نوشت کتاب جلد هفت وی. بود نج  ف مشهد، اصفهان علمیه
 پنهدگانی شهرح شهر ، سیاحت. هاستنن ترینمشهور «برب سیاحت» ف «شر 
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ران در عهههرا  ف نایهههرا احهههوال ف اف،هههال ف اف  بهههرب، . سهههیاحت1اسهههت مشهههرفطه دو
 نویسههنده،. کنههدمی  فایههت داسههتان درقالههب را بههرپخ عههال  ف مههرگ اپ پهه  مههاجرای
ایههن  .اسههت نگاشههته بههرپخ عههال  ۀد بههار شههیعه امامههان  فایههات براسههاو را داسههتان
نن  بارهها مختله  ناشهران ف شد ای مواجهگسترده استقبال با چاپ اپ بعد کتاب
 .  اندکرده شررا منت

بههههان اپ را نن ف یوانههههده یههههود برپیههههی هههههایگزارش را کتههههاب نقههههانجفی،  اول ق
 هجهری چههارده  ۀسهد افایهل جزء نثرههای کتاب نثر. است کرده  فایت شخر
 در. اسههت شههده اسههتفاده فرافانههی دینههی ف عربههی عبههارات اپ نن در ف اسههت شمسههی
کتههاب، مههتن نیامههده اسههت، بلاههه طور مسههتقی  بههه احادیهه  ف نیههات ۀترجمهه ایههن 
مههرگ  پمههان اپ اسههت. داسههتان رفتههه دنیهها اپ کههه شههودمی  فایههت کسههی قبههان اپ مههاجرا
 تهها دفهن ف کفهن ف میهت بسهل شهود ف اف فقهایع بعهد اپ مهرگ یههود را اپمی شهرفل راوی

 .دهدشرح می قبر فشار ف قبر سؤال ماجرای
 احادیهه  در کههه شههده تههدوین مطههالبی براسههاو کتههاب مختلهه  هههایبخ 

 اعمههال، اپ بعضههی کیفههر قبههر، عههذاب چههون فقههایعی نمههده ف بههرپخ عههال  ربههوا بهههم
 نیهات بنهابراین، .اسهت شهده گنجانده متن در اموات ف... نیز اپ بعضی با مالقات
 نویسههنده. شههودمی نقههل راوی قبههان اپ  فنههد داسههتان بهها متناسههب احادیهه  ف قههرنن

یژهبه شیعه، باورهای نق  کوشیده  امها  به مقبت ف بیتاهل فالیت به اعتقاد و
 نها  بهه فهردی بهرپخ مسهیر بیشهتر در کنهد؛ تبیهین مهرگ اپ بعهد جهان در ، راعلی
 معرفهی علهی اما  مقبت را هادی نویسنده،. است راوی راهنمای «هادی»
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یبهها ف جههوانی شههالبه بههرپخ عههال  در کههه کنههدمی  ف را یهها ی فههرد ف شههده مجسهه  ق
 مسهیر، هاینایوشهی ف هایوشهی تناسهب بهه ،داستان این در. کندمی راهنمایی
 1.است شده بیان متعددی شرعی ف ایالقی هایتوصیه

 اپ قوچههانی نقههای نجفههی در سههایت تبیههان چنههین نوشههته شههده اسههت: جنههاب
: اسههت معههرفف بسههیار ایشههان کتههاب دف اسههت. معاصههر سرهیزکههار ف بیرگههوار علمههای
 بسهیار نثری که یودشان  قل به است ایشان ۀنامپندگی د فاقع که شر  سیاحت
یبا ف دلپذیر  عرا  ف ایران اف،ال یود، پندگی ریدادهای تعری  در،من ف دارد ق
 ایههن اپ صههفقه چنههد یوانههدن بهها یواننههده کنههد.می شههرح یوبیبههه پمههان نن را در

 دیگهر کتهاب بهرب، سهیاحت 2.شهودمی داسهتان ۀادامه یواندن مجذفب کتاب،
 سههب  بههه کههه مههرگ اپ بعههد ا فاح سههیر ف خبههرپ عههال  کیفیههت ۀد بههار اسههت ایشههان

 ایههن ظههاهر اپ ننچههه. دارد دلنشههین بیههانی ف اسههت شههده نوشههته تمثیلههی ف داسههتانی
 را حهدیثی یها قرننهی مطالهب اپ ایپهاره نجفی مرحو  که این است سیداست کتاب
یختهههههه داسهههههتانی قالهههههب در بهههههان را مطالهههههب نن یهههههود دلنشهههههین نثهههههر بههههها ف    اپ ق

کههرده نن اسههت اول نقهه  یههود کههه داسههتانی هایشخصههیت  پهه  اسههت؛  فایههت 
یههان یهه  کتههاب، مطالههب  کههه اسههت حاههایتی ف داسههتان بلاههه نیسههت، فاقعههی جر

 اپ بعضههی ف دارد مههرگ اپ بعههد مسها ل مربههوا بههه نیههات یها  فایههات بههه ههه  نگهاهینی 
 بهه داسهتان ایهن قالهب در را( ههانن ۀهمه نهه ف  مو،هول ایهن بهه نهاظر  فایات ف نیات
 یهههود سرتهههوان ذو  بههها داسهههتان، در جذبهههه ف کشههه  ایجهههاد بهههرای ف کشهههیده تصهههویر
 .است افیفده بدان مطالبی

                                                                                 
 .225 – 61ص :سیاحت برب . نقانجفی قوچانی،1
 /825332https://article.tebyan.netده است: نمنامه ایشان در این لین  . یالصه پندگی2
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 در کهههدلیلنههدارد؛ بدان ایههرادی بههرب، سههیاحت کتههاب داسههتان کلیههت بنههابراین،
ایجهاد  بهرای ف اسهت بهاپ مطالهب بیهان بهرای نویسهنده دسهت تمثیلی ف داستانی سب 
 افزایههد،می مطلههب اصههل بههه دیمتعههد مطالههب قصههه، اصههل بههه دادنسروبههال ف کشهه 
 1.کشاند علمی نقد به را هانن ف اشاال گرفت چندان نن جز یات اپ تواننمی

 نهوعی مرحهو  نن بهرای حهاالت ایهن کهه اسهت ایهن بهرب سیاحت داستان ظاهر
. اسههت شههده ثبههت اف قلهه  بههه بعههدها کههه بههوده معنههوی ف  فحههانی معاینههه ف مااشههفه

 قهرنن ف  بیهتاهل اپ رسهیده  فایات با استاند این کلیات ف مضامین هرحال،به
یافهت مقها  دینهی، هایتجربه ف عرفانی مااشفات در طبعا   .است ساپگار کری   ف د 

 ف گرتجربههه ذهنیههت ف ههافراسی  ف اسههت متفهافت بیههان ف تعبیههر مقها  بهها مااشهفه
 سهههجایای ف شخصهههیت فرایهههور بهههه ف نیسهههت تهههأثیربی اف کشههه  اصهههل در مااشههه 
 بههدان شههرا  فحههانی ۀمعاینهه ف مااشههفه  ف،اپایههن شههود؛می داده نمههای  فا ایالقههی
 2.باشد ساپگار معصومین ا مه  فایات ف کری  قرنن با که است معتبر

 این که نوشته است «برب سیاحت» کتاب ۀمقدم در قوچانی نجفی مرحو 
 عهال  نن بهه ایناهه نهه ،کهرده تجسه  ف ترسهی   فایهات ف نیهات به توجه با را مضامین
بردارنههد ههه  بههرب سههیاحت نههوار. باشههد نورده یبههر جهها نن اپ ف رفتههه  مقتههوای ۀد 

کتههاب کههرده مطهههری شهههید اپ رهبههری مع هه  مقهها  البتههه. اسههت همههان   کههه نقههل 
 بود:  کرده مشاهده را اینها ۀهم قوچانی نجفی مرحو 
 "شههر  سههیاحت" اسهه  بههه کههه قوچههانی نقههانجفی مرحههو  پنههدگی کتههاب ایههن»
 کن مهی توصهیه یهواهران ف بهرادران بهه مهن. است جالبی چیز ییلی ه،شد منتشر

                                                                                 
  کارشناو پاسخگو(: بق  اصلیملینز  .1

http://www.askquran.ir/showthread.php?t=  25275 
2 .https://hawzah.net/fa/Question/View/11191 
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 یز بوده، ممتاقی بسیار شخصیت یز نجفی نقا مرحو  یود. بخوانند را کتاب
 مههن بههه ف قهه  در بههود دیههده را ایشههان مطهههری شهههید مرحههو . بههوده معنههوی انسههان
 نها  بهه ددار ایشهان دیگهری کتهاب. بودنهد معنااهل ف مااشفهاهل ایشان گفتمی

 شههال بههه شههده، نوشههته مههرگ اپ پهه  ف بههرپخ عههال  احههوال در کههه بههرب سههیاحت
 ههههااین کهههه ده مهههی قهههوی احتمهههال مهههن گفتنهههدمی مطههههری مرحهههو . داسهههتانی
 را نن بههرب سههیاحت کتههاب در شههال ایههن بههه کههه هسههت مرحههو  ایههن مااشههفات

 1«.کرده است ثبت
یهههد: ایشهههان در یاهههی دیگهههر اپ بیانهههات یهههود می  اپ مطههههری نقهههای مرحهههو »گو

 مههرد نن قوچههانی، نقههانجفی مرحههو  بهها یههودش رمضههان مههاه دف یهها یهه  معاشههرت
. کههردمهی نقههل مهن بههرای نوشهت، را بههرب سهیاحت ف شههر  سهیاحت کههه بیرگهوا ی
 مرحهو  بهر  فح مهرد نن مهن  ف  فش ف تربیهت ف معنهوی مقامهات کهه شدمی معلو 
 نقای علی میرپا حاج رحو م ف طباطبایی عالمه مرحو . بود گذاشته تأثیر مطهری
یههادی تههأثیرات نیههز بیرگههوار امهها  همههه رأو در ف دیگههران ف شههیراقی  گذاشههته اف بههر ق
 2«.کندمی کارهایی چنین معّل . بودند
 توان گفت کتاب سیاحت برب براساو سه شایصه نوشته شده است: می
 قرنن ف  فایات شیعی؛. 8
 ؛3فهانمااشفات نقانجفی قوچانی در تخت فوالد اص. 2

                                                                                 
 26/53/8964. بیانات مقا  مع   رهبری در مراس  سالگرد شهادت دکتر مفتج: 1
کارگران ف معلممقا  مع   رهبری . بیانات 2  .80/52/8911ان: در دیدار جمعی اپ 
گفتهه مییانهالدین در تخت فوالد اصفهان، چهلهبابارکن ۀ. پشت مقبر3 کهه  شهود ای فجهود دارد 

کرده ف مقهل عبهادت ف چهلهه شیخ بهایی نن یطی اپ مرحهو  دسهت .گیری عرفها بهوده اسهترا بنا 
کهه  در نن مقهلشیخ بههایی نیهز  کنهار نن چهله تاپگیبههموجهود اسهت. در تهابلویی  یانهه نصهب در 

 نشینی نقانجفی قوچانی بوده است. : اینجا مقل چهلهاندنوشته ،شده
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کهه بهاپداستان ۀقریق. 9 پمهانی مهرگ تها قیامهت را در قالهب  ۀسرایی نویسنده 
 داستانی سیوسته نوشته است.

 منتشر را برب سیاحت کتاب 8943 سال در طباطبایی انتشارات بار، نخستین
 قوچههانی عطهها ی مقمدر،هها ف تههدین احمههد پههاورقی ف تو،ههیج بهها کتههاب ایههن. کههرد

 .رسهید دف  چهاپ بهه 8908 سهال در مهرد ، ۀگسهترد استقبال دلیلچاپ شد ف به
گونی ناشههران هههای سرطرفههدار اسههت فکتاب همچنههان اپ بههرب سههیاحت  بههه گونهها
کتهاب براسهاو فیلمی ،8912 سال در. اندگماشته همت کتاب این چاپ  ایهن 
که سایته در  فهیل ، سهاپندگان. شهد مواجهه مهرد  اسهتقبال بها کتاب همانند شد 

یژگی اپ یاههی. انددانسههته «معاددرمهانی» را تبلیغهات یههود، نن  نن فههیل  ایههن ههایو
یگران، گفتگوهای متناسب با که است یرنوی  کری  قرنن اپ نیاتی باق  .شودمی ق

کتههاب کنههی ؛  «الهههی کمههدی» را بهها بههرب سههیاحت بههد نیسههت  دانتههه مقایسههه 
 دانته که است نیرت عال  ۀد بار بربی قدیمی هایکتاب اپ الهی کمدی کتاب
 بخهه  سههه شههامل کتههاب ایههن. سههرفده اسههت مسههیقی معتقههدات براسههاو را نن

 در تخیلهی سهفری اسهت ف مهاجرای نن بهشهت ف( مطههر شدن پاک مقل جهن ،
 کهه شهود ف می وبهه فحشی حیوانات با یود مسیر در  فح. است مرگ اپ بعد عال 

ر نماد شهوت،  حضهرت کمه  بهه ف شهودمی جههن  فارد  فح. هستند طمع ف برو
یهرامی شهدنپاک مقهل یها مطههر بهه قد  ی مر  بهشهت بهه رفهتن بهرای گهذارد؛ ق
  نیست. اسال  یای در با برپخ گذشت. البته مطهر مطهر اپ باید

 ف اشههتراک فجههوه دانتههه الهههی کمههدی بهها قوچههانی نجفههی نقههای بههرب سههیاحت
 گنهههاه ارتاهههاب اپ را یواننهههده دف، ههههر کهههه اسهههت ایهههن اشهههتراک فجهههه. دارد افتراقهههی
 کتهاب دف ایهن تفافت اما کنند،می تربیب شایسته اعمال انجا  به ف سانندترمی
 1سب  نگارش ف اعتقادات دینی دف نویسنده است. در

                                                                                 
 .1-6ص  :. النجفی القوجانی، سیاحۀ فی الغرب 1
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کنید: ۀبرای مطالع یر مراجعه   بیشتر به منابع ق
 مرگ، اپ بعد ا فاح سرنوشت یا برب سیاحت (،8910قوچانی   نقانجفی. 8

 ق :  فحانی. قوچانی، عطایی ،امقمدر ف تدین احمد اپ پاورقی ف تو،یج
 مصهیر اف الغهرب فهی ۀسهیاح  (،8311مقمدحسهن   القوجانی، النجفی. 2
 الخهارجی اعهال  تههران: قسه  الخلیلی، صاد  جعفر ۀترجم الموت، بعد اال فاح

 لمؤسسة البعثة.
بهههار تهههأمالتی»(، 8919، علیر،ههها  (لوجهانشهههاه جهههوادپاده . 9  کتهههاب دف ۀد 

یخ ف یهههاطرات بررسهههی: قوچهههانی نقهههانجفی اپ تههها یخی  ف شخصهههیت نگههها ی، تههها 
 یهههههههههههههها ر.ک:  4 ش نمههههههههههههههوپه، ،«اجتمههههههههههههههاعی -سیاسههههههههههههههی هایدیههههههههههههههدگاه

 https://hawzah.net/fa/Article/View/85605.) 
گفت شما ی  تامیل ف تصقیج برای شاکری نقای کوش  بر افیون ،جوادپاده ۀبه 

  مجموعه اف، ۀد بار ریدیگ مطالب انتشار نیز ف نقانجفی ۀمنتشرشد هایکتاب اپ
 مقا  بیرگداشت مناسبت به ظاهرا  «قوچانی نقانجفی یادمان» عنوان با مقاالتی
ایههن  اپ سههو  یهه  حهدفد فقهه  البتههه اسههت؛ شهده منتشههر 8915 سههال در( نقهانجفی
. مربوا است نقانجفی هایمهارت ف هادیدگاه شخصیت، پندگی، به مجموعه
 بهرب سهیاحت در بیان ۀشیو ف  فایت سایتار تقلیل» نا  به هااین مقاله اپ یای
 بها ایمقاله همچنین،. است نورده گرد را سودمندی مباح  ،«شر  سیاحت ف

 فصههلنامه 43 شههماره در «مههزارش ف قوچههانی نقههانجفی پنههدگی بههه نگههاهی» عنههوان
 سهال در کهه کتهابی در نیهز اتریشهی ۀنویسهند . یه 1اسهت رسهیده چهاپ بهه ۀمشاو

                                                                                 
گنجینههه1 کتهههاب تههها یخی اپ نقهههانجفی قوچهههانی  بررسهههی  ۀتهههأّمالتی د بهههار»معهههارف حهههوپه،  ۀ.  دف 

علیر،هها نقههل اپ  ، بههه«هههای سیاسههی اجتمههاعی(نگهها ی، شخصههیت ف دیههدگاهیههاطرات ف تهها یخ
 .25/85/8911، تا یخ انتشار: 4، شمجله نموپه ،(لوجهانشاه جوادپاده 
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 کتههاب ۀد بهار صهفقه دف حهدفد کههرد، منتشهر در ایهران ویسهینیاطره ۀد بهار 8311
گفته است شر  سیاحت  1.سخن 

 ی .نم ن  نیدك ری ی ًف نسمش وه دور  ی ف  چنس  یز و نستم آمریکسیی می ونید فتض .7
و    ر ی   فمی زن  دگی  و در خ  سنکیدك و ن  ه دیش  تم یم  س  ن  ه گ   یم می قیسم    در ش   بی
 قیسم   بتییم فتینم نبکد. به نظت شمس در شد مسغمس  نسییک یز مکقعی وتد ؛ نیچمی
 دیر ؟ قکمی چه
 :است ،رو ی ناته چند به اشاره شما سرس  به پاسخ در

 اصههول ف یطهوا ف اسهت احاهها  ف ایهال  عقایهد، ای اپمجموعههه دیهن( اله 
 مههتن ف بطههن ندمههی در کههه اسههت سرشههتی همههان فطههرت. اسههت فطههری نن، کلههی

گفته اسهت. شهده تهنراسه بدان نفرین   نفریهده دینهی سرشهت بها انسهان قهرنن، ۀبهه 
یِن  َفَجَهههَز  َفههَأِقَ  : »اسههت شههده تههي اهلِل  ِفَطههَرَت  َحنیفهها   ِللههّدِ ههاَو  َفَطههَر  اّلَ  ال َعَلَیههها الّنَ
ینو  ذِلَز  اهلِل  ِلَخَلِا  َتَبدیَل  ؛ الّدِ  بگهردان، پهاك دیهن سهوی بهه را یهود  وی پ  اَلَقّیِ و

 تبهدیلی. اسهت نفریهده نن بر را انسان یدافند که است فطرتی( ساوبرا دین این 
 شههریفه ۀایههن نیهه بهها توجههه بههه .2«اسههت اسههتوار دیههن نن ف نیسههت یدافنههد نفههرین  در

 :که شودمعلو  می
یرا است؛ انسان مختر فطرت .8  فقه  ف اسهت قهرنن ابتاهارات اپ فطهرت ۀکلم ق

 .است در قرنن نمده بار همین یز
 .استوار است ندمی سرشت ف فطرت بر هیال دین .2
 .است تغییرناپذیر ندمی سرشت ف فطرت .9
 .ندارد راه نن در تبدیل ف تغییر که است استوار دینی الهی دین بنابراین .4

                                                                                 
 .اید ولوژی نهضت مشرفطیت ایران. ندمیت، 1
   95.  ف : 2
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 تفههافت گذشههته در دینههدا ی بهها پمههان حههال در دینههدا ی کههه شههد  فشههن( ب
 ف هههاپمههان تمهها  در احاهها  ف ایههال  ف عقایههد کلههی اصههول دیگر،عبارتبههه نههدارد؛
یژ توجه. است یای هاماان  ادیهان در کهگونهنن توحید، ۀمسئل به دانشمندان ۀو
 .نههان اسهت ندمیهان سرشهت در توحیهد کهه ایهن اسهت ۀنشهان اسهت، مطهرح الهی
  وی دیههن بههه دوبههاره دیههن، بهها بیهههوده ۀمبهها پ سههال چهارصههد بعههد اپ امههروقی، بشههر
کند ف دینی ی مفاه کوشدمی ف است نورده  .باپگردد دینی سنت به را تقلیل 

گاهی برای  :دانشمندان بنگرید به ن ر اپ بیشتر ن
 امیرکبیر؛ تهران: طبیعی، علو  ف قرنن مهدی، گلشنی، .8
ر .2  نمههوپش تهههران: نرا ، احمههد ترجمههه یههدا، فجههود اثبههات مههون ، جههان، کلههوو

 ؛(بربی دانشمندان ترینبرجسته اپ شما ی قل  به  اسالمی انقالب
 مدرسه؛ تهران: دانشمندان، با گفتگو در ایمان ف عل  جواد، مقققی، .9
یهژه با جدید، فیییز در جهان تصویر ماک ، پالنگ، .4  9 - 8 ص اول، مقالهه و
 .811 – 806 ص هفت ، ف

 دچهار انسهان ف سوشهیده پنههانی یرافهات یا گناهان با ندمی فطرت بسا چه( ج
 ۀشهدتقری  ادیان گیرگریبان که است چییی نن این .گرددمی فطرت اپ انقراف
یَن  ِإَن » ۀنیه صهریج نر بنا بر شد. اسال  اپ قبل َسهال و  اهلِل  ِعَنهَد  الهّدِ  دیهن تنهها ،1«اَْلِ
 ایهن بهه بهارهدراین تققیقی هر است. اسال  مبین دین تقری ، ف مقفوظ اپ حا

کامهههل برتهههرین اسهههال  کهههه رسهههدمی نتیجهههه  نیاپههههای ۀهمههه ف اسهههت دیهههن ترینف 
پافههیون گههرای  شههاهد ایههن ادعهها، کنههد.را تههأمین می مخلوقههات  ف اندیشههمندان  و
 .است اسال  به جوامع بربی

                                                                                 
   83عمران: . نل1
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 بهها کههه ایههن اسههت دینههدا ی ف دیههن اپ هانادرسههت بعضههی اپ انسههان دلیههل تلقههی
 بهها حا،ههر عصههر در دینههدا ی ایناههه نههه اسههت، کههرده تغییههر فطههرت پمههان، گذشههت
گذشههته در دا یدیههن  اپ بههرب، بعههد دنیههای در متأسههفانه. باشههد متفههافت پمههان 

 ف شهد انقهراف دچهار دیهن اپ تلقهی شهده،تقری  مسهیقیت شاسهت ف رنسان 
که نهاده کنار دین  دیهن. اپ جدید تلقی نه است دین با مبا په کار، این د فاقع شد 
په سهوی دارند به عیس ساله( چهارصد انقراف اپ  بعد بسیا ی که بینی می امرو
گر ف باپگردند دین باطن  بهدان شهود، تبیهین هانن برای که باید ف شایدگونهنن دین ا
 .نورندمی  وی

 ف اصههول ف معنههی بههوده یههز بههه حههال ف گذشههته در دینههدا ی تنهانههه بنههابراین،
 نفهرین  بطهن در که است فاحد مفهومی دین بلاه است، فطرتی نن کلی یطوا

گهههر ف اسهههت میختههههن ندمهههی سرشهههت بههها  نن بهههه منقهههرف نشهههوند، فطهههرت مهههرد  اپ ا
رنهدمی وی  دینههی دیهن، اپ مها من هور کههه اسهت ،هرو ی نیهز ناتههه ایهن بهه توجهه .نو
 چههون ادیههانی اسههت. دیههن اسههال  نن ف اسههت مانههده مصههون تقریهه  اپ کههه اسههت
که تقری  ف مسیقیت ف یهودیت  فاصهله دین معنی ف اصل اپ اند،شده قرتشت 
 تلقهی بهه دیهن اپ تلقهی در مشاالت اپ اینیستند. پاره الهی فاقعی دین ف نداگرفته
  1.گرددباپمی شدهتقری  این ادیان اپ

کهرده، همهه بهه را یود هاینعمت یدافند  بهه د ون اپ را هاانسهان ۀهمه ا پانهی 
 ننهان بهرای ههدایت نیهز را  انبیها ف سایته مجّهز( فطرت ف عقل  باطن حجت
گر حال ت؛اس فرستاده  نداشهته را حها راه بهه دستیابی اماان دلیلی هر به کسی ا

یرا  داد؛ یواهد یود قرار موردلط  را اف یدافند نباشد، ه  مقصر پمینه این در ف ق
اف  ۀد بهار اسهت، نههاده ایتیهار ههرک  در که نعماتی ف هاحجت براساو یدافند
 .کرد یواهد حا 

                                                                                 
گاهی . برای1  مطهری. شهید نوشتۀ فطرتنملی ف  جوادی اهللنوشتۀ نیت در قرنن فطرت :ر.ک بیشتر ن
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 ؟دج نمی نستن یسنلینلآیس  .8
گهههرفه چهههون مجهههانین، اطفهههال ف مستضهههعفان، برا سهههاو  فایهههات شهههیعی، چنهههد 

 فنههد ف ف،ههعیت حسابرسههی ننههان در قیامههت مسههتقی  بههه بهشههت یهها جهههن  نمی
که یاص است.  گر اهله استبیان شددر جای یود طبا معیارهایی  سهنت ، ا

باشههد ف نههها اپ  وی عنههاد ف لجبههاقی نشههدن ننیعنههی شههیعه ؛جاهههل قاصههر باشههند
 ،طهور هسهتند(هها ایهناپ نن بسهیا ی کهه  یبهر باشهندپ حقانیهت شهیعه بهیا فاقعا  

که بهه همهان چیهیی این به  شوند؛بهشت اهلتوانند بعد اپ طی مراحلی می شرا 
کرده باشند. اند حا است، عموما  دانستهکه می البته بهشت هزاران درجه  عمل 

که این مستضهعفان در درجهات پهایین نن قهرار می یبها گیرنهد.دارد  کهه  یی فایهت ق
کتاب   گویای همین مطلب است: ،نورده «عدل الهی»شهید مطهری در 

کههافی اپ قرار گفههت:نقههل مههی هدر  کههه  یهها بههرادر دیگههر   -بهها بههرادر  حمههران کنههد 
گفهت :  .فارد شدی  بر اما  باقر  -بایر مها افهراد را بها شهاقول انهداپه »من بهه امها  
هها، بها یواه اپ افالد علی ف یهواه اپ بیهر نن گیری ، هرک  مانند ما شیعه باشد،می

کنهی  ف ههرک  بها یز مسلمان ف اهل نجات( برقرار مهی ۀمنزلاف سیوند دفستی  به
گمهههراه ف اههههل ههههالك( تبهههّری  ۀمنزلهههمههها مخهههال  باشهههد مههها اپ اف  به ۀعقیهههد یهههز 
گهر سهخن یهدا اپ سهخن تهو راسهت ه،ای قرار» امها  فرمهود:«. جویی می تهر اسهت؛ ا

کهههه مهههیو مهههیننچهههه تههه ِإاّلَ »فرمایهههد: گهههویی درسهههت باشهههد، پههه  سهههخن یهههدا ننجههها 
َسَتَضههَعفیَن  وَن  اَلمو وَن حیَلههة  َف ال َیَهَتههدو سههاِء َف اَلِوَلههداِن ال َیَسههَتطیعو جههاِل َف الّنِ ِمههَن الّرِ

َرَجَوَن ال»کجا رفت؟ پ   1«َسبیال   َمِر اهلل مو
َ
که یدا د باره ننچه شد؟ نن 2«ِْل هها ها 

                                                                                 
 .31 :. نساء1
 .856 :وبه. ت2
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ئا»ماید: فرمی  َف نَیهَر َسهّیِ
وا َعَمال  صهاِلقا   2کجها رفتنهد؟ اصهقاب االعهراف 1«َیَلطو

هو »چه شدند؟  وبو لو َفِة قو َؤّلَ حّمهاد در  فایهت « چه کسانی هستند ف کجایند؟ 3«اَلمو
گفت:این ماجرا نقل می ۀد بار هیود اپ قرار که  کار من ف اما  » کند  در این هنگا  

یهههاد هههه کشههید، فر کهههه ههههرک  بیههرون در یانهههه بهههود بههه مباحثهههه  ر دفمههان بلنهههد شههد 
کهه امها  فرمهود:نقهل مهی ۀجمیهل بهن دّراج اپ قرار «.شهنیدمی حهّا  ه،ای قرار» کنهد 

کافران ف جاحدان( را به بهشت ببرد گمراهان  نه  که    9«.است بر یدا 
کنی : بهتر است عبارت نیر حدی  را این نیا[ بر یدافند حهت  »]گونه ترجمه 

گ که  ، «ان یهدیل الجنهة»ها در بعضی اپ نسخه« مراهان را به بهشت نبرد؟است 
که ترجمه«ال»بدون  گمراههان را »شود اش چنین می، است  که  بر یدا حت  است 

هها  اسهالمی ف  فایهات متعهدد بهر ایههن فرقهه ۀف چهون اجمهال همه« بهه بهشهت ببهرد
کفار به بهشهت نم که  لت دارد  یعنهی »ت:  فنهد، عالمهه مجلسهی فرمهوده اسهیدال

گمراهههان، مستضههعفان ف دیگههر ههها بههه بهشههت میبعضههی اپ نن  فنههد ف مقصههود اپ 
کههافر نباشههنداصههناف مههذکور در حههدی  هسههتند ف نن عالمههه، فجههه منفههی «. ههها 

گرفته است.  5جمله  با حرف ال( را استفها  اناار  
گمراهند ، فایت راساو اینب که  تها ابهد امها عنهاد ف لجهاجی ندارنهد،  ،کسانی 
البتههه بهشههت هههزاران درجههه دارد ف اینههان در درجههات پههایین  .ماننههدنمی جهههن  در

                                                                                 
 .852 همان:. 1
 .41 – 46 :. اعراف2
 .65 :. توبه3
کلینهی، 856ص :2، جتفسهیر عیاشهی. عیاشی، 9 کتهاب االیمهان ف الافهر،   912ص :2، جکهافی؛ 

 .864ص :63، جبقار اْلنوار؛ مجلسی، (باب اصناف الناو
 .232ص :4ترجمه مصطفو ، ج ،صول الاافیاکلینی،  .5
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کسههانیبهشههت مههأفا می کههه  ر اسههت  یههرا اپ عههدالت یههدا بههدو که پحمههت گییننههد؛ ق
کسهههانیکشههیده کوششهههی ناردهاند بههها  انهههد، برابههر باشهههند. اپ  فایهههات دیگهههر هههه  که 

پ قاستفاده می که بعضی اپ افراد یادشده در حهدی ،  و یامهت بایهد امتقهان شود 
 1شوند.دیگری بدهند ف درصورت سربلندی، به بهشت فارد می

                                                                                 
کلینی، 1  :2، جحها الیقهینرا عالمه مجلسی در  نن مفصلتو،یج  ؛243 ه 241ص :9، جکافی. 

 اند.نوشته (در بیان احوال اطفال ف مجانین ف اشباه ایشان ،فصل نه   424ص



 

 سؤاالت مرگ
 میتد؟ یچتی ینسس  م .9
، ؛رسهد وقی بهه پایهان مهی اسهت فاین دنیا مقهدفد  ،افال   سهایتار  ا توجهه بههبه ثانیها 

ران پنهدگی جسهمی اف، ف مراحل رشد ف بالندگی جسهمی انسانفجودی   انسهان دو
کودکیمرا شامل ایهن در تما  شود. می سیریف  سالیمیان، جوانی ،ینوجوان ،حل 
ههها را هههای جدیههد جههای ننف سههلول میرنههدمی بههدن ۀهههای فرسههودسههلول ،مراحههل
 ،اپ ننبعهد دارد ف ادامهه شهدت باجهوانی  ۀرشهد تها پایهان مرحله فنهد ایهن  .دنگیرمی
های شهین سهلولی تهاپه جانهها، سهلولهاانهدا حتهی در بعضهی اپ  ؛شهودمهی کند

بهر  .دونشهمهیی یدچهار نارسها هانن انهدا  ،ههارفتن سلولبا اقبین شوند فمرده نمی
کهه بههاثر ناهمهاهنگی بها هها نن انهدا  شهود،پدیهدار میهها فرسهای  سهلولدلیل ای 
توق  سیسهت  دایلهی بهدن مهرگ بهه  با ،نهایتدرف  شوندمی ف بقران شدید  وبه
که هر چیهیی یات برح ۀچری نید.سراغ انسان می جملهه اپ ،این پایه استوار است 
یخ مصرف ،حیات انسان  ،پهذیردبها مهرگ پایهان نمهیپنهدگی انسهان البته  .دارد یتا 
در جسه  ندمهی  فاپ ایهن دنیها بهه عهال  دیگهر اسهت انسهان انتقهال  ۀبلاه مرگ فسیل

 مهاه نهه ح ،در ر نطفه کمال برای الپ  متناسب با نن عال  است. پمان دیگرعال  
 ،یود کمال نهایی ۀبا مرحل ناسبتم یماان باید بهماه  بعد اپ نهجنین، ف  است
مرگ  ،نگاه . با ایننیست صالح  به رح اف در  ماندن ف شود منتقل ،دنیا یعنی

 .است حامت ف مطابا الهی یود نعمتی
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کرد تا شما  را یلا حیات ف مرگیدافند »فرماید: می مرگ ۀفلسف ۀد بار قرنن
کههه را نپمههای  ف  ابههدی پنههدگی بههرای انسههان. 1«نیاوکههارتر هسههتید یههزکههدا  کنههد 

 مهادی بدن این بامقدفد ف  جهان در این ایپندگیچنین ف  شده نفریده نقریب
 ؛ انسهان بایهداسهت پندگی ایهروی ۀمقدم دنیوی پندگیبنابراین،  .نیست ممان
 ،ههای الههیف موفقیهت در نپمون عبهادت برسهد ف بها کمهال بهه جس  این در قالب
کند. با مرگ درجات ننرسیدن به  استققا  ه  دیگهر جههان به  فحجس ،  را سیدا 

 کسهانی شهود.می ه منتقلاست  ابدی های نعمت ۀف هم ردرا دا  فح ظرفیت که
گرانبههها ههها را در راه تمهها  نعمهت ف اسهتفاده ناهرده یی پنهدگی دنیههوکهه اپ فرصهت 

کرده سهزای  ،بها انتقهال بهه جههان دیگهر ،انهدهوای نف  یود ف ظل  به دیگران تباه 
 2.بیننداعمال پشت یود را می

 ری لس قد ممکی شتح دنید. یز آ  بعدمت  و قسالال  .11
که با  دارندموجودات اماانی، اجل معینی  ۀمرگ نخستین منیل برپخ است. هم

بلاه پمان ف موعدی است  ،نیستی ف فنا نیست ،رسد. من ور اپ اجلمرگ فرامی
کهه  ،تهربه عبهارت  فشهن ؛شودبه نن منتهی می موجوداتپندگی که  پمهانی اسهت 

 -په  اپ انهدکی درنهگ در دنیها  -سهوی یدافنهد متعهال موجودات سفر یود را بهه
مهرگ نخسهتین منزلگهاه  ترتیب،نبهدیکننهد تها در نن مقها  اسهتقرار یابنهد. نباپ می

؛ سهههپ  اف را مهههی»سههفر طهههوالنی ماسهههت:  هههّ َ َأماَتههههو َفههَأَقَبَرهو میرانهههد ف در قبهههر پنههههان ثو
ه و  َفَقهاَل : »دنیها ف نیهرت میهانمهرگ پلهی اسهت . 3«کنهدمی َسهَینو  َلهو  َصهَبرا   اَلقو

                                                                                 
 .2 :. ملز1
نهاد نماینهدگی رهبهری  ؛بخ هستیهمو،  ؛نفریدگار ،ماار  شیراقیر.ک: برای مطالعه بیشتر . 2

 .شناسی، دفتر دف : فرجا هاف پاسخ هامجموعه سرس  ها،در دانشگاه
 .28 :. عب 3
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ههرو  َقَنَطههَر    ِإاّلَ  اَلَمههَوتو  َفَمهها اَلِاههَراِ   َبِنههي ههَ   َیَعبو ههَؤِو  َعههِن  ِباو اِء  َف  اَلبو ههّرَ  اَلِجَنههاِن  ِإَلههی الّضَ
ِعههیِ   َف  اَلَواِسههَطِة  اِ َمههِة  الّنَ َ   الّدَ او ههَو  َمهها َف  َقَصههرٍ  ِإَلههی ِسههَجٍن  ِمههَن  َیَنَتِقههَل  َأَن  َیَاههَرهو  َفههَأّیو  هو
  َ َعَداِ او

َ
َثِنيَحه َأِبه  ِإّنَ  َعهَذاٍب  َف  ِسهَجٍن  ِإَلهی َقَصرٍ  ِمَن  َیَنَتِقلو  َکَمَن  ِإاّلَ  ِْل هوِل  َعهَن  ّدَ  َرسو
َنَیا َأّنَ  ص اهلِل  َؤِمِن  ِسَجنو   الّدو ةو  َف  اَلمو اَلِء  ِجَسهرو  اَلَمَوتو  َف  اَلَااِفرِ  َجّنَ  َف  ِجَنهاِنِهَ   ِإَلهی َههؤو
اَلِء  ِجَسرو  پ عاشهورا بهه یهاران یهود فرمودنهد: 1«َجِقهیِمِهَ   ِإَلهی َهؤو ؛ امها  حسهین در  و
کنیهدصبر س ،ای فرپندان بیرگوا ی» کهه شهما را اپ  ؛یشهه  یهرا مهرگ جهز پلهی نیسهت  ق

کهدامین اپ رنج ف سختی به بهشهت برگییهده ف نعمهت همیشهگی عبهور مهی دههد. 
گذر اپ پندان به قصر را ناوهیده مهی دارد؟ امها مهرگ بهرای دشهمنان شهما جهز شما 
کههه پههدر مههن اپ جههد  سیههامبر  .انتقههال اپ قصههر بههه پنههدان ف عههذاب نیسههت بدانیههد 

که فرمود: دنیا پنهدان مهنقل  یدا کهافر اسهت ف مهرگ پلهی ؤکرد  من ف بهشهت 
که نن   .«کشاندنتششان میبه ها را شود ف اینها را به بهشتشان رهنمون میاست 
کهمرگ،  گذر ف عمل است مقل انسان را اپ دنیا  بقها ف ابهدیت  ۀبه یان ،فنا ف 

گریههیی نههداردمههی کهه  اپ نن  ردگهه ۀهمگههان فرسههتاد .بههرد ف هههی   ار را مالقههات سرو
هههای کنههدن اپ عقبهههیابههد ف سههارات مههوت ف جههانههها را درمههیکننههد ف مههرگ ننمههی

هوَ  »کند: مرگ را چنین فص  می ،قرنن دشوار مرگ است. َلقو َفَلَو ال ِإذا َبَلَغِت اَلقو
وَن  َبِصهههرو َ  َف لِاهههَن ال تو وَن َف َنَقهههنو َأَقهههَربو ِإَلیهههِه ِمهههَناو هههرو َ  ِحیَنِئهههٍذ َتَن و ؛ پههه  چهههرا َف َأَنهههتو

گلوگاه میهنگامی کنیهد  کها ی اپ رسد ف شهما در ایهن حهال ن هاره مهیکه جان به 
یعنهی  .2«بینیهدتهری  فلهی نمهیدستتان سایته نیست؟( ف ما اپ شما به اف نزدیهز

سهوی یداسهت که همان اجل ف پمان رجول ف سفر اف به -که مرگ کسی هنگامی
کهها ی اپ ن ههاره مههی بینیههد فرسههد، شههما حالههت اف را مههیفرامههی - کنیههد، امهها هههی  
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امهر حقهی  ،توانید اف را به دنیا برگردانید؛ نن سارات مهرگنید ف نمیدستتان برنمی
یهههد کهههه شهههما اپ نن تنفهههر دا  کسهههی را در نن  ،اسهههت  امههها چهههون اپ جانهههب یداسهههت 

ههو » .1دیالتی نیست راِقی َف ِقیَل َمَن راٍ  َف َظهّنَ َأّنَ هِت َکاّلَ ِإذا َبَلَغِت الّتَ اَلِفهرا و َف اَلَتّفَ
اِ  ِإلی ا و ِبالّسَ ؛ تا  الّسَ ّبَِز یَوَمِئٍذ اَلَمسا و گلوگهاه  رسهد ف هنگامیَ  که جان بهه 

کهه اف را اپ مهرگ نجهات دههد ف ]در ایهن هنگها [هشود: نیا کسی گفته می بهه  ست 
کند ف سا  پاها ]اپ سهختی جهان در نن  ،[ بهه هه  سیچهددادنجدایی اپ دنیا یقین 

پ مسهیر همههه بهه  ردگههارت یواههد بههودو مهرگ سههرفاپ  فح اسههت اپ  ،. ن ی2«سههوی سرو
گرفهیاکی به  جس  ؛ندسوی سرفدگار جهانیان ف مردمان در این سرفاپ دف 
کهههه. 8  هههاهو و »در فصفشهههان فرمهههود:  ف یهههداپهههاك ف طاهرنهههد  کسهههانی  هههِذیَن َتَتَوّفَ اّلَ

  َ وَن َسال   َعَلیاو ولو کهه  اَلَمالِ َاةو َطیِبیَن یقو هوَن؛ کسهانی  َ  َتَعَملو َنهتو کو َة ِبما  وا اَلَجّنَ لو اَدیو
گوینههد: ههها مههیبههه نن ؛انههدکههه پههاك ف پههاکیزهگیرنههد، درحههالیفرشههتگان  فحشههان را مههی

 3.«دادیدیاطر اعمالی که انجا  میفارد بهشت شوید به ،سال  برشما
کسههانی2  کههرده .  گنههاه نلههوده  ان بسههیار انههد، مههرگ برایشههکههه دنیههای یههود را بهها 

پنهدگانی  مهدتهمسهر، فرپنهدان، دفسهتان ف ننچهه در  سخت است. جداشهدن اپ
کرده ایمهانی ف بهدعاقبتی شهود. است ف چه بسا موجهب بهی دشواراند، یود جمع 

گرفه می  فرماید: قرنن در فص  مرگ این 
وَن ِفههی َبَمههراِت اَلَمههَوِت َف اَلَمالِ َاههةو باِسهه َف َلههَو َتههری» - ههاِلمو وا َأیههِدیِهَ  ِإِذ الّ َ طو

وَن َعَلی اهلِل َبیهَر اَلَقهّاِ َف 
ولو َ  َتقو َنتو کو وِن ِبما  َجَیَوَن َعذاَب اَلهو َساو و اَلیَوَ  تو وا َأَنفو َأَیِرجو

گههر ببینههی هنگههامی وَن؛ ا َ  َعههَن نیاِتههِه َتَسههَتَاِبرو َنههتو کههه ظالمههان در شههداید مههرگ فههرف کو
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گشههوده، بههه انههد ف فرشههتگان دسههترفتههه گوینههد: جههان یههود را یههارج ننههان مههیههها را 
ید پ در برابهر دورغ .ساق یدیهد، امهرو کهه بهه یهدا بسهتید ف بهه نیهات اف تابهر و ق ههایی 

  1.«ای یواهید دیدمجاپات یوارکننده
ههها » - ّنَ کو وا  َ  قهههالو َنهههتو کو وا ِفهههیَ   ِسهههِهَ  قهههالو هههاهو و اَلَمالِ َاهههةو ظهههاِلِمی َأَنفو هههِذیَن َتَوّفَ ِاّنَ اّلَ

َسَتَضههَعِف  فلِئههَز مو فا ِفیههها َفأو هههاِجرو ههَن َأَراو اهلِل فاِسههَعة  َفتو وا َأ َلههَ  َتاو َرِا قههالو
َ
یَن ِفههی اَْل

گرفتنهههد کهههه فرشهههتگان  فح ننهههان را  کسهههانی  ؛  َ  َجَههههّنَ و َف سهههاَءَت َمِصهههیرا   ،َمهههَأفاهو
گناهان[درحالی کرده بودند، به نن که ]با انجا  دادن  گفتند: به یویشتن ست   ها 

گفتند: ما در سرپمین یود  شما در چه  [فرشهتگان]فشهار بهودی .  درحالی بودید؟ 
کنیهههد؟ نن کهههه مههههاجرت  ر نبهههود  هههها ]عهههذ ی گفتنهههد: مگهههر سهههرپمین یهههدا سهنهههاو

 2.«جایگاهشان دوپخ است ف سرانجا  بدی است نداشتند ف[
ه» -  ا الّسَ ِسهِهَ  َفهَأَلَقوو اهو و اَلَمالِ َاهةو ظهاِلِمی َأَنفو ِذیَن َتَتَوّفَ ها َنَعَمهلو ِمهَن اّلَ ّنَ کو َلَ  مها 

ههوٍء َبلههی َ  َیاِلههِدیَن ِفیَههها  سو وا َأَبههَواَب َجهههّنَ لو َ  َتَعَملههون َفههاَدیو َنههتو کو ِإّنَ اهلَل َعِلههی   ِبمهها 
کهه فرشهتگان  فح ِریَن؛ کسانی  ِتَاّبِ گرفتنهد، درحهالی شهانَفَلِبَئَ  َمَثَوی اَلمو کهه را 

گناهان در چنهین حهالتی تسهلی   .کهرده بودنهد [ بهه یویشهتن سهت ]با انجا  دادن 
کار بدی انجا  ندادی :گویندشوند ]ف به دورغ میمی یدافند بهه ننچهه  ،ن ی .[ ما 

کهه جافدانهه است. اکنون اپ درهای دوپخ فارد شوید، درحالیداندادید، انجا  می
 3.«در نن یواهید بود؛ چه جای بدی است جایگاه مستابران

گری که  فشن است  گریخهت ف یی نیست، امها مهیاپ مرگ  تهوان اپ سهختی نن 
گلیچون  نن را کرد، لذتبوییدن  یهژه دفسهتی بهه ه . ایمهان ف عمهل صهالجبخ   و
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بهه  عمهلاحترا  ف نیاهی بهه پهدر ف مهادر ف  ،مواظبت بر نماپ اول فقت ،بیتاهل
کن انسان شودموجب میالهی  هایدستور  .دمنیل اول سفر یود را به سالمت طی 

 بگ یید. قتیرگتفتی در قبتعسلم قبت و  ۀبسردر .11 
کهه انسهان اپ  میهانف برپخ عال   قبر همان برپخ است ،د فاقع  دنیها ف نیهرت اسهت 

 ؛من هور اپ قبهر، قبهر ظهاهری نیسهت .بهردسهر میبههنگا  مرگ تها نفهخ صهور در نن 
که جس  ما را در یود جای می یرا این قبر   اپ مهراد .سوسددهد، پ  اپ چندی میق

که تا قیامت پابرجاست ف در  فایات یباطن ۀجنبقبر،  اپ نن به بهابی اپ  ،نن است 
گفت. اندکرده یادهای جهن  های بهشت یا چاهی اپ چاهباغ تمنای  یدافند، ۀبه 

اند ف دریواست باپگشت به دنیا را دارند تها شهاید رفتها ی که اپ دنیا رفته بدکارانی
کنند، برنورده نمی راِ ِهَ  َبَرَپخ  ِإلهی» بلاه ،شودشایسته سیشه  هوَن؛  َف ِمَن َو یهَوِ  یَبَعثو

که برانگیخته شوند یدافنهد  ،. همچنین1«ف پشت سر ننان برپیی است تا  وقی 
 فرماید: برپخ ف برپییان چنین می در فص 

ه و َنَفه   ِإاّلَ بِ »  فٍد یهَوَ  یهَأِت ال َتَاّلَ َجٍل َمَعدو
َ
هو ِإاّلَ ِْل رو َؤّیِ َ  َشهِقی َف َف ما نو ِإَذِنهِه َفِمهَنهو

َ  ِفیهها َپِفیهر  َف َشهِهیا  یاِلهِدیَن ِفیهها مها داَمهِت  اِر َلهو وا َفِفی الّنَ ِذیَن َشقو ا اّلَ َسِعید  َفَأّمَ
فا  ههِعدو هِذیَن سو ها اّلَ یهدو َف َأّمَ هال  ِلمها یِر هَز َفّعَ ّبَ هَز ِإّنَ َ  ّبو َراو ِإاّلَ مها شهاَء َ 

َ
همافاتو َف اَْل الّسَ

َز َعطاء  َبیهَر َفِفی ا ّبو َراو ِإاّلَ ما شاَء َ 
َ
مافاتو َف اَْل ِة یاِلِدیَن ِفیها ما داَمِت الّسَ َلَجّنَ

فٍذ؛ ی تأییر نمهیبه را جز تا پمان مقدفدی  ف ما ]مجاپات[ َمَجذو کهه  .انهداق پ  نن  و
گرفههی  .گویهداف سهخن نمهی ۀکه  جهز بهه اجهاپفرارسد، ههی  گرفههی بدبختنهد ف 
کههه بههدبخت شههدند، در نتشههند ف بههرای ننههان در ننجهها پفیههر ف امهها نن ؛یوشههبخت ههها 
اسهههت. جافدانهههه در نن یواهنهههد مانهههد تههها  [ههههای طهههوالنی د  ف بهههاپد نالهههه]شههههیا 
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مگهر ننچهه سروردگهارت بخواههد. سروردگهارت هرچهه را  ،ها ف پمین برپاسهتنسمان
کههه سههعادتمند شههدند، جافدانههه در بهشههت دهههد. امهها ننبخواهههد انجهها  مههی ههها 

ردگههارت بخواهههد.  ،ههها ف پمههین برپاسههتیواهنههد مانههد تهها نسههمان مگههر ننچههه سرو
 1.«نشدنیبخششی است قطع

َراو »عبارت  
َ
مافاتو َف اَْل جنت ف »که من ور اپ  کندمعلو  می «ما داَمِت الّسَ

پهها شههود، «جهههن  یههرا هرگههاه قیامههت بر ، بهشههت ف دوپخ سههی  اپ قیامههت اسههت؛ ق
در   امهها  علههی ،دلیههلهمههینشههود. بهههه مههیبسههاا پمههین ف نسههمان نیههز برچیههد

کهه ثهواب ف عقهاب برپیهی سهی  اپ قیامهت را اناهار مهی جواب کهرد، بهه ایهن کسی 
کههرد:  پههایی »نیههات اسههتناد  کههه ثههواب ف عقههاب در دنیهها سههی  اپ بر کسههی  امهها رد بههر 
گههاه نیههات بههاال را نن«. ...کنههد، سههخن یدافنههد متعههال اسههتقیامههت را اناههار مههی

َز "من ور اپ : »فرمودف  کردقرا ت  ّبو ها ف پمین سی  اپ برپهایی نسمان "ِإاّلَ ما شاَء َ 
یرا با قیامت، نسمان  2«.شوندها ف پمین تبدیل میقیامت است؛ ق

راِ ِههَ  َبهَرَپخ  ِإلهی»سهت: باال ۀهمانند نیاین نیه نیز   هوَن یهَوِ  یو  َف ِمهَن َو ف بهرپخ « َبَعثو
دنیها ف نیهرت  میهانثهواب ف عقهاب  ؛یعنیت(دف امر  دنیا ف نیر است میانامری 
هاَعةو » ۀبا تأمل در نی .است هو و الّسَ ا َف َعِشیا َف یَوَ  َتقو ّف  دو وَن َعَلیها بو ارو یَعَر،و نته   ؛الّنَ

که هر صبج ف شا  بر نن یهابی  ، درمی3«شهوندعر،هه مهی [یاندان فرعون] ،است 
 ،نهدارد. همچنهین در نن راه بجهافدانگی اسهت ف صهبج ف شه ، دنیایقیامتکه 

َاهَر   َف َعِشهیا  »فرماید: بهشتیان می ۀیدافند متعال د بار َ  ِفیهها بو هو َپقو  ِ  َ ف ههر ؛ َف َلهو
صبج ف شب در بهشت سی  اپ  .9«صبج ف شا   وقی ننان در بهشت مقرر است
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گهرفه مهی ۀشهود. یدافنهد متعهال د بهارقیامت فاقع مهی ال یهَرَوَن ِفیهها »فرمایهد: ایهن 
یرا   َشَمسا   هماننهد نیهه ایهن  .1«بیننهد ف نهه سهرما رانه نفتاب را در ننجا مهی؛ َف ال َپَمَهِر

که د بار هوا ِفهی »: فرمودشهیدان  ۀنن سخن یدافند است  ِتلو هِذیَن قو َف ال َتَقَسهَبّنَ اّلَ
ِههَ  یو  ّبِ  َبهَل َأَحیهاء  ِعَنهَد َ 

هوَن َفهِرِحیَن ِبمها نتهاهو و َسِبیِل اهلِل َأَمواتها  ف  ؛2اهللو ِمهَن َفَضهِلِه  َرَپقو
کههه در راه یههدا کشههته شههده انههد ف نههزد بلاههه ننههان پنههده ،انههد، مردگاننههدمپنههدار کسههانی 

ههو : »فرمهوددر تفسهیر ایهن نیهه   اما  سجاد .3«شوندسروردگارشان  وقی داده می
ر  مهن القبر ف إن له  فیه َمِعیَشة  َ،َناا  ف اهلل إن القبر لرف،ة من  یاا الجنهة أف حفه

حفر النار؛ من ور اپ برپخ همان قبر است ف برای مردگان در نن پندگی سهختی اسهت 
 .9«ههای نته ههای بهشهت اسهت یها چهاهی اپ چهاهقبر یا بابی اپ باغ ،ف به یدا قس 
البههرپخ القبههر ف هههو الثههواب ف »نیههز چنههین تفسههیری اپ بههرپخ دارنههد:  امهها  صههاد 

همههان عقههاب ف ثههواب بههین دنیهها ف  ؛قبههر اسههت ،العقههاب بههین الههدنیا ف اآیههر ؛ بههرپخ
 ف الدلیل علی ذلز أیضا قول العهال » :کندمجلسی ا،افه می . مرحو «نیرت
کههاظ  ،دلیههل نن ؛یخههاف علههیا  إال البههرپخ فاهلل مها ( سهخن عههال   امهها  موسههی 

 5.«ترس است که فرمودند: به یدا قس  من بر شما تنها اپ برپخ می
سؤال منار ف نایهر اپ  ف شب اول قبر ف فشار نن ،بدانهنگا  و فد  فحشت قبر

که کسی را اپ ننعقبه گرییی نیستهای یطرناك قبر است  مگر ایناه ایمان  ،ها 
ف عمهههل صهههالج را سهههی  اپ یهههود فرسهههتاده باشهههد.  فایهههت شهههده اسهههت: قبهههری را 

گریستندبا شتاب به کندند، سیامبر اکر می به  ه سوی نن رفتند ف به شدت 

                                                                                 
 .89 :. انسان1
 .863 :عمران. نل2
کاشانی، 3  .240ص :6، ج، سیشین؛ مجلسی925ص سیشین:. فیض 
 .803ص همان:؛ مجلسی، 825ص :8، جیصال. ابن بابویه، 9
 .281ص همان:مجلسی،  .5
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ِإَیهَواِنی ِلِمَثهِل »بهه یهاران یهود فرمودنهد:  ه ف که یاك اپ اشز ایشان تر شد ایهانداپ
فا؛ برادران من  بسیار توصهیه ،در  فایات. 1«برای همانند نن مهیا شوید ،َهَذا َفَأِعّدو

یهد ف قبهل اپ دفهن که میت را با سهرعت د ون قبهر نگذا  مهدتی اف را در  ،شده است 
یهد در شهب دفهن اف نمهاپ  ف گها  دفهن بهر اف تلقهین بخوانیهدهن ،کنار قبرش نگهاه دا 
. کاسههته شههود شفحشههت ف ا،ههطراب اف ف فشههار قبههراپ  تهها شههب اول قبههر بخوانیههد

که اپ دنیا اجماال  می ؛حقیقت فشار قبر برای ما  فشن نیست گفت: انسانی  توان 
ن ههها  جدیهههد،  رفتهههه اسهههت، بهههه دلیهههل انههه  بهههه دنیههها ف نانشهههنایی بهههه عهههال  بهههرپخ ف

 گیرد.فشار قرار میتقت
سرس  اپ حقیقهت ف بهاطن اعتقهادات ف اعمهال ماسهت.  ،سؤال منار ف نایر 

َنَار  َف َنِایهر  ِإَلهی اَلَمیهِت ِحهیَن یهَدَفنو یِجی: »فرمودند  اما  صاد  ءو اَلَمَلَااِن مو
َکههههاَلَبَرِ  اَلَخههههاِطِ  ی َما  هو َعههههِد اَلَقاِصههههِ  َف َأَبَصههههارو َکالّرَ َما  هو َرَا َأَصههههَواتو

َ
ههههاِن اَْل ّطَ خو

هَز َقهاَل َفهِإَذا  هَز َف َمها ِدینو ّبو وِرِهَما. َفیَسهَأاَلِن اَلَمیهَت َمهَن َ  هعو ِبَأَنیاِبِهَما َف یَطَئاِن ِفی شو
هِذی  هِل اّلَ جو هولو ِفهی َههَذا الّرَ هواَلِن َلههو َمها َتقو َساَل و َفیقو ّبِی َف ِدیِنی اَْلِ  َقاَل اهللو َ 

َؤِمنا  َکاَن مو
هواَلِن َلههو َتَشهَهدو َیَرَج َبی وِل اهلِل ص َتَسهَأاَلِنی َفیقو ٍد َرسو َقّمَ ولو َأ َعَن مو َ  َفیقو َن َظَهَراَنیاو

هَ  ِفیَهها َف یَفَسهجو  لو واَلِن َلههو َنهَ  َنَوَمهة  اَل حو ولو اهلِل َفیقو هو َرسو ولو َأَشَهدو َأّنَ ولو اهلِل َفیقو هو َرسو  َأّنَ
َکههاَن َلهههو ِفههی َقَبههِرِه ِتَسههَعَة أَ  ههِة َف یههَری َمَقَعههَدهو ِفیَههها َف ِإَذا  ٍل َف یَفههَتجو َلهههو َبههاب  ِإَلههی اَلَجّنَ َذرو

هواَلِن َلههو  َقهاٍو َفیقو هیَطانو َبهیَن یَدیهِه َعیَنهاهو ِمهَن نو ِقهیَ  الّشَ َکاِفرا  َدَیاَل َعَلیهِه َف أو لو  جو الّرَ
ولو ِفهی َههَذا الّرَ  َز َف َما َتقو َز َف َما ِدینو ّبو َ  َمَن َ  هِذی َقهَد َیهَرَج ِمهَن َبهیَن َظَههَراَنیاو هِل اّلَ جو

ههیَطاِن َفیَسههّلِ و َعَلیههِه ِفههی َقَبههِرِه ِتَسههَعة  َف  یههاِن َبیَنهههو َف َبههیَن الّشَ ههولو اَل َأَدِ ی َفیَخّلِ َفیقو
َرِا َمها َأَنَبَتهَت َشهَج 

َ
ینا  َفاِحدا  ِمَنَها َنَفَخ ِفی اَْل ینا  َلوَ  َأّنَ ِتّنِ را  َأَبهدا  َف یَفهَتجو ِتَسِعیَن ِتّنِ

                                                                                 
سّا . شهید ثانی، 1  .460ص :2، جمستدرك الوسا ل ف مستنب  المسا ل؛ نور ، 851ص :ن الفؤادمو
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اِر َف یَری َمَقَعَدهو ِفیَها؛ دف فرشت کهه هنگامیه منار ف نایر نزد میت  ۀَلهو َباب  ِإَلی الّنَ
ههها هماننههد رعههد بلنههدنهنگ ف کههه صههدای نننینههد؛ درحههالیمههی ه شههوددفههن مههی

پمهین را بها  ،در ایهن حهال .کننهده اسهتچشمانشان همانند بر  سهمناك ف ییره
یههر ف  ف مههیدنههدان اپ میههت  بعههد .کشههندکننههد ف موهههای یههود را مههیهههای یههود ق
گهر اف مهؤمن باشهد، مهیمی کیسهت؟ دیهن تهو چیسهت؟ ا گویهد: سرسند: سروردگار تو 

که بهرای  ۀگویند: د باراهلل سرفدگار من است ف اسال  دین من. ننان به اف می مردی 
یههد: نیهها اگههویی؟ مههیپشههتیبانی شههما بیههرون نمههده چههه مههی سیههامبر  پ مقمههدگو

کههه اف سیههامبر یداسههت. اف مههیسرسههید؟ مههییههدا مههی یههد: گوینههد: شهههادت بههده  گو
]بدین ترتیب اف اپ نپمون سهربلند بیهرون  که اف سیامبر یدا است.  دهشهادت می

کهه در نن   ؛گویند: بخواب[ به اف میگاهف نن نیدمی یهایی نیسهت. قبهرش ؤیوابی 
کننهد ف سهوی بهشهت بهاپ مهیدهند ف برای اف د ی بههنه ذرال توسعه می ۀرا به انداپ

 بیند.اف جایگاه  را می
کافر باشد، بر اف فارد می گر اف  کهه شهیطان چونهان دفدی در درحهالی ،شهونداما ا

کیسهههت ف دیهههن تهههو کنهههار دیهههدگان اف نشسهههته اسهههت. اپ اف مهههی سرسهههند: سرفدگهههار تهههو 
گویهد: مهی گهویی؟ه مهیی پشتیبانی شهما بیهرون نمهده چهابر نناه ۀچیست؟ د بار

 نود ف نهه کنند ف بر اف در قبر[ بین اف ف شیطان را یالی می]در این هنگا  .دان نمی
گر یای اپ این مارها در پمین نفه  باشهد، هرگهز مار بیرگ را مسل  می که ا ساپند 

یید. ف دیدگان اف را به گشهایند ف اف جایگهاه یهود سوی نت  مهیدریتی نخواهد  و
 1.«بیندیرا در نن م

                                                                                 
کلینهی، 220ص :2، جتفسیرعیاشهی. عیاشهی، 1 ، بقهار اْلنهوار؛ مجلسهی، 291ص :9، جکهافی؛ 
 .268، ص6ج
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بینههی  بههرپخ بههاطن جهههان مههاده اسههت ف مهها اپ ادراك نن عههاجیی . ننچههه مهها مههی 
اما حقیقت نن برای ما  فشن نیست. این قبر یها بهابی اپ  ،ن پمینوقبری است د 

کردنهد کسانیبرای  های بهشت است باغ یها چهاهی  (که در دنیا بهشتی پنهدگی 
بهشهت ف دوپخ  (.انهدمهی داشهتهکه پنهدگانی جهن  برای کسانیهای نت  اپ چاه

که بیر اپ بهشت ف دوپخ قیامت است، برای ما ماشوف نیست ف په  اپ  برپیی 
 1شود.مرگ عیان می

 یز مت  چگکنه ی  ؟  بعد  یعمسل ینسس  .12
کههه انسههان قههبض  فح مههیاپ همههان لق ههه  ؛گههرددشههود، عههال  بههرپخ نبههاپ مههیای 

کههبهه» ف، رسول یهدا فرمودنهد: اپاین  عهال  بهرپخ( نبهاپ سهرای نیهرت  قبهر راسهتی 
گر انسان اپ نن نجات یابد، مناقل بعدی بر اف نسان می ،پ  .است گهر اپ ا گهردد ف ا

کمتهههر اپ عهههذاب بهههرپخ  بعهههدعهههذاب بهههرپخ نجهههات نیابهههد، ننچهههه  اپ بهههرپخ اسهههت، 
کیفر در عهال  بهرپخ مطهابا  پاداشحدی  ف احادی  دیگر،  . طبا این2«نیست ف 

ا فاح مؤمنهههان در بهههرپخ در »: فرمهههود  امههها  صهههاد  .انسهههان اسهههتبههها اعمهههال 
گویند: نشامند ف مییورند ف اپ شراب  میاند، اپ طعام  میهای بهشتیحجره

ر ف به ننچه فعده داده ،سروردگارا کهن ف نیرمهان را قیامت را برای ما سی  نو ای ففها 
 3.«به نباپمان ملقا کن
. بسههههیا ی اپ در سهههی داردرا  ف ههههر مرتبههههه، عهههذاب یاّصههههی داردگنهههاه مراتبههههی 

کهه شهخر بهرای همیشهه دچهار نشهوسهبب مهی ، ماننهد شهرک بهه یهدا،گناهان د 
                                                                                 

؛ برپخ در چنهد قهدمی مها ،مقمدی اشتهاردی؛ حیات برپیی ،اسدی برای تو،یج بیشتر ر.ك:. 1
 .معادشناسی ،طهرانی؛ بسیاحت بر ،نجفی قوچانی

، جهامع اْلیبهار؛ شهعیری، 434ص :2، ج ف،ة الواع ین ف بصیر  المتع ین. فتال نیشابور ، 2
 .242ص همان:مجلسی،  ؛164ص
 .264ص :6سیشین، جمجلسی، ؛ 652ص :0، جکافی؛ کلینی، 13، صالزهد. کوفی اهواپ ، 3
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گناهههان ، امهها شههما یدوعههذاب الهههی شهه بخشههوده شههفاعت  بهها -شههاءاهلل ان ه اپ 
گناههان دا مهی نیسهت بعضهی عهذاب. شهوندمی در همههان گناهاهار چهه بسها  :اپ 
گنه -دادن سهخت جهان دلیلهبه – مرگ ۀلق  اه پهاك شهود ف در بهرپخ ف قیامهت اپ 
اپ ف بعههد در قیامههت  ایعههدهف  ؛دونشهمههیدر عهال  بههرپخ پههاك گرفهههی  ؛باشههد نسهوده
بهشهت  شهوند ف بههمی، پهاك (که نن ه  دارای مراتهب اسهت هایی عذابتقمل 
. البتهههه تناسهههب دارد گناههههان اف ۀمرتبههه ابههه ک عهههذاب ههههر ،هرحهههالبهههه . فنهههدمی

تخّله  چهون  باپ ه  باشد ه چز  به طور نسبی(کو ه قدر چهر ه معصیت یدا 
 .شودشمرده میبیرگ  است، اپ فرمان یالا متعال

 چیس ؟  ۀیز مت  ن سنلتس  .13
کسهی  :تعلا بهه دنیها (8عبارتنداپ:  هانن ترینمه که دارد  دلیلترو اپ مرگ چند 

هههای دنیههوی هرگههز حا،ههر نیسههت اپ فابسههتگی دنیاسههت، ۀدلبایتههف کههه فابسههته 
پ جهدایی اپ دست  شهدت اپ نن بهه ،دانهدتعلقهات مهیایهن بردارد ف چون مهرگ را  و
مههذمو   ،یعنههی دلبسههتگی بههه تعلقههات ،ایههن تههرو بههه اعتبههار سههبب  .ترسههدمههی

اپ مهرگ  امها اند،نبسهتهدل به دنیها  ایعده :عقاب ف عذاب بعد اپ مرگ (2 است؛
گناههان،چهون  ،دنترسمی ایهن  .دننهدانمهیایمهن الههی یهود را اپ عهذاب  بها فجهود 
یههرا همیشههه انسههان را بههه یههاد مههرگ مههی ؛ممههدفح اسههت ،تههرو انههداپد ف یههاد مههرگ ق
 یَن بَ  وَت ر الَم ّوَ ن َص َم : »فرمودند  . حضرت علیشودمی ی فحتعالی  موجب

کند میان؛ هرک  مرگ را 1لیِه نیا َع الدو  مَر أ یه هاَن یَن َع  امر دنیها  ،دف چشم  تصور 
قهدر نبایهد ننممهدفح نیهز ترو  البته .«انگاردرا هی  می گردد ف دنیابر اف سبز می

که اف را اپ رحمت یدافند  کند  کند؛بر فجود انسان بلبه  گنهاه هرچنهد  نومید  یرا  ق
باشهد  ایانهداپهبهتر است. این ترو بایهد تر ف فسیعرحمت یدا بیرگ ،بیرگ باشد

                                                                                 
 .625ص :برر القا  ف د ر الال نمد ، . تمیمی1
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گناه  که به تقوای انسان بیفزاید ف گفهتمی ،راینبناب .باپدارداف را اپ  تهرو  کهه تهوان 
گناهان است. مفرا ۀعالق ۀاپ مرگ، نشان  به دنیا یا ترو اپ عقوبت 

ونیم لس زیسد .41 ونیم و چه  گت  به مت  فکت  ونیم؟ یزقد به آ  بیشنخکینیم ی ونیم چه   فکت 
ههههی  اشههاالی نههدارد ف هههر انسهههان  ،ایههددهکههرکهههه ذکههر  مو،ههوعیدف  ۀبههارتفاههر د 
کا ی مذمو  است ف نگری باید به نینده این دف امر توجه داشته باشد. ننچه در هر 

کنیهد  ف،اپایهن اسهت.، افهراا ف تفهری  کنهدایجهاد میدر پندگی ما مشهال   سهعی 
گهر بی  ایهن امهور را بهه اعتهدال برسهانید. ۀبارتفار د  کنیهد،ا  اپانهداپه بهه مهرگ فاهر 
را اپ دسهههت  پنهههدگی سهههال بهههرای ف شهههور ف نشهههاا الپ  شهههوید میناامیهههدی دچهههار 
کنید: پ ،؛ دهیدمی  سعی 
ییی برای نینده درصهدد بهه با برنامهف استعدادهای یود بیندیشید  ۀد بار -   

 رساندن استعدادهای یود باشید.فعلیت
گرفهی نن داشته باشیدارتباا  بینیوشبا افراد بانشاا ف  - کارهای  ها ف در 
 .کنیدشرکت 
ک - کنیهد ماعات ف برنامهف در اجت نیداپ انیفاطلبی سرهیز  های سهال  شهرکت 
 به پندگی اجتماعی عادت دهید.یود را تا 

کنیههد؛ مههثال  مههرگ را  بدهیههدمههرگ تغییههر  ۀرا د بههار شههنایت یههود - یههت  یهها تقو
کههه مقههدمات نن  ،پایههان پنههدگی ندانیههد بلاههه نن را شههرفل پنههدگی دیگههری بدانیههد 

کنیدپندگی را در همین دنیا باید   .نماده 
گههر ؛کنیههداصههالح ا ریههود نیههت  -  یودتههانفقهه  بههرای  تههانکارهای یههدبخواه ا

کوشه یهاد مهرگ مهانع حرکه ،باپدهی داشهته باشهد گهر بهه وشهشهما مهی ت ف  د، امها ا
یهاد مهرگ هرگهز مهانع  ید،یا به فاهر رفهاه دیگهران باشه یدیدا ف حیات ابدی بیندیش

کرامههت انسههانی ف درجههات فاال د.وشههنمههی شههمافعالیههت  ی لههذا در ایههن پمینههه بههه 
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که انسان نباید ع مت   متهالیهود را بها فجهودی سلوك انسان بیندیشید ف بدانید 
 کند. معاملها پش دنیا ک  ف بی

گدایان شده  ؟ای یعنی چهقدر این مرتبه نشنایته   ای      شاه یوبانی ف من ور 
یهر بهتهر اسهت مهوارد  ،به تعادل برسد بارهبرای ایناه افاار شما دراین  ۀرا در برنامهق

 :بگنجانیدیود 
 ؛متدین ف بانشاا ،سال  . دفستی ف معاشرت با دفستان یوب،8
 ؛استراحت ف و پش من   ف جدی ،. تفریج2
هههای مختلهه  هنههری، و پشههی دادن بههه اسههتعدادهای یههود در پمینههه. اهمیهت9

ییی برای ننف... ف برنامه  ؛ها 
 .ف... یهای هنری، و پش. سرکردن افقات فرابت با برنامه4
ی  سد یز م  ت  ی  سد م  ی .51 و  ه ل  س ق  دودی د     م  ی یم   و یقسس   سلی ب  ه ونمز ب  تییم دن  د 

ونم؟ آزیردنندك ی  .  چه 
مترتهب بهر نن سهخن فوایهد ایالقهی ف یهاد مهرگ  ۀد بهار ،هرچند در  فایات اسالمی

یافته باشید هاپ  شما یکه شاید در مطالعات یود ه  رفته است باید  نن فواید را د 
کار کا ی نباید اپ حد  هیکه در  بدانید پ  نن  را در افراا ف تفهری  راه ف  کنیدتجاو

ر دنیها  ۀاپ م هاهر فریبنهداف را ف دههد می. یاد مرگ به انسان نرام  سی  بگیرید دو
، افسهردگی ف ناامیهدی اسهت. مهرگ را نبایهد بهارهفلهی نتیجهه افهراا دراین کند،می
یهز یهز مرحلهه اپ سهیر تاهاملی مهرگ ن د؛بهیرگ جلهوه دهیه یهود اپانداپه در ن هربی 

 انسان است ف یواه نایواه باید سپری شود.
کنید گاههر یهد،ههای حقیقهی نن جنبه ،یواستید به مرگ فار   را در ن هر بیاو 

کهه مهرگ .نن رانه ابعاد یرافی ف فحشهتناك  اپ ایهن دنیها ف  را انسهان ،درسهت اسهت 
که با نن گونهه فلهی همهان نهد،کاست، جهدا می یاطر داشتهها تعلاکسانی است 
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 یکنهدن اف ماننهد بوییهدن گلهف جهانمؤمن، ، مردن سبب راحتی نمدهکه در  فایات نیز 
 بهامتفهافت  ً  تهر ف کهامالگهذارد کهه فسهیع، انسان به عالمی پها مهیگیوشبوست. با مر
را اپ ارتاههاب گنههاه انسههان  تههاتههرو اپ مههرگ بایههد در همههین انههداپه باشههد  ایههن دنیاسههت.
ترمهیی بهرای را ف یهاد مهرگ  دیهود بدانیه ابدیپندگی  اپای ر مرگ را مرحلهباپدارد. پ  اگ
 .بیاییدکنار  ننبا  توانیدبهتر می تصور کنید،گناه  مسیرتوق  در 
کنیههد بهها گسههترش دامنههانیههر مهها  ۀتوصههی کههه سههعی  ف  مطالعههات یههود ۀیههن اسههت 
کهه بهه احهوال انسهانف داسهتان هها فایتیوانهدن  اپ  بعهد ههای صهالج در عهال ههایی 
ههها ف نعمهت اننههدبخه  مهرگ مهههای بشهارتی ف شههادیبهه جنبهه ،اسههتمربهوا مهرگ 

 ههایی کههبکتاشهمار  الطاف یدافند در عال  پ  اپ مرگ، بیشتر فار کنید. البتهه
 ،نمونهه بهرای باشهند، انهدک اسهت؛ سردایتهه اناحوال صالقبه شرح  طور مستقلبه
 .  کنیدیخ عباو قمی مراجعه ش ۀنوشت «مناقل اآیره»توانید به کتاب می
دل  تك و و ه یمس مدلی ی      لت ید ونم. قبًف یز مت  نمیمی نمی ه به مت  فکت می .16

 خکب ی  ؟ (آ  نم نمی ه)آیس یندی ید  به مت   .یضطتیب دیر 
گههرامهها  ،طبیعههی اسههت ،تههرو اپ مههرگکههه  بدانیههدبایههد  بههه فحشههت ف ایههن تههرو  ا

کردتلفی عوامل مخباید  تبدیل شدا،طراب   :را بررسی 
یهههرا  ؛کهههاوی بررسهههی شهههود فان ۀجنبههه اپمو،هههول بایهههد . 8 ران  مماهههن اسهههتق در دو

فحشههت شههما را بههه ف  ایجههاد شههدهذهنههی نامناسههبی بههرای شههما  ۀسههابق ،کههودکی
 .اندایته باشد

 های افسردگی است.مرگ اپ نشانه ۀاپحد د بارتفار بی  ،شنایتی فان ن ر. اپ 2
کنید: برای رفع این دف مشال  باید سعی 

 ؛تنها نمانید -
کنید -  ؛جمعی(خصوصا  دستهم  و پش 
کنیدافقات یود را با برنامه - ییی سر   ؛بیاار نمانید فقتهی  ف  
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 کنید؛فنمد بستگان ف دفستان یود بیشتر رفت با یانواده ف -
با  معاشرتسینما، و پش،  فپارك رفتن به   شادی سال  به هی  فجه تفریج ف -

 اده ف...( را ترك نانید. یانو
 : عبارتند اپترو اپ مرگ  للترین عمه  ،اعتقادی ف ایالقی ن ر ف اما اپ. 9
کههه فابسهته ف دل اله (  کهه همههان دنیادفسهتی اسههت. کسهی   ۀسههپردتهرو مههذمو  

برای اف جدایی اپ دنیا ف تعلقات نن،  .اپ نن جدا شود یواهدنمی، هرگز دنیا باشد
ترسههد. شههدت اپ نن مههیبهههدلیل، همینف بهههعییههز اسههت  اپ دفسههتی یجههدای ماننههد

ههَ  »کنههد: دانسههتن مههرگ را چنههین بیههان مههی علههت نایوشههایند امها  حسههن  او ّنَ
َ
 ِْل

  َ َ   َأَیَرَبتو َ   َف  نِیَرَتاو َرتو َ   َعّمَ کو َنَیا َ   َف  دو هوَن  َأَنهتو َقَلهَة  َتَاَرهو َمهَراِن  ِمهَن  الّنو ؛ اَلَخهَراِب  ِإَلهی اَلعو
یرا شما کرده ق یران ف دنیایتان را نباد  یهد اپ نبهادانی نیرت یود را و اید ف دفست ندا 

یرانه منتقل شوید  .1«به و
که ترو اپ عقاب ف عذاب بعد اپ مرگ است.  ب(  یود را  گناهاارترو ممدفح 

 کهه ممهدفح اسهتبهدان دلیهل د. این ترو ندااپ عذاب الهی ف یش  اف ایمن نمی
 فح تعههالی بههر  سههودمندیانههداپد ف یههاد مههرگ نثههار مههی همیشههه انسههان را بههه یههاد مههرگ

نیا الههدو  مههَر أ یههه هههاَن یَن َع  یَن َبهه وَت ر الَمههّوَ ن َصههَمهه: »»فرمههود  دارد. حضههرت علههی
کند، امر دنیا بر اف سهبز مهی میان؛ هرک  مرگ را لیِه َع  گهردد ف دف چشم  تصور 

 .2«انگارددنیا را هی  می
که ترو اپ مهرگ، نبایهد بهه گفتنی  کهه انسهان را اپ رحمهت  است  حهدی باشهد 

گنههاه کنههدیدافنههد متعههال، مههأیوو  یههرا  رحمههت یههدا  -هرچنههد بههیرگ باشههد  -؛ ق
برای مهؤمن همچهون فجهود ههر دف یوف ف رجا فجود تر اپ نن است. تر ف فسیعبیرگ

                                                                                 
 .124ص :6سیشین، ج؛ مجلسی، 343ص :معانی اْلیبار. ابن بابویه، 1
 .625ص سیشین:نمد ، . تمیمی2
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گفتهار یهود مهی ،؛ اپسهوییبال برای سرنده الزامهی اسهت کهردار ف  نگهرد ف در بهه رفتهار ف 
بهههه رحمهههت بیاهههران ف  ،دیگهههرشهههود ف اپسهههویمتعهههال بیمنهههاك مهههیسیشهههگاه یدافنهههد 

سهوی ایهن دف بهال بههمهؤمن بها شود. امیدفار می افنگرد ف به رحمت الهی می ۀگسترد
 .کندحرکت میمندی در نیرت حسن عاقبت ف بهره ،عمل نیز ،ایمان
وه بندگس  خسص خدی بکدك چتی قتی پیسمبتی  و. 17  ؟م  بتت ندبسید یز قیسنم  یندیمسمس  

 دلیل لتس یی س  چیس ؟
 ف فصهههال حههها بیننهههد فای بهههرای لقهههای مقبوبشهههان مهههیمهههرگ را فسهههیله ایعهههده

تنههههها اپ نن نههههه  ف،؛ اپایههههنداننههههدمههههی ننهههههارا درگههههرف رنههههج نال  ف ۀاپ همهههه نسههههودگی
ایههن  کشههند.انت ههار نن را مههیلق ههه، هر فهسههتند بلاههه عاشهها نن  ترسههند،نمههی

حضرت  است. نشااریوبی افلیای الهی به معصو  ف سیشوایان ال ک مو،ول در
َفِل  َف اهلِل اَلَبنو َأِب  َطاِلٍب نَن و ِباَلَمَوِت ِمَن »فرمود:  علی  هه ِبَثَدِي  الّطِ ّمِ

قسه  ؛ 1أو
کهه پسههر ابوطالهب بهه مهرگ دارد ،بهه یهدا کهه طفهل بههه ، انسهی  بهی  اپ انسههی اسهت 

 . «پستان مادر دارد
 گههههرفهبههههه سههههه در مو،ههههول تههههرو اپ مههههرگ ههههها را نسههههانتههههوان امههههی طورکلیبههههه
کهامالن :کهرد بندیدسهته اپ مهرگ  ناقصهان دلیهل فحشهت .ناقصهان، متوسهطان ف 

که انسان به حا  فطرت یود، به بقا ف جافدانگی   ف دارد ف اپ فنهاتمایل این است 
د، عشهها کنههعههال  حیههات تلقههی مینن را کههه  دنیهها ف بههه اپایههن ؛قفال متنفههر اسههت

چنههین  دارد. نفههرتنیسههتی اسههت،  مقههل افکههه بههه پنههدار  دیگههر د ف اپ عههال و پمههی
ی بهه دلیهل نناهه بهه نیهرت ایمهان ندارنهد ف قلوبشهان بهه حیهات اپلهی ف بقهای کسان

اپ مهههرگ هراسهههان ف  ف منهههدسهههرمدی اطمینهههان نیافتهههه اسهههت، بهههه ایهههن دنیههها عالقهههه
گههرفه را چنههین بیههان مههی ۀگریزاننههد. یدافنههد متعههال عقیههد ِإَن ِهههَي ِإاّلَ : »کنههدایههن 

                                                                                 
 .56ص :نزهة الناظر ف تنبیه الخاطر؛ حلوانی، 52ص : صبقی صالج( نهج البالبةشری  ر،ی،  .1
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وثیَن  وتو َف َنَقیا َف ما َنَقنو ِبَمَبعو َنیا َنمو َنا الّدو ؛ جز این پندگانی دنیای ما چییی َحیاتو
  1.«کنی  ف دیگر برانگیخته نخواهی  شدمیری  ف پندگی مینیست، می

دلیههل بهههف کامههل نیسههت  بعههد اپ مههرگبههه نیههرت ف حیههات  انمتوسههطایمههان  
، اپ دنیهای یهوی نبهادانی  کوشه  بهرایجه به امور دنیهوی ف بفلت اپ نیرت ف تو

یه ؟»ابهوذر نمهد ف سرسهید:  نهزدمهردی  .ترسهندمرگ می کراههت دا   «چهرا مها اپ مهرگ 
 ،په  .یهد ف نیهرت را یهراباهکرد نبهاددلیل نناهه شهما دنیها را به»: دادابوذر پاسخ 

که اپ نبادانی به تکراه ید  متابعهت اپ در یا  ،فلتاین ب .2«یرابی انتقال یابید دا 
یشهیواسته ن قفههای دراپ.  دریها  ه داردهای نفسانی ف مخالفت بها حضهرت حها  

کنهد سههی  اپ نناههه : »... فرمههود  امیرمؤمنهان گنههاه توبههه  کهه اپ  کسههی نیسههت  نیها 
که شما در  وپهایی به سهر مهیبمرگ   کهه فرصهت سهایتن رسد؟... بدانید  بریهد 

پهههای مهه کههه بههار ... شههما را فرمههودهرسههدفرامیرگ مههرگ اسههت ف اپ پهه  ایههن،  و انههد 
ترسه : دنبهال ههوای نفه  بربندید ف توشه برگیرید. من بر شما اپ دف چیز بیشتر می

ر رفتن ف ن قوی دراپ در سر گرفه اپ پنهدگی دنیها،  :یدافند ۀبه فرمود .3«دنانسرو این 
ههوَن ظههاِهرا  »کههه اپ نیههرت بافلنههد یحههالدر ،شناسههندظههاهری مههی ِمههَن اَلَقیههاِ  َیَعَلمو

وَن  َ  باِفلو َ  َعِن اَآِیَرِ  هو َنیا َف هو  9.«الّدو
کراههت ندارنهد ،منان مطمئنمؤف  نکامال یعنی ،گرفه سو  اپ نن  امها ،اپ مهرگ 

ننهان اپ  ،درحقیقهت ؛اسهت ممهدفح ف ا پشهمندفحشت ف یوف دارند. ترو ننان 
                                                                                 

 .91 :. مؤمنون1
، سیشهینمجلسهی،  ؛716ص، جهامع اْلیبهار؛ شهعیری، 01ص :إعتقادات اْلمامیهة :. ابن بابویه2
 .42، ح891، ص6ج
؛ 131ص :عیون القاه  ف المهواع لیثی فاسطی،  ؛21، یطبه 72ص سیشین:. شری  ر،ی، 3

 .811ص سیشین:نمد ، تمیمی
 .1 :.  ف 9
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ان بههه تههرو ننههان هماننههد فحشههت فابسههتگ .ترسههندع مههت یدافنههد متعههال مههی
تجلههی الهههی ف ع مههت  ، بلاهههدادگههان بههه تعلقههات نن نیسههتدنیههای مههادی ف دل
کرده است انادراك ف شهود، نن  یدرست مانند عاشق .را به هیبت ف یوف مبتال 

کنههد ۀف رنههج، اجههاپ هجههرانههها اپ سههال کههه بعههد تمهها   ؛مالقههات بهها معشههو  را سیههدا 
اپ دیهدار ف اپ اف سهر بزنهد  یییطها مبهاداکهه  گیهردفرامی تهرو ف ا،هطرابرا فجود اف 
کهه بها مهرگ فصهلی اپ نن  -هنگا  مالقات با حضرت حا  .شود مقرف  بمقبو

ایهن یهوف بیهر  امها، گیردرا فرامیدل عاشقان یوف ف ا،طراب،  –شود نباپ می
گهرفهتهرو  ؛1های معمولی اسهتاپ ترو که  ف ع مهت  ۀ، اپ طهول سهفر، توشهایهن 
را چهههون پنهههدگی امتقهههان بهههیرگ الههههی  ایشهههان، مهههرگ. 2گیهههردنشهههأت میمقصهههد 

کامهل نپمون انسان .ترسند اپ این نپمون سربلند بیرون نیایندف می 3دانندمی ههای 
 .سخت استبرای ما  ه درك نن حتی  کهایگونه؛ بهاست بسیار دشوار

اگهر تهرو اپ مهرگ بهر اثهر بفلهت ف  ،شود کهه افال  با این تو،یقات اجمالی  فشن می
منفههی ف نابخردانههه اسههت کههه بایههد عامههل نن  ترسههیباشههد،  یواهینیههاف د ین ههرکوتههاه

یهوف اپ ع مهت حها  مقصهولامها اگهر فحشهت اپ مهرگ،  ،بهرد دنیادفستی( را اقبهین
یهها ویی بهها یدافنههد باشههد، ترسههی مثبههت ف اپ سههر شههو  ف  تعههالی ف تههرو اپ چگههونگی  و

 .  استاگون ، عوامل ترو اپ مرگ گونهاتفافت نگرش دلیلهب ،ثانیا   ؛عشا است
کههکامل هایانسهان اینهانهراسهند؛ اپ مهرگ نمهی مشتاقان دیهدار یهار  بها دف  نهد 
دیههدار ف سههعادت ابههدی  ۀکننههد ف چههون مههرگ را مقدمههمههیسههرفاپ یههوف ف رجهها  بههال

                                                                                 
 .951 – 959ص :چهل حدی . اما  یمینی، 1
؛ 991ص :2ج ، ف،ههة الههواع ین ف بصههیر  المتع ههین؛ فتههال نیشههابور ، 911ص سیشههین:. شههری  ر،ههی، 2

 .15ص :8، جمجموعۀ ورا ؛ ورا  بن أبی فراو، 261ص :، مشاا  اْلنوار فی برر اْلیبارطبرسی
ورو ». 3 َو اَلَعییزو اَلَغفو َ  َأَحَسنو َعَمال  َف هو َ  َأیاو َوکو ذی َیَلَا اَلَمَوَت َف اَلَقیاَ  ِلیَبلو  .(2 :مل «  اّلَ



 پرسمان معاد    11

کههرا   ۀامهها چهون یهود را شایسهت ،داننهد، اپ نن هراسهی ندارنهدمقبهوب مهی انعها  ف ا
 .شوندمی بینند، اپ ع مت اف بیمناكنمی مقبوب
کسههی ادعهها حههال   گههر  ههه  اپ سههر   کههه اپ مههرگ هراسههی نههدارد ف نترسههیدن کنههدا

ر اپ حقیقهت اسهت اسهاوبی  عشا به لقای یدافند نیست، ادعهای یهرا  ؛ف دو ق
اپ سهه نهول تهرو حتمها  یاهی مهرگ بیندیشهد،  ۀد بهارهرگاه انسان در یلوت یود، 

گهر آيد بهه سهراب  مهی گفتهسی  کهه . ا در  ،پ مهرگ اسهتانترسهیدن مهدعی کسهی 
گیهرد، بهه کهه در شهرف مهرگ باشهد، قطعها  بهه دلیهل طو یمعرا یطر جهدی قهرار 

در  ،کنههداناههار مههیف بهها نناههه تههرو یههود را  دهههدمینشههان  فاکنشههیهههراو اپ مههرگ 
 . معترف استعمل ف د ون یود بدان 

کهههایههن ناتههه توجههه بههه   تههرو اپ مههرگ ف  ۀد بههار بههاال تو،ههیقات ،ههرورت دارد 
کافران نشان گتفافت مر که اپ دیهدگاه قهرنن ف  ۀدهندمؤمنان ف  ، حهدی نن است 
کهه ایگونههدارد؛ بهچگونگی ف نهول مهرگ اف سزایی در نق  بهانسان کردار  ف افاار

ندمهی بایهد اپ یهود ف  ،جوشهد ف د فاقهعاف مهییهود سعادت ف شقافت بشهر اپ د ون 
حقیقت مرگ ف فص  ابعهاد  بیانهای دینی نیز با هراسان باشد. نموپه یود ارکرد
کنهد؛ یعنهی بهه اف  ۀد بارنگرش انسان را  کوشدمینن،  یود تغییهر داده ف تصهقیج 
که در عین پندگی در جهان مادی ف کوش  برای بیاد  نیاپهای یود، به  رفعدهد 
دلبسهههتگی ف فابسهههتگی نداشهههته باشهههد. تهههرو اپ مهههرگ در ایهههن چهههارچوب،  دنیههها
نگهرش اصهالح طبیب یوی  است ف بها  هرک  ،. پ است ممدفحف  مندا پش

ن هههری ف کهههه بهههر اثهههر بفلهههت ف تنهههگ -توانهههد تهههرو اپ مهههرگ را ف عملاهههرد یهههود مهههی
یها ویی بها یدافنهد، دشهوا ی اپ  برنمهده به تهرو -در اف پدیدار شده  دنیایواهی  و

گر ترو اول بر جان ندمی سهیطره  هه  ، همهین پنهدگی دنیهوی را یابهدمبدل ساپد. ا
د ف وشهمهیساپد. اما ترو دف  موجب تقویت ف تهذیب نف  ار میتیره ف ت اف برای
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گسههتره -اعمههال نیههز  سههویانسههان را به ای بهه  کههه اپ دیههدگاه شههریعت اسههالمی 
دهههد. یههوب اسههت دوبههاره در ایههن حههدی  شههری  تأمههل سههو  مههی -ع ههی  دارد 

همانا تو طبیهب نفه  یویشهی، بهرای تهو »به مردی فرمود:   اما  صاد  :کنی 
ای. ف بهه دفا ف درمهان راهنمهایی شهدهاسهت  علهو صقت م ۀنشان ،یان شدهدرد ب

که چگونه در اصالح نف  یود قیا  می  1.«کنیپ  بنگر 
 :ستا شمردهبر ا چنین، فواید یاد مرگ ر امیرالمؤمنین

بهه یهدا سهوگند، یهاد مهرگ : »داردباپمیهای دنیوی اپ بیهودگی ف باقیرا . انسان 8
 ؛2«کندودگی منع میمرا اپ هیل ف بیه

کارهههای پشههت ف نهها فا. مههانع انجهها 2  ۀپننههدهههان] ]مههرگ[ بههره : »شههودمی دادن 
یههد ۀههها ف برنههدشهههوت ۀکننههدههها، تیههرهلههذت کههه بهنن ؛ن قفههها را بههه یههاد ن   سههویگههاه 

 ؛3«یدکنکارهای پشت شتاب می
، اسههت گمهر انت هار در کهه نن: »داردفامهیاعمهال نیههز  دادنانسهان را بهه انجها . 9
 ؛9«شتابدسو  ییرات میبه
کنههد، اپ دنیهها بههه »شههود: دنیهها مههی بهههرببتههی . سههبب بههی4 کههه مههرگ را بسههیار یههاد  نن 

 ؛5«اندك یشنود شود
                                                                                 

کلینی، 1 کفر، باب مقاسبه عمل، ح  کتاب ایمان  959ص :2ج، کافی.   .(6ف 
 :8، جاْلحتجهههاج علهههی أههههل اللجهههاج؛ طبرسهههی، 14، یطبهههه 880ص سیشهههین:. شهههری  ر،هههی، 2

 .228، ص99ج ،سیشین؛ مجلسی، 112ص
؛ 11ص :عیهون القاه  ف المهواع ؛ لیثی فاسطی، 33یطبه ، 195ص سیشین:. شری  ر،ی، 3

 .154ص :برر القا  ف د ر الال نمد ، تمیمی
یان  نهج البالبةشری  ر،ی،  .9 ، الغهارات؛ ثقفهی، 95کلمات قصهار  ،323ص (:ترجمه انصا 
 .277ص، امالی؛ مفید، 165ص :شعبه حرانی، تق  العقول؛ ابن11ص :1ج
شهههعبه ؛ ابهههن943کلمههات قصهههار ، 536ص :. شههری  ر،هههی، نههههج البالبههة  صهههبقی صهههالج(5

کراجای، 14ص سیشین:حرانی،   .692ص سیشین:نمد ، تمیمی؛ 63ص :1ج، کنز الفوا د؛ 
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که جای مردگان »نموپ است: عبرت ،مردگان ۀبارمرگ ف تفار د  یاد. 0 پنداشتند 
که سخت مای اشهند بهتهر پنهد ب ۀ[ مایعبرتند... ]مردگانشان ۀتهی است؛ حال نن 

 1«.فخر ف بیرگوا ی ۀاست تا فسیل
در عبههادت، تربیههت فرپنههد، رفتههار بهها اپجملههه  ،تمهها  مراحههل پنههدگی درشایسههته اسههت 

یهرا در عهین ایناهه الگو بگیری   معصومین ۀا م اپ، مرگ ف... یادکردن اپدیگران،  ؛ ق
 اپ ،گریسهتندهولنهاك نن مهی فقهایعقیامهت ف یهوف اپ  ف بودنهدبه یاد یهدا  ایشان همواره
مهربهان  بها دیگهران ند،داشهتلهب همیشهه لبخنهد بهر ، بودنهدیهود بافهل نپندگی عهادی 

 کردند. کردند ف بی  اپ دیگران عبادت میکمز می هاننبه  بودند،
 مت  و قبت رنس شد؟ وق  لکی  یز چگکنه می .18

 مهرگ یعنهی انتقهال .اسهت نادرسهت شاید اطالعات مبه  ف ناشی اپنگرانی شما 
 دف دلیههل دارد: ،نپادشههدن مههرغ اپ قفهه . معمههوال  تههرو اپ مههرگ یهها اپ پنههدان بههه قصههر

اپ دلیهل اول  تهرو ناشهی .گناهانترو اپ عواقب بودن حقیقت مرگ یا ناشنایته
دف  با ترو ناشی اپ دلیل  فتبر ف سخنان معصومان ف بیرگان، کتب مع ۀبا مطالع
گذشهته توبهه ف سههقراا  د،اپ مهیال سهی سههال سیصهد  . حهدفدشهودرفههع می جبهران 

گفههتهنگهها  نوشههیدن جهها  شههوکران  گههر مههرگ انتقههال بههه جهههانی دیگههر » :چنههین  ا
کهه همه است ف گر این سخن راست است  گهرد نمهده ۀا انهد، درگذشهتگان در ننجها 

کههه عنههوان قا،ههی بههر یههود  پهه  چههه نعمتههی بههاالتر اپ ایناههه ندمههی اپ ایههن مههدعیان 
ران  اند، رهایی یابد فنهاده بلنهدمرتبگان  بها نیاهان ف  ف فهدادگر نن جهان  وببا داو
کا  مرگ  فانه شو ه  گر مرگ این است، حا،ر  بارها به   2.«نشین شود. ا

                                                                                 
؛ شری  ر،ی، نهج البالبة  صهبقی 252ص (:ترجمه شهید   نهج البالبة. شری  ر،ی، 1

 .156ص :74ج ؛ مجلسی، بقار اْلنوار،228یطبه ، 331ص :صالج(
 یافت نشد. ماتوبی فلی منبع ،های مختل  درج شده است. این جمالت در سایت2
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ف » :شهوددیگر ایناه رحمت ف مهربهانی یهدا شهامل تمها  موجهودات مهی ۀنات
رحمان ف رحی  است ف بنهدگان سرهیزگهارش را بسهیار دفسهت دارد ف رحمهت عها  

کهاران نیهز مهیاف، حتی شهامل  کننهد، یدافنهد تمها  شهود ف درصهورتییطا کهه توبهه 
کهه بهر یهود کهه مهیچنهان ،بخشهدها را مهیگناهان نن فرمایهد: بگهو ای بنهدگان مهن 

کرده کهه یهدا همهاسراف ف ست   گناههان را  ۀاید، اپ رحمت یدافند نومید نشوید 
یههرا اف بسههیار نمرپنههده ف مهربههان اسههتمههی نههد ف عههذاب اف، تههرو اپ یداف 1.«نمههرپد، ق

گهر  ؛ههای رحمهت الههی اسهتهها ف اپ بهتهرین جلهوهتهرین نعمهتیود اپ مه  یهرا ا ق
کردند ف با ارتاهاب انهوال معاصهی ها در حا ه  بسیار ظل  میچنین نبود، انسان
کمال باپ می  ماندند. اپ مسیر 

یههد: ذات یدافنههد موجههب مفهههو  تههرو اپ یههدا مههی ۀشهههید مطهههری د بههار گو
یعنهی اپ قهانون  ،گوینهد اپ یهدا بایهد ترسهیدامها ایناهه مهی ،یسهتترو ف فحشهت ن
َرَجهههی اَل  َمهههَن  َیههها»در دعههها فارد اسهههت:  .الههههی بایهههد ترسهههید هو  ِإاّلَ  یو َخهههافو  اَل  َف  َفَضهههلو  ِإاّلَ  یو

ه که امیدفا ی به اف، امیدفا ی به فضل ف احسان افسهت ف تهرو ای کسی ؛2«َعَدلو
اپ ایناههه اپ تههو  منزهههیاپ در دعهها نمههده اسههت: تههو ف بهه .اپ اف، تههرو اپ عههدالت افسههت

، ف اپ ایناهه اپ تهو جهز امیهد نیاهی ف بخشهندگی تعهدالت ۀترسی باشد، جز اپ ناحی
کهه اپ عهدالت توان داشت. عدالت نیهز امهر مهوح  ف تهرو نو ی نیسهت. انسهانی 

کهرده یها مهیترسد، در حقیقت اپ یودش میمی گذشهته یطها  کهه در  ترسهد ترسهد 
کند.که در نین پ    3ده به حقو  دیگران تجاو

                                                                                 
 .(اهلل ماار  شیراقیتنیترجمه  ، 09 :. پمر1
کفعمهههی، 2  :البلهههد اْلمهههین ف الهههدرل القصهههین، همهههو؛ 243ص :مصهههباح  جنهههة اْلمهههان الواقیهههة(. 

 .445ص :32، جاْلنواربقار ؛ مجلسی، 454ص
گفتار. مطهری، 3  .81 ه 83ص  :ده 
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پ قیامههت بهها فجههود مهربههانی ف لطهه   دلیههلامهها  تههرو مهها اپ مههرگ ف عههذاب  و
کهه مهن در عهین لطه  ف  ۀانداپبی کهه یدافنهد یبهر داده اسهت  یدافند این اسهت 

کهرده گناهااران عذابی سهخت فهراه   ف » :ا رحمت  برای  ف َمَغِفهَرٍ  َف ذو هَز َلهذو ّبَ ِإّنَ َ 
 ،1«سروردگهار تهو دارای مغفهرت ف هه  دارای مجهاپات دردنهاکی اسهت ؛ی ِعَقاٍب َأِله

َو اَلَعَذابو اْل» ِحی  َفَأّنَ َعَذاِبی هو ورو الّرَ ی َأَنا اَلَغفو َئ ِعَباِدی َأِنّ گاه  ؛ِلی َنِبّ بندگان مرا ن
کههه مههن بخشههنده ف مهربهه کیفههر مههن نیههز همههان عههذاب دردنههاك  ان کههن  ف عههذاب ف 

جا نورده ف اپ افامر الهی تخله  هکند مراتب بندگی را بکه یقین  . کیست2«است
 ؟نباشد انف ترس بداندنارده است تا یود را اپ قیامت ف عذاب دردناك اف درامان 

کههه نههالبتهه بههوده بلاههه نن را اول  ،انههدتنههها اپ مهرگ هراسههی نداشهتهانهد افلیههاء الههی 
که فرمود ؛اندراحتی یود دانسته ف قلبهی مطمهئن  دلهی نرا بها  :مانند اما  یمینی 

 کن . سروردگار  را مالقات می
کههاذب ف انسههان نبایههد بهها ،ایههنفجههود  بهها مههرگ را نسههان  فاهههی،امیههد  اطمینههان 
گر می» فرمود: اما  صاد   ؛بپندارد مرگ یهود  ،یواهید به رقت قلب برسیدا

ید امها  ،ارددشهدن در لهذات دنیهوی بهاپمیبهر یاد مرگ انسان را اپ  .3«را به یاد نو 
ندمهی بهتهر اسهت  .بیرمنطقهی شهودنامتعارف ف این یادنو ی نباید موجب یوف 

کنههد کههه  ف بههه د ون یههود مراجعههه  عمههل  ،قههرنن طبههااعمههال یههود را بهها معیهها ی 
گفته بسنجد است، ا مه اطهار  ف سیامبر را  دموقعیهت یهو قهرنن، ۀتا به 

کدا  دسته قرار می بفهمد تشخیر دهد ف  ن؟ ان یا مشرکامؤمن :گیردجز 
                                                                                 

 .49 :. فصلت1
 .05ه 43 :. حجر2
 :2ج، تهّجهد ف سهالح المتعّبهدمصهباح الم؛ طوسهی، 536ص :تق  العقهولشعبه حرانی، . ابن3
، (ترجمهه احمهد نرا   القیها ؛ حایمهی، 61ص (:ترجمه شهیخی  نثر الآللئ؛ طبرسی، 663ص
 .515ص :2ج
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وسرنسی خیت ینجس  دنند لس می نزد پدر و مسدر خکد مت یز  بعدفرزندی   آیس. 19 روند یس بسید 
 نس بروند؟ نزد آ 
گفهت ۀد بار  ، فایهات کهه براسهاو دیهدار بها بسهتگان ف دیگهر امهوات در بهرپخ بایهد 

گههر سرده» فرمههود: امههوات بهها ههه  در ارتبههاا هسههتند. امهها  علههی ابههل ههها  اپ مقا
انهد حلقه نشستهنگرید... حلقهچشمان شما( برداشته شود، ا فاح مؤمنان را می

گفتگو می کننهد. در اینجها  فح ههر مهؤمنی هسهت ف در برههوت ف با ه  مالقات ف 
کافری  1«. فح هر 
. «ایشهان بهها هه  مالقههات دارنههد»فرمههود:  ا فاح مؤمنههان ۀد بهار امها  صههاد 

بله، با هه  مالقهات »حضرت فرمود:  «رتباا دارند؟با ه  ا :گفت »گوید: میراوی 
گهر ننهان را کههایگونهکننهد  بهف بها هه  تعهارف مهی کنندمیف اپ ه  سؤال  رنددا ( ا
 2«.گویی اف فالنی استبینی، میب

کنهار دریتهی در صهورت  که ا فاح مؤمنهان در بهشهت در  در  فایتی دیگر نمده 
شناسههند ف بهها یاههدیگر یاههدیگر را می هااجسهها  بشههریه قههرار دارنههد ف بههدین صههورت

یهد؛ ها فارد شود، میگفتگو دارند. چون یز  فح تاپه بر نن گویند: فعهال  اف را فاگذا 
سرسند: فهالن بعد، اپ اف می چون اپ مقا  هول ف ترو ع یمی رهایی یافته است.

یههد گههر در پاسههخ بگو کههرد؟ ا اف امیههد ییههر ف رحمههت ف  بههرایپنههده بههود،  :کهه  چههه 
گر بگوید ف دارندسعادت  گویند: به پسهتی ف یهوا ی است، ا فاح می درگذشته :ا

گر اپ اهل بهشت بود، مسلما  با نن هها نیامهده، نن نهزدهها بهود ف چهون گرایید؛ چون ا
 3شود به جهن  رفته است.معلو  می

                                                                                 
ر أههل اْلیمهان فهی عالمهات ظههور صهاحب الزمهان عهجنیلهی نجفهی، بهاءالدین . 1  ؛117ص :سهرو

 .337ص :27ج ف  293ص :6ج، بقار اْلنوارمجلسی، 
 .239ص :6ج، شینسی. مجلسی، 2
 .281ص :9، جمعادشناسی. تهرانی، 3
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کههه ا فاح مؤمنههان در بهشههت هماننههد مههی نشههاار فایههات، براسههاو ایههن  شههود 
یژه باهشناسند ف بد ف همدیگر را میظاهر دنیایی یود هستن دفستان ف نشنایان  و
گونه  فایهات یوی  مالقات می نقهل بسهیار مؤمنهان  ۀد بهارکنند. درهرحال، این 

گههر رفتگههان مههؤمن باشههند ف انسههان بهها ایمههان اپ دنیهها بههرفد،  شههده اسههت. بنههابراین، ا
بهدان دلیهل لبتهه ف منعهی فجهود نهدارد. ا کنهدها مالقهات نن با تواند در نن عال می

کار ییر ف ارتقای درجه نیست، نمی گفت که در برپخ اماان انجا   کار فرد توان  با 
گهر من ورتهان انجها  ،تواند به دیدار بستگان یود برسدییر می کهار ییهر امها ا دادن 

گفت چه بسها ایهن اعمهال نیهز عامهل  مشهاالت  رفهعبه نیت اموات است، باید 
 شود.  هشت ف دیدار بستگانفرد در برپخ ف رسیدن اف به ب

وه عزریآیس می . 12 ق ری بیسید و جسنمس   شکل مت  به ننگس یل یلکینیم یز خدی بخکینیم 
 ری بگیتد؟ 
کهه عیرا چنهین گهرفتن  فح همهینیسهت  بلاهه عیرا یههل  ،هها بیایهدانسهان ۀیهل بهرای 
کههه  ۀفاسههطبه یرگرفهههی اپ فرشههتگان  کههار را انجهها  مههی ،ن ههر اف هسههتندق  .دهههدایههن 
گیرندسپردنهمه هنگا  جان ،هرحالبه  مؤمن  ف،اپاین ؛بینند فح یود را می ۀ، 
 ۀ فرشهت المهوتههای مختلفهی اپ ملهزچهره ،حهال یهود فرایهوربه  کافر هریز ف
گرفتن جان انسان( میأم کهردبینند. حضرت ابراهی  بها فرشهتهمور   ف ای مالقهات 
کیسهههتی»: سرسهههیداف  اپ نیههها »: سرسهههید «.ز المهههوت هسهههت مهههن ملههه»: گفهههت «؟تهههو 
: گفهت «؟بهه مهن نشهان دههی گیهریمهؤمن را می کهه بها نن  فح را توانی صهورتیمی
گفههت:  «.هایت را ببنههدبلههه چشهه » کههرد بسههت »حضههرت  گهههان ،  فقتههی بههاپ  ( نا

یبا ف یجوان  .، یوش شال ف شهمایل بها بهوی بسهیار یوشهی دیهد لباو، یوشق
گر مؤمن   گفت ،بعد یبهایی هنگا  مرگ: ا ( با چییی مالقات ناند، مگر همهین ق

کافی استصورت گفهت.  سی  اپ نن«، برای   کهه بها را تهوانی صهورتی نیها می»: ( 
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 «.طاقههت  دیههدن نن را( نههدا ی»: گفههت «؟، نشههان دهههیگیههری فح فههاجر را می نن
سهپ   .بسهت »گفهت:  ابهراهی   ،«هایت را ببندچش »: گفت .«دار »: گفت

کههرد  کههه موهههای  بلنههد شههدهبههه اف نگههاه  گهههان مههرد سههیاهی  ، بههوی بههدی بههود ، نا
کهرد  در اینجا( .ف... دید  شتدا ی، لباو سیاهاددمی ، فقتهی بهه ههوش  ب  
گفت ف ملز الموت را به حال اول دید  نمد گر فاجر با کسی مالقات نانهد،  ،  : ا

  1.«، اف را ب  استمگر با همین چهره
بسهتگی دارد. البتهه  ک الموت هنگا  مرگ بهه ایمهان ههرملز ۀبراین چهربنا
که نن فرشته چنین  که مبه نیست   من بخواهد ظاهر شود.ؤهر صورتی 

و ه  و یمسم س   ش  یدی آی س ب تیی  یم س  خکینن دبتیی متدگ س  فسلح ه م ی .21 مق س  یمسمزیدگ س  
 ؟نیز بسید فسلحه خکیند یی دیرندبسال

هّ َ  بگهو:»به اسقا  بهن عمهار فرمهود:   جعفر حضرت اما  موسی بن هو  َصهّلِ  الّلَ
ٍد  َعَلی َقّمَ ٍد  نِل  َف  مو َقّمَ َل  َف  مو ِتِه  ِفي َشَفاَعَتهو  َتَقّبَ ّمَ بهر مقمهد  ،ای؛ یهداَدَرَجَتهو  اَرَفَع  َف  أو

بهههار رارحمهههت فرسهههت ف شهههفاعت   ف نل مقمهههد کهههن ف مقههها  ف   امهههت ۀد  قبهههول 
کمهال  ۀنیرین مرحلهبه اشرف االنبیاء است ف  ،یدارسول 2 «.اش را باال ببردرجه

که اپ من بخواه تا مقها   فرمودهیدافند به اف  ،حالبااین انسان دست یافته است؛
فقتهی  برسهان .انسهانیت نههایی  ۀکمهال ف درجه ۀقل بهرا تو ات را باال ببر  ف ف درجه

کمهههال قهههرار دارد، نیاپمنهههد دعههها ف رحمهههت ف  کهههه در افج  کهههر   ، اسهههتد فد سیهههامبر ا
رحمههت  شهههیدان نیاپمنههد دعهها ف امامزادگههان ف ،چگونههه مماههن اسههت ا مههه

                                                                                 
؛ عرفسهههی 79ص :12ج، سیشهههین؛ مجلسهههی، 279ص :1ج، عهههوالی اللئهههالیجمههههور، . ابهههن أبهههی1

 .226ص :9ج، تفسیر نور الثقلینحویز ، 
 :2ج، علهل الشهرا ع؛ ابن بابویهه، 112ص :صقیفة السجادیة. علی بن القسین، اما  چهار  ل، 2

 .42ص :2ج، تهذیب اْلحاا ؛ طوسی، 594ص :دال ل اْلمامةر  نملی صغیر، ؛ طب335ص
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کردن ؟ نباشند ننهان اثهر  یتف،هعبهبهود در حتمها  یواندن فاتقه ف قرنن ف ییرات 
 د.کنمیرا بیشتر ها دارد ف مقا  ف معنویت نن

 ،یهههدابهههه ا فاح پهههاك رسهههول یوانهههدن اههههدای ثهههواب قرنن ،همچنهههین
امههها  پمهههان  عهههج( ف سهههاحت مقهههدو   ا مهههه اطههههار ، فاطمههههحضهههرت 

مشههمول را شههود ف مهها اسههتقباب دارد ف موجههب چندبرابرشههدن ثههواب قرا ههت مههی
یج ایشهان بهه بهرای یعنی یواندن فاتقه ف قهرنن کند؛ میفیض ف رحمت الهی  تهرو

کهاظ »گویهد: علههی بهن مغیههره مههیهسههت. سهود مهها نیهز  : در مههاه گفههت   بههه امهها  
کههرد  ف بههرای رسههول یههدارا قههرنن بههار ل مبههارك رمضههان چههه ف  پهههرا حضههرتف  یههت  

ثهواب یهز یههت  قهرنن ف بههرای شهما هه  ثههواب یهز یههت  را  ،  بهرای هریهه (امامهان
کهار مهن ثههوابی هسهت؟ حضهرت فرمهود: بلههی، بهه .د کهرهدیهه  یهاطر ایههن نیها بههرای 

: برای  ایهن قهدر ثهواب اسهت؟ گفت با تعجب  عمل در قیامت با ننان یواهی بود.
 1.«فرمود: بلی بارحضرت سه 

 یمکیال چیس ؟  روحب تریی و مؤثتلریی ریك شسدوتد   .22
کههار ییهر بههرای  کیهد شههده ف نثهار بسههیار گذشهتگان دردر  فایهات بههر انجها   یههادیتأ  ق

رسهد ف موجهب یوشهقالی ها مهیشز این ییرات به ننبی اند.برشمردهبرای نن 
ههها در کننههد ف دعههای ننمهها دعهها مههی نیههز در نن عههال  بههرای امههوات .گههرددههها مههینن

 أثیر دارد.تحاالت ظاهری ف باطنی ما 
گههر  کن پههدرد ف ثههواب  را بههه  فح یههکههار ییههری انجهها  دها بسههیار در د، یهههدیههه 

 ،مستقبی ف طلهب مغفهرت باشهد ؛ چه ذکر ف قرنن ف نماپشادی  فح اف مؤثر است
اول  ۀمرحله در ،هکهه اپ ایشهان قضها شهدههایی هنمهاپ ف  وپجانوردن بهه .چهه صهدقه

گر اف انجا  ندبیرگ پسر ۀبرعهد گهر ادتر است ف ا ، بر فرپندان دیگهر فاجهب نیسهت. ا
                                                                                 

کلینی، 1 کمره  أصول الاافی.   .493ص :6، ج(ا ترجمه 
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تها سهول بدههد  کنهد ف بهه افکسی را اجیر  باید، ادا کندپدر را  ۀ وپ تر نتواند نماپ فپسر بیرگ
میهت، بخواهنهد یودشهان  اگهر بهرادران ف یهواهران یها همسهر امهاانجها  دههد، این کار را 

. اسههتتههرین هدیههه بههرای میههت نههدارد ف بههیرگ یاشههاال ،جا نورنههدبهههرا  اف ۀمههاپ ف  وپن
اگههر پههدر بههه کسههی بههدهاار باشههد یهها حقههی را اپ کسههی ،ههایع کههرده باشههد،  ،همچنههین

   فرپندان فظیفه دارند برای نجات اف اپ عذاب، بدهی یا حا دیگران را بپرداپند.
کتهههاب  کهههه فرمهههود:   فایهههت  اپ سیهههامبر «االیبهههارجهههامع»در  بهههرای »شهههده 

مردگههان یههود هدیههه بفرسههتید. سرسههیدند: هدیههه بههرای مردگههان چیسههت؟ فرمههود: 
نینههد ف صههدقه ف دعهها. ف فرمههود: ا فاح مؤمنههان هههر شههب جمعههه بههه نسههمان دنیهها مههی

گریهه مهیهای یود میمقابل یانه گوینهد: ای اههل ایسهتند ف بها صهدای مقهیون ف 
کند ،ای یویشان من ،ای پدر ف مادر من ،ای افالد من ،من  ،یدا شما را رحمت 

کهه عهذاب ف حسهاب   کنیهد بها چیهیی  ف نفهع ف  سهتما بهرای اکنهونبر مها مهربهانی 
کنیهد...دیگراننن برای  ۀبهر  1«.. بر ما به درهمی یا قرص نانی یها لباسهی مهربهانی 

په ف حهج ف  نیدچنین برمی فایات اپ مجمول  که: هرک  عمهل ییهری اپ نمهاپ ف  و
رسههاند ف مههی میههتجهها نورد، یدافنههد اجههر ف ثههواب نن را بههه رای مههرده بهههصههدقه بهه

 کند.کننده مرحمت میچندین برابر نن را به عمل
مرده در فشار ف نهاراحتی اسهت، بهرای که  یگاه»: فرمود  حضرت صاد  

گشایشی می که فالن هدیه ۀگویند: این نتیجشود ف به اف میاف  در  که ای است 
گهاهدنیا برای تو ف ههای بیرگهی هها، پهاداشانفها اپ بعضهی  بهر اثهر یرستاده است ف 

که بهترین هدیه برای امهوات 2«گردد.نصیب مرده می در  ،البته باید توجه داشت 
                                                                                 

یارت قبور مؤمنین. :مفاتیج الجنان. مقدث قمی، 1  بخ  ق
ک: .ر نیهههز ؛64ص :13، ج، سیشهههینمجلسهههی؛ 227ص :، الهههدعوات/ سهههلو  القهههیینرافنهههد . 2

 .معاد ،؛ دستغیبیرهمناقل اآ ،قمی
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په ادای ،اول، ادای قههرا ۀدرجهه حههج فاجبههی جا نوردن بهههف  قضههاهههای نمههاپ ف  و
راه یهدا بهرای دادن در ، صهدقهدف  ۀنشهده ف در درجه نن کهه موفها بهه انجها است 
 .ستهاف دعا ف طلب نمرپش برای نن اموات

َ    قهال امیرالمهؤمنین: »فرمهود اما  صاد  کو فا َمَوَتها و و َ   قو هو هوَن  َفهِإّنَ  َیَفَرحو
َمهها و َلهو هِه ِبَمهها َیهَدعو ّمِ

َ  َحاَجَتههو ِعَنهَد َقَبههِر َأِبیهِه َف ِعَنههَد َقَبهِر أو کو هَب َأَحههدو َ  َف َلَیَطلو َیهاَرِتاو ؛ ِبِی
یههد :فرمههود امیرالمههؤمنین یههارت امواتتههان برو کههه ننههان  ،بههه ق یههارت شههما  بههاچرا ق
دعهایی  ۀفاسهطبهه ؛شوند ف حاجتتان را نزد قبر پهدر ف مهادر بخواهیهدیوشقال می
 1«.کنیدها میکه برای نن

 دعسی خس ی نس ؟ری در خکیب ببینیم  پدر یینکه روح بتیی  .23
گرفتهه یبیدن، ندابهمتون دینی برای یوا در بعضی اپ  کهه  در ن هر  اپ  شهما یشهده 
گهرفتن ابسهتقبا؛ مانند شوندمقسوب میها اپ نداب عمومی نن  سهی  اپ ف،هو 

کسهههی  مهههثال  ایتصاصهههی اسهههت؛ یوابیهههدن اپ نداب  بعضهههی امهههایوابیهههدن،  گهههر  ا
را در یهواب ببینهد، بایهد نداب ف  امهواتیها   امامهان ، یواهد سیامبرمی
کتهب بیرگهان . شهیخ عبهاو قمهی، بها بههرهنهدکا یاصی را رعایهت فشر گیهری اپ 

که با رعایت نن برشمردهرا  اعمالیدین، نداب ف  ر دارد  تهوان مردگهان را هها میف باو
 ا ف نداب عبارتند اپ:فشراین اپ  شما یدر یواب دید. 

 ؛( ف،وگرفتن قبل اپ یواب8
کافرون، ایالص، فلا ف نا( یواندن سوره2  ؛وهای: شم ، لیل، قدر، 
  ؛فرستادن( صلوات9
 ؛ایالص ۀ( یواندن صد مرتبه سور4
  ؛( یوابیدن به جانب راست0

                                                                                 
 .611ص :2ج، یصال؛ ابن بابویه، 233ص :3ج، کافیکلینی،  1
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َ  »مانند:  یی( یواندن دعاها6 هو هِذي اَلَقهيو  َأَنهَت  الّلَ وَصه و  اَل  اّلَ یَمهانو  َف  یو َعهَرفو  اَْلِ  یو
َشَیاءو  َبَدِت  ِمَنَز  ِمَنهو 

َ
ودو  ِإَلَیَز  َف  اَْل َنهَت  ِمَنَهها َأَقَبَل  َما َتعو  َأَدَبهَر  َمها َف  َمَنَجهاهو  َف  َمَلَجهَأهو  کو

َن  َلَ   ِمَنَها َز  ِإَلَیَز  ِإاّلَ  ِمَنَز  َمَنَجی اَل  َف  َمَلَجأ   َلهو  َیاو َز  َف  َأَنهَت  ِإاّلَ  ِإَلهَه  ِبهاَل  َفَأَسهَألو  َأَسهَألو
َحمِن  اهلِل  ِبَسههِ   ِب  ِحیِ   الههّرَ ههٍد  َحِبیِبههَز  ِبَقههّاِ  َف  الههّرَ َقّمَ ی مو ِد  نِلههِه  َف  َعَلَیههِه  هللو ا َصههّلَ  َسههّیِ

یَن  ِبّیِ یَن  َیَیهرِ  َعِلهّيٍ  ِبَقّاِ  َف  الّنَ َدِ   َفاِطَمهَة  ِبَقهّاِ  َف  اَلَوِصهّیِ  ِبَقهّاِ  َف  اَلَعهاَلِمیَن  ِنَسهاِء  َسهّیِ
َسَیِن  َف  اَلَقَسِن  َذَیِن  اَلقو َما الّلَ َدَي  َجَعَلَتهو هِة  َأَهِل  َشَباِب  َسّیِ  ِعهیَن َأَجَم  َعَلهَیِهَ   اَلَجّنَ
اَل و  َي  َأَن  الّسَ َصّلِ هٍد  َعَلهی تو َقّمَ هٍد  نِل  َف  مو َقّمَ َیِنهي َأَن  َف  مو ِر ِتهي تو ِتهي اَلَقهاِل  ِفهي َمّیِ هَو  اّلَ  هو
گهاهی اپ برای  1.«ِفیَها کهه در کتهاب مفهاتیج ۀتفصهیل مطالهب بهه حاشهین الجنهان 

کنید، است نمده «باقیات الصالقات»فهرست به نا    .مراجعه 
 ؟چیس سیی قبت روشنعسمل  .24
 یهود طهوالنی راه هایسهختی فاهر بهه ف سهاپد نمهاده سهفر نیهرت بهرای را یهود باید ندمی
 ف شهتابدمی انسهان یها ی بهه - عبهادی عمهل ترینباشهاوه – نمهاپ که اینجاست. باشد
  صهههاد  امههها  کنهههد.می دسهههتگیری اف اپ لق هههات ترینسهههخت ف تهههرینبقرانی در

َیَطاَن  َیَدَفعو  َوِت اَلَم  َمَلَز  ِإَن »: فرمود َقاِفِ  َعَلهی َعِن  الّشَ ههو َشهَهاَدَ  َأَن  اَلمو نو َلّقِ هاَلِ  َف یو الّصَ
ههولو اهلِل ِفههي ِتَلههَز اَلَقاَلههِة اَلَعِ یَمههِة  ههدا  َرسو َقّمَ  هنگهها  الموت؛ ملهه اَل ِإَلههَه ِإاّلَ اهللو َف َأّنَ مو

 حالهت نن در ف کنهدمی دفهع داشهته، محافظت نمهاپش بهر کهکسهی اپ را شهیطان  فح، قبض
: فرمهود  سیهامبر 2.«کنهدمی تلقهین اف بهه را رسهالت ف توحیهد به شهادت هولناک،

اَل » َن   ِفي َقَبِرِه َف ِفهَراش  َتَقهَت َجَنِبهِه َف َجهَواب   اَلَمَوِت  َمَلِز  َف َبَیَن  َبَیَنهو  َشِفیع   الّصَ َف أو
َنَاٍر َف َنِایر؛  در نیاهو بسهتری ف قبهر اف در مهون  ف الموتمل  نزد نماپگزار شفیع نماپ، ِلمو

 3.«است منار ف نایر سؤال به پاسخ ف قبر
                                                                                 

کفعمهی826ص (:ترجمهه عابهد   اآداب الدینیة للخزانة المعینیة. طبرسی، 1 ، البلهد اْلمهین ف ؛ 
 .177ص :19ج، بقار اْلنوار؛ مجلسی، 39ص :الدرل القصین

 .23ص :4، جفسا ل الشیعة؛ حر عاملی، 918ص :8، جمن الیقضره الفقیه. ابن بابویه، 2
 .292ص :13، جسیشین؛ مجلسی، 022ص :2، جیصال. ابن بابویه، 3
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ههاَلِ  َف  ِبَمَواِقیههِت  َعَبههٍد اَهههَتَ   َمهها ِمههَن »: فرمههود  اکههر  همچنههین، سیههامبر الّصَ
ههَمِ   َمَواِ،ههِع  َفَح ِعَنههَد اَلَمههَوِت َف اَنِق  الّشَ َحههَزاِن َف ِإاّلَ َ،ههِمَنتو َلهههو الههّرَ

َ
ههوِ  َف اَْل مو َطههاَل اَلهو

هار؛  َجاَ  ِمهَن الّنَ  اهتمها  یورشهید موا،هع ف نمهاپ ههایفقت بهه کهه نیسهت ایبنهدهالّنَ
 ف هههاب  ف هههاناراحتی رفههتناقبین ف مههرگ موقههع در نسههای  ف راحتههی ایناههه مگههر دارد،
: رمهودنمهاپ شهب ف ۀد بهار ایشان ف  .1«کن می ،مانت برای  را نت  اپ رهایی

َیههِل » َلَمههِة اَلَقَبههر؛  ِسههَراج   َصههاَل و الّلَ  بههرای اسههت چرابههی شههب نمههاپِلَصههاِحِبَها ِفههي ظو
َ  »: فحی کرد حضرت موسی  به یدافند .2«قبر در صاحب  َیهِل  ِفهي قو َلَمهِة الّلَ  ظو
َیهاِا  َ َفَ،هة  ِمهَن  َقَبهَرَك  اَجَعَل  هِة؛ در  ِ   را تهو قبهر تها برییهز عبهادت بهه شهب تیرگهیاَلَجّنَ
کهه .3«ده  قرار بهشت هایباغ اپ بابی فا »: فرمهود اپ سیغمبر اسال   فایت شده  کِثهرو َأ

الَ  َعَلّی  الَ  َعَلّی  الّصَ هِة  َفِإّنَ الّصَ هور  ِفهی اَلَجّنَ هَراِا َف نو هور  َعَلهی الّصِ ور  ِفهی اَلَقَبهِر َف نو بهر ؛ نو
یرامن بسیار د فد بفرستید؛  بهرای د فدفرسهتنده نهو ی اسهت  د فد فرستادن بر من، ق

 .9«در قبر، نو ی است باالی صراا ف نو ی است در بهشت
کههه توصههیهبنههاب هایی بههرای رهههایی اپ فحشههت قبههر راین، در بسههیا ی اپ  فایههاتی 

هههای نههورانی شههدن قبههر نیههز اشههاره شههده اسههت. ایههن  فایههات در سههؤال نمههده، بههه راه
 مربوا به یود یواهد نمد.

گیتن  دی  و خدیون  د ی  س عزریم  ت  د     خدی    .25  ل  س خ  دی  ؛ یعن  ین  س نس  تندج  س  ۀی  ل 
گنسنکسر   زی میدوه خکدو ی یس خکوسی بس ییی لکضیح  .میتدنخکیند وسی نمی وند 

 ی   یس نه؟ 
                                                                                 

 .3ص :15، جسیشین؛ مجلسی، 896ص :أمالی. مفید، 1
 .835ص :8، جإرشاد القلوب إلی الصوابدیلمی،  .2
تو،هیج  بهرای؛ 64ص :13ج سیشهین،؛ مجلسی، 244ص :الدعوات/ سلو  القیینرافند ،  .3

 .های نماپگزارانپاداش ،کارگر مقمدیا یر.ک: بیشتر 
 .64ص :13، جسیشین؛ مجلسی، 286ص سیشین:. رافند ، 9
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گانه به هریز پاسخ یواهی  داد داردبخ   سرس  شما دف  :که جدا
کبا ر است ف فرقی  - گناهان کبیره ف اشّد  ن یود یها بیهر کشت میانیودکشی اپ 
شود، بهرای دیگران مترتب می قتلهایی که بر تما  عقوبت دیگر،عبارت؛ بهنیست

َهها یها»فرماید: یودکشی ه  فجود دارد. یدافند متعال می هذیَن  َأّیو هوا اّلَ هوا ال... نَمنو لو  َتَقتو
  َ َساو َ   کاَن  اهلَل  ِإّنَ  َأَنفو َدفان ذِلَز  َیَفَعَل  َمَن  َف  َرحیما   ِباو َلما   َف  ا  عو َصهلیِه  َفَسهَوَف  ظو  َف  نهارا   نو
؛  اهلِل  َعَلهههی ذِلهههَز  کهههاَن  کهههه یدافنهههد بهههه شهههما یودتهههان را ناشهههید، بههههَیسهههیرا  درسهههتی 
کههه اپ  وی تعههّدیاهههل قتههل  ،بههه یههود تجههاوپ ف سههت  ،ایمههان مهربههان اسههت ف کسههی 
ی  ف این برای یدا سهل ف کندنف   نسهان ، قفد باشد که اف را در نتشی سخت درنو 
کههه بههرای 1«اسههت  ۀاسههت ف کلمهه ، یودکشههینیههه ذکههر شههدهایههن . یاههی اپ فجههوهی 

هدا   َنَفَسههو  َقَتهَل  َمهَن : »فرمهود . امها  صهاد  داردبهه یودکشهی اشهاره « ظلما  » َتَعّمِ مو
ههَو ِفههي َ   َفهو کنههد، در نتهه  دوپخ  َیاِلههدا  ِفیَههها؛ َنههاِر َجَهههّنَ کههه عمههدا  یودکشههی  کسههی 

 یکنههد، مرتاههب معصههیت بیرگههکههه یودکشههی میکسههیبنههابراین . 2«جافدانههه اسههت
کهرد . فدبه جههن  مهی شده ف ی کسه مماهن اسهت کهه البتهه بایهد بهه ایهن ناتهه توجهه 

را اپ دسهت کهردار یهود  رفتهار فایتیهار  شهود ف فانهی شهدید  دچهار مشهاالت  فحهی ف
 .را به همه تعمی  دهی این حا   ی تواننمی  ف،اپاین بدهد؛
کهگفته - مهرگ کهه  ی اسهتین معنهه اب ،«مرگ دست یداست»عبارت  اید 
 .رسهدعد  ارتااب معصیت به ذهن می ۀلذا شا بف د وشمییدا مققا  ۀبا اراد

که اجل گفت   یعنهیف قضهای اجهل  «مهدت معهین» یعنیدراصل  ،در جواب باید 
نیز اجهل  «فرا رسیدن مرگ»به همچنین، . «تعیین مدت یا به نیر رساندن مدت»

گوینههد. بسههیا ی اپ موجههودات اپن ههر سههایتمان طبیعههی ف ذاتههی، اسههتعداد ف مههی
                                                                                 

 .95 ه 23 :. نساء1
کلینی، 2  .571ص :3ج، من ال یقضره الفقیه؛ ابن بابویه، 95ص :7ج، کافی. 
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بههر اثههر بههرای مههدتی دارنههد، فلههی در اثنههای ایههن مههدت مماههن اسههت را قابلیههت بقهها 
افهزای   بهرعا ، ایهن مهدتیا  مانندعمر طبیعی باپنهایت اپ رسیدن به  عواملی
اسههت  مماههن  مخههین نفههتحجهه   بههه تناسههبسههوپ مههثال  یههز چههراغ نفههت یابههد؛

یههزش بههاران  ،بیسههت سههاعت اسههتعداد  فشههنایی داشههته باشههد  فامهها وپش بههاد ف  
کوتاهتواند می مراقبتعد   بها افهزای  مخهین بهرعا ، گهردد یها  ی عمرشسبب 

اسههت.  صههاد انسههان نیههز  ۀبههارد ایههن مو،ههول تههوان بههر ایههن مههدت افههیفد. نفههت مههی
کهه در لهوح ه نهی را معی عمهر کردنسپری سایتمان طبیعی، استعداد پن رانسان ا

اپ پایان یهافتن اسهتعداد طبیعهی ف ذاتهی، عمهر اف بعد . ه دارد الهی ثبت شده است
گهرشود. رسد. این اجل حتمی یا مسمی نامیده میبه پایان رسیده ف اجل فرا می  ا

که اجل قفدتر یا دیرتهر اپ موعهد طبیعهی ف،عیت ی به فجود نید یا موانعی ایجاد شود 
در لههوح  ،حههالدرعههین د فوشههمههیحتمههی یهها معلهها نامیههده د، اجههل بیروفاقههع شهه

 . استمقفوظ ثبت ف ،ب  
کههاه  عمههر  تغییههر در  ایپههاره ،در  فایههات کههه موجههب افههزای  یهها  اپ عههواملی 

رحههه  باعههه  ۀمهههثال  صهههدقه ف صهههل ؛شهههده اسهههت بیهههانشهههود، اجهههل معلههها( مهههی
شههدن عمههر ف فرارسههیدن قفدتههر اجههل کهه  موجههبرحهه  شههدن عمههر ف قطههعطههوالنی

کهه انسهان بها نن اپ  ،دهند. درهرحالیعنی اجل معلا را تغییر می شوند؛یم اجلی 
گههاهی اجههل حتمههی بهها اجههل معلهها ف دنیهها مههی  فد، اجههل حتمههی ف مسههمی اسههت. 

کههه کسههیشههود. اجههل گههاهی قفدتههر یهها دیرتههر فاقههع مههی فشههود مههییاههی بیرحتمههی 
کهه اف دانهیعنهی یدافنهد می ؛اسهت معلهو کند، در عل  الهی یودکشی می  کهید 

گهههر یودکشهههی نمیاسهههت حتمهههیاجهههل اف اجهههل بیر امههها ،ردیهههممهههی کهههرد، ، چهههون ا
گهاهی اجهل ، دیگهرعبهارتهبه ؛توانست بیشتر پنهده بمانهدمی انسهان بها عمهل یهود 

که حضرت عیرا بنابراین، انداپد.جلو مییود را  یل جهان انسهان را یدرست است 
کهه پانسان بهه اقهداماتی دسهت مهیگاهی  اما ،گیردمی قفدتهر مهرگ یهود را پمهان نهد 
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کهه  دههدمییعنهی یهود را در مهوقعیتی قهرار  ؛کنهدیودکشهی مهی مهثال   ؛دنهپمیرق  
کههه فههرد دررخ مههی هنگههامی امههرایههن  شههود.مینزدیههز   مههرگپمههان  نهایههت  دهههد 
 اعتقاد به یدا قرار دارد. عد  توکل ف ایمانی فبی

گفتهه ،نتیجهدر بهه ایهن معنهی  ،یداسهتمهرگ ف پنهدگی بهه دسهت  :انهدایناه 
کهههه انسهههان ههههی  بلاهههه ایتیهههار انسهههان هههه  یاهههی اپ عوامهههل  ،کهههاره باشهههدنیسهههت 

ناههردن رعایههت ماننههد یودکشههی، کههه در مههواردی اسههت مههدت عمههر ۀکننههدتعیههین
 اپ  فایهات دردلیهل همهینبههدهد؛ یود را نشان میبهداشتی ف ایمنی ف ...  ناات
 رحهه ،ۀماننههد صههل تههه اسههت، عههواملیسههخن رفطههول عمههر  مههؤثر در افههزای عوامههل 
که همهاین ،دیگراپسوی .یلقییوش  ،ایتیهار انسهان باشهد درچیهز گونه نیست 

کهه بهه ایتیهار اف نیسهت. ؤبلاه عوامل دیگری ه  در پمان مرگ انسهان مه ثر اسهت 
کهههامال  ایتیهههار انسهههان  ،افال   یعنهههیگهههویی  مهههرگ بهههه دسهههت یداسهههت ایناهههه مهههی

سهفانه أیدا بهه پمهان مهرگ انسهان عله  دارد. البتهه مت ،یا  نیست ف ثان کنندهتعیین
 اپ سرنوشت ف قضافقدر در ذهن بسیا ی اپ مرد  فجود دارد. یتصور نادرست

 ؟ونندری آ س  میدید  و یقتضسر روح چه یعمسلی جس  .26
ما ِإالَّ » فرماید:یدافند می َرَا َف ما َبَیَنهو

َ
مافاِت َف اَْل ِباَلَقّاِ َف َأَجٍل  ما َیَلَا اهللو الّسَ

ی َسّم  گرفته  اتموجود ۀمه. 1«مو هاسهت، هر ننچه در میان نن تااپ نسمان ف پمین 
که یداند نن را تعیین  کهه طهو یبه ؛ده استکرفجودشان مقدفد به اجلی است 

هٍة َأَجهل  َفهِإذا »را عقب یا جلو بینداپد: اجل یود  تواندنمیهی  موجودی  ّمَ ّلِ أو
َف ِلاو

وَن جاَء  وَن ساَعة  َف ال َیَسَتَقِدمو َ  ال َیَسَتَأِیرو هو   .2«َأَجلو
کههه امهها  هههادی اپ حسههن بههن علههی« االیبههارمعههانی»در  بههر   نقههل شههده 

گریست ف جهزل که بیمار اپ یوف مرگ می، درحالیشدبیما ی اپ اصقاب  فارد 
                                                                                 

 .1 :.  ف 1
 .94 :. اعراف2
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ن نن را چهو ،هراسهیتهو اپ مهرگ مهی ،یهدا ۀای بنهد» گفهت:بهه اف  اما  . کردمی
کثههرت چههرك ف ناپههاکی در نمههی گههر بههدنت چههرك شههود ف اپ   رنههجشناسههی. بگههو ببیههن  ا

کهههه شستشهههو همههه گهههردی ف بهههدانی  هههها را ایهههن ۀباشهههی ف بهههه جهههرب ف جراحهههت مبهههتال 
کهار اها را اپ یهود بزدایهی یها اپ روی ف ناپاکیبیواهی به حما  برد، نیا میمیاقبین یهن 

حمها  را تهرجیج »بیمهار پاسهخ داد:  «بمهانی؟ یواهی به همان حالاکراه دا ی ف می
بدان که مهوت  ،پ »در این هنگا  حضرت فرمود:  .«ده ، ای پسر سیغمبر یدامی

گناهههان را اپ یههود بزدایههی ف  تههااسههت تههو همههان حمهها  اسههت ف همانهها نیههرین مهلههت 
گهر بهر مهوت فارد شهوی ف بهدان مجهاورت کنهی، کنیها پاك یوی  را اپ بدی . حال ا

اپ هرگونههه بهه  ف نههاراحتی نجههات یههواهی یافههت ف بههه هرگونههه فههرح ف شههادی مسههلما  
یافههت، حالههت سههرو ی بههدف بعههد . «یههواهی رسههید اپ ایههن، بیمههار نرامهه  یههود را باق

 1های  را بست ف این جهان را فدال گفت.دست داد ف تسلی  مرگ شد، چش 
کلی نیست؛دهد ف بیرمؤمن سختاه مؤمن راحت جان میاین  ، ی  اصل 
که لط  یدافند شامل حالشهان مهیایا ی اپ مؤمنبس اپ شهود ف بعضهی ن هستند 

نیهز بهه   امها  ههادی سهخن .شهودکنهدن جبهران مهیسختی جان اگناهانشان ب
لهت مهی گناههان را اپ یهود  تهااسهت  تهو مهرگ نیهرین مهلهت» :کنهداین مو،هول دال

کههه دادن بههرای نن اجههان سههختی. «کنههی ههها پههاكبزدایههی ف یههوی  را اپ بههدی سههت 
کند ف پاك فارد جهان نیرت شهود ف بههمؤمن،  اصهالح شهود.  ،تعبیهریپاك رحلت 

کههه بهها همههین سههختی جههان کفههار ف مشههرکان بیههانگر ایههن مو،ههول اسههت  دادن بههرای 
گاهمرگ عذابشان شرفل می دههد ف مهیراحتهی جهان بهه ایمهانفاسها ف بی یشود. 

کهه اههل دلیلبههاین  کهردهکارههای یهو امها اسهت،عهذاب نن اسهت  ایهن  ف بی هه  
کارهههای یههوب اسههت تهها حسههاب   ،دادنراحتههی جههان  دنیههاهمههین در پههاداش نن 
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بههه  ،بنههابراینف در عههذاب بمانههد.  تصههفیه شههود ف در نیههرت طلبههی نداشههته باشههد
کفهههر ف ایمهههان نیسهههت فدادن فجهههه نسهههانی ف سهههختی جهههانههههی  اجمهههاال   مهههالک 
که بر ماست»ی  یتوانی  بگومی . بینهدعمل یهود را می ۀنتیجهرک   ؛«اپ ماست 

گههر نسههانی ف سههختی جههان کنههدن، مقدمههه ف نمههاد برداشههت مقصههول عمههر اسههت؛ ا
را مالقههات   رحمهت ف ا مهه طهاهرین ۀمال اهدادن، هنگها  جهان یهواهی می
گهاهی ف ایتیهار قهد  در  بایهد را بشهنوی ،« سهالما  سهالما  »ههای یطاب فکنی   بها ن

ی  ف بهههه ایمهههان ف عمهههه گهههرمسهههیر ههههدایت بگهههذا  فههههرد  ل صهههالج پایبنهههد باشهههی . ا
گناهههانی  امهها، متعهههد ف متشههّرل باشههد، نیاوکهها ی  شههده ههه مرتاههب یطاههها ف 
گناههههان  مهههی ،دادن، سهههختی جهههانباشهههد گونهههه جهههان .شهههودکّفهههاره  دادن ایهههن 

کهها   سههویتن در نتهه ،  یهها ف، بههر رفههتن حیوانههات فحشههیبههه  ( نن ...شههدن در د 
 کند.را جبران می هاکوتاهییطاها ف 

ف داشههتن پههدر ف مههادر مههؤمن یهها فرپنههد صههالج ف  نیاههو ، اسهه مههرگ پمههان ف ماههان
کیفیههت جههان ،پههاك رسههیدگی بههه  ،دادن ف حههاالت انسههان در مواقههع حشههر ف نشههردر 

اف؛ حهاالت ف اعمهال یهود  تهأثیر ۀانهداپبه نههاعمال ف حساب قیامت تأثیر دارد، اما 
پ جمعههه مههردن کههه نقههل شههده ،بههرای مثههال پ مخ ،در شههب ف  و صوصهها  شههب ف  و

بههه بهشههت ف رحمههت الهههی را بههه  رسههیدنمههاه رمضههان، رهههایی اپ عههذاب ف  ۀجمعهه
کربال، ق ،  اپ در بعضیمردن دنبال دارد یا  اماکن مقدو همچون نج  اشرف، 

 ،شههرا اول در تمهها  ایههن مههوارد البتهههشههود. حههر  ر،ههوی ف... موجههب نمههرپش مههی
سیوسههته حههاک  ف جهها ی  الهههی ۀایمههان ف عمههل صههالج اسههت ف ایههن سههنت ف قاعههد

؛ »است:  ا َیهَرهو ٍ  َشهّر  ٍ  َیَیرا  َیَرهو ا َف َمهَن َیَعَمهَل ِمَثقهاَل َذّرَ ههرک  َفَمَن َیَعَمَل ِمَثقاَل َذّرَ
کنههدذره ۀانههداپبههه ای ذره ۀانههداپپههاداش نن را یواهههد دیههد ف هههرک  بههه ،ای یههوبی 
کیفر نن را یواهد  بدی  .1«دیدکند 

                                                                                 
 .1ف  1. پلزال، 1
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   به یعمسلش بستگی دیرد؟ مت  خکب چگکنه ی  ؟آیس نکع متد  ینسس .27
کلهی نیسهت؛ دهد ف بیرمؤمن سختاه مؤمن راحت جان میاین بها ، یه  اصهل 

گفت، افراد هنگا  جانتوجه به نیات ف  فایات می گرفهتوان   :نددادن، چهار 
اهو و اَلَمالِ َاهةو َطّیِ »د: دهنهای یوبی که راحت جان می. انسان8

ذیَن َتَتَوّفَ بهیَن اّلَ
ههوَن؛ َ  َتَعَملو َنههتو کو ههَة ِبمهها  ههوا اَلَجّنَ لو َ  اَدیو ههوَن َسههال   َعَلههَیاو ولو کههه فرشههتگان الهههی کسههانی َیقو

 1«.کنندگیرند ف به ایشان سال  ف احترا  میجانشان را با یوشی می
که سخت جان مهی. انسان2 ن هسهتند ابسهیا ی اپ مؤمنه: دهنهدهای یوبی 

سههختی  اگناهانشههان بههاپ شههود ف بعضههی مههیکههه لطهه  یدافنههد شههامل حالشههان 
کههاظ  . شههودمههیپههاک کنههدن جههان ي  اَلَمههَوتو »: فرمههود امهها   َصههّفِ ههَو اَلِمَصههَفا و یو هو

ههوِبِه  نو ههَؤِمِنیَن ِمههَن ذو شههدن اپ ف پاک دلیههل تصههفیهبههه مؤمنههان سههخت مههردن .؛..اَلمو
و اَلَمههَوتو »: فرمههود سیههامبر  2«.اسههتگناهههان  نو ههاَر   ِلههذو ههَؤِمِنیَن َکّفَ ؛ مههرگ ِب اَلمو
نمههده  اپ امهها  صههاد   یدر  فایههت مشههابه 3 .«گناهههان مسههلمان اسههت ۀکفههار

َؤِمٍن  اَلَمَوتو »است:  ّلِ مو
کو اَر و َذَنِب   9«.َکّفَ

کههه راحههت جههان مههی. انسههان9  ایمههانفاسهها ف بی یگههاه: دهنههدهههای بههدی 
که اهل دلیلبهدهد ف این میراحتی جان به کارههای  امها ،اسهتعذاب نن است 

کههرده کارهههای یههوب اسههت تهها  ،دادنایههن راحتههی جههان ف یههوبی ههه   پههاداش نن 
ف در عهذاب  تصفیه شود ف در نیرت طلبی نداشته باشهد دنیاهمین در حساب  

                                                                                 
 .92 :. نقل1
 .59ص :، إعتقادات اْلمامیةهمو؛ 213، صمعانی اْلیبارابن بابویه،  .2
؛ طوسهههی، 213ص :أمهههالی؛ مفیهههد، 911ص :9جف  139ص :1ج، مهههن الیقضهههره الفقیهههه، همهههو. 3

 .113ص :أمالی
 .911ص :9جف  139ص :1ج، من ال یقضره الفقیهابن بابویه،  .9
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ٍ  َأَف َراَحهٍة »: فرموداما  کاظ  بماند.  هونو نِیهرو َلهّذَ ی اَلَاهاِفِریَن ِمهَن َحَسهَناِتِهَ  َفیاو َصهّفِ َف تو
هه َتَلَققو  ههونو َلهو ههَو نِیههَر َثههَواِب َحَسههَنٍة َتاو ههَ  هو تصههفیه حسههاب  دلیلمههردن کفههار بهههراحههت ؛هو

ههها . مههرگ بههرای کههافران نیههرین لههذت ف راحتههی اسههت کههه بههه نناسههتکارهههای نیههز ننههان 
 1.«هاستای است که برای ننشود که این راحتی، نیرین ثواب حسنهملقا می
که به سختی جان می. انسان4 دادن عهذاب دهند ف اپ پمان جهانهای بدی 

وَن : »شههودالهههی برایشههان نبههاپ مههی بو فَا اَلَمآلِ َاههةو یَضههِر َکَفههرو ههِذیَن  ی اّلَ َفَلههَو َتههَری ِإَذ یَتههَوّفَ
یهههِا  هههوَا َعهههَذاَب اَلَقِر فقو َ  َفذو َ  َفَأَدَبهههاَرهو هههوَههو جو کهههافران را هنگهههامی؛فو گهههر ببینهههی  کهههه ف ا

 :[گوینههدمههی]پننههد ف ههها مههیف پشههت ننگیرنههد ههها را مههیجههان نن [مههرگ]فرشههتگان 
هاِدِ   2[«.س  یهواهی یهوردأها تبه حال نن]بچشید عذاب سوپنده را  ِقیهَل ِللّصَ
َفهاِعی َف َلهَدِغ اَلَعَقهاِرِب َأَف َأَشهد ...:ل ِصَ  َلَنا اَلَمهَوَت َقهاَل ل

َ
َکَلَسهِع اَْل بهه  ؛ِلَلَاهاِفِر 

گفت کافر مرگ را برای ما فص  کن. نن  ند:اما  صاد   حضرت فرمود: مرگ برای 
گییدن  3«.شدیدتر یا اپ نن هاستعقرب پدنها، ف نی افعی مانند 

کههه میههان م گفههت  کههافر انمنههؤتههذکر: شههاید بتههوان  ههه  بههه حسههب درجههات  انف 
 کندن فجود دارد.هایی در نسان یا سخت جانتفافت ،کفرشان ایمان ف

 شکد؟لک یه میمی  روح  آریمش بتییو ی  دری یچه چیزنس قتیردید  .28
کتاب  باعه   چنهد چیهز را «مطالب الفایر  مناقل االیره ف»شیخ عباو قمی در 

 :اپ ندکه عبارتداند میعذاب نن  اپ فشار قبر فامان ماندن  در
 موجههبجمعههه  در هههر نسههاء ۀیوانههدن سههور،  علههی فایههت حضههرت  ربنهها بهه .8

  ؛شوداپ فشار قبر می رهایی
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را  "الههیا  التاهاثر"هرکهه » :چنین  فایت شده است اپ حضرت رسول  .2
 ؛شودمی حف اپ عذاب قبر  در فقت یواب بخواند،

کهه عهذاب  ؛اشرفشدن در نج دفن .9 یرا اپ یهواص نن تربهت شهری  اسهت  ق
 . شودساق  مینن، قبر اپ مدفون 
که شیخپنج  این موارد ف کهه اسهت اعمهالی  اپ برشهمرده، عباو مورد دیگری 

که بعهد  اما ،ددهانجا  ها را ننحیات باید پمان یود شخر در  معموال   اعمالی 
گفتهجها نوردهاپ فشار قبر بهاف ی یرها ف میتبرای نرام   فح  توانمیاپ مرگ   ۀ، بهه 

 شیخ عباو قمی، چنین است:

کهه . میهت همهراهیعنی دف چوب تر اسهت  «جریدتین»گذاشتن  .8 تها  فایهت شهده 
 اپ عذاب مصون است؛میت  ،دنباش تر هانن چوب فقتی
 ؛میت مزار بر سر «تبارك الملز» ۀیواندن سور .2
کتههاب  .9 کههه حضههرت رسههول  «دعههوات»اپ   رافنههدی  فایههت شههده اسههت 

کهه دفهن مهی» فرمود: هّ َ ": بگویهدبهار سهه  شهود،هرکه نزد قبر میتی  هو َز  ِإّنِهي الّلَ  َأَسهَألو
ٍد  ِبَقّاِ  َقّمَ ٍد  نِل  َف  مو َقّمَ َع  اَل  َأَن  مو َب تو َت"، َهَذا ّذِ تا  وقی  ،حا تعالی عذاب را اَلَمّیِ

  1.اپ اف بردارد ،دمیده شود ورکه در ص
 میتند؟شیطس  نم می مفئکه وو  آیس در پسیس  ییی دنیس یمسمس  .29

که جهان تها جهااین به  جهانمقدفدیت  امتهداد دارد ف اپ نن جها  ییمعنی نیست 
کمههاالت فجههودی  دیتمقههدف ،بلاههه مقصههود ،جهههانی نیسههت ،بههه بعههد مراتههب ف 
یههرا در ن هها  هسههتی ؛اسههت موجههودات دارای ن هها  طههولی ف مراتههب تشههایای  ،ق
 ،اپ نن بعههدف  دفجههودی را دار ۀتههرین رتبههف جهههان مههاده در ایههن عرصههه نههاقل هسههتند

                                                                                 
 .  اقبال االعمال ،د ابن طاوفوسی ؛مناقل االیر  فمطالب الفایره ،قمی ر.ک:بیشتر  مطالعۀبرای . 1
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بلاهه مقهی  بهه همهین جههان  ،البته نه در جای دیگهرفجود دارند؛ عوال  دیگری 
کمهاالت افهیون فرفتهر اپ ۀمرتبهرتبهه نسهبت بهه هرم. ای فاالتهرمرتبهه درفلی  تهری یهود 
مفتقرالذات هستند ف  الوجود فممان ،در برابر یدای تعالی مراتب ۀاما هم ،دارد
 ،کمههال مطلهها ف هسههتی صههرف اسههت. مههرگ بههه معنههی نههابودی نیسههت یههداتنههها 

کههری ، ایههذ  فح اسههت:  ههَو اَلقههاِهرو َفههَوَ  ِعبههاِدِه َف »بلاههه طبهها نههر قههرنن  َرِسههلو  َف هو یو
ههوَن  طو َفّرِ ههَ  ال یو نا َف هو

ههلو سو َتهههو رو ههی ِإذا جههاَء َأَحههَدکو و اَلَمههَوتو َتَوّفَ َ  َحَفَ ههة  َحّتَ ؛ اف بههر َعَلههَیاو
کامل دارد ف مراقبانی بر شما می که یای اپ شما گمارد تا پمانیبندگان یود تسل  

ر ایهن ]دهها د ف ننگیرنفرستادگان ما جان اف را می [در این هنگا ] .را مرگ فرارسد
 1.«کنندکوتاهی نمی [کار
گرفتهه (انسهان  فح افسهت ۀبهارکهه د  هستی یز موجود  ۀیعنی هم «یتوفّ »  ،
مهرگ بهه  ،شهود. په باپگردانهده مهی -مهوطن اصهلی اف  -شود ف به نهزد یدافنهد می

کهه پایهان نن دیهدار  معنی نیسهتی ف نهابودی نیسهت، بلاهه بهه معنهی سهفری اسهت 
که پندگی مجاقی است با  میانمرگ پلی است  حا تعالی است. پندگی دنیوی 

که پندگی  کهه  حقیقی ف ابدیپندگی ایروی  است. در پایان عال  بیر اپ یدافنهد 
بعهد، میرنهد ف مهیه مال اه  ف حتی امامان  پ  اپ رجعت(ه همه  ،حی قیو  است

کهه مال هز نیهز مرگهی مناسهب. دونشهمیدر نشئه دیگر پنده  بها  من هور ایهن اسهت 
صهور دف ،  ۀمیرنهد ف بها نفخهصهور اول مهی ۀدر نفخه ف شأن ف فجود یودشان دارند

 گردند.باپمی ،یعنی عنداهلل ،موطن اصلی یودبه شوند ف پنده می دوباره
و ه و دنی دلکض یح  گ ررد م تف به مت  میینسس  بت وه ری لمس  قساللی  .31 ونی د   بی س  

 . دندرخ می یو ییبت یل سقسلیچه   روندمی کسنشنزدی و وننددفی می بعد یز آنکه می  ری
                                                                                 

 .  68 :. انعا 1



 پرسمان معاد    71

گوینهد. تها هنگهامیهنگا  جان ،به حاالت د فنی انسان کهه جهان دادن، احتضار 
مردن فاقعهی رخ نهداده اسهت ف اماهان برگشهتن  ،نرسیده باشد  انسان به حلقوم
دیگههر اماههان ، 1رسههید  کههه نفهه  یهها جههان اف بههه حلقههومامهها همههین .اف فجههود دارد

یعنهی چشه   ؛اسهت« معاینهه»پمهان  ،ن نیسهت. طبها  فایهات، ایهن هنگها برگشت
درحهال قطهع عالقهه اسهت،  مقتضهر  فحبهه عبهارتی،  .شهودبرپیی انسهان بهاپ مهی

کهه تمّثهل مهال ف  فلی چشمان اف به حیات بهرپخ بهاپ شهده ف در همهین پمهان اسهت 
گفتگهویی دبهر  فایهات بها نن بیند ف بنهافرپندان ف عمل یود را می  ایعهده 2.اردهها 

 ابهه ،دادنهنگهها  جههان ،مههؤمن ؛حههال یوشههی دارنههد ،احتضههار هنگهها  ، مؤمنههان(
گههل یوشههبویی را بوییههده ف  ،کنههدرا تسههلی  فرشههتگان مههی  ر،ههایت جههان گههویی 

گهان یود را در باغ   3.بیندهای بهشتی مینا
که در دنیا به مقا  قهرب الههی  انننبرای سپردن جان ۀحالت احتضار ف لق 

بخ  اسهت. مهردن شیرین ف فرح بسیار ،اندفصال بوده ۀف در انت ار لق  رسیده
نههدارد، بلاههه اپ هههر لههذت دنیههوی برتههر در سههی تنههها فحشههتی بههرای افلیههای الهههی نههه

بهار اسهت. بسهیار دشهوار ف مصهیبت انف منافقه انکهافر درمقابهل، احتضهار 9.است
َبههر »قههرنن اپ ایههن حالههت بههه  ههةو اَلاو اّمَ  «یههدادی سرمههاجرا ف سههنگینر»یعنههی  ،5«الّطَ

کافر ف منافا با شهانجه ف درد همهراه اسهتجان .کندتعبیر می بهاره دراین ف کندن 
کشهیده شهود مانند کسی»در  فایات چنین نمده است:  که دندان  بدون تخهدیر 

                                                                                 
 .19 :. فاقعه1
 .604ه  609ص :4ف مجموعه نثار، ج 41ص :معاد. مطهری، 2
 .288ص :4، جمعاد در قرنن. جوادی نملی، 3
 .018ص :0، ج تسنی . ر.ك: جوادی نملی، 9
 .94 :. ناپعات5
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کنهدن ایهنیا مانند کسی کشهیده شهود، جهان  گوشهت  هها بهه مراتهب که نهاین  اپ 
گههرفهسههخت فرشههتگان مههرگ شههانجه ف عههذاب  سههوینههها اپتنههه ،تههر اسههت. ایههن 
 1«.با مشّقت همراه استه  دادنشان ، بلاه یود جانشوندمی

 در افشهود ف  فح منتقهل مهی «برپخ»دیگری به نا   عال اپ دنیا به  گانسان با مر
تفههافت مههادی  جسهه بهها  ایههن قالههب .گیههردمههی جههای« مثههال»لطیفههی بههه نهها   قالههب
یادی بها  ،کنهدمشهاهده مهی (در بهرپخ اپ مهرگ تها قیامهت  انسهان بعهد ننچهدارد ف  ق

ال قبههر، عههذاب قبههر ف... بههه همههان بههدن مثههالی ؤسهه بنههابراین، .بههدن مثههالی اسههت
یها  هاکهه یردشهدن اسهتخوان ی فایهات مقصود در .نه بدن جسمانی ،مربوا است

تقریههب ذهههن مخاطبههان  یهها تشههبیه نههد،اکههرده را تصههریج دیگههر فشههارهای جسههمانی
بهر بهدن مثهالی ف کهه شهود مهیبهرای مها  فشهن ای تشبیهات، تا انهداپه با این .است

کهه فشهار در قبهر یهاکی  شود؛فارد میفشار  چقدر فح انسان  گرنه چنین نیست  ف 
 بر بدن مادی فارد شود. ف 
وه ینسس  مت  خکد ری زودلت یز یعضسی خسنکیدك . 31 گنسك ی    ون د؟ طغ    یشآیس  طغ   

  ط ر؟ش سدال چه
که  فایات به ما دستور دادهاپ در بعضی  بلاه  ،اپ یدا طلب مرگ نانید هرگزاند 
 سههپری شههود هکههه در طاعههت ف بنههدگی یههدا ه عمههر طههوالنی اپ یدافنههد همیشههه 
گون یههلطلههب مههرگ دال .بخواهیههد گههر منشههأ نن ایمههان قههوی ف عشهها  دارد ف یگونهها ا

در نهدارد ف  که عاشا تقمهل دو ی معشهو  راطو یبه به یدافند باشد  انداپهبی
گههر  امهها ،، ممههدفح اسههتسههوپد(مین قوی فصههال اف  مشههاالت پنههدگی ف  دلههیل ا
معهرفف بهه  ۀدر یطبه امیرمؤمنان  قبیج ف ناپسند است. ،باشد ،ع  نف 

                                                                                 
 .251ف  282، 288رص سیشین:. ر.ك: جوادی نملی، 1
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یژگی ۀبارد  «متقین ۀیطب» ِتهي »فرماید: های اهل تقوا ف ایمان میو َلَو اَل اَآَجالو اّلَ
ههَ  َلههَ   ههَ  ِفههي َأَجَسههاِدِهَ  َطَرَفههَة َعههَیٍن تَ  َکَتههَب اهللو َلهو هو ههَواِب َف  َسههَتِقّرَ َأَ َفاحو َشههَوقا  ِإَلههی الّثَ
گر یدافند عمر معینی را برای اهل ایمان ف تقهوا  ؛1َیَوفا  ِمَن اَلِعَقاب ناهرده  معلهو ا

اشهتیا   دلیلبهه ؛مانهد فح در بدنشهان نمهی ه پدن ه یز چش  به ۀانداپبهبود، 
کیفر افبه پاداش اله دانهد بها مهی اسهت فمن مشتا  دیدار سروردگار ؤم «.ی ف بی  اپ 

حههال تسههلی  درعههین امهها ،رسههدپایههان مههیهههای بههیمههرگ بههه پههاداش الهههی ف نعمههت
ردگههار  عمههل صههالج ف ایمههان  ،بههه مههرگ داشههتناشتیا  ۀنشههان اسههت.یواسههت سرو

هِري ِبَذ : »فرمود  حضرت سجاد است. مو َکهاَن عو َرِنهي َمها  َلهة  ِفهي َطاَعِتهَز، َف َعّمِ
َکههاَن  ههِري َفههِإَذا  مو ههَیَطاِن  عو ، َأَف  ِإَلَیههَز  َفاَقِبَضههِني َمَرَتعهها  ِللّشَ ههَز ِإَلههّيَ َقَبههَل َأَن َیَسههِبَا َمَقتو

َز َعَلهههّيَ  تههها فقتهههی عمهههر مهههن در راه اطاعهههت تهههو صهههرف  ،؛ یهههدایاَیَسهههَتَقِاَ  َبَضهههبو
گههمههی گههر عمههر  چرا اه شههیطان ف مقههل بههرنوردن شههود، عمههر  را طههوالنی فرمهها، امهها ا

برگیههرد ف بههه بضههب تههو دچههار هیواسههت گردیههد، قبههل اپ نناههه یشهه  تههو مههرا د  هههای اف 
  2.« ، جان  را بگیرشو

کهه سو، اقی انسان  کند  باید تسلی  قضا ف حا  الهی باشد ف طو ی پندگی 
یهییرنامههبای برای پنهدگی یهود گونهبهدیگر، اپسویسپارد ف گویا هر نن جان می   

یا  کند گو که مهرگ بماند ها پندهسالقرار است که  ؛ رسهدفرامهی کهی. مه  نیست 
کههه انسههان در مسههیر بنههدگی یدافنههد سیههرف  اف  احاهها  ف دسههتورهایمههه  ایههن اسههت 

کهردن اپ ف شهانه یهالی ،هع  شخصهیتی دلیلگهاهی دریواسهت مهرگ بهه. باشهد
                                                                                 

 :تقههه  العقهههولشهههعبه حرانهههی، ؛ ابهههن153ص :2ج، کتهههاب سهههلی  بهههن قهههی  هاللهههیهاللهههی،  .1
 .333ص : صبقی صالج( نهج البالبة، شری  ر،ی، 154ص
؛ (دعههای ماههار  االیههال   34ص :،صههقیفة السههجادیة، لعلههی بههن القسههین، امهها  چهههار   .2

 .62ص :15، جسیشینمجلسی، 
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یر بار مسئولیت  که ق ف  ندترقی انسهان مشاالت پل سیروقی ف نردباناست؛ بدانید 
یا وییکماالت انسانی در   ۀجهوهر نید.دست میبهها با مشاالت ف بلبه بر نن  و

هههای الهههی ف ایههن اپ سههنت شههودمیههها متبلههور انسهان در میههدان مبهها په بهها سههختی
ف اپ اف  کنهی اپ یدافنهد اسهتقامت ف صهبر طلهب  ،جای طلهب مهرگاست. باید به

پ  های سختبخواهی  ما را در نپمای   .گرداندپندگی موفا ف سیرو
 طلبی. شههادتانتخهاب نهول مهرگ اسهت ،د فاقهعف طلبی یز نرمان بیرگ شهادت

دریواسهت شههادت، معلهو  نیسهت  البتهه .دادنیعنی اپ مرگ پست به مرگ شهری  تهن
 اجل در فقت یاص یود یواهد رسید. چون ؛را جلو انداپدمرگ پمان 
وم می .32 گنسنسنی عمت ینسس  ری   د؟ ندیربتمیآ  د یس بتو  ری یز نونچه 

که نیات ف  فایات، معلو  می براساو دارای دف نول مهرگ اسهت: یاهی  ندمیشود 
مرگ حتمی  ف به تعبیر قرنن مرگ مسّمی( ف دیگری مرگ مشرفا  ف به تعبیر قرنن 

 دادن،رحهه ، صههدقهمههرگ معّلهها(. مههرگ حتمههی، هرگههز تههأیر ف تقههد  نههدارد ف صههله
این اعمهال موجهب بهه تهأییر . گذاردنمیؤمن ف... ه  تأثیری بر نن م ۀتشییع جناپ
کنیدشوندمی «اجل معلا»افتادن  گونهه اجهل را  . به این مثال توجه  تها تفهافت دف 
یابید کنهی د  که در مخین نن مقدا ی نفت فجود دارد،  فشن  گر فانوسی را  دف  ،: ا

تها نفهت نن  بمانهد یاهی نناهه نن قهدر  فشهن ؛نول یاموشی بهرای نن متصهور اسهت
کنهد یها فهانوو دف  نناه قبل اپ تما ف  تما  شود شدن نفت، کسی نن را یهاموش 

پذیرد نهه بها اجهل حتمهی؛ ها با اجل معلا تققا میبیشتر مرگ. بر پمین افتد ف...
کسهی اپ بهدن یهود مراقبهت  ند.در تقدی  یا تأییر نن دییل ییعنی عوامل گهر  مهثال  ا

هها ف... ، در اثر مسمومیت یا انسداد شهریانبخوردمضر  ناند ف بذاهای ناسال  ف
گههر مراقبههت مههییحههالدر ،رسههدعمههرش بههه پایههان مههی کههرد، مماههن بههود عمههرش کههه ا

را افزای  ف عمر  ،رح صله ؛است چنیناپ اعمال نیز  بعضیتأثیر  تر باشد.طوالنی
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کهاه  مهیقطع رخ اجهل معلها  ۀدر مقهدفد گهذا یتأثیرایهن  ، امهادههدرحه  نن را 
 نه اجل مسمی. دهدمی

کههه یههز حادثههه  دفلههی بایههد بدانیهه ،انههداپداجههل را بههه تههأییر مههینیههز  دادنصههدقه
که مجمول ننمعلول  رند. بنهابراینها حادثه را سی  میعوامل مختلفی است   ،نو

کار نبود گر صدقه در   ندشهدحوادث منجر به نن فاقعه مهی ،سی  اپ این ،چه بسا ا
گوارتری سی ۀیا حادث  ۀدقیها ایهن امهور اپ عههد ۀمقاسهبگفتنی اسهت نمد. می نا
 است. بیرونبشر 
چ ه  نسش ی یز آ  ن تیس دیرن د.خ کیری و خ     ودر بستت   یز یفتسد  بسیسری یز متد  .33
یز نظت روییسال و   در بستت  عغ  یفتسد دیشته بسشیم؟مت  ریقتی و  وه در بستت نی تیمونیم 

 چیس ؟  یئمه یط سر
کهه انسهان بههعاقبهتکهه معرفف شهده  عوا  میاندر   هنگها ییهری در ایهن اسهت 

یهرا چهه بسها  درست نیست؛ این سخن، .مرگ در بستر بیما ی نباشد در  افتهادنق
 انسهان نهزد یدافنهد ۀارتقهاء درجهف گناههان ف موجهب نمهرپش  ۀکفار ،بستر بیما ی

کهه ههی این  ،دیگراپسوی باشد.  ۀمایه ک  دفسهت نهداردسخن بیهانگر نن اسهت 
 ایهرویتهأمین سهعادت  اییهری همانهبهعاقبت ،بنابراین .شود  دردسر اطرافیان

گرف انجا  اعمهال یالصهانه اسهت است انسهان در برابهر  چهههر .ف این سعادت در 
امها درك ایناهه فاقعها  بهه چنهین  ،تهر اسهتمقبهوب، نهزد اف تر باشهدسروردگار یا،ع

اف مصهلقت  بهه ، بلاههنیسهت نسهان تنهانههموفقیت ا پشمندی نا ل شده یا نه، 
ر ههه  نیسههت؛ یههرا موجههب بههرو بههه درگههاه یههدا ف مههانع کسههب  التجههایههوددا ی اپ  ،ق

. ندمهههی همهههواره بایهههد یهههود را در حالهههت یهههوف ف رجههها شهههودمیفیو،هههات بیشهههتر 
مههدد اپ یدافنههد در ایههن راه  ف باشههددر سههی کسههب ر،ههای حهها تعههالی  ،داردنگههه
مقامات  اپیای یدا حا  ،ایت اپ نیز متوسل شود. ر ف به اهل بیت بجوید
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کسههی بههه ایههن مقهها  برسههد فمعنههوی اسههت  گههر  رسههیده  «تفههویض»ف  «تسههلی »بههه  ،ا
 پنهدگی را پشهت هایفهراپ ف نشهیببا نرام  ف فقار  در چنین حالتی، بندهاست. 
یبایی می ها راسختی ،همیشه به یاد یداست ف چون گذاردمی سر  بینند.ق
 میتند؟می ی دیتلتچتی بعضی زودلت و بعض .34
صههورت فقدر الهههی ااپلههی ف قضهه ۀهههای جهههان، مطههابا ارادحههوادث ف پدیههده ۀهمهه
که ههر موجهود گیرندمی گرفته  ای اپ راه علهل ف پدیهده یها. قضافقدر نیز به این تعلا 

مرگ نیز طبها نهاموو یلقهت  .برفداسباب یاص یودش به فجود بیاید یا اقبین
اجهل  ،مهرگ دف نهول اسهت: یاهی ،طهورکلی. بههددههرخ میف ن ا  عّلهی ف معلهولی 

مطههابا بهها  ؛ یعنههیاجههل معّلهها. نههول اول همههان اجههل طبیعههی اسههت ،مسههّمی ف دف 
یستی ،ا  یلقت ن ره پندگی  ف بهه قفال  ای پ  اپ یزموجود پنده هر عوامل ق دو

که عمر اف به سر رسهدمی  اسهتقفدرو  اجهل معلها، مهرگمهراد اپ  .گذارد تا  وقی 
اجهل بهه اراده ف مشهیت گونهه ههر دف  دههد.رخ میر تصادف یها بیمها ی ف... که بر اث
کهه  مهه  ایهن ۀناته رسهد.فرامیف طبها قضهافقدر الههی فابسته اسهت الهی  اسهت 

ی اپ قضههافقدر یههاعمههال ایتیهها ی انسههان نیههز اپ اسههباب ف مشههیات ایههن عههال  ف جی
کهه در بسههیا ی اپ پدیهده گیههرد. مههی هههای عهال ، نقهه  فهاعلی بههه یهودالههی اسههت 

کنههدانسههان مههی ،پهه   ف توانههد بهها اعمههال ف رفتههار یههود، سرنوشههت یههوی  را تعیههین 
که رفتار انسان در تعیین نن  توانهد . انسان میاست، مرگ تأثیر داردیای اپ امو ی 

بههها رعایهههت اصهههول بهداشهههتی عمهههر یهههود را بهههه حهههد طبیعهههی ف فاقعهههی برسهههاند. 
گناههان  ،بهراینعالفه کارههای ییهر  (ظله  ف  رحهماننهد قطهع بعضهی اپ   چهون یها 

نیههز در تههأییر ف تقههدی  مههرگ مههؤثر اسههت، فلههی  (رحهه  ف صههدقاتصههله احسههان ف
کههه ف یدافنههد اپ اقل مههی دهههدرخ میقضههافقدر  سههنتطبهها  مههرگ ،درنهایههت دانههد 

 چه نول اجلی یواهد داشت. داعمال یوب یا بد یوتوجه به با  ک هر



 
 



 

 سؤاالت برزخ
  ؟ قیسال برزخی چگکنه ی  .35

اکنهون مهه  ایهن اسهت  .ا برههان عقلهی ف نقلهی بهه اثبهات رسهیدباصل فجود عال  برپخ 
 بههرپخکههه بههدانی  حیههات عههال  بههرپخ چگونههه اسههت؟  فح بعههد اپ جداشههدن اپ بههدن، در 

 ؟ استگیرد یا مجرد اپ بدن قرار می یبدن دیگر درنیا  ؟کندمی ندگیچگونه پ
کههه  فح نیههدبرمیننچههه اپ  فایههات  بعههد اپ پایههان پنههدگی ایههن  ،انسههان ایههن اسههت 

که نهه بهلطیفی قرار میجس  در  ،جهان کلهی مجهرد اسهت نهه مهادی ف چهون هگیرد 
. البته گویندمی «بدن مثالی»یا  «قالب مثالی»است به نن  جس  دنیاییهمانند 

کلینههی در  فایهههت  1اپ بسههیا ی اپ عههوارا مهههادی دنیهها برکنههار اسههت. ایههن قالههب
کههه نقههل مههی  اپ امهها  صههاد  یمعتبههر ای عههده» :دیسرسههکسههی اپ امهها  کنههد 

که ا فاح مؤمن ]نیا ایهن گیرنهددان سرندگان سهبز رنگهی قهرار مهین در چینهامعتقدند 
ههَؤِمنو : »در جههواب فرمههودامهها  ؟ اعتقههاد درسههت اسههت[ َکههَر و  اَلمو  َأَن  ِمههَن  اهلِل  َعَلههی َأ

فَحهههو  َیَجَعههَل  َکَأَبههَداِنِهَ ؛ َحَوَصههَلِة َطَیههٍر َف  ِفههي  و مههؤمن نههزد یدافنههد  َلِاههَن ِفههي َأَبههَداٍن 
 درهها ، بلاهه ا فاح ننگیهردقهرار  دان سرنهدهکه  فح  در چینهه نن استتر اپ گرامی
 2.«گیردهای دنیوی قرار میهای شبیه بدنبدن

                                                                                 
 .946ص :84، جتفسیر نمونه. ماار  شیراقی ف دیگران، 1
کهههههوفی اههههههواپ ، 2 کلینهههههی، 13ص :پههههههد.   :6، جسیشهههههین؛ مجلسهههههی، 244ص :9، جکهههههافی؛ 
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 کنهد؛را نبهاپ میاپ حیات  یای دیگر، مرحله1به عال  برپخ با و فد  فح انسان
 ف کنهد، همه چیز را حه  مهییابددرمیدر دنیا درك نارده بود، ننجا که  را حقایقی

لههذت ف  .کشهدرنهج ف عهذاب مهی بعضههی دیگهربهرد ف اپ چیزهها لهذت مهیبعضهی اپ 
کههافران ف  سیونههد دارد.در ایههن دنیهها  گفتههار انسههاننههول رفتههار ف بهها رنههج در عههال  بههرپخ 

بهه دنیها را دارنهد  ن قوی باپگشتن دلیل،همینبه ف در عذابنددر عال  برپخ بدکاران 
کارههههای شایسهههته انجههها  دههههد ف اپ عهههذاب هولنهههاك بهههرپخ نجهههات یابنهههد، امههها  تههها 

ن ف نیاوکههههاران در عههههال  بههههرپخ اپ امنههههؤا فاح م. 2باپگشههههت هرگههههز مماههههن نیسههههت
یههدان( بهههرهلههذت ا فرشههتگان در بههگردنههد ف منههد مههیهههای بهشههت  نههه بهشههت جاو
ههذیَن َتَت » :فشههنود هسههتندگفههت َ  اّلَ ههوَن َسههال   َعَلههَیاو ولو بههیَن َیقو ههاهو و اَلَمالِ َاههةو َطّیِ

َوّفَ
هههوَن؛ َ  َتَعَملو َنهههتو کو هههَة ِبمههها  هههوا اَلَجّنَ لو کهههه فرشهههتگان مهههرگ  فحشهههان را همهههان اَدیو هههها 

فارد  ،گوینههد: سههال  بههر شههماههها مههیانههد، بههه ننکههه پههاك ف پههاکیزهدرحههالی ،گیرنههدمههی
که انجا  میبهشت شوید به   3.«دادیدیاطر اعمالی 

 چه دلیغی بت وجکد عسلم برزخ نس ؟ .36
که در میهان دف چیهز حایهل مهی ،«برپخ» ۀفاژ  ؛ بهرشهوددراصل به معنی چییی است 

گرفتهاساو، همین  که میان عال  دنیا ف عال  نیرت قرار  برپخ  است، به عالمی 
ههان پنهدار ف فهرا اسهت یها فاقعیهت دارد؟ بر ،نیا فجود عال  برپخ. 9شودگفته می

  :کندعال  برپخ را اثبات میفجود  تعقلی ف نقلی، قطعی
                                                                                 

کهه مناسهب بها  فح باشهد»فرمایهد: اهلل جهوادی نملهی مهیت. نیه1 بههه اف  ،یهدای متعههال در بهرپخ بهدن 
که همین شخر دوباره در مرحمت می کبری به همین بهدن افلهی  بهه اذن یدافنهد کند  قیامت 

کندتعل  ، درو پانزده (.051ص:  تفسیر مو،وعی، ج «ا بگیرد ف ارتباطی برقرار 
 .855ف  33 :. مؤمنون2
 .92 :. نقل3
 .49ص  :مفردات. رابب اصفهانی، 9
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فجود عهال  بر ند، نکت میاثباهایی که تجرد  فح را برهان عقلی: دالیل ف برهان
ایههن دالیههل،  فح انسههان بهها مههرگ بههدن فههانی  ۀچراکههه برپایهه گذارنههد؛صههقه میبههرپخ نیههز 
گوهر مستقلی است(نمی بهه بقهای یهود ادامهه بهدون جسه  نیهز  شود، بلاه  فح  که 
 هنگها  برپهاییتها  فح  برابهر اسهت. ایهن سهخن بها قبهول عهال  بهرپخ پهذیرش .دههدمی

کبهههری یهههرا  ؛یواههههد بهههود بهههرپخدر  ،قیامهههت  کهههری  ف  فایهههات متهههواتر براسهههاوق  ،قهههرنن 
قیامهت بها  ۀفاقعه .شودنمیمقشور عال  قیامت  دراپ مرگ  بعدک  بالفاصله هی 

 ف مقا ن اسهت موجودات پمینی ف نسمانی ۀری در همهای کبها ف دگرگونیانقالب
 1ماند.یود باقی نمی یت کنونیهی  چییی در ف،ع ،که برپا شودهنگامی

لهت برپخ عال  فجود بر مجیدن ناپ قر نیاتیقرنن:  (ال  :دالیل نقلی  ؛دنهدار دال
وِن ا»: نمونه یبرا ی ِإذا جاَء َأَحَدهو و اَلَمَوتو قاَل َرّبِ اَرِجعو ي َأَعَملو صهاِلقا   َحّتَ َلَعّلِ

راِ ِهَ  َبَرَپخ  ِإلی ها َف ِمَن َو َو قاِ لو َکِلَمة  هو ها  َکاّلَ ِإّنَ وَن؛ فیما َتَرَکتو  َبَعثو که نی تا پما َیَوِ  یو
ردگههارا: گویدمیرا فرارسههد، [کههافران] ننههان اپ گ یاههیمههر  در شههاید ،دان، مههرا بههاپگرسرو

گذاشهههت  ف بهههه ننچهههه  اف بهههه فلهههیمهههل صهههالج انجههها  دهههه . ع کهههرد ، کوتهههاهیجههها 
گهر ف گویهدمی قبهان بهه اف کهه است سخنی این. چنین نیست: گویندمی  بهاپگردد ا

پ اسهههت، برپیهههی ننهههان سهههر پشهههت ف. اسهههت گذشهههته همچهههون کهههارش  کهههه یتههها  و
شهههده اسهههت. امههها   ت یهههادصهههراحبهههرپخ بهههه اپ ،ایهههن نیههههدر  .2«دشهههون برانگیختهههه
َنَیا الَ »: ندفرمود نیه تفسیر در  صاد  َوابو َف اَلِعَقابو َبَیَن الّدو َبَرَپخو اَلَقَبرو َف ِفیِه الّثَ
کههه در  َف اَآِیههَرِ ؛ ن ف امؤمنهه دارد ف قههرار نیههرت فدنیهها  میههانبههرپخ همههان قبههر اسههت 
  3.«کافران ف بدکاران در عذاب هستند ف لذت در ننجا نیاوکاران

                                                                                 
 .436ص  :پندگی جاوید یا حیات ایروی(بینی اسالمی  ای بر جهانمقدمه. مطهری، 1
 .855 ه 33 :. مؤمنون2
 .9ح  :82باب احوال البرپخ، ج  ف 281ص  :6، ج سیشین؛ مجلسی، 825ص :8، جیصال. ابن بابویه، 3
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بهههههار (ب  سهههههخنبهههههه اینجههههها  ف بهههههرپخ متهههههواتر اسهههههت ۀ فایهههههات:  فایهههههات د 
هنگهها  مراجعهت اپ جنههگ صههفین در  حضهرت ؛شههودبسههنده مهی امیرمؤمنهان

که پشت د فاپ ا فاح مردگهان چنهین  یطاب بههکوفه بود ایستاد ف  ۀکنار قبرستانی 
َ ِلَمِة َیها َأَههَل الّتو  َیا َأَهَل » فرمود: وِر اَلمو بو َقِفَرِ  َف اَلقو وِحَشِة َف اَلَمَقاّلِ اَلمو َیاِر اَلمو َبهِة الّدِ َر

هَ  َتَبهع   َ  َلَنها َفهَرا  َسهاِبا  َف َنَقهنو َلاو َرَبِة َیا َأَهَل اَلَوَحَدِ  َیها َأَههَل اَلَوَحَشهِة َأَنهتو َیا َأَهَل اَلغو
ِسهَمَت  َمهَوالو َفَقهَد قو

َ
ها اَْل ِاَقهَت َف َأّمَ َقَفاجو َفَقهَد نو

َ
ها اَْل هِاَنَت َف َأّمَ رو َفَقَد سو و ا الّدو اَلِحا  َأّمَ

قد  شهدید ف مها نیهز بهه شهما شما بر ما سی  ؛َبرو َما ِعَنَدَنا َفَما َیَبرو َما ِعَنَدکو َهَذا َی 
هایتان ساکن شهدند، همسهرانتان بهه اپدفاج یانه در دیگران ،ملقا یواهی  شد
که ی یها یبرهااین .اموالتان تقسی  شد ف دیگران درنمدند نزد ماست، نزد است 

کرد ف فرمود:   ارانگاه به ینن «شما چه یبر است؟ گاه باشید» ف  گر به این ،ن هها ا
که بهترین پاد ف توشهه در سهفر به شما یبر می ،گفتن داده شودسخن ۀاجاپ دهند 

 1.«نیرت سرهیزگا ی است
 برزخ قتیر دیرد؟  آختالدنیس و  میس چتی  .37
 ، سیونهد اسهت؛نفهرین  عهال  هسهتی  ۀنقهو اعال  بهرپخ به فجود ۀفلسفافال  مشهیت  د 

کههه هههر پدیههده یهها،  هههای نفههرین  ای اپ پدیههدهذات اقههدو الهههی ایههن اسههت  کههوه، د 
بهاال سهوی لطی  که  ف به ۀمرتب داشته باشد:فجودی  ۀرتبمسه  ف...( حیوان ،انسان

میهان ایهن کهه فسه   ۀمرتبهسوی پستی مایل است؛ ،خی  ف ثقیل که به ۀدارد؛ مرتب
مقسهوب تهب عهالی ف پسهت اب  میهان مررا ،برپخ نا  دارد ف د فاقع مرتبه است فدف 
میهان  ۀدریهت فاسهط ۀتنه ف دریهت بها میهوه فاصهله دارد ۀهستبرای مثال،  شود؛می

صهورت تنهه ف به بعدشود ف  کاشتههسته ف میوه است. نخست باید هسته در پمین 
 .  به بار  میوه( بنشیند، درنهایت، گل بدهد ف اپ پمین برنیدشاخ ف برگ 

                                                                                 
کلمه قصار 942ص:  صبقی صالج( نهج البالبة. شری  ر،ی، 1  ،895. 
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اسههت.   فح ملاههوتی ف جسهه  لطیهه  برپیههی ،دیجسهه  مههامجمههول انسههان 
کالبد است جس  برپیی، جس  همان  .فاسطه ف عامل حف  ارتباا میان  فح ف 

که در عال  یواب انسان را بهه همهه جها مهی بهرد. جههان شفاف ف سبابالی است 
کههه در  ،نیههز  فحههی دارد ف جسههمی ف بههرپخ دنیهها ف نیههرت قههرار  میههانعههالمی اسههت 

کهه تها انسههان  ۀجههان اسهت. ناتهدف میهان گرفتهه ف پهل ارتبهاطی  اصهلی ایهن اسهت 
ران تاامل برپخ را سپری نانهد، و فد بهه عهال  دیگهر بهرای  میسهر نمهی در  ؛شهوددو

کنهههد ؛ بههرپخ بایهههد سهههایته ف سردایتههه شهههود تههها نمهههادگی حضههور در قیامهههت را سیهههدا 
گهههر در رحههه  مهههادر نمهههادگی جسهههمی ف  فحهههی سیهههدا نانهههد، کهههه جنهههین  همچهههون ا

ر اف را  دنیا بیاید به تواندنمی گر به قو رند، اپ رح  ف ا حیات را  ۀادام تواناییبیرون نو
رند. انسان هه  بهرای ندارد بهه  رسهیدن، مگر ایناه ف،عیت رح  را برای  فراه  نو

تاامهل ذاتهی ف  ۀجهن  ابدی باید ف،عیت برپیهی را بگذرانهد تها در سهای یابهشت 
فجهود  ۀفلسهف ،بنهابراین. 1دست نوردجوهری، جس  ف  فح مناسب با ابدیت را به

که  . در دنیها شودمی نیرت رفتن به ۀنماد ،این عال ندمی در عال  برپخ این است 
کارها مراحل مقدماتی  یواههد کهه مهیکسهی گیری ؛ مثال  در ن ر میبرای بعضی اپ 

گذرانههده باشههد. اف نمههی بههرفددانشههگاه  بههه رتوانههد اپ بایههد مراحلههی را  ابتههدایی بههه  ۀدو
که   بایهدیهاد بگیهرد، ابتهدا  کردنیواههد شهناکه مهیکسی یاانشگاه برفد د در عمها 

یههاد شههود. هههی  ،بعههدکنههد ف شههنا  طور دفعههی، تههوان سههیر در بههه ،کهه فارد عمهها ق
کههعال  برپخ  فند متعال،یدا ف، ؛ اپاینقیامت را ندارد اپ جهتهی شهبیه دنیها ف  را ه 
یهههد ه میهههان دنیههها ف نیهههرت اسهههت نیهههرتاپ جهتهههی شهههبیه  گفتههه. نفر عالمهههه  ۀبهههه 

ف جهزا ف نیهرت دار  شهدن بهرا  حسهابدار نماده دنیا دار عمل، برپخ»طباطبایی: 
 2«.حساب ف جزاست

                                                                                 
 .12ص :معادقیوینی،  ؛920ص  :معاد در نگاه عقل ف دین. شریعتی سبیفا ی، 1
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 ، که عال  برپخ  فجودحامت ثانیا  کهه بسیا ی اپ کسهانیبرای برپخ این است 
توانهد عملهی یهود شهخر نمهی ،عهال این  . دراستفرصت جبران  نقر دارند،

کوتاه استانجا  بدهد ف د ها بهرای که پندهییرات ف مبراتی اپ  اما ،ست  اپ دنیا 
 شود.مند میبهره شصالقات یودالباقیات اپ فرستند یا اف می
 ش  یول قبت می  چگکنه ی  ؟  .38

یههادی اتفهها  میدر عههال  بههرپخ کههه در ، حههوادث ق اپ نیههات قههرنن  بعضههیافتههد 
، بدان حهوادث اشهاره  فایاتی اپ بسیا ف  (مؤمنون ۀسور 855ف  33اپجمله نیات  

 شود:شب اّول قبر اشاره می فقایعاپ  شما ینمونه به  برای ؛شده است
 قبر: سؤال. 8

گذارنهههد، دف را در قبهههر می میهههت کهههههنگامی ،  فایهههت امههها  سهههجاد براسهههاو
یعنههی توحیههد، نبههوت ف  اصههول عقایههد  ۀد بههارنینههد ف الهههی بههه سههراغ اف می ۀفرشههت
عمر ف طریا کسب اموال ف مصرف نن  گذراندنچگونگی  اف، ایانسیشو (،امامت

 ۀیههوبی اپ عهههدهاپ مؤمنههان راسههتین باشههد، بههفههرد چنانچههه  کننههد.اپ اف سههؤال می
گههر اپ مؤمنههان نیههد ف مشههمول رحمههت ف عنایههات حهها میبرمی دادنجههواب شههود ف ا

 1شود.عذاب دردناك برپیی می دچارماند ف نباشد، عاجز می
 :مه. حضور ا 2

ف  فاطمههههحضهههرت  ،حضهههرت علهههی ،میهههرد، سیهههامبر یهههدامهههیمهههؤمن  کهههههنگامی
کنهههار اف حا،هههر می مقهههرب ۀهمهههراه بههها مال اههه حسههنین گهههر مهههؤمن  شهههوند؛در  ا

دهنهد ف بهه نفهع اف شههادت می ایهن پهنج تهنتوانست جواب نایر ف منار را بدهد، 
گر نتوانست جواب بدهد   ا شههادت به امر ید  سیامبر ،قبان  بند نمد(ف ا

                                                                                 
، بقهار اْلنهوار؛ مجلسهی، 054ص :أمهالی؛ ابهن بابویهه، 243ص :تق  العقهولشعبه حرانی، . ابن1
 .229ص :6ج
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کهههه ایهههن مهههؤمنمی فگرنهههه بهههه ننچهههه شهههما  ، قبههان  اپ تهههرو بنهههد نمهههده اسههتدهههد 
 شههادتنیهز  حسنینفاطمه ف حضرت  ،حضرت علی .سرسید، معتقد استمی

 1کنند.حضرت رسول را تأیید می
 :. تجس  اعمال9

قبهر شهود،  فاردفقتهی مهؤمن »فرمهود: در قبهر تجسه  اعمهال  ۀد بهار  اما  صهاد 
بهاالی  نیاوکها ی ،گیهردچه  اف قهرار می جانهبراست ف پکات در  جانبدر نماپ 

دف فرشهته  کههگیهرد. فقتیمی جهای یدیگر جانبافاند ف صبر در سر اف سایه می
کنیهد فگرنهه نیند، صبر به نماپ ف  وپه میبرای سرس  می گوید: اپ صاحبتان دفال 

 2.«دفال هست  ۀمن نماد
 . فشار قبر:4
که اپنن فجهود  ناجهز افلیها ف معصهوم، فشار قبر برای همه بهنیدبرمیاحادی   گونه 

، شهههود ف بهههرای بعضهههیمقسهههوب می شهههانکیفهههر اعمال ایبهههرای عهههدهالبتهههه  دارد.
کوتاهی ۀکفههار ۀمنزلههتههر ف بهههمالی  اپ   امهها  صههاد  .هاسههتگناهههان ف جبههران 
که   اکر رسول کفهارفشار قبر برای مهؤمن»نقل فرمود  ههایی اسهت مهتنع ۀ، 

کرده است  3.«که ،ایع 
 . فحشت شب اول قبر:0

یهده نشهود، »هول ف هراو قبر فرمود:  ۀد بار  حضرت علی کهه نمرق برای کسی 
یای نن بر حذر باشیدشدیدتر است اپ یود مرگ بعد اپ مرگ  ؛. اپ قبر ف تنگی ف تا 
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پ می یههد: مههن یانهههمانهها قبههر هههر  و ِکههر   ۀمههن یانهه ،فحشههت  ۀمههن یانهه ،بههربت  ۀگو
گناهاهههاران]، ف ههههای بهشهههتبهههابی اپ بههاغ [بهههرای مؤمنهههان]ف قبهههر  .هسههت   [بهههرای 

گودال که یداهای نت  استگودالی اپ  دشهمنان یهود را اپ  فنهد،. پندگی سختی 
 1.«، عذاب قبر استنن ترسانده

شهود شههب اول قبهر بهرای همهه یاسهان نیسههت ف اپ ناهات یهاد شهده معلهو  می
گنهیالرمؤمنان ب گهر انسهان، مهؤمن ف بهاتقوا باشهد ف اکاران راحهت ف نسهودهف  ند. ا
ر دادن ف شهب اول قبهر ف قیامهت جهان ههراونیهرت برگیهرد،  ای برایتوشه اپ اف دو
که ب»سرسیدند:   اپ اما  حسن شود.می حضرت « ن نادانند؟ه نمرگ چیست 

ٍر َیهِردو َعَلهی َأَعَ ه و »فرمهود:  و هرو ههَؤِمِنین سو کهه بهر میرگ؛ بهاَلمو منههان فارد ؤتهرین شهادمانی 
 2.«شودمی

یهههران بهههرف  کهههیین منهههیل و پ   یهههر  نن  و
 

 راحت جان طلب  اپ سی جانان بهرف  
 کنهانصفت رقهربر هوای لب اف ذره 

 
 یورشید دریشهان بهرف  ۀتا لب چشم 

هرگههاه مههؤمن بمیههرد، هفتههادهزار فرشههته اف را تهها قبههرش »فرمههود:   امهها  صههاد  
شههود، نایههر ف مناههر بههه سههراب  فقتههی در قبههر دایههل مههی پهه ، .کننههدتشههییع مههی

کنههارش ینههدنمههی کیسههت؟ دینههت ف بههه اف مههی نشههینندمی، در  ردگههارت  گوینههد: سرو
کیسهههت؟ جهههواب مهههی ردگهههار  یهههداچیسهههت؟ ف سیغمبهههرت  سیغمبهههر   ،دههههد: سرو

قبههرش را بههه فسههعت شههعال  گههاه[نن ،ف دیههن  اسههال  اسههت. ]پهه   مقمههد
یقههان بههر اف فارد اپ بهشههت طعهها  مههی بههرای  گشههایند فبصههرش مههی رنههد ف  فح ف   نو
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کری  فرمود: می که در قرنن  گر اپ مقربان "ساپند ف نن همان قول یدافند است  اما ا
یقان برای   یعنی در قبرش چنین است. امها در نیهرت اف  ؛"هستباشد  فح ف  

 1«.شودفارد میبهشت همیشه سرنعمت  به
شکند و دفی نمیوه ش  یول قبت بتیی وسسنی  بت لکضیح دنیدمت  و عریب ق ۀبسردر .39
 ؟شکند  چگکنه ی  غرق میدر آب مثًف 

 دراپ مرگ ف انقطال اپ بدن مادی، یود را  بعدبراساو نیات ف  فایات،  فح انسان 
یابد. بدن مثالی، شباهت بسیا ی به بهدن دنیهوی بدن برپیی ف قالب مثالی می

کهه بها ن ها  ف قهوانین عهال  بهرپخ سهاپگار در عی اما ،انسان دارد ن حال بهدنی اسهت 
  2هایی دارد.است ف با بدن مادی دنیوی، تفافت

: مربهوا بهه مسها ل « قبر» ۀمقصود اپ فاژ ،در بیشتر موارد  ِإّنَ »بهرپخ اسهت؛ مهثال 
َیاِا  ِمَن  َ َفَ،ة   اَلَقَبَر  ِة  ِ  َفهَر    َأَف  اَلَجّنَ َفهرِ  ِمهَن  حو یهَران حو یهاا بهر یها  ف،ههق ؛الّنِ ای اپ  

البتههه قبههر برپیههی ف قبههر یههاکی . 3«هههای نتهه  اسههتگههودالاپ  گههودالیبهشههت یهها 
که مجال  کهه  امها ،نن نیسهت تبیینارتباا یاصی با ه  دارند  بایهد توجهه داشهت 

سیونههد اپ نن، بهها عههال  بههرپخ  بعههدعمههده مسهها ل شههب اول قبههر ف  قبههر بهها اسههت، نههه د 
عهال   هنن، به هها ف فرایهیف فشار نن ف ه  شهادی ه  عذاب قبر ،بنابراین 9.یاکی
گههر مههرده ، فاپایههن مثههالی مربههوا اسههت؛قالههب ف بههرپخ  یهها  ،ای را بسههوپانندا بههه د 
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نن را یها حیوانهات  ههای یاصهی نگهه دارنهدف در مقف هه کننهدمومیایی  ،بینداپند
ف ابهرای  ،ماافهات ف فشهار قبهر، سهؤال ماننهد باپ ه  مسا ل شهب اول قبهر ،بخورند

یهها  افف شههب اول قبههر  فجههود دارد کههه بههه د  در نتهه  یهها  افتههادههمههان شههبی اسههت 
فرفگهذار »فرمایهد: مهی علهی ه است. حضهرت شدف یا یوراك حیوانی  سویته
یها ف صهقرا هسهتندنمی کهه در شهر  ف بهرب پمهین ف د  مگهر  ،شود احدی اپ مرد  

 ،دیگهرعبهارتهبه. «کننهده بهه مالقهات ننهان یواهنهد رفهتههای سهؤالنناه فرشهته
در عههال  بههرپخ  و فدشههب اول قبههر همههان مراحههل نخسههتین ارتقههال اپ ایههن عههال  ف 

 1در نن ندارد. یثیر چندانأدر این دنیا ت جس است ف ف،عیت 
که در حال احتضار بود اما  جواد مردن مثل » :فرمود ،به یای اپ شیعیان 

کثیه  باشهد ف بهه حمها  بهروی. فقتهی  که بدنت ییلی  یهودت را تمیهز این است 
من ؤهنگها  مهرگ بهرای مه ،همهان حالهت ؟دههدکردی چه حالتی به تو دست مهی

شههدت ف ،ههع  دارد. اپ  فایههت  مختلهه  افههرادعههذاب قبههر بههرای  .2«دهههدرخ مههی
مخصوصها  در مقهی   بهدایالقی  ،اپ نجاساتناردن سرهیزکه شود استفاده می
 ،ایالقهیا  یهوشبهرع ،اپ موجبات عذاب قبهر اسهت گوییف بیهوده (یانواده
افالد صهالج ف تههالفت قهرنن موجههب  ،صههدقه (،مخصوصهها  بهه پههدر ف مهادر احسهان 

نههی  مههار ف  تجسهه  نن بههانیهها  ؟راحتههی در قبههر اسههت. امهها عههذاب قبههر چگونههه اسههت
در پاسهخ  شهود؟ی فاقهع میاست یها بهه شهال دیگهردرست سگ  ۀعقرب یا حمل
که  گفت   . نیست معلو برای ما این عذاب جیییات باید 

ونید؟ف سر قبت لس قد ممکی وجکد  .41  ری یثبسال 
کهههیههادنو ی می امهها  نیسههت. قبههر یههاکی ف متعههارف  ،«قبههر» ۀفاژمن ههور اپ  شههود 
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َنهذو »فرمود:  یدر  فایت دیگر ف 1«عال  برپخ، قبر است»فرمود:   صاد  اَلَقَبهرو مو
کهه اپ لق هبر ،مقصود اپ قبر اَلِقَیاَمِة؛ َیَوِ   ِإَلی َمَوِتِه  ِحیِن  مهرگ تها  ۀپخ انسان اسهت 

پ رستاییز است  .2« و
 ،3عههذاب قبههر ۀد بههاردیگههر ایههن  فایههت ف  فایههاتی  براسههاو اهلل سههبقانیتنیهه

گفتهه .9«فاقعیههت قبهر همهان بههرپخ اسهت»: معتقهد اسهت اثبههات »شهیخ مفیهد:  ۀبهه 
ایبهههار عامهههه  ؛عقهههلبههها نهههه  شهههودمیسهههر میعهههذاب قبهههر اپ طریههها نیهههات ف ایبهههار 

 5.«تواتر استمعذاب ف فشار قبر  ۀف شیعه د بارسنت(  اهل
عهذاب بههرای ف ف رحمهت  ،سهؤال فرشهتگان در قبهر»: گویهدمیمققها طوسهی 

کهههافران در نن جایگهههاه اپ مسهههّلمات دیهههن اسهههتؤم ههههرک  بهههه سهههؤاالت  .منهههان ف 
مشهمول رحمهت الههی ف ههرک  پاسهخ نادرسهت  ،فرشتگان پاسخ درست بدههد

گفتههههه اسههههت:  نیههههز تفتههههاپانی. 6«د شههههدگرفتههههار عههههذاب یدفانههههد یواههههه ،دهههههدب
اپ ایههن بهه ذکههر چنهد نمونهه  جها. در این«فاالحادیه  فهی هههذا البهاب متهواتر المعنههی»

  :شودبسنده میاحادی  متواتر 
َیهاِا  ِإّنَ اَلَقَبَر َ َفَ،ة  ِمَن »فرمود:   . سیامبر اسال 8 َفهَر   ِمهَن  ِ  هِة َأَف حو َفهِر  اَلَجّنَ حو

یههَران؛ گههودالبی اسههت اپ بههاغقبههر بهها الّنِ گههودالی اسههت اپ  ههههای هههای بهشههت یهها 
هوذو ِبهَز »: بهردایشان اپ عذاب ف فشار ف تنگی قبر به یهدا پنهاه می .7«جهن   ِإّنِهي َأعو
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 1«.اَلَقَبِر َف ِمَن َ،َغَطِة اَلَقَبِر َف ِمَن ِ،یِا اَلَقَبر َعَذاِب  ِمَن 
هههای قبههر بههابی اسههت اپ بههاغ»د: نویسههای بههه فرپنههدش مههیدر نامههه  منههانؤامیرم .2

 ۀبهارد  ،ههابا توجه بهه ایبهار ف مفهاد نن .2«های جهن بهشت یا گودالی است اپ گودال
 عال  برپخ است. در کیفر  ۀمرحلماند ف فشار قبر افلین نمی یعذاب قبر جای تردید

هو َلَیَ  » نقل شده است:چنین  اپ سیامبر  ی. در حدی  دیگر9  َن ِمه َفَقاَل ِإّنَ
َؤِمٍن  ؛  ِإاّلَ َف َلهو  مو ة  کهه فشهار قبهر نداشهته باشهدَ،ّمَ . سیهامبر، 3«ههی  مهؤمنی نیسهت 

 9.یوانده استهای الهی گناه اسراف نعمت ۀکفاراین فشار را 
وس  سنی  ع  ریب قب تچیس  ؟ ف  سر قب ت  .41 ی س غ  رق روق ی ی     ی س جس می؟ و  و ه در در
 عریب قبتشس  چگکنه ی  ؟   شکندمی

که به ما رسیده است ایبار ف  لت میبر این  فایاتی  که عذابدال مربهوا  قبهر کند 
 هههایی اپ بهشههتمنههان در یانهههؤا فاح م»فرمههود:   امهها  صههاد  ؛بههه  فح اسههت

سیوسهته  ف نوشهندهای ننجا مهییورند ف اپ نوشیدنی، اپ بذاهای ننجا میهستند
. مها مققها سهاپ ۀرا د بارهای یود قیامت را برپا کن ف فعده ،گویند: سروردگارامی
ردگههارامههی ف ا فاح مشههرکان در نتهه  معّذبنههدامهها  پهها ماههن ف  ،گوینههد: سرو قیامههت را بر
  5«.ما مققا نساپ ۀهای یود را د بارفعده

گهر  فح در بهدن نباشههد حتهی عهذاب ههای دنیهوی نیهز مربههوا بهه  فح اسهت ف ا
ههههدِرك ف چشههههند ؛ك نیسههههتادراشههههانجه ف نپار قابههههل   فح  ،عههههذاب ۀبنههههابراین، مو

کههافر  .شههودمعههذب مههی یههامتههنع   بهها بههدن برپیههی  فح نیههز در بههرپخ 6اسههت. گههر  ا
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یها شهود ف  ۀبداندیشی طعم یها جسهدش طوفان د  جهان  در بهاپ ، فهرف  فددر دل د 
وا نهارا  »قو  نوح فرمود:  ۀیدافند د بار ؛نت  است َدِیلو هوا َفهأو َبِرقو ا َیطیئهاِتِهَ  أو  .1«ِمّمَ

 افتادنههد.نتهه   بههه بعههد،ف تبهاهها ی دیههرین بههر  شههدند ف قههو  نههوح در اثههر فسههاد 
گیهرد الپ در صد  عذاب ف فشار قبر  ،بنابراین  ،نیست مرده د ون قبر یاکی قرار 

گردد گر اهل ،بلاه هرجا جان اپ بدن  جدا  حتهی  شود؛گرفتار میعذاب باشد، ا
یا که د  ی    2گردد.رد میشده ف فشار بر اف فاتلقی  میتهوا ف... قبر  ف  فایاتی دا 

 دچسرش ن  یم؟  ییی عریب وم ونیم یس ی فً  چه ونیم لس یز ؟آیس عریب قبت بتیی نمه نس  .42
گانه یعذابدهد عذاب قبر، نشان میبررسی  فایات  که مهراد یاص  ف جدا است 

عهها   ، فایههات ایههن عههذابعضههی اپ بدر  .قبههر اسههتشههب اول همههان فشههار  اپ نن
اپ  ، بعهد . رسهول یهداشهودنیهز می ؤمنهانحتی شهامل حهال مشمرده شده ف 

کههه فشههار قبههر نداشههته »فرمههود:  ،یاکسههپا ی سههعد بههن معههاذ هههی  مههؤمنی نیسههت 
گههر ف  3باشههد سههعد بههن معههاذ اپ نن جملههه  یابههد،کسههی اپ فشههار قبههر رهههایی قههرار بههود ا
کسههی اپ فشههار قبههر رهههایی مههی»: سرسههیدند  اپ امهها  صههاد . 9«بههود  «یابههد؟نیهها 

َفِلتو ِمَن َ،هَغَطِة اَلَقَبهر؛ َفَقاَل »فرمود:  وذو ِباهلِل ِمَنَها َما َأَقّلَ َمَن یو اپ نن بهه یهدا پنهاه  َنعو
چنهین اپ  فایهات  .5«یابنهدمهیکه اپ عهذاب قبهر نجهات بر ] چه اندکند کسانیمی
کافربرمی که  دلیهل عهذاب  .کننهدرا تجربهه میمؤمن همه فشار ف عذاب قبهر  ف نید 

 ، فایهات براسهاول نفه  اسهت. یهاپ رذا ننهان شهدنپاك تزکیهه فقبر برای مؤمنهان، 
بهههدرفتا ی بههها  ،چینهههیسهههخن اسهههباب ف عوامهههل عهههذاب ف فشهههار قبهههر عبارتنهههد اپ:

                                                                                 
 .20 :. نوح1
کلینی، 2  .832ص :8،جمن ال یقضره الفقیه؛ ابن بابویه، 248ص :9، جسیشین. 
کوفی اهواپ ، 3  .221ص :6ج، سیشین؛ مجلسی، 11ص سیشین:. 
کلینی، 9  .236ص :3ج، سیشین. 
کلینی، 5  .236ص :3ج، کافی. 
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 ،شهمردن نمههاپسهبز ،بیبههت ،کفهران نعمهت ،نههولناههردن بهه هه کمهز ،یهانواده
 ف.... اعتنایی به ،عی بی

گرفتار فشار قبر بود ۀبارد  سیامبر  که  سهعد  اهمان»فرمود:  سعدبن معاذ 
هونو  َعهَذابو » :فرمود اما  علی . 1«کرداش بدقبانی میبا اهل یانه  ِمهَن  اَلَقَبهِر َیاو

ههههِل َعههههَن َأَهِلههههِه؛  جو ِمیَمههههِة َف اَلَبههههَوِل َف َعههههَزِب الّرَ چینههههی ف عههههذاب قبههههر اپ سههههخنالّنَ
ت ابن عباو  فایه. 2«شودحاصل می همسرشسرهیزناردن اپ بول ف دو ی مرد اپ 
که عذاب قبر سه ثل  است چینهی ف بهرای سهخن ثلثی ،برای بیبت ثلثی :کرده 

فشهار قبهر بهرای »: فرمهود  امها  صهاد  3.احتیاطی در تطهیر بهولبرای بی ثلثی
گر م»: همچنین، فرمود «.است تضییع نعمت ۀکفار ،مؤمن من توانایی برنوردن ؤا

کنههد،منی را داشههته باشههد ف ؤحاجههت مهه یههک  کههه  یدافنههد در د  قبههر مههار ع یمههی را 
 9«.کند تا سیوسته انگشتان اف را بگزدمسل  میبر اف شجال نا  دارد 
اپ عههواملی نیههز کههردن حقههو  مههالی ف بیرمههالی مههرد  ،ههایع، یعنههی حهها النههاو

کههههه موجههههب فشههههار ف عههههذاب قبههههر مههههی چینههههی، بیبههههت، شههههود. سههههخناسههههت 
دن مهال ناهردن حها همسهر، یهوری، عقهو  فالهدین، رعایهتیبهدگو ،ییجوعیب
 5.اپ مصادیا حا الناو است  بایوا ی ف حرا 

کههه د اپ فشههار ف عههذاب قبههر جلههوگیری نههتوانمی بهها توجههه بههه  فایههات، عههواملی 
 عبارتند اپ: ،ندنک

                                                                                 
کوفی اهواپ ، 1  .217ص :6ج، بقار اْلنوار؛ مجلسی، 17ص :پهد. 
 .334ص :1ج، علل الشرا عبابویه،  ابن 2
 .295ص :6ج، سیشینمجلسی،  ؛274ص :الدعوات/ سلو  القیین. رافند ، 3
 .361ف  146رص :2ج ،سیشین؛ کلینی، 331ص، مسا ل علی بن جعفر ف مستدرکاتها. عریضی، 9
کاشهههانی، 240ف  245ف  222 رصههه :6، ج سیشهههینمجلسهههی، . 5  :0، جمقجهههه البیضهههاء؛ فهههیض 

 .902ص
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نماپ در جانب  ،من فارد قبرش شودؤچون م»: فرموداما  صاد   اعمال صالج: .8
افانهد ف صهبر می نیاهی بهر اف سهایه ،گیرددر طرف چ  اف قرار می تراست ف پکا
گوشه  ،که دف فرشته برای سرس  بهر اف دایهل شهوندهنگامی .گیردمی جایای در 

گهر شهما اپ  ؛گوید: مواظهب صهاحب یهود باشهیدمیف نیای  تصبر به نماپ ف پکا ا
 1«.کن میمن اپ اف مواظبت  ،مواظبت اف عاجیید

فحشهت قبهر اف  ،ندکه رکوع  را تما  ککسی»فرمود:   اتما  رکول: اما  باقر .2
 2«.گیردرا نمی
که ب  ف انهدفه مهؤمنی را برطهرف کسی»: فرمودنوعان: اما  صاد  کمز به ه  .9

راف را اپ نیههرت  ۀیدافنههد بهه  ف بصهه ،کنههد  ینهه کههه دلههی کنههد ف درحههالیمی دو
 3«.شوداپ قبرش یارج می ،دارد
کههه حضههاپ پههدران بیرگههوارش نقههل می امهها  صههاد  نمههاپ شههب:  .4 رت کههرد 

سهبب یشهنود  سروردگهار ف  حضهرت رسهول فرمهود: نمهاپ شهب» فرمهود: علی
یشهه نسههای   ۀایمههان، فسههیل ۀدفسههتی فرشههتگان،  فش سیههامبران، نههور معرفههت،  

ها، باع  ناراحتی شیطان، سالح مقابله با دشمنان، عامل استجابت دعها بدن
                                                                                 

کلینهههههی، 1 یهههههه، 293ص :3ج، سیشهههههین.  ترجمهههههه   ثهههههواب اْلعمهههههال ف عقهههههاب اْلعمهههههال؛ ابهههههن بابو
 .295ص :6، جسیشین؛ مجلسی، 617ص (:پادهحسن
کلینی، 2  .713ص سیشین:؛ ابن بابویه، 321ص :3ج، سیشین. 
ولو  َعَن ِمَسَمٍع ». 3 اِدَ  ل یقو هَؤِم  َقاَل َسِمَعتو الّصَ هَ  َعهَن مو هَ  اهللو َمَن َنّفَ َنیا َنّفَ هَرِب الهّدو کو َرَبهة  ِمهَن  کو ٍن 

ههَرِب اَآِیههَرِ  َف َیههَرَج  کو َرَبههة  ِمههَن  کو ههَؤاِد  َقَبههِرِه  ِمههَن  َعَنهههو  ههَو َثِلههجو اَلفو  ؛41ص :المههؤمنکههوفی اهههواپ ،   «َف هو
کافی، ج  :1ج ،ف أیرجهه فهی البقهار 9ح  ،451ص :2ج ،عنهه فهی المسهتدرك ؛255، ص2کلینی، 

بإسهههناده عهههن مسهههمع  9ح ،833ص :2ج ،عهههن الاهههافی 11ح  ،928ص :14ف ج  18ح  ،831ص
 ،813عههن الثههواب ص  29ح  ،22: ص10ف ج  850ح  ،916ص :14جأبههی سههیار، ف فههی البقههار: 

کردین ف عنهما فی الوسا ل  8ح  یاد  فیها. 4ح  ،011 : ص88جبإسناده عن مسمع   مع سق  ف ق
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موت، چهراغ ف ال، شهافع نمهاپگزار نهزد ملهزف قبولی اعمهال، موجهب فرافانهی  وپ 
 1«.فرش قبر، پاسخ نایر ف منار ف مون  ف پا ر در قبر است

کهه رطوبهت در یهاك تا فقتهی»فرمود:  پاشیدن نب بر  وی قبر: اما  صاد   .0
کناره می ،قبر باقی است  2«.گیردعذاب اپ میت 

پیههرف ف نسههاء در هههر جمعههه ف قرا ههت  چههونهای قههرنن تههالفت بعضههی اپ سههوره. 6
 3.مستقب ففاجب  هاینماپ قل  در ۀسور
پ صهدبار»: فرمهود  ذکر ال اله اال اهلل: سیامبر .1 ال ِالههو ِااّل  بگویهد: ههرک  در  و

هههّا  اَلَمِبهههینو  ِلهههَز اَلقو یواههههد بهههود ف در امهههان قبهههر  فحشهههتاپ تنگدسهههتی ف  ،اهللو اَلمو
گش نوردبه اف  وی مینیاقی بی  9.«شودمیده وف درهای بهشت به  وی اف 
کها ی کنیهد کهه شهود میچه چیز مهانع »فرمود:  اپ دفن: اما  صاد   بعدین تلق .1

چههه بایههد گفههت  » :گویههدراوی می «؟میههت شههما اپ دیههدن مناههر ف نایههر در امههان باشههد
 5«.فلی اف باید نزد قبرش بماند ،چون میت دفن شد»حضرت فرمود:  «کنی ؟
 بردسر میهار ف رنج بمیت در فش»: فرمود  ییرات باپماندگان: اما  صاد  .3

 «.دهدیاطر نماپ برادرش فسعت مییدافند قبر اف را به تا ایناه
مقبهههت ف عالقهههه بهههه مهههن ف »فرمهههود:   : سیهههامبر بیهههتمقبهههت اههههل .85

کارسههاپ ف نجههاتاهههل بخهه  اسههت: هنگهها  بیههت  در هفههت جههای بسههیار هولنههاك 
                                                                                 

 .446ص :8، ج(یترجمه ر،ای  إرشاد القلوب. دیلمی، 1
کلینی، 2  .255ص :9، جکافی. 
 ؛850ص :ثهواب اْلعمهال ف عقهاب اْلعمهال؛ ابهن بابویهه، 280ص :8، جتفسهیر عیاشهی. عیاشی، 3

 .931ص :2ج ،سفینه البقارمقدث قمی، 
 .(جلدی 1چاپ   250ص :9، جسفینه البقارقمی،  ؛7ص سیشین:. ابن بابویه، 9
 .819ص :8، جهمن الیقضره الفقیابن بابویه،  5
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کتاب عملهنگا  با ،شدن مردگان در قیامتهنگا  پنده، در قبر ،مرگ  ،پشدن 
 1«.عبور اپ صراا فقت ف هنگا  سنج  افاار ف اعمال ،هنگا  حساب

اَلَ  َعَلّيَ »: فرمود صلوات بر سیغمبر: سیامبر اکر   .88 فا الّصَ َکِثرو هاَلَ   َفِإَن  َأ الّصَ
ور  ِفي َعَلّيَ  ور  َعَلی نو ور  ِفي اَلَقَبِر َف نو َراِا َف نو ِة  الّصِ یاد باَلَجّنَ ر من صلوات بفرستید ؛ ق

 2«.که صلوات بر من نور است در قبر ف نور است بر صراا ف نور است در بهشت
گهرفه اپ پنهان عهذاب قبهر ندارنهد ف »فرمهود:  ایال  پسندیده: سیامبر  .82 سهه 

کهههه بههها فقهههر فانپنههه (8 :شهههوندمقشهههور می در قیامهههت بههها حضهههرت فاطمهههه  ی 
کهه بهانپنه (2 ؛دنتنگدستی شوهر یهود بسهاپ صهبر ف بردبها ی  ،ا بهدایالقی شهوهری 

که مهریانپن (9 ؛دنیود را اپ دست نده  3«.ندیود را به شوهر ببخش ۀی 
یههارت قبههر امهها  حسههین  .89 کههه یاههی اپ پههاداشق کههه : در  فایههت اسههت  هههایی 

که اپ عذاب ف فشارهای قبهر اف را ر قبر اما  حسین می یدافند به پا دهد نن است 
 9د.دهنجات می

 ،منی شههادی رسههاندؤهرکههه بههه مهه»: فرمهود من: امهها  صههاد  ؤکههردن مههشهاد . 84
گویهد:  کنهد ف بهه اف  که هنگا  مهرگ دیهدارش  یدافند اپ نن شادی مخلوقی نفریند 

کرامهت ف ر،هوان یهدا ،ای دفست یهدا همهواره همهراه اف  ،په  .مهژده بهاد تهو را بهه 
گهو گوید ف چهون اپ  ر برییهزد بهه اف باشد تا دایل قبرش شود ف به اف همان سخن را 

کنهار اف باشهد ف هنگها  ههر ترسهی اف را مهژده می گوید ف همهواره در   .دههدهمچنان 
                                                                                 

 .241ص :1، جبقار اْلنوار؛ مجلسی، 965ص :2، جیصال، همو؛ 85ص :أمالی. ابن بابویه، 1
 .69ص :74ج، سیشین؛ مجلسی، 216ص :الدعوات/ سلو  القیین. رافند ، 2
 :26ج، جهامع أحادیه  الشهیعة؛ برفجهرد ، 175ص :1ج، إرشاد القلوب إلی الصهواب. دیلمی، 3
 .554ص :26ج ترجمه جامع أحادی  الشیعة(،  بع فقه شیعهمنا، همو؛ 551ص
 .849ص :کامل الییارات. ابن قولویه قمی،  9



 پرسمان معاد    96

کندمن به اف میؤم گویهد ،گوید: یدایت رحمت  کیسهتی؟  کهه  :تو  مهن نن شهادی  
 1«.به فالنی رساندی

ونیم  .43  ؟بکسنیمآ   وم یزد  یز عریب ش  یول قبت در یمس  بسشیم یس  لسچه 
گهر ترسه  اپ عهذاب ؛باشهد داشهته بی  ف امیده ی  انداپه بمؤمن باید  های الههی ا

یههدشههود ف میاپحههد باشههد اپ رحمههت یدافنههد مههأیوو میبههی  کههه اپ سههر  :گو نب 
گهر امیهدش بهه فضهل ف رحمهت الههی  ،چه یز فجب چه صد فجهب ،گذشت ف ا
دا ای برای اعمهال نیهز سیهف انگیزه شودبافل میاپانداپه باشد، اپ مار الهی بی 
کهر  ف لطه  ف  دهدمیبه هر عمل ناشایستی تن  ،درنتیجه ؛کندنمی ف اپ فضهل ف 

گهر انهداپ»فرمود: باره دراین سیامبر اسال   .پندمید  رحمت یدا  رحمهت  ۀا
کردیهههد ف جهههز اعمهههال انهههدکی انجههها  دانسهههتید هرنیینهههه بهههر نن تایهههه مییهههدا را می

گههر میههزان بضههب ف یشهه  یههدا را مینمی گمههان میدادادیههد ف ا کههه نسههتید  کردیههد 
 ۀهههی  بنههد: »بههر فرمههای  امهها  صههاد   بنهها .2«دیگههر نجههات نخواهیههد یافههت

نور یوف  اپ عذاب الهی( ف  :منی نیست مگر نناه در قلب  دف نور فجود داردؤم
ردگههار( گههر هریههز را بهها دیگههر ف نههور امیههد  بههه رحمههت سرو یههادتر  ،بسههنجد یا اپ نن ق

کهه اپ عهذاب  انهداپهبهه همهان  ،په  انهد.انداپهیهز  یعنی هر دف بهه؛ 3«نخواهد بود
                                                                                 

کلینی، 1  .210ص :9، ج(ترجمه مصطفو   أصول الاافی. 
َاَلههتو  عَلیههها فمهها صرسههولو اهلِل »سههت: چنههین ا. اصههل حههدی  2 ّتَ : َلههو َتَعَلمههوَن َقههَدَر َرحَمههِة اهلِل ال

، فَلو َتَعَلموَن َقهَدَر َبَضهِب اهلِل َلَ َنَنهتو  بهأَن ال َتَنجهوا إاّل َعِمَلتو   میهزان شههر ، مقمهد  ر   «قلیال 
 ،نقهل شههده اسههت 0134متقههی هنهدی رقهه   کنههز العّمهال. ایههن حهدی  اپ (083ص :9، جالقامهة

هوَن »نمهده اسهت:  چنین 640ص :نهج الفصاحةفلی مشابه نن در  ّتَالهتو  اهلِل  َقهدَر َرحَمهِة  َلهو َتعلمو  اَل
گر اپ فسعت رحمت یدا یبر داشتید  .«کردیدبر نن اعتماد می ،َعلیها؛ ا

کافی(، ج تقفة اْلفلیاءکلینی،  . 3  .839ص :9 ترجمه أصول 
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 ۀبهه فضهل ف رحمهت سروردگهار هه  امیهدفار باشهید تها انگیهز ،الهی بیمناك هسهتید
کبیر گناه  یأو  ۀیود را برای انجا  اعمال یوب ف پسندیده اپ دست ندهید ف به 

گرفتار نشوید.   اپ رحمت سروردگار 
 ف در سههی ههه  وال  دیگههری را انسههان عههوال  مختلفههی را پشههت سههر نهههاده ف عهه

 ،عهال  نیهرت. ابتهدای شهودبا مرگ اپ عهال  دنیها بهه عهال  نیهرت منتقهل می ؛دارد
کبههری اسههت پههایی قیامههت  کههه بعههد اپ بر بهشههت یهها دوپخ  ،عههال  بههرپخ ف انتهههای  

یژگیاسههت کهههفشههار قبههر  ،هههای عههال  بههرپخ. یاههی اپ و بههرای همههه یاسههان  اسههت 
که دارند اپ ن ر شدت ف ،ع  ف ننفشار قبر ندارند  ،بعضی نیست؛ این فشار ها 

یرا  ها بستگی دارد. به اعمال ننمیزان فشار قبر  متفافتند؛ ق
کهههه موجهههب فشهههار قبهههر می در سهههؤال قبهههل، ، بیهههان شهههد ف بهههه شهههودعهههواملی 

چنههین  اپ مجمههول  فایههاتاشههاره شههد.  نیههز کههاه  یهها رفههع فشههار قبههر راهاارهههای
گناها نیدبرمی گناههان که فشار قبر تابع  ن است ف میزان ف مدت نن نیز تابع میزان 
کفهار ف مشهرک دلیهل،همینبه ؛است بلاهه  ،ایتصهاص نهدارد ن ف جنایتاهارانابهه 

شوند. فشار قبهر بهرای میگرفتار فشار قبر  شانگناهان ۀمؤمنان ف نیاان نیز به انداپ
گناهان  ،نامؤمن تااران ف جنایاما  ،تا در قیامت پاك باشند شودشمرده میکفاره 

های برپیهی . دلیل اصلی عذاب1در سی  دارندتر کفار در قیامت عذابی سخت
چنهد چیهز در برنامهه  بایهددلبسهتگی ایهن بهرای دو ی اپ دلبستگی بهه دنیها اسهت. 

 عمل شود: هابه نن دقتبهگیرد ف بقرار  پندگی
گناه ف  .8 گناه انسان را به دامن دنیا مهی عمل بهاجتناب اپ  یهرا  ؛داپدانهفاجبات:  ق

انسهان  چههر .انسان ساپگار استفجود عد حیوانی گناه با مشتهیات نفسانی ف بو 
                                                                                 

؛ منههاقل االیههره ،قمهی؛ انسههان اپ مهرگ تهها بههرپخ ،نبهادی: صههالقی حههاجیر.کبهرای مطالعههه بیشهتر . 1
 .عرفج  فح ،شجاعی



 پرسمان معاد    98

گناهههان نزدیههز  بههه مههذاق  فد ف دنیهها در بههاتال  دنیهها فههرف مههی ، بیشههترشههود تربههه 
که در لجهن مهی ؛نیدتر میشیرین کرمی   .بهردلولهد ف اپ ایهن لولیهدن لهذت مهیچون 

گناه یود را  انسان دل چههردرمقابل،  کنهد،اپ ببار  اپ بعهد حیهوانی ف بیشهتر  پهاک 
بعههد انسههانی ف  ،فاجبههات عمههل بههه دیگر،سههویاپ. گیههردت دنیههوی فاصههله مههیالههذ

یرا فاجبات  کند؛تقویت میملاوتی را  گشای   فحانی ف توجه معنهوی  موجبق
گرفههت ف لههذت عبههادات را چشههید شههوندمی گههر دل بهها فاجبههات انهه   لههذت اپ  ،ف ا

گنههاه ف  دو یهههر چههه  شههود.رههها میبههه نن  دنیهها ف دلبسههتگی فاجبههات  عمههل بهههاپ 
 .دارد یبیشتر تأثیر ،تر باشدبیشتر ف دقیا

کهه  .2 دفسهت ف همنشهین  تهأثیرسرهیز اپ دفستان ناباب: بر کسی سوشهیده نیسهت 
: فرمهههود  حضهههرت علهههی .بسهههیار شهههگرف ف عمیههها اسهههتدر پنهههدگی انسهههان 

َوِء ِقَطَعة  ِمَن  َصاِحبو » اِر ا الّسَ تنهها بایهد نه .1«ای اپ نت  استبد پاره نشین؛ هملّنَ
کهههرد، بلاهههه  یدفسهههتانچنهههین اپ  گنهههاه سرهیهههز  کهههه انسهههان را بهههه  بایهههد اپ نزدیاهههانی 
کههرد. می َیَنَبِغههي ِلَمههَن َأَراَد »: بههاره فرمههودعلههی دراینحضههرت کشههانند ههه  دو ی 

َنَیا َیَجَتِنههَب  َصههاَلَح َنَفِسههِه َف ِإَحههَراَپ ِدیِنههِه َأَن  َخاَلَطههَة َأَبَنههاِء الههّدو ؛ سههزافار اسههت بههرای مو
کهههه اپ کهههه مهههیکسهههی کنهههد ف دیهههن یهههود را نگهههه دارد  یواههههد نفههه  یهههود را اصهههالح 
َخاَلَطهَة َأَبَنهاِء »یا فرمود:  2«دنیا بپرهیزدبا اهل ایتالا هَب مو َیَنَبِغي ِلَلَعاِقِل َأَن َیَتَجّنَ
َنَیا جههدایی دل اپ  ،ن اسههباب اصههالح نفهه تههریاپ مههه ترتیب، یاههی . بههدین3«الههّدو

                                                                                 
 :بههرر القاهه  ف د ر الالهه نمههد ، ؛ تمیمههی333ص :عیههون القاهه  ف المههواع سههطی، . لیثههی فا1

 .6،  فایت 905ص :2، جسر االسراءسرور، ؛ سعادت914ص
 :2، ج سیشهههینسهههرور، . سهههعادت314ص :تصهههنی  بهههرر القاههه  ف د ر الالههه نمهههد ، . تمیمهههی2

 .3،  فایت 905ص
 .555ص سیشین:لیثی فاسطی،  .3
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تهرین اسهباب جهدایی دل اپ دنیها ف بیریهدا، جهدایی ف دنیا ف بیریداسهت ف مهه 
دفست ف همهراه انسهان  سرستان،چه رسد به ایناه این دنیا ست،دنیاسرهیز اپ اهل
بهه معصهیت هه  معصهیت باشهد ف دیگهری را اههل ،دفسهت بدتر نناه ایهنباشد ف 

کند.  دعوت 
رکرد .9 ر  پههذیرین فنابههاو بههاالتر اسههت. بسههیا ی  یاپ اعتقههاد ذهنهه قلبههیدنیهها: بههاو

کهه مهرده تهرو نهدارد (حتی جزمهی اعتقاد   .ترسهندبهاپ هه  اپ مهرده مهی امها ،دارنهد 
ر  به نیست جز ایناه این اعتقادچییی این دلیل  امها  ،نشده اسهتقلبی منجر باو

ر بههه ایههن ، ذهنههی بسههال عههالفه بههر اعتقههاد  ؛رده ترسههی نههداردکههه مهه ههه  رسههیدهبههاو
کنههار چنههدین مههرده راحههت بخوابههد.  ، فاپایههن مماههن اسههت حتههی شههب تهها صههبج 

یهه  ف  یبسههیا ی اپ مهها اعتقههاد بههه فنهها  وقی اپ دنیهها یههواهی  » گههویی :میدنیهها دا 
ههّلو َمههَن َعَلَیههها فههان: »ایهه . در قههرنن یوانههده«رفههت کههه  وی پمههین کسههانی ۀ؛ همههکو

َ  َیَنَفههدو َف مهها ِعَنههَد اهلِل »تقههدی : عم همچنههین، .1«شههوندهسههتند فههانی مههی مهها ِعَنههَدکو
امها  .2«اسهت فد ف ننچه سی  یداست بهاقی می؛ ننچه سی  شماست اقبینباٍ  

ر ناهردهقلبا  اعتقادات را این ز اپ یهی چون هنوپ   .ایه بهه دنیها دل بسهته ،ایه باو
کنی  ف برای کسب این ب بودنفانیباید  ،بنابراین ر  ر باید دنیا را باو چنهد چیهز بهه او
 :نی عمل کطوالنی مدت  بهف  دقیقا  

کنید. انسان هر  تواند بایهدمی طورال (  وقی نی  ساعت در یلوت به مرگ فار 
توانههد مههثال  مههی ؛درنمیههزدیههود  بهها جههاناعتبهها ی دنیهها را حقیقههت مههرگ، قبههر ف بههی

بقفدگهذ هبهف بگذراند یود یاطرات تلخ ف شیرین را چون فیل  اپ ذهن   ههاودن نن 
مهأنوو بهود ف اپ ایهن سهرای فهانی  ننانکه با یاطرات کسانی مخصوصا  بیندیشد، 

                                                                                 
 .26 :. رحمان1
 .26 :قل. ن2
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کرده دل را بیشهتر اپ ایهن  ،تهر باشهدتهر ف عمیهابیشتر ف دقیهااین اندیشه هرچه  .اندکوچ 
عههرا کههرد :   گویههد بههه امهها  مقمههدباقرد. ابوعبیههده مههیکنههدنیههای فههانی جههدا مههی

َثِني» َکِثَر ِذَکَر اَلَمَوِت  َفَقاَل  ِبِه  عو َما َأَنَتِف  َحّدِ َبَیَدَ  َأ َاِثهَر ِذَکهَرهو ِإَنَسهان  ِإاّلَ َپِههَد  َیا َأَبا عو هو َلَ  یو َفِإّنَ
َنَیا گههرد . حضههرت فرمههود: ای نن بهههره ب؛ سههخنی بههه مههن بفرمهها تهها بههه سههبِفههي الههّدو منههد 
یهادت  ،ابوعبیهده یههرا حقیقتها   ؛یهاد مهرگ را کهنق رگ را فیفنهی نبخشههید یهاد مه ک ههی  ق

 1 [«.رببت شدف دل  به دنیا بی]مگر ایناه در دنیا پاهد گشت 
کت ک دسههت( ب تهها در اثههر  کنیههدمطالعههه را ایالقههی  هههایبا وقی نههی  سههاعت 

ر به این گونه کتب مداف  این ۀمطالع ف بایهد  دارد یتکه ننچه اهم دست یابیدباو
کیههود هههّ  ف بههّ    فاالیایای ایالقههی، ملاههات معنویههت، سههج ،دنیههرا صههرف نن 
شههههرح احههههوال بیرگههههان ف  ۀمطالعهههه .اسههههتاپ دنیهههها ف تعلقههههات نن  دو ینفسههههانی ف 
کتاب شودمیتوصیه ف  سودمند استفرپانگان ه   کنیدبه این  نیت  :ها مراجعه 
یرای  ف تدوین اکبر ؛ بهاءالدینی( اهللنیت شرح احوالبصیرت   نردبان نسمان، و
یر؛ اسدی  .معاد، شهید دستغیب؛ ای  ف تدوین اکبر اسدیسلوك معنوی، و

که سخت مقتهاج پادفتوشه ۀباورکردن نیاپ به توش .4 کند  ر  گر کسی باو  ۀنیرت: ا
شهود ف رببت  به دنیا ک  می ،دکنمی دستتهیرا  ی، افنیرت است ف دنیایواه

یج،به َنَیا َدارو َم » َکنههد:نن دل میاپ  تههد  َمهها الههّدو ههاوو ِإّنَ َههها الّنَ َجههاٍپ َف اَآِیههَر و َدارو َقههَراٍر َأّیو
فا ِمَن  ذو َ   َفخو کو َ   َمَمهّرِ کو هوا  ِلَمَقهّرِ َ  َف َأَیِرجو َ  ِعَنهَد َمهَن َیَعَله و َأَسهَراَرکو هوا َأَسهَتاَرکو َف اَل َتَهِتاو

  َ ِبهَرتو َ  َفِفیَها اَیتو او َج ِمَنَها َأَبَدانو َ  ِمَن َقَبِل َأَن َتَخرو وَباو لو َنَیا قو َ   ِمَن الّدو ِلَقهتو َف ِلَغَیِرَهها یو
هاوو َمها َتهَرَك  وا  ِإّنَ اَلَمَرَء ِإَذا َهَلَز َقاَل الّنَ مو َ  َفَقهّدِ کو ْو َ  هلِلَِّ نَبها َف َقاَلهِت اَلَماَلِ َاهةو َمها َقهّدَ

وَن َفَر،ا  َعَلَیاو  اّل  َفَیاو کو وا  َخِلفو َ  َقَر،ا  َف اَل تو َن َلاو  سهرایدنیها  ،؛ ای مرد َبَعضا  َیاو
ههها سههرده .برگیریهد [توشههه]گاه بههرای قرارگهاه گههذراپ  اسهت.قههرار  ۀعبهور ف نیههرت یانه

                                                                                 
کاشانی،  ؛255ص :3ج، کافی :کلینی .1  .248ص :1، جالبیضاءمقجةفیض 
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یتههان] گههاه اسههتکههه  [یدافنههداف ]نههزد را  [نبرو اپ  سههی  پههاره نانیههد. ،اپ اسههرار شههما ن
یهارج  [اپ توجهه ف حهب نن]هایتهان را قلهب ،هایتان اپ دنیها یهارج شهودایناه بدن
ایهد. هرگهاه بهرای بیردنیها نفریهده شهده ]امها[شهوید مهی نپموده [فق ]در دنیا  کنید.
گذاشهته؟ درحهالیمهرد  مهی بمیرد،انسان  مال اهه  ،کههگوینهد: چهه چیهیی بهه جها 
ای پ  پهاره است؟ سی  فرستاده [ایف چه عملی ف هدیهی ]چه چیی :گویندمی

 ۀ سودبخشی( برایتان باشد ف همه یشماست سی  فرستید تا قر، اپ نناپ ننچه 
ید که بر ،رر شماست باقی ،ننچه دا  ید تا فر،ی باشد   1«.نگذا 

  ف سر قبت لس وی یدیمه دیرد؟ .44
اپ  بخهه دنیهها، نن  ۀعالقهه ۀگسسههتن رشههتن هها  جدیههد برپیههی ف  هبهه گههرفتنبهها ان 

کهههه اپ ایهههن  بههها  ،شهههود. همچنهههینمهههی رفهههع، گرفهههتنشهههأت می ناحیههههفشهههارهایی 
که  ک  شهود.برطهرف می ناشی اپ نن نیهزها، فشارهای اپ نلودگی بعضی شدنپاک

بهههرپخ هههه  ریهههت  عهههال  بههها یینانشهههنا فحشهههتا،هههطراب ف  ناشهههی اپفشهههارهای 
یرابرمی دنیها بهدن مهادی ف بها   ارتبهاط گیهرد،انه  می فح با ن ا  برپیهی  بندد؛ ق
هها ف سهختی ،. بنهابراینشهودمی بهرپخعهال  مسها ل  احاها  ف توجههم شهود فک  می

یجبهفشههارهای برپیههی  اههه  فح در بههه شههرا ننالبتههه  ؛شههودف مههیکهه  ف برطههر تههد 
گههر  .باشههدبههوده پنههدگی دنیههوی در صههراا مسههتقی    فح در پنههدگی دنیههوی نلههودگی ا

یاد باشد ف به گر عصیان عبارتی،ق مقتضهای مؤمن به ا  های  فح ظاهرها ف طغیانا
یههادن هها  برپیههی ف احاهها  یههاص نن  سههوی حضههرت حهها بههر بهههتمههایل  ف  باشههد ق

ف ایهن عهذاب ف  شهودگرفتهار میعهذاب بهرپخ  بهه ،نباشهدنداشهته فیفنهی هها نلودگی
                                                                                 

یههن یطبههه، بهها ا. 259یطبههه  ،928ف  323ص : صههبقی صههالج( نهههج البالبههةشههری  ر،ههی،  .1
یهر نمهدهشهده در مهتن، در منهابع عباراتی نزدی  به همین عبارات نقهل یهه،  ق  :أمهالیاسهت: ابهن بابو

 .231ص :8، جلأیبار الر،ا  عیون همو،؛ 225 ف 885ص
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عصهیان  ۀسابق با فرد کهدیگر، فقتیبیانبه یابد.میفشار تا نیر ن ا  برپیی ادامه 
 ۀههای افلیهرنهجاپ  رههاییبعهد اپ  ، مسهلما  شهودبهرپخ فارد  بههف مخالفت با امر حها 

کهه، باپ با عذاب(که عمومی است برپخ   گناههانبرپیهی  ۀنتیجه ها ف فشارهایی 
  .1«دوشمیست، مواجه فا

گناهههان اسههت ف میههزان ف مههدت نن نیههز تههابع  ، فایههاتبراسههاو  فشههار قبههر تههابع 
گناهان است کفار ف مشرک دلیل،همینبه ؛میزان  ایتصهاص  ن ف جنایتاهارانابه 

شهوند. مهیگرفتهار فشهار قبهر  شهانگناهان ۀبلاه مؤمنان ف نیاان نیز به انهداپ ،ندارد
گناههان  ،ناار قبر برای مؤمنفش  ،تها در قیامهت پهاك باشهند شهودشهمرده میکفهاره 
کفههار در قیامههت عههذابی سههختامهها   ،در  فایههات در سههی  دارنههد.تههر جنایتاههاران ف 

کهه در سههؤاالت سیشههین اپ  عههذاب قبهر شههمرده شهده اسههت عوامههل ایجهاد بعضهی اپ
 2ها یاد شد.نن
 نس ؟ ف سر قبت چط ر؟آیس ش  یول قبت بتیی عسلمس  دیی نم  .45

انقطههال ف  ن، اهههلا، مگههر بههرای ا بههاب معنهها، مهههذببههرای همههه هسههت قبههرفشههار 
، فارد انهدکهه بها تمها  فجهود مشهتا  نن بوده عهالمیبهه  مرگ باکه  ه با نف مجاهد
کههه مجههذفب نن  ،حجههاب مههاده رفتنکنهها بهها د ف نشههومههی بههه شهههود جمههال حهها 
برف یواهند شد همه ،بیر اپ اینان رسند.می ،نداهبود نول  البته .با فشار برپیی  و

کیفیت  یهرا است؛ها متفافت فشار با توجه به مراتب انساناین ف  کهه انه  یکسه ق
گریههزان بههوده اسههتبینیههرت  هف تعلهها فرافانههی بههه دنیهها داشههته ف بهه ، توجههه ف اپ نن 

بهها  کمتهرکههه درمقابهل، کسهی شههود فمی یسههختی ف فشهار بیشهتر ف فحشهت گرفتهار
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ههای فاالتهر ف بهه عهوال  بهاال ف ا پشبهوده نیهرت بهه یهاد داشهته ف همهواره سیوند دنیا 
را  مادیهههاتنسهههان، دنیههها ف قفد ف ف دارد  یکمتهههر قبهههرداشهههته اسهههت، فشهههار گهههرای  
 شهههود؛میمنهههد هههههای نن بههههرنشهههنا ف اپ نعمهههت بهههرپخ بههها ن ههها  ،دنهههکمهههیفرامهههوش 

گویا با اپ پندان ایگونهبه بهاپ  در ملاهوتف سروبال  برای سرفاپ رهایی یافته دنیا که 
عذاب ف فشهار  ،دلبستگی به دنیا میزانعالمان دین ه  به  ،شده است. بنابراین

کهردقبر  گسسهتن بهه ن ها  جدیهد برپیهی ف  گهرفتنالبتهه بها ان  .را تقمل یواهند 
کههه  بخهه بههه دنیهها ف امههور دنیههوی، نن  عالقههه ۀرشههت عالقههه اپ ایههن ناشههی اپ فشههارها 
اپ  ناشهیهها، فشهارهای ی اپ نلهودگیعضهب رفهتناقبین ف بها شهودمهی ، برطهرفاست
گهردد، فح بها ن ها  برپیهی فقتهی  ،. همچنهینرسهدنیز به پایان می هاناپاکی  نشهنا 
 انه  بگیهرد، تهرو فبهرپخ  عهال  احاا  ف نثار قطع شود ف بابدن مادی  با  ارتباط

 ترتیب،بهدین. بنهددمهیبرریهتاپ فجهودش  نیهز ن ا  جدید با ییا،طراب نانشنا
یجها ف فشارهای برپیی بهسختی  1.«شودک  ف برطرف می تد 

که فشار قبر تابع گناهان اسهت ف میهزان ف مهدت نید چنین برمیاپ مجمول  فایات 
 ن ف جنایتاههارانابههه کفههار ف مشههرک دلیههل،همینبههه ؛نن نیههز تههابع میههزان گناهههان اسههت

گرفتههار فشههار قبههر  شههانگناهان ۀبههه انههداپبلاههه مؤمنههان ف نیاههان نیههز  ،ایتصههاص نههدارد
تهها در قیامههت پههاك  شههودشههمرده میکفههاره گناهههان  ،ناشههوند. فشههار قبههر بههرای مؤمنههمههی
   در سی  دارند.تر جنایتااران ف کفار در قیامت عذابی سختاما  ،باشند
 عریب قبت دیرند؟  نم آیس ش دی .46

ههوا »: فرمایههدمیشهههید  ۀیدافنههد د بههار .سههتهاشهههادت اپ فاالتههرین مقا  ولو َف ال َتقو
َقَتلو في ون؛ ِلَمَن یو رو کهه در راه یهدا نن َسبیِل اهلِل َأَموات  َبَل َأَحیاء  َف لِاهَن ال َتَشهعو هها 
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، ف در 1«دانیهدشهما نمهی امهاانهد انهد، بلاهه ننهان پنهدهید مردهینگو ،شوندکشته می
هذیَن قو »فرمایهد: جهای دیگهر مههی هوا فههيَف ال َتَقَسههَبّنَ اّلَ َسهبیِل اهلِل َأَمواتهها  َبهَل َأَحیههاء   ِتلو
ون؛ َرَپقو ِهَ  یو ّبِ که در راه یدا کشته شدند مردگانند ِعَنَد َ  گمان مبر کسانی را   ،هرگز 
گرامهی اسهال  2«شونداند ف نزد سروردگارشان  وقی داده میبلاه ننان پنده . سیهامبر 

َفّ  َلِقَي  َمن»فرمود:  قَتهَل  حّتی َفَصَبَر  الَعدو فهَتَن  َله  َیغِلهَب  أف یو کهه بها  َقبهِرِه؛ فهي یو کسهی 
گههرددهدشههمن  وبهه پ  کشههته شههود یهها سیههرو کنههد تهها  گرفتههار  ، ف شههود ف پایههدا ی  در قبههر 

دریشه  »: عهذاب قبهر شههید سرسهیدند ف ایشهان فرمهود ۀاپ سیهامبر د بهار .3«نشهود
کافی است گرفتا ی وی  واه بهدن  ی ه شهید .9«بر  شمشیرها بر فراپ سر اف برای 

یا افانده یواه شودهای دشمن تیر نماج گهردد ه  دشمناننت   ۀشود یا طعم به د 
 5د.شومند میبهره های الهینعمتدر بهشت اپ ف  فح  در قبر نرام  دارد 

 یی دیرد؟نس فسیدكر د و بتیی آ آیس خیتیال مس به یمکیال می .47
( مقههل د ف اسههت؛ شههوددنیهها مقههل کشههت ف نیههرت  کههه اپ پمههان مههرگ شههرفل می
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کهه اف را بهه سهعادت ایهروی براین اساو، ایمان ف عمل صالج یود انسهان اسهت 
که نن ه  اپ لواپ  ایمان ف عمهل صهالج فهرد اسهت، در می رساند ف ییرات دیگران 
تها قبهل اپ قیامهت اعمال میت  ۀهمچنین، سرفندنید. بعدی، به یا ی اف می ۀمرتب

 :اپجمله شود،ثبت می در نن همچنان مواردی گشوده است ف
بعههد اپ  انجهها  داده فدر حیههات دنیههوی کههه  یبههد یههااعمههال یههوب  ۀالهه ( نتیجهه
یجمرگ  به گهر  مهثال   ؛شهودیظهاهر مه تهد  ک یکسها تابخانهه ف... مسهجد، مدرسهه، 

سیوسههته اپ ثمههرات  بهههره  ،دیگههران ف اسههت را بنهها نهههاده یسههایته یهها سههنت نیاههوی
بههه دیههوان حسههنات اف افههیفده سیههاسی  یهه پههاداش حاصههل اپ ایههن عمههل ن ،برنههدیمهه
هَؤِمنو  َیَنَتِفعو  ِیَصاٍل  ِستو »فرمود:   اما  صاد  .شودیم َبَعهِد َمَوِتهِه:  ِمهَن  ِبَهها اَلمو

ههو َف َصهَدَقةو  هو َف َبَرو  َیَغِرسو َقَرأو ِمَنهو َف َقِلیب  َیَقِفرو َصَق   یو َفَلد  َصاِلج  َیَسَتَغِفرو َلهو َف مو
َؤَیذو ِبَها َبَعَده؛ َماٍء یو  ة  َحَسَنة  یو ّنَ یِه َف سو که بعد اپ مرگ مؤمن بهه َجِر ش  چیز است 

کنهدفرپند صالج ف شایسته :رسانداف سود می که برای اف دعا ف طلب نمرپش   ؛ای 
که تالفت شود کهرده ؛قرننی  که حفهر  کهه  ؛چاهی  کهه جها ی  کاشهتهدریتهی  ف نبهی 

که سایته ف سنت پسندیده  1«.کنندعمل  وی به نن اپ بعدای 
اسهتغفار یها ف ماننهد دعها  دهنهد یکه دیگران در حها میهت انجها  مه یب( اعمال
 در سرفندۀ اف(، یثواب برا ۀدادن ف هدیمثل صدقه ییدمات اجتماع دادنانجا 
گرانبها برا یاهدیه ،ف در عال  برپخشود میمیت ثبت  اعمال   2افست. یبسیار 

که برایپ ،   ف تا سی  در عال  برپخ  ،دهندانجا  می میت کارهای ییری 
یهدهرسد ف چه بسا صورت هدیه به اف میبهاپ قیامت(  کار، میت نمرق د وشه با این 
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یههادی نقههل شههده . درایههنیابههدتعههالی ف تاامههل   فحهه یهها  بههاره  فایههات ف احادیهه  ق
  :شوداشاره می هااپ نننمونه  چندبه  که است

لو  َل لَف َقهها»فرمههود:   امهها  صههاد  ههِت  َعَلههی َیههَدیو ههاَل و َف  َقَبههِرِه  ِفههي اَلَمّیِ الّصَ
هت ههو َف ِلَلَمّیِ

هِذي َیَفَعلو هو ِلّلَ َاَتهبو َأَجهرو َعاءو َف یو هَدَقةو َف اَلِبهّرو َف الهّدو َو و َف اَلَقّجو َف الّصَ ؛ الّصَ
په ف حج ف صدقه ف نیای ف دعا در قبر میت دایل می ف پهاداش نن  گهرددنماپ ف  و

که نن بهرای  شهود،ثبهت میدهد ها را انجا  میاعمال عالفه بر ایناه برای کسانی 
کهر  .1«شهودمقسهوب میمیت نیز  َل ... »: فرمهود  سیهامبر ا هورِ  َعَلهی ِلَیهَدیو بو  قو
َمههَواِت 

َ
َعههاِء  ِمههَن  اَْل َحَیههاِء  دو

َ
َنههَوارِ  ِمههَن  اَْل

َ
صههورت ؛ دعههای پنههدگان بهههاَلِجَبههاِل  ِمَثههَل  اَْل

 2«.گرددر بر قبرهای مردگان دایل میهای نوکوه
یژگی که میت تا هنگامی یناهای عال  برپخ یای اپ و  ایهن عهال کهه در است 

یههده نمههیبههه ،بههردسههر مههیهبهه گههاهی بهها نن ارتبههاا برقههرار  ،شههودکلههی اپ دنیهها بر بلاههه 
کلینهی در چنهاناسهت؛ له تصهریج شهده ئاین مسه ،در  فایات .کندمی کهه مرحهو  
ر اهلهه»ا عنهوان بابی ب «کافی» نقهل بهاره دراینف  فایهاتی نیهز  نوشهته« ان المیهت یهیو

اعهه  اپ باایمههان ف  ،مردگههان شههود فایههات معلههو  مههی بهها توجههه بههه ایههن .3کههرده اسههت
چنههد فقهت بههه دیههدار هههر نینههد. ایناهه یهود مههی ۀگههاهی بهه دیههدار یههانواد ،ایمههانبهی
 ِإَن »: فرمهود    صهاد دارد. امهابسهتگی به مقا  ف منزلت میهت  ،نیندها مینن

َؤِمَن  رو َأَهَلهو  اَلمو و ِقبو  َفَیَر  َلَییو َسَترو َعَنهو  َما یو رو َأَهَلهو َفَیهَر   َما َیَاَرهو  َف یو و َف ِإّنَ اَلَااِفَر َلَییو
  َ ِقّبو َقاَل َف ِمَنهو َسَترو َعَنهو َما یو َمَعٍة َف ِمَن  َما َیَاَرهو َف یو ّلَ جو کو رو  و رو َعَلی َمَن َییو و َ  َمَن َییو هو

کههه  ،پهه  .نیههداش مههی؛ هرنینههه میههت مههؤمن بههه دیههدار یههانوادهَقههَدِر َعَمِلههِه  هرچههه را 
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کهه یوشهایند نباشهدیوشایند باشهد مهی شهود ف اپ اف سوشهیده مهی ،بینهد ف ننچهه را 
کههه نایوشههایند اسههت  ،پهه  .نیههدیههود مههی ۀکههافر نیههز بههه دیههدن یههانواد هههر ننچههه را 

  1 .«شوده پسندیده ف یوب باشد اپ اف سوشیده میبیند ف هر چمی
که  بهه  شهال سرنهدهمعمهوال   وپههای جمعهه ف بههاموات در  فایات نمده است 

کهاما  .2«نیندیود می ۀدیدار یانواد اپ یهانواده ف نیا امهوات  در پاسخ به این سؤال 
گفهت:  ؟دارنههد یتههوقعیههود باپمانهدگان  مبر کههه سیههاچنههان ؛چنههین اسههت ،ن یبایههد 

َؤِمِنیَن  َأَ َفاَح  ِإَن »فرمود:   اکر  َل  َتَأِتي اَلمو َعٍة ِإَلهی کو مو َنَیا ِبِقهَذاِء  جو هَماِء الهّدو الّسَ
َلهِدي َف  ِکیَن َیها َأَهِلهي َف َیها فو یٍن َبا َ  ِبَصَوٍت َحِی ّلو َفاِحٍد ِمَنهو کو َناِدي  وِتِهَ  یو یو ِرِهَ  َف بو و دو

ي َف أَ  ّمِ
َیلو َف َیا َأِب  َف َیا أو َکاَن ِفي َأَیِدیَنا َف اَلَو ِذي  او و اهللو ِباّلَ وا َعَلَیَنا َیَرَحمو َقِرَباِ ي اَعِطفو

ههوا  َ  ِإَلههی َأَقِرَباِ ههِه اَعِطفو ههّلو َفاِحههٍد ِمههَنهو کو َنههاِدي  اَلِقَسههابو َعَلَیَنهها َف اَلَمَنَفَعههةو ِلَغَیِرَنهها َف یو
ةَعَلَیَنا ِبِدَرَهٍ  َأَف ِبَرِبیٍ  َأَف  وکو و اهللو ِمَن ِلَباِو اَلَجّنَ ؛ ا فاح مؤمنهان ههر ِبِاَسَوٍ  َیَاسو

هریز بها نفای  .ایستندها می وی یانههنیند ف  وبشب جمعه به نسمان دنیا می
ای فرپنهدان ، پهدر ، مهادر ،  ،ای کسان من :گویدمی ،گریدکه میدرحالی ،حیین

کنیهد ،نزدیاان  گهرده نهانی یها  یبها درهمه ه بیهامرپدیهدا شهما را  ه بهه مها عطوفهت  یها 
که یدا به شما اپ لباو کنید  در  .3«های بهشتی بپوشهاندلباسی در حا ما رح  

که مردگان را فرامهوش نان یادی به سفارش شده  کهر  ؛دیه فایات ق   سیهامبر ا
َ  »: فرمههههود کو ههههوِرِهَ  َف َمَوَتهههها بو َ  ِفههههي قو کو ههههوَن  اَل َتَنَسههههَوا َمَوَتهههها َ  ِإَحَسهههها َیَرجو َ   َناو کو َف َمَوَتهههها

هَدَقَة َف  کو و الّصَ فا ِإَلهی َمَوَتها وَن َأَههدو َ  اَل َیَقِد و وَن ِفي َأَعَماِلاو و اَلِبّرَ َف هو وَن َیَرَببو وسو َمَقبو
َعاَء  ها به احسهان شهما امیهد نن ؛؛ مردگان یود را در قبرهایشان فراموش نانیدالّدو
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دارنههد ف یههود بههر رببههت نیههز شههما کارهههای  بههه ؛دارنههد ف مردگههان شههما مقبوسههند
کنیدقادر نیستندنن  دادنانجا   1«.. برای مردگان یود صدقه ف دعا هدیه 

گاهی بیشت کتاببرای ن کنیدر،  یر را مطالعه   : های ق
، حیهههههات پههههه  اپ مهههههرگ؛ 2ج ،عبهههههداهلل جهههههوادی نملهههههی ،تفسهههههیر مو،هههههوعی

حقیقهههت  فح، احمهههد ؛ عبدالقسهههین دسهههتغیب ،بهههرپخ؛ مقمهههد اسهههدیعلهههی
یدافند ف معهاد، ؛ 2 – 8معادشناسی، مقمدحسین حسینی تهرانی، ج ؛ دیانپمر

معهههاد در المیهههزان، ؛ 0سیههها  قهههرنن، ناصهههر ماهههار  شهههیراقی، ج ؛ جعفهههر سهههبقانی
، منههاقل اآیهههره(؛ یههزدیمقمههدتقی مصههباح ۀترجمهه ی یمقمدحسههین طباطبهها

 .شیخ عباو قمی
 ونند؟ ر آنجس زندگی میآیس در برزخ نم ب    و ج نم وجکد دیرد؟ آیس یمکیال د .48

ف بها گهردد اپ مرگ به عهال  بهرپخ منتقهل مهی بعدبنابر نیات ف  فایات متعدد، انسان 
ایهن  نیهز بههاپ نیهات  شهما ی فد. جههن  برپیهی مهی یابه بهشت  توجه به اعمال 

گفت»: دارنداشاره مطلب  ون؛ به اف  َة َقاَل یههَلیَت َقَوِمی یَعَلمو ِل اَلَجّنَ ه شد: ِقیَل اَدیو
کاش قهو  مهن مهی ،فارد بهشت شو ایهن بهشهت ف بهشهتی . 2«دانسهتندگفت: ای 

 اسهت. یموقت ف یبهشت برپی ،3شوندنن فارد می بهکه شهیدان بعد اپ شهادت 
یهههدانفهمیهههده مهههی چنهههیناپ نیهههات ف  فایهههات  کهههه بهشهههت جاو در قیامهههت  ،شهههود 

ّتَ »دیگهری نمهده:  ۀدر نیهنصیب مؤمنان یواههد شهد.  ِقهیَن ِفهی َمَقها  َأِمهین ا ِإّنَ اَلمو
یهون... ههت َف عو   ِفی َجّنَ

و
وَن ِفیَهها اَلَمهَوَت ِإاّلَ اَلَمَوَتهَة اْل فقو فَلهی...؛ سرهیزکهاران در اَل یهذو

کهه  ها...ها ف چشمههستند. در میان باغ یجایگاه امن هرگهز جهز همهان مهرگ اول 
 9.«نخواهند چشید ،انددر دنیا چشیده
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َیاِا  ِمَن  َ َفَ،ة   اَلَقَبَر  ِإّنَ : »فرمود  اما  علی هِة  ِ  َفهَر    َأَف  اَلَجّنَ َفهرِ  ِمهَن  حو یهَران حو ؛ الّنِ
 . با فجود این،1«های دوپخ استای اپ حفرههای بهشت یا حفرهقبر، بابی اپ باغ
بهههاره ننچهههه دراین ف  فشهههن نیسهههتچنهههدان پنهههدگی برپییهههان بهههرای مههها چگهههونگی 

کههه در دانی  فصهه مههی اپ ظههاهر  مههثال   نمههده اسههت؛ف  فایههات  نیههاتهایی اسههت 
ههههها در عههههال  بههههرپخ، یویشههههان ف انسههههان کههههه تههههوان فهمیههههدنیههههات مههههی بعضههههی اپ

یدافنههد متعههال . نههدنکههها مالقههات مههیشناسههند ف بهها ننبیریویشههان یههود را مههی
کشهته شهده انهد، مهرده »فرماید: شهیدان می ۀد بار کهه در راه یهدا  هرگهز کسهانی را 

شههوند. بههه ننچههه یههدا اپ نههزد سروردگارشههان  وقی داده مههی فنههد اههها پنههدهمپنههدار، نن
کهه اپ سهی ایشهانند ف هنهوپ  ،فضل یود به ننان داده است شادمانند ف برای کسانی 

کهه نهه بیمهی برایشهان اسهت ف نهه انهدفهگین اند، شادی مهیبه ننان نپیوسته کننهد 
تبهههاه شهههوند. بهههر نعمهههت ف فضهههل یهههدا ف ایناهههه یدافنهههد پهههاداش مؤمنهههان را مهههی
 (طهور یهاصبه شهدا  یاین نیات بر پندگی برپی. 2«کنندگرداند، شادی مینمی

لت دارد. با اثبات این مو،ول درمی (طور عا به ف دیگران  کهه برپییهان دال یابی  
کهه در  .کننهدمهی دیهدارشناسهند ف بها هه  دیگر را مهییاهنیز  یوشهبختی ف بشهارتی 

یت ف مالقههات مجاهههدان بهها یاههدیگر ف شههنا بیههانگراشههاره شههده، بههه نن ایههن نیههات 
 یوی  است. ۀیانوادمؤمنان با 

گر »: فرمود به اصبک بن نباته ،مؤمنان در عال  برپخ ۀد بار ، اما  علی ... ا
کههه در اینجهها چشهه  شههما برداشههته شههود، ا فاح مؤمنههان را مههی سههی سههرده اپ  بینیههد 
گوینهد. اینجها خن میسبا ه  کنند ف حلقه نشسته ف یادیگر را مالقات میحلقه

کهههافران اسهههت : فرمهههود امههها  صهههاد   3.«جایگهههاه مؤمنهههان ف برههههوت جایگهههاه 
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کسههی مههیهنگههامی»  ۀشههوند ف اپ اف د بههارمنههان نههزد اف جمههع مههیؤمیههرد، ا فاح مکههه 
کهه  ؛سرسنداند میکه هنوپ پندهاند ف کسانیکه مردهکسانی گهر معلهو  شهود  کسهی ا

کههرده  اف :گوینههدمههی ،ههها نیامههدهمههرده اسههت ف سههی  نن ]در جهههن  برپیههی[ سههقوا 
کههه افههراد یههوب ف بههد در بهشههت ف جهههن  اپ ایههن  فایههت معلههو  مههی. 1«اسههت شههود 

 کنند.مالقات میبا ه  دیگر یبر دارند ف یابرپیی اپ حال 
 میتند  در برزخ بس مس نستند؟و ت میدر وه آیس وسسنی .49

یچهه کههال  ۀعههوالمی ماننههد بههرپخ تنههها اپ د  ماننههد انبیهها ف  ،مرتبطههان بهها فحههی نقههل ف 
الت برههانی ف تجربهی اسهت برای ما قابهل شهنایت ،امامان . عقهل ف اسهتدال

یژگهی نبایهد توقهع   ف،اپایهنندارنهد؛  یکهارایی چنهدان عهوال ،ههای ایهن برای ادراك و
که هم جیییات عال  بهرپخ ف حیهات نن بهرای مها  فشهن باشهد. امها  ۀداشته باشی  

گفبه گرفهندت انسانطورکلی باید  کهافر.ؤم :ها دف   در ،منهان بعهد اپ مهرگؤم من ف 
پ رسههتاییز  ف در بههرپخ بهها نسههای  ، فلههی اندنشسههتهرحمههت ف نعمههت بههه انت ههار  و

، در عههال  (ایمههان ندارنههد  یههات بههه یههدا یهها سیههامبر که کسههانییعنههی  ن اکههافر
گرفتار رنهج ف عذابنهد  فنهد، پخ میعهال  بهر بهه مردگهان ۀهمهگرچهه  ،بنهابراین .برپخ 

طورکهه در همهان شهوند؛فارد می دوپخ برپیی گرفهی بهبهشت برپیی ف  گرفهی به
 2ند. فجهن  میبه ای ای به بهشت ف عدهعده ،قیامت

که مها معلو  میطبا این نموپه کافر ؤشود   ؛هسهتندجهدا برپخ اپ ه  در من ف 
پ قیامهتتها برپهایی   در رنج ف عذاب  ،در رحمت ف نعمت ف دیگری ،یای بهه  (و
انسهان په  اپ » د:سهینومی هبهاردرایهن ،عالمه طباطبایی ،برد. حای  مفسرسر می

کهه در دنیها انجها  داده،  که داشته ف اعمال نیز ف بدی  مرگ اپ جهت اعتقاداتی 
                                                                                 

کلینی، 1  .244ص :9، جکافی. 
کال  اسالمیمهر، . سعیدی2  .246ص :2، جنموپش 
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سرسی یصوصی می گرفتهه طبا نتیجه ،اجمالی ۀشود. پ  اپ مقاسبباق کهه  ای 
گوارا یا تل گردیده، با همان پندگی شد، به یز پندگی شیرین ف  گوار مقاو   خ ف نا
پ رستاییز عمومی به برد. حهال انسهان در پنهدگی برپیهی بسهیار سر میدر انت ار  و

کههه اپ اف سههر پده، بههه یههز  کههه بههرای رسههیدگی اعمههالی  کسههی  شههبیه اسههت بههه حههال 
گرفتهه، بهه تن هی  ف  سرسهی قهرار  ساپمان قضایی احضار شود ف مهورد بهاپجویی ف باق

 فح  سهربرد.گاه در انت ار مقاکمه در باپداشهت بههاش بپرداپند، ننفندهتامیل سر
گههر اپ نیاههان  .بردسههرمیکههرد، بهههکههه در دنیهها پنههدگی میصههورتیانسههان در بههرپخ، بههه ا

 ،شهوداست، اپ سعادت ف نعمت ف جوار پاکان ف مقربان درگهاه یهدا بریهوردار می
گر اپ بدان است، در نقمت ف عذاب ف همنشین گمراه اما ا ی شیاطین ف سیشوایان 

 1.«گرددمی گرفتار
 نی؟روح یدیمه دیرد؟ در ییی   رال لس چه متقغه و زمس ی یت لکسمغ  یز مت  بعدآیس  .05
له در ،ههمن چنههد ناتههه ئبایههد جوانههب مختلهه  مسهه ،پاسههخ بههه ایههن سههؤال یبههرا
   :شود یبررس

کمال در نیرت نیمدستاپ نیات ف  فایات چنین به که راه  دارد.  ادامههیز نید 
رسهاندن بهه فعلیهت یبه معنه - یتاامل ایتیا  ،پ  اپ مرگ ، فح با فجود ایناه

کردیاین ادله را مندارد،  –ها قابلیت  :توان به چهار دسته تقسی  
یهه  (در قبهر که بهر رسهیدن ثهواب بهه میهت  یاول:  فایات ۀدست. 1 لهت دارد: معاو دال

کهههرد:  بهههن عمهههار اپ بعهههد اپ مهههرگ بهههه انسهههان  یچیزههههایچهههه »امههها  صهههاد  سهههؤال 
کههرده ]یهها مسهه یاسههنت حسههنه»امهها  فرمههود:  «رسههد؟یمه کههه اف  یالهئکههه اف ایجههاد 

کنهد، اف نیهز  یکسهگهاه هر ،ف بعهد اپ مهرگ افه نموپش داده است[   چهونبهه نن عمهل 
                                                                                 

 .893ص :شیعه در اسال . طباطبایی، 1



 پرسمان معاد    001

کننهده اپ پاداش عمهل یناه چیینیب گرفت،کننده به سنت پاداش یواهد عمل
ی ۀف صدق ه ک  شود ف فرپند  [فق  ییعن]که بعد اپ مرگ اف نیز جریان دارد  یاهجا 
ک صههدقه  ،دههدیکنهد، حهج انجها  مهیپهدر ف مهادر مرحهوم  دعها مه یکهه بهرا یپها
په یواند مینماپ  ،کندیبنده نپاد م ،دهدیم  ،په »: سرسهید ی. راو«گیهردمیف  و

کهن  ف  کههن ننبههرای مهن پههدر ف مهادر  را نیههز در حهج شههریز  فرمههود:  «؟هها نیههز قصهد 
 ،رسهدیمه یمیت در قبهر چیزههای هب»فرمود:  اما  صاد   همچنین، 1«.ین »

په ف حههج ف صههدقه ف نیاهه همچههون  یف دعهها. اجههر ایههن اعمههال ههه  بههرا ینمههاپ ف  و
کهه اپ جانهب میهت  یهر مسهلمان»ف فرمود:  2«میت یدهنده است ف ه  براانجا 

کنهد ف میهت نیهز اپ نن نفهع مهییدا اجر اف را دفچنهدان  ،انجا  دهد یعمل صالق
کهنشاار میاپ این  فایات . 3«بردیم رسهد یمثواب اپ مرگ نیز به میت بعد  شود 

تخفیه  مسلما   .9شده است اشارهه   تخفی  عذاببه اپ  فایات  بعضیف در 
 .دینیشمارمکمال به یت نوعیم یبرا ،ثواب یعذاب ف اعطا

لههت داردههها در قیامههت انسههان اپ بعضههی ۀکههه بههر تزکیهه یاتیهه: ندف  ۀدسهت. 2 ِإّنَ : »دال
هَ  ِفهي اَآِیهَرِ  َف ال  فلِئهَز ال َیهالَ  َلهو وَن ِبَعَهِد اهلِل َف َأَیماِنِهَ  َثَمنا  َقلهیال  أو ذیَن َیَشَترو اّلَ

َ  َعذاب   یِهَ  َف َلهو َزّکِ رو ِإَلَیِهَ  َیَوَ  اَلِقیاَمِة َف ال یو هو و اهللو َف ال َیَن و مو َاّلِ کسهانَألی    یو کهه ی؛ 
ننهان را در  ،فرفشهندیمه ییینهاچ ییود را بهه بهها یمان یدا ف سوگندهایعهد ف س

پ قین یانیرت بهره ن ر رحمت ]د ف به یگویامت با ننان سخن نمیست ف یدا  و
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 .1«دردنههاك یواهنههد داشههت یگردانههد ف عههذابینگههرد ف پاکشههان نمهیشههان نمههیا [بهه
که یل بر ایدل« گرداندیف پاکشان نم» ۀجمل هها در نیهرت اپ انسان گرفهین است 

هها نلهودگیهها را اپ یدافنهد در نیهرت نن یعنی ؛شوندیکردن مه ف پاكیمشمول تزک
 . هاسههتن دسههته اپ انسههانیهها یکمههال بههرا یشههدن نههوعن پههاكید. همههکنههیپههاك م

نفه   ۀیدر تزک ییود با عبادت ف بندگ یویات دنیکه در حکسی ،گریدعبارتهب
کوشیو  ۀیهن تزکیهکنهد. ایه میز اف را تزکیده است، یدافند متعال پ  اپ مرگ نید 

کههه اف در دن یاهیهههمههان تزک ۀپههاداش ف ادامهه ایههروی، ا انجهها  داده اسههت. یههاسههت 
پ قانسان ۀیتزک»ر یتعب  2.ز نمده استین یگریات دیدر ن «امتیها در  و
لهت دارد ،بهه بهشهتاپ و فد  بعهد ،ت مؤمنانیکه بر هدا یاتیسو : ن ۀدست. 3 : دال
ذ» ا اّلَ َ  فيیَفَأّمَ هو َدِیلو وا ِبِه َفَسیو وا ِباهلِل َف اَعَتَصمو َرَحَمٍة ِمَنهو َف َفَضٍل َف َیَههدیِهَ   َن نَمنو

َسههَتقیما   یدنههد ف بههه اف تمسههز جسههتند، ِإَلَیههِه ِصههراطا  مو گرو کههه بههه یههدا  ؛ ف امهها ننههان 
 یسههوشههان را بهههی  درنورد ف اییههو یههدا ننههان را در جههوار رحمههت ف فضههل یقفدبههه

کنهدیراسهت ههدا ییود، بهه راهه مؤمنهان په  اپ و فد بهه  ،هیهن نیها. براسهاو 3«ت 
راه حتمها  حرکهت در راه را بهه ت یهدا .شوندیت میهدا یمیبهشت، به راه مستق

کمال است. در نیرس یمعنف حرکت در راه به در سی دارد بر ز ین یگریات دیدن به 
ک یانت بهشتیهدا  9.د شده استیتأ

لت دارد:  ،امتیدر ق ،که بر بفران یاتیچهار : ن ۀدست. 9  ذي َیَلَقنهي»دال هَو  اّلَ َفهو
نههي َطِعمو ههَو یو ههذي هو ههذي  َیَهههدیِن ا َف اّلَ ههَو َیَشههفیِن ا َف اّلَ َف َیَسههقیِن ا َف ِإذا َمِرَ،ههتو َفهو

ني میتو ذي َأَطَمهعو َأَن َیَغِفهَر له یو َقییِن ا َف اّلَ ّ َ یو یِن  َیطیَئتهي يثو ابهراهی  در ]؛ َیهَوَ  الهّدِ
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 پرسمان معاد    001

گفت: کهه بهه مهن کنهد ف ننیکه مرا نفرید ف همو ههدایت  مهنن [مقا  معرفي یدافند 
بخشههد ف یمههار شهو ، مهرا درمههان مهیگردانههد ف چهون بیراب  مهیدهههد ف سهییهوراك مه

پ پههاداش مههریههکههه امنههد ف ننکیا  مپنههده ،رانههد ف سههپ یمیکههه مههرا مههنن ا دفار   و
گناه  را بر من ببخشا ناهه ین هر اپ اصهرفبها . 1«دیمشمول مغفرت یود سایته ف 

در  ت سههت، بفههران اف حتمهها  بههاالبردن درجههای  چیحضههرت ابههراه ۀئههیمههراد اپ یط
 2.نیرت است

بودنتاامهل انسهان  بودن راهدلیهل بسهته اسهاو،براین  راه   بعهد اپ مهرگ( ف بههاق
ا اپ نهههول تاامهههل یهههل انسهههان در دنکهههه تاامههه ایهههن اسهههتکمهههال مؤمنهههان در نیهههرت 

ن نول تاامل با اطاعهت اپ یا .است بالفعلف حرکت اپ صفات بالقوه به  یا یایت
 ننشهود ف راه یا حاصهل مهین دنین در همیعقل ف د یهاییف راهنما یاحاا  اله

 ،شههودیمه مققههاانسهان  یاپ مهرگ بههرا بعههدکهه  ی. تاههاملاسهتاپ مهرگ بسههته  بعهد
 :ر استیق موارد مقصول

که1 انجها   در پمان حیات ،اف  یا یافعال ایتبر اثر  انسان،اپ مرگ بعد  . اعمالی 
کههرده یمههثال  فصهه شههود؛می کسههیههت  کههرده یههرا اج یا   یهها جهها نوردهاف حههج بهه یبههرا تههار 
کههرده  یملاهه را در  یاا سههنت ف عههادت حسههنهیهه (صههالقاتالات یههباق را فقهه  

را  یا فرپنهدان صهالقیهکننهد ف مهیه ف مرد  پ  اپ اف به نن عمهل نهاد بنیانجامعه 
کرده ف در رفتار نیترب ت در یها، من مثالیا ۀمننان مؤثر بوده است. در ه یاویت 

کا یپمان ح کهه ثمهر یات یود   .رسهدیز بهه اف مهیهاپ مهرگ نبعهد نن  ۀرا انجها  داده 
ا یهههدر دن انسهههان یا یهههبهههه افعههال ایت دههههد،رخ میگرچهههه در نیههرت  ،ن تاامهههلیهها

  .استمنسوب 

                                                                                 
 .12-11 :. شعراء1
 .889 – 858ص :قیا  قیامتر.ك: شجاعی،  هاین سه دسته نید بارۀ تو،یج بیشتر برای . 2



خ  001     سؤاالت برز

کنههد  امههوات یبههرا کسههیهرگههاه . 2  مههثال   ه بفرسههتد هههانن یبههرا یریهها ییههیههود دعهها 
ماننههد نمههاپ ف حههج انجهها  دهههد ف اپ یههدا  یتاا عبههادیههبدهههد  ننههان یبههرا یاصههدقه

گههر یدافنههد یواسههت ه برسههاند امههوات بخواهههد ثههواب نن را بههه  کنههد،  اف ۀا را اجابههت 
 مهورد یههاماننهد مثهال - ی  نقشهیهه هرچنهد ؛رسدیم ننانبه  این ییراتثواب 
 .ها نداشته باشددر انجا  نن -اول 
گناههان باشهد  برایچه  ،شفاعت ؛بردمیت را باال یشفاعت مقا  م. 3 بخشه  
مماهن اسهت فهرد شهود. یشهونده مهتاامل شفاعت موجبمقا ،  فیفنی برایچه 
کهرده یکه در ح یتیقابلدلیل به گفته مهوردماننهد ننچهه در  -ات یود کسهب  ه اول 
 دسهت نمهده باشهددیگهران بهرای اف به یت با دعایقابل اینا یشفاعت شود  –شد 
گفته شد موردمانند ننچه در  -  .دف  
گفتهه  بعدت ننان یا هدایمؤمنان در نیرت  ۀیتزک ۀننچه د بار. 9 اپ و فد به بهشت 

توانههد یمهه گیههرد،نشههأت مین یشههیس ۀگانههسههه مههوارداپ  یاههیناههه اپ یبههر ا افههیونشههد، 
حیهات در  یت الههیاپ ههدا  یا یهایت یرویها ف سیهاف در دن یا یهایت ۀیهتزک یتجل

 ،ایهههن دنیهههنفههه  در ا ۀیهههت ف تزکیهههانسهههان بههها عبود دیگر،عبارتبهههه ؛باشهههد دنیهههوی
پ  اما ،کندیدا میرا س یکماالترسیدن به ت یقابل کمهاالتبرو  یجههان مهاد در این 

پ نناپ بهههر -یطاهههها  فگناههههان  چهههون - یا مهههوانعیهههاماهههان نهههدارد   جلهههوگیری ههههاو
کمهاالتیم رفعد. یدافند متعال در نیرت نن موانع را کنیم پ  ،کند ف  اماهان بهرو
 یا یهانسان تاامهل ایت یبرا ،ن امور، پ  اپ مرگیز اپ ای یکنند. در هیدا میس

نهول  یفله ،رسهدیان نمهیهمهرگ بهه پا باانسان  یر تااملیس یعنی، شود؛نمیحاصل 
کمال  . مرگ متفافت است اپ ف بعد قبل ،حصول 

یی ب تیی س ریك نجسلی یز ج نم وجکد دیرد یس عدكیس ج نمیس  نم  یت لکسمغی دیرند؟ آیآ .05
 مسنند؟ نمی ه در ج نم می
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اقهت و فد بهه بهشهت را ید ف لنشهویان با تقمهل عهذاب پهاك مهیاپ جهنم یا یبس
َ  ِإاّلَ فارِ » کنند. یدافند متعال فرمود:یدا میس کاَن َعلیَف ِإَن ِمَناو ها  ّبِهَز َحَتمها   دو  َ

ا اِلمیَن فیها ِجِثّی  َقَوا َف َنَذرو الّ َ ذیَن اّتَ ي اّلَ َنّجِ ّ َ نو ا ا ثو شما فارد جههن   ۀ؛ ف همَمَقِضّی 
کهه تقهوا نن ،سپ  .یاست قطع یف فرمان یاست حتم ین امریا ،دیشویم هها را 
کردند اپ نن رهایس در  ،انهدکه به پانهو درنمهدهی  ف ظالمان را درحالیبخشیم ییشه 

 1 «. یکنینن رها م
کهر   بههاالیره اپ  ،مهان باشهدیا یاکهه در قلهب  ذرهیکسه»فرمهود:  رسهول ا

کمههال را طهه ،ز بهها عههذابیههان نیههجهنم ،پهه  .2«دوشههمههینتهه  جهههن  یههارج   یراه 
کهافرانیهن. امها ننهان رحمهت اسهت یکنند ف عذاب جهن  برایم کهه جهافدان در  یا 

کمال ،تندعذاب جهن  هس اپ کهه گناهانشهان نن بخه  اپ  ،شزیدارند؟ ب یراه 
 یهودن یهشهود ف ایعذاب پهاك مه تقملبا  ،جهل ف بدون لجاجت ف عناد بوده سر

 ،انهههدابهههدی افتهههادهجههههن   بهههه ،سهههبب ننکهههه بهههه یگنهههاه یفلههه هاسهههت،ننکمهههال 
کهر  یهس.  اسهت یعنهاد ف شهرك عمهد ،سهت ف ننین یشهدنپاك فرمهود:  امبر ا
گهر دنیها جهافدان ا. یههها در دنت ننیهل نیهدلبهه ،نت  جافدان در نتشندهلهمانا ا» ا

کنند... ف بهیننان مبود،  ت است یناین ل یدلیواستند همواره با یدا مخالفت 
َشَرَك ِبهِه َف َیَغِفهرو مها : »در قرنن نمده است .3«که جافدان در نتشند ِإّنَ اهلَل ال َیَغِفرو َأَن یو

وَن ذِلَز ِلَم   یتهر اپ نن را بهرانییبخشهد ف پهایشهرك را نمه [هرگهز]؛ یدافنهد َن َیشهاءو دو
کهههافران ف یهههتهههوان فهمین نصهههوص مهههیهههاپ ا. 9«بخشهههدیههههرک  بخواههههد مههه کهههه  د 

                                                                                 
 .12 ه 18 :. مری 1
 .851ص :8، جارشاد القوب. دیلمی، 2
کلینی، 3  .0، حدی  10ص :2، جکافی. 
 .886ف  41 :. نساء 9



خ  007     سؤاالت برز

کمهال یهود را بسهته ،نتشند که جافدان در یمشرکان ن عهذاب یهانهد. ایودشهان راه 
  .ابدیفیفنی میشدت ف  سیوستهبلاه  شود،تما  نمیتنها ننان نه

هَ  »یدافند متعال فرمود:  هّ َ ِإّنَ َلهو هوَن ا ثو طو َن ِمَنَهها اَلبو ُو وَن ِمَنها َفمهاِل ِکلو َ  َآ هو َفِإّنَ
َلهی اَلَجقهی  َ  َْلِ  َمَرِجَعهو

ّ َ ِإّنَ دوپییهان حتمها  اپ  ،؛ په َعَلَیها َلَشَوبا  ِمَن َحمیٍ  ا ثو
که اپ قعر نت  سوپان م یهامیوه]نن  هها را یورند ف شها یم [دی ویدریت پقو  

  یختهه اپ حمهینم یهها شهرابننای بهر ،پ  اپ یوردن پقهو  دوپخ .کنندیاپ نن سر م
ز فرمود: یف ن 1«جهن  است یسوگمان بهیگاه باپگشتشان بنن .سوپان یواهد بود

َسههقی» راِ ههِه َجَهههّنَ و َف یو هو َف  ِمههَن َو سههیغو هههو َف ال َیاههادو یو عو َیَأتیههِه  ِمههَن مههاٍء َصههدیٍد ا َیَتَجّرَ
راِ هِه َعهذاب  َبلهی  ٍت َف ِمهَن َو َو ِبَمّیِ ّلِ َمااٍن َف ما هو

کو  ی؛ دوپخ سهی   واَلَمَوتو ِمَن 
نوشهههد ف یجرعهههه مهههشهههود، نن را جرعههههین نوشهههانده مهههیچهههرک یافسهههت ف بهههه اف نبههه

رد ف یههمینمهه ید، فلههیههنی  مههیسههوبههه یف مههرگ اپ هههر جههانب .توانههد نن را فههرف بههردینمهه
 افهزای عذاب جهن   ف به  ،اتین نیا. با توجه به 2«ه دنبال داردن بیسنگ یعذاب

کفر ف عنهاد ین بدان دلیاست ف ا که  در  اسهت. ده بهودهیا سوشهیهدر دن کهافرل است 
؛ ان شهودیهها نماانسان یرفد ف باطن فاقعبکنار  یاییایها سردهباید مناقل نیرت 

شهود ف عهذاب یتر مهنشهاار شدیهلف باطن پ ترانینما اف، کفر ف عناد یبا هر عذاب پ 
کهه بهاطن پهاك اف یهکهه مهؤمن نگونههمان ؛ردیگیشدت م یدین پلیز متناسب با این ز 

بهر کمهال اف  یان شود ف در هر منزلهینماباطن   نیرت پاکیدر  ه،ده بودیا سوشیدر دن
کهافران سه یر صعودیمؤمنان در نیرت س ،گریدعبارتشود. بهیافیفده م  یر نیفلهیف 
 برگییده است.ا یاست که در دن یریمس ۀادامدر  ی ر هرید ف سدارن
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؛ فجهود دارد صهعود ف سهقوا نقهودف یالصه نناه تاامل در راه نیرت ه  بهه 
کهه در دنیها برگییهده، بهه رشهد می کمالی  ِه َیَصهَعدو اَلَاِله و یهلَ إ»رسهد: مؤمن در مسیر 

ه اِلجو َیَرَفعو بو َف اَلَعَملو الّصَ ّیِ کافر  1«الّطَ کهرده، بهه سهقوا ف  کهه انتخهاب  در مسیری 
کمهال اف در ایهن مسهیر قبهل( دچهار می ۀبیشتری  نسبت به مرحله شهود ف د فاقهع، 

ّ َ َرَدَدناهو َأَسَفَل ساِفلین»است:    2«.ثو
وتسب دربحث لکسمل برزخی ری م .52  ؟ یسف لکی  می ینسیچه 

یربرای مطالعه در این پمینه به منابع  کنید:  ق  مراجعه 
 ؛44، ص3، ج ا شیراقیصدرمال ،اسفار. 8
 ؛482، 989، 214، 851 رص ،قیصری دافد ،القا  شرح فصوص. 2
 ؛900، ص81، فصل 1، نم  9ج سینا،  بوعلیااالشارات ف التنبیهات، . 9
 ؛2ج ، معاد یا باپگشت به سوی یدا، مقمد شجاعی. 4
 ؛0، ج شیراقی ناصر ماار  سیا  قرنن،. 0
 ؛269، ص8ج  جس ، مقمدتقی فلسفی، معاد اپ ن ر  فح ف. 6
 .جوادی نملی ،یاد معاد. 1
کتاب ۀد بار. 1 کنید:مو،ول برپخ نیز به  یر مراجعه   های ق
 ؛باپگشت به هستی، مقمد شجاعی. 3
 ؛عرفج  فح، مقمد شجاعی. 85
 ؛ باپگشت به سوی یدا(، مقمد شجاعی معاد. 88
 ؛6ج  ،ماار  شیراقیسیا  قرنن، . 82
 ؛مقمد اسدیعلی ،پییحیات بر. 89
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 ؛مقمدی اشتهاردی ،برپخ در چند قدمی ما. 84
 ؛نجفی قوچانی ،سیاحت برب. 80
 ؛طهرانیسید مقمدحسین  ،معادشناسی. 86
 ؛شیخ عباو قمی ،مناقل االیره. 81
 ؛مقسن قرا تی ،معاد. 81
  ؛حسین م اهری ،معاد. 83
 ؛نپار شیراقیبی ،جهان ۀگذشته ف نیند. 25
 ؛ییعالمه طباطبا رانجا  انسان،س نباپ ف. 28
ترجمهه سهیدمهدی نبهوی ف صهاد   حیات پ  اپ مهرگ، عالمهه طباطبهایی . 22

یجانی نملی  41. ه 98، ص (ال 
 ؛یزدینموپش فلسفه، مصباح. 29
 ؛9حامت متعالیه، مالصدرا شیراقی، ج. 24
 292. ه 228 معاد در قرنن(، ص  4ج  ،جوادی نملی تفسیر مو،وعی قرنن،. 20
 .818 ه 818معاد اپ دیدگاه اما  یمینی، ص . 62

 ؟ونندمییز ینسس  چه  ؤیاللی   در ش  یول قبت .53
ههای د، دف ملهز بهه نها وشهمهیکهه میهت دفهن هنگهامی»فرمهود:   اما  صهاد 

کیسههت؟ مههی افنینههد... اپ سههراغ اف مههیبههه «نایههر»ف  «مناههر» ردگههارت  ف سرسههند: سرو
گههر میههت مههؤمن باشههد یههدمههی ،دینههت چیسههت؟ ا ردگههار  :گو   اسههال  دیههن ف اهلل سرو

کهههه اپ میهههان شهههما بیهههرون نمهههد چهههه  :سرسهههندسهههپ  مهههی .اسهههت راجهههع بهههه مهههردی 
کهه سرسهی؟ شههادت مهیاپ من می  سیامبر ۀد بارگوید: گویی؟ میمی دهه  

 .کنهدمعرفهی مهینیهز میت اما  یهود را  ف سرسندف اپ اما  اف می 1اف رسول یداست
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گویهد: ایهن امهری چگونه امامت را شنایتی؟ میهت مهی :دسرسندف ملز میبعد، 
کههرده اسههت کههه یههدا مههرا بههر نن هههدایت  ههها در جمعههه  امهها  سههجاد. 1«اسههت 

اپ »: فرمهودقبهر چنهین میال ؤسه ۀد بهارسردایت ف مرد  می ۀمسجدالنبی به موع 
کههه مههی کههه بههر نن یههدایی  کههه بههرای تههو مبعههوث شههد، اپ دینههی  سرسههتی، اپ سیههامبری 

که میهستی،  کتابی  کهه اپ  کهه سیهروی مهیاپ اف یهوانی، اپ امهامی  کنهی، اپ عمهری 
کهه بهه کردی ف اپ مالی  کهردیسپری  در  .2«کننهدال مهیؤسه ،دسهت نوردی ف یهرج 

اش، اپ دفستان  اپ اپ قبله»نمده است: مقتوای سؤاالت قبر  ۀد بار فایات دیگر 
په ف نمههههاپش، پکههههات  گفتهههه3«اش و اپ ظههههاهر »ایههههری: اهلل جزسههههید نعمههههت ۀ. بههههه 
که اپ ا م کهه مناهر ف نایهر برمهی ،رسیده  اطهار ۀدعاهایی  بهاپجویی  بهراینیهد 
نینههد ف مبشههر ف بشههیر بهها بهتههرین هیئههت ف صههورت بههه بههاپجویی کفههار ف فسهها  مههی

 9.«شوندها مید ف موجب یشنودی ننننین میامؤمن
کافران ف فاسقان جمع کهه بهار بانایر ف منا در قبر باید جوابگویبندی:   شهند 

ک مبّشههر ف بشههیر  بههه سههؤاالت انمؤمنهه کننههد، امههاههها سههؤال میی اپ ننحالههت ترسههنا
که پاسخ می  ۀد بهار ههاسرسه  کننهد.ها سهؤال میی اپ ننبا حالت فرحناکدهند 

یهژه امامهتهبهف  سیهامبر عقاید ف اصول دیهن  یدافنهد، دیهن، اسهت، امها اپ فهرفل  (و
یژه مسهابه ،دین کهه در تعیهی و  ؛شهودال مهیؤنیهز سه نهد،ن سرنوشهت انسهان مؤثرلی 

 ..مانند: صرف عمر، دفستان ف..
                                                                                 

 .88، حدی  291ص :9، جهمان. 1
 .24، حدی  229ص :6، جسیشینمجلسی،  . 2
کلینی، 3  .248ص :9، جکافی. 
کاشههانی، 225ص :شههرح عقایههد صههدو  یهها تصههقیج االعتقههاد. مفیهد، 9  :2، جعلهه  الیقههین؛ فههیض 
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 ونند؟یند قسال وجس نستند و چه میوه متدكوسسنی .54
،  فح انسهان بهه بهدن در نن عهال  ،گوینهد. ثانیها  عال  برپخ را عال  مثال نیز می ،افال  

که مادی نیست  امها بعضهی اپ  ،مقهدفدیت ماهانی ف پمهانی نهداردف مثالی  بدنی 
ایهههن  .گیهههردیصوصهههیات مهههاده ماننهههد طهههول ف عهههرا ف عمههها را دارد( تعلههها می

بینید یا در یواب فقایعی را می کههنگامی است؛ یواب حالتمانند ف،عیت 
کارههایی  در نن فقایع مدت در تما  ،کنیدبا افرادی صقبت می یهد ف  حضهور دا 

در بسهتر افتهاده اسهت ف شهما بها حرکهت شما بی مادی اما بدن ،دهیدرا انجا  می
کههه اپ ن ههر مراتههب ف بههدن مثههالی یههود ایههن اعمههال را انجهها  می دهیههد. عههال  مثههال 

پ قیامهت ، با مرگ نبهاپ میتر استبرکماالت فجودی اپ عال  مادیات  شهود ف تها  و
کهههه  ،یابهههد. براسهههاو  فایهههاتادامهههه می در عهههال  بهههرپخ بههها دنیههها   فح فشهههن اسهههت 

ف اپ  ردلاه در نن عال  بهه یویشهان ف نزدیاهان یهوی  توجهه دا؛ بارتباا نیستبی
که مرده در اپ شود. مضمون بعضی رفتار ف اعمال ننان متأثر می  فایات این است 

گههر اپ مؤمنهه گههاه اسههت ف ا کههردار اهههل یههوی  ن کههردار  فقهه ن باشههد، اعههال  بههرپخ اپ 
برد ف سهرمیهبهلهذا همهواره در نرامه  ف یوشهی  ف بینهدهها را مینن ۀیوب ف شایست

کهههافران ف دوپی گهههر اپ  ف در  بینهههدرا میکارههههای پشهههت ننهههان  سیوسهههتهباشهههد،  یهههانا
کهه بسهیا ی اپ اعمهال. دستهاستسریشانی   ای دیگر اپ  فایات بیهانگر ایهن اسهت 
 فماننهد هدیهه اسهت بهرای ننهان  ،دهی انجها  مهی درگذشهتگانکه ما بهرای  ییری

ر گفهت  فح انسهان طهور یالصهه می. بههدکنهرا فهراه  می شانموجبات سرو تهوان 
، در بهشههت یهها دوپخ تهها فرارسههیدن قیامههت ،پهه  اپ جداشههدن اپ بههدن جسههمانی

کیفیهت اعمهال ف رفتهار دنیهوی پندگی این چگونگی ف  کندپندگی میبرپیی  اف با 
 1.است متناسب

                                                                                 
کتاب ۀ. مطالع1 کتهاب معهاد اپ مرحهو  تفاسیر نیات مربوا به برپخ ف  ههایی در پمینهۀ معهاد  ماننهد 

 کنی .میفلسفی ف عالمه تهرانی ف...( را سیشنهاد 
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که یعنی  ،برپخ عهالمی به  ، فاپاین ؛ء حایل ف فاسطه شوددف شی میانچییی 
، دنیهویبعد اپ پایان پنهدگی  .گویند، عال  برپخ میدارددنیا ف نیرت قرار  نمیاکه 

ماند تها می عال قدر در شود ف نندیگر می یمسیر پندگی فارد جهان ۀمانسان در ادا
پهها شههود. به کبههری بر  ایپنههدگی تههاپهنبههاپ بههرپخ، جهههانی نههو ف  ،دیگههرسههخنقیامههت 

کهههه اپ هنگههها  مهههرگ شهههرفل مهههی پ قیامهههت ادامهههه داردشهههود ف تههها باسهههت  پهههایی  و  .ر
کبری ف نخستین منیل اپ مناقل نیرت  بنابراین، است برپخ داالن و فد به قیامت 

 مؤمنهون، ۀبراساو سور .پذیردبا برپایی قیامت، پندگی انسان در برپخ پایان می ف
ند ف یدافند با رد نکمی نگشتاپمرگ تبهااران فرارسید، دریواست ب کهیهنگام

راِ ِهَ  َبَرَپخ  ِإلهی»فرماید: ان، میدریواست نن هوَن  َف ِمَن َو هها پشهت سهر نن ؛یهَوِ  یَبَعثو
پ قیامههههت]برپیههههی اسههههت تهههها  وقی   ،در  فایههههات .1«کههههه برانگیختههههه شههههوند [ و

اَلَقَبهرو »فرمایهد: مهی «بهرپخ چیسهت؟» :شودسرسیده می  که اپ معصو هنگامی
َنذو ِحهیِن  کهه اپ هنگها   ِقَیاَمهِة؛الَ  َیهَوِ   ِإَلهی َمَوِتهِه  مو عهال  بهرپخ همهان عهال  قبهر اسهت 

 2«.شود ف تا پمان برپایی قیامت ادامه داردمرگ نباپ می
پها نشهده ه عهال  بهرپخ فجهود دارد ف امهری صهرفا   کهه قیامهت بر بنابراین، اکنهون ه 

که مرده ۀهم .ذهنی نیست کنند. ایهن حیهات پندگی می برپخاکنون در  ،اندننان 
اسهت  ایتهاپهشهرفل پنهدگی دیگر، اپسهویپندگی دنیها اسهت ف  ۀدر ادام ،سواقی 

در پنهدان عههال   انسهان .امتهداد داردابهدیت  تههاف  نیسهتتصهور مکهه مرگهی بهرای نن 
 کههه ورای جهههان یالموعهه ادراک اف اپحههواو ظههاهری ف بههاطنی اسههت ف مهاده اسههیر 
بهههرای  تهههاکنهههد را دعهههوت مهههیانسهههان  ،عقهههل  ف،عهههاجز اسهههت؛ اپایهههناسهههت  مهههادی

بهههههه فحهههههی ف حهههههامالن ف مفسهههههران فاقعهههههی نن یعنهههههی شهههههنایت چنهههههین عهههههالمی 
                                                                                 

 .855 ه 33 :. مؤمنون1
 .267ص :6ج، سیشین؛ مجلسی، 292ص :3ج، کافیکلینی،  .2
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کنهه بیههتاهههل یههرارجههول  حقههایا عههال   بیههت اف،ف اهل سیههامبر بههرای  د؛ ق
در نیههات ف  فایههات  بیههب ف شهههود بههدون هههی  ابههها  ف حجههابی ماشههوف اسههت.

یژگی  اپ: عبارتند هااپ نن بعضیکه  شمرده شدههایی برای عال  بعد اپ مرگ و
ف حههدیثی اپ امهها   1نیههات قههرنن ۀبرپایهه ؛تشههبیه عههال  بههرپخ بههه عههال  یههواب الهه (
کهههه انسهههان در یهههواب بههها انهههوال ؛ همچنهههاناسهههتیهههواب  شهههبیهمهههرگ  2جهههواد
یبا  وبها، نعمتشادی گهردد دچار اندفه ف عهذاب مهی یاشود  ف میهها ف مناظر ق

بها حهوادث تلهخ ف نیهز گ ف بهرپخ عال  بعد اپ مهردر ، بیندی را میانگییف مناظر هول
کهه مهدت شود؛مواجه میشیرین  تر اپ یهواب بیشه حضهور در بهرپخ بها ایهن تفهافت 

پ قیامتنناه مگر  ،شوداست ف شخر اپ نن بیدار نمی  البته یهواب فرارسد   و
 همانند نیستند(.  کامال  ف برپخ 
که شهبیه در عال  برپخ  فح انسان در قالب دیگری قرار می ب( بهدن دنیهوی گیرد 

َر ِتَلههَز »: فرمههود  افسههت. امهها  صههاد  فَح  َفههِإَذا َقَبَضهههو اهللو َعههّزَ َف َجههّلَ َصههّیَ  ِفههي الههّرو
ون؛  بو وَن َف َیَشههَر لو کو َنَیا َفَیههَأ َکَقاَلِبههِه ِفههي الههّدو کههه یدافنههد  فح مههؤمن را هنگههامیَقاَلههٍب 

ایههن ا فاح  د.دهههاف را در قههالبی هماننههد قههالب  در دنیهها قههرار مههی ،کنههدقههبض مههی
اف را به همهان صهورتی  ،ها فارد شودنشامند ف هرگاه شخصی بر ننیورند ف میمی

 .3«شناسندمی ،که در دنیا بود
یژگی چند مطلب را   :کنی یادنو ی میبا توجه به این دف و

که  ،. درحقیقت8 شهبیه بهدنی  شهده،، برای عال  برپخ فصه  باال فایت در بدنی 
که در عال  ی یژگی اول( شبیه عهال   ،بینی واب میاست  یرا عال  برپخ  طبا و ق

                                                                                 
 .24 :ف فرقان 41 :. پمر1
 .213ص  :معانی االیباره، بابوی. ابن2
کلینی، 14ص :پهدکوفی اهواپ ،  3  .240ص :9، جسیشین؛ 
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کهه اسهت همان بدنی  ،قالب برپیی ،پ  .تربا پمانی طوالنیالبته  ،یواب است
 با عال  برپخ متناسب است. فبینی  ما در یواب می

ههای عهال  بها دقهت در ویژگهی ، ف؛ اپایهننشهنایی دارنهدبا عهال  یهواب همه قینا  ی. 2
اسهههت.  متصهههور همهههه الهههب  فح در نن، دورنمهههایی اپ عهههال  بهههرپخ بهههراییهههواب ف ق

اپ بسیا ی اپ یصوصیات مناظر  ،یصوصیات مناظر ف بدن انسان در عال  یواب
مبههرا ف برکنههار جهههانی( شههدن اپ مههاده ف عناصههر این ماننههد تشایلف اف بههدن دنیههایی 

 ف تاپ یصوصههیات جهههان طبیعههت مجههرد نیسههههه  کههامال  ایههن قالههب  امههااسههت، 
 فجود دارد.عرا ف عما در نن  ،طول ،شال حج ،یصوصیاتی مانند 

کههه در  فایههت بههه قبههر تعبیههر شههدمن ههور اپ این، افال  بنههابر قبههر یههز  ه،عههال  بههرپخ 
 این مطلهب تصهریج شهده اسهت؛ فایات ه   در بعضی اپکه چنان ؛متری نیست

یههادتر اسههت تههامشههر   ۀفسههعت قبههر مههؤمن اپ فاصههل مههثال   بیههان در  ،ثانیهها  . مغههرب ق
یژگههی اهتشههب در دسههت نیههات ف  فایههاتی نن هههای عههال  بههرپخ بههه عههال  یههواب ف و
یه  پ ،کهه فجههود نسهمان ف پمههین دا  تجسهه  اعمهال یههوب ف بهد انسههان ف  ،شهب ف  و

ایهن نیهات ف  فایهات مجمهول اپ  .کنهدمهیتأییهد ملاات نفسانی را بهرای ایهن عهال  
کهههچنههین برمی یبهها ف عههذاب ف نیههد  کههه انسههان بعههد اپ  یهههایلههذت منههاظر پشههت ف ق

 انسههان،اعمههال  ،درحقیقههتسههت. تجسهه  اعمههال اف ،شههودمههرگ بهها نن مواجههه مههی
گهر اههل ؛پنهداف را رق  مهیبرپیی پندگی  صهورت بههدر بهرپخ اعمهال اف  اشهد،گنهاه با
شههود ف نن پنههدگی سههر اپ پقههو  ف نتهه  سههوپان بههرای  ظههاهر مههی ،عقههرب ،اژدههها ،مههار

گهر ا در را ههای  نیای اشهد،ایمهان ف عمهل صهالج بههلعذاب ف سهختی اسهت ف ا
یباصورت چهرهبهبرپخ  یابهد بخ  میهای لذتهای فسیع ف نعمتباغ ،های ق

کمال نسای  ف نرام  دارد.  ف حیاتی در 
در حههدیثی اپ معصههو  نمههده  .ای اپ پنههدگی در قیامههت اسههت. عههال  بههرپخ نمونههه9

َیها ِمههَن  َ َفَ،هة   اَلَقَبههَر  ِإّنَ »اسهت:  ههِة  ِا ِ  َفهَر    َأَف  اَلَجّنَ َفهرِ  ِمههَن  حو یههَران؛ حو  ،قبهر  بههرپخ( الّنِ
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گهودالبابی اپ باغ گهودالی اپ  ههای دوپخ های بهشت  بهشهت قیامهت( اسهت یها 
 1«. جهن  قیامت(

 ؛برقهههرار اسهههت نزدیاهههیایهههن دف ارتبهههاا  میهههانف  سیونهههد دارد. عهههال  بهههرپخ بههها دنیههها 4
این مطلهب  تبیینپندگی دنیا دانست. در  ۀمکه باید پندگی در برپخ را اداطو یبه

 چند دسته  فایت فجود دارد:
که بر دیدار مردگان با یانواده ،اول ۀدست لت دارند فایاتی   2.های یود دال
کهه  ۀدسهت کههه  ی پسهندیده ف نثها یههاپههاداش سهنت هها،براسهاو نندف :  فایهاتی 

گذاشته، در عال  برپخ به اف میمرده به کهه نوشهته ف دیگهران ک مهثال   ؛رسدجا  تهابی 
که برای  برندبهره میاپ نن    3....کند فطلب نمرپش می یا فرپند صالقی 
کههه  ۀدسههت کارهههای ییههر بههه نیابههت اپ میههت  دادنبههه انجهها ههها در ننسههو :  فایههاتی 

په ف صهدقه اعمالی چون شده است؛سفارش   یهابهه نیابهت اپ مهرده  دادنحج ف  و
یارت ق   9.بر افیواندن فاتقه هنگا  ق

حقهههایا را میهههت  شهههود فسهههرده اپ جلهههوی چشههه  برداشهههته مهههی ،. در عهههال  بهههرپخ0
گهر شهما مهی»: فرمهود  نگهرد. حضهرت علهی فشهنی مهیبهه کههه دیدیهد ننا چهه را 

گرفهت ف ، تهرو سهراپای شهما را فرامهییهدکردمیهرنینه فحشت  ،بینندمردگان می
  5.«کردیدسخن حا را اطاعت می

                                                                                 
 .265ص :أمالی؛ مفید، 49ص :2ج، تفسیر قمی. قمی، 1
کلینی، . 2  .295ص :9، جسیشینر.ك: 
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ن س ب س رن   و دردن سیی و ه در ب رزخ قس سب دنی  ی ینس س ر    بسش د و ه د ییی   خی یگت .55
   .لکضیح بدنیدبسرك درییی لط سً  .بسید ب  تی شکند مهندرن سی     شکدو ند پسك میمی

کهه عهذاب  نیسهت،شهدن ههای برپیهی بهرای همهه موجهب پهاكباید توجه داشهت 
بهه  اصهل ایمهاننهی ه یع و فد به بهشت را دارنهد شایستگیکه حداقل بلاه کسانی

یههاد معصههیت  ندارنههدعمههل  امهها ،بیههت را دارنههداعتقههاد بههه سیههامبر ف اهههل یههدا ف یهها ق
 ،شهدن. ایهن پهاكف پهاک شهوند ببیننهد گناههان یهود را ۀکفار برپخباید در  اند هکرده

صههورت  یبرپیههدیگههر پنههدگی یهها شههب اول قبههر ف یهها در مراحههل  دادنجههانهنگهها  
کفارامنؤای برپخ برای مهعذاب ، فایتیطبا . گیردمی گناهان است تها پهاك  ۀن 
 د ف به بهشت برفند.ونش

کافران ف کسانی  ه ف بها حضهرت حها عنهاد دارنهد نهداعتقادبه اصهول بهیکه اما 
 هانهد نن را نپذیرفتهرسیده اما  بلاه حا به ننان ،اندیعنی مستضع  فاری نبوده

یعنهی  ؛بضهب یداسهت ویسها بهف تاامل نن شوندگرفتار میدر جهن  برپیی 
فههرف عههذاب ف بیشههتر بههه بههاتال   کننههدفرفتههر سههقوا میدرکههات بههه مرحلههه بهههمرحلههه
 ،شهودمهیبرداشته اپ سی  چشمشان  یبیشتر یهاهرچه حجاب . البته فندمی

  شود.می بیشتر  هاحسرت ف پشیمانی نن
 دیرد؟  و دنیس چه ل سوال و شبسنتی دنی یجسم برزخی و دنیسی برزخ بس جسم  .56

حضهرت ،  علهیحضهرت ،  : هنگا  مرگ، سیهامبرفرمود  اما  صاد 
قبض  فح شهد،  فح اف  فقتیف  نیندمیمقتضر  بر بالین  ینحسنف  فاطمه

گاه شخصی بر برپییان فارد شود، . هر1گیردبه قالبی شبیه قالب دنیوی اف تعلا می
 ند شنایت.که در دنیا داشته یواه ف هیئتی شود، اف را با همان شال

                                                                                 
کوفی اهواپ ، 1 کلینی، 14ص :پهد.   .240ص :9، جکافی؛ 
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کجهها بههه اپ مههرگ  بعههد ،ا فاح مؤمنههان» سرسههید:  ابوبصههیر اپ امهها  صههاد 
ههة؛ ِفههي»فرمههود: امهها   «؟ فنههدمی َجَسههاِد ِفههي اَلَجّنَ

َ
َکَهَیَئههِة اَْل در بهشههت بههه  َ َفَ،ههٍة 

ابهوفاّلد در جواب   اما  صاد . همچنین، 1«ت جسد نمودارندئصورت ف هی
هههایی ؛ در بههدنَکَأَبههَداِنِهَ   َأَبههَداٍن  ِفههي» فرمههود: ود،کههرده بهه کههه همههین سههؤال راحّنههاا 

 2«.های دنیویمانند بدن
که  فح پ  اپ مفارقت اپ بهدن  گرفتبهایی اپ بررسی نیات برپخ نتیجه شیخ

  گیههرد؛ چناناههه امیرمؤمنههانبههدن عنصههری یههود تعّلهها مههی اننههدبههه بههدنی هم
گهههرفه»: فرمهههود گهههرد هههه   گهههرفه در شهههالا فاح، در عهههال  بهههرپخ  جسهههدهای یهههوی  
گفتگههو مههی نینههد فمی یههد: مههی عالمههه مجلسههی. 3«سرداپنههدبههه  ا فاح مردگههان در »گو

کهافر عهین بهدن دنیهوی برپخ به اجساد مثالی تعّلا می گیرد ف بدن برپیهی مهؤمن ف 
ایهن بهدن  .9«افست ف در همین بدن یا عذاب یواهند دید یها متهنّع  یواهنهد بهود

کهه شهبیه نرا جسه  مهادی برکنهار اسهت، فلهی اپ مثالی اپ بسهیا ی اپ عهوا ن ن هر 
کهامال   کهه نهه  گوینهد  جس  مادی دنیایی است، به نن بدن مثهالی یها قالهب مثهالی 

 5تجرد برپیی است. یدارای نوع یعنی ؛مادیکامال  مجرد است ف نه 
یعنههی عههال   میههان جسههمانیات  ۀفاصههلعههال  بههرپخ، عههال  مثههال ف بنههابراین، 

                                                                                 
 .521ص :6، جبقاراالنوار؛ مجلسی، جاهمان. 1
کلینی، 2  .299ص :3ج، سیشین. 
ر أههل اْلیمهان فهی عالمهات ظههور صهاحب الزمهان عهجنیلی نجفی، بهاءالدین . 3 ؛ 881ص :سهرو

 .268ف  208رص :ا بعینشیخ بهایی، ؛ 951ص :21ج ف  249ص :6، جسیشینمجلسی، 
 .212ف  258رص :6، ج سیشین. مجلسی، 9
 هههه 469ص :0، جسیههها  قهههرنن، همهههو ؛946ص :84، جنههههتفسهههیر نمو. ماهههار  شهههیراقی ف دیگهههران، 5

464. 
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کالبهد  در ،مقضه یها مجهردات تها  اسهت. انسهان ف  فحانیات (ماده ایهن عهال  اپ 
ههای عهال  مهاده دارد؛ یعنهی دارای صهورت اپتمثلی  ، امادوشمیمادی یود جدا 

کنهد ف حتهی اپ مهی احسهاولذت ف رنج را  است،صورت ف طول ف عرا ف عما 
عههال  بههرپخ را بههه عههال   .یهها ف یههوابؤماننههد عههال    ،شههودحههوادث دنیهها بههایبر مههی

کرده یرا ؛اندیواب تشبیه  بهه عهال  مهاده  ،اگرچه مادی نیست نیست؛مجرد تا   ق
یژگههی انههداپهتعلهها دارد ف بههه همههان   بریههوردار اسههت.« پمههانی»هههای موجههودات اپ و

ظرف تغییرات تهد یجی فاقهع در  فپمان تعبیری است مربوا به عال  ماده  اصوال  
حرکههت ف حرکههت اپ  ۀنتیجههن دیگههر، پمههاعبارتدهههد. بهههعههال  را تشههایل مههیایههن 

یژگههی یههراهههای عههال  مههاده اسههت؛ و  صههورتتبههدیل قههوه بههه فعههل  بههرایحرکههت  ق
کههه یههود اپ رتبهههگیههرد، درحههالیمههی هههای عههوال  کههه عههال  مجههردات ف عههال  مثههال 

یابنهد. البتهه ف ماننهد مادیهات تغییهر ف تقهول نمهی هسهتندفجودند، عهال  فعلیهت 
 دارند. یمتناسب با عال  یود درجات ف درکات

که ظرف حرکت در عال  ماده است، در اصطالح فلسف  ۀ، فاژهدرمقابل پمان 
کهه نشهانمجهردات مقسهوب مهی بهرایظرفی  ۀمنزلدهر به هها اپ بهودن ننامبر ۀشهود 

 ذاتتعالی  ۀنشان فمقا  الهی  مخترسرمد را  ۀچنانچه فاژ ؛امتداد پمانی است
بهودن مجهردات ف عهال  ههریمعنهی د .دانندمیاقدو الهی اپ صفات مخلوقات 

که اپ هرگونه انفعال ف تغییرات تهد یجی  انهد، بهری (اپ قهوه بهه فعهل برپخ نن است 
گونهدرعین اما که اپ مقدفدیت فجودی ننحال   شهودها ناشی میای تعین دارند 
چهههون در سهههاحت  ،چنهههین تعینهههی در ذات مقهههدو یدافنهههد راه نهههدارد. د فاقهههع ف

 ۀف فجهود مقهدو الههی بهر همهه نهداردن ف ماههان راه پمها فجهههی مقهدو الههی، بهه
 ؛اف یاسهان اسهت ۀد بهارحال ف نینهده  ف ، گذشتهمقی  استها ها ف ماانپمان

توان تقد  پمانی دانسهت، بلاهه که تقد  فجود اف بر مخلوقات را نیز نمیهمچنان
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دلیل، ایجاد الهی، دفعهی ف همینبه .تقد  ذات ف صفات اف تقد  سرمدی است
امهها ن پمههان اسههت. موجههودات عههال  بههرپخ، اپ قیههود پمههانی ف ماههانی منزهنههد، بههدو
گفته شد، انداپه تا بدین  هاننبودن منزه ، بلاه گذشت نیستکه د باره یدافند 
گهذر دههر را درك مهی ؛مفههو  دارد ننان ۀ( د بارف نه پمان دهر  پ ف  کننهد، شهب ف  و

یژگی داشتن تعهین ف صهورت بهه عهال   ن رف تنها اپفاربند های عال  ماده فلی اپ و
یژگهیماننهد صهورت شهباهت دارنههد؛مهاده  کههه و ههای مخصههوص هههای ییهالی مها 

 1.دارندف درجات ف درکات  نداما تأثیرپذیر ،ماده مانند جر  ف سنگینی را ندارند
وه بس نم خ ی  سیآ .57   ؟بیننددیگت ری مییکدر عسلم برزخ   نستند سوندیمکیلی 
نیهها »: سرسههیدند وات بهها ههه  در ارتبههاا هسههتند. اپ امهها  علههی  فایههات امهه بنهها بههر

گفتگههو ف انهه  دارنههد؟ گههر سههرده اپ جلههو»فرمههود:  «مردگههان بهها ههه   چشهه  تههو  ین ی، ا
که حلقهها را میبرداشته شود، نن شخصهی اپ امها   .2«انهد...حلقهه نشسهتهبینی 
انههدگان یههود نیهها امههوات بعههد اپ مههرگ بههه دیههدار باپم»سرسههید:  موسههی بههن جعفههر 

فرمهود  امها  «؟بارچند فقت ی »سرسید:  ،بعد «.بلی»حضرت فرمود :  «نیند؟می
. 3«بهاری ف یها سهالی بهار ی یها مهاهی  بهاری  ایهفتههبسته بهه اعمهال میهت، »: 

گر رفتگان مؤمن باشند ف  ،بنابراین در نن  ی تهوان، مهیی بها ایمهان اپ دنیها بهرو ما نیهزا
بها  ارتبهااف اماهان شهنایت ا فاح  دیگر،عبارتبهه کنهی ؛ت هها را مالقهاعال ، نن

گرفتا ی  ۀبه درجه ف مرتبه بسته  هانن اپ برای بعضی ه در عال  برپخ  اف فح ف میزان 
 9فجود دارد.ا فاح 

                                                                                 
 .9ج حامت متعالیه، ،مال صدرا؛ نموپش فلسفه، یزدیمصباح :برای مطالعه بیشتر ر.ك. 1
 .337ص :27ج ف  293ص :6ج، سیشینمجلسی، ؛ 117ص سیشین:نیلی نجفی، بهاءالدین . 2
کلینی،3    .295ص: 9ج ،کافی . 
 ؛شهههیعه در اسههههال  ،ییطباطبههها  (؛مؤمنهههون 855ذیههههل نیهههه  تفاسهههیر  ر.ک: . بهههرای تو،هههیج بیشهههتر9

   .15ص :9، جنموپش عقاید ،یزدیمصباح ؛951ص :21، جبقاراالنوارمجلسی، 
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ونسر نملکینند می  در قیسم  و عسلم برزخ بعد یز مت  آیس نمستی   .58  بسشند؟ در 
کنههار پنههان بهشهههتی  حههورالعین( نپنههان باایمههها ،بههرپخ ف قیامههت در بهها مهههردان  ،در 

پنههان باایمههان بهها همسههران باایمههان یههود فارد همچنههین، . شههوندمیبهشههتی قههرین 
 :شوندبهشت می

ون» .8 َقَبرو َ  تو او َ  َف َأَقفاجو َة َأَنتو وا اَلَجّنَ لو  ،؛ فارد بهشت شوید شهما ف همسهرانتاناَدیو
دنیههایی همههان پنههان باایمههان  «اقفاج»پ من ههور ا ه،یههدر ایههن ن .1«در نهایههت شههادباش

کنههار همسههران باایمههان ف مهربههان 2اسههت. بخهه  ههه  بههرای مههردان لههذت ،بههودن در 
 است ف ه  برای پنانشان.

هههَ  فههه» .2 هو هههَ  َف َأَقفاجو َن  یهو ُو ِاههه ّتَ راِ هههِز مو
َ
هههها ف همسرانشهههان در ؛ ننِظهههالٍل َعَلهههی اَْل

. در شهما ی اپ 3«انهدکهرده هها تایهههای قصرها ف دریتهان بهشهتی بهر تخهتسایه
کهفعد نیز نیات اپجمله:  شوند ؛دایل میهمسران صالج به بهشت  ه داده شده 
تههي» ههاِت َعههَدٍن اّلَ ههَ  َجّنَ نهها َف َأَدِیَلهو ّبَ َ  َف َمههَن َصههَلَج ِمههَن نبههاِ ِهَ  َف َأَقفاِجِهههَ  َف  َ  َفَعههَدَتهو

ههَز َأَنههَت اَلَعییههزو اَلَقاههی و  ههاِتِهَ  ِإّنَ ّیَ ِ ّ وَنها َف َمههَن َصههَلَج ِمههَن »، 9«ذو لو ههاتو َعههَدٍن َیههَدیو َجّنَ
ّلِ باٍب 

کو وَن َعَلَیِهَ  ِمَن  لو اِتِهَ  َف اَلَمالِ َاةو َیَدیو ّیَ ِ ّ  5.«نباِ ِهَ  َف َأَقفاِجِهَ  َف ذو
که در این دنیها همسهرندمی معلو اپ این نیات  که پنان ف مردانی  گهر ،شود  ههر  ا

شهوند ف در به ه  ملقا می بعد اپ مرگ، ،بهشتی باشند فاپ دنیا برفند دف باایمان 
عبهادات  دلیلبه ،مقا  این پنان ، فایات طبا .کنندپندگی می نعمت ف رحمت

که در این جهان انجا  داده یان بهشت ،اندف اعمال صالقی   است. یبرتر اپ حو 
                                                                                 

 .15 :. پیرف1
 .828ص :81، جالمیزان فی تفسیر القرنن. طباطبایی، 2
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جدین د   دلیل ؟دشکرود و یز یو جدی نمیینسس  به برزخ می نمتیكچه چیزی یز دنیس  .59
  آ  چیس ؟

 :کرده استبه بهترین فجه بیان قیر  ۀدر تفسیر نیجواب این سؤال را عالمه طباطبایی 
ههّلَ ِإنسههاٍن َأَلَزَمنههاهو طههاِ َرهو فههي» کو ِکتابهها  َیَلقههاهو  َف  َخههِرجو َلهههو َیههَوَ  اَلِقیاَمههِة  ِقههِه َف نو نو عو
ورا   ّلَ  َف » ۀمراد اپ جمل ف معنی طا ر؛ 1«َمَنشو ِقهِه  فهي طهاِ َرهو  َأَلَزَمنهاهو  ِإنساٍن  کو نو چنهین « عو
عمهل ندمهی را  .طا ر، در اینجا عمهل انسهان اسهت»: نمدهدر مجمع البیان  :است

که اپ چ  به راست سرفاپ می کرده است  که عرببه طا ری تشبیه  ها نن را به کند 
 ف گیرنهد...نن را بهه فهال بهد مهیکهه سهرد گیرند یا اپ راست بهه چه  مهیفال نیز می

کهرده ایناهه فرمهود: مها طها ر گهردن  الهزا    ایه ، معنهای  ایههن عمهل( هرکسههی را در 
که نن را الپ  الینفز فا جهدا  فجهه اپ افههی بهه تهاایه  قهرار داده ناپهذیر افجدای ست 

گر فرمهود نگردد. ف کهه اپ  طها ر اف :ا کهه تنهها عضهوی  گهردن ...، بهرای ایهن بهود  را در 
یههالف بههه ؛گههردن اسههت ،گههردداپ نن جههدا نمههیههه  انسههان  ف شههودندمههی جههدا نمههی

که پندگی انسهان بهدون نن اعضای دیگر اپقبیل دست ف هها اماهان دارد، فلهی بها پا 
گردن، کسی پنده نمیقطع که سر را به سهینه فصهل  ؛ماندشدن  گردن است  چون 
که هرچه بر نن نویخته باشد کند، فمی یهور ف ،گردن عضوی است   ،چهه بهل چهه ق

 .یوردکه در مواجهه به چش  بیننده می استافلین چییی 
حتمیهت سیهدا  لهیف  ف ایتیا ی اف سرنوشت انسان با اعمال ارادی ف عاقبت ف

ههّلَ  َف » ۀمقصههود اپ جملهه ،بنههابراین ف کنههدمههی ِقههه فههي طههاِ َرهو  َأَلَزَمنههاهو  ِإنسههاٍن  کو نو ایههن  «عو
کههه نن اسههت  ندمههی سههعادت ف بههرای چهههکههه یواسههت یههدا بههر ایههن اسههتوار اسههت 

رد گههردن اف ،شههقافت را بههه دنبههال یواهههد نو کههه  باشههد ف همههواره در  ایههن یداسههت 
                                                                                 

 .89 :. اسراء1
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ایهن سرنوشهت همهان عمهل  .کهرده اسهت سرنوشت ندمهی را چنهین الپ  الینفهز اف
َنسهاِن ِإاّلَ مها َسهعی»فرماید: چون یدای تعالی می ؛ندمی است َف َأّنَ  َف َأَن َلَیَ  ِلَْلِ

هر َففهی  َسَعَیهو َسهَوَف یو
َ
َجهزاهو اَلَجهزاَء اَْل هّ َ یو  هها کهرده جهز ا نینهده ندمهی ایناهه ؛ فثو

 نن کیفر ف پاداش سپ  بیند،می را یود ها کرده قفد  به ایناه ف ندارد، یوی 
 1 .«چشدمی تر تما  سنگ به را

معنهای  ای که یدافند الپ  الینفز ندمی کرده همان عمل افسهت فنینده طا ر ف
ست که یدافند مقرر فرموده است که هر عملهی قها   بهه عهامل  ا دن نن اینکرالزا 
ک برگهردد، نهه نناهه اف شر نن به یود اف ییر ف ف باشد یهز شهود. بهه بیهر اف نهد فرا رهها   گالو
کهه بهه ۀالپم کهه در عمهل ههر انسهانی شهواهدی باشهد   طهور قطهع فاین قضا این اسهت 

کنههد را تعیههین ف عاقبههت اف ،اشههتباه بههدون یطهها ف کههه مقههرر  ؛مشههخر  گفتههی   چههون 
دیگههری نداشههته  ۀهههرک  جههز عملهه  سههرمای شههده هههر عملههی بههه صههاحب  برگههردد ف

 2گناه به نت  بینجامد.عاقبت  سرانجا  اطاعت به بهشت ف باشد ف
وس   .61 یز دنی  س  وهیسنوس  آخ  ریی بی   تت یز  ین  د رفتهب  ه ع  سلم ب  رزخ  و م  تدكو  ه یسنیول  یی 
 ی  ؟عسدالنه آیس ییی . ندنمسدر عسلم برزخ میروند  می

ههههها ف تنعم ؛متناسههههب بهههها اعمههههال افسههههت ک حیههههات برپیههههی هههههر کیفیههههت
 ف درسهههتعملاهههرد ف  ایهههال  ،اعتقهههادصهههورت بهههاطنی کهههه  برپیهههی هاییوشهههی
گهههذر پمهههان را سهههریع ۀشایسهههت دههههد. درمقابهههل، تر جلهههوه میانسهههان در دنیاسهههت، 
اههرد ناشایسههت عملف  ایههال  ،اعتقههادصههورت بههاطنی کههه هههای برپیههی عههذاب
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کندتر ف سخت گذر پمان را   در بهرپخ ف ،ههاانسان ،د فاقعکند. تر میانسان است، 
 .شوندبه نف  اعمال یود جزا داده می ،قیامت

باعهه   ،ایههن امههر ف اسههتاپ ایههن دنیهها متفههافت  هاانسههان یههارج شههدن پمههان مههرگ ف
بها هه  متفهافت  زنیه ههاپمهان تولهد انسهان طورکهه؛ همانشهودها نمیتبعیض بین انسان

امها ایهن امهر  نیهد،بهه دنیها میبراساو علهل یهاص در پمهان مشخصهی  ک ،هر ف است
یهرا سهعادت دنیهوی ف ؛شهودها نمهیباع  تبعیض بین انسان گهرف  ک ایهروی ههر ق در 

   .ندارد در نن اهمیت چندانیپمان نق   افست ف پندگی ۀنقو انتخاب ف
 چه قسلتی دیرند؟در برزخ و ش  یول قبت   ونندوه خکدو ی میوسسنی .61

کری  د  َمهَن َقَتهَل َنَفسها  ِبَغَیهِر َنَفهٍ  َأَف َفسهاٍد ِفهي »قتل نف  فرمهوده اسهت:  ۀبارقرنن 
ههاَو َجمیعهها مهها َقَتههَل الّنَ َرِا َفَاَأّنَ

َ
؛ هههرک  نفسههی را بههدون قصههاص یهها فسههاد در اَْل

که هما مثل این ،پمین کشت بعضی اپ مفسران در . 1«مرد  را کشته است ۀست 
گفته که حا،ر است توجیه این نیه  انسهان ف  ،را به ناحا باشهد انسانیاند: کسی 
گهر یهز نفهر را کشهت انسانیت نزد اف بی کهه همه ماننهدا پش اسهت ف ا  ۀایهن اسهت 

یان ۀها را کشته است. همانسان کشهتن دیگهران هسهتمفاسد ف ق کهه در   ،ههایی 
 :اپجمله ؛در یودکشی نیز فجود دارد

کسههی ،یودکشههی .8 کههه دسههتور یههدا را نادیههده سههرسیچی اپ دسههتور یداسههت ف 
 .شودمستقا عذاب می ،کند نافرمانیف  بگیرد
اپ ، ف ناامیههدی اپ یدافنههد سههتاپ یدا دیف ناامیهه یایمههانبههی ۀنشههانیودکشههی  .2

گناهان است بیرگ کفر قرار می ۀگاهی در رتب فترین   گیرد.شرك ف 
که دست به یودکش .9 کشهته ه ی پدهکسی  که دیگری را  انسهان ف  ه همانند کسی 

کشههتن  فیودکشههی  میههان ن ههر،ایههن  ا پش شههده اسههت. اپبههی شانسههانیت در ن ههر
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مسهتقا عقوبهت ف  ،که هرک  دیگری را کشتگونهدیگران فرقی نیست ف همان
کهرده نیهز مسهتقا عقوبهت ف عهذاب الههی  کسهی ،گهرددعذاب مهی کهه یودکشهی 

 گونه منافاتی ندارد.لت یدا هی گردد ف این با عدامی
کبیره است؛ اما  .4 گناهی  چیست ف نیها  ایناه عقوبت نن دقیقا   ۀد باریودکشی 

ی  ف چههه بسهها  ،یهها نههه شههودمیموجههب عههذاب ابههدی   هههایمجاپاتاطالعههی نههدا 
کهه نهه دیهن بهر  ینادرسهت کهارهرحال یودکشهی متفافتی داشته باشد، اما به اسهت 

 انسانی. گذارد نه یردنن صقه می
یودکشی نهوعی بزهاها ی ف جهر  تلقهی  های حقوقی جهان نیز اساسا  در ن ا  .0
کنهد، شهریز مهیکمهز  ف یودکشهی بهه فهرد انتقهاردر که  کسی ، فاپاین ؛شودمی

 بودن یودکشی است.شود ف این فرل بر جر جر  شنایته ف مجاپات می
یز غض    خدیون  د و    نم جیعم  سل خ  کد ینس  س  ی     ی  س  ۀنتیج  ب       وآی  س ج   نم  .62

 ب    یز رقم  یو  ؟
ٍ  َیَیرا  َیهَرهو » :اعمال یود انسان است ۀنتیججهن  بهشت ف  َفَمَن َیَعَمَل ِمَثقاَل َذّرَ

؛ ا ا َیَرهو ٍ  َشّر  کار نیز انجا  دهدهرک  ذره َف َمَن َیَعَمَل ِمَثقاَل َذّرَ را  پاداش نن ،ای 
کههار شههر انجهها هههرک  ذره .یواهههد دیههد َف » ،1«جههزای نن را یواهههد دیههد ،دهههد ای 

َز َأَحدا   ّبو وا حاِ،را  َف ال َیَ ِل و َ  فا ما َعِملو اند، حا،ر ف هر عملی را انجا  داده؛  َفَجدو
ردگهههارت بهههه ههههی مهههی . البتهههه یدافنهههد بهههه 2«کهههرد کههه  سهههت  نخواههههدیابنهههد ف سرو

َیَیهر   َقَسهَنِة َفَلههو جهاَء ِبالَ  َمهَن »کنهد: نیاوکاران پاداشی بیشتر اپ عملشهان عطها می
کار ییری انجا  دهد ِمَنها؛  . 3«بهتر اپ نن به اف داده یواهد شد ،هرک  
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خ  021     سؤاالت برز

د فاقع، در نیرت  اپ پمهان مهرگ بهه بعهد( ههرک  بها تجسه  اعمهال یهود ف اثهر 
نیهد دسهت مهیبههچنهین  نیات ف  فایاتاپ مجمول تاوینی نن مواجه یواهد شد. 

یبهها ف عههذاب ف کههه  یههود تجسهه  اعمههال  ،هههای بعههد اپ مههرگلههذتمنههاظر پشههت ف ق
کهه پنهدگی ف حیهات  ایهن،ف  انسان اسهت کهردار افسهت  اف را رقه  ایهروی اعمهال ف 

گر  ؛پندمی صورت مار ف اژدها ف عقرب ف پقهو  اعمال اف به ه،بود اارگناهدر دنیا ا
گهر   شهود ف پنهدگیف نت  سوپان برای  ظاهر می سهر اپ عهذاب ف سهختی اسهت ف ا

یبها ف بهاغصهورت چههرهرا بههاعمال   ه،ن ف عمل صالج بودایما اهل ههای ههای ق
 .کندپندگی مینسای  ف نرام   ریابد ف دبخ  میهای لذتفسیع ف نعمت

ب  ه یو ث  کیب ش   ید   آم  دك ی     ن  توس در ش    جمع  ه بمی  تد «یلجن  س م   سلیح»در  .63
وه مسنند ش  یدی  بدی  معنی آیس ییی شکد. یرزینی می ب دنش در  رود م ی  ب    ب هی   

 گتدد و یز قسسبت ی در عسلم برزخ دریمس  ی  ؟قبت دچسر پک یدگی نمی
یادی فایات   در ایهن  فایهات  وپ جمعههدر فضیلت شب ف  وپ جمعه فارد شده ف  ق

یدافند متعهال »فرمود:  علی است. اما   شدهیای اپ اعیاد اسالمی مقسوب 
کههرد.  جمعههه را عیههد قههرار داد ف شههب ف  وپ جمعههه را اپ فضههیلت یاصههی بریههوردار 

ههها اسههت ف  وپ جمعههه افضههل  وپههها. شههب جمعههه شههبی شههب جعههه افضههل شههب
 1.«داردنورانیت یاصی  ،دریشنده ف نورانی  نزد یدا( است ف  وپ جمعه

پ جمعههه اپ فضههیلت بیشههتری انجهها  اعمههال نیهه  ف عبههادات  ،در شههب ف  و
گنهاه ف معصهیت مجهاپات سهخت   امها  صهاد  ارد.تهری دبریهوردار اسهت ف 

گنهههاه  مضهههاع  »فرمهههود:  کهههه  یهههد  اپ معصهههیت الههههی در شهههب جمعهههه بپرهیی
. 3«صدقه در شب ف  وپ جمعه ههزار برابهر ثهواب دارد»فرمود: همچنین،  .2«است
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یهوب  ،بنهابراین .1«ییهر ف شهر در  وپ جمعهه مضهاع  اسهت»فرمهود:   اما  بهاقر
نیهاپ ف انجها  اعمهال ییهر سهپری  شب ف  وپ جمعه را بها عبهادت ف دعها ف راپ ف است
، بهرای مردگهان اسهتکه برای پندگان ا پشمند گونهنهما شب ف  وپ جمعه،. نی ک
 ف شهب ف  وپ جمعهه بهار عها  الههی اسهت ،ت. درحقیقتسا الهیرحمت فقت  نیز
تهر ف اپ هسهادبه تعبیر  ؛به درگاه یدا بشتابند ف به لقای اف برفند توانندمی بندگان ۀهم

عفهو ف بخشه  ف رحمهت ف را بهه  وپهای عید طورکه پادشاهان همان ،یسهباب مقا
جمعه را فقهت عفهو ف شب ف  وپ  ،، یدای متعالدهندایتصاص می یهصله ف هد

گههر کسههی در شههب ف  وپ جمعههه اپ  بنههابراین،اسههت. رحمههت ف اسههتجابت قههرار داده  ا
کههه در ا یهها  ف سههاعات دنیهها بههرفد، در نن سههاعات بخشههوده اسههت، امهها منافههاتی نههدارد 

کهه کسهی ،بعضهی اپ  فایهاتطبها بعد اپ شب ف  وپ جمعه به مجاپات یهود برسهد. 
اپ امها  بهاقر  ایمهان باشهد، اپ فشهار قبهر مصهون اسهت.باف  بمیهرددر شب ف  وپ جمعه 

ِتهَب َلههو َبهَراَء   »نقل شده است:   کو  ِبَقّاِ َأَهِل اَلَبَیهِت 
َعِة َعاِرفا  مو  َمَن َماَت َیَوَ  اَلجو

هارِ  َعِتَا ِمهَن الّنَ َعِة أو مو اِر َف َبَراَء   ِمَن َعَذاِب اَلَقَبِر َف َمَن َماَت َلَیَلَة اَلجو گهر مهؤمنی ِمَن الّنَ ؛ ا
بیههت باشههد، بههرای اف برا ههت اپ کههه عههارف بههه حهها اهلدرحههالیدر  وپ جمعههه بمیههرد، 

گشهته نته  نپاد هرکهه در شهب جمعهه بمیهرد، اپ شهود ف نت  ف عذاب قبر نوشهته می
َمهَن َمهاَت َلَیَلهَة »فرمود:   در  فایت علی بن مهییار نمده که اما  صاد . 2«است

ِتَب َلههو َبهَراَء   ِمهَن َعهَذاِب اَلَقَبهرِ  کو اِر َف  َعِتَا ِمَن الّنَ َنا أو َعِة َعاِرفا  ِبَقّقِ مو ؛ هرکهه عهارف اَلجو
عهه بمیهرد، مهورد مها اعتقهاد داشهته باشهد( ف در شهب جم  به امامهت ما باشد به حا

 3.«عفو الهی ف اپ عذاب قبر در امان یواهد بود
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جمعه اپ فضیلت یاصهی بریهوردار  ف  وپ شب دهدنشان می فایات بررسی 
پ، الطافف است  گهر ، امها شهودالهی شامل حال مردگان نیهز مهی در این شب ف  و ا

کافر یا جنایتاار  پ جمعههه انسان فاسد یا  اف  عهذاب ، اپبمیهرد ه حتی در شهب ف  و
پ  بخشد،یدافند اف را نمیشود ف ک  نمی جمعهه بلاه ممان اسهت در شهب ف  و
 شود. گرفتار اعمال یود ، به عقوبتننمعاف باشد ف بعد اپ اپ عذاب 

آی س رف تی ب ت   ت م زیر    ب س یی ی قس سبگ تدددر آخ تال قسض ت م ی خکد لسعمیبس وس نت .64
 ؟دلأثیری دیرریختی بت مزیر آنس  آب و متدگس 
گر من ورتان این اما ،ال کمی مبه  استؤاین س که نیها ا ا یخهتن ثهوابست  نب   
کردن این ف مزار مردگان ف رفتن بر سر مزارشان ف قرا ت فاتقه بر  ،ههاگونه ثوابنثار 

کارها فایدهبه  فحشان می کهه سرفنهد یا نهه،ای دارد رسد ف این  کنهی    ۀبایهد عهرا 
گهر کسهی ییراتهی بهرایبسهته نمهیطورکامهل بهه ،بعد اپ مرگ ،انسان  میهت شهود ف ا
 بههاکنههد کههه یههود انسههان مههی کههار نیاههی البتههه 1رسههد.بههه  فحهه  مههیثههواب نن بانهد 

که  یهود انسهان  دارد؛تفهافت بسهیا ی  ،کننهدمی فبرای ادیگران بعد اپ مرگ کا ی 
کار رافقتی یودش  ده  وعملی را انجا  می برای دستیابی به کمال به  ،نارد نن 

ک گههرامها  ،اسههت نرسهیده مهالنن  ک ا مهال  بههرای   تها دیگههران بها صههرفد نههفصهیت 
گههر شههود.انسههانی نا ههل میل اکمهه بههه میزانههی اپ ،کننههد ییههرات رثهه همچنههین، ا  ۀو

کنند،ف  باشند ییوبهای میت، انسان  دارد.یر أثتحتما   برای  ییرات 
یارت اهل ۀفاید یارت قبور عاید طرفینق راین، شود. بناب( میمیتکننده ف  ق
یهارت امهوات در اعتقهاد مسهلمانان دارای مشهرفعیت اسهت، صرف ن ر اپ ایناه ق

یاد که نباید اپ نن برای طرفین یفواید ق  .کردبفلت  دارد 
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و ه ف تد ب س آ  زب س   ؛پت ندش  یول قبت ری بس چه زبسنی می الیالؤ  .65 عربی ی س ن ت زب سنی 
 ؟زندقتف می

که  فح اپ جس  ،اسهتیافتهه ف در عهال  بهرپخ اسهتقرار جهدا شهده   در شب اول قبر 
اصههول  ۀاپ اف د بههاریعنههی  کننههد؛سههؤال می اعتقههادات  ۀاپ  فح د بههارنایههر ف مناههر 

همهههین افاهههار ف  ا فاح براسهههاو سرسهههند.میدر عهههال  مهههاده  اشفاهههری ف عقیهههدتی
سههؤال نایههر ف مناههر  شههوند.عههال  نیههرت اپ ههه  متمههایز مههیدر ، اصههول اعتقههاداتی

نههان  فح اسهت ف جهواب  فح همهان بهاطن افسهت. ایهن ارکردن برای نشاد فاقع 
 ذههن مها نیسهت فدر های دنیهوی ف متعهارف سؤال ف جواب مانندسؤال ف جواب 

بهاطن پنههان ا فاح  ،ایهن دف ملهز بلاهه ،شودهی  الفاظی رد ف بدل نمی احتماال  
 ند.کنها را پدیدار میرا نشاار ف حقایا فجود نن

وه . 66 ب سر بین د و یز و ه ینج س  دیدك م یری یعم سلی  یینسس  در برزخ جزی آیس در   ی   
وم می گت شکد؟گنسنسنش  یند نس پیش متدكوه قر گنسنس  وسسنیبسیسری یز چنیی ی     ی
گنسن  س  بی   تری میو  ه دیتل  ت  س آن   ش  کد وپ  سك م  یل  س روز قیسم     قیسم    ویرد ب  ه میتن  د ب  س 

 شکد؟می لکجیه گکنهعدل یل ی چدر ییی   رال   شکند.می
کهؤبخ  نیر س ۀبارد  کن   کهه  التان باید عرا  این شبهه در صورتی فارد است 
 یبرپیهف،هعیت ف دنیهوی اعمهال  میهان، جایگاه افراد در برپخ یاسان باشهد ف افال  
 اتنع  یا عذاب در برپخ هی  ارتباطی به ،مناسبتی فجود نداشته باشد ف ثانیا   ننان

که  ، جایگهاه چهون افال   ؛له مخهدفش اسهتئههر دف مسهتهه البقیامت نداشته باشد 
، ها در ایهن دنیاسهت ف ثانیها  افراد در برپخ اپ حی  یوب یا بد بودن تابع اعمال نن

 اسهت تهاگناهاهار اعمهال کیفهر  گهاهی (، فایهات بنها بهر عذاب ف سختی در برپخ 
 ۀچنهد ناتهبهه بایهد  مطلبشدن این شود. برای  فشنفارد قیامت  ۀصقنبه پاك 

 :کردمه  توجه 
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که  فح انسان در عال  برپخ بهه بهدن  اسال علمای  بیشترال ( دیدگاه  این است 
 ؛گیردمثالی تعلا می

؛ بههرای انسههان در عههال  بههرپخ دارای حیههات ف شههعور اسههتطبهها نیههات ف  فایههات، ب( 
 هههههایدر کتاب یف  فایههههات 31 :نسههههاء ؛92 :نقههههل ؛815 ههههه 863 :عمههههراننلمثههههال ر.ک: 
 .298ص :9، ج(فیض کاشانی اپ مقجه البیضاء  ف 911ص :85ج کنزالعمال،

کهههافران ف بهههدکاران مخههه عهههال  نیهههرت  ترج( تهههنع  مؤمنهههان نیاوکهههار ف عهههذاب 
کههه شههمه بیههانگربلاههه شههواهد قرننههی ف  فایههی  ،نیسههت ای اپ نعمههت ف نن اسههت 

عمو  علمای اسال  بهه  ، فاپاین ؛گرددعذاب ایروی شامل حال برپییان نیز می
ایههن عههذاب ف تههنع  بههه اقتضههای  کههه اذعههان دارنههدبهشههت ف دوپخ برپیههی فجههود 

کهری در  در این دنیاست. امواتاعمال نیز ف بد  داسهتان مهردی حاایهت  ،قرنن 
اپ  بعهدرسهد ف که به جر  دعوت مرد  بهه سیهروی اپ سیهامبران بهه شههادت مهی شده

َة » :شودسوی بهشت یوانده میبه ،شهادت ِل اَلَجّنَ  قهاَل یها َلَیهَت َقهَوميقیَل اَدیو
وَن ا ِبما َبَفَر لي ّبِ  َیَعَلمو گفته شد به بهشت درنیَ  کهاش قهو   :گفهت .؛ به اف  ای 

یهدمن می که سروردگار  چگونه مهرا نمرق  ،عمهراننل 863 ۀنیه .همچنهین،1«دانستند 
ف  دههدیبهر میها اپ فضهل یدافنهد ف یشنود بودن نن مرگاپ حیات شهدا بعد اپ 

بهههار ،در مقابهههل هههارو » :فرمایهههدکفهههار مهههی ۀد  هههوءو اَلَعهههذاِب ا الّنَ َف حهههاَ  ِبهههرِل ِفَرَعهههَوَن سو
وا نَل ِفَرَعَوَن َأَشهّدَ اَلَعهذاِب  اَعةو َأَدِیلو و و الّسَ ا َف َیَوَ  َتقو ا َف َعِشّی  ّف  دو وَن َعَلَیها بو َعَر،و ؛ ف یو

گرفههت  شههوند فصههبج ف شهها  بههر نتهه  عر،ههه مههی ؛فرعونیههان را عههذاب سههخت فرا
پهها مههی کههه رسههتاییز بر کههه[ فرعونیههان را در سههختشههود ]نههدا مههی وقی  تههرین رسههد 

ید لت دارد  این نیه .2«عذاب درنو  فرعونیهان بهه نته  سهی  اپ  ۀعر،هبهه ایناهه دال
                                                                                 

 .21 ه 26 :. ی 1
 .46 ه 40 :. بافر2
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یههرا ؛قیامههت اسههت شههب ف  قیامههت ف پهه  اپ نندر » 1بههه بیههان عالمههه طباطبههایی ق
 ،نیههایهن  طبهاحهال نناهه . 2«َمَهریهراال َیهَرَوَن فیهها َشَمسها  َف ال َپ  ؛ وقی فجهود نهدارد

گانه در نیر نیهه  ،منا   ؛عر،ه بر عذاب هر صبج ف شا  است عذاب ایروی جدا
 .بیان شده است

کیفیت تنع  ف عذاب تابع اعمهال  ف سهت انسهان در دنیایهوب ف بهد د( کمیت ف 
 ۀک  نتیجهههرایناهه  . په ،3سهتفتجسه  معهین اعمهال ا ،بعضی  فایهات طبا

 عین عدل است. ،ببینداعمال یود را 
گناهان یود را می ، فایات ۀبرپای( هه کیفر  ند تا نبیبعضی اپ مؤمنان در عال  برپخ 

بهها عههذاب ف را عههذاب ف تههنع  بههرپخ  ارتبهاا مسههئله، . ف ایههنپهاك فارد قیامههت شههوند
کیفیههت  دهههد.نشههان میتههنع  قیامههت  کمیههت ف  بهها توجههه بههه ایناههه چگههونگی ف 

 یاعمههال یههود انسههان در دنیاسههت ف عههذاب برپیههتههابع  ی،عههذاب ف ثههواب برپیهه
کهه  عههذاب قیامههت  یگههاه کوتههاهی ف  بیههانگر نن اسههت کنههدرفههع مییهها حتههی را  کههه 

مها بها بهراهین  ،بهراینافهیوننهدارد.  الههیبرپخ هی  منافهاتی بها عهدالت  دراقی پمان
گههاه یچههون عقههل اپ جی کنی  فمههیعههدالت یدافنههد را اثبههات  ،عقلههی یههات بههرپخ ن

گهویی  عهدالت یدافنهد کلی مهیطوربهه ،ها نهداردنن ۀحامی د بار نیست ف هی 
که ثواب ف عقاب  ه  اقتضا می  9.قیامت عادالنه باشددر برپخ ف ه   درکند 

                                                                                 
 .865ص :انسان اپ نباپ تا انجا . طباطبایی، 1
 .89 :. انسان2
کلینی، 3 کافی.   .298ف  245ر ص :9، جاصول 
یهات ح، اسهدی؛ بهه بعهد 984ص :84، جتفسیر نمونههماار  شیراقی،  برای مطالعه بیشتر ر.ك:. 9
عهال  بهرپخ در چنهد  ،مقمهدی اشهتهاردی؛ بقه  بهرپخم، 9ف  2ج  ،معادشناسهی ،هرانی؛ ترپییب

 .  قدمی ما



خ  010     سؤاالت برز

گنسنس  می   بک  برزخی بس عریبآیس  . 67 و سفتی    ۀب سردرییی مس لغه شکد؟ آیس می بسر 
 ی  ؟ سس ی کدیس   مسیحیس  و مسغمسنس  یک

لهت دارنیات ف  فا کهه  فح په  اپ و فد بهه عهال  بهرپخنهیهات بهر ایهن دال براسهاو  ه د 
کههه در ن هها  دنیههایی داشههتهبهها توجههه بههه ن هها  برپیههی ف  بههه سههیر ف  اسههت ه مسههیری 

 ءاسهما یلقا»که مقصدشان این حرکت برای کسانی .دهدحرکت یود ادامه می
د بههرپخ یواههه یههاسههختی ف صهورت تقمههل فشهارهااسهت، بههه« رحمهت یدافنههد

 ۀعمههد بخهه ف  شههودمیموجههب تزکیههه ف طهههارت  فح مههؤمن فشههارها ایههن  بههود.
کنههار مههی پ برابههرا (کنههدکههه عههال  بههرپخ اقتضهها مههیجههاییتهها  ههها را حجهاب . پنههد فح 
همان تاامل  فح  ،این شود؛نمایان میای تاانداپه  فحاصلی  ۀچهر ترتیب،بدین

مسههیر ف مقصدشههان در  کهههکسههانیامهها  تاههاملی  فح جههز ایههن نیسههت. سههیراسههت ف 
در حرکهت « یدافنهد بضهباسهماء لقهای »سهوی بهه نبهوده فدنیا جز اناار ف عناد 

کیفیههت حرکههت ف تقههول ننبههوده رفتن در عمهها ههها در بههرپخ بهههانههد،  صههورت فههرو
دیگهر، بیهانیواهد بود. بهه (در حد ن ا  برپیی ها ف انقراف ها، ،اللتعذاب

ی هههااپ حجههاب ییف رههها قههرب بیشههتر تاامههل برپیههی بههرای مؤمنههان، بههه مفهههو 
گذر اپ  ظلمت ف نور م هریهت نمهدن اپ کسهوت یهود ف بیهرون ،موانهع ف درنهایهتف 
بهرای معانهدان ف درمقابهل، سهیر تاهاملی  اسهت. (در حد ن ا  برپیهیتجلی حا  
شهدن بهه نته  عهذاب ف طهرد ف لعهن یدافنهد نزدیهز ،اپ صهراا مسهتقی  منقرفان

 است. (در حد ن ا  برپیی 
بهههرای مؤمنهههان ف  مقصهههد سهههویحرکهههت به، در عهههال  بهههرپخکهههه گفتنهههی اسهههت 

، ننهای است؛ یعنی بهشت برپیی ف نعمت نعمت یا عذاب همراهمنقرفان با 
ای گونههبهبرپیی ایمهان ف صهالح در پنهدگی دنیهایی اسهت،  ۀدر عین ایناه نتیج

که شهتر ف قهرب بی اف را مشهتا  بهرد فسی  میحضرت حا  سویبهانسان را  است 
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تههر ف دیگههر،  فح در عههین التههذاذ ف تههنّع ، مجههذفبعبههارت. بهههکنههدمیلقههای حهها 
در ایههن مسههیر کنههد؛ کوشهه  میبیشههتر  بههه مقصههود ف بههرای نیههل شههودمیتههر مشههتا 
کههه ههها ف هیئهت فد ف در ایهن سیشههرفت اپ معایهب، نقهایر، رنهگسهی  مهی ههایی 
یج ف به انداپهاست، به حامانع لقای  کهه احاهتد  کنهد، ا  برپیهی اقتضها مهیای 
برپیههی  ۀهههای نن نیههز در عههین ایناههه نتیجههجهههن  برپیههی ف عههذاب شههود.پههاك مههی
به عما عهذاب ف انسان را که  ای استگونهاست، به دنیاراه ،اللت در گیین  

یج بهبهف  دهداصل نن سو  می  .بهردمهیعذاب شهدیدتر ف مهداف  سهی   سویتد 
کهههه  ،مثهههال شهههود؛ بههرایهههی میالههههی منتسهههیر بههه سهههخ  ف بضههب ایههن  مههؤمنی 

، ایههن مبتالسههت یچینههسههخن ۀبههه رذیلهه امههاسههوی یداسههت، مسهیرش در دنیهها بههه
چهرا  ؛شهودیابهد ف بهر اف مسهل  مهیصفت ناپسند ف پشت در ن ا  برپیی تمثل می

بهر انسهانیت اف مسهل   ،د فاقهع ف عقهل ف فاهر اف ف که این عمل نا فا در دنیها بهر  فح
کههردار، در بههرپخ بههوده اسههت. بههاطن ایهه اف را تهدیههد  ف سیوسههته شههودظههاهر مههیبههر اف ن 

ن ها  برپیهی ف بهه اقتضهای  حهد برای رههایی اپ ایهن صهفت، بایهد در فح  کند.می
کنهد تها پهاك شهود. اف در دنیها احاا  ف نثار نن ن ا ، فشارها ف سهختی هها را تقمهل 

کنهدتوانسهت ایهن عمهل پشهت را راحهتمی ناچهار بایهد  ، امها چنهین ناهرد فتهر تهرك 
کنههد. بهها  حههاسههوی یههدا ف لقههای سههیرش بهههچههون  البتههه عههذاب برپیههی را تقمههل 

تقمهل این صهفت را بها  ،، به اقتضای حرکت ف تاامل برپییهرحمت بود ءاسما
 کند.های برپیی اپ فجود یود پاك میفشارها ف عذاب
 ف هه  حرکهت ف بینهددنیوی را میاعمال  ۀدر برپخ، ه  نتیج فح نتیجه نناه 

هها، ها ف یالصی اپ رنگشدن اپ نلودگی. این تاامل برای مؤمن، پاكدارد تاامل
رفتن بیشهتر در هیئت کهافر ف معانهد، فهرو های مخصوص ف تعلقات است ف بهرای 
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کهه ههر 1،اللت، عناد ف دو ی اپ یدافند. طبها اعمهالی  ک البتهه بایهد دانسهت 
 شود.    فا نمیبیند ف بر کسی ظلکه انجا  داده، مجاپات ف پاداش می

کهه همهمهه  می ۀ فایات به این نات مقتوایبندی اپ جمع مؤمنهان ف  ۀرسهی  
کهه در نن عبهارت  کافران در بهشت ف دوپخ برپیهی قهرار ندارنهد، بلاهه اپ احهادیثی 

َفهِر َمَقضها» یَماِن َمَقضا  َأَف َماِحض  ِلَلاو َو َماِحض  ِلَْلِ  معلهو ، نمهده 2«َمَن َماَت َف هو
کههمههی کفههرشههود  ف  شههوند، در بههرپخ متههنع  یهها معههذب میه تنههها سههردمداران ایمههان ف 
کافران  دیگر  فحهی  نعمتف فق  عذاب یا  نیستندعذاب یا نعمت  درمؤمنان ف 
کههه . 3دارنههد کسههانی هسههتند  گسههترش همههواره کههافران مقههض  کفههر  فاهههدادر راه 

یشه راد در . سرنوشهت نههایی ایهن افهکنهدکوش  می مبادی ایمان یکنجهانی ف  
شهوند ف تها داده می فعهدههای ابهدی، شود ف بهه عهذابعال  برپخ به ننان ابالغ می

گههاه پ قیامههت در بههدترین ف،ههع  فحههی ف  . برندسههرمیبههای جسههمی عههذاب ی و
یهرا عهذاب نتیجه ؛این امر با عدالت الهی منافات نهدارد طبیعهی اعمهال ایشهان  ۀق

کفر دا   می، عذاب دا می است. است ف براساو تجس  اعمال، صورت عمل 
های متوسهه  اصههال  حیههات برپیههی قابههل درك نیسههت ف انسههانبههرای بنههابراین، 
کهه انجها  بهنن را مانند یز یواب طوالنی است یا ها برپخ برای نن انداپه اعمهالی 

 ۀدر لهذت یها عهذاب یواهنهد بهود. مسهئلانهداپه به همینکنند ف اند، درك میداده
حال یواب در  دنیا، در پمانی را،این بی ۀنمون ف ی استمنتف برپخ عال  رپمان، د

                                                                                 
 ص :8 ج ،یههدا( سههوی بههه  باپگشههت معههاد همههو، ؛892 – 889ص  :عههرفج  فح. ر.ك: شههجاعی، 1

923 - 941. 
کلینی، 2  :8، جمهن الیقضهر الفقیهه، باب المسأله فی القبر؛ شیخ صهدو ، 290ص :9، جکافی. 

 .18ص :01ف ج 209ص :6ج سیشین،مجلسی، ؛ 11، ص تصقیج االعتقادهمو، ؛ 811ص
 .985ص :معاد در نگاه عقل ف دین. شریعتی سبیفا ی، 3
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کههمی گههاهی عههذاب برپیههحههال مید. درعههینرتههوان تجربههه  گفههت   ی موجههبتههوان 
برپهایی قیامهت، ههی   هنگها  . چنین کسی،دوشمیشدن انسان در نن عال  پاك

 ،که مجهاپات عمهل یهود را در بهرپخ ببینهدننفد، اما  بهشت می بهف  ردگناهی ندا
 دربا سنگینی اعمال ناپسند اف مطابا نباشد، همچنهان  مجاپات میزان اینی فل

 ،په  بهشهت شهود. ۀشهدن  فانهدر صهورت پهاك تها شهودباید مجاپات  ه  قیامت
 شود.ها رعایت میانسان ۀهم ۀباردرهرحال، عدل الهی د 

که  بهه یهدا را اعتقهادات  ی( رکن اصهلننکتاب یا بیر کافران  اهلبدان دلیل 
راپ نجههات بههه ،ندارنههد ربههاو بوبیههت حضههرت حهها ف  دلیلبههه ف ندهسههت دو اناههار  

یات ف اصهول دیهن مسهتقا عهذاب الهی چهون بهه  ه نهد ف اعمهال نیهز ننهانا،هرو 
مقاصد ف ابهراا دنیهوی برای بلاه  ،قصد ر،ای الهی ف اطاعت افامر اف نیست

بهه ننهان لطه   اپ سهریدافنهد  بها فجهود ایهن، الههی نیسهت.پاداش  ۀه شایستاست 
منهدی اپ مانند بههرههایی نعمتدهد  می نعمتدر دنیا به ننان  ؛دهدپاداش می

کاههد. ها می،  وقی فسیع ف...( یا اپ شدت عذاب ایروی نندراپ سالمتی، عمر
کفار   :اندچند دستهالبته 

که جاهل قاصرند ف نتوانسته8 کفا ی  کهه  -اند راه حقیقت ف ایمهان را (  نن چنهان 
یابند ف اپهمهیند -باید  کفهر یهود فرفمانهده ، ف  گهر براسهاو فطهرت در  انهد. اینهان ا

کننههد  ۀننههان بهها رتبههه ۀهرچنهههد رتبهه یابنههد؛مینجههات  ،سههلی  ف عقههل یههود، عمهههل 
کردهسانیک  مقایسه نیست.، قابلاندکه حا را یافته ف براساو نن عمل 
کسههانی یهها جههاهالن مقصههر؛ سههتیز( معانههدان ف ماههابران حهها2 راه حهها کههه یعنههی 

کردهبرایشههان نشههاار بههوده  یههوبی نن را توانسههتند بهههیهها مههیانههد ف بهها نن مخالفههت 
گمراهههی  ندبریاسههت بهها راه حههااپ  وی عمههد ف علهه  بههه مبهها په  امهها ،بشناسههند ف بههر 

گهرفه یدند. ایهن  انهد ف حسهن فهاعلی را اپ دسهت داده ،یود تعصب ف لجاجت و ق
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گشههته کههه هههی  عگرفتههار چنههان ظلهه  ع یمههی  مههل نیاههی برایشههان سههودمند انههد 
ِهههَ  َف »فرمایههد: نیسههت. قههرنن مجیههد د بههاره ننههان مههی ّبِ فا ِبریههاِت َ  َکَفههرو ههذیَن 

فلِئههَز اّلَ أو
َپنا َ  َیَوَ  اَلِقیاَمِة َو قی و َلهو َ  َفال نو هو قهدر ؛ در قیامت برای ننان 1«ِلقاِ ِه َفَقِبَطَت َأَعمالو

 .ی شونمی قا ل ف ا پشی
و ه در ب رزخ ب ه ش  دی دیدك م ی «هل س یت نمکن »در  .68 و ه رزق ی  معن  ی  ش کدآم دك ی    

وه عنی آیس ییی  خی بدیی م ی    نه مسدی.   سمن ؤرزق مسدی بتیی م نیچدر برزخ ی   
 ؟وجکد ندیرد

من ههور اپ حیههات ف پنههدگی در اینجهها همههان »: اسههتنمههده  چنههینتفسههیر نمونههه  در
کههه ا فاح در عههال  پهه  ا پ مههرگ دارنههد، نههه پنههدگی حیههات ف پنههدگی برپیههی اسههت 

بسیا ی  ف گرچه پندگی برپیی، ایتصاصی به شهیدان ندارد .جسمانی ف مادی
کهه حیهات شههیدان  ،دیگر اپ مرد  نیهز دارای حیهات برپیهی هسهتند فلهی اپ ننجها 

ف  -هههای معنههوی اسههت العههاده عههالی ف نمیختههه بهها انههوال نعمههتیههز حیههات فههو 
هها نها  بهرده شهده اسهت. تنها اپ نن -تند ها هسعالفه مو،ول سخن، در نیه ننهب
گویا پندگی سهایر برپییهان هها بنن که  قد ی بر  مواهب حیات معنوی هستند 

  2«.ها چییی نیستدر مقابل نن
هههوَن »نمهههده اسهههت:  «البیهههانمجمهههع»تفسهههیر  در ؛ یعنهههی صهههبج ف شههها  اپ «یَرَپقو
گفتههههههههههای بهشههههتی  وقی مههههینعمههههت وقی یعنههههی در قبرههههها   :انههههدیورنههههد ف 

گفته ق  شههدا  ۀد بهار ،تفسهیر دیگهری در 3یورند.می ف  ق  ایشهان : »انهدچنهین 
که د باره مخلصین فرموده و   : اندهمان  ق  معلو  است  َق   َمَعلو  ِ  َ فلِئَز َلهو ف  9أو

                                                                                 
 .850 :. که 1
 .815ص :9، جتفسیر نمونه. ماار  شیراپ ، 2
 .993: ص4، جترجمه تفسیر مجمع البیان. طبرسی، 3
 .48 :. صافات9
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اهلل اشهاره بهه همههین مرتبهه اپ یلهوص اسههت. ایهن دف  ق  متقههد ف قتهل فهی سههبیل
به؛ یای است ف قرین کهه . 1« کون عند   شههدا جمع بین این دف تفسیر نن است 

 ههای معنهویشهوند ف هه  اپ  وقیمنهد مهیهای ظاهری بهشهت بههرهه  اپ  وقی
  2دارد. ی مانند معارف ف حقایا(؛ چون بهشت نیز مراتب

به   گتدد و  پسبسزمی شروح به بدن  گریرندری در قبت می بد  می آیس بعد یز یینکه  . 69
 شکد؟یو قسسبت ی می روحیز یس فقط  دندخ می ؤیالال قبت پس 

گرامههههی اسههههال   براسههههاو .8 کههههری  ف  فایههههات رسههههول  ف ا مههههه  نیههههات قههههرنن 
یهرا  ؛شهودقیامهت نمی ۀاپ مهرگ فارد صهقن بعهدک  بالفاصله هی  ، اطهار ق

 فمقها ن اسهت  موجهودات پمینهی ف نسهمانی ۀف دگرگونی در همه قیامت با انقالب
په ،  3مانهد.یهود بهاقی نمی یتچیز در ف،هعهی  ،ا شودکه قیامت برپهنگامی

 د.نشومیفارد برپخ  به عال  همه بعد اپ مرگ
لطیفههی قههرار  جسهه در  دنیههوی، فح انسههان بعههد اپ پایههان پنههدگی ،  فایههات طبهها .2
کههه بههه نن می اپ  . قالههب مثههالیگوینههدمی« بههدن مثههالی»یهها « قالههب مثههالی»گیههرد 

 9کنار است.بسیا ی اپ عوارا مادی دنیا بر
کههه یاههی اپ یههاران امهها  صههاد  نقههل می یدر  فایههت معتبههر ،کلینههی  کنههد 

دان سرنهههدگان سهههبیرنگی قهههرار ن در چینههههاا فاح مؤمنهههکهههه  نیههها ایهههن اعتقهههاد :دیسرسههه
َکهَر و َعَلهی اهلِل ِمههَن َأَن » :در جههواب فرمهودامها  ؟ ، درسهت اسهتگیرنهدمی هَؤِمنو َأ اَلمو

فَحهو  فَح َح  ِفي َیَجَعَل  و َر ِتَلهَز الهّرو َوَصَلِة َطَیٍر َأَیَضر... َفهِإَذا َقَبَضههو اهللو َعهّزَ َف َجهّلَ َصهّیَ
                                                                                 

 .283ص :80ج ،ین العرفان در علو  قرننتفسیر مخ. بانوی اصفهانی، 1
 .895ص :8ج ،تفسیر ابن عربی  تأویالت عبد الرپا (عربی، . ابن2
 .436ص :بینی اسالمی؛ پندگی جاوید یا حیات ایرویجهان ای برمقدمه. مطهری، 3
 .469ف  460 رص :4، ج سیا  قرنن. ماار  شیراقی، 9
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َنَیا؛ َکَقاَلِبِه ِفي الّدو گرامی ِفي َقاَلٍب  کهه  فحه  در اسهت اپ نن تهر مؤمن نزد یدافنهد 
های شههبیه بههه بههدن یهایبههدن درههها ، بلاههه ا فاح ننگیههردقههرار  دان سرنههدهچینههه
 1.«گیردقرار می دنیوی

د، شههوای دیگههر اپ حیههات مههیعههال  بههرپخ، فارد مرحلههه ا انتقههال بههه فح انسههان بهه
کند، چیز را درك میف همه یابددرمیهایی را در دنیا درك نارده، در ننجا فاقعیت

لههذت ف رنههج در  .کشههدبههرد ف اپ چیزهههایی رنههج ف عههذاب میاپ چیزههایی لههذت می
کههه در دنیهها داشههتهنههول رفتههار ف  عههال  بههرپخ بههه کههافران ف  .مربههوا اسههت ،ایههال  

کارههای شایسهته  باپگردنهدبه دنیها  دارند لذا ن قف ؛انددر عذاب در برپخبدکاران  تها 
هرگههز مماههن  نانجهها  دهههد ف اپ عههذاب هولنههاك بههرپخ نجههات یابنههد، امهها باپگشههت

ت های بهشت  نه بهشن ف نیاوکاران در عال  برپخ اپ لذتاا فاح مؤمن. 2نیست
یههدان( بهره گفتمههی منههدجاو یدافنههد  .فشههنود هسههتندگردنههد ف بهها فرشههتگان در 

ذیَن »فرماید: می اهو و  اّلَ هَة  َتَتَوّفَ هوا اَلَجّنَ لو َ  اَدیو هوَن َسهال   َعَلهَیاو ولو بیَن َیقو اَلَمالِ َاةو َطّیِ
وَن؛ َ  َتَعَملو َنتو کو که فرشتگان مهرگ  فحشهان را میهمان ِبما  کهه لیدرحا ،گیرنهدها 

یههاطر گوینههد: سههال  بههر شههما فارد بهشههت شههوید بهههههها میانههد، بههه ننپههاك ف پاکیزه
که انجا  می  3.«دادیداعمالی 

 کههه در  فایههت نمههده:، بههرپخ اسههت؛ چنان«قبههر» ۀدر بیشههتر مههوارد، مقصههود اپ فاژ .9
َیاِا  ِإّنَ اَلَقَبَر َ َفَ،ة  ِمَن » َفَر   ِمَن  ِ  ِة َأَف حو َفرِ  اَلَجّنَ یهَران حو ههای بهابی اپ بهاغ ،؛ قبهرالّنِ

البتههه قبههر برپیههی ف قبههر . 9«هههای نتهه  اسههتبهشههت یهها جایگههاه پسههتی اپ جایگههاه
                                                                                 

کههههوفی اهههههواپ ، 1 کلینههههی، 13ص :پهههههد.  کههههافیفههههرف؛  ، بههههاب نیههههر فههههی ا فاح 244ص :9ج ،ل 
 .824ف  883، باب احوال البرپخ، ح263 ه 261ص :6، جسیشینمنین؛ مجلسی، ؤالم
 .33 - 855منون: ؤ. م2
 .92 :. نقل3
 .21ص :أمالی؛ طوسی، 49ص :2ج، تفسیر قمیقمی،  .9
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 بههنن،  اپ عمده مسها ل شهب اول قبهر ف په  اما ،یاصی باه  دارند سیوندیاکی، 
 1قبر یاکی.به است، نه مربوا عال  برپخ 

ی دارنههد حالههت ترسههناککههه مناههر  نایههر ف بایههد در قبههر بههه سههؤالکههافران ف فاسههقان  .4
ی حالت فرحنهاککه مبّشر ف بشیر  ان در قبر به سؤالمؤمن کهجواب بدهند، درحالی

ویژه بههه ،ف اصههول دیههن اعتقههاداتها، سرسهه ایههن مقههور  دهنههد.پاسههخ می دارنههد،
کهه در تعیهین سرنوشهت به ،فرفل دین ۀد باراما  است، 2امامت ۀمسئل ویژه مسها لی 

  .شودنیز سؤال می .(،صرف عمر، دفستان ف..چگونگی مانند ند  انسان مؤثر
 ف ارتبههاا ،ههعیفی داردیههود  مههادی فح بهها بههدن  ،بعههد اپ مههرگگرچههه نتیجههه: 

ا ف احاهها  یاصههی در بههاب هبراسههاو ارتبههاا قبههر یههاکی بهها قبههر برپیههی، دسههتور
یارت قبور، دعا، طلب رحمهت ف جناپه، کفنتشییع فدفن، احترا  ف استقباب ق
کهه ، در شهریعت اسهالمی فجهود دارد...بر سر قبرهها ف مغفرت ، بایهد توجهه داشهت 

بدن برپیی است ف  بطی بهه قبهر یهاکی نهدارد. فح ف  مخترسؤال ف جواب قبر 

                                                                                 
گرفهی اپ م1  .64ص :2، جدانشجویی هایها ف پاسخسرس لفان، ؤ. 
 .914ص :2، جا الیقینح. شبر، 2
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 .8914 کتاب، بوستان اصفهان: ،یاندان
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 .8911تهران،  جوان ۀاندیش
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کهانونشجاعی مقمد ،عرفج  فح. 22  کهانون مؤسسهه بهه فابسهته جهوان ۀاندیشه ، 
 .8911تهران،  جوان ۀاندیش
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 یصهههالق یمقمهههدعل امهههت،یق سهههوره اتیهههن ریتفسههه: معهههاد رامهههونیس یبقثههه. 20

 .8914 ،یماپندران
 ف بهههرپخ قبهههر، مهههرگ، مباحههه  در یریسههه  گهههذرد؟یمههه چهههه مههها بهههر مهههرگ اپ بعهههد. 26
کر، یانتشارات یفرهنگ مؤسسه ق : پاده،عباو عباو ،(امتیق  .8919 شا

 .8919 اسراء، ق : ،ینمل یجواد ، عبداهلل2ج قرنن، در معاد. 21
 .8910 ن،یتقس ق : ،ینماق یعبدالنب ات،ی فا ف اتین دگاهید اپ معاد. 21
 .8914 پا ر، ، ق :یراصب یعل امت،یق در ت یباهل نق . 23
 شهههعبان، سهههو  قههه : ،یهمهههدان یعراقچههه یعلههه معهههاد، رامهههونیس درو هشهههتاد. 95

8914. 
 نگارسههتان قهه : نبههاد،ركیههم پارل مقمههدیعل قههرنن، در نن یهههانشههانه ف معههاد. 98

 .8914 کتاب،
پ معاد. 92  .8919 دارالفار، ق : منفرد، ین ر یعل ز،یرستای  و
 .8914 کتاب، بوستان ق : ،یشمها یعل معاد، یقرنن سرسمان. 99
 تههران: ،یقرا ته مقسهن معاد، ف امامت نبوت، عدل، د،یتوح: عقا د اصول. 94
 .8919 قرنن، اپ ییهادرو یفرهنگ مرکز
 .8915  ،یتند پاده، تهران:یموسو مقمد معاد، در یریس. 90
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، یفلسههف ی، مقمههدتق9ف  2، 8ج ،(جسهه  ف  فح ن ههر اپ معههاد  یفلسههف گفتههار. 96
  .8912 ،یاسالم فرهنگ نشر دفتر ران:ته
 .8915 صدرا، تهران: ،یمعاد، مرتضی مطهر. 91
ناصهههر  ،(قهههرنن یمو،ههوع ریتفسههه در یاتههاپه  فش: قهههرنن ا یههس  قهههرنن در معههاد. 91

 .8912 ه،یاالسالم دارالاتب تهران: ،یراقیش ماار 
 .8918، یراقیش ناصر ماار  ،(یفح کال  در معاد اپ ییهابخ   اری دارید. 93
ر، ، ق :یراقیش ناصر ماار  مرگ، اپ پ  جهان ف معاد. 45  .8919 سرو
 .8919 عشا، تین ق : شم ، منصور ،یاسالم معارف درسنامه. 48
 .8914 نا،یب ق : ،یفیشر یموس امت،یق تا قبر اپ. 42
 مههر قه : ،ینبهادیحاج یصهالق اهللنعمهت امهت،یق دادگاه تا حشر اپ انسان. 49

 .8891 یوبان،
  چتی بسید قیسم  برپس شکد؟ .71

که مشهورترین نن یادی اقامه شده  ها بهراهین برای اثبات قیامت دالیل ف براهین ق
کهه قیامهت اسهت؛رحمت، حامت ف عدل  گهاه رحمهت، حامهت ف تجّلهی ،چرا

کهری  مهی َ   َنَفِسهِه  َعلهی َکَتهَب »فرمایهد: عدل الهی است. قهرنن  او َحَمهَة َلَیَجَمَعهّنَ  الّرَ
َیَب  َیَوِ   ِإلی تققیها است، به کردهیدافند رحمت را بر یود الپ   ؛فیه اَلِقیاَمِة ال َ 

که تردیدی در نن نیست، شهما را جمهع یواههد  پ قیامت  . رحمهت 1«کهردکه در  و
رنهههد کهههه یدافنهههد برنو کمهههال الههههی اسهههت ف مفهههاد نن ایهههن اسهههت  نیهههاپ  ۀاپ صهههفات 

کمههالسههوههها را بهههموجههودات اسههت ف هریههز اپ نن  ،کههه شایسههتگی نن را دارد یی 
یژگههی 2.رسهههاندمیف بههه نن  کنههدمیهههدایت  کهههه داردنفههرین  انسههان بههها و  ،هههایی 

                                                                                 
 .82 :. انعا 1
 .26ص :1، جالمیزان. طباطبایی، 2



 012     یامتسؤاالت ق

لههت مههی بههرایشایسههتگی انسههان  ه فشههنی بههبههه بایههد  ،کنههد. پهه حیههات ابههدی دال
 حیات ابدی انسان در نن تققا یابد. تاسرای دیگری فجود داشته باشد 

که مهالپ   ؛قیامت مقتضای حامت الهی نیز هست گر جهان طبیعت  یرا ا ق
، جهههان بههه بایههت یههود منتهههی نشههودبهها تغییههر ف حرکههت اسههت، بههه قههرار ف ثبههات 

کههه حهها مطلهها ف حاههی  اسههت، ینخواهههد رسههید ف فعههل بهه بایههت اپ یدافنههدی 
هَ  ِإَلَینها ال » فرماید:که میچنان ؛مقال است او َ  َعَبثها  َف َأّنَ کو مها َیَلَقنها َ  َأّنَ َأ َفَقِسهَبتو
ون َرَجعو هها ف پمهین ف ننچهه در در جای دیگر، پ  اپ بیان ایناه یدافند نسمان. 1«تو

گفتههه ف فرمههوده اسههتنن یههده، اپ قیامههت سههخن  ِإّنَ َیههَوَ  » :هاسههت را بیهههوده نیافر
َ  َأَجَمعین هو  .2«اَلَفَصِل میقاتو

که عدل الهی د  حامت نیاوکهاران ف بهدکاران ف  ۀبهاردیگر قیامت این است 
کههافران بههه مؤمنههان یههرا ؛طورکامههل تققهها یابههدف  نمیختگههی ف سیوسههتگی پنههدگی  ق
کامههل عههدل الهههی در مقها  جههزا ف ماافههات اسههت ،در دنیهها هاانسهان  .مههانع تققها 
عهدل جزایهی ف  کامهل تققها ۀپمین تا در نن، ، الپ  است سرای دیگر باشدبنابراین

کری  دراین گردد. قرنن  هوا َف » فرماید:باره میکیفری الهی فراه   هذیَن نَمنو َأَ  َنَجَعهلو اّلَ
هههار؛ ّجَ َکاَلفو قهههیَن  ّتَ َرِا َأَ  َنَجَعهههلو اَلمو

َ
َفِسهههدیَن ِفهههي اَْل َکاَلمو هههاِلقاِت  هههوا الّصَ نیههها  َعِملو

مؤمنان ف صالقان را با مفسدان در پمین ف سرهیزگاران را بها تبهاهاران یاسهان قهرار 
َجِرمیَن ا مها  َأ َفَنَجَعهلو »فرمایهد: مهی . همچنین،3«یواهی  داد؟ َکهاَلمو َسهِلمیَن  اَلمو

هوَن؛  مو َکَیهَ  َتَقاو   َ الههی را چهون مجرمهان قهرار  امهرشهوندگان در برابهر نیها تسهلی َلاو
 9«.کنید؟یواهی  داد، چگونه داو ی می

                                                                                 
 .880 :. مؤمنون1
 .45 :. دیان2
 .21 :. ص3
 .96 ه 90 :. قل 9
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البته ادله دیگری مانند برهان فطرت، حب بقا ف هدف نیز برای اثبات معهاد 
کهه بههرای اطالعهات بیشهتر مهی بیهان کتهاب شهده  پ رسههتاییز»توانیههد بهه  ، «معهاد  و
 .کنیدمراجعه  (61-10ص  نقای علی ن ری منفرد  ۀنوشت
 لکضیح بدنید.  ر یول و دو  و ی تیفیل  ۀبسردر .72

کری  که دف نفخهه فجهود دارد نیدمیدستبه 1ننچه اپ نیات نورانی قرنن   :این است 
حاایههههت صههههور ف دف  .کردندف  بههههرای پنههههده ۀاول بههههرای میرانههههدن ف نفخهههه ۀنفخهههه
که لشارنفخه در کها پار اعهال  نبهاپ بهرای  یاناش حاایت همان شیپو ی است 
حرکههت  ۀسههاکت ف نمههاد تهها همهههشههد بههار اول در صههور دمیههده مههی دمیدنههد؛نن می
کننبرییزسپاهیان  تاشد ف بار دف  در صور دمیده می شوند  د.ند ف حرکت 

گونههه صههیقه  ،بنههابراین کههه دف  میراننههده ف  ۀصههیق ارد:دصههور حقیقتههی اسههت 
اپجملههه  ،موجههودات نسههمان ف پمههین ۀحاهه  نفههخ صههور، همهه .کننههدهپنههده ۀصهیق

کهه اپ جهزل ف اشهود. تنهها مخلصهمال اه ف ا فاح را نیز شامل مهی ن ف افلیها هسهتند 
سهاکنان پمهین ف نسهمان  ۀکهه همهدرحالی .اندنفخ صور استثناء شده هنگا فزل 

 2دهند.یود ادامه می ، ننان به حیاتمیرندمیبا نفخه 
میرنهد در نفخ صهور اول مهی ،اپجمله مال اه ف ا فاح ،ساکنان پمین ف نسمان

که مرگ برپیی  افلهین  بهه ن ها  بهاالتر ف اپ ن ا  برپخ رها  است،ف با این نفخ صور 
کههه بههرای میرانههدن ۀنفخههدر قههرنن، اپ شههوند. فارد مههی (عههال  اپ عههوال  حشههر  ف اول 

کردن موجودات  گون یاد شده است:دمیده مییاموش  گونا  شود، با تعابیر 
که فقتهی فحشتناك ف صدایی مهیب ف ترو« ایصیقه» ،. نفخ صور8 ر است  نو

کل دنیا، عال  ماده ف هموشرفل ش مگهر یدافنهد  -عوال  هستی ف موجهودات  ۀد، 
                                                                                 

 .61 :ف پمر 11 :. مانند نمل1
 .11 :. نمل2
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کسههانی یزنههدمیبههه ههه   -انههد کههه اسههتثنا شههدهف  ف موجودیههت ف هسههتی یههود را اپ   
َ  َصههاِدِقیَن »دهنههد: دسههت مههی نههتو کو ههوَن َمَتههی َهههَذا اَلَوَعههدو ِإَن  ولو یقو وَن ِإاّلَ ا َو ههرو َمهها ین و

وَن  ههمو ههَ  یِخّصِ َ  َفهو هو ههذو وَن َتَوِصههیة  َفاَل ِإَلههی َأَهِلِهههَ  ا َصهیَقة  َفاِحههَد   َتَأیو َفههاَل یَسههَتِطیعو
وَن؛ گر راست میف می یَرِجعو کهی یواههد [ گویید، په  ایهن فعهده ]عهذابگویند: ا

کههه هنگههامی کشههید  یههاد ]مرگبههار[ را انت ههار نخواهنههد  کههه سههرگر  بههود؟ جههز یههز فر
کنهههد. نن تواننهههد گهههاه نهههه توانههایی فصهههیتی دارنهههد ف نهههه مهههیجدالنههد، بافلگیرشهههان 

 1.«سوی کسان یود برگردندبه
کهوه گیهردفرامیهستی را هراو  ۀشود، هم.  وقی که نفخ اول دمیده می2 هها ذره ف 
ههوِر َفَفههِزَل َمههَن ِفههی » نههد:نیف ماننههد ابههر در حرکههت مهیند شهومیذره  َف یههَوَ  یههَنَفخو ِفهی الّصو

ههّل  َأَتههَوهو داِیههِریَن  کو َرِا ِإاّلَ َمههَن شههاَء اهللو َف 
َ
ههمافاِت َف َمههَن ِفههی اَْل َف َتههَری اَلِجبههاَل ا الّسَ

َنَع اهلِل ا قاِب صو ّرو َمّرَ الّسَ ها جاِمَد   َف ِهی َتمو هّلَ َشهیَتَقَسبو کو ِذی َأَتَقَن  ههو َیِبیهر  ِبمها ّلَ ٍء ِإّنَ
وَن؛ ف  وقی که در صهور دمیهده شهود، په  هرکهه در نسهمان هها ف هرکهه در پمهین َتَفَعلو

بهونی  ف بهه سهوی است، به هراو افتد، مگر نن ک  که یدا بخواهد ف جملگی با ق
رنههد کههوه .اف نو کههه ننمههی بینههی ]ف[ههها را مههیف  ههها انههد ف حههال ننحرکههتههها بههیپنههدا ی 

کههه هرچیههیی را در کمههال اسههتوا ی ابرنسهها در حرکتنههد. ]ایههن [ صههنع یههدایی اسههت 
گاه استپدید نورده است. در حقیقت، اف به ننچه انجا  می  2.«دهید، ن

گردنهد؛ مگهر هوش میموجودات بی ۀشود، همکه در صور دمیده می. هنگامی9
ه» که یدا بخواهد:  کنن ِفَخ ِفهی الّصو همافاِت َف َمهَن ِفهی َف نو وِر َفَصهِعَا َمهَن ِفهی الّسَ

؛ َرِا ِإاّلَ َمَن شاَء اهللو
َ
هها ف هرکهه شود، پ  هرکه در نسهمانف در صور دمیده می اَْل

که یدا بخواهدهوش درمیدر پمین است، بی  3.«افتد، مگر کسی 
                                                                                 

 .05 - 41 :. ی 1
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همافاِت َف َمهَن »سی  ه عبارت  ۀمانند نی ه این نیه نیزدر  َرِا  َمهَن ِفهی الّسَ
َ
« ِفهی اَْل

لههت داردنفههخ صههور بودن بههر عهها  . طبهها نیههات قههرنن، مال اههه ف ا فاح سههعدا در دال
براسهاو بعضهی اپ نیهات،  ،همچنهین گیهرد.مهیفراف نفخ صور ننان را نیز  ندنسمان

بهرپخ فارد  بهه؛ ههر چنهد انهدبه حسهاب نمده اهل پمین اپ این ن ر مانند برپییان نیز
د. شهوشامل می را ه  یان، نفخ صور، ن ا  برپخ ف برپیترتیببدین ؛1شده باشند

اپ  - طومهار عهوال  بهاال ،قیامهت برپهاییدر مقدمات  ،شدن نفخ اولبا دمیده ،پ 
گرفتههه  ههه  سیچیههده  نیههز در - اسههت ههها موجههودف هرچههه در نن عههوال  بههاالتر تههابههرپخ 
ال  وعه یها در عهال  بهرپخ، چه در دنیا باشی چه قیامت  برپاییهنگا   یواهد شد.

که بی  ف یواهی  شد. وبه نفخهبا این  ،تراالب هوش ف مدهوش باید توجه داشت 
کهههه مههها  ف گشهههتن بیهههر اپ مههرگشههدن ف مهههردن ف هههالك بیهوشهههی ف هالکتهههی اسههت 

کههه هسههتی را اپ موجههودات مههی ،فهمههی . ایههنمههی سههتاند ف هالکتههی فاقعههی اسههت 
میرنهههد، مال اهههه ن مهههیمیرنهههد، برپییهههاهههها مهههیچینهههد: پنهههدههمهههه را برمهههیبسهههاا 
یاهها مهیه  می درمیرند، نسمان ف پمین می یزند، د  یهاموش سهوپند، سهتارگان  

                                                                                 
فرمایهد، بهه تفسهیر اههل پمهین تلقهی میل ماننهد ا سهمبعضهی اپ در اهل بهرپخ را  ،ایناه قرنن ارۀب. د 1

 :نیدکمراجعه  (مؤمنون 884 ه 882ذیل نیات   المیزان
یَنا َقههاَل » هها َأَف َبَعههَض َیههَوٍ  َفاَسههَأَل اَلَعههاّدِ وا َلِبَثَنهها َیَوم  َرِا َعههَدَد ِسههِنیَنا َقههالو

َ
َ  ِفههی اَْل َکههَ  َلِبَثههتو  ِإن َقههاَل 

ههَو  َ  ِإاّلَ َقِلههیال  ّلَ ِبَثهتو ههوَن  ّلَ َ  َتَعَلمو نههتو کو هَ   او چههه مههدت در پمههین  :سرسهدیدافنهد در قیامههت اپ مههرد  می ؛َأّنَ
ینههد:می .[من ههور اپ مههدت، درنههگ در قبههور اسههت]بودیههد؟  پ در نن گو پ یهها قسههمتی اپ  و جهها یهه   و

کهه میبودی ، ما یوب نمی کسهانی بپهرو  ی ، اپ  سهؤال اپ مانهدن در «. تواننهد بشهمارندتوانی  بشما 
که در برپخ  بهه سهاعت ف در بعضهی جاهها بهه  یاپ عمهر برپیه فنمهده   هه یدیگریات نتعبیری است 

پ یا ظهری اپ پ  ی  شامی اپ ی   و همهین  اسهخپ»فرمایهد: یدافند می ،. سپ ده استشتعبیر  و
گفتیههد کههه شههما  کههاش در دنیهها ههه  ایههن را شههما در بههرپخ انههدک بههود، فلههی ای رنههگدمههدت  ؛اسههت 

 .«یددشنمیبه چنین عذابی دچار  ر بع اانبا ادانستید تا می
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گهوشف این صور، ... شوندمی بها  کهه یهراش داردصدایی مهیب، بلند ف شدید ف 
 -موجهودات  ۀبر اثر نن، هم ف، گیردفرامیهستی را  ۀهمهراو  در نن شدندمیده

گرفته تا برپی میرنهد؛ مگهر یهدا ف می ف دوشمیهوش بی -االتر اپ نن ف ب یاپ دنیوی 
که یدا بخواهد. این د  اپ عال  ماده شرفل   هه عوال  دیگهر را  ۀهم ف دوشمیننان 

 گیرد.در برمی
کهههههه بهههههرای پنهههههده ، برانگیختهههههه شهههههدن، بهههههه پههههها یاسهههههتن ف کردننفخهههههه دف  

پهانبهاپ  ،شهود ف د فاقهع، دمیده میشدنحا،ر دارای  ،قیامهت اسهت ییقیها  ف بر
گون اپ نثهار ایهن نفخه استلواپ  یاص یود  گونها  هف یدافند متعهال بها تعبیرههای 
کرده است  شود:اشاره می این تعابیربه بعضی اپ در ادامه،  .یاد 

َجداِث ِإلی». 8
َ
َ  ِمَن اَْل وِر َفِإذا هو ِفَخ ِفی الّصو وَن؛ َف نو ِهَ  یَنِسلو ّبِ ف در صور دمیهده یواههد  َ 

ایهن نیهه . 1«نینهدسوی سروردگار یوی  مهیاه اپ گورهای یود شتابان بهشد، پ  به ناگ
 شههوند فمیشههدن نفههخ دف ، موجههودات پنههده اپ دمیههده بعههدکنههد کههه یههوبی بیههان مههیبههه

 کنند.یدافند متعال نباپ می ءلقا سویبهای را حرکت تاپه
َ  یَوَمِئٍذ ». 2 وِر َفال َأَنساَب َبیَنهو ِفَخ ِفی الّصو وَن؛ په  ننَفِإذا نو کهه در َف ال یَتساَءلو گهاه 

 میانشان نسهبت یویشهافندی فجهود نهدارد، ف اپ ]حهال[ ]دیگر[ ،صور دمیده شود
 2«.سرسندیادیگر نمی

که». 9 ؛ ف ]همین  َ  َجَمعا  وِر َفَجَمَعناهو ِفَخ ِفی الّصو  ۀ[ در صور دمیده شود، همَف نو
گرد یواهی  نوردنن  3«.ها را 
ِفَخ فِ ». 4 ّ َ نو َیریثو وَن  یِه أو رو َ  ِقیا   یَن و دمیهده  سهپ  بهار دیگهر در نن ]صهور[ ؛َفِإذا هو
گاه ننان برپایمی  9«.نگرندایستاده میشود ف نا

                                                                                 
 .08 :. ی 1
 .858 :. مؤمنون2
 .33 :. که 3
 .61 :. پمر9
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ف کههرده اپ فصهه  نفههخ صههور اول، بههه نفههخ دف  اشههاره  بعههد ، امهها  سههجاد
یدافنهد جبهار، یهود در صهور، یهز »...  فرمایهد:می بیانبعضی اپ نثار نن را چنین 

هاسههت، صههدایی یههارج نسههمان سههویهکههه ب طههرف صههوردمههد ف اپ نن نفخههه مههی
کههه هههی مههی پهها مگههر نناههه پنههده مههی ،مانههدههها نمههیکهه  در نسههمانشههود  شههود ف بر
بههود ف فرشهههتگان حامهههل عهههرش قهههبال  کهههه گونههههمهههان ،کنهههدایسهههتد ف قیههها  مههیمههی
 مخلوقهات بهرای حسابرسهی مقشهور ۀگردند ف بهشهت ف جههن  حا،هر ف همهبرمی
یههد: راوی مههی «.ندشههومههی بههدین جهها رسههیدند،   کههه امهها  سههجادهنگههامی»گو
گریستندبه  1«.شدت 

کههه نتیجههه نناههه اپ مجمههول نیههات ف  فایههات چنههین اسههتفاده مههی اپ  بعههدشههود 
کههه بههر اثههر نن موجههودات ف عههوال  فجههود، دوبههاره  ۀاول، نفخهه ۀنفخهه دفمههی هسههت 

 2.وندشیافته ف در مقضر یدافند متعال حا،ر میهستی 
پ رسههههتخیز  کههههه  و  در حههههدی  نمههههد 

   
کههههه ییههههز   امههههر نیههههد هههههر یاههههی تههههن را 

 نفههخ صههور امههر اسههت اپ یههزدان پههاك 
 

یهههههد ای َذرایهههههر سهههههر پ یهههههاك   کهههههه برن 
 بهههههاپ نیهههههد جهههههان ههههههر یهههههز در بهههههدن 

 
 همچو فقت صبج هوش نیهد بهه تهن 

پ   جههان تههن یههود را شناسههد فقههت  و
 

کنهههوپ   در یهههراب یهههود درنیهههد چهههون 
                                                                                  

هَماَفاِت َفهاَل ..». 1 هِذی یِلهی الّسَ هَرَفیِن اّلَ َوتو ِمَن َأَحِد الّطَ جو الّصَ وِر َفیَخرو ارو َنَفَخة  ِفی الّصو خو اَلَجّبَ .َفیَنفو
هَماَفاِت َأَحهد  ِإاّلَ  ههارو َف  یَبَقهی ِفهی الّسَ هةو َف الّنَ َقَضهرو اَلَجّنَ هودو َحَمَلهةو اَلَعهَرِش َف تو َکهاَن َف یعو َکَمهها  َحیهی َف َقهاَ  

َسیِن ل یَبِای َقَشرو اَلَخاَلِ او ِلَلِقَساِب، َقاَل: َفَرَأیتو َعِلی َبَن اَلقو َااء  َشهِدیدا ِعَنَد َذِلَز  تو قمهی،   «بو
 .(920ص :6ج، ربقار اْلنوا؛ مجلسی، 209ص :2ج، تفسیر قمی

گهههاهی بیشهههتر ر.ك:. 2 ترجمهههه ف تعلیقهههات صهههاد   ، انسهههان اپ نبهههاپ تههها انجههها  ،طباطبهههایی بهههرای ن
ماههار  ، 05-21ص  :قیهها  قیامههت؛ همههو، معههاد یهها باپگشههت بههه سههوی یههدا ،شههجاعی(؛ ال یجهانی
لهیات ،سبقانی؛ 6ج ،سیا  قرننشیراقی،   .293ص :4، جاال
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 سههههد ف در وی  فدجسههه  یههههود بشنا
 

کهههههی  فد   جهههههان قرگهههههر سهههههوی د قی 
  فدجههههان عههههاِل  سههههوی عههههاِل  مههههی 

 
 1دفد فح ظهههال  سهههوی ظهههال  مهههی  

 .نسی آ  لکضیح دنیدروز قیسم  و ویژگی ۀدربسر .73 
پ قیامت با نا  کری  اپ  و گونی یهادقرنن  گونها بها هریهز اپ  ،ف درحقیقهت کهرده ههای 

عدی اپ این هانا  نن پ قیامهت »؛ ماننهد: کرده اسهتیزناپذیر را مطرح گر ۀفاقع، بو  و
که مرد  در برابر سروردگار جهانیان به  به معنی بریاستن است ف مقصود نن است 

که همه مرد  در یز صهقنه جمهع مهی»، 2«ایستندپا می پ »، 3«شهوند وپ جمع   و
کههه عههده کفههر ف عنههاد یههود در حسههرتند ف ای بهههحسههرت  بههه دلیههل  بعضههیسههبب 

به درجهات بهاالتر شهده اسهت، ننان که مانع رسیدن  اتیها ف تعلقلودگیگناهان، ن
پ بسههیار نزدیههز اسههت» ،9«یورنههدحسههرت مههی کههه بههه معنههی  و پ اپفههة  پ »، 5« و  و

کههه بههه اعمههال، افاههار،   رسههیدگی، افصههاف ف ایههال  ندمههی اعتقههاداتحسههاب 
پ قیامههتدر  ف.... 6«شههودمههی گونی اتفهها  مههی و گونهها کههه  افتههد، حههوادث ف فقههایع 

 :ها عبارتند اپاپ نن شما ی
کنونی عال  دگرگون مهی8 یاههاشهاافته ،7ع هی  ۀپلزله ؛شهود. ن ا   بهه  ،1شهدن د 

                                                                                 
 .8111 – 8112ابیات  :، دفتر پنج مثنوی معنویی، ولو. م1
 .6 :. مطففین2
 .05 ه 43 :. فاقعه3
 .93 :. مری 9
 .81 :. بافر5
 .26 :. ص6
 .84 :. مزمل7
 .6 :. تاویر1
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کوه ماه ف یورشهید  شدنیاموش، 2هانن شدنکوبیدهف دره  1هاحرکت درنمدن 
ای اپ تقهههوالت پهههاره 9سهههر اپ دفد ف ابهههر شهههدن فضهههای جههههان ف 3ف سهههتارگان ع هههی 

کاینات ف  پ است.اساسی ن ا    اپ جمله حوادث نن  و
کهه موجهودات اسباب ف  فاب  قطع می ۀ. هم2 شهود ف تمها  ارتباطهات ف تهأثیراتی 

ف تهأثر تهأثیر  ،درنتیجهه  فد.مهیاقبیننن دارنهد، بعد اپ ف  مادهعال   یدر ن ا  فجود
یانی.رسدبه موجودات می ینه نفع اشیااپ  شود فمنتفی می اشیا  5، نه ق
رفتن اسباب، هرگونه حجابی با اپمیان .دشوها نشاار میف باطن شتهبرداها . حجاب9

 6شود.ف باطن حقایا نشاار می افتدفرفمی، کندکه اشیا را اپ یادیگر پنهان می
کههه همههحههاک  ف نههور  رفههع ،. ظلمههت4 یلقههی یههود را اپ  ۀجنبهه هیواهههد شههد؛ چرا

 7.کنندنمایان میالهی یود را  ۀجنب دهند فمیدست 
ههای حا،هر ف نامهه ،بنهدگان ۀشود ف اعمهال همهاه عدل الهی تشایل می. دادگ0

یع می ف براساو عهدل شود میدقت رسیدگی شود. به حساب همه بهاعمال توق
 1گردد.داو ی می ننان ۀد بار
فرشهتگان، سیهامبران ف برگییهدگان  ؛دهنهدمهی گهواهی. شاهدان بر اعمال انسهان 6

                                                                                 
 .41 :. که 1
 .84 :. حاقه2
 .2 :تاویر. 3
 .20 :. فرقان9
 .858 :؛ مؤمنون866 :. بقره5
 .81 :؛ حاقه3 :؛ طا  28 :. ابراهی 6
 .64 :؛ عنابوت23 :. پمر7
 .11 :؛ نمل04 :؛ یون 20 - 83 :؛ حاقه43 :. اسراء1
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اعمهال  ۀه  د بهارف حتی اعضای بدن انسان  شوندحا،ر میشهود  ۀمنزلیدا به
 1د.ندهمی اف شهادت

اپ نناهه حاهه   بعهدشهود. سهوی اقامتگهاه ابهدی یهوی  رهسهپار مهی. ههرک  بهه1
 مؤمنان،  فسهفید ؛شوندکاران اپ یادیگر جدا میبدالهی اعال  شد، نیاوکاران ف 

پ ف کافران ف منافقان،  فسیاه ف اندفهگین به دو  2. فندمیخ یندان به بهشت ف 
گت میزی  یعمسل خکب و بد . 74 یبتدی جزیی عمل خکب خکد در قیسم    بتیبت بسشد وسیی
 مسند یس در ج نم؟در ب    می ری؟ عسقب عمل بد جزیی بیند یس ری می

گههر ندمهی یهدایواه، مههؤمن ف دفسهتدار حضهرت رسههول  براسهاو نیهات ف  فایهات، ا
ههها ف تعّلقههات پههاك ا اپ نلههودگییههود ر دنیههادر  امهها ،باشههد  بیههتف اهههل 

اعههالی جهههن   ۀف بههه طبقهه شههودمواجههه میف فشههار  نسههاپد، در قیامههت بهها عههذاب
کههه عمقهه  . جهههن ، اسههفلاسههتبههاطن، بهشههت  درکههه   فدمههی السههافلین اسههت 

گناهاهار، مهدتی در ایهن  گریهیی اپ نن ندارنهد. مهؤمن  نهایت نهدارد ف جهنمیهان راه 
قهرار  -ل بهشت ف باطن  نور ف رحمهت اسهت که موقفی برای اه -جهن  موقت 

 3.تطهیر شود ف به عال  نور قد  بگذارد عذابا تا ب گیردمی
 اند:ها در قیامت سه دسته، انسان اما  صاد  به تعبیر

که مهرد  درگیهر مواقه  ف عهوال  حشهرند نن –که در عال  حشر . کسانی8 یهر -گاه   ق
نیههاپ د بههود ف بههه طههی نن عههوال  ف مواقهه  یواهنهه افیدافنههد ف در جههوار قههرب  ۀسههای

گذاشته  ؛اندندارند؛ چون نن مراحل را در این دنیا پشت سر 
                                                                                 

 .60 :؛ ی 24 :؛ نور81 :؛ هود845 :عمران؛ نل849 :. بقره1
 44 :؛ معههارج03 :؛ یهه 1 :؛ شههو ی42 :؛ قیامههت10 :؛ مههری 824 :؛ انعهها 856 :عمههران؛ نل44 :. اعههراف2

 ف....
؛ 950ص :ی تفسههیر منسههوب بههه امهها  حسههن عسههار، . حسههن بههن علههی، امهها  یههاپده  3

 .2،  فایت 909ف  902ص :1، جبقاراالنوارمجلسی، 
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کهه بایهد اپ حسهاب ف عهذاب ف جههن  موقهت بگذرنهد تها په  اپ تطهیهر ف کسانی. 2
کهه بهه یهدا  کسهانیهها ایهن برسهند. قرب حادر عال  قیامت، به  تصفیه هسهتند 

انهد. ایهن نیهز داشهته انیگناهه ، امها ف به یهدا بهوده هامان دارند ف مسیر پندگی ننیا
گناهااافر   ؛ فندبه بهشت می ف بعد شوندپاك می ند در برپخ اپ این 
در حال فهرار همواره ف  بوده در جهت بیرحا، مسیر پندگیشانکه چون کسانی. 9

 1اند، به قعر جهن  فرف یواهند رفت.اپ یدا بوده
ای عهده مانند،تا ابد در نن میف   فندمیهشت ب بهای مستقی  عده ،بنابراین

گذر اپ مواق    گرفههی ف ندشهوفارد بهشهت مهی -اپ جمله جههن  موقهت  -پ  اپ 
گرفت.  در جهن  جافدانه جای یواهند 

بلاهه  ،اعمال یهوب نیسهت فیفنی شدنیمالك بهشت ،با توجه به این ناات
نفههر  ماههن اسههت دفمسههیر پنههدگی بایههد  ف بههه سههوی یههدا ف در جهههت اف باشههد. م

بههه بهشههت ببرنههد ف دیگههری را بههه  رایاههی  ، امههاباشههد برابههراعمههال یههوب ف بدشههان 
بههه بهشههت  ،داشههتهمههان داشههته ف در مسههیر اف قههد  برمههییکههه بههه یههدا انن ؛جهههن 
 د. فبه جههن  مهی  ،کارهای یوب با فجود ،ایمان نداشته به یدا کهنند ف  فمی

کارههههای یهههوب اف  هههها ف نعمهههت بهههادر ایهههن دنیههها  ؛مانهههدجهههواب نمهههیبهههیالبتهههه 
دهنهد ف در داش اف را مهیاپه یههای برپیهنعمهت بهاهای دنیهایی یها در بهرپخ یوشی

 برند.قیامت اف را به جهن  می
گ ت وس ی  مثفً  ی  ؟ چگکنهدر روز قیسم   نجش یعمسل  .75 و سر  %61و سر ب د و  %41ی

بین د و بع د ب ه وی  ت م ی %41 ۀرود ی س ب ه ین دیزب ه ب     م ی مستقیمسً   خکب دیشته بسشد
 رود؟ب    می

                                                                                 
 .92،  فایت 819ص :1، جسیشینمجلسی،  ؛ 804ص :8، جیصال. ابن بابویه، 1
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یهههعدر عهههال  حشهههر، پههه  اپ  ف ایهههن ن ههه   شهههودپدیهههدار میعمهههل، ن مهههی  ۀنامههه توق
که نیا مجمهول  ۀدهندنشان کهه انسهان بهرای  نناین حقیقت است  عهال   عهالمی 
گرای  دارد یا بهسایته است( به دیو یعنهی مجموعهه  ؛سوی بیریداسوی یدا 

 در قیامهت دارداپ ننچهه اف  استای صطالح پندگی وی ف نسخهاکه به -نن عال  
در نن کهه  برقهرار اسهتدیگر، در عال  حشهر ن هامی عبارتبه شود.می سنجیده -

نیها حقیقهت  تها معلهو  شهودشود گذاشته می سنج عمل انسان به  ةکل صقیف
سهوی ذات مقهدو ظهاهر ف بهاطن، بهه ن هر اپ اف، فش ف حرکت ف ماحصل پنهدگی 

 .اسههت« میههزان»، همههان  فشههنگر ایههن ن هها . سههوی بیرحههااسههت یهها بهههبههوده حهها 
یعنهی . متوسهطان شهودن است ف شامل افلیا ف انبیا نمیامتوسط برای میزان البته

کههه  ف شههده گنههاه  مرتاههبانههد، فلههی هبههود یاعتقههادمههؤمن بههه یههدا ف اصههول کسههانی 
 اند. داشتهتعلقاتی ه  

شهود نشهاار  تها ندسهنجرا مهیانسهان  ۀعهال  ف صهقیف ف فجود ،ن ا  میزاندر 
کدا    توانهدف می دارد سوی یهدا به ف نیا  گرای  دارد؛ سومجمول فجود انسان، به 
 ۀد ف اپ ادامههوپهه  پده شهه ف بایههدبیریداسههت  در جهههتفارد موقهه  دیگههر شههود یهها 

کسههههانیمانههههدبحرکههههت باق اعمههههال، افعههههال، عقایههههد، افصههههاف ف  ۀصههههقیف که؟ 
باشد، برای پاالی  ف سیرای  فارد موق  همسو یدا  ا راهب ،ایالقشان، درمجمول

کهه  فشهوند میدیگر  ، باشهدیهدا  بهریالف راه ،مجمهولعملشهان، در ۀنامهافهرادی 
 ف حسابرسی ندارند. تصفیه

ههها، ای اپ اعمههال، افاههار، عقایههد، افصههاف،  فشگفتنههی اسههت قهههرا  هههر ذره
کلمهه،  ههرننهده اسهت. کدر این سنج  مؤثر ف تعیهین ندمیها ف ایال  یصلت

 ؛در سههیر تاههاملی یهها قهقرایههی ندمههی نقهه  دارد ذهنههییطههور  یهها قههد ، فاههر، تمایههل
کههدر نیات میزان   ف،اپاین کید شهده   میهزان ۀکفهتهرین ذره در سهنگینی کوچهز تأ
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بلاهه  ،کمیهت عمهل نیسهت ۀد بهار سهخنبه سوی حا یا بیرحا تأثیر دارد. این 
کیفیت عمل   دارد. اشارهبه 

بههههها  ن را ننگهههههری  ف قهههههال رامههههها ق
 

 را بنگهههههری  ف حهههههال را د ونمههههها  
گههههر یاشههههع بههههود   نههههاظر قلبههههی  ا

 
گفهت لفه  نایا،هع  فد   1گرچه 

کرده ربیاها ف تعقرنن با لقن  گون این ن ا  را شرح  گونا  :است مختل ، ابعاد 
هه و اَلمو ». 8 هههو َفافلِئههَز هو ینو َلههَت َمواق ههوَن َفاَلههَوَقنو یوَمئههٍذ اَلَقههّاو َفَمههَن َثقو ههَت ا َفِلقو َف َمههَن َیّفَ

هون؛ وا ِبریاِتنها یَ ِلمو کهانو َ  ِبمها  َسهو فا َاَنفو هو َفافلِئَز اّلذیَن َیِسرو ینو ، [قیامهت]ف در نن  وپ  َمواق
[ اف ههای ]عمهل[ حا است، په  ههرک  میهزانسنج  ]اعمال اپ نن حا ف اپ جانب

اف سهبز باشهد،  ل[ههای ]عمهسنگین باشهد، ننهان یهود رسهتگارانند ف ههر که  میهزان
 2«.انداند؛ چراکه به نیات ما ست  کردهپ  ننانند که به یود قیان پده

 ۀنامهه هوقن ف میههزان اپ نن یههدا ف اپ جانههب افسههت. هرچهه ،ایههن نیههاتبههه تعبیههر 
 در اعمههال اف حهها ۀکفهه چهههداشههته باشههد ف هر تطابقههمبهها حهها بیشههتر  بنههدهعمههل 
اپ حها اف عمهل  ۀصهقیف چههر ،لف درمقاب رستگارتر یواهد شدباشد؛  ترسنگین
ر  نشههان یههوبی . ایههن نیههه بهههکههردیواهههد سههت   فا بههه نفهه  یههود بیشههتر ، باشههددو
گههر  ؛شههودکههه عههال  انسهان بهها حهها سههنجیده مهی دههدمی بههه سههوی حهها  گهرای  افا
 .شوددچار می بدبختیهالك ف  فگرنه به رسد،میرستگا ی به ، اشدب
َ  ِبااَلَ ». 2 او هئو َنّبِ َل َههَل نو

هذیَن َ،هّلَ َسهَعیهو  ِفهی ا َیَسهریَن َاعمهاال  قو َنیا َف اّلَ اَلَقیهوِ  الهّدو
ههَنعا   وَن صو ههَ  یَقِسههنو هو وَن َاّنَ ههَ  یَقَسههبو ِهههَ  َف ِلقاِ ههِه  ا هو ّبِ فا ِبریههاِت َ  َکَفههرو ههذیَن 

فلِئههَز اّلَ او
َ  یهوَ   قی و َلهو َ  َفال نو هو َپنها  َفَقِبَطَت َاعمالو فا ذِلهَز َجهَزا و ا اَلِقیَمهِة َو َکَفهرو هو  َجَههّنَ و ِبمها 

فا نیههاتی َخههذو گههردانی ؟  فاّتَ گههاه  یاناههارترین مههرد  ن ؛ بگههو نیهها شههما را اپ ق فا  ههیو ههلی هو سو َف رو
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که کوششان در پندگی دنیها بهه ههدر رفتهه ف یهود مهی[ کسانی]ننان کهه اند  پندارنهد 
که نیات سروردگارشان ف لننان کسانی ]ن ی[ .دهندکار یوب انجا  می قای اف اند 

کردنههد پ قیامههت بههرای نن .را اناههار  گردیههد ف  و پنههه ]ف درنتیجههه اعمالشههان تبههاه  ههها و
کهافر شهدند ف نیهات  میزانی[ کهه  نخواهی  نهاد. ایهن جههن  سهزای ننهان اسهت؛ چرا

گرفتند  1«.من ف سیامبران  را به  یشخند 
که  گرنیات یاد شده بیانگر این است   مطابقهتمهواقین عهال  انسهانی بها حها  ا

کهار نخواههد بهود ف ناند ف کش  به پنهه ف میزانهی در  سهوی بیرحها باشهد، اصهال  و
هشها  بهن حاه   ف سهیر قهقرایهی یواهنهد داشهت.  فنهدمیمستقی  به جهن  فهرف 

اپ حضرت سرسید:  بود[  پندیقی ]که اپ مخالفان اما  صاد »کند:  فایت می
که اعمال وقن می کهه فرمود: نههاما   شوند؟نیا چنین نیست  ، حقیقهت نن اسهت 

 ،کننهدننچهه عمهل مهی چگهونگی[]اعمال جس  نیستند ]تا وقن شهوند[؛ بلاهه در 
عهدد اشهیا ف سهنگینی ف  کردن اشیا احتیهاج دارد ]کهه[مواپنه هست. کسی به وقن

گفهت:  ]نن پنهدیا[ چیهز بهر یدافنهد سوشهیده نیسهت.ها را ندانهد ف ههی سبای نن
[ سرسهید: معنهی ایهن یعنی عدل. ]پنهدیا فرمود:اما  معنی میزان چیست؟  ،پ 

که ]می ین  سهنگین باشهد"فرماید[: نیه در قرنن  کهه مهواق چیسهت؟  "،پ  کسهی 
که عمل  راجج باشد   2«.فرمود: کسی 

کهه  اله ( نید:میدسهتبه مهمیاین  فایت، ناات اپ  میهزان، ن هامی اسهت 
کمیههتچگههونگی عمههل را مههی کیفیههت ن ههر دارد، نههه بههه  میههزان  ب( ؛سههنجد ف بههه 

کهه هنگها  سهنج یعنی بهه انهداپه است،براساو عدل  ههی   ،ای دقیها اسهت 
فرفگهذار نخواههد  -ی یهکوچز ف جی هرچند -ی را اعتقادعمل، صفت، یلا ف 

 عمل انسان به حا. گرای میزان یعنی ؛ ج(کرد
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را اف حقیقههههت انسههههان ف  فح  ف ، در موقهههه  میههههزان، صههههفت عمههههلحههههالهربههههه
کنهد یها نیا یواست ف مقبهت یهدا در نن سهنگینی مهیه ک تا معلو  شودسنجند می
  حضههرت علههی  ،میههزان اعمههال کمههال افسههت فمعیههار سههنج  انسههان  1.ییهر
 یتنسهانل ااکمهسهوی چقهدر بهه تا معلو  شهودسنجند را با اف میهمه یعنی  ؛است
 متعهالی.  فح یود را تعالی ف فسعت ببخشهدباید  فح بنده  ،. بنابراینندارفته سی 
گناه ، اما فدگناه نمی سیدر   دارد. های اپ یوبیتنها ظاهر ، فح نلوده به 

یعنههی ؛ «الیههه المسههیر»باشههند، نهه  «الیههه المصههیر»کهه یواهههد اپ انسههان مههییدافنهد 
نیسهت تها بهه سهوی اف  در ماهان مسهتقریهدا  برفند.سوی یدا بهشوند نه ایناه  یدایی
 کشد.سوی یود میل بهابلاه حقیقتی است که ما را در مسیر کم ،بروی 
 س  ؟در آختال مسنند م  ک  آ  در دنی م  ک  زمس آیس  ؟گررددر آختال زمس  چگکنه می .76

معیهار  البتهه 2.که در قیامت نیز پمان فجهود داردنید چنین برمیاپ ظاهر نیات قرنن 
یههرا در دنیهها، پمههان بهها حرکههت پمههین ف مههاه ف  اسههت؛سههنج  نن بهها دنیهها متفههافت  ق

عهال  نیهرت بهه هه   ۀکهه ن ها  دنیها در نسهتانشود، درحالینجیده مییورشید س
یهزدمی یههز می  کههه چنهان ؛یابهدشهود ف پمهین ف پمهان تغییههر می، یورشهید ف مهاه تا 

کری  می لیَو »فرماید: قرنن  َبّدَ که این  َبیَر اْلَرا اْلَرا تو پ  َمَهَوَ ت؛ در نن  و  َف الّسَ
  3«.شود( مبدل میهای دیگریها  به نسمانانپمین به پمین دیگر ف نسم

اپ  امههها اسهههت،معیهههار سهههنج  پمهههان در قیامهههت بههها دنیههها متفهههافت  ،بنهههابراین
جو ِإَلَیهِه »: یهوانی فقه  در قهرنن می ف یات نن اطالعی در دست نیستیجی هّ َ َیَعهرو ثو
ون؛ في ّدو ا َتعو هو َأَلَ  َسَنٍة ِمّمَ کاَن ِمَقدارو کهه مقهدار نن هزارسهال اپ  پ  در  وقی َیَوٍ  
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که شما میسال جو اَلَمالِ َاه» یا 1« فندشمرید به سوی اف باال میهایی است   ۀَتَعهرو
فحو ِإَلَیِه في هو َیَمسیَن َأَلَ  َسَنٍة؛  َف الّرو کاَن ِمَقدارو که َیَوٍ   فرشتگان ف  فح در  وپ  

معلهو   اتایهن نیهاپ  .2« فنهدمقدارش پنجاه هزار سهال اسهت بهه سهو  اف بهاال مهی
گر  وپهای عال  نیرت با  وپهای دنیا می که ا نیهرت  ، یه   وپشود مقایسهشود 

 3است.برابر  دنیا با هزار سال
 متید یز  کءیلحسسب در قیسم  چیس ؟ .77

حسابرسههههی ههههه  سههههخت ف دقیهههها  شههههوند،که دچههههار سوءالقسههههاب میکسههههانی
ههههه  بعههههد اپ ف  شههههوندمیههههه  درحههههال مهههههقاسبه تههههوبیخ ف سههههرپن   شههههوند،می
 بینند.میفکاست ک کیفر یود را بی رسی،حساب
گت خدیوند رقمس  و رقیم ی   . 78 )م ی یون    خ کد  ی   ؟  خ قسسب روز چتی   ی

گنسنکسر می  دینم(.ری 
گویهد، اپ رحمهت سروردگهار نبهاپ یلقهت انسهان سهخن مهی ۀد بار که قرننهنگامی
َخَتِلفهیَن ا ِإاّلَ » :دانهدمهی الههیف منشهأ یلقهت را رحمهت  کندیاد می هوَن مو َف ال َیزالو

َ ؛  َز َف ِلذِلَز َیَلَقهو ّبو کنهد ف بهرای َمَن َرِحَ  َ  کهه سروردگهارت رحه   ...مگر کسهی را 
یههدنن [پههذیرش رحمههت]همههین  پایههان فصهه  کههه بههه فقتههی . همچنههین،9«ههها را نفر

: گویهدرسد، باپ ه  اپ رحمت الههی سهخن مهیی قیامت مییپندگی دنیوی ف برپا
َکَتَب َعلهی» َل هلِلَِّ  َرِا قو

َ
مافاِت َف اَْل َل ِلَمَن ما ِفي الّسَ َ   قو او َحَمهَة َلَیَجَمَعهّنَ َنَفِسهِه الّرَ

َیهههَب فیهههه ِإلهههی هههها ف پمهههین اسهههت، اپ نن ننچهههه در نسهههمان :؛ بگهههوَیهههَوِ  اَلِقیاَمهههِة ال َ 
کرده ،اپ نن یداست :کیست؟ بگو  5«.است... رحمت را بر یود حت  
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کههه یدافنههد متعههال را بههرای حتهی هنگههامیکههه قههرنن، طبیعههی اسههت  ،ینبنهابرا
ردگههار سههخن کننههدگان معرفههی مههیتاههذیب کنههد، سههی  اپ هههر چیههز اپ رحمههت سرو

یههدب گسههترده گو بههر همههه چیههز سههایه کههه  کنههدای فصهه  ف اف را صههاحب رحمههت 
ف َرَحَمٍة فاِسَعة؛»افانده است:  َ  ذو او ّبو َل َ  وَك َفقو بو َکّذَ گر  َفِإَن  کننهد ا ف ]تو را تاهذیب 

گسهترده، به نن[این حقایا را نپذیرند . 1«ای داردهها بگهو: سروردگهار شهما، رحمهت 
 بهه نقهل اپ حضهرت ابهراهی  در قهرنن کهه  اسهتاین رحمت الهی ننقهدر فسهیع 

گمراههان، »: چنین نمده گفهت: جهز  ون؛  هاّلو هِه ِإاّلَ الّضَ ّبِ َحَمهِة َ  َقهاَل َف َمهن یَقهَن و ِمهن ّرَ
ک   2«.شود؟یوو میأسی اپ رحمت سروردگارش مچه 

کههههشهههاید  کنیهههد  ر  گناهاهههارش ۀیدافنهههد رحمهههت یهههود را اپ بنهههد گمهههان  دو
یهای رحمهت الههی بهه یهنگام ؛گونه نیستاما این، کندمی ، نیهدجهوش میکهه د 

ننهان  ف گویهدسهخن مهی عاصهیکند ف یدافند یود با بندگان یطاب نیه تغییر می
گنههاه ف ناف ،را یههد: یوانههد ف بههه ننههان مههییههوی  مههی ۀبنههدرمههانی، بهها فجههود  ههَل »گو قو

وَب  نو َحَمهِة اهلِل ِإّنَ اهلَل یَغِفهرو الهّذو هوَا ِمهن ّرَ ِسهِهَ  اَل َتَقَنطو وَا َعلی َأنفو ِذیَن َأَسَرفو یاِعَباِدی اّلَ
کههه بههر یههود اسههراف ف سههت   ِحی ؛ بگههو: ای بنههدگان مههن  ههورو الههّرَ ههَو اَلَغفو هههو هو هها ِإّنَ َجِمیع 

که یدا هم ،ایدکرده یهرا اف  ؛نمهرپدگناهان را می ۀاپ رحمت یدافند نومید نشوید  ق
 3«.بسیار نمرپنده ف مهربان است

که یاما یدا د ف چهرا کهری دارد، چرا جهن  را یلها یمنتهارحمت بی چنینی 
یشهه ؟ نیها نفریهدن بهشهت در رحمهت سروردگهار گفتدر قرنن اپ عقاب نن سخن   

که رحمت به ما می  ا مه ؟افست اشی اپ بضبن دارد ف یلا جهن  نموپند 
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هو  َسَبَقَت  َیا َمَن » :الهی بر بضب اف سبقت دارد  امها  سهجاد . 1«َبَضَبه َرَحَمتو
ههِذي »: کنههدنجههوا می چنههینیدافنههد بهها ، «صههقیفه سههجادیه»در فههراقی اپ  َأَنههَت اّلَ

هههو َأَمههاَ  َبَضههِبه؛ کههه رحمههت اف سیشههاسی  یههدایا، تههو کسههی هسهه َتَسههَعی َرَحَمتو تی 
که پما  بضب به ما می با این عبارت . اما  2«.داردبضب  قد  برمی نموپد 

کند، یش   گر یدافند بضب  اپ بریاسته اف ه  الهی به دست رحمت افست ف ا
طبها بیهن  توحیهدی، یدافنهد  یابی  کههمیدرست. اگر اندکی تأمل کنی ، فرحمت ا

یهانی  یها تهرین نفهعکوچهز ،عصهیان مخلوقهات  ی یهانیاپ مطلها اسهت ف فرمهانبردابی ق
دارد، بهرای دههد یها اپ کها ی بهاپمیبنابراین، اگهر مها را بهه عملهی فرمهان مهی برای اف ندارد؛

هها ف ،  فشهمچنهین، فرسهتادن انبیها ف ابهالغ افامهر ف نهواهی .سعادت ف کمال ماسهت
ر مها بها ایتیهار . اگهرحمهت ف مقبهت سروردگهار اسهت ۀدرست پندگی نشهانراهاارهای 

ف در بیهر ایهن  یابی میبه سعادت ف کمال دست  گردن نهی ، قطعا  احاا   این به دیو
   د.شونصیبمان نمیف حسرت جز قیان  چیییصورت، 
 بههه مقتضههایف  بسههنده ناههرده احاهها  ف دسههتورها ابههالغیدافنههد تنههها بههه البتههه 

ههها، اپ نن نینافرمههاف بههرای  ، پههاداشایههن احاهها رحمههت یههوی  درقبههال عمههل بههه 
کرده است عذابی دردناك بهرای  ،عقوبهت بنهدگان ماننهد ،. عقوبت سروردگهارمقرر 

نن در نیهات قهرنن  فصه ، بلاهه حتهی نفریهدن جههن  ف نیسهتدلخوشی ف انتقها  
گههر جهنمهه کههارکههری  نیههز بریاسههته اپ رحمههت الهههی اسههت. ا اپ  ینبههود ف هراسهه ی در 

ای بههرای ههها انگیههزهاپ انسههان ههها فجههود نداشههت، بسههیا یعههذاب نن در دل انسههان
یگهههردان نبودنهههد. بنهههابراین دسهههتیابی بهههه حتهههی  ،کمهههال نداشهههتند ف اپ تبهههاهی  و

یهرااپ جههن  نیهز تجلهی رحمهت الههی اسههت گفتنسهخن گهر جههن   ؛ ق گههر  نبهودا یها ا
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کهه هرگهز عهذاب نیهرت بهه فقهول نمهی ف هشهدار سیونهدد، دیگهر انهذار مطمئن بودی  
. رفتنهدمیبیراههه  نگرانهی بههاپ مهرد  بهدون ههی   ا پش ف اثری نداشت ف بسیا ی

کنیهد:بق  م تبیینبرای  کهه سزشهز  به این مثهال توجهه  پهد ی را در ن هر بگیریهد 
کههه بههده گههر ایههن . داردای یطرنههاك در بههدن یههوی  اسههت ف پسههری دارد  پههدر نیهها ا

بضههب ف یشهه  اف ف یهها  ،شههاافدببههرد ف بههدن پسههر یههود را ب تیههک جراحههیدسههت بههه 
کار اف  ...دست نوردن سول ف شهرت فهب ۀانگیز یا مقبت ف  است شدهسبب این 

ردگههار نیههز  ۀبههارد  ؟شههته اسههتاف را بههه چنههین عملهی فادا ،رحمهت اف بههه پسههرش سرو
کها نیا جز این ؛به همین صورت است دقیقا  مو،ول  که هی   رحمت یدا ه ست 

گزندی به اف نمی منشهأ یلقهت  د هرساننیاقی به طاعت ما ندارد ف نافرمانی ما نیز 
 ؟کشیده نشوندراه تباهی به تا بندگان  استجهن  

ردگهههار، هههها ف عهههذاببسهههیا ی اپ هشهههدارها ف عقوبهههت بهههراین،افیون ههههای سرو
کهری  نیهز ایهن مطلهب را  یبهردادن اپ بهاطن ف حقیقهت اعمهال یهود ماسهت ف قهرنن 

گوشزد به گهر کسهی مهال یتهی  را بخهورد، بهاطن بهرای کهرده اسهت؛صراحت   نمونهه ا
 .ف حههههرارت چیههههیی جههههدا اپ عمههههل اف نیسههههت شنتهههه  اسههههت ف سههههوپ  عملهههه

وَن َأَمهواَل اَلَیتهامی: »یهورداین شخر نت  مهی ،درحقیقت لو کو هذیَن َیهَأ َلمها   ِإّنَ اّلَ ظو
وَن في لو کو ما َیَأ وِنِهَ  نارا   ِإّنَ طو پ  اما ،1«بو  ماند، حرارت ننفردی بیهوش می بهچون امرو
 شود. نشاار می  در قیامت حقیقت عمل تا ایناهکند را احساو نمی

کهههه بهههه حقهههو  دیگهههران  مهههوارد اپ ایهههن کسهههانی  ی ، تالیههه   پکهههه بگهههذ   تجهههاو
قهدردانی سهتمگری اپ چنهین افهرادی  ی مهربهانههاچیسهت؟ نیها انسهان ،کنندمی
بعهد اپ  اصطالح دموکرات،ی به؟ در کشورهاکنندمیکنند یا ننان را مجاپات می

کهه  وی  امهردر  این همه سیشرفت  انسهانیت فتعلهی  ف تربیهت مهرد ، بها مجرمهانی 
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گون کنند؟ ن ا گذارند، چه میمی پا مهربانی گونا افراد را  چگونههای اجتماعی 
پ بههه اپ  راه مجرمههان دارنههد؟ نیهها جههز مجههاپات ف تنبیههه یاههدیگر بههاپمیحقههو  تجههاو

ی ای عقلهی، انسهانلهئن به حقو  دیگران، مسا؟ مجاپات متجاوپهستدیگری 
که نق  باپدارنده دارد. عقوبت الهی نیز  گهر  چنین اسهت؛ف فطری است   انهذار اپا

توانسههت نفهه  ی نیرفمنههدی مههییههههها نبههود، چههه ،ههامن اجراتههرین عقوبههتسههخت
بههه حقههو  دیگههران جلههوگیری  افدراقی را مطیههع سههاپد ف اپ دسههت انسههانسههرک  

ردگههار  ۀتردگسه اپگفهتن اپ نن نیهز حتهی یلقهت جهههن  ف سهخن ،کنهد؟ بنهابراین سرو
دههد ما هشدار میبه اعمال پشت  ءسو نثاریدای متعال با ذکر  گیرد.نشأت می

کنهههار ف کهههه  مهههانعیعقوبهههت الههههی نیرفمنهههدترین انهههذار اپ ، ایهههن هشهههدار در  اسهههت 
 باپدارد.  نناننوعان یود ف ظل  به دن حقو  ه کرها را اپ پایمالتواند انسانمی

گفته شد، بر بنا که راه معصهیت عذاب ال ننچه  هی مخصوص کسانی است 
کهه امها  .دنشهوالههی نمهی  سهخ دچهار عهذاب ف همه سیمایند فرا می ایهن مسهئله 
کهههه نافرمهههانی  (8 :دف جنبهههه دارد دانیهههد،می اهههارگناهیهههود را  کههها ی  گهههر مرتاهههب  ا
گههر انیههدنتوجههه احسههاو منفههی یههود بههه  شههوید،سههت، نمییدا اپانههداپه بههی  ف ا

ر یا  فاندهد با شما را نپار می گر2 کنید؛شناو مشورت مشاو گناه ( ا  یمرتاب 
میهد انبایهد اپ رحمهت یهدا نا حهال،درهر .کنیهدنن را تهرک هرچهه قفدتهر  ،شهویدمی
گر انسهان یدا دیگر مرا نمی دییبگو ف دشوی کهردبخشد؛ ا  د فوپشهیمان شهیهود  ۀاپ 

گنهاه نانهد کهه در نیهات قهرنن ف  بخشهد. عهذابرا مهی یهدا اف، دیگر  فایهات ههایی 
کهه بهه دسهتورکسهانبهرای  فص  شهده، دهنهد ف الههی اهمیهت نمهی یاهی اسهت 

گهر فاجبهات الههی  ،کنند. بنهابراینتوبه نمیه  شدن حتی پ  اپ متوجه جا را بهها
یههدمی بههه رحمههت یدافنههد امیههدفار  نشههوید،گنههاه مرتاههب  کنیههدسههعی میف  نو 

گر احیانا   کهه دایهگناهی مرتاب شده ،اپ  وی بفلت ،باشید ف ا یدافنهد ، بدانیهد 
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بهرای جبهران نن قهرار داده اسهت.  «توبه»راهی به نا   ،اپ  وی لط  ف رحمت یود
جهههای ناامیهههدی نیسهههت ف در رحمهههت الههههی هههه   اف،هههالحتهههی در بهههدترین پههه ، 

کهه توبهه ههمیشهه بهه  ننفاقعههی  ۀ وی بنههدگان بهاپ اسههت. البتههه توجهه داشههته باشههید 
کههه   ،یههود پشههیمان باشههد ف ثانیهها   ۀگذشههتاپ صههمی  قلههب اپ  ،افال  گناهاههار اسههت 

گناه را تارار ناند.  تصمی  بگیرد دیگر نن 
 بهههههاپن بهههههاپن هرننچهههههه هسهههههتی بهههههاپن

 
گبهههر ف بهههت  کهههافر ف   سرسهههتی بهههاپنگهههر 

 این درگه ما درگه نومیدی نیسهت 
 

گههههر توبههههه شاسههههتی بههههاپن   صههههدبار ا
 روند؟نس به ب    میینسس  ۀآیس نم .79 

کههردهنههد: دسههتهاههها در نیههرت دف دسههتهانسههان کههه ایمههان یههود را حفهه   انههد ف ای 
یههاد ایمههان نداشههتهاصههالیعنههی  ندارنههد  کههه ایمههانکسههانی گناهههان  یانههد یهها در اثههر ق

بهه  دف  نهایتها   ۀبه بهشت ف دست اول نهایتا   ۀاند(. دستایمان یود را اپ دست داده
 صل ایمانیعنی ا ه به بهشت رفتن شرفاکه حداقل کسانی؛ جهن  یواهند رفت

یهادی  ،را دارند ه ف ا مه  به یدا ف اعتقاد به سیامبر  گناههان ق اما در دنیا 
کفهارون، بایهد در مراحلهی پهاك شهانهدبه فرایض عمل نارده یا اندمرتاب شده  ۀد ف 
شدن در فشار هنگا  مهرگ یها شهب اول قبهر ف یها ببینند. این پاك یود را اعمال بد

کفهارامنؤهای برپخ برای معذاب ، فایتطبا . شودانجا  میدر مراحل برپخ   ۀن 
کهافران ف کسهانی د ف به بهشت برفنهد.ونگناهان است تا پاك ش کهه بها حضهرت امها 

هها رسههیده، امهها حها بههه ننف انههد یعنههی مستضهع  فاههری نبهوده ،حها عنههاد دارنهد
 ؛بضههب یداسههت سههویههها بهنن سههیرف  گرفتارنههددر جهههن  برپیههی  انههد،نپذیرفته
ها هرچه حجاب ف البته  فندفرفمیدرکات مرحله بیشتر به باتال  بهحلهیعنی مر

 شود.ها بیشتر میحسرت ف پشیمانی نن ،شودمیبرداشته اپ سی  چشمشان 
 ؟ ی   ب    در قتآ  چگکنه و ف شدك .81
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کههههری  در  یژگی بهشههههتترسههههی   بههههرایقههههرنن  هههههای بهشههههت ف بهشههههتیان نیههههات ف و
که بعضی  سرشما ی یر نمده استاپ ننفجود دارد   : ها در ق

یر دریتان نن نهرها جا ی اسهت. ایهن های طربباغ .8 که ق نزدیه   فصه انگیز 
 ؛1بار در قرنن نمده استبه هفتاد

ها»های  همیشگی است: های نن مانند میوهسایه .2 ها داِ    َف ِظّلو کلو  ؛2«أ
  ؛3گویندشوند ف سال  ف تقیت میفرشتگان بر بهشتیان فارد می .9
  ؛9های ننان اپ حریر ف سرنیان استلباو .4
  ؛بینند نه سرما، نه نفتاب سوپان میاندها تایه پدهبر تخت .0
  ؛های  در دسترو ننان استدریتان بهشتی بر سر بهشتیان ف میوه ۀسای .6
یان با جا  .1 یبا ف ف حو  ر میساقیان ق ین بر ننان دو   ؛پنندهای سیمین ف بلو 
گین استیی میهاشراب .1 که چون پنجبیل عطرن   ؛نوشند 
که به سلسبیل در ننجاست چشمه .3 راحتهی در دههان  نوشیدنی بسیار لذیذی 
گوارا د فوشمیگلو جا ی  ف  ؛(ستبسیار 
  ؛جهانی است بیرگ ف کشو ی است سر نعمت .85
   ؛است بندهایشان نقرهلباسشان اپ استبر  لباو ابریشمی ،خی ( ف دست .88
 ؛5ساقی شرابشان سروردگار ف شرابشان طاهر ف پاك است .82
  ؛های بهشتی پایدار استدر ریسارشان شادمانی نعمت .89
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  ؛نخورده استمهر ف دستشان ناب ف سربهشراب .84
 ؛کندگندد ف طعم  تغییر نمینمی رگزهای بهشت هنب .80
که برای نوشندگان لذت .86 هایی چشهمهبخ  است ف نهرهایی اپ شراب ناب 

که طعم  تغییر نیابد ف چشمه  ؛1هایی اپ عسل مصّفا در ننجاستاپ شیر 
 ؛2جایگاه امن ف سالمت است .81
لطهه  ف بخشههه  سروردگارشهههان  درکنهههارهههها میوه ۀدر ننجهها بهههرای بهشهههتیان اپ همهه .81

مهیاسهت ف انسهان  ،ها را بهه شهو  ف لهذت انهداپدننچه انسان بخواهد ف چشه  .هست
وَن : »استدر نن جاوید  َ  ِفیها یاِلدو َعینو َف َأَنتو

َ
َنفو و َف َتَلّذو اَْل

َ
 ؛3«َف ِفیها ما َتَشَتِهیِه اَْل

ههوفو َعَلههیِهَ  »ههه  سههخن رفتههه اسههت: « بلمههان»در افصههاف بهشههت اپ  .83 َف یطو
هون   هؤ  َمَانو َؤلو َ  لو هو َکهَأّنَ   َ گهرد نن ؛ِبَلمان  َلهو هها نوجوانهانی بهرای یهدمت ف سیوسهته در 

یدهای در صدفندگردش می ننان که همچون مرفا  در بهشت نیهاقی بهه  .9«کنند 
 امهاگیهرد، هها قهرار مهیهرچهه بخواهنهد در ایتیهار ننبهشهتیان یدمتاار نیسهت ف 

 ؛احترا  ف اکرا  بیشتر برای بهشتیان است ۀنشاناین 
کههری ، تعبیرهههایی ماننههد عههرا  بههرای فصهه  .25 فسههعت بهشههت ههه  در قههرنن 

گستره  .نمده است 5نسمان ف پمین که فسعت در اینجا همان  البته فا،ج است 
کرده استف  ف سهنه است گسترده را برای سرهیزکاران نماده   ؛ یدافند این بهشت 

کهههری  در جهههایی دیگهههر در فصههه  بهشهههت مهههی .28 طهههافو َعَلهههَیِهَ  »فرمایهههد: قهههرنن  یو
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نَ 
َ
َکواٍب َف فیها مها َتَشهَتهیِه اَْل َ  فیهها ِبِصقاٍف ِمَن َذَهٍب َف َأ نو َف َأَنهتو َعهیو

َ
ه و َف َتَلهّذو اَْل فو

ون؛  گرد نن ییهاها ف جا ظرفیاِلدو گردا گرداننهد ف در نن ]بهشهت[ هها مهیاپ طال 
فجهود دارد ف شهما در نن همیشهه  ،بهردیواهد ف چشه  اپ نن لهذت مهیننچه دل می
  ؛1یواهید ماند

ِکَههٍة » :میل ف یواست یودشان اسهت طباطعامشان  .22 ون ا َف فا هرو ها َیَتَخّیَ َف  ِمّمَ
ون ا َیَشَتهو  ؛2«َلَقِ  َطَیٍر ِمّمَ

کههاَن : »نوشههندهههای طهههور بهشههتی مههیههها اپ شههرابنن .29 َکَأسهها   َسههَقَوَن فیههها  َف یو
ها َپَنَجبیال؛ که لبریز اپ شراب طههور هایی سیراب میف در ننجا اپ جا  ِمزاجو شوند 

که با پنجبیل نمیخته است  ؛3«است 
کنهار یادیگرنهد انهدپدههایی تایهه ا بر تختهنن .20 حهالی اسهت  در ،ایهن .ف در 

کنههار ههه  تایههه مههیهههای صهه کههه بههر تخههت کننههد ف حههورالعین را بههه کشههیده در 
گهرد ننها درمیهمسری نن ی  ف بر  کهه مهی هها نوجوانهانی ]بهرای پهذیرایی[نو  گردنهد 
ید  همچون  ؛9در صدفندمرفا 

ر های ننان شاداب ف مسچهره .26  5.استرو
گفتنهی اسهت قهرنن در فصه  بهشههت ف جههن ، بهه بیهان نن دسهته اپ مطههالبی 

که در نمونه گیری اپبهرهبا د فاقع،  .قابل ادراك است هکه برای همسردایته  هایی 
یژگی ،این جهان فجود دارد کهرده را پنهدگی ایهروی  ههایو  ،اسهتبهرای مها ترسهی  
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تفسهیر  اپدنیهایی  اصهال  قبهانی دارد ف فگرنه ن ا  نیرت با ن ا  دنیا تفهافت اساسه
هههای فاقعیت توانههدنمیکههه جنههین در رحهه  مههادر طورهمان؛ قاصههر اسههتکنههه نن 

کنههدیههارج اپ رحهه  را  یههاد یدافنههد. درک ف فصهه   مثههال ف نوردن بههه  یدر مههوارد ق
ههوَن َتَجههِری ِمههَن َتَق » اسههت: کههرده بسههندهنمونههه  قو ّتَ ِعههَد اَلمو ِتههی فو ههِه اّلَ ِتَههها َمَثههلو اَلَجّنَ
َنهههارو 
َ
یههرا  ؛1«...اَْل  اسههت ف فههه  ف ادراك بشههر یههارج ۀحیطههاپ  بهشههتیهههای نعمتق
گاه نیست: ک  بر ننی ه ِه َأَعهیٍن َجهزاء  »ها ن هّرَ هَ  ِمهَن قو َیِفهی َلهو َفال َتَعَل و َنَفه   مها أو

هههوَن  وا یَعَملو کهههانو هههها ف دانهههد پهههاداش نیاوکههها ی  چهههه نعمتکههه  نمیههههی ؛ ِبمههها 
در عههال  بیههب بههرای اف ذییههره  کهههدیههده اسههت  [دل ف]بخهه  یهای  فشههنلههذت

در بهشت در جهوار تا  دهدما را اپ شیعیان فاقعی قرار  ۀیدافند هم 2«.شده است
گردی . اهل  بیت متنع  
 وه نمی ه به ی  شکل و ف شدك ی  ؟ ردآیس ب    چیز دیگری ندی .81

کری  ف  فایات  که هما نید اینبرمیننچه اپ قرنن  جههن  اهلعذاب طورکه ناست 
گون اسهههت، گناهانبهههه تناسهههب  گونههها بهشهههت هههه  بهههه فرایهههور اههههلدرجهههات شهههان 
ه و : »اسهت متفهافتاعمالشان  فلِئهَز َلهو هاِلقاِت َفأو َؤِمنها  َقهَد َعِمهَل الّصَ َف َمهَن َیَأِتهِه مو

لهی؛  َرجاتو اَلعو َف » ،3«اههل ایمهان ف عمهل صهالج دارای درجهات عهالی هسهتندالّدَ
َکَبههرو َتَفضههیال؛  ۀَلآَلِیههَر  َکَبههرو َدَرجههاٍت َف َأ هههای  اپ ایههن ههه  درجههات نیههرت ف برتههریَأ

 .9«بیشتر است
کهه اههل ایمهان ف عمهل صهالج اپ در بهشت نعمت گونی فجهود دارد  گونها های 
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مقبهت ف یشهنودی یدافنهد  ،امها برتهرین ف بهتهرین لهذت ،شهوندمنهد مهینن بههره
یشهنودی ف مقبهت  ۀهشهت بهه درجههی  لهذتی در ب ،تعبیردیگربه است؛متعال 

هههای دیگههر در سرتههو ایههن بخهه  نیسههت ف حتههی لههذتشههادی انالهههی بههرای بهشههتی
ههای ایهروی برتهری نعمت ۀد بهار نیهات متعهددیدر د. نهنمایلذت ا پشمند مهی
َ  : هههای دنیههوی سههخن رفتههه اسههتنسههبت بههه نعمت او ههئو َنّبِ

ههَل َأ أو ههَ  قو  ِبَخَیههٍر ِمههَن ذِلاو
َقههَوا  ههذیَن اّتَ َنهههارو یاِلههدیَن فیههها َف َأَقفاج  ِلّلَ

َ
ههات  َتَجههري ِمههَن َتَقِتَههها اَْل ِهههَ  َجّنَ ّبِ ِعَنههَد َ 

ههَر   َف ِرَ،ههوان  ِمههَن اهلل َطّهَ برتههری یشههنودی ف مقبههت یههدا  ۀ. همچنههین، د بههار1«مو
ههَؤِمنیَن َف » هههای ایههروی چنههین نمههده اسههت:نسههبت بههه دیگههر نعمت َفَعههَد اهللو اَلمو

َؤِمنههاِت َج  َبههة  فههياَلمو ِکَن َطّیِ َنهههارو یاِلههدیَن فیههها َف َمسهها
َ
ههاٍت َتَجههري ِمههَن َتَقِتَههها اَْل  ّنَ

ههاِت َعههَدٍن َف  َکَبههرو َجّنَ ههَو اَلَفههَوپو اَلَع ههی ؛  ِرَ،ههوان  ِمههَن اهلِل َأ یدافنههد بههه مههردان ف ذِلههَز هو
یههر دریتههان  جهها ی یهههاپنههان باایمههان، بههاغ کههه نهرههها اپ ق ی اپ بهشههت فعههده داده 

هههای ای در بهشههتهههای پههاکیزهافدانههه در نن یواهنههد مانههد ف مسههاناسههت، ج
یههدان  برتههر اسههت ف  [هههاایههن ۀاپ همهه]ف ر،ههای یههدا  شههود[میههها نصههیب نن]جاو

  2«.سیروقی بیرگ همین است
کهه در دنیها همه کسهانی اسهت   ۀاعمهال یهود را برپایه ۀالبته ر،هوان الههی اپ نن 

تشههان بههر اصههل حههب ف حمههد الهههی یعنههی عبادا ؛ر،ههای یدافنههد قههرار داده باشههند
کهال  نهورانی امیرمؤمنهان بواستوار  فا »نمهده اسهت:  ده اسهت. در  ِإّنَ َقَومها  َعَبهدو
فا اهلَل َرَهَبهة  َفِتَلهَز ِعَبهاَد و اَلَعِبیهِد َف ِإّنَ  َرَبَبة  َفِتَلَز  اهلَل  اِر َف ِإّنَ َقَوما  َعَبهدو ّجَ ِعَباَد و الّتو

فا ا َحَراِر َف ِهَي َأَفَضلو اَلِعَباَدِ ؛ َقَوما  َعَبدو
َ
َارا  َفِتَلَز ِعَباَد و اَْل گرفهی یهدا هلَل شو همانا 

که این عبادت تهاجران ف سهودگران اسهتبهشت می ۀرا به انگیز گرفههی  ؛سرستند 
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کههه ایههن شههیوعههذاب جهههن  عبههادت مههیاپ هههراو  دلیلیههدا را بههه بردگههان  ۀکننههد 
کههه ایههن عبههادت مههی اف شههار ف سههپاو بههراییههدا را  نیههز گرفهههی ؛اسههت سرسههتند 

ِإَلِههي »فرمایهد: دانهد ف مهیعبادت یود را اپ نول سو  می اما   .«نپادگان است
َز َیَوفا  ِمهَن ِعَقاِبهَز َف اَل َطَمعها  ِفهي َز َأَههال  ِلَلِعَبهاَدِ   َثَواِبهَز  َما َعَبَدتو َف َلِاهَن َفَجهَدتو

َز؛ ترو اپ عذاب یا طمع به پاداش نپرستید ،  برایو را گاه تهی  ،معبودا َفَعَبَدتو
  1«.کن عبادت یافت ، بندگی می ۀبلاه چون تو را شایست

تهههرین ف پهههاك ،در  فایههات امامهههان معصههو  نیهههز مقبههت ف یوشهههنودی یدافنههد
یباترین لذت اهل نن  دلیهلدر بیان  بهشت یوانده شده است. امیرمؤمنان ق

گون در بهشهههت  وبهههبههها نعمهههتکهههه بهشهههت هنگهههامیاههههل»: فرمهههود گونههها  ف هههههای 
ر افرفیته میدل ،شوندمی که قبان به سهپاو ف هایشان چنان اپ فجد ف سرو گردد 

هههها را در برابهههر ر،هههوان یدافنهههد نهههاچیز نن نعمهههت ۀگشهههایند ف همهههشهههار الههههی مهههی
َ  َأِن »داننهد: مهیمفهو  این رسیدن به ی را در یف هدف نها بینندمی  َف نِیهرو َدَعهواهو

کههه حمههد ف نیههرین سههخنان اهههلاَلَقَمههدو هلِلَِّ َرّبِ اَلعههاَلمین؛  بهشههت ایههن اسههت 
قهرنن نیهات نیهز بها تایهه بهر   اما  سجاد. 2«مخصوص سروردگار عالمیان است

فرمایههد: بهتهرین لههذت بهرای شههما، ر،ههایت ف بهشهت مههییدافنههد بهه اهههل»: فرمهود
 3«.مقبت من است

ف حهورالعین تاهرار بهشهت بهاغ ف دریهت  ۀد بهارنیهات  بعضهیایناهه دلیهل اما 
که  کننهد ف یدافنهد اراده فرمهوده مرد  به همین امور فاهر مهی ۀعامشده این است 

کنار نن  ،مرد  را برنورد ۀتا یواست َن فیها »که  کندیادنو ی میاما در  َ  ما َیشاؤو َف َلهو
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کهه بعضهییها  1«د مهها چیزههای بیشهتری اسههتزنه ؛َلهَدَینا َمییهد ذکهر شههده  اپ مههواردی 
یرا بسهیا ی بوده است؛  هایی برای فه  بیشتر مرد مثال  هها قهرب الههیانسهاناپ ق
کههه حههد بههاالترین  ،د فاقههعف ر،ههوان ع ههی  یدافنههد  همههانکههه را ه  کمههالی اسههت 

طورکه ارتباا بها یهدا همان ،. پ کننده درک نمی  فدفطرت انسان در سی نن می
کهه سهرای ابهدی  ،کنهدا  مهیابعهادش نر ۀندمهی را در همهدنیهوی پندگی  در نیهرت 
کهه نعمت است ه  دیگهر در سرتهو نن  ههایبرترین ن قف همین ر،ایت الهی اسهت 
 یواهد بود. بخ لذت
 ؟ی   در قتآ  چگکنه و ف شدك دوزخ .82

کری  در ات سرشماراپ جمله نی یرجهن ، به موارد  فص  قرنن   د: شومیاشاره  ق
کری   .8 کهه شهبر   «،هریع»جههن  بهه اهل یوراك در فص قرنن   گیهاه یهاردا ی 

که در جههن  می «پقو »شود( ف نامیده می یهد( ف  دریتی  نوشهیدنی  در فصه  و
هَ  َطعها   ِإاّلَ »: کهرده اسهت؛ مهثال  بهه ف نب سهوپان اشهاره اننان به چرك ف قرد َلهَیَ  َلهو

َغنههي َسههِمنو َف ال یو ههوٍل؛ ِمههَن َ،ههریٍع ا ال یو ،ههریع نخواهنههد ننههان یههوراکی جههز  ِمههَن جو
گرسهنگی  کندمیداشت، نه فربه   ههایوراک یهوردن ایهن. 2«کنهدمی سهیرف نهه اپ 

برنهههد ف لهههذت نمی ههههاننهههان اسهههت ف اپ یهههوردن ف نوشهههیدن نن یعهههذابها جییهههی اپ
 ؛بردای نمیهبهربدنشان اپ نن 

ثه»پقو  فرمهوده اسهت:  ۀبارد  یدافند .2
َ
هوِ  ا َطعها و اَْل ّقو َههِل ِإّنَ َشهَجَرَ  الّزَ َکاَلمو یِ  ا 

َکَغَلِي اَلَقمیِ ؛  َیَغلي وِن ا  طو گناهاهاران اسهت ف ِفي اَلبو قطعا  دریت پقو  یوراك 
گدایتهه در شهها  ف در  3«جوشهد، جوششههی همچههون نب داغههها میهمچهون فلههز 

وَن »فرماید: جای دیگر می بو َاهِذّ وَن اَلمو
هالوّ َ  َأیَهها الَضّ او َ ّ ِإَنّ هوَن ِمهَن َشهَج  اثو ِکلو ٍر ِمهَن آ
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ههوٍ  
ههوَن  ا َپقوّ طو وَن ِمَنَههها اَلبو وَن َعَلیههِه ِمههَن اَلَقِمههیِ   اَفَمههاِلئو بو ههَرَب  ا َفَشههاِ  وَن شو بو َفَشههاِ 

، قطعها  اپ دریهت پقهو  یواهیهد یهورد ف گانکننهدسهپ  شهما ای تاهذیب؛ اَلِهیِ  
کرد ف  وی نن، نب جوشان ف سوپان یواهیهد نوشهید ف شا  ها را اپ نن سر یواهید 
کهه بهه بیمها ی تشهنگی مبهتال شهدههم اند، اپ نن یواهیهد چون نوشهیدن شهترانی 

که اپ این نیه چنین استنباا می. 1«نوشید که در  پقو ،شود  دریت پلیدی است 
یشههه دفانههده ف شههایه گوشههعمهها جهههن    . جهههن  امتههداد یافتههه اسههت ۀهای  در 

کههه بههه سههرهای شههیطان تهههای ایههن دریههت، من ههرهمیوه شههبیه ای پشههت دارنههد 
گرسهنه میپقو دریت  یبا فجود پلید .گردیده است کهه ، دوپییان چنان  شهوند 

گرسهنگی، د فنشهان  .ههای ایهن دریهت ندارنهدراهی جهز یهوردن میوه بعهد اپ رفهع 
یههورد ف بههر اثههر نن دردهههای جههوش می داغ، نشههین  فبههنهماننههد نب جههوش ف ته

کهه ماننهد شهتر بیمه شود،ها عارا میبر ننشدیدی  کهه میتا جایی  نوشهد ف ا ی 
هایشهان را نن نب داغ ف سهوپان  فده .نوشندهای داغ میشود، اپ نبنمی ابسیر

 ؛2کندپاره می
اسهههت؛ چناناهههه یدافنهههد  «بسهههلین» دوپییهههانههههای یاهههی دیگهههر اپ یهههوراك .9
َنا َحِمی   »فرماید: می ههو ِإال ال ی ا َفال َطَعا   ِإال ِمهَن ِبَسهِلیٍن  اَفَلیَ  َلهو اَلیَوَ  َها هو لو کو َأ

وَن  پ در اینجهها یهار مهربههانی ندارنهد ف یههوراکی هه  ندارنههد، مگههر اپ  ؛اَلَخهاِطئو لههذا امهرو
 ؛3«یورندچنین یوراکی را جز بزهااران نمی [.دوپییان]به ف یوناب اقرد
هوَن »ها، نب داغ ف سهوپان اسهت: نوشیدنی نن .4 قو َتّ ِعهَد اَلمو ِتهی فو هِة اَلّ ... َمَثهلو اَلَجَنّ

َ   َکَمَن  هَع َأَمَعهاَءهو ها َفَقَطّ وا َماء  َحِمیم  قو اِر َفسو َو َیاِلد  ِفی الَنّ کهه بهه ؛ هو فصه  بهشهتی 
کهه در نیها چنهین کسهانی هماننهد کسهانی... سرهیزگاران فعده داده شده اسهت اند 
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یدان می کهه د ون ف مانند ف اپ نب داغ ف جوشان نوشانده مینت  دوپخ جاو شوند 
َراِ هِه »فرمایهد: ف می 1«؟گسهلدکنهد ف اپ هه  میپاره می های ایشان را پاره فده ِمهَن َو

یَسهَقی ِمههَن َمهاٍء َصهِدیٍد  ههِلّ  اَجَههَنّ و َو کو یَأِتیههِه اَلَمهَوتو ِمهَن  هو َو هههو َفال یَاهادو یِسهیغو عو یَتَجَرّ
َراِ هِه َعهَذاب  َبِلهی    َو ِبَمیهٍت َفِمهَن َو اپ  [نندر ]جلهو اف دوپخ قهرار دارد ف ؛ َمَااٍن َفَما هو

گههوارای  هههی نوشههد ف بهههجرعههه میشههود، نن را جرعهههیونابههه نوشههانده می فجههه 
میهرد ف سهد راه اف عهذاب یابد ف مرگ اپ هر سو بدف  وی نورد ف حهال نناهه نمینمی

 2.«بسیار سختی است
کههه ، چهههار نههول اپ نوشههیدنیبههاالهای در نیههه هههای دوپییههان بیههان شههده اسههت 

اسهت؛ بسها   شهدهداغ  تصهور که تها نیهرین حهدان جوشنب  عبارتند اپ: حمی  
؛ (شهودجهن  اپ نن نها  بهرده میهای اهلها ف ه  در نوشیدنیکه ه  در یوردنی 

کهافران می الصدید  گوشهت  کهه اپ سوسهت ف  ؛ المههل (تهرافدچهرك یهونینی اسهت 
نزدیههز شههود، سوسههت  نشههین  فبههن داغ اسههت ف چههون بههه چهههرهچیههیی ماننههد ته 

 (؛افتدچهره در نن می
َجههِرِمیَن یَوَمِئههٍذ »لبههاو دوپییههان فرمههوده اسههت: یدافنههد در فصهه   .0 َفَتههَری اَلمو

َ  ِمهههَن َقِطهههَراٍن  هو ِنیَن ِفهههی اْلَصهههَفاِد، َسهههَراِبیلو َقهههَرّ هههارو  3مو هههوَههو و الَنّ جو پ  ؛َفَتَغَشهههی فو نن  و
پنجیههر یههواهی دیههد. سیههراهنسیوسههته ف در بههلههه گناهاههاران را بههه هههای ایشههان اپ و

 ؛9«گیردطران است ف نت ، سر ف صورت ننان را فرامیق
شوند: یدافند، اههل جههن  را چنهان یهوار ف ذلیهل با صورت به نت  اندایته می .6
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ل  کورد که کنمی کر ف ال َهَتهِد َفَمهَن یَضهِلَل »شوند: می مقشورف  هَو اَلمو َفَمَن یَهِد اهلَلّو َفهو
ف ههَ  َأَفِلیههاَء ِمههَن دو َ  یههَوَ  اَلِقیاَمههَفَلههَن َتِجههَد َلهو هو ههرو هها  ۀِنههِه َفَنَقشو َام  بو َمیهها َو ههوِهِهَ  عو جو َعَلههی فو

ا َ  َسِعیر  َما َیَبَت ِپَدَناهو َلّ کو َ  َجَهَنّ و  ا َمَأَفاهو م ّ  یافتههره کنهد ههدایت یدا را که هر ف ؛َفصو
 قیامهت  وپ ف یافت. نخواهی سرسرستی برایشان یدا جز کند گمراه را که هر ف است،
ل ف بسهههتهچش  ف  فافتادهبهههه ار ههههانن  دوپخ جایگاهشهههان. کنی مهههی مقشهههور کهههر ف ال

 ؛1«افزایی می برایشان تاپه ا شراره فرفنشیند، نن نت  د  هر که است
کشهههیدهدوپخ ههههای دردنههاكیاههی اپ عهههذاب .1 کههافران بهههر چهره،  هایشهههان شهههدن 

َجِرِمیَن ِفی َ،الٍل »فرماید: است. یدافند متعال می رٍ  َف  ِإَنّ اَلمو عو وَن ا  سو یَوَ  یَسَقبو
وا َمَ ّ َسَقَر  فقو وِهِهَ  ذو جو اِر َعَلی فو گمراهی ف به ؛ِفی الَنّ گناهااران در   نتشند.راستی 

ر] کههه بههر چهره [بههه یههاد نو کشههیده می وقی  نتهه   [ویی ]گهه ،شههوندهایشههان در دوپخ 
پ را بچشید  ؛2«دو

یها یهره میجههن ، چنهان سهیاهی را چههای اههلیدافند بهر چهره .1 گو کهه  گردانهد 
یای شب بر چهره هیَئاِت َجهَزاءو َسهیَئٍة »هایشان افتاده است: تا  وا الَسّ َکَسبو ِذیَن  َفاَلّ

ها ِمهَن  َ  ِقَطع  هو هوهو جو َبِشهیَت فو َمها أو َکَأَنّ َ  ِمَن اهلَلِّ ِمَن َعاِصهٍ   ة  َما َلهو
َ  ِذَلّ هو ِبِمَثِلَها َفَتَرَهقو
فَلِئَز  ا أو َ ِلم  یِل مو وَن الَلّ هَ  ِفیَهها َیاِلهدو اِر هو کارههای پشهت کسهانی؛ َأَصَقابو الَنّ کهه 

کهار پشهتی بههمی کیفر ههر  یهوا ی ف حقهارت ننهان را  نن یواههد بهود ف ۀانهداپکنند، 
تواند ننان را اپ یهدا رههایی بخشهد. انگهار چییی نمیک  ف هی گیرد. هی فرامی
یای اپ شب، چهرهبا پاره ده است؛ ننان دوپییاننهد ف هایشان سوشانده شهای تا 

 ؛3«مانندجافدانه در نن می
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کافران را احاطه می .3 ِقیَطهة  ِباَلَاهاِفِریَن »د: کندوپخ،  َ  َلمو هَ  ِمهَن »؛ 1«َف ِإّنَ َجَهّنَ َلهو
اِلِمیَن  َ  ِمَهاد  َفِمَن َفَوِقِهَ  َبَواٍش َفَکَذِلَز َنَجِیی الَ ّ برای ننان بستری اپ نت   ؛َجَهَنّ

هههایی اپ نتهه  اسههت، مهها ایههن چنههین جههزا ف سههزای سههتمااران  گمههراه ف وشف بههاالس
یهر نن« ههادِم » .2«دهی کفرسیشه( را می کهه ق « واشَبه»هها قهرار دارد ف چیهیی اسهت 

که نت  دوپخ، اپ باال ف پایین ننها را اپ باال مینن هها را سوشاند ف من ور این است 
   ؛کنداحاطه می

َطَمهِة َکهال َلیو »فرماید: یدافند می ها:شدن نت  بر دلچیره .85 َفَمها  اَنَبهَذَنّ ِفهی اَلقو
َطَمههةو  وَقههَد و  ا َأَدَراَك َمهها اَلقو ِلههعو َعَلههی اْلَفِئههَدِ   ا َنههارو اهلَلِّ اَلمو ِتههی َتَطّ هرگههز] هرگههز] اف » ؛اَلّ

گههردد ف فههرف می ابسرتهه ها[انههدا ]شههاننده یردکننههده ف درههه د ون شههز بههه بههی
 ۀشهاننده چیسهت؟ نته  برافرفیتهدانی یردکننده ف درهه می شود.اندایته می
که بر دلها مسل  می ،یداست  ؛3«شودنتشی 

کهههرده اسهههت:  .88 ههها َأَعَتهههَدَنا »یدافنهههد بهههرای دوپییهههان بنهههدها ف پنجیرهههها نمهههاده  ِإَنّ
ا َف  َأَبههالال   ِلَلَاههاِفِریَن َسالِسههال َف  کههافران پنجیرههها ف بههل ؛َسههِعیر  ههها ف نتهه  مهها بههرای 

کردهفرو  ؛9«ای پان دوپخ را نماده 
وَن » بودن دوپییان با معبهودان ف شیاطینشهان در دوپخ:همراه .82 هدو هَ  َفَمها َتَعبو او ِإَنّ

وَن  َ  َلَهها َفاِردو َ  َأَنهتو وِن اهلَلِّ َحَصهبو َجَههَنّ فَهها َف  ا ِمَن دو َردو الِء نِلَههة  َمها َو َکهاَن َههؤو   َلهَو 
هل ّ کو

وَن  کهه جهز یهدا میشما ف چ ؛ِفیَها َیاِلدو گیهره ف هیهز  دوپخ سرسهتید، نت یزههایی 
گر ایهنشویواهید بود، شما حتما  فارد نن می هها معبودهها ف یهدایانی بودنهد، ید. ا

 ؛5«مانندف همه در نن جافدانه می .ندشدهرگز فارد دوپخ نمی
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ههِلّ َنَفههٍ  َظَلَمههَت َمهها ِفههی اْلَرِا ال َف » حسههرت، پشههیمانی: .89 َفَتههَدَت ِبههِه َلههَو َأَنّ ِلاو
هوَن  هَ  ال یَ َلمو َ  ِباَلِقَسهِ  َفهو ِضهی َبیهَنهو ا اَلَعهَذاَب َفقو ا َرَأفو َداَمَة َلَمّ فا الَنّ گهر همه ؛َفَأَسروّ  ۀا

ف نجهات یهوی  اپ ]ننچه در پمین است متعلا به کسی بود، نن را بهرای باپیریهد 
 عادالنههن د. در میانشاکنسردایت ف نهسته اظهار پشیمانی میمی [عذاب دوپخ
 ؛1«شودنمیها به ننگردد ف ستمی داو ی می

گرفتههار می شههودمیفرمههان الهههی اجههرا  .84 کههه اپ ننههان ف ننههان بههه سرنوشههتی  شههوند 
َفَلهَو َتهَری » :دعاهایشهان ندارنهد استجابتشود ف امیدی برای دعایی پذیرفته نمی

ِههههَ  َ   ِبّ فِسهههِهَ  ِعَنهههَد َ  ءو هههو رو ِکسو هههوَن َنا َجِرمو َنههها َأَبَصهههَرَنا َفَسهههِمَعَنا َفاَرِجَعَنههها َنَعَمهههَل ِإِذ اَلمو َبّ
وَن  وِقنو ا مو ا ِإَنّ ی ْلَمألَنّ  َف  ا َصاِلق  َداَها َفَلِاَن َحَاّ اَلَقَولو ِمِنّ َلّ َنَفٍ  هو کو َلَو ِشَئَنا آَتیَنا 

ههاِو َأَجَمِعههیَن  ههِة َفالَنّ َ  ِمههَن اَلِجَنّ َ  ِلَقههاَء  ا َجَهههَنّ وا ِبَمهها َنِسههیتو فقو هها  َفههذو َ  َهههَذا ِإَنّ یههَوِماو
َ  َف  کو هههوَن  َنِسهههیَنا َ  َتَعَملو َنهههتو کو َلهههِد ِبَمههها  هههوا َعهههَذاَب اَلخو فقو گناهاهههاران را  ؛ذو گهههر ببینهههی  ا
یر افانده کهیهنگام گوینهد: سروردگهارا، اند ف میدر سیشگاه سروردگارشان سر به ق

کامهل دیدی  ف شنیدی ؛ پ  ما را باپگردان تها عمهل صهالج انجها  دههی ، مها یقه ین 
گر ما می ی . ا مهن مقهرر  امها ،دادی اش را مهیههدایت الپمهه ک یواسهتی  بهه ههردا 

که دوپخ را اپ  کن . بچشید  ۀهمکرد   ایناه  برای [عذاب جهن  را]جن ف ان  سر 
کردیههد ف مهها نیههز شههما را بههه فراموشههی می پ یههود را فرامههوش  ی  ف مالقههات امههرو سههپا 

کهه انجها  میسهبب اعمهبچشید عذاب همیشگی را به بعهد اپ ایهن  .2«دادیهدالی 
کهه برایشهان ها میشوند ف اپ ننمتوجه نگهبانان جهن  می دوپییانندا،  یواهند 

کنند تا یدافند اپ عذابشان بااهد:   شفاعت 
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ها ِمهَن اَلَعهَذا» ها یَوم  هَ  َعَنّ هَ  یَخِفّ او َبّ هوا َ  َ  اَدعو هاِر ِلَخَزَنهِة َجَههَنّ ِذیَن ِفهی الَنّ  ا ِب َفَقاَل اَلّ
یَن  َعهاءو اَلَاهاِفِر وا َفَمها دو وا َفهاَدعو وا َبَلی َقهالو َ  ِباَلَبیَناِت َقالو او لو سو َ  رو وا َأَف َلَ  َتزو َتَأِتیاو َقالو

گوینهد: اپ سروردگارتهان دریواسهت دوپییان به نگهبانهان دوپخ می؛ ِإال ِفی َ،الٍل 
پ عذاب را اپ ما بردارد. می های  فشهن ف شهما نیهه گویند: نیا سیغمبرانکنید یز  و

گویند: پ  یودتهان گویند: ن ی. مینوردند؟ میل نشاا ی را برای شما نمییدال
کافران، جز سردرگمی نتیجه کنید، فلی دریواست   1«.ای ندارددریواست 

وه در روز قیسم  قتمًس به ج نم می جنسیتکسری آیس  .83  یب دلس   روند)مثًف قسلف  یمسمس ( 
ن س دمی دك لکی  گ   چ   روح خ دی در آ شکند؟ آیس مینمیند و دیگت پسك مسندر آنجس می

گت بخ کدك نمیبخ سید؟ وند و مینس ری نسبکد نمیخدیوند آ   شدك شکند و یز عریب س  ی
وه در آ شکد  وم نمی  شکد؟نس دمیدك شدك چه میلکغیف روح پسك خدییی 

گفهت ظریه   ۀناتدر بیان این  هو َفَنَفَخهتو ِفیهِه ِمهن » ۀشهریف ۀدر نیهبایهد  یتو َفهِإَذا َسهّوَ
ههوَا َلهههو َسههاِجِدیَن  فِحههی َفَقعو الهههی اثبههات نیههز صههفات مبقهه  طورکههه در همههان ه 2«ّ و

 ؛داشتن جس  ف  فح یا هرگونهه ترکیهب دیگهر بهرای یدافنهد مقهال اسهت ه شودمی
یههرا داشههتن جسهه  ف  فح نیههاپ مطلهها، نههوعی نقههر بههرای موجههود بیرمههادی ف بههی ق

فقه   شهده،ب ونسهم فنهدبهه یدا ندمهینیهه  فح در ایهن امها ایناهه  ،نیهدمی مارشبه
که یدافند متعال اپ  فحی  یبدین معن ؛برای تاری  ف ع مت  فح انسانی است

کرده ف مالهز نن بهوده، در جسه  ند  دمیهده اسهت. در فاقهع  در « ی»که یود یلا 
بهوده ف نن را «  فح»یالا ف مالز  ،یدافند چوناست ف « مالایت ءیا»، « فحی»

یههده، د بههاره بههرای جسهه  ند  دیگههر اپ میههان ا فاح   فح : »اسههت اش فرمههودهبرگی
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 یواننههدمههی «تشههریفی ۀا،ههاف»را  ایههن ا،ههافه ،بههه اصههطالح ادبیههات عههرب «.مههن
یهژه ، فح به یدافند انتساب یعنی با  کهه چنهان ؛کنهد(ای سیهدا مهی فح شهرافت و

کهه « ماه یدا»من ور اپ ای دارد یا هی  یدا یانیگونمی« بیت اهلل»در  این نیسهت 
 ف اسههتی معنههبههی یههدا پمههان ف ماههان بههرایرمضههان اپ نن یداسههت، بلاههه تصههور 

کردهبهههه یدافنهههد هههها را کعبهههه ف رمضهههان، نن تع هههی بهههرای تاهههری  ف  انهههد. منسهههوب 
کههه هنگهها  یلقههت در انسههان دمیههده شههده اسههت، بنههابراین،  مقصههود اپ  فح الهههی 

 ف صهورت پذیرفتهه اسهت افامر بنا بر که اپ جانب یدافند ف یلقت یاصی است 
گذاردن بهه  فح، نن را بهه یهود نسهبت داده دادن ف ارجمتعال برای ع متیدای 

نیههد ف اسههتعداد ف شههمارمیعقههل ف اراده بشههر بههه ،علهه ، تفاههر أاسههت. ایههن  فح منشهه
که میاانداپهتوان نن به کماالی است   ت برساند. تواند صاحب  را به باالترین 

گنهاه ف گناههان اپ فلهی بعضهی  تناسهب دارد، گناهاهاران جهر  عذاب الهی با 
کههه نن کفههار ف ؛بایههد تهها ابههد در جهههن  بههاقی بمانههدفاعههل نن قههدر بههیرگ اسههت   ماننههد 

قضههافت  .همچههون قههاتالن امامههان معصههو   کسههانی یههامنافقههان  مشههرکان ف
بها هه  کهامال   گناههانول ف ماهیهت ن ، البتهبا یدافند استاین افراد  ۀد بارنهایی 

گهاهی متفافت است سهاپ در حیهات ابهدی اثهری سرنوشهت ،یسهارت فاردشهده. 
کههه  امهها  معصههو   قتههل ۀدر مسههئل مههثال   ؛گههذاردجهها مههییههز نفههر یهها یههز جامعههه بههه

کنههد ۀتوانسههت جامعههمههی عههدالت الهههی اقتضهها  (،بشههری را بههه سههعادت رهنمههون 
کهه کند متناسب با انقراف جافدانههمی بها عمهل یهود در سرنوشهت  ایهن قاتهلای 
کرده است، بشر نتیجه ایناهه  در نیرت عذابی جافدانه در انت ار اف باشد. ایجاد 

 ،ی اپ فجود یدا نیستی فح ف جس  انسان هر دف مخلو  یدا هستند ف  فح جی
کید بر فح ف  برای تاری فق  یدافند بلاه   نن، ندمیدر شخصیت  ت ننلااص تأ

کرده است. شرا به یود  منسوب 
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یگ ت  و نم سز ی     ش کدیل م یؤ  ریج   ب ه آ  یم یولیی چیزی وه در قیسم   یكنمی ه شنید .84
و ه لکغی ف پی روی  یدی س  دیگ ت    رال  درییی .ش کدنمینیچ عمغ ی پریتفت ه   نمسز قب ل ن کد

  آب  ه  یدی  س  دیگ  تیز ظ    ر دی  ی جدی  د  پی  روی  بع  د مگ  ت نبسی  د  چیس   ؟ خکینن  د نم  سز نمی
 شکند؟نس بس دیی خکدشس   نجیدك میآیس در   ی   وه بگ ییم آ  بپیکندند؟
گفتهههمهان اسههال  دیههن ایههد، دیههن حها تنههها یاهی اسههت ف مصههدا  نن نیهز طورکههه 
که هماین .است ها بتواند انسهان را ف سیروی اپ نن باشندادیان حا  ۀگونه نیست 

ف  نههدر پمههان یههود حهها بودادیههان نسههمانی ف توحیههدی داپ . هریههز کنههدسههعادتمند 
اپ نمدن دین جدیهد، دیهن  بعداما  ،نمدندشمارمیتنها مسیر فصول به سعادت به

البته طبا صریج نیات  شد.می هانن جانشینجدید دین قبلی منسوخ ف تعالی  
قرنن، سیامبر اسال  نیرین سیامبر است ف پ  اپ اف سیامبر ف دین جدیدی نخواههد 

کهه سهعادت انسهان احاها  دیهن عمل بهه  ابتنها   ف،اپاین نمد؛ جدیهد الههی اسهت 
هَو ِفهی اَآِیهَرِ  ِمهَن »شود: مین میأت َسهالِ  دینها  َفَلهَن یَقَبهَل ِمَنههو َف هو َف َمهَن یَبَتهِک َبیهَر اَْلِ

شهود ف اف ف هر ک  بیر اپ اسهال  دینهی بجویهد هرگهز اپ اف پذیرفتهه نمی؛ اَلخاِسرین
یانااران ا کسه .1«ستدر سرای دیگر اپ ق کهه بهه انالبتهه ایهن مطلهب بهرای  ی اسهت 

گر عده اند؛سی برده اسال  انیتحق دین اسهال   ۀبارای به هر دلیلی نتوانستند د ا
کهه دیهن  کنند یا به حقانیت نن دست یابند ف به این نتیجه رسهیدند  گاهی سیدا  ن

کردنهد ف به احاها است ف بهه  دین راستینیودشان  کسهی ظله   هدیهن یهود عمهل 
 چون بر اعتقاد یود حجت ف دلیل دارند باید به جهن  برفند؟ نیا  ،دندنار

کنهد ف چهه را عهذاب نمهی کسهانیقطعها  یدافنهد چنهین  ؛جواب فا،ج اسهت
که اهلبرسای بسا به مرتبه گر تققیها  اما ،بهشت شوندند  ف بها لجاجهت  ناننهدا
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، اسهتحها  دیهن اسهال  دهنهدمیف با ایناهه احتمهال  کنندبر دین یود پافشا ی 
ک طلبهی ف اصهل در حها ،. بنهابراینیواهنهد شهدایهذه ؤمدر قیامهت  ننهد،کوتاهی 

کتهابتنیه حقیقهت اسهت.یها پهذیرفتن تسلی  در مقابهل نن، اناهار   اهلل ماهار  در 
 :انددانستهچهار دسته را مرد  باره دراین« فاالترین بندگان»
کننهد ف وی ف تبعیهت مهیهرجا حها را بیابنهد، اپ نن سیهرکه کسانی ؛حا انطالب .8

رنههد. ایههنای نمههیهههی  عههذر ف بهانههه ههها ههه  طالههب حّقنههد ف ههه  بههه حهها فاصههل نو
یر سایشده که ق گرفه  ها علما ف پ  اپ نن ف افلیا امامان ،تعالی  سیامبران ۀاند. این 

 .یارجندبق  اپ این هستند، 
کههه بههه علمهها دسترسههی ندارنههد .2 هماننهههد  ؛جههاهالن قاصههر؛ یعنههی افههراد نههادانی 

کهه در مرکهز عله  ف در ن منطقهاساکن که پای عالمی به ننجها نرسهیده یها کسهی  ای 
کهه فهالن عمله   نرسهیدهکند، اما تاکنون بهه ذههن  کنار دانشمندان پندگی می

گهاهی اپ علمها  است فاشتباه  کنهد؛ بههباید با کسهب ن ، دیگرعبهارتنن را اصهالح 
کهه  پ ،د. شوچون بافل بوده، جاهل قاصر شمرده می جاهل قاصر کسی است 

سهبب بفلهت بهه چهه عهال نداشهتن حضهور  دلیلبههچهه  ؛به عال  دسترسی ندارد
ییی صقیججاهل. با برنامه ف اپ را با حا نشهنا این افراد باید مدّون ف دراپمدت  ، 

کرددین سوی نور جهل به ظلمت گهر بهه حها  . فق هدایت  که ا گرفه هستند  این 
 د.شها پذیرفته یواهد ت عذر نندر قیام ،دست نیابند

دارنهههد ف را کههه توانههایی تققیههها ف جسههتجو ف سرسهه  کسهههانی ؛جههاهالن مقّصههر .9
بههه ف  نددنیاسرسههت ف تنبههل امههااماههان دسترسههی بههه عههال  نیههز برایشههان فههراه  اسههت، 

اعتنها بهی توانمیف تققیا کوش   ۀایجاد انگیزبا  اعتنا هستند.مسا ل دینی بی
گر  کرد،فراگیری مسا ل دینی فادار را به این افراد  یها اپ  نرفنهدحها در سهی یهافتن اما ا
 .شدپذیرفته نخواهد  شاندر قیامت عذر ،دننان نن سیروی
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گاهانهه بها حها مخالفهت مهی .4 که ن  فجهود کننهد ف بهاگرفه چهار  کسانی هستند 
گاهی بهه با حقیقهت سهر سهتیز دارنهد. بها ایهن افهراد نیهز بایهد تها حهد اماهان  ،عل  ف ن

کههردنرمههی ف مالطفههت  گردنههدتهها شههاید هههدایت شههوند ف بههه رفتههار   .سههوی حهها بههاپ 
گرفتار قهر ف عذاب الهی یواهند شد  1.چنانچه اپ حا سیروی نانند در قیامت 

که نماپ نمی ،بنابراین کهدا  دسهته اسهت:  ،یواندباید دید بیرمسلمانی  جیف 
گههر جاهههل قاصههر باشههد، عههذر گههر  ،یواهنههدنمی نمههاپ فف اپ ا پذیرنههدرا می شا امهها ا

 .شودمیجاهل مقصر یا معاند باشد، مجاپات 
 نس نه؟ز در ب    ق ری دیرند ولی  متدنسچتی  .85

ههها ف نعمههت ،: یاههیاسههت هههای بهشههتی یههاد شههدهدر قههرنن اپ دف نههول نعمههت اصههوال  
هههای معنههوی، ماننههد یشههنودی یههدا، احتههرا ، صههلج ف صههفا، امنیههت ف قفال لههذت

کهه  دیگهری هاید فنی ف نعمت ۀانداپبیاه ف رفیقان باففا، نشاا یوف، دفستان همر
 ،دیگهری؛ پنهان ف مهردان مشهترك اسهت میهانهها گنجد. همه این نعمهتدر تصور نمی

ههای بهشهتی، یادمهان بهشهتی، ههای بهشهتی، سهایههای جسمانی مانند باغنعمت
ههای قینهت هها فهها، لبهاوهها، ظهرفهای بهشتی، قصهرها، فهرشبذاها ف نوشیدنی

 گردد.بهشتی، که همه ننها نیز شامل مردان ف پنان می
کهه  2یهاد شهده اسهتهه  اپ حورالعین ف همسران بهشتی  ی اییرهادر نعمت

کهه  بهرایف هه   اسهتمهردان  بهرایاین نعمات هه   پنهان. البتهه بایهد توجهه داشهت 
یهات یجی ف جاسهتیهاص همهان ن ها پناشویی در بهشهت طبها  ۀف نقو اف،ال
پنهدگی  ف،هعیتتوان لذایذ ف  فشن نیست. هرگز نمیبرای ما طورکامل ه بهمسئل
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کردجا را با اف،ال ف احوال این دنیا نن ههای فحیهانی مهرد ف اما طبا نموپه، مقایسه 
همسران پاکیزه بریوردارند. این موهبت  بودن بات ف لذات اقن در بهشت اپ نعم

کهری   ؛به مردان ایتصاص ندارد هَر   : »فرمایهدیممثال  قهرنن  َطّهَ هَ  فیهها َأَقفاج  مو  ؛َف َلهو
 ۀدر نیه به هم« ه ». ،میر 1«برای بهشتیان در ننجا همسرانی پاك ف پاکیزه است

ههه  جمههع قفج بههه معنههی همسههر  «اقفاج»گههردد. برمی ،اعهه  اپ قن ف مههرد ،بهشههتیان
َجنهها» فرمایههد:می یدیگههر ۀدر نیههیههدا اسههت، نههه قفجههه بههه معنههی قن.  ّفَ ههوٍر َف َق َ  ِبقو هو

گهردانی عهین؛ نن یج  یباچشهه  تهیو . در ایههن نیهه ههه  ،همیر بههه 2«هها را بهها همسهرانی ق
یبایی همسران بهشتی« عین حور» گردد.بهشتیان برمی ۀهم اع  اپ قن  ،فص  ق
یرا فاژ ؛است ،ف مرد چش ( ف ه  جمهع حهوراء ه  جمع احور  مرد سیاه« حور » ۀق

جمهع هه  چشه ( ف مع اعین  مرد درشهتج« عین» ۀفاژ ف چش ( است قن سیاه
 3چش ( است.عیناء  قن درشت

اسههت. قههرنن  مشههترکمههرد ف قن  میههاندر بهشههت  داشههتنهمسر نعمههت ،پهه 
 ههانناپ  پنهان بهردنف چگونگی لهذت مردان بهشتیاپ  رعایت عفت(  برای ،کری 
که پنان به مثهل مهردان اپ لهذات ه   فشنی سخن نگفته، فلی جای تردید نیست 

اپ بهشهههتی مماهههن اسهههت همسهههران  شهههوند.میبریهههوردار  دلخهههواه یهههودتی بهشههه
که أتدر قرنن  حورالعین ف مردان بهشتی باشند.اپ های بهشتی یا انسان کید شده 

َف فیهههها مههها : »لههذت بهههرد، فجههود دارد اپ نن در بهشههت هرچهههه دل بخواهههد ف چشههه 
َعین

َ
َنفو و َف َتَلّذو اَْل

َ
گونهاگون شود لذتمعلو  می طبا این نیه، .9«َتَشَتهیِه اَْل های 
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نصیب بی مطلوبشانهای اپ قن ف مرد اپ لذت ی هی ف بهشتی عمومی است. 
 نخواهند بود.

گت در ب    متدی زنی ری بخکیند ولی آ  ز   متد ری نخکیند .86  لکغیف چیس ؟  ی
 ف شده بیان نیرت در پندگی ۀنقو ۀد بار اندکی بسیار افصاف  فایات، ف نیات در
  فشن معصومان جز کسی برای طورکامل،به ایروی انسان، پندگی یییاتج

 بهه مربوا نن تعهدات ف قن ف مرد میان پناشویی سیوند که است مسل  اما نیست،
 نیهرت در کهه نیسهتند ملهز  اند،داشته همسر دنیا در که پنانی ف است عال  همین
یرا پندگی همسران همان با ه   ف است یود عمل گرف رد هرک  نیرت در کنند؛ ق
 مماهن» کهه اسهت نمهده  فایهات بعضهی اپ در. باشهد یهود اعمال گویجواب باید
 دنیههایی پنههان همههین شههود،می مؤمنههان نصههیب بهشههت در کههه پنههانی اپ مههراد اسههت
 در یههود همسههران بهها ف نینههددرمی حههورالعین شههال بههه نیههرت در کههه باشههد هههانن

 مجبههور مههؤمن پنههان کههه نیسههت نههیمع بههدان ایههن امهها ،1«کننههدمی پنههدگی بهشههت
گهر بلاهه کنند پندگی یود دنیایی همسران با نیز نیرت در باشند  بخواهنهد یهود ا
 .کنند پندگی ننان با توانندمی

ای داشههته هرگههاه مههرد مههؤمنی قن مؤمنههه»سرسههیدند:  اپ حضههرت صههاد  
نیهها در بهشههت قن ف شههوهر یاههدیگر  ،باشههد ف هههر دف بمیرنههد ف دایههل بهشههت شههوند

گههر مههرد اپ قن افضههل  .یههدا حههاک  عههادل اسههت»حضههرت فرمههود:  «؟واهنههد بههودی ا
گر قن  ؛کنداست مرد را مخیر می کرددنیایی ا اپ پنان اف یواههد  ،یودش را ایتیار 
گر نخواست گهر قن اپ مهرد بهتهر باشهدف  .اف نخواههد بهود ۀقفج ،بود ف ا قن را مخیهر ، ا

گههر قن شههوهر ؛کنههدمههی کهه دنیههایی یههود ا گههر  ،ردرا ایتیههار  شههوهر اف یواهههد بههود ف ا
  .2«نخواست شوهر اف نخواهد بود
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آیس قبل یز زندگی آد   .و یدندوه عریب میدیدند نسیی معتیج آد  در پیسمبت  .87
 مس یولیی قیسم  ی  ؟ ۀقیسمتی برپس شدك ی   یس دور آدمیس  زندگی و و

نههد، در ااشههتههههایی فجههود دانسههان ،اپ حضههرت ند  سههی ایناههه  مبنههی بههر ی فایههات
گرامههی اسههال  د  امهها ایههن بههه نن معنهها ،1دسههت اسههت کههه ننچههه سیههامبر   ۀبههارنیسههت 
مماهن اسهت دیهدن ایهن  .هها باشهدانسهاننن مربهوا بهه  ،اندها دیدهعذاب انسان

کیفیههت قیامههت  مههل درأت ایههن مطلههب بهها باشههد.امههت سیههامبر  مربههوا بههه عههذاب
کنیهد قیامهت اپ مهیشهما تصهور  .قیامت فراتر اپ بعد پمهانی اسهت ؛نیدمیدستهب

ر است،  در قیامت یود قرار  اکنون هست ف ماقیامت ه  کهدرحالیما ییلی دو
ی  این حقیقت اپ ما مقجوب است. بهرای  ،ها ف تعلقاتدلیل نلودگیبه اما ،دا 
کنی قرنن باید به  –حقیقت قیامت  -تر بهبیشتر ف  درک  :رجول 

بههرای  کههه اسههت ایگونههشههود، بهی مههیقبهان رسههول یههدا جها  رفحهی ف ننچههه بهه
کهه بهه فرمهود است؛استفاده فهم  قابل ۀانداپهرک  به : رسهول یهدا  ۀچرا

کهههه بههها مهههرد  بهههه میهههزان عقهههلجماعهههت درسهههتی مههها بهههه» ی   هههها ]ف سیهههامبران مهههأمو 
گهههویی  ِمَرَنههها َأَن ادراکشهههان[ سهههخن  َنِبَیهههاِء أو

َ
ههها َمَعاِشهههَر اَْل هههَ   ؛ ِإّنَ َاّلِ هههاَو  نو َقهههَدِر  َلهههیَع  الّنَ

ههوِلِهَ   قو کههه هههرهدر قههرنن اسههرا ی . 2«عو فاههری یههود  ظرفیههت ۀانههداپبههه ک سههت 
گرددبهره هاتواند اپ ننمی قهرنن . قیامت نیهز اپ جملهه ایهن مو،هوعات اسهت؛ مند 

 ،سهههاقی حقیقهههت قیامهههتکهههری  بههها اشهههارات ف ناهههات یهههاص یهههود، در  فشهههن
گونی دارد هها ف بیهانحاایهت گونهها  حهد فهه  ف درکه  هههدایت را درههرک   فههای 

نیههات قههرنن اپ قفایههای متفههافت فاقعیههت قیامههت را بیههان ف ابعههاد، فقههایع ف  کنههد.می
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کهرده اسهت. یاهی اپ  ایرویمراتب  کهه در نن یواههد گذشهت، شهرح  ف مسا لی را 
کههه قیامههت ن هها  برپیههی ف   یعنههی دنیهها،بههاطن ن هها  هسههتی  ،ایههن ابعههاد نن اسههت 

سههت، فلههی در ین حاالاپ دیههدگاه قههرنن قیامههت همهه  ف،اپایههن ( اسههت؛عههوال  بههاالتر
یر حجاب گرفتهه فها پشت سرده ف در ق کنها رفتن موانهع بعهدا   قهرار  نن حقیقهت  ،بها 

 1گردد.ظاهر ف با پ می
 یز دید قتآ   ققیق  قیسم  وی یل سق خکیند یفتسد؟ .88

کرده  گونی این مو،ول مه  ف دقیا را بیان  گونا توان می است.نیات قرنن با تعابیر 
 :اندفاقعهگر این بیانسه دسته اپ نیات گفت 
هها ایههن اند ف مههراد اپ ننمطههرح شهده سرسهه  ف پاسهخ درقالهبکههه  ینیهات اول: ۀدسهت

که کهه قیامهت  است  گمان بل   ف عهال  نیهرت در طهول  اسهتپمهانی « بعهد»این 
 شهد.بهر پها یواههد  قیامهت بعهدا  کهه  پندارنهدمی بعضهی برطرف شهود؛، نن قرار دارد

که قیامت متذکر می این ظن باطل،به نیات قرنن در پاسخ  نینهده  مربهوا بههشوند 
همین حاال ه  هست. البته پاسخ با دف لقن متفهافت بیهان شهده بلاه نیست، 
ف « افتدقیامت االن هست ف بعدا اتفا  نمی: »نمدهها پاسخ شما ی اپدر  ؛است
ظهههور  یعنههی بعههدا   ؛افتههدقیامههت بعههد اتفهها  مههی» دیگههر چنههین اسههت:ای در پههاره
 کنی :نیات اشاره میاین اپ  بعضیدر اینجا به  .«شودکند ف با پ میمی
وَن َمتی. »8 ولو مها َأَنها  َف َیقو َمها اَلِعَله و ِعَنهَد اهلِل َف ِإّنَ َل ِإّنَ َ  صاِدقیَن ا قو َنتو کو هَذا اَلَوَعدو ِإَن 

َلَفهة  سهیَئ  ا َرَأَفهو پو بین  ا َفَلّمَ َ  ِبهِه َنذیر  مو َنهتو کو هذي  فا َف قیهَل ههَذا اّلَ َکَفهرو هذیَن  هوهو اّلَ جو َت فو
وَن؛  عو گر راست میف میَتّدَ کهی یواههد بهود؟ بگهوگویند: ا عله   :گویید، این فعهده 

کههه ننف نن .ای نشههاار هشههداردهنده ]نن[ فقهه  سههی  یداسههت ف مههن صههرفا    گههاه 
کسههانیموعههود[ را نزدیهز بینیههد، چههره ۀ]لق ه کههافهههای   فد ف انههد درههه ر شهدهکهه 
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کههه نن را فرامههی :گفتههه شههود ایناههه یدافنههد . 1«یواندیههدایههن اسههت همههان چیههیی 
گهر  بهه ایهن معنهی، «له نزد یداسهتئعل  به این مس :بگو» :فرمایدمی کهه ا نیسهت 

شهود بهه شهما فهمانهد، بلاهه مقصهود نن اسهت فهمید ف نمیبعد باشد، شما نمی
اپ قهدرت درك  ،کنهدکهی ظههور سیهدا مهیه ایناهکه قیامت اکنهون هه  هسهت، امها 
گر حجاب کنار  فدشما یارج است. ا  بینیهد؛می شما قیامت را همین حاال ،ها 

که در برپخ کافرانی  کنهار (یعنی ن ا  مادی حجاب  ،مثل   اپ جلوی چشمانشان 
کهه یدافنهد متعهال در ایهن نیهه چنهان ، فف اپایهناند شده تربه قیامت نزدیز ف رفته

 . شده استهایشان دره  ف مادر چهرهفرمود، 
یهها ِلَوَقِتهها . »2 َجّلِ ه  ال یو ّبِ ها ِعَنَد َ  ما ِعَلمو

َل ِإّنَ َرساها قو اَن مو اَعِة َأّیَ وَنَز َعِن الّسَ َیَسَئلو
ههَز َحِفههّي   َکَأّنَ وَنَز  َ  ِإاّلَ َبَغَتههة  َیَسههَئلو َرِا ال َتههَأتیاو

َ
ههمافاِت َف اَْل َلههَت ِفههي الّسَ ههَو َثقو  ِإاّلَ هو

هوَن؛  هاِو ال َیَعَلمو َکَثهَر الّنَ هها ِعَنهَد اهلِل َف لِاهّنَ َأ ما ِعَلمو َل ِإّنَ قیامهت  ۀاپ تهو د بهارَعَنها قو
عل  نن تنها نزد سروردگهار مهن اسهت. جهز  :است؟ بگو کیسرسند ]که[ فقول نن می

هها ف گردانهد. ]ایهن حادثهه[ بهر نسهمانک [ نن را به موقهع یهود نشهاار نمهیاف ]هی 
گران است، جز ناگهان بهه شهما نمهیپ یها تهو اپ  :سرسهند]بهاپ[ اپ تهو مهی .رسهدمین  گو

گهههاهی علههه  نن تنهههها نهههزد یداسهههت، فلهههی بیشهههتر مهههرد   :بگهههو .]پمهههان فقهههول[ نن ن
فجودنمهدن ف نهه بهه نشاارشهدن اپ  یهاص ی، با تعبیراین نیه نیز افال  . 2«دانندنمی

گفتهقیامت  (پدیدنمدن ی ال: »است سخن  َجّلِ َو  ِإالَّ  ِلَوَقِتها هایو ، مقصود اپ ثانیا   ف« هو
کهههه  ،«علههه  نشاارشهههدن قیامهههت نهههزد یداسهههت» عبهههارت مهههرد   بیشهههترنن اسهههت 

گر ، نمیظهور قیامت کی استپمان  اهعلمشان به این قیامت یز  ظهوررسد. ا
که کی ف چند سال  دانستندمرد  می، اپ نن یبر داشتکسی  ف له پمانی بودئمس
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کهه مسهمهی علهو م ،فتد. په ابعد اتفا  می قیامهت فراتهر اپ بعهد پمهانی ف  ۀلئشهود 
گاه استاپ درك انسان است ف تنها یدافند یارج   .اپ نن ن
هاَعَة . »9 یَز َلَعهّلَ الّسَ هَد  ها ِعَنَد اهلِل َف ما یو ما ِعَلمو َل ِإّنَ اَعِة قو اوو َعِن الّسَ َز الّنَ َیَسَئلو

هههونو َقریبههها؛  بهههارَتاو علههه  نن فقههه  نهههزد  :سرسهههند، بگهههوسهههتاییز مهههیر ۀمهههرد  اپ تهههو د 
کههه شههاید  .1«دانههی؟ شههاید رسههتاییز نزدیههز باشههدف چههه مههی .یداسههت ایههن تعبیههر 

بهر نن رستاییز ف قیامت نزدیز باشد، یعنی این ظاهر به نن باطن نزدیهز اسهت ف 
که باطن مقی  بر ظاهر است به نن نزدیز ه  هست. ؛اشراف دارد یرا اپ ننجا   ق

هههَل ال . »4 هههاَن قو وَن َأّیَ رو َرِا اَلَغَیهههَب ِإاّلَ اهللو َف مههها َیَشهههعو
َ
هههمافاِت َف اَْل َیَعَلههه و َمهههَن ِفهههي الّسَ

هَ  فهي َ  ِفي اَآِیَرِ  َبهَل هو هو اَرَك ِعَلمو وَن ا َبِل اّدَ َبَعثو هوَن؛  یو هَ  ِمَنهها َعمو َشهّزٍ ِمَنهها َبهَل هو
داننهد ناسند ف نمیشها ف پمین است، جز یدا بیب را نمیبگو: هرکه در نسمان

بلاه ایشان  ،نیرت نارساست ۀبلاه عل  ننان د بار ،کی برانگیخته یواهند شد
کوردلنهد ۀبهارنن تردید دارند، بلاه ننان د  ۀد بار سرسه  ف  در قالهبایهن نیهه  .2«نن 
مرد  علمشهان  :کندرا بیان می یبا لقن دیگری مفاد نیات قبل اما، نیستپاسخ 

مهرد  بهه قیامهت نابیناینهد؛  اپ نن، اهه در شهاند ف بهاالتربه نیرت ناقر است، بل
کهوردل نبودنهد کهه بیننهدها نمهییعنی قیامت هست ف نن گهر  کهی »گفتنهد: نمهی ،ا

گر چش  دلشان بینا بود، مهی« نید؟قیامت می کهه ا ف  برقهرار،قیامهت اکنهون دیدنهد 
 باطن این عال  ف مقی  بر نن است.

وَن َمتی. »0 ولو هَل َعسهیههَذا ا َف َیقو َ  صهاِدقیَن ا قو َنهتو کو هَ   َلَوَعهدو ِإَن  هوَن َرِدَف َلاو َأَن َیاو
وَن؛  ذي َتَسَتَعِجلو گر راست می :گویندف میَبَعضو اّلَ گویید، ایهن فعهده  قیامهت( ا
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یواهید در سی شما  ف ی اپ ننچه را به شتاب میعضکی یواهد بود؟ بگو: شاید ب
 1«.رقیب شما( باشد

گفههت «شههاید رقیههب شههما باشههد»فرمایههد: فنههد مههیایناههه یدا ۀد بههار ، افال   بایههد 
شههایدهای یدافنههد مثههل شههایدهای مهها نیسههت، بلاههه شههاید حتمههی اسههت، فلههی 

قههدر فههه  یههودش هههرک  بهههرا نمههده  «شههاید» بههاله تققیقههی ئچههرا یههز مسههایناههه 
کههه« بودنرقیههب»من ههور اپ ، ثانیهها   ؛کنههدبرداشههت مههی کههه حههاال  شههما ایههن اسههت 

 ۀمنزلاکنون به ( نیزبهشتی یا جهنمی  شماباطن  ف ه  برپاست ، قیامتیدهست
پها مهی ف کهی»نگوییهد:  پهه ،، شماسهترقیهب بها  قیامههت « گهردد؟کجها قیامههت بر

کهه جنبه .شما با شماست، فلی در پشت حجهاب فجهه الخلقهی اپ میهان  ۀ وقی 
گهر ۀف جنب برییزد گردد، ایهن بهاطن، نمایهان یواههد شهد. البتهه ا  فجه اللهی ظاهر 

 .بیندمیقیامت را  ،کسی در همین دنیا قیامتی شود
 پهه  قیامههت شههو قیامههت را ببههین

 
 دیهههدن ههههر چیهههز را شهههرا اسهههت ایهههن 

 اش تمههههها تههههها نگهههههردی اف نهههههدانی 
  

 یههههههواه نن انههههههوار باشههههههد یهههههها ظههههههال  
کمههال  گههردی عقههل را دانههی   عقههل 

 
گههردی عشهها را دانههی ذبهههال   2عشهها 

ف بههها لقنهههی یهههاص  نیسهههتندسهههخ سرسههه  ف پادر قالهههب نیهههات ایهههن  :دف  ۀدسهههت 
که قیامت در نگویمی گرفتهها ف حجابسرده پ د   وقی یواهد رسهید  ف ها قرار 

کنار که این حجاب  دیگهر، ایهن دسهته اپ نیهات ایهن حقیقهت رابیهانبهه  فد؛مهیها 
که قیا  قیامت یعنی برطرفنکنبیان می ها ف ظهور ننچهه اکنهون شدن حجابد 

 است: ما مقجوباپ  فجود دارد، اما ه 
                                                                                 

 .18-12 :. نمل1
 .106-101ابیات  :شش  ، دفترمثنویمولوی، . 2



 097     یامتسؤاالت ق

فا هلِلَِّ َجمیعهها؛ . »8  ،ایههن نیههه. طبهها 1«شههوندف همگههی در برابههر یههدا ظههاهر مههیَف َبههَرقو
گردد ظاهر می هانالهی  ۀشوند؛ یعنی فجه ف جنبمی «با پ»های یوب ف بد انسان

 ایمرتبهههف در عبودیههت چههه  چگونههه بههودهبهها یدافنههد  شههانارتباط شههودف معلههو  می
بها یهدا  انسهان بهشهتی یها جهنمهی ارتبهاا در همین دنیها هه  نهول. البته اندشتهدا

کهه چشه  دله  بمعلو  است نشهاار ، سهته اسهت، فلی این حقیقت بهرای کسهی 
کههه جنبهه ۀبهها نفخهه نیسههت. کنههار مههی ۀدف    نشههاار فد، ایههن بههاطن فجههه الخلقههی 

 «بها پ یواهنهد شهد»یعنهی « بهرقفا»تعبیهر این مفهو  را با  ف، یدافند اپاین ؛شودمی
کرده است ف پ» بیان  یر سرده بود، نشاار شدکه چییی »یعنی « برو ، اکنهون په . «ق

فجودبیایهد. نباشد ف بعد به اکنوننه ایناه  ه شودمی بعد ظاهر اما هست،قیامت 
پ قیامهههت همههه نمهههده اسهههتای دیگهههر نیههههدر  موجهههودات بهههرای  هسهههتی ف ۀکهههه در  و

 »: شهوندمهی «عیهان»یدافند 
َ
لو اَْل َبهّدَ فا هلِلَِّ َیهَوَ  تو همافاتو َف َبهَرقو َرِا َف الّسَ

َ
 َراو َبَیهَر اَْل

ار؛  که پمین به بیر این پمین ف نسماناَلواِحِد اَلَقّهَ هها[ ها ]به بیر این نسمان وقی 
فجهه اللههی  ۀیعنی جنب؛ 2«قهار ظاهر شوند ۀگردد ف در برابر یدای یگانمبدل می

 ساپد.فجه قیامتی یودش را عیان میف  نیدمیسرده بیرون   پمین ف نسمان اپ پ
یَن؛ . »2 َپِت اَلَجقی و ِلَلغاو ّرِ قیَن ا َف بو ّتَ  ِلَلمو

ةو َپِلَفِت اَلَجّنَ پ[ بهشت برای َف أو ف ]نن  و
گمراههان نمهودار مهیسرهیزکاران نزدیز می  نیهاتایهن  .3«شهودگردد ف جههن  بهرای 

کنهها رفتن سههرد کنههدبیههان مییههوبی بهههرا ایههن حقیقههت  ههها، بهشههت نزدیههز هکههه بهها 
که این نزدیای، نزدیای ماانی نیست .شودمی در باطن  مثال   ؛باید توجه داشت 

کنهد رشدف هرچه این دانه مراتب  فجود دارد ییز دانه، دریت ههور ظ ،یود را طهی 
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پ دریههت نزدیههز مههی گمراهههان بهها پ ف ظههاهر  ،گههردد. همچنههینف بههرو جهههن  بههرای 
پ ق ،پهه ؛ شههودمهی بلاههه اکنههون  ،دنشههویامههت سههایته نمهیبهشهت ف جهههن  در  و

پ قیامت عیان یواه فجود دارند  د شد.نف در  و
ّلو َنَفهٍ  َمَعهها سهاِ ا  َف َشههید  . »9 کو وِر ذِلَز َیَو و اَلَوعیِد ا َف جاَءَت  ِفَخ ِفي الّصو َف نو

َنَت في کو َك اَلَیهَو  ا َلَقَد  ؛ َبَفَلٍة ِمَن هذا َفَاَشهَفنا َعَنهَز ِبطهاَءَك َفَبَصهرو ف در َ  َحدیهد 
پ تهدید ]من[. ف هرکسی می که[ با اف ]درحالی ،نیدصور دمیده شود، این است  و

گواهیسو  کهه اپ ایهن ]حهال[  گوینهد:[ فاقعها  ]بهه اف مهی .ای استدهندهدهنده ف 
پ تیههز اسههتات را برداشهتی  ف دیههدهسهخت در بفلههت بهودی ف مهها سههرده . 1«ات امهرو

پ قیامهت مهی :گویده انسان میصراحت، یطاب باین نیات به  ،بینهیننچهه در  و
سهرده را برداشهتی  ف تهو  فقه مها  ای.ها بافهل بهودهاپ نن، اما تو قبال  ه  فجود داشته

روپ چشهمت تیهیبین شهده ف چهون فجهه الخلقهی اپ امه، دیهدی. در پ  نن بودننچه 
 بینی.را می حقایامیان رفته، باطن این 

رو . »4 اههاثو کو و الّتَ َکههاّلَ َسههَوَف َأَلههها ههّ َ  ههوَن ا ثو َکههاّلَ َسههَوَف َتَعَلمو هه و اَلَمقههاِبَر ا  َرتو ههی قو ا َحّتَ
ّنَ اَلَجقهیَ ؛  وَن ِعَلَ  اَلَیقیِن ا َلَتهَروو َکاّلَ َلَو َتَعَلمو وَن ا  تفهایر بهه بیشهتر داشهتن، َتَعَلمو

گورسهتان رسهید. نهه چنهین اسهت، قفد  کارتهان ف پایتهان بهه  شما را بافل داشت تا 
گر  گهر عله   .بدانیدا گهر بدانیهد. هرگهزچنین نیسهت، ا باپ ه  نه چنهین اسهت، قفد ا

ایههن نیههات ایههن حقیقههت را بههاپگو  .2«دیدیههدمههییقههین دوپخ را الیقههین داشههتید، بههه
که قیامت اکنون هست، فلی تعلقاتی ماننهد سهبقتمی ، اتگهرفتن در مادیهکند 

گههر ایههن حجههاب  کههرده اسههت ف ا یافههت نن مقجههوب   همهههرفههع شههود، ندمههی را اپ د 
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کنهد، امها فجودی یود درك مهی ۀانداپه سعقیامت یود ف دیگران را به حاالهمین 
که تفایر در بیشتر داشتن  تااثر( شما را  شهما را  کهرده فیهود مشهغول به افسوو 

  .ید، باپ داشته استباپ ننچه باید بدانید ف بیا
کههو یههد بقههر  گو گهههر در بقههر   چههون 

 
 افف نن ییهههال چهههون صهههدف دیهههوار  

کهههو حجهههاب  مهههی   شهههودگفهههتن نن 
  
 

 شهههههههودتهههههههاب نفتهههههههاب  مهههههههی ابهههههههر 
 بند چش  افست ه  چش  بدش 

 
گشههههته سههههدش   عههههین رفههههع سههههد اف 

گههوش اف شهههده ههه  ههههوش اف   بنههد 
 

 1ههههوش بههها حههها دار ای مهههدهوش اف 
کههه بهشههتیان اکنههون در بهشههت  :سههو  ۀدسههت  یههز دسههته اپ نیههات نیههز بهها ایههن بیههان 

کرده، نهههدمعذب در جههههن  دوپییهههانف  نههدمتنعم کهههه بهههه ایهههن حقیقهههت اشهههاره  انهههد 
کنهههون فجهههود دارد، امههها  پ  پههه  حجهههاب اسهههت فدر قیامهههت ا در فقهههت معلهههو    و

 شود.قیامت( نشاار می
َبراَر َلفي. »8

َ
اَر َلفي ِإّنَ اَْل ّجَ هَ   َنعیٍ  ا َف ِإّنَ اَلفو یِن ا َف مها هو َجقیٍ  ا َیَصَلَوَنها َیَوَ  الهّدِ

یِن ا َیَوَ  ال َتَمِلزو َعَنها ِبغاِ بیَن  ّ َ ما َأَدراَك ما َیَو و الّدِ یِن ا ثو ا َف ما َأَدراَك ما َیَو و الّدِ
؛  َمرو َیَوَمِئٍذ هلِلَِّ

َ
کهاران نیاان در بهشهتند ف بهی قطعا  َنَف   ِلَنَفٍ  َشَیئا  َف اَْل شهز، بهد 

ر نخواهنههد بههو .در دوپینههد پ جههزا در ننجهها درنینههد ف اپ نن  عههذاب( دو د ف تههو چههه  و
کسههی  کهه  پ جهزا چیسههت؟  وقی  کههه  و پ جهزا چیسههت؟ بهاپ چههه دانهی  کههه  و دانهی 

پ، فرمان اپ نن یداست  .2«برای کسی هی  ایتیا ی ندارد ف در نن  و
گناهاهاران بیاناین نیات  کهه اکنهون ابهرار در نعیمنهد ف  گر این حقیقهت اسهت 

پ قیامت به ظهور یواهد رسید عهذاب ف نعمهت نن  .درجقی  ف این باطن، در  و
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، فلههی اسهت مقهی  انف بهر ننه هه  فجهود داردهها بایهب نیسهت، بلاهه اکنهون اپ نن
 ها مانع دیدن این حقیقت است.حجاب

َ   ِإَن . »2 . براساو 1«است کمینگاهی بوده [اپ دیرباپ]جهن  ِمَرصادا؛  کاَنَت  َجَهّنَ
کههه بهها تمهها  جی ،ایههن نیههه کمههین یجهنمههی  عنههی سههت؛ یایههات یواهنههد دیههد، در 
کرد. ا  ما اپ نن مقجوبی  ف این حقیقت بعد اما ،هست  ظهور سیدا یواهد 

هها. »9 کههافران پنجیرههها ف َسههعیر؛  َف  َأَبههالال   َف  َسالِسههَل  ِلَلاههاِفریَن  َأَعَتههَدنا ِإّنَ مهها بههرای 
کهردهبل پان نماده   بعهدا   امها ،سهتنمهاده اهها اکنهون یعنهی ایهن؛ 2«ایه هاف نتشی فرو

 ظاهر یواهد شد.
هه و . »4 ههٍة َف َعههذابا  َألیمهها  ا َیههَوَ  َتَرجو ّصَ ِإّنَ َلههَدَینا َأَناههاال  َف َجقیمهها  ا َف َطعامهها  ذا بو

؛  َکثیبههها  َمههههیال  کاَنهههِت اَلِجبهههالو  َراو َف اَلِجبهههالو َف 
َ
کنهههون]درحقیقهههت اَْل مههها  [ نهههزدا

گلوگیر ف عذابی سردرد اسهت امها ایهن حقیقهت پشهت ] ،پنجیرها ف دوپخ ف بذایی 
کی  کوه ؟[شودعیان میحجاب  که پمین ف  کوه وقی  ها بسان ها به لرپه درنیند ف 

گردنههد یههگ  فان  پ قیامههت  ، امههاهسههت اکنههونعههذاب الهههی . بنههابراین، 3«  در  و
 د.شوظاهر می

را بیهان ایهن حقیقهت  ،بها تعبیرههای متفهافت هنتیجه نناه، ایهن سهه دسهته نیه
، فلهی اپ مها مقجهوب اردفجهود دفجهه اللههی اکنهون  ۀکهه قیامهت ف جنبه کننهدمی

دف   ۀبهها نفخههف   فدمههییلقههی موجههودات اپمیههان ۀاول جنبهه ۀاپ نفخهه بعههداسههت. 
حقیقههت  ،ههها ف موانههع یلقههیحجههاب رفههعبهها  تهها شههودمیالهههی ظههاهر ف بهها پ  ۀجنبهه

 .گرددمناش  ف عیان 
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 یی بسسزیم؟چگکنه یز یسد قیسم  بتیی خکد  لروتدنندك .89
 .اعمههال، افاههار، افصههاف ف عقایههد یههود باشههی مراقههب شههود یههاد قیامههت موجههب می

یه ؛ در بهاطن امهر در حهال بهه نقهوی ارتبهاا اکنهون بها یدافنهد متعهال  هری  اپ ما دا 
 بهرای مثهال در و قی بهه اف،ف عشها بها یهدایی  یها در حهال عبهادتف سهتیز مخالفهت 
هجو » :دکنی تأملاین نیه  هَدَعَوَن ِإَلهی الّسو َاَش و َعَن سهاٍ  َف یو وَن ا َیَوَ  یو وِد َفهال َیَسهَتطیعو

وَن؛  هَ  سهاِلمو وِد َف هو هجو هَدَعَوَن ِإَلهی الّسو وا یو کهانو ة  َف َقَد  َ  ِذّلَ هو َ  َتَرَهقو هو  وقی یاِشَعة  َأَبصارو
کههار، پار ]ف رهههایی دشههوار[ شههود ف بههه سههجده فههرا یوانههده شههوند ف در یههود توانههایی  کههه 

یههر افتههاده، یههوا ی ننههان ر کههه ]سههی  اپ گیههرد، درحههالیا فرفمههینیابنهد، دیدگانشههان بههه ق
یههههز نمونههههه اپ ، ایههههن. 1«شههههدند ف تندرسههههت بودنههههدایههههن[ بههههه سههههجده دعههههوت مههههی

ی . هرلق ه دهد ما های قیامت است که نشان میصقنه با باطن یود ارتباا دا 
بینهد ف نن را را مییهز ذکهر قلبهی  یها یهز فاهر صهقیج، یهز فعهل ییهریدافنهد حتهی 

کننهد، را بهه سهجده دعهوت مهی افهراددر قیامهت ایهن  ،این نیهطبا . کندمیحساب 
کننههد؛نمههی هههاننامهها  یههرا تواننههد سههجده  کههه اپ سههالمت بریههوردار درحههالی ،در دنیهها ق

 .کردنهههدسهههجده نمهههی گرفتنهههد فایهههن دعهههوت را نادیهههده میبودنهههد ف اراده داشهههتند، 
 را  قهه ،که در ظاهر چنین است، در باطن ف هنگا  ظهور فجهه اللههی ایهن عمهلکسی
قهدر ننکسهی چنهین اسهیر شهیطان بهوده اسهت. در دنیها  چون ؛تواند سجده کندنمی

گناه  کههدر دنیا  گرفتهه اسهت فدله   کهرده  هها اپ سروردگهار ظههور بهاطن هنگها  پنگهار 
حجهاب دراصهل،  ات،هها، هواهها، افهها  ف تعلقهنلهودگی شهود.میمتعال مقجوب 
بِّ » ند:دیدار حضرت حق َ  َعَن َ  هو ونَکاّلَ ِإّنَ وبو   2.«ِهَ  َیَوَمِئٍذ َلَمَقجو
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کهه در بهاطن امهر بها عشها ف  ف برای نناه چنین نباشی  گیهری   در نن دسته قرار 
سهوی یدافنهد متعهال در حرکتنهد، بایهد مراقبهه ف دفا  بهر مراقبهه داشهته اشتیا  بهه

یهراسروردگهار  سیشهگاهباشی . مراقبهه بهرای دفا  حضهور در  بها یهاد  ،هرو ی اسهت؛ ق
کههه یدافنههد نیههز اپ انسههان یههاد مههی سیشههگاهتنبههه بههر حضههور در یههدا ف  کنههد: افسههت 

فني» رو َرکو  َفاَذکو اپ اف گهردانی  تها در ههر حهالی  افقلهب را اسهیر  یهدابایهد بها یهاد . 1«َأَذکو
کهه در بافل نشوی . عالمه طباطبهایی بهه درجهه ای اپ مقامهات  فحهی رسهیده بهود 

: کههردپمزمههه میرا  ۀمههین نیههه شههریفنیههر عمههر بهها اشههتیا  ف عشهها یاصههی مرتههب ه
فني» رو هههَرکو  َفهههاَذکو گردانهههد ف مههها را قهههدردان چنهههین  ه «َأَذکو یدافنهههد  فحههه  را شهههاد 

که مقو جمال یارند ف فانی در اف.   فارستگانی قرار دهد 
 دف مگهههههو ف دف مهههههدان ف دف مخهههههوان

 
 یههههود مقههههو دان ۀبنهههده را در یواجهههه 

 نفهههرینیواجهههه هههه  در نهههور یواجهههه 
 

 سههت ف مههرده ف مههات ف دفههینفههانی ا 
 چون جدا بینی پ حا این یواجه را 

 
کنههی ههه  مههتن ف ههه  دیباچههه را   2گهه  

ونیم چگکنه .91  وسرنسیی بسید  ؟بتیی ج س  آختال لکشه جم     ؟بکنیمچه 
که  ههایی اسهت بهرد، ههدف  رفهع نیاپهها ف حاجهتپاد ف توشه میبا یود مسافری 

پاد ف توشهه بایهد متناسهب  دلیلهمینف به نیدکه در سفر یا مقصد برای  سی  می
رنههدبهها نن نیاپههها ف  سههفر  ننههها باشههد. در سههفر بههه فطههن اصههلی ف جایگههاه ابههدی  ۀبرنو

که در جاد(نیرت ممان نیست دوباره برگهردد  ،گذاردمی نیرت قد  ۀ، مسافری 
 بایهد اپ  ف،اپایهن ؛برای دیگران یبهری بیهاورد ی این سفرف نیاپهاراه اپ مشاالت  ف

یژگههی کههه بهها و کههامال  نشههنا کسههانی  اپ فراقفنشههیب ایههن راه  ف هسههتندهههای ایههن سههفر 
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گاهنهد کمه  بگیههری  ، راهنمهایین ی . پاد ف توشهه ف ف  در ای دریهور نن فهراه  سههاق
کهه معمهار به باید اول  ۀدرج ی   نبهاپ ف فجهود انسهان اسهت ف  بنهایسراغ یالقی برو

 نیسهههت.علههه  بیاهههران اف پنههههان  پیمایهههد، اپب بایهههدانسهههان ف منهههاپلی سهههفر انجههها  
اف مراجعهه  انبیها ف افلیهای یعنهی الههی، یافتگهان ماتهبسرورشبایهد بهه همچنهین 

کهار های راه ف یصوصیات مقصد ف توشهف نشانه کنی  کهه در ایهن مسهیر بهه  ای را 
 .بپرسی اپ ننان  ،نیدمی

کری  ف»فرمایهد: معرفهی مهیچنهین نیرت را  ۀبهترین توش ،قرنن  دو ا َفهِإّنَ َیَیهَر َتهَیّفَ
َقو  اِد الّتَ یهد فالّزَ یهد، پاد ف توشهه بردا  کهه در سهی  دا  بهتهرین توشهه  ؛ برای سهفری 

گفتنی است 1«ستبرای این راه تقوا گسهترده «تقوا».  ف در  داردای در قرنن معنهای 
یژگی کهار رفتهه اسهتهرجا متناسب با و  ۀهمه امها ،ها ف شرای  یاص نن مهورد بهه 

 ،ف در معنههههی یداترسههههی هسههههتندشههههاخ ف بههههرگ یههههز دریههههت  نن مههههوارد در فاقههههع
پ یدا درن رداشتن ،سرفاداشتن اپ یدا  اپ حدفد الهی مشترکند. ناردنف تجاو
یههژه بههه ،سیشههوایان دیههن یههژه ، علههی حضههرتو تقههوا  ۀلئای بههه مسههتوجههه و

هههای انههد. در یاههی اپ یطبهههدهکههرنن بیههان  ۀد بههارهههای ظریفههی ف ناتههه اندداشههته
ههو »: نمده استچنین  البالبهنهج َرَفتو وا ِبَتَقَو  اهلِل َفِإّنَ َلَها َحَبال  َفِثیقا  عو َف  َفاَعَتِصمو

ه که رشتَمَعِقال  َمِنیعا  ِذَ َفتو ید   ۀنن استوار ف دسهتگیر ۀ؛ پ  به تقوای الهی  وی نو 
ای دیگههر در یطبههه. امهها  2«اسههتبلنههد نن پناهگههاهی مطمههئن  ۀنن مقاهه  ف قلهه

 یاهاپ یدا برای سرهیزکا ی یا ی بخواهید ف بهرای انجها  دسهتور»: فرمودهچنین 
پ سهپر بهال ف فهردا راه رسهیدن بهه بهشهت  ؛یدا اپ تقهوا یها ی بجوییهد چهون تقهوا امهرو
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کههه حههاف  نن  سههتمنههد ف امانتههدارش یدانن بهههره ۀاسههت. راه تقههوا  فشههن ف  فنههد
گذشههته ف حههال عریههود را بههر امههت یواهههد بههود. تقههوا همههواره کههرده ف بههر هههای  ،ههه 

یرا فردای قیامت همه به نن نیاپمندند ؛کندنیز عر،ه می گاننیند کهه در نن .ق گهاه 
یهههده گهههرد مهههیقیامهههت نفر بهههارپههه  مهههی ،نورد ف ننچهههه را دادههههها را   ۀهمههه ۀگیهههرد ف د 

کهه تقهوا را برگییدنهد ف بهار نن را بههها مهینعمت بهر  درسهتیسرسهد، چهه اندکنهد ننهان 
کشههههیدند کههههه بههههدترین توشههههه بههههیتههههوامههههی .1«دفش  گرفههههت   ،تقههههوایین نتیجههههه 

کهههه اعتنهههایی بهههه بیدرن رنداشهههتن یدافنهههد ف   ۀدامنههه البتههههحهههدفد الههههی اسهههت 
 ۀتوشه ۀمنزلهاپ ظل  به صریقا    در  فایتی اپ حضرت علی دارد، اماای گسترده

که شایه یادنامناسب ف بد  ادو ِإَلهی ِبهَئَ  »تقهوایی اسهت: ای اپ بیشده  َعهاِد اَلَم  الهّزَ
ههَدَفانو  . 2«بههدی بههرای نیههرت اسههت ۀ؛ ظلهه  بههه بنههدگان یههدا، توشههاَلِعَبههاد َعَلههی اَلعو
برمیبدیهی ا که ظل  نیز یود موارد بسیا ی را د  که ست  در نن  ۀد بهاربق  گیرد 

 گنجد.این مجال نمی
ونم آ به  گکنهچ ؛می ج نم و ب    ری قب ل ندیر  .91  ؟بسور پیدی 

گههر معههاد ف قیههامتی کارهههای  هشههت ف ب ا کههار نباشههد ف نیاههان بههه پههاداش  دوپخ( در 
یوب یود ف بدکاران به سزای رفتار ناپسند یهود نرسهند، نفهرین  انسهان عبه  ف 

یهرا افال   ساپگار نیست؛شود ف این با حامت یدافند متعال بیهوده می یدافنهد  ،ق
ده شده اسهت ف انسان نپاد نفری ،ثانیا   ،فجود دارد ف تما  موجودات به اف نیاپمندند

در ایهن دنیها  ههمه ،ثالثا   ف کندبا ایتیار یود راه درست یا نادرست را انتخاب می

                                                                                 
 .838، یطبه 911ص  :ترجمه مقمد دشتیهمان، ؛ 838، یطبه 214ص، همان. 1
یهههه، 41ص :تقههه  العقهههول. ابهههن شهههعبه حرانهههی، 2 ؛ 59ص :2ج، لعیهههون أیبهههار الر،ههها ؛ ابهههن بابو

کلمه قصار 051ص : صبقی صالج( نهج البالبةشری  ر،ی،   ،281. 



 111     یامتسؤاالت ق

 ها در ننانسههانبایههد جههایی باشههد کههه  ف رسههندبههه پههاداش ف سههزای عمههل یههوی  نمههی
اثبهات دالیهل متعهدد عقلهی ف نقلهی بهرای  . جهدا اپپاداش یا سهزای رفتهار یهود را ببیننهد

یهرا انسهان تمها   ؛فطهری ندمیهان اسهتاپ امهور کهه اصهل معهاد  باید اذعان کهرد ،قیامت ق
ا هلِلَّ »ه فجودش اپ یداست  هون»ه گهردد ف در نهایت هه  بهه اف بهاپمیه « ِإّنَ ها ِإَلَیهِه راِجعو «. َف ِإّنَ

کید  بر این حقیقتنیات ف  فایات     1.ندکمی تأیید نن راف عقل نیز  دارندتأ
 فنهد. ذیرش ایهن حقهایا بهدیهی طفهره مهیاپ په ،با فجود دالیل متعهدد ایعده

پ جههههزا ایمههههان داردنن دهههههد اپ بههههه یههههود اجههههاپه نمههههی ،کههههه بههههه یههههدا ف قیامههههت ف  و
کارههها ف  هایدسههتور کنههد ف یههود را موظهه  بههه انجهها  بسههیا ی اپ  دینههی سههرسیچی 

کارهههههای دیگههههر مههههی بههههرای فههههرار اپ  بعضههههی ،دانههههد. بنههههابرایندو ی اپ بسههههیا ی 
رند ف هرچهه دلیهل ف برههان بهرای می وییدا ف معاد پذیری، به اناار مسئولیت نو

که نننمی ،ها اقامه شودنن  ؛ندارنهد معرفتیها مشال پذیرند. فاقعیت این است 
یههرا مشههال علمههی بهها دلیههل ف برهههان حههل مههی  ،ههها عملههی اسههتمشههال نن .شههودق

کههه یواسههتند انجهها  دهنههد.  تههابههاپ باشههد  راهشههانیواهنههد یعنههی مههی کهها ی  هههر 
بها مثهالی  ،21 ۀاپ نناهه در نیه بعهد ؛ ف  بهه ایهن مسهئله اشهاره دارد ۀدر سور یدافند
َ  : »فرمایهدمهیچنهین توحید را تبیین فرمود،  ،ساده هوا َأَههواَءهو هذیَن َظَلمو َبهَع اّلَ َبهِل اّتَ

گههاهی، اپ هههوا ف هههووِبَغَیههِر ِعَلهه  هههای یههود سیههروی ؛ فلههی ظالمههان بههدون علهه  ف ن
سرسههتی اسههت ف هههوا ف شهههوت ،ران یههدا یهها معههادیعنههی مشههال مناهه؛ 2«کننههدمههی

 د.نندار ف معرفتی مشال علمی
حیات په   ۀد باررا مناران قیامت  ۀاپ نناه شبه بعد ،قیامت ۀقرنن در سور

کهههرد، مهههی هههَی لِ  انو نَسهههاْل یهههدو رِ ل یو َبههه» :فرمایهههداپ مهههرگ بهههاپگو  ؛ بلاهههه انسهههان هو اَمهههَم أ َر فجو
                                                                                 

 .پندگی جاوید یا حیات ایروی ف معاد. رک: مطهری، 1
 .23 :.  ف 2
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گن یواهد جلوی  باپمی کندباشد تا تما  عمر   ۀقیامهت شهبه ۀد بهاریعنهی  ؛1«اه 
یواهنهد هها مهی. ننهسهتندلجاجت عملهی ف شههوت دچار علمی ندارند، بلاه 

کسههی ف چیههیی  راهشههان پ جههزا ف سههؤال ف ونشهه مانعشههانبههاپ باشههد ف  کههه  و د ف معههاد 
کا ی را نمی ۀها اجاپگیرد ف به ننها را میپاسخ است، جلوی نن  2.دهدهر 

  ؟ب    و ج نم وجس  .92
کهههه در نشهههئه مهههاده عنصهههری پنهههدگی مهههی هههها ف بسهههیا ی اپ داو ی ،کنهههدانسهههانی 

عنصری ف مادی دارد. اف برای هر چیز، جها ف ماهان مهادی  ۀانت ارات اف ه  صبغ
گهر سهنجپمان ف ماان طبیعهی می برحسبامور را  ۀکند ف فرنیند همتصور می د. ا

 x=  3»جهای معادلهه  یها ؟کجاست «2+  2=  4»له ئجای مس :اپ اف سرسیده شود

یا،هی یها معادله ۀلئایهن مسه گویهد:می کجاست؟ «4+  جبهری اسهت ف جهایی  ۀ 
کهه جنبه ندارد.  فف ماهان  پمهان ۀمتهافیییای دارد ف یهارج اپ مقهدفد ۀامری است 
بهها رفههتن  فح اپ  ، فاپایههن ؛مههاده اسههت ف اپ جههان انسههان بیههرون نیسههت مجههرد اپ ذاتهها  
پمان ف ماهان  ۀوند. بهشت ف جهن  نیز اپ مقدفدشهمراه میبا اف علو  ه   ،بدن

کجههای دنیههوی  کههی ف  ف  کنههدههها صههد  نمینن ۀد بههاریههارج اسههت ف قبههل، بعههد، 
کنی  باید  بیر قرنن ف احادیه  بگهویی : اتع براساوچنانچه بخواهی  ننها را تصور 

 است. «سدره المنتهی»بهشت نزد 
که به  جنهه »، «سدر المنتهی» ،شدها اشاره اپ نن پارهایدر احادی  فرافانی 

 ،هایعنی در نسمان ،کنار ه « ملاوت»ف « معراج»، «کرسی»، «عرش»، «المأوی
گرفته کیههد در  انههد. همچنههین،قههرار  کههه بهشههت ف دوپخ  شههدهاحادیهه  تأییههد ف تأ
نیها » :سرسهیداپ ایشهان  اما  ر،ا اپ جمله یای اپ اصقاب  فجود دارند؛اکنون 

                                                                                 
 .0. قیامت: 1
 .850ص :25، جالمیزان :. طباطبایی2
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ههوَل  َف ِإَن »فرمههود:   امهها  «د؟بهشههت ف دوپخ اکنههون مخلوقنهه  َقههَد َدَیههَل  اهلِل  َرسو
ههَة َف َرَأ  ههِرَج  اَلَجّنَ هها عو ههاَر َلّمَ ههَماء ِبههِه  الّنَ یههده شههدهِإَلههی الّسَ  انههد ف سیههامبر؛ ن ی نفر

کهههرد یهههدراوی مهههی «.هنگههها  معهههراج فارد بهشهههت شهههد ف دوپخ را نیهههز مشهههاهده   :گو
کههرد » َمهها »فرمههود:  امهها   «.خلههو  نیسههتندههها مگوینههد ننگرفهههی مههی :عههرا 

ِبههّيَ ص َف  َب الّنَ َکهّذَ هاِر َفَقهَد  هِة َف الّنَ َ  َمهَن َأَنَاههَر َیَلهَا اَلَجّنَ ها َف اَل َنَقهنو ِمهَنهو فَلِئهَز ِمّنَ أو
َبَنا؛  کهه نفهرین  بهشهت ف دوپخ ها اپ ما نیستند ف ما اپ ننننَکّذَ ها نیستی ، کسی 

کند  .1«ده استکررا تاذیب  سیامبر را ف ما ،را اناار 
له بهشههت ف ئبههه مسهه ،در بسههیا ی اپ  فایههات مربههوا بههه معههراج سیههامبر

کیدی است بر ننچه در قهرنن  فایات ف این است ها اشاره شده دوپخ ف فجود نن تأ
کهه بها بیهان مو،هول معهراج بهه اپ سورهنج   ۀسورتصریج شده است؛  هایی است 

کههرده اسههت َف َلَقههَد َرنهو َنَزَلههة  » ۀبههن ابههراهی  در شههرح نیههتفسههیر علههی  .معههاد نیههز اشههاره 
َنَتهی َیر  ا ِعَنَد ِسَدَرِ  اَلمو ّدو َعَلهی»چنین نمده است:  2«أو ا الهّرَ  َأَنَاهَر َیَلهَا  َمهَن  َف َأّمَ

هو  اِر َفَقَولو ِة َف الّنَ ةو اَلَمَأف  اَلَجّنَ َنَتَهی َفِسَدَر  ِعَنَدها َجّنَ َنَتَههی َأَي ِعَنَد ِسَدَرِ  اَلمو  و اَلمو
هةو اَلَمهَأَف  ِعَنههَدَها ههاِبَعِة َف َجّنَ هَماِء الّسَ کههه نفهرین  بهشههت ف ؛ پاسهخ کسهانیِفهي الّسَ

هههةو اَلَمهههَأف » ۀنیههه ،کننهههددوپخ را اناهههار مهههی یعنهههی بهشهههت  ،اسهههت 3«ِعَنهههَدها َجّنَ
که در نسمان هفت  است، قرار دارد یدان نزد سدره المنتهی   9.«جاو

کهههه د بهههارر منهههابع شهههیعه ف اههههل فایهههات متعهههددی   حضهههرتتولهههد  ۀسهههنت د 
گههواه  فاطمههه کههر  نننمههده نیههز  کههه سیههامبر ا در شههب معههراج فارد   اسههت 

                                                                                 
یههه،  .1 ؛ 886ص :8، جلأیبههار الر،هها عیههون  ،همههو؛ 881ص :توحیههد، همههو؛ 961ص :أمههالیابههن بابو

کقمی مشهدی،   .4ص :4، جسیشینمجلسی، ؛ 339ص :7ج، نز الدقا ا ف بقر الغرا بتفسیر 
 .84 ه 89 :. نج 2
 .08 :. نج 3
 .990ص :2، جتفسیر قمی :قمی .9
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فاطمهه  ۀدریتهان بهشهتی تنهاول فرمهود ف اپ همهان میهوه نطفه ۀبهشت شد ف اپ میهو
اپ اف بههوی : »فرمههودبوسههید ف میمههی اف را  لههذا سیههامبر ؛1منعقههد شههد  پهههرا

 2.«شنو بهشت می
َپقها» ۀدر تفسیر نی ها اَلِمَقهراَب َفَجهَد ِعَنهَدها ِ  ّیَ مها َدَیهَل َعَلَیهها َپَکِر ّلَ  گهاه...؛ هرکو

یهها فارد مقههراب مههری  ف ]یافههت شههد بههذای مخصوصههی در ننجهها مههیمههی  پکر
کجههها نورده سرسهههید:میکهههه هنگهههامی در  [.گفهههت: اپ سهههوی یداسهههتمهههی ؟ایاپ 

کههه ایههن بههذا  انههدگفته ،سههنتاهههلاعهه  اپ شههیعه ف  ،بسههیا ی اپ منههابع اسههالمی
که یدافندمیوه  3«.گذاشتدر ایتیار مری  می ،فصلیارج  ،های بهشتی بود 

کهه یدافنهد ما هده بهشهتی بهر  نمهدهنیز در  فایهات  فاطمه حضرت  ۀد بار
کههرد ف سیههامبر اپ همسههران سیههامبر ف  شههما ی ، علههی ، نن حضههرت نههاقل 

فرمههود:  تشههبیهمههری  حضههرت  داسههتانرا بههه همسههایگان اپ نن یوردنههد ف سیههامبر نن 
کن  یهدایی القمد هلل الذی جعلز شبیهه بسیده نساء بنی اسرا یل؛ شار می»

که تو را شبیه مری  بانوی پنان بنی   9.«اسرا یل قرار دادرا 
                                                                                 

؛ قمههی 886ص :8، جلأیبههار الر،هها عیههون ، همههو؛ 881ص :توحیههد، همههو؛ 961ص :أمههالی. ابههن بابویههه، 1
 .4ص :4، جبقار اْلنوارمجلسی، ؛ 339ص :7ج، تفسیر کنز الدقا ا ف بقر الغرا بمشهدی، 

کتههب شههیعه2 کتههب اهههل ،. مضههمون ایههن حههدی  را عههالفه بههر  تههوان مههینیههز سههنت در بسههیا ی اپ 
الههدر ؛ 806ص  :6، ج مسههتدرك الصههقیقین؛ 44ف  96 رصهه :ذیهها ر العقبههی :اپ جملههه ،یافههت
 .اسراءاول سورۀ در تفسیر نیه  ،سیوطی المنثور

 :8، جالبرهههان؛ بقرانههی، 999ص :8، جتفسههیر صههافی؛ فههیض کاشههانی، 815ص :8، جسیشههین. عیاشههی، 3
 عمران.نل 91ذیل نیه  ،المنثور درالتفسیر سیوطی،  ؛254ص :84، جسیشین؛ مجلسی، 628ص
کهههوفی، 9 کهههوفی.   :49، جسیشهههین؛ مجلسهههی، 681ص :أمهههالی؛ طوسهههی، 10ص :تفسهههیر فهههرات 

بیضههاوی نقههل  ،عمههران ف همچنههیننل 91. ایههن حههدی  را پمخشههری ف سههیوطی ذیههل نیههه 23ص
یههلبیضههاف ،  ؛903ص :8، جالاشههافپمخشههر ،  :انههدکههرده یههل ف أسههرار التأو  تفسههیر  أنههوار التنی

 .25ص :2، جالدرالمنثورسیوطی، ؛ 80ص :2بیضاف (، ج
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یههد:مماههن اسههت  همههان  ؛ههها مربههوا بههه بهشههت برپیههی اسههتایههن کسههی بگو
که ا فاح شهدا نیز بعد اپ شهادت   در .ف قبهل اپ قیامهت در نن جهای دارنهدبهشتی 

گفت:پاسخ  بلاه جنبه مثهالی دارد ف ا فاح در  ،بهشت برپیی مادی نیست باید 
کههه جنبههدر  هههای مثههالی در نن بهشههت متنعمنههد ف مسهلما  قالهب  ۀچنههین بهشههتی 
که بهرای جسه   های این جهان هایی همچون میوهمیوه ،عنصری نداردف مادی 
اپ جهههاتی شههبیه بههه بهشههت برپیههی،  فجههود نههدارد. (،شههدبااسههتفاده قابلمههادی 
کههه انسههان در یههواب مههیصههقنه در  فایههات  ،بههر اینههها . افههیونبینههدهههایی اسههت 

که بهشت اکنون در حال شهالمتعددی می گسهترش بههیوانی   فسهیله گهرفتن ف 
ای در بهشهت ای اپ اعمال سهبب بهرو دریتهان تهاپههاست ف پارهاعمال انسان

که بهشت ه  درستگونه ایبار تنها در صورتی این  مفهو .شودمی اکنون است 
کنید  فایتبه چند  ؛موجود باشد یر توجه   :ق

کههر 8 کههرده اسههت  . ابوایههوب انصهها ی اپ سیغمبههر ا  ،کههه در شههب معههراج نقههل 
گفت  ابراهی  یلیل کرد ف  مر امتز ان یاثرفا مهن بهرو الجنهه » :بر من عبور 

قلت: ف ما برو الجنه؟ قال: ال حهول فال قهوه اال  ،طیبهفان ار،ها فاسعه ف تربتها 
کننهههد یهههاد دریتاههها ی  کهههه پمیهههن   ؛بهههاهلل؛ بهههه امتهههت دسهههتور ده در بهشهههت ق چرا

بهشههههت در گفههههت : دریتاهههها ی  .گسههههترده ف یههههاک  پههههاك ف حاصههههلخیز اسههههت
گفت: ذکر الحول فال قوه اال باهلل است  1.«چیست؟ 

هولو اهلِل ص»اسهت: نمهده   . در حدی  دیگری اپ سیغمبر اکر 2  َمهَن  َقهاَل َرسو
ِرَسَت  ِإاّلَ اهللو  اَل ِإَلَه  َقاَل  ة َشَجَر   ِفي َلهو  بو که ال الهه اال اهلل بگویهداَلَجّنَ بهرای  ،؛ کسی 

 2«.شوداف در بهشت دریتی برو می
                                                                                 

ا  همجموع. ورا  بن أبی فراو، 1 رّ  .843ص :1، جسیشین؛ مجلسی، 61ص :8، جو
کلینی، 95ص :1ج، مقاسن. برقی، 2 ثهواب اْلعمهال ف عقهاب ؛ ابهن بابویهه، 081ص :2ج، کافی؛ 

 .3ص :اْلعمال
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َمهههَن َقهههاَل »اسهههت: کهههرده  نقهههلچنهههین   اپ رسهههول یهههدا  . امههها  صهههاد 9
َبَقاَن َاهلِل  هِة َف َمهَن َقهاَل َاَلَقَمهدو هلِلَِّ َبهَرَو َاهللو َلههو سو  َبَرَو َاهللو َلهو ِبَهها َشهَجَر   ِفهي َاَلَجّنَ

ِة َف  ِة َف َمَن َقاَل اَل ِإَلَه ِإاّلَ َاهللو َبَرَو َاهللو َلهو ِبَها َشَجَر   ِفي َاَلَجّنَ  َمَن ِبَها َشَجَر   ِفي َاَلَجّنَ
ِة َقاَل َاهللو  َکَبرو َبَرَو َاهللو َلهو َشَجَر   ِفي َاَلَجّنَ یدافنهد  ،که سهبقان اهلل بگویهد؛ کسیَأ

یدافند دریتی  ،که القمد هلل بگویدنشاند ف کسیدریتی در بهشت برای اف می
یدافنههد دریتههی در  ،ال الههه اال اهلل بگویهد کهنشهاند ف کسههیدر بهشهت بههرای اف مههی

ک نشاندمیبهشت برای اف  یدافنهد دریتهی در بهشهت  ،کهه اهلل اکبهر بگویهدسهیف 
کهرد نشاند.برای اف می بنهابراین دریتهان  ،ای رسهول یهدا» :مردی اپ قری  عرا 

یههاد اسههت] سیههامبر در جههواب فرمههود:  َ  مهها در بهشههت ق کو هها وا  َأَن  َنَعههَ  َف َلِاههَن ِإّیَ َرِسههلو تو
وَها َف َذِلَز َأّنَ اهلَل  َقِرقو ولو َعَلَیَها ِنیَرانا  َفتو وا اهلَل  - َعّزَ َف َجّلَ َیقو وا َأِطیعو ِذیَن نَمنو َها اّلَ یا َأّیو
  َ وا َأَعمهاَلاو َبِطلو وَل َف ال تو سو وا الّرَ فلهی برحهذر باشهید اپ ایناهه نتشهی بهر  ،؛ ن یَف َأِطیعو

 1.«ها را بسوپانیدها بفرستید ف نننن
ی در ایهن پمینهه دیهده تهرتعبیر لطیه   . در حدی  دیگری اپ سیغمبر اکر 4
فارد  ،کههه بههه معههراج رفههت هنگههامی» حضههرت فرمههود:کههه اسههت شههود ف نن ایههن مههی

که قصرهایی می .بهشت شد  گهاهدر ننجا فرشتگانی را دید   توقه   یسهاپند ف 
گفهت  مصهالج  .مها منت هر مصهالج هسهتی  :گفتند را جویا شد ،علت  .کنندمی

گفتنههد: ذکههر سههبقان اهلل کههه  ،د هللالقمهه، شههما چیسههت؟  کبههر  ال الههه اال اهلل ف اهلل ا
یههدمههؤمن مههی یههد،کههه ذکههر میهنگههامی ؛گو  ایسههتد،باپمی چههونکنههی  ف بنهها مههی گو
ی میدست نگه  2«.دا 

                                                                                 
 .631ص :أمالی، ؛ همو88همان: ص. 1
 829ص :1، جبقهار اْلنهوارمجلسی،  ؛414ص :أمالی؛ طوسی، 28ص :8، جتفسیر قمی. قمی، 2
 .910ص :81ف ج
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ذیههل  عالمههه ؛دهههی بقهه  را بهها سههخنی اپ عالمههه مجلسههی پایههان مههیمایههن 
 ،بدان ایمان به بهشت ف دوپخ»گوید: میچنین  فایات مربوا به بهشت ف دوپخ 

کههه در نیههات ف ایبههار فارد شههدهنن یههل ،گونههه  کههردن نن بههه معههانی دیگههر اپ بههدون تأو
یات دیههن اسههت... امهها   بیشههتر ،ههها اکنههون مخلوقنههد یهها نهههایناههه نن ۀد بههار،ههرو 

کهه اکنهون مخلهو  هسهتند ف  گهرفه انهدکی اپ معتزلهه معتقدنهد  علمای اسال  مگهر 
گهههرفه انهههدك را نفهههی ف  هههها را تضهههعی  مهههذهب نننیهههات ف ایبهههار متهههواتر سهههخن نن 

کههه احههدی اپ علمههای امامیههه قا ههل بههه ایههن مههذهب مههی کنههد ف ظههاهر ایههن اسههت 
که به سید ر،ی نسبت می ،نادرست نیست  1«.دهندمگر سخنی 
کتههاب تفسههیر مو،ههوعی قههرنن بههاال، مطالههب  ، جههوادی (معههاد در قههرنن اپ دف 
 - 969، ص 6سیههها  قهههرنن، ماهههار  شهههیراقی، ج  ف 242 - 249، ص 0نملهههی، ج 
 .شده است گرفته 992
 لکیند به ب تریی جسیگسكطبقسال ب    وجکد دیرد و ینسس  چگکنه می میس چه فتقی  .93

 ب    برود؟
تفههافت جایگههاه بهشههتیان  ،هههای بهشههتینعمههت ۀد بههاربهها توجههه بههه نیههات قههرنن 

کههه در ایههن دنیهها انجهها  مههی ایمههان فمیههزان براسههاو   .دهنههدعمههل صههالقی اسههت 
انجها  ه نیهرت تشهبیه شهده  ۀکهه بنها بهر  فایهات بهه میرعهه این دنیا  هرچه انسان در

ههای فصه  بهشهت ف راه ۀد بهار .کنهددر نن سرا برداشهت مهی اش را، نتیجهدهد
 :گفتو فد به نن باید 

شهان یهاجهن  به تناسب بهدیاهلعذاب طورکه اپ ن ر قرنن ف  فایات، همان (8 
گون اسههت  متفههافت اسههت؛فرایههور اعمالشههان بهشههت نیههز بههه اهههلدرجههات  ،گونهها

َرجاتو »است:  مختل بهشت دارای مراتب ف درجات  ، فاپاین فلِئَز َلهو و الهّدَ َفأو
                                                                                 

 .62، ذیل حدی  250ص :1، جسیشین. مجلسی، 1
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لی َکَبهرو » ،1«؛ اهل ایمان ف عمل صالج دارای درجات عهالی هسهتنداَلعو َف َلآَلِیهَر و َأ
َکَبرو َتَفضیال    .2«ر استهای  اپ این ه  بیشت؛ درجات نیرت ف برتریَدَرجاٍت َف َأ

کهه با عنایت به مطلب نخست، در بهشت نعمت (2  گونی فجود دارد  گونا های 
هها، امها برتهرین ف بهتهرین لهذت ،شهوندمند مهیاهل ایمان ف عمل صالج اپ نن بهره

ههی  لهذتی در بهشهت  ،تعبیردیگهربهه ؛مقبت ف یشنودی یدافند متعهال اسهت
بخهه  نیسههت ف حتههی یشههنودی ف مقبههت الهههی بههرای انسههان شههادی ۀانههداپبه

ه د. قرنن در نیات متعهددی بهننمایهای دیگر در سرتو این لذت ا پشمند میلذت
ههاٍت » ؛ بههرای نمونههه:کنههداشههاره مههی ایههن اصههل َؤِمنههاِت َجّنَ ههَؤِمنیَن َف اَلمو َفَعههَد اهللو اَلمو

َبة  فهي ِکَن َطّیِ َنهارو یاِلدیَن فیها َف َمسا
َ
ها َتَجري ِمَن َتَقِتَها اَْل ِت َعهَدٍن َف ِرَ،هوان  َجّنَ

َو اَلَفَوپو اَلَع ی  َکَبرو ذِلَز هو ههایی اپ ؛ یدافند بهه مهردان ف پنهان باایمهان، بهاغِمَن اهلِل َأ
یهههر دریتهههان  جههها ی اسهههت، جافدانهههه در نن  کهههه نهرهههها اپ ق بهشهههت فعهههده داده 

یههدان ]نصههیب ننههان ای در بهشههتهههای پههاکیزهیواهنههد مانههد ف مسههان هههای جاو
 3.«ها[ برتر است ف سیروقی بیرگ همین استر،ای یدا ]اپ همه این[ ف سایته
کههه در دنیها همهه  کسههانی اسهت  اعمههال  ۀالبتهه ایههن لهذت ف ر،ههوان الههی اپ نن 

یعنهی عباداتشهان بهر اصهل حهب ف  ؛ر،های یدافنهد قهرار داده باشهند ۀیود را بر پایه
کههال  نههورانی امیرمؤمنههانچنههان ؛حمههد الهههی اسههتوار شههده باشههد نمههده   کههه در 

فا اهلَل  ِإَن »اسههت:  فا اهلَل َرَهَبههة   َرَبَبههة  َفِتَلههَز  َقَومهها  َعَبههدو ههاِر َف ِإّنَ َقَومهها  َعَبههدو ّجَ ِعَبههاَد و الّتو
َحهَراِر َف ِههَي َأَفَضهلو 

َ
هَارا  َفِتَلهَز ِعَبهاَد و اَْل فا اهلَل شو َفِتَلَز ِعَباَد و اَلَعِبیِد َف ِإّنَ َقَوما  َعَبهدو

گرفهی یدا را به انگیزَباَدِ  اَلِع  که این عبادت تاجران بهشت می ۀ؛ همانا  سرستند 
                                                                                 

 .10 :. طه1
 .28 :. اسراء2
 .12 :. توبه3
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گرفهی نیز یدا را  گران است، ف  که عذاب جهن  عبادت می اپ تروف سودا کنند 
گرفهی یدا را  ۀاین شیو کهه ایهن شهار ف سهپاو مهی بهرایبردگان است ف  سرسهتند 
د را اپ نههول سههو  عبههادت یههو حضههرت علههی «. عبههادت نپادگههان اسههت ۀشههیو
ِتههَز َف اَل َیَوفها  ِمههَن َنههاِرَك َف الههی »فرمایههد: دانههد ف مهیمهی َز َطَمعهها  ِفهي َجّنَ َمهها َعَبهَدتو
َز  َلِاههَن  ز َفَجههَدتو تههرو اپ دلیل گههاه تههو را بههههههی  ،؛ معبههوداَأَهههال  ِلَلِعَبههاَدِ  َفَعَبههَدتو

عبههادت یههافت ،  ۀبلاههه چههون تههو را شایسههت ،عههذاب یهها طمههع بههه پههاداش نپرسههتید 
 1.«کن بندگی می

تههههرین ف پههههاك ،مقبههههت ف یشههههنودی یدافنههههد ،در  فایههههات امامههههان معصههههو  
یباترین لذت اهل نن  دلیهلدر بیان   بهشت یوانده شده است. امیرمؤمنانق

گوناگون بهشت  وبهکه با نعمتبهشت هنگامیاهل»: فرمود شهوند،  ف مهیهای 
ر افدل که قبان به سپاو ف شار الهی رفیته میهایشان چنان اپ فجد ف سرو گردد 
نهد ف ههدف بینها را در برابر ر،وان یدافند ناچیز مینن نعمت ۀگشایند ف هممی

َ  َأِن اَلَقَمدو هلِلَِّ َرّبِ اَلعهاَلمین: که دانندمیعبارت نهایی را در این  ؛ 2َف نِیرو َدَعواهو
کهه حمهد مخصهوص سف نیرین سخنان اهل روردگهار عالمیهان بهشت این اسهت 

بهشهت یدافنهد بهه اههل: »فرمودنیز با تایه بر بیان قرنن   اما  سجاد. 3«است
 .9«فرماید: بهترین لذت برای شما ر،ایت ف مقبت من استمی

در  -که موجهب ر،هوان ع هی  یدافنهد اسهت  -پایانی نناه قرب الهی  ۀنات
که فطرت انسان در سهی نن  کمالی است  طورکهه همهان ،په  .اسهتفاقع باالترین 

                                                                                 
 .831ص :67جف  84ص :91ج، سیشینمجلسی، ؛ 939ص :1ج، عوالی اللئالیجمهور، . ابن أبی1
 .85 :. یون 2
کلینی، 3  .819ف 855رص :1، جکافی. 
 .2689، ح001، باب 499ص :8، جمیزان القامهشهری، . مقمدی  ی9
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در نیهرت  د،بخشهمهینرامه  ن هر همهه  اپپنهدگی ندمهی بهه ارتباا با یدا در دنیا، 
کهههه ههههر نعمهههت دیگهههری در سرتهههو نن  برتهههرین ن قفهههها همهههین ر،هههایت الههههی اسهههت 

یواهد بود. راه رسیدن به بهشت چییی جهز کسهب ر،هایت الههی اپ  بخ لذت
کوشه  این دنیا  باید درمن مؤلذا  طریا اطاعت سروردگار ف ترك معاصی نیست.

یههدان در  کنههد گیههردتههرین جایگههاهبهتهها در سههرای جاو بههرای رسههیدن بههه ف  ههها قههرار 
 1.عمل صالج فایمان  در نیرت دف چیز الپ  است: درجات فاال

  شکند؟نس به چه شکغی ظسنت میقیسم  و ر تسخیز ینسس برپسیی ننگس   .94
پ ظاهرشدن سهیرت َبَلهی َیهَوَ  » :هاسهتبهاطن هها فقیامت  و هراِ ر تو ف صهورت  2«الّسَ

 ؛متناسهههب اسهههت  ههههرک  در قیامهههت بههها سهههیرت ف بهههاطن حقیقهههی اف ف اعمهههال
گناه ف فساد بهانسان گردند ف حیوانات ف شیاطین مقشور می شالهای نلوده به 

یبهها بهها اهههل ایمههان ف عمههل صههالج  صههورت حقیقههی انسههانی ف سههیمای نههورانی ف ق
 طبهها له اسههت.ئتههابع همههان مسهه هههانیههز قیافههه فسههالسن . اپ ن ههرشههوندحا،ههر می
یبهها فبهشهتیان بهه ، فایهات مقشههور رشهید  متعهادل ف سیاهریبها  صهورت جوانهانی ق
برانگیختهههه افسهههرده  ی سیهههر فیههههابهههدن هههها فامههها جهنمیهههان بههها صهههورت شهههوند،می
گناهانی یاص بهبه اپ ننان ف بعضیشوند می متناسب با  حیوانات  شالدلیل 

گناهان  3شوند.، مقشور می(نن 
گونی ییطرهها معرا در مرگ، اپ انسان، بعد  قهرار یرسهوای فهر فیک چهون گونها

گر دارد  مماهن نرسهد، اف داد بهه وبیسهتارالع یدافنهد ف بهرفد ایهدن اپ نانهد ف توبه ف ا
                                                                                 

   .معاد، دستغیب . ر.ک:1
 .3 :. طا  2
یهههه،  . ابهههن3 کبیهههر: تفسهههیر القهههرنن ؛ طبرانهههی، 911ص :8، ج(ترجمهههه فههههر   یصهههالبابو تفسهههیر 
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 نناهه مخصوصها   گهردد؛ نشاار اف یباطن اسرار امتیق در ای شود رسوا برپخ در است
َبَلی َیَوَ  » امتیق  وپ یهانا  اپ یای راِ ر تو  اپ زیهن گهرید هیهن در  یکر قرنن. است 1«الّسَ

ههوَن ِبسههیماهو ؛: »داده اسههت یبههر مجرمههان شههدنیمعرف َجِرمو َعههَرفو اَلمو  قیامههت در یو
 معلهههو  اتیهههن گونههههنیا طبههها .2«شهههوندیم شهههنایته هایشهههانچهره اپ گنهاهههاران

پ شودیم پ امت،یق  و پ ف ظهور  و  کفر ف ف مانیا اپ اع  انسان است، ۀنهفت اسرار برو
 دیهمی ف افتخهار ۀیهما مؤمنان یبرا ظهور نیا ایالص. ف ای  ای شر ف ریی تین نفا ،
 دردنهاک چهه ف یفهت ف ییهوا  ف یسهرافاندگ ۀیهما مجرمهان یبهرا است ف نعمت
 در بها نبهرف ف ،یمخفه یهدا یلها اپ را یهود ید فن یهایپشت یعمر انسان که است
پ نن در امهها کنههد، یپنههدگ مههرد  انیههم  سههرافانده ف شرمسههار ایههیال ۀهمهه برابههر در  و

 ن،ی. بنهههابرا3اسهههت شهههدیدتر دوپخ نتههه  اپ عهههذاب نیههها رنهههج ف درد گهههاهی شهههود؛
 در اند،نمده فجودبه ایدن در یکا پنهان اثر بر که کاذب یهاتیشخص اپ یا یبس

 بیهعج هچه ند؛ینشهیم نن یجها یمهیع  یرسهوای ف  فندیم باد بر مقشر طوفان
 . بدباطن ظاهریوش افراد نیا سقوا است

 َیهَوَ  » ۀیهناپ معنی  ،به نا  معاذبن جبل ، وقی یای اپ یاران رسول یدا 
َنَفخو  وَن  ِفي یو وِر َفَتَأتو کرد. حضرت 9«َأَفواجا   الّصو  هیهگر شدتبه اپ نن حضرت سؤال 
 مو،هول اپ: فرمهود گهاهنن شد، تر دگانشانید نب اپ اف مبارک دامن که ییجا تا کرد،
 :شوندیمقشور م گرفه چند به امتیق در د؛ مرد یکرد سؤال یمهم
 جامعهههه در همهههواره کهههه اندیکسهههان ههههانیا نهههد؛ینیم نههههیبوق صهههورتبه بعضهههی .8

 کنند؛یم یییانگفتنه
                                                                                 

 .3 :. طا  1
 .48 :رحمنال. 2
 .963ص  :26، ج تفسیر نمونه. ماار  شیراقی، 3
 .81 :. نبأ9
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 اپ گهرانید امهوال کهه اندیکسهان ههانن شهوند؛یم مقشور ریینی شالبه یاعده .2
 کنند؛یم تصرف ظل  ی و
 کنند؛یم حا  ناحا به که اندیکسان هانن شوند؛یمقشور م نایناب بعضی .9
 فارد یحههال در اسههت، کردارشههان مخههال  گفتارشههان کههه دانشههمندانی ف علمهها .4

 جوند؛یم را قبانشان ف شودیم ریسراق یق دهانشان اپ که شوندیم مقشر
ل عجبند، دچار کهیکسان .0  .شوندیم مقشور کر ف ال
کهههنن .6  بههر کههه شههوند یمهه مقشههر فارد یحههال در دهنههد،یم شهههادت نههاحا بههه ههها 

 .است شده دهیکوب نت  اپ ییهاخیم بدنشان
 ندینمی مقشر ای بهگونهبه اند،یشهوان امور بر  ناحا به ف همواره کهیکسان .1
 اپ ههانن اند.بسهته سرشهان جلهو یمهو بهر ف دارد قهرار شهانیشانیس بهر شانیهاقد  که
 بدبوترند؛ فهیج
 یگاه کهایگونهف به مستی درحال کنند،می امتنال یدا حا دادن اپ که ننان .1
 شوند؛یم مقشر افتند، فاردیم نیپم بر  فند فمی چ  به یگاه ف راست به
گهههول در را مهههرد  کهیکسهههان .3  ف ییجوبیهههع ف تجسههه  اههههل ف پننهههدیم معاملهههه 

 ند؛ینمی نامطبول اریبس ف اهیس جامه با هستند، ینیچسخن
 شوند؛یم مقشور مست پنند،یحرف م ایاپ دن مساجد در که یکسان .85
 1.«شوندیم فارد مقشر یوك شالبه  بایواران .88

بهرای  گهردد فیم نشهاار امهتیق در انسهان یبهاطن اسرار اتیجیی ات،یبراساو  فا
 وبیسههتارالع حضههرت بههه بردنپنههاه ف توبههه جههز ایماندن اپ رسههوایی، چههارهمصههون

                                                                                 
 :1، جسیشهههههین؛ مجلسهههههی، 642ص :85، جسیشهههههین؛ طبرسهههههی، 442 :6، جسیشهههههین. طبرانههههی، 1

کاشانی، 13ص  .210ص :0، جتفسیر صافی؛ فیض 
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 کمیهل یدعها ماننهد دعاهایی قیامت، یواندن ییطرها اپ ییرها یبرا 1ست.ین
َ  َف : »است سودمند هاِهَد ِلَمها َیِفهَي َعهَنهو َراِ ِههَ  َف الّشَ ِقیَب َعَلّيَ ِمَن َو َنَت َأَنَت الّرَ کو

َر َح  َسَتَرَتهو  ِبَرَحَمِتَز َأَیَفَیَتهو َف ِبَفَضِلَز  َوّفِ هّلِ َیَیهٍر َأَنَزَلَتههو َأَف ِإَحَسهاٍن َف َأَن تو
کو هي ِمهَن  ِ ّ

ه؛ رو هو َأَف َیَطههٍإ َتَسههتو َقٍ  َبَسههَطَتهو َأَف َذَنههٍب َتَغِفههرو هَلَتهو َأَف ِبههّرٍ َنَشههَرَتهو َأَف ِ 
 عههال  یفراسههو اپ َفّضَ
 دسهته نن شهاهد ف یهسهت مهن بهه اعمال، ناظر ثبت مأمور فرشتگان اپ بعد ب،یب
 بها را اعمهال نن تهو ف اسهت. مسهتور فرشهتگان نن اپ یحته کهه یهسهت مهن یکارها اپ

 ههر اپ فهرافان ۀبهر من به. یاداشته مستور یود فضل با ف کرده یمخف یود رحمت
 2.«ببخ  من بر ای،سوشانده که یییطاها ...بده ریی
 ی  ؟ چگکنه قیسم  روز در یعمسل نمسیش .95
کهههه در پ قیامهههت   مقاکمهههه ف حسابرسهههی اسهههت، یاسهههان هاانسهههان ۀهمههه بهههرای  و
 کنهدمی صهادر را یوی  مقاومیت حا  یود گناهاار که است نسان قد یبه
یرا پذیرد؛می را عذاب اعتراا بدون ف  شده نو یجمع دقیا بسیار جر ، اسناد ق
ِ،َع  َف : »فجود ندارد اناار اماان ف َجهِرِمیَن  َفَتهَری اَلِاتابو  فو َشهِفِقیَن  اَلمو ها مو  َف  ِفیهِه  ِمّمَ
وَن َیقو  َیَلَتنا یا ولو غاِدرو  ال اَلِاتاِب  ِلهَذا ما َو فا َف  َأَحصهاها ِإاّلَ  َکِبیهَر    ال َف  َصهِغیَر    یو  مها َفَجهدو

واحاِ،را   َ   َیَ ِل و  ال َف  َعِملو ّبو ؛ َ   در ننچه اپ مجرمان ف شودمی نهاده اعمال ۀنام َأَحدا 
 ۀنامهه ایههن اپ مهها بههر فای ای: گوینههدمی شههده، لههرپان ف ترسههان بیننههدمی ف اسههت نن

 را چیههزهی  ف کههرده شههماره را نناههه همههه مگههر نیسههت، بیرگههی ف کوچهه  کههه] عمههل
 سهت  ک ههی  بهر تهو سروردگهار یابنهد.می حا،ر اندکرده ننچه ف است. فانگذاشته

                                                                                 
گهههاهی بیشهههتر ر.ك: بهههی. 1 ؛ معهههاد ،ماهههار  شهههیراقی؛ گذشهههته ف نینهههده جههههان ،نپار شهههیراقیبهههرای ن

 .معادشناسی ،طهرانی
، اْلعمههال إقبههال؛ ابههن طههاوفو، 143ص :2ج، مصههباح المتهّجههد ف سههالح المتعّبههدطوسههی،  .2
 .153ص :2ج
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فا» جملههه اپ .1«کنههدنمی واحاِ،ههرا   مهها َفَجههدو  اعمههال عههین کههه شههودمی معلههو  «َعِملو
 دلیلهمینبهههه ف گیهههردمی قهههرار دیدگانشهههان برابهههر رد ف شهههودمی مجسههه  هاانسهههان
 .نیست یود کارهای اناار به قادر ک هی 

کههر  رسههول اَلِقیههِه؛َف اَفَعههَل ]َف اَعَمههَل »: فرمههود  ا ههَز مو  باههن [ َمهها ِشههَئَت َفِإّنَ
یرا یواهیمی ننچه  علهی حضهرت . همچنهین،2«کهرد یهواهی مالقهات را همهان ق
َمَت ا: »فرمود  َ   َلَیَوَ  َتَقَد و َعَلَیِه َبدا  َفاَمَهَد ِلَقَدِمَز َما َقّدَ  هرچهه ِلَیَوِمز؛ َف َقّدِ
پ  تهیهه جهایی قهدمت بهرا  په ، شهو .می فارد همان به فردا بفرستی، سی  امرو
 ف اعمههال تجسهه  بههر بسههیا ی . نیههات3«فرسههت سههی  چیههز   وپت نن بههرا  ف کههن

لت نیرت در هانن عین نمای  که بعض دال  ها عبارتند اپ:ی اپ نندارد 
رو  َیَوَمِئٍذ » .8 اوو  َیَصدو َرَفا َأَشتاتا   الّنَ َ   ِلیو ٍ   ِمَثقاَل  َیَعَمَل  َفَمَن  َأَعماَلهو  َمهَن  َف  َیهَرهو  َیَیرا   َذّرَ

ٍ   ِمَثقههاَل  َیَعَمههَل  ا َذّرَ ؛ َشههّر  پ َیههَرهو  اعمههال تهها گردنههدباپمی سراکنههده مههرد  ]قیامههت[ امههرو
 ههرک  ف بینهدمی را نن کند، نیای ایذره ۀانداپبه ک هر ببینند. پ ، را یوی 

 9«.دید یواهد را نن کند، بدی ایذره ۀانداپبه
 را یههود بههد ف نیهه  عمههل در قیامههت، انسههان کههه شههده تصههریج نیههات ایههن در
کیفههر نن  ف بینههدمی را یههوی  عمههل عههین یعنههی دیههد؛ یواهههد بعههد، بههه پههاداش یهها 
یرا رسد؛می گهاه یهود اتهها  دالیهل بهه گناهاهار کهه کندمی حا  انصاف ف عدل ق  ن

                                                                                 
 .43 :. که 1
کلینههههی، 13ص :پهههههدکههههوفی اهههههواپ ،  .2 یههههات؛ ابههههن اشههههع ، 255ص :3ج، کههههافی؛   :الجعفر

 .111ص
بههرر القاههه  ف د ر نمههد ، ؛ تمیمههی219ص : صههبقی صههالج( نهههج البالبههةشههری  ر،ههی،  .3

 .642ص :الال 
 .1 ه 6 :. پلزال9
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 دالیهل دیهدن نیهز بها نیاوکهار ف اسهت عادالنهه شهده معهین بهرای  کهه بداند کیفهری ف شود
 یدافنههد کههه اسههت دلیههل همههین بههه شههاید شههود. یرسههند گیههرد،می کههه پاداشههی اپ نیاههو
َ   َیَ ِل و  ال َف »: فرمایدمی ّبو ؛ َ   1«.کندمین ست  ک هی  به سروردگارت ف َأَحدا 
َ   َبدا َف » .2 ئاتو  َلهو وا مها َسهّیِ وا مها ِبِههَ   حهاَ   َف  َکَسهبو َن؛ ِبهِه  کهانو  بهر شهد ظهاهر ف َیَسهَتَهِیؤو

گرفههت ف کردنهد کسههب یههود کهه هاییبههدی ایشهان  مسههخره نن بههه ننچهه را ایشههان فرا
کهه شهده، دیگهر تاهرار ۀسور در نیه همین. 2«کردندمی  مها» جهای بهه بها ایهن تفهافت 

 دسههتبه انسههان ننچههه شههودمی معلههو  .3کار رفتههه اسههتبههه «عملههوا مهها» ،«کسههبوا
 مصها بی ف بالها ف شودمی ظاهر اف  وی سی  نیرت در دهد،می انجا  یا نوردمی
برمی را اف فجود نمده،به اعمال بر اثر نن که  .دهندگیرند ف عذاب مید 
َ   َبدا َبَل » .9 وا ما َلهو هوَن  کانو َخفو ؛ ِمهَن  یو  اپ کهه را ننچهه شهد، ظهاهر ایشهان بهر بلاهه َقَبهلو

 در فلههی شهود،می مرتاهب یفها در را گناههانی ندمهی بسها .9«کردنهدمی پنههان سهی 
یای که دید یواهد شگفتی با قیامت که در تها  ف یلهوت انجها  داده نیهز  اعمالی 

کهه در کارهایی  کهامال  ،هب  شهده ف  فشهنی همچون  . اندمهأل انجها  داده اسهت، 
 کننهدمی ،هب  ف بهیرگ، کوچ  اپ اع  را، کردارها ۀهم بیرگوارانه الاعم حاف ان

پ قیامت ف رنددرمی نمای  به را هانن عین در  و  .نو
َ   َبدا َف » .4 هوا َلهَ   مها اهلِل  ِمَن  َلهو ونو وَن؛ ف َیاو  شهد ظهاهر ایشهان بهر یهدا سهوی اپ َیَقَتِسهبو

 تها افال   دههدمی انجها  انیپنهه را بدی کارهای انسان، که .5«بردندنمی گمان ننچه

                                                                                 
 .43 :. که 1
 .41 :. پمر2
 .99 :. جاثیه3
 .23 :انعا  .9
 .41 :. پمر5
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، نشههود ف مجههاپات ف تعقیههب  ۀهمهه نیههرت در امهها نگههردد، رسههوا مههرد  میههان در ثانیهها 
کههه ای می ن قف انفعههال ف شههرمندگی بهها ف شههودهههای  نشههاار میکا یپنهان کنههد 

رو  َیَوَ  »: کاش یاک بود َمَت  ما اَلَمَرءو  َیَن و ولو  َف  َیداهو  َقّدَ َنهتو  ِنیَلَیَت  یا اَلااِفرو  َیقو ؛  کو رابها  تو
یههدمی کههافر ف نگههردمی فرسههتاده سههی  دسههت  دف ننچههه در انسههان کههه  وقی  ای: گو
 سهی  را هرچهه انسهان کهه شهودمی معلهو  نیهز شهریفه نیهه این اپ .1«بود  یاک کاش

گر ف بیندمی فرستاده،  دنیها در کهه نتشهی ف باشد بیشتر های یوبی اپ های بدی ا
 یواههد بودنیاک حسرت در ببیند، ورشعله یته است،افرف دیگران ف یود برای
یرا مرگ ماند؛  .نمد نخواهد سراب  به دوباره ق
ّلو  َتِجدو  َیَوَ  » .0 َقَضرا   َیَیرٍ  ِمَن  َعِمَلَت  ما َنَفٍ   کو هوٍء  ِمهَن  َعِمَلهَت  ما َف  مو  َأّنَ  َلهَو  َتهَوّدو  سو

کو و  َف  َبِعیدا   َأَمدا   َبَیَنهو  َف  َبَیَنها رو َقهّذِ ف   اهللو  َف  َنَفَسههو  هللو ا یو ْو  هرکسهی کهه  وقی ِباَلِعبهاِد؛ َ 
 اعمهال ف اف بهین کهه کنهدمی ن قف کهرده بهدی ننچهه بهرای ف یابهدمی کهرده نیای ننچه
ر ب  مسافتی پشت   یدافنهد ف ترسهاندمی یهودش اپ را شهمار یدافنهد ف باشهد دو

لهت «رامقضه» ف «تجهد» کلمهات نیه این در .2«است مهربان بندگان به  بهر دارد دال
 اعمههال ف پشههت کارهههای ف یابههدمی حا،ههر را یههودش اعمههال عههین انسههان ایناههه
 وی اپ اعمال این کاش کندمی ن قف که شودمی اف شرمسا ی باع  چنان شوم 
ر بسهههیار  کمهههین در کهههه بالیهههی اپ ف تقهههذیر را یهههوی  بنهههدگان بهههود. البتهههه یهههدا دو
گاه هاست،نن یرا کند؛می ن یدافنهد  ،همنا   .است مهربان ندگان ب به یدافند ق
ف   اهللو  َف » بیان با ْو  فراه  یود برای هر مصیبتی که کندمی ابالغ مرد  به «ِباَلِعباِد  َ 

 کههه کنیههدمی د ف نیههرت در ایههد،کرده کشههت دنیهها در کههه هههر مقصههولی ف ایههدنورده
 کسهی بهه هرگهز کهه مهربهان یهدای اپسهوی را عهذاب . په ،3«اآیر  میرعة الدنیا»

                                                                                 
 .48 :. نبأ1
 .95 :عمران. نل2
که بیرگان ف علمها، اپ جمهع نیهات قهرنن ف  فایهات این جمله، عین  فایت نیست؛ . 3 عبارتی است 

 است. یوبی اند ف عبارتاصطیاد نموده
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 الههی سهنت ف یهدا قهانون که بدانید یود سوی ا را نن بلاه ندانید، کندنمی ست 
یخهتن همچهون اید؛شده گرفتار عذاب ف درد به ف شاستهدره  را  چشه  در ببهار  

 را در سی دارد: ف مرگ درد که س  یوردن یود یا
 کژدمهت ف مهار چهو 1ههایعمل این
 

 2دمهههههت گیهههههرد ف گهههههردد کهههههژد  ف مههههار 
 .ش کدعتض ه م ی (ع  )یعمسل مس نت دوشنبه و جمعه ب ه یم س  زم س    روییسالی سس بت .96 

فق  ط خ  دی یز یقسدی  ث قد   ی  ول ب  ه و رویی  سال  ۀ    ر 115 ۀآی  ب  س لکج  ه ب  ه  دیگت یز    ی
گسك ی   )مثفً  و س یز یعم سل بن دگسنم گ ریر  ن یچمی نمی  فتمسیدخدیوند می یعمسل مس آ

ی  نم یعمسلش ری می قتی یز یسد خکد بندكفتمسید  می ؛ یسقتی لک یی ر  ل می  مطغ  شکد
آی  س غی  ت یز (. ب  س لکج  ه ب  ه یی  ی مطسل     درن سی     زدك ن   کدخجسل   درقیسم     ل  سب  ت  م  ی

 ؟دیرد پیسمبت  یمسمس  و ...( یز یعمسل مس خبت مثفً ) یخدیوند متعسل وس دیگر
کهل اپ اعمهال ف فرشهتگان مو  امامان معصهو  ، بله، بیر اپ یدا، سیامبر

گاهی دارند بودن یدا هستند ف ها م هر ستارالعیوبنن ،فلی افال   ،یوب ف بد ما ن
،ثانیکنند ف نبروی ما را حف  می کهه یدافنهد صهالح بدانهد بعضهی اپ  ا  در مهواردی 
کار به ف ها نیز میگناهان اپ یاد نن یاد شده است. اما « انساء»د. در  فایات اپ این 
 بهر سیهامبرمها ف در  فایهات متعهدد نمهده، اعمهال  ایهدگفتهشما نیهز که در کل، چنان

کتهاب دقیها  شود.عر،ه می ف امامان   این مو،هول بیهانگر حسهاب ف 
ر هفتهه چنهدبار بهه مقضهر سیهامبر ف امامهان ههکه حتی اعمال ما را طو یبه ؛است

کافی»باره در کنند. دراینمعصو  عر،ه می در  ؛ش   فایت نمده اسهت «اصول 
هوِل اهلِل ص »یهوانی : می  فایت اول اپ اما  صهاد   َعَمهالو َعَلهی َرسو

َ
َعهَراو اَْل تو

هوا  هَو َقهَولو اهلِل َتَعهاَلی: اَعَملو فَها َف هو َهها َفاَحهَذ و ارو ّجَ َها َف فو ّلَ َصَباٍح َأَبَرارو کو َأَعَمالو اَلِعَباِد 
                                                                                 

 «.هاعمل»ست نه ا« هاسخن»، اصل شعر. در 1
 .866بخ  :، دفتر سو مثنوی، مولوی. 2
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هو  ولو َ  َف َرسو کهردار بنهدگان نیاوکهار ف فاسها بهر رسهول ؛ هر باَفَسَیَر  اهللو َعَمَلاو مداد، 
کههردار ناشایسههته( برحههذر باشههید ف همههین عر،ههه می یههدا  شههود، پهه   اپ 

کنید :است معنی سخن یدا منهان اعمهال ؤاف ف م ۀیدافنهد ف فرسهتاد ؛بگو عمل 
نیهز چنهد  فایهت ذکهر شهده  عرا اعمال بر امامان  ۀد بار .1«بینندشما را می
گههر من ههور 2اسهت.  میههان ظههاهری ف ابتههدایی تنهاقضشهما اپ طههرح سههؤال، بررسههی  ا

گههاه شههدن یهها نشههدن بیریههدا اپ اعمههال بنههدگان  ۀد بههار فایههات ف نیههات  عضههی اپب ن
کتهههاب بخشهههی بهههه را ابتهههدا توجهههه شهههما  ،اسهههت اهلل تنیههه ۀنوشهههت سرسههه   12اپ 

 : کن لوح مقفوظ ف لوح مقو ف اثبات جلب می ۀباردستغیب( د 
علمهای اعهال  هریهز تققیقهاتی  ،ظ ف لوح مقو ف اثبهاتدر بیان لوح مقفو»
کهافی مهی ؛اندفرموده فرمایهد: نیهات ف اپ نن جملهه عالمهه مجلسهی در شهرح اصهول 

لت می کند بر ایناه یدافند تعالی یلا فرموده اسهت دف لهوح را ف ثبهت ایبار دال
که ،اول :شود اپ حوادثها ننچه فاقع میفرموده است در نن ه لهوح مقفهوظ اسهت 

لوح مقو  ،عل  سروردگار ف دف  فجه تغییری در نن نیست ف مطابا است باهی به
فرمایههد نن را پهه  مقههو مههی ،فرمایههد در نن چیههیی راثبههت مههی کهههف اثبههات اسههت 

که بر صاحبانحامت ۀفاسطبه ثبهت  عقهل سوشهیده نیسهت؛ مهثال  های بسیا ی 
یههد پنجههاه سههال اسههتمههی کههه عمههر ق ضههی حامههت ایههن یعنههی مقت ،فرمایههد در نن 

گهر به که عمرش پنجاه سهال باشهد، ا کهه موجهب طهول هاست  جها نیهاورد چیهیی را 
گر صله کوتاهی عمر است، پ  ا فرماید پنجهاه سهال را رح  نمود، مقو میعمر یا 

گر قطعف ثبت می فرمایهد ثبهت مهی ،رحه  نمهودفرماید به جای  شصت سال را ف ا
شههود ننچههه فاقههع یواهههد بههت مههیپهه  در نن ث ؛ف امهها لههوح مقفههوظ .چهههل سههال را

                                                                                 
کلینی1  .214ص :1ج، کافی، . 
ِبیجاهمان. 2 َعَماِل َعَلی الّنَ

َ
ِة  : َبابو َعَرِا اَْل ِ ّمَ

َ
 .َف اَْل
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یهد بها حسهن ایتیهارش صهله مثال  گردید؛  گهر ق کهه مقتضهی طهول ا رحه  یواههد نمهود 
گهر بهه  عمر است، اپ همان اول در لوح مقفوظ شصهت سهال عمهر اف ثبهت اسهت ف ا

ف  .رح  یواهد نمود، اپ همان اول چهل سال ثبهت شهده اسهتسوء ایتیارش قطع
بلاه هرچه فاقع یواهد شد قهبال در  ،ری نیستبالجمله در لوح مقفوظ هی  تغیی

 شود.نامیده می« بداء»نن ثبت است ف اما در لوح مقو ف اثبات تغییراتی است که 
گر سؤ ال شود پ  اپ ایناه جمیع حوادث مطهابا ننچهه فاقهع یواههد شهد در  ا

پهه  فایههده لههوح مقههو ف اثبههات چیسههت؟ در جههواب  ،لههوح مقفههوظ ثبههت اسههت
کثیههرههههگههویی  بههر نن حامههت کههه بعضههی اپ ننای  ههها را عالمههه ای مترتههب اسههت 
کههه مال اههه ؛مجلسههی نقههل فرمههوده کههه نویسههندگان نن لههوح اپ نن جملههه اسههت  ای 
کسههانی یابنههد بههر نن لههوح اپ لطهه  ف مرحمههت حضههرت کههه اطههالل مههیهسههتند ف 

 پ  اپ ایناه انبیا ف حجج الهیه ،نفریدگار به عباد مطلع شوند ف اپ نن جمله
کهه اعمهال وح اطالل یافتند ف به بنهدگان یبهر دادنهد ف ننبر نن ل گهاه نمودنهد  هها را ن
یهه ه اعمههال شههر شههما اههچنان ،شههما ایههن قسهه  تههأثیر دارد در صههالح امههور شههما ۀییر

گردیههد، یقینهها   کههه ایههن ایبههار موجههب مههی موجههب فسههاد امههور شههما یواهههد  شههود 
رند ف بهرهامؤمن کارهای نیز  وی نو گردند ف اپ اعن به  مال پشهت یهوددا ی مند 
کهه موجهب تغییهر مقهدرات ثبهتکنند شهده در لهوح مقهو ف . اپ جمله اعمهال ییهر 

کید بسیار  ،اثبات است ههر دف  ۀد بارصدقه ف دعا است ف لذا در نیات ف ایبار تأ
کهافی، در بهاب اکتفا می که رسیده کتهاب شهری   ان »شود به ذکر یز حهدی  اپ 

ههو لصهاد عهن ا» :«الدعاء یرد الهبالء ف القضهاء ضو ّدو اَلَقَضهاَء َیَنقو َعاَء َیهرو : ِإّنَ الهّدو
َبِرَ  ِإَبَراما؛  َلزو َف َقَد أو َنَقضو الّسِ که دعا رد میبهَکَما یو قضا را ف شاسته  کنددرستی 

یسههمان پههاره مههیاههچنان ،نن را کنههدف پههاره می شههود ف حههال نناههه مقاهه  شههده ه  
کههه فقههول نن ییعنههی قضهها ؛1«شههدنیمقاهه  ،اسههت دعهها  ۀفاسههطحتمههی شههده بهههی 

                                                                                 
 .463ص :2، ج. همان1
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که بهبرطرف می توبه ف دعا ف تضهرل بهه درگهاه الههی،  ۀفاسطشود؛ مانند قو  یون  
که به نن گردیدبالیی    1.«ها نزدیز شده بود، رفع 
کههه یاههی بنههابراین، لههوح مقفههوظ یهها  ،دف لههوح ف بههه تعبیههری دف علهه  فجههود دارد 

که مربوا بهه عله  لوح مقو ف اث ،ف دیگری استهمان عل  مختر به یدا  بات 
گفههت نن دسههته مههی ،لههبا. بهها توجههه بههه ایههن مطاسههتالهههی  یانبیهها ف افلیهها تههوان 

کههه مههی گههاهد فقهه  یدافنههد اپ اعمههال مهها نههفرمای فایههاتی  ، بههه لههوح مقفههوظ اسههت ن
کهکه کسی جز یدا اپ نن یبر ندارد ف  دارنداشاره  گاهی  فایاتی  انبیا ف افلیها اپ  اپ ن

 دارند. ، به لوح مقو ف اثبات اشاره دگوینسخن میاعمال ما 
وی یت  ی در پی   گسك خدیون  د ینس  س   ش  کدو  ه قیسم    برپ  س م  یننگ  سمی .97 ن  س ب  ه چ  ه 

 شکند؟قسضت می
کلمهه ۀبهها دفمههین نفخهه کههه  گهههان همهه ۀصههور  ههها پنههده مههرده ۀاحیههاء الهههی اسههت، نا

 فانههه سههوی صههقرای مقشههر د ف سههر اپ قبههر برداشههته ف بههرای حسابرسههی بهههونشههمههی
َجهداِث ِإلههی»: شهوندیم

َ
هَ  ِمههَن اَْل هوِر َفههِإذا هو ِفهَخ ِفههي الّصو وا یهها  َف نو وَن ا قهالو ِههَ  َیَنِسههلو ّبِ  َ

کاَنهَت ِإاّلَ  وَن ا ِإَن  َرَسهلو َحمنو َف َصهَدَ  اَلمو َیَلنا َمَن َبَعَثنا ِمَن َمَرَقِدنا هذا مها َفَعهَد الهّرَ َو
َ  َجمیع  َلَدَینا وَن؛  َصَیَقة  فاِحَد   َفِإذا هو َقَضرو گههان در صور دمیده می فمو شود، نا

گویند: ای فای بر مهاهمه اپ قبرها درنمده ف به چهه  ،سوی سروردگار یود بشتابند ف 
 یدافنهههد رحمهههن ف ۀکسهههی مههها را اپ یوابگاهمهههان برانگیخهههت؟ ایهههن اسهههت فعهههد

گههاه همههه نههزد مهها  کههه نا گفتنههد. ف ایههن جههز یرفشههی فاحههد نیسههت  سیههامبران راسههت 
هوَن ِمههَن »: نمههده اسهتدیگهر  ۀ. در نیه2«هسهتنداحضارشهده  جو َ  َیَخرو هو هعا  َأَبصهارو ّشَ یو

َنَتِشر؛  َ  َجراد  مو هو َکَأّنَ َجداِث 
َ
شهدت فحشهت بهه  که چشمهایشهان اپننان درحالیاَْل

                                                                                 
  .86: سرس  سرس  12 کتاب. دستغیب شیراقی، 1
 .09-08 :. ی 2
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گههههیج ف مبهههههوت هسههههتند، ماننههههد ملههههخ یههههر افتههههاده ف  کنههههده ف درق ههههه   هههههای سرا
 1.«نیندشده اپ قبرها بیرون میمختل 
گناهاهارگونه مقشور شدن ف این فحشتاین البته  انها ف عذابها، مربوا به 
کههافر انف معانههد پ هههی  دلهههره ف فحشههتی ندارنههد ف بهها  مؤمنههان .اسههت انف  در نن  و
َسههِفَر   ا » :ینههدان در قیامههت حا،ههر یواهنههد شههدف نههورانی  ۀچهههر ههوه  َیَوَمِئههٍذ مو جو فو

؛  َسَتَبِشَر   ر  هایی در نن  وپچهره،اِحَاة  مو گشاده ف نورانی است، یندان ف مسرو
َؤِمنهاِت َیَسهعی»فرماید: در جای دیگر می. 2«است َؤِمنیَن َف اَلمو َ   َیَوَ  َتَر  اَلمو هو هورو نو

َنهارو یاِلدیَن فیها 
َ
ات  َتَجري ِمَن َتَقِتَها اَْل کو و اَلَیَوَ  َجّنَ َشرا َبَیَن َأَیدیِهَ  َف ِبَأَیماِنِهَ  بو

ههَو الَ  ؛ ذِلههَز هو کههه مههردان ف پنههان مههَفههَوپو اَلَع ههی و کههه نورشههان من را مههیؤ وقی  بینههی 
گفتهههه بهههه نن]کنهههد، سهههرعت حرکهههت مهههی ف ف در سهههمت راستشهههان بههههسهههی  هههها 
پ به باغ :[شودمی یهر دریتهان نن بشارت باد بر شما امرو که نهرها ق هایی اپ بهشت 

. 3«یرگ اسهتجا ی است، جافدانه در نن یواهید ماند ف این همان رستگا ی به
یادی  کهه  نیز نمدهدر  فایات ق پ یواهنهد شهیعیان اپ نجهات»اسهت  یافتگهان نن  و

 9.«بود ف برای ننان هی  یوفی ف اندفهی نیست
کتاب تلخیصی بود ننچه بیان شد  ص  ،«گهذردبعد اپ مهرگ بهر مها چهه مهی»اپ 

 پاده(. عباو ارموی  عباو ۀنوشت، 801
و کدوی  ؛ون دد میمیتند رشوه میوسسنیآیس روح  .98 گ ت  در آ  دنی س ب س  بمی تد یعن ی م ثًف ی

وکدوسنه ی   یس بزر  می  شکد؟نمس  ظسنت 
                                                                                 

 .1 :. قمر1
 .93 ه 91 :. عب 2
 .82 :. حدید3
کهههوفی، 9 کهههوفی.  ؛ قمهههی 291ص :1، جقهههار اْلنهههوارب؛ مجلسهههی، 451ف  825رصههه :تفسهههیر فهههرات 

کنز الدقا ا ف بقر الغرا بمشهدی،   .31ص :82، جتفسیر 
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 شود:ارا ه می بخ پاسخ در چند 
 ،بهه معهراج رفهت  فقتهی رسهول یهدا»گویهد: مهی «امهالی». مرحو  صهدو  در 8

یر دریتی نشسته بود یش به سیرمردگذر انی افتاد ف دید که در اطهراف اف کودکه ،که ق
ایهن سیرمهرد کیسهت؟ جبر یهل جهواب  :رسول یدا اپ جبر یهل سرسهید اند.شدهجمع 
ایههن  :پههدر شماسههت. حضههرت سرسههید ،ابههراهی  یلیههل ،: ایههن شههیخ کهنسههالداد

هها اطفهال جمعند چه کسانی هستند؟ جبر یل گفت: ایناف کودکان که در اطراف 
کههه حضههرت ابههراهی  مشههغول تغذیهه فایتههی دیگههر نمههده: ف در   1«هاسههتنن ۀمؤمناننههد 

َؤِمِنیَن  ِشیَعِتَنا ِمَن  ِإّنَ َأَطَفاَل » یِهَ  َفاِطَمهةو ل اَلمو ّبِ هَر کهه مؤمنهان  ؛تو کودکهان شهیعیان مها 
   2«.گیرندقرار می تقت تربیت حضرت فاطمه  ،هستند

کهودکی اپ دنیها مهیهها نن ،گونه  فایاتبراساو این  بهه مقتضهای ه  فنهدکهه در 
یههان تاههاملی بههر انسههان در عههال  بههرپخ نیههز اپ ن ههر معنههوی  فح اههه اینپخ  یعنههی جر
کامهل قهرار  ه کند(تاامل سیدا می ف طبیعهی اسهت  گیرنهدمیتقهت تربیهت انسهان 
یابنهد. اپ ن هر  فحهی ف معنهوی سهرورش مهی بهاال، دف  فایهتطبها  ،که در عال  بهرپخ

پ ن ههر ا شههوند،انههد مقشهور کهه مههرده یهمهان سههن بههاگرچههه مماهن اسههت  ،بنهابراین
کامل  کامل یقین، با به شوند فمیمعرفتی ف شنایت حقایا بالک ف  تربیت انسان 

کامهههل نصهههیب نن در  فایهههت اول، مهههراد اپ ایناهههه حضهههرت . گهههرددمی ههههامعرفهههت 
کودکان را تغذیهه می  ،چهون بعهد اپ مهرگ ؛جسهمانی نیسهت ۀتغذیه کردنهد،ابراهی  

کهه موجهب رشهد جسهمی انسهان شهود ۀتغذی مهراد اپ  عنهی اسهت فم، بیجسهمانی 
 . استمعنوی ف معرفتی  ۀتغذیه همان تغذیاین 
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کودکههان در قیامههت چگونههه  ۀناتهه .2 کههه بهها  در یواهههد شههد؟  رفتههاردیگههر نن اسههت 
ههولو اهلِل »: چنههین نمههده اسههت  فایتههی اپ سیههامبر  ههِئَل َرسو َف  اَلِوَلههَداِن  َعههِن  ص سو

َطَفاِل 
َ
وا َعهاِمِلیَن؛ِبَم  َأَعَل و  اهللو  َفَقاَل  اَْل َکهانو کودکهان بچهه ۀاپ سیهامبر یهدا د بهار ا  هها ف 

کههه بهها ننیههدا فقهه  یههود مههی ، حضههرت فرمههود:ندسرسههید ههها چگونههه رفتههار دانههد 
یههد: . قراره مههی1«کنههدمههی کههه قبههل اپ بلههوغ  یاطفههال ۀد بههار اپ امهها  صههاد  »گو
کرد . حضرت همان حدی  بهاال را اپ سیهامبر  ،میرندمی کهسؤال  : دفرمهو رد فبیهان 

کنید ف چییی نگویید دراین سرس اپ که مراد رسول یدا نن است  باره یوددا ی 
یههد بهتههر اسههت علهه   ،بهها توجههه بههه ایههن  فایههات .2«ف علهه  نن را بههه یدافنههد فاگذا 

گهذار شهوداین بهه ایهن  ی فشهن پاسهخ توانهدکه  نمهیههی  .گونه امور به یدافنهد فا
  :شودمی بسندهحدی   چند ۀارا  تنها به ف، اپاین ،دهدسؤال ب

دار تربیهت ف عهده (ساره حضرت ابراهی  ف همسرش  ، فایاتاپ بعضی طبا  -
گههاف ن هسههتند ف ننارسههیدگی بههه افالد مؤمنهه کههه ماننههد  ههها را اپ دریتههی در بهشههت 

 ،لبهاو سوشهانده بهه ننهاندهند. فقتهی قیامهت فرارسهد شیر ف بذا می ،پستان دارد
کودکهان  .سپارندهدیه به پدرانشان می همچونا را هد ف نننکنمی شانمعطر ایهن 

 3کنند.در بهشت پندگی می یودهمراه پدران 
که نن اطفال تقت تربیت حضرت فاطمه  - قرار  در شما ی اپ  فایات نمده 
شهاید مهراد ایهن »گویهد: ف مرحو  مجلسی در مقها  جمهع ایهن ایبهار می 9گیرندمی
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که بعضهی اپ بچهه ب معنویهت پهدر ف مادرشهان بهه فاطمهه پههرا ف ها بهه تناسهباشد 
شوند یا اول به حضهرت فاطمهه سهپرده بعضی به ساره، همسر ابراهی ، سپرده می

 1سپارد.ها را به ساره میشود ف بعد حضرت، ننمی
کفههار اسههت ف در در چنههدین  فایههت،  کههه در بعضههی اپ نن - ههها سههخن اپ اطفههال 

که در قیامت برا گفته شده  کودکهان نابهالک ف کسهانیبعضی مطلا(  که در دنیها ی 
کسههانیگرفتههار نارسههایی که در عصههر فتههرت های فاههری ف ذهنههی هسههتند یهها بههرای 

کههه حجههت ف سیههامبری نبههوده اسههت، ماننههد فاصههله پمههانی میههان رسههالت  پمانی
یسهته شهود ف اند، در قیامهت نتشهی افرفیتهه میحضرت عیسی ف سیهامبر اسهال ( ق

کسههانیههها دسههتور داده مههیبهه نن کههه دایههل نتهه  برفنهد.  که اپ دسههتور سیههروی شهود 
گلسههتان میکننههد ف دایههل نتهه  شههوند، نتهه  بههر نن کههه تمههرد ههها  گههردد ف بههه ننههان 

گفتههه میمی کردهکننههد،  کههه چههون اپ حاهه  حهها سههرسیچی  ایههد، معصههیت شههود 
کیفر ببینید.کرده کودکان نه براسهاوگونه  فایات برمیاپ این 2اید ف باید  که با   نید 

شهود؛ یعنهی در همهان دنیا ف عال  تالی  رفتهار می ۀعال  ذر، بلاه براساو برنام
کههه عههال  تالیهه  نیسههت، بههرای نن ههها تالیهه  ف امتقههانی معلههو  عههال  نیههرت 

گر اپ عهدمی  فنهد  تفصهیل عمل برنمدند به بهشت، فگرنه بهه جههن  می ۀشود ف ا
کنید(. اپ ننچه با استناد به  فایات مطهرح  این مبق  را در منابع پایانی جستجو 

که جیییات این مسئله برای کسهی  فشهن نیسهت ف یوبی معلو  میشد، به شود 
ی .  3چییی جز ننچه در  فایات نمده است، در دست ندا 
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وکثت وجس  ؟ و ققیق  آ  چیس ؟  .99  قکض 
گفتههه شههده اسههت، اپ جملههه:  کههوثر، معههانی فرافانههی  ( نهههری اسههت در 8در تفسههیر 

گههرد  وا سیههامبر ( حهه2بهشهت؛  پ قیامههت افههراد فرافانهی اطههراف نن  کهه در  و
کهه یدافنهد بهه مهن فعهده فرمهود ف دارای »نیند. سیامبر فرمود: می کهوثر نههری اسهت 

پ قیامهت بهر نن فارد می کهه امهت مهن در  و کثیر است. حو،هی اسهت  شهوند. ییر 
؛ 1«تکند( به عدد ستارگان نسهمان اسههای نن  که تشنگان را سیراب میظرف
کثیر است؛ 9 کوثر همان ییر  کتهاب  قهرنن( اسهت؛ 4(  کهوثر همهان نبهوت ف   )0 )

کهوثر بسهیا ی نسهل ف فرپنهدان اسهت، 6کوثر یعنی اصهقاب ف شهیعیان سرشهمار؛   )
یچنان پ بی اپ فرپندان فاطمه  سیامبر  ۀکه ذ  شمار است ف نسل اف تا  و

کوثر همهان شهفاعت اسهت، چنهان1قیامت ادامه دارد؛   کهه اپ امها  صهاد  ( 
  2 فایت شده است.

کهوثر، همه ۀ: د بهارنویسهدطبرسی، بعد اپ نقل این اقهوال می مصهادیا  ۀمعنهی 
کثیهر را هه  در دنیها بهه سیهامبر  یهرا یدافنهد سهبقان، ییهر  یادشده مقتمل است؛ ق

اقهوال یادشهده  ۀتهوان همهنن را در نیرت به اف داد. پ ، می ۀعطا فرمود ف ه  فعد
ین»این جمله دانست:  را تفصیل  3«.الَخیر الَاثیر ِفی الدا 

ونید.لط ًس ویژگی .111  نسی ق ریلعیی ب  تی ری بیس  
تن اسهت ف عهین، جمهع ، بهه معنهی قن سهفید بهدن ف سهیمین«َحَوَراء»حور، جمع 

کههه حدقهه«َعیَنههاء» یژگههی  ۀ، بههه معنههی پنههی اسههت  چشههم  بههیرگ باشههد  کههه ایههن و
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یبایی است( لغت نیز حور را بهه معنهی ظاهرشهدن ی اپ اهل. شما 1سبب میید ق
یبههایی کمههی اپ سههفیدی چشهه  اپ میههان سههیاهی نن دانسههته کههه ایههن نهایههت ق اند 

کهه حهورالعین، لغهت چنهین برمیاپ مجمول ن ر مفسران ف اهل 2چش  است. نیهد 
یبایی اپ چشمان نن که این ق یبایی  یبهایی پنانی هستند درنهایت ق کهه م ههر ق هها 

کههه بههه نناسههت، سیداسههت.  کههری  در فصهه  پنههان بهشههتی عبههاراتی دارد  ههها قههرنن 
 شود:اشاره می

وَن » .8 هههَ  ِفیهههها یاِلهههدو هههَر   َف هو َطّهَ هههَ  ِفیهههها َأَقفاج  مو کیزه َف َلهو ؛ ف در ننجههها همسهههرانی پههها
هَر   َف ِرَ،هوان  ِمهَن اهلِل؛ ف »، 3«یواهند داشت ف در ننجا جافدانه بماننهد َطّهَ َف َأَقفاج  مو

...؛ در »، 9«انی پاکیزه ف ] نیز[ یشنود  یدا را دارندهمسر هَر   َطّهَ هَ  ِفیهها َأَقفاج  مو َلهو
 ؛5«ننجا همسرانی پاکیزه دارند

هوِن » .2 هِؤ اَلَمَانو َؤلو َکَأَمثهاِل الّلو ور  ِعین   درشهت، مثهل لؤلهؤ نههاِن ؛ ف حهوران چشه َف حو
 ؛6«میاِن صدف

َرِف َلَ  یَط » .9 َ  َف ال َجان  ِفیِهّنَ قاِصراتو الّطَ ّنَ ِإَن   َقَبَلهو وتو َف ِمَثهو ّنَ اَلیاقو هو َکَأّنَ  ...
کهه دسهت ههی  انه  ف جنهی ها، دلبرانی[ فرفهشته؛ در نن ] باغاَلَمَرجانو  نگاهند 

که ننسی  اپ ایشان به نن گویی   ؛7«ها یاقوت ف مرجانندها نرسیده است... 
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ههور  َم ِفههیِهّنَ َییههرات  ِحسههان  » .4 ههورات  ِفههی اَلِخیههاِ  ... حو ّنَ ِإَنهه   َقصو ... َلههَ  یَطِمههَثهو
َ  َف ال َجان   ن در ینشهانهد. حهورانی سهردهی؛ در ننجها ]پنهانی[ ناویهو  ف ناو وَقَبَلهو

 ؛1«ده استیها نرسشان به ننی  اپ ای  ان  ف جنی سیها. دست همهیی
ّنَ َبه» .0 هو َکهَأّنَ  . َرِف ِعهین  َ  قاِصراتو الّطَ هون  َف ِعَنَدهو ؛ ف نزدشهان ]دلبرانهی[ یض  َمَانو

یر سر[ یدنگاه ف فراخفرفهشته گویی تخ  شترمرغ ]ق ده باشند. ]اپ شدت سپید [ 
 ؛2«هستند

؛ مهها ننههان را پدیههد نورده» .6 بهها  َأَترابهها  رو ّنَ َأَباههارا  عو ّنَ ِإَنشههاء  َفَجَعَلنههاهو هها َأَنَشههَأناهو ایهه ، ِإّنَ
گ  ؛3«دفسِت همسالای ، شو ردانیدهپدیدنوردنی] ف ایشان را دفشیزه 

یانی بسیار جوان ف ه » .1 ؛ ف حو  َکواِعَب َأَترابا   .9«سنَف 
ههَر   »طهههارت در عبههارت  َطّهَ مطلهها ف شههامل همههه نههول پههاکی اسههت؛ « َأَقفاج  مو

 ۀها در ظاهر ف بهاطن، اپ همهه ن هر، بهه تمها  معنهی پهاك ف مطّهرنهد ف جملهیعنی نن
ههِؤ » َؤلو ههوِن َکَأَمثههاِل الّلو یههد نهفتههه، اپ « اَلَمَانو یههرا مرفا  یههد همههین مطلههب اسههت؛ ق نیههز مُ

 دهد.شدن ف تغییررنگ مصون است ف صفا ف طرافت یود را اپ دست نمیکهنه
َرِف »در « قاصر» ۀکلم به هر دف معنی الپ  ف متعدی نمده است « قاِصراتو الّطَ

کهه کار رفتهه اسهنیهد در ایهن عبهارت، در معنهی الپ  بههف به ن ر می ت؛ یعنهی پنهانی 
کوتههاه ف منقصههر بههه شوهرانشههان اسههت ف احتمههال دارد اصههال  قههدرت  نگاهشههان 
کههه نگههاه یههود را  گههر متعههدی باشههد، یعنههی پنههانی  نگریسههتن بههه دیگههران را ندارنههد. ا

کهرده کهه الپمههمنقصر به شوهران یهود  کهه بهه بیرشهوهران یهود انهد  اش نن اسهت 
                                                                                 

 .14 -15. الرحمن: 1
 .41. صافات: 2
 .91 -90. فاقعه: 3
 .99. نبأ: 9



 پرسمان معاد    121

قصهر »د عالمهه طباطبهایی، در المیهزان، عالقه ف مقّبت نداشته باشند. به اعتقها
یان بهشتی با نهاپ ف عشهوه بهه کنایه است اپ نگاه« عین کرشمه ف حو  کردن با ناپ ف 

صهههورت قهههولی البیهههان بهکننهههد. ایهههن مطلهههب در مجمعشهههوهران یهههود نگهههاه می
 شده است.نقل
وتو َف اَلَمَرجهههانو » ّنَ اَلیهههاقو هو کهههه چههههر«َکههَأّنَ یههها مهههراد نن اسههت  گو ا صهههفا ف ههههنن ۀ؛ 

هون  »طرافت یاقوت ف مرجان را دارد ف شاید مهراد اپ  هون  َبهیض  َمَانو هؤ  َمَانو َؤلو نیهز « ... لو
یبهههایی ف پهههاکی نن َییهههرات  »هاسهههت. شهههاید مهههراد اپ ییهههرات در عبهههارت صهههفا ف ق

 یویان یوبرف.، ایال  یوب باشد؛ یعنی نیز«ِحسان  
َ  َف ال َج » ّنَ ِإَن   َقَبَلهو ؛ یعنی سی  اپ شوهران هی  ان  ف جّنی «ان  َلَ  یَطِمَثهو
سهال ف ظهاهرا  مهراد ، یعنی ه «ترب»، جمع «َأَتراب  »ها نزدیای نارده است. با نن

که مراد اپ نن همتایی باشهد؛  که با شوهرانشان همسالند ف احتمال دارد  نن است 
یبههایی ف... همتههای شههوهران یههود هسههتند  یعنههی اپ حیهه  سههن ف سههال، قیافههه، ق

 ها(. نامهدر لغت« ترب»ک:  ر.
، ...َکواِعههَب » بهها  رو ...، عو کههه همیشههه گفتههه«: َأَباههارا  انههد مههراد اپ اباههار نن اسههت 
کره نقهل شهده اسهت.   فایتی بدین مضمون اپ اما  صاد  « صافی»اند. در با
که الفت ف مقبت یهود را بهه «عروبة»ف جمع « عنا»، بر وقن «عرب» ، پنی است 

ننچهه در  ۀدارد. پ ، عرب یعنی مهربانان بها شهوهران. یالصهشوهرش اظهار می
گفته شد، بدین قرار است:  فص  اقفاج بهشتی 

( یهاقوت ف مرجهان ف 4چشهمان؛ ( بیرگ9تنان؛ ( سهیمین2نهادان؛ ( پاکان ف پاك8
یههههد صههههفتان؛  یههههان؛ 0مرفا  یبا و یههههان ف ق ( 1( همتایههههان بهههها شههههوهران؛ 6( نیاویو

کرشمه؛  نگرندگان به شوهران یود یا ( 3( همیشه دفشیزگان؛ 1نگرندگان با ناپ ف 
که احدی به نن85مهربانان با شوهران یود؛   1ها دست نزده است.( پنانی 

                                                                                 
 .832-830: ص2، جقاموو قرنن. رك: قرشی، 1
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 .8930، ق : صدرا، 4، ج مجموعه نثار____________،  .889
 .8910، ق : صدرا، معاد____________،  .884
یهد یها حیهات ایهرویبینی اسهالمیای بهر جههانمقدمه____________،  .880 ، پنهدگی جاو

 . 8911درا، ق : ص
، ترجمهه عالمهه مجلسهی، تههران: وپارت فرهنهگ ف توحید مفضلمفضل بن عمر،  .886

 .8913ارشاد اسالمی، 
لفیهههه الشهههیخ اْلیتصهههاصمفیهههد، مقمهههد بهههن مقمهههد،  .881 ، قههه : المهههوتمر العهههالمی ال

  .8489المفید، 
کنگر  شیخ مفید، اْلمالي_________________،  .881   .8489، ق : 
  .8489، ق : کنگر  شیخ مفید، مناسز المزار -لمزارکتاب ا__________________،  .883
 . 8966، تهران: دار الاتب االسالمیه، تفسیر نمونهماار  شیراقی، ناصر،  .825
 .8916، تهران: دار الاتب االسالمیه جلد، چاپ نه ، 85، سیا  قرنن________________،  .828
 .8919، مند، ق : نسل جوان، تهیه ف تن ی  بانو فراپفاالترین بندگان________________،  .822
 تا.، تصقیج نیالسون، بیمثنوی معنویالدین مقمد، مولوی، جالل .829
، ق : مؤسسه مستدرك الوسا ل ف مستنب  المسا لنور ، حسین بن مقمدتقی،  .824
  .8451البیت ل، نل
را  بن أب  .820 ا فراو، مسعود بن عیسی، و رّ   . 8485، ق : ماتبه فقیه، مجموعة و
  .8450، ق : الهادی، کتاب سلی  بن قی  الهاللیقی ، هاللی، سلی  بن  .826


