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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 
 2حب آخرت موضوع: 

 3221المبارکرمضان2؛ 3131شهریور31تاریخ: 

 علمیه مالعبداللهاصفهان، حوزه مکان:
 

انسان راسخ شد و انسان به آن عادت کرد یکی از موضوع سخن پیرامون حب آخرت است و بیان کردیم که اگر حب در وجود 
 شود.مکارم اخالقی محسوب می

 مقدمه
آنچه برای تحصیل همه کرامت های اخالقی الزم است شناسایی عوامل و موانع این صفات است و پس از شناخت عوامل، 

 و دوری جستن از موانع آن می باشد. هاآنتالش برای ایجاد 
، آیات فراوانی را مورد دقت قرار دادیم تا قرآن کریمن چنین است و ما برای استفاده بیشتر از محضر در مورد حب آخرت نیز ای

« قیامت»آیه ذکر شده است و لفظ  511در « آخرت»لفظ  قرآن کریمبررسی نماییم. در  قرآنبتوانیم این عوامل را از دیدگاه 
 است. آیه عنوان شده 84آیه، و همچنین لفظ ساعت در  07نیز در 

نقل شده که حقیقتًا بسیاری از آن مورد غفلت ما واقع  السالم(روایت از امیرالمؤمنین)علیه 077در غرر الحکم نیز بیش از 
ای شده است بعالوه روایات فراوان دیگری که در این زمینه وجود دارد. قبل از ورود به بحث و بیان عوامل حّب آخرت جمله

ْب ِاَلیَّ ِلقاَئَک َو َاْحِبْب »فرمایند: السالم(در این دعای شریف میکنیم. امام سجاد)علیهرا از دعای ابوحمزه مطرح می َحبِّ
یعنی خدایا لقای خودت را محبوب من گردان و تو هم لقای مرا دوست داشته باش. یعنی این مسئله باید دو طرفی « ِلقاِئی

کند با کسی که ای به مِحب نداشته باشد خیلی تفاوت میقهباشد اگر فقط یک طرف دیگری را دوست بدارد و محبوب عال
 محبوب مشتاق لقای اوست. 

کند. در مورد خداوند هم همین را باشیم یا آقا مشتاق زیارت ما، خیلی فرق می السالم(ما مشتاق زیارت امام زمان)علیه
گوییم خدایا تو هم لقای ما را تیم و بعد هم میگویم که خدایا ما را محب لقای خود گردان که معمواًل ما این چنین نیسمی

دوست داشته باش که انصافًا خیلی عالی می شود و ما همواره باید حسرت تحقق این جمالت را در مورد خودمان داشته 
 باشیم. 

ًة ِالی »فرمایند: همین مطلب در زیارت امین الله که حقیقتًا زیارت جامعی است آمده است. می
َ
یعنی « َفْرَحِة ِلقاِئَک ُمْشتاق

دیدار تو خوشحال باشم و هم  ۀخدایا نفس مرا به گونه ای بگردان که مشتاق خوشحالی دیدار تو باشد؛ یعنی هم در لحظ
 شماری کنم. حاال مشتاق آن لحظه باشم و برای آن لحظه

 عوامل تحصیل حب آخرت
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 . حرکت به سوی نعمتهای بزرگ الهی3
از شنیدن آن  هایی که دیدنش اعظمآخرت حرکت به سوی نعمت های بزرگ الهی است، نعمت یکی از عوامل ایجاد حب

هایی که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به فکر کسی ر نیست. نعمتها نیز برای ما میساست به طوری که تصور آن

  1خطور کرده است.
شود. اما منظور از جمله دوم پذیرد و قانع میانسان راحت می ها را چشمی ندیده استشود آن نعمتمعمواًل وقتی گفته می

اشاره شده است و ما هم  هاآنبه  قرآنفرماید: هیچ گوشی نشنیده است در حالی که در بعضی از آیات چیست؟ که می
 ایم. ایم و هم برای دیگران نقل کردهشنیده

شنویم، آن تعریف معموال بزرگتر از آن های دنیا را مینعمتایست که عرض شد که وقتی تعریف پاسخ این سؤال همان نکته
های آخرتی دقیقًا به عکس آن است یعنی وقتی گفتند نبود. اما نعمتفهمیم آن چنان که میبینیم و تازه میاست که می

بصیرتش چیز شود و کنیم با ورود به بهشت اصاًل نحوه درک انسان عوض میهای بهشتی را تصور میشنویم و نعمتمی
 «.ها در آن پریشان و دگرگون استها و دیدهدل»؛ 3«َتَتقّلُب فیه الُقلوُب َو ااَلبصاُر » قرآن کریمو به قول  2شود.دیگری می

 روز قیامت چنین حالتی دارد.  رد نعمت های بهشتی نیست بلکه کالّ ه این فقط در موالبت 
اما  ؛ر کوچکی از دنیا داردشود؛ تا در رحم است تصوم مادر وارد دنیا میحالت انسان در آخرت مانند فرزندی است که از رح

 کرد. بیند که فکرش را میگشاید فوق آن چیزی را میوقتی چشم به دنیا می
ْنُفَسُکْم »فرمایند: می السالم(امیرالمؤمنین)علیه

َ
وا أ

ُ
ق ِة  َشوِّ یعنی به نفوس خودتان شوق بپا دارید، دلتان را  4«ِإَلی َنِعیِم اْلَجنَّ

 های بهشتی متمایل کنید. تشویق کنید و جانتان را به سمت نعمت
 استشهاد قرآنی

ْکَبُر َتْفضیالً »فرماید: می 05 ۀاسراء آیۀ خداوند در سور 
َ
ْکَبُر َدَرجاٍت َو أ

َ
ها و البته آخرت از نظر درجات و برتری»؛ «َو َلْلِْخَرُة أ

 «.بزرگتر است
 اش خیلی بزرگتر از آن چیزی است که در دنیا است.و برترییعنی آخرت درجات و تفضیل 

ْکَبُر »فرماید: می 85نحل آیه  ۀدر سور 
َ
ْجُر اْلِْخَرِة أ

َ
 «.و البته پاداش آخرت بزرگتر است»؛ «َو ََل

قیَو اْلِْخَرُة َخْیٌر ِلَمِن ا»فرماید: می 00نساء آیه ۀ و باز در سور   «. سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است»؛ «تَّ
ْخِفَي َلُهْم »سجده است فرمود:  ۀاز سور  50دهد، آیه که پیامی استثنایی می قرآن کریمیکی دیگر از آیات 

ُ
َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما أ

ْعُیٍن َجزاًء ِبما کاُنوا َیْعَمُلوَن 
َ
ِة أ رَّ

ُ
کند و به دنبال آن اند را توصیف میدر قسمت قبل از این آیه مؤمنینی که اهل نماز شب« ِمْن ق

                                                           
ُه َقاَل: . 1 ِبيِّ صّلی اللُه علیه و آله و سّلم َأنَّ اِلِحیَن َما ََل َعْیٌن َرَأْت َو ََل ُأُذٌن َسِمَعْت َو ََل َخَطَر َعَلی»َعِن النَّ َه َيُقوُل: َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّ « َبَشٍر الحديث َقْلِب  ِإنَّ اللَّ

 .29/ص8بیروت(/ج –بحاراألنوار )ط 

ْنَیا َسَماُعُه َأْعَظُم ِمْن ِعَیاِنِه َو ُكلُّ َشيُْكلُّ َشيْ »...الّسالم: قاَل علٌی علیه. 2 البالغه نهج« الحديث َسَماِعهِ  ِمْن  ٍء ِمَن اْْلِخَرِة ِعَیاُنُه َأْعَظُم ٍء ِمَن الدُّ
 .071صالح(/ص)للصبحی

 .77نور، . 3

 .404غررالحکم و دررالکلم/ص. 4
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بخش دیدگان، به پاداش کارهایی که وشنیهای ر داند چه چیزهایی از مایهکس نمیپس هیچ»فرماید: این چنین می

 «.پنهان داشته شده است هاآناند برای کردهمی
داند حتی اولیاء خدا یعنی هیچ کسی نمی ؛در این جا به صورت نکره آمده که در سیاق نفی مفید استغراق است« َنْفس» ۀکلم

رَّ »دانند که این چه پاداشی است که خداوند متعال از آن به هم نمی
ُ
ْعُینق

َ
 کند.تعبیر می« ِة أ

 تصدیق بدون تصور! 
شود که تصدیق همیشه بعد از تصور است استثنائاتی هم دارد. و آن جائی است که انسان به آنچه در علم منطق گفته می

ها و وعدهطرف مقابل اعتماد دارد. در اینجا چون ما به قرآن کریم اعتماد داریم، به خدای متعال اعتماد داریم بدون تصور، 
 کنیم. هایش را تصدیق میبشارت

 کند؛ مانند ذات پروردگار یا  حقیقت روح و.... . در دنیا نیز بسیاری از چیزها را انسان بدون تصّور تصدیق می
 . آخرت، محل دریافت رضوان الهی 2

کند. اگر چه و آن را درک میرسد عامل دوم برای تحصیل حّب آخرت این است که خشنودی پروردگار در آنجا به انسان می
تواند مّطلع شود که آیا خدا از او راضی شود اما در بسیاری از مواقع انسان خبر ندارد و نمیگاهی در دنیا هم نصیب انسان می

 هست یا خیر. 
ف انسان ها از حرکت

ّ
در  منتقل شدن رضایت الهی به انسان در دنیا غالبًا مصلحت نیست چرا که ممکن است موجب توق

 مسیر معنویت شود.
 استشهاد قرآنی 

ْکَبر»فرماید: سوره توبه می 00در آیه  قرآن کریم
َ
ِه أ های نعمت ۀو خشنودیی از جانب خداوند )از هم»؛ «َو ِرْضواٌن ِمَن اللَّ

 «. بهشتی( بزرگتر است
یابند، ق تصور خودشان میشوند و نعمت ها را هم فودر روایت آمده است وقتی اهل بهشت مشغول نعمت های بهشتی می

شود که: ای اهل کنند که باالتر از این نعمت ها دیگر چیزی نیست. ناگهان از جانب خدای متعال خطاب میگمان می
دهند. علت پاسخ ندادنشان هم این است که خواهید نعمت باالتر از این را بگویم؟ اهل بهشت پاسخ نمیبهشت آیا می
 دهند. جواب نمی هاآنشود و باالتر از این باشد. بار دوم هم همینطور خطاب میشود نعمتی باورشان نمی

گویند خوب است سؤال کنیم شاید نعمت بهتری هم باشد. خداوند شود بعضی میاما وقتی برای نوبت سوم خطاب می
 5کنند.تصدیق می شنوندفرماید: آن نعمت باالتر خشنودی من است از شما. وقتی اهل بهشت این جمله را میمی

                                                           
َکَأ ُكلُّ ُمْؤمِ »الّسالم َقاَل: َعْن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن علیه. 5 ِه ِإَلی ِجَناِنِه َو َمَساِكِنِه َو اتَّ ِة َو َدَخَل َوِليُّ اللَّ ِة ِفي اْلَجنَّ ِْ ِإَذا َصاَر َأْهُل اْلَجنَّ ََّّ ََ ِه  ِِ اُمُه َو  هُ ٍن ِمْنُهْم َعَلی َأِريَک ُخدَّ

ْنَهاُر َو ُبِسَطْت َلُه الزَّ 
َ
ِه اأْل ِِ ْوَلُه اْلُعُیوُن َو َجَرْت ِمْن َتْح ََ َرْت  َماُر َو َتََّجَّ َلْت َعَلْیِه الثِّ اُم ِبَما َشاَءْت َشْهَوُتُه ِمْن َقْبِل َأْن َيْسأَ َتَهدَّ دَّ ُُ ُه اْل ِْ ُُ َو َأَت َماِر ََّْت َلُه النَّ َلُهْم َذِلَك َراِبيُّ َو ُصَِّّ

ا ُه ُثمَّ ِإنَّ اْلَجبَّ ُرُج َعَلْیِهُم اْلُحوُر اْلِعیُن ِمَن اْلِجَناِن َفَیْمُکُثوَن ِبَذِلَك َما َشاَء اللَّ ُْ ي ِفي ِجَواِري َأََل َهْل َقاَل َو َي ِِ اَن َجنَّ ي َو ُسکَّ ِِ  َر ُيْشِرُف َعَلْیِهْم َفَیُقوُل َلُهْم َأْوِلَیاِئي َو َأْهَل َطاَع
َنا َو َأيُّ َشيْ  ْم ِفیِه َفَیُقوُلوَن َربَّ ُِ ا َأْن ْیٍر ِممَّ َُ ُئُکْم ِب َهْت َأْنَُُّسَنا َو ُأَنبِّ َِ ا َنْحُن ِفیِه َنْحُن ِفیَما اْش َعِم ِفي ِجَواِر اْلَکِريِم َقاَل َفَیُعوُد َعَلْیِهْم ِباْلَقْوِل َفَیُقوُلوَن لذت ٍء َخْیٌر ِممَّ  َأْعُیُنَنا ِمَن النِّ

ا َنْحُن ِفیِه َفَیُقوُل َلُهْم َتَباَرَك َو َتَعاَلی ِرَضاَي  ْیٍر ِممَّ َُ َنا َنَعْم َفْأِتَنا ِب ا َو َمَحبَّ  َعْنُکْم  َربَّ َنا ِرَضاَك َعنَّ ْم ِفیِه َقاَل َفَیُقوُلوَن َنَعْم َيا َربَّ ُِ ا َأْن ي َلُکْم َخْیٌر َو َأْعَظُم ِممَّ ِِ َك َلَنا َخْیٌر َو َمَحبَّ َلَنا  ُِ
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 ؟چرا خشنودی خدا بزرگترین نعمت است 
 برای پاسخ به این سؤال عواملی به ذهن می رسد. 

یکی این که شاید سرچشمه تمام نعمت های بهشتی همان خشنودی خداوند از انسان باشد. مانند پدر و مادری که از فرزند 
های یقینًا ارزش علت )خشنودی خدا( باالتر از معلول )نعمتکنند و خود خشنودند و برای همین او را غرق در نعمت می

 الهی( است. 
نکته دوم این است که خشنودی خداوند لذت روح است در حالی که نعمت های بهشتی صرف جسم انسان می شود یعنی 

کند و ستفاده میای است که از آن ابرد محدود به همان زمان و لحظههای بهشتی میلّذتی که انسان در بهشت از نعمت
بیند خالق او که همه چیزش از اوست خشنود برد و آن اینکه میدیگری میلذت شود. اما روح انسان بعد از آن تمام می

 است. 
 مثال

شناسید و همینطور که از غذا شما را به سفره غذایی دعوت کنند، طبیعتًا که سر از پا نمی السالم(فرض کنید امام زمان)علیه
برید یا از استفاده کردن از میلذت السالم(هستید بیشتر برید. اما آیا از اینکه در محضر امام )علیهمیلذت کنید ه میاستفاد

السالم( از شما رضایت ندارند آیا باز از شوند. اما فرض کنید امام )علیهغذا؟ معلوم است که این دو اصاًل با هم مقایسه نمی
  برید؟خوردن آن غذاها لذت می

چرا؟ زیرا خشنودی مربوط به لذت روح انسان است و استفاده از آن غذاهای بسیار عالی لذت جسم انسان، و به عبارت 
 های بهشتی موقت است.رضایت الهی دائم و لذت استفاده از نعمتلذت دیگر 

 . قیامت دار قرار 1 
عامل سوم توجه به این است که قیامت دار قرار و ثبات است و دنیا محّل عبور و مرور، و در واقع دنیا مانند پلی است که 

 انسان در حال گذر از آن است تا به محّل استقرار ثابت و دوام برسد. 
برد اما چون در ند و لذت میکهای اطراف نگاه میبرای مثال کسی که در حال مسافرت است، در مسیر راه خود به منظره

کند در مقصد اسباب لذت و آسایش خود را فراهم کند. و وقتی بداند وسایل بندد و بیشتر سعی میحال گذر است دل نمی
های موقت در طول سفر او را از لّذتلذت برد که این ای میسکونت و آسایش در مقصد برایش مهیا است لذت فوق العاده

 دهد.به طرف هدف سوق میسازد و منصرف می
 استشهاد قرآنی 

ْنیا َمتاٌع َو ِإنَّ اْلِْخَرَة ِهَي داُر اْلَقرارِ »فرماید: نیز می قرآن کریم ما هِذِه اْلَحیاُة الدُّ ْوِم ِإنَّ
َ
ای قوم من، جز این نیست که »؛ 6«یا ق

 «. ت( است و همانا )زندگی( آخرت است که خانه ثبات و پایداری استاین زندگی دنیا برخورداریی )محدود و موق

                                                                                                                                                                                     
ْنَُِّسَنا ُثمَّ َقَرَأ َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن علیه

َ
ْنهاُر خاِلِديَن َو َأْطَیُب أِل

َ
َها اأْل ِِ اٍت َتْجِري ِمْن َتْح ُه اْلُمْؤِمِنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّ اِت الّسالم َهِذِه اْْلَيَة َوَعَد اللَّ َبًة ِفي َجنَّ ِفیها َو َمساِكَن َطیِّ

ْكَبُر ذِلَك ُهَو اْلََّْوُز اْلَعِظیُم َعْدٍن َو ِرْض  ِه َأ  .041/ص8بیروت(/ج –بحاراألنوار )ط « واٌن ِمَن اللَّ

 
 .72غافر، . 6
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یعنی تمام اشیائی که در آخرت هست دائمًا و  7«ٍء ِمَن اْلِْخَرِة ُخُلوٌد َو َبَقاءٌ ِلُکلِّ َشْي »فرمایند: السالم( میامیرالمؤمنین)علیه
 ماند. ابدًا در آنجا می

ذی ال َیموُت ِالی »شود: خطاب می هاآنز جانب پروردگار به شوند اوارد بهشت می هانالذا وقتی انس ِمَن الَحِی الَقّیوِم الَّ
میرد و همیشه زنده است بسوی انسانهایی یعنی خطاب از طرف خدایی است که هیچ گاه نمی 8«الَحیِّ الَقّیوِم اّلذی ال َیموُت 

برد و معنای خلود را زیادی میلذت شنود و وقتی انسان این خطاب را می میرنداند و هیچ وقت نمیهم زنده هاآنکه 
 فهمد.می

 خلود در جهنم
البته خلود و بقاء دائمی در آخرت در مورد جهنم هم صادق است و اعمالی هم چون تفسیر به رأی باعث خلود در جهّنم 

  9شود.می
بی و در مقایسه با دنیاست و اصاًل خلود در آتش به صورت ابدی اما اینکه بعضی قائلند به اینکه خلود در جهنم خلوِد نس

الکرسی شود، نوعی تفسیر به رأی است؛ چرا که خالف ظاهر آیات قرآن کریم است و همانطور که در آخر آیتمحقق نمی
 برند. یعنی اینها در جهّنم دائمًا به سر می 10«ُهْم ِفیها خاِلُدوَن »فرماید می

سنخ با امام رنگ و همیم همآخرت است و اگر بخواه های کامل حبزرگ انسانکماالت ببه هر حال یکی از 

 السالم( شویم باید این حالت را در خود ایجاد کنیم.زمان)علیه
 .ورود به آخرت عامل یقین به آن 2

 شود. از عوامل دیگر برای تحصیل حّب آخرت این است که بدانیم ورود به آخرت باعث یقین به آخرت می
در  11آورد.شود و شک غم و غّصه به همراه میتوضیح اینکه در روایت آمده است یقین باعث فرح و خوشحالی انسان می

دنیا نیز چنین است؛ کسی که شک و تردید گریبانگیر اوست، همیشه نگران است. برای مثال کسی که شک دارد خدا هست 
کند و تمام ه کند و اال این بیماری فکری به تمام اعمال او نیز سرایت مییا نه، فکر بیماری دارد و باید خودش را معالج

 برد. دهد. برای همین اعمال او ارزش کمی دارد و از عبادت هم لّذتی نمیکارهای خوب را با شک و تردید انجام می
 ه خدا وی وصل بتوانند درست استفاده کنند و به راحتاند در مناجات و دعا هم نمیهایی که اهل شکانسان

 شوند. نمی (المالسعلیهم)بیتاهل

ار و خواند و زندگی او را تغییر می دهد و این یقین، به تمام اعمال ورفتاما تحصیل یقین انسان را به سالمت فکر فرا می
 شود.ی در معاشرت با همسر و خانواده اش نیز تغییر حاصل میگذارد و حتکردارش تأثیر می

                                                           
 .249غررالحکم و دررالکلم/ص. 7

 .27مصباح الهداية إلی الُالفة و الوَلية/ص. 8

َم: . 9 ی اللُه َعَلْیِه َو آِلِه َو َسلَّ بی َصلَّ َر اْلُقْرآنَ  َمْن »َعِن النَّ َبَوأ َمْقَعَدُه ِمَن الَنارِ  ِبَرْأِيهِ  َفسَّ َِ كه قرآن را به رأی و نظر خود تَّسیر كند، جايگاهش آتش جهّنم كسی»؛ «َفْلَی
 .72/ص0الصافي/ج تَّسیر« است

 .927بقره، . 10

َه ِبَعْدِلِه َو ِقْسِطِه »... الّسالم، قال: عبدالله علیهعن أبی. 11 َة ِفي اْلَیِقیِن ِإنَّ اللَّ ََ ا ْوَح َو الرَّ ِك  َجَعَل الرَّ َضا، َو َجَعَل اْلَهمَّ َو اْلَحَزَن ِفي الشَّ ِط  َو الرِّ َُ كافی )ط اصول« َو السَّ
 .27/ص9اإلسالمیة(/ج –
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 کسی که یقین دارد اگر چه در خدمت امام زمانش نیست اما حضور امامش را همواره باور دارد.  
 یقین و اولیاءخدا

السالم(  چه کرده بود که فرمودند: خدایی را که ندیدم عبادت وجود یقین در پیشوایان دین همچون امیرالمؤمنین)علیه
 بردند.و چه لّذتی از این عبادت می 12نکردم

السالم( را دیده اید؟ ایشان در شخصی از مرحوم آیت الله انصاری همدانی رحمه الله علیه سؤال کرد که آیا امام زمان )علیه
یعنی اگر پرده ها کنار رود و امام را با چشم ظاهر « َلْوُکِشَف الِغطاُء ما اْزَدْدُت َیقیناً »پاسخ نگفتند دیدم یا ندیدم بلکه فرمودند: 

 شود! ین من افزوده نمیببینم به یق
برد. تی از این حالت یقین میا ظهورشان برایم یکسان است چه لذبالسالم( گفت غیبت امام)علیههمچنین کسی که می

ب فاوت است و برای همین است که تعجبردن ما  از عبادت بسیار متلذت بردند با از عبادت می هاآنتی که براستی لذ
 و خسته نشدند.  13السالم( در یک شب هزار رکعت نماز خواندند)علیهکنیم که چطور اماممی

شود. پس یکی کند و از گناه متنفر میبرد بلکه ترک گناه نیز او را ناراحت نمیانسان اهل یقین نه تنها در عبادت خدا لذت می
 رسد.های ورود به آخرت یقین است و انسان از هنگام مردن به یقین میاز ارمغان

ای العادهت و شیرینی فوقآور است و یقین لذرت برایش یقینآخرت است باید متوّجه باشد که آخ بانی که طالب حانس
 برایش به همراه دارد. 
ها کنار رفته و همه چرا که با مرگ پرده 14کندگاهی به جای کلمه مرگ از یقین استفاده می قرآن کریمبرای همین است که 

 گیرد. تردید از بین رفته، یقین جای او را میشود و شک وچیز واضح می
ْنَیا ِسَنةٌ »فرمایند: السالم( نیز می)علیهامام سجاد َو »و آخرت بیداری است، « َو اْلِْخَرُة َیَقَظةٌ »یعنی دنیا ُچرت است، « الدُّ

ْحاَلٍم 
َ
ْضَغاُث أ

َ
چون انسان ابتدا ُچرت می  ایم.و ما هم بین این ُچرت و آن بیداری در خواب شیرین فرورفته 15«َنْحُن َبْیَنُهَما أ

السالم( )علیهدر روایت دیگری امیرالمؤمنین شود.شود و بعد هم بیدار میخوابد و خوابش سنگین میزند و سپس می
اُس »فرمودند:   شوند. میرند تازه بیدار میبرند و وقتی میم در خواب آلودگی به سر مییعنی مرد 16«َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا ِنَیاٌم  النَّ

 غصه های ناب و بیلذت . 5

                                                           
ِه)علیه َعْن . 12 ُطُب َعَلی ِمْنَبِر اْلُکوَفِة ِإْذ َقاَم ِإَلْیِه َرُجٌل ُيَقاُل َلهُ  (المالس)علیهَبْیَنا َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن »، َقاَل: (المالسَأِبي َعْبِد اللَّ ُْ َطِب ُشَجاُع  ِذْعِلٌب  -َي ُُ ُذو ِلَساٍن َبِلیٍغ ِفي اْل

َك؟ َقاَل: َوْيَلَك َيا ِذْعِلُب  در كوفه بر منبر  (المالسالمؤمنین)علیهدر آن میان كه امیر »؛ «َلْم َأَرُه الحديثَما ُكْنُت َأْعُبُد َرّبًا  اْلَقْلِب َفَقاَل :َيا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن! َهْل َرَأْيَت َربَّ
ای؟ امام بود برخاست و او مردی شیوا سُن و قوی القلب بود، پس گَّت: ای امیر مؤمنان ! آيا پروردگارت را ديده فرمود مردي كه نامش ذعلبسُنرانی مي

  .038/ص0اإلسالمیة(/ج –كافی )ط اصول« ام عبادت نکنمكه نديده من پروردگاری فرمود: وای بر تو ای ذعلب

ي ِفي ُكلِّ َيْوٍم َو َلْیَلٍة َأْلَف ِإنَّ َعِلّیًا علیه: »... (المالسقاَل ابوعبدالله)علیه. 13  –كافی )ط اصول« َرْكَعٍة الحديث الّسالم ِفي آِخِر ُعُمِرِه َكاَن ُيَصلِّ
 .024/ص4اإلسالمیة(/ج

ی َيْأِتَیَك اْلَیقین»قاَل اللُه تعالی: . 14 َِّ ََ َك  « رسد فرا تو بر( است َِمی ایزنده هر برای كه مرگ) يقینی امر آن تا كن پرسِش را پروردگارت و»؛ «َو اْعُبْد َربَّ
 .22َجر، 

 .94/ص9مجموعة ورام/ج. 15

 .47/ص4بیروت(/ج –بحاراألنوار )ط . 16
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ای آخرتی با هیچ مصیبت و غم و هته به این است که لذدهد توجآخرت را در دل انسان قرار می عامل پنجمی که حب
آسوده و لذت تواند از دنیا نگرانی مخلوط است و انسان نمیات دنیایی غالبًا با اندوه و ای مخلوط نیست. در حالی که لذغصه

 بدون مشکل و سختی ببرد و لذا هر لّذتی برای خود دردسری دارد. 
ت ِبالَمکاِره»فرماید: در روایت نیز می پولی غّصه ها پیچیده شده است. کسی از بییعنی تمام دنیا به مکاره و سختی« الُدنیا ُحفَّ

 های آخرتی هیچگونه درد و غصه و ناراحتی نیست.لذت پولداری و ثروتمندی. اما در  خورد و دیگری ازمی
اند و روبروی یکدیگر به ترتیب چیده شدههای بهشتی با رنگ سبز تخت 17«ُسُرٍر َمْوُضوَنٍة  َعلی»فرماید: می قرآن کریم

اینکه کوچکترین زحمتی برای به دست آوردن می برند بدون لذت های بهشتی بهشتیان روبروی هم می نشینند و از نعمت
 ها بکشند.آن نعمت

گوید خوش مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی روی منبر فرمودند: کسی از کسی پرسید خوش گذشت؟ و او هم در جواب می
د دارد عوامل دیگری هم برای ایجاد حّب آخرت وجو گذرد؟! خوشی آن است که نگذرد.گذشت. این چه خوشی است که می

 گیرد. که انشاالله در جلسات آینده مورد بحث قرار می
 

 «العالمینالحمدلله رب »

                                                           
 .02واقعه، « هم رديف در شده چیده و جواهر، به آراسِه طال، از) شده بافِه هايیتُت بر». 17


