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ه به این است که روز قیامت روز درو کردن اعمال است. طبیعتًا دومین عامل ایجاد و یا ازدیاد شوق به آخرت، توجوبیست
اند و توشه ذخیره نموده اند به برداشت کاشته های خود و دیدن نتیجۀ تالش هایشان کسانی که در دنیا زحمت کشیده

 عالقمندند. 
ر شرکت کرده اند و در روز اعالم نتیجه عالقه دارند که هر چه سریعتر نتیجۀ عملکرد خود را مانند کسانی که در آزمون کنکو 

 بفهمند. 
البته این عالقه در کسانی وجود دارد که در دنیا اهل عمل بوده اند و کسانی که زحمتی نکشیده اند نه تنها عالقه ای به 

ا اهل تقوا و عمل صالح اند مشتاق دیدن نتیجۀ اعمال خود در آخرتند پس کسانی که در دنی آخرت ندارند بلکه از آن متنفرند. 
زارع و کشاورز نیز همینطور است؛ از اولین لحظۀ کاشتن محصول، برای برداشت  و عالقۀ زیادی به فرا رسیدن آن روز دارند.

 کند و دوست دارد ببیند باالخره چقدر زحماتش به بار نشسته است. آن لحظه شماری می
ئًا َحَصَده   َزَرَع  َمن  »فرمایند: می السالم()علیهامیرالمؤمنین  کند.یعنی کسی که چیزی را کاشت بعد هم همان را درو می 1«َشی 
ای را نسبت به آن در عالقه 2اندنامیده« یوم الحصاد»واین که این روز را  ه به برداشت محصول در آخرت،بنابراین توج

 کند. درونمان ایجاد می
 . آخرت، محل فوز شهدا 48

ه به مقامات و درجاتی است که در قیامت به شود توجآخرت که فقط به شهدا مربوط می سومین عامل ایجاد حبوبیست
 شود. شهدا داده می

تیجه کنند که دانستن آن دو نفرماید و درجاتی را برای آنها ذکر میآیاتی در مورد شهیدان فی سبیل الله بیان می قرآن کریم
 آورد: را برایمان به ارمغان می

 شود. یکی شوق به شهادت و دیگری شوق به مقامات و درجاتی که به شهید عطا می
رزمنده ای که در میدان جهاد با این که همه چیز دارد و از امکانات مادی و دنیوی نیز برخوردار است، اما با اختیار خودش 

کند. انتخاب شهادت در میدان جنگ، نشانگر اعتقاد ویژه ای است که او به وعده های الهی در قرآن شهادت را انتخاب می
 کریم دارد. 

 استشهاد قرآنی 
  83آیۀ  حج،. سورۀ 9

وا في»فرماید: می قرآن کریم ذیَن هاَجر  اِزقی َو الَّ ر  الرَّ َو َخی  َه َله  قًا َحَسنًا َو ِإنَّ اللَّ ه  ِرز  م  اللَّ ه  نَّ
َ
ق ز  وا َلَیر  و  مات 

َ
وا أ ِتل 

 
مَّ ق ِه ث  ؛ «َن َسبیِل اللَّ

هجرت کردند سپس کشته شده یا مردند حتمًا  و کسانی که در راه خدا )برای جهاد یا تحصیل علم دین یا هر امر الهی(»
 «دهندگان است.خداوند آنها را روزی نیکو خواهد داد، و به یقین خداوند بهترین روزی

                                                           
 .666غررالحکم و دررالکلم/ص. 1

اٍت َمْعُروشاٍت َو َغْيَر َمْعُروشاٍت َو »قاَل اللُه تعالی: . 2 ذي َأْنَشَأ َجنَّ اَن ُمَتشاِبهًا َو َغْيَر ُمَتشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َثَمرِ َو ُهَو الَّ مَّ ْيُتوَن َو الرُّ ُكُلُه َو الزَّ ْرَع ُمْخَتِلفًا ُأ ْخَل َو الزَّ اا َأْثَمَر النَّ ِِ ِه 
ُه ال ُيِحبُّ اْلُمْسِرفيَن  نَّ ِِ ُه َيْوَم َحصاِدِه َو ال ُتْسِرُفوا   و گوناگون حاصل با زراعت و خرما درخت و داربست، بدون و اربستد روى بر هايیباغ كه اوست و»؛ «َو آُتوا َحقَّ

 چيدن و) كردن درو روز در را آن( خدايی) حق و بخوريد نشست ثمر به كه هنگامی آنها محصول و ميوه از بيافريد، را هم به شبيه غير و هم به شبيه انار و زيتون
 .141انعام، « ندارد دوست را كنندگاناسراف خدا همانا كه نکنيد،( دادن و خوردن در) اسراف و بدهيد، آنها( حاصل
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 فرماید:ها میدر آیۀ بعد از آن در مورد پاداش آن و
َه َلَعلیٌم َحلیٌم » َنه  َو ِإنَّ اللَّ َضو  َخاًل َیر  د  م  م  ه  ِخَلنَّ د  ا که خداوند پسندند، و حقکند که مینها را در جایگاهی وارد میتردید آبی»؛ «َلی 

 «کند(.ها( و بردبار است )که شتاب در هالکت دشمنانشان نمیدانا )به نیازهای آن
 کنند.  شود که در راه خدا هجرت میاین آیۀ شریفه اختصاص به شهدا ندارد اما  فقط شامل کسانی می

 979و  971و 911 های. سورۀ آل عمران آیه4
وا في»فرماید: خداوند متعال می ِتل 

 
ذیَن ق َسَبنَّ الَّ وَن  َو ال َتح 

 
َزق ر  ِهم  ی  َد َربِّ یاٌء ِعن  ح 

َ
واتًا َبل  أ م 

َ
ِه أ و )(  169آل عمران، « )َسبیِل اللَّ

 (شوند.روزی داده میاند و در نزد پروردگارشان اند، بلکه زندهکه در راه خدا کشته شدند مردههرگز گمان مبر کسانی
ٌف » الَّ َخو 

َ
ِفِهم  أ وا ِبِهم  ِمن  َخل  َحق  ذیَن َلم  َیل  وَن ِبالَّ ِشر  َتب  ِلِه َو َیس  ه  ِمن  َفض  م  اللَّ وَن َفِرحیَن ِبما آتاه  َزن  م  َیح  ِهم  َو ال ه  آل ) « َعَلی 

به  [هنوز] نند و نسبت به کسانی که در پی آناندر حالی که به آنچه خداوند از فضل خود به آنها داده شادما)(  171عمران، 
 (کنند که نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهگین خواهند بود.شادی می [اندکسانی که هنوز شهید نشده]اند آنها نپیوسته

ِمنیَن  ؤ  م  َر ال  ج 
َ
ضیع  أ َه ال ی  نَّ اللَّ

َ
ٍل َو أ ِه َو َفض  َمٍة ِمَن اللَّ وَن ِبِنع  ِشر  َتب  به نعمت و بخششی از سوی خداوند )( 171عمران، آل « )َیس 

 (سازد.شادمانند و نیز از این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی
 نکاتی پیرامون آیه:

 « احیاء»ـ معنای کلمۀ 9
ل ه کرد که زنده بودن در آخرت فقط مخصوص شهدا نیست بلکه شامباشد اما باید توجمی« هازنده»به معنی « احیاء»کلمۀ 

 شود.اموات هم می
 توضیح مطلب

 گیرد. و جسم او مانند جمادی بدون حرکت روی زمین قرار می آیدد در میروح انسان وقتی از بدن بیرون رفت، به حالت تجر 
شود و زنده از بدن جدا می… العات شخصی، حافظۀ او وصفات او و ا روح و تمام آنچه مربوط به آن است مانند اطام

میرد. بنابراین، صفاتی که انسان در دنیا داشت مانند شجاعت، سخاوت، بخل، همراه با روح از بدن گاه نمیهیچ ماند ومی
 شود. خارج می

کند این اوصاف مربوط به جسم آنها است، چون در اند، انسان گمان مینکتۀ قابل ذکر این است که تا زمانی که افراد زنده
 شود. روج روح از بدن این اوصاف هم به دنبال آن از جسم خارج میشود، اما به محض خجسم دیده می

 داستانی در تأیید مطلب 
یکی از اشخاصی که توانایی تخلیۀ روح را داشت، روح یک نوجوان و پیرمرد را با یکدیگر عوض کرد، یعنی روح نوجوان را در 

از جسم ضعیف و سالمند خودش خارج شده بود به محض  جسم پیرمرد، و روح پیرمرد را در بدن نوجوان قرار داد. پیرمرد که
ورود به جسم نوجوان، احساس سبکی و آسودگی کرد و نوجوان هم بالعکس احساس درد و رنج و فرسودگی را در خود 

 دید. می
 امتحان بده. کند که به جای من به مدرسه برو و رفت، از پیرمرد تقاضا میچون نوجوان برای امتحان دادن باید به مدرسه می
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شدند روح رفیقشان در این ه نمیکنند و متوجبیند دوستان آن جوان با او صحبت میشود، میوقتی پیرمرد وارد مدرسه می
قات روحی او است و با روح جوان از بدن او خارج شده بود و به جسم پیر مرد جسم نیست. اما چون حافظۀ شخص از متعل

 شناخت. میمنتقل شده بود، او آنها را ن
دانست کجا باید برای امتحان بنشیند، به کناری ایستاد تا همه بنشینند و جای خالی خودش را پیدا کند. پیرمرد که نمی

 باالخره مکان امتحان را پیدا کرد و امتحان را با نمرۀ بیست به پایان رسانید. 
کرد و فهمید که پیرمردها چه ساس سنگینی مینوجوان هم که در جسم پیرمرد بود چون کمرش خمیده و دردمند بود اح

 کشند. و بعد هم روح را بجای خود بازگردانده بودند. سختی و رنجی می
 روح داستانی در تخلیه

داستانی در همین زمینه نقل « معاد یا جهان پس از مرگ»در کتاب  (اللهحفظه)رت آیت الله العظمی مکارم شیرازیحض
فرمایند: کسی را تخلیۀ روح کرده بودند و این شخص وقتی روح از بدنش جدا شد تصمیم گرفت به روستای کنند و میمی

خواست به ی میخودشان برود. از آنجا تا روستای خودشان حدود شصت کیلومتر فاصله بود که اگر با جسم و به طور عاد
کرد جایی باشد همان وقت در همان جا رفت. اما چون از جسم خارج شده بود، وقتی اراده میآنجا برود باید وسیله نقلیه می

کنند و یکی از آنها با بیند دو نفر از کشاورزان بر سر آبیاری با یکدیگر نزاع پیدا میشود میشد. وقتی وارد روستا میحاضر می
تواند شناسایی کند. وقتی روح را دوباره به کند وکسی هم قاتل را نمیکشد و فرار میکوبد و او را میدیگری میبیل بر سر 

ای را کند که در این چند ساعت من به روستا رفتم و چنین صحنهفاق را برای دیگران تعریف میگردانند این اتجسم باز می
کند. خوانده قضیه را دنبال نمیاین شخص روحانی بوده و در شهر قم درس میشناسم. منتهی چون دیدم و اآلن قاتل را می

آمدند آیند. در بین کسانی که به دیدار او میگردد و مردم به دیدار او میباالخره بعد از چند سال به روستای خودشان بر می
ش کرده بود که این شخص را کجا دیده فاق گذشته بود، فراموت زیادی از آن اتبیند اما چون مدشخص قاتل را هم می

گوید من با تو کار زند و به او میشناسد.  قاتل را صدا میآورد و او را میل داستان را به خاطر میاست.  اما بعد از کمی تأم
ودتان خواستم شما وظیفۀ شرعی خگوید من فقط میکند و به او میخصوصی دارم و در خفا داستان را برای قاتل تعریف می

را انجام دهید، و چون حکم شرعی آن قصاص است و شما هم از روی عمد او را به قتل رساندی باید قصاص شوی اما اگر 
 توانی بازماندگانش را راضی کنی ولو با پرداخت دیه تا چیزی به ذمه ات نباشد.می

 داستان مرحوم آیت الله مولوی 
د: روزی در حرم ملکوتی امام فرمودنهای وارسته و از اولیاء خدا بودند میالله مولوی که از انسانمرحوم آیت

 دهید روحتان را از بدنتان جدا کنم. بودم، ملکی سراغم آمد و گفت اجازه می السالم()علیههشتم
ام. ملک کند من مردهو شخص کنار من فکر میافتد گویند اگر روحم را جدا کنید جسم به زمین میایشان در پاسخ می

ه نشود. ـ و ظاهرًا ایشان به سجده رفته بودند و بعد روح از بدنشان کنم که هیچ کس متوجگفت: طوری روحتان را جدا می
کردم که فقط روح من این چنین است اما دیدم عدۀ دیگری هم آنجا هستند که خارج شده بود فرمودند من خیال می

کنند. به هر حال ایشان را در عالم ملکوت سیر داده بودند و مطالبی را نشان داده بودند ن جدا شده و رفت و شد میروحشا
 که خیلی برای ما  توضیح ندادند، و دوباره روح را به بدنشان باز گردانده بودند. 
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 نتیجه 
تی باشد و چه دائمی و برای چه این خروِج روح موق شود؛رود صفات او نیز به دنبال روح از جسم خارج میکه از دنیا میکسی

 همیشه.  
بیند اما با خروج روح، دیگر نیازی به چشم ظاهری وسیلۀ چشم اطرافش را میاما روح انسان تا وقتی در چشم قرار دارد به

طلع شود باید جسم را بیند. و همینطور روح تا وقتی در جسم است اگر بخواهد از چیزی منیست و بدون آن همه چیز را می
 شود. ع میبه حرکت بیاندازد اما وقتی از بدن خارج شد مانند شخص خواب بدون حرکت و جابجایی از امور دیگر مطل

شناختند. از او سؤال کرده بودند که آیا در پیرمرد نابینایی بود که خیلی ها او را می (علیهاللهرحمة)مرحوم آشیخ حسن نامی
بینم. و یکبار بینی. گفته بودند: بله من در خواب با چشم میبینی با چشم میستی یا اینکه هرگاه خواب میخواب هم نابینا ه

 ای دارید. دانم چه قیافهام و میگفتند من چهرۀ شما را در خواب دیدهمی
 . تفاوت زنده بودن شهید با اموات 4

کند. و تفاوت آن در این است که شهید نزد هید با اموات تفاوت میاند اما زنده بودن شروند زندههمۀ کسانی که از دنیا می
کنند و به آنجا دارد اما دیگران در این رتبه نیستند. مگر افرادی که استثنائًا تالش می« هیعندالل»پروردگار زنده است و مقام 

 ها بسیار کم است.رسند که تعداد آنمی
 . روزی خوردن شهدا8

 خورند.     ژگی های شهیدان نیست و تمام اموات در آخرت روزی میروزی خوردن هم از وی
 ـ سرور فوق العاده2

های دیگر شهیدان، خوشحال بودن و مسرور شدن به چیزهایی است که خدا از فضلش به آن ها عطا کرده است. از ویژگی
اما ؛ منین شادندؤها شادند. یعنی همۀ مآنای دارد و بیشتر از ت، نسبت به مومنین دیگر حالت فوق العادهاین شادی و مسر 

 شادی شهدا استثنائی است. 
 لی ـ پاداش تفض2
لی بودن عطای خداوند به شهیدان است. یعنی این همه پاداش از نکات دیگری که در آیۀ شریفه به آن اشاره شده است تفض 

 ضل خداوند بوده است. و مزد و نعمت استثنایی، خاطر استحقاق آنها نبوده بلکه از روی کرم و ف
 ـ شهدا بشارت دهندگان به جا ماندگان8

دهند: یکی اینکه ما حزن و خوفی نداریم و شما نگران ما اند دو بشارت میشهدا به کسانی که هنوز به آنها ملحق نشده
کند. ضایع نمیگویند: ما غرق نعمت های الهی و فضل او هستیم و خداوند اجر مومنین را نباشید و در بشارت دوم می

 های زنده گیرندگی الزم را نداریم.شود اما ما انسانبنابراین بشارت از جانب آنها صادر می
   (المالسعلیهم). آخرت، مالقات با اهل بیت42

حظۀ مردن و بعد از آن با ه به این نکته است که انسان در لشود توجآخرت می عامل دیگری که باعث ایجاد حب
 کند.ها راپیدا میشود وتوفیق زیارت آنمحشور می (المالسعلیهم)بیتاهل

  (وسلم وآلهعلیهاللهصلی)پیامبر اکرم
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، حشر ونشر با انسان کاملی است که هیچ نقصی در وجود مبارکشان راه (وسلموآلهعلیهاللهصلی)حشر ونشر با پیامبر اکرم
ه آن کمال به طور کامل در ایشان وجود دارد. و در طول حیات گهر شود مگر اینکندارد و هیچ کمالی در عالم یافت نمی

بارشان هیچ سخنی از ایشان شنیده نشد که مایۀ رنجش خاطر کسی شود. آقایی که از تمام انبیا افضل بودند و با هیچ کدام 
ۀ اعطای نبوت به آنها. و شوند. انسانی که هم موجب حدوث، یعنی خلقت انبیا گذشته بودند و هم واسطاز آنها مقایسه نمی

صف بودند که این خود هم به طور کامل مت باألخره بشری بودند که در تمام عمر همواره به دو صفت یقین و صبر، آن
 ای آشکار برای خردمندان است. معجزه

َو َکذِلَك »فرماید: یسورۀ انعام م 75 شوند برای این است که خداوند حکیم درآیهاگر معتقدیم با هیچ پیامبری مقایسه نمی
وِقنیَن  م  وَن ِمَن ال  ِض َو ِلَیک  ر 

َ ماواِت َو األ  وَت السَّ راهیَم َمَلک  ري ِإب  و همان گونه به ابراهیم مالکیت و ربوبیت تاّمه )خود( بر »؛ «ن 
 «دادیم و برای آنکه از باورکنندگان باشد.ها و زمین را نشان میآسمان

وا »فرماید: سورۀ سجده می 24در آیه  (المالسعلیهم)بیتاما در مورد اهل وا َو کان  ا َصَبر  ِرنا َلمَّ م 
َ
وَن ِبأ د  ًة َیه  ِئمَّ

َ
م  أ ه  نا ِمن  َو َجَعل 

وَن  وِقن  کردند، از آن رو که صبر ورزیدند و همواره و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که )مردم را( به دستور ما هدایت می»؛ «ِبآیاِتنا ی 
 «.آیات ما را یقین داشتندبه 

نشان داده شد تا به مقام یقین السالم()علیهیابیم که ملک آسمان و زمین به حضرت ابراهیم ت در این دو آیه در میبا دق
 همواره از ابتدا دارای یقین دائمی بودند. (المالسعلیهم)امبر گرامی اسالم و امامان معصومبرسد، اما پی

ل ت تالش کنیم و زحمت های فراوان را متحمهای سال به جدیزرگ الهی است که اگر ما سالیقین از کماالت بسیار ب
ان تا پاک مطلق نشود و تمام چند دقیقه به آن دست پیدا کنیم؛ چرا که انس شویم، شاید بتوانیم یک لحظه، آن هم در حد

آید. به عبارت دیگر یقین د، یقین در وجودش نمیهای اخالقی و فکری را از وجودش بیرون نکنها و گناهان و آلودگیزشتی
 یابد. و برای همین تا وجود انسان طهارت مطلق نشود جایی را برای حلول خود نمی 3نور مطلق است

را در  (السالمعلیهم)دو صفت یقین دائمی و صبر از مهمترین کماالت است که خداوند مالک انتخاب حضرات معصومین
 کند. ن دو صفت بیان میسورۀ سجده، همی 24آیۀ 

تواند به دست آورد. ما قرار دارد و هیچ کس در کرۀ زمین نمی السالم()علیهدر زمان غیبت، در وجود امام زمانیقینی که فقط 
 نیز همواره با علم به این کماالت استثنایی باید حسرت دوری از محضرشان را بخوریم. 

رسیدند به جسم  السالم()علیهت کنند که اگر روزی خدمت اماماید دقانسان های عاقل و مشتاق به زیارت حضرت، ب
ت در کماالت روحی امام باز ندارد و از این دیدگاه حضرت را ه نکنند، و قیافه و لباسشان، آن ها را از دقمبارکشان زیاد توج

صف نیست؛ هم یقین دائمی هم کس دیگری در روی زمین به آن متاند که هیچصفنظاره کند که این شخص به صفاتی مت
 دهد. شود و از عظمتش فریاد الله اکبر سر مینهایت. صبری که انسان از مشاهدۀ آن بهت زده میصبری بی

شد. حضرت یونس رسید صبرشان تمام  میانبیاء گذشته با اینکه صبرشان بیشتر از مردم بوده اما باز هم به یک جایی که می
 و از میان آنها رفت.  4صبرش تمام شد و در حق قومش نفرین کرد باالخره بعد از چند سال

                                                           
 .02غررالحکم و دررالکلم/ص« ُنوٌر  اْلَيِقيُن »الّسالم: قاَل علٌی عليه. 3

َه َعَلْيِهْم الحديث»الّسالم، َقاَل: َجْعَفٍر عليهَعْن َأِبي. 4 ا آَااُه َقْوُمُه َدَعا اللَّ نَّ ُيوُنَس َلمَّ  . 64/ص 3ج القرآن/ تفسير في البرهان «ِِ
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  5حضرت نوح نیز به خدا گفت: خدایا! احدی از کافرین را روی زمین باقی مگذار.
آمده است که خداوند قبل از اینکه  (علیهااللهسالم)ا از آن طرف در زیارت حضرت فاطمهانبیای گذشته اینچنین بودند ام

  6صبرتان را امتحان کرد و پس از امتحان، شما را صبور یافت.شما را خلق کند 
دهد و ت خودش قرار میبنابراین صبر صفت بسیار مهمی است که هرگاه در وجود انسان کامل شود، خداوند او را حج

 سپارد. مسئولیتی بزرگ و امانتی الهی را به او می
اند، محروم (المالسعلیهم)بیتز مجالست و همنشینی با اهلپس یکی از بشارت های مهم به کسانی که در این زمان ا

 برند.ت میشود واز زیارتشان لذهمین است که در هنگام مرگ چشمشان به جمال آنها روشن می
سؤال کرد: یابن رسول الله! آیا قبض روح برای مؤمن ناخوشایند است؟ حضرت  السالم()علیهشخصی از امام صادق

ای که او به دنیا دارد از قبض روح خود ناراحت است. اما رسد، به خاطر عالقهفرمودند: وقتی لحظۀ قبض روح مؤمن فرا می
دهد تا با اشتیاق به را به او نشان می (لسالماعلیهم)بیتمؤمن را ببیند بالفاصله اهل خواهد ناراحتیخدای متعال که نمی
 این امر رضایت دهد.

 کند. فی میشود، قابض روح آن ها را به او معر روشن می (المالسعلیهم)ن نیز وقتی چشمش به جمال اهل بیتمؤم 
ست و تنها تر از مرگ نیبیند هیچ چیز برایش شیرینفرمایند وقتی مؤمن این صحنه را میمیالسالم()علیهامام صادق

 7قرار گیرد. (المالسعلیهم)بدنش خارج شود و در کنار اهل بیتآرزویش این است که جان از 
 چند نکته پیرامون مطلب

 بیند را می (المالسعلیهم)بیت.آیا کافر هم اهل1
د. در آن شعر آمده در آن بیت شعری که به حارث همدانی فرمودند این دیدار را مطلق ذکر کردن السالم()علیهامیرالمؤمنین

 است:
َداَن َمن  » ت   َیا َحاِر َهم  اًل  َیَرِني َیم  ب 

 
َناِفٍق ق و  م 

َ
ِمٍن أ ؤ  بیند چه مومن باشد یا خواهد از دنیا برود مرا مییعنی هر کس می؛ «ِمن  م 

 برای او مفید نیست. (لسالماعلیه)لوم است که مالقات منافق با اماماما مع منافق.
 رجعت و آخرت  . همنشینی در2

فقط در هنگام قبض روح نیست بلکه در دو مورد دیگر هم  (المالسعلیهم)نکتۀ دوم این است که حشر و نشر با اهل بیت
 افتد: یکی در هنگام رجعت، و دیگری در آخرت. اتفاق می

 استشهاد قرآنی در مورد آخرت 
                                                           

اراً »قاَل اللُه تعالی: . 5 ْرِض ِمَن اْلکاِفريَن َديَّ
َ
 .06نوح، « َو قاَل ُنوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلی اْْل

ِذى َخَلَقَک َقْبَل َانْ ». 6  جنان/فرازى از زيارت حضرت زهرا سالم الله عليها.المفاتيح« َيْخُلَقِک َفَوَجَدِک ِلَما اْمَتَحَنِک صاِبَرةً يا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِک الله ُالَّ

ِه عليه». 7 ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْيَرِفيِّ َقاَل: ُقْلُت ِْل ِه َهْل َعْن َسِديٍر الصَّ هُ ُروِحهِ  َقْبِض  َعَلی اْلُمْؤِمُن  ُيْکَرهُ  الّسالم ُجِعْلُت ِفَداَك َيا اْبَن َرُسوِل اللَّ نَّ ِِ ِه 

َاا َأَتاُه َمَلُك  ؟ َقاَل: اَل، َو اللَّ ِِ
ِذي ِه اَل َتْجَزْع َفَو الَّ َنا َأَبرُّ ِبَك َو َأْشَفُق َعَلْيَك ِمْن َواِلٍد  اْلَمْوِت ِلَقْبِض ُروِحِه َجِزَع ِعْنَد َاِلَك َفَيُقوُل َلُه َمَلُك اْلَمْوِت َيا َوِليَّ اللَّ

َ
دًا صّلی الله عليه و آله و سّلم َْل َبَعَث ُمَحمَّ

ِه صّلی الله عليه و آله و سّلم َو َأِميُر اْلمُ  َرِحيٍم  ُل َلُه َرُسوُل اللَّ ِتِهْم َلْو َحَضَرَك اْفَتْح َعْيَنَك َفاْنُظْر َقاَل َو ُيَمثَّ يَّ ُة ِمْن ُارِّ ِئمَّ
َ
ْؤِمِنيَن َو َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْيُن َو اْْل

ُة عليهمالّسالم َفُيَقاُل َلُه َهَذا َرُسوُل عليهم ِئمَّ
َ
ِه َو َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن َو َفاِطَمُة َو اْلَحَسُن َو اْلُحَسْيُن َو اْْل ُمَناٍد ِمْن ِقَبِل َربِّ  الّسالم ُرَفَقاُؤَك َقاَل: َفَيْفَتُح َعْيَنُه َفَيْنُظُر َفُيَناِدي ُروَحهُ اللَّ

ِة َفَيُقوُل  ْفُس اْلُمْطمَ  -اْلِعزَّ ُتَها النَّ ٍد َو َأْهِل َبْيِتهِ يا َأيَّ َلی ُمَحمَّ ِِ ُة  لی -ِئنَّ ِِ َواِب  اْرِجِعي  ًة ِبالثَّ ِك راِضَيًة ِباْلَواَلَيِة َمْرِضيَّ دًا َو َأْهَل َبْيِتهِ  َفاْدُخِلي ِفي ِعباِدي َربِّ َو اْدُخِلي  َيْعِني ُمَحمَّ
ِتي َلْيِه ِمِن اْسِتاَلِل ُروِحهِ َفَما َشيْ َجنَّ ِِ ُحوِق ِباْلُمَناِدي ٌء َأَحبَّ   .101/ ص3اإلسالمية( /ج -كافي )ط اصول« َو اللُّ
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لي»فرماید: خر سورۀ فجر میدر آخرت، آیات آ (المالسعلیهم)بیتدر مورد همنشینی با اهل خ  لي في َفاد  خ   ِعبادي * َو اد 
تي گوید ـ یعنی ـ قبل از اینکه بگوید به بهشت وارد شو می« پس در میان بندگان من درآی  و در بهشت من داخل شو»؛ 8«َجنَّ

 در ِعباد و در جمع بندگان من وارد شو. 
اند به هدف خلقتشان دست یابند. و در دنیا توانسته 9اند،ه رسیدهنفس مطمئنه این بشارتی است برای انسان هایی که به البت

تی که با هیچ چیزی در دنیا ها را از زیباترین حاالت ببرند؛ لذتها همنشین شوند و بهترین لذتا در آخرت نیز با بهترین انسان
 تی آن را عوض کنید. لذ بینید حاضر نیستید با هیچقابل مقایسه نیست، و اگر خوب فکر کنید می

 هم درجه بودن، مهمتر از همنشین بودن
کند، و یا با است. یعنی یک وقت کسی آن ها را فقط زیارت می المالسعلیهمتر از این کمال، قرار گرفتن در درجۀ اهل بیت مهم

گیرد که ای قرار میی در همان رتبهگیرد، یعنشود اما باالتراز آن این است که در درجۀ آنها هم قرار میها همنشین میآن
 در آن قرار دارند.  السالم()علیهامام

وَس َکاَن َمِعي»فرمودند:  السالم()علیهمانند روایتی که امام رضا َبِتي ِبط  ر  یعنی هرکس مرا  10«َدَرَجِتي ِفي َمن  َزاَرِني ِفي غ 
 ارد.زیارت کند در زمان غربتم در طوس، با من و در درجۀ من قرار د

 استشهاد قرآنی برای رجعت
 فرماید: سورۀ یونس می 64تا  62در مورد زمان رجعت نیز قرآن کریم در آیات 

م  ال  » وَن * َله  ق  وا َیتَّ وا َو کان  ذیَن آَمن  وَن * الَّ َزن  م  َیح  ِهم  َو ال ه  ٌف َعَلی  ِه ال َخو  ِلیاَء اللَّ و 
َ
ال ِإنَّ أ

َ
ریأ ش  ن   ب  َحیاِة الدُّ یا َو ِفي اآل ِخَرِة ال ِفي ال 

َعظیم ز  ال  َفو  َو ال  ِه ذِلَك ه  دیَل ِلَکِلماِت اللَّ  «َتب 
گاه باشید که اولیاء خدا نه حزنی دارند و نه خوفی. همانان که ایمان آوردند و تقوای دائمی داشتند. آنان را  هم در  یعنی آ

 )و وعده های او( نیست. این است کامیابی بزرگ.   زندگی دنیا و هم در آخرت بشارت هست. هیچ تبدیلی در کلمات خدا
 نکاتی پیرامون آیۀ شریفه

وَن( 9
ُ

ق  . تقوای دائمی )کاُنوا َیتَّ
فرماید: اولیاء خدا کسانی هستند که دو خصلت در وجودشان قرار دارد: یکی ایمان به خدا، و دیگری تقوای قرآن کریم می

تی که چند روز یا چند سال، یا در مواقعی خاص، کسی تقوا داشته باشد. بلکه از اول تکلیف تا آخر عمر دائمی، نه تقوای موق
 باید باتقوا باشد. 

 . معنای بشارت 4
در مورد معنای بشارت سؤال شد. حضرت فرمودند: خداوند در دنیا بوسیلۀ خواب های رحمانی به  السالم()علیهاز امام رضا

  12است. السالم()علیهمعنای دیگر بشارت که در بعضی از روایات اشاره شده است ظهور امام زمان 11دهد.مؤمن بشارت می
                                                           

 .32و  02فجر، . 8

ة * اْرِجعي». 9 ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَها النَّ لی يا َأيَّ ة * َفاْدُخلي ِِ ِك راِضَيًة َمْرِضيَّ تي ِعبادي * َو اْدُخلي في َربِّ  .32ِلی  01فجر، « َجنَّ

 .32/ص22/ج(بيروت - ط) بحاراْلنوار. 10

ِه َعزَّ َو َجلَّ »الّسالم، َقاَل: َعْن َأِبي َجْعَفٍر عليه. 11 ِه صّلی الله عليه و آله و سّلم ِفي َقْوِل اللَّ ْنيا َقاَل ِهيَ َلُهُم اْلُبْشرى -َقاَل َرُجٌل ِلَرُسوِل اللَّ ْؤَيا اْلَحَسَنُة  ِفي اْلَحياِة الدُّ الرُّ
ُر ِبَها ِفي ُدْنَياهُ  اْلُمْؤِمُن  َيَرى  .22/ص6اإلسالمية(/ج –كافی )ط اصول« َفُيَبشَّ
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ه رجعت فقط نصیب کند. البترجعت میالسالم()علیهته، قبل از برپایی قیامت و در هنگام ظهور امام یعنی شخصی که از دنیا رف
 ی چنین توفیقی ندارند.های عادشود و انسانها میبهترین انسان

گیرد و قرار می السالم()علیهکه در کنار امام زمانان همانطور های دیگر در زمان ظهور، این است که انسیکی از شیرینی
دبن ان و ابوذر و سیکند؛ افرادی مانند جناب سلمهای گذشته را نیز مالقات میهای وارستۀ قرنبرد، انسانت میلذ

 .  طاووس و...
در دعای عهد نیز با جمالت زیبایی به این  هی را نیاز دارد.به هر حال رسیدن به این مقامات تالش و مجاهدت در خور توج

 13است. مضامین اشاره شده
 داستان مرحوم حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد 

ت نیز از شخصیت های کم ای بودند و از نظر پارسایی و عبودیمرحوم حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد که انسان باتقوا و وارسته
پدر من نزد کردند که: در هنگام فوت نظیری بودند، فرزند ایشان که مرحوم شهید حاج آقا حسن بهشتی نژاد بودند نقل می

 نیمه شب از دنیا رفتند. 4یا  3ایشان بودم و ایشان حدود 
ن مشهد یکی دو روز بعد فردی ظاهرالصالح که از مشهد آمده بود و خود را به مراسم پدرم رسانده بود به من گفت: من ساک

 فرت بودند.را در خواب دیدم که در حال آماده شدن برای مسا السالم()علیههستم. شب گذشته امام هشتم
روم. از خواب بیدار شدم و نام روید؟ فرمودند: برای قبض روِح حاج آقا بهشتی نژاد به اصفهان میاز ایشان پرسیدم کجا می 

 متوفی را یادداشت کردم و آمدم اصفهان ببینم خوابم صحیح بوده یا نه.
عت خواب این آقا دقیقًا همان ساعت فوت پدرم گفتند بعد از شنیدن این قضیه، بررسی کردم و فهمیدم سافرزند ایشان می

 بود. 
 المالسعلیهمبیت مرحوم تربتی راشد یزدی نیز مشابه همین داستان برایشان اتفاق افتاده بود که در هنگام قبض روح به اهل

 سالم داده بودند و بعد از دنیا رفته بودند. 
 داستانی از زبان مرحوم آقای لطیفی 

ها فرمودند: دوستی داشتم که در شمال بود و سالکه ایشان هم از اولیای خدا بودند می (علیهاللهرحمه)مرحوم آقای لطیفی
 بود از او خبری نداشتم. روزی در دلم شوری افتاد و ملهم شدم به دیدن او بروم. 

فاقًا دوستم در حال . به آنجا که رسیدیم دیدم اتفاق بعضی از دوستان به طرف شمال حرکت کردیما کردم و به اتای مهیوسیله
 ای بیشتر تا قبض روح او باقی نمانده است. احتضار است و چند لحظه

                                                                                                                                                                                     
ْنيا َو ِفي اْْلِخَرِة  اْلُبْشرى َلُهُم "الّسالم[: ]أبوجعفر عليه َفَقاَل »...  .12 ُرُهْم ِبِقَياِم اْلَقاِئِم َو ِبُظُهوِرِه َو ِبَقْتِل "ِفي اْلَحياِة الدُّ َماُم ُيَبشِّ َجاِة ِفي اْْلِخَرِة َو َو اإْلِ َأْعَداِئِهْم َو ِبالنَّ

دٍ  اِدِقيَن َعَلی اْلَحْوِض  اْلُوُروِد َعَلی ُمَحمَّ ٍد َو آِلِه الصَّ ُه َعَلی ُمَحمَّ ی اللَّ ( و امام ايشان 64بشارت در زندگی دنيا و آخرت براى آنهاست" )يونس، "سپس فرمود: »؛ «َصلَّ
ه علی محمد و آله الصادقين بشارت دهدرا بقيام و ظهور حضرت قائم و بکشت  –كافی )ط اصول« ه شدن دشمنانشان و نجات در آخرت و ورود بر محمد صّلی اللَّ

 .402/ص1اإلسالمية(/ج

ِذى َجَعْلَتُه َعلی ِعباِدَک َحْتمًا َمْقِضّيًا َفَاْخِرْجِنی ِمْن ». 13 دًا َقناِتی ُمَلِبّيًا َدْعَوَة الّداِعی ِفی َالّلُهمَّ ِْن حاَل َبْيِنی َو َبْيَنُه اْلَمْوُت الَّ َقْبِرى ُمْؤَتِزرًا َكَفِنی شاِهرًا َسْيِفی ُمَجرِّ
اى آن را بر بندگانت حتمی و مقّرر، پس بيرونم آر از گورم، كفن به خود پيچيده، با خدايا! اگر حائل شد ميان من و او آن مرگی كه قرار داده»؛ «اْلحاِضِر َو اْلباِدى

 الجنان/فرازهايی از دعاى عهد.مفاتيح« گويان به نداى آن خوانندة بزرگوار در شهر و باديهر آخته و نيزة برهنه پاسخشمشي
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او هم از دیدن ما خیلی مسرور شد و گفت چندین سال بود شما را ندیده بودم و آرزویم این بود که شما را ببینم و بعد از دنیا 
 چه بود. بروم. تازه فهمیدم حکمت آمدن ما

پیدا کنیم و السالم()علیهلی به امام دوازدهمتوانست از جا حرکت کند. به ذهنم رسید توسدوست ما روی تخت خوابیده بود و نمی 
را بخوانیم. در اتاق رو به قبله ـ که رو به درب اتاق هم بود ـ نشستیم و شروع به خواندن زیارت  (المالسعلیهم)یسزیارت آل

 کردم. 
خواندند( یک وفت دیدم امام ی دعا میطور که مشغول خواندن زیارت بودم )ایشان به طریقۀ خاص من همین

دیدند و در حال خودشان بودند، اما دوست ما که در حالت ه دوستان نمیدر حیات منزل ظاهر شدند. البت السالم()علیهزمان
پیدا کرد، بلند شد و به سمت آقا حرکت کرد و خود را روی ای توانست حرکت کند مثل اینکه جان دوبارهاحتضار بود و نمی

 پاهای آقا انداخت و از دنیا رفت. دیگران هم نفهمیدند چه شد! اما من با چشمان خودم این صحنه را دیدم.     
 « هیعندالل». آخرت، نیل به مقام 22

شود. مقام ق میدر آخرت محق« هینداللع»ه به این مطلب است که نیل به مقام آخرت، توج آخرین عامل ایجاد حب
یعنی کسی که « عبدالله»رسیده باشد، و به عبارت دیگر « هیعبدالل»شود که در دنیا به مقام به کسی داده می« هیعندالل»

 گیرد. شود یعنی در نزد خدا قرار میمی «عندالله»در دنیا بندۀ بی چون و چرای خدا بوده، در آخرت 
به « عبدالله»قرار دارد به باالی آن منتقل شود و « با»که در زیر حرف « عبد»شود نقطۀ ر، بندگی باعث میبه عبارت زیبات

 کند. هی پیدا میپس اگر کسی عبد محض و مخلص  پروردگار عالم شد مقام عندالل تبدیل شود.« عندالله»
 هی معنای مقام عند الل

 توان بکار برد:را می تعابیر گوناگونی« هیعندالل»در تفسیر مقام 
َرتی»فرماید: ـ عندالله یعنی جنب الله: یعنی کنار خدا. قرآن کریم می1 ت  في َعلی یا َحس  ط  ه ما َفرَّ ِب اللَّ جنب همان  14«َجن 

 هی است.کنار را گویند و کنار خدا همان مقام عندالل
لیَو َله  »فرماید: می قرآن کریمـ عندالله یعنی َمَثل  الله: 2 ع 

َ َمَثل  األ  ِض  ال  ر 
َ ماواِت َو األ  َمَثل خدا همان کسی است  15«ِفي السَّ

 هی رسیده است. که به درجۀ عندالل
از سورۀ  19هی دارند. قرآن کریم  در آیۀ مقام عندالل المالسعلیهمفرماید: اهل بیت ـ گاهی هم در تفسیر این مقام با کنایه می3

ونَو َله  »فرماید: انبیا می ِسر  َتح  وَن َعن  ِعباَدِتِه َو ال َیس  ِبر  َتک  َده  ال َیس  ِض َو َمن  ِعن  ر 
َ ماواِت َو األ  هر چیز و هر »؛ «َمن  ِفي السَّ

ورزند و هیچ گاه ر نمیها و زمین است از آن اوست  و کسانی که در نزد او هستند.  هرگز از پرستش او تکبکس که در آسمان
 «.ندشوخسته و وامانده نمی

فرماید کند: گروه اول اهل آسمان، گروه دوم اهل زمین، و دستۀ سوم را میاین آیه موجودات عالم را به سه دسته تقسیم می 
َده  » َده  »فرمایند: منظور از می السالم()علیهی و کسانی که در نزد اویند. امامیعن« َو َمن  ِعن  بیت هستیم که ما اهل« َمن  ِعن 

                                                           
 .66زمر، « كردم دربارةخداوند كه تقصيرى بر دريغ اى». 14

ه( اولياء و معصومين فرشتگان، نظير) زمين و هاآسمان در واال و برتر نمايندگان و هاَمَثل اوست براى و». 15  .01روم، «اللَّ
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بعد از خلقت   المالسعلیهمان آفریده شده بودیم. دلیل این کالم نیز واضح است زیرا اگر خلقت اهل بیت قبل از خلقت جه
 آسمانها و زمین بود، آنها هم یا آسمانی بودند ویا زمینی و دیگر نیازی به قسم سوم نبود.  

هم در این ای لقت جهان خلق شده بود آیا آیهگوئید روح ما قبل از خکند که: شما میسؤال می السالم()علیهراوی نیز از امام
  16فرمایند.در پاسخ همین آیه را قرائت می السالم()علیهزمینه وجود دارد؟ امام

هی به کار گرفته تا به این بهشت روحی منتقل بر بهشت صوری که در ما نیز باید تالش خود را در راه رسیدن مقام عندالل
 ت دارد. م و ارجحیشود، تقدق میآخرت محق

ِن َربِّ ا»کند: هی بوده و به خداوند عرض میحضرت آسیه همسر فرعون که شخصیت واالیی بوده نیز مشتاق مقام عندالل ب 
ِة  لي َجنَّ تًا ِفي ال  َدَك َبی  او چون از اولیاء خدا بوده در هنگام  «.خداوندا برای من نزد خودت در بهشت خانه ای بنا کن»؛ 17«ِعن 

قد« عندالله»هی داشته و در دعایش ه به مقام عنداللدعا نیز توج ِة »م بر را م  َجنَّ  آورد.می« ِفي ال 
 «العالمینالحمدلله رب »

 

                                                           
ُهْم »... الّسالم: قاَل الّصادُق عليه. 16 نَّ ِِ ِه َفاْجَتَباُه َو َتاَب َعَلْيِه َو َهَداُه َو  اَها آَدُم ِمْن َربِّ ِتي َتَلقَّ ِه اْلَکِلَماِت الَّ ا َو اللَّ َه َخَلَقَنا ُنورًا َواِحدًا َقْبَل َأْن َيْخ  َفُکنَّ ُلَق َلَيْرُووَن َأنَّ اللَّ

ُلُه  ُسُه َو ُنَهلِّ َه َو ُنَقدِّ ُح اللَّ ًة َو َنارًا ِبَأْرَبَعِة آاَلِف َعاٍم ُنَسبِّ ِه َقاَل: َنَعْم، ُهَو َقْوُلُه َخْلقًا َو ُدْنَيا َو آِخَرًة َو َجنَّ ِدي َهْل ِبَذِلَك َشاِهٌد ِمْن ِكَتاِب اللَّ ُل: َيا َسيِّ ُرُه. َقاَل اْلُمَفضَّ َو ُنَکبِّ
ْرِض َو َمْن َتَعا

َ
ماواِت َو اْْل َلی َقْوِلهِ  ِعباَدِتهِ  َعْن  ال َيْسَتْکِبُرونَ  ِعْنَدهُ  َلی: َلُه َمْن ِفي السَّ ِِ هاَر  ْيَل َو النَّ ُحوَن اللَّ ْحمُن َوَلدًا ُسْبحاَنُه َبْل ِعباٌد  َو ال َيْسَتْحِسُروَن ُيَسبِّ َخَذ الرَّ َو قاُلوا اتَّ

الَّ لِ ُمْکَرُموَن ال َيْسبِ  ِِ لٌه ِمْن ُدوِنِه  َمِن اْرَتضیُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن َيْعَلُم ما َبْيَن َأْيِديِهْم َو ما َخْلَفُهْم َو ال َيْشَفُعوَن  ِِ ي 
نِّ ِِ َو ُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن َو َمْن َيُقْل ِمْنُهْم 

َم كَ  اِلِميَن َفذِلَك َنْجِزيِه َجَهنَّ ْرِض ُهُم الْ  ذِلَك َنْجِزي الظَّ
َ
َماَواِت ُهُم اْلَماَلِئَکُة َو َمْن ِفي اْْل ُل، َأ َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأْن َمْن ِفي السَّ َجانُّ َو اْلَبَشُر َو ُكلُّ ِاي َحَرَكٍة َوْيَحَك َيا ُمَفضَّ

ِذيَن َقْد َخ  ِذيَن ِفيِهْم َو َمْن ِعْنَدُه الَّ ُل َو َمْن َنْحُن الَّ َفِمَن الَّ ُل: َمْن َتُقوُل: َيا َمْواَلَي َقاَل: َيا ُمَفضَّ ا ِعْنَدُه َو اَل َكْوٌن َقْبَلَنا َو اَل َرُجوا ِمْن ُجْمَلِة اْلَماَلِئَکِة. َقاَل اْلُمَفضَّ ِذيَن ُكنَّ
 .430الهداية الکبرى/ص« يثُحُدوُث َسَماٍء َو اَل َأْرٌض َو اَل َمَلٌك َو اَل َنِبيٌّ َو اَل َرُسول الحد
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