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 مقدمه مؤ لّف

 الحمد ہلل رب العالمین و الصالة والسالم على محمد و آله الطاھرين .

و بعد چنین گويد اين فقیر بى بضاعت و متمسك به احاديث اھل بیت رسالت علیھم السالم 

كه عقل و نقل حكم  -ختم هللا له بالحسنى و السعادة  -عباس بن محمد رضا القمى 

مى كند شخصى كه عزم سفرى نمود بايست زاد و توشه اى براى سفر خود مھیا كند به 

قدرى كه در آن سفر بكار است ، آن وقت سفر كند پس بنابراين سفر آخرت كه ما را در پیش 

است و به ھیچ وجه چاره و گزيرى از آن نیست به زاد و توشه سزاوارتر است ؛ چنانكه روايت 

شده وقتى حضرت ابوذر غفارى رضى هللا عنه به مكه معظمه مشرف شده نزد در كعبه 

ايستاد و به مردمى كه براى حج از اطراف عالم آمده بودند و در مسجد الحرام جمع گشته 

 بودند فرمود:

ايھا الناس منم جندب بن سكن غفارى ، منم خیر خواه شما و مھربان بر شما، به سوى من 

ردمى كه دور او جمع شدند فرمود: اى مردم ھر گاه يكى از شما اراده كند به آيید و به م

سفرى برود ھر آينه از زاد و توشه براى خود به حدى كه در آن سفر الزم دارد بردارد و چاره اى 

از آن ندارد، پس ھر گاه چنین است ، سفر آخرت سزاوارتر است به زاد و توشه براى آن ، پس 

حج حجة لعظائم فت : پس ما را راھنمايى كن اى ابوذر. فرمود: مردى برخاست و گ

االءمور، و صم يوما لزجرة النشور و صل ركعتین فى سواد اللیل لوحشة القبور. 

Pالخبر

)۱( 

استعد ضرت امام حسن مجتبى (ع) در موقع ارتحال خود به جنادة بن ابى امیه فرمود: و ح

يعنى : مھیاى سفر آخرت شو و توشه آن سفر را لسفرك و حصل زادك قبل حلول اءجلك 

پیش از رسیدن اجل تحصیل نما بلكه چون سفرت آخرت سفرى است بعید و ھولناك و 

شوار دارد محتاج است به زاد و توشه بسیارى كه منزلھاى سخت و عقبات شديده و جاھاى د

بايد آنى از آن غفلت ننمود و شب و روز در فكر آن بود. چنانكه روايت شده كه حضرت امیرالمؤ 

منین (ع) در ھر شب ھنگامى كه مردم به خوابگاه خود مى رفتند صداى نازنینش به حدى 

نى كه ھمسايه مسجد بودند بلند مى شد كه صداى آن حضرت را تمام اھل مسجد و كسا

يعنى آماده  تجھزوا رحمكم هللا فقد نودى فیكم بالرحیل ؛ مى شنیدند و مى فرمود:

شويد و اسباب سفر خود را مھیا كنید، خدا شما را رحمت كند، ھمانا منادى مرگ نداى 

كه با خود  ((الرحیل )) در میان شما بلند كرده پس توقف خود را در دنیا و بیرون از دنیا در حالى

زاد و توشه اى از اعمال صالحه داريد كم كنید به درستى كه در جلو شما گردنه ھاى 

ناھموارى است يعنى جاھاى بسیار دشوار و منزلھاى ھولناك است كه بايد از آنھا عبور كنید 

 و چاره اى ھم نداريد.

و بعضى از چیزھا  اينك ما به بعضى از آن عقبه ھاى سخت و منزلھاى ھولناك اشاره مى كنیم

۲ 
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كه براى سختى ، و ھول آن محل سودمند است بطور اختصار در ضمن چند فصل ذكر مى 

كنیم ؛ و اگر حق تعالى مرا توفیق داد و مھلتى در اجل حاصل شد شايد انشاء هللا كتابى 

مفصل در اين باب تصنیف كنم و اگر چه در اين زمان اشخاصى را نمى بینم كه از روى جد و 

ت طالب اين نحو مطالب باشند و به ھمین مالحظه اين مختصر را نیز با حال افسردگى و حقیق

كم رغبتى نوشتم و از حق تعالى تاءيید و توفیق خود را مسئلت مى نمايم ؛ انه قريب مجیب 

. 

 فصل اول : مرگ 

 اول منزل اين سفر، مرگ است

 از آن اشاره مى كنیم :اين منزل پیچ و خمھاى دشوار دارد، اينك ما به دو نمونه 

و جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه مرحله اول مرگ ، شدت جان كندن است ؛ 

و سختیھا از ھر طرف به محتضر رو مى  اين مرحله اى است بسیار دشوار كه شدائد )۲(تحید

و درد و بسته شدن زبان و رفتن قوا از اندام ، از طرف ديگر  كند؛ از طرفى شدت مرض 

گريستن اھل و عیال و وداع آنھا با او و غم يتیمى و بى كس شدن بچه ھاى خود، از طرف 

خود كه عمر عزيز  س ديگر غم جدا شدن از مال و منزل و امالك و اندوخته ھا و چیزھاى نفی

خود را صرف به دست آوردن آنھا كرده و چه بسا كه بسیارى از آنھا مال مردم بود كه با ظلم و 

غصب ، آنھا را مالك شده و چقدر حقوق بر اموال او تعلق گرفته و نداده ، حال ملتفت 

ال اءمیر فكان كما قخرابیھاى كار خود شده كه كار گذشته و راه اصالح آنھا بسته شده ؛ 

المومنین (ع) يتذكر اءمواال جمعھا اغمض فى مطالبھا و اخذھا من مصر حاتھا و 

مشتبھاتھا قد لزمته تبعات جمعھا و اءشرف على فراقھا تبقى لمن وراءه ينعمون بھا 

و از طرفى ترس ورود به جائى كه غیر از اين  )۳(فیكون المھناء لغیره و العب ء على ظھر

فكشفنا عنك غطائك دنیا است و چشمش چیزھايى را مى بیند كه پیش از اين نمى ديد 

حضرت رسول و اھل بیت او و مالئكه رحمت و مالئكه غضب را حاضر  )۴(فبصرك الیوم حديد

مى بیند تا درباره او چه حكم شود و چه سفارشى نمايند، و از طرف ديگر، شیطان و يارانش 

بى ايمان از دنیا  براى آنكه او را به شك اندازند جمع شده اند و مى خواھند كارى كنند كه

برود، و از طرفى وحشت از آمدن ملك الموت دارد كه آيا به چه ھیئت خواھد بود، و به چه نحو 

قال اءمیرالمؤ منین (ع): فاجتمعت علیه سكرات جان او را خواھد گرفت الى غیر ذلك . 

 الموت فغیر موصوف ما نزل به .

امیرالمؤ منین (ع) را درد چشمى شیخ كلینى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه حضرت 

عارض شد حضرت رسول صلى هللا علیه و آله به عیادت آن حضرت تشريف برد او را ديد كه 

صیحه و فرياد مى كشد، فرمود كه آيا اين صیحه جزع و بیتابى است يا از شدت درد است ؟ 

۳ 
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خت تر از اين درد كرد يا رسول هللا من ھنوز دردى نكشیده ام كه س امیرالمؤ منین (ع) عرض 

باشد. فرمود يا على چون ملك الموت براى گرفتن روح كافر نازل شود سیخى از آتش را با خود 

بیاورد و با آن سیخ روح او را بیرون كشد پس صیحه كشد! حضرت امیرالمؤ منین چون اين را 

ت آيا شنید برخاست و نشست و گفت : يا رسول هللا دوباره حديث را بر من بخوان سپس گف

از امت شما كسى به اين نحو قبض روح مى شود؟ فرمود بلى حاكمى كه جور كند و كسى 

 كه مال يتیم را به ظلم و ستم بخورد و كسى كه شھادت دروغ دھد.

 و اما چیزھائى كه سبب آسانى سكرات موت است از جمله :

تعالى بر او شیخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود ھر كه بخواھد كه حق 

سكرات مرگ را آسان كند بايد صله ارحام و خويشان خود كند، و به پدر و مادر خود نیكى و 

احسان نمايد، پس ھر گاه چنین كند خداوند دشواريھاى مرگ را، بر او آسان كند و در حیات 

 خود فقر به او نرسد.

م وفات او حاضر شد پس و روايت شده كه حضرت رسول صلى هللا علیه و آله نزد جوانى بھنگا

، آنگاه زبان آن جوان بسته شد و نتوانست بگويد، و ھر چه  ال اله اال هللابه او فرمود: بگو: 

حضرت تكرار كرد باز نتوانست بگويد؛ پس حضرت به آن زنى كه كنار جوان بود گفت : آيا اين 

او خشمناكى ؟ گفت :  جوان مادر دارد؟ عرض كرد: بلى من مادر او مى باشم فرمود: آيا تو بر

بلى و االن شش سال است كه با او سخن نگفته ام حضرت فرمود كه از او راضى شو. آن زن 

چون اين كلمه را كه ُمشِعر بر رضايت او بود و  )۵(رضى هللا عنه برضاك يا رسول هللا گفت 

ال اله گفت :  ال اله اال هللاز پسرش گفت ، زبان آن جوان باز شد. حضرت به او فرمود بگو: 

حضرت فرمود چه مى بینى ؟ عرض كرد: مرد سیاه قبیح المنظر با جامه ھاى چركین و  اال هللا

يا من يقبل الیسیر و . حضرت فرمود: بگو:  بدبو كه نزد من آمده و گلو و راه نفس مرا گرفته

آن  )۶(يعفو عن الكثیر اقبل منى الیسیر واعف عنى الكثیر انك انت الغفور الرحیم 

جوان اين كلمات را گفت آن وقت حضرت به او فرمود: نگاه كن چه مى بینى ؟ گفت : مردى 

سفید رنگ ، نیكو صورت ، خوشبو با جامه ھاى خوب را مى بینم كه به نزدم آمده و آن سیاه 

پشت كرده و مى خواھد برود؛ حضرت فرمود: اين كلمات را تكرار كن ، تكرار كرد، حضرت 

بینى ؟ عرض كرد: ديگر آن سیاه را نمى بینم و آن شخص نورانى نزد من فرمود: چه مى 

 است ، پس در آن حال آن جوان وفات كرد.

مؤ لف مى گويد: خوب در اين حديث تاءمل كن ببین اثر عاق پدر و مادر چه اندازه است كه اين 

لین او نشسته و جوان با آنكه از صحابه است و شخصى مانند پیغمبر به عیادت او آمده و به با

خود آن جناب كلمه شھادت به او تلقین فرموده ولى نتوانست آن كلمه را تلفظ كند مگر وقتى 

 كه مادرش از او راضى شد آن وقت زبانش باز شد و كلمه شھادت گفت .

و ديگر از حضرت صادق (ع) مروى است كه ھر كس جامه زمستانى يا تابستانى را بر برادر 

۴ 
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ند او را از جامه ھاى بھشتى مى پوشاند و سكرات مرگ را بر او آسان خود بپوشاند، خداو

 مى كند و قبرش را گشاد مى سازد.

و از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله منقول است كه ھر كه برادر خود را حلوائى بخوراند 

 حق تعالى تلخى مرگ را از او برطرف مى كند.

 )۷(واندن سوره يس ، و الصافات و كلمات فرج و از چیزھائى كه براى محتضر سودمند است خ

 است .

و شیخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه ھر كه يك روز از آخر ماه رجب روزه بگیرد، 

را ايمن گرداند از شدت سكرات مرگ و از ترس بعد از مرگ و از عذاب قبر ايمن  حق تعالى او

گرداند و بدان كه از براى روزه گرفتن بیست و چھار روز از رجب ثواب زيادى رسیده ؛ از جمله 

آنكه ، ملك الموت به صورت جوانى با لباس خوب با قدحى از شراب بھشت ، وقت قبض روح او 

 شراب را به او بدھد تا سكرات مرگ بر او آسان شود. حاضر مى شود، و آن

و از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله مرويست كه ھر كس در شب ھفتم رجب چھار ركعت 

نماز بخواند در ھر ركعت حمد را يك مرتبه و توحید را سه مرتبه و سوره فلق و ناس را و بعد از 

ات اربعه بخواند حق تعالى او را در سايه فراغ ده مرتبه صلوات بفرستد و ده مرتبه تسبیح

عرش جاى مى دھد و به او ثواب روزه دار ماه رمضان عطا مى كند و برايش مالئكه استغفار 

مى كند تا از اين نماز فارغ شود و جان دادن و فشار قبر را بر او آسان گرداند و از دنیا بیرون 

 عالى او را از فزع اكبر ايمن گرداند.نرود مگر اينكه جاى خود را در بھشت ببیند و حق ت

ھر كه ھر روزه  و شیخ كفعمى از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت كرده است كس 

ده مرتبه اين دعا را بخواند حق تعالى چھار ھزار گناه كبیره او را بیامرزد و او را از سكرات مرگ 

شكرھاى او محفوظش بدارد و دينش و فشار قبر و ھول قیامت نجات دھد و از شر شیطان و ل

 زايل گردد اين دعا اين است : ادا شود، و غم و ھمش 

اعددت لكل ھول ال اله اال هللا ، و لكل ھم و غم ما شاء هللا ، و لكل نعمة الحمد ہلل ، 

و لكل رخاء الشكر ہلل ، و لكل اعجوبة سبحان هللا ، و لكل ذنب استغفر هللا ، و لكل 

و انا الیه راجعون ، و لكل ضیق حسبى هللا و لكل قضاء و قدر توكلت مصیبة انا ہلل 

على هللا ، و لكل عدو اعتصمت باہلل ، و لكل طاعة و معصیة ال حول و ال قوة اال باہلل 

 العلى العظیم .

و بدان نیز كه از براى اين ذكر شريف ، ھفتاد مرتبه فضل عظیم است از جمله آنكه وقت مردن 

يا اسمع السامعین و يا ابصر الناظرين و يا بشارت دھند و آن ذكر اين است : او را مژده و 

 اسرع الحاسبین و يا احكم الحاكمین .

 اذا زلزلت االءرض زلزالھاشیخ كلینى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: از قرائت 

زله بر او وارد نسازد ملول نشويد زيرا كه ھر كه اين سوره را در نوافل خود بخواند حق تعالى زل
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و او را به زلزله و صاعقه و به آفتى از آفات دنیا نمیراند، و در وقت مردن او ملكى كريم از نزد 

حق تعالى بر او نازل شود و باالى سر او بنشیند و بگويد: اى ملك الموت ، نسبت به ولى خدا 

 مدارا كن زيرا كه او مرا بسیار ياد مى كرد.

 د الموت استعقبه دوم عديله عن

يعنى عدول كردن از حق به باطل در وقت مردن و آن چنانست كه شیطان نزد محتضر حاضر 

شود و او را وسوسه كند و به شك اندازد تا او را از ايمان بیرون برد و از اين جھت است كه در 

از آن دعاھا استعاذه از آن شده و جناب فخر المحققین ، رحمة هللا فرموده كه ھر كس بخواھد 

سالم بماند استحضار كند ادله ايمان و اصول خمسه را با ادله قطعیه و صفاى خاطر و بسپرد 

آنرا به حق تعالى كه در وقت حضور موت به او رد فرمايد به اين طريق و بعد از ذكر عقايد حقه 

 بگويد:

اللھم يا ارحم الراحمین انى قد اءودعتك يقینى ھذا و ثبات دينى و اءنت خیر 

پس بر حسب  تودع و قد اءمرتنا بحفظ الودايع فرده على وقت حضور موتى .مس

فرمايش آن بزرگوار خواندن دعاى عديله معروف و استحضار معنى آن در خاطر براى سالمت 

 جستن از خطر عديله عندالموت نافع است .

رت و شیخ طوسى رحمة هللا از محمد بن سلیمان ديلمى روايت كرده است كه به خدمت حض

صادق صلى هللا علیه و آله عرض كردم كه شیعیان تو مى گويند: كه ايمان بر دو قسم است : 

يكى مستقر و ثابت و ديگر آنكه به امانت سپرده شده است و زايل مى گردد، پس مرا دعائى 

 بیاموز كه ھر گاه آنرا بخوانم ايمانم كامل گردد و زايل نشود. فرمود كه بعد از ھر نماز بگو:

یت باہلل ربا و بمحمد صلى هللا علیه و آله نبیا و باالسالم دينا و بالقرآن كتابا و رض

بالكعبة قبلة و بعلى ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و على بن الحسین و محمد 

بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و 

ن الحسن صلوات هللا علیھم اءئمة ، هللا على بن محمد والحسن بن على و الحجه ب

 انى رضیت بھم اءئمة فارضنى لھم انك على كل شى ء قدير.

 و از چیزھائى كه براى اين عقبه سودمند است مواظبت به اوقات نمازھاى واجب است .

و در حديثى است كه در مشرق و مغرب عالم اھل بیتى نیست مگر آنكه ملك الموت در ھر 

اوقات نماز پنج مرتبه به ايشان نظر مى كند پس ھر گاه كسى را كه مى خواھد شبانه روز در 

قبض روح كند از كسانى باشد كه مواظب اوقات نماز است پس ملك الموت به او شھادتین را 

 تلقین كند و شیطان را از او دور سازد.

و روايت شده كه حضرت صادق (ع) براى شخصى نوشت كه اگر بخواھى كارت بخوبى پايان 

پذيرد و بخوبى جانت گرفته شود پس حق خدا را بزرگ شمار و نعمتھاى او را در راه گناه 
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مصرف مكن و از حلم خدا مغرور مشو و ھر كس كه مرا ياد كند و اظھار دوستى ما كند چه 

 ى بدار زيرا اگر دروغ گويد ضررش به خود او مى رسد.راست گويد يا دروغ گرام

حقیر گويد: كه براى عاقبت بخیر شدن و از شقاوت به سعادت رسیدن خواندن دعاى يازدھم 

تا آخر، و خواندن دعاى تمجید كه در كافى و  يا من ذكره شرف للذاكرينصحیفه كامله : 

غیره نقل شده سودمند است و حقیر در كتاب باقیات الصالحات ساعات آن را نقل كرده ام ، و 

ھمینطور خواندن نمازى كه در يكشنبه ذى القعده وارد شده ، و مداومت به اين ذكر شريف 

من لدنك رحمة انك انت الوھاب  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ ھديتنا و ھب لناخوب است : 
و تسبیح حضرت زھراء را ادامه دھد و انگشتر عقیق در دست كند به ويژه اگر بر آن نقش  )۸(

باشد و خواندن سوره قد افلح المؤ منون در ھر جمعه ، و  محمد نبى هللا و على ولى هللا

بسم هللا الرحمن الرحیم ال حول و ال خواندن ھفت مرتبه بعد از نماز صبح و نماز مغرب : 

و آنكه در شب بیست و دوم رجب ھشت ركعت نماز گزارد و  قوة اال باہلل العلى العظیم ،

ھفت مرتبه بخواند و بعد از فراغ ده مرتبه  ونقل يا ايھا الكافردر ھر ركعت حمد يك مرتبه و 

 صلوات بفرستد و ده مرتبه استغفار كند.

و سید بن طاووس از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت كرده كه ھر كه در شب ششم 

شعبان چھار ركعت نماز گزارد و در ھر ركعت حمد يك مرتبه و پنجاه مرتبه توحید بخواند روح او 

بگیرد و قبرش را وسیع گرداند و از قبر خود بیرون شود در حالیكه صورتش مثل  را با سعادت

 اشھد اءن ال اله اال هللا و اءشھد اءن محمدا عبده و رسوله .ماه باشد. و مى گويد 

مؤ لف گويد: كه اين نماز بعینه نماز حضرت اءمیرالمؤ منین (ع) است كه فضیلت بسیار دارد و 

 و مناسب ديدم دو حكايت ذكر كنم : من در اين مقام شايسته

 ((حكايت اول :))

نقل است كه فضیل بن عیاض كه يكى از رجال طريقت است شاگردى داشت كه اءعلم 

شاگردان او محسوب مى شده ، وقتى ناخوش شد، ھنگام احتضار، فضیل به بالین او آمد و 

استاد اين سوره را نزدش نشست و شروع به خواندن يس كرد، آن شاگرد محتضر گفت : اى 

گفت : نمى گويم چون از آن  ال اله اال هللامخوان پس فضیل ساكت شد و به او گفت : بگو 

بیزارم پس با اين حال مرد. فضیل از مشاھده اين حال بسى درھم شد، و به منزل خود رفت و 

كه تو بیرون نیامد؛ پس در خواب ديد كه او را به سوى جھنم مى كشند. فضیل از او پرسید 

اءعلم شاگردان من بودى چه شد كه خداوند معرفت را از تو گرفت و به عاقبت بد مردى ؟ 

گفت : براى سه چیز كه در من بود اول نمامى و سخن چینى دوم حسد سوم آنكه من 

بیمارى داشتم كه به طبیبى مراجعه كرده بودم ، او به من گفته بود كه در ھر سال يك قدح 
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نخورى اين بیمارى در تو باقى خواھد ماند. پس من به دستور آن طبیب شراب بخور كه اگر 

 شراب مى خوردم . به خاطر اين سه چیز پايان كار من بد شد و به آن حال مردم .

 مؤ لف گويد: كه در ذيل اين حكايت مناسب ديدم اين خبر را ذكر كنم :

بر حضرت صادق (ع) وارد شد و شیخ كلینى از ابوبصیر روايت كرده كه گفت : ام خالد معبديه 

من در خدمت آن حضرت بودم ، عرض كرد فدايت گردم مرا درد شكم مى گیرد به طبیبان عراق 

مراجعه كردم آنھا مرا سفارش به خوردن آبجو كردند ولى من از خوردن آن خوددارى كردم چون 

، آن حضرت مى دانستم از آن كراھت داريد، پس دوست داشتم كه از خود شما سوال كنم 

فرمود چه عاملى تو را از خوردن آن باز داشت ؟ گفتم من تا روز قیامت مطیع شما ھستم . 

حضرت رو به ابى بصیر كرد و فرمود: اى ابا محمد آيا گوش نمى دھى به حرف اين زن و 

مسائل او؟ سپس به آن زن فرمود تو را در خوردن حتى يك قطره از آن اذن نمى دھم ، ھمانا 

 جان دادن از خوردن آن پشیمان خواھى شد. پس فرمود: آيا فھمیدى چه گفتم ؟ھنگام 

 ((حكايت دوم :))

شیخ بھائى (ره ) در كشكول ذكر نموده كه مرگ شخصى از ثروتمندان فرا رسید، در حال 

 احتضار به او شھادتین تلقین كردند، او در عوض ، اين شعر را خواند:

 الطریق الى حمام منجاباءین     یا رب قائلة و قد تعبت

و سبب خواندن او اين شعر را عوض كلمه شھادت آن بود، كه روزى زن عفیفه خوش صورتى 

از منزل خود در آمد كه به حمام معروف منجاب برود پس راه حمام را پیدا نكرد و از راه رفتن 

او اشاره كرد خسته شد، مردى را بر در منزلى ديد از او پرسید كه حمام منجاب كجا است ؟ 

به منزل خود و گفت حمام اين است آن زن به خیال حمام داخل خانه آن مرد شد. آن مرد فورا 

در را بر روى او بست و خواست كه با او زنا كند. آن زن بیچاره دانست كه گرفتار شده و چاره 

بت و سرور خود ندارد جز آنكه به تدبیر، خود را از چنگ او خالص كند. الجرم اظھار كرد كمال رغ

را به اين كار و آنكه من چون بدنم كثیف و بدبوست كه مى خواستم به حمام بروم ، خوبست 

كه يك مقدار عطر و بوى خوش براى من بگیرى كه من خود را براى تو خوشبو كنم و قدرى ھم 

آن  غذا بگیرى كه با ھم بخوريم ، و زود بیا كه من مشتاق تو ھستم . آن مرد چون كثرت رغبت

زن را به خود ديد مطمئن شد. او را در خانه گذاشت و براى گرفتن عطر و غذا از خانه بیرون 

رفت . چون آن مرد پا از خانه بیرون گذاشت آن زن از خانه بیرون رفت و خود را خالص كرد. 

چون مرد برگشت زن را نديد و به جز حسرت چیزى عايدش نشد؛ الحال كه آن مرد در حال 

 ست در فكر آن زن افتاده و قصه آن روز را در شعر عوض كلمه شھادت مى خواند.احتضار ا
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اى برادر در اين حكايت تاءمل كن و ببین چگونه اراده يك گناه اين مرد را به ھنگام مرگ ، از 

 شھادتین منع كرد در حالى كه كارى جز قصد زنا به آن زن نداشت .

يك قیراط از  وايت كرده كه فرموده : ھر كس و بدان كه شیخ كلینى از حضرت صادق (ع) ر

زكوة را ندھد پس وقت مردن مى خواھد يا به مذھب يھود بمیرد يا نصارى . فقیر گويد: قیراط 

بیست و يك دينار است ، و قريب به ھمین مضمون در حق كسى كه مستطیع باشد و حج 

 نرود تا وفات كند وارد شده است .

 ((لطیفه :))

شده كه نزد محتضرى حاضر شد. حاضرين از او خواستند كه محتضر را تلقین از عارفى نقل 

 كند. او اين رباعى را تلقین او كرد:

 لطف تو امید است كه گیرد دستم   گر من گنه جمله جھان كردستم

 اكنون ھستم عاجزتر از اين مخواه كه   گیرم گوئى كه به وقت عجز دستت

 فصل دوم : قبر

اءنا بیت الغربة ، اءنا يكى از منازل ھولناك سفر آخرت ، قبر است كه در ھر روز مى گويد: 

(يعنى ) منم خانه غربت ، منم خانه وحشت ، منم خانه كِرم  بیت الوحشة ، اءنا بیت الدود

. 

 عقبه اول وحشت قبر است :

فورا او را داخل قبر نكنند در كتاب من ال يحضره الفقیه است كه چون میت را به نزديك قبر آورند 

زيرا براى قبر ھولھاى بزرگ است ، و حامل آن به خداوند از ھول مطَّلَع پناه برد و میت را نزديك 

قبر بگذارند و اندكى صبر كند تا آماده دخول شود؛ پس اندكى او را پیشتر برند و اندكى صبر 

 كند. آنگاه او را به كنار قبر برند.

فرمود: ھر چند روح از بدن مفارقت كرده است و روح حیوانى مرده  مجلسى اول در شرح آن

است اما نفس ناطقه زنده است و تعلق او از بدن كامال زايل نشده است ، و خوف ضغطه قبر 

و سؤ ال منكر و نكیر و رومان فتّان قبور، و عذاب برزخ ھست تا آنكه براى ديگران عبرت باشد و 

 پیش دارند... بینديشد كه چنین حادثه اى در

و در حديث حسن ، از يونس منقول است كه گفت حديثى از حضرت امام موسى كاظم (ع) 

شنیدم كه فرمودند: چون میت را به كنار قبر مى برى ساعتى او را مھلت ده تا استعداد سؤ 

 ال منكر و نكیر بیابد.

خدمت حضرت رسول  و روايت شده از براء بن عازب كه يكى از معروفین صحابه است كه ما در

صلى هللا علیه و آله بوديم كه نظرش به جماعتى افتاد كه در محلى جمع گشته بودند. پرسید 
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براى چه مردم اجتماع كرده اند؟ گفتند براى كندن قبر جمع شده اند. براء گفت : چون حضرت 

نو قبر به زا اسم قبر را شنید در رفتن به سوى آن شتاب كرد تا خود را به قبر رسانید پس كنار

نشست . من به طرف ديگر مقابل روى آن حضرت رفتم تا ببینم چه كار مى كند، ديدم بشدت 

يعنى اى برادران ما، براى  اخوانى لمثل ھذا فاءعدواگريست آنگاه رو به ما كرد و فرمود: 

 خود چنین جائى تھیه كنید و آماده شويد.

كه در وقت مرگ خود دريغ و حسرت مى  شیخ بھائى نقل كرده كه بعضى از حكما را ديدند

خورد. به او گفتند كه اين چه حالى است كه از تو مشاھده مى شود؟ گفت چه گمان مى 

بريد به كسى كه به سفرى طوالنى مى رود و بدون مونس به قبر وحشتناكى وارد مى شود 

 و به حضور حاكم عادلى مى رود كه حجتى ندارد؟

حضرت عیسى (ع) پس از مرگ مادر خود مريم را صدا زد و  و قطب راوندى روايت كرده كه

گفت : اى مادر! با من سخن بگو؛ آيا مى خواھى كه به دنیا برگردى ؟ گفت : بلى براى آنكه 

در شب بسیار سرد، براى خدا نماز گزارم و در روز بسیار گرم ، روزه بگیرم . اى پسر جان ! اين 

 راه بسیار خطرناك است .

كه حضرت فاطمه صلوات هللا علیھا در وصیت خود به امیرالمؤ منین صلوات هللا  و روايت شده

علیه گفت : چون من وفات كردم خودت مرا غسل بده و تجھیز كن و نماز گزار و مرا داخل قبر 

كن و در لحد بسپار و خاك بر روى من بريز و نزد سر من مقابل صورتم بنشین ، و قرآن و دعا 

ان ؛ زيرا كه آن سعادت وقتى است كه مرده محتاج به اءنس گرفتن با زنده براى من بسیار بخو

 است .

و سید بن طاووس (رحمة هللا علیه ) از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت كرده كه 

فرمود: ساعتى سخت تر از شب اول قبر بر میت نمى گذرد پس با صدقه دادن ، به مرده خود 

فتى كه صدقه بدھى يكى از شما دو ركعت نماز گذارد و در ركعت رحم كنید و اگر چیزى نیا

اول فاتحة الكتاب را يك مرتبه بخواند و قل ھو هللا دو مرتبه و در ركعت دوم فاتحه را يك مرتبه 

اللھم صل على محمد و آل محمد وابعث اءلھیكم التكاثر را ده مرتبه و سالم دھد و بگويد: 

پس حق تعالى ھمان ساعت ھزار ملك به سوى  ن بن فالنثوابھا الى قبر ذلك المیت فال

قبر آن میت مى فرستد و با ھر ملكى جامه اى و حله اى ، و تنگى قبر او را وسعت مى دھد 

تا روز نفخ صور و به نمازگزار به عدد آنچه در آفتاب بر آن مى تابد حسنات مى دھد و چھل 

 درجه مقامش را باال مى برد.

 ((نماز ديگر:))

راى برطرف كردن وحشت قبر از میت مستحب است نمازگزار دو ركعت نماز گزارد در ركعت ب

اول حمد و آية الكرسى و در ركعت دوم حمد و ده مرتبه انا انزلناه را بخواند و چون سالم دھد 

به جان فالن ، نام  اللھم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابھا الى قبر فالنبگويد: 

 .میت را بگويد
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 ((حكايت ))

شیخ ما ثقه االسالم نورى (نَوََّر هللا مرقده ) در دارالسالم از استاد خود موالنا الحاج مال 

فتحعلى سلطان آبادى عطر هللا مضجعه نقل كرده كه فرمود: عادت و طريقه من بر آن بود كه 

و ھر كس از دوستان اھل بیت علیھم السالم كه خبر فوتش را مى شنیدم در شب دفن ا

برايش دو ركعت نماز مى خواندم ، چه میت را بشناسم يا نشناسم و ھیچ كس بر اين كار من 

مطلع نبود تا آنكه روزى يكى از دوستان ، مرا در راھى مالقات كرد و گفت : ديشب خواب 

ديدم فالن شخص را كه در اين ايام وفات كرده و از حال او و آنچه بعد از مرگ بر او گذشته 

و اسم  -ت : من در سختى و بال بودم تا آنكه فالنى برايم دو ركعت نماز خواند پرسیدم گف

آن دو ركعت نماز، مرا از عذاب نجات داد؛ به خاطر اين احسانى كه به من كرد  -شما را برد 

خدا پدرش را رحمت كند. مرحوم حاج مال فتحعلى فرمود آن شخص از من پرسید كه آن نماز 

 ، او را از كار دائمى خود براى اموات خبر دادم .چه نمازى بود؟ پس من 

و نیز از كارھائى كه براى وحشت قبر سودمند است مانند آنكه ركوع نماز را كامل كند چنانكه 

از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت شده كه كسى كه ركوع نماز خود را تمام كند گرفتار 

 وحشت قبر نمى شود.

راى تا بوده باشد ب ال اله اال هللا الملك الحق المبینرتبه بگويد: و نیز آنكه در ھر روزى صد م

او امانى از فقر و از وحشت قبر باشد و به سوى خود توانگرى را بكشد و گشوده شود درھاى 

 بھشت چنانكه در خبر وارد شده است .

غائب را؛ و من آن و نیز آنكه بخواند سوره يس را پیش از آنكه بخوابد، و آنكه بخواند نماز لیلة الر

 نماز را با بعضى از فضايل آن در مفاتیح الجنان در اعمال ماه رجب ذكر كردم .

و ھر كه عیادت كند مريضى را حق تعالى بر او ملكى مى گمارد كه او را در قبر تا روز ورودش 

 به محشر عیادت كند.

 علیه و آله به و از ابوسعید خدرى منقول است كه گفت : شنیدم كه حضرت رسول صلى هللا

على مى فرمود: يا على شاد شود و مژده بده كه براى شیعه تو وقت مردن نه حسرتى 

 است و نه وحشت قبر و نه اندوھى در روز نشور.

 عقبه دوم ، َضغطَه و فشار قبر است

 و آن عقبه اى است بسیار دشوار كه تصورش دنیا را بر انسان تنگ مى كند.

يا عباد هللا ما بعد الموت لمن ال يغفر له اشد من الموت  قال امیرالمؤ منین (ع):

القبر فاحذروا ضیقه و ضنكه و ظلمته و غربته ؛ ان القبر يقول كل يوم انا بیت 

الى ان  -الوحشة انا بیت الدود، و القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار 

اب القبر؛ انه يسلط على و ان معیشة الضنك التى حذر هللا منھا عدوه عذ -قال 

الكافر فى قبره تسعة و تسعین تنینا فینھشن لحمه و يكسرن عظمه يترددن علیه 
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كذلك الى يوم يبعث ؛ لو ان تنینا منھا نفخ فى االرض لم تنبت زرعا. يا عباد هللا ان 

انفسكم الضعیفة و اجسادكم الناعمة الرقیقة التى يكفیھا الیسیر تضعف عن 

 )۹(ھذا.

و روايت شده است كه حضرت صادق (ع) در آخر شب كه از خواب بر مى خاست صدا را بلند 

و  اللھم اعنى على ھول المطلع مى نمود به حدى كه اھل خانه بشنوند و مى گفت :

 وسع على ضیق المضجع و ارزقنى خیر ما قبل الموت و ارزقنى خیر ما بعد الموت .

اللھم بارك لى فى الموت ، اللھم اعنى على سكرات و از دعاھاى آن حضرت است : 

الموت ، اللھم اعنى على غم القبر، اللھم اعنى على ضیق القبر، اللھم اعنى على 

 بر، اللھم زوجنى من الحور العین .ظلمة القبر اللھم اعنى على وحشة الق

بدان كه عمده عذاب قبر از بى توجھى به نجاسات و نمامى و سخن چینى و غیبت و دور 

شدن مرد از خانواده خود است . و از روايت سعد معاذ استفاده مى شود كه بدخلقى مرد با 

 خانواده خود و درشت گوئى با آنھا، سبب فشار قبر مى شود.

از حضرت صادق (ع) مرويست كه ھیچ مؤ منى نیست مگر آنكه از براى او فشار و در روايتى 

 قبر است . و در روايت ديگر است كه از كفاره آن ، نعمتى است كه آن مؤ من تضییع كرده .

و شیخ صدوق (رحمة هللا علیه ) از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه مردى از علماى يھود را 

ما صد تازيانه به تو مى زنیم ، گفت : من طاقت ندارم . پس كم  در قبرش نشاندند و گفتند:

كردند تا رساندند به يكى و گفتند چاره اى از يك تازيانه نیست . گفت : به چه سبب مرا مى 

زنید؟ گفتند به سبب آنكه روزى نماز را بدون وضوء خواندى و بر ناتوانى گذشتى و او را يارى 

 ز عذاب الھى زدند كه قبرش پر از آتش شد.نكردى پس او را يك تازيانه ا

و نیز از آن حضرت روايت كرده كه ھر مؤ منى كه برادر مؤ منش از او چیزى بخواھد و او توانايى 

داشته باشد كه خواسته او را بر آورد ولى چنین نكند خداوند در قبر مار بزرگى را بر او مسلط 

ايت ديگر است كه تا روز قیامت انگشتان او را مى كند تا ھمیشه انگشتان او را بگزد و در رو

 بگزد.

 چیزھايى كه باعث نجات از فشار قبر است :

و اما چیزھايى كه سبب نجات از فشار قبر و عذاب آن است بسیار است و ما در اينجا به چند 

 مورد اكتفا مى كنیم .

ره نساء بخواند از اول : از حضرت امیرالمؤ منین (ع) روايت شده كه ھر كه در ھر جمعه سو

 فشار قبر ايمن مى شود.

دوم : روايت شده كه ھر كه به خواندن سوره زخرف ادامه دھد حق تعالى او را در قبرش از 

 جانوران زمین و از فشار قبر ايمن گرداند.

سوم : از حضرت صادق (ع) منقول است كه ھر كه بمیرد ما بین زوال روز پنج شنبه تا زوال روز 
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 الى او را از فشار قبر پناه دھد.جمعه حق تع

چھارم : از حضرت امام رضا (ع) منقول است كه فرمود بر شما باد به نماز شب ، نیست بنده 

اى كه آخر شب برخیزد و بجا آورد ھشت ركعت نماز شب و دو ركعت نماز شفع و يك ركعت 

ھنم و قبر پناه داده شود و وتر و در قنوت وتر ھفتاد مرتبه استغفار كند تا آنكه او را از عذاب ج

 طوالنى و زندگیش وسیع گردد. عمرش 

پنجم : از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله مرويست : ھر كه (الھیكم التكاثر) را در وقت 

 خواب بخواند، از عذاب قبر نگه داشته شود.

بخواند، از عذاب  ششم : آنكه در ھر روزى ده مرتبه ((اعددت لكل ھول ال اله اال هللا )) (تا آخر)

 قبر نگه داشته شود.

ھفتم : آنكه در نجف اشرف دفن شود، زيرا از خواص تربت شريف آن است كه عذاب قبر و 

 حساب منكر و نكیر از كسى كه در آن مدفون شود ساقط مى شود.

ھشتم : از چیزھايى كه نافعست براى رفع عذاب قبر، گذاشتن جريدتین يعنى دو چوب تر 

. و روايت شده كه عذاب از میت مادامى كه آن چوب تَر است برطرف مى شود.  است با میت

و نیز روايت شده كه حضرت رسول صلى هللا علیه و آله بر قبرى گذشتند كه صاحب آن عذاب 

حضرت طلبیدند جريده يعنى شاخ درختى كه برگش را كنده بودند دو نصف  مى شد. پس 

نصف ديگر را زير پاھاى او. و نیز آب پاشیدن بر قبر كرد، نصفى را زير سر میت گذاشت و 

 سودمند است زيرا مادامى كه ترى در خاك قبر باشد عذاب از صاحب آن برداشته مى شود.

نھم : آنكه روز اول رجب ده ركعت نماز بخواند در ھر ركعت يك مرتبه حمد و سه مرتبه توحید تا 

و در شب اول ماه رجب بعد از نماز مغرب ، بیست از فتنه قبر و عذاب روز قیامت محفوظ بماند. 

 ركعت با حمد و توحید خواندن براى رفع عذاب قبر نافع است .

دھم : آنكه چھار روز از ماه رجب روزه بگیرد، و ھمچنین است روزه گرفتن دوازده روز از شعبان 

. 

الملك ) است يازدھم : از چیزھائى كه سبب نجات از عذاب قبر است خواندن سوره (تبارك 

نقل كرده كه مردى خیمه اى روبروى قبرى  باالى قبر میت ؛ چنانكه قطب راوندى از ابن عباس 

را. آنگاه  (تبارك الذى بیده الملك )بر پا كرد و ندانست كه آن ، قبر است ؛ پس خواند سوره 

ت شنید صیحه زننده اى كه گفت : اين سوره نجات بخش است . پس اين مطلب را به حضر

رسول صلى هللا علیه و آله عرض كرد. آن حضرت فرمود: آن سوره نجات دھنده از عذاب قبر 

است . و شیخ كلینى از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: سوره ملك مانعه 

 است ، يعنى از عذاب قبر منع مى كند.

ھر كس نزد قبر میتى كه دوازدھم : از دعوات راوندى نقل شده كه حضرت رسول خدا فرمود: 

اللھم انى اساءلك بحق محمد و آل محمد ان ال دفن شده بايستد و سه مرتبه بگويد: 

 خداوند تا روز دمیدن در صور عذاب از میت را بر مى دارد.تعذب ھذا المیت 

۱۳ 
 



سیزدھم : شیخ طوسى در ((مصباح المتھجد)) از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت 

كه در شب جمعه دو ركعت نماز بخواند و در ھر ركعت حمد و پانزده مرتبه ((اذا كرده كه ھر 

 زلزلت )) را بخواند حق تعالى او را از عذاب قبر و از ھولھاى روز قیامت ايمن بدارد.

چھاردھم : و نیز از براى رفع عذاب قبر خواندن سى ركعت نماز در شب نیمه رجب نافع است 

تبه و توحید ده مرتبه ، بخواند و ھمچنین است در شب شانزدھم كه در ھر ركعت حمد يك مر

و شب ھفدھم رجب ، و نیز آنكه در شب اول شعبان صد حمد و توحید و صد ركعت نماز 

بخواند و چون از نماز فارغ شود پنجاه مرتبه توحید را بخواند و آنكه در شب بیست و چھارم 

د يك مرتبه ((اذا جاء نصر هللا )) ده مرتبه شعبان دو ركعت نماز بخواند و در ھر ركعت حم

بخواند، و براى روز نیمه رجب پنجاه ركعت به حمد و توحید و فلق و ناس وارد است كه براى 

 رفع عذاب قبر نیز نافع است مانند صد ركعت نماز شب عاشورا.

 عقبه سوم سؤ ال منكر و نكیر است در قبر

كسى كه سه چیز را انكار كند از شیعیان ما از حضرت صادق (ع) روايت شده كه فرمود: 

 نیست . آن سه چیز عبارتند از: معراج ، سؤ ال در قبر و شفاعت .

و روايت شده كه آن دو ملك به ھیئت ھولناك بیايند، صداى ايشان مثل رعد غرنده و 

چشمھايشان مثل برق خیره كننده باشد؛ سؤ ال كنند كه پروردگارت كیست ؟ و پیغمبرت 

؟ و دينت چیست ؟ و نیز سؤ ال كنند از ولى و امام او، پس در آن حال چون جواب كیست 

دادن بر میت سخت و محتاج است به كمك ، الجرم براى مرده دو جا تلقین ذكر كرده اند: 

يكى وقتى كه او را در قبر مى گذارند و بھتر آنست كه ، به دست راست ، دوش راست ، 

بگیرند و حركت دھند و تلقین كنند. و ديگر وقتى كه او را و به دست چپ ، دوش چپ او را 

دفن كردند، مستحب است كه ولى میت يعنى نزديكترين خويشان او بعد از آنكه مردم از 

سر قبر او برگردند نزد سر میت بنشیند و با صداى بلند او را تلقین كند و بھتر است كه دو 

بر برد، و اگر ديگرى را نائب كند نیز خوب كف دست را روى قبر گذارد و دھان را نزديك ق

است ؛ و وارد شده است كه چون اين تلقین را كند منكر به نكیر مى گويد: بیا برويم تلقین 

 حجتش كردند احتیاج به پرسیدن نیست پس برمى گردند و سؤ ال نمى كنند.

 

و در كتاب من ال يحضره الفقیه است كه چون پسر جناب ابى ذر غفارى (رضى هللا عنه ) وفات 

كرد ابوذر بر سر قبر او ايستاده و دست بر قبر مالید و گفت : خداى ، تو را رحمت كند اى ذر. 

به خدا سوگند كه تو نسبت به من نیكوكار بودى و شرط فرزندى را بجا مى آوردى ، والحال كه 

را از من گرفته اند من از تو خشنودم . به خدا سوگند كه از رفتن تو مرا بر من باكى نیست  تو

((يعنى بغیر از حق  و ما لى الى اءحد سوى هللا من حاجةو نقصانى به من نرسید، 
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تعالى به احدى حاجت ندارم )) و اگر نبود ھول مطلع ((يعنى جاھاى ھولناك آن عالم كه بعد 

شود)) ھر آينه خوشحال مى شدم كه به جاى تو رفته باشم ولكن مى  از مرگ ديده مى

خواھم چند روزى تالفى مافات كنم و تھیه آن عالم را ببینم و ھر آينه اندوه از تو مرا مشغول 

ساخته كه كارى كه برايت سودمند باشد انجام دھم سوگند به خدا كه براى مرگ تو گريه 

فلیت شعرى ما قلت و ما ا غم من حال فرداى تو است . نمى كنم و غم مردنت را ندارم تنھ

كاش مى دانستم كه تو چه گفتى و به تو چه گفتند؟ خداوندا حقوقى را كه  پس قیل لك 

براى من بر او واجب كرده بودى بر او بخشیدم پس تو ھم حقوق خود را كه بر او واجب كرده 

 رى .بودى ببخش چه آنكه تو به جود و كرم از من سزاوارت

و از حضرت صادق (ع) منقولست كه چون مؤ من را داخل در قبر كنند نماز در طرف راست و 

زكوة در طرف چپ او و بِر يعنى نیكويى و احسان مسلط بر او شود و صبر او در ناحیه اى قرار 

گیرد، پس وقتیكه دو ملك سؤ ال بیايند صبر به نماز و زكوة و بِر گويد: صاحب خود را دريابید 

 يعنى میت را نگاھدارى كنید پس ھر گاه از آن ناتوان شديد من نزد آن ھستم .

عالمه مجلسى در محاسن به سند صحیح از امام صادق يا امام باقر علیھماالسالم روايت 

صورت داخل مى شود يكى از آنھا  كرده است كه چون مؤ من مى میرد با او در قبرش شش 

از باقى صورتھاست ، پس يكى در جانب راست و يكى در  خوشروتر و خوشبوتر و پاكیزه تر

 جانب چپ و يكى در پیش رو و يكى در پشت سر و يكى در پائین پا مى ايستند و آنكه خوش 

صورت تر است در باالى سر؛ پس سؤ ال يا عذاب از ھر جھت كه مى آيد آنكه در آن جھت 

تر است به ساير صورتھا مى  صورت ايستاده است مانع مى شود پس آنكه از ھمه خوش 

گويد: شما كیستید؟ خدا از جانب من شما را جزاى خیر دھد. صاحب طرف راست مى گويد: 

من نمازم . صاحب جانب چپ مى گويد: من زكاتم . آنكه در پیش روى است مى گويد: من 

ت مى روزه ام . آنكه در عقب سر است مى گويد: من حج و عمره ام . و آنكه در پايین پا اس

گويد: من بِر و احسان به برادران مؤ منم . پس آنھا به او مى گويند: تو كیستى كه از ھمه ما 

بھتر و خوشروتر و خوشبوترى ؟ مى گويد: من واليت آل محمد صلوات هللا علیھم اجمعین 

 (ھستم ).

منكر و  و شیخ صدوق در فضیلت روزه شعبان روايت كرده كه ھر كه نُه روز از آنرا روزه بگیرد

 نكیر وقت سئوال به او مھربانى مى كنند.

و از حضرت باقر (ع) روايت شده كه براى كسى كه شب بیست و سوم ماه رمضان احیاء بدارد 

و صد ركعت نماز بخواند خداوند ھول و ھراس از نكیر و منكر را از او برطرف مى كند. و از 

ضاب ، چھارده خصلت است كه يكى از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت شده كه در خ

آنھا آن است كه منكر و نكیر از او حیا مى كنند. و دانستى كه اين ، از خواص تربت پاك نجف 
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آنست كه حساب منكر و نكیر از كسى كه در آن مدفون است ؛ ساقط است و براى تاءيید آن 

 حكايت زير را مى گويم .

  ((حكايت :))

لیه ) در تحفه از ارشاد القلوب و فرحة الغرى نقل كرده كه مرد عالمه مجلسى (رحمه هللا ع

صالحى از اھل كوفه گفت : من در يك شب بارانى در مسجد كوفه بودم . ناگاه درى را كه 

جانب قبر مسلم (ع) است كوبیدند؛ چون در را گشودند جنازه اى را داخل كردند و در صفه اى 

ى از ايشان را خواب ربود. در خواب ديد كه دو كه در جانب قبر مسلم است گذاشتند. يك

نزد جنازه حاضر شدند، و يكى به ديگر گفت كه ببین ما را با او حسابى ھست تا  شخص 

پیش از آنكه از رصافه بگذرد از او بگیريم زيرا پس از آن به نزديك او نتوانیم رفت . پس بیدار شد 

ساعت آن جنازه را برداشتند و داخل نجف  و خواب را براى رفیقان خود نقل كرد و در ھمان

 كردند كه از حساب و عذاب نجات يابد.

 قلت وہلل در من قال :

    اذا مت فادفنى الى جنب حیدر
ابى شبر اكرم به و 

 شبیر

   فلست اخاف النار عند جواره
و ال اتقى من منكر و 

 نكیر

فعار على حامى الحمى و ھو فى 

 الحمى
  

 البیدا عقال اذا ضل

 10 بعیر

 ((حكايت :))

از استاد اكبر، محقق بھبھانى (رحمه هللا علیه ) نقل است كه فرمود: در خواب حضرت امام 

آيا از كسى كه در جوار شما دفن شده سئوال مى حسین را ديدم گفتم اى سید و موالى من 

 كنند؟ فرمود: كدام ملك است كه جراءت اين كار را داشته باشد؟

يعنى فالنى  احمى من مجیر الجرادمؤ لف مى گويد: كه در امثال عرب است كه مى گويند 

ن حمايت كردنش از كسى كه در پناه او است ، بیشتر است از پناه دھنده ملخھا؛ و قصه آ

چنان است كه مردى باديه نشین از قبیله طى كه نامش ((مدلج بن سويد)) بود روزى در 

خیمه خود نشسته بود ديد جماعتى از طايفه ((طى )) آمدند و جوال و ظرفھائى با خود دارند 

پرسید چه خبر است ؟ گفتند: ملخھاى بسیار در اطراف خیمه شما فرود آمده اند. آمده ايم 

م . ((مدلج )) كه اين را شنید برخاست و سوار بر اسب خود شد. نیزه خود را بر آنھا را بگیري

 دست گرفت و گفت : بخدا سوگند ھر كس مزاحم اين ملخھا شود من او را خواھم كشت .

يعنى آيا اين ملخھا در جوار و پناه من باشند  اءيكون الجراد فى جوارى ثم تريدون اخذه ؟
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ن چیزى نخواھد شد و پیوسته از آنھا حمايت كرد تا آفتاب گرم شد و و شما آنھا را بگیريد؟ چنی

ملخھا پريدند و رفتند. آن وقت گفت : ملخھا از كنار خانه من رفتند ديگر ھر كارى كه مى 

 خواھید بكنید.

  ((حكايت :))

از كتاب حبل المتین نقل است كه ((میر معین الدين اشرف )) كه يكى از صلحاء خدام روضه 

ه بود نقل كرده كه در خواب ديدم كه در دارالحّفاظ يا كشیك خانه مباركه ھستم و به رضوي

جھت تجديد وضو بیرون آمدم پس چون به صفه امیر على شیر رسیدم ، جماعت بسیارى را 

ديدم كه داخل در صحن مطھر شدند و در جلو آنھا شخص نورانى ، خوش صورت و عظیم 

ھمینكه به وسط  ه پشت سر او بودند كلنگھا بود، پس الشاءنى بود و در دست جماعتى ك

صحن مقدس رسیدند آن شخص بزرگوار كه در جلو آن جماعت بود به آنھا گفت اين قبر را 

بشكافید، و اين خبیث را بیرون بیاوريد و اشاره كرد به قبر مخصوصى پس چون شروع كردند به 

كه امر مى فرمايد كیست ؟ گفت : كندن قبرش ، از شخصى پرسیدم كه اين شخص بزرگوار 

 حضرت امیرالمؤ منین (ع) است .

پس در اين حال ديدم كه امام ھشتم حضرت رضا (ع) از روضه مباركه بیرون آمد و خدمت 

 حضرت امیرالمؤ منین رسید و سالم كرد. آن حضرت پاسخ داد.

مدفون است پس امام رضا (ع) عرض كرد يا جداه از شما خواھش مى كنم كه شخصى را كه 

ببخشید و عفو فرمائید. فرمود: كه مى دانى كه اين فاسق فاجر شرب خمر مى كرد؟ عرض 

كرد: بلى لكن وصیت كرد در وقت مرگ خويش كه او را در جوار من دفن كنند. پس ما امیدواريم 

كه شما عفو بفرمائید فرمود: او را به خاطر تو بخشیدم . پس آن حضرت تشريف برد و من از 

ت بیدار شدم و بعضى از خدام آستانه را بیدار كردم و آمديم به ھمان موضع كه در خواب وحش

 ديدم . ديدم كه قبر تازه اى است كه مقدارى از خاك آن بیرون ريخته شد.

پس پرسیدم كه صاحب اين قبر كیست ؟ گفتند: مردى از اتراك است كه ديروز در اينجا دفن 

 شده است .

يت تشرف حاج على بغدادى به خدمت امام عصر ارواحنا فداه و سؤ االت فقیر گويد كه در حكا

او از آن حضرت نقل شده كه گفت : به آن حضرت گفتم : سیدنا! صحیح است كه مى گويند: 

ھر كس امام حسین (ع) را در شب جمعه زيارت كند در امان است ؟ فرمود: آرى وهللا ، و 

 .اشك از چشمان مباركش جارى شد و گريست 

 گفتم : سیدنا! مساءلة .

 فرمود: بپرس .

ق حضرت امام رضا (ع) را زيارت كرديم و در ورود، يكى از عربھاى ھ ۱۲۶۹گفتم : سنه 

شروقیه كه از باديه نشینان طرف شرقى نجف اشرف بود مالقات كرديم و او را مھمانى 
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ھشت است ؛ امروز نموديم و از او پرسیديم كه چگونه است واليت حضرت رضا (ع)؟ گفت : ب

پانزده روز است كه من از مال موالى خود حضرت رضا (ع) خورده ام منكر و نكیر چه حق دارند 

كه در قبر نزد من بیايند؛ گوشت و خون من از طعام حضرت رسیده است . آيا صحیح است ، 

وهللا ؛ مى كند؟ فرمود: آرى  كه على بن موسى الرضا مى آيد و او را از منكر و نكیر خالص 

 جد من ضامن آنست .

 فصل سوم : منزل ھولناك برزخ

و من و از منازله مھوله برزخ است كه حق تعالى درباره آن در سوره مؤ منون مى فرمايد: 

 )۱۱(ورائھم برزخ الى يوم يبعثون 

و حضرت صادق (ع) در جزء حديثى فرمود... به خدا سوگند كه بر شما از برزخ مى ترسم . 

 قیامت .راوى گفت : چیست برزخ ؟ فرمود: قبر است از زمان مردن تا روز 

از لب اللباب قطب راوندى نقل شده كه در خبر است كه مردگان در ھر شب جمعه از ماه 

رمضان مى آيند پس ھر يك از ايشان به آواز گريان فرياد مى زند: اى فرزندان من اى خويشان 

! با خیرات خود به ما محبت كنید خدا شما را رحمت كند، ما را به خاطر بیاوريد و ما را 

شمان مكنید بر غربت ما رحم كنید ما در زندان تنگ و تاريك مانده ايم به ما رحم كنید و فرامو

دعا و صدقه از ما دريغ نكنید شايد پیش از آنكه شما مثل ما شويد به شما رحم فرمايد، اى 

بندگان خدا! سخن ما را بشنويد و ما را فراموش مكنید اين ثروتى كه در دست شما است 

ا بود، ما آنھا را در راه خدا خرج نكرديم ، پس آنھا براى ما وبال شد و منفعت روزى در دست م

براى ديگران . به ما مھربانى كنید ولو به يك درھم يا قرص نانى يا پاره اى از چیزى . پس فرياد 

مى كنند: چقدر نزديك است كه بر نفسھاى خود گريه كنید و به شما نفعى ندھد چنانكه ما 

 و سودى براى ما ندارد؛ پس كوشش كنید پیش از آن كه مثل ما شويد. گريه مى كنیم

و در جامع االخبار نقل شده كه بعضى از صحابه پیامبر از آن حضرت نقل كرده كه فرمودند: 

براى مردگان خود ھديه فرستید؛ ارواح مؤ منین ھر جمعه به آسمان دنیا مقابل خانه ھا و 

ايشان به آواز حزين با گريه فرياد مى كند: اى اھل من و اى منزلھاى خود مى آيند و ھر يك از 

پدر من و مادر من و خويشان خود را صدا مى زنند كه با خیرات و يا قرص نانى يا جامه اى بر 

ما مھربانى كنید كه خداوند شما را از جامه بھشت بپوشاند پس رسول خدا گريست و ما ھم 

دينى شمايند كه زير خاك پوسیده شده اند كه ھمه گريه كرديم سپس فرمود اينھا برادران 

آنھا در ناز و نعمت بودند پس بر عذاب خود ندا مى كنند و مى گويند: واى بر ما؛ اگر به آنچه 

كه در دست ما بود انفاق مى كرديم در رضاى خداوند، به شما محتاج نبوديم پس با حسرت و 

 ردگان را زود بفرستید.پشیمانى بر مى گردند و فرياد مى كنند: صدقه م
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و نیز در آن كتاب از آن حضرت مروى است كه فرمود: ھر صدقه كه براى میتى بدھى آنرا 

ملكى در طبقى از نور قرار مى دھد كه شعاع آن درخشان است و مى رسد به ھفت آسمان 

اھل شما اين  السالم علیكم يا اھل القبور، پس بر لب قبر، مى ايستد و فرياد مى كند:

ديه را به سوى شما فرستادند. پس میت مى گريد و آن را داخل در قبر خود مى كند و بدان ھ

خوابگاھش فراخ مى شود. پس فرمود: آگاه شويد ھر كس با صدقه به مرده مھربانى كند 

 براى او اجر و ثواب ((احد)) منظور شود.

من آنچه را كه نزد و حكايت شده كه امیر خراسان را در خواب ديدند كه مى گفت : براى 

 سگان خود مى اندازيد برايم بفرستید چون به آن محتاجم .

عالمه مجلسى (رحمه هللا علیه ) در زادالمعاد فرمود: وارثان نبايد مردگان را فراموش كنند زيرا 

كه دست ايشان از اعمال خیر كوتاه گرديده و به فرزندان و خويشان و برادران مؤ من امیدوارند 

ان ايشان چشم به راھند خصوصا در دعا كردن در نماز شب و بعد از نمازھاى فريضه و به احس

و در مشاھد مشرفه پدر و مادر را زياده از ديگران بايد دعا كرد و اعمال خیر براى ايشان به 

 عمل آورد.

و در خبر است كه بسا فرزندى كه در حال حیات پدر و مادر عاق ايشان باشد و بعد از فوت 

نیكوكار گردد به سبب اعمال خیرى كه براى ايشان به عمل آورد و مورد عفو خداوند  ايشان

قرار خواھد گرفت . و در حديث صحیح منقولست كه حضرت صادق (ع) در ھر شب از براى 

فرزند خود و در ھر روز براى پدر و مادر خود دو ركعت نماز مى كردند و در ركعت اول ((انا انزلناه 

 دوم ((انا اعطیناك )) مى خواندند.)) و در ركعت 

و به سند صحیح از حضرت صادق (ع) منقول است كه بسا باشد كه میت در تنگى و شدتى 

بوده باشد و حق تعالى به او وسعت دھد و تنگى را از او بردارد، پس به او مى گويند كه اين 

اى تو خواند راوى خوشحالى كه به تو روى آورد به سبب نمازيست كه فالن برادر مؤ من بر

پرسید: دو میت را در دو ركعت نماز شريك مى توانم كرد؟ فرمود: بلى . و فرمود كه میت به 

خاطر دعا و استغفارى كه براى او مى كنند شاد مى شود چنانچه زنده به خاطر ھديه اى كه 

و ساير  براى او مى برند شاد مى شود و فرمود: كه در قبر میت ، نماز و روزه و حج و تصدق

اعمال خیر و دعا داخل مى شود، و ثواب آن اعمال براى كسى كه كرده و براى مرده ھر دو 

 نوشته مى شود.

و در حديث ديگر فرمود: كه ھر كه از مسلمانان براى میتى عمل صالحى انجام دھد خدا ثواب 

كه ھر گاه  او را چند برابر گرداند و میت از آن عمل سود برد. و در روايتى وارد شده است

شخصى به نیت میتى تصدقى بكند حق تعالى جبرائیل را امر مى فرمايد كه با ھفتاد ھزار 
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ملك به نزد قبر او روند و ھر يك طبقى از نعمتھاى الھیه در دست دارند و به او مى گويند: 

السالم علیك اى دوست خدا، اين ھديه فالن مؤ من است براى تو پس قبر او روشن مى 

ق تعالى ھزار شھر در بھشت به او كرامت فرمايد و ھزار حورى به او تزويج فرمايد و شود و ح

 ھزار حله به او پوشاند و ھزار حاجت او را روا كند.

مؤ لف مى گويد: شايسته است كه چند حكايت سودمند از خوابھاى صادقانه در اينجا نقل 

ننمايى به آنھا و مبادا به آنھا توجھى  كنم ، حكايت نافعه از منامات صادقه و مبادا كه اعتنايى

نكنى و خیال كنى كه آنھا خوابى از خوابھاى پريشان يا افسانه اى است كه براى كودكان نقل 

 مى كنند، بلكه خوب در آنھا بنگر كه ھوش از سر ربايد و خار از چشمان .

  ز چشم ، خواب ربايد فسانه عجبى است   فسانه ھا ھمه خواب آورد فسانه من

 ((حكايت :))

شیخ ما ثقة االسالم نورى در دارالسالم نقل فرموده كه برايم نقل كرد عالم جلیل و فقیه نبیل 

سید حسن الحسینى االصفھانى كه : چون پدرم وفات كرد من در نجف اشرف مقیم و 

مشغول تحصیل بودم و كارھاى آن مرحوم به دست بعضى از برادران من بود، و من به تفصیل 

علم به آن نداشتم ، و چون ھفتم ماه از وفات آن بزرگوار گذشت والده ام به رحمت الھى ، 

 پیوست . جنازه آن مرحوم را به نجف آوردند و دفن كردند.

در يكى از روزھا در خواب ديدم كه گويا در اطاق خود نشسته ام كه ناگاه مرحوم والدم وارد 

نشست و مرا نوازش كرد و در آن وقت  لس شد. من برخاستم و سالم كردم پس در صدر مج

استدالل نموده و به او گفتم كه شما در اصفھان وفات  بر من معلوم شد كه مرده است ؛ پس 

كرديد چگونه شد كه شما را در اينجا مى بینم ؟ فرمود: بلى ، لكن بعد از وفات ، ما را در نجف 

والده نزد شما است ؟ فرمود: نه . وحشت منزل دادند مكان ما اآلن در نجف است . گفتم : كه 

كردم از آنكه گفت نه . فرمود: او در نجف است لكن در مكان ديگر است ؛ آنوقت فھمیدم كه 

پدرم عالم است و محل عالم باالتر است از محل جاھل ؛ پس سؤ ال كردم از حال آن مرحوم ؛ 

است ، و از آن شدت و تنگى فرمود: من در ضیق و تنگى بودم و اآلن الحمد ہلل حالم خوب 

 گشايش و فرجى براى من حاصل شد.

من از روى تعجب گفتم كه آيا شما ھم در ضیق و شدت واقع شديد؟ فرمود: بلى ؛ حاج رضا 

پسر آقا بابا مشھور به نعلبند، از من طلبى داشت ، از جھت طلب او حال من بد بود كه اصالح 

شدم با حال ترس و تعجب ، صورت خواب را براى  شد پس تعجب من زياد شد و از خواب بیدار

برادرم كه وصى آن مرحوم بود نوشتم و از او درخواست نمودم كه براى من بنويسد كه آيا حاج 

رضاى مذكور از مرحوم والد طلب دارد يا نه ؟ برادرم براى من نوشت كه من در دفترى كه 
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م اين مرد در آنجا نبود. من دوباره اسامى طلبكاران بود مراجعه كردم ھر چه تفحص كردم اس

نوشتم كه از خود آن شخص سؤ ال كند. برادرم بعد از آن براى من نوشت كه من از او سئوال 

كردم گفت : بلى من ھیجده تومان از آن مرحوم طلبكارم و غیر از خدا ھیچكس بر آن آگاه 

بكاران آن مرحوم ھست نیست ، و بعد از فوت ايشان از شما پرسیدم كه اسم من در دفتر طل

؟ شما گفتید: نه . پس من با خود گفتم كه اگر ادعاى طلب خود كنم قدرت بر اثبات ندارم ؛ 

چون حجت و بینه نداشتم و اعتماد به آن مرحوم بود كه در دفتر خود ثبت مى كند. معلوم شد 

س من من از وصول طلب خود ماءيوس شدم و اظھار نكردم . پ كه مسامحه نموده ؛ پس 

صورت خواب شما را براى او نقل كردم و خواستم كه وجه او را بدھم ، گفت : من ذّمه او را 

 برى نمودم و طلب خود را بخشیدم .

 ((حكايت :))

و نیز محدث متبحر، ثقة االسالم نورى در دارالسالم از عالم فاضل ، حاج مال ابوالحسن 

ز اھل فضل و تقوا، مسمى به مال جعفر مازندرانى نقل كرده كه گفت : من دوستى داشتم ا

فرزند عالم صالح مال محمد حسین طبرستانى از اھل قريه اى كه آنرا ((تیلك )) مى گويند، 

وقتیكه طاعون آمد و تمام بالد را گرفت ، جماعت بسیارى پیش از او وفات كردند در حالى كه 

ال ايشان را جمع نموده و ھنوز به او را وصى خود قرار داده بودند و او بر حسب وصیت آنھا امو

محل و مصرف نرسانده ، او نیز به طاعون ھالك شد و آن مالھا ضايع شد و به مصارفى كه بايد 

برسد نرسید و چون حق تعالى بر من منت نھاد زيارت عتبات عالیات روزيم كرد و سعادت 

در گردنش زنجیرى  مجاورت قبر امام حسین يافتم ، شبى در كربال در خواب ديدم كه مردى

است كه آتش از آن شعله مى كشد و دو طرف آن به دست دو نفر است و آن شخصى كه 

زنجیر به گردنش است زبانش بلند است و تا سینه اش آويخته شده ؛ چون مرا ديد به سوى 

من آمد و چون نزديك شد ديدم رفیقم مال جعفر است . از حال او تعجب كردم خواست با من 

كه آن دو شخص زنجیرش را كشیدند و او را از عقب برگرداندند و نگذاشتند كه  سخن گويد

سخن گويد دوباره مال جعفر نزديك من آمد و خواست حرف بزند، باز او را كشیدند و نگذاشتند، 

 تا سه دفعه .

من از مشاھده آن حال و آن صورت ھولناك سخت ترسیدم و صیحه بزرگى كشیدم و بیدار 

اد من يك نفر از علماء كه در نزديك من خوابیده بود بیدار شد پس من قصه خواب شدم و از فري

را براى او نقل كردم ، و اتفاقا اين وقتى كه من از خواب برخاستم وقت باز كردن درھاى صحن 

مطھر و حرم شريف بود پس من به رفیقم گفتم خوب است به حرم مشرف شويم و زيارت 

 فار كنیم شايد حق تعالى بر او ترحم فرمايد.كنیم و براى مال جعفر استغ

پس به حرم مشرف شديم و آنچه را قصد داشتیم به عمل آورديم و از اين جريان قريب بیست 

سال گذشت و از حال او چیزى به دستم نیامد، و من به گمان خود فھمیدم كه اين عذاب براى 
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حق تعالى بر من به زيارت خانه اش او به سبب تقصیر او در اموال مردم باشد و بالجمله چون 

منت گذاشت و از اعمال حج فارغ شديم ، و به مدينه رفتم دچار بیمارى سخت شدم و از 

حركت باز ماندم پس من به رفقاى خود التماس كردم كه مرا شست و شو دھید و لباسھايم 

آله ببريد  را عوض كنید و مرا دوش گیريد و به روضه مطھره حضرت رسول صلى هللا علیه و

پیش از آنكه مرگ مرا دريابد؛ پس رفقا آنچه را كه گفته بودم انجام دادند و چون داخل روضه 

 افتادم و رفقا مرا گذاشتند و پى شغل خود رفتند؛ مطھره شدم بیھوش 

چون به ھوش آمدم مرا دوش گرفتند و بردند نزديك شبكه ضريح مقدس تا زيارت كردم ، آنگاه 

رف پشت نزديك بیت حضرت فاطمه زھرا صلوات هللا علیھا كه محل زيارت آن مرا بردند به ط

مظلومه است ، پس نشستم و زيارت كردم آن حضرت را و طلب شفا براى خود نمودم و به آن 

بى بى خطاب كردم كه به ما رسیده از اخبار، كثرت محبت شما به فرزندت امام حسین (ع) و 

به حق آن بزرگوار كه شفاى مرا از خداوند تعالى  من ھمسايه قبر شريف آن حضرتم پس

 بخواھید؛

پس به جانب رسول صلى هللا علیه و آله توجه كردم و آنچه حاجت داشتم عرض كردم ، از 

جمله طلب شفاعت آن حضرت را براى جماعتى از رفقايم كه وفات كرده اند و اسمھاى آنھا را 

در اين حال يادم آمد خوابى كه از او ديده بودم ، يك يك ذكر كردم تا رسیدم به اسم مال جعفر، 

حالم منقلب شد، پس الحاح كردم در طلب مغفرت و سؤ ال شفاعت براى او و عرض كردم كه 

من بیست سال پیش از اين ، او را به حال بد ديدم و نمى دانم خوابم راست بوده يا از 

ا در حق او به جا آوردم ، پس در خوابھاى پريشان به ھر جھت آنچه ممكنم بود از تضرع و دع

حال خود خفتى ديدم ، برخاستم تنھا بدون اعانت رفیق به منزل آمدم و مرضم به بركت 

حضرت زھراء صلوات هللا علیھا بر طرف شد و چون خواستم از مدينه حركت كنیم در احد منزل 

خواب مال جعفر رفیق  كرديم ، و چون وارد احد شدم و شھداء آنجا را زيارت كردم خوابیدم ، در

خود را به ھیئت خوبى ديدم جامه ھاى سفید در تن دارد و عمامه با حنك بر سر دارد و 

 مرحبا باالخوة و الصداقة ؛عصائى در دست گرفته نزد من آمد و بر من سالم كرد و گفت : 

 شايسته است كه رفیق با رفیق خود چنین كند كه تو با من كردى .

نگى و بال و شدت و محنت بودم پس تو از روضه مطھره بیرون نیامدى مگر من در اين مدت در ت

آنكه مرا از آن گرفتاريھا خالص كردى و اآلن دو روز يا سه روز است كه مرا به حمام فرستادند و 

از قذارت و كثافات ، پاكیزه ام كردند، و حضرت رسول صلى هللا علیه و آله اين جامه ھا را براى 

حضرت صديقه صلوات هللا علیھا اين عبا را براى من مرحمت فرموده و امر من من فرستاده و 

به حمد هللا به خوبى و عافیت منجر شد، و من براى مشايعت تو آمدم تا آن كه تو را بشارت 

دھم ، پس خوشحال باش كه به سوى اھل خود سالمت برمى گردى و آنھا ھم سالم مى 

 خوشحال .باشند. پس بیدار شدم شكر گويان و 
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شیخ مرحوم فرموده كه شايسته است براى شخص زيرك خبیر كه تاءمل كند در دقائق اين رؤ 

 يا؛ زيرا كه آن مشتمل است بر چیزھايى كه برطرف مى كند كورى دل و خاشاك در چشم را.

  ((حكايت :))

میرزا جناب حاج  و نیز در دارالسالم است كه شیخ اجل جناب حاج مال على از والد ماجدش 

خلیل تھرانى (رحمه هللا علیه ) نقل فرموده كه من در كربالى معلى بودم و مادرم در طھران ؛ 

پس شبى در خواب ديدم كه مادرم به نزد من آمد و گفت اى پسر! پس از مرگ مرا با بینى 

شكسته به سوى تو آوردند پس من ترسان از خواب بیدار شدم و از اين خواب چندى نگذشت 

ى از بعضى برادران رسید كه نوشته بود: والده ات وفات كرد، جنازه اش را به نزد شما كه كاغذ

فرستاديم . چون جنازه كشھا آمدند گفتند جنازه والده شما را در كاروانسراى نزديك ذى الكفل 

 گذاشتیم چون گمان كرديم كه شما در نجف مى باشید.

معناى كالم آن مرحومه كه گفته بود:  پس من صدق خواب را فھمیدم ولكن متحیر ماندم در

بینیم را شكستند، تا اينكه جنازه اش را آوردند. كفن را از روى او گشودم ديدم بینى او 

شكسته شده سبب آن را از حاملین آن پرسیدم گفتند ما سببش را نمى دانیم جز آنكه در 

ه بوديم مالھا با ھم يكى از كاروانسراھا تابوت آن مرحومه را روى تابوتھاى ديگر گذاشت

لگدكارى كردند و جنازه را به زمین افكندند شايد، در آن وقت اين آسیب به آن مرحومه رسیده 

، ديگر غیر از اين ما سببى براى آن نمى دانیم . پس من جنازه مادرم را آوردم حرم حضرت 

ن نماز و روزه اش اباالفضل (ع) و مقابل آن جناب گذاشتم و عرض كردم : اى اباالفضل ! مادر م

را نیكو بجا نیاورده ، الحال دخیل تو است پس از او اذيت و عذاب را برطرف كن و بر من است 

كه پنجاه سال براى او روزه و نماز بدھم . پس او را دفن كردم و در دادن نماز و روزه براى او 

ه من است مسامحه شد. مدتى گذشت كه شبى در خواب ديدم كه شور و غوغائى بر در خان

. از خانه بیرون شدم ببینم چیست ؟ ديدم مادرم را بر درختى بسته اند و به او تازيانه مى 

زنند. گفتم : براى چه او را مى زنید، چه گناھى كرده ؟ گفتند: ما از جانب حضرت ابوالفضل 

و به ايشان ماءموريم كه او را بزنیم تا فالن مبلغ پول بدھد. من داخل خانه شدم و پول را آوردم 

دادم و مادرم را از درخت باز كردم و به منزل بردم و مشغول به خدمت او شدم . پس چون 

بیدار شدم حساب كردم آن مقدار پولى را كه در خواب از من گرفتند موافق بود با پول پنجاه 

سال عبادت ؛ پس من آن مبلغ را برداشتم و بردم خدمت سید اجل میرزا سید على ، صاحب 

ب ((رياض )) و گفتم : اين پول پنجاه سال عبادت است ، مستدعیم لطف فرموده براى كتا

 مادرم بدھید.

قال شیخنا االجل صاحب دارالسالم ((احله هللا دارالسالم )): و فى ھذا الرؤ يا من 

عظم االمر و خطر العاقبة و عدم جواز التھاون بما عاھد هللا على نفسه و علو مقام 

 ین ما ال يخفى على من تاءملھا بعین البصیرة و نظر االعتبار.اولیائه المخبت
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  ((حكايت :))

و نیز آن بزرگوار از والد صالح خود نقل فرمود كه در طھران ، در يكى از حمامھا، در سر حمام آن 

خادمى بود كه او را پادو مى گوئیم و او نماز و روزه را بجا نمى آورد. روزى آمد نزد يكى از 

و گفت مى خواھم براى من حمامى بنا كنى . معمار گفت تو از كجا پول مى آورى ؟ معمارھا 

گفت تو چه كار دارى پول بگیر و حمام بساز، پس آن معمار، حمامى براى او ساخت معروف به 

اسم و اسمش على طالب بود. مرحوم حاج مال خلیل مى گويد كه وقتى در نجف اشرف بودم 

د به نجف اشرف در وادى السالم ، پس من تعجب كردم و گفتم كه خواب ديدم على طالب آم

: تو چگونه به اين مكان شريف آمدى حال آنكه تو نه نماز مى كردى و نه روزه مى گرفتى ؟ 

گفت : اى فالن ! من مردم و مرا گرفتند با غل و زنجیرھا كه ببرند بسوى عذاب كه حاج مال 

نى را نائب گرفت كه براى من حج بجا آورد و فالنى را فال -جزاه هللا خیرا  -محمد كرمانشاھى 

اجیر كرد براى روزه و نماز من و از براى من زكاة و مظالم داد به فالنى و فالن و چیزى بر ذمه 

من نگذاشت مگر آنكه ادا كرد و مرا از عذاب خالص نمود؛ خداوند جزاى خیر به او بدھد. پس 

خواب تعجب داشتم تا آنكه بعد از مدتى جماعتى از  من ترسان از خواب بیدار شدم و از آن

طھران آمدند احوال على طالب را از ايشان پرسیدم پس مرا خبر دادند به ھمان نحو كه در 

خواب ديده بودم حتى اشخاصى كه نائب شده بودند براى حج و نماز و روزه او مطابق بودند با 

ن از صدق رؤ ياى خود و مطابق بودنش با آنچه در خواب به من گفته و نام برده بود؛ پس م

 واقع تعجب كردم .

مخفى نماند كه اين خواب تصديق مى كند اخبارى را كه وارد شده كه ثواب روزه و نماز و حج و 

ساير خیرات به میت مى رسد و آنكه گاھى كه مرده در تنگى و شدت است به واسطه آن 

ق مى كند اخبارى را كه فرمودند ھیچ مؤ اعمال فرجى براى او حاصل مى شود؛ و نیز تصدي

منى نیست كه در شرق و غرب عالم بمیرد مگر آنكه روحش را به وادى السالم مى برند؛ و در 

اخبار است كه گويا مى بینیم ايشان را كه حلقه حلقه نشسته اند و با ھم حديث مى  بعض 

 لحاى ابرار تھران بوده .گويند. و حاج مال محمد كرمانشاھى مذكور از علماى اخیار و ص

  ((حكايت :))

از ((اربعینیات )) عالم فاضل و عارف كامل ، قاضى سعید قمى رحمه هللا علیه نقل شده كه 

فرمود: از كسى كه ثقه و محل اعتماد است از استاد ما شیخ بھائى چنین رسیده كه روزى 

ھان ماءوى گزيده بود. آن به زيارت شخصى از ارباب حال رفت كه در مقبره اى از مقابر اصف

شخص عارف به شیخ گفت : من در اين قبرستان قبل از اين روز امر غريبى مشاھده كردم و 

آن امر اين است كه ديدم جماعتى جنازه اى را در اين قبرستان آوردند و در فالن جا دفن كردند 

ود؛ متحیر و رفتند؛ پس چون ساعتى گذشت بوى خوشى شنیدم كه از بوھاى اين نشاءه نب

ماندم ؛ به راست و چپ خود نظر كردم تا بدانم كه اين بوى خوش از كجا آمد كه ناگاه ديدم 
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پادشاھان به نزد آن قبر رفت پس چون نزد آن قبر نشست ديدم  جوان خوش صورتى در لباس 

مفقود شد، گويا داخل در قبر شد پس بسیار تعجب كردم . پس از اين واقعه زمانى نگذشت 

اگاه بوى بدى به دماغم رسید كه از ھر بوى بدى پلیدتر بود پس نگاه كردم سگى را ديدم كه ن

كه بدنبال او مى رود، تا رسید به آن قبر و پنھان شد؛ پس من تعجب كردم و در آن حال بودم 

كه ناگاه آن جوان بدحال و بد ھیئت با بدن مجروح بیرون آمد و از ھمان راھى كه آمده بود 

ن عقب او رفتم و از او خواھش كردم كه حقیقت حال را براى من بگويد، گفت : برگشت . م

من عمل صالح اين میت بودم و ماءمور بودم كه در قبر با او باشم . كه ناگاه اين سگى كه 

ديدى آمد و او عمل غیر صالح او بود. من خواستم او را از قبر بیرون كنم تا در كنار او باشم ، آن 

گرفت و گوشت مرا كند و مرا مجروح كرد چنانچه مى بینى و مرا نگذاشت كه  سگ مرا دندان

با او باشم ، ديگر نتوانستم در قبر با او بمانم بیرون آمدم و او را وا گذاشتم . چون عارف 

فنحن قائلون بتجسد  مكاشف اين حكايت را براى شیخ نقل كرد شیخ فرمود راست گفتى

 )۱۲(ناسبة بحسب االحوال االعمال و تصورھا بالصورة الم

مؤ لف گويد اين حكايت را اين خبر كه شیخ صدوق در اول امالى روايت كرده تصديق مى كند و 

منقرى )) با جماعتى از ((بنى تمیم )) خدمت خالصه اش آن است كه ((قیص بن عاصم 

حضرت رسول رسیدند و از آن حضرت نصیحتھاى سودمند خواستند آن حضرت ايشان را به 

كلمات خويش موعظه فرمود از جمله فرمود: اى قیس چاره اى نیست كه بايد ھمنشینى در 

 قبر داشته باشى تو مرده اى و او زنده است .

را گرامى خواھد داشت و اگر لئیم و پست باشد تو را رھا خواھد كرد  پس اگر او كريم باشد تو

و محشور نخواھى شد مگر با او، مبعوث نشوى مگر با او، و سؤ ال نخواھى شد مگر از او؛ 

پس قرار مده آن را مگر صالح ، زيرا كه اگر صالح باشد با او انس خواھى گرفت و اگر فاسد 

و و او عمل تست . قیس عرض كرد: يا نبى هللا ! دوست باشد وحشت نخواھى نمود مگر از ا

داشتم كه اين موعظه به نظم آورده شود تا ما بر آن افتخار كنیم و بصورت يك سند براى ما 

بماند. آن جناب نزد حسان بن ثابت شاعر فرستاد تا اين جريان را به شعر در آورد ولى چون 

 از آنكه حسان بیايد آن را به نظم كشید:((صلصال بن دلھمس )) در مجلس حاضر بود پیش 

   تخیر خلیطا من فعالك انما
قرين الفتى فى القبر ما كان 

 يفعل

 لیوم ينادى المرء فیه فیقبل   و البد بعد الموت من ان تعده

 بغیر الذى يرضى به هللا تشغل   فان كنت مشغوال بشیى ء فال تكن

 قبله اال الذى كان يعملو من    فلن يصحب االنسان من بعد موته
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 يقیم قلیال بینھم ثم يرحل   اال انما االنسان ضیف الھله

شیخ صدوق رحمه هللا علیه از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه حضرت رسول صلى هللا علیه 

و آله فرمود: روزى حضرت عیسى بن مريم (ع) بر قبرى گذشت كه صاحب آن را عذاب مى 

ديگر حضرت عیسى از آن جا عبور كرد، ديد عذاب از صاحب آن قبر كردند پس از يكسال بار 

برداشته شده ؛ پس گفت اى پروردگار من ؛ من بر اين قبر در سال گذشته عبور كردم ديدم 

صاحب آن در عذاب بود و امسال كه بر او گذشتم مى بینم عذاب از او برداشته شده است ؟ 

، از براى صاحب اين قبر فرزند صالحى بود كه به  پس وحى رسید به عیسى (ع) كه يا روح هللا

حد بلوغ رسید، پس راھى را اصالح و درست كرد و يتیمى را پناه و جاى داد پس من او را به 

 خاطر اين عمل كه فرزندش بجا آورد بخشیدم .

 فصل چھارم : قیامت

يكى از منازل ھولناك آخرت ، قیامت است كه ھولش عظیم ، بلكه از ھر ھول اعظم و فزعش 

ثقلت فى السموات و االرض ال تاءتیكم فزع اكبر است و خداوند در وصف آن مى فرمايد: 

سنگین و گران و عظیم است قیامت از حیث شدائد و ھولھاى آن ، در آسمانھا و  اال بغتة

 ا از مالئكه و جن و انس ، نیايد شما را مگر ناگھان .زمین يعنى بر اھل آنھ

قطب راوندى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه حضرت عیسى (ع) از جبرئیل پرسید: كى 

قیامت بر پا خواھد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و غش كرد؛ پس چون به 

لم از سائل نیست ، سپس آيه شريفه را حال آمد گفت يا روح هللا ، مسئول به امر قیامت اع

 كه ذكر شد خواند.

و شیخ جلیل على بن ابراھیم قمى (رحمة هللا ) از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده كه 

وقتى حضرت رسول صلى هللا علیه و آله نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود كه ناگاه نظر 

رنگش مانند زعفران زرد شد؛ پس خود را به رسول  جبرئیل به جانب آسمان افتاد و از ترس ،

خدا چسبانید و به حضرت پناه برد. پس حضرت رسول به آنجا كه جبرئیل نظرش افتاده بود، 

نظر افكند ملكى را ديد كه مشرق و مغرب را پر كرده بود. پس آن ملك رو به پیغمبر كرد و گفت 

يا پادشاھى را اختیار كنى يا پیامبرى را؟  يا محمد! من فرستاده خدايم تا تو را خبر دھم كه

 پس حضرت به سوى جبرئیل توجه كرد، ديد رنگش به حال اول برگشته و به حال آمده .

جبرئیل عرض كرد: بھتر است كه رسول و بنده باشید. پس پیغمبر گفت : مى خواھم بنده و 

مان دنیا و پاى چپ را رسول باشم . پس آن ملك پاى راست را بلند كرد و گذاشت در میان آس

بلند كرد و گذاشت در آسمان دوم ، بعد از آن پاى راست را گذاشت در آسمان سوم ؛ به 

 ھمین نحو رفت تا آسمان ھفتم .
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ھر آسمان را يك گام خود كرد و ھر چه باال رفت كوچك تر شد تا آنكه به اندازه مرغ كوچكى 

بودى كه رنگت تغییر كرده بود. جبرئیل  شد. پس حضرت به جبرئیل فرمود: ديدم طورى ترسیده

گفت : يا رسول هللا مرا مالمت مفرما. آيا دانستید كه اين ملك كى بود؟ اين اسرافیل حاجب 

 الرب بود و از زمانیكه حق تعالى آسمانھا و زمین را خلق فرموده از مكان خود پائین نیامده .

ه براى بر پا كردن قیامت آمده است من او را ديدم كه به سوى زمین مى آيد، گمان كردم ك

پس از ترس قیامت ، رنگم چنان تغییر كرد كه مشاھده فرموديد. پس چون ديدم كه براى امر 

قیامت نیامده بلكه حق تعالى چون شما را برگزيده و به خاطر عظمت شما او را به نزد شما 

 فرستاده ، رنگم به حال اول برگشت و نفسم به سوى من برگشت .

ر روايتى است كه نیست ملك مقربى و نه آسمانى و نه زمینى و نه بادى و نه كوھى و نه و د

 صحرايى و نه دريائى مگر اينكه بترسند از روز جمعه براى آنكه قیامت در آن بر پا مى شود.

فقیر گويد: شايد ترسیدن آسمان و زمین و ساير چیزھا كه ذكر شد ترسیدن اھل آنھا و 

گفته  )۱۳(ثقلت فى السماوات و االرض چنانچه مفسرين در معنى آيه  موكلین آنھا باشد

 اند.

اى آن و روايت شده كه چون حضرت رسول صلى هللا علیه و آله قیامت را ذكر مى نمود، صد

 حضرت شديد و رخسار آن حضرت سرخ مى شد.

و شیخ مفید در ارشاد نقل كرده كه چون حضرت رسول صلى هللا علیه و آله از غزوه تبوك به 

مدين مراجعت فرمود، ((عمرو بن معدى كرب )) به خدمت آنحضرت رسید. حضرت به او فرمود: 

رداند يعنى ترسى كه بزرگترين ترسھاست اسالم بیاور اى عمرو تا خدا تو را از فزع اكبر ايمن گ

. عمرو گفت : اى محمد صلى هللا علیه و آله فزع اكبر كدام است ؛ من كسى ھستم كه 

 نمى ترسم .

مؤ لف گويد كه از اين كالم معلوم مى شود دلیرى و قوت قلب عمرو؛ نقل شده كه او از 

و واقع شده و شمشیر او به َشجعان نامى روزگار بوده و بسیارى از فتوحات عجم به دست ا

 صمصامه معروف بود، كه با آن ، به يك ضربت ، پاھاى شتر را از ھم جدا مى كرد.

و عمر بن الخطاب در زمان خالفت خود از او خواھش كرد كه آن شمشیر را نشان او دھد، 

ر نكرد. عمرو آن را حاضر كرد. عمر آن را كشید و بر محلى زد كه تیزى آنرا امتحان كند ابدا اث

عمر آن را دور افكند و گفت : اين چیزى نیست . عمرو گفت : اى امیر شما از من شمشیر 

طلبیديد نه بازويى كه آن شمشیر را مى زد. عمر از سخن عمرو بدش آمد و او را سرزنش كرد 

 و به قولى او را بزد.
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 علیه و آله و بالجمله چون عمرو گفت من از فزع اكبر نمى ترسم ، حضرت رسول صلى هللا

فرمود: اى عمرو چنین نیست كه گمان كرده اى ؛ ھمانا صیحه اى بلند خواھد شد كه میتى 

نماند مگر آنكه زنده شود و نماند زنده اى مگر آنكه بمیرد، مگر آنھا كه خدا خواسته نمیرند. 

پس يك صیحه ديگر برايشان زده مى شود كه ھمه زنده مى شوند و صف مى كشند و 

كافته مى شود و كوھھا متالشى و پراكنده مى شوند و پاره ھا از آتش جھنم جدا آسمان ش

شود و مانند كوه ھا افكنده شود؛ پس نماند صاحب روحى مگر آنكه دلش كنده شود و 

گناھش را ياد كند و مشغول به خود شود مگر كسانى كه خدا خواسته باشد؛ پس كجايى تو 

من مى شنوم امرى را كه عظیم و بزرگ است . و به  اى عمرو و اين ؟ عمرو گفت : ھمانا

حدى قیامت ھولناك است كه اموات و مردگان در عالم برزخ و قبر نیز ھول و وحشت آن را 

دارند به نحوى كه بعضى از مردگان كه به دعاى اولیاء خدا زنده شده اند موھايشان تمام 

قتى كه ما را به زنده شدن امر سفید بوده . سبب سپیدى موى آنھا را پرسیدند، گفتند و

كردند گمان كرديم كه قیامت بر پا شده و از وحشت و ھول قیامت تمامى موھاى ما سپید 

 شد.

اينك ما در اينجا چیزھائى كه سبب خالصى از سختیھاى قیامت است ذكر مى كنیم شايد آن 

 را به كار بنديد.

  

 

ھر روز يا در ھر شب بخواند، روز قیامت روايت شده است كه ھر كه سوره يوسف (ع) را در  -۱

كه مبعوث مى شود جمالش مانند جمال يوسف باشد، و به او فزع و ترسى از روز قیامت 

 نرسد.

و از حضرت امام محمد باقر (ع) مرويست كه ھر كه سوره دخان را در نمازھاى فريضه و نافله ، 

 سند مبعوث فرمايد.بخواند حق تعالى او را در جمله آنھائى كه امین و بى تر

و از حضرت امام جعفر صادق (ع) مروى است كه ھر كه سوره احقاف را در ھر شب يا در ھر 

 جمعه بخواند، به او ترسى در دنیا نرسد و حق تعالى او را از ترس روز قیامت ايمن گرداند.

د روز و نیز از آن حضرت منقولست كه ھر كه سوره والعصر را در نمازھاى نافله خود بخوان

قیامت با صورت سفید و روشن مبعوث مى شود، و دھانش به خنده گشوده باشد و چشمش 

 روشن باشد تا داخل بھشت شود.

شیخ كلینى از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل كرده كه حضرت رسول صلى هللا علیه و  -۲

كرده حق  آله فرمود: ھر كه احترام و تعظیم كند كسى را كه در اسالم موى خود را سپید

 تعالى او را از فزع و ترس روز قیامت ايمن گرداند.

۲۸ 
 



و نیز از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: ھر كه بمیرد در راه مكه ، خواه در وقت رفتن باشد  -۳

يا در وقت برگشتن ، از ترس بزرگ روز قیامت ايمن باشد. و شیخ صدوق از آن حضرت روايت 

و حرم ، يعنى حرم مكه و حرم مدينه بمیرد خداوند او را از كرده كه فرمود ھر كه در يكى از د

 جمله آنھائیكه امین و بى ترسند قرار مى دھد.

شیخ كلینى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: ھر كه در حرم مكه معظمه دفن  -۴

 شود از فزع اكبر ايمن گردد.

از زنا و يا زشتى  كه ھر كس  شیخ صدوق از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله نقل كرده -۵

ديگر به خاطر خداوند بپرھیزد خداوند آتش جھنم را بر او حرام گرداند و او را از ترس بزرگ روز 

 قیامت ايمن گرداند.

 كسى كه نفس اماره را دشمن خويش شمرد خداوند او را از ترس روز قیامت ايمن گرداند. -۶

امام محمد باقر (ع) روايت كرده كه ھر كس شیخ اجل على بن ابراھیم قمى از حضرت  -۷

 خشم خود را فرو برد خداوند دل او را از امن و ايمان روز قیامت پر گرداند.

من جاء بالحسنة فله خیر منھا و ھم من فزع يومئذ حق تعالى در سوره نمل فرمود:  -۸

يعنى ھر كه آورد در روز قیامت حسنه را پس از براى اوست بھتر از آن و ايشان از  )۱۴(آمنون 

فزع آن روز ايمنند. از حضرت امیرالمؤ منین روايت شده كه فرمود: حسنه در اين آيه ، معرفت و 

 واليت و محبت ما اھل بیت است .

صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: ھر كس كه برادر مؤ من اندوھگین  شیخ -۹

و تشنه را كمك كند و اندوھش را از بین ببرد و يا خواسته اش را بر آورده سازد براى او از طرف 

خداوند ھفتاد و دو رحمت است كه يكى از آنھا را حق تعالى در دنیا به او مرحمت فرمايد كه با 

گى خود را اصالح نمايد و ھفتاد و يك رحمت ديگر براى جلوگیرى از ترسھاى روز قیامت آن زند

 او باشد.

مؤ لف گويد كه در خصوص قضاء حوائج برادران دينى روايات بسیار نقل شده ؛ از جمله از 

حضرت امام محمد باقر (ع) مروى است كه كسى كه دنبال كار برادر مسلمان خود برود حق 

در حمايت ھفتاد و پنج ھزار فرشته قرار دھد كه براى او در ھر قدمى حسنه اى  تعالى او را

بنويسد و زشتى را از او بردارد و درجه باالتر را به او دھد. و چون فارغ شود از حاجت او 

بنويسد براى او اجر كسیكه حج و عمره را بجا آورده باشد. و از حضرت صادق (ع) منقول است 

 مؤ من افضل است از حّجه و حّجه و حّجه و شمرد تا ده حج .كه قضاء حاجت مرد 

و روايت شده كه در بنى اسرائیل ھر گاه عابدى به نھايت عبادت مى رسید از میان ھمه 

 عبادات سعى و كوشش در بر آوردن حاجات مردم اختیار مى كرد.

وايت كرده كه و شیخ جلیل ، شاذان بن جبرئیل قمى از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله ر

ال اله اال هللا حضرت در شب معراج اين كلمات را ديد كه بر در دوم بھشت نوشته شده : 

از براى ھر چیزى حیله ايست و حیله سرور در آخرت  محمد رسول هللا على ولى هللا ،

۲۹ 
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چھار خصلت است : دست مالیدن بر سر يتیمان و مھربانى بر بیوه زنان و رفتن پى حاجت مؤ 

تعھد و پرستارى از فقیران و مسكینان لھذا علما و بزرگان دين خیلى اھتمام در قضاء  منان و

 حوائج مؤ منین داشتند و حكاياتى از ايشان در اين باب نقل شده كه جاى نقلش نیست .

شیخ كلینى از حضرت امام رضا (ع) نقل كرده كه ھر كه نزد قبر برادر خود بیابد و دست  -۱۰

را ھفت مرتبه بخواند خداوند او را از فزع اكبر  انا انزلناه فى لیلة القدرذارد و خود را بر قبر بگ

 ايمن گرداند.

(مؤ لف گويد كه در روايت ديگر است كه رو به قبله كند و دست بر روى قبر بگذارد) و اين ايمن 

و بودن از ترس بزرگ روز قیامت ، ممكن است براى خواننده باشد چنانچه ظاھر خبر است ، 

 محتمل است براى میت باشد چنانچه از بعضى روايات ظاھر مى شود.

و اين فقیر ديدم در مجموعه اى كه شیخ اجل افقه ، ابو عبدهللا محمد بن مكى عاملى معروف 

به شیخ شھید، به زيارت قبر استاد خود شیخ اجل عالم فخر المحققین نجل آية هللا عالمه 

آمد و گفت : نقل مى كنم از صاحب اين قبر و او نقل كرد از حلى (رضوان هللا علیھم اجمعین ) 

والد ماجدش به سند خود از امام رضا (ع) كه ھر كه زيارت كند قبر برادر مؤ من خود را و بخواند 

اللھم جاف االرض عن جنوبھم و صاعد الیك ارواحھم و نزد او سوره قدر را و بگويد: 

تك ما تصل به وحدتھم و تونس وحشتھم زدھم منك رضوانا و اءسكن الیھم من رحم

 ايمن شود خواننده و میت از فزع اكبر. ، انك على كل شى ء قدير

مؤ لف گويد كه قبر فخر المحققین بنابر آنچه از كالم مجلسى اول در شرح فقیه ظاھر مى 

شود در نجف اشرف است و شايد نزديك قبر والدش عالمه (رحمه هللا علیه ) در ايوان مطھر 

 شد.با

 فصل پنجم : بیرون آمدن از قبر

يكى از مواقع ھولناك قیامت ساعتى است كه انسان از قبر خود بیرون مى آيد و اين ساعت 

يكى از آن سه ساعتى است كه سخت ترين ساعات و وحشتناكترين آنھا براى فرزندان آدم 

 است .

؛ ((يعنى  )۱۵(ر السورة الى آخ - فذرھم يخوضوا و يلعبواحق تعالى در سوره معارج فرمود: 

ايشان كه در باطل خود فرو رفته اند بحال خود واگذار تا بازى كنند و روز خود را مالقات كنند 

روزى كه از آنھا دعوت شده و روزى كه از قبرھاى خود با شتاب بیرون مى آيند. تا بسوى 

د یننپرچمى كه بر افراشته شده بسرعت روان شوند، چنانكه لشكر پراكنده كه علم را برپا بب

به جانب آن شتاب كنان مى روند، در حالیكه چشمانشان فرو افتاده كه نمى توانند از ھول 

 نظر كنند، و خوارى بر ايشان چیره شده و اين است آن روزيكه وعده داده مى شدند.))

از ابن مسعود روايت شده كه گفت : من در خدمت حضرت امیرالمؤ منین (ع) نشسته بودم 

: ھمانا در قیامت پنجاه موقف است ھر موقفى ھزار سال ؛ موقف اول بیرون كه آن جناب فرمود

۳۰ 
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آمدن از قبر است كه ھزار سال با بدن برھنه و پاى برھنه با حال گرسنگى و تشنگى در 

جائى نگھدارى مى شوند، پس ھر كه از قبر خود با ايمان بخدا و به بھشت و دوزخ و بعث و 

 و پیامبر اقرار كند از تشنگى و گرسنگى نجات خواھد يافت .حساب و قیامت بیرون آيد و بخدا 

و ذلك يوم يجمع هللا فیه االولین و و حضرت امیرالمؤ منین (ع) در نھج البالغه فرموده : 

اآلخرين لنقاش الحساب و جزاء االعمال خضوعا قیاما قد الجمھم العرق و رجفت 

 )۱۶(لنفسه متسعابھم االءرض و احسنھم حاال من وجد لقدمیه موضعا و 

((روزى كه خداوند خلق اول و آخرين را براى رسیدگى به حساب و اعمالشان در يك جا جمع 

ه خاضع و فروتن ايستاده اند، و عرقھاى فرمايد و حال مردم در آن روز به اين نحو است ك

ايشان تا دھنھاى ايشان رسیده و زمین ايشان را به سختى و شدت مى جنباند و از میان 

 مردم حال آن كسى خوب است كه براى قدمھاى او جايى باشد و به قدر كافى توان نفس 

 كشیدن را داشته باشد.

مثل مردم ھنگام ايستادن در روز قیامت و شیخ كلینى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه 

مانند تیر است در تركش ؛ يعنى ھمچنانكه تیرھا را دسته كرده در تركش جاى مى دھند به 

حدى كه از تنگى تكان نمى خورند، ھمین طور جاى آدمى در آن روز به حدى تنگ است كه 

 توان حركت از جاى خود ندارد.

ايسته است . در اينجا مطالبى را پیرامون اشخاصى و بالجمله اين موقف ، موقفى عظیم و ش

 كه از قبر بیرون مى آيند بیان مى كنیم .

شیخ صدوق روايت كرده از ابن عباس از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله كه آن حضرت  -۱

فرمود: كسى كه در واليت و امامت على شك دارد روز قیامت در حالى برانگیخته مى شود 

قى از آتش باشد كه داراى سیصد شعبه است كه بر ھر شعبه اى از آن ، كه در گردنش طو

 )۱۷(كند در روى او و آب دھن افكند در صورت او. شیطانى باشد كه روترش 

ینى از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده كه خداوند تبارك و تعالى روز قیامت شیخ كل -۲

مردمانى را از قبرھايشان برمى انگیزد كه دستھايشان به گردنھايشان بسته شده بحدى كه 

توان كوچكترين چیزى را ندارند و فرشتگان با مالمت و سرزنش به آنھا مى گويند اينھا مردمى 

 وند را در اموالشان ندادند.ھستند كه حق خدا

شیخ صدوق از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله در حديث طوالنى روايت كرده كه ھر  -۳

كس بین دو نفر نمامى و سخن چینى كند خداوند در قبر آتشى بر او مسلط مى سازد كه 

ى بر او چھار بسوزاند او را تا روز قیامت ؛ پس چون از قبر خود بیرون آيد مسلط فرمايد حق تعال

 )۱۸(مار سیاه بزرگى كه گوشت او را با دندان بكند تا داخل جھنم شود.

ه زن نامحرم پر كند حق و نیز از آن حضرت روايت كرده كه ھر چشم خود را از نگاه كردن ب -۴

تعالى او را روز قیامت در حالى محشور مى سازد كه او را به میخھاى آتشین كشیده باشند و 

 برند. سپس امر شود كه او را به سمت آتش 

۳۱ 
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و نیز از آن حضرت صلوات هللا علیه روايت كرده كه فرمود: خداوند روز قیامت شرابخوار را با  - ۵

د و دھان كج محشور مى گرداند در حالى كه آب از دھانش مى روى سیاه و چشمھاى كبو

 ريزد و زبان او را از قفايش بیرون كرده اند.

و در علم الیقین محدث فیض است كه روايت شده در ((صحیح )) كه شارب الخمر محشور 

است و قدح در دستش و بويش گنديده  مى شود روز قیامت در حالى كه كوزه اى در گردنش 

ت از ھر مردارى كه بر زمین است ، لعنت مى كند او را ھر كه مى گذرد بر او از خاليق تر اس

.)۱۹( 

كه فرمود: روز قیامت شخص  شیخ صدوق از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله روايت كرده -۶

دو رو و دو رنگ را مى آورند در حالى كه زبانش از پشت سرش بیرون آمده و زبان ديگر از جلو 

شعله ور است و مى گويند اين مجازات دو روئى و دو زبانى  رويش در حالى آتش از دھانش 

 است .

ما به چند نمونه از آن  و بدان كه چیزھايى كه براى اين موقف سودمند است ، بسیار است و

 اشاره مى كنیم :

در حديثى وارد شده كه ھر كه جنازه اى را تشییع كند، حق تعالى بر او مالئكه اى موكل  -۱

 تا محشرش . فرمايد كه با ايشان راياتى باشد و تشییع كنند او را از قبرش 

ھى را برطرف شیخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه ھر كس از مؤ منى اندو -۲

كند، حق تعالى بر طرف كند از او اندوه ھاى آخرت را و بیرون آيد از قبر خود در حالیكه دلش 

 خنك و سرد باشد.

شیخ ((كلینى )) و ((صدوق )) از ((ُسدير صیرفى )) روايت كرده اند در خبر طوالنى كه  -۳

بیرون آورد، بیرون شود گفت : حضرت صادق (ع) فرمود: كه چون حق تعالى مؤ من را از قبرش 

با او مثالى يعنى قالبى و كالبدى كه پیش روى او باشد، پس مؤ من ھر چه بیند، ھولى از 

ھولھاى روز قیامت ، آن مثال به او مى گويد: اندوھناك مشو و مترس و مژده باد تو را به سرور 

س حق تعالى و كرامت از حق تعالى . و پیوسته او را بشارت دھد تا در مقام حساب ؛ پ

 حساب آسانى از او بگیرد و او را به بھشت فرمان دھد و آن مثال در جلو او باشد.

پس مؤ من به او گويد: خدا رحمت كند تو را خوب رفیقى براى من بودى ؛ از قبر با من بیرون 

آمدى و پیوسته مرا به سرور و كرامت از حق تعالى بشارت دادى تا ديدم من آن را. پس تو 

؟ گويد: من آن سرور و شادى ھستم كه بر قلب برادر مؤ من خود در دنیا وارد كردى ؛  كیستى

 حق تعالى مرا خلق فرموده تا تو را بشارت دھم .

و نیز شیخ كلینى از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: ھر كه برادر مؤ من خود را  -۴

ھاى مرگ را آسان كند، و گشاد كند لباس زمستانى يا تابستانى بپوشاند، و آنكه بر او سختی

قبر او را و آنكه وقتى كه از قبر خود بیرون آيد فرشتگان را با مژده مالقات كند؛ يعنى مالئكه او 

و تتلقیھم المالئكه ھذا يومكم الذى را بشارت دھند و اشاره به ھمین است آيه شريفه : 

۳۲ 
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 كنتم توعدون .

رسول صلى هللا علیه و آله روايت كرده كه ھر سید بن طاووس در كتاب اقبال از حضرت  -۵

ال اله اال هللا و ال نعبد اال اياه مخلصین له كسى كه در ماه شعبان ھزار مرتبه بگويد: 

حق تعالى براى او عبادت سال را بنويسد و گناه او را محو كند و  الدين و لو كره المشركون

 ش مانند ماه شب چھارده درخشان باشد.روز قیامت از قبرش بیرون بیايد در حالى كه چھره ا

 خواندن دعاى جوشن كبیر در اول ماه رمضان است . -۶

شايسته است كه ما در اينجا چیزى كه مناسب مقام است نقل كنیم : شیخ اجل امین الدين 

طبرسى (رحمه هللا علیه ) در مجمع البیان از ((براء بن عازب )) نقل كرده كه ((معاذ بن جبل 

بود نزديك حضرت رسول صلى هللا علیه و آله در منزل ((ابى ايوب انصارى )). پس  )) نشسته

معاذ گفت : يا رسول هللا خبر ده مرا از قول حق تعالى ((يوم ينفخ فى الصور فتاءتون 

يعنى روزى كه دمیده شود در صور پس فوج فوج بیائید. حضرت فرمود: اى معاذ سؤ  )۲۰(افواجا))

ال كردى از امر عظیمى ، بعد فرمود: ده صنف از امت من متفرق و پراكنده محشور مى شوند 

ر داده است كه خداوند ايشان را از مسلمانان جدا كرده و تغییر صورتشان را به اين صورتھا تغیی

بعضى به صورت بوزينه باشند، بعضى به صورت خوكھا، بعضى نگونسار باشند، به اين طريق 

كه پاھايشان از باال و صوتھايشان از زير و ايشان را با صورتھايشان به محشر بكشند، بعضى 

كور باشند كه رفت و آمد كنند، بعضى كران و گنگان باشند كه چیزى نفھمند، بعضى 

ان بمكند در حالى كه چرك و خون از دھانشان جارى باشد بعضى با دستھا و پاھاى زبانھايش

بريده محشور شوند، بعضى به تنه ھاى درخت آتشین آويخته باشند بعضى از مردار، گنديده 

تر باشند بعضى پوشیده باشند از قطران كه تمام اندام ايشان را گرفته و پیراھنھا به پوستھاى 

د پس آنھائى كه به صورت بوزينه اند اشخاصى ھستند كه سخن چینى ايشان چسبیده باش

و نمامى مى كردند. و آنھائى كه به صورت خوكھا باشند كسبھاى حرام داشتند و اما آنان كه 

نگونسارند پس خورندگان ربا مى باشند. و آنان كه كورند كسانى اند كه با ستم داورى كرده 

اشخاصى ھستند كه دچار عجب و خودبینى اند آنان كه  اند و آنان كه كر و گنگ مى باشند

زبانھايشان را مى مكند علما و قاضیانند كه اعمالشان مخالف با گفتارشان مى باشد و آنان 

كه دستھا و پاھايشان بريده شده كسانى اند كه ھمسايگان خود را آزار داده اند و آنان كه به 

سعايت و سخن چینى مى كنند و آنان كه از  دار آتشین آويخته شده اند كسانى ھستند كه

مردار گنديده ترند اشخاصى اند كه حق خدا را كه در اموالشان بوده نداده اند و آنان كه جبه 

 ھائى از قطران بر تن دارند مردم خودخواه و مغرورند.

 فصل ششم : میزان

در اين باره مى يكى از مواقف ھولناك قیامت ، موقف میزان و سنجش اعمال است و خداوند 

 فرمايد:

۳۳ 
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و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك ھم المفلحون . و من خفت موازينه 

((يعنى وزن و سنجیدن  )۲۱(فاولئك الذين خسروا انفسھم بما كانوا بآياتنا يظلمون 

اعمال در روز قیامت حق است پس ھر كس ترازوى حسنات و خوبیھاى او سنگین باشد از 

رستگاران و ھر كس سبك باشد از زيانكاران خواھد بود و آنھا به خاطر انكار آيات ما از 

 ستمكارانند.))

وره ) قارعه يعنى قیامت به جھت (تا آخر س القارعة ما القارعةو در سوره قارعه فرموده : 

آنكه دلھا را به ترس و فزع مى كوبد؛ پس معنى چنین است : ((قیامت و چیست قیامت ؟ و 

چه دانا كرد تو را كه چیست آن ؟ روزى كه مردم مانند پروانه پراكنده اند، و كوھھا مانند پشم 

يده است و حالجى شده ؛ پس آنكس كه حسناتش سنگین باشد در عیش و خوشى پسند

آنكس كه حسناتش سبك باشد جايگاھش ھاويه است و تو چه مى دانى ھاويه چیست ؟ 

 آتشى است بسیار سوزنده .))

بدان كه براى سنگین كردن میزان حسنات شايد ھیچ عملى مثل صلوات بر حضرت رسول و آل 

ه روايت با او و مثل حسن خلق نباشد، و من در اينجا به ذكر چند خبر در فضیلت صلوات و س

 چند حكايت در حسن خلق بیان مى كنم .

 اخبارى درباره فضائل صلوات :

شیخ كلینى (رحمه هللا علیه ) به سند معتبر روايت كرده كه حضرت امام محمد باقر (ع) يا  -۱

صلوات هللا و  -امام صادق (ع) فرمودند: ھیچ میزانى سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد 

نیست . وقتى میزان اعمال انسان سبك باشد در آن صلوات گذارند و  -اجمعین سالمه علیھم 

 سنگین مى شود.

از حضرت رسول (ص) مرويست كه فرمود: من روز قیامت نزد میزانم ، پس ھر كه گناھانش  -۲

بسیار باشد كه كفه سیئاتش سنگین باشد صلواتى را كه براى من فرستاده بیاورم تا كفه 

 ود.حسناتش سنگین ش

و نیز شیخ صدوق از حضرت امام رضا (ع) نقل كرده كه فرمود: ھر كه قدرت نداشته باشد  -۳

بر چیزى كه گناھانش را برطرف كند پس بسیار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد كه آن ، 

 گناھان را خراب و ويران مى كند.

فرمود كه ھر كس به من از دعوات راوندى نقل است كه حضرت رسول صلى هللا علیه و آله  -۴

ھر روز سه مرتبه و در ھر شب سه مرتبه از روى حب و شوق بر من صلوات فرستد بر خداوند 

 سزاوار است گناھان او را كه در آن شب و آن روز كرده است بیامرزد.

و نیز از آن حضرت مروى است كه در رؤ يا ديدم عمويم حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفر  - ۵

طالب را كه در پیش آنھا طبقى است از سدر؛ پس يك ساعتى از آن میل كردند پس بن ابى 

از آن ، سدر مبدل شد به انگور، پس يك ساعتى از آن خوردند پس از آن ، انگور رطب شد، 

۳۴ 
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پس يك ساعتى از آن میل كردند. من نزديك ايشان رفتم و گفتم : پدرم فداى شما باد چه 

ل افضل باشد؟ گفتند: پدران و مادران ما فداى تو باد، ما بھترين عملى يافتید كه از ھمه اعما

 اعمال را صلوات بر تو، و سقايت آب ، و محبت على بن ابى طالب (ع) يافتیم .

و نیز از آن حضرت مرويست كه ھر كس بر من صلوات بفرستد پیوسته مالئكه براى او  -۶

 استغفار مى كنند.

روايت كرده كه فرمود: ھر گاه نام پیامبر برده شود پس بر شیخ كلینى از حضرت صادق (ع)  -۷

 او صلوات بسیار فرستید.

زيرا ھر كس بر پیامبر صلوات بفرستد خداوند ھزار صلوات بر او فرستد و فرشتگان و مخلوقات 

 الھى بر او صلوات فرستند.

ان هللا معنى فقیر گويد كه شیخ صدوق در معانى االخبار روايت كرده از حضرت صادق (ع) در 

اآلية . كه آن حضرت فرمود: صلوات از خداوند عز و جل رحمت  و مالئكته يصلون على النبى

 است و از مالئكة تزكیه است و از مردم دعاست .

و در ھمان كتاب روايت است كه راوى گفت : ما چگونه بر محمد و آل محمد (علیھم السالم ) 

ات هللا و صلوات مالئكته و انبیائه و رسله و صلوصلوات بفرستیم ؟ فرمود: مى گوئید: 

 جمیع خلقه على محمد و آل محمد والسالم علیه و علیھم و رحمه هللا و بركاته .

گفت : گفتم : چقدر ثواب است براى كسى كه اين صلوات را بر پیغمبر بفرستد؟ فرمود: 

 .آنچنان از گناه آزاد خواھد شد مثل روزى كه از مادر متولد شده است 

شیخ ابوالفتوح رازى روايت كرده از حضرت رسول صلى هللا علیه و آله كه فرمود: در شب  - ۸

معراج چون به آسمان رسیدم ملكى را ديدم كه ھزار دست داشت در ھر دستى ھزار انگشت 

و مشغول حساب و شماره كردن با انگشتان بود از جبرئیل پرسیدم كه اين ملك كیست و چه 

كند؟ جبرئیل گفت : اين ملكى است موكل بر دانه ھاى باران ، حفظ مى  چیزى را حساب مى

كند كه چند قطره از آسمان به زمین نازل شده . پس من به آن ملك گفتم كه تو میدانى از 

زمانیكه حق تعالى دنیا را خلق كرده است چند قطره باران از آسمان به زمین آمده است ؟ 

دايى كه تو را به حق فرستاده به سوى خلق ، غیر از آنكه گفت : يا رسول هللا قسم به آن خ

من مى دانم چند قطره باران از آسمان به زمین نازل شده ، به تفصیل ھم مى دانم چند قطره 

به دريا فرود آمده و چند قطره در بیابان و چند قطره در معموره و چند قطره در بستان و چند 

 ستان .قطره در شوره زار و چند قطره در قبر

گفت : يا رسول هللا ، با  حضرت فرمود: من تعجب كردم از حفظ و تذكر او در حساب خود. پس 

اين حفظ و تذكر و دستھا و انگشتان كه دارم حساب كردن يك چیزى را قدرت ندارم . گفتم : 

۳۵ 
 



آن چیست ؟ گفت : قومى از امت تو كه در جايى حاضر مى شوند و اسم تو نزد ايشان برده 

 ود پس بر تو صلوات مى فرستند من قدرت ندارم ثواب آنھا را شماره و حساب كنم .مى ش

اللھم صل على محمد و آل محمد شیخ كلینى در ذيل صلوات عصر جمعه روايت كرده :  -۹

االءوصیاء المرضیین بافضل صلواتك و بارك علیھم بافضل بركاتك و السالم علیه و 

كه اين صلوات را ھفت مرتبه بگويد خداوند بر او به عدد ھر ھر  علیھم و رحمه هللا و بركاته .

بنده ، حسنه اى را رد مى كند و عملش در آن روز مقبول باشد و در روز قیامت كه مى آيد 

 نورى مابین ديدگان اوست .

روايت شده كه ھر كه بعد از نماز صبح و نماز ظھر بگويد: ((اللھم صل على محمد و آل  - ۱۰

 رجھم )) نمیرد تا امام قائم (ع) را درك نمايد.محمد و عجل ف

 رواياتى درباره حسن خلق :

از ((انس بن مالك )) منقول است كه گفت : وقتى در خدمت حضرت رسول صلى هللا علیه  -۱

و آله بودم بر تن شريف آن جناب بردى بود كه حاشیه و كنار آن غلیظ و زبر بود، كه ناگاه عربى 

رداى آن حضرت را گرفت و بشدت كشید به نحوى كه حاشیه ردا در بن  بیابانى نزديك آمد و

گردن آن جناب اثر كرد؛ پس گفت : اى محمد بر اين دو شتر من از مالى كه نزد تست ، بارش 

كن زيرا كه آن مال خدا است نه مال تو و نه مال پدر تو. حضرت در جواب او سكوت نمود، آنگاه 

من بنده خدا ھستم ؛ پس فرمود: اى اعرابى آيا از تو قصاص فرمود: مال ، مال خدا است و 

كنم ؟ گفت : نه . حضرت فرمود: چرا؟ گفت : زيرا كه شیوه و خلق تو آنست كه بدى را به 

بدى مكافات نمى كنى . حضرت خنديد و امر فرمود كه بر يك شتر او جو بار كردند و بر شتر 

 ديگرش خرما.

در اين مقام به خاطر تبرك و تیمن است نه براى بیان حسن  مؤ لف گويد: كه ذكر اين روايت

خلق حضرت رسول صلى هللا علیه و آله يا ائمه ھدى (علیھم السالم )، زيرا كه شخصى را 

كه حق تعالى در قرآن كريم به خلق عظیم ياد مى فرمايد و علماى فريقین در سیرت و خصال 

 ه در حضرت وجود داشته بیان نكرده اند.حمیده اش كتابھا نوشته اند يك دھم آنچه را ك

 و لقد اجاد من قال :

 و الفريقین من عرب و من عجم   محمد سید الكونین و الثقلین

 و لم يدانوه فى علم و ال كرم   فاق النبیین فى َخلق و فى ُخلق

 غرفا من البحر او رشفا من الديم   و كلھم من رسول هللا ملتمس

 ثم اصطفاه حبیبا بارء النسم   صورتهو ھو الذى تم معناه و 

۳۶ 
 



 فجوھر الحسن فیه غیر منقسم   منزه عن شريك فى محاسنه

 و انه خیر خلق هللا كلھم   فمبلغ العلم فیه انه بشر

 

از عصام بن المصطلق شامى نقل شده كه گفت : وقتى داخل مدينه معظمه شدم  -۲

حسین بن على (ع) را ديدم كه با روش نیكو و اخالق پسنديده اش ، مرا به شگفتى انداخت 

پس مرا واداشت كه كینه درونى خود را كه از پدرش داشتم ظاھر كنم پس نزديك شدم و 

يعنى ھر چه  فبالغت فى شتمه و شتم ابیهد: بلى . گفتم : توئى پسر ابوتراب ؟ فرمو

پس نظرى  فنظر الى نظرة عاطف رؤ وف ،توانستم به آن حضرت و پدرش دشنام گفتم . 

اعوذ باہلل من الشیطان الرجیم ، بسم هللا از روى عطوفت و مھربانى به من كرد و فرمود: 

 -الى قوله تعالى  -ن الرحمن الرحیم خذ العفو و اءمر بالعرف و اءعرض عن الجاھی

و اين آيات اشارت است به مكارم اخالق كه حق تعالى پیغمبرش را به  - )۲۲(ثم ال يقصرون 

خالق مردم اكتفا كند و متوقع زيادتر نباشد و بدى را به آن آراست ؛ از جمله آنكه به حداقل از ا

ثم بدى مكافات ندھد. و از نادانان روى گرداند، و در مقام وسوسه شیطان به خدا پناه برد 

(يعنى ) پس به من فرمود: بر خود كار را سبك قال خفض علیك استغفر هللا لى و لك 

اگر از ما طلب يارى كنى تو را يارى مى كنیم و بشمار و از خدا آمرزش خود و مرا بخواه ؛ ھمانا 

اگر طلب بخشش كنى تو را عطا مى كنیم ، و اگر طلب ارشاد كنى تو را ارشاد كنیم عصام 

گفت من از جسارتھاى خود پشیمان شدم . آن حضرت با فراست پشیمانى مرا متوجه شد و 

و اين آيه شريفه  - )۲۳(مین ال تثريب علیكم الیوم يغفر هللا لكم و ھو ارحم الراحفرمود: 

حكايت كالم حضرت يوسف پیغمبر (ع) است به برادران خود كه در مقام عفو از تقصیر آنھا 

 -ت ؛ خداوند شماھا را بیامرزد و اوست ارحم الراحمین فرمود كه عتاب و مالمتى بر شما نیس

پس آن جناب به من فرمود كه تو از اھل شامى ؟ عرض كردم : بلى . فرمود: شنشنة اعرفھا 

حاصل آنكه اين دشنام و ناسزا  -و اين مثلى است كه حضرت به آن تمثل جست  -من اخزم 

میان آنھا سنت قرار داده پس فرمود: گفتن به ما عادت و خوى اھل شام است كه معاويه در 

ھر حاجتى كه دارى با گشاده رويى از ماه بخواه تا به تو بدھم . عصام گفت حیانا هللا و اياك 

: اين اخالق شريفه آن حضرت در مقابل آن جسارتھا و دشنامھا كه از من سر زد چنان زمین بر 

الجرم از نزد آن حضرت آھسته من تنگ شد كه دوست داشتم كه به زمین فرو مى رفتم 

بیرون شدم در حالى كه به مردم پناه مى بردم به نحوى كه آن جناب ملتفت من نشود و مرا 

 نبیند، ولى بعد از آن مجلس ھیچ كس مانند او و پدرش محبوب تر نزد من نبودند.

كه حضرت  ال تثريب علیكم الیوممؤ لف گويد كه صاحب كشاف در ذيل آيه شريفه 

شھداء به آن تمثل جست روايتى از حسن خلق يوسف صديق نقل كرده كه ذكرش در سیدال

۳۷ 
 

http://ketaab.iec-md.org/MA-AAD/manaazel-ol-aakherah_qumi_peyneveshthaa.html%23link22
http://ketaab.iec-md.org/MA-AAD/manaazel-ol-aakherah_qumi_peyneveshthaa.html%23link23


اينجا مناسب است و آن روايت اين است كه برادران يوسف (ع) پس از آنكه يوسف را 

شناختند، براى آن جناب پیغام دادند كه تو ما را صبح و شام در سر سفره خود، مى خوانى ما 

ر تو آورديم خجالت مى كشیم يوسف (ع) فرمود: چرا حیا مى از تو به خاطر آن بالھائى كه س

كنید و حال آنكه شما سبب عزت و شرف من ھستید؟ زيرا كه اگر چه من بر اھل مصر 

سبحان من سلطنت دارم لكن ايشان به ھمان چشم اول به من نگاه مى كنند و مى گويند: 

ى كه بنده اى را كه بیست يعنى منزه است خداوند بلغ عبدا بیع بعشرين درھما ما بلغ

درھم خريده شده به اين مرتبه رسانید من اآلن به واسطه شما شرف پیدا كردم و در چشمھا 

بزرگ شدم ، زيرا كه دانستند شما برادران من ھستید و من بنده نبودم بلكه نواده ابراھیم 

 خلیلم .

پرسید: پسر جان و نیز روايت شده كه چون حضرت يعقوب و يوسف به ھم رسیدند يعقوب 

برايم بگو كه چه بر سرت آمد؟ گفت : بابا مپرس از من كه برادرانم با من چه كردند بلكه بپرس 

 كه حق تعالى با من چه كرد.

شیخ مفید و ديگران روايت كرده اند كه در مدينه طیبه مردى از اوالد خلیفه دوم بود كه  -۳

ه آن جناب ناسزا مى گفت و ھر وقت كه پیوسته حضرت امام موسى (ع) را اذيت مى كرد و ب

آن حضرت را مى ديد به امیرالمومنین دشنام مى داد تا آنكه روزى بعضى از كسان آن حضرت 

عرض كردند كه بگذار تا اين فاجر را بكشیم ، حضرت ايشان را نھى كرد و پرسید كه آن مرد 

حضرت به قصد ديدار او كجاست ؟ عرض كردند در يكى از نواحى مدينه مشغول زراعت است . 

از مدينه بیرون رفت . حضرت وقتى به مزرعه او رسید و ھمانطور كه سوار بر االغ خود بود به 

داخل مزرعه اش رفت . آن مرد صدا زد كه زراعت ما را نمال ؛ از آنجا نیا. حضرت ھمانطور كه 

وئى و خنده سخن مى رفت ، ادامه داد تا به او رسید و نزد او نشست و با او به گشاده ر

گفت ، و از او سؤ الى كرد كه چه مقدار خرج زراعت كرده اى ؟ گفت : صد اشرفى . فرمود: 

چه مقدار امید دارى از آن بھره ببرى ؟ گفت : غیب نمى دانم . حضرت فرمود: من گفتم چه 

اندازه امید دارى عايدت بشود؟ گفت : امیدوارم كه دويست اشرفى عايدم شود. پس حضرت 

یسه زرى بیرون آوردند كه در آن سیصد اشرفى بود، به او مرحمت كرد و فرمود: اين را بگیر و ك

زراعت نیز برايت باقى بماند و خداوند به تو به آن مقدار كه امید دارى بدھد. عمرى برخاست و 

سر آن حضرت را بوسید و از آن جناب درخواست كه از تقصیرات او بگذرد و او را عفو فرمايد. 

حضرت تبسمى فرمود و برگشت و پس از اين عمرى را در مسجد ديدند نشسته چون 

اصحابش با وى گفتند كه  هللا اعلم حیث يجعل رسالته .نگاھش به آن حضرت افتاد گفت : 

قصه تو چیست ، تو پیش از اين غیر اين مى گفتى ؟ گفت : شنیديد آنچه گفتم باز بشنويد، 

كردن . اصحابش با او نزاع كردند او نیز با ايشان به نزاع پس شروع كرد به آن حضرت دعا 
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حضرت به كسان خود فرمود كدامیك بھتر بود آنچه شما اراده كرده بوديد يا  برخاست ، پس 

 آنچه من اراده كردم ؟ ھمانا من كار او را اصالح كردم و با پول شر او را برگرداندم .

 حكاياتى درباره حسن خلق :

روزى مالك اشتر از بازار كوفه مى گذشت و بر تن او پیراھن و عمامه اى از  نقل است كه -۱

خام بود. يكى از بازاريان كه او را نمى شناخت به نظر حقارت به او نگاه كرد و از روى استھزاء 

و استخاف گلوله گلى به طرفش پرتاب كرد. مالك از او بگذشت و چیزى به او نگفت . پس به 

آيا مى دانى به چه كسى اين اھانت و استھزاء نمودى ؟ گفت : نه . گفتند: آن مرد گفتند كه 

اين شخص مالك اشتر، يار امیرالمؤ منین (ع) بود. آن مرد ترس و لرزه گرفت و عقب مالك برفت 

تا او را دريابد و عذر خواھى نمايد؛ مالك را در مسجد يافت كه به نماز ايستاده . چون از نماز 

د روى پاھاى مالك افتاد كه ببوسد، مالك فرمود: چرا چنین مى كنى ؟ گفت از فارغ شد، آن مر

آن كارى كه كرده ام عذر مى خواھم مالك فرمود: كه بر تو باكى نیست به خدا سوگند كه من 

 داخل مسجد نشدم مگر براى آنكه براى تو استغفار كنم .

ؤ منین (ع) كسب اخالق كرده مؤ لف گويد مالحظه كن كه چگونه اين مرد از حضرت امیرالم

است ، با آنكه از امراء لشكر آن حضرت است و شجاع و شديد الشوكة است و شجاعتش به 

مرتبه اى است كه ابن ابى الحديد گفته كه اگر كسى قسم بخورد كه در عرب و عجم 

شجاعتر از اشتر نیست مگر استادش امیرالمومنین (ع)، گمان مى كنم كه قسمش راست 

چه بگويم در حق كسى كه لشكريان معاويه را درھم كوبید و شكست داد و امیرالمؤ باشد. 

منین (ع) در حق او فرمود كه اشتر براى من چنان بود كه من براى رسول خدا صلى هللا علیه 

و آله ، بودم و به اصحاب خود فرمود كه كاش در میان شما مثل او دو نفر بود بلكه كاش يك نفر 

و شدت شوكتش بر دشمن از تاءمل در اين اشعار كه از آن بزرگوار است معلوم مثل او داشتم 

 مى شود:

 

 و لقیت اضیافى بوجه عبوس   بقیت وفرى و انحرفت عن العلى

  لم تخل يوما من نھاب نفوس    ان لم اشن على ابن ھند غارة

 تغدوا ببیض فى الكريھة شوس   خیال كامثال السعالى شزبا

  24و مضان برق او شعاع شموس    علیھم فكانهحمى الحديد 

بالجمله با اين مقام از جاللت و شجاعت و شدت و شوكت ، حسن خلق او به مرتبه اى 

ه او اھانت و استھزاء مى نمايد ولى ابدا تغییر حالى براى او پیدا رسیده كه يك فرد عادى ب

نمى شود بلكه مى رود در مسجد و نماز مى خواند و براى او دعا و استغفار مى گويد اگر 
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خوب مالحظه كنى اين شجاعت و غلبه بر ھواى نفس خود، باالتر است از شجاعت بدنى او؛ 

 س من غلب ھواه .اشجع الناامیرالمومنین (ع) فرموده : 

شیخ مرحوم در خاتمه مستدرك از جناب خواجه نصیر الدين طوسى قدس سره نقل كرده  -۲

كه روزى از جانب شخصى كاغذى به دستش رسید كه در آن كلمات زشت گفته بودند؛ از 

. خواجه چون آن كاغذ را مطالعه فرمود يا كلب بن كلب جمله اين كلمه زشت در آن بود 

متانت و عبارات خوش مرقوم داشت بدون يك كلمه زشتى ؛ از جمله مرقوم  جواب آنرا به

فرمود كه قول تو خطاب به من : اى سگ ، اين صحیح نیست زيرا كه سگ به چھار دست و پا 

راه مى رود و ناخنھايش بلند و دراز است ولى من قامتم راست است پوستم آشكار و نمايان 

شته باشم من بر خالف سگ حرف مى زنم و مى خندم است ، نه آنكه مانند سگ ، پشم دا

 پس اين صفاتى كه در من است با سگ جور نمى آيد در اين صورت نمى توانم سگ باشم .

مؤ لف گويد كه اين اخالق شريف از اين محقق جلیل ، تعجبى ندارد زيرا كه آية هللا عالمه 

ر خود در علوم عقلیه و نقلیه بود حلى رضوان هللا علیه در حق او فرمود كه اين شیخ افضل عص

 و كتب بسیارى در علم و حكمت و احكام شرعیه بر مذھب امامیه تاءلیف فرموده است .

 اين فقیر گويد: اينجا جاى تمثل به اين شعر است :

 از دولت آن زلف چو سنبل شنوى   ھر بوى كه از مشك و قرنفل شنوى

دستورالعمل و كردار ائمه اطھار صلوات هللا علیھم گرفته خواجه اين حسن خلق را از رجوع به 

است ؛ آيا نشنیده اى كه حضرت امیرالمؤ منین (ع) شنید كه مردى قنبر را دشنام مى دھد، 

قنبر خواست كه دشنام او را برگرداند كه حضرت او را ندا كرد: مھال يا قنبر (آرام باش اى قنبر) 

ر باشد ھمانا با سكوت خود خداوند رحمان را خشنود بگذار كه اين شخص دشنام دھنده خوا

مى كنى و شیطان دشمن خود را شكنجه مى دھى ؛ سوگند به خداوند كه مؤ من خدا را با 

 حلم و بردبارى خشنود مى كند و با خاموشى خود شیطان را خشمناك مى سازد.

ھمه گروھھا به مدح و ستايش خواجه برخاسته اند؛ جرجى زيدان در آداب اللغة العربیه در 

ترجمه او گفته كه كتابخانه اى ساخت و آن را پر از كتابھاى گوناگون كرد كه تعداد به چھار صد 

و اقام المنجمین و الفالسفه و وقف علیھا االوقاف فزھا العلم فى قبه مى رسید. 

 لى يد ھذا الفارسى كانه قبس منیر فى ظلمه مدلھمه .بالد المغول ع

و حقیر در كتاب فوائد الرضويه كه در تراجم علماء امامیه است ترجمه اين بزرگوار را به اندازه 

اى كه فراخور آن كتاب بود نگاشتم و نوشتم كه اصل آن جناب از وشاره است كه يكى از بلوك 

ت با سعادتش در طوس در يازدھم جمادى االولى جھرود ده فرسخى بلده قم است لكن والد

(پانصد و نود و ھفت ) واقع شده و در آخر روز دوشنبه ھجدھم ذى الحجه سنه  ۵۹۷سنه 
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و كلبھم نوشتند:  وفات كرد و در بقعه منوره كاظمیه به خاك سپرده شد و بر لوح مزارش  ۶۷۲

 در آورده و گفته : بعضى تاريخ فوت آن جناب را به نظم باسط ذراعیه بالوصید

 یگانھ اى كھ چھ او مادر زمانھ نزاد   نصیر ملت و دین پادشاه كشور فضل

دو به  به سال ششصد و ھفتاد و

  ذى الحجه
  

در  به روز ھیجدھم درگذشت

  بغداد

نقل شده كه روزى شیخ الفقھاء مرحوم حاج شیخ جعفر صاحب كشف الغطاء در  -۳

كند وجھى بین فقرا قسمت نمود پس از اتمام آن به نماز  اصفھان پیش از آنكه نماز شروع

ايستاد. يكى از سادات فقیر خبردار شد، بین دو نماز خدمت شیخ رسید و عرض كرد كه 

مال جدم را به من باز ده ، فرمود: تو دير آمدى و اكنون ديگر چیزى نمانده كه به تو بدھم . 

ارك شیخ افكند شیخ از محراب سید در غضب شد و آب دھان خود را بر محاسن مب

برخاست ، و دامن خود را گرفت و در میان صفوف جماعت گردش كرد و فرمود كه ھر كه 

ريش شیخ را دوست دارد به سید كمك كند پس مردم دامن شیخ را پر از پول نمودند. 

شیخ آنھا را به سید داد پس از آن به نماز عصر ايستاد. خوب مالحظه كن در اين خلق 

ف كه به چه مرتبه رسیده در اين بزرگوار كه رئیس مسلمین و حجة االسالم و فقیه شري

اھل بیت (علیھم السالم ) بوده ، و فقاھتش به مرتبه اى بود كه كتاب كشف الغطاء را در 

سفر تصنیف كرده و نقل شده كه مى فرمود: اگر كتب فقھیه را ھمه را بشويید، من از 

 ، و اوالدش تمامى ، فقھا و علماء جلیل بوده اند. طھارت تا ديات را مى نويسم

 

شیخ ما ثقة االسالم نورى (رحمه هللا علیه ) در حال آن جناب فرمود سزاوار است كه انسان 

انديشه كند در مواظبت اين بزرگوار بر سنن و آداب و مناجاتش در اسحار و گريه و تذلل او براى 

كه مى گفت : تو جعیفر بودى پس جعفر شدى پس خود  پروردگار و مخاطبات او با نفس 

شیخ جعفر گشتى پس شیخ عراق گشتى پس رئیس مسلمین شدى ؛ يعنى فراموش مكن 

اوائل خود را، او را از كسانى خواھى يافت كه حضرت امیرالمؤ منین (ع) او را براى احنف بن 

 قیس توصیف فرموده است :

اوصاف اصحاب خود كه براى احنف بعد از قتال  فقیر گويد كه آن حديثى است طوالنى در ذكر

 اھل جمل ؛ بیان فرموده است از جمله فقراتش اين است :

فلو راءيتھم فى لیلتھم و قد نامت العیون و ھداءت االءصوات و سكنت الحركات من 

الطیر فى الوكور و قد نھتھم ھول يوم القیمة و الوعید عن الرقاد كما قال سبحانه : 

القرى اءن ياءتیھم بیاتا و ھم نائمون فاستیقظوا لھا فزعین و قاموا الى افاءمن اھل 
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صلواتھم معولین باكین تارة و اخرى مسبحین ، يبكون فى محاريبھم و يرنون ، 

يصطفون لیلة مظلمة بھماء يبكون ، فلو رايتھم يا احنف فى لیلتھم قد اشتدت 

اخذت منھم الى حالقیمھم و اذا  اعوالھم و نحیبھم و زفیرھم اذا زفروا خلت النار قد

اءعولوا حسبت السالسل قد صفدت فى اعناقھم فلو راءيتھم فى نھارھم اذا لراءيت 

قوما يمشون على االرض ھونا و يقولون للناس حسنا و اذا خاطبھم الجاھلون قالوا 

 ھمسالما، و اذا مروا باللغو مروا كراما، قد قیدوا اقدامھم من التھمات و ابكموا السنت

ان يتكلموا فى اعراض الناس و سجموا اسماعھم ان يلجھا خوض خائض و كحلوا 

اءبصارھم بغض البصر عن المعاصى ، و انتحوا دار السالم التى من دخلھا كان آمنا 

 )۲۵(من الريب و االحزان .

((يعنى اگر ايشان را در شبھا ببینى ، در وقتیكه چشمھا به خواب رفته و صداھا ساكت شده 

و مرغھا در آشیانه ھا آرام گرفته اند، مى بینى كه ھول روز قیامت ايشان را از خفتن باز 

د از اينكه در شب عذاب ما داشته ، ھمچنانكه حق تعالى فرموده : ((آيا اھل قريه ھا ايمن ان

بر ايشان برسد در حالى كه در بستر خود آرمیده اند در حالى كه بانگ كنند و گريه كنند و 

گاھى به تسبیح مشغول باشند در محرابشان مى گريند و فرياد مى كنند؛ قدمھاى خود را 

ینى كه در شبھا براى عبادت با حال گريه در شب تاريك سايه گسترانیده اند. اگر ايشان را بب

روى پاھا ايستاده اند، كمرھايشان خم شده اجزاء قرآن را در نمازشان ، مى خوانند فرياد و 

گريه و بانگشان شديد شده وقتى كه بانگ مى كنند خیال مى كنى تا حلقومشان آتش فرا 

گرفته است و وقتى كه صداى ايشان به گريه بلند شود گمان مى كنى كه گردنھايشان را در 

بند و زنجیر كرده اند پس ھر گاه ايشان را در روز ببینى مى بینى كه بر زمین به آھستگى و 

بردبارى راه مى روند و با مردم به خوبى سخن مى گويند و وقتى كه نادانان با ايشان سخن 

مى گويند پاسخ آنھا سالم است و ھر گاه بر لغوى بگذرند خود را از تھمت دور نگھدارند 

از صحبت درباره نوامیس مردم گنگ است و گوشھاى خود را از شنیدن باطل باز  زبانھايشان

مى دارند و از گناھان چشم پوشى مى كنند و تصمیم دارند در دارالسالم وارد شوند تا از ريب 

 و احزان ايمن باشند.

اءقول : و يناسب ھنا نقل كالم من راھب عظیم الشاءن و ھو ما نقل عن قثم الزاھد 

رايت راھبا على باب بیت المقدس كالواله فقلت له اوصنى فقال : كن كرجل قال : 

احتوشته السباع فھو خائف مذعور يخاف ان يسھو فتفترسه و يلھو فتنھشه ، فلیله 

لیل مخافه اذا اءمن فیه المفترون ، و نھاره نھار حزن اذا فرح فیه البطالون . ثم انه 

 : ان الظمئان يقنع بیسیر الماء. ولى و تركنى . فقلت له : زدنى . فقال
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قثم زاھد گفت : راھبى را بر در بیت المقدس ديدم كه مردم بر او گرد آمده اند. به او گفتم : 

مرا وصیتى كن ! گفت : ھمچون مردى باش كه از درندگان به وحشت افتاده و خائف و ترسان 

پاره پاره اش كنند. شب او، است . مى ترسد كه اگر غفلت كند، بدرندش يا اگر آرام بگیرد، 

شب ترسناكى است ، ھر چند كه فريب خوردگان ، در آن آرام گرفته اند و روزش ، روز غم 

انگیزى است ، ھر چند كه بیكارگان در آن خوشحالند. سپس بازگشت و مرا ترك كرد. به او 

 گفتم : بیش از اين بگوى ! گفت : تشنه به جرعه اى آب قناعت كند.

قدح شربتى حاضر  كه روزى صاحب بن عباد شربتى طلبید؛ يكى از غالمانش  نقل است -۴

كرد و بدو داد. صاحب چون خواست بیاشامد يكى از خواص او گفت : اين را مخور زيرا كه زھر 

در آن ريخته اند و غالمى كه قدح را به دست صاحب داده بود ايستاد بود. صاحب گفت : دلیل 

ت : تجربه كن ؛ اين را بده به ھمان كس كه به تو داده تا معلوم بر صحت قول تو چیست ؟ گف

شود. صاحب گفت كه من اين را اجازه نمى دھم و حالل نمى دانم . گفت : پس تجربه كن به 

آنكه به مرغى بدھى كه بیاشامد. گفت : حیوانى را عقوبت كردن جايز نیست . پس قدح را رد 

ن غالم فرمود كه از نزد من دور شو و از خانه ام بیرون برو كرد و امر كرد بر زمین ريزند و به آ

ولى دستور داد كه ماھیانه او را بدھند و قطع نكنند، و فرمود: يقین را به شك دفع نبايد كرد و 

 عقوبت كردن به قطع روزى كسى ، از ناكسى است .

رجع ملت و دولت و مؤ لف گويد كه صاحب بن عباد از وزراى آل بويه و ملجاء عوام و خواص و م

از خانواده شرف و عزت بوده ، و ھمان كسى است كه در ادبیت و فضل و كمال و علم عربیت 

 بوده . اعجوبه دھر و يگانه عصر خويش 

نقل شده كه در وقتى كه مى نشست براى امالء؛ خلق بسیارى به واسطه استفاده از 

ه مردم مى رساندند، و كتب جنابش جمع مى گشتند به طورى كه شش نفر كالم او را ب

لغتى كه در نزد او بود در حال حمل و نقل محتاج به شصت شتر بود، و علويین و سادات و 

علما و فضالء نزد او محلى منیع و مرتبتى رفیع داشتند و از علماء ترويج مى كرد و ايشان را به 

مى ((تاريخ قم )) را تصنیف و تاءلیف تشويق مى نمود، و به دستور او جناب حسن بن محمد ق

تاءلیف كرد، و شیخ اجل رئیس المحدثین جناب صدوق (رحمه هللا علیه ) به خاطر او كتاب 

عیون اخبار الرضا (ع) را تصنیف فرمود و ثعالبى به جھت او يتیمة الدھر را جمع كرده است . و 

ج ھزار اشرفى كثرت احسان او بر فقھا و علماء و سادات و شعرا معروف است ؛ در ھر سال پن

به بغداد براى فقھاى آنجا مى فرستاد، و در ماه رمضان بعد از عصر ھر كسى بر او داخل مى 

شد نمى گذاشت برود مرگ بعد از آنكه نزد او افطار كند الجرم در ھر شب از شبھاى ماه 

ر رمضان منزلش از ھزار نفر افطار كننده خالى نبود و عطا و صدقاتش در ماه رمضان به مقدا

انفاق او در تمام سال به مردم بود و اشعار بسیار در مناقب امیرالمؤ منین سروده است 
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به سفر در رى واقع شد، جنازه اش را به اصفھان حمل كردند و  ۳۸۵صفر سنه  ۲۴وفاتش در 

 در اصفھان معروف و مزار است . قبرش 

 فصل ھفتم : حسابرسى

اقترب للناس  داوند در اين باره مى فرمايد:از جمله مواقف مھوله ، موقف حساب است . خ

وقت حساب مردم نزديك شد مردم از انديشه و تفكر  حسابھم و ھم فى غفلة معرضون .

و قال تعالى فى سورة الطالق : و كاءيّْن من قرية  در آن غفلت داشته و از آن رو گردانند.

يه يعنى اھل قريه كه از و بسا از قر عتت عن امر ربھا و رسله فحاسبناھا حسابا شديدا.

فرمان پروردگار خود و پیغمبران خدا سركشى كردند و براى ايشان حساب و عذابى سخت 

خواھد بود، پس كفر كارھاى خود را چشیدند. الزم است كه در اينجا به چند حديث بسنده 

 كنیم .

صلى هللا شیخ صدوق (ره ) از اھل بیت (علیھم السالم ) روايت كرده كه حضرت رسول  -۱

از  -علیه و آله فرمود: روز قیامت قدمى برداشته نمى شود تا از او چھار چیز سئوال كنند: الف 

و جوانى خود را كه در چه چیزى سپرى ساخته ، ج  -عمر او كه در چه چیزى صرف كرده ، ب 

یت و از محبت ما اھل ب -و از مالش كه از كجا پیدا كرده و در چه مواردى خرج نموده ح  -

 (علیھم السالم ).

شیخ طوسى رحمه هللا علیه از حضرت امام باقر (ع) روايت كرده كه فرمود: اول چیزى كه از  -۲

 بنده حساب مى كشند نماز است ، پس اگر قبول شد چیزھاى ديگر ھم قبول خواھد شد.

شیخ صدوق روايت كرده كه روز قیامت صاحب قرض مى آيد و شكايت مى كند، اگر آنكه  -۳

قرض گرفته است حسنات دارد از براى صاحب قرض مى گیرند و اگر حسنه ندارد گناھان 

 صاحب قرض را به او مى دھند.

شیخ كلینى از حضرت على بن الحسین صلى هللا علیه و آله روايت كرده كه از براى اھل  -۴

موازين شرك ترازو نصب نمى شود، ايشان را فوج فوج بى حساب به جھنم مى برند زيرا نصب 

 و نشر دواوين از براى اھل اسالم است .

شیخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت كرده است كه چون روز قیامت شود و بنده مؤ من  -۵

را از براى حساب باز دارند كه ھر دو از اھل بھشت باشند، يكى فقیر باشد و ديگر غنى در 

رى به عزت تو سوگند كه مى دانى به من دنیا، فقیر گويد: پروردگارا، از براى چه مرا باز مى دا

واليت و حكومتى نداده بودى كه در آن به عدل يا جور عمل كنم ، و مال زيادى به من نداده 

بودى كه حق تو در آن باشد و من نداده باشم ، و روزى مرا به قدر كفاف مى دادى به قدر 
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ه راست مى گويد بنده مؤ آنچه مى دانستى كه مرا كافى است . پس خداوند جلیل فرمايد ك

من من ، بگذاريد تا داخل بھشت شود. و آن كه غنى باشد او را نگه مى دارند تا آنقدر عرق از 

او جارى شود كه اگر چھل شتر بیاشامند آنھا را كفايت كند پس از آن داخل بھشت شود. پس 

ه چیزى بعد از چیزى فقیر به او گويد كه چه چیز تو را نگاه داشت ؟ گويد: طول حساب ؛ پیوست

از تقصیرات ظاھر مى شد و خدا مى بخشید تا آنكه مرا به رحمت خود فرو گرفت و مرا به توبه 

كاران ، ملحق گردانید پس تو كیستى ؟ گويد: من آن فقیرم كه با تو در محشر بودم گويد: 

 نعمتھاى بھشت ، تو را تغییر داده است كه من تو را نشناختم .

آن حضرت روايت كرده است كه چون روز قیامت شود حق تعالى ما را بر  شیخ طوسى از -۶

حساب شیعیان موكل گرداند پس آنچه از خدا است از خدا سؤ ال مى كنیم كه از براى ما 

ببخشد پس آن از ايشان خواھد بود، و آنچه از حق ماست ، بر ايشان مى بخشیم ؛ پس 

 )۲۶(م ، ثم ان علینا حسابھم .ثم ان الینا ايابھ حضرت اين آيه را خواند:

شیخ كلینى از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده است كه فرمود: حق تعالى با  -۷

 چه در دنیا از عقل به ايشان داده دقت مى كند.بندگان در حساب روز قیامت به قدر آن

  ((حكايت :))

از خط شیخ شھید (علیه الرحمة ) نقل شده كه احمد بن ابى الحوارى گفت كه آرزو كردم ابو 

را در خواب بینم تا آنكه بعد از يكسال او را در خواب ديدم به او گفتم اى  )۲۷(سلیمان دارانى 

معلم ! حق تعالى با تو چه كرد؟ گفت : اى احمد! وقتى از باب صغیر آمدم ، ديدم شترى از 

درمنه (و آن گیاھى است كه به عربى آنرا شیح مى گويند) پس من يك چوب از آن كندم ، 

كه با آن خالل كردم يا نه ، الحال مدت يكسال است كه من مبتال به حساب آن  نمى دانم

 ھستم .

نھا يا بنى امؤ لف گويد كه استبعاد ندارد اين حكايت بلكه تصديق مى كند آن را، آيه شريفه : 

ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموات او فى االرض ياءت بھا 

الیست النفوس عن مثقال حبة و قول امیرالمؤ منین (ع) در يكى از خطبه ھاى خود:  هللا

 يعنى آيا چنین نیست كه از مردم از يك دانه خردل سؤ ال خواھد شد؟ من خردل مسئولة ؟

واعلموا عباد هللا ان هللا عز و جل و در كاغذى كه به محمد بن ابى بكر نوشته فرموده : 

اى بندگان خدا بدانید كه خداوند از ھر عمل  عملكم و الكبیرسائلكم عن الصغیر من 

 كوچك و بزرگ شما سئوال خواھد كرد.

آيا نمى الحساب  اما تخاف نقاش و در كاغذى كه به ابن عباس مرقوم داشته فرمود: 

الشوكة ) است يعنى بیرون كردن  ترسى از مناقشه در حساب ؟ و اصل مناقشه از (نقش 

مچنانكه در بیرون آوردن خار از بدن كمال دقت و كاوش و باريك بینى را به عمل خار را؛ يعنى ھ
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مى آورند تا آن را پیدا كرده و بیرون آورند، ھمین طور در حساب دقت و باريك بینى به عمل 

مى آورند. و بدان كه بعضى از محققین گفته اند كه نجات نمى يابد از خطر میزان و حساب 

از نفس خود حساب بكشد و با میزان شرع اعمال و اقوال و خطرات و  مگر كسى كه در دنیا

لحظات خود را بسنجد چنانكه در خبر وارد شده است كه فرمودند به حساب نفسھاى خود 

برسید پیش از آنكه از شما حساب كشند و بسنجید اعمال خود را، پیش از آنكه بسنجند 

 اعمال شما را.

  ((حكايت :))

توبة بن صمه ، نقل شده كه او نفس خود را در بیشتر اوقات شب و روز  شخصى بود به نام

حساب مى كرد پس روزى ايام عمر خود را حساب كرد و متوجه شد كه شصت سال از 

عمرش گذشته است متوجه شد كه بیست و يكھزار و پانصد روز مى شود، گفت : واى بر من 

كھزار و پانصد گناه ، اين را گفت و بیھوش ، آيا من مالقات خواھم كرد مالك را به بیست و ي

 افتاد و در ھمان بیھوشى وفات كرد.

فقیر گويد: روايت شده كه وقتى حضرت رسول صلى هللا علیه و آله به زمین بى گیاھى فرود 

آمد پس به اصحاب خود فرمود كه برويد ھیزم بیاوريد، عرض كردند يا رسول هللا ما در زمین بى 

زم در آن يافت نمى شود، فرمود: ھر كس ھر چه ممكنش مى شود بیاورد گیاه ھستیم كه ھی

پس ھیزم آوردند و مقابل آن حضرت روى ھم ريختند چون ھیزمھا جمع شد حضرت فرمود: 

ھمین طور گناھان شما جمع مى شود با اين كار حضرت ، اصحاب متوجه شدند كه در بیابانى 

مقدار زيادى ھیزم جمع شد و روى ھم ريخته كه از ھیزم خبرى نبود ولى با جستجوى خود 

شد، ھمین طور گناه به نظر نمى آيد، چون جستجو و حساب شود گناھان بسیارى جمع مى 

شود چنانكه ((توبه بن صمه )) براى ھر روز عمر خود يك گناه فرض كرد حساب كرد ((بیست و 

 يكھزار و پانصد)) گناه كرده است .

 اعمالفصل ھشتم : تحويل نامه ھاى 

يعنى وقتى كه صحیفه و اذا الصحف نشرت چنانچه حق تعالى در اوصاف قیامت فرموده : 

ھا منتشر و پھن مى شود؛ على بن ابراھیم (قمى ) گفته كه مراد صحیفه ھاى اعمال مردم 

فاءما من اوتى كتابه بیمینه است . و نیز حق تعالى در سوره انشقاق مى فرمايد: 

يعنى آنكه نامه او به دست راستش داده شود پس به  افسوف يحاسب حسابا يسیر

زودى از او حساب گرفته مى شود و اما آنكه نامه را از پشت سر به او مى دھند بزودى ھالك 

 مى شود و در آتش افروخته مى سوزد.

عیاشى از حضرت صادق (ع) روايت كرده است كه چون روز قیامت شود نامه او را به ھر كس 

: بخوان پس حق تعالى ھم كارھاى او از سخن گفتن و نگاه كردن و غیر را به بدھند و گويند

خاطر او مى آورد به نحوى كه گويا اآلن گناھان را انجام داده و از قلم نینداخته است . پس مى 
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گويد: اى واى بر ما، چه مى شود اين نامه را كه ترك نكرده است صغیره را و نه كبیره را مگر 

 ه است .آنكه احصا كرد

ابن قولويه از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه ھر كس قبر امام حسین (ع) را در ماه رمضان 

زيارت كند و در راه زيارت بمیرد، براى او حسابى نخواھد بود و به او مى گويند كه بدون خوف و 

 بیم داخل بھشت شو.

بر منقول است كه حضرت عالمه مجلسى (رحمه هللا علیه ) در تحفه فرموده ، به دو سند معت

امام رضا (ع) فرمود: ھر كس مرا زيارت كند با آن دورى قبر من ، من در سه موطن روز قیامت 

 به نزد او بیايم و او را از اھوال قیات آزاد كنم :

وقتى كه نامه ھاى نیكوكاران را به دست راست ايشان و نامه ھاى بدكاران را به دست  -۱

 چپ ايشان مى دھند.

 زد صراط،ن -۲

 نزد ترازوى اعمال . -۳

و در حق الیقین فرموده كه حسین بن سعید در كتاب زھد از حضرت صادق (ع) روايت كرده 

است كه چون حق تعالى بخواھد مؤ من را حساب كند نامه او را به دست راست او مى دھد 

كار و فالن كار و میان خود و او حساب كند كه ديگرى مطلع نشود و گويند: اى بنده من فالن 

كردى ، گويد: اى پروردگار آرى من كرده ام ، پس خداوند كريم فرمايد آنھا را از تو آمرزيدم و آنھا 

را به حسنات بدل كردم . پس مردم گويند: سبحان هللا ! اين بنده حتى يك گناه نداشته است 

پس بعد از اين ؛ و اين است معنى قول حق تعالى : ھر كه نامه به دست راستش داده شود 

حسابش آسان خواھد شد و به سوى اھل خود مسرور و خوشحال بر مى گردد راوى پرسید: 

 كدام اھل ؟ فرمود: اھلى كه در دنیا داشته و اگر مؤ من باشد در بھشت خواھد بود. پس 

فرمود: اگر نسبت به بنده اراده بدى داشته باشد بطور آشكار در حضور مردم از او حساب مى 

مى دھند؛ چنانچه حق تعالى  د و حجت را بر او تمام مى كند و نامه را به دست چپش گیر

فرموده است : و اما آنكه نامه او را از پشت سر به او مى دھند پس ((وا ثبورا)) خواھد گفت و 

آتش افروز جھنم خواھد گرديد؛ به درستى كه در اھل خود شاد بود؛ يعنى در دنیا و گمان مى 

آخرت بر نخواھد گشت . و اين اشاره است به آنكه دستھاى منافقان و كافران را  كرد كه به

غل مى كنند و نامه ايشان را از پشت سر به دست چپ ايشان مى دھند. و به اين دو حال 

اشاره شده است در دعاھاى وضو در ھنگام شستن دستھا كه خداوندا بده نامه مرا به دست 

را در بھشت به دست چپ من و حساب كن مرا حسابى آسان راست من و نامه مخلد بودن م

. و خداوندا مده نامه مرا به دست چپ من و نه از پشت سر من و مگردان دستھاى مرا غل 

 )۲۸(كرده در گردن من .
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 مؤ لف گويد كه در اين مقام مناسب ديدم تبرك جويم به ذكر يك روايت :

خبرى نقل كرده كه حاصلش اين است كه چون ماه  -رضوان هللا علیه  -سید بن طاووس 

رمضان داخل مى شد حضرت امام زين العابدين (ع) غالم و كنیز خود را نمى زد و ھر كدام كه 

تقصیرى در خدمت مى كردند در كتابى اسم آن غالم يا كنیز و نوع تقصیر او را در آن روز معین 

آنكه او را تاءديب و شكنجه كند و اين تقصیرات جمع مى شد تا شب آخر ماه  مى نوشت بدون

رمضان ، آن شب آنھا را مى طلبید و به دور خود جمعشان مى كرد آنگاه نوشته را بیرون مى 

آورد و مى فرمود: اى فالن ، آيا به ياد مى آورى در فالن روز فالن تقصیر را بجا آوردى و من تو 

؟ عرض مى كند بلى يابن رسول هللا . پس به ديگرى اين را مى فرمايد و  را مجازات نكردم

ھمچنین يك به يك خطاھاشان را به يادشان مى آورد و از آنھا اقرار مى گیرد آنگاه در وسط 

ايشان مى ايستد و مى فرمايد: صداھاى خود را بلند كنید و بگوئید: اى على بن الحسین ، 

اى عمل ترا شمرده و ضبط كرده ھمچنانكه تو ضبط كرده اى و بر پروردگار تو ھم ھر چه كرده 

ما بر شمردى و نزد خدا كتابى است كه به حق نطق مى كند و عمل كوچك و بزرگ تو را از 

ياد نمى برد و ھر چه را كه كرده اى ضبط كرده و در آن حاضر مى بینى پس ما را ببخش 

ولیعفو ولیصفحوا اال زيرا كه خودش فرمود:  ھمانطور كه خود امیدوارى خداوند تو را ببخشد

بايد جرمى را كه از گناھكاران صادر شده عفو كنند و از انتقام  تحبون ان يغفر هللا لكم

 بگذرند و چشم پوشى كنند، آيا دوست نداريد كه خدا شما را بیامرزد؟

حضرت مى  و حضرت به آنھا تلقین مى فرمود به اين نحو كلمات و ايشان اين كلمات را به

گفتند و آن جناب در بین ايشان ايستاده بود و گريه مى كرد و مى گفت : پروردگارا تو به ما امر 

فرمودى آن كسى را كه به ما ظلم كرده ببخشیم ، پس ما عفو كرديم ، پس تو ھم ما را عفو 

در خانه كن چون تو به عفو كردن از ما سزاوارتر ھستى ، و به ما فرمان دادى كه سائل را از 

رد نكنیم . پروردگارا ما از روى سؤ ال و مسكنت به درگاه تو آمده ايم و امید به احسان تو 

 داريم پس بر ما منت گذار و ما را نومید بر مگردان و از اين نوع كلمات مى گفت .

آنگاه رو مى كرد به غالمان و كنیزان خود و مى فرمود من شما را بخشیدم ، آيا شما ھم مرا 

بخشید من مالك شما و مملوك خداوند كريم و عادل ھستم . غالمان و كنیزان عرض مى مى 

كردند: اى آقاى ما تو را بخشیديم ، تو به ما بدى نكردى ، مى فرمود: بگويید: خدايا على بن 

ھمچنانكه از ما گذشت و او را از آتش آزاد كن ھمچنانكه ما را از قید  الحسین را ببخش 

اللھم آمین رب د. آنھا اين كلمات را مى گفتند و آن حضرت مى گفت : بندگى آزاد كر

 العالمین اذھبوا فقد عفوت عنكم و اعتقت رقابكم رجاء للعفو عنى و عتق رقبتى .

پس چون روز عید مى شد، به ايشان به مقدارى كه آنھا را حفظ كند و بى نیاز گرداند جايزه 

ب آخر ماه رمضان بیست نفر يا چیزى كمتر يا زيادتر مى داد و ھیچ سالى نبود مگر آنكه در ش

از ايشان آزاد مى كرد و مى گفت : حق تعالى در ھر شب ماه رمضان وقت افطار ھفتاد ھزار 
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ھزار نفر از آتش جھنم آزاد مى كند كسانى كه مستوجب آتش باشند و چون شب آخر شود 

مايد و من دوست دارم كه خدا مرا به مقدارى كه در جمیع ماه رمضان آزاد كرده آزاد مى فر

 ببیند كه من بندگان خود را در دنیا به امید آنكه مرا از آتش جھنم آزاد گرداند آزاد كردم .

 فصل نھم : صراط يا پل عبور

يكى از جاھاى ھولناك آخرت ((صراط)) است و آن ِجسرى است كه بر روى جھنم مى كشند 

 ود.و تا كسى از آن نگذرد داخل بھشت نمى ش

گرم تر است ، و  در روايات وارد شده است كه از مو باريك تر و از شمشیر برنده تر و از آتش 

مؤ منان خالص به راحتى مانند برق از آن مى گذرند و بعضى با دشوارى مى گذرند اما نجات 

ا یمى يابند، و بعضى از عقبات آن ، به جھنم مى افتند و آن در آخرت ، نمونه صراط مستقیم دن

است كه دين حق و راه واليت و متابعت حضرت امیرالمؤ منین و ائمه طاھرين از ذريه او صلوات 

هللا علیھم اجمعین است و ھر كه از اين صراط عدول و میل به باطل كرده است ، از گفتار يا 

كردار، از ھمان عقبه از صراط آخرت مى لرزد و به جھنم مى افتد و صراط مستقیم سوره 

 شاره به ھر دو است .حمد، ا

عالمه مجلسى (رحمه هللا علیه ) در حق الیقین از كتاب عقايد شیخ صدوق (رحمه هللا ) نقل 

كرده كه فرمود: اعتقاد ما در عقباتى كه در راه محشر است آنست كه ھر عقبه اى اسم 

گر انسان به ھر عقبه اى كه مى رسد ا واجب و فرضى است از اوامر و نواھى الھى ، پس 

تقصیرى كرده است در آن عقبه او را ھزار سال نگه مى دارند و حق خدا را از او مى خواھند 

اگر از عھده آن با عمل صالحى كه از پیش فرستاده بیرون آمد و يا رحمت خدا شامل حالش 

شد از آن نجات مى يابد و به عقبه ديگر مى رسد، پس پیوسته او را از عقبه اى به عقبه ديگر 

ند و نزد ھر عقبه سؤ ال مى كنند از آنچه كه او انجام داده است پس اگر از ھمه مى بر

حیاتى مى يابد كه ھرگز مرگ در آن  سالمت بیرون رفت منتھى مى شود به دار بقاء، پس 

نمى باشد و سعادتى مى يابد كه شقاوت در آن نیست و در جوار خدا با پیغمبران و صديقین و 

دگان خداى تعالى ، ساكن مى شود و اگر او را در عقبه اى حبس كنند شفعاء و صالحان از بن

و از او حقى را كه تقصیر در آن كرده بخواھند ديگر راه نجاتى نخواھد داشت و با لغزش 

قدمھايش به درون جھنم مى افتد و اين عقبات بر روى صراط است و نام يكى از اين عقبات 

قبه باز مى دارند و از واليت امیرالمؤ منین (ع) و ائمه واليت است كه ھمه خاليق را نزد آن ع

بعد از او (علیھم السالم ) سئوال مى كنند اگر به وظايف خود عمل كرده است نجات مى يابد 

وقفوھم انھم  و مى گذرد و گرنه به جھنم مى افتد چنانكه حق تعالى فرموده است :

و حق تعالى مى  ان ربك لبالمرصادو اھم عقبات ، ((مرصاد)) است ؛  )۲۹(مسئولون 

فرمايد: به عزت و جالل خود سوگند ياد مى كنم كه ظالمى از آن نمى گذرد تا كیفر شود و 
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امانت است و اسم ديگرى نماز، و بنام ھر وظیفه و  عقبه ديگر رحم است ، و اسم ديگرى

تكلیفى عقبه اى ھست كه انسان را در آن نگه مى دارند و به بازرسى و پرس و جوى او مى 

 پردازند.

و جى ء يومئذ  از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده است كه چون اين آيه نازل شد:

ز حضرت رسول صلى هللا علیه و آله پرسیدند يعنى و بیاورند در آن روز جھنم را، ا بجھنم

معنى اين آيه چیست ؟ فرمود كه روح االمین مرا خبر داده كه چون حق تعالى اولین و آخرين 

را در قیامت جمع كند، جھنم را با ھزار مھار با صد ھزار ملك در نھايت شدت و غلظت ، بكشند 

اھد ھمه را نابود مى كند و ھمه فرياد و بیاورند و صدائى از آن برمى خیزد كه اگر خدا بخو

پروردگارا جان مرا جان مرا نجات ده . و تو اى پیغمبر خدا ندا كنى :  رب نفسى نفسىزنند: 

امتى امتى و از براى امت خود دعا كنى . پس صراط را بر روى آن بگذارند، كه از مو باريكتر و از 

مساءله امانت و صله رحم است ، و  شمشیر برنده تر، و در آن سه شاخه است بر يك شاخه

بر دوم نماز، و بر سوم عدالت پروردگار عالمیان . سپس دستور مى دھند كه مردم از آنھا 

بگذرند، پس در عقبه اول صله رحم و امانت ايشان را نگه مى دارد، و اگر از اين عقبه نجات 

ان آنچه حق تعالى فرموده : يافتند عدالت الھى ايشان را نگه مى دارد؛ و اشاره به اين است 

((ھر آينه پروردگار تو بر سر راه يا كمینگاه است )) و مردم بر صراط مى روند و  ربك لبالمرصاد

لغزيده با پاى ديگر، خود را نگه مى دارد و  بعضى به دست چسبیده اند و بعضى يك پايش 

حلیم بردبار، به فضل و كرم  مالئكه بر دور ايشان ايستاده و دعا و ندا مى كنند كه اى خداوند

خود آنھا را ببخش و ايشان را سالم عبور ده و مى بینى كه مردم خطا كار در آتش جھنم مى 

ريزند، پس كسى كه به رحمت خدا نجات يافت و گذشت مى گويد: الحمد ہلل ، حمد مى كنم 

 ر ما آمرزنده است .خداوندى را كه مرا نجات داد بعد از آنكه ناامید شده بود ھر آينه پروردگا

ثقه جلیل ، حسین بن سعید اھوازى از حضرت امام محمد باقر (ع) روايت كرده كه مردى نزد 

حضرت ابى ذر رضى هللا عنه آمد و او را به زائیدن گوسفندش بشارت داد پس گفت : اى ابوذر 

را خوشحال نمى مژده باد تو را كه گوسفندانت اوالد آورده و بسیار شدند. فرمود: زيادى آنھا م

سازد و بھتر است كه تعداد آنھا برايم كمتر باشد زيرا زيادى آنھا مرا گرفتار مى سازد؛ ھمانا 

شنیدم كه پیغمبر خدا فرمود: بر دو طرف صراط، روز قیامت عقبه رحم و امانت است پس 

د كه كسى كه صله رحم و اداء امانت كرده باشد، از آن بگذرد و آن دو طرف صراط نمى گذارن

در آتش بیفتد. و در روايت ديگر است كه اگر خیانت كننده در امانت و قطع كننده رحم بخواھد 

 بگذرد، با اين دو خصلت ، عملى ديگر او را نفع ندھد و صراط او را در آتش مى افكند.

  ((حكايت :))

 جفى كهسید اجل اكمل مؤ يد، عالمه نحرير بھاء الدين سید على بن سید عبدالكريم نیلى ن
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جاللت شاءنش بسیار و مناقبش بى شمار است و تلمیذ شیخ شھید و فخر المحققین است 

در كتاب ((انوار المضیئة )) در ابواب فضايل حضرت امیرالمؤ منین (ع) به مناسبتى اين حكايت 

را از والدش نقل كرده كه در قريه نیله كه قريه خوشان باشد شخصى بود كه تولیت مسجد آن 

ا او بود روزى از خانه بیرون نیامد، او را طلبیدند عذر آورد كه نمى توانم ، چون تحقیق قريه ب

كردند معلوم شد كه بدن او با آتش سوخته غیر از دو طرف رانھاى او تا طرف زانوھا و ديدند 

درد و الم او را بى قرار كرده ، سبب آنرا از او پرسیدند، گفت : در خواب ديدم كه قیامت برپا 

ده و مردم به داخل جھنم مى ريزند و من از آن كسانى بودم كه مرا به بھشت فرستادند ش

ھمین كه رو به بھشت مى رفتم به پلى رسیدم كه عرض و طول آن بزرگ بود، گفتند كه اين 

صراط است پس از آن عبور كردم و ھر چه از آن طى مى كردم عرضش كم ، و طولش بسیار 

مثل تیزى شمشیر شد، در زير آن نگاه كردم ديدم كه وادى بسیار مى شد تا رسید بجائى كه 

سیاھى است ، و در آن ، جمره ھايى مثل قله كوھھا، و مردم  بزرگى است و در آن آتش 

بعضى نجات مى يابند و بعضى در آتش مى افتند و من شروع كردم به لرزيدن مثل كسى كه 

، به آنجا كه رسیدم نتوانستم خوددارى كنم كه بخواھد بیفتد تا خود را رسانیدم به آخر صراط

ناگاه در آتش افتادم و در میان آن فرو رفتم ، پس خود را رساندم به كنار وادى و ھر چه دست 

انداختم دستم به جايى بند نشد و آتش با قوت جريان خود، مرا به پايین مى كشید و من 

دم به آنكه گفتم : يا على بن ابى استغاثه مى كردم ، عقل از من پريده بود، پس ملھم ش

طالب ، پس نظر افكندم ديدم مردى به كنار وادى ايستاده ، در دلم افتاد كه او على بن ابى 

طالب (ع) است . گفتم اى آقاى من ، يا امیرالمؤ منین ، فرمود: دست خود را بیاور نزديك ، 

رفت و كشید و مرا بیرون دستم را گ پس دست خود را به جانب آن حضرت ، دراز كردم پس 

آورد و با دست خود آتش را از دو طرف رانم دور كرد در اين محل وحشت زده از خواب جستم و 

اين حال خود را ديدم كه مى بینید سالم نمانده بدن من از آتش مگر آنجائى كه امام دست 

كم بود كه نقل  مالیده ؛ پس مدت سه ماه مرھم كارى كرد تا سوخته ھا بھتر شد. و بعد از آن

 كند اين حكايت را جھت احدى مگر آنكه تب مى گرفت او را (انتھى ).

ذكر چند عملى براى سھولت گذشتن از اين عقبه ، غیر از صله رحم و اداء امانت ، كه گذشت 

. 

 ((روايت اول :))

ب ، سید بن طاووس در كتاب ((اقبال )) روايت كرده كه در شب اول ماه رجب بعد از نماز مغر

بیست ركعت نماز كند به حمد و توحید و بعد از ھر دو ركعت سالم دھد تا محفوظ بماند 

خودش و اھل و مال و اوالدش و از عذاب قبر در پناه باشد و از صراط بى حساب مانند برق 

 بگذرد.

 ((روايت دوم :))

قیامت و بگذرد  روايت شده كه ھر كه شش روز از ماه رجب روزه بگیرد از ((آمنین )) باشد روز
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 بر صراط به غیر حساب .

 ((روايت سوم :))

و نیز سید روايت كرده كه كسى كه در شب بیست و نھم شعبان ده ركعت نماز كند بخواند در 

ھر ركعت ((حمد)) يك مرتبه و ((الھیكم التكاثر)) ده مرتبه ، و ((معوذتین )) ده مرتبه ، و 

الى به او ثواب مجتھدين و سنگین كند میزان او را از ((توحید)) ده مرتبه ، عطا فرمايد حق تع

 حسنات و آسان گرداند بر او حساب را و بگذرد بر صراط مثل برق جھنده .

 ((روايت چھارم :))

در فصل سابق گذشت كه ھر كه زيارت كند حضرت امام رضا (علیه السالم ) را با آن دورى قبر 

روز قیامت تا او را خالصى بخشد از اھوال آنھا  شريفش ، آن حضرت بیايد نزد او در سه موطن

 كه يكى از آنھا ((صراط)) است .

 خاتمه : عذاب جھنم

به سند صحیح از ابو بصیر منقول است كه به خدمت امام جعفر صادق (ع) عرض كردم كه  -۱

اى فرزند رسول خدا مرا بترسان از عذاب الھى كه دلم بسیار قساوت گرفته . فرمود: اى ابو 

حمد، براى زندگانى دور و دراز كه زندگى آخرت است آماده باش كه آنھا را نھايت نیست و به م

فكر زندگى و توشه آن باش و بدان كه روزى جبرئیل به نزد حضرت رسول صلى هللا علیه و آله 

رو ترش كرده و آثار اندوه در چھره اش ظاھر بود، و پیش از آن ، ھر گاه مى آمد متبسم و 

خوشحال مى آمد پس حضرت فرمود كه اى جبرئیل چرا امروز چنین غضبناك و محزون  خندان و

آمده اى ؟ جبرئیل گفت كه امروز دم ھايى را كه بر آتش جھنم مى دمیدند از دست گذاشتند. 

فرمود: دم ھاى آتش جھنم چیست اى جبرئیل ؟ گفت : اى محمد حق تعالى امر فرمود كه 

د تا سفید شد پس ھزار سال ديگر دمیدند تا سیاه شد، و ھزار سال بر آتش جھنم دمیدن

كه عرق اھل جھنم است كه در ديگھاى  -اكنون سیاه است و تاريك ، اگر قطره اى از ضريع 

در آبھاى اھل دنیا بريزند ھمگى از  -جھنم جوشیده و به عوض آب به اھل جھنم مى خورانند 

ھفتاد ذرع است و بر گردن اھل جھنم مى بوى گندش بمیرند و اگر يك حلقه از زنجیرى كه 

گذارند بر مردم دنیا بگذارند از گرمى آن تمام مردم دنیا بسوزند و اگر پیراھنى از پیراھنھاى 

اھل آتش را در میان زمین و آسمان بیاويزند اھل دنیا از بوى بد آن ھالك مى شوند. چون 

لیه و آله و جبرئیل ھر دو به گريه در جبرئیل (ع) اينھا را بیان فرمود حضرت رسول صلى هللا ع

آمدند. پس حق تعالى ملكى به سوى ايشان فرستاد كه پروردگار شما سالم مى رساند و به 

شما مى فرمايد كه من شما را ايمن گردانیدم از آنكه گناھى كنید كه مستوجب عذاب من 

بسم و خندان بود شويد. پس بعد از آن ، ھر گاه كه جبرئیل به خدمت آن حضرت مى آمد مت

عظمت جھنم و عذاب الھى را مى  پس حضرت صادق (ع) فرمود كه در آن روز، اھل آتش 

داند، و اھل بھشت عظمت بھشت و نعیم آن را مى داند؛ و چون اھل جھنم داخل جھنم 
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شوند ھفتاد سال سعى مى كنند تا خود را به باالى جھنم برسانند چون به كنار جھنم مى 

گرزھاى آھنین بر كله ايشان مى كوبند تا به قعر جھنم بر مى گردند، پس رسند مالئكه 

پوستھاى ايشان تغییر مى كند و پوست تازه بر بدن ايشان مى پوشانند كه عذاب در ايشان 

بیشتر تاءثیر كند. پس حضرت به ابى بصیر گفت كه آنچه گفتم ، تو را كافى است ؟ گفت : 

 بس است مرا و كافى است .

خبرى از حضرت صادق (ع) منقول است كه حضرت رسول صلى هللا علیه و آله فرمود كه در  -۲

در لیلة المعراج چون داخل آسمان اول شدم ھر ملكى كه مرا ديد خندان و خوشحال شد تا 

آنكه رسیدم به ملكى از مالئكه كه عظیم تر از او ملكى نديدم با ھیئتى بسیار زننده در حالى 

اھر بود پس آنچه مالئكه ديگر از تحیت و دعا نسبت به من بجا آوردند، كه غضب از جبینش ظ

او بجا آورد لكن نخنديد و خوشحالى كه ديگران داشتند او نداشت . از جبرئیل پرسیدم كه اين 

كیست كه من از ديدن او بسیار ترسان شدم ؟ گفت : گنجايش دارد كه از او بترسى و ما 

ن جھنم است و ھرگز نخنديده است و از روزى كه حق تعالى ھمه از او مى ترسیم ؛ اين خاز

او را سرپرست جھنم كرده تا امروز پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اھل معصیت 

زياده مى گردد، و خدا به اين ملك مى فرمايد: كه انتقام از ايشان بكشد، و اگر با كسى به 

بته بر روى تو مى خنديد و از ديدن تو اظھار فرح خنده مالقات كرده بود يا بعد از اين مى كرد ال

مى نمود. پس من بر او سالم كردم و او پاسخم را بشارت به بھشت داد، پس من به جبرئیل 

گفتم به سبب منزلت و شوكت او در آسمانھا كه جمیع اھل سماوات او را اطاعت مى نمودند 

ل گفت : اى مالك ، به محمد آتش جھنم به مالك بفرما كه آتش دوزخ را به من بنماياند. جبرئی

را بنمايان . پس مالك پرده را بر گرفت و درى از درھاى جھنم را گشود ناگاه از آن ، زبانه اى به 

آمد كه در بیم شدم . پس گفتم : اى جبرئیل بگو كه پرده را  آسمان بلند شد و به خروش 

 بیندازد.

 برگشت . ه جاى خود برگردد، پس فى الحال مالك امر فرمود آن زبانه را كه ب

را خلق نفرموده  به سند معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است كه حق تعالى ھیچ كس  -۳

مگر آنكه منزلى در بھشت و منزلى در جھنم برايش قرار داده است ، پس چون اھل بھشت 

د كه به در بھشت و اھل جھنم در جھنم ساكن مى شوند منادى ، اھل بھشت را صدا مى زن

به سوى جھنم نظر مى كنند و منزلھاى ايشان را در جھنم مى  سوى جھنم نظر كنید پس 

 بینند كه اين منزلى است كه اگر معصیت الھى مى كرديد داخل اين منازل مى شديد؛ پس 

ايشان را آنچنان فرح و شادى روى دھد كه اگر مرگ در بھشت باشد از شادى آنكه از چنین 

افته اند بمیرند. پس منادى اھل جھنم را ندا كند كه به جانب باال نظر كنید، عذابى نجات ي

چون نظر كنند منازل ايشان را در بھشت و نعمتھائى كه در آنجا مقرر شده ببینند به ايشان 

بگويند كه اگر اطاعت الھى مى كرديد اين منازل در اختیار شما بود؛ پس ايشان را اندوه فرا 

۵۳ 
 



باشد بمیرند. پس منازل اھل جھنم را در بھشت به نیكوكاران دھند و منازل گیرد كه اگر مرگ 

اھل بھشت را در جھنم به بدكاران دھند و اين است تفسیر آيه كه حق تعالى در شاءن اھل 

بھشت مى فرمايد، كه ايشانند وارثانى كه بھشت را به میراث برند و در آن مخلد و پايدار 

 خواھند بود.

و نیز از آن حضرت مرويست كه چون اھل بھشت داخل بھشت شوند و اھل جھنم به  -۴

جھنم در آيند منادى از جانب خداوند ندا كند كه اى اھل بھشت و اى اھل جھنم ، اگر 

مرگ به صورتى از صورتھا در آيد خواھید شناخت ؟ گويند: نه . پس مرگ را به صورت 

و دوزخ بیاورند و به ايشان گويند: ببینید، اين  گوسفند سیاه و سفیدى در میان بھشت

مرگ است . پس حق تعالى امر فرمايد كه آن را ذبح كنند آنگاه مى فرمايد كه اى اھل 

بھشت ! ھمیشه در بھشت خواھید بود و مرگى براى شما نیست ، و اى اھل جھنم ، 

داوند عالمیان ھمیشه در جھنم خواھید بود و براى شما مرگ نیست ؛ و اين است قول خ

بترسان ايشان را از روز حسرت در  و انذرھم يوم الحسرة اذ قضى االمر.كه فرمود 

روزى كه كار ھر كس منقضى شده و به پايان رسیده باشد و ايشان از آن روز غافلند. 

حضرت فرمود: مراد اين روز است كه حق تعالى اھل بھشت و جھنم را فرمان مى دھد كه 

باشند و مرگ براى ايشان نباشد و در آن روز اھل جھنم حسرت برند  ھمیشه در جاى خود

 ولى سودى ندھد و امید ايشان قطع گردد.

 

در میان آتش  )۳۰(از حضرت امیرالمؤ منین منقول است كه فرمود: براى اھل معصیت نَقبھا -۵

زده اند، و پاھاى ايشان را در زنجیر كرده اند، و دستھاى ايشان را در گردن غل كرده اند، و بر 

بدنھاى ايشان پیراھنھائى از مس گداخته پوشانیده اند و جبه ھا از آتش براى ايشان بريده 

ايت رسیده و درھاى جھنم را بر روى ايشان اند، در میان عذابى گرفتارند كه گرمیش به نھ

بسته اند، پس ھرگز آن درھا را نمى گشايند و ھرگز نسیمى بر ايشان داخل نمى شود و 

ھرگز غمى از ايشان برطرف نمى شود، عذاب ايشان پیوسته شديد است و عقاب ايشان 

استغاثه مى  ھمیشه تازه است ، نه خانه ايشان و نه عمر ايشان به سر مى آيد؛ به مالك

كنند كه از پروردگار خود بخواه كه ما را بمیراند. در جواب مى گويد كه ھمیشه در اين عذاب 

 خواھید بود.

به سند معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است كه در جھنم چاھى است كه اھل جھنم از  -۶

مرد و ھر آن استعاذه مى نمايند و آن جاى ھر متكبر جبار و معاند است و ھر شیطان مت

متكبرى كه ايمان به روز قیامت نداشته باشد و ھر كه عداوت آل محمد صلى هللا علیه و آله 

داشته باشد. و فرمود: كسى كه در جھنم عذابش از ديگران سبك تر باشد كسى است كه 
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در درياى آتش باشد و دو نعل از آتش در پاى او و بند نعلینش از آتش باشد كه از شدت حرارت 

دماغش مانند ديگ در جوش باشد و گمان كند كه از جمیع اھل جھنم عذابش بدتر است مغز 

 و حال آنكه عذاب او از ھمه آسانتر باشد.

 در ذكر قصص خائفان

شیخ كلینى به سند معتبر از حضرت على بن الحسین (ع) روايت كرده كه شخصى با  -۱

یع اھل آن كشتى غرق خانواده اش در كشتى سوار شدند و كشتى ايشان شكست و جم

شدند مگر زن آن مرد كه بر تخته اى بند شد و به جزيره اى از جزائر دور افتاده اى رسید و در 

آن جزيره راھزن فاسقى بود كه از ھیچ فسقى نمى گذشت چون نظرش بر آن زن افتاد گفت 

چسبید و به  : تو از انسى يا از جن ؟ گفت : از انسم . پس ديگر با آن زن سخن نگفت و به او

ھیئت مجامعت در آمد، چون متوجه آن عمل قبیح شد ديد كه آن زن مضطر است و مى لرزد. 

پرسید كه چرا ناراحتى ؟ اشاره به آسمان كرد كه از خداوند خود مى ترسم . پرسید كه ھرگز 

رگز مثل اين كار كرده اى ؟ گفت : نه ، به عزت خدا سوگند كه ھرگز زنا نداده ام . گفت : تو ھ

چنین كارى نكرده اى چنین از خدا مى ترسى و حال آنكه به اختیار تو نیست و تو را به جبر بر 

برخاست و  اين كار وا داشته ام ، پس من از تو اوالترم كه بترسم و چیزى به آن زن نگفت پس 

اى ترك آن عمل نمود و به سوى خانه خود روان شد و در خاطر داشت كه توبه كند و از كرده ھ

خود پشیمان بود، در اثناى راه به راھبى برخورد كرد و با او رفیق شد چون پاره اى راه رفتند 

آفتاب بسیار گرم شد. راھب به آن جوان گفت كه آفتاب بسیار گرم است ، دعا كن كه خدا 

ابرى فرستد كه بر ما سايه افكند. جوان گفت كه مرا نزد خدا حسنه اى نیست و كار خیرى 

م كه دعا كنم و از خدا حاجت طلب نمايم . راھب گفت : من دعا مى كنم تو آمین بگو، نكرده ا

چنین كردند. بعد از اندك زمانى ابرى بر سر ايشان پیدا شد و در سايه آن ابر مى رفتند، چون 

بسیارى راه رفتند راه ايشان جدا شد و جوان به راھى رفت و راھب به راه ديگر و آن ابر با 

شد و راھب در آفتاب ماند. راھب به او گفت كه اى جوان تو از من بھتر بودى كه  جوان روان

دعاى تو مستجاب شد و دعاى من مستجاب نشد بگو چه كارى كرده اى كه مستحق اين 

كرامت شده اى ؟ جوان قصه خود را نقل كرد. راھب گفت : چون از خوف خدا ترك معصیت او 

 زيده است ، سعى كن كه بعد از اين خوب باشى .كردى خدا گناھان گذشته تو را آمر

شیخ صدوق روايت كرده كه روزى ((معاذ بن جبل )) گريان به خدمت پیغمبر آمد و سالم  -۲

كرد. حضرت جواب فرمود و گفت : يا معاذ سبب گريه تو چیست ؟ گفت : يا رسول هللا بر در 

د گريه مى كند مانند زنیكه صورتى ايستاده و بر جوانى خو سراى ، جوان پاكیزه خوش 

فرزندش مرده باشد و مى خواھد به خدمت تو بیايد. حضرت فرمود كه بیاورش . پس معاذ رفت 

و آن جوان را آورد. جوان سالم كرد. حضرت جواب فرمود، پرسید كه اى جوان چرا گريه مى 

به بعضى از آنھا  كنى ؟ گفت : چگونه نگريم و حال آنكه بسیار گناه كرده ام كه اگر حق تعالى
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مرا مؤ اخذه نمايد مرا به جھنم خواھد برد و گمان من اين است كه مرا مؤ اخذه خواھد كرد و 

نخواھد آمرزيد. حضرت فرمود: مگر به خدا شرك آورده اى ؟ گفت پناه مى برم به خدا از اينكه 

ضرت فرمود به او مشرك شده باشم . گفت : مگر كسى را به ناحق كشته اى ؟ گفت : نه . ح

كه خدا گناھانت را مى آمرزد اگر در عظمت مانند كوه ھا باشد. گفت : گناھان من از كوھھا 

عظیم تر است . فرمود كه خدا گناھانت را مى آمرزد اگر چه مثل زمینھاى ھفتگانه و درياھا و 

ر است . درختان و آنچه كه در زمین است از مخلوقات خدا بوده باشد. گفت : از آنھا نیز بزرگت

فرمود: خدا گناھانت را مى آمرزد اگر چه مثل آسمانھا و ستارگان و مثل عرش و كرسى 

باشد. گفت : از آنھا نیز بزرگتر است . حضرت غضبناك به سوى او نظر فرمود و گفت : اى 

جوان گناھان تو عظیم تر است يا پروردگار من ھیچ چیز از پروردگار من عظیم تر نیست و او از 

 یز بزرگوارتر است .ھمه چ

حضرت فرمود كه مگر كسى گناھان عظیم را به غیر از پروردگار عظیم مى آمرزد؟ جوان گفت 

كه نه وهللا يا رسول هللا و ساكت شد. حضرت فرمود كه اى جوان ، يكى از گناھان خود را نمى 

م ، پس گويى ؟ گفت : ھفت سال بود كه قبرھا را مى شكافتم و كفن مرده ھا را مى دزديد

دخترى از انصار مرد، او را دفن كردند. چون شب در آمد رفتم و قبر او را شكافتم و او را بیرون 

آوردم و كفنش را برداشتم و او را عريان در كنار قبر گذاشتم و برگشتم ؛ در اين حال شیطان 

و فربھى مرا وسوسه كرد و او را در نظر من زينت داد و گفت : آيا سفیدى بدنش را نديدى ؟ 

رانش را نديدى ؟ و مرا چنین وسوسه مى كرد، تا برگشتم و با او ھمخوابگى و وطى كردم ، و 

او را به آن حال گذاشتم و برگشتم . ناگاه صدايى از پشت سر خود شنیدم كه مى گفت : اى 

نین جوان ، واى بر تو از حاكم روز قیامت روزى كه من و تو به مخاصمه نزد او بايستیم كه مرا چ

عريان در میان مردگان گذاشتى و از قبر بدر آوردى و كفنم را دزديدى و مرا گذاشتى كه با 

جھنم . پس جوان گفت كه من با اين  جنابت محشور شوم ؛ پس واى بر جوانى تو از آتش 

اعمال ھرگز بوى بھشت را نمى شنوم حضرت فرمود كه دور شو اى فاسق كه مى ترسم كه 

، حضرت مكرر اين را مى فرمود تا آن جوان بیرون رفت . پس به بازار مدينه به آتش تو بسوزم 

آمد و خريد كرد و به يكى از كوھھاى مدينه رفت و پالسى پوشید و مشغول عبادت شد و 

يا رب ھذا عبدك بھلول ، بین يديك مغلول دستھايش را در گردن غل كرد و فرياد مى كرد: 

نك بنده تست بھلول كه در خدمت تو ايستاده و دستش را در مى گفت : اى پروردگار من ، اي ،

 گردن خود غل كرده است .

پروردگارا تو مرا مى شناسى و گناه مرا مى دانى . خداوندا، پروردگارا، پشیمان شدم و به نزد 

پیغمبرت رفتم و اظھار توبه كردم مرا دور كرد و خوف مرا زياد كرد پس سئوال مى كنم از تو به 

ھاى بزرگوارت و به جالل و عظمت پادشاھیت كه مرا ناامید نگردانى ، و دعاى مرا حق نام
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باطل نسازى و مرا از رحمت خود ماءيوس نكنى . تا چھل شبانه روز اين را مى گفت و مى 

 گريست و درندگان و حیوانات بر او مى گريستند.

اجت را چه كردى ؟ اگر چون چھل روز تمام شد دست به آسمان بلند كرد و گفت : خداوندا ح

دعاى مرا مستجاب گردانیده اى و گناه مرا آمرزيده اى به پیغمبرت وحى فرما كه من بدانم و 

اگر دعاى من مستجاب نشده و آمرزيده نشده ام و مى خواھى مرا عقاب كنى ، پس آتشى 

 مرا خالص بفرست كه مرا بسوزاند يا به عقوبتى مرا در دنیا مبتال كن و از فضیحت روز قیامت

و الذين اذا فعلوا فاحشة او خداوند عالمیان اين آيه را براى قبول توبه او فرستاد  كن . پس 

ه الى قول -ظلموا انفسھم ذكروا هللا فاستغفروا لذنوبھم و من يغفر الذنوب اال هللا 

چون اين آيه نازل شد حضرت بیرون آمدند و مى خواندند و  و نعم اجر العالمین -تعالى 

تبسم مى فرمودند و احوال بھلول را مى پرسیدند معاذ گفت : يا رسول هللا شنیديم كه در 

 فالن موضع است .

حضرت با اصحاب متوجه آن كوه شدند و بر آن كوه باال رفتند، ديدند كه آن جوان در میان دو 

بر گردن بسته و رويش از حرارت آفتاب سیاه شده و از مژگان  سنگ ايستاده و دستھا را

چشمش اشك بسیار ريخته و مى گويد: اى خداوند من ! مرا به صورت نیكو خلق فرمودى ، 

كاش مى دانستم كه نسبت به من چه اراده دارى آيا مرا در آتش خواھى سوزاند، يا در جوار 

حسان نسبت به من بسیار كرده اى و حق خود در بھشت مرا ساكن خواھى ساخت . الھا، ا

نعمت بسیار بر من دارى ، دريغا اگر مى دانستم كه آخر امر من چه خواھد بود؛ آيا مرا به عزت 

، به بھشت خواھى برد يا با ذلت به جھنم خواھى فرستاد؟ الھا گناه من از آسمانھا و زمین و 

گناه مرا خواھى آمرزيد يا در  كرسى و عرش بزرگتر است ، چه مى شد اگر مى دانستم كه

قیامت مرا رسوا خواھى كرد از اين باب سخن مى گفت و مى گريست و خاك بر سر مى 

ريخت پس حضرت به نزديك او رفت و دستش را از گردنش گشود، و خاك را به دست مباركش 

تش جھنمى از سرش پاك كرد و فرمود كه اى بھلول ، بشارت باد تو را كه تو آزاد كرده خدا از آ

سپس به صحابه فرمود كه تدارك گناھان بكنید چنانچه بھلول كرد و آيه را بر او خواند و او را به 

 بھشت بشارت فرمود.

مؤ لف گويد كه عالمه مجلسى رحمه هللا در عین الحیاة در ذيل اين خبر كالمى فرموده كه 

 ملخصش اينست كه بايد دانست كه توبه را شرايط و بواعث است .

ول چیزى كه آدمى را بر توبه وا مى دارد تفكر و انديشه در عظمت خداوندى است كه ا

معصیت او كرده است و در عظمت گناھانى كه مرتكب آنھا شده است و در عقوبات گناھان و 

نتیجه ھاى بد دنیا و آخرت آنھا كه در آيات و اخبار وارد شده است ... پس اين تفكر باعث 

 ين پشیمانى سبب انجام سه كار مى شود:ندامت او مى شود و ا

 فورا گناھانى را كه مرتكب شده است ترك كند. -۱
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 تصمیم بگیرد پس از اين گناه نكند. -۲

 تدارك گناھان گذشته خود نمايد و جبران كند. -۳

 و بدان گناھانى كه قابل توبه است چند قسم است :

نباشد، مانند پوشیدن حرير و انگشتر  گناھى كه مستلزم حكم ديگر به غیر از عقوبت آخرت -۱

طال به دست كردن براى مردان كه در توبه آن ھمین ندامت و تصمیم بر نكردن كافى است 

 براى برطرف شدن كیفر اخروى .

آنكه مستلزم حكم ديگرى ھست و آن بر چند قسم است : يا حق خداست ، يا حق خلق  -۲

اينكه گناھى كرده كه مى بايد بنده اى را  . اگر حق خداوند است يا حق مالى است ، مثل

آزاد كند، پس اگر قادر بر آن باشد، تا به عمل نیاورد به محض ندامت رفع عذاب از او نمى 

شود، و واجب است كه آن كفاره را ادا كند. يا حق غیر مالى است مثل آنكه نماز يا روزه از او 

ر كارى كرده است كه خدا حدى بر آن مقرر فوت شده است مى بايد قضاى آنھا را بجا آورد و اگ

حاكم شرع ثابت نشده است  ساخته است ، مثل آنكه شراب خورده است پس اگر پیش 

اختیار دارد مى خواھد توبه مى كند میان خود و خدا و مى خواھد نزد حاكم اقرار مى كند كه 

 او را حد بزند و بديھى است كه اظھار نكردن بھتر است .

لناس باشد اگر حق مالى است واجب است كه به صاحب مال يا وارث او برساند و و اگر حق ا

اگر حق غیر مالى است مثل كسى را كه گمراه كرده است مى بايد او را ارشاد كند... و اگر 

اگر آن شخص عالم باشد به اينكه اھانت به او  حدى باشد مثل آنكه فحش گفته است پس 

كند از براى حد و اگر نداند، خالف است میان علما و بیشتر  وارد شده است مى بايد تمكین

اعتقاد بر اين است كه گفتن به او باعث آزار و اھانت اوست و الزم نیست و ھمچنین اگر 

 غیبت كسى كرده باشد.

ابن بابويه نقل كرده است كه روزى حضرت رسول صلى هللا علیه و آله دوران بسیار گرمى  -۳

ته بود. ناگاه شخصى آمد و جامه ھاى خود را كند و در زمین گرم مى زير سايه درختى نشس

غلطید و گاھى شكم خود را و گاھى پیشانى خود را بر زمین گرم مى مالید و مى گفت كه 

اى نفس بچش ، كه عذاب الھى از اين عظیم تر است . و حضرت رسول به او نظر مى فرمود. 

و را طلبیده و فرمود كه اى بنده خدا كارى از تو ديدم او جامه ھاى خود را پوشید. حضرت ا پس 

الھى سبب اين كار شد، و به  كه از ديگرى نديده ام چه كارى باعث اين شد؟ گفت : ترس 

نفس خود اين گرمى را چشانیدم كه بداند عذاب الھى از اين شديدتر است و تاب ندارد. پس 

یدن است ، و به درستى كه پروردگار تو حضرت فرمود كه از خدا ترسیده اى آن چه شرط ترس

مباھات كرد به تو با مالئكه سماوات . پس به اصحاب خود فرمود كه نزديك اين مرد رويد تا 

براى شما دعا كند. چون نزديك او آمدند گفت : خداوندا ھمه ما را به راه راست ھدايت فرما و 

 . تقوى را پیشه ما گردان و ھمه را به سوى خود باز گردان
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از حضرت امام محمد باقر (ع) منقول است كه زن زناكارى در میان بنى اسرائیل بود كه  -۴

بسیارى از جوانان بنى اسرائیل را مفتون خود ساخته بود. روزى بعضى از جوانان گفتند كه اگر 

فالن عابد مشھور، اين ببیند فريفته خواھد شد. آن زن چون اين سخن را شنید گفت : وهللا به 

انه نروم تا او را مفتون خود كنم ؛ پس در ھمان شب قصد منزل آن عابد نمود و در را كوبید و خ

گفت : اى عابد، مرا امشب پناه ده كه در منزل تو شب را به روز آورم . عابد امتناع كرد. آن زن 

در گفت كه بعضى از جوانان بنى اسرائیل با من قصد زنا دارند و از ايشان گريخته ام و اگر 

نمى گشايى ايشان مى رسند و به من تجاوز مى كنند، عابد چون اين سخن را شنید در را 

گشود. چون زن به منزل عابد در آمد جامه ھاى خود را افكند. چون عابد حسن و جمال او را 

مشاھده كرد از شوق بى اختیار شد و دست به او رسانید و در ھمان حال متذكر شد و 

و ديگى بر آتش داشت كه زير آن مى سوخت ، عابد رفت و دست خود  دست از او برداشت ،

را در زير ديگ گذاشت . زن گفت كه چه كار مى كنى . گفت : دست خود را مى سوزانم به 

جزاى آن خطايى كه از من صادر شد. پس زن بیرون شتافت و بنى اسرائیل را خبر كرد كه 

 تش تمام سوخته بود.عابد دست خود را مى سوزاند. چون بیامدند دس

ابن بابويه از عروة بن زبیر روايت كرده است كه گفت روزى در مسجد رسول صلى هللا  - ۵

علیه و آله با جمعى از صحابه نشسته بوديم پس اعمال و عبادات اھل بدر و اھل بیعت رضوان 

كه مالش از را ياد كرديم ابوالدرداء گفت : كه اى قوم ، مى خواھید شما را خبر دھم به كسى 

ھمه صحابه كمتر و عملش بیشتر و سعیش در عبادت زيادتر است گفتند: كیست آن شخص 

؟ گفت : على بن ابى طالب (ع). چون اين را گفت ، ھمگى رو از آن برگردانیدند، پس 

شخصى از انصار به او گفت كه سخنى گفتى كه ھیچ كس با تو موافقت نكرد. او گفت : من 

ى النجار به خدمت آن حضرت رسیدم كه از دوستان كناره گرفته و در شبى در نخلستان بن

پشت درختان خرما پنھان گرديده بود و به آواز حزين و نغمه دردناك مى گفت : ((الھى چه 

بسیار گناھان ھالك كننده اى كه از من سر زد و تو بردبارى كردى از آنكه در مقابل آنھا مرا 

كه از من صادر شد و كرم كردى و مرا رسول نكردى الھى ،  عقوبت كنى و چه بسیار بديھائى

اگر عمر من در معصیت تو بسیار گذشت و گناھان من در نامه اعمال عظیم شد، پس من غیر 

از آمرزش تو امیدى ندارم و به غیر خشنودى تو آرزو ندارم . پس از پى صدا رفتم ، دانستم كه 

تان پنھان شدم و آن حضرت ركعات بسیار نماز حضرت امیرالمؤ منین است ، پس در پشت درخ

گزاردند، چون فارغ شدند مشغول دعا و گريه و مناجات شدند؛ و از جمله آنچه مى خواند اين 

بود: الھى ، چون در عفو و بخشش تو فكر مى كنم گناه بر من آسان مى شود و چون عذاب 

آه اگر بخوانم در نامه ھاى عمل  عظیم تو را به ياد بیاورم بلیه خطاھا بر من عظیم مى شود،

خود گناھى چند را فراموش كرده ام و تو آنھا را شماره كرده اى ، پس به مالئكه بگو او را 

بگیريد، پس واى بر چنین گرفته شده اى و اسیرى كه عشیره او، او را نجات نمى توانند 
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او رحم مى كنند؛ پس بخشید و قبیله او به فريادش نمى توانند رسید و جمیع اھل محشر بر 

فرمود: آه از آتشى كه جگرھا و گرده ھا را بريان مى كند، آه از آتشى كه پوستھاى سر را مى 

كند، آه از فرو گیرنده از زبانه ھاى جھنم ؛ پس بسیار گريست تا آنكه ديگر صدايى از آن حضرت 

شته ؛ نزديك رفتم كه نشنیدم ؛ با خود گفتم : به خاطر بیدارى زياد بر آن حضرت خواب چیره گ

براى نماز صبح او را بیدار كنم ، چندان كه آن جناب را حركت دادم حركت نفرمود و به مثابه 

به جانب  انا ہلل و انا الیه راجعونافتاده بود. گفتم :  چوب خشك جسد مباركش بى حس 

قصه او چون  خانه آن حضرت دويدم و به حضرت فاطمه صلوات هللا علیھا اطالع دادم فرمود كه

بود؟ من آنچه ديده بودم عرض كردم فرمود كه اى ابودرداء، اين غشى است كه در غالب اوقات 

او از ترس خداوند دارد، پس فرمود آبى آوردند و بر روى آن حضرت پاشیدند، به ھوش باز آمد و 

بینم كه  نظر به سوى من فرمود و گفت : اى ابودرداء چرا گريه مى كنى ؟ گفتم : از آنچه مى

تو با خود مى كنى . فرمود كه اگر ببینى مرا كه به سوى حساب بخوانند، ھنگامى كه 

گنھكاران يقین به عذاب خود داشته باشند و مالئكه غالظ و زبانیه تندخو، مرا احاطه كرده 

ر باشند، و نزد خداوند جبار مرا بگیرند و جمیع دوستان در آنحال مرا واگذارند و اھل دنیا ھمه ب

من رحم كنند، ھر آينه در آنروز بر من رحم خواھى كرد كه نزد خداوندى ايستاده باشم كه 

ھیچ امرى بر او پوشیده نیست . پس ابودرداء گفت : وهللا كه چنین عبادتى از اصحاب پیغمبر 

 )۳۱(نديدم .

مؤ لف گويد كه من شايسته ديدم كه اين مناجات از آن حضرت به ھمان الفاظ كه خود آن 

جناب مى خواند نقل كنم تا ھر كس خواسته باشد در دل شب در وقت تھجد خود بخواند 

و آن مناجات شريف اين  چنانكه شیخنا البھائى (رحمه هللا ) در كتاب مفتاح الفالح چنین كرده

 است :

الھى كم من موبقة حلمت عن مقابلتھا بنقمتك و كم من جريرة تكرمت عن كشفھا 

بكرمك ، الھى ان طال فى عصیانك عمرى و عظم فى الصحف ذنبى فما انا مؤ مل 

غیر غفرانك ، و ال انا براج غیر رضوانك . الھى اءفكر فى عفوك فتھون على خطیئتى 

ظیم من اخذك فتعظم على بلیتى . آه ان قراءت فى الصحف سیئة انا ، ثم اذكر الع

ناسیھا و انت محصیھا فتقول : خذوه ؛ فیاله من ماءخوذ ال تنجیه عشیرته و ال تنفعه 

قبیلته . آه من نار تنضج االكباد و الكلى . آه من نار نزاعة للشوى آه من غمزة من 

 )۳۲(لھبات لظى .

از حضرت صادق (ع) منقول است كه روزى حضرت رسول صلى هللا علیه و آله در مسجد  -۶

نماز صبح گزاردند، پس به سوى جوانى نظر كردند كه او را ((حارثه بن مالك )) مى گفتند 

ه سرش به خاطر بیخوابى زياد به زير مى آيد و رنگ رويش زرد شده و بدنش نحیف ديدند ك

 گشته و چشمھايش در سرش فرو رفته .
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حضرت از او پرسیدند كه به چه حال صبح كردى ؟ چه حالى دارى اى حارثه ؟ گفت : صبح 

 عالمتى و كردم يا رسول هللا با يقین . حضرت فرمود كه بر ھر چیزى كه دعوى كنند حقیقتى و

گواھى ھست حقیقت و عالمت يقین تو چیست ؟ گفت : حقیقت يقین من يا رسول هللا اين 

است كه پیوسته مرا محزون و غمگین دارد و شبھا مرا بیدار دارد و روزھاى گرم مرا به روزه وا 

ن مى دارد و دل من از دنیا روى گردانیده ، و آنچه در دنیاست مكروه دل من گرديده و يقین م

به مرتبه اى رسیده كه گويا عرش خداوندم را مى بینم كه براى حساب در محشر نصب كرده 

اند و خاليق ھمه محشور شده اند و گويا من در میان ايشانم و گويا مى بینم اھل بھشت را 

كه خوشند و در كرسیھا نشسته با يكديگر صحبت مى كنند و گويا مى بینم اھل جھنم را كه 

معذبند و استغاثه مى كنند و گويا زفیر آواز جھنم در گوش من است ؛ پس در میان جھنم 

حضرت به اصحاب فرمود كه اين بنده اى است كه خدا دل او را به نور ايمان منور گردانیده 

است ، پس فرمود: اى جوان بر اين حال كه دارى ثابت باش . گفت : يا رسول هللا دعا كن كه 

گرداند. حضرت دعا كرد. چند روزى كه شد، حضرت او را با  حق تعالى شھادت را روزى من

 جناب جعفر به جھاد فرستاد و بعد از نُه نفر شھید شد.

 در ذكر چند مثلى كه موجب تنبه مؤ منان است

بلوھر گفته كه شنیده ام كه مردى را فیل مستى در قفا بود. او مى گريخت و فیل از پى او  -۱

د. آن مرد مضطر شد، خود را در چاھى آويخت و چنگ زد به دو مى شتافت تا آنكه به او رسی

شاخه كه در كنار چاه روئیده بود. پس ناگاه ديد كه دو موش بزرگ كه يكى سفید است و 

ديگرى سیاه مشغول به قطع كردن ريشه ھاى آن دو شاخه مى باشند. پس نظر در زير پاى 

بیرون كرده اند، چون نظر به قعر چاه خود افكند ديد كه چھار افعى سر از سوراخھاى خود 

انداخت ديد كه اژدھايى دھان گشوده است كه چون در چاه افتد او را ببلعد چون سر باال كرد، 

مشغول شد به لیسیدن آن  ديد كه در سر آن دو شاخه اندكى از عسل آلوده است پس 

اند چه وقت او را عسل و لذت و شیرينى آن عسل او را غافل ساخت از آن مارھا كه نمى د

خواھند گزيد و از مكر آن اژدھا كه نمى داند وقتى كه در كام او بیفتد حالش چگونه خواھد 

 شد.

اما اين چاه ، دنیاست كه پر از آفتھا و بالھا و مصیبت ھاست و آن دو شاخ عمر آدمى ، و آن 

آن چھار افعى دو موش سیاه و سفید شب و روزند كه عمر آدمى را پیوسته قطع مى كنند. و 

اخالط چھارگانه اند كه به منزله زھرھاى كشنده اند از سوداء و صفراء و بلغم و خون كه نمى 

داند آدمى كه در چه وقت به ھیجان مى آيند كه صاحب خود را ھالك كنند، و آن اژدھا مرگ 

را است كه منتظر است و پیوسته در طلب آدمى است و آن عسل كه فريفته آن شده بود و او 

 )۳۳(از ھمه چیز غافل گردانیده بود لذتھا و خواھشھا و نعمتھا و عیشھاى دنیاست .
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تغالش به لذات فانیه دنیا، مؤ لف گويد كه از براى غفلت آدمى از مرگ و اھوال بعد از آن و اش

شايسته است كه خوب تاءمل در  مثلى بھتر از اين در انطباق آن با ممثل آن ذكر نشده پس 

 آن شود تا شايد سبب تنبه از خواب غفلت شود.

و در خبر است كه حضرت امیرالمؤ منین داخل بازار بصره شد و به مردمى كه مشغول خريد و 

ز گريه سختى فرمود: اى بندگان دنیا و عمال آن ، ھر گاه شما فروش بودند نظر افكند پس ا

روزھا مشغول سوگند خوردن و سوداگرى باشید، و شبھا در رختخواب باشید و در اين بینھا از 

آخرت غافل باشید پس چه زمانى زاد و توشه براى سفر خود مھیا مى كنید و فكرى براى 

 معاد خود مى نمائید؟!

 ديدم اين چند شعر را در اينجا ذكر كنم :مؤ لف گويد: مناسب 

  

 تا چھ دارى و چھ كردى عملت كو و كدام   اى بھ غفلت گذرانیده ھمھ عمر عزیز

 كھ تو را موى سفید از اجل آورد پیام   توشھ آخرتت چیست در این راه دراز

مى توانى كه فرشته شوى از علم و 

 عمل
  

و 34 لیك از ھمت دون ساخته اى با َدد

 دام

چون شوى ھمره حوران بھشتى كه 

 تو را
 ھمه در آب و گیاه است نظر چون انعام  

جھد آن كن كه نمانى ز سعادت 

  محروم
  

سه روزيست اينجا دو  كار خود ساز كه

  مقام

 

 و شیخ نظامى گفته است :

   حديث كودكى و خودپرستى
رھا كن كان خمارى بود و 

 مستى

چو عمر از سى گذشت و يا كه از 

 بیست
  

نمى شايد دگر چون غافالن 

 زيست

 چھل رفته فرو ريزد پر و بال   نشاط عمر باشد تا چھل سال

 پذيرد پاى سستىبصر كندى    پس از پَنَجه نباشد تندرستى

 ھفتاد آمد افتاد آلت از كار چو   چو شصت آمد نشست آمد پديدار
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   به ھشتاد و نود چون در رسیدى
بسا سختى كه از گیتى 

 كشیدى

 بود مرگى به صورت زندگانى   از آنجا گر به صد منزل رسانى

 بگیرد آھويش چون پیر گردد   سگ صیاد كاھوگیر گردد

 پديد آمد نشان ناامیدى   سفیدى چو در موى سیاه آمد

   ز پنبه شد بنا گوشت كفن پوش
ھنوز اين پنبه بیرون نارى از 

  35گوش

 

 و ديگرى گفته است :

  

   فاماز روش اين فلك سبز 
عمر گذشته است مرا شصت 

 عام

در سر ھر سالى از اين 

 روزگار
  

خورده ام افسوس خوشیھاى 

 يار

باشدم از گردش دوران 

 شگفت
  

 كانچه مرا داد ھمه پس 

 گرفت

 آب ز رخ رنگ ھم از مو برفت   قوتم از زانو و بازو برفت

عقد ثرياى من از ھم 

 گسیخت
  

گوھر دندان ھمه يك يك 

 بريخت

 بار گناه آمد و طول امل   آنچه بجا ماند و نیابد خلل

زنگ رحیل آمد از اين 

 كوچگاه
 ھمسفران روى نھاده به راه  

 زاد كم و طول مسافت زياد    آه ز بى زادى روز معاد

بار گران بر سر دوشم چه 

 كوه
 كوه ھم از بار من آمد ستوه  

اى كه بِر عفِو عظیمت 

 گناه
 است گاه در جلو سیل بھار  
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فضل تو گر دست نگیرد 

 مرا
 عصمتت ار باز گذارد مرا  

 در سقر انداخته بنگاه من   جز به جھنم نرود راه من

 غوطه زن لجه عصیان منم   بنده شرمنده نادان منم

خالق و بخشنده احسان 

 توئى
 غفران توئى فرد و نوازنده به  

االربعین زرع قد دنى حصاده ، ابناء قال رسول هللا صلى هللا علیه و آله : ابناء 

الخمسین ماذا قدمتم و ماذا اخرتم ، ابناء الستین ھلموا الى الحساب ، ابناء 

 السبعین عدوا انفسكم فى الموتى .

رسول خدا صلى هللا علیه وآله فرمود: چھل ساله ھا ھمانند زراعتى ھستند كه درو كردن آن 

د گفت چه چیزى از پیش براى خود فرستاده ايد و نزديك شده است و به پنجاه ساله ھا باي

چه چیزى گذاشته ايد؟ اى شصت ساله ھا براى حساب بشتابید و ھفتاد ساله ھا خود را 

 جزء مردگان بشمار آوريد.

 و در خبر است كه خروس در ذكر خود مى گويد: اى غافالن ذكر خدا كنید و در ياد او باشید؛

  

ھنگام سفیده دم خروس 

 سحرى
  

دانى كه چرا ھمى كند نوحه 

 گرى

   يعنى كه نمودند در آئینه صبح
 كز عمر شبى گذشت و تو بى

 خبرى

 و شیخ جامى گفته است :

  

 كنى مانند طفالن خاكبازى   دال تا كى در اين كاخ مجازى

توئى آن دست پرور مرغ 

 گستاخ
  

كه بودت آشیان بیرون از اين 

 كاخ

   چرا زان آشیان بیگانه گشتى
چو دونان مرغ اين ويرانه 

 گشتى

بیفشان بال و پر ز آمیزش 

 خاك
 بپر تا كنگره ايوان افالك  
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 رداى نور بر عالم فشانان   ببین در قصر ازرق طیلسانان

 به مقصد راه فیروزى گرفته   ھمه دور جھان روزى گرفته

 اآلفلین زن نداى ال احب   ملك يقین زن خلیل آسا درِ 

شھرى بود كه عادت مردم آن بود كه مرد غريبى را كه از احوال ايشان اطالع بلوھر گفت  -۲

نداشت پیدا مى كردند، و بر خود يكسال پادشاه و فرمانفرما مى كردند، و آن مرد چون بر 

احوال ايشان مطلع نبود گمان مى برد كه ھمیشه پادشاه ايشان خواھد بود، چون يكسال 

ن و دست خالى و بى چیز بیرون مى كردند و به بال و مى گذشت او را از شھر خود عريا

مشقتى مبتال مى شد كه ھرگز به خاطرش خطور نكرده بود و پادشاھى در آن مدت موجب 

 وبال و اندوه و مصیبت او بود و مصداق اين شعر مى گشت :

 ھشیار نشین كھ چرخ سازد پستت   اى كرده شراب حب دنیا مستت

 بیش از دو سھ روزى نبود در دستت   مثل حنامغرور جھان مشو كھ چون 

پس در يك سال اھل آن شھر مرد غريبى را بر خود امیر و پادشاه كردند. آن مرد به فراستى 

كه داشت ، ديد كه در میان ايشان بیگانه و غريب است ؛ به اين سبب با ايشان انس نگرفت 

ول آن شھر باخبر بود در باب معامله بود و از اح و مردى را طلب كرد كه از مردم شھر خودش 

 خود با اھل آن شھر با او مصلحت كرد.

آن مرد گفت كه بعد از يكسال اين جماعت تو را از اين شھر بیرون خواھند كرد و به فالن مكان 

خواھند فرستاد صالح تو در آن است كه آنچه مى توانى و استطاعت دارى از اسباب و اموال 

ه آن مكان فرستى كه تو را بعد از سال به آنجا خواھند فرستاد كه خود در اين عرض سال ب

چون به آنجا روى اسباب عیش و رفاھیت تو مھیا باشد و ھمیشه در راحت و نعمت باشى 

پس پادشاه به گفته آن شخص عمل نمود و چون سال گذشت و او را از شھر بیرون كردند از 

 روزگار مى گذرانید.اموال خود منتفع گرديد و به عیش و نعمت ، 

 )۳۶(و من عمل صالحا فالنفسھم يمھدون مولف گويد كه حق تعالى در قرآن مجید فرمود: 

يعنى كسانى كه عمل صالح به جا مى آورند براى آسايش و راحت نفسھاى خود مى 

 گسترانند.

حضرت صادق (ع) فرموده كه عمل صالح مقدمه اى براى رفتن صاحبش به بھشت مى شود 

ھمانطور كه خدمتگذار براى صاحب خود وسايل رفاھى فراھم مى كند و حضرت امیرالمؤ منین 

يابن آدم كن وصى نفسك و اعمل فى مالك ما تؤ ثر ان د: در كلمات قصار خود فرمو

يعنى اى فرزند آدم خودت وصى خودت باش و از مال خود آنچه مى  يعمل فیه من بعدك ؛
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 خواھى استفاده كن زيرا پس از تو مال وارثان است كه در آن تصرف مى كنند.

 پس اى عزيز من :

  

برگ عیشى به گور خويش 

 فرست
  

 تو پیش كس نیارد ز پس 

 فرست

خور و پوش و بخشاى و راحت 

 رسان
  

نگه مى چه دارى ز بھر 

 كسان

   زر و نعمت اكنون بده كان تست
كه بعد از تو بیرون ز فرمان 

 تست

 كه شفقت نیايد ز فرزند و زن   تو با خود ببر توشه خويشتن

غم خويش در زندگى خور كه 

 خويش
  

 به مرده نپردازد از حرص 

 خويش

غمخوارگى چون سر انگشت  به

 تو
  

نخارد كسى در جھان پشت 

 تو

 

قال رسول هللا صلى هللا علیه و آله : واعلموا ان كل امرى ء على ما قدم قادم و 

 على ما خلف نادم .

از امالى مفید نیشابورى و تاريخ بغداد نقل شده كه وقتى حضرت امیرالمؤ منین (ع) حضرت 

نصیحتى طلب فرمود. او كف دست خود را به آن حضرت نشان داد، خضر را در خواب ديد، از او 

 ديد به خط سبزى در آن نوشته شده :

 و عن قلیل تعود میتا   قد كنت میتا فصرت حیا

 37 ودع لدار الفناء بیتا   فابن لدار البقاء بیتا

نقل است كه پادشاھى بود در نھايت عقل و فطانت ، با رعیت خود مھربان بود، و پیوسته  -۳

دشاه وزيرى داشت موصوف در اصالح ايشان مى كوشید و به كارھايشان مى رسید. و آن پا

به راستى و صالح و در اصالح امور رعیت به او كمك مى نمود و محل اعتماد و مشورت او بود، 

و پادشاه ھیچ امرى را از او مخفى نمى داشت و وزير نیز با پادشاه بر اين منوال بود، و لیكن 

ايشان فرا گرفته بود،  وزير به خدمت علماء و صلحا و نیكان بسیار رسیده بود و سخنان حق از
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و محبت ايشان را به جان و دل قبول كرده بود، و به ترك دنیا راغب بود، و از جھت تقیه از 

پادشاه و حفظ نفس خود از ضرر او، ھر گاه به خدمت او مى آمد، به ظاھر سجده بتان مى 

گمراھى و كرد و تعظیم آنھا مى نمود و به خاطر مھرى كه به آن پادشاه داشت پیوسته از 

ضاللت او دلگیر و غمگین بود و منتظر فرصتى بود كه در محل مناسبى او را نصیحت كند و او را 

ھدايت نمايد. تا آنكه شبى از شبھا بعد از آنكه مردم ھمگى به خواب رفته بودند پادشاه به 

و وزير گفت كه بیا سوار شويم و در اين شھر بگرديم و ببینیم كه احوال مردم چون است 

 مشاھده نمائیم آثار بارانھائى را كه در اين ايام برايشان باريده است .

وزير گفت : بلى ، بسیار نیك است و ھر دو وارد شدند و در نواحى شھر مى گشتند و در 

اثناى سیر، به مزبله اى رسیدند، نظر پادشاه به روشنائى افتاد كه از طرف مزبله مى تافت . 

ن روشنايى بايد رفت كه خبر آن را معلوم كنیم ؛ پس از مركب فرود به وزير گفت كه از پى اي

آمدند و روان شدند تا رسیدند به نقبى كه از آن جا روشنايى مى تافت چون نظر كردند مرد 

درويش و بدقیافه اى را ديدند كه جامه ھاى بسیار كھنه پوشیده ، از جامه ھايى كه در مزبله 

يى از فضله و سرگین براى خود ساخته و بر آن تكیه زده است ھا مى اندازند، پوشیده و متكا

و در پیش روى او ابريقى سفالین پر از شراب گذاشته و طنبورى در دست گرفته و مى نوازد و 

زنى به زشتى خلقت و بدى ھیئت و كھنگى لباس شبیه به خودش در برابرش ايستاده و ھر 

و ھر گاه كه طنبور مى نوازد آن زن برايش  گاه كه شراب مى طلبد آن زن ساقى او مى شود،

مى كند و چون شراب مى نوشد، زن او را تحیت مى كند و ثنا مى گويد به نوعى كه  رقص 

پادشاھان را ستايش مى كنند و آن مرد نیز زن خود را تعريف مى كند و سیدة النساء مى 

ر را به حسن و جمال مى خواند و او را بر جمیع زنان برترش مى شمارد و آن ھر دو يكديگ

 ستايند و در نھايت سرور و فرح و خنده و طرب عیش مى كنند.

پادشاه و وزير مدتى برپا ايستاده و در حال ايشان نظر مى كردند و از لذت و شادى ايشان از 

آنحال كثیف تعجب مى كردند، بعد از آن برگشتند. پادشاه به وزير گفت گمان ندارم كه براى 

تمام عمر اين قدر لذت و خوشحالى دست داده باشد كه اين مرد و زن در امشب من و تو در 

 با ھم دارند، و گمان دارم كه ھر شب كارشان ھمین باشد.

پس وزير چون اين سخنان را از پادشاه شنید فرصت را غنیمت شمرده و گفت : اى پادشاه ، 

كه به اين لذتھاى دنیا داريم  مى ترسم كه اين دنیاى ما و پادشاھى تو و اين بھجت و سرورى

در نظر آن جماعتى كه پادشاھى را دائمى مى دانند مثل اين مزبله و اين دو شخص نمايد و 

خانه ھاى ما كه سعى در بناء و استحكامش مى كنیم در نظر آن جماعتى كه مساكن 

ى نمايد و سعادت و منازل باقیه آخرت را در نظر دارند چنان نمايد كه اين غار در نظر ما م

بدنھاى ما نزد كسانى كه پاكیزگى و نظافت و حسن و جمال معنوى را فھمیده اند چنان نمايد 
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كه اين دو بدقیافه زشت در نظر ما مى نمايند، و تعجب آن سعادتمندان از لذت و شادى ما به 

 عیشھاى دنیا مانند تعجب ما باشد از لذت اين دو شخص كه به حال ناخوش دارند.

گفت : آيا مى شناسى جمعى را كه به اين صفت كه بیان كردى موصوف باشند؟ وزير پادشاه 

گفت : بلى . پادشاه گفت : كیستند؟ وزير گفت : ايشان جمعى اند كه به دين الھى گرويده 

اند و ملك و پادشاھى آخرت و لذت آن را دانسته اند و پیوسته طالب سعادتھاى آخرتند. 

دام است ؟ وزير گفت : آن ، نعیم و لذتى است كه شدت و جفا پادشاه گفت كه ملك آخرت ك

بعد از آن نمى باشد، و غنائى است كه بعد از آن فقر و احتیاج نمى باشد؛ پس فى الجمله 

صفات ملك آخرت را بیان كرد تا آنكه پادشاه گفت كه آيا براى داخل شدن به آن منزل و كسب 

ر گفت : بلى ، آن خانه مھیا است براى ھر كه رستگارى راھى و وسیله اى مى دانى ؟ وزي

 آن را از راھش طلب نمايد.

پادشاه گفت : كه چرا تو پیش از اين مرا به چنین خانه راه نمى نمودى و اوصاف آن را براى 

من بیان نمى كردى ؟ وزير گفت : كه از جاللت و ھیبت پادشاھى تو حذر مى كردم . پادشاه 

و وصف كردى تحقق يابد سزاوار نیست كه ما او را ضايع كنیم و گفت كه اگر اين امرى كه ت

سعى در تحصیل آن ننمائیم بلكه بايد جھد كنیم تا خبر آن را مشخص نمائیم و به آن ظفر 

يابیم . وزير گفت كه رخصت مى فرمائى كه مكرر وصف آخرت براى شما بیان كنم تا يقین 

مر مى كنم كه شب و روز در اين كار باشى و شما زياده گردد پادشاه گفت كه بلكه تو را ا

نگذارى كه من به امر ديگرى مشغول گردم ، و دست از اين سخن بر ندارى به درستى كه اين 

امر، عجیب و غريب است كه آن را سھل نمى توان شمرد و از چنین امر عظیمى غافل نمى 

فته به سعادت ابدى فائز توان شد و بعد از اين سخنان ، وزير و پادشاه راه نجات پیش گر

 گرديدند.

مؤ لف گويد كه شايسته ديدم در اين مقام براى زيادتى بصیرت مؤ منان تبرك جويم به ذكر چند 

 كلمه از يكى از خطب شريفه امیر مؤ منان (ع):

قال : احذروا ھذه الدنیا الخداعة الغدارة التى قد تزينت بحلیھا، و فتنت بغرورھا، 

تشوقت لخطابھا فاصبحت كالعروس المجلوة و العیون الیھا و غرت بآمالھا، و 

ناظرة و النفوس بھا مشغوفة و القلوب الیھا تائقة ، و ھى الزواجھا كلھم قاتلة ، 

 فال الباقى بالماضى معتبر و ال اآلخر بسوء اثرھا االول مزدجر.
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را به زينتھاى خود يعنى اى مردم ، از اين دنیاى فريبنده مكر كننده در حذر باشید كه خود 

آرايش كرده ، و دلھا را به باطلھاى خود ربوده و فريفته و بیھوده امیدوار كرده است به امیدھاى 

خود، و خود را آراسته و بر محلى بر آمده تا به كسانى كه خواستگارى او مى كنند بنگرد پس 

فوس ، شیفته او شده مانند عروس خود را جلوه داده و چشمھا به سوى او نظر افكنده اند و ن

پس  )۳۸(اند و دلھا به سوى او آرزومند گشته اند و او تمامى شوھرھاى خود را كشته است ؛

ت مى گیرند و نه آنھائى كه در آخر ھستند نه اشخاصى كه باقى ھستند از گذشته ھا عبر

به سبب بدى اثر دنیا با اشخاصى كه در اول بودند، خود را از او باز مى دارند. پس حضرت بیان 

فرمود دنائت و پستى دنیا را به آنكه خداوند تعالى دنیا را از اولیاء و دوستان خود گرفت و براى 

بر خود محمد صلى هللا علیه و آله را ھنگامى دشمنان خود گسترانید، پس گرامى داشت پیغم

كه از گرسنگى سنگ بر شكم خود مى بست و موسى كلیم خود را كه از گرسنگى گیاه 

بیابان مى خورد به نحوى كه از شدت الغرى و كمى گوشت سبزى آنھا از زير پوست شكمش 

 اره كرد.ديده مى شد پس آن حضرت به برخى از زھد انبیاء و اعراضشان از دنیا اش

آنگاه فرمود كه اين پیغمبران دنیا را از خود به منزله مردارى فرض كردند كه براى احدى حالل 

نیست كه از آن خود را سیر كند مگر در حال ضرورت به مقدارى كه نفسى بر ايشان باقى 

باشد بماند و روحشان بیرون نرود، و دنیا نزد آنھا به منزله مردارى بود كه بوى گند آن شديد 

كه ھر كس از نزد آن بگذرد دماغ و دھن خود را بگیرد؛ پس ايشان مقدارى كه به تكلف ، 

ايشان را به منزل برساند، از دنیا بھره مى گیرند و به خاطر گنديدگى آن ، خود را سیر نمى 

كنند، و تعجب كنند از كسانى كه خود را سیر مى كنند و شكم خود را پر مى كنند و راضى 

 به آنكه دنیا نصیب و بھره ايشان باشد. مى شوند

اى برادران ، به خدا سوگند كه دنیا از براى كسى كه خیرخواه نفس خود باشد از مردار گنديده 

تر است لیكن كسى كه نشو و نما كرده در دباغ خانه ، بوى گند آنجا را حس نمى كند ولى 

 موجب اذيت و آزار كسانى مى شود كه از آنجا مى گذرند.

و اياك اءن تغتر بما ترى من اخالد اھلھا و تكالبھم علیھا فانھم نیز آن حضرت فرمود:  و

كالب عاوية و سباع ضارية يھد بعضھا على بعض ، ياءكل عزيزھا ذلیلھا و كثیرھا 

يعنى و مبادا كه فريفته شوى به آنچه مى بینى از میل كردن اھل دنیا به دنیا و  قلیلھا؛

نھا با ھمديگر در سر دنیا زيرا كه ايشان سگھايى باشند بانگ كننده و برجستن و نزاع كردن آ

درندگانى كه در پى صیدند كه بعضى از ايشان بر بعضى ديگر بانگ زنند عزيز آنھا ذلیلشان را 

 مى خورد و آنكه بسیار است قلیل خود را.

 ست :فقیر گويد: حكیم سنايى اين مطلب را اخذ كرده و به نظم آورده و فرموده ا
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 كركسان گرد او ھزار ھزار   این جھان بر مثال مردارى است

 آن مر این را ھمى زند منقار   این ، مر آن را ھمى زند مخلب

 وز ھمه باز ماند اين مردار   آخر االمر بگذرند ھمه

اى سنائى نداى مرگ 

 رسید
  

گوشه اى گیر از اين جھان 

 ھموار

تا تو را چه خود  ھان و ھان

 نكند
 ابلیس ديده طرار مشتى  

 

قال امیرالمؤ منین (ع): وهللا لدنیاكم ھذه اھون فى عینى من عراق خنزير فى يد 

به خدا سوگند كه اين دنیاى شما خوارتر است در ديدگان من از استخوان بى گوشت  مجذوم

ر خوكى كه در دست صاحب جذام باشد. و اين نھايت تحقیر است از دنیا؛ چه استخوان از ھ

چیزى بى ارزشتر است به خصوص اگر از خوك باشد و به خصوص اگر در دست مجذوم باشد 

 كه در آن حال ھیچ چیز از آن پلیدتر نیست .

براى اشخاصى است كه عمرى به نعمت حق تعالى گذرانیده اند چون مقام امتحان و ابتالء  -۴

سوى غیر خدا شتافتند و آنھا شد كفران نعمت كرده و روى از منعم حقیقى تافتند و به 

 مرتكب كارھايى شدند كه شايسته آنھا نبود.

و اين مثل را شیخنا البھائى در كشكول ذكر نموده و آن را به نظم در آورده و ما در اينجا اكتفا 

 به ھمان نظم شريف نموده و آن را از كشكول نقل مى نمائیم .

  

 اب رقیمدر بن غارى چو اصح   عابدى در كوه لبنان بد مقیم

 گنج عزت را ز عزلت يافته   روى دل از غیر حق بر تافته

 يك ته نان مى رسیدش وقت شام   روزھا مى بود مشغول صیام

 و ز قناعت داشت در دل صد سرور   نصف آن شامش بدى نصفى سحور

 نامدى از كوه ھرگز سوى دشت   بر ھمین منوال حالش مى گذشت

 شد ز جوع آن پارسا زار و نحیف   از قضا يك شب نیامد آن رغیف

 دل پر از وسواس و در فكر عشا   كرده مغرب را ادا وانگه عشا

 نه عبادت كرد عابد شب نه خواب   بس كه بود از بھر قوتش اضطراب

 عابد بزير بھر قوتى آمد آن   صبح چون شد زان مقام دلپذير
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 و دغلاھل آن قريه ھمه گبر    بود يك قريه به قرب آن جبل

 گبر او را يك دو نان جو بداد   عابد آمد بر در گبرى ستاد

 وز وصل طعمه اش خاطر شكفت   عابد آن نان بستد و شكرش بگفت

 تا كند افطار بر خبز شعیر   كرد آھنگ مقام خود دلیر

 مانده از جوع استخوانى و رگى   در سراى گبر بد گرگین سگى

 شكل نان بیند بمیرد از خوشى   پیش او گر خط پرگارى كشید

 خبز پندارد رود ھوشش ز سر   بر زبان گر بگذرد لفظ خبر

 از پى او رفت و رخت او گرفت   كلب در دنبال عابد پو گرفت

 روان شد تا نیابد زو گزند پس   زان دو نان ، عابد يكى پیشش فكند

 تا مگر بار دگر آزاردش   سگ بخورد آن نان و از پى آمدش

 تا كه باشد از عذابش در امان   عابد آن نان دگر دادش روان

 پس روان گرديد از دنبال مرد   كلب ، آن نان دگر را نیز خورد

 مى دريد عف عف مى كرد و رختش    ھمچو سايه از پى او مى دويد

 من سگى چون تو نديدم بى حیا    گفت عابد چون بديد اين ماجرا

 وان دو را خود بستدى اى كج نھاد   نداد صاحبت غیر دو نان چیزى

 وين ھمه رختم دريدن بھر چیست ؟   ديگرم از پى دويدن بھر چیست

 بى حیا من نیستم چشمت بمال   سگ به نطق آمد كه اى صاحب كمال

  مسكنم ويرانه اين گبر پیر    ھست از وقتى كه بودم من صغیر

  پاسبانى مى كنمخانه اش را    گوسفندش را شبانى مى كنم

 گاه مشت استخوانى مى دھد   گه به من از لطف نانى مى دھد

 تلخ گردد كام من نه ز نان 39 در مجاعت   گاه از يادش رود اطعام من

 يابد نشان نه ز استخوان   روزگارى بگذرد كاين ناتوان

  نان نیابد بھر خود نه بھر من   گاه ھم باشد كه اين گبر كھن

 رو به درگاه دگر ناورده ام   چون كه بر درگاه او پرورده ام

  گاه شكر نعمت او گاه صبر   ھست كارم بر در اين پیر گبر

 بناى صبر تو آمد شكست در   تو كه نامد يك شبى نانت بدست

 بر در گبرى روان بشتافتى   از در رزاق رو بر تافتى

 كرده اى با دشمن او آشتى   بھر نانى دوست را بگذاشتى
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 بى حیاتر كیست من يا تو ببین ؟   خود بده انصاف اى مرد گزين

 شد دست خود بر سر زد و بیھوش    مرد عابد زين سخن مدھوش شد

 اين قناعت از سگ آن گبر پیر   بھايى ياد گیراى سگ نفس 

 از سگ گرگین گبران كمترى   بر تو گر از صبر نگشايد درى

مؤ لف گويد: چه نیكو است در اين مقام نقل اين كالم از شیخ سعدى كه گفته : اجل كائنات 

از روى ظاھر آدمیست و اذل موجودات سگ ، به اتفاق خردمندان سگ حق شناس به از 

 آدمى ناسپاس .

  

 سنگ نگردد گر زنى صد نوبتش    سگى را لقمه اى ھرگز فراموش

 جنگ به كمتر چیزى آيد با تو در   و گر عمرى نوازى سفله اى را

و چه قدر شايسته است در اينجا ذكر اين خبر شريف كه دل را نورانى و چشم را روشن مى 

 كند:

بود كه ھر گاه آن حضرت سواره به مسجد مى روايت شده كه حضرت صادق (ع) را غالمى 

رفت آن غالم ھمراه بود، چون آن حضرت از استر پیاده مى گشت و داخل مسجد مى شد آن 

غالم استر را نگاه مى داشت تا آن جناب مراجعت كند. اتفاقا در يكى از روزھا كه آن غالم بر 

اھل خراسان پیدا شدند يكى  در مسجد نشسته و استر را نگه داشته بود چند نفر مسافر از

از آنھا رو كرد به او و گفت : اى غالم میل دارى كه از آقاى خود حضرت صادق (ع) خواھش 

كنى كه مرا مكان تو قرار دھد و من غالم او باشم و به جاى تو بمانم و مالم را به تو بدھم ، و 

 ن به جاى تو اينجا مى مانم .من مال بسیار از ھر گونه دارم ، تو برو و آن مالھا را بگیر و م

غالم گفت : اين را از آقاى خود خواھش مى كنم ، پس رفت خدمت حضرت صادق (ع) و گفت 

: فدايت شوم ، خدمت مرا نسبت به خودت و طول خدمتم را مى دانى ؛ پس ھر گاه حق 

د خود تعالى خیرى را براى من رسانیده باشد شما منع آن خواھى كرد؟ فرمود: من آنرا از نز

به تو خواھم داد و تو را از غیر خود منع مى كنم پس غالم قصه آن مرد خراسانى را با خويش 

براى آن جناب حكايت كرد. حضرت فرمود: اگر تو در خدمت ما بى میل شده اى و آن مرد به 

خدمت ما مايل شده او را قبول مى كنم پس چون غالم رفت حضرت او را طلبید، فرمود: به 

خدمت تو در نزد ما يك نصیحتى به تو مى كنم و آن اين است چون روز قیامت شود  جھت طول

حضرت رسول چسبیده باشد به نور ((هللا )) و امیرالمؤ منین آويخته باشد به رسول خدا و ائمه 

(علیھم السالم ) آويخته به امیرالمؤ منین (ع) و شیعیان ما آويخته باشند به ما، پس داخل 
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كه ما داخل شويم و وارد شوند آنجائى كه ما وارد شويم . غالم چون اين را شوند در جائى 

شنید عرض كرد من از خدمت شما جايى نمى روم و در خدمت شما خواھم بود و اختیار مى 

كنم آخرت را بر دنیا و به سوى آن مرد بیرون رفت . مرد خراسانى گفت : اى غالم آيا از نزد 

و خداحافظى كردى . غالم كالم حضرت را براى او نقل كرد و او حضرت صادق (ع) بیرون آمدى 

را به خدمت آن جناب برد. حضرت واليت و دوستى او را پذيرفت و امر فرمود كه ھزار اشرفى 

 به غالم دادند.

اين فقیر نیز خدمت آن حضرت عرض مى كنم كه اى آقاى من ، من تا خود را شناخته ام خود 

ام و گوشت و پوست خود را از نعمت شما پروريده ام امید آنست كه  را بر در خانه شما ديده

در اين آخر عمر از من نگھدارى فرمائید و از اين در خانه مرا دور نفرمائید و من به لسان ذلت و 

 افتقار پیوسته عرض مى دارم :

  

  و ھواكم لى به شرف     عن حماكم كیف انصرف

  40ابوابكم اقففى سوى    سیدى ال عشت يوم ارى

 براى دنائت و پستى جھل ، و تحريص بر علم و ھنر. - ۵

شد، ديد  ابوالقاسم راغب اصفھانى در كتاب ذريعه آورده كه مرد حكیم دانايى بر مردى وارد

خانه اى آراسته و فرشھاى ملوكانه پھن نموده و لكن صاحب منزل مرديست جاھل و نادان ، 

 عارى از حلیه علم ، خالى از فضیلت ، به صورت انسان .

آن حكیم كه چنین ديد بر صورت او آب دھان انداخت . آن مرد از اين كار حكیم بر آشفت و گفت 

از تو سر زد اى حكیم ؟ حكیم فرمود: اين سفاھت نبود : اين چه سفاھت و بیخردى بود كه 

بلكه حكمت بود؛ زيرا كه آب دھان را در جايى كه خسیس تر و پست ترين جاھاى منزل است 

مى افكنند، و من نديدم در منزل تو پست تر از تو جائى باشد، الجرم تو را شايسته اين كار 

 ديدم پس آب دھان خود را به صورت تو افكندم .

ؤ لف گويد: اين مرد دانا بر قباحت و دنائت جھل او را تنبه فرمود و اينكه قبح و زشتى آن با م

داشتن منزل خوب و پوشیدن لباسھاى فاخر زايل نخواھد شد. و لكن مخفى نماند كه فضیلت 

 براى علم وقتى است كه با عمل ھمراه باشد و اين فضیلت با آن خصلت شريفه تواءم گردد.

 د شاعر:چه خوب گوي

  

 نردبان پايه به ز علم و عمل   نیست از بھر آسمان ازل

 نه سوى ملك و مال و جاه برد   علم سوى در اله برد
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ھر كه را علم نیست گمراه 

 است
 دست او زانسراى كوتاه است  

كار بى علم تخم در شور 

 است
 علم بى كار زنده در گور است  

 علم و كار ناكردنخواندن    حجت ايزدى است در گردن

آنچه دانسته اى به كار در 

 آر
 سگ ز در دور و صورت از ديوار  

   تا تو در علم با عمل نرسى
علم جوى از پى كار عالمى 

 فاضلى

    علم در مزبله فرو نايد
ولى نه كسى كه قدم با حدث 

  نمى پايد

 چشمھا درد و الف كحالى     چند از اين ترھات محتالى

 كه بدانى كه مى ندانى ھیچ   خوبتر ز بھر بسیجدانش آن 

  

قال عیسى بن مريم (ع): اشقى الناس من ھو معروف عند الناس بعلمه مجھول 

يعنى حضرت عیسى (ع) فرمود: شقى ترين مردم كسى است كه معروف باشد نزد  بعمله ؛

 مردم به علم و مجھول باشد به عمل .

 حكیم سنايى فرمود:

  

 وى خدايان تو خدا آزار    خداانگیزاى ھواھاى تو 

 عز ندانسته اى از آنى خوار   ره رھا كرده اى از آنى گم

 جھل از آن علم به بود صد بار   علم كز تو، تو را نه بستاند

 بشنوى گفت و نشنوى كردار   غول باشد نه عالم آنكه از او

 خفته را خفته كى كند بیدار   عالمت غافل است و تو غافل

 سگ ز در دور و صورت از ديوار   كى در آيد فرشته تا نكنى

 گاو خر باشد و ضیاع و عقار   ده بود آن نه دل كه اندر وى

 به ز قرآن مدان و به ز اخبار    سائق و قائد و صراط هللا
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تمام شد آنچه مقدر شده بود ثبت آن در اين رساله شريفه در نیمه شھر رمضان المبارك 

با سعادت سبط جلیل حضرت خیر الورى جناب امام حسن مجتبى (ع)، سنه روز والدت 

. و چون رساله در اين ماه شريف تمام شد مناسب است كه به دو دعاى شريف ۱۳۴۷

 ختم شود:

اول : شیخ مفید در كتاب مقنعه روايت كرده از ثقه جلیل القدر، على بن مھزيار از حضرت 

یار بگويى در ھر وقت از شب يا روز اين ماه از ابو جعفر جواد (ع) كه مستحب است بس

 اول تا به آخر آن :

يا ذا الذى كان قبل كل شیى ء ثم خلق كل شى ء، ثم يبقى و يفنى كل شى ء يا 

ذا الذى لیس كمثله شى ء و يا ذا الذى لیس فى السموات العلى و ال فى 

 د غیره ، لك الحمداالءرضین السفلى ، و ال فوقھن و ال تحتھن و ال بینھن اله يعب

حمدا ال يقوى على احصائه اال انت ، فصل على محمد و آل محمد صلوة ال يقوى 

 على احصائھا اال انت .

دوم : شیخ كلینى و ديگران روايت كرده اند كه حضرت امام جعفر صادق (ع) اين دعا را 

 تعلیم زرارة فرمود كه در زمان غیبت و امتحان ، شیعه بخواند:

ى نفسك فانك ان لم تعرفنى نفسك لم اعرف نبیك ؛ اللھم عرفنى اللھم عرفن

رسولك فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك ؛ اللھم عرفنى حجتك فانك 

 )۴۱(ان لم تعرفنى حجتك ظللت عن دينى .

بدانكه علما نوشته اند كه از تكالیف آدمى در زمان غیبت ، دعا براى امام زمان (ع) و صدقه 

دادن براى آن وجود مقدس است ؛ و از جمله دعاھائى كه وارد شده است كه ھمیشه 

 بگويى بعد از تمجید حق تعالى و صلوات بر حضرت رسول و آل او علیھم السالم :

كن لولیك الحجة بن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فى ھذه الساعة و اللھم 

فى كل ساعة ولیا و حافظا و ناصرا و دلیال و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و 

 تمتعه فیھا طويال.

((كتبه العبد عباس القمى فى سنة سبع و اربعین بعد الف و ثالثماءة فى جوار الروضة 

ضات الربانیة و الحمد ہلل اوال و آخرا و صلى هللا على محمد و الرضوية ال زالت مھبطا للفیو

 آله .))
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