
 مجلس بیست و پنجم 

 علت برپایی قیامت

 *االسالموالمسلمینحسینانصاریانحجت

 اشاره
یکی از مساهل مهم فر قرآن و روایت، بحث قیامت است که فر آن، نیکـان پـافاش اعمـال نیـک 

زوفگذر است و ظرفیـت آن خویش و بدان جزای رفتار زشت خوف را خواهند فید. فنیا، محدوف و 
رو، قیامت، بهترین سـرایی اسـت  فهنده جزای کامل اعمال آفمیان باشد. ازاین را ندارف تا انعکاس

ها ارزیـابی شـده، بـه تناسـب عملکـرف  که بر اساس حکمت و عدالت خداونـد متعـال، انسـان
ای به آنهـا ظلـم  بینند و فر این خصوص، نره خویش، نتیجه عقاید و کرفار فنیوی خویشتن را می

االسالم والمسلمین انصـاریان اسـت  ای از سخنان حجت آید، خالصه شوف. آنچه فر نیل می نمی
 اند. که فرباره علت برپایی قیامت مطرح کرفه

 دالیل برپایی قیامت
 گونه برشمرف: توان این ترین فالیل وجوف قیامت و برپایی میزان الهی را می به طور کلی، مهم

                                                           

 .نویسنده، محقق و از مبلغان نخبه ففتر تبلیغات حوزه علمیه قم *
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 دنیا  محدودیت .1

اران را کمـه بـدیت پافاش خوبان و جرین ظرفیره زمکه کن است یامت، به جهت ایاصل برپایی ق
ن، محـدوف و یره زمـکـمه را ابدی قرار فافه اسـت؛ امـا یندارف؛ به بیان فیگر، خداوند پافاش و جر

شـوند،  ین مـیف ا بییفار  نیی را که به انتخاب خوفشان، فیها توان انسان گذراست و فر اینجا نمی
ش پـافاش یه هم گنجاکفهد  گری را قرار مییای فیا، فنین فنیابدی قرار فاف. پس، خداوند بعد از ا

دن بـه یان رسـکـننده، امک ه عملکاری از اعمال است یت را فارف. بسیش ابدیو عذاب و هم گنجا
جهـاف  بـا زبـان و  ن اعمـال،ین و برتـرین، بهتریباتریی از زیکا ندارف؛ مثاًل ین فنیپافاش آن را فر ا

ن یـربال اتفـاق افتـاف. اکـن جهـاف، فر یه اوج اکن و طاغوت است یاطیاسلحه فر برابر فشمن، ش
ز ینده نیل بوفند و فر گذشته و آیبد ، بیعبدالله ابی خوف حضرت ابییهفتاف و فو نفر، بنا بر ارز

خواهـد اجـر  رورفگار مـیی افتاف. حال، پین روح و بدن آنها جدایعنی بید شدند؛ یرند. شهینظ بی
ر اعمـال آنهـا را یه سـاکـستند؟ بر فرض یا نیه فر فنکسی بدهد؟ آنها کن جهاف را بدهد؛ به چه یا

کـه خـدا اعطـای پـافاش را بـر خـوف  مانـد؛ فرحالی پافاش می فاف، اما شهافت آنها بی پافاش می
 رفه است.کواجب 

 خدا سوی از جزا اعطای وجوب

ه فر کـنیاسـت؛ ماننـد ا کخوبی قابـل فر جزای عمل نیک و شر، بهات قرآن وجوب اعطای یفر آ
ِإَلیالَلِهَوَرُسوِلِهُثَمُیْدِرْمُهاْلَمْوُتَفَقْدَوَقـَع»د: یفرما سوره نسا  می َوَمْنَیْخُرْجِمْنَبْیِتِهُمهاِجرا 

َرِحیما   1.«َأْجُرُهَعَلیالَلِهَوماَنالَلُهَغُفورا 
رفنـد؛ کر هجرت به سوی خدا، به مرگ برخـورف یرفند؛ فر مسکاری کن یفو نفر، چنن هفتاف و یا

نها را بدهـد و خـدا یه پافاش اکعنی بر خدا واجب است ی، «َعَلی الَله  »مرگی به صورت شهافت. 
»د: یفرما که می اش شوف؛ چنان ر وعدهکست تا منیاهل ُخلف وعده ن َُ    2.«ِإَنالَلَه ُیْخِلُفاْلِمیعا

اگر قرآن کریم یا روایات سـخنی از قیامـت بـه میـان نیـاورفه بوفنـد، عقـل مـا بـر اسـاس نظـام 
مـه یهـا و جر ه مـزف خـوبیکـآمـد  ای که بر جهان حاکم است، این سـؤال بـرایش مـی مانهکیح

 شوف؟ های ما چه می بدی
                                                           

و کسی که از خانه خوف به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبرش بیـرون روف، سـپس مـرگ او را : »۳99. نسا ، آیه 1
 «ه و مهربان است.فریابد، مسلمًا پافاشش بر خداست و خدا همواره بسیار آمرزند

 «کند. مسلمًا خدا خلف وعده نمی: »۱عمران، آیه  . آل2
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مانـد.  یجـه نمـین عـالم، بـدون نتیـحی فر ایر صـحیر و سیچ خید: هیگو نش به ما میینظام آفر
ن نظـام هسـتند. یه جز  همـکستند؛ بلیگانه نین عالم و نظام هستند و از آن بیز بدنه همیها ن انسان

مـه بینجامـد. از سـوی یز به جریشان نیها های آنها حتمًا به پافاش برسد و زشتی د خوبییپس، با
فر فنیـا قابـل م، ین فو عظـیـم و عذاب عظـیم را نـدارف؛ ایش پافاش عظیز گنجایا نین فنیفیگر، ا

   .افراک نیست؛ پافاش و عذابی که ابدی نیز هست
 دنیا در عمل و جزا ناهماهنگی .2

ه فر شـوروی سـابق نوشـته شـده کی یها تابکست. فر یلی از مجرمان، فر فنیا نیجای عذاب  خ
ار ی از آنها، ففتـرفیکسند. یرون آمده، اوضاع آنجا را بنویها توانستند از آن چارچوب ب بوف، بعضی

ن یـ. فر انیمار  اساتالتابی نوشته است به نام کشه با او همراه بوفه است. یه همکبوفه  1نیاستال
شـت. ک ومت شـوروی بـوف، مخالفـانش را مـیکس حیه رهکامی ین فر ایه استالکتاب خواندم ک

ون نفـر یلیست میت خوف، بیمکم، او فر مدت حایه ما خبرفار شدکد: مقداری یگو ففترفارش می
 شته است.کرا 

ه او را کـن است یاش ا مهیت جریمه بدهد، نهایچنین شخصی، اگر خدا بخواهد فر فنیا به او جر
ون نفر چطـور؟ قتـل آنهـا یلیست میه بیی؛ اما بقیکی برابر یک 2؛«الَنْفَسِبالَنْفِس»شند؛ یعنی کب

کـه  اسـت؛ فرحالیمه ندارف؟ اگر جزای او فقط یک بار مرفن باشد که ظلم به بنـدگان الهـی یجر
 3.«َوَأَنالَلَهَلْیَسِبَّظاَلٍمِلْلَعِبیدِ»د: یفرما خدا فر قرآن می

ازفه سـال بـر آلمـان یـتلر یه، آن همه ظلم کرف و یا هینمونه چنین ظالمانی فر تاریخ زیافند؛ معاو
                                                           

م( اسـت. او از زعمـای ۳۱6۱ـ  ۳87۱. استالین، ژزف چوگاشویلی، سیاستمدار و رهبر روسیه شوروی )گرجستان 1
سـال  انقالب کبیر روسیه و از همکاران لنین است. وی نخست به سمت فبیر کل  حزب کمونیست برگزیده شـد و فر

م با هیتلر مخالف شد تا فر جنگ جهانی فوم با کمک انگلیس و آمریکا با آلمان به جنـگ پرفاخـت. اسـتالین ۳۱۴۳
)اعـالم(،  6، ج فرهنگ فارسایها با قدرت و استبداف کامل بر روسیه و شوروی حکومت راند. )محمد معین،  مدت

 (۳۱۱ص 
ر فاشتیم کـه ]فر قـانون قصـاص بر بنیو ما فر تورات : »۴6. اشاره به سوره ماهده، آیه 2 [ جـان فر  اسراهیل الزم و مقر 

هـا را  برابر جان، و چشم فر مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و فندان فر برابر فندان، و زخم
اره که بر طبق  ان[ اوست. و آن ای برای ]خطاها و معاصی   قصاصی است. و هرکه از آن قصاص گذشت کند، پس، آن کف 

 «اند که ستمکارند. آنچه خدا نازل کرفه، فاوری نکنند، هم اینان
 «وگرنه خدا به بندگان ستمکار نیست.: »۳81عمران، آیه  . آل3
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ن ون نفر را به کشتن فاف و یا مثل: رضـاخان، صـدام، مسـئوالیلیزفه میومت فاشت و حدوف سکح
 ا که با بمب اتمی ژاپن را بمباران کرفند. یکوقت آمر

راز بوف، فر شرح حال خوفش نوشته یرفستان و شکه استاندار کشاه  نی، عموی ناصرالد1رزایفرهافم
 شتم. کرفستان و فارس بوفم، هفتصد نفر را که فر کامی یاست: ا

  ظالم از انتقام .3

شوف که فقط خیمه حیات بشر ظلم باشـد  نمیتمام نظام هستی، صحنه حکمت و عدالت است. 
شوف که مـا صدفرصـد جـدای از نظـام  و کسی کار به ظالم نداشته باشد. اصاًل چنین چیزی نمی

َعَمـا»هستی باشیم و هرچه ظلم شوف، کسی کاری به ظالم نداشته باشـد؛  َو َتْحَسَبَنالَلَهغاِفال 
از عملکرف ستمگران غافل نیست و گریبان آنهـا فر نهایـت، بـه  بنابراین، خدا 2.«َیْعَمُلالَّظاِلُموَن
َحْسـُبُهْم»گویـد:  افتد. یا فر جای فیگر فرباره ستمکاران، رباخواران و قاتالن مـی فست خدا می

جهنم برای اینها کافی است؛ یعنـی شـما نگـران نباشـید. مـن  3.«َجَهَنُمَیّْصَلْوَنهاَفِبْئَساْلَمِّصیُر
فانیم که کیفیت آن چگونه است؟ و فر قیامـت چـه  گیرم. ما نمی لومان را از آنان میانتقام همه مظ

این مطالب، نیازمند آن  کنند؟ ای برای پاکان پهن می آید؟ و یا چه سفره بالیی بر سر ستمکاران می
 تجربه نیز فر طول تاریخ ثابت شده است. است که با آیات قرآن و روایات اثبات شوف؛ هرچند به

وآمد و فوستی فاشـتم. روزی  قحطبه طاهی رفت گوید: من با حمیدبنبزاز نیشابوری می بن عبدالله
خواستم بر او وارف شوم. کسی را فرستاف تا مرا به نزفش ببـرف. فر مـاه رمضـان هنگـام ظهـر بـر او 
فاخل شدم. سالم کرفم و نشستم. پس، آب و طشتی آورفند و فست خوف را شست و به مـن هـم 

کرف فستم را بشویم تا غذا بخوریم. گفتم: من روزه فارم. گفت: غذا بخور  گفتم: ای امیر  مـاه امر 
رمضان است و من بیمار نیستم. او گریان شد و طعام خورف. بعد از غذا گفتم: چرا گریه کـرفی و 

                                                           

ق(. شـاهزافه بـه حکومـت ۳۱96ـ  ۳1۱۱شـاه ) میرزا، ولیعهـد فتحعلی . فرهاف میرزا، معتمد الدولـه، پسـر عبـاس1
شاه که عازم فرنگ بـوف، بـه نیابـت  از جانب ناصرالدین ۳1۱9شد. وی فر سال  خوزستان و لرستان و فارس منصوب

نوشته است. قبـر  هداية السبیلسلطنت فر تهران رسید. سپس، سفر به مکه نموف و شرح سفر خوف را فر کتابی به نام 
)اعالم(، ص  6، ج فرهنگ فارسیاو، فر قسمت شرقی مزار کاظمین، معروف به باب فرهافی است. )محمد معین، 

۳۱۱6  ) 
 « خبر مپندار. فهند، بی و خدا را از آنچه ستمکاران انجام می: »۴1. ابراهیم، آیه 2
 «شوند و بد محل بازگشتی است. فوزخ برای آنان کافی است. فر آن وارف می: »8. مجافله، آیه 9
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الرشید خلیفه عباسی فر شهر طوس بوف، شبی مـرا احضـار  غذا خورفی؟ گفت: زمانی که هارون
. وقتی بر او وارف شدم، سرش را بلند کرف و به من گفت: اطاعت تو از خلیفـه چقـدر اسـت؟ کرف

 گفتم: به جان و مال اطاعت کنم. پس، سر خوف را بزیر افکند و انن برگشتن فاف. 
وقتی به خانه برگشتم، لحظاتی نگذشت که فرستافه خلیفه آمـد و گفـت: خلیفـه را اجابـت کـن  

ا»گفتم:  ا لله وإن  شاید قصد کشتنم را کرفه باشد  چـون بـر او وارف شـدم، گفـت: « إلیه راجعون. إن 
اطاعتت از خلیفه چگونه است؟ گفتم به جان و مال و اهل و فرزندان. پس، تبسم کرف و انن رفتن 
به من فاف. وقتی به خانه برگشتم، زمانی کوتاهی نگذشت که فرستافه خلیفه آمد و گفت: خلیفه را 

باشد؟ گفتم: به جـان و مـال و زن و  او وارف شدم، گفت: اطاعتت از امیر چقدر میاجابت کن  بر 
 فرزند و فینم.

گوید: امتثال کن. با غالم خلیفه به  خلیفه خندید و گفت: این شمشیر را بگیر و آنچه این خافم می
هی فر ای که فرش بسته بوف، وارف شدیم. فرب خانه را گشوف. فیدم سه اطاق بسته و یک چـا خانه

ها را باز کرف، فیدم فر آن اطاق بیست نفر از سافات از پیر و جـوان  وسط وجوف فارف. یکی از فرب
 فر زنجیرند. غالم خلیفه گفت: اینها را بکش. من هم آنها را که سافات و اوالف علی و فاطمـه

یز گشوف و بیست افکند. فرب اطاق فوم را ن بوفند، به قتل رساندم و غالم همه اجساف را به چاه می
کشتم. فرب اطاق سوم را گشوف و آنهـا را لـب چـاه  نفر از سافات را لب چاه آورف و من آنها را می

آورف و من سر از تن آنها نیز جدا نموفم. نوزفه نفر را سر بریدم. نفر بیستم، پیرمرفی بوف که به مـن 
اشد؛ زمانی که خدمت جد  ب گفت: فستت بریده باف، ای بدنات  چه عذری برایت روز قیامت می

ای؟ پـس، ناگهـان فسـت و بـدنم  ما پیامبر برسی و حال آنکه شصت نفر از فرزنـدان او را کشـته
لرزید. غالم به من نگاهی کرف که زوف او را بکش و من او را کشتم و بدنش را بـه چـاه افکنـد. ای 

ه سـنگین، نمـاز و روزه چـه را کشته باشم، با این گنـا عبدالله  وقتی شصت نفر از اوالف پیامبر
 1سوفی برایم فارف و شک ندارم که جایگاهم فر آتش است.

بدیهی است، چنین کسی که شصت نفر از مؤمنان را به قتل رسانده، جز فر عرصـه قیامـت قابـل 
گیـرف؛ بـه بیـان فیگـر، فقـط  مجازات نیست و کیفر فنیایی، به هیچ وجه، جزای عمل او قرار نمی

که از طریق عذاب ابـدی فوزخ، انتقـام اعمـال او را بگیـرف و وی را بـه سـزای خداوند قافر است 
                                                           

 . ۳۳۳ـ  ۳9۱، ص ۳، ج عیون اخبار الرضا. ابن بابویه، 1
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 کرفار پلیدش برساند. 
  نراقی احمد مال عظمت مرحوم

نظیـر اسـت. فویسـت سـال پـیش فر شـهر  ، شخصیتی بلندمرتبه و کـم1مرحوم مال احمد نراقی
همـه یکـدیگر را کـرف. کاشـان شـهر کـوچکی بـوف کـه  کاشان که فارالمؤمنین بوف، زنـدگی مـی

وقتی مـرفم مطلـع . فمنبر برو فرخواست کرفند که برای مرفممرحوم نراقی . روزی از شناختند می
 هـای منبـر بـاال رفـت و نشسـت. . مرحوم نراقی از پلـهشدند، جمعیت بسیاری به مسجد آمدند

مـرفم   نگاهی به جمعیت نموف و گریه کرف. بعد، از روی منبر بلند شد و پـایین آمـد و گفـت: ای
 فانند  پدران ما اگر فر این زمان زنده شوند و به میان ما بیایند و اوضاعمان را ببیند، ما را کافر می

منظور مرحوم نراقی این بوف که روش زندگی مرفم اصاًل مورف تأیید اهل آخـرت نیسـت و بایـد فر 
 صدف اصالح خویش برآیند.

  نراقی مرحوم مال احمد برزخی مکاشفه

فاننـد روزی همـه تقسـیم شـده  شوند؛ چـون می مند نمی خدا، هرگز از خدا ناراضی و گلهای یاول
کدام از اوضاع فنیا نیـز مانـدنی نیسـت و  است؛ برخی کم، فیگری متوسط و یکی هم زیاف. هیچ

َیاُمُنداِوُلهاَبْیَنالَناِس»د: یگو گذرف. قرآن می می  2.«َوِتْلَكاْْلَ
خواندم، روزی همسرم به مـن  ه فر نجف فرس میکد: آن زمانی یفرما میمرحوم مال احمد نراقی 

رون آمـدم تـا بـرای اهـل خانـه یـم. از خانه بیزی برای خورفن نداریگفت: مال احمد  فر خانه چ
 ر مؤمنـانیـای نان، من مال احمد به حـرم ام رم؛ اما بعد پیش خوف گفتم: برای لقمهیزی بگیچ

سی بـوف ک ام گرسنه هستند؟ علی م زن و بچهیبگو به علی بروم؟ خجالت فارف  من بروم و
                                                           

(، فرزند مرحوم حاج مال محمدمهدی نراقـی، از بزرگـان و ۳1۴6احمد نراقی کاشانی )متوفای . عالمه محقق شیخ 1
فقهای شیعه و اعلم علمای عصر خویش بوفه که عالوه بر علوم شرعیه، فر سایر فنون و فضایل و مراتب نوق و عرفان 

 سروفه است. می« صفایی»احاطه تام فاشته و اشعاری هم با تخلص 
از تخلص او به صـفایی، علـو منزلـت وی فر مقامـات اهـل معرفـت مخفـی »گوید:  می الجناتروضات صاحب 

 معاراج الساعادةنیست. مال احمد نراقی تألیفات زیافی فر فقه و اصول و موضوعات فیگر فارف کـه از جملـه آنهـا، 
ه مدت چهار سـال باشد. مرحوم شیخ مرتضی انصاری، ب پدرش مال مهدی نراقی می جامع السعادةاست که ترجمه 

ق ماننـد پـدر ۳1۴6است. مـال احمـد نراقـی فر سـال   مند گرفید و از شاگرفان بنام ایشان بوفه از محضر ایشان بهره
 « سالگی رحلت نموف. 69خویش، فر سن 

 «گرفانیم. [ فر میان مرفم می [ را ]به عنوان امتحان و ما این روزها]ی  پیروزی و ناکامی: »۳۴9عمران، آیه  . آل2
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ر را بـرفار. او یو نان گذاشتند، به فخترش گفت: ش کر و نمیه برای افطار شب ماه رمضان او، شک
ن حال، من به حـرم ایشـان یشتر نداشت؛ با ایب کای نان جو و نم بوفن، نره خوفش با وجوف علی

ر یـن جسارتی بـه امیای ما را بده؟ ابدًا من چنی، نخوف و لوبم: علی جان  نان، گوشتیبروم و بگو
السـالم  م. بـر سـر قبـر پـدرم فر وافییگو روم و به او می نم. بر سر قبر پدرم میک نمی مؤمنان
 رفتم. 

ارگر نـراق بـوف. کـن مـال مهـدی، پسـر یـتر اسـت. ا لی مهمی]پدرش، مال مهدی، از خوفش خ
ن یـاش مال احمد؟ ا ه پسرش مال مهدی شد و نوهکارگر چقدر نور فاشته است که این کفانم  نمی

اش را فر آب  نره یـکه مـرض گرفتـه، کسی کشان را برفارند و یف پاک کد خایارگرها را باکجور 
 ند.[کدا یمار بدهند تا شفا پیزند و به بیبر

چ یم گرسـنه هسـتند و هـیاهـ گفت: کنار قبر پدرم نشستم و به او گفتم: پدر  من آبـرو فارم، بچـه
د: وقتی با پدرم حرف زفم، صـحنه یفرما د؟ میینکری به حال ما کد فیتوان م. شما مییزی نداریچ

ار نبوف. فقـط خـوفم را کفر  ر مؤمنانیالسالم، نجف و حرم ام گر قبرستان وافییعوض شد؛ ف
رف، بـاغ بـوف. ک ار میکچشم واری. هر چهار طرف تا یه نه سر فارف و نه انتها و نه فکدم یفر باغی ف

باتر بوف، آمـد. نـدا فاف: احمـد  فاخـل یه از قصرهای شاهان جهان زکصدای پدرم از ساختمانی 
فهـم،  نجا را به تو مـییسه برنج اکین نصف ید. ایه گرسنه هستکفانم  دم و مییشو  فرف فلت را شن

برفاشتم. باز صـحنه عـوض شـد و سه را کین. کات را حل  ل گرسنگی خوف و خانوافهکبرو و مش
ر عبا گذاشتم و بـه خانـه آمـدم. یسه را زکیداست. یالسالم هستم و حرم پ ه فر وافیکدم یفوباره ف

 م.یبرنج را آورفم و به همسرم فافم. چند ماهی از آن خورف
ه کـنیجا آورفی؟ گفـتم: چطـور؟ گفـت: بـرای اکن برنج را از یروزی همسرم گفت: مال احمد  ا

 َمْقُطوَعـٍة»شوف؛  م نمیکشوف. ]آری، نعمت بهشت،  م نمیکم، ولی یخور م مییه فارچهار ما
ِإَنالَلـَهُهـَو»د: یـگو ام؟ مگر قرآن نمـی جا آورفهکه از کار فاری ک[ گفت: تو چه 1.«َو َمْمُنوَعةٍ

رف کـقدر اصـرار  م. پس، خدا به ما فافه است. آنیخور خدا هست ما نان 2.«الَرَزاُقُذواْلُقَوِةاْلَمِتیُن
سـت. یسـه بـرنج نکیگر یقه برگشت. گفت: فیه را گفت. بعد همسرم رفت و بعد از چند فقیتا قض

                                                           

 «که پایان نپذیرف و ممنوع نشوف.: »۱۱. واقعه، آیه 1
 «فهنده و صاحب قدرت استوار است. ترفید، خدا خوف روزی بی: »68. ناریات، آیه 2
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 1جا آمده است؟که از کار فاشتی کگفتم: چه 
  قیامت در مؤمنان امنیت

ت چگونه اسـت؟ و امیامت گذاشته است؛ برای امثال مال احمد نراقی، قیخدا یکصد اسم برای ق
امتی اسـت؟ بـرای یچه ق  خ انصارییخوار و اهل فسق و فجور چگونه است؟ برای ش برای شراب

 امتی است؟ یننده از گناه، چه قک ر و اجتنابیگ شما مرفم مؤمن، نمازخوان، روزه
 دایه فوق آن پکعنی وحشتی یاست؛ « برکفزع ا»امت، یگر و مفسد و فزف، ق آری، برای فاسد و فتنه

ه شوف؛ اما برای مرفم مؤمن، سرای امنیت و کت هکخواهد از ترس ت ه قلب میک ای گونه شوف؛ به نمی
ْمُنَوُهْمُمْهَتُدوَن»رحمت است؛   2.«اَلِذیَنآَمُنواَوَلْمَیْلِبُسواِإیماَنُهْمِبُّظْلٍمُأولِئَكَلُهُماْْلَ

  َوَاَحاُة َعِّلايِ». آن حضرت فرموفه: دیه شما مؤمنان اهل آن هستکاست  تی از رسول خدایروا
ِاي  ْاِن 

َ
ِني  َط ِلٍ    أ َْ َخَ    َفَّمْن   ِح ِني  َُ َْ َن   ِح َِ

َ
ْن   أ قـرار  نار علـیکامت، یشما فر روز ق 3.«َعَهاِاي  َِ

َرة  ی»ای فیگر،  د و آن روز، برای شما روز امن است؛ اما برای عدهیریگ می َحسس َم الس َفـَزُع ی»و « وس وم الس
 
َ  است.« َبُر کاألس

نقل کرفه: استاف ما، عـارف برجسـته،  تفسیر المیزانعالمه سید محمدحسین طباطبایی، صاحب 
گفت: فر نجف اشرف، نزفیکی منزل مـا، مـافر یکـی از فخترهـای  آقا قاضی می حاج میرزا علی

ی د  ی اَفنس ه و ها )سن  گریـه  های فولت عثمانی( فوت کرف. ایـن فختـر فر مـرگ مـافر، بسـیار ضـج 
قدر گریه و ناله کـرف کـه همـه حاضـران بـه  کنندگان تا کنار قبر مافرش آمد و آن کرف و با تشییع می

زف: من از مافرم جـدا  گریه افتافند. هنگامی که جنازه مافر را فر میان قبر گذاشتند، فختر فریاف می
بخواهند با اجبار، فختـر را خواستند او را آرام کنند، مفید واقع نشد. فیدند اگر  شوم. هرچه می نمی

از مافرش جدا کنند، ممکن است جانش به خطر بیفتد. سرانجام بنا شد فختر را فر قبـر مـافرش 
بخوابانند و فختر هم پهلوی مافر فر قبر بماند؛ ولی روی قبر را از خاک انباشته نکنند و فقط روی 

نمیرف و هر وقت خواست، از آن فریچه  ای هم بگذارند تا فختر ای بپوشانند و فریچه قبر را با تخته
ل قبر، کنار مافر خوابید. فرفا آمدند و سرپوش را برفاشتند تا ببیننـد بـه  بیرون آید. فختر فر شب او 

طـور  سر فختر چه آمده است. فیدند تمام موهای سرش سـفید شـده اسـت  پرسـیدند: چـرا این
                                                           

 .119، ص ها مر  و فرصتانصاریان، حسین، . 1
 .81. انعام، آیه 2
 .1۴6، ص ۱۱ ، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 3
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بـر خوابیـدم، ناگـاه فیـدم فو نفـر از ای؟ فر پاسخ گفت: فیشب که کنـار جنـازه مـافرم فر ق شده
فرشتگان آمدند و فر فو طرف ایستافند و یک شخص محترمی هم آمد و فر وسط ایسـتاف. آن فو 

فاف؛ سـؤال از توحیـد نموفنـد، جـواب  فرشته، مشغول سؤال از عقاید مافرم شدند و او جواب می
اسـت.   عبدالله محمدبنفرست فاف. سؤال از نبوت نموفند، جواب فرست فاف که پیامبر من، 

مـن امـام او »تا اینکه پرسیدند: امام تو کیست؟ آن مرف محترم که فر وسط ایسـتافه بـوف، گفـت: 
بوف.[ فر این هنگام، آن فو فرشته چنان ُگرز بـر سـر مـافرم  ]آن مرف محترم، امام علی« نیستم.

یـاف، بـه ایـن وضـع کـه زفند که آتش آن به سوی آسمان زبانه کشید. من بر اثر وحشت و ترس ز
 بینید فچار شدم و همه موهای سرم سفید شد. می

ن بوفند، تحـت تـأثیر ایـن  مرحوم قاضی می فرموف: چون تمام طایفه آن فختر فر مذهب اهل تسن 
ع بـوف. خـوف آن فختـر،  واقعه قرار گرفته و شیعه شدند؛ زیرا این واقعه، گواه حقانیت مذهب تشـی 

ع اعتقاف پیدا کرف.جلوتر از آنها به مذهب تش  1ی 
ای، روز حسـرت و غـم و انـدوه  ماجرای فوق، بیانگر این حقیقت است که روز قیامت برای عـده

فراوان است؛ زیرا فر سرای فنیا والیت اولیای خدا را نپذیرفتنـد و فر صـراط مسـتقیم ایشـان گـام 
شـوند؛  محروم مـی توجهی، از مواهب و عنایات خاص الهی ننهافند و از رهگذر این غفلت و بی

به طوری که حسرت این حرمان، خوف عذابی سخت و اندوهی جانسـوز بـه شـمار مـی روف کـه 
 2 اصاًل قابل تحمل برای کسی نیست.

 

                                                           

 .۳۳9، ص ۱، ج معادشناسی. محمدحسین تهرانی، 6
االسالم والمسـلمین اسـتاف حسـین  تألیف حجت ها مر  و فرصت این  نوشتار  با اندک تغییر و اضافات از کتاب. 2

 انصاریان، سامان یافته است.




