مجلس چهاردهم

سیمای انسان در عالم برزخ ()2
*

حجتاالسالم والمسلمين مصطفي آزاديان

جلسه گششته به سه محو از مباحث مربو به وضعی
ای جلسه ،به سایر مسائل باقیمان ه

انسان

عالم برزخ اشتا ه شت .

ای خصوص م پر ازیم.

 .4فشار قبر

یک

یگر از مسائل که

عالم برزخ اتفاق م افت  ،فشا قبر اس  .مقصتو از فشتا قبتر،

فشا بر جسم ما ی نیس ؛ بلکه فشا و عشاب وحان و متناسب با جسم برزخ و مثتال
اس  .امام صا ق

مناجات خو به خ اون عر

م کن :

«اللَّهُمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ،وَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ ،وَ مِنْ ضِذي ِ الْقَبْذرِ؛ 1خهدایا! از عهیاب
آبر و فشار و النگی آن ،به الو پناه میبرا».

* عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوٌ و فرهنگ اسالمي.
 .1کليني ،اصول کافي ،ج  ،3ص 256؛ مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،83ص  ،263ح .33

  918رهتوشه راهيان نور ويژة رمضان 9314

مطابق برخ

وایات ،فشا قبر برای همه وجو ا ؛ اما برای بعض ش ی  ،و برای عت های

مالیمتر و بهمنزله کفا ه گناهان و جبران کوتتاه هتای آنهتا

نیاست  1.پیتامبر اعظتم

هنگام ف صحاب معروف ،سع ب معاذ ،فرمو :
«اِنَّهُ لَيْ َ مِنْ مُؤْمِن اِالّ وَ لَهُ ضَمَّةٌ؛ 2هی مؤمنى نیس  ،مگر اینکه فشا ى

قبر ا ».

از برخ احا یث استفا ه مىشو که بعضى از مؤمنان فشا قبر ن ا ن  .به هر حال ،فشا قبتر
که

ا ای اسباب و عوامل اس

ا امه پا های از آنها ا بر س م کنیم.

عوامل فشار قبر

وایات ،عوامل برای فشا قبر مطرح ش ه اس

که برخ از آنها عبا تان از:

 .6بدخُلقی با خانواده :برخ مؤمنان ،ممک اس

بیرون خانته اختالق و فتتا ختوب

اشته باشن ؛ اما وقت وا خانه م شون با پ  ،ما  ،همسر و یا فرزنت ان ختو بت فتا ی
نماین و اخالق و آ اب اسالم
فشا قبر م شو  .پیامبر اعظم

ا عای

نکنن  .ایت صتف

ناشایست

اخالقت  ،موجتب

با ه سع ب معاذ فرمو :

«اِنَّهُ ْانَ فى خُلْقِهِ مَعَ اَهْلِهِ َُوْء؛ 3اخالق سع با خانوا هاش ب بو [بته همتی جهت  ،چتا
فشا قبر ش ]».
 .2ضایعکردن نعمتهای الهی:

ح یث امام صا ق

از سول خ ا

نقل م کن :

«ضَغْطَةُ الْقَبْرِ لِلْمُؤْمِنِ َْفّارَةٌ لِما ْانَ مِنْذهُ مِذنْ تَضذييعِ الذنّعمِ؛ 4فشهار آبهر بهراد مهؤمن ،کفّهاره
ضایعکردن نعمتها از ناحیه اوست».
از وظایف اساس انسان ،ق شناس از نعم های اله است  .شتکر نعمت  ،گتاه زبتان
اس

و با گفت «الحم هلل» و «شکراً هلل» تحقق م یاب و گاه عملت است  .شتکر عملت

نعم های اله  ،به آن اس

که نعم ها ا

جایگاه خو و همانگونه که خ اون فرمتو ه،

 .1مكارٌ شيرازی و همكاران ،پياٌ قرآن ،ج  ،1ص  368ل .365
 .2مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،6ص  ،221ح .15
 .3همان ،ص  ،221ح .13
 .3همان ،ص  ،221ح .16
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مصرف کنیم؛ برای مثال ،وقت خ اون به کس نعم
اس

که انضبا مال

مال عنای

م کن  ،شکر عملت  ،ایت

اشته باش  ،اهل خمس و زکتات باشت  ،متال حترام ا بتا متال ختو

مخلو نکن  ،نعم ها ا

اه عبا ت حق و خ م

به ی و خلق خ ا مصترف نمایت و

به فقرا و نیازمن ان کمك کن .
مطابق آموزههای ین  ،شکر نعم

موجب از یا آنها خواه ش :

«لَئِنْ شَكرْتُمْ َألَزِدَنَّكمْ وَ لَئِنْ ْفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَدِد؛ 1اگر شکرگزا ی کنی [ ،نعم

ختو ا]

بر شما خواهم افزو و اگر ناسپاس کنی  ،همانا مبازاتم ش ی اس !»
شتتکر نعم ت  ،نعمت ت

کفر نعمت  ،از کَفَت

افتتزون کن ت

بیترون کنت

 .4برنیاوردن حااـت مـنمن :از موجبتات استتوا ی جامعته ،حتس بترا ی ،همیتا ی و
هم

ی میان افرا اس  .مسلمانان با هم برا ن و بای نسب

به یک یگر مهربتان باشتن و

مشکالتِ هم ا برطرف کنن  .امروزه برخ با گفت ایت جملته کته «ایت مشتکل ،مشتکل
شماس » ،از زیر با مسئولی

اجتماع خو شانه خال م کنن  .امام صا ق

م فرمای :

«أُِّمَا مُؤْمِنٍ ََأَلَهُ أَخُوُِ الْمُؤْمِنُ حَاجَةً وَ هُوَ َِقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا وَ لَذمْ َِقْضِذهَا لَذهََُ ،ذلَّطَ اللَّذهُ عَلَيْذهِ
شُجَاعاً فِي قَبْرِِِ َِنْهَ ُ أَصَابِعَه؛ 2اگر مؤمن توانای برآو ن حاج
برنیاو  ،خ اون

قبر بر او ما عظیم

متؤمن

ا اشتته باشت و

ا که «شبا » نام ا  ،مسل مت کنت تتا پیوستته

انگشتان او ا بگز ».
 .1سخنچینی و ایجاد اختالف میـان مـرد  :عایت نکتر ن طهتا ت از ا ا و و ی از
فرمو « :عَذَابُ الْقَبْرِ َِكُونُ مِنَ النَّمِيمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُذلِ عَذنْ أَهْلِذهِ؛

همسر :امام عل

عشاب قبر ،از ناحیه :سخ چین  ،ع م عایت

3

طهتا ت از ا ا و و ی شتوهر از همسترش

حاصل م شو ».
سخ چین  ،یک از آفات زبان و ذایل اخالق اس
قرآن کریم

نکوهش سخ چین م فرمای « :وَِلٌ لِكلِّ هُمَزَةٍ لُمَذزَةٍ؛ 4وای بتر هتر عیببتوی

 .1ابراهيم ،آیه .5
 .2مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،51ص .315
 .3حرّ عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،1ص .335
 .3همزه ،آیه .1

کته انستان ا از خت ا و مت ستاز .
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سخ چی ».

آیه یگر م فرمای « :هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَميمٍ؛ 1از کس که بستیا عیببوست

سخ چین آم وش م کن [ ،اطاع

و بته

مک ]».

کس که با نمّام و سخ چین آتش کینه و ع اوت ا میتان متر م بتر مت افتروز و عامتل
تفرقه و ج ای بی مسلمانان م شو  ،اهل بهش
الْجَنَّةَ نَمَّا ؛2سخ چی  ،وا بهش

فرمتو « :ال َِذدْخُلُ

نیس  .پیامبر اعظم

نم شو ».

عوامل آرامش در قبر

برای اینکه چا فشا قبر نشویم ،بای عوامل فشا قبر ا برطترف کنتیم؛

وایتات بترای

نبات از فشا قبر به موا ی اشا ه ش ه که به بیان چن نمونه م پر ازیم:
عتالم قبتر چتا

 .6خواندن نمازِ ليلةالدفن :یک از عوامل که موجب مت شتو ا واح
عشاب نشون  ،خوان ن نماز ليلةالدفن (نماز وحش ) اس .
عالم بز گ ،حاج نو ی،

کتاب ا السالم نقل م کن :

استا ما ،مال فتحعل سلطانآبا ی فرمو  :عا ت اشتم هر وق

کس از وستتان خانت ان

و خبر آن بته مت مت ستی  ،و کعت

نمتاز شتب فت بترای او

سال

از نیا م ف

م خوان م؛ خواه میّ

ا بشناسم ،خواه نشناسم و هی کس از عا ت م آگاه نبو ؛ تتا اینکته

وزی یک از وستانم ا
از نیا فته،

اه مالقات کر م .گف  :یشب فالن شخص ا که بهتتازگ

عالم خواب ی م .وقت از وضعی

پس از مرگ،

او پتس از مترگش پرستی م ،پاستخ ا :

تنگنای سخت بو م تا اینکه فالن  ،نام شما ا بر  ،و کع

خوان  .همان و کع  ،مرا از عشاب نبات ا  .خ ا پ ش ا حم
احسان نمو  .آنگاه آن شخص از مال فتحعل پرسی  :آن و کع
وش خو ا
 .1دوستی پیامبر

مو خوان ن نماز شب ف  ،برای او بیان کر م.
و اهل بیت  :پیامبر اعظم

نماز برای مت

کن که به م چنتی
نماز ،چه نمتازی بتو ؟

3

ای با ه فرمو « :حُبِّي وَ حُبُ أهْذلِ بَيْتِذي

نَافِع فِي ََبْعَةِ مَوَاطِنَ أهْوَالُهُنَّ عَظِيمَةٌ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَ الْقَبْرِ وَ عِنْذدَ النُّشُذورِ وَ عِنْذدَ الْكِتَذابِ وَ عِنْذدَ
 .1قلم ،آیه .11
 .2مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،52ص .268
 .3شيخ عباس قمي ،منازل اآلخره ،ص .31

مجلس چهاردهم :سيمای انسان در عالم برزخ(989  )1

الْحِسَابِ وَ عِنْدَ الْمِيزَانِ وَ عِنْدَ الَِّّرَاط؛1رابطه دوستی با من و اههل بیهتم ،در هفهت موآعیهت
میباشد؛ هنگاا مهرگ ،در آبهر،

حساس که هول و هراس آنرا خیلی بدرگ است ،سودبا

وآت رستاخید ،هنگاا دریافت نامه عمل ،زمان حسابرسهی ،هنگهاا سهنج

اعمهال و زمهان

عبور از براط».
فرمو « :مَنْ أرَادَ أنْ َِنْجُوَ مِنْ عَذذَابِ الْقَبْذرِ فَلْيُحِذبَّ أهْذلَ بَيْتِذي؛2هرکست کته

سول اکرم

م خواه از عشاب قبر نبات پی ا کن  ،بای اهل بی
نکته مهم

محب

پیامبر و اهل بی

پیون خو ا به صو ت محب

مرا وس

گرام اش آن اس

و پیون عمیق قلب

باش و به ستو اتشان عمل کن  .ای نو محب

اشته باش ».

که انسان بای تالش کن محبت

و

آو و هموا ه بته یتا آن بز گتوا ان
که نفتع خواهت

اس

اشت ؛ نته محبت

سطح و زبان ؛ زیرا مالك وس

اشت واقع و قلب  ،تبعی

چنانکه قرآن کریم با ه محبت

استتی بته «اهلل» مت فرمایت « :قُذلْ إِنْ ْنْذتُمْ تُحِبُّذونَ اللّذهَ

فَاتَّبِعُوني ِحْبِبْكمُ اللّهُ؛ 3بگو :اگر خ ا ا وس
ا وس

عمل از فرامی

ی است ؛

م ا ی  ،از م پیتروی کنیت تتا خت ا [نیتز]

ب ا ».

 .4سازگاری همسر با شوهر :زن گ مشترك زن و شوهر ،نیاز مبترم بته گششت  ،مت ا ا و
تفاهم ا  .مر ی که عه ه ا م یری
گشش
معنوی

زن گى مشترك اس  ،بای

ا ای شرح صت

و وح

و ف اکا ى باش  .زن نیز بای با صبر و شتکیبای و فتراهمکتر ن محیطت آ ام و بتا
خانه ،نقش اساس و تعیی کنن ه خو ا

ایفا کن  .مر بای

ربات و پایت ا ی زنت گ زناشتوی

ح ّ توان خو  ،نفقته و هزینته زنت گ زن ا ماننت  :لبتاس ،ختو اك و

مسک  ،فراهم کن و با او مهربان باش و بهنیکوی

فتا کن .

ای با ه خ اون م فرمایت :

«وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ 4با زنان ،به طو شایسته فتا کنی  ».امام صا ق

م فرمای « :رَحِذمَ

اللَّهُ عَبْداً أحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَذيِّمَ عَلَيْذهَ؛
 .1مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،5ص  ،238ح .2
 .2همان ،ج  ،25ص .116
 .3آل عمران ،آیه .31
 .3نساء ،آیه .15
 .1حرّ عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،3ص .122

5
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خ ا حم
سرنوش

کن بن های ا که میان خو و زنش وابت حستنه برقترا کنت ؛ زیترا خ اونت
زن ا به س

همچنی  ،امام صا ق

او سپر ه و او ا به سرپرست وی موظف ساخته اس ».
به نقل از پیامبر اکرم

م فرمای « :وَ مَنْ صَبَرَ عَلى خُلْ ِ امرأةٍ ََذيِّئَةِ

الْخُلْ ِ واحْتَسَبَ في ذلكَ األجْرَ أعْطاُِ اللَّهُ ثَوابَ الشاْرِنَ؛ 1متر ى کته بتر اختالق همسترى
ب اخالق صبر کن و او ا تحمل نمای و بته حستاب اجتر الهتى بگتشا  ،خ اونت پتا اش
شکرگزا ان ا به او خواه

ا ».

از سوی یگر ،زن نیز نسب

به شوهر خو بای مهربان و ئوف باش و

و مشکالت و ب اخالق های شوهر ،صبو و با گشش
گشش  ،مهربان  ،تفاهم و م ا ا بنا نه  .پیامبر اکرم
زن

مقابل ستخت هتا

باش و زنت گ ختو ا بتر استاس
بتا ه اهمیت

گششت

و شتکیبای

زن گ م فرمای « :ثَالثٌ مِنَ النِّسَاءِ َِرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ َِكُذونُ مَحْشَذرُهُنَّ مَذعَ

فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص ) امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى غَيْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى َُوءِ خُلُذ ِ زَوْجِهَذا وَ
امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا ُِعْطِي اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ ألْفِ شَذهِيدٍ وَ َِكْتُذبُ لِكُذلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ ََنَةٍ؛ 2عیاب آبر ،از سه طایفه از زنان برداشته خواههد شهد و بها فاطمهه
دختر محمد

محشور میشوند .زنی که بر ذیهرق [و العصهب بیجها و بهددلی شهوهر

شریبا باشد؛ زنی که در برابر بداختآی همسهر
همسر

بباشد .خداوند به هری

واب ی

سال عبادق را در نظر میگیرد».

بهبور باشهد؛ زنهی کهه مرهر خهود را بهه

از آنرا واب هدار شرید را میباشهد و بهرای هرکهداا،

 .3اقامه نماز :فشا قبر ،از کسان که به نماز پایبن نت  ،بر اشتته مت شتو  .پیتامبر اعظتم
فرمو « :الََّّالة شَفيع بَينَهُ وَ بَينَ مَلَكُ المَوتِ و اُن

فذى قَبذرِِِ وَ فذرا تَحذتَ جَنبِذهِ و جَذواب

لِمُنكر و نَكير؛ 3نماز ،شفیع نمازگدار ندد مل الموق ،مونب در آبر ،بسهترد نیرهو در آبهر و
پاسخ به سؤال نریر و منرر م باشد».
 .5خواندن قرآن کریم :مطابق وایات ،خوان ن بعض سو هها موجب برطرفش ن عتشاب
قبر م شو ؛ مانن  :خوان ن سو ه نساء
 .1همان ،ج  ،13ص .123
 .2حرّ عاملي ،وسائل الشيعه ،ج  ،21ص .281
 .3مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،82ص .231

هر جمعه ،مت اوم

بتر خوانت ن ستو ه زخترف،

مجلس چهاردهم :سيمای انسان در عالم برزخ(983  )1

خوان ن سو ه «التَّكاثُر»

وق

خواب ،خوان ن ستو ه یتس پتیش از ختواب و یتا قبتل از

غروب و خوان ن سو ه «المُلك» باالی سر قبر میّ .

1

 .5تجسم اعمال

مطابق برخ

عالم قبر به شتکل صتو تهتای نتو ان و زیبتا

وایات ،اعمال نیك انسان،

مبسم م شون و به کمك صاحب خو م آین و
شکل صو تهای زش

و ترسناك

مقابل ،اعمال گنتاهآلتو و زشت  ،بته

قالبهای مثال مبسم مت شتون و موجتب عتشاب
یا حضرت باقر

صاحب خویش م گر ن  .از امام صا ق

وای

ش ه اس :

«إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ دَخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِِِ َِتَّةُ صُوَرٍ فِيهِنَّ صُورَةٌ هِذيَ أَحْسَذنُهُنَّ وَجْهذاً وَ أَبْهَذاهُنَّ
هَيْئَةً وَ أَطْيَبُهُنَّ رِِحاً وَ أَنْظَفُهُنَّ صُورَةً قَالَ فَيَقِفُ صُورَةٌ عَنْ َِمِينِهِ وَ أُخْرَى عَذنْ َِسَذارِِِ وَ أُخْذرَى
بَيْنَ َِدَِْهِ وَ أُخْرَى خَلْفَهُ وَ أُخْرَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ َِقِفُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُهُنَّ فَوْقَ رَأَِْهِ فَذإِنْ أُتِذيَ عَذنْ
َِمِينِهِ مَنَعَتْهُ الَّتِي عَنْ َِمِينِهِ ثُمَّ َْذَلِكَ إِلَى أَنْ ُِؤْتَى مِنَ الْجِهَاتِ السِّتِّ قَالَ فَتَقُولُ أَحْسَنُهُنَّ صُذورَةً
مَنْ أَنْتُمْ جَزَاُْمُ اللَّهُ عَنِّي خَيْراً فَتَقُولُ الَّتِي عَنْ َِمِينِ الْعَبْدِ أَنَا الََّّلَاةُ وَ تَقُولُ الَّتِذي عَذنْ َِسَذارِِِ أَنَذا
الزََّْاةُ وَ تَقُولُ الَّتِي بَيْنَ َِدَِْهِ أَنَا الَِّّيَا ُ وَ تَقُولُ الَّتِي خَلْفَهُ أَنَا الْحَذ ُّ وَ الْعُمْذرَةُ وَ تَقُذولُ الَّتِذي عِنْذدَ
رِجْلَيْهِ أَنَا بِرُّ مَنْ وَصَلْتَ مِنْ إِخْوَانِكَ ثُمَّ َِقُلْنَ مَنْ أَنْذتَ فَأَنْذتَ أَحْسَذنُنَا وَجْهذاً وَ أَطْيَبُنَذا رِِحذاً وَ
؛ 2زمان که مؤم مت میتر  ،بتا او شتش صتو ت

أَبْهَانَا هَيْئَةً فَتَقُولُ أَنَا الْوَلَاَِةُ آلِلِ مُحَمَّدٍ

اخل قبر م شو که یک از آنها ،خوشروتر ،خوشبوتر و پاکیزهتر از بتاق صتو تهاست .
پس یک
یگری
جه ت

جانب چ  ،یک

جانب اس  ،یک

پایی پا و آنکه خوشصو تتر اس ،
کتته م ت آی ت  ،آنکتته

آن جه ت

پتیش و ،یکت

پشت

ستر و

باالی سر م ایستن  .پس عشاب از هتر

ایستتتا ه ،متتانع م ت شتتو  .پتتس آنکتته از همتته

خوشصو تتر اس  ،به سایر صو تها م گوی  :شما کیستی ؟ خ ا از جانب مت شتما ا
جزای خیر ه  .صاحب جانب اس
م زکاتم .آنکه

م گوی  :م نمازم .صاحب جانب چت

پیش وس  ،م گوی  :م

وزهام .آنکه

مت گویت :

عقب سر است  ،مت گویت :

 .1شيخ عباس قمي ،منازل اآلخره ،ص  33ل .35
 .2احمد بن محمد بن خالد برقي ،المحاسن ،ج  ،1ص 288؛ مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،6ص  ،233ح .11
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م حج و عمرهام و آنکه

پایی پاس  ،م گوی  :م نیک و احسان بته بترا ان متؤمنم.

پس آنها به او م گوین  :تو کیست که از همه ما بهتر و خوشبوتری؟ م گویت  :مت  ،والیت
هستم».

آل محم

 .6جایگاه ارواح مؤمنان و کافران

همانگونهکه پیشتر اشا ه ش  ،عالم برزخ و مثال ،جزیت از عتالم متا ه نیست
مح و ه اشته باش ؛ بلکه عالم مثال،

باط و ملکتوت همتی

نیاست

تتا مکتان و

و نستب

بته آن،

بسیا گستر تر اس .
«بای

انس

که عالم برزخ ،از عالم نیا بهمراتب وسیعتتر است ؛ زیترا مثتال ،گستتر هتتر و

بز گتر از جسم ما ی اس ».

1

بنابرای  ،وقت به جایگاه ا واح اشا ه م کنیم ،مرا ما جایگاه ما ی و ظاهری آنها نیست
برای همه قابل ؤی

باش ؛ بلکه منظو آن اس

که ا واح

تتا

قالب ب نهای مثال ختو ،

باط و ملکوت نیا به حیات برزخ خویش ا امه م هن تا وز ستتاخیز برپتا شتو  .بتر
همی اساس،
ا واح کفا

برخ

وایات آم ه اس

که ا واح مؤمنان

وا یالسّالمِ نبف اشترف ،و

برهوتِ یم جمع م شون  .احم ب عُمَر از امتام صتا ق

نقتل مت کنت :

«قَالَ :قُلْتُ لَهُ :إنَّ أخِي بِبَغْدَادَ ،وَ أخَافُ أنْ َِمُوتَ بِهَا .فَقَالَ :مَا تُبَالِي حَيْثُمَا مَاتَ؛ أمَا إنَّهُ لَذا َِبْقَذي
مُؤْمِنٌ فِي شَرْقِ االرْ ِ وَ غَرْبِهَا إلَّا حَشَرَ اللَهُ رُوحَهُ إلَذي وَادِي السَّذلَا ِ .قُلْذتُ لَذهُ :وَ أِْذنَ وَادِي
السَّلَا ِ؟ قَالَ :ظَهْرَ الْكُوفَةِ ،أمَا إنِّي َْأَنِّي بِهِذمْ حَلَذ ٌ حَلَذ ٌ قُعُذود َِتَحَذدَّثُونَ؛[ 2احمهد بهن عُمَهر
میگوید :خدمت اماا باد

عرض کردا :برادر من ،در بغداد است و میالرسهم در آنجها

بمیرد .حضرق فرمود :چه پروا داری ،هرجا خواهد بمیرد! هیچ مهؤمنی در مشهر و مغهرب
زمین باآی نمیماند ،مگر آنره خدا روح او را در وادیالسّتا جمع مهیکنهد .عهرض کهردا:
وادیالسّتا کجاست؟ فرمود :در پشت کوفه ،و گویا میبینم ایشان را که حلقهحلقهه نشسهته
و با یردیگر سان میگویند».
 .1سيد محمدحسين طباطبایي ،انسان از آغاز تا انجاٌ ،ص .88
 .2مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،6ص  ،268ح .118
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حَبّه عَرَن که از یا ان مخصوص امام عل
بو م و با حضرت به پش

اس  ،م گوی :

حضتو امتام

کوفه ،یعن نبف اشرف هسپا شت یم .وقتت

کوفته
وا یالسّتالم

توقف کر  ،ی م که گویا با اقوام ا تبا برقرا نمو ه و با آنها گف وگو م کن ! به پیتروی
از ایشان ،ایستا ه بو م تا اینکه خسته ش م و نشستم؛ به ق ی که ملول و کوفته شت م و بتا
یگر ایستا م؛ به ق ی که باز خسته ش م و باز نشستم؛ به ق ی کته وبتا ه خستته شت م.
امام عل

همچنان ایستا ه بو و با افرا ی گف وگو م کر  .برخاستم و ایستا م و عتر
کنیت  .ستپس ای ختو ا

کر م :ای امیر مؤمنان! ایستا ن شما طول کشی  .کم استتراح

وی زمی په کر م تا حضرت وی آن بنشین  .فرمو  :ای حبه! ای ایستا ن طوالن نبتو ،
مگر به جه

گف وگو با مؤمن و اُنس با او .عر

کر م :آیا مر گان نیز گف وگو و اُنتس

ا ن ؟ فرمو  :آ ی ،اگر پر ه از جلوی چشم تو بر اشته شو  ،آنها ا م بین که حلقتهحلقته
نشسته و با یک یگر گف وگو م کنن  .عر

کر م :آیا آنها ا واح هستن یا اجستام؟ فرمتو :

ا واح هستن  .سپس افزو « :وَ ما مِن مُؤمِن َِموتُ في بُقعَة مِذن بِقذاعِ االَر ِ اِلّذا قيذل لِرُوحِذهِ
زمینت از زمتی هتای نیتا

اَلحِقِي بِوادِي السَّال ِ و اِنَّها لَبُقعَة مِن جَنَّذة عَذدن؛ هتی متؤمن

نم میر  ،مگر اینکه به وح او گفته م شتو بته وا یالسّتالم بپیونت  .همانتا وا یالسّتالم،
سرزمین از سرزمی بهش

ع ن اس ».

1

ـ حکایت مرحوم آیتاهلل آملی

مرحوم آی اهلل حاج شیخ محم تق آمل  ،فقیه و عا ف برجستته ،از شتاگر ان سلستله اوّل
مرحوم آی الحق حاج میرزا عل آقا قاض  ،استا عالمه طباطبای
نبف اشرف م تها م ی یم که مرحوم میرزا عل آقا قاض

 ،نقل م کن :
و سه ساع

وا یالسّالم م نشین  .با خو م گفتم :انسان بای زیا ت کن و برگر و بتا قرائت
وح مر گان ا شا کن  .کا های الزمتری هس

قبرستتان
فاتحتهای

که بای ب انهتا پر اخت  .ایت اِشتکال

ل م بو ؛ اما به اح ی ابراز نکر م؛ حت به صمیم تری

فیق خو  .مت تهتا گششت

و

هر وز برای استفا ه از محضر استا به خ متش م فتم؛ تا اینکته تصتمیم گترفتم از نبتف
اشرف به ایران بازگر م؛ ول

مصلح بو ن ای سفر تر ی

 .1کليني ،اصول کافي ،ج  ،3ص  ،233ح .1

اشتم .ای تصتمیم

ذهتنم

  981رهتوشه راهيان نور ويژة رمضان 9314

بو و کس از آن اطال ن اش  .شب م خواستم بخوابم.

اطاق چن کتاب علم و ینت

وی زمی بو و طبعاً هنگام خواب ،پای م به سوی آنها کشی ه م شت  .بتا ختو م گفتتم:
برخیزم و جای خواب خو ا تغییر هم یا نه الزم نیس ؟ زیرا کتابهتا ست
پای م نیس ؛ بلکه باالتر قرا گرفته و ب احترام به کتابها محسوب نمت شتو .
گف وگو و تر ی  ،سرانبام بنا ا بر ای گشاشتم که هتك احترام نیست
همان شب ،به محضر استا قاض
فرمو  :صالح نیس

مقابتل
ایت

و خوابیت م .صتبح

فتم و سالم کر م .پتس از آنکته جتواب ستالم مترا ا ،

به ایران بروی و پا ازکر ن به سوی کتابها هم بت احترامت است .

ب اختیا  ،شگف ز ه و هولناك ش م و گفتتم :از کبتا فهمیت هایت ؟ فرمتو  :از وا یالسّتالم
فهمی هام.

1

مطابق برخ

وایات ،ا واح کفا

سرزمی حَضْرَمَوت

عالم برزخ

وا ی بَرَهوت قترا ا نت  2.برهتوت،

جنوب یم اس  .امام جعفر صا ق

فرمتو « :إنَّ مِذنْ وَرَآءِ الْذيَمَنِ

وَادًِِا ُِقَالُ لَهُ :وَادِي بَرَهُوتٍ ،وَ لَا ُِجَاوِرُ ذَلِكَ الْوَادِيَ إلَّا الْحَيَّاتُ السُّودُ وَ الْبُذو ُ مِذنَ الطَّيْذرِ؛ فِذي
ذَلِكَ الْوَادِي بِئْرٌ ُِقَالُ لَهَا :بَلَهُوت ُِغْدَي وَ ُِرَاحُ إلَيْهَا بِأرْوَاحِ الْمُشْرِِْينَ ُِسْقَوْنَ مِنْ مَآءِ الََّّذدِِدِ؛
پش

یَم  ،یك وا ی اس

که به آن وا ی برهوت گفته م شو و

ن ا  ،مگر ما های سیاه و از پرن گان فق جغ .

آن وا ی ،چاه اس

3

آن وا ی ستکون
به نام بَلَهوت کته

هر صبحگاه و شامگاه ،ا واح مشرکان ا به آنبا م برن تتا از آبت بیاشتامن کته چتون فلتز
گ اخته ،گرم و بسان چرك ،مخلو ش ه با خون اس «.
 .7دیدار ارواح با خانواده خود

ا واح مر گان ،گاه اوقات به ی ا خانوا ه ختو مت آینت و از نز یتك ،آنهتا ا مالقتات
م کنن  .ا واح مؤمنان ،تنها خوب ها و خوش های ختانوا ه ختو ا مت بیننت و خوشتحال
م شون اما ا واح کافران ،فق ب یها و ناخشنو یهای خانوا ه خو ا م بیننت و غمگتی
م شون  .امام صا ق فرمو « :إنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَزُورُ أَهْلَهُ ،فَيَرَي مَا ُِحِبُّ وَ ُِسْذتَرُ عَنْذهُ مَذا َِكْذرَُِ؛
 .1محمد محمدی اشتهاردی ،عالم برزخ در چند قدمي ما ،ص  131ل .132
 .2مجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،6ص  ،286ح .8
 .3همان ،ج  ،15ص  ،353ح .3
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وَإنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورُ أهْلَهُ ،فَيَرَي مَا َِكْرَُِ وَ ُِسْتَرُ عَنْهُ مَا ُِحِبُّ قَالَ :وَ مِنْهُمْ مَنْ َِزُورُ ُْذلَّ جُمُعَذةٍ ،وَ
مِنْهُمْ مَنْ َِزُورُ عَلَي قَدْرِ عَمَلِهِ؛ 1مؤمن ،اهل خود و آن ه را موجب شادی اوست ،میبیند؛ امها
پوشیده میشود .کافر نید اهل خهود را

چیدهایی که موجب ناخشنودی او میگردد ،از نظر

میبیند اما آن ه را موجب ناراحتی و کراهت اوسهت ،مشهاهده مهیکنهد؛ امها چیدههایی کهه
موجب شادی اوست ،از نظر

پوشیده میگردد[ .آنگاه حضرق فرمود :بعضهی از مؤمنهان

در هر هفته یربار در روز جمعه به زیارق و متآاق اهل خود میرسند و بعضی دیگهر ،بهر
حسب مقدار عمل خود میالوانند آنان را متآاق و زیارق نمایند».
 .8بهرهمندي مردگان از اعمال نيک بازماندگان

یک از ویژگ های عالم برزخ ،ای اس

که وح انسان

و صالحان بهرهمن م شو  .پیامبر گرام اسالم

ای عالم از اعمال نیك فرزنت ان

فرمو « :مَرَّ عِيسَى بْذنُ مَذرَِْمَ بِقَبْذرٍ ُِعَذذَّبُ

صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَيْ َ ُِعَذَّبُ فَقَالَ َِذا رَبِّ مَذرَرْتُ بِهَذذَا الْقَبْذرِ عَذا َ أوَّلَ فَكَذانَ
صَاحِبُهُ ُِعَذَّبُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ الْعَا َ فَإِذَا هُوَ لَيْ َ ُِعَذَّبُ فَأوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ َِا رُوحَ اللَّذهِ إِنَّذهُ
أدْرَ َ لَهُ وَلَد صَالِح فَأصْلَحَ طَرِِقاً وَ آوَى َِتِيماً فَغَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُه؛ 2حضترت عیست پستر
مریم

از کنا قبری گشش

ی که صاحبش
صاحبش

که صاحبش عشاب م کشی  .سال یگتر بتر آن گتش کتر و

عشاب نیس  .عر

کر  :پرو گا ا! سال پیش بتر ایت گتو گششتتم،

عشاب بو و امسال که گش نمو م ،عشاب ن اش ؟ خ اونت صتاحب عتزت و

جالل به او وحى کر  :اى وح خ ا! فرزن صالح
اصالح کر و یتیمى ا

پناه گرف  .پس ،به جه

اشت

کته بته بلتوغ ستی و اهتى ا

کا فرزن ش ،او ا آمرزی م».

همه ص قات ،اعم از ص قات جا یه مانن تأسیس مؤسسات خیریه که ستو ش بترای خلتق
خ ا جریان ا  ،و یا ص قات غیرجا یه که عمل زو گتش است  ،همچنتی
مغفرت ،قرائ

قرآن ،انبام حج و طواف ،اگر به نیاب

از پ

عتا و طلتب

و ما و یتا هترکس یگتری

که از نیا فته اس  ،انبام گیر  ،موجب پتا اش و شتا مان آنهتا مت گتر  .ممکت است
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زمتتان حیتتات پت

فرزنت ان

و ما شتتان ،آنهتتا ا نا اضت کتتر ه باشتتن ؛ ولت پتتس از

گششتشان طو ی عمل کنن که ضای

آنها ا به ست

آو نت ؛ همچنتانکته عکتس آن

ممک اس  1.بنابرای  ،هی گاه نبای مر هها ا از یا ببتریم؛ بلکته بایت همتوا ه بته یا شتان
باشیم و از خ اون برایشان طلب مغفرت و آمرزش کنیم و کا های نیک
هیم .امام صا ق

حقشتان انبتام

فرمو َِ« :تُّ خَِّالٍ َِنتَفِعُ بها المؤمنُ مِن بَعدِ مَوتِهِ :وَلد صالِح َِستَغفِرُ لَذهُ،

و مَُّحَف َِقرَأ فيهِ ،و قَلِيب َِحفِرُُِ ،و غَرس َِغرَُِهُ ،و صَدَقةُ ماءٍ ُِجرِِهِ ،و َُنَّةٌ حَسَنَةٌ ُِؤخَذذُ بهذا
بَعدَُِ؛ 2ش

چید است که مؤمن پب از مرگ خود ،از آنرا بررهمند م شهود :فرزنهد بهالح

که براد او آمرز

بطلبد ،آرآن که از رود آن التوق م کند ،چاه کهه حفهر مه نمایهد،

درخت که م نشهاند ،نرهر آبه کهه در راه خهدا جهارد و وآه

مه کنهد ،سهنّت (رو )

پسندیدهاد که از خود بر جاد م گیارد و پب از او به آن عمل م شود».
نتیبه ،تا فرص

عمر

اختیا مان هس  ،بای تتالش کنتیم و حیتات آتت ختو ا بتر

اساس سعا ت و ستگا ی قم بزنیم و بترای صتاحبان حتق ،همچتون :پیتامبران و امامتان
معصوم

 ،پ ان ،ما ان ،برا ان ،خواهران ،فرزن ان ،شه ا و یا معلمتان ،هت ایای معنتوی

بفرستیم و برای تعال
تِكتِك ساع

وحشان عا کنیم.

چه گویت گتوش ا

گویتت ت بیتت ا بتتاش ای هوشتتیا

عقربتتك آهستتته پنتت ت متت هتت

پن ت شتتیری تتتر ز قن ت ت م ت ه ت

هم ز غفلت

هتم ز بیکتا ی بتترس

لحظهای هرگتز مشتو غافتل ز س
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