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 مقدمه 

 نصیحت

 ی انسان قدر و منزلت خویش را بشناس که خدای متعالا

 ت علوی و سفلی ربای مخلواقتنهارت از میان مجمع عظیم این  

 و غیرمحدود خویش انتخاب تنهایقدر دانی علم و قدرت ال

 فرموده و اختیار نموده است پس بدان که ربای امر عظیم

 ئی! خلق شده

 هجری 1360این کتاب میدان محشر کتابیست که ات این زمان سنه 

 اینداند که معاد را بدرستی هب مردم حالی بنمعلمای اسالم موفق نشده

 آن چیست و چطور واقع خواهد شد  هک

 ولوی بخش م نبی
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 توسط مصنف به یشجره ط ینقاش
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 مبارک پوری  مولوی نبی بخش مه تمثال مرحوم عال
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 معرفی شخصیت مصنف

 سم اهلل الرحمن الرحيم و به نستعين ب

 الحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل علی سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. 

متعال به ستان، خداوند  ه هندوهجری قمری در شهر مبارکپور، ضلع اعظم گره   ۱2۹۵ل  در سا

و همسر الدين  خاتم   مولوی ضياء  به  ارادت  واسطه  به  که  فرمود  عنايت  فرزندی  پرهيزگارش 

وسلم(، او را نبی بخش ناميدند. وی در آغوش گرم خانواده و طبيعت وآلهعليهاهللپيامبران )صلى

ی را وجوانی و جوانوران ن منطقه، با گردش در باغات و جنگل های سبز و خرم دگرم و بارانی  

لم را دوست می داشت و به آموختن، خواندن و نوشتن پرداخت. می گذرانيد. از آغاز زندگی ق

زودی  به  و  داد  ادامه  تحصيل  به  نابغه  طفل  آنجا  در  کردند،  مهاجرت  بمبئی  به  اش  خانواده 

خانه از چاپه دست گرديد؛ به طوری که در عنفوان شباب در يکی خطاط زبردست و نقاشی چير

داشت. در عين حال آتش عشق کسب دانش آن  ی، بهترين شغل و بيشترين درآمد راهای بمبئ

 گونه در کانون دلش شعله می کشيد که لحظه ای آرام نداشت. 

کمال و  ترقی  مسير  در  مولوی،  عالمه  مرحوم  بزرگ  حرکت  اصلی  عوامل  از  و يکی  ، جمالت 

 و دانش بوده است.    ورت تحصيل علم ب و ضرنصايح يکی از علمای هندوستان، در ترغي 

 بعدها آن بزرگوار چنين به رشته تحرير درآورد: اين خاطره را  

با دوستان و  نيز دائر است(،  اکنون  اينکه شبی در مسجد شيعيان بمبئی )مُغَل مسجد که  تا 

)مرحوم(  بخش  علی  مولوی  خدمت  محمد حسين   رفقاء  مال  جواب  در  ايشان  بوديم.  نشسته 

»فرمو بددند:  بايد  مقدرانسان  او  مورد  در  علم  تحصيل  که  اندازه   اند  به  هر کسی  است  نشده 

 سعی و کوشش خودش می تواند کسب دانش نمايد.« 
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در آن هنگام هيجده سال از عمرم گذشته بود، کالم آن دانشمند بزرگ در قلبم تأثير عميقی 

مان شب به ن مهيا بود. ه برای م آن روزها در بمبئی همه گونه وسائل آسايش و رفاه  گذاشت.  

 همين حال بميرم تا ابد جاهل خواهم ماند.  فکر فرو رفتم که اگر بر

برای  نمودم،  استخاره  و  کنم  بمبئی هجرت  از  علم  برای تحصیل  گرفتم  تصمیم  هفته  در همان 

از این حرکت )ه جرت( تحصیل ادبیات عرب و علوم اسالمی برای الهور خوب آمد. مقصود من 

 . بود دروایات آل محم رآن و فهم ق

با   بخش  نبی  مولوی  ساليان مرحوم  از  پس  و  کرد  هجرت  الهور  به  الهی  و  بزرگ  هدف  اين 

متمادی تحصيل در دانشگاه پنجاب، در رشته های ادبيات عرب و ادبيات انگليسی و تحصيل 

 شد.  لتحصيل قرائت قرآن و علوم اسالمی با رتبه ممتاز، فارغ ازبان عبری و ادبيات فارسی و  

ل در رشته علوم اسالمی از دانشگاه پنجاب، با بخش، پس از فراغت از تحصيلوی نبی  مرحوم مو

سرکار عالمه الشيخ عبدالعلی هروی، که يکی از بزرگترين علمای اسالمی دوره قاجاريه بود و به 

بود، مالقا بزرگوار در تهندوستان هجرت کرده  از تحقيقات وسيع و عميق آن  فسير ت کرد و 

 ه جست. ير معارف و علوم اسالمی بسيار بهريات قرآن و ساآ

و  منابر  ترجمه  که  است  حسنه«  »مواعظ  کتاب  باقيمانده،  هروی  عالمه  مرحوم  از  که  اثری 

 سخنرانی های آن بزرگوار در مجالس هندوستان، به زبان اردو می باشد. 

س علوم وری در اقيانوو شنا  ش، پس از يک عمر تحقيق و مطالعه و تدبروی نبی بخعالمه مول

کتاب   تألیف  به  موفق  موضوعات:  قرآن،  در  بسیار  واقعی  های  شناخت  و  امامت  نبوت،  توحید، 

 گردید.    انسان و جهان از دیدگاه قرآن و مذهب حق شیعه اثنی عشری
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تألیف دوا به  و  مرحوم عالمه مولوی نبی بخش موفق  زده کتاب نفیس و گرانقدر در تفسیر قرآن 

اسامي  میاسالرف  معا »با  الّنورانیّ لا:  و  بالروحانّیة  و  معرفته  الّتوحید  األبد،  و  االزل   
ُ

مراحل ة، 

صحائف   من  المصطفی  بشاراة  الخلود،  جّنات  محشر،  میدان  عظیم،  ذبح  اسرار  در  الّتجرید، 

شاهکار   مجالس  شیعه،  مهدی  المعراج،  اسالم[، ]االنبیاء،  تبلیغ  صحیح  روش  و  مواعظ    در 

الم  عقاید  ستقیم  القسطاُس  برا]تشریح  با  روائی[اسالمی  و  قرآنی  اوصاف    ،هین  في  الّنظیم  ُدّر 

حضرات  المعصومین   مناقب  و  صفات  و  شخصیت  معرفی  و  بیان  در  اشعار  ترین   ۱۴]عالی 

گردید[معصوم د«  تحقيقات  ترين  عميق  و  عاليترين  شامل  ها  کتاب  اين  معارف .  و  قرآن  ر 

 زرگ تأليف شده است.  مجاهدات ب  با   دگیزن  اسالمی است، و در سخت ترين شرايط

 آن فرموده است:خداوند در قر

َنا»
َ
ُهم ُسُبل َنهِدَیَنّ

َ
ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا ل

َّ
   1« َو ال

يعنی: »هر کس در راه ما جهاد و کوشش کند، البته و به تحقيق ما او را از راه های خودمان 

 هدايت می کنيم«. 

موهبتی است که خداوند   محمد   رآن و علوم آلفسير قعلم و معرفت حقيقی و حرکت در ت

 ز توفيق بنده مؤمن در امتحانات بزرگ به او عنايت می کند. پس ا

( در تمام مراحل و لحظات حضرت سلمان و ابوذر )و شيعيان خاص حضرت امير المؤمنين

بوده   الهی  امر  تسليم  ازندگی،  و  المؤمنين  امير  حضرت  دستورات  از  کامل  پيروی  مام و 

نم   وحدين م لا بزرودند،  می  امتحانات  اين جهت در  باب به  يافته و خداوند  توفيق  الهی  گ 

 سير در علوم حقيقی و معارف قرآن را به روی ايشان مفتوح نمود. 

 
 69العنكبوت :    - 1
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رسيدن به دين  در اينجا توجهی به زندگی حضرت سلمان و مجاهدات عظيم آن بزرگوار در راه  

 واقعی )يعنی اسالم( می نمائيم: 

 ای رسيدن به دين حق: ان برحضرت سلم دات  اه مج

زندگی و خانواده برای رسيدن به دين حق و ترک آتش پرستی در سن طفوليت و ( گذشت از  ۱

 تحمل مصائب در اين راه. 

 لف.  ( مجاهدات فراوان برای تحصيل دين حق و معارف حقيقی از کتب پيامبران س2

اکرم ۳ پيامبر  شناخت   )   معصومين ائمه  کتب  م  طريقاز    و  فرمايشات انبطالعه  و  ياء 

 و انجيل حقيقی.   توراةن و عيسی بن مريم )عليهما السالم( در ی بن عمراحضرت موس

اکرم۴ برای رسيدن خدمت پيامبر  به   ( تحمل مرارت فراوان  او  در مدينه منوره و اسالم 

 نامش از روزبه به سلمان.  دست مبارک ايشان و تغيير

نظری و طريق تحصيل علوم قرآن در دو بخش    رفت و کمال ازهای مع( طی عالی ترين دوره  ۵

 . و حضرت امير المؤمنين   عملی در خدمت حضرت پيامبر اکرم

در فتنه شيطانی   ( مجاهدات حضرت سلمان در راه دفاع از امامت حضرت امير المؤمنين ۶

 غصب خالفت. 

عمر و اه خدا و وقف  ز در ربه واسطه مجاهدات بزرگ و گذشت از همه چي   سلمان،  ( حضرت۷

 می رسيد که: زندگی برای دين الهی به مقا

َبْیِت . الف : جمله  ۷
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ماُن ِمّنا أ

ْ
 مورد ايشان گفته شده.   در 2«»الَسل

 يد.  . ب : هر گاه جبرئيل از آسمان نازل می شد، سالم الهی را به سلمان می رسان۷

 
ٍّ ع قَاَل قَاَل النَِّبي    -  2 ان،  ، تهرجهانالسالم، نشر    عليه  عيون أخبار الرضا،  علىحمد بن  ن بابويه، ماْلَبْيِت، اب   اُن ِمنَّا أَْهلَ ص َسْلمَ   َعْن َعِلي 

 64ص:  ،2ج 
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 اميرالمؤمنين  ست مبارک حضرت و به دکفن سلمان از طرف خداوند فرستاده شد    : . پ۷

 با صفوف مالئکه بر او نماز خواندند.    ت امير المؤمنين گشته و حضر  کمتبرّ

 و آبروی او در درگاه الهی.   آری، اينست مقام بزرگ شيعه حضرت امير المؤمنين

 راه الهی است.نه کامل يک شيعه حقيقی و مجاهد در  مرحوم عالمه مولوی نبی بخش نيز نمو

نمود. در   قرآن و روايات آل محمدر خودش را وقف مطالعه و تحقيق در  رگوار تمام عم آن بز

 اين قسمت اشاره ای کوتاه به مجاهدات ايشان در راه خداوند می نمائيم: 

 مجاهدات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش در راه الهی:  

از  ۱ گذشتن  زن(  و  )مهاجرخانواده  دين  علم  تحصيل  برای  راحت  ايشادگی  بهت  بمبئی  از   ن 

 الهور(.

راوان برای تحصيل زبان عرب و زبان فارسی و فقه و علوم اسالمی ( تحمل زحمات و مرارت ف2

 در دانشگاه پنجاب. 

 . الف: گرفتن مدرک دکترای ادبيات عرب از دانشگاه پنجاب. 2

 لوم قرآنی(. ک در علوم اسالمی )فقه و ع. ب: گرفتن عالی ترين مدر2

آيات قرآنی از طريق   قيقی رای فهم معنی واقعی و تفسير حرنج فراوان ب  حمات و( تحمل ز ۳

 السالم(، جمع روايات و يافتن ارتباط ميان آن ها. مطالعه عميق روايات آل محمد )عليهم

 رضای الهی.  ( توفيق در سخت ترين امتحانات و گذشت از مال و مقام در راه۴

شد   حاضر  بخش  نبی  مولوی  عالمه  زندمرحوم  بدترين  به  در  و  گی  دين  ولی  بسازد.  شرائط 

 را به قيمت مال و رياست و مردار گنديده دنيا نفروشد.   حيات ابدی
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را در خاطره ها   اين موضوع ياد مجاهدات سلمان و ابوذر، و اصحاب حضرت امير المؤمنين 

 زنده می کند. 

 نینفت امیرالمومقضیه غصب خال

المؤق امیر  حضرت  خالفت  غصب  آزم  ، منین ضیه  مسلمیبزرگترین  برای  بود.ایش  از   ن  پس 

خالفت غاصبانه ابو بکر )خلفای ثالثه(، بسياری از مسلمان ها به طمع رسيدن به مال و   ادعای

)عليه المؤمنين  امير  حضرت  با  را  ها  بيعت  رياست  و  رسول مقام  واقعی  )جانشين  السالم( 

ردند. اما مسلمان های ن امام بيعت که عنوا( شکسته و با عبد الغُرّى )يعنی ابو بکر( باکرم

کسانی المؤمنين   حقيقی  امير  حضرت  و  آخرت  و  خدا  به  ايمان  نشدند  حاضر  که  بودند 

 السالم( را با مال و مقام و رياست معاوضه کنند. )عليه

مند بزرگ ايران تا علوی و دانش  ، شيعه حقيقی حضرت سلمان صحابی بزرگ رسول اکرم

 دفاع می کرد.    ضرت امير المؤمنينواليت کليّه ح امت و آخرين لحظه از ام

قرار   پيروانشان  و  ستمگر  خلفای  طرف  از  شتم  و  ضرب  و  اهانت  مورد  بارها  سلمان  حضرت 

 گرفت، با اين وجود دست از ايمان قلبی به امام الموحدين و امام المتقين و وصی رسول

 بر نداشت.    عالمين يعنی حضرت امير المؤمنين ال  رب

س دحضرت  اواخر لمان  حاکم    ر  عنوان  به  ايراعمر  به  قرآن،  مدائن  با  را  ايران  مردم  و  آمد  ن 

 السالم( آشنا نمود. و عظمت و حقانيت حضرت امير المؤمنين )عليه  شخصيت پيامبر اکرم 

ضر شد در سخت ترين شرائط زندگی  عالمه مولوی نبی بخش مانند حضرت سلمان و ابوذر، حا

اع و  دين  ولی  ب تقکند  رسه خداد  و  اکرماوند  معصومين   ول  ائمه  در و حيات    و  ابدی 

 بهشت را به قيمت مال و متاع فانی دنيا نفروشد.
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به اين جهت پس از طی اين مقامات و توفيق در امتحانات بزرگ خداوند باب علوم قرآن را بر 

علم و   رحمت و و توفيق شناوری در اقيانوس معارف اين کتاب عظيم  آن بزرگوار مفتوح نموده  

ر کتاحکمت  تمام  فرمود.  مرحمت  ايشان  به  »ا  کتاب  مخصوصأ  بزرگوار،  آن  های  مراحل  ب 

« نتيجه يک عمر مجاهدت الينقطع در استخراج علوم و معارف حقيقی از آيات االزل و االبد

 می باشد.   قرآن و روايات آل محمد 

 در خطبه نهج البالغه فرموده اند:   ين ر المؤمنحضرت امي

ْیَس »
َ
ی ل

َ
َحد   َعل

َ
ُقْرآِن  أ

ْ
ل
َ
ة   َبْعَد ا

َ
اق

َ
ُقْرآِن ِمْن ِغًنی ِمْن ف

ْ
ل
َ
 ا

َ
ْبل

َ
َحد  ق

َ
 أِل

َ
   3« َو ال

يعنی هيچ انسانی تا قبل از مطالعه قرآن از نظر علمی غنی و بی نياز نيست )اگر چه تمام علوم 

ر علمی نمی چار فقهيچ انسانی بعد از مطالعه )کامل و دقيق( قرآن د   عالم را خوانده باشد( و

 دد.  گر

پس از یک عمر مجاهدت در راه خدا و تألیف کتب ارزشمند در  مرحوم عالمه مولوی نبی بخش،  

محمد،  نبوت،  توحیدموضوعات:   آل  والیت  و  از    امامت  جهان  و  انسان  واقعی  شناخت  و 

یافتدیدگاه قرآن و اسالم، سرانجام د و در    ر سن هفتاد و دو سالگی در »مشهد مقدس« وفات 

 یان مشهد« دفن گردید.  کرمان»حسینیه 

دک و شخصيت شادروان  دانشمند  آن  جانسوز  رحلت  با  ارتباط  در  قطعه شعری  رسا،  قاسم  تر 

 بزرگ عالم تشيع سروده است که در اينجا آورده می شود:

 

 از دستت  یگوهر  هيفغان که رفت گران ما
o 

 کتته رونتتق بتتازار اهتتل علتتم شکستتت  انفغتت 
o 

 
 . 252، ص: 76خطبه جرت، قم،  ه صبحي صالح، يق تحق ،ريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البالغةش - 3
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 ز جهتان  یمولوبخش    یچو رخت بست نب
o 

 بستتتعلتتم و دانتتش    یزمانتته ز درهتتا  یدر 
o 

 در دل ختاک دهيت)ع( آرم یعل یچو با وال
o 

 لطفتش ز رنتج محنتت رستت  هيستا  ريبه ز 
o 

 ديچو طبع خامته بتر آورد و از خترد پرست
o 

 پرستتت  یز ستتال رحلتتت آن عتتالم ختتدا 
o 

 جنتان یشتتافت ستو  مه شعبانبگفت در  
o 

 وشصت  صديزاروسچو هفت سال گذشت ازه  
o 
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 منابع اصلی تحقیقات مصنف 

است و با اتکاء به این دو اصل و محور بزرگ    آن همراه با تفسیر و بیان ائمه معصومین یات قر آ

موضوعا در  علمی:  بزرگ  سئواالت  به  پاسخ  تمام  قاطعیت  با  توانست  بزرگوار  آن  تحقیق،  ت  در 

انس حیات  مختلف  مراحل  جهان،  و  انسان  خلقت  مع»هدف  مربیانان،  و  مسیر    لمان  در  الهی 

ز رسیدن به سعادت دنیا و آخرت« را در کتاب های خویش به رشته تحریر در  زندگی، و کلید و رم

 آورد.  

چون خط اصلی تحقیقات مرحوم عالمه مولوی نبی بخش مبتنی بر آیات قرآن و روایات معتبر آل  

 ست.  رفته ااست، لذا مورد تأیید علمای بزرگ شیعه قرار گ مدمح

الله حاج  پی تقریظ های آیات عظام بخش، فتوکدر این ب ر کتب آن بزرگوار از جمله: مرحوم آیة 

سید صدر الدین موسوی، مرحوم آیة الله حاج میرزا عبدالرزاق حائری اصفهانی، مرحوم آیة الله  

الله آیة  مرحوم  سبزواری،  محال  فقیه  الدین  بهاء  شیخ  حاج  الله  آیة  مرحوم  تي  کلباسی، 

 هم( نقل می شود. مقاماللهعلی)ا
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 تقریضات علماء بر کتاب میدان محشر

 سم اهلل الرحمن الرحيمب

الحمد هلل الذی جعلنی من امت محمد ،  الحمد هلل الذی عرفنی نفسه و لم يترکنی عميان القلب

 تاب هذا الک  باتمام لم يجعلنی فی سائر األمم الحمد هلل الذی وفقنی    صلی اهلل عليه و آله و سلم و

 نا و هادينا خاتم النبيين و سيد المرسلين و علی اوصيائه المرضيين. لوة و السالم علی سيدو الص 

 النی لما شرعت فی تاليف هذه المضامين اعتی وقائع عصرات المحشر. 

 تاب فاستجاب لی حتما حتما . فدعوت اهلل تعالی ان يوقفنی التمام هذه الک

خواستم چند جمله ای   ... می  !ه اين کتاب بنويسمام را راجع ب  عقيده  قلم به دست گرفتم که 

در پيرامون فصاحت و بالغت ، علم و ادب ، فضل و نسب مؤلف محترم آن بنگارم! ديدم که وه 

به توصيف شمس چه راه خطائی است ... مثل من به آن کسی ماند که قلم در دست گيرد و  

را با بيان و معرفت مؤلف محترم  م علم  که مقابيابم    مله ایپردازد سر به زانو نهادم که شايد ج

اينطور جمله ای پيدا نخواهد شد اگر صفحات  اينکه  از  ... فهميدم گذشته  آن جمله بنمايانم! 

نيامده ام مختصر زيادی را سياه کنم و کتابی تشکيل دهم تازه باز از ادای حق اين مرد بزرگ بر

 . ...  کنم

اغرا  بدون  اينجبه عقيده من  است ق  اين شخص    مله حقيقت  ي"درباره  بمثله زمانلم   به " أت 

هستند که پس از غواصی حقيقت که نگارشات اين عارف کامل وعالم متبحر چون در شاهواری  

مکنون و مخزون   ای زيادی در قعر بحار زخار و مواج ناپيدا کنار علمی از ميان اصداف معانی که

 بوده اند بدست آورده شده اند.  

و زبرجد و برليان در معادن کهار عرفان مخفی   ردبها همچون ياقوت و زمگرانر زواهر  جواه ن  اي

 مرد سترک استخراج شده اند.و مدفون بوده اند و بوسيله اين  
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فضل گشته و   نگاشته شده و باعث تقويت اصحاببالتحقيق تحريرات ايشان گويا از قلم تقدير  

غت از پرورش دست قدرت ن فصاحت و بالدر چم  شميم قدس نامتناهی   نسيم عنايت الهی و 

 . شگفته و بارور گشته و تصنيفاتشان بصداقت، بيماران تحصيل معرفت را شربت شفاست

يکی از نگارشات پربهای اين دانشمند معظم اين کتاب ميدان محشر است که تا اين زمان مانند 

 ته نشده است.شواين کتاب ن

ه محترم اين گری نديدم حال از خوانندحقيقت چيز ديو جز    اين کتاب را از اول تا آخر خواندم 

 که حتی المقدور اين کتاب را از اول تا آخر مرتب بخواند. سطور خواهش ميکنم  

 در خاتمه موفقيت و نصرت مؤلف بزرگوار آن را از درگاه حضرت احديت خواستارم.... .

 مود. مح-۱۳2۱/ ۴/ 20                                                                                     

« الذی هو من رشحات بميدان محشرهذا الکتاب المستطاب المسمی »   _  تعالی شانه بسم اله  

الفاضل   العالم  اليه فی  اقالم  تعالی هو  اهلل  نبی بخش حشر  المولی مولوی   ر المحش  يوم الکامل 

ممن اطلعت اليها احد  لم يسبقه    ار فکاال  علی بدايع  مشتهیمحتوياً علی مطالب نفيسه و  کان  

    مولفه   العوامفرض علی  و  نبغی للخواص ان يعرفو قدره  علی مؤلفاته في

 ۱۳۶۳شهر شعبان المعظم/   ۱۴                                                                            
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  الرحمن الرحيماهلل بسم

  اخير خلقه محمد صلی اهلل عليه و آله و سلملی اهلل علی  ين و صالحمد هلل رب العالم          

اما بعد اين حقير سراپا تقصير اقل الخاليق خاک پای دوستان امام المشارق و المغارب اسد اهلل 

 عليه و علی اوالدهسالمه    و الغالب مظهر العجائب مُظهر الغرائب علی بن ابی طالب صلوات اهلل  

اپای اين کتاب مستطاب صحرای محشر از چون سر  . و بعد سالم  ليه الالمعصومين المنتجبين ع

آقای مولوی نبی بخش که نميتوانی باين فهم قصير از صد هزار يک يا از هزار   ناتصنيفات موال

 بيان کرد.هزار يک تعريف و توصيف يک سطر از اين کتاب مستطاب  

اين  نکه  ياخالصه   تا سر  و  مفاد سر  بيچون    شناختنکتاب مستطاب جز توحيد  و  خالق  فقط 

ذر هر  در  که  توحيد  بجز  صرف  توحيد  قدرت فقط  بجز  نيست  ميرسد  بنظر  که  ذرات  از  ه 

 اين بيانات کامل که بشرح نيايد.   قاصر است از اوصافانها  بز  باريتعالی

 قنايی   د اهلل قل الحاج عبا                                                                                   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

در اين موقع که از هر طرف جهالت و بدبختی و مرض جهانگيری دامن نوع بشر را گرفته و به 

کور و گوش های  الهی در غفلت چشم های ظاهری  از ميدان محشر  ديار عدم سوق ميدهد 

الم در همه جای عود که  سيصد و شصت و سه سال است ندای حق را ميشنهزار و    ظاهری که 

 فلت بيدار شويد مقربين درگاه الهی با صدای رسا دعوت به حق مينمايند که ای بشر از خواب غ

ه ياد آوريد: ) آيا شما گمان کرده ايد که شما عبث آفريده شده ايد و را ب  ۴»کل من عليها فان« 

 د آمد( ازگشت نخواهيد نمود و بميدان محشر نخواهيدتان ب وخروردگار بسوی پ

آمد هيچکسالبته خواهي  است   د  وقتی که موت حتمی  نيست  نمايد که مردن  انکار  نميتواند 

شد  خواهد  رسيدگی  دنيوی  راکد  های  پرونده  به  و  بود  خواهد  محشری  ميدان  است  يقيت 

ارند از مطالعه کتاب ميدان فارسی د  زئی سوادمثل حقير ج  که  بنابراين توصيه ميشود آقايانی

دنا نبی بخش که الحق برای شيعيان و مواليان ائمه اطهار ب مستطاب مولات جنامحشر از تاليف

ه معظم له زحمت کشيده و از خود به يادگار گذاشته از مطالعه آن بهترين تحفه ای است ک 

 -وداعتقادات پيروان قارئين محکم و مستحکم ميشود غفلت نش

    ۱۳22/ ۶/ 2۱ یالحقير محمد ناصر                                                                           
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اَيَ» الَهَيّا  اُنُامَ  ذينَ ا  کَکرَذِ  اهللَ  وارُ ذکُوا  وَيرَثِاً  وَ کرَبُ  وهُحُب  سَ  اً  ُهاَ  ةً  يُ ال    وَ صيالً  عَل َصذی  وَ يکُ لَی   م 

النُلَاِ  ماتِلُالظ   نَمِ م  کُجَخرِ يُلِ  هُتُکَالئِمَ تَرَ   نينَؤمِالُمبِ   انَکَ  وَ  ورِی  يَهُتُي حِحيماً   وَ  الم سَ  هُونَلقَيَ  ومَم 

   ۵« يماً رِجراً کَم اَهُلَ  د عَاَ

 
 44و43و42و41آیات   وره احزابقرآن کریم س 5
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ستجو و مطالعه در کتاب های بسيار در اين الحمد هلل که اين حقير بی مقدار بعد از سالها ج 

ز اين فيض يابی اه  موفق بخدای متعال و توجه ائمه اطهار صلواة اهلل عليهم    آخر کار از الطاف

کتاب مستطاب ميدان محشر که تاکنون نظيرش در عالم حقيقت و برهان بوجود نيامده است 

 .شدم

ری مؤلف خود يعنی وجود ذيجود موالنا حقيقتاً هر يک سطری از اين گوهر گرانبها به بزرگوا

ل را در لم جليتصنيفات اين مرد بزرگ و اين عاشاهد است وقتيکه    ومولوی نبی بخش گواه  

ن يگانه عالم عصر در نزد من جلوه کتاب مستطاب به دقت مالحظه کردم باندازه ديانت اياين  

 . کرد که قلمم از نوشتن آن عاجز مانده است

ادا کند مگر خداوند متعال در ميدان محشر بحضور  هيچکس نميتواند حق   رت ض ح ايشان را 

 .بود ظيم نخواهد  ع ز اجر  رسول)ص( و ائمه طاهرين و پاداش اين زحمات بج

 االحقر محمد الحسينی                                                                                
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

العظيم: » فرقانه  فی  الکريم  يُمَ  وَقال  شَظ عَن  مِن اِفَ  اهللِ  ائرَعَم  تَها  القُن  آنجائيکه    ۶« وبِلُ قوی  از 

عش عام است از خواص و ثواب و کتب از شعائر اسالمی است زيرا که نف  أليف اينگونه يف و تتصن

حقيق است  الدلباب  ذوی  طباع  المسلمين  مطبوع  و  االسالم  ثقة  مستطاب  جناب  العلماء تاً 

آقای   شريعتمدار  ايالعاملين  اهلل  ادام  بخش  نبی  فی  مامولوی  امثاله  کثر  و  و   افاداته  االسالم 

سرا پا تقصير از جمالت شيفته بوده و فی الواقع مختصری  ت از همگان روی سبقالمسلمين گ

زيرا که گفته   ،ق و قابل تقدير اظهار زحمات ايشان نميدانماش رسيد باينکه اين بنده خود را الي

کی تواند که شود هستی بخش  ه از  تفذات نايا  ی نامعب از معرف باشد و    آثارش اند معرف بايد  

 يم.   دقاء عزيز محترم که بنا ندارم اسم ايشان را ذکر نمايکنفر از اص  ابت ازهستی بخش ولی اج

معظم قلمی گرويد اميد آنکه ناظرين محترم   چند نظر بر سبيل تشويق مؤلف محترم و صديق 

 . نفرمايند  ش وی اين کتاب فرامعاين داعی را از دعاهای خيريه با بانی و سا

 

 ۱۳۶۴نيه جمادی الثا۱۶خ خراسانی بتاري يمانلس  هسبحاناستجابت دعا و انا االحقر 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

و مردم فوج فوج از دين خدا  که هر طرف ظلمت جهل تمام عالم را فرا گرفته    عوام  چون اين کتاب در اين

فحشاء و منکرات و ظلم و تعديات  د بواسطه ارتکاب معاصی و  ريعت را ميدرناموس ش و پرده نخارج ميشوند  

موالنا مولوی نبی بخش هندوستانی    منيعه نسبت به اموال و نفوس يکديگر فلهذا جناب عالم جليل و فاضل  

ر  از نو  شان است و نور افمانند کواکب نورانی    رير درآورده را برشته تحمن آفات حقيقت رای  سلم اهلل تعالی  

عوان   اماللهی  گرديده  کامياب  روز  و خواص  در  و  فرمايد  عنايت  ايشان  به  اجر جزيل  آنکه حضرت حق  يد 

 .خود ممتاز و در کنف حمايت و حراست خود ايشان را حفظ فرمايد در ميان  ياربس
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 ین آغازشعر 

 سم اهلل الرحمن الر حيمب

 القيتتتتتام    يتتتتتوم   ختتتتتداوند    بنتتتتام
o  عتتتتام  و  ختتتتاص  قاضتتتتی  جتتتتزا  بتتتتروز 

o 

 عتتتتدم  تحتتتتت  و  ازنيستتتتت  خدائيکتتتته
o  نستتتتتتتتم   و   ذر   هستتتتتتتتتی   آورد  در 

o 

 آفريتتتد   ستتتترا  دو  کتتتن  لفتتتظ   بيتتتک
o  آفريتتتتد   ستتتتما  و  ارض  رکتتتتن  بتتتتال 

o 

 آفتتتتريد  مثتتتال  بتتتی  را   خلتتتق   همتتته
o  آفريتتتتد  وجمتتتتال  حستتتتن  مجتتتتاری 

o 

 قتتتتتدم   علتتتتم   ابتتتتتراز   و   باظهتتتتار
o  عتتتدم  بکتتتتم  مخفتتتی  استتتت  بتتتود  کتتته 

o 

 ختتتويش  زختتتار  بحتتتر  قطتتتره  يتتتک  ز
o  ختتتتويش  انتتتتوار  کتتتتوه   ذره  يتتتتک  ز 

o 

 او  از  بتتتار   ضتتتيا   شتتتد  ابتتتد   تتتتا  ازل
o  او  از  بتتتتازار  گتتتترم  قتتتتدم  حستتتتن  ز 

o 

 بتتتاليقين   ختتترد  اهتتتل   داننتتتد   کتتته
o  آفتتتترين  جهتتتتان   ختتتتدای   کمتتتتال   

o 

 حتتتتدود   نتتتتدارد   تنتتتتاهی   نتتتتدارد
o  ودود  رب  علتتتتتتم  و  قتتتتتتدرت  همتتتتتته 

o 

 آفريتتتتتتد  مصتتتتتتطفی  القتتتتتتدم  روح  ز
o  آفريتتتتتد  مرتضتتتتتی  پتتتتتس  روح  آن  از 

o 

 آفريتتتتتتد   انبيتتتتتا   القتتتتتدس   روح   ز
o  آفريتتتتتتد  اوصتتتتتتيا  بعتتتتتتد  روح  آن  از 

o 

 آفريتتتتد  نتتتتور  و  ملکتتتتوت  ز  ماليتتتتک
o  آفريتتتتد  حتتتترور  نتتتتار  ز  جتتتتان  نبتتتتی 

o 

 آفريتتتتتد  آب  و  ختتتتتاک  از  آدم  بنتتتتتی
o  دميتتتتد  انستتتتی  روح  او  انتتتتدر  ستتتتپس 

o 

 الحيتتتتواة  روح  ز  حيتتتتوان  کتتتترد  بنتتتتا
o  النبتتتتتات  روح  ز  را  شتتتتتجر  و  نبتتتتتات 

o 

 الجمتتتتتتتتاد  روح   داد  را   جمتتتتتتتتادات
o  داد  تمييتتتتتز  ختتتتتالق  نحتتتتتو  بتتتتتاين 

o 

 خلتتتق  افتتتراد  و   نتتتوع  همتتته   ميتتتان
o  خلتتتق  اضتتتداد  و  صتتتنف  همتتته  ميتتتان 

o 

 غتتتتتترور   از   الفنتتتتتتا  دار   بياراستتتتتتت
o  ستتتتتترور  از  البقتتتتتتا  دار  بياراستتتتتتت 

o 

 قصتتتتتور  و  دور  و  اشتتتتتجار  و  انهتتتتتار  ز
o  حتتتور  و  جتتتواری  غلمتتتان  و  ولتتتدان  ز 

o 
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 ظليتتتتتل  ضتتتتتل  و  ريتتتتتاحين  و  روح  ز
o  سلستتتتتبيل  و  کتتتتتوثر  روان  جتتتتتوی  ز 

o 

 بهتتتتار   شتتتتميم   و   نستتتتيم   بتتتتاد   ز
o  مشتتتتتتتکبار  ستتتتتتتبزه  دوان  ابتتتتتتتر  ز 

o 

 فشتتتان  عنبتتتر  ختتتاک  گتتتل  ز  ستتتنبل  ز
o  زعفتتتتتران  گتتتتتل  و  رد  و  خوشتتتتتبوی  ز 

o 

 ريتتتتز   المتتتتاس   ز   زمتتتترد   ختتتتاک   ز
o  مشتتتتکبين  گتتتل  عنبتتتر  ز  و  مشتتتک  ز 

o 

 دار  ستتتتتايه  و   پهنتتتتتاور   طوبتتتتتای   ز
o  حصتتتتار  زرخشتتتتان  و  بتتتتروج  تابتتتتان  ز 

o 

 نتتتتور   اطيتتتتار   الحتتتتان  و   اصتتتتوات   ز
o  ستتتترور  و  ستتتترود  ستتتترائی  نغمتتتته  ز 

o 

 نشتتتان  زمتتترد  هتتتايش  ستتتبزه  همتتته
o  عنبرفشتتتان  و  مشتتتک  همتتته  ريتتتاحين 

o 

 نتتتور  کتتتافور  ز  جنتتتت  ختتتاک  همتتته
o  دور  دور  ميتتتتتترود  جنتتتتتتان  شتتتتتتميم   

o 

 جنتتتتتان   بتتتتتار  رود   ستتتتتاحلی  بهتتتتر
o  عنبرفشتتتتتان  و  مشتتتتتک  تلتتتتته  ستتتتتر 

o 

 دار  بتتتتتار   ثمتتتتتر   نهتتتتتال   نشتتتتتانده
o  پروردگتتتتتتتار   اثمتتتتتتتار   بتتتتتتتالوان 

o 

 رودبتتتار  جتتتانبی  هتتتر  بتتته  صتتتف  زده
o  کردگتتتتتتتار   قتتتتتتتدرت  نماينتتتتتتتده 

o 

 بتتتتر  ستتتتيم  يکتتتتی  ارغتتتتوانی  يکتتتتی
o  الجتتتتتور  يکتتتتتی  زعفرانتتتتتی  يکتتتتتی 

o 

 نتتتور  مشتتتکوة  قنتتتديل  مثتتتل  يکتتتی
o  طتتتور  تجلتتتی  چتتتون  ضتتتيا  در  يکتتتی 

o 

 بديتتد  چشتتمی  نتته  شتتنيده  گوشتتی  نتته
o  مجيتتتتد  رب  صتتتتانع  صتتتتنع  چنتتتتان 

o 

 حتتتتدود   نتتتتدارد   تنتتتتاهی   نتتتتدارد
o  الخلتتتتود  دار  وصتتتتف  آمتتتتده  چنتتتتين 

o 

 ختتتتويش  محبتتتتوب  ميهمتتتتانی  پتتتتی
o  ختتويش  مطلتتوب  بتته  نمتتائی  قتتدرت  بتته 

o 

 ازل  حبيتتتتب  باشتتتتد  مستتتترور  کتتتته
o  يتتتزل  لتتتم  عاشتتتق  حکتتتم  و   علتتتم  ز   

o 

 نظيتتتتتر  بتتتتتی  شتتتتتاهد  آن  بتکتتتتتريم
o  قتتتتدير  آن  را  خلتتتتق  ميهمتتتتان  کنتتتتد 

o 

 قتتتتدم  ختتتتدای  حبيتتتتب  دانتتتتد  کتتتته
o  ذوالکتتترم  آن  دوستتتت  متتترا  دارد  کتتته 

o 

 جنتتتان  در  همتتته  خلقتتتت  کتتترد  طلتتتب  بيگمتتتان  متتتن  تعظتتتيم  بهتتتر  از  کتتته
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o o 

 نعتتتم  شتتتريک  متتتن  بتتتا  باشتتتند  کتتته
o  قتتتتدم  ذات  فتتتتيض   دعتتتتوت  ايتتتتن  در 

o 

 الخلتتتتتود  بتتتتدار   مکتتتتترم   هميشتتتته
o  خمتتتود  بتتتی  و  غتتتم  بتتتی  ابتتتد  تتتتا  ابتتتد 

o 

 جديتتتد  فتتتيض   بتتته  تتتتازه  نعمتتتات  بتتته
o  مجيتتتتتتد   رب   نمتتتتتتائی   قتتتتتتدرت  ز 

o 

 حتتتتدود  نباشتتتتد  را  قتتتتدم  علتتتتم  کتتتته
o  خمتتتتتود   نباشتتتتتد   نفتتتتتاد   نباشتتتتتد 

o 

 قتتتتديم   ختتتتدای   عتتتتالم  تکتتتتوين  ز
o  عظتتتتيم  کمتتتتال  را  متتتتا   داد  نشتتتتان 

o 

 قتتتتتتتتتديم   رب   برايتتتتتتتتتای   ای   اال
o  العظتتتتتتيم  يتتتتتتوم  روز   از   بترستتتتتتيد 

o 

 جهتتتتان   کتتتتار   بانجتتتتام   آيتتتتد  چتتتتو
o  بيکتتتتران  قتتتتدرت  ميدهتتتتد   نشتتتتان 

o 

 شتتتتتديد  العقتتتتتيم   ريتتتتتح   بارستتتتتال
o  حديتتد  کتتوه  ريتت   چتتون  ختتورد  کنتتد 

o 

 خوفنتتتتاک  زلزلتتتته  يتتتتک  باحتتتتدا 
o  ختتتاک  و  گتتترد  شتتتود  شتتتوامخ  جبتتتال   

o 

 صتتتغير  طفتتتل  ختتتوف  از  پيتتتر  شتتتود
o  حميتتتتتر   مثتتتتتال   متتتتتردم   بنالنتتتتتد 

o 

 قدوستتتتيان   ذکتتتتر  کننتتتتد  فتتتترامش
o  کروبيتتتتان   بيتتتتد   چتتتتون   بلرزنتتتتد 

o 

 امتتتم  ۴مرستتتلين  ختتتود  نفتتتس  پتتتی
o  قتتتتتتتدم    بارگتتتتتتاه    در    بنالنتتتتتتد    

o 

 کردگتتتتار  التتتتراحمين  ارحتتتتم  ای  کتتتته
o  روزگتتتتتار   ايتتتتتن  از  را  متتتتتا  نگهتتتتتدار 

o 

 هتتتور   درخشتتتنده  جتتترم   تتتتار  شتتتود
o  نتتتتور  ذره  قمتتتتر  قتتتترص  بتتتته  نمانتتتتد 

o 

 آستتتتتتمان   از   بتريتتتتتتزند  کواکتتتتتتب
o  دوان  ابتتتتر  ز  بتتتتاران  قطتتتترات  چتتتتو 

o 

 هتتتوا  بتتتر  رود  گتتتردون  محلتتتوج  چتتتو
o  ستتتما  و  ارض  هتتتيچ  جتتتا  بتتته  نمانتتتد   

o 

 زمتتتين  گتتتردد  آب  بتتتی  صتتتحرای  چتتتو
o  بتتتتاليقين  امتتتتم  جملتتتته  حشتتتتر  پتتتتی     

o 

 زنتتتدگان  ستتتر  از  عقتتتل  و  هتتتوش  رود
o  کارَی  بنتتتتدگان  همتتتته  حَيَتتتتارَی  ستتتتُ

o 

 مهربتتتتان   متتتتادر   آن   غافتتتتل   شتتتتود
o  ديوانگتتتان  همچتتتو  ختتتودش  طفتتتل  ز 

o 
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 ديگتتتتری   يتتتتک   احتتتتوال   ز   نپرستتتتد
o  گتتتتتری  نوحتتتتته  و  فريتتتتتاد   نماينتتتتتد 

o 

 دوستتتتتی   رشتتتتته   آن   قطتتتتع   شتتتتود
o  کستتتتی  قلتتتتب  بتتتته  محبتتتتت  نمانتتتتد 

o 

 ختتتويش  درشتتتأن  مشتتتغول  و  پريشتتتان
o  ختتويش  زچشتتمان  ريتتزان  اشتتک  همتته 

o 

 طيتتتتور   و   وحتتتتوش   آينتتتتد   بفريتتتتاد
o  متتتور  و  متتتار  همتتته  آينتتتد  در  بگريتتته 

o 

 آفتتترين   متتترگ   نتتتار   ستتتما   ببتتتارد
o  زمتتتتين  و  زمتتتتان  آتتتتتش  ز  بستتتتوزد 

o 

 ودود  ختتتتدای   جتتتتز   کستتتتی  نمانتتتتد
o  بتتتود  و  هستتتت  ميتتترود  عتتتدم  بکتتتتم 

o 

 قيتتتر  چتتتو   عتتتالم  تتتتار  و   تيتتتره   شتتتود
o  بصتتير  چشتتم  ختتويش  يتتد  نبينتتد  نتته 

o 

 ستتال  چهتتل  تتتا  حتتال  ايتتن  بتتر  بمانتتد
o  ذوالجتتتتالل   قتتتتادر   ميکنتتتتد   نتتتتدا 

o 

 زمتتتتتين   روی   شتتتتتاهان   کجاينتتتتتد
o  آفتتتترين  ظلتتتتم  ستتتتلطان  کجاينتتتتد   

o 

 جهتتتان  ملتتتک  امتتتروز   کيستتتت  پتتتی
o  نشتتتان  و  طبتتتل  امتتتروز  کيستتتت  پتتتی 

o 

 زور  و  شتتتتاهی  امتتتتروز  کيستتتتت  پتتتتی
o  امتتتور   جملتتته  امتتتروز   کيستتتت   پتتتی 

o 

 ختتتتتتدای   وجتتتتته   ارواح   بگوينتتتتتد
o  فرمتتتتانروای  و  الملتتتتک  مالتتتتک  تتتتتوئی 

o 

 قتتتتدم  ختتتتدای  ع  امتتتتام  و  ص  رستتتتول
o  امتتتتم   جملتتتته   بشتتتتيران   و   نذيتتتتتر 

o 

 نتتتور  مخلتتتوق  و  عتتتالين  بودنتتتد  کتتته
o  امتتتتتور   ناظمتتتتان   جهتتتتان  و  بتتتتد   ز 

o 

 قتتتتدير  رب  وقتتتتت  آن  زنتتتتده  کنتتتتد
o  کبيتتتر  و  صتتتغير  خلقتتتت  نتتتوع  همتتته 

o 

 شتتتان  اعمتتتال  جملتتته  پرستتتش  پتتتی
o  شتتتتان  آمتتتتال  و   متتتتزد   دادن   پتتتتی 

o 

 انتقتتتام  شتتتود  ظتتتالم   ظلتتتم  از  کتتته
o  عتتتام  و  ختتتاص  خلقتتتت  مجمتتتع  آن  در 

o 

 پروردگتتتار  عتتتدل  شتتتود  ظتتتاهر  کتتته
o  النهتتار  شتتمس  چتتو  محشتتر  ميتتدان  بتته 

o 

 ابتتتتتد  نعتتتتيم   را  عتتتتتابدين   دهتتتتتد
o  ابتتتتتد  جحتتتتتيم  را  ظتتتتالمين  دهتتتتتد 

o 

   قتتتدير  ختتتدای  عتتتالم  خلتتتق  از   کتتته  خبيتتتر  و  علتتتيم  بتتتر  کنتتتد  ظتتتاهر  کتتته
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o o 

 داشتتت  مقصتتود  نتته  احستتان  و  جتتود  بجتتز
o  داشتتت  مقصتتود  نتته  غفتتران  و  عتتدل  بجتتز 

o 

 نمتتتاز  و  زکتتتواة  و   حتتتج  محتتتتاج  نتتته
o  نيتتتتتاز  بتتتتی   همتتتته   از   ازل   غنتتتتی 

o 

 آفريتتتد  مکتتتان   رفعتتتت  بهتتتر   از   نتتته
o  آفريتتتد  جهتتتان  حشتتتمت  بهتتتر  از  نتتته 

o 

 آفريتتتد  ملتتتک   نصتتترت  بهتتتر   از   نتتته
o  آفريتتتد  فلتتتک  شتتتوکت  بهتتتر   از   نتتته   

o 

 آفريتتتد  ضتتتياء   ظلمتتتت  بهتتتر   از   نتتته
o  آفريتتتد  انبيتتتاء   اُنتتتس   بهتتتر   از   نتتته    

o 

 آفريتتتد   بشتتتر   ختتتدمت  بهتتتر   از   نتتته
o  آفريتتتد  ستتتقر  ستتتطوت  بهتتتر  از   نتتته   

o 

 حشتتم  و  جتتاه  ز  صتتنعش  استتت  عظتتيم
o  عتتتدم  و  وجتتتود  مطلتتتق  فتتتيض   بتتتود    

o 

 خيتتال  و  فکتتر  نتته  و  وهتتم  و  ادراک  نتته
o  ذوالجتتتتالل  عظمتتتتت  در  بتتتتر   رستتتتد   

o 

 خيتتتال  و  وهتتتم  و  فکتتتر  از  استتتت  بلنتتتد
o  جهتتتتان   ختتتتدای   حتتتتريم   حصتتتتار     

o 

 او  دربتتتار   استتتت  الغيتتتوبی   غيتتتب   بتتته
o  او  آثتتتار  استتتت  شتتتهودی  ملتتتک  بتتته 

o 

 جهتتتان   ص  رستتتول   حتتتق  بتتته   ختتتدايا
o  زمتتتتتان   بشتتتتتير   عتتتتوالم   نذيتتتتتر    

o 

 کردگتتتار   رحمتتتت  و   نعمتتتت   آن  بتتته
o  دار  راز  صتتتتتتدر   متتتتتا  اول   آن  بتتتتته   

o 

 امتتتتتم   عتتتتتاصيان   شافتتتتتع   آن   بتتتته
o  ارم  تاجتتتتتتتدار  و   سيتتتتتتتد   آن  بتتتتتته   

o 

 جهتتتان  ضتتتيای  عتتتالم  شتتتمس  آن  بتتته
o  جنتتتتان  بتتتتاغ  راه  هتتتتادی   آن   بتتتته   

o 

 رستتتتل   و   انبيتتتتاء   مرشتتتتد   آن   بتتتته
o  کتتتل  و  جتتتزء  غتتتائی  علتتتت   آن  بتتته 

o 

 حتتتق  توحيتتتد  و  حمتتتد  منشتتتی  آن  بتتته
o  حتتتق  تمجيتتتد  و  وصتتتف  ناشتتتر  آن  بتتته 

o 

 تتتتو   پتتتاک   کامتتتل  مظهتتتر   آن   بتتته
o  تتتتو  لتتتوالک  حمتتتد  مهتتتبط  آن   بتتته 

o 

 پتتتاک  نتتتور  آن  بتتته  اعظتتتم  روح  آن  بتتته
o  ختتاک  و  عتترش  بتتر  ممتتدود  ظتتل  آن  بتته   

o 

 ودود  رب   وحتتتتتی   مرکتتتتتز   آن   بتتتتته
o  بتتتود  و  هستتتت  باعتتتث  کلمتتته  آن  بتتته 

o 
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 شتتتهود  و  غيتتتب  علتتتم  مظهتتتر  آن  بتتته
o  ودود  حتتتتی    وجتتتته   متتتترآة   آن  بتتتته    

o 

 حتتتق  انتتتوار  شتتتمس  مطلتتتع   آن   بتتته
o  حتتتق  استتتار  و  علتتتم  معتتتدن  آن   بتتته 

o 

 الغيتتتوب  غيتتتب  علتتتم  مصتتتدر  آن  بتتته
o  الوجتتتوب  عتتتين  آثتتتار  صتتتقع  آن  بتتته   

o 

 قتتتدم   جتتتود   متتتواج   بحتتتر   آن   بتتته
o  عتتتتدم  و  وجتتتتود   منتهتتتتای   آن  بتتتته   

o 

 قتتتتديم  ختتتتدای  روح   و  نتتتتور  آن   بتتتته
o  عظتتتتيم  عتتتترش  آرای  مستتتتند  آن  بتتتته   

o 

 جتتتان  و  انتتتس  خلقتتتت  باعتتتث  آن  بتتته
o  فکتتتان  کتتتن  غتتتائی   علتتتت   آن   بتتته   

o 

 قلتتم  و  نتتون  نبتتی  انشتتا  کلتتک  آن  بتته
o  نستتتتتم  و  ذ ر  شتتتتکل  کاتتتتتب  آن  بتتتته   

o 

 ابتتتتتتد    پادشتتتتتتاه    ازل   حتتتتتتبيب
o  صتتتتتمد   ولتتتتتی   عتتتتتالم   متربتتتتتی    

o 

 انتتتتام  ص  رستتتتول  اوصتتتتيای  آن   بتتتته
o  امتتتام  عتتتالم  بهتتتر  از   هستتتتند   کتتته    

o 

 ختتتتتتتطا   راه  ز   را   متتتتتتا   نگهتتتتتتتدار
o  هتتتتوی   اتبتتتتاع   شتتتترک  و   الحتتتتاد   ز 

o 

 شتتتمار  روز  بتتته  را  متتتا  بخشتتتای  بتتته
o  کبتتتتار   و   صتتتتغار   رستتتتتول   بجتتتتتاه   

o 

 نعتتيم  و  خلتتد  جتتای  متتا  بتته  کتتن  عطتتا
o  ص  کتتتريم  رستتتول  ع  ائمتتته  حتتتق  بتتته 

o 

 جتتتريم   و   خطتتتا  پتتتر   بنتتتده   متتتنم
o  رحتتتتيم  و  غفتتتتور  و   کردگتتتتار  تتتتتوئی 

o 
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 خطبه مصنف 

 سم اهلل الرحمن الرحيم ب

الُممتَنِعِ بِال الُمتَفَردِ فی السُلطانِ  مِن أزَلِ االزَالِ وَ الشُکرُ لِالَحَدِ  الَملِکِ الُمتَأب دِ بِالخُلُودِ    هِ اَلحَمدُ لِل 

الغَيرِ الُمتَناِهی  وَ وَ الکَنزِ الَمخفِی الَمملُوِ مِنَ العِلمِ القَاِهرِ    وَ ال زَوال   نتِقالوَ جُنُود وَ بِال اِ  عَساکِر 

الباِهرَ القُدرَةِ  وَ  فَاستَالحُدُودِ  الکَمالِ  وَ  الَمعلُوماتِ  اِظهارِ  بِال  الَمحدُودَةِ  ال  وَ  الل اَتَناِهي ةِ  حسَنَ ةِ 

هُودِ عَن الشُ وَ الوُجُودِ بِالن ورِ البُرُوزِ وَ اِبداعَ االِيجادِ لغُيُوبِ يبِ االغَ ةِسُبحانَهُ مِن عالَمِ الوُجُودِ وَ ساحَ 

القُدسِي ةِ   العَظَمةِذاتِهِ  وَ  العِز ةِ  ذِی  وَ السَرمَدي ةِ  البَرِي اتِ  مَلَکُوتَ  النُورِ  مِنَ  اختَرَعَ  وَ  الجَاللِ  وَ   

الش واِهدَ ال الَملَکُوتِ  مِنَ  فَاَوجَدَ  عَلَالبُر  کائِناتِ  عالَمِ هانِي ةِ  حاقِ  فِی  الکَمالِ  وَ  القاِهرَةِ  القُدرَةِ  ی 

 بِال رَوِي ةِ وَ ال اِحتِيال  وَ ال تَقلِيد  وَ ال مِثال  مِنَ االَجرامِ وَ االَجسادِ وَ الهَياکِلِ وَ مکانِ وَ الشُه ودِاالِ

ل فَطَرَُهم وَ بَرَئَهُم وَ ذَرَئَهُم تَفَض الً  ال جَاللَ بَبَةَ وَ  أرادَ مِنهُمُ الخِدمَةَ وَ الحَشَمةَ و الهَياالَبدانِ وَ ال

تَ تَحَنُنَاً  وَ  وَ  الد ائَِمةِرَحَُماً  البَدِيعَةِ  االالءِ  مِنَ  لِاِنتِفاعِهِم  وَ  الُمتَناِهي ةِ  الغَيرِ  الن عماءِ  اِلی   لِاِيصالِهم 

ال ذِی نُورُهُ وَ    الد هرَ قُدسُهُ وَ ال ذِی يَغشَی االَبَدَ   ال ذِی مَلَاَ ن هُ  ال زَوال  فَاَشهَدُ بِاَاِنقِظاع  وَ    ي ةِ بِال الس رمَدِ

  شَرِيکُ فِی تَقدِير  صَو رَ ما اَبدَعَ بِغَيرِ مِثال  وَ خَلَقَ ما خَلَقَ بِال يَنفُذُ اَمرُهُ بِال مُشاوَرَةِ مُشِير  وَ ال مَعَهُ

رائِبَ حِکَمتِهِ ئِعَ قُدرَتِهِ وَ غَلَطائِفَ صُنعِهِ وَ لِاِظهارِ صَنا عِلِمهِ وَ دائِعََهمهََمةِ نَفس  وَ ال اِنتِقال  لِاِرائَةِ بَ

م لِيَکُونَ دَلِيالً عَلی اِستِحقاقِ تَوحِيدِهِ وَ تَحِميدِهِ وَ تَمجِيدِهِ بِال قِيل  وَ قالَ فَاَسکَنَ سُبحانَهُ بَعَضهُ

 وَ العِبادَةِ حانِ وَ االِختِبارِ فِی دُخُولِ الط اعَةِ ث ری لِالِمتِ و الوَ بَعُضهُم فِی االَرضِ فِی الس ماواتِ العُلی 

ونَ وَ العِصيانِ وَ الض اللِ اِلی الُمدَةِ الَمعلُومَةِ وَ االَوقاتِ الُمعَيِنَةِ وَ االجالِ فَاِذا جاءَ اَجَلُهُم فَاليَستَأخِرُ

الز وا  ساعَةً اِلی  يَِصيرُونَ  بَل  اليَستَقدِمُونَ  وَ  وَ  فِلِ  يَومِ االِنتِقالِ  اِلی  فِيهِ  فَيَقِفُونَ  البَرزَخِ  عالَمِ  ی 

العَظََمةِ  يُبعَ العِز ةِ وَ  الباِهرَةِ مِنَ اهللِ ذِی  الحِکَمةِ  القاِهرَةِ وَ  القُدرَةِ  لِاِظهارِ  فَيُعِيدُُهم ثُونَ  وَ الجَاللِ 

فِ کانُوا  الکَما  وَ  نُقصان   بِال  االَو لِ  الخَلقِ  فِ ی  عَرَخِالل   القِيای  وَ صَاتِ  االَعمالِ  لِاِنتِقاشِ  وَالحَشرِ  مِ 

فَشَر  وَ الص لَوةُ وَ الس المُ عَلی اءِ وَ الث وابِ وَ لِلعَذابِ وَ النِک الِ فَاِن خَيراً فَخَيرُ وَ اِن شَراً  االَفعالِ لِلجَز

لِ بَهائِکَ االَکرَمِ اَلن ورِ الَمشرِقِ وَ کَماقدَمِ وَ   االَبحِ االَزَلِ وَ الر وحِ االَعظَمِ وَ الت جَل یِ الن ورِ االَو لِ وَ الص 

اَالَصلِ  مِن صُبحِ االَزَلِ عَلی جَِميعِ  الُمشَعشِعِ اَقطارِ العالَمِ عِز  القُدسِ وَ الر حَمةِ وَ الجُودِ وَ الکَرَمِ 

وَ القِدَمِ اَلَمقُصودِ مِن   تِ الوُجُوبِ وَ ساحَمِ مِن حاقِ الس رمَدِی  وَ صُقَعِ الکِبرِياءِ القَدِيمِ وَ الفَرعِ الکَرِي

ال اتَنزِيلِ  اِيحاءِ  وَ  الغائِي ةِ م  العِل ةِ  و  العالَمِ  وَ  الَموجُودِ  وَ  االِيجادِ  رُوحِ  وَ  الت کوِينِ  نُورِ  القَلَمِ  وَ  لن ونِ 
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بَنِی آدَمَ البُراقِ وَ ا صاحِبِ الت اجِ وَ  لِلُممکِناتِ وَ خِلقَةِ   وَ العَلَمِ الَمبعُو ِ ةِ وَالل واءِلش فاعَالِمعراجِ وَ 

البَشِيرِ   جَِمالنَذِيرِ  الَموصُولَةِ اِلی  اَلر حَمةِ  الُمرسَلِينَ  وَ  االَنبِياءِ  وَ  الکائِناتِ  سَي دِ  االُمَمِ  اَنواعِ  يعِ 

المُ  فِی  الُمشَفَعِ  اَلش افِعِ  بِاالياتِ    ذنِبِينَ لِلعالَِمينَ  أَرسِلَ  الر حِيمِ  الذ کالباهِ الر ؤُفِ  وَ  الحَکِيمِ راتِ  رِ 

ءِ وَ الطِينِ وَ صَل  عَلی اَوصِيائِهِ النُج ومِ الُزَُهرِ وَ الحُجَجِ البالِغَةِ عَلی اَل ذِی کانَ نَبِي اً وَ آدَمُ بَينَ الما 

االِمامِ  الَمستُورِ  لغائِبِبِالعَدَدِ االَثنی عَشَرَ سِي ما الن ورِ ا  نکَمِ  نَ يجَِميعِ الُموجُوداتِ وَ البَشَرِ اَلَمعدُودِ

خياءِ الد يجُورِ شَمسُ اَنوارِ الهُدی وَ مُجلِی غَرابِيبِ العَمی وَ نُورِ الن اظِمِ الَمشهُورِ اَلعَلَمِ الهادِی فِی طَ

بَينَ  الُمت ِصلِ  الس بَبِ  وَ  الوَرَی  الس ماءِاالَرضِ    اَبصارِ  بابِکَوَ  وَ  اَل ذِی   يُؤتَی  مِنهُ  اَل ذِی  االَيَملَ    رضَ أُ 

مُلِئَتوَ قِسطاً   ما  بَعدَ  عَدالً  فَ    اَللهُم   جُوراً  وَ  وَ ظُلماً  الد ائَِمةُ  الل عنَةُ  وَ  نُورَهُ  اَشرِق  وَ  ظُهُورَهُ  عَج ل 

نَ وَ م وَ فَضائِلِهِم دَهرَ الد اِهرِيوَ مَدارِجِهِمَعَارِجِهِم   القائَِمةُ عَلَی اَعدائِهِم وَ مُنکِرِی  الن قَمةُ الُمؤلَِمةَ 

 ينَ  آمِينَ يا رَب  العالَِمين.اَبَدَ اآلبِدِ
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 مصنفمقدمه 

 و به نستعين سم اهلل الرحمن الرحيمب

مملکت  و  ابدی  جاودان  سلطنت  بسوی  يافتن  راه  بجهت  و  ثواب  تحصيل  برای  شی  بهترين 

 ! هبی استالوهي ت سرمدی صحت و درستی عقائد مذ

که هر دانه عمل که در است حاصل خيز  زمينی  پس درستی و صحت عقايد مذهبی مانند يک  

انداخت بدترين آن  و  گرديد  ثمرور خواهد  و  آور  بار  و  همه اش سرسبز  کاشته خواهد شد  و  ه 

البوار   بدار  شدن  انداخته  باعث  و  کردگار  غضب حضرت  و  قهر  به  شدن  مبتال  برای  و چيزی 

ف باد بدون تخفيبد اآلحضرت قهار و آتش شديد جهنم الی ا آتش قهر و غضب  سوخته شدن در

و آن مانند يک زمينی است شوره زار و تلخ که هر دانه عمل و ترحم فساد عقايد مذهبی است  

ابداً  شود  کاشته  و  انداخته  آن  در  اگر  باشد  و صاف  پاک  عيب  هر  از  و  رسيده  کامل  اگر چه 

 !!و نابود خواهد گرديدسرسبز نخواهد شد کليه ضائع  

ه آنها آن  ء و پر قيمت می باشند که بواسطهرات گران بهاند جواپس عقايد صحيحه مذهبی مان

تخت و تاج مملکت جاودان سرمدی و آن سلطنت و پادشاهی ملک الوهيت ابدی خريده می 

الزوال و  دايم  و  قايم  اآلباد  ابد  هميشه  جاودانی  کبير  ملک  و  عظيم  سلطنت  آن  که  و   شود 

 ! و انتقال استموروثی بدون تغير و تبدل  

ی لت دارد داخل ميشود پس سعو دو  زدی در منزليکه مظنه ماله دت که هر گااسلوم  و مع

ميکند که اشيای نفيس و ظريف و جنس پر قيمت را مانند جواهرات را بدزدد نه چيزهائی که 

دين   و  ايمان  دزد  و  دشمن  لعين  ابليس  پس  ندارند   قيمت  مقابله چندان  در  که  آدم  بنی 

بندگان ئيکه ممکن خواهد شد من تمامی است که تا جا ه گفتهحضرت کردگار قسم اکيد خورد

 ترا از صراط مستقيم جنات النعيم که عقائد صحيحه مذهبی می باشد گمراه خواهم کرد مگر 

براهين آن کسانی که ايمان خالص دارند و عقائد صحيحه مذهبی را از تحصيل علم با دالئل و  

عقايد مذهبی شان را از که    سعی خواهم کردها هم  محکم کرده اند شايد نه توانم اما برای آن

از قي را  خود  بندگان  منان  خدای  چنانکه  بنمايم   مدخول  و  مخلوط  فاسده  تخيالت  و  اسات 
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همين سعی و جديت ابليس لعين آگاه فرموده است تا که آن لعين نه تواند عقايد مؤمنين را 

    ! و مخلوط و مدخول بنمايدفاسد  

از برای آدم از جنت خارج کرده ئی  ای پروردگار چون مرا) ۷يم « کَ الُمستَقِصِراطَ » لَأقعُدَن  لَهُم

 ( لذا من هم بر صراط مستقيم تو خواهم نشست

هر آئينه   سوگند که   به عزت تو )  8« الُمخلَِصينَقال فَبِعِز تِکَ لَاُغوِيَن هُم اَجَمعِينَ إل ا عِبادَکَ مِنهُمُ  »

 ( تو ر بندگان خالص کرد مگهمه بنی آدم را گمراه خواهم  

پس بدانکه هر که پيروی تو خواهد کرد من هم ين، خدای متعال فرمود: )پس در جواب آن لع

بدرستيکه هر که   ۹« وَ إن  جَهَن مَ لََموعِدُُهم أجَمعِينَ »همگی شماها را در جهنم خواهم انداخت  

 ( !هر آئينه موعد همه شان جهنم استپيروی کرد ترا  

 ظن خود کامياب گرديده است که آن   و دين بنی آدم در و دزد ايمان    ن دشمنچنانکه آن لعي

از کتاب   اسالم  اهل  مذهبی  عقايد  و درستی  برای تصحيح  را  او  عالم  متعال که خالق  خدای 

ای بندگان خود غايت ترحم خودش از مقام غيب الغيوبی و ساحت الوهيت و وجوبی خويش بر

اهلل عليه و آله و و المرسلين صلی  سيد االنبيای  حضرت    مدَو ن فرموده بواسطه رسول عالمين

سلم برای ماها فرستاده است که ما او را بخوانيم و اصل مطلب او را بدانيم تا که عقايد مذهبی 

دا شده  کردگار  حضرت  پايان  بی  احسان  و  الطاف  مورد  پس  بشوند  درست  و  صحيح  خل ما 

م جهنم نجات بيابيذاب ابدی آتش  و از عجنات الخلود و سلطان سلطنت ملک جاودان بشويم  

اما آن شيطان رجيم از مکر و حيله و تزوير خويش بنی آدم را و بالخصوص اهل اسالم را از 

برای  عالم  تا  جاهل  از  هيچکس  که  است  بازداشته  را  او  معانی  درست  ادراک  و  تعلم حقيقی 

معانی   تفهميدن  نميکنند صرف  کامل صرف  توجه  فرقان  و  قرآن  يعنی لفظات  حقيقی  الفاظ 

قرآن  اص کلمات  زبروات  يعنی  چهارگانه  اعراب  بواسطه  را  عظيم  فرقان  و   -پيش  -زير  -کريم 

الی اسالم مشهور مياد ميگيرند و بالحن خوب اصوات الفاظ را ميخوانند و قاری قرآن و    وجزم

 
 16 م سوره اعراف آیهآن کریقر 7
 38و  28ره ص آیه قرآن کریم سو 8
 43وره حجر آیه س کریم قرآن 9
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ديديم که ما قرآن را خوانديم و فهميديم و مالی کامل گرکامل دارند  ميشوند پس اطمينان  

 !ماندهديگر چه باقی  

آنکه خدای عليم و حکيم فرموده است که اگر من اين فرقان و قرآن خويش را بر کوه   و حال

های بلند و جبال شامخ نازل ميکردم پس بعد از فهميدن مطالب و معانی او آن کوه های بلند 

نه نکه سينافرمانی احکامش سخت خضوع و خشوع ميکردند حتی ايو محکم از خوف و ترس  

دهشت روز قيامت و ميدان محشر شگافته می شدند و ما مردم از   نها از خوف وهای محکم آ

 !داريماول قرآن الی آخر او را ميخوانيم و هيچ خوف و هراس ن

ابليس لعين   اين نيست مگر تزوير و تدبير همان شيطان رجيم و  ا  دشمن وپس  يمان و دزد 

کنند و بعد از انکار اطمينان انکار مي  و ميدان محشر  قيامت  دين بنی آدم که بيشتر مردم از قيام 

بی  آسوده  نيست  کتاب  و  حساب  و  اعمال  و  افعال  پرسش  هيچ  ايشان  برای  که  دارند  کامل 

و  النعيم  جنات  در  جواب  و  سؤال  بدون  و  پروردگار  عبادت  و  طاعت  و  نماز  و  روزه  زحمت 

 !!!  ردوس برين داخل خواهند شدف

و فرمان خدای ذوالجالل و االکرام هيچ بهره    کام قرآنو مفاهيم و احمعانی  زيرا که ايشان از  

فنون  و  علوم  مانند  نه  و  است  شده  بيان  چيز  چه  قرآن  در  که  اند  فهميده  نه  هيچ  و  ندارند 

زندگان مفيد  را  او  نه  و  دارند  رغبت  قرآن  معانی  تحصيل  در  را يک ی  دنياوی  او  ميدانند  خود 

لب را خدای عليم و حکيم و رؤف و رحيم طچنانچه همين م !!  اندچيزی بی مصرف خيال کرده  

تعالی » و  فَقالَ سبحانه  است:  فرموده  بيان  کريمه  آيه  اين  ظَن هُ در  اِبلِيسُ  عَلَيهِم  لَقَد صَد قَ  وَ 

 مِم ن خِرَةِنُ بِاالؤمِيُ  نلَهُ عَلَيهِم مِن سُلطَان  إل ا لِنَعلَمَ مَ   إل ا فَرِيقاً مِنَ الُمؤمِنِينَ وَ ما کَانَ  فَات بَعُوهُ

 ۱0« ُهوَ مِنها فِی شَک  وَ رَب کَ عَلَی کُل  شَئ  حَفِيظ

لعين   ابليس  بدرستيکه  و  در مقابله من ظاهر بالتحقيق  آدم  بنی  را که در خصوص  ظن خود 

که موصل جنات النعيم است گمراه کرده بود که من تمامی بنی آدم را از صراط مستقيم تو  

انچه همه شان اتباع اقوال و قياسات فاسد و باطل نچرسانيده است  تصديق  خواهم کرد بدرجه  
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ابليس را ميخوانند و تصديق ميکنند و فرمان و قرآن مرا کليه ترک کرده اند که نه کسی او را 

 عنی ميخواندميخواند و نه او را اهميت ميدهد و اگر کسی ميخواند پس بدون م

قصه و افسانه و حکمت و فلسفه و   باهيچ کتآنکه    و حال   زيرا که معانی او را مفيد نمی دانند

اين  معانی  برای درک  اينکه  نمی خوانند حتی  هرگز  معنی هرگز  بدون  را  دنياوی  سائر کتب 

بدرستی    کتابها سفر طوالنی و پر زحمت واليات بعيده را اختيار ميکنند تا اينکه معانی آنها را

 !  !!  مرابفهمند و ديگران را حالی کنند مگر کتاب  

ان بر ايشان مسلط نيست که ايشانرا مجبور بنمايد برای خواندن کتابهای خود شيط   آنکهو حال  

و ما که بر ايشان مسلط هستيم و قدرت کامل داريم که ايشان را برای خواندن قرآن و فهميدن 

ار  و مخت  ما جبر و اکراه نيست زيرا که ما ايشانرا آزادصد  معانی او مجبور بنمائيم اما چون مق 

تا بی نيازی ما را بدانند و فرمان ما را بخوشی قلب قبول بنمايند نه جبراً و قهراً ايم وده خلق نم 

و مقصد ما از اين آزادی ايشان اين است که به بينيم که کدام يک از بندگان ما بر عالم آخرت 

جدا کرده سوا و  کتاب ميدان محشر شک دارد تا که او را از مؤمنين  و قيام قيامت و حساب و  

آ جدر  را تش  ما  حرفهای  و  گرده  رد  را  خويش  پروردگار  و  خالق  فرمان  که  بسوزانيم  هنم 

مشکوک دانسته و حرفهای دشمن ما را که ابليس لعين است قبول نموده و بر آنها ايمان آورده 

 ! است

تَعَمنان خبر ميدهد که ای بندگان    و بعد از آن در آيه ديگری خدای  اد لم و يمن شما ها از 

طالب قرآن و فرقان من که آخرين فرمان من است برای نوع بشر و من که ی و م معان  گرفتن

پس از عذاب من غافل مشويد که عذاب من شديد   ، خالق شما و روزی دهنده شما ها هستم

  .است و نهايت درد آور است

! ر استرد آوايت دمن بی نهعذاب    بدرستيکه۱۱« ن  عَذابِی ُهوَ العَذابُ االَلِيمَ أ  وَ عَز وجَل : »  فَقال

پس اگر شما ها ياد گرفتن مطالب و مفاهيم کتاب من که قرآن است را کليه ترک نموديد و او 

نه داديد پس بدانيد که در ميدان محشر رسول من از شما ها در محضر عدالت را هيچ اهميت  

ترا کليه من شکايت خواهد   قرآن  امت من  اين  پروردگار من  ای  بودترک ک  کرد که  ند و رده 
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اروپا را مامی کت تابهای دنياوی و افسانه های باطل و حکمت های يونان و نغمه های شعرای 

   .بانهايت شوق و ذوق ميخواندند

از بودند و آن علم و حکمت که تو برای ايشان  اما کتاب ترا که اين قرآن بود مهمل گذاشته  

ناقص العقل را   دگانت بنعلم و حکم نموده  را ترک  غايت لطف و کرم مرحمت فرموده بودی او  

اختيار کردند و علم و حکمت ترا کليه مهمل و بی سود گفتند پس حاال حساب و کتاب ايشان 

   .با تست و بس زيرا که من در تبليغ آن علم و حکمت تو هيچ کوتاهی نکردم 

ای پروردگار من   ۱2 « هجُوراً مَلقُرانِولُ يا رَب  إن  قَومِی ات خَذُوا َهذا االر سُ   قالَفقال عز وجل : » وَ

اما   ، بدرستيکه اين قوم و امت من اين قرآن ترا کليه ترک کرده بودند کتابهای ديگر ميخواندند

    .قرآن ترا نمی خواندند

ه مت مرا ترک کردچرا شما ها رح   ، از قهر و غضب من شما را نجات خواهد دادپس آن وقت  

شديد جهنم خواهم انداخت در آتش ا ر ت من شما هاآن وق قهر و غضب مرا خواستگار شده ايد

 نکرديد پس آن وقت شماها اگر از من و هيچ اعتنا نخواهم کرد چنانکه شما ها بفرمان من اعتنا  

ای سگهای   ۱۳«ُمونِقالَ إخسَؤُوا فِيها وَ ال تُکَل  : »التماس ترحم و مغفرت کرديد من خواهم گفت

د که شماها دين مرا گذاشته دنيا را باشيشته  فرت نه دات و مغدنيا حاال از من هيچ اميد رحم

اختيار کرديد و چون آن امر من که إخسَؤوا باشد امر تکوينی خواهد بود پس فوری همان وقت 

وقت   آن  و  تبديل خواهيد شد  و صورت س   بشکل  برای شما شماها  کرد  نخواهم  مگر   زياد 

 برای شما مگر عذاب !!!م کرد  نخواهي و زياد    ۱۴« باًفَذوقُوا فَلَن ن زِيدَکُم إل ا عَذاعذاب »

همين موعظه را بنده خاکسار مؤلف اين کتاب شريف در مقام شهر بمبئ پنجاه سال قبل از اين 

سنه   حاال  بنده   ۱۳۶0که  قلب  در  خوف  آتش  شب  همان  در  که  بودم  شنيده  است  هجری 

اجب ر من وحاال ب  که پس   عله ور گرديده بود پس در همان شب عزم راسخ گرفتم مشتعل و ش

ه که هر جا که ممکن بشود بايد علم عربی تحصيل بنمايم تا که معنی و مفهوم آيات قرآن شد

ابداآلباد در عذاب آتش  را خود بفهمم و اال اگر بدون فهميدن معنی حقيقی قرآن مردم پس 
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 فرمود  هم بر من رحم نخواهد  ده خواهم سوخت و خدای منان  جهنم بشکل و صورت س  گردي

 است ! گفته    چنانکه 

هزار هزار حمد و شکر حضرت پروردگار ادا ميکنم که موفق فرمود مرا در تحصيل علم عربی که 

آنقدر که بنده ميخواستم که تحصيل بنمايم از آن هزار بار بيشتر مرا کرامت فرمود و در اين 

خاکسار   دنيا  ايعالم  که  ديگران  برای  که  نموده  مرحمت  مولوی  خطاب  همرا  همان   شان 

تمامی   دولتی   صديقات ت در  مولوی  خطاب  اما  هستند  دارا  دارم  بنده  که  فاضل  مولوی  يعنی 

و ايران صرف و فقط برای اين خاکسار مخصوص گرديده است زيرا که خود از جانب هندوستان 

 . حضرت حق و غيب مطلق کرامت شده است

بينا محمد و آله الطاهرين  نا و نلی سيداهلل ع  و صلی   عَلی نَعمائِهِ وَ الش کرُ عَلی اآلئِهِدُ هللِفَالحم 

برای  صرف  که  کتابها  آن  که  هستند  غافل  قرآن  تعلم  و  تعليم  از  اسالم  اهل  چقدر  اکبرُ  اهلل 

عمر و احاديث مدون و تاليف شده اند تمامی  فهميدن معانی و مفاهيم اصلی و حقيقی قرآن  

يت نمی دهند و يچ اهم قرآن ه ود علم حصيل خاما برای تخود را در تحصيل آنها صرف ميکنند 

 ! در آخر کار بدون تحصيل علم حقيقی قرآن العلم از دنيا ميروند

سخت تعجب کردم روزی که جناب آقای محمد کرمانی ابن مال عباس مرحوم کرمانی بر دروازه 

با و  آوردند  تشريف  بوقت چاشت  )  بنده  فرمودند:  است  شان  عادت  چنانکه  خنده  و  که تبسم 

مجنا را  ولوی  ب  دين  بنده  که  علم  بدهيد  تعليم  عربی  زبان  حقيقت يعنی  که  ميخواهم  بنده 

لذا هر کسی برای  ، چون شغل خاکسار صرف تدريس زبان انگليسی است  (!ديانت اسالم را بدانم

اما چون ه چه مرحمت خواهيد فرمود  خواندن نزد بنده می آيد اول از او سؤال پول ميکنم ک

بنده بدون هيچ سؤال گفتم چشم حاضرم هر   ميخواهم   علم دين   تعليمکه من  ايشان فرمودند  

 !وقت ميل شما باشد تشريف بياريد

الحمد هلل که چون ايشان موفق بودند بتوفيق حضرت پروردگار بزودی در ظرف شش ماه آن 

مودند که بنده برای آنها سالها سال زحمت کشيده علوم قرآن و حقائق مذهب اسالم تحصيل ن

 !! و فنون دبيرستانها تحصيل نموده بودند  مامی علومه ايشان ت ک  رازيودم  ب
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جهان و حضرات ائمه طاهرين عليهم الصلوة و السالم ايشان را طول    صخدای منان بحق رسول  

اقبال کرامت بفرمايد که اميد قوی دارم که ايشان باعث هدايت  بندگان حقيقت طلب   عمر و 

 !!!ئ  قديرو علی کل شلتوفيق و ه ی اهو ول خواهند شد إنشاء اهلل تعالی و

بهر حال برای تصحيح و درستی عقائد مذهبی سوای کتاب خدای خالق الکائنات قرآن کريم و 

عظيم جامع علوم دينی و دنياوی و اصل حکمت و فلسفه در عالم دنيا هيچ کتابی نيست فرقان  

او تولد شده اسم  اسالم   مذهب اسالم را قبول کرده است يا در خانواده اهل  پس هر که  ت بر 

 ! ب و الزم است که قرآن را با معنی بخواند تا که مقصد خالق خود را بفهمد که چيستواج

مذاهب عالم ساخت و پرداخت زيرا که هيچ مذهب سوای اسالم مذهب خدائی نيست تمامی  

ت  که  هستند  العقل  ناقص  هستمردمان  عقل  و خالف  معقول  غير  آنها  فروع  و  اصول  !  ند مامی 

وَ مَن   ۱۵فقال سبحانه و تعالی » إن  الدِينَ عِندَ اهللِ اإلسالمُ...يد:  ق عالم ميفرمانانچه خود خالچ

 « ۱۶فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَ ُهوَ فِی اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِرِينَ   يناًيَبتَغِ غَيرَ اإلسالمِ دِ

 ر را اختيا  دينیالم  اسن اسالم است پس هرکه غير ازدين  درنزد خدا صرف ديبالتحقيق که دين  

زيرا که خدای متعال سوای دين اسالم   ،ثواب است او اشتباه کرده استکرده است و اميدوار  

لذا در آخرت در روز جزا در ميدان محشر او را هيچ ثواب نخواهد داد  ،اديان ديگر را قبول ندارد

  .از خاسرين خواهد بود و در جهنم خواهد رفتآن شخص در آن روز  

ا دپس  ا  ، نيصل  اسالم  ددين  همين  بر  و  جنات ست  و  الخلود  جنات  وعده  منان  خدای  ين 

قرآن واجب و الزم و  فهميدن معنی  اسالم  اهل  افراد  از  هر فردی  بر  لذا  است  الفردوس داده 

پس بايد بداند که آن فرض اولی است اگر کسی در تحصيل علم قرآن سستی و کاهلی ميکند  

دای جهان، شهنشاه رفت که فرمان خ جهنم خواهد    لفرک اسشخص بعد از مردن مستقيما بد

 ! کون و مکان را مانند فرمان شاهان دنيا هم وقعت نداده است

از شاهان جهان در جايی اعالن ميشود پس  چنانچه رسم است که هر گاه يک فرمان جزئی 

د ينينمار پا می ايستند و همه تن گوش شده او را استماع متمامی حاضرين مجلس سر برهنه ب
 

 19ه ران آیه آل عمآن کریم سورقر 15
 85 آل عمران آیه   سوره قرآن کریم 16
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کنند   اهلل اکبرُ  فرمان کلی خدای جهان شهنشاه کون و مکان و دل بر آن عمل ميو از جان و  

که  تکريم  و  تعظيم  آن  بندگانش  از  هيچکس  و  شود  می  خوانده  جان  بنی  و  آدم  بنی  خالق 

می شنود هيچ توجه هم نميکند که چه چيز   سزاوار شأن فرمان خداست بجا نمی آورد و اگر

می داند  اهلل اکبرُ  هيچ کتاب در دنيا بدون معنی و مفهوم او را ن را که معنی زيد ی شوخوانده م

 ! خوانده نمی شود مگر قرآن

« ميفرمايد:  متعال  خدای  قرآن  استماع  در خصوص  وَ چنانچه  لَهُ  فَاستَِمعُوا  القُرآنُ  قُرِئَ  إذا  وَ 

و حرف نزنيد و بدهيد    پس گوش ی شود  يعنی هرگاه قرآن خوانده م  ۱۷« عَل کُم تُرحَُمونَأنِصتُوا لَ

بر شماها رحم و کرم بفرمايد زيرا که قرآن الب و مفاهيم او دقت کنيد که خدای متعال  بر مط

 ! فرمان خدای شماها است نه فرمان پادشاهان دنيا

 

 

 

 
 204 هیراف آره اعسو کریم قرآن 17
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 عقائد اهل عالم در خصوص معاد و عالم آخرت 

 ين عمَ وَ بِه نَستَللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اسْبِ

مُردن دوباره برخاستن مذاهب  ميان مذاهب عال  صوص معاد درخ  در از  م اختالف است پس در موضوع بعد 

 اند! عالم بر دو فرقه و دو دسته تقسيم شده 

آن  اول؛  ودسته  انبياء  حضرات  جليله  سلسله  از  را  خويش  مذهبی  عقايد  که  هستند  عليهم    هايی  مرسلين 

 اند! الصلوه و السالم اخذ نموده 

 اند!!يش را از گروه حکما و فالسفه و شعرا اخذ نموده ند که عقايد مذهبی خويی هستم؛ آنهاته دو س د

باشند ايشان عقيده داشتند که بعد از مردن يعنی فنا شدن اين  پس گروه حکما و فالسفه که اهل يونان می 

رق  ست متف رديده اکيل گشتماند و اين عناصر که بدن انسانی از اينها  ی می جسم مادی صرف تنها روح باق

شوند يعنی خاک در خاک و آب در آب و آتش در آتش وهوا در هوا و چون  لحق میشده با اصل خويش م

به اين جهت در عالم   لذا مواد ارضيه را در آن عالم راهی نيست.  روح در عالم ملکوت داخل گرديده است، 

 د شد نه جسمانی!  ی خواهد روحاناهد ش وخباره اين بدن مادی عود نخواهد کرد پس اگر معاد آخرت دو

کند. پس ايشان عقيده نداشتند که يک  کائنات زندگی به سر می   ح انسانی بعد از مردن در جوار خالق و رو 

د برای حساب  ش روز تمامی اهل زمين فنا خواهد شد. و بعد در يک روز ديگر در يک ميدان محشور خواهند  

اين بود که اين عالم قديم    شانحشر نبودند عقيده ميدان م  يامت ول به قو کتاب وجزا و سزا؛ يعنی ايشان قائ

 طور که بوده است خواهد بود الی غيرالنهايه! است هيچ وقت فنا نخواهد شد همان

ها لذت علمی  از همان  ن پس اگر انسان در حالت زندگانی دنيايی ملکات حسنه کسب نموده است بعد از مرد

اگر ملکات رد  برد. و  ارتخواد  ب جهالت و ضاللت خواهد چشيد و  ها درد و عذااز همانوده است  کاب نميه 

و خياالت   و غصه جهالت  غم  و  ايذای  و  و خياالت خوب  علمی  لذات  همين  ايشان  دوزخ  و  جنّت  لذا  بس! 

ان جنّت ايشان صرف  ين حکما و فالسفه اخذ نمودهاکه عقايد خود را از  اند و بس. لذا آن کسانیفاسده بوده 

ان همين غم و غصه روحانی جهالت و ضاللت است و بس و  می هستند! و دوزخ ايشحانی وعلذات روهمين ل

 اين عقيده را بيشتر اهل تصوّف يعنی فرقه صوفيه دارا هستند.
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را و اين عقيده عقالً و نقالً باطل و از    م دانند اول خدا را و دوم اين عالپس اهل اين مذهب دو چيز را قديم می 

کی باشد نه دوتا. و ديگر اينکه ايشان منکر جنّت و جهنّم  روی عقل بايد قديم ي  را که از ست. زيدور ا  حقيقت 

دانند دانند يعنی قادر مطلق نمی جسمانی و مادی هستند و خدای خالق عالم را در قدرت او آزاد و مختار نمی 

آيد که  والم الزم می تداخل ع و الّاق کند تواند در عالم ملکوت جسم و بدن مادی را خلنمی   ه بلکه قادر مقيّد ک

کنند که خالق عالم قادر است بر اينکه عالم  در عقل ايشان محال است. و حال آنکه از چشم خود مشاهده می 

 ارواح را در عالم مواد داخل فرموده است.  

امر    لم يک ل عواخدر اين عالم مواد داخل فرموده است. پس اگر تداا  يعنی ارواح تمامی حيوانات و انسان ر

طور که ارواح  گرفتند. پس همينح موجودات ابداً در ابدان و اجسام مادی قرار نمی بود آن وقت اين اروا محالی

إِنَّ اللَّهَ  »  را در عالم مواد داخل فرموده است او تعالی شانه عالم مواد را هم در عالم ارواح داخل خواهد فرمود. 

 یء محال نيست!  در است برای او هيچ ش هر شیء قا لم بر ق عا الخ۱8قَِدير «.  َشیْء  کُلِّ عَلَى 

طور که  و ديگر اينکه ايشان عقيده دارند که اين سلسله توالد و تناسل هيچ وقت خاتمه نخواهد يافت همين

ظ انتقام  ايشان  پس  ماند.  خواهد  جاری  غيرالنهايت  الی  هست  الزمی  لم  حاال  و  ضروری  امر  يک  را  ظالم 

ا  بينيم که يکا می که ما  دانند، زيرنمی اين عالم دنيا قصاص و  نفر ديگری را کشته  از اين ظالم در  ست و 

 اند بدون قصاص و انتقام اين ظالم از اين عالم به عالم آخرت رفته است.  انتقام آن مظلوم را نه گرفته 

ن لم هم  ظا  اين و    پس آن مظلوم بدون انتقام و قصاص خواند ماند   باشد پس اگر روز قيامت و ميدان محشر 

زيرا که عالم آخرت در نزد ايشان جای جزا و سزا نيست که آنجا برای يکی از    زات باقی خواهد ماند.بدون مجا

  ديگری قصاص و انتقام بگيرند. لذا آن ظلمِ ظالم بدون قصاص خواهد ماند تا ابداالبد و اين خالف عدالت و 

 است!ل ناقص انسانی عق ذهبه مف عقل است پس اين مذهب، مذهب خدايی نيست بلکخال

شان در موضوع ارواح اين است که روح انسان بعد از مردن بدون جسم  اما اهل هند؛ پس عقيده مذهبی   -2

می نمی داخل  ديگر  بدن  و  در جسم  فوری  داخل  ماند  خوب  انسان  بدن  در  دارد  نيک  عمل  اگر  پس  شود. 

پس اگر در اين بدن    کند.ب قيام می خو  سانان  و به قدر همان زمان عمل و عمر خويش درآن بدنشود  می 

 
 .  20(، 2بقره: ) - 18
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 بهتر و اعلی شود آن وقت در يک از اين  می که از اين بدن خارج  م اعمال صالحه بجا آورده است پس وقتی ه

 شود.  بدن داخل می 

داخل    بد در ابدانشده موافق عمل خوب يا    خارج  ماند و بعد و به قدر زمانه عمل بد در بدن آن حيوان بد می 

دانند و  دانند اما ايشان روح را هم قديم می عالم را قديم می   يرا که ايشان هم اينالی غيرالنهايت. ز  ،دشوی م

بر ماده و روح مسلط و   تا هستد اول خدا، دوم روح و سوم ماده است. پس خدا  عقيده دارند که قديم سه 

 درت خدا از ماده و روح زياد و بيشتر است.  ت و قغالب است يعنی قو

ک  ح و لذا ر ماده داخل  اقسام مخ را در  و  انواع  شان خدا  دهد. پس در عقيده سازد و تشکيل می لوقات میرده 

قديم   خود  ايشان  نيستند  خدا  مخلوقات  از  روح  و  ماده  بس  و  است  دهنده  تشکيل  و  کننده  تعمير  صرف 

 ق.  ی خالنيع Creator يعنی سازنده است نه، Maker رفخدا صِ هستند يعنی به اصطالح اروپايی

ابداپس جنّت و دو ايشان صرف در  تا يک مّدت معين در آن زخ  ها قيام کردن  ن خوب و بد داخل شدن و 

و همين  و بس  روز  است  به  قايل  ايشان هم  لذا  بود.  غيرالنهايت جاری خواهد  الی  اين سلسله هميشه  طور 

و ميدان محشر   آريايی هند هستند  نيسقيامت  اين عقيده ملت  و دارای  آريايی  شاه ريش   که تند  به  جهان  ن 

دانند و حال آنکه تعريف و تحديد  عقوليت اين مذهب بديهی است که سه چيز را قديم می وصل است. و غيرم

  قديم اين است که قديم چيزی است که از تمامی جهات کامل باشد هيچ نقصی را رد ذات و صفات او راهی 

کت  در ذات و صفات او شر   شد و هيچ شیءل باکام  وهالوجچيزی است که منکل   د. بعبارت اخری قديماش نب

ماده نقص   دو يعنی روح و  و روح غالب است پس در ذات و صفات هر  ماده  بر  و هرگاه خدا  باشد.  نداشته 

کم  خدا  از  که  شده  ايراد داخل  همان  و  است  ذاتی  نقص  که  هستند  و ضعيف  هستند  و    که   قوّت  حکما  بر 

ذا اين مذهب هم غيرمعقول  ايشان هم وارد است. لزم ندارد بر  ص القصا لم فالسفه يونان وارد آمده که ظلم ظا

 و انسانی است نه خدايی!! 

گويند که روح انسان يک  دانند، می اما مذهب دهری و طبيعی پس ايشان روح رايک شیء مستقل بالذات نمی 

عناصر    تزاجت امصيباشد. آن محض خاف کيفيت مزاج عناصر اربعه می صر  حده از بدن نيست آنچيزی علی 

کنند و  ه دواهای مختلف حکيم است که هرگاه چند دواها را باهم مخلوط می است مانند خاصيت نسخ  اربعه
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طور روح انسان است که  کند. همين شود که ناخوشی را دور می يک مزاج پيدا می   دهند. پس از آن جوش می 

ز  پس هرگاه اين عناصر اشود.  يدا می ان پانس  وح شدن عناصر اربعه يعنی خاک و آب و آتش و باد ر وط  از مخل

ماند که از آن  گردد و چيزی باقی نمیشوند پس آن روح هم نابود می شوند يعنی متفرّق می هم پاشيده می

 پرسش اعمال و حساب و کتاب گرفته شود.  

فنو  و  علوم  از  را  عقيده  اين  ايشان  نمود ن حکو  اخذ  تجربه خود  و  علم  موافق  فالسفه  و  بند  اه ما  س. پس  و 

ميدان محشر نيستند!!! اما خرابی و فساد و غيرمعقوليت و خرافت و سفاهت    قائل به روز قيامت و  ايشان هم

رسد مرتکب  العاده است. زيرا که موافق اصول تنازع بقای نوعی هرچه زور و قوّت ايشان میاين مذهب فوق 

ت  نند نه لحاظ قوم و ملّکحظه دولت می مال  نه   ورد آکند بجا می و هرچه نفس اماره ايشان امر می وند  ش می 

کنند زيرا که عقيده دارند که هرچه خوشحالی ميسّر باشد بايد  دارند و نه بر ابنای جنس رحم و مروّت می 

ه بس،  و  است  روزه  چند  زندگانی  همين  که  زيرا  برد  لّذت  و  بهره  و  کرد  باقی    رگاهحاصل  چيزی  مرديم 

 ماند!!!نمی

 دهد:می ين مذهب دستور ی اشوا پي چنانکه رئيس و

 خفتت   یختواه  یگِتل بست  ريتکته بته ز  خوریم
o  و جفتتتت همتتتدمیو ب قيتتترفیو ب متتتونسیب 

o 
 راز نهفتتتت  نيتتتزنهتتار بتتته کتتتس مگتتتو تتتتو ا

o  !هتتتر اللتتته کتتته پهمتتترد نخواهتتتد بشتتتکف 

 
o 

رگانه  ت چهامقدما  اند که روح نتيجه هرگاه ايشان قائل   اين است که،   غير معقوليت و سفاهت اين عقيده اول 

مات چهارگانه وجود دارند بايد نتيجه هم وجود داشته باشد زيرا که  که مقد ت، پس تا وقتیعناصر اربعه اس 

که جسم و بدن انسان موجود است بايد روح  مقدمات و نتيجه هر دو باهم الزم و ملزوم هستند پس تا وقتی 

که بدن و جسم به    کنيمنيم و مشاهده می بيمی ر روز  از بدن خارج نشود! و حال آنکه ما ه  موجود باشد و هم  

گردد. پس اگر بگويند که در بدن  خود باقی هستند اما روح ندارد. کليه خارج نشده است و ابداً برنمی   حال

شگاف و  ت و بی که هرگاه درس گردد مانند ماشين بخاری  شود لذا روح خارج می شکاف يا سوراخ حاد  می 

اما هنگامیر می اک  سيم  و  قوت بخارسوراخ است   يا سور  کند؛  قوت  و    سيم اخ گرديد فوری  که شکافته شد 

 افتد.شود و ماشين از کار می از ماشين خارج می  بخاز
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ری  نمايد فوساز آن شکاف و سوراخ را تعمير می پس ما در جواب خواهيم گفت که هرگاه مستمری و ماشين

هر بدن  هرگاه دکتر حاذق و ماول ممکن خواهد شد که  صاين ا  افتد. پس بادوباره به کار می   سيم  خار و قوت ب

  را تعمير بنمايد بايد روح بدن هم برگردد و به کار بيفتد اما تا اين زمان ممکن نشده است هرگاه روح از بدن 

برنمی  دوباره  شده  مخلوقخارج  يک  انسان  روح  که  زيرا  و     حدهعلی   گردد.  عارض  نه  است  بالذات  مستقل 

 خاصيت! 

دانند و اين عقيده در سفاهت و غيرمعقوليت به نهايت  ين خاصيت ماده را می ه ايشان خالق عالم همک اين  گردي

اول علم آن   از خلق نمودن هفت چيز الزم است.  برای خالق قبل  از روی عقل  درجه رسيده است. زيرا که 

يعنی   مشيّت،  دوم  س مخلوق؛  گرفتنخواهش؛  اندازه  يعنی  تقدير  چهارم  ارده؛  پنجموم  فيصله    ؛  يعنی  قضا 

 تم اجل مقّدر برای مدت عمر و حيات آن مخلوق.  ؛ ششم اجل معلّق و هف نمودن

اگر کسی می  او الزم است که علم شمع را دارا  مثالً  برای  خواهد که يک شمع مومی خلق بنمايد پس اول 

برای خلق ن از آن  اراده پمودن شمع  باشد و بعد  از خواهش  اراده    د.يدا شوخواهش پيدا شود و بعد  وبعداز 

ينقدر بزرگ خواهم ساخت. مثالً يک وجبی و بعد فيصله قطعی بنمايد و بعد مدت  و اندازه بنمايد که اتقدير  

 عمر و زمانه زندگانی او را معين کند که اگر در مقام محفوظ روشن کنند درست يک ساعت خواهد سوخت و

م در  اسبااگر  وقت  آن  گذاشت  خواهند  هوا  پُر  خارجيدان  نی  ب  در ظرف  را  او  هوا  خواهند يمو  فنا  ساعت 

اسباب خارجی می س  بر  معلق  اجل  را  و دوم  مقدّر  اجل  را  اول  وقتی اخت پس  تا  که خالق شی  گويند. پس 

گانه را مقامات  امات هفتتواند چيزی را خلق بنمايد وهمين مقگانه نيست هرگز نمی دارای اين مقامات هفت 

 شود.  می رای مصالح عباد واقع مات بدا که خالق را بقانيز م  گويند و الغيوبی می غيب

و اين امر بديهی و مسلم است که خاصيت ماده خودش يک چيزی فاقد ادراک و شعور است. يعنی چيزی  

کند مثالً خر و االغ که  د فرار می شعور و ادراک را چيزهای مضر و مهلک خو شعور و ادراک زيرا که هر ذی بی

شعور و  چاره چنان بی خاصيت ماده بی شعور دارد. اما اين    کشند لگد خواهد زد که ش بسوی آتاگر او را به  

بريد هيچ  را به سوی آب جوشنده می  مرکوز استمرغ که در آن خاصيت ماده ادراک است که هرگاه شما تخم 

انه را که در آن طور هر داکند و همين حرکت برای حفاظت خود نمی به  ها خاصيت ماده مرکوز    سوی ست 
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سوزند. لذا اين مسئله خالقيت خواص مواد  کنند و پاک می ی برای حفاظت خود نمی آتش ببريد، هيچ حرکت 

 نهايت غيرمعقول است که هيچ شخص عاقل او را قبول نخواهد کرد.  يک عقيده بی 

خالق  ماده  خاصيت  هرگاه  که  ش   زيرا  بايد  اشيا  پس  دنياد،  عالم  اين  انتظام  دارنده  نگاه  با  که  پهم  س  شد 

از  چيزی  را  نظام شمسی و    تواند مضرات خويش نمی که خود  اين  نگهداری کند،پس چطور ممکن است که 

 اند که بر اين عقل و دانش بايد گريست! قمری عالم دنيا را نگهداری خواهد کرد راست گفته 

راه وصول به    ند کهااسته است که تمامی دانشمندان اروپا که خولسوف يونانی  واصل اين مذهب از آپيکورا في

ن  خوشبختی مردم  رابه  سعادت  نموده و  اخذ  آپيکورا  از  را  عقيده خود  و  مذهب  اساس  بدهند  ازآن  شان  اند. 

از جمله کتاب  جمله دکتور ويکتور پوشه فرانسوی است، که کتاب  راه های متعدد در اين باب نوشته است 

 داند و بس! ی می انی آنه زندگانی را صرف لّذت و شادم ه نتيج است ک یوشبخت خ

ايشان هم قائل به روز قيامت و ميدان محشر نيستند ايشان عقيده دارند که بعد از مردن  نصاری پس  اما فرقه  

و فرشتگان داخل می  ملکوت در زمره مالئکه  نيکوکار است در عالم  انسان  نند  شود. پس در آن عالم مااگر 

پروردگار  فرشتگان   تقديس حضرت  و  تسبيح  زياهرقدر  می را  لذ کند همان د  زياد  می قدر  برد و خوشحال  ت 

انداخته می می  بدکار است پس در هاويه  اگر  برافروخته شده  گردد. و  و  شود که در آن آتش گوگرد روشن 

 است! 

اينجا ظاهر می  از  اين عقيده  و غيرمعقوليت  اماما خرابی  اين  زيرا که خالق    ر تحصيل حاصلشود که  است 

ان انواع و اقسام مالئکه را خلق  قدر فراوم ملکوت اين ش پيش از ايشان درعالس خويو تقديعالم برای تسبيح  

فرموده است که تمامی عالم ملکوت از وجود مالئکه پُر است. يک وجب جايی هم خالی نيست مگر اينکه در  

تقديس حض و  تسبيح  نوع ملک در  پروردگار  آنجا يک  اين بی رت  خص  چاره ش مصرف و مشغول است. پس 

بعانس ران  و  عبادت  از چندين  عالم  د  اين  در  که  همان  ياضت  در  هم  آخرت  عالم  در  بايد  است  نموده  دنيا 

 العاده! زحمات و مشقات مبتال بشود و اين ثواب و جزای عبادت و رياضت نشده بلکه به زحمت فوق 
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ها ه و تعداد آن شمار  يا در   ها اضافه خواهد کردآيا در عبادت آن ئکه داخل شد  ديگر اينکه انسان در زمره مال

قدر فراوان و زياد خلق فرموده است که عده  ال آنکه خالق عالم نوح مالئکه را اينرا پر خواهد کرد. و حکمی  

 داند.ها سوای خدای متعال کسی نمی و شماره آن 

ميدان و  روزقيامت  قائل  هم  ايشان  هرحال  نيستند   به  هممحشر  ايشان  بر  ايرادات  آن  تمامی  لذا  وارد    ، 

کنند و نه نکاح  گويند که در روز قيامت نه نکاح می ن می ت مادی و جسمانی ايشاند. و نه قائل به جنّشومی 

شوند. يعنی در جنت و عالم ملکوت حور و قصور و انبار و اشجار نيستند. چنانچه در انجيل متی باب  کرده می 

آسمان و عالم    که مثل مالئکه خدا در بل  -د شونمی کنند و نه نکاح کرده کاح می مت نه ندر قيا –است  وارد    22

 باشند.می ملکوت 

ها هم همين عقيده را  اند، که آن اليقين فرقه نصاری اين بيان و عقيده را از مذهب زرتشتيان اخذ نموده بحق  

ست »و اين بيان مشابهت  ساخته امرقوم    چنين   ۱۱۹بر صفحه    فروغ مرديسنی کتاب  دارند! چنانچه مؤلف  

و طبقات عاليه روحانی و خلصی محض در    سان بعد از طی مقاماتن دارد که روح پاک انتشتياايد زربا عق

 شود«صف فرشتگان داخل می 

اما فرقه زرتشتی پس ايشان هم قائل به روز قيامت و ميدان محشر نيستند، لذا همان ايرادات که بر ديگران  

ه ظلم ظالم را  دانند کلت موصوف نمی ف عدااز وص  ايشان هم وارد است که خدای عادل را  شود بررد می وا

دانند و اينکه  گذارد و ثواب و جزای عبادت و پرستش همان تسبيح و تقديس می صاص و مجازات می بدون ق

آن  تقديس  و  تسبيح  در  دنيا  عالم  آخرت خدر  عالم  نيست که در  لذت و خوشحالی  بود که  قدر  مانند  واهد 

مرقوم    چنين  فروغ مزديسنی   ابکت  ۴2و    ۴۱ه بر صفحه  چنانچ کرد!!  فرشتگان تقديس و تحميه خواهد  

کنند بخشش وَهومَن که مينو يعنی بهشت باشد بهره  که در اين جهان برای اَهورا مزدا کار می است، کسانی

 ها است.  آن

ين  تر از از مقامات عاليه مدارج اعلی ی عبارت است ايعنی آن شخص دارای بهشت خواهد شد که مقام بهشت 

ن باغ به باغی بهتر و يا از اين مرتبه عمارت به عمارتی  ن است که انسان از اياست. نه عبارت از اي  م دنيامقا

يعنی   ۴۴تر در جسم خواهد رسيد. بلکه عبارت از سير مقامات و مراتب عالی روحانی است. و بر صفحه فوقانی 
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ی در مجمع  شناس است يعنن حقيقت و پاکانيکان  آن مقام برتر و بهتر که جای ارواح گروثمان يعنی  در مقام 

 اخل شوم!! روحانيان د

و مساوی می  باهم متحد  زرتشيتان  و  نصاری  در مقام عقايد  نصاری  تقريباً  باشند چنانچه در مقام ذات خدا 

است. پس مجموعه اين هر سه    ۱۹القدس و روح   اند که آن مجموعه سه اقنوم و جزء است که پدر و پسرقائل

در مذهب    ۱0۷گويند. صفحه  يثی می قيده اين مذهب را تثلئنات است برای همين عق الکاحد خالخدای وا

در    ۱۱۳زرتشتی امشاسپندان و ايزدان. اما در مذهب زرتشت اين عقيده است کتاب فروغ مزديسنی صفحه  

آن  سروده  و غيرفانی را گاهی هفت و وقتی شش    يعنی ذات عظيم مرگ  اَوِستا، امشاسپندان يعنی بزرگ بی 

الطالق که اَهورامَزدا باشد، و چون امشاسپند به معنی بزرگ  سلطان علیت از مجمع ام که هفت آورده عبارهنگ 

بزرگ بی که  است  مسلم  است  بی مرگ  می ترين  نه  و  شده  زاييده  نه  که  جمله  مرگان  عدم  و  وجود  و  ميرد 

ق و  تخت سلطنت قدرتِ مطل  که بر   ت و اوقدرت يکتايی او است اَهورامَزدا اس جودات به دست  معدودات و مو

بايد گفت بعيد نيست   تسبيعی مطلق جای دارد!!! لذا مذهب زرتشتی را با اين مالحظه  خلقت مطلق و عظمت

   20اند. اخذ نموده که نصاری تثليث خود را از همين تسبيع 

فروغ مزديسنی   اباب حکمت فيلسوفانه مذهب زرتشتی  ر  د  ۱۴۷بر صفحه  و در همين کتاب    هالی و عقول 

کنند يا خير! در  که آيا ايشان اصل حقيقت و حق را درک می شود  خوبی فهيمده می   معاونين اين مذهب به 

تعليمات زرتشت به صراحت آمده که خدا خالق خير و شر است و خير اصل حيات است و شر اصل ممات و  

 ! مبنی است  سس و قوت موين دو االبد برهمسله بقا و فنا عالم الی ق هستند و سلها دو قوت خالاين

خير را در کتاب اوستا َسپِنتا مَينُواَش گفته و قوّت خالق شر را اَنِگرهَه مَينُواَش گفته شده. پس    خالق   قوّت 

مامی  ه و قوّت شر تکند! مثالً روشنايی شيرين گل و گلزار و غيرقوت خير تمامی مخلوقات خير را خلق می 

 کند!!!  اشيای بد را خلق می 

يزدان گفته و خالق شر را اهريمن. لذا اهل ديگر    غيره پس خالق خير را  تلخی و عقرب و مار و   اريکی والً تثم

گويند يعنی قائل به دو خدا، خدای خير و خدای شر و چون در اين زمان که زمانه  مذاهب ايشان را ثنوی می 

 
 باشد.  ورا مزدا )یعنی خدا( شش تا معاون و اهل کار میه برای اهکی عقیده دارند یعنفروهران:  - 19
و   شته سالمتیسود، پنجم: فرت و چهارم: فرشته محبّ لطنت، درت و سوم: فرشته قس و پارسائی، سدیش، دو فرشته تقدته نیک انیک: فرش - 20

 .   فیتعا
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حبان عقل زشتی و  مردم صااست.    اند که خاصيت اين درجهکامل گريده يده همه چيزها  در درجه ششمی رس 

اند اما به جايی نرسيدند.  لذا برای تصحيح و اصالح اين عقيده زياد دست و پا زده   اين عقيده را فهميدند عيب  

زياد دالئل    پس برای رفع و دفع اين عيب و نقص بزرگ مذهبی خويش تابعين و معاونين اين مذهب انسانی

زرتشت اين  دو خدا نيستيم مقصد    خير ما هرگز قائل به   است که  اش ايناند خالصه طائل در اين باب آورده ال

ها را قوت و قدرت خلق مخلوقات داده  بوده که خدا يکی است اما او دو متضاد و قوت خلق کرده است و آن 

 کند. می   زهای بد را خلقکند و قوّت شر چياست. پس قوت خير چيزهای خير را خلق می 

ماند اما آن صفت  ت خدا اگرچه باقی می ت که در اين صورت وحد شيده نيسصاف پواما بر صاحبان عقل و ان

می  باطل  و  ناقص  را  توحيد  اصل  که  است  ثابت  به جای خود  است  شر  خالق  که خدا  سوای  بدی  لذا  کند. 

ک توحيد  مذهب  هيچ  در  است  خدائی  مذهب  اصل  که  اسالم  نمی مذهب  يافت  و  شوامل  عليم  خدای  که  د 

حکيم صرف خالق    ن است که خدای عليم و بس، پس اصل حقيقت اي  ير است وخالق خ حکيم محض وصرف  

خير است او سبحانه و تعالی صرف يک قوت خير را خلق فرموده است و به مخلوقات داده است که بتوانند از  

 آن صرف کارهای خير را به جا بيارند. 

غلبه داده است  اراده را بر آن قوّت  است و آن  رموده  خير اراده مختار و آزاد کرامت ف قوّت    ن را بر آنالبته انسا

با اراده مختار و آزاد خويش اگر بخواهد کار خير کند و اگر بخواهد کار بد کند اختيار دارد. اما بر کار    که اگر 

شر اراده انسان است نه  انداخت. پس خالق  خير بهشت عطا خواهد فرمود و بر کار بد در آتش جهنّم خواهد  

 خالق خير است و بس.   وحکم محض  ی عليمخدا؛ خدا

وسلم در کتاب خود همين تعليم و  وآله عليه اهللبياء رسول و پيغمبر تمامی جهان صلّیالنچنانچه حضرت خاتم 

ی  االِنسانِ مِن طِين « يعنی خدا وَ بََدأ خَلقَ  اند: »اَلَّذی اَحسَنَ کُلَّ َشیء  خَلَقَهُ اند که به ما فرموده تبليغ فرموده 

در اصل فطرت خير خلق فرموده است.    شر تمامی مخلوقات را  ر و احسن است نه خالقحض خالق خيما م

ابليس هم در اصل فطرت خير خلق شده بود از اراده خود شر گرديد، زيرا که اول بهترين عابد بود که معلّم  

اين باب  زرتشتی در    ن مذهباز نادانی است و اينکه معاونيلوق شر گفتن  را مخ  پس او  .مالئکه گرديده بود

اند. اند. اين اشتباه بزرگی است که کرده لقت شر موجودات عالم قرار داده شر قرار داده اساس خ  موت و فنا را 
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  ر داراالسالم و ملک و فانی انتقال داده و د  اين داراآلالمزيرا که موت و فنا بهترين خير است که انسان را از  

راط  مُستَقيم وَصَلّی اهللُ عَلی َسيِّدنا و  ءُ اِلی صِ مَن يَّشا   يَهِدیلشاکرين واهللُ ن من ارساند. فتد برو ک می جاودانی  

 رَُسولِنَا مُحَمَّد  وَآلِهِ طَّاهِرِيْنَ. 

سرشار خويش سعی  باقی ماندند حکما و فيلسوفان و شعرای اروپا و غيره. پس ايشان از عقل زکی و هوش  

نمايند و    پايان را درک وهيت بی مند و اسرار سلطنت ال ر اسرار بفهعالم پاند که اصل حقيقت خلقت اين  ه کرد

مُردن روح انسان کجا می  از  اماچکار میرود و  بدانند که بعد  انسانی کامل نيست و علمش    کند  چون عقل 

 به درستی درک نمايد؛   غامضه عالم آخرت راناقص و محدود است لذا هرگز نخواهد توانست که اسرار 

را خالق عالم برای همين مطلب و  رسلين بزند که ايشان  لسله حضرات انبيا و مت به دامان س نکه دس مگر اي

شان گردد که همه مقصد فرستاده است. چنانچه از اقوال شعرا و فيلسوفان اروپا و اهل عالم ظاهر و باهر می 

های و ناله   ساسات قلبیاحو  تام  شان با مهارت  ندهند و اغلب  از آنچه هستند جلوه   اند تا خود را بيشکوشيده 

شان به  اند و همه دلپذير سروده بر صفحات کاغذ از خود به يادگار گذاشته  ويش را در لباس اشعارروحانی خ

م  ه اين چند روزه ايّاکايم و هميناين و چرا آمده ناليدنده اند که ندانستيم و نفهميديم از کجا آمده  يک زبان 

 رفت! واهيم زندگانی به سر آمدند کجا خ

الفارق فالسفه و حکما  پوچ و تخياّلت واهی وقياسات مع   اند که قياساتفهميدها و دانايان به خوبی  اين شعر

الوهيت و سلطنت جاودان سرمدی و باسرار غامض  محدود باقليم  اند با عقل و خرد بشری ناقص و  که خواسته 

ياوه برند جز يک مشت چپیخدايی   و  نيرنده  بيش  مفت  کگويی  از خود  ه چندتن خود  ستند  پسند جاهل 

اند. و همچنين خود ايشان نيز اقرار دارند که ما  اندوزی قرار داده يله نامجويی و مال ها را وس راع کرده آن اخت

وش و  ه کوشش کرديم و از هنتوانستيم اين مسئله بزرگ زندگانی را حل کنيم ما افراد برجسته نوع بشر هرچ

چه مراحلی را  ند زديم کجا بوديم و  که بر چهره زندگی لبخم بيش از اينفهميديعقل خداداد مدد جستيم ن

همتايی که ما را نعمت وجود وهستی بخشيده چه  پيموديم تا به اينجا رسيديم و آن قادر مطلق و حکيم بی 

دستگ  و  فرموده  خلق  را  ما  که  دارد  مقصود  و  بیمنظور  خواه  خلقت  کار  پايان  به  ما  آسايش  برای  را  يش 
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مرگ ما را اسير ساخت و در حفره تن  و تاريک  که بازوی توانای  ينر ندانستيم که باز همطوه! وهمين انداخت

 ای را در پيش داريم؟ گور خوابانيد چه مراحل تازه 

نغمه -۱ بلبل  الفنوس دوالمارتين مچنانچه  فرانسه  ادبيات  گلزار  که هستم! وی سرای  آمده   سرايد:  ام!  از کجا 

که معنی  ميرم در صورتی افسوس می   اشم و کجا بايد بروم! ام! که بايد بد شده ندان تن  مقيّدرين زبرای چه  

 ام!!!که حقيقت هستی را درنيافته شوم درحالی ام! نيست می تولد را ندانسته 

 نم! روم آخر ننمايی وطبه کجا می آمدنم بهره چه بود، ام، گويد: ز کجا آمده الدين مولوی رومی میجالل -2

 بودم، دريغ و درد که غافل زکار خويشتنم!  نشد که چرا آمدم، کجا گويد: عيان يرازی می خواجه حافظ ش -۳

 گويد: کس مِی نزد دَمی در اين عالم راست، کين آمدن از کجاست و رفتن به کجاست!خيّام می -۴

هستم!  ه يست و من ک چ دنيا ست، چه کس مرا بدنيا نهاده ادانم گويد: نمی می  خود افکار پاسکال در کتاب -۵

 و به کجا خواهم رفت! ام  دانم از کجا آمدهکه نمی همچنان

 دانم! روم، نمی آيم و کجا می گويد: از کجا می های خود میدانت در نغمه -۶

اند ند از کجا آمده اند که بفهمزو بوده طور بسيار حکما و فيلسوفان و شعرا هستند که همه در اين آر همين-۷

اند که  رد! پس همين سه نکته ه مقصودی و منظوری داربان از خلقت ايشان چند و خدای مهرومی   و به کجا

 بختی را در دنيا و آخرت ربوده است.  ها پی ببرد گوی سعادت و نيکهرکس به حقيقت اصلی آن 

خدای  رويم و  ا می م و کجايخواهد شد که از کجا آمده   خوبی حالی مقدمات به اِنْشَاءَاهللُ تَعَالَی بعد از خاتمه اين  

 ه منظوری دارد! ما چه خواسته است و چ مهربان از خلقت 

زُروِی ِعباَدت
َ
ِت َمذَهب ا اِنیَّ

ّ
 حق

هر  ب که  زيرا  است  مذهب  عبادت  طريق  خدايی  و  حقيقی  مذهب  شناختن  و  فهميدن  برای  طريق  هترين 

ثات و مناقشات  ه علم مباحپس هرکو براهين زياد دارد.  ود دالئلحقانيّت مذهب خات اثبصاحب مذهب برای 

سازد اما از آن مباحثات حقيقتاً درستی و حقانيّت  خويش را به زودی متقاعد میداند طرف مقابل  ر می را بهت

و مذهب   شود. البتّه عبادت يک برهانی است که بدون شک و شبهه مذهب خدايیمذهب ظاهر و باهر نمی

و  ه مطابق و موافق عقل  گرد. پس آن عبادتی ک ا و سوا می اطل جد گردد و حق از بکار و هويدا می انسانی آش 
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نزد حضرت   در  و آن عبادت هم  بود  آيينه دستور دهنده آن مذهب رسول حق خواهد  بود هر  نقل خواهد 

شک و شبهه    طابق نقل است بدون کردگار قبول و پذيرفته خواهد شد و هر عبادتی که نه موافق عقل و نه م

ن عبادت هم باطل و  بود لذا آن مذهب و آ  العقل خواهد شخص ناقص انسانی و    رداخته آن عبادت ساخته و پ

 سود است! بی

سرای شيخ فيض  چنانچه هرگاه مبلغين مذهب باب از بنده طالب مناظره و مباحثه شده بودند و در کاروان 

د مذهب  علوم ش ؤال و جواب بنده گفتم که خوب ميد بعد از چندين س محمدافغان مجلس مناظره منعقد گرد

   .ل نمودمدرست است و بنده قبو  شما

ما را قبول نموديد، گفتم هرگاه مثل شما مردم او را    مجاب بشويد مذهبچرا شما بدون اينکه  ايشان گفتند  

بنده را تعليم اند من همه قبول می قبول کرده  انسان  زيرا که مذهب    ، کنيد   کنم خوب حاال عبادت خودتان 

ته و پرداخته يک  کنم اگر ساخکه من می داند که آن عبادت  می کند زيرا که  يار میبرای درستی عبادت اخت

نفس نمی انسان  قبول  هرگز  من  خدای  و  من  پروردگار  را  او  است  روز  پرست  در  محشر  ميدان  در  و  کند 

   .برای عبادت خلق فرموده استخالق عالم انسان را  محاسبات اعمال مرا در جهنّم خواهد انداخت زيرا که 

يعنی خلق    2۱« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُُدونِموده است: »کتاب خويش، ارشاد فر ر قرآن کريمچه دچنان

که  نکرديم جن و انس را مگر برای اينکه مرا عبادت کنند پس آن وقت جناب شيخ حسن نوشادآّبادی گفتند  

مرا هم حالی    کنيد روردگار خويش می رکه شما عبادت پطومانخوانيم. گفتم هما دعا میبلی نماز دعا است و  

خوانم نزديک شده است باز هم ايشان همان کالم خود را تکرار کردند که  حاال وقت نماز که من می   کنيد که 

را قبول    که جناب مولوی مذهب شماخوانيم پس حاضرين گفتند که خوب حاال  نماز دعا است و ما دعا می 

   ؛م کنيد ايشان عملی تعليرا با کردند نماز خود  

کندی  بهزار  ق  پس  درحالت  و  بيشتر  برخاستند  که  خواندند  دعا  يک  عربی  زبان  در  قنوت  دعای  مانند  يام 

يز  بودند! و خاتمه دادند و گفتند نماز ما همين است! بنده گفتم چ  صحيفه سجاديه از دعاهای  جمالت آن  

 
 . 56ات: یرذا - 21
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ما دعا    ! چون نماز دعا است و نه همين است و بسفتند:  ه؟ گفتم: رکوع و سجود. گ ديگری ندارد؟ گفتند چ

 خوانديم!!

الحصول عبادت است که نه طهارت يعنی وضو و تيمم الزم دارد و نه زحمت  پس بنده گفتم بَه بَه عجب سهل

شود. اما اين  نمی شود و وقت هم زياد صرف  رکوع و سجود و قعود! در همه جا و همه اوقات به جا آورده می 

ن  از رویعبادت   ايعقل سليم درست  يعنی شخص عاقل  قبوليست  از    ،کند نمی   ن عبادت را هرگز  زيرا که 

روی عقل اين عبادت اين خرابی و نقص دارد که آن نبی و رسول شما که اين عبادت را برای شما دستور  

ايران  زبان    ترين رسول شيرازی فصيحاللسان بوده زبان آن    صيح داده است آن يک شخص ايرانی و شيرازی ف

   ؛ بوده

چطور  ع  پس  عرب  زبان  در  که  آشد  داده  دستور  را  نمی بادت  فصيح  يا  زبان  در  را  دعا  کلمات  که  توانست 

کرد زيار که دستور و سنّت خدا از زمان قديم چنين بوده است که هر نبی و رسول را در  شيرازی انشاء می 

ق تمزبان  است  فرموده  مبعو   خويش  عباداتوم  و  ها  دعا  اس   هاآن   امی  بوده  خود  زبان  زبان  در  در  نه  ت 

شيطانی که شيطان عرب در زبان خود ايشان را عبادت وحی نموده چنانچه    پس اين نيست مگر ؟؟؟  ديگران!

 .کنند ستان خود وحی می ن به دو، شياطي22أَوْلِيَائِهِمْ« وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى فرمايد: » خدا می

ت هر چيزی  ز روی اصول عالم طبيعه ششمی رسيده است و ارجه ترقّی خود به درجن در ددوم اينکه اين زما

گردد. مثالً به قول طبيعين هرگاه ماده در راه ترقّی خود  رسد کامل می که از روی ترقّی به درجه ششمی می 

می به درجه ششم می  انسان  که  رسد  اگردد  ماده  اول صورت صديميه  لثيريه، درجه  دوم صورت  سوم    ست 

   م حيوان و ششم انسان.ماد، چهارم نبات، پنج ج

طور نطفه انسان که درجه اولی او نطفه است، دومی علقه، سومی مضعه، چهارمی عظام، پنجمی لحم و  همين

 ششمی انسان.

ضيع،  لباس رگردد که اول  کامل می   رسد طور لباس انسانی است که هرگاه به درجه ششمی خود می همين

 و ششم کهل.  رجلهارم، يافع، پنجم الم، چطفل، سوم غ وم د

 
 .  121(، 6انعام: ) - 22
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گردد که درجه  رسد پرآفيسر و کامل می می رگاه در راه ترقّی علمی خود به درجه ششمی  انسان ه  طورهمين

ای ما سزاوار  ششم ايم ای نوجوان و  پرائمری ابتدايی، دوم بدل، سوم انهنس، چهارم انهميديت، پنجم بی اولی  

 گردد. م می باب عل

گردد.  ور و ضيا افشانی او کامل می رسد نجه ششم می طلوع خود به در اه ازتاب که هرگ عالم  آفتاب طورهمين

گردد پس بر همين اصول آفتاب  رسد کامل ضيا بار می يعنی از وقت طلوع صبح هرگاه در ساعت ششمی می

ششمی    ه درجهدايی در راه ترقی خود ب ت که هرگاه دين و شريعت خشريعت رسوالن حضرت پروردگار اس 

ک بايد  عرسيد  اصول  يعنی  گردد  با امل  کامل  بايد  او  زمانه  قائد  باشد پس  کامل  بايد  او  عبادت  اصول  و  شد 

بوده، و زمانه   اولی شريعت و دين بوده و زمانه حضرت نوح درجه دومی شريعت و دين  حضرت آدم درجه 

وده و  رمی شريعت و دين بجه چها، و زمانه حضرت موسی درجه سومی شريعت و دين بودهحضرت ابراهيم در

اهلل خاتم االنبياء احمد شريعت و دين بوده و زمانه حضرت رسول   مريم درجه پنجمی بنی زمانه حضرت عيس

 اهلل عليه و آله وسلم درجه ششمی شريعت و دين بوده است.مجتبی محمد مصطفی صلی 

که صرف قيام  جزء است  ت صرف يک  ه عبادايد اين از پيکرم داده ه بنده تعليکه حاال شما بپس اين عبادت  

شود که بايد عبادت کامل سه جز داشته باشد  و تجربه و مشاهده ظاهر می زيرا که از روی عقل    است و بس 

روای  رمان زيرا که عبادت اظهار عبوديت و بندگی است در حضور حضرت پروردگار شهنشاه عالم امکان و ف

و مک کون  قديم ديد سلطنت  ايّام  از  و  و شنان  اظه  است که  بيده شده  عبوديت در حضور  بر سه  هار  زرگان 

است چنانچه  ه است و حاال هم جاری و ساری است يعنی اول درست راست ايستاده که آن قيام  طريق بود 

 آورند!  اهل قشون و عساکر برای بندگان خود به جا می 

زمين بوسی  سوم    آورند وا می ا به جکه اهل دربار برای وزر  رکوع اس   شدن، که آن حالت  دوم تا به کمر خم

آورند لذا کامل پيکرده  هرگاه بر تخت سلطنت جلوه افروز است به جا می  عايا برای پادشاه خود نمودن که ر

مذهب    عبادت از سه جزء تشکيل شده است يعنی قيام و رکوع و سجود و اين عبادت مذهب شما که اين

ت که من  ک جزء دارد و آن عبادناقص است که صرف يليتاً  محمد باب است کرزا علی ساخته و پرداخته مي

به درستی کار می   دارم آن کامل بنده  اجزا است. پس چون که هنوز عقل  مرا  است که دارای هر سه  کند 



57 
 

قبولنمی او  جای  به  را  ناقص  چيزی  و  بدهم  دست  از  را  کامل  چيز  يک  که  عبادت    گذارد  هم  آن  و  کنم 

انی  الفردوس و زندگجنّاتمن برای ثواب و جزای  های  امی اميدواری مان تمپروردگار که بر درستی هحضرت  

 ابدی من مربوط است!!

خورد يعنی برای مردمان  بلی البتّه اين عبات ناقص يک جزئی شما برای اهل زمانه ابتدايی شايد به درد می 

می اشيای اين  و تما  کند ه درجه ششمی سير می ه برای اهل اين زمان که بزمانه حضرت آدم مناسب بود ن

د نه ناقص وقتی که بنده اين برهان قاطع بيان نمودم جناب  ادت هم بايد کامل باش اند لذا عبکامل شده  زمان

طور که تعريف و توصيف جناب مولوی  شيخ حسن نوشاد آبادی متحيّر و مبهوت گرديد و گفت که بلی همان 

 !اده شد تم و آن مباحثه خاتمه ديده بودم از آن بيشتر يافشن

نشينند  ها میروی بت کده رفته پيشبت   هستند اين است که در   پرستهل هند که اصنامپس عبادت بعضی ا

 دهند!  کنند و خاتمه می خوانند و بعد او را سجده می و چيزی می 

کنند پس از  بادت می رفتم که بدانم که چطور ع  کدهبنده يک روز همراه يک رفيق هندورام الل در يک بت 

چوب و سن      ۷۵اين ؟؟؟ص  کنيد به جای خدانمی  شما چرا خدا را پرستشده سؤال نمودم که  کس بت رئي

 کنيد؟  ايد پرستش می را که از دست خود ساخته 

اب توجّه هستند به  ها صرف اسبها را اينکنيم نه اين جواب داد: که شما اشتباه کرديد ما خدا را پرستش می 

ايم و  ظاهر صفات خدا ساختهها را ما ميد پس اينآو نه در فهم می   ی نيستا، زيرا که خدا که ديدنسوی خد 

کنيم مثالً يک صفت خدا رحمانيت است پس برای طلب رحمت به اين بت  ها از خدا سؤال می به واسطه اين

م. بنده گفتم آيا بدون  کنيا به اين بت توجّه می کنيم و يک صفت خدا غنی است پس برای طلب غنتوجّه می 

ر ما رحم کن و ما را غنی بساز. گفت:  ه يا رحمن و يا غنی باز خودش سؤال کنيم ک شود کهها نمیاين واسطه 

کنيم و ما را  شود بنده گفتم ما ها که بدون واسطه بت خود از خدا سؤال می ها بهتر توجّه میبه واسطه اين 

  ايد نخواهيد فهميد!رده پرستی نکت که چون شما بتدهد، پس گفمی 

نهری ار  شود بر کنار  آفتاب بلند می  ها طرف وقت صبح هرگاه طور است که آن س اين ت ملّت آريا پعباداما  

دهند و در هر  خوانند و بعد سجده کرده خاتمه می زانو نشسته به سوی آفتاب روی خود را کرده چيزها می 
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اق  يش جوان يا غوچی چد گاومها يک عد کده ک حيطه بت يک به موسم بهار است در يسالی يک روز که نزد

اندازند و  کنند و در آن آتش هفت رقم غلّه می ل پهن پُر آتش می و در يک طرف يک گودا  کنند را قربانی می 

باالی آن آتش می زرد  بلند می روغن  و چون دودش  و گوشت آن شود دور آن آتش طواف می پاشند    کنند 

 !  ته شوداندازند که سوخور می ه قربانی را در آن آتش شعل

وقت که اين هون را تماشا گويند بنده همان ی اين عبادت را هَون م  خوانند ووصيف آتش می ها در تو سروده 

نخورد   آسمانی  آتش  را  قابيل  قربانی  هرگاه  که  است  درست  کليه  ابليس  قصه  آن  که  فهميدم  فوری  کردم 

قدر  اين   ت ای فرزند آدم چراد و گفروی قابيل آمن در پيشبود پس ابليس به شکل انسا  نهايت غمگين شده

 برادرم را خورد و قربانی مرا مس هم نکرد.   گفت آتش قربانی هابيلغمگين هستی 

ابليس گفت که را پرستش می تو نمی  آن وقت  از پيش آتش  پنهانی  تو در  دانی هابيل در  از  کرد آن آتش 

خواهی که  گر می ا لمس هم نکرد! پس ای تو ری او را خورد و قربانهابيل خوشنود بود لذا قربانغضب بود و از  

ا يبعد  تو را  قربانی  اين  از  ز  بکن چنانچه  را پرستش  تو هم آتش  بايد که  بخورد پس  را هم آتش  تو  اوالد  ا 

را   او  بوده که  تو چه  قربانی  پرستش کند گفت  را  آتش  آسمانی  ابليس دستور خواست که چطور  آتش  آن 

گندم چند قِسم  ان گندم و به همراهی  ودند،  پس گفت که همگندم بهای  قربانی من خوشه   نخورد گفت که

ديگر هم بگير و در يک گودال آتش روشن کن و توصيف آتش بکن و آن گندم و حبوبات را در آن    حبوبات

بر اين    را خواهد خورد چنانچه قابيلآتش بينداز پس آن وقت آتش از تو خوشنود خواهد گرديد و قربان تو  

ابليس  آتش لعين    دستور  و  کرد  ه  پرستیعمل  اين  و  آمد  وجود  آتشبه  همان  يادگار  که  پون  رستی هست 

 پرستی قابيل باشد!!!پرستی زرتشتيان هم تقليد آتش قابيل کرده بود. پس بعيد نيست که آتش 

اند که  يان کرده ب نين مذهب زرتشتی چند وجوه  پرستی خويش معاوبرای آتش   فروغ مرديسنیاما در کتاب  

انی و قادر مطلق و خالق کل ما  ه شدن به آن وجود نورا است لذا برای متوجّوغ نورانيت اهورامزدآتش فر چون  

المقّدس را قبله قرار داده بودند و اهل اسالم  اسرائيل بيتايم مانند مذاهب ديگر که بنی آتش را قبله قرار داده 

برای همين آتش    شی بگويد که اگر صرفيرانديکه با ايشان از روی ختواند  کعبه را، لذا کسی می خانه سنگی  

که آن فروغ نورانيت اهورامزدا است پس بهتر نبود که آن خورشيد ضياباد آسمانی را   ايد له خود قرار داده را قب
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ا  هم از آتش اصلی و افضل و ضيتر است و در نورانيت و فروغ  که در مقام قرب اهورامزدا هم از آتش نزديک 

ا باد را قبله قرار  ايشان همان خورشيد ضيدران آريايی قديم که هم خواهد بود با برارنگی  بارتر است و نيز يک

 کنند!!!  داده اند و پرستش می 

را خورشيد را  های قديم است که اول در مصر به وجود آمد به اسم اَمون و اين خورشيدپرستی هم رسم ملت

  ابل پرستش آفتاب شروع ها اهل بد تقليد آن د و بعکردن خود خدا گمان میکردند و مظهر خدا يا  تش میپرس 

االنبيا ترين خدايان اهل بابل همين شماش بوده که حضرت ابراهيم ع شجره  که بزرگکردند به اسم َشمّاُش

بر آتش  آن  و  بودند!!!  شده  انداخته  نمرود  آتش  در  او  سرکوبی  و  توهين  گلزار  برای  ع  ابراهيم  حضرت  ای 

که اين  دهند  د زياد وقعت می خيال آتش را از خورشيزرتشت شايد با اين    ه ملّتديده بود. ممکن است ک گر

 آتش برای حضرت ابراهيم گلزار گرديده بود ممکن است که يک روز برای ايشان هم گلزار گردد!!!  

 اما جناب شيخ سعدی چيزی ديگر خيال کرده که گفته است: 

 وزد! فتد بسدم اندران اچو يک    وزد  اگر صد سال گبر آتش فر

اکيزه ساخته و بعد لباس قسم اعلی در بر کرده بر  ه اول خود را پاک و پرقه زرتشتی اين است ک و عبادت ف

را می  ايستاده کالم و سرود زرتشت  برپا  و  برافروخته  دريا آتش صندل  ايشان هم رکوع و  کنار  خوانند پس 

 د!!!  سجود ندارن

غيرمعقول   کنند محض هل مذاهب می عبادت را که ا  ين قسمندارند و اه هيچ مذهب خاص و کسانی هستند ک

دانند و عقيده دارند که اصل عبادت خدمت خلق است و بس چنانچه بانی و مؤسس  فائده میی و فضول و ب 

 لق نيست!!!دهد عبادت به جز خدمت خلق نيست، به تسيبح و سجاده و داين مذهب دستور می 

کال  متعپس صدق  اينجا ظاهم خدای  از  می ال  اش ر  فرموده  که  » ود  اوَالشُّعَرَاءُ  ست:  يعنی  2۳« لْغَاوُونَيَتَّبِعُهُمُ   ،

کنند. اما اين مذهب حاال بهترين مذهب شده است و روز به روز پيروان اين  مردمان گمراه پيروی شعرا می

طب که  ازدياد هستند حتی  در  و  ترقّی  در  همذهب  زمان  اين  علم  اهل  مذاهقه  تمامی  بر  را  مذهب  ب  مين 

اند و  هارت و نجاست و روزه و نماز آزاد کرده د و خود ار از زحمت طانول و اختيار نموده دهند و قبح می ترجي

 
 .224(، 26)ء: شعرا - 23
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نهايت مسرور و خوشحال هستند. اميد قوی است که اين معيار و ميزان که مرقوم و مسطور گرديده است  بی

اين در ای  شد و بيشتر از  خواهد  شناسی کافی و وافی  جهت حق ليم و فطرت مستقيم به  برای اهل عقل س 

 دهيم.همين قدر بس است و بر اين فرد خاتمه می  ضافه کردن لزوم نداردباب چيزی ا

 جن  هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه 

 چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند 

بود و    خواهد   فرموده است و انجام ما چه   الم ما را برای چه خلقو بعد از اين اصل مطلب و مقصد که خالق ع

اين زمان به درستی    عويص تاکه اين مسئله بزرگ و    خواهد بود يا جسمانی  د و حشر خاليق روحانیآيا معا

حل نشده است. انشاءاهلل تعالی حاال به درستی حل خواهد شد! و التوفيق من اهلل الکريم ذوالجالل  و االکرام و  

 ين. نبيّنا محمد و آله الطاهر  صلّی اهلل علی سيدنا و

 و خالقرویم ایم و کجا می ه طلب که ما از کجا آمدل بیان این مصف 

آيا معاد روحانی    از خلقت عالم و آدم چه خواسته است و چه مطلبی و منظوری داشته است و  مهربان ما 

اند که  مطالب مهم بوده يا جسمانی. پس همين  خواهد بود يا جسمانی و آيا جنّت و جهنّم روحانی هستند  

کر آرزو داشتند که به درستی بفهمند الذ الفکر و دقيق ميق هان و شعرای نامدار عو فيلسوفان جحکما    تمامی

اما نه فهميدند و رفتند و برای حل همين مسائل مشکل هرچه سعی نمودند اما نتوانستند و اعتراف کردند که  

بود اگر  سائل سهل می اين م   حال است!!! اما چنين نيست حل عقول بشری خارج و م  حل اين مسائل غامضه از

 کردند!!!  رسول مختار عمل می حضرت کردگار و حديث  موافق فرمايش

آيد پس در کتاب وجودی  زيرا که خالق عالم فرموده است که هر مسئله مشکل اگر در فهم شما درست نمی 

يا کنيد خواهيد  پيدا  را  او  همانفس خود  در  هم  آن  و حل  موجفت  امکان  عالم  علمی  کتاب  استن  به    ود 

آيَات  لِلْمُوقِنِينَل: »هيد فهميد فقال عزّوجدرستی خوا الْأَرْضِ  تُبْصِرُونَ*  وَفِی  ، يعنی آن  2۴« وَفِی أَنْفُسِکُمْ أَفَلَا 

نظر کنيد حل او    آيند پس بر موجودات و مخلوقات زمين به دقت مسائل و مطالب مهم که در فهم شماها نمی 

ما  فس خويش رجوع نماييد  د پس در کتاب وجودی ناو را نيافتي  مين حلواهيد يافت پس اگر به روی زرا خ
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ای    ايم: »أَتَزعَمُ اَنَّکَ جُرم  صَغير  وَ فِيکَ اِنطَویَ العَالَمُ االَکبَر« ها را در آن کتاب مسطور و مرقوم فرموده حل آن 

و را برای حل  ما ا  م کوچکی است و بس و حال آنکهکه وجود تو صرف يک جسکنی  انسان آيا تو گمان می 

عوا تمامی  مشکل  کرده مسائل  خلق  امکانيه  و  لم  مذکور  آن  در  امکانيه  عوالم  مهمه  مسائل  تمامی  حل  ايم 

 اند به دقت مطالعه کن او را جواب تمامی مسائل الينحل خود را در آن خواهی يافت! مسطور 

 

ت
ّ

تو اهمیت تحصیل ج  فصل در بیان جن
ّ

 ن

 الرحیمالرحمن الله سم ب

ا تَعَالَ  اهللُ قَالَ وَالْأَرْضُ )فَاَمَّا الْاِبْتِدَاءُ   السَّمَاوَاتُ   عَرْضُهَا  وَجَنَّة    رَبِّکُمْ   مِنْ   مَغْفِرَة  وََسارِعُوا إِلَى  لْاِکْرَامِ »  ی ذُوالْجَلَالِ وَ 

ای بندگان من تعجيل    « يعنیلَی الْاَبَِداَزَلِ اِنَ الْمُتَصاِلَنِ وَ مَمُْددَانِ مِ  ودً وَ اِنَّهُمَاوَالْاِنْتِهَاءُ فَلَيْسَ لَهُمَا حَّد مَّحْد 

ها و زمين  کنيد به سوی مغفرت پروردگار خويش و به سوی جنّت که صرف عرض و پهنايش همگی آسمان

 البد!( آخرااست. )اما ابتداء و انتهای او پس هر دو متصل و ممدواند از ازل الی 

د و مطلب او از آن  کند مقصعالم دنيا می که در اين  خيری  صاحب دين و مذهب هر کار و عمل    هر انسانی

طور علمای اسالم  ر و عمل خير صرف و محض تحصيل جنت و نجات از عذاب جهنم است و بس! و همينکا

را در تحصيل علم ديانت صرف می که تمامی عمر گران  مق مايه خويش  ايشان ه نمايند پس  و مطلب  م  صد 

المختصرس و نجات ات و بصرف و فقط همان تحصيل جنّت اس  هر شخص صاحب عقل و    ز عذاب جهنّم 

کند و بعد از آن موافق دستور آن مذهب خويش مقصد  وش و صاحب علم و عمل هر دينی را که اختيار می ه

 و بس!  از عذاب جهنّم استو مطلب ازعبادت نمودن موافق مذهب خويش صرف همان تحصيل جنّت و نجات 

ه تعلق دارد  ی خواه به هر مذهبی ک يزی است که بايد هرکسجنّت يک چ  انصافلذا از روی عقل و هوش و  

بداند که آن جنّت چه قسم چيزی است آيا آن جنّت مادی و جسمانی است يا عقلی و روحانی که در خارج  

اينجا است که با وجود    از تمامی مردم از  يک وجود مشخص ندارد صرف خوشحالی روحانی است اما تعجّب 

هجری شمسی از علمای اسالم    ۱۳۵۵تا اين زمان سال   م همان جنّت است؟ اما لب همه مرد و مط اصل مقصد 

از روی دالئل و براهين عقلی و نقلی وحسی و وجدانی سعی نکرده که آن جنّت مقصود تمامی مذاهب را برای  
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لی است يا  و عق  نّت چه قسم چيزی است آيا روحانیليقين بدانند که جاطالبين جنّت بيان نمايد و به حق 

 مادی و جسمانی؟  

با بيان علّت غايی خلقت عالم و آدم و جنّت و جهنّم يافت  يک    و نه  کتابی مستقل و مفصل از اول تا آخر 

لم چه  شود که شخص طالب مطلوب خويش را به درستی بداند و بشناسد که آن مطلوب تمامی مذاهب عامی 

 ت؟ قسم چيزی اس 

تفسير قرآن و در    و در علم اصول و علم   خ و علم حکمت و فلسفه ر علم تاريکه د برای خدا فکر بنمايد و ببيند 

ها وجود  علم احاديث رجال و در علم منطق و علم هيئات و جغرافيا و غيره و غيره چه انواع و اقسام کتاب 

اند  ن شدهی تحصيل همان جنّت تکوين و تدوين علوم و فنون برا دارند و به چه فراوانی و حال آنکه تمامی اي

وند و برای تحصيل آن نعمت جاودانی عجله کنند که از  درستی آگاه و آشنا ش   از علم آخرت مردم به  تا که

 العلمی از دست نرود! اما اگر نيست کتابی کامل پس آن در بيان همان جنّت و جهنّم نيست.

م جنّت  يل علا تحصا گويهکند پس باوجود همه اين صرف می ی تحصيل علم جنّت  و نه کسی عمر خود را برا

داننند که نه کسی در علم جنّت و جهنّم کتابی کامل نوشته است  ه می فائد مصرف و بی زی بی و جهنّم يک چي

و نه کسی در تحصيل علم جنّت و جهنّم سعی و جديّت دارد ياللعجب ياللعجب ياللعجب اين چه غفلت و  

 است!  تمامی علمای اسالم را فراگرفته انگاری است که  هلس 

حده  اند يک جنّت علی شان گفته شان و پيشوای مایدليل و برهان هرچه عل فرد اهل مذاهب بدون    چنانچه هر 

داند و کسی  دارد کسی جنّت ملکوتی روحانی و کسی خوشحالی و سرور مدرکات علميه خويش را جنّت می 

نّت مادی و  و منقول ج  معقوليک جنّت مدلل و مبرهن از دالئل  حال تا اين زمان    مادی و جسمانی به هر

ه االّ باهلل العلی العظيم و صلی اهلل علی سيدنا ونبينا محمد و آله الطاهرين و  ارند. وال حول وال قو جسمانی ند 

 التوفيق من اهلل الکريم. 

  باره تأليف فرمده که لود در اينالخبه نام جنّات   بخش اعلی اهلل مقامه کتابی مفصّلمرحوم علّامه مولوی نبی 

 . نشده، )محمد کرمانی( س هنوز چاپافسو
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ت جسمانی و مادی 
ّ

 منقول از قرآنفصل جن

لَهُمْ  نَّ  الِحاتِ أَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّذينَ آمَرِ الَّوَ بَشِّ»ال اهلل سبحانه و تعالی رب العزه و العظمه ذوالجالل و االکرام  ق

 کُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَة  رِزْقاً قالُوا هَذا الَّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ  تَحْتِهَا الْأَنْهارُنَّات  تَجْری مِنْ  جَ

جانب ما آن کسانی   ت بده ازبشار ، يعنی ای حبيب ما و رسول ما2۵«نَمْ فيها خالُِدولَهُمْ فيها أَزْواج  مُطَهَّرَة  وَ هُ 

آورند که ايشان بدانند که جزا و ثواب ايمان و عمل خير ايشان در  و عمل صالح به جا میاند که ايمان آورده  را

و    آب و شراب و شير عالم آخرت جنّات هستند که جاری هستند در سايه اشجار آن جنّا و بساتين، نهرهای  

اثمار گوناگون و    رياحين و از فواکه و   ز انواع و اقسام گل و هستند ا  مشحون ها پر و  عسل و آن جنّات و باغ 

ميوه  از  يکی  هرگاه  و  آن الوان  خورد  خواهند  ايشان  را  جنّت  ميوه های  اين  که  گفت  خواهند  مانند  وقت  ها 

ه به  مشاب  طور همه چيزهای جنّت ورديم و همينخها را میا آن باشد که ما در عالم دنيهای دنيايی ما می ميوه 

و نوشيدن فواکه و اثمار و آب و شير وعسل وشراب انبار    ند شد و بعد از خوردنهای دنيايی داده خواهچيز

خصال داده خواهد شد و ايشان هميشه ابداالبد در جنّات  های طاهره خوشحال و خوش جنّت برای ايشان زن 

 ! خواهند ماند 

 
َ
لُهَم ا

َّ
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الْبَر تَعالی فِی  ما قائل و بايد دانست که تنها مذهب شيعه فرقه اثنا عشری کَثَّرَهُم اهللُ  معتقد است که در    يَّهِ 

مانی و مادی پر و مشحون از  در عالم آخرت جنّت جسدای منان برای ما ها ايی وی خه دنيجزای اعمال صالح

 نعمات التعد و التحصی از جميع انواع و اقسام غير فانی خلق و آمده فرموده است!  

 ملکوتی عقيده دارند و بس!   ه جنّت روحانی و اما مذهب و فرق ديگر يا مطلقاً قائل به جنّت نيستند يا ب 

که حاال موجود است از جنّت و جهنّم   عمران ع بنضرت موسیات که منسوب است به حکتاب توره در  چنانچ

هيچ خبری و اثری و ذکری نيست جزا و سزای اعمال محض دنيايی است و بس که اگر عمل خوب به جا  

خواهد   حاصل  خوب  شما  زراعت  پس  باغ آورديد  و  ش داد  حيواهای  و  آورد  خواهند  ميوه  بسيار  ش ما  ما  نات 

  ع مريم  بناند به حضرت عيسی در اناجيل اربعه که منسوب   طورره و غيره و همين شير خواهند داد و غي  بيشتر

 
 . 25(، 2بقره: ) - 25

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=25
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=25
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=25
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گويند که بعد از اين عالم  و حاال موجود اند هيچ خبری و ذکری از جنّت و جهنّم نيست اما علمای نصاری می 

و جسمانی    در آن عالم جنّت مادیريم لکن  نی دااعمال ما عالم ملکوت و عالم روحا   برای جزا و سزایدنيا  

گويند که در جنّت باغ و بستان و گل و ريحان حور و قصور اشجار  د ندارد چنانکه اهل اسالم می شهوانی وجو

ب بهيمی  و  شهوانی  نبايد  جنّت  مقام  که  زيرا  نيستند  اثمار  و  فواکه  انهار  جو  مقام  بلکه  و  اشد  ملکوتی  نّت 

 شتگان خواهند گرديد!  جا مانند مالئکه و فرا در آن ما ه روحانی است پس ارواح 

و ثواب ما اين خواهد بود که ما ها همه تن در عبادت و تسبيح و تقديس حضرت پروردگار مشغول و مصروف  

اهيم  ور روحانی خوکيف و حبور و سر  قدر زياد لّذت و خواهيم شد پس هر قدر زياد عبادت خواهيم کرد همان 

 يافت!!

که ارواح مخلوقات هميشه در انتقال و تناسخ هستند که از  گويند  اند میامت عالم قائل که به قد   هاقه و آن فر

شود و  گردند! گاهی روح انسان در بدن حيوان منتقل می شوند و در بدن ديگری داخل می يک بدن خارج می 

 رومی فرموده: هايه چنانکه  غيرالنجماد الی  گاهی در نبات و گاهی در

 امهفتاد قالب ديده د و هفتص   ام ها روئيده اربزه بهمچو س 

لذا واجب و الزم است که برای تصفيقه اين امر که آخر کدام عقيده در موضوع جنّت و جهنّم درست و صحيح  

و براهين قاطعه عقلی و  قی دالئل  و عين واقعه است!! و برای تحقيق حق و ابطال در مقام اثبات جنّت حقي 

ن و دين از نور عقل و علم و بصيرت  تقيم و اهاليان  ايمان عقل سليم و فطرت مسباس صاحنقلی بيان کنيم پ

يا   است  روحانی  آيا  که  بدانند  و  بفهمند  درستی  به  را  حقيقی  و  اصلی  جهنّم  و  جنّت  بتوانند  خويش  نقاد 

برهان  د  ه بايده که داريد برای حقّانيت و صحت آن عقيد که هر عقيفرمايد:  جسمانی چنانکه خدای متعال می 

گو هستيد که بدون دليل و برهان قاطع بر چيزی عقيده داشتن  ستطع خود بياريد اگر راقاطع و دليل سا

را اگر  رهان خود  يعنی بياريد ب  2۶«صَادِقِينَ   کُنْتُمْ   إِنْ  بُرْهَانَکُمْ   هيچ فايده ندارد. فقال سبحانه و تعالی »هَاتُوا

 صادق هستيد!  

 
 .  111(، 2بقره: ) - 26
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سازيم که هر صاحب عقل  می مقدمه و تمهيد مذکور  م مادی و جسمانی چند  نّ و جه  پس برای اثبات جنّت

به حق قويم  ايمان  و  دين  و  مستقيم  فطرت  و  علم صمدانی  و  عدالت  نورانی  روی  از  البته  که  بداند  اليقين 

دو  و جسمانی دارای روح ملکوتی و انسانی هر  دان مادی  وانصاف الزم و واجب است که برای جزای اعمال اب

ماع  نو يعنی  جهنّم  و  ملکوتیجنّت  و  و جسمانی  و    دی  ملکوتی  فقط  نه  است  ضروری  و  الزمی  روحانی  و 

 روحانی!
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 مقدمات و تمهید اولی 

  کتساب و ون در مقام دنيا که داراالمتحان و دارالعمل انسان است شخص عامل و عابد با روح و بدن هر دو اچ

جزا و ثواب و  ست که در مقام و محل  ف و عدل الزم وواجب اانصا  اند لذا از رویارتکاب عمل نيک و بد کرده 

جا مثاب و مجازات شوند زيرا که اگر صرف تنها روح را  نکال و عذاب که داراآلخرت است بايد هر دو باهم يک 

 ثواب يا عذاب بدهند آن خالف عدالت و انصاف خواهد بود!

ف  را مأمور کنند که صر  درست بنمايند پس يکی   منزل  فعله را بياورند که هر دو باهم يک دو نفر    ل آنکهثم

حکم و دستور بدهد مانند اوستاد و ديگری را فعله کنند که هر دستور که اوستاد بدهد عمل کند مثالً گل و  

ديوارها ساخته بشوند و    ی اينکه ساروج درست کند آب از چاه بکشد آجر را آماده کند و ديوار بچيند و حت 

حاال آمد وقت مزد و اجرت عمل دادن  دو خاتمه پيدا کند.    و کامل گردد و کار هر بشود  کم منزل ساخته  کم 

پس آن يکی که اوستاد بود و صرف دستور و فرمان داده است پس هرقدر که مزد و اجرت برای ساختن آن  

 و دستور فرمان دهنده، بدهند!اوستاد منزل معيّن و مقرّر شده بود همگی را به آن 

حمل نموده و روی هم چيده است يعنی    کشيده است و آجرها را بيل زده و از چاه آب  ا که  و آن ديگری ر

تمامی کارهای فعلگی را از دست و پای خود با هزار زحمت و مشقّت به جا آورده است هيچ ندهند و هرگاه  

 جرت نيستی! د و اشو تو هرگز هرگز مستحق و سزاوار مزکه گم  بگويند  مزد را مطالبه کند او را بيرون کنند و 

عمل شاقه نزد صاحبان عقول نورانی و علم صمدانی و فطرت مستقيم و قريحه سليم    چنين جزای پس آيا هم

کش فعله  بر و زحمت چاره رنجعدل و انصاف خواهد بود يا سراسر ظلم و ستم و جور و اعتساف که برای آن بی 

 کنند!!!د! يا تجويز می اناشته روا د

ه بجنسه  و  عينه  مبه  امين  آمد  يثال صادق خواهد  سزا  مقام جزا  در  را  گر  روح  تنها  داراآلخرت صرف  عنی 

ها کشيده  چاره بدن مادی و جسمانی را که تمامی زحمتالفردوس بفرمايند و بی جنّت بدهند و داخل جنّات

آمر و  ده و  وم بنمايند. زيرا که روح صرف و فقط فرمان  نّت محر است بيرون و خارج کنند و کليه از نعمات ج

جوارح است و عامل وشاغل افعال نيک و بد تمامی اعضا و جوارح  دستور دهنده اعضا و    حاکم بدن است و

البالغه مثالی واجب و الزم است که جنّت  بدن هستند لذا از روی اين برهان قاطع و دليل ساطع عقلی و حجه 

 نی و روحانی هر دو باشند نه صرف روحانی!!!يد جسماو جهنّم با
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جزای اعمال دنياوی صرف روحانی خواهد بود پس ايشان يا  اند که در عالم اخرت  که قائلمه آن کسانی پس ه

حرف   اسالم  اهل  عقايد  برعکس  مذهبی  جاهليت  حميّت  و  تعصب  از  يا  و  ندارند  بهره  هيچ  سليم  عقل  از 

 زنند. می 

برهان  اين  از  ع  پس  و  قاطع  دانش  صاحب  هر  بر  و  قلی  سالم  عقل  و  دبينش  شمس  هوش  مانند  رست 

گرديد که عقايد و مذهب نصاری واهل تصوف کليه باطل و از حقانيت عاطل    نهار درخشنده و آشکارالنصف

ايشان برضد و خالف عقل و هوش است که می  گويند که در عالم عقبی و داراآلخرت و  است و اين عقيده 

  ی از ما سلب و بهيمی و شهوانو قوت    حواس   مالئکه و فرشتگان خواهيم شد و جميع قوی و  ا مانند جنت ما ه

و شهوانی نخواهيم  نابود خواهند گرديد و ما هيچ رغبت و خواهش به غذای جسمانی و مادی و استعمال قوت  

 داشت. 

زياد عبادت و تسبيح  قدر  صرف لذت ما ها در عبادت و تسبيح و تقديس مانند فرشتگان خواهد  شد پس هر  

الی ما خواهد بود و در جماعت و  د لّذت و سرور و خوشحقدر زياد همان کر  هيمواو تقديس و ذکر پروردگار خ

اينکه اهل اسالم می  و  گويند که در جنّت حور و  گروه و زمره مالئکه و فرشتگان داخل خواهيم شد و بس 

  ل و عسم غذاها مانند گوشت ماهی و لحم طيور و شير و  اقساقصور وانهار و اشجار و باغ و بستان و انواع و  

اند پس اينها انسان نفسانی هستند نه روحانی  نيايی مهيّا و موجود گلزار تمامی لذائذ د  م و حشم و گل وخد 

 مانند حيوانات نه مانند مالئکه!  

خرت که دارالجزاء  الم آپس اين قول ايشان محض باطل و غيرمعقول و هذيان و بهتان است زيرا که اگر در ع

 واهد شد!!! و عبادت مبّدل خ مللعاراوقت به دو ثواب است پس آن 

شود با اين اميد و آرزو که به  و انسان که در عالم دنيا زحمت و مشقت اعمال صالحه و عبادت متحمل می 

العاده در  و فوق عوض اين زحمات در عالم آخرت در جنّت راحت خواهد بود پس به قول ايشان در آنجا بيشتر  

 شغول و مصروف باشد!  يح و تقديس و عبادت مابداآلباد در تسبه يشهم زحمت و مشقت خواهد افتاد که بايد 

قدر زحمات زياده دنيايی متحمل شده باالخره در زمره مالئکه داخل شود و حال آنکه  و نيز اينکه بعد از اين 

  که الئاند پس آن وقت انسان در جماعت ماز اول بوده تحصی  انواع و اقسام و اصناف و اجناس مالئکه التعد و ال



68 
 

ها اضافه خواهد کرد يا چه؟ به هر حال  نيد آيا در عدد و شماره آن ه چه فايده خواهد رسااخل شده با مالئک د

 عقيده و قول ايشان عقالً و نقالً کليه باطل است!

عقيده دارند که جنّت جسمانی و  ت که  پس درست و صحيح و موافق عقل و نقل عقيده و قول اهل اسالم اس 

 بَعَ الهُدی.سَّالمُ عَلی مَن اِتَّتنها روحانی وَاله ن  استروحانی هر دو 

کنيم که در عدليه اعظم در وقت مجازات بدن و روح هر دو  چنانچه ما هر روزه در اين عالم دنيا مشاهده می 

از بدنش مفارقت می جا محکوم می را يک  اکنند و هرگاه روحش  بيرونش می کند  آيا کسی  ز محبس  نمايند 

روح قضاوت کرده و فتوی داده است که او را    هيچ مملکتی تنها برای که هيچ قاضی در    ستا  يده ديده يا شن

حبس بنمايند و با بدنش هيچ کار نداشته باشند امکان ندارد محال است زيرا که اين قسم قضاوت يک امر  

اف و قبح  نصوالت  اه در نزد جميع عقالی عالم اين امر خالف عداس هرگقبيح و خالف عدالت وانصاف است!! پ

اس  نصاریعقلی  علمای  چرا  و    ت پس  عادل  کردگار  برای حضرت  غيره  و  شيخيه  و  اسالم  علمای صوفيه  و 

 اند!!!قدوس به اين امر ظلم خالف عدالت و غيرمعقول قائل شده 
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 . را حکما و فيلسوفان و شعرای عالم نفهميده متحيّر و سرگردان و نااميد از دنيا رفتند حقيقت  ه همينک

برای آن کسانی در حديث قدسی خالق عالم ذوالجالل واالکرام خبر می  خواهند علت و سبب و  که می دهد 

است و از ما چه  لق فرموده  را خ  صد ما لقت عالم و آدم را بفهمند که برای چه مطلب و مق خ  مقصد و مطلب 

فرمايد که بدانيد ای بندگان من بودم يک  ه است و انجام ما چه خواهد بود؟ پس در جواب ايشان می خواست

ار زخار  بحپر از علم و قدرت و کمال و حکمت و رحمت و رأفت پس خوشم آمد که قطره از    2۷خزانه مخفی 

درت و حکمت خويش  ناهی جمال و کمال و ق محدود والتار نان کهسعلمی غيرمتناهی خودم و در ذرّه از معاد

روی انظار و ابصار ارباب علوم و فنون و صاحبان عقل  را بيرون آورده در نمايشگاه عالم وجود و شهود در پيش 

ل صنعت و جمال خلقت من صاحبان علم و  مانورانی و نقّاد و هوش سرشار صراف بگذارم پس از مشاهده ک

عالم و خالق خويش پِی ببرند که من چه هستم لذا اين  کماالت صانع و خالق    ر و تفکر وتدبّ  باب وادراک و ار

 مخلوقات و مصنوعات علوی و سفلی را خلق نمودم و اختراع و ابداع فرمودم! 

 لِهِ الطَّاهِرِيْنَ!يْنَا مُحَمَد  وَّ آنَا وَنَبِيِِّدی َساهللُ عَلَلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّی لِفَتَبَارَکَ اهللُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَالْحَمُْد

کند که گفت: سؤال نمودم از حضرت امام جعفر صادق ع  الشرايع عماره از پدرش حديث می و در کتاب علل 

إِاهلل ُيابن رسول فَقَالَ  الْخَلْقَ  اللَّهُ  لِمَ خَلَقَ  لَمْ يَ  وَ تَعَالَى  تَبَارَکَ  اللَّهَ  بَلْ  قَهُ عَبَث خَلْخْلُقْنَّ  ُسًدى  يَتْرُکْهُمْ  لَمْ  اً وَ 

بَِذلِکَ رِضْوَانَهُ وَ مَا خَلَقَهُمْ لِيُکَلِّفَهُمْ طَاعَتَهُ فَيَسْتَوْجِبُوا  وَ  لِإِظْهَارِ قُْدرَتِهِ  لِخَلَقَهُمْ  لَا  وَ  يَْدفَعَ   لِيَجْلِبَ مِنْهُمْ مَنْفَعَةً 

  28وصِلَهُمْ إِلَى نَعِيمِ الْأَبَِد. هُمْ وَ يُنْفَعَ لِيَبِهِمْ مَضَرَّةً بَلْ خَلَقَهُمْ 

فرزند رسول  چای  برای  عالم  که خالق  بفرماييد  آن  خدا  فرمود  است؟ پس  فرموده  را خلق  مخلوقات  اين  ه 

ايشان را    فائده و عبث و نه سردادبی نه خلق فرمود مخلوقات را    ق اهلل تبارک و تعالیحضرت بدان که بالتحقي

هار و ابراز نمودن علم و قدرت و کمال و حکمت و رحمت و  خلق فرمود ايشان را برای اظ  بلکه  مهمل و بيکار

حق بشوند به  ش را پس سزاوار و مستتکليف نمود ايشان را که عبادت بنمايند خالق خويرأفت خويش را و  

 
عرَ ُت القْ َرف فََخلَ بَْبَت اَن اُعْ نزا َمخفّیا فَاَحُکْنُت کَ .» 27  .« ف خلََق ال 
 9، ص1 ج، ئع الشرا علل  28
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شان را که  رد ايرسندی او را و نه خلق کردگار خودشان به رضايت و خبادت و بندگی پروردگار و کجهت آن ع

ه خلق فرمود  از ايشان و نه برای اينکه دفع ضرری بنمايد از خودش به واسطه ايشان بلکجلب منفعت بنمايد  

حسان و  الخلود و داراالدر جنّات  نعيم ابد و سرور سرمد برساند ايشان را به    ايشان را که نفع برساند به ايشان و

فَالْحَمُْدلِ رَبِّ الجود  صَلَّی يْنَ  الْعَالَمِلّهِ  و  وَ  سيدنا  علی  اهللاهلل  الطاهرين  وآله  محمد  اهلل نبينا  اهلل اکبر  اکبر  اکبر 

 انی اهلل!الهتدی لوال ان هد   اکبر علی ما هدانی و ماکنت الحمدهللوهلل 

 عالم غيبصانع و بديع و مخترع    ت حق و غيب مطلق  دس حضرذات اق     

پيدا کنار  لم و قدرت و کمال و يک بحر مواج التناهی و نااز ع  و شهود يک خزانه غيرمحدود مکنون و مشحون

براز علم و  و جالل و رأفت و رحمت بوده لذا برای اظهار و ا  پر ولب ريز از جمال و کمال و مشحون از حکمت 

و کم دادن  قدرت  نشان  برای  رأفت ال و  و  از آن خزانه مکنون و  جمال و جالل و حکمت  مشحون    خويش 

کران و ناپيدا کنار يک قطره ريزه از مقام وجوب و ساحت از آن بحار مواج و رجراج بی   دود والتناهی و غيرمح

و  و شهود  رصه نمايشگاه عالم حد ش برای تماشای اهل علم و عقل و بصيرت نقاد در عقدس و رحمت خوي

 راز و اظهار فرمود! اخراج و اب

المنتهی و کرسی کريم و  جنان و سدره   نار وامکان زمين و آسمان و سرمد و دهر و زمان و  عالم    پس اين

جان و مالئکه اولی اجنحه و  آدم و بنی تمامی حجب و استار و سرادق و ساير مخلوقات از بنی عرش عظيم و  

نگين و بوقلمون و انواع و  و بحار و حيتان گوناگون ر  اشجار و انهار و عيون وش و حشرات و جبال و  طيور و وح

و مرواريد و مرجان و غيره و غيره و غيره از همان    و فلزات و حديد و طال و نقره لوان  اقسام جواهر زواهر با ا 

ات حکمت  ن عجائب صنعت و غرائبباشد تا که از مشاهده و رؤيت ايادنی کرشمه می   قطره کوچک و ريزه يک

سليم و  عقل    حبان علم و دانش نقاد و و مخترع آن ذات کل کمال صاثال و خالق الزوال و بديع  مآن صناع بی 

د به آن بحار  دارای مذهب و دين و ايمان و يقين و قلب نورانی و سليم بتوانند پی ببرنفطرت مستقيم و قاد و 

حکمت و رحمت    جمال و جالل و کمال و هسار قدرت التناهی و  مواج علمی حضرت حق و غيب مطلق و ک

اقدس احديت و قد بی   پايان ذات بی قيّوم عليم و  واالکمثال ذوالجالل يم و بی همتای  حکيم  رام خدای حی و 
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قد  و  علم  دارای چه  مطلق  غيب  و  بصير حضرت حق  و  سميع  و  و خبير  و  قدير  و صاحب چه حکمت  رت 

 و جمال است.    رحمت و رأفت و عظمت و جالل

 د باشد نهان کران حيف نبود تا ابمال و علم و قدرت بی اين ک لمؤلفه

 الْحَمُْداَکْبَرُ وَ لِلّهِ هللُ اَکْبَرُ اَاَکْبَرُ اَهللُ اَهللُ

احب شعور و ادراک مميزه را نيز  لذا الزم و واجب شد که مخلوقات گوناگون دارای قوای و حواس مدرکه و ص

بفرمايد که   قد خلق  تمامی عجائبات  و  اين  غرائبات حکمت  و  بوقلرت  بدائع  و  گوناگون  و  ضائع  انواع  و  مون 

و شعور مميزه محسوس و معلوم    مدرکه درک بنمايند و از حواس قوای  ات ارضی و سماوی را از  اقسام موجود

علم جالل  و  عظمت  و  قيمت  و  قدر  و  خدای    بفرمايند  رأفت  و  رحمت  و  حکمت  کمال  و  قدرت  و 

بفهمند ل ذوالجال را  احسان خدا  والکرام  و  انعام  مهربان غنی مطلق  و  و  منان  برحق ذات  ی  و جواد  فياض  و 

پروردگار خويش قرار بدهند و فقط همان  او را محسن و معطی معبود و    س صرف دس کل کمال را بدانند پ اق

ا سزاوار ستايش و  ض را عبادت و پرستش و بندگی بنمايند و محض او رخالق و مالک و کردگار جواد و فيا

 و مصروف بشنوند و بس!  و تهليل و تکبير او مشغول  و تقديس و تحميد و تمجيد   يش بدانند و در تسبيحنيا

 کران حيف نبود تا باد باشد نهان.علم و قدرت بی  مال و اين ک

ه ملکوتيه لذا  رقيه و فرشتگان را آماده ملکوتی يعنی از قوّه بپس خلق فرمود خالق عالم انواع و اقسام مالئک

آن وقت برای حفاظت   ق آمد چنانچه حضرت جبرائيل د برق نه بلکه بيشتر از برفتار و سيرايشان مانن سرعت ر

برادرانش آنت يوس حضر از مقام سدره   ف مأمور گشته که  بودند! پس  توله داده  المنتهی  حضرت را در چاه 

يوسف هنوز به ته  نگاه داشت يعنی حضرت  در تَه آن چاه رسيده حضرت يوسف را بر بال خود    حرکت نموده

و حضرت جبرائچاه   بودند  نگذاشتننرسيده  که  بودند  رسيده  بيفتند  يل  چاه  ته  در  که  ايشان  و صدم د  به  ه 

 برسد!!

نار خلق فرموده که مزاج آتشی و غضب و تکبر دارند پس خبر داونبی  از ماده  د ما را فقال سبحانه  جان را 

خَلَقْنَاهُ  » نَاوَالْجَانَّ  مِنْ  قَبْلُ  السَّمُومِمِنْ  نبی  2۹« رِ  نوع  ما  از پيش يعنی  را  نار سموم خلق    جان  از  آدم  خلقت 
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سبحانه»وَ نمود قال  و  نبی ۳0نَار «   مِنْ   مَارِج    مِنْ   الْجَانَ   قَخَلَ   ی  عالم  خالق  فرمود  خلق  و  آتش  ،  از  را  جان 

قدرت نمايی و اظهار  آنکه خالق عالم برای  مردمان اين زمان از وجود جن کليه منکرند و حال  سرکش!! که  

ده است که هنوز  فرمو   خلوقات نوع بنوع را خلق و غيرمحدود است از چيزها ممال قدرت خويش که التناهی  ک

دينی و  از الحاد و بی   جان نيست مگر اند لذا انکار خلقت نبی فان عالم به آن مواد پی هم نبرده حکما و فيلسو

ارضی خاکی و از  و از ماده ناری و از ماده  ن را از ماده ملکوتی الم و خلق فرمود انساانکار قدرت قاهره خالق ع

 حيوانی! ماده و از ماده نباتی و از    ماده جمادی

بدنی    لذا موافق و مطابق ماده خلقت خويش و مطابق استطاعت و قوه ادراک خويش و موافق اجزای خلقی و

ر مخلوقی  شعور و ادراک خويش ه   خويش و موافق و مطابقخويش و موافق و مطابق حواس و قوای وجودی  

علمی خدای متعال را  کمال  الق عالم و درک حکمت و  وانست که درک علم و قدرت خو مصنوعی خواهد ت

 کم و نه بيش! بکند نه  

ط به نور و نورانيت و به ملکوت وملکوتيت و به  لذا قوّت ادراک انواع مالئکه محدود و محصور است صرف و فق

فقط به نور و نار ونورانيت و  جان محدود و محصور است  و قوت ادراک نبی   و بس!  عارف روحانی و عقالنی م

 قالنی و بس! ی و ع ارف روحانناريت و مع

م و  نورانيت  و  نور  انسان  نوع  نيست  محصور  و  محدود  وغايتی  حدی  هيچ  انسان  ادراک  قوّت  و  اما  لکوت 

مکان موجود است همه  نات و هرچه در عالم او نبات و جماد و حيواوهوا و خاک  ملکوتيت و نار و ناريت و آب 

انی و مادی و  معارف روحانی و عقالنی و جسمدراک  ند لذا انسان در مقام ادافهمد و می کند و می می   را درک 

 ارد.  جمادی و نباتی و حيوانی از نوع مالئکه و نوع اجنه سبقت د

ادراک و احساس  ورانی دارند لذا قوت ه صرف نفس ملکوتی و نو تفصيل اين اجمال چنان است که چون مالئک 

فقط    الهيه چنانچه لذت بردن ايشان عارف  ورانيات و روحانيات و مو محصور است صرف به نور ن  ايشان محدود

 ذوالجالل و االکرام و بس!  محدود است در تسبيح و تقديس و تهليل و تحميد و تمجيد خدای منّان 
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وشت طيور جنّت  و ذائقه خوشگوار دارند و گ وقلمون جنّت چه لّذت  های گوناگون و ب ميوه دانند که  ايشان نمی 

ذائقه عجيب و غريب دارند! چنانچه    ر دارالخلود چه لّذت و مزه ور زخااهيان انهار جنّت و بحاو لحم طری م

و عذر آوردند که  الرحمن برای مالئکه آورده بودند ايشان نخوردند  آن گوشت بريان گوساله که حضرت خليل 

خ ملک هستيمای  ما  و   ليل خدا  ميوه  و  گوشت  ها  ما  ماه  غذای  نه  و  نيست  شراب  و  اين شير  از  لّذت  ا  ها 

 قط در تسبيح و تقديس حضرت پروردگار است و بس! ذای ماها و لذت ماها صرف و ف يم، غبرمی 

ند دانو بس! ايشان نمی   حانی محدود و محصور استصرف به چيزهای ناری و روجان  طور ادراک نبی همين

ه و  اشرب  دهنيات و انواع و اقسامب و اثمار و لحوم و شير و  سانی که انواع و اقسام حبوکه غذاهای مادی ان

 حان آمده چه عجيب و غريب ذائقه و لذت و کيف دارند!!  اطعمه و استشمام گل و ري

او نمی  نباتی و حيو  ز خوردن و نوشيدندانند که  و  لّذت و کيف عجآن غذاهای مادی  يب و غريب  انی چه 

و لذيذتر نيست  بهتر  دنيايی از آن باالتر و  شود که هيچ لذتی از لذايد  ت بهيميه شهوانی توليد می استعمال قو

ج لذايذ  بیتمامی  و  هيچ  او  مقابله  در  روحانی  و  می سمانی  بی حقيقت  لذت  اين  و  و  مثباشند  وجدانی  ال 

 مد!فهداند و میخوب می  محسوس است که او را هر عالم و جاهل

انسانی پس در هيچ جای محدود  ادراک  ا  همه ر  رسد وو محصور نيست به جميع اشيای عالم می   اما قوّت 

 فهمد. داند و می ی کند و ممی  درک 

خدای متعال فرمود ای گروه مالئکه  که  چنانچه ادراک انسانی در مقام علمی از جميع مالئکه سبقت برد وقتی 

منوط بر علم و علميت  دانيد و آن مشروط و  تر می از آدم بهتر و مستحقرا برای خالفت زمين    اگر شماها خود 

و هياکل ربانی را بگوييد که ايشان    های نورانی ف اسامی اين صورتها صرعالم امکان است پس شما  اشيای

 های نورانی را بگويند!  های آن صورتکه اسم چه نام دارند؟ پس مالئکه نتوانستند 

ی  لعوَ اَنتَ االَ  عَلیٌّ  هَذااَنتَ المَحمُودُ وَ    وَ   مُحَمَّد   وردگارا »هَذام پس عرض نمودند: پر السالا حضرت آدم عليه ام

فاطِرُ    فاطِمَة   هَذا  وَ اَنتَ  وَ    نُالحَسَ  هَذاوَ    األرضِ  و  السَّمواتِوَ  المُحسِنُ  اَنتَ  قَديمُ    الحُسَينُ  ا هَذوَ  اَنتَ  وَ 

ی و اين فاطمه  و اين علی است و تويی اعل حمد است و تويی محمودای پروردگار من اين م«، يعنی   ناألِحسا
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کننده و اين حسين است و    و اين حسن است و تويی احسان   زمين  ها وخالق و فاطر آسماناست و تويی  

 االحسان. تويی قديم 

 

 نکته بصیرت افروز

خصيّت  زيد اسم زيد است و ش   قت واقعيه مثالً کلمه م ادراک علمی سه چيز است، اسم و مسمّی و حقي مقار  د

الئکه ادراک اسم  پس م  قيقت واقعيه زيد است،ست آن مسمّی است و روح زيد حزيد که جسم ظاهری او ا

تمام بيان    بوصاحته  د اما انسان پس ادراک اسم و مسمّی و حقيقت واقعيه هر سه را دارا بود کهم نداشتن

 گرديد.  ی زمين معيّن و مقرر نمود و خليفه خدا بر رو

ا شاهد  ملکوت پس  و  نور  مقام  انسان در  ادراک  برقيه شب و  قوت  يعنی  ملکوتی  از قوت  که خود  روز  وست 

را خوب    گيرد.می   خدمت و مشمومات  و مشروبات  انواع مذوقات  لّذت و خوشبوی و خواص همه  ذائقه و  و 

 برد! فهمد و لّذت می کند و می می درک 

ها که در  آن   باشد از قوت بهيميهو شهوانی می   باعث توليد قوت بهيمیها که  ن و نوشيدن آنو بعد از خورد 

جان از  برد که مالئکه و بنی مثال می لذت عجيب و غريب و بی   ک نوعشود ياو پيدا می بدن مادی و جسمانی  

 رند!!!آن لّذت عجيب و غريب هيچ خبر ندا

ت و غرائبات  قط ادراک عجائبات قدرت عالم امکان صرف و فپس خلص کالم اين است که علت غائی از خلق

کمت و کمال و جمال  م و ح رفت به قدرت و علصاحب جود و احسان و قدردانی و معحکمت خدای مهربان و  

 اقدس حضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل واالکرام است و بس!  ذات

انی و  تّه قدردکند الب لم را درک میخواص جميع موجودات و مصنوعات عا  وقی که اوصاف ولذا هر نوع مخل 

به او  کم  معرفت  و  علم  به  و  حکمت  و  حققدرت  حضرت  اقدس  ذات  جمال  و  مطلق    ال  غيب  و 

ات خالق عالم که صرف اوصاف و خواص چند موجود و مصنوع را  رام به نسبت آن انواع مخلوقواالکذوالجالل 

 ند و بس! کدرک می 
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وقات و مصنوعات خالق  چندين هزار انواع مخل د زيرا که ديگران از  بدون شک و شبهه بيشتر و بهتر خواهد بو

چه مقصد و مطلب  ها را خالق عالم برای ه آن دانند کهيچ نمی  خبر هستند وو غافل و جاهل و بی   عالم ناواقف

و معرفت انسان به علم و قدرت و حکمت و کمال و    داند لذا قدر دانی خلق فرموده است اما انسان همه را می 

 وی و سفلی بيشتر و بهتر است!مامی ديگر مخلوقات علجمال خدای متعال از ت

ساطع بر هر صاحب علم و عقل سليم و فطرت    حجّت  اين برهان عقلی و قاطع و از اين دليل نورانی واز  پس  

  گردد که در مقام قدردانی و معرفت النهار می نصف   ح و آشکار و درخشان و ضيابار مانند شمسمستقيم واض

ام انسان از جميع  س حضرت حق و غيب مطلق مرتبه و مقحکمت و جمال ذات اقد   قدرت و کمال و علم و

ب مخلوقا  اعلی انواع  و  ارف تر  االتر  از  ع و  نوعی  هيچ  و  و    آمده  معرفت  مانند  سفلی  و  علوی  مخلوقات  انواع 

ی و  يگر مخلوقات را آن قوحضرت پروردگار ندارد و نخواهند داشت زيرا که د   قدرشناسی انسان به صفات ذات

 رموده است!و رحمن کرامت و مرحمت ف ان رحيماند که انسان را خدای منه نداده حواس و شعور مميز 

و از مشاهدات و از تجربيّات است که شخص عالم و حکيم و شخص غيرعالم و حکيم را   از مسلمياتامر  و اين

ی الجِنس«  »الجِنسِ يَميلُ اِلَ  المثلاند حتی که ضرب گردت ندارد و او را رفيق و مصاحب خود هرگز نمی دوس 

 شود. دش مايل و راغب و مأنوس میهر جنسی با هم جنس خو

 کبوتر با کبوتر غاز با غاز    پروازجنس جنس با هم کند هم 

و   اصحاب  از  را  هرکسی  حکيم  و  عليم  شخص  اينکه  نيز  و  و  معرفت  قدر  به  و  اندازه  به  خويش  رفقای 

و او را    گرداند در محضر و مجلس و محفل خويش می   ترتر و مقرّب نزديک   اش نسبت به ذات خودش قدردانی 

 نمايد! انعام و اکرام می  دهد و ترجيح می  بيشتر بر سايرين دارد و تر می از ديگران دوست 

غرا و  و عجائبات  و خواص  اوصاف  ادراک  برای  و کمپس  قدرتی حکمتی  و  بدايع علمی  و  و  ال  ئبات صنايع 

دراک به قدر و اندازه  اع مخلوقات خويش قوی و حواس و شعور و الم به هر نوعی از انوجمالی خويش خالق عا

وق خلق فرموده نه بيش و نه کم.تا که تمامی مخلوقات  وجود آن نوع مخلق در  ن نوع مخلو قابليت و تحمّل آ

ا  حضرت حق و غيب مطلق راس خود معرفت علم و قدرت و کمال حکمت ذات اقدس  به اندازه قوی و حو

احسا و  بنمايند  فدرک  و  مطلق  غنی  آن  عطای  و  وجود  فيضان  و  کمال  ن  و  قدرت  و عظمت  بر حق  ياض 
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او را بدانند تا که به واسطه و به سبب آن معرفت و علم و    درت و کمال حکمتم و قزرگواری علحکمت و ب

انعقدرشناسی پرو قابل و سزاوار و متسحق  اکرام غيرمحدود  ردگار و کردگار خويش  و التناهی در مقام  ام و 

و جالل آن  قدر    بد در ساحتواالکرام بشوند و هميشه ابداالاالجالل الخلود و داراالسالم خدای منّان ذواتجنّ

ابدی و دولت جاودان و سرمدی جنّمالک   الملکوت و شهنشاه سلطنت مملکت  و  از شرف  اتالمالک  الخلود 

   .ور گردند کردگار بهره مصاحبت و رفاقت و جوار حضرت 

کَ لَا تُسْئَلُ عَمَّا تَفْعَلُ وَ اَنْتَ  اهِرِيْنَ فَاِنَّالْطَّد  وَآلِهِ  ظِيْمَه الْکَرِيْمَه بِجَاهِ مُحَمَّرِمْنِی مِنْ هِذهِ النِّعَمَه الْعَ»اَللّهُمَّ لَاتَحْ 

 « اِجَابَه جَديْر .جَوادُ کَرِيْم  وَ بِالْ

و خواص اشيای مختلفه بر وجود  و اشعار و فهم اوصاف  دانيات است که ادراک  و اين مسئله از مسلميات و وج

دارد ادراک و اشعار  قوی و حواس بيشتر    يگران خلوقی که از دحواس مبنی و منوط آمده لذا هر نوع مقوی و  

واهد داشت يعنی علم و معرف او از ديگران بيشتر  و فهم اوصاف و خواص اشيای مختلف از ديگران بيشتر خ

 خواهد بود!  

االطالق نوع مالئکه را موافق  کيم علی دانند که خدای منّان حو صاحبان دين و ايمان می   لم و عقل پس اهل ع

 رف نفس ملکوتی و قوی و حواس روحانی و عقالنی مرحمت فرموده است و بس!  يشان صل امّحقابليت و ت

نبی  راو  مطا  جان  و  نموافق  نفس  ايشان صرف  تحمّل  و  قابليت  روحبق  حواس  و  قوی  و  عقالنی  اری  و  انی 

 رموده است و بس! مرحمت ف

کوتی و قوی و حواس روحانی و  و مل  بليت و تحمّل ايشان نفس انسانیس موافق و مطابق قااما نوع انسان را پ

بانی و نفس مطمئنه رحمانی جميعاً  و نفس بهيمی و شهوانی و نفس اماره سرکش و نفس سبعی غضعقالنی  

ف کرامت  و  کاش عطا  چنانچه  است  حضرت  رموده  عالمين  اسرار  امام ف  و  امامنا  و  موالنا  و  المين العسيدنا 

 ند: اسالم فرموده الصلوه والاميرالمؤمنين عليه 

غ  ر يأَتَتتتتتتتزْعَمُ انَّتتتتتتتک جِتتتتتتترْم  صتتتتتتتَ
o  ۳۱الْعتتتتتالَمُ الْتتتتتتاکبَرُ یانْطَتتتتتتوَ کيتتتتتوَ ف 

o 

 
   219 ص ،   7ج ، لساجدیند اریاض السالكین في شرح صحیفة سی 31



77 
 

ه خالق  نی اما چنين نيست بلککا تو خودت را صرف يک جسم صغير و کوچک گمان می يعنی ای انسان آي

ه  گذاشتلم امکان را وديعت ی و سفلی همگی عالم اکبر را عاتو جميع موجودات و مخلوقات علوعالم در وجود 

 است! 

عات عديده  پس برای ادراک و اشعار و احساس و فهم صنايع بديعه و خاليق غريبه و مخترعات جديده و مبد 

ه است و کرامت  اليه عشره وديعت گذاتم انسان قوی و حواس عخويش خدای مهربان و منان در وجود مکر

 ها از اين قرار هستند!  فرموده است و آن 
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 باطنه  خمسه  حواس خمسه ظاهره و حواس

شامّه،  ها هستند: اول قوه حس باصره، دوم قوه حس سامعه، سوم قوه و حس  س حواس خمسه ظاهره اينپ

 مسه.  چهارم قوه و حس ذائقه و پنجم قوه و حس ال

 باطنه و حواس خمسه 

فه  همه، سوم قوه و حس حافظه، چهارم قوه و حس مُتَصرّ اهايند اول قوه و حس خياليه، دوم قوه و حس وينا

 قوه و حس عاقله!  پنجم  و

شيای عالم امکان را درک بنمايد  تواند اوصاف و خواص جميع الذا نوع انسان به واسطه اين حواس عشره می 

غي عالم  از  ازخواه  يا  اشيا  آن  باشد  خوا  ب  يعنی  شهود،  باشند عالم  روحانی  مصنوعات  و  موجودات  خواه    ه 

 م قوی و حواست دارد!  اس تمامی اشيای عالو احسه برای ادراک  موجودات مادی و جسمانی زيرا ک

قدرت و کمال و فخامت علم و حکمت و جمال و  پس قدر و قيمت صنائع و بدائع خالق عالم را و عظمت  

از جميع اوخدای عالم ذوالجالل جالل   ار  از روی علم  نواع مخلوقات بيشتر و بهتر درک میاالکرام  لذا  کند، 

و عقل   و دين  نورانی  مقرّقويم  ربّانی  يقين  و  ايمان  بارگاه حضر رب ب و  در  نوع  ترين مخلوقات  العزّت همان 

   .مسلم شده انسان محقق و مبرهن و 

ِه َرّب 
ّ
َحْمُدِلل

ْ
ِمْی َو ال

َ
عال

ْ
یال

َّ
َوآِلِه اللُه َع َن َو َصل د 

 الطاِهِرْیَن  لی ُمَحمَّ

نسان را در بدو فطرت به اين  نوع اا خدای عادل بدون استحقاق عملی  د اين مطلب که چرنماحاال باقی می 

و را ترجيح بالمرجّح داد که اين  اکرام مخصوص و منصوص فرموده و چرا بر جميع مخلوقات خويش ا انعام و  

 است!فعل قبيح عقلی 

اينکه قائل بشوند و ايمان    رم هر شخص درست و صحيح نخواهد آمد مگ ل و ايراد در فهپس جواب اين سؤا

ک  و غيرم چون    ه خالق عالم بياورند  از خلقت  علمش کامل  لذا قبل  ابد است  و  ازل  حدود و شامل و محيط 

هد  کنم او اطاعت من خوا  نوع مخلوق را اگر فالن و فالن قوی و حواس مرحمتداند که فالن  مخلوق را می 

 غی خواهد گرديد؟ کرد؟ يا عاصی و با
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و   قوی  اگر  را  حپس  انسانی  آواس  متحمل  ايشان  بدهم  مالئکه  نوع  و عصيان خواهند  ها  ن به  نخواهند شد 

اگر قوی و حواس انسانی به نوع  طور  ت همه ايشان در هالکت ابدی مبتال خواهند شد و همين وقورزيد آن 

گرديد!   کرد و مستوجب عذاب ابدی خواهند غاوت و سرکشی خواهند ايشان مانند ابليس ب جان بدهم همه نبی

نهايت دوست دارد و  قلباً بیصنوع و مخلوق خويش را  لقی م که هر صانعی و خاو چون اين امر فطری است  

   ؛خدای رحمان و رحيم غنی مطلق و جواد کريم است

يشان از پدر و  هتر دارد و بر جميع اات خويش را بيشتر و بلذا از تمامی صانعين و خالقين مصنوعات و مخلوق

برای هيچ نوعی از انواع مخلوقات  بانی  لذا برای زيادتی ترحم و رحمت و شفقت و مهر  ،است  ر تمادر مهربان

را که از علم و حکمت غيرمحدود و  و را قوی و حواس انسانی کرامت و مرحمت بفرمايد زيمصلحت نديد که ا 

خواهند    یی و حواس باغی و طاغی و عاصز نوع انسان با آن قو دانست که غير ايش می حاوی و محيط خو

 واهند شد! ودی خوجب عذاب دائمی و خلگرديد و مستحق و مست 

و حواس عاليه  پس با اين مالحظه غير از نوع انسان هيچ نوعی مخلوقات را قابل و سزاوار و متحمل آن قوی  

ن معيّن و مخصوص فرمود  اکرام را به نوع انساو شفقت اين انعام و    نديد پس از روی علم و حکمت و رحمت

وعَن الحِکمَه« يعنی هر  »فِعلُ الحَکِيمِ اليَخلُ  ور که وم حقيقی اين قول مشهداری. پس اين است مفهجنبه  نبدو

می  حکيم  که  دفعلی  نيست  حکمت  از  خالی  فعل  آن  ما  کند  اگرچه  است  ضرور  حکمت  يک  فعل  رآن 

استحقاق عملی    نی نوع انسان محض و صرف بدو کرامت کبری الهيه براپس اين موهبت عظمی و  دانيم،  نمی

 خصوص فرمود. شرافت و فضيلت ما ها را م امت وحمت بود که با اين کرعين حکمت و ر

نه  جزيل و االکرام النبيل و انه سبحانه و تعالی شافالحمدهلل رب العالمين علی هذا االنعام الجليل و االحسان ال

اهلل  و صلی الحکمه و من الحکمه  و مع   ه عزوجل اليفعل اال بالحکم  و هم يسئلون فان اهلل ال يسئل عما يفعل  

 ن!الطاهرين هذا العالميو آله محمد علی نبينا 

دن عوالم امکانيه اين است که  خالصه کالم اين است که مقصد و علت غايی و مطلب خدای متعال از خلق نمو

قدرت و غرائبات   بنمايد پس ايشان عجائبات  و عقل و شعور را خلق  وقات با حواس و ادراکانواع و اقسام مخل

لق و صانع و پروردگار ايشان دارای  درک بنمايند و بدانند که خاق را  قادر مطلق و حکيم بر ححکمت خدای  



80 
 

و را حمد و  نها او را پرستش و بندگی و عبادت بکنند و صرف اچه علم و قدرت و کمال و حکمت است پس ت

هرگز کسی    تحق پرستش و بندگی نيست پسسی او کسی ديگر سزاوار و مايند و بدانند که سواستايش بنم

 انند! ريک او سبحانه و تعالی نگرديزی ش را در هيچ چ

عالم   اشيای  جميع  خواص  و  اوصاف  که  مخلوقی  نوع  هر  که  است  بديهی  می لذا  درک  را  البتّه  امکان  کند 

سبت  نس حضرت حق و غيب مطلق به  کمال و حکمت ذات اقد   ش به علم و قدرت و به امعرفتش و قدردانی 

ار مخلوقات و مصنوعات  کند و از چندين هزن درک می امکا  رف چند چيز را از عالم از آن نوع مخلوقی که ص

 ر خواهد بود! تعالی غافل و جاهل و ناآَشنا است بيشتر و بهتباری

  جان سپرد! پس به دست نبی   و خالفت اين زمين را   م دنيا را خلق فرموده که خالق عالم اين عالچنانکه وقتی 

جات ام حبوب و غله کنند که انواع و اقساعت می نه زرمه اشيای جهان نيستند  چون ديد که ايشان قدردان ه

و سبزه    سام و گوناگون و الوان و بوقلمون فواکه و اثمارکنند که انواع و اقبه وجود بيايند و نه باغات غرس می 

اقسام قصر و محل و    سازند که نو بنو و انواع وايند و نه منزل و مسکن می ل و گلزار به وجود بيو رياحين و گ

الشأن و آسمان خراش به وجود بيايند و نه مدارس و مکاتب و  عظيم صور غرفات و شرفات و بنيان  ر و قدو

فت  ده به مدارج عالی معررا تعليم و تربيت نمودهند که خود سرای تشکيل می دبيرستان و نه دانشدبستان و 

 غيب مطلق برسانند!  ای علم و معرفت حضرت حق و رو عرفان و به معارج کب 

جان را از خالفت زمين برطرف  سان را خلق فرمود و خالفت زمين را به ايشان واگذار نمود و بنی نوع ان بنیا لذ 

بنی ن پس  غله مود!  و  حبوبات  زراعت  کآدم  شروع  باغ جات  و  بستاردند  و  سبن ها  و  نمودند  غرس  و  زه ها  زار 

عمه و  نمودند و انواع و اقسام اط  آّبادنهرها کشيدند و شهرها  د و گل و رياحين کاشتند و  نمرغزار درست کرد

ائن آهنی احدا  نمودند و زمين و  اشربه اختراع نمودند و گوناگون لّذت بردند و خط ماشين کشيدند و سف

ته دريا   کوه را کندند و    درت و غرائبات قپس عجائبات    ، شروع کردند   و در زير زمين و کوه   سير و سياحت 

در    طال و نقره و جواهراتها مشاهده کردند و نفت و بنزين و  و کوه زمين  قدرت پروردگار را در ميان دريا و  

ک را مسخره  برقيه  و قوت  و ضياآوردند  روشن  را  امصار  و  مدائن  آن  توسط  به  و طياره    رند پس  نمودند  بار 
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ال را در هوا  قدرت و غرائبات حکمت خدای متع  بهوا سير و سياحت کردند و عجائ اختراع نموده به روی  

 !!! د و غيره و غيره و غيرهنمودندرک 

توليد شد پس به واسطه آن عجيب و  و چون انواع و اقسام غذاها را خوردند قوت بهيميه شهوانی به فراوانی  

او هيچ شده پس    تمامی لذايذ دنيايی در مقابلهنی را درک نمودند که  ال بردند و کيف زندگامثغريب لذت بی 

دای منان را درک نمودند که در ديدن  ر غرايبات علم و حکمت خمعيا  ار عجايبات قدرت و به واسطه آن اسر

شود پس به  يدا می بعد از تحليل شدن آن غذا باالترين لذايذ عالم پغذا يک لذت و در خوردن غذا يک لذت و  

اللَّهِ لَا تُحْصُوهَ» حضرت کردگار را درک کردند که  تی مفهوم اين فرمايش  درس  يعنی اگر    ۳2« اوَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ 

 اريد!!!ها را بشمتوانيد که همه آن شماها نعمات خالق خويش را شمردن شروع کنيد شماها ابدا نمی

و بهتر شد و برای    ز ديگر مخلوقات بيشترو قدرتی خدای منان ا  پس قدردانی و معرفت ايشان به کمال علمی

الئکه بيشتر  جان و از مد پس از بنی دادن  سراها تشکيلدانش   ربانی و معارف جسمانی و روحانی  تحصيل علوم

تسبيح و تقديس و تحميد و تمجيد و   معرفت حضرت حق و غيب مطلق حاصل نمودند و در تهليل و تکبير و

عبود و  مصروف  بندگی  متعال  خدای  حتی  يت  گرديدند  مشغول  کرد و  حضرت  معرفت  وفور  از  ار  گاينکه 

دا و قربان نمودند و غيره و  نه و تعالی در راه او فسبحا  رضای و خوشنودی او های شيرين خود را برای  جان

 غيره و غيره. 

کمال وحکمت  يی علم و قدرت و  نمودن مخلوقات صرف و فقط شناساو چون مقصد خدای متعال از خلق  

ا را  دود و تن  است پس اين عالم دنيحو اين عالم دنيا صرف يک جای مو التناهی خويش بوده  غيرمحدود  

االداراالمتحان   دارو  و  دارالعمل  و  و  ختيار  غيرمحدود  جای  را  دارالخلود  و  جنّت  مقام  پس  داده  قرار  العلم 

يک حبای غيرمحدود و    ار داده پس مقام جنّتق فرموده و او را جای ثواب و جزای عمل و علم قرالتناهی خل

ال و حکمت  و کم  صنوعات علم و قدرتز عجائبات مخلوقات و غرائبات ماالتناهی است و پرو مشحون است  

کردگار   گونا حضرت  و  نعمات  اقسام  و  انواع  از  است  مشحون  و  پر  و  مهربان  پروردگار  و  لذات  منان  گون 

 کرام! واالمنّان ذوالجالل غيرمتناهی و غيرمحدود و غيرمجذوذ خدای
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امتحان و يو چون اعطای نعمات غيرمتناهی و غيرمحدود و غ   بال   رمجذوذ والتعد و التحصی به کسی بدون 

 ابليت دادن و عطا نمودن يک فعل قبح عقلی بود! حقاق و قستا

چيزی  که  است  مسلم  نيز  زحو  بدون  انسان  می که  مشقّت  و  امت  و  قيمت  و  قدر  چندان  ايابد  را  هميت  و 

خفنمی بلکه  می دهد  و حقير  و  شمارد!  يف  هزار زحمت  به  که  را  می مو چيزی  به دست  و  شقّت  قدر  آورد 

 داند!و می فهمد تش را خوب می قيم

امتحان و    لذا مشيّت حضرت حق و غيب مطلق برين امر موافق حکمت قرارگرفت که جنّت را به انسان بعد از 

 ايد!تی مرحمت و کرامت فرميت علمی و عملی وعبادزحمت و مشقت و بعد از استحقاق و قابل

اب اعمال صالحه و به جا  اکتس  ام تحصيل علم و معرفت وتحان و اختيار و محل و مقملذا مقام دنيا را برای ا

م دنيا به جا خواهد آورد او را برای  ن عبادت قرار داد که هرکه اطاعت اوامر و احکام خدای منان را در مقاآورد 

اب و  جنّاتهميشه  مقام  در  داراالسالمداالبد  و  و    النعيم  ابد  پادشاهی  داراالخلود  سرمد  س و  و  جاودان  لطنت 

 د فرمود!  کرامت خواه

ر حضرت کردگار و پروردگا خود رفتار خواهد کرد او را هميشه ابداالبد در آتش  احکام و اوام خالف  و هرکه  

  کام و اوامر او را رد ويش را حقير شمرده احاب خواهد کرد و خواهد سوزانيد که خالق و مالک خجهنم عذ 

 کرده!!! 

النعيم جميع  اراالخلود و جنّاتآن د  ويش به ماها خبر داده که در پيغمبران و رسوالن خ  ه و بعد از آن به واسط

جناتا نعمات  اما  موجودات  و  آماده  دنيا  نعمات  اقسام  و  لذّات  الخلونواع  و  دنيايی  نعمات  از  داراالسالم  و  د 

بد و زمان سرمد از نعمات  الو افضل هستند و هر دو زالی ا  بيشتر و بهتر و اعلی   چندين هزار هزار بار  دنيايی

اخت زيرا که علم و قدرتش خاتمه ندارد و غيرمحدود  ور خواهم س اها را بهره يب شمو لذات عجيب و غر  جديد 

 و التناهی است!

ابداع و اختراع نعمات و لذات جديد هرگز هر لذا من   از  ا  گز  و  اقسام  انواع و  افراد اشيای مو  ختلف  جناس و 

تَعُدُّوا نِعْمَةَ  »هميد  به درستی خواهيد ف آن وقت مفهوم اين فرمايش مرا    سعاجز و خسته نخواهم شد پ  وَإِنْ 



83 
 

توانيد که  ردن شروع کنيد پس تا ابداالبد نمی، يعنی اگر شما نعمات پروردگار خويش را شم۳۳« اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

 و حکمت من غيرمحدود و التناهی هستند!  قدرت و کمال  ماريد زيرا که علم و  بش

یالحمدلله رب 
ّ
 الطاهرین! لهد و آ الله علی رسوله محمالعالمین و صل

الخلود و  جنات  پس تمامی نعمات دنيايی يک نهايت ادنی مسطوره و مثال حقير هستند به مقابله آن نعمات

  ه بينيم ک نی است که روزانه می بديهی و شاهد و وجدا  ناهی هستند و اين امرها ابدی و التداراالسالم که آن 

می دنيايی شروع  لذايذ  از سالمتی  تکميل  اول  از   و صحتشود  بعد  و  بدن  توانايی  و    و  لذيذ  غذاهای  از  آن 

و    های فاخره رن  به رن اگون و بعد از آن از لباس مشروبات شيرين و عديد و بعد از آن از خوشبوهای گون

آن از  ور و غرفات و شرفات و بعد از  صرق و بعد از آن از منازل و ق پرنيا و سندس و استب  بوقلمون از حرير و

ب دواب و سفائن و بعد از آن از کثرت مال و فراوانی دولت و  غزار و بعد از آن از رکوو مر  جبال و صحاری

آخر اين تمامی لذات  جمال و شيرين مقال و آن از خدم و حشم و بعد از آن از خواتين و خوش  ثروت و بعد از

ترين  افضل واعلی   رين وع که همين نعمت بهتيه شهوانی يعنی از نکاح و جمامور گرديدن از قوت بهي ز بهره ا

قدمات هستند و اصل  عمات و لذايذ دنيايی است گويا که ساير نعمات برای همين نعمت تمهيدات و م جميع ن

ات خالق عالم همين نعمت را  نچه در مقام بيان نعمشهوانی است و بس! چناو مقصود و بالذات همين نعمت  

   .استساير نعمات مقدم ذکر فرموده  رب

  الْخَيْلِ   وَ  الْفِضَّةِ   وَ  الذَّهَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطَرَةِ   الْقَناطيرِ  وَ  الْبَنينَ  وَ  النِّساءِ  مِنَ  الشَّهَواتِ  حُبُّ  لِلنَّاِس  نَزُيِّفقال عزوجل »

شهوت زنان و خواتين است و بعد    بهترين نعمات و لذات برای مردم نعمت ترين و  يده، يعنی پسند ۳۴وَّمَةِ« الْمُسَ

 های مهردار و غيره. پر از دنيا و ريال و اسبهای سران و کيسه که پ چيزهای ديگراز آن 

و مشهود و مطلوب    ندان محسوس علوم روحانی ربّانی! اما اين نعمت چ  و بعد از اين از معارف علمی روحانی و 

 شهوت زنان است!!!  م و خواص نيست چنانکه عوا
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ارف الهيه و علوم ربّانی روحانی و عقالنی که  از معيده نشده که عالمی که بعد از لّذت بردن يده و شندچنانچه 

  تر است لذت علمی و روحانی و عقالنی بهتر و افضل لّذت بهيمی شهوانی را کليه ترک کرده باشد و بگويد که  

 !!! از لذت بهيمی شهوانی

ذت  به لکه علمش بيشتر و بهتر است مشغله و معروفيتش    شود که هر عالمی بلکه برعکس اين مشاهده می

تر است و بوده است زيرا که توليد قوت بهيمی شهوانی بر تکميل قوی و اعضای  ی بيشتر و فزون يمی شهوانهب

اش دارد و خلقت جسمانی   تر صحيح و سالم و قوی بدنی جسمانی آمده پس هرکه اعضای بدنی و جسمانی  

الخلقه و ... بدنش  صش ناقاست که اعضا و جوارح  هوانی او از آن کسانی بيشتر ش تر است قوت بهيمی  کامل

 تر است! ضعيف

ت که اعضا و جوارج بدنی شخص عالم و  ها و تجربيات و از علم و تشريحات ابدان ديده شده اس و از مشاهده

از شخص و حکيم کام  حکيم  اعضا  ل غير عالم  در  آمده  و حکيم ترين  و    و جوارح و شخص عالم  هيچ نقص 

 تش هم ناقص و ضعيف است!اقص و ضعيف دارد علم و حکمرحا ند! و هرکه اعضا و جواشوعيبی يافت نمی 

اوصيا و  مرسلين  و  انبيا  که حضرت  است  اينجا  از  و  پس  فطرت  روی  از  السالم  و  الصلوه  عليهم  مرضين  ی 

 مردم بيشتر داشته باشند! رت و طهارت از ديگران و ساياند که محذرات عصمده بيعت مضطر و مجبور بوط

راوانی غم و اندوه و غصه و رنج و الم که در راه تبليغ  خاصه الهيه بوده تا که آن فرحمت  و اين امر برای ايشان 

 شوند!!!خفيف بيابند و کمتر بآوردند تيه برای ايشان از هر چهار طرف هجوم مینبوت و رسالت اله

امر    و اينت ديگری  لذت و نعمت قوت بهيمی شهوانی است نه لذ   یلذت بهترين و افضل نعمات و لذايذ دنياي

و و    وجدانی  بالغ  و  عاقل  شخص  هر  چنانچه  خيالی  و  زبانی  صرف  نه  است  بديهی  و  محسوس  و  مشاهد 

 نمايد! الحواس تصديق خواهد نمود و می صحيح

اعلی و اطپس همين لذ ور بهترين و  د همين لذت و نعمت  و النعيم و دارالخلايذ جناتفضل تمامی نعمات و 

اند و گمراه شده از  و فالسفه توهم کرده   انی علمی و عقالنی که حکمات روحوانی خواهد بود نه لذ بهيمی شه

 اند!ا هم گمراه نموده اند و مردم راصل حقيقت دور شده 
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از حضرت    ۳۵النِّساءِ«  نَمِ   الشَّهَواتِ  حُبُّ   لِلنَّاِس  زُيِّنَکريمه »  در ذيل تفسير اين آيه چنانچه در تفسير عيّاشی  

ثُمَّ   نْ لَذَّةِ اَلنِّسَاءِمَا تَلَذَّذَ اَلنَّاُس فِی اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ بِلَذَّة  أَکْثَرَ لَهُمْ مِ حديث است: »  سالمالامام جعفر صادق عليه 

 ۳۶« َشرَاب وَ الَکَاحِ الَ طَعَام  شْهَى عِنَْدهُمْ مِنَ اَلنِّشَیْء  مِنَ اَلْجَنَّةِ أَا يَتَلَذَّذُونَ بِأَهْلَ اَلْجَنَّةِ مَقَالَ وَ إِنَّ 

آخرت بيشتر و بهتر از  شوند مردم نه در دنيا و نه در  السالم که متلذذ نمی يعنی فرمود: حضرت ابوعبداهلل عليه 

  لِلنَّاِس  نَ يِّزُ»واالکرام  الم ذواالجاللاز اين فرمايش خالق عها و همين مفهوم است  هيچ لذتی مگر از نکاح زن 

يالنِّسا  مِنَ  الشَّهَواتِ  حُبُّ اولين و بهترين  ه شده است برای مردم حب شهوات زن عنی زينت دادءِ«  ها يعنی 

فرمود  هستند! و بعد از آن    يمی شهوانی است و بعد از آن نعمات و لذايذ ديگرنعمت و لذت در دنيا قوت به 

ز  اشد اکه بهتر و لذيذتر بند شد به نعمات و لذايذ ديگر  هحقيق که اهل جنّت متلذذ نخواآن حضرت که بات

انی  های شيرين و اين مطلب بديهی و وجد ن نه از اطعام و نه از شراب يعنی شربت لذت نکاح و جماع خواتي

طور در  همين لذايذ دنيايی است پس ماع علت غايی و آخرين است که لذت نکاح و ج است و مشاهده و تجربه 

لذايذ همينيجنّت هم علت غا و  نعمات  و خوا  ی و آخرين  بنکاح و جماع  و حتماً خواهد  تين  باشد  بود  ايد 

لذت تمامی  اگر  دنيا  در  وقچنانچه  آن  پس  نباشد  نکاح  لذت  اما  باشند  لذتها  تمامی  خواهند  ت  بيکار  ها 

 گرديد! 

ر او گل و گلزار آراسته و  ااز آن او را از انهار و اشج  گيرد و بعد و خانه می دنيا اول انسان منزل  چنانچه در  

ستاند و بعد  کند و بعد از آن عطريات می مشارب جمع می آن انواع و اقسام اکل و  د از  نمايد و بعاسته می پير

دگانی  ند پس آن وقت لذات زنکوجو می جمال را تالش و جست   ت و نعمات زن خوش از تمامی اين مقدما

  لذت و عمت و بهترين نعمت گردد پس در حقيقت اصل نم می عّها متلذذ و متناز تمامی آن شود پسکامل می 

 ر نعمات برای او مقدمه و تمهيداند!نعمت زن است و باقی ساي

روحانی و معارف  مقام لذت    رانی نيست بلکهرند که جنّت جای شهوتگويند و عقيده داکه می لذا آن کسانی 

 س و عبادت پروردگار است!  ی و محل تسبيح و تقدي عقالن
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اند و از قدردانی و  النعيم را درک کرده ايی جنات علت غاند و نه  مرم اصل علت خلقت عالم را نفهميده   اين  پس

باشند طبق عقل و علم ناقص  کليه غافل و جاهل می درشناسی علم و کمال و قدرت و حکمت خدای متعال  ق

ه  نظر ايشان مانند حقيقت واقعي   ز اند و شيطان هم او را اموده طل و از حقيقت عاطل نخود يک فکر و خيال با

که است  داده  ا  جلوه  ناز  خويش  پروردگار  مقصد  کرده صل  پيدا  و  فرت  خويش  نفسانی  وهم  و  گمال  و  اند 

پسنديده   را  شيطانی  داده وسوسه  قرار  مذهبی  مانند عقيده  هستند  مطمئن  و  صدوقيان    اند  و  کتبه 

 اسرائيل!!!بنی

وانی  بهيميه شهحکمت خدای متعال از درک لذت همين قوت    و و حال آنکه منتهای معرفت قدرت و کمال  

بدن  مثال از خوردن و مواد غذايی در اکبر اين چه قدرت و حکمت است که اين لذت بی اهلل  شود که حاصل می

کند که اصل مقصد  و تشبيه بيان وحالی   يت لذت آن را از مثالتواند کيفکس نمیشود که هيچ انسان پيدا می

مت  ائبات قدرت و غرائبات حککه عجو ادراکت همين است  ز خلق نمودن مخلوقات با حواس  اخدای متعال  

 خالق را در تمامی لذايذ و نعمات که خلق فرموده است درک بنمايند! 

بع ازو  ا  د  الحان است و غلذت و نعمت قوت بهيمی شهوانی لذت استماع  و  از رو صوات  ی  يره و غيره. پس 

بالغه   قاطعه و حجج  نوع مخلوقات است  نبراهين  انسان آن  انوع  و  اقسام  پکه جميع  براهين  واع  از روی  س 

و  و   قاطعه  اوصاف  انواع  و  اقسام  جميع  که  است  مخلوقات  نوع  آن  انسان  نوع  بالغه  تمامی    حجج  خواص 

کند و از جميع  می و صانع بر حق را درک  دای متعال قادر مطله  مخلوقات و مصنوعات و حکمت و قدرت خ

 برد!میو بهره  ونعمات جسمانی و روحانی لذت  ذ اقسام لذاي

شبهه قدردانی و قدرشناسی و معرفت او به کمال قدرت و کمال حکمت خدای منان و خالق  ن شک و  بدوا  لذ 

از   انواع مخلوقات که آن عالم  از چند  ساير  باها صرف و فقط  و    برند تعالی لذت می رینوع مخلوق و مصنوع 

چندينبهره از  و  هستند  و    ور  لذايذ  و  اوصاف  و  خواص  غاهزار  منان  خدای  و  نعمات  و  فل  هستند  جاهل 

ده است. قدردانی و  ها را خالق عليم و حکيم برای چه مقصد و مطلب خلق فرموفهمند که آن و نمی دانند نمی

 خواهد بود و هست!  قدرشناسی انسان بيشتر و بهتر
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الت ز کمااب اعمال و دارالخلود و محل و مقام اظهار و ابراوالنعيم که داراآلخرت و دارالجزاء و ثمقام جنات ا  لذ 

ترع  و عجايبات و غرايبات حکمتی خدای عليم و قدير و حکيم و خالق و صانع و بديع و مخ  لمی و قدرتی ع

غايتی است و  کمال حکمتش را سدی و  ا حدی و نهايتی و نه  واالکرام است که نع علم قدرتيش رذواالجالل 

 ود است! زل الی االبد ممتد و محد از ا خلق فرموده است که م جنّت را غيرمحدود و التنايیاطور خود مقهمين

د از انواع و اقسام صنايع و بدايع و  بايد از روی علم و عقل سليم و فهم و فطرت مستقيم پر و مشحون باش 

و قدرت و حکمت    و از صنائع و بدائع کمال علمعلمی و عجائبات حکمی  مبدعات و از غرائبات  مخترعات و  

يم و حکيم  که علم و قدرتش را  جود آن فياض و جواد و کرفيض وو خالق برحق و از    خدای قادر مطلق 

 ی نيست. ان وجود و احسان و انعام او را انقضائی و انتهاحدی و حصاری و نفادی و انقطاعی نيست و فيض

ی و کمال قدرتی و کمال حکمتی و مقام  مدارالخلود محل و مقام اظهار کمال عل  النعيم و نات و چون مقام ج

نياز است لذا بايد  و حکمت و قدرت و رحمت خدای منّان فياض و جواد و بی   ائف و ظرائف علماز لطرائه و ابرا

نعمات اهل جنّت    همه  به  نعمات روحانی که درآنجا  و  ائمجسمانی  باشند طاهرين میه که مؤمنين شيعيان 

يکیکر هر  بايد  فرمود  خواهد  نعم  امت  از  برابر  هزار  و  برابر  وصد  لذات جسمانی  و  که  روحا  ات  دنيايی  نی 

زيرا که    ،باشند   ده است و همه در معرض فنا و زوال هستند بيشتر و بهتر و اعلی و افضل بوده مرحمت فرمو

   .د بودها دائمی و خلودی خواهنهمگی آن 

وآله وسلم    عليه اهللالعالمين صلّیب المين مخبر اوصاف نعمات رر هست که حضرت صادق اطوچنانچه همين 

ز تمامی دنيا و  يعنی يک وجب از خاک جنّت ا  ۳۷«ِشبْر  مِنَ الْجَنَّةِ خَيْر  مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا.  »   ند که اخبر داده 

مطلق و فياض و جواد برحق   ت را خدای منّان قادرتر است پس هر اهل جنّ جميع نعمات دنيايی بهتر و افضل 

اَکبَرُ  واهد فرمود اَهللُ ت بهيمی شهوانی کرامت خو قو  شتهای طعام و شرابنياز صد بار و هزار بار قوت ای و ب

   .العالَمينَاَلحَمُدلِلّهِ رَبّ

 
 814 ، ص:8(، جبیروت -ر )ط األنوا بحار 37
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ع و  راب و الشهوه والجمارجل فی الطعام و الشّ  يعطی احدهم قوه مائه  و »فرموده اند:يث ديگر  چنانچه در حد 

  ۳8« االحلی فال يحزنون ابد ير و  و اجسادهم الحر سنه قد البسهم اهلل وجوههم النور يجد لذه غذائه مقدار اربعين

ت و جماع و خواهد يافت لذت  و داده خواهد شد هر اهل جنّت قوت صد نفر در خوردن و نوشيدن و در شهو

شان را از  يهای اای ايشان را از نور و بدن هنيد خدای منّان روی ر چهل سال خواهد پوشاغذای خود را به مقدا

مسرور و خوشحال خواهند بود و هرگز  ت پس ايشان ابداالبد  ورآالاستبرق و از زي   حرير و پرنيا و سندس و

 غمگين و محزون نخواهند شد! 

الکتاند فرموده ديگر  و در حديث   انزل  والذی   « علی  :  لي اب  الجنه  اهل  ان  و جماال  محمد  کما  زدادون حسنا 

  ق که اهل جنّت روز لتحقيرا بر من با  « قسم به خدايی که نازل فرمود کتاب   ايزدادون فی الدنيا قباحه و هرم

شوند ه اهل دنيا هر روز زياد می االبد باد چنانکبه روز زياد خواهند شد در حسن و جمال و قوت و شهوت الی

   . در زشتی و پيری

هم اجَعلِنی ِمن
ّ
اِهِریَن. ُهم ِبجاِه ُمَحّمد  الل

ّ
اِلِه الط  وَّ

و داليل وحجج ساطعه الزم و واجب آمد    قاطعه عقل سليم و دين و مذهب قويم و براهين    روی علم و  و نيز از

ن  م بايد مخصوص و معيّن باشد صرف و فقط برای هماالنعيم و دارالخلود و داراالسالمقام و جای جنّات که آن 

روحانی باشد تا که بتواند    ارای تمامی قوای و حواس جسمانی و جميع انواع ادراک و دنوع مخلوق که جامع  

انی جنّ و تمامی لذايذ ملکوتی و روحانی و عقالنی جنّت  و لذّات مادی و جسم  نعماتيمت همه انواع  قدر و ق

فياض مطلق از  ل غنی مطلق و جواد و  فهمد و بداند زيرا که مقصد خالق عالم خدای متعارا درک بنمايد و ب

و محض  فقط    ارالخلود صرف والنعيم و دو عالم امکان و جنّات   تدن انواع مخلوقات و اقسام مصنوعاخلق نمو

مال حکمت ی و قدردانی و قدرشناسی به کمال علم و قدرت و به کمال حسن و جمال و به کمعرفت و آشناي

 و عظمت و رحمت و جالل خويش است و بس! 

 
ائَة  َرُجٍل ف ي اأْلَْكل  َو  ْعَطى قُ یُ أََحَدهُْم لَ   ن  إ   :149، ص: 8بیروت(، ج  -ر األنوار )ط حاب  ست:یده انقل گرد روایت ن در این مضموبه  38 ةَ م  و 

 ..  الشُّْرب
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نعمات و لذايذ مادی و جسمانی    خلود و داراالسالم که محل و مقام النعيم و دارالجنات   لذا عقال و نقال مقام 

مقغيرف و  و محل  نعانی  روحانی  ام  لذايذ  و  دو می مات  و  و عقالنی جاودانی هر  مادی و جسمانی  بايد  باشد 

 ر دو بوده باشد! عقالنی و روحانی ه

و فرقه شيخيه تصور و گمان    انصاری و فرقه صوفيه   ذ روحانی چنانکه فرقهنه صرف و تنها محل و مقام لذاي

صورات نفسانی و وسوسه  بر خيال و گمان و ت   د صرفانتفکر نکرده   ند و از نور عقل و بصيرت و تدبر واکرده 

قرارد را عقيده مذهبی  قانع و راضی شده همان  و کوری  اده شيطانی  باعث گمراهی  راه گم کرده  و خود  اند 

 !اند!!بندگان خدا شده

 

ت
ّ

 الهامی است  مادی و جسمانی القائی و این مضمون برای اثبات جن

ذاهاِی 
َ

مَسه ظاِه  َبَیاِن غ
َ

 َره َحَواِس خ
َ

مَسه َباِطن
َ

 ه َو َحواِس خ

کرامت  پ اين حواس عشره  را  انسان  نوع  که  و  س خالق عالم  و جسمانی  مادی  غذاهای  برای  است  فرموده 

ه خوردن آن غذاها کمال قدرت و کمال حکمت خالق  رموده است که به واسطعقالنی روحانی خلق ف  غذاهای

معرفت او سبحانه و تعالی برسند سزاوار و  کمال    درجه  هالم پروردگار و کردگار خويش را درک بنمايند و ب ع

او  و جالل  ساحت قدس  تقرّب  ا  مستحق  رحمت  جوار  و  بهره مصاحبت  از  ابداالبد  و  بوده  شوند  برخوردار  و 

 و تعالی سرافراز شوند!  غيرمتناهی و انعام و اکرام التناهی او سبحانه د و از نعمات و لذّات باشن

 باشند: اين قرار می ه از پس غذاهای حواس خمسه ظاهر

 غذاهای قوت باصره چيزهای ديدنی را قرار داده است!  -1

 چيزهای شنيدنی را قرار داده است!  وت سامعه غذاهای ق -2

 است! بوييدنی را قرار داده ای قوت شامعه چيزهای غذاه -3

 ی را قرار داده است! نغذاهای قوت ذائقه چيزهای خوردنی و نوشيد  -4

 اده است!های شيرين مقال را قرار دل و زن جماش غذاهای قوت المسه خواتين خو -5

 باشند:ر می و غذاهای حواس خمسه باطنه از اين قرا
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 !دنی را قرار داده استغذاهای قوت خياليه مفهومات خيال کر  -1

 غذاهای قوت واهمه مفهومات وهم و گمان کردنی را قرار داده است!  -2

 ار داده است!را قرقوت حافظه هر معلومی و مفهومی محفوظ داشتنی  هایاغذ  -3

 ت!غذاهای قوت متصرف هر معلومی و مفهومی تصرف کردنی را قرار داده اس  -4

 ! صلی را قرار داده استغذاهای قوت عاقله هر مفهوم عقلی و حقيقی و ا -5

ای عاليه غذاها خلق فرموده است و  هطور که در عالم دنيا خدای منّان برای همه اين حواس و قواپس همين

بهتر و بيشتر  النعيم و دارالخلود هزار هزار بار از اين غذاهای دنيايی در جنّات ر عالم آخرت اند دخورهر روزه می 

 يد!و هر روز خواهد خوران تر خلق فرموده است و اعلی و افضل 

گل  و  سبزه  اقسام  و  انواع  دنيا  عالم  در  باصره  قوت  غذاهای  رن   چنانچه  و  رياحين  و  و  گوناگون  الوان  های 

بوق درلمون  جواهرات  و  همينرخشان  پس  ندارند  انتها  که  است  فرموده  خلق  و  خشان  آخرت  عالم  در  طور 

از زمرّد و و    و قصور غرفات و شرفاتين انهار واشجار دور  جات و گل و رياحالنعيم انواع و اقسام سبزه اتجنّ

برليان و  الماس  و  ياقوت  و  خلق   زبرجد  غيره  و  غيره  فيروزه  و  وعقيق  مرجان  و  لؤلؤ  است  فرمود   و  که  ه 

 رمود! حدوحساب ندارند و تا ابد چيزهای نو به نو و تازه به تازه خلق خواهد ف

انواع و ها و  و صداهای زنگوله   هاها و سروده و نغمه اقسام اصوات والحان    و غذاهای قوت سامعه در عالم دنيا 

ه و غيره خلق  و غير  خطبات  قرآن و صداهای تسبيح و تقديس و تحميد و تمجيد و  مزامير و سازها و قرائت

  الحان و اصوات آفرين و های نواسخ و اطيار خوش هدار و پرند های زنگوله النعيم درخت فرموده است، و در جنّات

به درجه    صورت و الحان که لذت سماع ايشان ين مقال و خوش رودآفرين و حوران شيرخوان و س مرغان نغمه 

شد که هرگز ايشان نخواهند مرد هر آيينه از  ته نمی برداش   بهشت  لند که اگر مرگ از اهآور خوش نوا و طرب 

و اصوات  آن  سرور  و  می   طرب  جان  حضرت  الحان  محافل  و  مجالس  در  و  مالدادند!  و  مرسلين  و  ئکه  انبيا 

و توحيد و در مناقب و فضائل انبياء و    ماع خطبات و مناقب و فضائل فصيح و بليغ در حمد مقرّبين برای است

يت نهاها اهل بهشت وجد خواهند کرد و بی خوانده خواهند شد که از استماع آن   مرضين   صيای وامرسلين و  

 مسرور و محبور خواهند گرديد!
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ها عطربيز و  گوناگون و عطريات بوقلمون و گل   بوهاینيا فانی و خوش ی قوت شامه در عالم دو چنانکه غذاها

لنعيم و دارالخلود کرور کرور انواع و اقسام  نّات ادر ج  ت ک و عنبر و زعفران و غيره و غيره خلق فرموده اس شم

عن و  مشک  جبال  و  رياحين  و  ايگل  حتی  غيره  و  غيره  و  غيره  و  است  فرموده  خلق  و  بر  عطريات  نکه 

ف ای جنّات بوهخوش  از  استشماالنعيم  پيچيده است و  بيرون  راه  الی می   ماصله هزار ساله  و  های  االبد گلشود 

نو اهبوبودار و خوش خوش  نو  ی  نمودن خالق عالم    به  زيرا که قدرت خلق  فرمود  تازه خلق خواهد  به  تازه  و 

 د و محصور نيست التناهی است!محدو

حبوب و فواکه و گوشت حيوانات و لحوم طيور و    ا فانی انواع و اقساموت ذائقه در عالم دنيو چنانکه غذاهای ق 

و  ام غيره  و  و دهنيات  و عسل  و شير  و شراب  آب  و  و يغهی  در جنّات غيره    ره  است،  فرموده  و  خلق  النعيم 

تکلّ پر  و سور  برای مهمانی  و مطلودارالخلود  و محبوب  برای ترضيه خاطر مهمانان عزيز  احمد  ف  ب خويش 

م چندين هزار بار بهتر و  الالسليه وآله وسلم و برای اوصيای آن حضرت عليه عاهللمد مصطفی صلّی مجتبی مح

فرموده است و تهيه ديده است حتی اينکه نهر کوثر و نهرههای آب و    يی خلقدنيا  ببيشتر از مآکل و مشار

واع و  ه و لحوم و دهنيات انع حبوب و ثمار و فواک االبد از انواشير و عسل جاری فرموده است و الی شراب و  

نو خلق خواه به  نو  و  تازه  به  تازه  نعناقسام  اقسام  انواع و  از  تا که در هر دعوتی  تازه و  لذائذ  ت و  امد فرمود 

 جديد و نو به نو لذت ببرند و کيف بنمايند!  

ن و جميل  ی باکره و خواتين حسيهامسه در مقام دنيای فانی دختران دوشيزه و زن و چنانکه غذاهای قوت ال

صب و  نازک نازنين  و  مليح  و  فرموده يح  خلق  را  گلفام  جنّات ا  اندازم  در  دوشيزگان  ست،  دارالخلود  و  النعيم 

خاندانازک و  خوش م  ظريف  و  لطيف  نورانی  حوريان  و  گلفام  وواتين  انواع  و  مقال  شيرين  و  اقسام    جمال 

زه خلق خواهد فرمود زيرا که  و به نو و تازه به تااالبدآباد نست و الی مخدرات مانند لؤلؤ و مرجان خلق فرموده ا

 تناهی است!و ال محدود عال ميزبان مهربان محدود و محصور نيست بلکه غيرتمعلم و قدرت خدای 

  از مقام دنيای فانی هزار هزار بار اضافه و زياد النعيم و دارالخلود تمامی قوای و حواس اهل جنّت را  و در جنّات 

چنانچه در قوت    د االبضافه خواهد کرد و زيادتی خواهد نمود الیدر همه قوا و حواس ا  خواهد فرمود و هر دو

ها و تبه اولی که اهل جنّت در جنّت داخل خواهند شد و با زندر مرد که  قدر زياد لذت خواهد داالمسه اين
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ر و بوس و معانق  ل دنيايی باهم در کناحبت و مقارت خواهند نمود پس به اندازه پانصد سازوجات خويش مصا

  لخلود النعيم و داراترين نعمات و لذّات جنّاتو افضل   د وش خواهند بود و ذله و خسته و ملول نخواهند ش به د 

يا هم همين لّذ از  نعمت و لذت قوت المسه يعنی قوت بهيمی شهوانی خواهد بود چنانکه در عالم دن  همين

و سرود و خوش الحانی و اين امر    استماع است يعنی رقص   است و بعد از آن لّذتتر  تمامی لذائذ بهتر و افضل 

   .نند کمی  محسوس دانند و نيست بلکه حسی و وجدانی است که همه می  یخيالی و گمان

دَنَا نْيَا بَِجاِه سَيِّتَنِی فِی هَذِِه الدُّعْمَه الْعَظِيمَه فِی الَْجنَّه کَمَا رَزَقْاَللَّهُمَّ ارْزُقْنَی وَ لَاتَْحرِمْنِیْ مِنْ هَذِِه النِّ»

 ۳۹! « يْنَرِ اهِوَ نَبِيْئِنَا مَُحمَّدٍ وَّ آلِهِ الطّ

ع در  باطنه  غذاهای حواس خمسه  چنانکه  دو  ادراکاتالم  و  مرغوب  توهمات  و  فانی خياالت  و    نيای  حقايق 

اوصاف و صفات ذات اقدس حضردقائق و علم و معقوال و    ت حق و غيب مطلق عليمت و روحانيات و تعقل 

رحي  و  رؤوف  و  د حکيم  و  اسرار حکمت  و  قدرت  کمال  ادراکات  و  قديم  و  و  و حقا  قائقم  بدائع  و  ئق صنائع 

ار از  طور نه بلکه هزار هزار بالنعيم و دارالخلود همينو در جنّات   و حکيم آمده عليم  خالق    مخترعات و مبدعات

 ديد! اد و افزون خواهند گراين بهتر و بيشتر خواهند بود و هر روز زي

 مضمون القائی 

از خلق نمودن اين خالئق علوی و سفلی   و ابراز کمو ماال    و يری   چون مقصد  و  ال  يری صرف و فقط اظهار 

و  غ  قدرت   علمی  و  و حکمغيرمتناهی  و کمال  قدرت  و  علم  که  معلوم شد  و  بود  ت خدای  يرمحدود خويش 

االبد ود و ابداً الی نی نيست و نه خواهد بصاری و نهايتی و پايامتعال را هيچ حدی و غايتی و هيچ سدی و ح

و  زوال و صنائع  مت المال و حکدراک و تعقل آثار علم و قدرت و کبرای ا  تود. لذ هم خاتمه و نقاد نخواهد ب

بی و حکمت  قدرت  و  علم  عشره  بدائع  و حواس  قوی  اختراع  مثال خويش  و  ابداع  را چنان  انسان  نوع  عليه 

د!  نتها و نهايتی نيست همه غيرمحدود و التنای هستنهيچ حدی و غايتی و ا  ها هماست که برای آن فرموده  

عات خالق عالم خدای خالق و  مبدعات و مخترات و اص مصنوع ز ادراک و احساس نمودن اوصاف وخواالبد االی

 هند شد!!! مخترع و مبدع ذله و خسته و آسوده و فرسوده نخواباری و مصوّر و صانع و بديع و 

 
 خطبه مصنف  39
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غوا حچنانچه  بحار  حکمت  صان  و  قدرت  اسرار  کاشفان  و  واقفان  و  معانی  دقائق  و  برای    سبحانی قائق 

عقل سليم و طالبان ثواب آخرت و ارباب ايمان و دين  و    علمن  افروزی و حقائق و عرفان اندوزی صاحبايرت بص

صر ظاهر و باهر و  فاظ و کالم و جمل مختط مستقيم اين مطالب عاليه و غاليه را با اين القديم و رهبران صرا

 اند. دانيدهالنهار ضيا بار گر الر مانند تابش اشعه شمس نصف آشک

البَصَرُ مِنَ باصالنَّظَر! يعنی قوالتَشبَع  ابد ت  بر  ره را خدای منان چنان اختراع فرموده است که  از نظر کردن  ا 

 هی مخلوق شده است!! غيرمحدود است و التناشود يعنی عالم سير و آسوده و ذله و فرسوده نمی اشيای 

الخَبَر يعنی همين  مِنَ    سير و ر عالم  هرگز هرگز از استماع و شنيدن اخبامعه هم  اقوت س   طوروَالتَشبَع االُذُنُ 

 ده است! شود يعنی غير محدود و التناهی مخلوق ش وخسته و فرسوده نمی   آسوده ذله و

و بوييدن عطريات جهان سير و    هم ابداً از بوکشيدن   طور قوت شامعهو همين وَالتَشبَعُ االَنفُ مِنَ االِستِشمام  

 ت!ق شده اس شود يعنی التناهی و غيرمحدود خلوده نمی س ه و فرآسوده و ذله و خست 

رگز از لّذت برردن و خوردن انواع و اقسام  طور قوت ذائقه هم هرگز هتَشَعُ الّسانُ مِن انواعِ الطَّعام، و همينالوَ

 د يعنی غيرمحدود و التناهی خلق شده است!شوخسته و فرسوده نمی آسوده و سير و ذله و طعام 

رانی  ه شهوانی هم ابداً از نکاح و جماع و شهوت بهيميطور قوت المسه  لّامِسَه مِنَ المَسَاس، و همين لاشبَعُ  وَالتَ

 !! لوق و مصنوع شده است!شود يعنی غيرمحدود و التناهی مخه و فرسوده نمی آسوده و ذله و خست  سير و

يال نمودن انواع و اقسام خياالت  گز از خر هرگز هطور قوت خياليه هم  واَليَشبَعُ الخِيالُ مِنَ الخِياالت، و همين 

 شود يعنی غيرمحدود و التناهی خلق شده است!و خسته و فرسوده نمی  ذله  وده و سير و آس 

مِنَ الوَ الوَهمُ  و همين يَشبَعُ  ابالتَّوَهُّماتِ،  واهمه هم  قوت  انطور  نمودن  توهم  از  توهمات سير و  داً  اقسام  و  واع 

 است! عنی غيرمحدود و التناهی خلق شده شود يیمسوده نآسوده وذله خسته و فر

تَواَل المُتَعِ  التَّصَرُّفات، و همين ی  رف نمودن در ميان دو قسم و دو نوع  طور قوت متصرفه هم از تصصَّرِفَه مِنَ 

  ال بريدن و جسم حيوان سر انسان مانند اصنام اهل شود مث و فرسوده نمی   و ذله و سير و آسوده  مفهومات عاجز

بگبابل   انسان سرباز مثلاوهای  بر پيکر  باريان  خدای مص  الدار و  اُِسرِش  های اهل هند که همه  شد و بتکه 

 ه است!اند يعنی غيرمحدود و التناهی خلق شد وجود آمده   ها از تصرف قوت متصرفه بهاين
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و معلومه و  مفهومه    اشيای  طور قوت حافظه که خزانه و محل و مقام مَحفوظات، و همين فِظَه مِنَ الوَالتَملوالحا

ها باشد پس همگی اينموعات و مبصرات همه حواس و قوای می ت و مسقوالعممدرکه و متخيّله و متوهمه و  

ه سير  ز جای دادن اشيای تازدارد و ابداً ااه می حده محفوظ و مخزون و مصون نگ حده علیگوشه علی   را در يک 

خلوق  تناهی مشود زيرا که غيرمحدود و الپر نمی ز هرگز  گعنی هرشود يو آسوده و ذله و خسته و فرسوده نمی 

 ست!!! و مصنوع شده ا

المَعقوالت، و همين  العَقلُ مِنَ  ت سير و آسوده و  قوت عاقله ابداً از ادراک انواع و اقسام معقوال  طوروَاليَنضَجِرُ 

 شود زيرا که غيرمحدود و التناهی خلق شده است!و خسته و فرسوده نمی  ذله 

شره عاليه و غاليه را برای ادراک و احساس  واس عواالکرام جميع اين قوی و حتعال ذوالجاللخدای م   هزيرا ک 

غرائبات حکمت  عجائ و  قدرت  ابد بات  برای  التناهی خويش  و  غيرمحدود  کمال  و  علم  و  و  توقف  بدون  االبد 

ابداع  ان و  اختراع  التقطاع  و  غيرمحدود  محل  و  مقام  در  که  تا  است  جفرموده  و  الناتنّناهی  دارالخلود  و  عيم 

قدرت و    نوعات و مخلوقات تازه به تازه و نو به نو و جديد از علم وبداالبد از مصالی اهر روز    الفردوس جنّات

عمات و لذات  آب حيات و همه رقم ن  و شراب و شير و عسل و کمال و حکمت خويش ايشان را غذا و طعام  

  ار و پروردگار فريدگمند که آ و لذت بچشاند تا که بدانند و بفهذائقه   و بدهد  ديده و ناديده و شنيده و ناشنيده و 

مهربان و منّان و قادر مطلق و غنی و جواد بر    ما چه قدرت و توانايی و علم و حکمت و دانايی دارد و چقدر

  .ق استح

السَّ »وَلَيسَ کَمِث و دارای چه علم و قدرت و کمال و    ۴۱« هُوَ عَلی کُلِّ َشیء  قَدير   وَ   ۴0« ميع  البَصيرُلِه َشیء  وَهُوَ 

و رأفت و رحمت غيرمحدود و غيرمحصور و التناهی است پس حمد و شکر    و عظمت  مالج  و   حکمت و جالل 

م  مطلب و مقصد خالق عال ياورند که برای همين  و دائماً برای منعم و محسن حقيقی خويش به جا ب  هميشه

  وده رم ف  لم امکانيه را و عالم غيب و عالم شهود را خلق اويزل جميع موجودات عغنی ازل و جواد و فياض لم 

 فرقه جن و انس را مکلّف به تکليف معرفت و عبادت نموده است! است و 

 
 11:  الشورى  40
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جيد و فرقان حميد  ر گرديده و در قرآن م در مقدمه و تمهيد اولی مذکور و مسطو  حديث قدرسیچنانکه در  

»هم   که  وَالْإِنْسَفرموده  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  لِيَعْبُُدونِ  وَمَا  عِل۴2ْ« إِلَّا  وَمِیِ  اَی»لِيَعْرِفُوْنَ  کَمَالِیْ  وَ  قُْدرَتِیْ  وَ  وَ  حِکْمَتِیْ   

 الِیْ«! عَظْمَتِیْ وَ جَاللِیْ وَ جَمَ

العالمين  فالحمدهلل رب انی اهلل بمنه و کرمهنت الهتدی لوال ان هدالذی هدانی لهذا و ماک الحمدهلل

شفی اسرار  ين کاله الطاهردنا و رسولنا و نبينا محمد و آ  علی سيصلی اهلل کما هو اهله و مستحقه و

 43العالمين و هداه الخالئق اجمعين ابدااليدين. جودت فی المو

 
 . 65(، 51ات: )ذاری - 42
 به مصنف خط 43
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 یرمتناهی و غیرمحدود علت و سبب خلق نمودن جنات النعیم و دارالخلود غ 

 الرّحِيْمِ وَ بِهِ نَسْتَعيْن  اهللِ الرَّحْمَنِسْمِبِ

ه از معادن کهسار علم و  يک ذرو مطلوب از خلق خالئق صرف اظهار و ابراز جزئی و    صل مقصودپس چون ا

قطره کوچک و يک  غيرمحدود  مواج  قدرت  بحار  از  و رحمت  ی  و عظمت  کنار کمال و حکمت  ناپيدا  زخار  و 

مقصد و   و غيب مطلق التنای و غيرمحصور بوده لذا برای آنمع الکماالت حضرت حق  مکنونه و مخفی ذات جا

زيرا که اگر هر روزه خالق عالم    ،و وافی نبوده   کافی  هرگز هرگز  اين عالم دنيای فانی و محدود طلب عظيم  م

ر از انواع و  ش يک باغی و بستانی پپايان و غيرمحدود و الزوال خويز علم و قدرت بی خدای متعال قادر مطلق ا

وزه زمرّد و يک کوه زبرجد و  ی و يک کفعسل مص  اقسم گل و گلزار و يک نهری از شير و يک نهری ازاشحار و

يره خلق وجاری  ان و يک جبل از مشک و اذفر و يک کوه از عنبر و غيره و غو الماس و برلياقوت حبل از ي  يک

ای قدم گذاشتن و نفس  شد و جپر و مشحون می تمامی اين روی زمين    فرمود هر آيينه در ظرف ده روزمی 

 ماند!کشيدن برای احدی باقی نمی

محل و مقام غيرمحدود و التناهی را که    يم يکبرای آن مقصد عظيم و مطلب جسيم خالق عليم و حکا  ذ ل

داع نموده  فرموده و اختراع و اباالبد ممتد و محدود است خلق است که از ازل الی لنعيم و دارالخلود امقام جنّات 

از يک قطره از بحار مواج و  قدرت و    و ار علم  ند يک ظهور و بروز جزئی از يک ذره از معادن کهستا که بتوا

 ل و حکمت مکنون خويش اظهار و ابراز نمايد ارائه دهد. پيدا کنار کما و نا ر التناهیزخا

روز يک    و التناهی بندگانش هر اهی جاودان و الزوال  ه در آن محل و مقام خلود و مملکت و سلطنت و ش ک   تا

نو  زه و  و کيف تا  اهده بنمايد و از آن نعمت لّذتيش را مشويدگار ختازه و نو و جديد کرشمه علم و قدرت آفر

ببرن بهره و جديد  و  ادراک عجد  و  آَشنايی  و  روز معرفت  و هر  و قدرت و کمال  ور گردند  ائبات علم و قدرت 

   . بکند و زياد بشود واالکرام ترقی الجالل يزل و اليزال ذوم لم خدای حیّ و قيو

 الشُکر.  وَ الَحمدُ هِ لِلّر وَاَکبَ اَکبَرُ اَهللُ  اَهللُ

و   احاديث  در  منّافرموده   اخبارچنانچه  خدای  که  داراالسالم اند  مقام  در  جمعه  روز  هر  در  مهربان  و  توانا    ن 

ز پذيرايی و  له خواهد بود و بعد ايگر هفت هزار سال فاصبندگان را خواهد طلبيد و از يک جمعه تا جمعه د
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بی مهمان و ضيافت  و خ  تينهانوازی يک سور  اظهار رضايت  از  بعد  و  داد    و رضواندی  سنورپرتکلّف خواهد 

و   منازل  سوی  به  حاال  برويد  که  فرمود  خواهد  ايشان  برای  ايشان  از  و  خويش  دوستان  ای  خويش  غرفات 

من جان بندگان  و  ش   نثاران  خواتين  و  ازواج  بسيکه  شماها  فراق  در  بیما  و  مضطرب  گرديده ار  در  قرار  و  اند 

 اند!دم در ايستاده  انتظار شما

طور ام و همين ا هفتاد بار اضافه نموده مامی نعمات ظاهری و باطنی شماها رمن ت  و آگاه باشيد ببينيد که حاال

ن و  سوس خواهند کرد که حسپس ايشان مشاهده و محام  د رقم نعمات جديد و نو برای شما خلق فرموده هفتا

اشجار  از  م  رقو رياحين و هفتاد بار زياد شده است و هفتاد    لگ جمال و صورت و قوت و توانايی بدنی اشجار و  

منازل و غرفات و شرفات هفتاد    اند و درخشندگی و رخشندگی گل و رياحين جديد و تازه و نو به وجود آمده  و

های طور لذت اند و همين و تازه زياد گرديده   و غرفات و شرفات جديد ت و هفتاد رقم منازل  بار اضافه شده اس 

 ضافه گرديده است!د بار افتا ه هاو شراب و فواکه و اثمار و لطافت و نفاست آن  ماطع

همين  سابقو  از  بار  هفتاد  ايشان  همين  طور حواس خمسه ظاهری  و  است  گرديده  و حواس  زياد  قوی  طور 

ب سابق هخمسه  از  ايشان  اضافه گرديد اطنی  بار  کرده  فتاد  و حس  نموده  مشاهده  را  اين چيزها  است پس  ه 

النعيم به  ند خواهند کرد و تمامی جنّاتقديس بلو ت ح  بيشان صدای تکبير و تهليل و تحميد و تمجيد و تسيا

 م صلّ عَلی مُحَمّد وآلِ مُحَمَّد.وجد و اهتزاز خواهد آمد. اللّه 

يزل در هر روز جمعه که روز عيد اهل  طی لم اد غنی ازل محسن و معخدای منان فياض و جو  طورپس همين 

د طلبيد و برای ايشان هفتاد بار همه  را خواهت  جنّل  اهد بود در داراالسالم برای سالم دادن همه اهوخجنّت  

 ديد خلق خواهد فرمود! ادتر خواهد گردانيد و هفتاد رقم نعمات تازه و جتر و زينعمات و لذات سابق را قوی 

همان آشنايی و معرفتی کمال    ف رآدم صزيرا که مقصد و مطلب اصلی خالق عالم از خلق نمودن عالم و بنی 

 غيرمحدود و التناهی خويش است و بس!  پايان و بی احسانعلم و قدرت وجود و 

و ح و کمال  و قدرت  وو چون علم  را هيچ حدی  متعال  و غاي  کمت خدای  نهايتی و  سدی و حصاری  و  تی 

و مکان و حد و سد رسيده    ائع و بدائع جديده و تازه او سبحانه در آن زمانو انقطاعی نيست که صننفادی  

نمودن نعمات ابداالبد خواهد بود زيرا که اگر برای علم و قدرت و کمال  اضافه    سلهسل ن  ختم و تمام شوند! و اي
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رسي  و غايت  و  مقام  آن  در  تعالی  و  او سبحانه  و جمي حکمت  نعمات  تمامی  بدائع خاتمده  و  پيدا  ع صنائع  ه 

و می  قدرتی  لم   کردند پس آن وقت کمال علمی و  و غيرمحدود و قديم و  قيوم  و  و  ل  يزحکمتی خدی حیّ 

گرديد  فاد و خاتمه مبدل می پذيرفت و قدامت او سبحانه و تعالی به حد  و فنا و نم خاتمه و زوال می يزال هال

تباری است »وَ هُوَ الْمُحَالُ وَ لَيْسَ  ست آن صرف يک توهم اعی محال وجود خارجی نيو آن محال است و برا

  «  بَارِیُّتِعْاِ الُ وُجُوْدُ خَارِجِّی  فَاِنَّهُ تَوَهُم حَلِلْمُ

 ۴۵« قَِدير   َشیْء  کُلِّ وَهُوَ عَلَى *۴۴الْبَصِيرُ   السَّمِيعُ  وَهُوَ لَيْسَ کَمِثْلِهِ َشیْء   وهو سبحانه و تعالی » 

يه انسانی و از  لاالتناهی و پر و مشحون است از غذاهای حواس عشره عت که غيرمحدود و  لذا محل و مقام جنّ

عمات و لّذات جسمانی و روحانی خدای عليم و حکيم و منّان و کريم و  ن وممعلجميع انواع و اقسام معلوم و غير

مخصو  بمهربان  فقط  و  است صرف  نموده  مقرر  و  معيّن  و  فرموده  دارایص  که  انسان  نوع  حواس    ه  و  قوی 

شناس جميع انواع و اقسام نعمات و  ر و قيمتد قو التناهی و مدرک و مشعر و آشنا و قدردان و    غيرمحدود 

 خالق عالم آمد نه برای انواع ديگری از مخلوقات!!!  وعات ت مصنلّذا

 رِيْنَ.  دٍ وَ آلِهِ الطَّاهِالْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّیَ اهللُ عَلَی مَُحمَّ فَالَْحمْدُلِلّهِ رَّبِ

واب و جزای اعمال نعمات و لذّات قرار داده  ث   م جان خالق عالم خطائر قدرس را محل و مقاو برای نوع بنی 

اي  است ام اشجار و  النعيم و دارالخلود و در اين مقر قدس يک مقامی است بيرون و خارج از جنّاتن خطائو 

قره و مرواريد نيستند! در اين  جد و الماس و طال و نياقوت و زمرّد و زبر   انهار و دور و قصور و غرفات و شرفات 

يرا که ايشان را خالق عالم  نی زجسما  باشد نه مادی وشميم و غذاهای ناری و نوری می   و   م خطائر صرف نسي

غذاهای مادی و جسمانی کرامت نفرموده است و نه  قوی و حواش و اعضاء و احشاء برای جذب و هضم کردن  

س ايشان از  پ  د النعيم ببرنرموده پس اگر ايشان را در جنّات آن غذاهای مادی خلق فجسام ايشان را مناسب  ا

   .و شير و عسل و هيچ بهره و لّذت نخواهند بردحوم  و ل تآن غذاهايی که فواکه و اثمار و گوش 

ماها    ه اگر ايشان هم مانند خورند زيرا ک چيزها ايشن هيچ رغبت ندارند و نمیچنانکه در اين عالم دنيا از اين  

 شدند! ی لذيذ بهره و نصيب ايشان می ذاهاغگذاشتند همه کردند پس برای ماها چيزی نمی خوردن شروع می 

 
 11آیه ره شورای: سو 44
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در مالئکه  خلقت  ايشان  نمی می مانند  مالئکه  مانند  ايشان  اباشند  گوناگون  و  اقسام  و  انواع  که  و  دانند  لوان 

قسام گوشت و لحوم حيوانات و  دانند که انواع و ایقه و لّذت دارند و نمها و اطعمه و اشربه چه ذائبوقلمون ميوه 

انی چيست و در جماع و نکاح  هوش   يمیزه و لذت دارند و لّذت و ذائقه و کيف قوت بهچه م  طيور و ماهيان

 حورالعين چه لّذت و کيف است!!!

و مادی هيچ    نعمات و لذّات جسمانیون است از انواع و اقسام  النعيم که پر و مشحاتلذا رفتن ايشان در جنّ

 ارد!  فايده ند 

ن يک  آ  که   استجان مقام خطائر قدس را خلق فرموده  ع بنی ی نوالذا موافق حکمت خدای عليم و حکيم بر

بيز و عنبر ريز که غذاهای  پايان و التناهی است و پر و مشحون است از انواع و اقسام نسيم و مشک ای بی صحر

ا که هر نوع مخلوق صرف از نوع و جنس  ناسب و موافق است زيريران و پرواز ايشان مجان است و برای طبنی

می طری  فغذای   لذت  خويش  طبيعی  میو  کيف  و  ايابد  نه  غکند  خويش!  جنيرز  فطرت  غيرمناسب  و  س 

وَ ُسئِلَ الْعَالِمُ ع عَنْ مُؤْمِنِی الْجِنِّ أَ يَْدخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَا وَ  ابن ابراهيم مذکور است: »چنانچه در تفسير علی 

نا  لم که حضرت موالسؤال شد از عا  ۴۶« قُ الشِّيعَةِسَّالنَّارِ يَکُونُ فِيهَا مُؤْمِنُو الْجِنِّ وَ فُالَکِنْ لِلَّهِ حَظَائِرُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ  

النعيم  جان در جنّت ماها که جنّات اند که آيا مؤمنين بنی الصاله و السالم و سيدنا امام مبين اميرالؤمنين عليه 

 نه! ت داخل خواهند شد؟ پس حضرت فرمودند آن حضرت که اس 

فرموده است در  قدس خلق    جان خطائرای نوع بنی لم برت و لکن خالق عالنعيم نخواهند رفاشان در جنّات يا

 ائر خواهند رفت! و شيعيان فاسق!!! مابين جنّت و جهنم پس ايشان در آن خط

می  ظاهر  بسيار  احاديث  و  قرآن  آيات  از  جنّات شود  چون  در  شيعيان  تمامی  رفت  که  خواهند    والفردوس 

اخبال اماصوص  حضرت  عليه ز  صادق  جعفر  اس السم  حديث  که  الم  د ت  ما  شيعيان  جنّات جميع  و  النعير  م 

 ی شيعه اختالف آراء شده! الفردوس خواهند رفت لذا در ميان علماجنّات

بود و هميشه در همان خطائر قدس خواهند  ها فساق شيعه از نوع انسان خواهند  اند که اين پس بعضی گفته 

 ماند!!!
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داخل خواهند شد الفردوس  نّات آيند و در جن می بيرو  جايد از آن ير بعد از يک مّدت مد اند که خه ی گفت ضو بع

جنّات  سندالمج  و  و  خود  سيدالمحدثين  الزلفی  معالم  کتاب  در  بحرانی  السيدهاشم  ربانی  عالم  و  تهدين 

يه! و شيعه  يه اثناعشرامام   د هستنتالف بايد همچنين رفع بشود که شيعه بر  دو قسم  فرمايند که اين اخمی 

یُّ وَاالَئِمّهُ عَليهِمُ  ثناعشريه خواهند بود وَاهلل ُسبحانَهُ وَالنَّبِ اماميه غير ا ها از شيعهس اينه!! پر اثنا عشرياماميه غي

 ! بود دانند که ايشان از کدام شيعه خواهند م بهتر میالسالالسَّالمُ اَعلَم و اهلل سبحانه و نبی و ائمه عليهم

آيد زيرا  عقول در نمی رست و مکدام دها هيچمحشر اينيدان  ر مؤلف اين کتاب متفکر اين خاکسااما در تدبر و  

انسان مادی و مجوف خلق شده است پس الزمه او اين است که گرسنه  که از روی فطرت و خلقت بنی نوع  

 د!  دهد و نخواهد دای مادی گرسنگی او را تسکين نمی شود و سوای غذاها

هالک نشود پس    مانده اگرجا اين بيچاره گرسنه  در آنر قدس ببرند پس  انسان را در خطائاگر شيعه نوع    سپ

د زيرا که در خطائر قدس سوای نسيم و شميم غذای ديگری وجود  هميشه در عذاب گرسنگی باقی خواهد مان

 ندارد!

الم اضافی و عهد   ت آن الف و ته اس خف ساکلمه شيعه داخل است و او را معر   م تعريف که برلذا آن الف و ال

اهد  نيز شيعه فاسق جنی هم در آن خطائر قدس داخل خو  مِنهُم يعنی وسّاقُ آل ِشيعَه  وَ فُی است يعنی  ذهن

 نی کرد فرعون رسول خود را.  ای رَُسولَه، يعنی نافرما ،۴۷« عَصَی فِرعَونُ الرَُّسولَ»شد نه جای ديگر چنانچه در  

ن فرمودند؟  مؤمنين جنی بياه از  را عليحد   لزوم داشت که آن فساقمطلب که پس چه ين  اد  مانو حاال باقی می 

نکت اسرارپس  امام مبين کاشف  اينجا است که حضرت  بزرگ  نظام  العالمين عليه ه  اين کالم بالغت  از  السالم 

ضيلت مساوی  ر فدم  خطائر قدس را بيان فرمودند يعنی اين هر دو مقا  النعيم وفرق و مدارج هر دو مقام جنّات

 و اعال و افضل است پس هرکه  درجه از ديگری باالرجه آمده و هر  هشت دالنعيم  ت تند! زيرا که در جنّانيس

 است در درجه اعالم و افضل خواهد رفت!علم و عملش بيشتر 

ست پس هرکه علم و عملش از مؤمنين جنی خوب است  پايان ااما خطائر قدس صرف يک ميدان و صحرای بی 

واهد  ل در جهنّم داخل خزای فسق خود او رای جاست پس ب  که فاسق است اما مؤمن خواهد رفت و هرول  ان  آ
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در همان خطائر داخل خواهند فرمود که جای مؤمنين صالحين    شد و بعد از آن او را بيرون خواهند آورد و

 ! شان در يک درجه خواهند بود!جات نخواهد بود همه است در خطائر تفاوت و فرق در

 جنی!  فاسق ند رفت و نهالنعيم خواهجنّات ا نه مؤمن جنی در ذ ل

 نه فاسق انسی!  ر خطائر قدس خواهند رفت و طور نه مؤمن انسی د و همين 

جنّات نعمات  از  جنی  نه  که  بهره  زيرا  قدس  خطائر  نعمات  از  انسی  نه  و  برد  خواهد  لّذت  لّذت  النعيم  و 

 نه هوائی!!!  مادی الزم دارد ای  ذ غ خواهديافت که انسان مُجَوَّف و بادی است

 ست !!! ع خالفت فطرت و خلقت ادو نوزيرا که برای هر 

 وَا  اهللُ عَلَی َسيِِّدنَلْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّی االصَّلوهُ وَ السَّلَامُ فَالْحَمُْدلِلّهِ رَبِّ مَا اَلْهِمْنِیْ رَبِّیْ فِیْ هََذا الْمَقَامِ وَ الْاَئِمَّهُ عَلِيْهِمْ ا  هََذ

 هِرِيْنَ.  طَّا وَ الِهِ  رَُسولِنَا مُحَمَّد بِيْئِنَا وَ نَ

 

ات
ّ

 خانه بزرگ و دارالخلودیک مهمان النعیم مقام جن

أن  الشخانه بزرگی است برای يک مهمان جليل النعيم و دارالخلود يک مهمانايد دانست که مقام بهشت جنّاتب

عالم همان دنيا يک مهمخالق  عالم  اين  اس اخانطوريکه  مهنه  اين  و  دنيای  مان ت  عالم    فانی صرف يک خانه 

النعيم و دارالسالم و  خانه جاودانی برای مثال و تصديق آن جنّاتهماناست برای آن منمونه و مسطوره    ادنی

خانه عالم دنيا را خدای مهربان  که اين مهماندارالخلود ابدی! و اين امر هم بر ارباب عقول ظاهر و آشکار است  

انبيای جنس    و پذيرايی همهنه برای مهمانی    شما وو پذيرايی    من و نه برای مهمانی  برای مهمانن نه  اميزبو  

 است و آراسته و مزيّن فرموده است! و نوع من و شما ساخته و بنا نموده 

می  تصوّر  کسی  مهمانآيا  اين  که  دارد  يقين  و  عظيم خاکند  انه  مشخون  و  پير  و  پيراست  و  آراسته  ز  الشأن 

ميزبان و مهربان برای  ات خالق عالم  عجائبات و غرائب  ا اين بوقلمون و بگون و انواع و اقسام  لذائذ گوناات و  منع

دانم که نه  اليقين می بينيم و به حقاو بنا نموده و خلق فرموده است زيرا که می   ترضيه خاطر و سرور و حبور 

حسان هرگز  عام و اکرام وجود و اتکريم و انيم و  ظم تعنه اهل زمانه من قابل و سزاوار و مستحق اين قس  من و 

خانه را که سراپا  مانواالکرام اين عجيب و غريب مهم و حکيم ذوالجالل ها خداوند علييستيم که برای مارگز نه
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گلپرده  و  مرصع  ضيابار  جواهرات  با  نيلگون  چادر  از  فرموداش  و  کار  قمر  و  شمس  نورپاش  فانون  و  است  ه 

قبزم    است و ساقی   ق و غرب را قرار داده جنوب و شر  مال و ش باد  مروحه جنبان   نوار  حضرت ميکائيل و  رنا 

امين و پيش  حضرت واسرافيل و  امين  هايش هايش صحراهای مرغزار و گلدسته فروش   کار حضرت جبرائيل 

ور و  ط م و  های حيوانات و لحو ر و غذاهای دسترخوان از گوشت قلل خضراهای جبال پر از گل و رياحين و گلزا

های گاو و گوسفند و  ه رای دهنيات گل ج مزارع برنج و بی برنگندم و برا   ای نان روغنی صحراهایحيتان و بر

شربت پر  برای  و  لذيذ  نی های  مزارع  گل ذائقه  عطريات  برای  و  عسل  زنبور  کندوهای  و  چغندر  و  های  شکر 

 ؛ و عود  صندل راشجاها عنبر و برای بخور آهوان مشک و گاوها و ماهی بو و گله خوش 

ا  آبياری عيون  و  انهار و گر برای  برای ابره  و  ابرهای  يعنی شربتتبريد آب و شراب    ای درور و  های گوناگون 

قله برف  و  فراوانی ی کوه هابار  اين کثرت و  با  برای دعوت مهمانان الزم است همگی  و هرچه که  يخ  از  پر    ها 

آن باشد پس    رای ترضيه خاطره ماهاو تهيّه اگر ب   مامتاهآماده فرموده است و غيره و غيره پس تمامی اين  

شک ست، البتّه و بی هد بود که صدور چنين فعل از حکيم و عليم بعيد افعل قبح عقلی خوا  ت اين يک امر ووق

و فراوان را خالق عالم عليم و حکيم برای    پايانخانه عجيب و غريب پر از نعمات و لّذات بی و شبهه اين مهمان

 است!  و پيراسته فرموده ماده و آراسته  مال آارای کل کالشأن دو مکرم جليل  يک مهمان معظّمطر اخ ترضيه 

س من ساخته باشد و آراسته و پيراسته فرموده باشد پس در آن  زيرا که اگر برای من يا برای همه ابنای جن

و  تربيت  سواد و بی یب  آمد که شاهنشاه جهان برای مهمانی يک مرد دهقان   صورت همان مثال صادق خواهه

امر و فعل يک فعل غيرمعقول و    راسته بنمايد که اينا آراسته و پيويش رسلطنت خ  احمق تمامی مملکت و 

 قبح عقلی است!

ته و پيراسته  البتّه اگر برای يک شهنشاهی مانند خودش اگر تمامی سلطنت و مملکت خويش را بيارايد و آرس 

  خانه دنيا رامهمانلذا اين  بر و تفکّر و تشکّر!  ی خواهد بود فتد  قلع  کند هر آيينه يک فعل مستحسن و حسن

ميزب و  مهربان  و خدای  محبوب  برای  بلکه  شما  برای  نه  و  من  برای  نه  اقدس    ان  وجود  که  خويش  مطلوب 

خاتم  صلَّی حضرت  مصطفی  محمد  مجتبی  احمد  و  وآله عليه اهللاألنبياء  آراسته  و  نموده  خلق  و  ساخته  وسلم 

 ست:  ار و اخبار فرموده ابرای ماها اظهب را صد و مطلدر حديث قدسی اين مق  رموده است چنانکه ف هتپيراس 
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ای محمد تويی مريد در  مُرِيُْد وَ اَنْتَ الْمُرَادَ لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ «، ای احمد و  »يَا اَحْمَُد وَ يَا مُحَمَُّد اَنْتَ الْ

کردم  نمی ر تو را خلق  من اگ مقصود    ری است و تويی مراد ومنشأی تو جاری و سا  واين عالم امکان که اراده  

 حَمَّد  وَّآلِه مُحَمَّد. کردم. اللّهم صَلّ عَلی مِافالک را هم خلق نمی  هر آيينه اين

م و مکرّم است و محبوب و مطلوب ميزبان  و اين مسئله هم مسلم است که هر قدر که مهمان عزيز و معظّ

  تمامی قدرت و استطاعت   بيند پسه می تهيّ  هتمام وقدر بيشتر و زياد ا ناش هماتش و مهمانیوعاست در د

دهند تا  کنند و همه قسم سعی و جّديت خود را بروز می خود را در تهيه دعوت و مهمانی او صرف و خرج می 

  ن اشخاص ديگر که از يد حال نمايند و عالوه بر اين چننود و راضی و خوش الشأن خود را خوش که مهمان جليل 

گيرند و شريک  مهمانی وعده می   همگی را در آن دعوت و  باشندننش می مهما  و آشنایقوم و قبيله و دوست  

  د تا که وفور محبّت و مودّت خويش را نسبت به مهمان خود بروز دهد تا که مهمان ببيند و گرداننو سهيم می 

 ! اند ه گردانيد ر دعوتش شريک و سهيم و آشنايان او را د  نامالحظه نمايد که تمامی متلقين و خويشان و دوست

پايان است با اين جهت خدای  و بی   خدای متعال غيرمحدود و التناهی   و چون علم و قدرت و کمال و حکمت 

خانه محبوب و مطلوب خويش مهمان منّان و ميزبان مهربان برای دعوت و مهمانی ابدی و دائمی و جاودانی  

سرشت   عنبر  جنّجنّات  وبهشت  و  تاتالنعيم  برای  را  و  الفردوس  محبوخوشنورضيه  خاطر  مطلوب  دی  و  ب 

ور زينت و آرايش آراسته و پيراسته فرموده  ود و التناهی ساخته و پرداخته است و با کرور کر خودش غيرمحد 

 رمايد!پذيرايی و مهمانی ف  به تازه و نو به نو بدون انقطاع دائماً و ابداً است تا که ابداآلباد از نعمات و لذّات تازه

رگواری خويش از جميع انواع و اقسام  ظمت و بزل و حمت و جالل و جمال و عو کماپس موافق علم و قدرت  

ده  بدائع و مخترعات و مبدعات آرايش و زينت داده و مزيّن و مقش و مرصع فرمو نعمات و لذّات و صنائع و  

گلزار و  گل و  مه رقم و عطريات گوناگون و هبوها و اشربه و خوش   است و از تمامی انواع و اقسام اغذيه و اطعمه

دريای مواج و زخار و صحاری و    ها و اوديه و بحار و واکه و اثمار و عيون و چشم ين و سبزه و اشجار و ف رياح

و خ شرفات  و  غرفات  و  قصور  و  دور  و  جبال  و  کوه  و  و خوش مرغزار  نازنين  و  واتين  نورانی  و حوران  جمال 

ولدان و غلمان و خد ل و حواری و وصائف  اثمبی انسچه در فکر و  و هر  م و حشمو  ان  وهم و تصور و خيال 

نمیمی  و  مهمانآيد  آن  در  را  همگی  جنّات خانه  آيد  غيرفانی  جاودانی  و  جنّات ابدی  و  و  النعيم  الفردوس 
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عشره  تا که تمامی حواست    تی خلق فرموده و آماده نموده است و تهيه ديده اس دارالخلود غيرمحدود و التناه 

 رور و محبور بگرداند. ذا بدهد و مسبد غا ابداالعاليه و غاليه ر

مهمان و  محل  و  مقام  عقلذا  عنبر سرشت  بهشت  شهنشاه  خانه  آن  برای  گرديد  مخصوص  و  معيّن  نقالً  و  الً 

بيای و المرسلين  نغايی خلقت کون و مکان سيداأل  الق عالم و علّتسلطنت عالم امکان و محبوب و مطلوب خ 

که آن حضرت دارای جميع قوی    وسلم وآله عليه اهللیمد مصطفی صلَّ و مح  مجتبی   کل و انسان کامل احمد عقل 

ترين از جميع موجودات عالم  ترين و افضل ر روحانی و عقالنی و بدنی و جسمانی کامل و حواس و صاحب مشاع

 و سفلی است!!!   علوی

از آن حضرت معيّن و مخصو  بعد  برای آن وجودا  صو  اوگرديد  و مقدسه ک  آن  وازده صيای دت قادسه  گانه 

و حواس و مشاعر روحانی و    باشند و دارای تمامی قوی اکمل از نوع انسان می   رت هستند و افراد کامل و حض

باشند يعنی  والم امکانيه مانند آن حضرت می ترين از موجودات ععقالنی و بدنی و جسمانی و بهترين و افضل 

طاهرين صلواتدوجو ائمه  اوسالمه اهللات  درجمعين  عليهم  خ   که  ايشان  فرموده حق  ارشاد  آن حضرت  اند: ود 

نيست ما    بينونيتی يعنی در ميان ما هيچ فرقی و    ۴8د  وَ اَوَْسطُنَا مُحَمَّد  وَ کُلُّنَّا مُحَمَّد  « »اَوَّلُنَا مُحَمَّد  وَاخِرُنَا مَحَمَّ

 حمد هستيم. ما م  و همهو اوسط ما محمد است   ست و آخر ما محمد استا همه محمد هستيم اول ما محمد 

 دٍوَآلِه مَُحمَّد.  اللّهم صَلِّ عَلی مَُحمَّ

جليل  مهمانان  که  ايشان  طفيل  در  ايشان  از  بعد  رفيع و  و  مطلق  الشأن  غيب  و  حق  حضرت  بارگاه  المقام 

ن  ايشان که از نوع انساين و محبّينِ محبّين  بّ باشند جميع مؤمنين و تمامی دوستان و محام می والکرذوالجالل 

مهربان  دی و جاودانی خواهند بود که خدای منّان ميزبان  شريک و سهيم در آن دعوت ابراه ايشان  ند همهست

شان خوشنود و مسرور و  الشأن خويش اضافه خواهد فرمود که ايدر تعظيم و تکريم آن مهمانان عزيز و جليل 

که  بدانند  و  شوند  دم   محبور  ايشان  مهربان  ضيافت يزبان  و  ايشان  دعوت  متعلقين  ن جميايشا  ر  تمامی  ع  و 

و  محبّان  و  مه  دوستان  و  و ضيافت  دعوت  را در  ايشان  محبّان  ايشان  محبّانِ  در طفيل  ايشان  مانی جاودانی 
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عوت  د  کريم ايشان همه محبّان و مواليان ايشان را در شريک و سهيم گردانيده است و برای زيادتی تعظيم و ت 

 ۴۹عْطِيْکَ رَبُّکَ فَتَرْضَی« وَ لَسَوْفَ يُ»  :تَعَالَی حَانَهُ وَ ُسبْفَقَالَه و وعده گرفته است و ضيافت دعوت داد 

اين تو ما  و جاودانی  ابدی  و ضيافت  و سهيم  يعنی در دعوت  تو شريک  را همراه  تو  و محبّان  قدر دوستان 

   .شد  یيم گردانيد که تو از ما راضی و خوشنود خواهخواه

نَ نُوعاتِکَ وَعَدَدِ حَرَکاتِها وَسَکَناتِها مِدِ ذَرَّاتِ مَخلوقاتِکَ وَ مَصد بِعَدَمََّحمُلی مَُحمَّدٍوَآلِه  اَللّهُمَّ صَلِّ عَ

ه  عَظيْمَه الْکَرِيْمَالْ  نْ لَّاتَْحرِمُنِی مِنْ هذِِه الدَّعْوَِهاالَزَلِ اِلَی االَبَد اَللّهُمَّ اِنَّیْ اَرْجُوْ مِنْ کَرَمِکَ وَجُوْدِکَ اَ

فْعَلْ وَ اِنَّکَ جَوَادٌ کَرِيْمٌ وَ اَنْتَ   الْاِکْرَامِ فَاِنَّکَ لَاتُسْئَلُ عَمَّا تَالْاِحْسَانْ وَ ذُوالْجَلَالِ وَدِ وَ  ُجوْلْا الْاَبَدِيَّه يَاذَ

یْ اَللَّهُمَّ  رِپُوْ اَلشَيُّخ جُمَّنْ مُدَرِّسْ مُبَارَک ْ  بُنُشْمُ نَبِی بَْخالْمُسِیُّ الَْجرِيْ  الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَ اَنَا عَبْدُکَ

 وَ اَنْتَ خَيْرُالرَّاحِمِيْنَ! اغْفِرْلَنَا وَ اَرْحَمْنَا  

وَ نَبِيْئنَا   َدنَا عَلَی َسيِّاهللَمِيْنَ وَ صَلَّی الْعَالَهجری فَالْحَمُْدلِلَّهِ رَبِّ  ۱۳۶0نه تَمَتْ بِالْخَيْرِ فِیْ يَوْمِ عِيِْدالْاَضْحَی س 

  اَبََدالْابِِديْنَ.نَرِيْمُحَمَّد  وَ آلِهِ الطَّاهِ

 

 گمراهی بزرگ مسئله تسخیر ارواح است ارجمت َلعلمی 

 الرحيم الرحمن اهللسمب

ح  ن تسخير و احضار اروارين مسائل اول بياتهجری مهم   ۱۳۶0اين زمان سنه  در مقام بيان جنّت و جهنّم در

زيرا که تما قائل ی  ماست  مردم  و طبيعی  اروپا  از اکد اند که هيچاهالی  و ارو  م  نيک  و جهنّم    اح  بد در جنّت 

تند  ا صرف وجود تخيّلی و تصوری هسهرونند زيرا که جنّت و جهنّم يک چيزی وجود حقيقی ندارند اين نمی

از مردن روح آزاد   و بس! پس بعد  بر روی زمين  شوند و در تمامی  می   انسانی کليه  ر هوا گردش  ب  و جهان 

ت است که احضار  تواند پس از اين جهرا مسخر نمايد، می  هان از آ  خواد يکیکنند! لذا هرکسی که می می 

   .کنند ارواح می 
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کنند!! چنانچه  شود و حاالت خود را بيان می می خواهند که روحی را احضار کنند فوری حاضر  لذا هرگاه می 

برای  د اروپا  ارواح منزر شهرهای  ارواح را حاضر می قام ساخته و م  ل احضار  آنجا  ها با آن و  د  کنناند پس در 

ن مردم بيانات جنّت و جهنّم بيش از يک افسانه خيالی نخواهد بود.  نمايند پس مطابق عقايد ايصحبت می 

بيان جنّ از  اروپايی  ت و جهنّم و ميدان محشر الزم و واجب شد که حقيقلذا قبل  ارواح  اين  را و احضار  ت 

 کنند!  ح حال مردگان را بيان می شر و ند شوکشف کنيم که آنچه ارواح هستند که حاضر می را   اهآن

را  ارواح    ۵0حالميسنفری بنده وقتی که اين مسئله را شنيدم که در    پس اهل دانش و بينش بدانند که خود 

د مذهب را بسيار  ر خومنده از ابتدای عکند! بگر هم بيان می کنند و او حاالت خود را و چيزهای ديمی  حاضر

قدم داشتم پس در  يی تحقيق و تفتيش حقائق و دقائق مذهبی را ميادنای  دوست داشتم و بر تمامی چيزه

افتادم که اين چطور ممکن است که هرگاه خداوند متعال خا االرواح روح کسی را زا اين  لق فکر و خياالت 

کند و مطابق و موافق  ارالجزا و سزا طلب میو د  تاست در عالم آخر االمتحان و دارالعمل  عالم دنيا که دار

  کند و انسان کند يعنی انسان و روح نيکوکار را در جنّت داخل می او را جزا و ثواب و سزا و عذاب می  اول عماا

   .کند اخل می و روح بدکردار را در جهنّم د

  وََسعِيد *   ی ّ َشقِ  فَمِنْهُمْ  بِإِذْنِهِ  إِلَّا  نَفْس    مُلَّکَتَ  لَا  يَأْتِ   يَوْمَ  دهد: »بر می يد و فرقان حيکم خچنانچه در قرآن مج

  إِنَّ   رَبُّکَ  شَاءَ  مَا  إِلَّا  وَالْأَرْضُ  تُالسَّمَاوَا  دَامَتِ  مَا  فِيهَا  خَالِِدينَ  وََشهِيق *  زَفِير   فِيهَا  لَهُمْ  النَّارِ  فَفِی  َشقُوا  الَِّذينَ  فَأَمَّا

  عَطَاءً   رَبُّکَ   شَاءَ  مَا  إِلَّا  وَالْأَرْضُ   السَّمَاوَاتُ  دَامَتِ  مَا  فِيهَا  نَيلِِدخَا  الْجَنَّةِ  فَفِی  ُسعُِدوا  الَِّذينَ   مَّاأَوَ يُرِيُد  امَلِ  فَعَّال    رَبَّکَ

 ۵۱مَجُْذوذ «  غَيْرَ

د!  خدای متعال اجازه ده  حرف بزند مگر اينکه   س او اجازه ندارد که به کسیميرد پ يعنی هرگاه انسان می 

و داد    شّدت عذاب آتش جهنّم و جيغ   پس ازاندازد  ها را در جهنّم می باشند آنار می دکردب  ه کپس کسانی

الت خود  ها قائم و برقرار و زمين هم به حکه آسمانشود و خواهند ماند در آن جهنّم تا وقتی می ها بلند  آن

طور  ی متعال!! و همين خدا   گرمبيرو بياورد    ها را از جهنّم که آن باقی خواهد بود و هرگز کسی قدرت ندارد  
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که  جنّت خواهد ماند تا وقتی فرمايد پس او در  ا خدای منّان در جنّت داخل می او ر  هرکه نيکوکار است پس

 ند آمد مگر با اجازه خداوند متعال!  ها و زمين قائم و برقراراند و از آنجا بيرون نخواهآسمان

  کند فوری بدون توقف ا در عالم دنيا طلب می او ری  س د که هر وقت کشوروح چطور ممکن می   پس برای آن

کدام از  م و متکلمين و مدققين فحول پرسيدم اما هيچ شود!!! پس بنده اين مسئله را از علمای اعال می   حاضر

 ايشان جواب شافی ندادند!!  

  ه که بهاوعظه در شهر نروزی بنده را برای م  همين فکر و خيال تقريباً شش سال گذشت که   نکه درحتی اي

جينه  استراحت در يک اتاق رفتيم و آنجا يک قفسه و گن  برای  در پنجاب است خواستند پس از موعظه و نهار

  تسخير همزاد لهی کتاب  ها ديدم پس يکی را درآوردم که مطالعه بنمايم پس اتفاقاً يا بتوفيق ا پر از کتاب

تسخير و احضار ارواح بر بنده از آن  ئله مس که حقيقت اين مطالعه نمودم و ديدم  در دست بنده آمد پس او را

 هر و باهر گرديد!وب ظاکتاب خ

خواهد که همزاد خود را مطيع و مسخر خود بنمايد پس  طور بود که اگر کسی می و بيان تسخير همزاد اين 

را که بر    بايستد پس سايه خويش   چراغ روشن کند و عقب خود سر بگذارد و خود راست  در يک اتاق تاريک 

ر چشم را نبندد و متصل نظرش بر همان سايه  لمقدوافتاده است بر آن نظر خود را بدوزد و حتی ين ازم  روی

م آن  اشد و يک ساعت کامل اين عمل را جاری داشته باشد و اين عمل را ده روز نمايد پس روز دهخود ب

نظر او موجود  در    شهي شد آن سايه همببندد يا بازداشته باسايه از نظرش هرگز غائب نخواهد شد چشم را  

 خواهد بود. 

که بر روی زمين است از گوشه چشم خود اشاره بنمايد که از  روز ديگر آن سايه را    دت دهو بعد از آن تا م

خواهد ديد که آن سايه به جانب راست در هوا    زمين برخاسته در هوا به سمت راست برپا شود پس روز دهم

در روز  د پس  را اشاره کند که به جانب چپ در هوا بايست  سايهن  آده روز ديگر    تاده است و بعد از آنايس

تاد و بعد از آن ده روز ديگر آن سايه را اشاره بنمايد که در  دهم آن سايه به جانب چپ درهوا خواهد ايس

قابل  که يک نفر زنده در م  ستد پس چون روز چهلم خواهد شد آن وقت خواهد ديد مقابل روی او در هوا باي

 خواهی؟  چه می ز من پرسد که اهوا ايستاده است! و از عامل می  ل در عم عامل اين
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هم که تو تابع فرمان من باش!!! پس آن شخص هوائی به عامل خواهد  خواپس در جواب او بگويد که من می 

طاعت من  د به شرطی که تو هم ابردار تو خواهم ش و را اطاعت خواهم کرد و فرمان گفت که بسيار خوب من ت

دانی که من شيطان و همزاد تو هستم  می   که تو او بگويد بايد قبول کرد پس او خواهد گفت  رچه  س هپکنی  

تو  اگر  تو  می   پس  که  بايد  باشم پس  تو حاضر  و هميشه همراه  باشم  تو  فرمان  مطيع  و  که مسخر  خواهی 

ره خود  اگر  و  باش  داشته  ناپاک  و  نجس  را  خود  پميشه  نمودی  مقدس  و  پاک  من  ا  وقت  آن    ذيت اس 

   .کشم و تو را هالک خواهم کردمی 

اهد شد و هرکاری که از او  شرط قبول نمود آن وقت همزادش مسخر و مطيع او خوين  امل اپس هرگاه ع

ا بنده  هرگاه  آورد پس  خواهد  جا  به  فوری  او  کرد  خواهد  من کشف  خواهش  بر  فوری  خواندم  را  بيان  ين 

بلی  ع  گرديد که  آن شخص  در  حاال حقيقت  بمش امل که  را خواندم  بئی  هر  بيان  اين  بنده  هرگاه  بود پس 

که بر  فوری   عامل  آن شخص  بلی حاال حقيقت  گرديد که  او    من کشف  نزد  به  مردم  و  بود  بمئی  در شهر 

   .کردند رفتند و از او چيزها سؤال می می 

ی اين  ااست و برری يعنی نام شما اين  گفت که شما چه نام داشخص اسم و رسم سائل را میپس اول آن  

اتاق  آمده طلب  م و در خانه شما در فالن  رو ای  انبه می ی يک  بر  مربای  نزديکی همان در  ظرف  به  و  باشد 

نياوردی خوب مال شما فالن کس دزديده است و در وقت ظر برای من چرا    ف ديگری شيرينی است پس 

خواب    فرش   در زير   دخانه خو   ود و حاال مال شما در ساعت دو بعد از نصف شب در منزل شما داخل شده ب

ردانيد  گن کردن بار بار چش خود را به جانب چپ خويش می ل بيادر حاخود در زمين دفن کرده است اما  

   .کند گويا از کسی در هوا سؤال می

اد خود  ينجا فهميدم که بلی آن شخص عامل همز!!! پس از اکند بيان می کند پس خود  پس او، او را حالی می 

بپاش  ص سائل همه حاالت و اوضاع خانه ن شخآ  ز همزاد ااد که  درا فرمان می  برا  و  ه من بگويد پس  رسد 

گفت زيرا ک همزادهای مردم همه با هم  آن عامل به شخص سائل می گفت و بعد از  همزاد شخص عامل می 

ه  گويی شخص عامل که بب اليقين فهيمدم که اين بود اصل حقيقت علم غيحق آشنا و دوست هستند پس به 

   !! گفت!می  مردم 
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ه چيز است که در قرآن مجيد برای دفع شر همزاد  همزاد چ   ه اصل بايد اين مسئله هم فهميده شود ک حاال

ی  ، بگو که ا۵2يَحْضُرُونِ«  أَنْ  رَبِّ  بِکَ  عُوذُوَأَ الشَّيَاطِينِ  هَمَزَاتِ  مِنْ   بِکَ  أَعُوذُ   رَبِّ  ين آيه نازل شده است: »وَقُلْا

پروردگار من از  ی تو ای  به سو آورم  از شياطين همزاد و پناه می   ی تو ه سوآورم ب اه می پروردگار من، من پن

 ف من حاضر شوند و مرا اذيت برسانند!  اينکه اين شياطين همزاد در اطرا

ه نکرد  اهلل را سجد علم مالئکه بود چون حضرت آدم خليفه پس اهل دين و ايمان بدانند که هرگاه عزازيل که م

وقت عزازيل  ش کرد آن  بيرونانيد و از ساحت قدس و جالل خويش  گرد  و رجيمردود  مرا    خدای متعال او 

بر کسی ظلم   تو  ای خدای عادل  تعّدی نمی گفت که  ثواب  و  از روی عدالت الزم است که جزا و  لذا  کنی 

مرا عبادت  ساله  هزار  می   چندين  بلی  فرمود  متعال  خدای  می بدهی  هرچه  مقام خوادهم  در  اما  بخواه    هی 

   . کنميا بخواه تو را عطا می ر عالم دناهی دخوهنّم چيزی نخواهم داد هرچه می ای جتو سو برای  تآخر

وز قيامت خدای  ، ای پروردگار عالم مرا زندگانی بده تا ر۵۳يُبْعَثُونَ«   يَوْمِ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَى  پس خواهش کرد: » 

بدهم و نصف ديگر را به    خويشه مخالفين  ا برا  ام که نصف عمر دنيده ر فرمومتعال فرمود که چنن من مقد 

مِ  »لذا    مؤمنين  الْمُإِنَّکَ  تا روز معلوم که  ۵۴الْمَعْلُومِ«   الْوَقْتِ   يَوْمِ إِلَى    *نْظَرِينَنَ  تورا زندگانی و مهلت دادم   ،

گفت چون به سبب آدم  دهم،  خواهم فرمود بگو که می  چيزی ديگر هم می زمانِ رجعت است! پس گفت حاال

بايد برای من دو فرزند برای گمراه  د پيدا شود  فرزن  ای لذا هرگاه برای آدم يک نيده گرداود و رجيم  مرد  رام

 ا شود که من بتوانم تمام ذريات آدم را گمراه نموده همراه خود به جهنّم برم.  نمودن او پيد 

ولد  ی شيطان متبرا   انمراه ووقت زاييدن انسبايد دانست که همنی دو فزند شيطان که ه  دادم پس فرمود:  

هستند و   انی انسان تا آخر عمر او همراه او حاضر و موجود ابتدای زندگه از شود همزاد آن انسان هستند کمی 

و صحيح و سالم خواهند بود  ميرند تمامی همزادهای مردم تا زمان رجعت زنده  ها نمی بعد از مردن انسان آن 

بی  همو  ابليس  گر ه همراهی  خواهند  هالک  قاب  پس  د ديشان  وهمزاد  شما    يل  هستند  زنده  هنوز  هابيل 

رادر خود را کشته بود پس همزاد شما از  خود بگوييد که از همزاد قابيل بپرسد که چطور ب همزاديد بیتوانمی 

و ايشان  ت خواهند گفت و بعد گفت که ما انسان را ببينيم  همزاد قابيل حاالت را دريافت نموده به شما درس 
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ها ببينيم  يم و از چشم آن وسه پيدا کندم وس آت که ما بتوانيم در قلوب بنی د گفدادم و بع  مود رف  ما را نبينند 

 ها حرف بزنيم فرمود دادم آن وقت گفت »حَسبِی يا رَبّ«  م و از زبان آن ها بشنويو از گوش آن 

ت  ده قوت و قدرياز  قدرحاال که مرا اين   خواهم! و بعد از آن گفت کهاين بيشتر چيزی نمی   پس کافی است از

بنی و   بر  »تسلط  دادی  أَجْمَعِينَ  الْمُسْتَقِيمَ*...  رَاطَکَصِ  لَهُمْ   نَّ عَُدلَأَقْ  آدم  مِنْهُمُ  *  لَأُغْوِيَنَّهُمْ  عِبَادَکَ  إِلَّا 

ذريات آدم    اط غيرمستقيم و تمايم يم تو خواهم نشست نه بر صر، پس حاال من بر صراط مستق ۵۵« الْمُخْلَصِينَ

 سعی خواهم کرد!   د نتوانم اماه شايهم نمود مگر بندگان مخلص تو ک خوا کرد و گمراه  خماورا اغوا خ

پس خدای متعال فرمود که برو تو تدبير خود کن و ما تدبير خود خواهيم کرد پس در آخر هم تو خواهی  

 تدبير تو غالب خواهد آمد!   ديد که تدبير ما بر

وّت  ن را بر ذريت من اين قدرت و قشيطاروردگارا تو  پ  د ون قضيه را ديد عرض نمپس چون حضرت آدم اي

براده د ايای پس  شر  از  ما  که  بفرما  هم چيزی مرحمت  من  ذريت  و  ای  بمانيم  محفوظ  همزاد  شياطين  ن 

که    که برای اوالد تو مالئکه را مأمور خواهم فرمود  ايشان نتوانند ما را هالک سازند. پس فرمود خدای منّان

از شر هآن را  نگهد های ادزمها  دو  اری  شان  انسانی  هر  برای  رنمايد. پس  مأمور می ملک  شر  فا  از  که  رمايد 

   .همزادش او را محفوظ بدارند 

مِنْ  خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ يْنِ يََديْهِ وَمِنْ  هُ مُعَقِّبَات  مِنْ بَدهد فَقال عَزَّوَجَلَّ »لَچه در اين آيه کريمه به ما خبر می چنان

را از شر همزادش از جلو  شوند ک او  می   نازل  م دو ملک متعاقبانسانی صبح و شا، يعنی برای هر  ۵۶« أَمْرِ اللَّهِ 

خدای متعال! پس حضرت آدم عرض نمود ديگر هم بده که تو  و از عقب سر حفاظت نمايند از امرو و فرمان  

بخشن و  نيکوهاب  تو يک  ذريات  و  اوالدتو  اگر  فرمود:  براده هستی.  من  کرد  خواهند  نيکی    یی  ده  ايشان 

رمود: بعد از ارتکاب گناه اگر توبه خواهند کرد  و جواد هستی، فکه ت  نوشت عرض نمود ديگر هم بده   واهمخ

ک خواهند  توبه  مردن  وقت  اگر  که  فرمود  بده  بيشتر  نمود  عرض  آمرزيد  خواهم  را  گناه  آن  تمامی  من  رد 

نخواهم کرد پس آدم    پروا آمرزم و هيچ  می   ه د بيشتر بده فرمود کگناهان ايشان را خواهم آمرزيد عرض نمو 

 !!! خواهمافی است ای پروردگار من بيشتر از اين نمی يا رَبّ« پس ک  سبِیگفت: »حَ
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ها را ی همين آن شوند و براپس اين است حقيقت و اصليت همزاد که همراه هر آدمی دوتا همزاد پيدا می 

ت آن  گمراه نمايند اما برای حفاظرا    زايند تا که اوی م سانی دوتا از شيطان  گويند که همراه هر انهمزاد می 

اری نمايند. به هر حال هرگاه خدای متعال  ها نگهد شوند که او را از شر آن الئکه مأمور می آدمی هم دوتا م

  .فرمايد روح انسان را قبض می 

متعال است و    ای د مردن در اختيار خ  کند پس روح انسان از وقت ت يا در جهنّم داخل می پس او را در جنّ

ست هرجا که بخواهد از مرضی خود برود هيچ مانعی  لذا کليه آزاد ا  ل استالم دنيا دار امتحان و عمند عمان

قدرت ندارد و    ندارد اما بعد از مردن ارواح بدکاران در زندان دوزخ محبوس و معّذب است هرگز هرگز کسی 

   . ل بيرون بياوردعاتبس و زندان خدای متوانند که او را از محابداً نمی

بينيد که از  مردمان دنيايی را بدهد. آيا نمی   يی بيرون آمده جوابن خداور ممکن است که از زنداس چطپ

انسان محبوس و مقصر نمی م بيايد و خارج شود و هرجا که حبس  بيرون  از مرضی خود  بخواهد    توانند که 

آمده جواب مردم  رون  ر از مرضی خود بي قها  و دان خدای جبّار  برود پس چطور ممکن است که از محبس و زن

 دانند! ن است که مردم او را حقيقت می طاشي  دو سوی يک   ! اينرا بدهد 

زاد او از اين  ميرد آن هر دو همشود يعنی می پس هرگاه انسان از اين عالم دنيا به عالم آخرت انتقال داده می 

لعين  اجزای قشون و عساکر ابليس    د وها از ذريت و اوالميرند زيرا که آن می شوند و نه  ا انتقال داده نمی دني

ها تا زمان رجعت زنده و  شده است پس آن   تا زمان رجعت الی يوم الوقت المعلوم مهلت داده   ها راهستند آن

که می  می آزاد هستند هرجا  و هرکخواهند،  آن روند  را صدا می س  می   کند ها  فوری حاضر  او  و  شوبرای  ند 

همه اوضاع و    اند و گاه بوده رده آها از تمامی حاالت آن شخص مآن   دهند و چون اب می وپرسد جهرچه می 

کنند و اگر خود از حاالت يک  زنند و تکلّم می لحن آن شخص حرف می   دانند پس به صدا واطوار او را می 

  .نيستند شخص زمان قديم آگاه 

س اين همزاد از  ند پحضرت را بيان بکن ن  آت حضرت نوح و قوم  اما کسی از ايشان سؤال کرده است که حاال

زاد حاالت زمان حضرت  کند پس با اين تدبير اين هماو برای او بيان می پرسد و  ت نوح می ن حضرهمزاد زما
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کنند که آن روح  فهمند و يقين می نند می داکند. لذا مردم که حقيقت همزاد را نمینوح را به خوبی بيان می 

 اند! خته ر سااند و حاضخواسته ا رص مرده است که او همان شخ

حقي است  اين  احپس  مردگانقت  ارواح  است    ضار  معروف  و  مشهور  اروپا  ملک  در  و  که  ساز  صداها  آن  و 

 ند نه ارواح انسانی! ها کارهای همان همزادهای مردم هستشنوند همه آن و غيره که می سرودها و رقاصی 

ا و  صلی که برای انسان در دنيو ا  تحصيل علم حقيقی   يتمعقل و غيرمتعصب اهالپس از اينجا انسان صحيح 

مفيد آ و  معيّن  ت   خرت  آخرت چقدر  برای شخص طالب  که  فهميد  و  است خواهد  علم حقيقی الزم  حصيل 

رود و  طاعت و عبادت از دست می ضروری است که از يک مسئله غلط و عقيده فاسد همه دين و مذهب و  

رو رياضتآن زحمات شاقه  و  نماز  و زيربار  سال  هایعبادت که سالو    زه و  است    رفته   متحمّل شده است 

د. اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا عِلْماً نَافِعاً وَ فَهْماً کَامِالً اِنَّکَ  روگردد و هدر می خت و يک لخت ضائع و بر باد می همگی يک نوا

اتِ مَخلُوقاتِکَ  د  بِعََددِ ذَرّحَمَّلی مُحَمَّد  وَّ آلِه مُ عَ اَلَّلهُمَ صَلِّنَ يْ آلِهِ الطّاهِرِيْمُ وَ غَفُور  رَحْيِمْ بِجَاهِ مُحَمَّد  وَ جَوَاد  کَرِ

 . ۱۳۶0لحجه سنه  اذی  ۱0رِکَاتِها وَ سَکَنَاتِهَا مِنَ االَزَلِ اِلَیَ االَبَِد تمت مقدمه الکتاب وَ مَصنُوعاتِکَ وَ عََددِ حَ
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 بخش دوم کتاب 

 مانی معاد و حشر جس

 الطّاهِرِیْنَ مَّدٍ و آلِهِ م حَ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ بِجَاهِ  وَ  وَ لَا ت عْسِرْ بِّ یَسِّرْرَ

 اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَ بِهِ نَسْتَعيْنَ بِسْمِ

قيامت    ، ترجمه لفظی ای حبيب و رسول من به ياد بيار که57« وَإِذَا الْوُحُوُش حُشِرَتْ  قال اهلل تبارک و تعالی »

يعنی بعداز    حشور خواهند شد مين مها روی ز يان صحراها و جنگلوحش  واهد شد که تمامیخآن وقت برپا  

ن زنده کرده خواهند شد يعنی بر حالت دنيايی خودشان برگردانيده  فنا شدن دوباره بر حالت اولی خودشا

طور از  و همين   د نتقام کشيده خواهد ش اند از ايشان اها کرده آدم بر آن و جور که بنی خواهند شد و هر تعّدی  

 انتقام گرفته خواهد شد.  ساکين کرده استء و مر ظالمی که در دنيا بر ضعفالم هظ

 بْصَارُالْأَ  فِيهِ   تَشْخَصُ  لِيَوْم   يُؤَخِّرُهُمْ   اإِنَّمَوَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ  و قال اهلل ذوالجالل واالکرام »

إِلَيْهِمِْسهِمْرُءُومُقْنِعِی    مُهْطِعِينَ يَرْتَُدّ  لَا    الَِّذينَ   فَيَقُولُ   الْعَذَابُ  يَأْتِيهِمُ   يَوْمَ   النَّاَس  وَأَنِْذرِ  هَوَاء   هُمْئَِدتُوَأَفْفُهُمْ  طَرْ    

  ال  زَوَ  مِنْ  لَکُمْ   مَا  قَبْلُ   مِنْ   مْ أَقْسَمْتُ  وا نُوتَکُ  أَوَلَمْ   رُُّسلَال  وَنَتَّبِعِ  دَعْوَتَکَ  نُجِبْ   قَرِيب   ل جَأَ  إِلَى   أَخِّرْنَا  رَبَّنَا  ظَلَمُوا

الْأَمْثَالَمْ فِی مَوَسَکَنْتُ لَکُمُ  وَضَرَبْنَا  بِهِمْ  فَعَلْنَا  کَيْفَ  لَکُمْ  وَتَبَيَّنَ  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  الَِّذينَ  مَکَرُوا مَکْرَهُمْ  وَ  سَاکِنِ  قَدْ 

 انْتِقَام    ذُو   عَزِيز    اللَّهَ   إِنَّ  رُُسلَهُ   وَعِْدهِ   مُخْلِفَ   اللَّهَ  بَنَّتَحْسَ  فَلَا   لَ مِنْهُ الْجِبَالُ زُو مَکْرُهُمْ لِتَ  کْرُهُمْ وَإِنْ کَانَ وَعِنَْد اللَّهِ مَ

وَالسَّمَاوَاتُ   الْأَرْضِ  غَيْرَ  الْأَرْضُ  تُبََدّلُ    الْأَصْفَادِ   فِی   نَ نِيمُقَرَّ  وْمَئِذ يَ  الْمُجْرِمِينَ   رَىوَتَ  الْقَهَّارِ  الْوَاحِِد  لِلَّهِ  وَبَرَزُوايَوْمَ 

 58الْحِسَابِ«  َسرِيعُ اللَّهَ إِنَّ   کَسَبَتْ  مَا نَفْس   کُلَّ  اللَّهُ  لِيَجْزِیَ النَّارُ  وُجُوهَهُمُ  وَتَغْشَى   رَان قَطِ مِنْ مْيلُهَُسرَابِ

ای  کارهنا آشنا است از    او تعالی شانه خافل وهرگز خيال نکنيد در بابت پروردگار که  هرگز    :فظیل   ترجمه

ها را  آن بود هر آيينه  افعال زشت و ظلم ظالمين آشنا می  گر خدای ما از که ا  زشت ظالمين با اين مالحظه 

می  نمیمجازات  مجازات  خود  ظلم  بر  ظالمی  هيچ  آنکه  حال  و  عاکرد  که  زيرا  مجازات  شود!  جای  دنيا  لم 

را محل و مقام مجازات قرار    آخرتو بس ما عالم    تس ل و مقام عمل نمودن ااعمال نيست دار دنيا فقط مح

ايم که آن روز قيامت  ال به تآخير انداخته ازات و انتقام ظالمين را برای روند محاسبات اعملذا ما مج  ،ايمداده 
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ر آن  های مخوف داز خوف و هراس عذاب و از ديدن پرده  و ميدان محشر است و صفت آن روز امين است که

اهند دويد به  خواهند کرد و خوعجله  ه باز خواهند ماند و مردم  بلک  ،م بسته نخواهد شد د های مرروز چشم 

در   دادن  جواب  برای  داعی  صدای  گردنحالی طرف  چشم که  و  بلند  و  هایشان  بود  خواهند  باز  شان 

ل  وس شد. و بترسان ای ر  بب هول قيامت که بر سر ايشان چه بال نازل خواهد شان خواهند پريد به س هایقلب

اران التماس و گريه و زاری خواهند  پس ظالم و ستمک  عذاب   وزی که خواهد آمد برای شانآن ر   از ما مردم را  

هی  رودگار ما مهلت بده ما را برای يک مدت کمی و بفرست ما را در عالم دنيا آن وقت تو خواکرد که ای پر

رسوالن تو را  نيم  کشحالی پيروی میوخکنيم و چطور به  می ديد که ما چطور به خوبی به فرمايشات تو عمل  

 رست. صيرات ما درگذر و ما را دوباره در عالم دنيا بفلت نموديم از تقما غفای پروردگار 

قسم خورده بوديد قبل  پس آن وقت خدای متعال به ايشان خواهد فرمود: آيا شماها در عالم دنيا نبوديد که  

زوال   برای شماها  اينکه  و شماها هميشهاز  دنيا خواهد  نيست  مر عالم  نه حساب  يد  قيامت است  نه  نه  اند 

بکت آنکه  حال  و  گرفاب  سکنی  شماها  که  بود  کافی  شما  گرفتن  عبرت  آن  رای  منزل  و  مقام  در  بوديد  ته 

نفس  بر  بودند  کرده  که ظلم  برای شماها ظ  هایکسانی  و  با  خود  ما  بوديم  کرده  که چطور سلوک  بود  اهر 

ي بوديايشان  به عذاب  معنی هالک کرده  را  در کتاب خ درد  ايشان  آن  از  بعد  و  برناک  ای عبرت گرفتن  ود 

   ؛ مهای آن را به طور مثال بيان کرده بوديماها قصهش 

ن و ريشه کندن دين ما  های ما را باور نکرديد و ايشان برای برباد کرد و شما از تکبّر و غرور و گمراهی حرف 

اما نتوانستند    دازند ها را برانها کوه حيله   ها و وانستد از آن مکرتی مه کرده بودند که  ها انديشچه مکرها و حيله 

ها را که بر رسوالن  ان نکنيد که خدای متعال آن وعدهدين و مذهب ما را ازبين ببرند پس هرگز هرگز گم  که 

در آن روزی که  درستی که خدای متعال غالب و انتقام کشنده است    خويش داده است تخلف خواهد کرد به 

هر خواهند شد در پيش  ا و تمامی مردم ظاهمانر غير اين زمين و نيز آس شد دبديل کرده خواهد  ن تيزم

است و ای رسول ما تو خواهی ديد مجرمين و ظالمين را در آن روزی که بسته  پروردگار که يگانه و قهار  

زنشده در  آن اند  سربال  و  پيراهن  و  گداخته خواجيرها  از مس  روهای  ها  و  بود  فراگرفتهن آهند  آتش  را  ه  ا 
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ست زود  را موافق افعال و اعمال او و بدانيد که اهلل ا  قهار و جبار هرکسیخدای  اهد بود تا که جزا بدهد  خو

 حساب گيرنده! 

  مُرْضِعَة    کُلُّ   تَذْهَلُ  انَهَوْ تَرَ   يَوْمَ   م * عَظِي  َشیْء   السَّاعَةِ   زَلْزَلَةَ   إِنَّ   کُمْ رَبَّ  اتَّقُوا   النَّاُس  أَيُّهَا  يَا   »   : قال اهلل تبارک و تعالی

 59َشِديد « اللَّهِ  عَذَابَ وَلَکِنَّ  بِسُکَارَى هُمْ  وَمَا سُکَارَى النَّاَس وَتَرَى  حَمْلَهَا حَمْل  تِ ذَا کُلُّ وَتَضَعُ عَتْأَرْضَ عَمَّا

بر وجود  ا و  د و رسول و کتاب خايمان بياوريد بر خدا    رسيد از پروردگار خويش و ای مردم بت  : ترجمه لفظی

روز قيامت يک چيزی بس بزرگ است آن    بالتحقيق که زلزله   محشر   و بر روز حساب و ميدان   هنّم جنّت و ج

  های خود را فراموش خواهند کرد و هر صاحب حمل بار خود راديد که مادران شيردهنده بچّه روز خواهيد  

ود بلکه از  ند بايشان مست نخواه  آنکه   اند و حالت شدهخواهد انداخت و خواهيد ديد مردم را که گويا مس

 ند شد.  های خدا مدهوش خواهعذابهول و دهشت 

 « الحکيم  العزيز  اهلل  يَوْمَئِذ    مَا  انُالْإِنْسَ  وَقَالَ   أَثْقَالَهَا*  الْأَرْضُ   وَأَخْرَجَتِ  زِلْزَالَهَا*  الْأَرْضُ  زُلْزِلَتِ   إِذَا   قال    لَهَا* 

  خَيْرًا   ذَرَّة    مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  أَعْمَالَهُمْ*  الِيُرَوْ  أَْشتَاتًا  اُسالنَّ  يَصُْدرُ   يَوْمَئِذ    لَهَا*   أَوْحَى  بَّکَرَ  بِأَنَّ  هَا*أَخْبَارَ  تُحَِدّ ُ

 60« وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة  َشرًّا يَرَهُ  يَرَهُ*

ين  که اين زمد وقتی واهد ش خآن روز برپا    و رسول ما تبليغ کن به مردم که قيامت  ای حبيب  : یترجمه لفظ

زلم به  شد  خواهد  ش تزلزل  بطنزله  در  که  هرچه  و  تمامی    ديد  يعنی  انداخت  خواهد  بيرون  را  همه  اوست 

شّدمر به  همچين  که  است  شده  چه  را  زمين  که  گفت  خواهند  ايشان  پس  کرد  خواهد  بيرون  را  ت دگان 

اعمال شهادت خمی  الرزد پس زمين در وقت محاسبه  داد که  ل  ن عمدر فالن جای من آن شخص  يواهد 

ا وحی  خير به جا آورده بود زيرا که خدای متعال زمين رالن محل من چنين عمل در ف  کرده بود و فالن کس

در ميدان محشر که    ای پس آن روز مردم خواهند رفتای و شنيده خواهند کرد که ای زمين بگو هرچه ديده 

  افت و ت ثواب او را خواهد يه اس ای عمل خير کرده يک ذر  رپس هرکه به قد اعمال خود را مالحظه نمايند  

 ای عمل بد کرده است عذاب او را داده خواهد شد! هرکه به قدر يک ذره 
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  مِنَ  هُمْيَاؤُأَوْلِ وَقَالَإِنْسِ مِنَ الْعْشَرَ الْجِنِّ قَِد اسْتَکْثَرْتُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَقَالَ اهللُ العَدلُ الَِّذی لَاَيَجُورُ »وَ 

  إِنَّالنَّارُ مَثْوَاکُمْ خَالِِدينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ    قَالَنَا الَِّذی أَجَّلْتَ لَنَا  وَبَلَغْنَا أَجَلَ  بَعْضُنَا بِبَعْض   مْتَعَ اْستَ  رَبَّنَا  الْإِنْسِ

عَلِيم   کَرَبَّ مَعْيَکْسِبُونَ*    واکَانُ  بِمَا  ضًاعْبَ  ينَالظَّالِمِ  ضَبَعْ  نُوَلِّی  لِکَوَکََذ*  حَکِيم   وَ  شَرَيَا  يَأْتِکُمْ  الْإِنْسِالْجِنِّ  أَلَمْ   

مِنْکُ هَرُُسل   يَوْمِکُمْ  لِقَاءَ  وَيُنِْذرُونَکُمْ  آيَاتِی  عَلَيْکُمْ  يَقُصُّونَ  لُدّنْيَا  ا  الْحَيَاةُ   وَغَرَّتْهُمُ  أَنْفُسِنَا  عَلَى  شَهِْدنَا  قَالُوا   َذامْ 

 61« ينَرِافِکَ کَانُوا أَنَّهُمْ  مْأَنْفُسِهِعَلَى  هُِدواوََش

م حاالت روز قيامت را که آن روز مجرمين و ظالمين چطور گريه و زاری و  ليغ بنما به مردای رسول ما تب

رديم حاال ای پروردگار ما بدکرديم که ايمان به قيامت نياو التماس خواهند کرد و اقرار خواهند نمود که بلی  

ول کرده نخواهد شد زيرا  ذرخواهی و التماس قبهيچ عگذر بفرما اما آن روز  ا در يم پس از تقصير م آورد  نايما

هزار انبياء و مرسلين را تکذيب نمودند، ترجمه لفظی ای حبيب ما بگو به مردم  ۱2۴که ايشان در عالم دنيا  

روز  راکه  آخرين همگی  و  اولين  مخلوقات  متعال  که خدای  ميدان محشر   ی  که جمع خ  در  تا  فرمود    واهد 

   ؛ی اعمال ايشان را بدهد جزا

آدم  ديد در گمراه کردن بنی پرسيد که ای گروه جن شماها بسيار بسيار سعی کر  جان خواهد قت از بنی و  آن

بع و متبوع در جهنّم آن وقت آن مردم که  و ايشان هم در گمراهی اطاعت کردند پس حاال برويد هر دو تا

جدوستان   پرستاران  می   خواهند   نو  عذرخواهی  پرکننبود  ای  درستی  به  که  به  وردگاد  ما  آيينه  هر  ما  ر 

گرديديم حتی اينکه آن مّدت عمر که به ما  ور می هره ها دوست شده بوديم و از يکی ديگری متمتع و بنیج

م و  يوديم و بدکرد های انبياء و مرسلين تو را تکذيب نموديم و حرف داده بودی در دوستی همديگر صرف نم

   .هستيم يمان بر کرده خود پشحاال

ن ما را  واب ايشان ما خواهيم گفت که چون شما تمامی رسوالپس در ج  ای پروردگار ما  ما راپس ببخشای  

ينکه بعضی را حبس کرديد  ها را اذيت کرديد حتی اايد و ايشان که خيرانديش شماها بودند آن تکذيب کرده 

لذا حا را کشتيد  بعضی  نيسا سوای جههال جای شماو  و  نّم جای ديگر  ابداالت  آتش  بد دشماها هميشه  ر 
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بوديم مگر اينکه بعضی از شماها که جزای اعمال شما همين در کتاب خود بيان کرده    جهنم خواهيد سوخت 

 . را کسی از انبيا و مرسلين شفاعت بنمايد 

باد  افعال و اعمال ع  ند و تمامیککاری نمی حکيم است( بالتحقيق که پروردگار تو بدون حکمت    )واهلل عليم و 

با اراده    شان که ظالمين را با بعضی در ارتکاب افعال زشت   عضی گردانيم بما دوست می   طورن داند و هميرا می 

شود. پس آن وقت ما از  دهيم تا که خبث باطنی ايشان بروز  کنند يعنی استطاعت ارتکاب فعل می خود می 

به طرف  شما    رسوالن ما از جنس دند  وييد که آيا نيامن و انس بگ جای گروه    ايشان پرسش خواهيم کرد که

مالقات شما به اين روز قيامت پس ايشان    ند برای شماها آيات ما را و بترسانند شما را از مايشما که بيان بن

ما شهادت می  ما،  پروردگار  ای  بلی  گفت  گمراه کردخواهند  را  ما  ما  نفسانيت  بودند  آمده  آن    دهيم که  و 

نعمگزند  پر  فانی  را  ما  ثروت  و  تکذيب  ريب  ت  ما  که  کالم    کرديم داد  و  را  تو  ما  آن رسوالن  به  که  را  ها 

کبَرُ  های خود که هر آيينه کافر بوديم. اَهللُ اَکبَرُ اَهللُ اَکبَرُ اَهللُ اَ ند بر نفس دهرسانيدند پس آن وقت شهادت می 

 الحَمُد.وَ لِلّهّ 

 

 حق و باطلمقدمه برای فهمیدن 

را بداند که او که بود و    يل ه اول انسان قصه عزازاست کحق و باطل الزم  ادراک    يه برای قايد مذهبر مقام ع د

 کند؟چه شده و حاال چکار می 

نَّعيمِ، بدانند که ابليس لعين در  پس طالبان عقايد صحيحه و راه صواب و صراط مستقيم اَلمُوصِلِ اِلَی جَنّات  ال

ب  اولی  وفور  مرحله  سبب  عمل عه  و  بود  لم  مالئکه  و  معلم  ت ه  سبب  به  آن  از  فرمان  کبّر  بعد  از  غرور  و 

اطاعت نکرد و ابا نمود و آن فرمان حضرت حق  لطاعت حضرت پروردگار سر پر غرور در هم پيچيد و  اواجب

بايست تمامی مالئکه حضرت آدم ر قالب خاک اين بود که  نبوّتی در  ی آدم  ا سجده بنما هرگاه روح مقدس 

 بشود.   دميده 

جده نکرد آن وقت خالق حکيم و  الملکوت س عزاريل معلم   د اماه نمودنحضرت آدم را سجد ا تمامی مالئکه  ذ ل

پرسيد که ای معلم مالئکه تو چرا آدم را سجده نکردی جواب داد که  عليم دانای اسرار قبلی مخلوقات از او  
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آتشچ و  آتش  از  من  خلقت  و  است  خاک  از  آدم  خلقت  افض  ون  خاک  لذا   ل از  نبايد    است  فاضل  شخص 

ر يک فعل قبح عقلی است و من هرگز ارتکاب  و سجده بنمايد که آن کاکريم  مفضول را تعظيم و ت شخص  

داری  يح نخواهم کرد پس خدای مهربان رؤوف و رحيم فرمود که چون تو از حقائق باطنی آدم خبر نفعل قب

تو برای  که  بنما  را سجده  او  من  امر  به  گف  لذا  است  ر  ت خوب  تو  می من  اما سجده  سوکنم  کسی  ا  تو  ای 

است! خدای    در وحدانيت تو مشرک خواهم گرديد که بدترين گناه نخواهم کرد که آن وقت   سجده  ديگری را 

خواهی شد گفت خير من  کنی مشرک نرحيم و کريم و مهربان فرمود که چون از امر و فرمان من سجده می 

 ترام.ضل و اف ز آدم خاکی بهتر  که من ا ا اهم کرد زيرهرگز هرگز آدم را سجده نخو 

قهآن وقت خد  بيروار فرمود دور ش ای  و  مقام قدس و جوار رحمت من که  و  از  برو  و مغرور و  ن  تو متکبّر 

  يَوْمِ إِلَى  وَإِنَّ عَلَيْکَ لَعْنَتِی  * إِنَّکَ رَجِيم  فَاخْرُجْ مِنْهَا فَ  کنی »جاهل هستی و از اطاعت فرمان من ابا و انکار می 

 62«الِدّينِ

کنی و محنّت و  ور و ظلم نمی ر کسی جل هستی و هرگز بو عاددای جهان تعون گفت ای خآن وقت آن مل

پس من که تو را به مدت شش هزار سال در عالم ملکوت تو عبادت  کنی  مشقَت و عبادت کسی را ضايع نمی 

معاوضهام  کرده  هيچ  و  کرد  خواهی  مرا ضايع  عبادت  اين  داد  آيا  بحاچنانکه    !نخواهی  پنجم  مجلد  از در    ر 

  :حديث است م السالعليه ام جعفر صادق نا امحضرت موالنا و سيد 

ی مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا مَا  قَالَ إِبْلِيسُ يَا رَبِّ فَکَيْفَ وَ أَنْتَ الْعَْدلُ الَِّذی لَا تَجُورُ فَثَوَابُ عَمَلِی بَطَلَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ َسلْنِ»

لَّهُ قَدْ أَعْطَيْتُکَ قَالَ َسلِّطْنِی عَلَى وُلِْد آدَمَ  اءُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ فَقَالَ البَقَاً لِعَمَلِکَ أُعْطِکَ فَأَوَّلُ مَا َسأَلَ الْبشِئْتَ ثَوَا

نِ  ولَُد لَهُمْ وَاحِد  إِلَّا وُلَِد لِیَ اثْنَاقَالَ َسلَّطْتُکَ قَالَ أَجْرِنِی فِيهِمْ مَجْرَى الدَّمِ فِی الْعُرُوقِ قَالَ قَْد أَجْرَيْتُکَ قَالَ لَا يُ

وَّرُ لَهُمْ فِی کُلِّ صُورَة  شِئْتُ فَقَالَ قَْد أَعْطَيْتُکَ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ قَدْ جَعَلْتُ لَکَ وَ  أَرَاهُمْ وَ لَا يَرَوْنِی وَ أَتَصَ  وَ

عِبادَکَ مِنْهُمُ    لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّاتِکَ  فَبِعِزَّ  -سْبِی قَالَ إِبْلِيسُ عِنَْد ذَلِکَلُِذرِّيَّتِکَ صُُدورَهُمْ أَوْطَاناً قَالَ رَبِّ حَ

 میرالمؤمنین()یعنی شیعه ا ۶۳«الْمُخْلَصِين 

 
 .  78 -77(، 38د: )صا - 62
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کنی پس آيا ثواب اين عمل طوالنی مرا ضايع  فت تو آن عادلی هستی که هرگز هرگز بر کسی جور نمیگ

اهم داد  خواهی به تو خومی   هچا هرنه اما در عالم آخرت نه البتّه در عالم دنيرمود  ف خواهی کرد حضرت حق  

ام که نصف عمر دنيا را به  مقدر فرموده   ه مرا زندگانی بده الی قيام قيامت فرمود چون من فت ک پس اول گ 

وز معلوم  آن ر  ه خود بدهم و نصف ديگری را به دوستان خود لذا تو را زندگی دادم تا زمانه رجعت ک  مخالفين

   ؛ آناست در ميان اهل اسرار من بعد از 

آدم  ن بنی دم و بعد از آن گفت مرا جاری و ساری کن در ابداد دار اوالد آدم فرمو فت که مرا تسلط بده بگ

ها يک فرزند متولد شود پس برای من هم دوتا  گفت اگر برای آنمانند جريان خون در عروق فرمود دادم  

انيم در هر شکل  انند ببينند و ما بتووان نتتی گمراه کنم و ما ايشان را ببينيم و ايشبه درس   مشوند تا که بتوان

ايشان مصور و متشکل بشويم فرصور  و برای  تو فيّاض و جواد  ت که بخواهيم  مود دادم گفت ای پروردگار 

   . ر دادماهای ايشان را وطن قراز اين هم زياد بده فرمود برای تو و برای ذريت تو سينه هستی

قدرت    ت وکه تو مرا اين قوّخواهم خوب حاال  نمی  اينر از  پس آن وقت گفت ای پروردگار بس است بيشت

ازالل و    اط مستقيم تو خواهم نشست و همه ايشان را اغوا و خورم به عزّت تو که بر صردادی پس قسم می 

تو رفتا راه مستقيم  بر  ايشان  از  نتوانند کسی  نمود که  از    راضالل خواهم  تو  کرده  استحقاق در جنّت  روی 

خارج خواهد بود )زيرا که ايشان    ط من باشند( که از تسلخلص تو )که شيعه علی  ن مبندگاداخل شوند مگر  

   .الصلوه و السالم(ستند )عليهم ند به مخلوقات عالين تو که چهارده معصومين تو هامتمسک گرديده 

بتّه  خود داخل بنمايی که حسن عقلی است ال  را در جنّت  ی توانی که از روی استحقاق کسپس آن وقت نمی 

و کاری  د داخواهی در جنّت خواستحقاق هر که را می بدون   قبح عقلی است  و آن فعل  نمود  خل خواهی 

مدفول و مخلوط خواهم نمود حق را با باطل و باطل را  کنم که تمامی اوامر و نواهی و فرمايشات تو را  می 

   .حق خواهم گردانيد 

زد زيرا    يت تو را به هم خواهمخت و مشهم ساالعقيده نموده مستحق عذاب جهنم خوامگی را فاسد ه  سپ

و بر فرمايشات تو ايمان آورده و بر انبيای تو    اهی که همه بندگان را تو بر اوامر تو عمل نمودهخوی که تو م

و خواسته    شوند   ای داخلنموده   ايمان آورده همراه ايشان از روی استحقاق در جنت تو که مرا از آن اخراج 
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فرمايشان تو ايمان خواهد آورد و بر    ی براتحان قرارداده نيا که او را داراالمدر دار دهرکه  ای که  مقرر فرموده 

النعيم و هرکه بر  ای دخول در درجات جنّاتمل خواهد کرد آن شخص استحقاق پيدا خواهد کرد براوامر تو ع

ها د و برگفتار آن خواهد داقرار  ها را عقيده خود  خواهد آورد و آن غير تو ايمان    لخالف فرمايشات تو و بر اقوا 

   .ردرای دخول در درکات الجحيم استحقاق پيدا خواهد کخص ب ل خواهد کرد آن ش عم

اه نموده همراه خود در جهنم خواهم برد و خواهش و مشيت  پس با اين حيله و تدبر همگی ذريت آدم را گمر

هلل  ای وات ببری که گفته قاق به جنّاستح   استی که همه ذريت آدم را از رویواهم زد که تو خوختو را بر هم  

دا الی  به سوی جرالسيدعوا  را  آدم  متعال همه ذريت  يعنی خدای  دارالسّالم دعوت می الم،  توسط  نّت  کند 

ز روی استحقاق  اتوانی که به واسطه کتاب و کالم مجيد خويش پس آن وقت هرگز هرگز نمی رسوالن خود و 

بری  می اهی  خواق هرکه را می است البته بدون استحقحُسن عقلی  کار   ی را در جنّت داخل بنمايی که آنکس

 کند !!! هرگز فعل قبيح نمی  که آن فعل قبح عقلی است و هرکه حکيم است

پس   کرد  خواهيم  خود  تدبير  ما  و  کن  خود  تدبير  تو  ملعون  برو  که  فرمود  متعال  خدای  وقت  روز  دآن  ر 

در    ا از روی استحقاق تو بيشتر ذريت آدم ر   د که ما از هی ديميدان محشر در روز قيامت تو خوامحاسبه در  

  .لوق تدبيرمان تدبير تو خيلی زياد استزيرا که ما خالق هستيم و تو مخ ، جنّت خواهيم برد

اهد شد و آن اين  وتدبير خود مغلوب خواهی شد اينجا برای شخص کم عقل يک سؤال پيدا خپس تو در  

ا  و جرأت کرد پس چرو قدير همچنين جسارت  ضد خدای خالق  و بر  که چون ابليس لعين درمقابل    است

ک نموده در جهنّم نيانداخت که آن وقت همه ذريت  اوند قادر مطلق او را همان وقت از قدرت خود هال خد 

عليه  آدم  می حضرت  نجات  او  شر  از  نموده  السلم  صالح  عمل  و  اي  و يافتند  خدا  فرمايشان  و  بر  آورده  مان 

 کردند؟  اق دخول جنّت پيدا می رده همه استحقاعت کرسوالن او را اط

رت حق بود که يک مخلوق بيچاره و  سؤال اين است که اين امر منافی شأن ذات اقدس حضاين  پس جواب  

ه  همه ذريت آدم را گمرا  خدای خالق و قدير و عليم و حيکم ادعا کند که من از تدبير خويش   عاجز به مقابله 

را از روی  ها  تدبيری کنی که آن توانی که  ديد و نمی   اخت و تو خواهیاهم س نموده مستحق دخول جهنم خو

فوری در همان  ين مدعی را مهلت ندادن که تدبير خود را بکند و استحقاق در جنّت داخل بنمايی پس همچن
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کند بر اين امر که  اللت می ده در جهنم انداختن دو ساعت او را )هالک نموده( از قوت قهری خود هالک نم

   .ت قهری خود را استعمال نموده قويچ تدبير نداشت که مقابل تدبير دشمن هبا خدای قدير ب گويا 

ه طرف مقابل تدبير خود را وسيله و  کرد زيرا ک قلت و ضعف تدبير خدای قدير داللت می پس چون اين امر بر 

تدبير  مقابله تدبير با  اب و  هری خود را و حال آنکه جوقرار داده بود نه قوت ق  ذريعه و غلبه کاميابی خويش 

ح عقلی است  ست نه اينکه جواب تدبير با قوت قهری دادن که قبلی اابله کردن حسن عقجواب دادن و مق

  .واهلل تعالی عن ذلک علوا کبيرا

فلی ظاهر و  بر جميع مخلوقات علوی و س  خدای عليم و حکيم و قدير آن رجيم و لعين را مهلت داد تا کهلذا 

از مخلوقات خويش عاجز  اری  دارد و در هيچ ک  تعال بر هر چيزی قدرتد که البتّه خدای مر گرد باهر و آشکا

قوت و سلطان در همه اشياء    باشد و خواه حجت و دليل و برهان و خواه قدرت و  و بيچاره نيست خواه تدبير

  وَلَکِنَّ   هِأَمْرِ الِب  عَلَى  هُ غَوَاللَّ   فرمايد: »...ی و قاهر است چنانکه خودش م  خدای متعال بر مخلوقا خويش غالب

 دانند!ن اکثر مردم نمی ، خدای متعال بر امر خود غالب است و لک64عْلَمُونَ« يَ لَا  النَّاِس أَکْثَرَ

استحقاق دخو برای  آدم و  نمودن ذريت  تدبير خود کن در گمراه  تو  لعين  ای  بر  فرمود  ما    ل پس  جهنّم و 

و  غالب خواهيم آمد ول بهشت و در آخر ما  کردن ايشان برای دخپيدا اهيم کرد برای استحقاق  تدبير خود خو

تد   تو آن  بودن  طوالنی  برای  رسوا  و  شد  خواهی  کسی  مغلون  اگر  نکرديم  درج  را  او  اينجا  تا  خدايی  بير 

بداند  محشر؛    ورود سيدالشهدا در ميدان   ن خواهد در جای خود بعد از اين درج خواهيم کرد يعنی در بيای م

ن رجوع  بامايد  پس  المعرفه  کتاب  مدر  باب  در  ما  بالنورانيه  لنورانيه  عليه  حضرت عرفه  و  سيدالشهدا  السالم 

روحناالعالمين آنج  السالم  ما  که  الفداء  نقل له  و  عقل  روی  از  را  او  انبياء    ا  و صحائف  احاديث  و  قرآن  از  و 

   .هن نموديمرالسالم مدلل و مبعليهم

ه اين کتاب  س در  ورود حضرت  بيان  در  استيدالشم  مذکور  مفصّل  بفرمايي  هدا  تدبير  آنجا مالحظه  آن  و  د 

ن و آخرين محزون شده يا يک قطره اشک  اين است که محض بر مصائب آن حضرت هرکه از اولي  صراًمخت

است که اين استحقاق را    هيا کسی را گريان نموده آن شخص استحقاق دخول جنّت پيدا کرد چشم ريخته  

 
 .  21(، 12یوسف: ) - 64
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ليه وآله وسلم   عاهللسول اهلل صلّیبار فرموده است قال رن رسول خود به ما اخت بياای منّان از زبان صداقخد 

ه گريه کرد  بر حسين يا کسی را گرياند يا  بکَی اَو تَبَاکَی وَجَبَت لَهُ الجَنَّه« هرک »مَن بَکی عَلَی الحُسَينِ اَو اَ

 ود.  ش پس برای او جنّت واجب می  گريه مصنوعی کرد 
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 نانمذریت خود از خدای  برای سؤال حضرت آدم

لقوّه قال آدم يا رب سلّطته  أعطی اللّه سبحانه إبليس ما أعطاه من ا سّالم: لمّا  صادق عليه الل الو قالحديث  ا

قال: لک و لولدک  فی العروق و أعطيته ما اعطيته فما لی و لولدی؟  علی ولدی و أجريته فيهم مجری الدم ف

الحلقوم فقال:   لنفسطه إلی أن تبلغ ادنی قال: التوبه مبسولها فقال: رب ز أمثا ئه بواحده، و الحسنته بعشرالسيّ

  ۶۵« يا رب  قال: حسبی  يا رب زدنی قال أغفر و ال أبالی

د از قوه و  االصلوه والسالم هرگاه خدای متعال داد ابليس لعين را هرچه که دفرمود حضرت امام صادق عليه 

ر  رمودی ابليس را بروردگار من تو مسلط فلسالم عرض نمود پاليه د آدم آن وقت حضرت آدم عتسلط بر اوال

چه    د جريان خون در عروق و دادی او را هرچه دادی پسها ماننالد من و جاری نمودی او را در ابدان آن او

گناه بکنند فقط يک    و به ذريت تو اينکه اگر  دهی مرا و به ذريت من پس فرمود خدای متعال دادم به تومی 

مود ای پروردگار زياده بده که  رص نشمار خواهم کرد عاگر نيکی کنند ده تا  می خواهم کرد و   محسوبگناه 

شان برسد عرض نمود  ن ايشان به گلوی کنم تا آن وقت که جاستی فرمود توبه را قبول می تو جواد و کريم ه

است ای خدای    فت بسنخواهم کرد پس حضرت آدم گ اهم آمرزيد و هيچ پروا  وای کريم زياد بده فرمود خ

 لَکَ.  ان و الحَمُدوالشُکرُ منّ

 ؛ السالم را حضرت آدم عليه  آدم در کار خود مشغول شده پس اول خودبنی  لعين دشمنپس ابليس 

اغ را  قابيل  بعد  و  بيرون کرد  بهشت  از  اعظم حضرت حق خورده  باسم  از قسم دروغ  را  واول:  ا کرده هابيل 

 . خت هالک سا

قابيل گف به  را پرستش می چون هابيل مخفيانه  ت که  دوم: و  نه آتش هديه  کرد  آتش  رلذا  به  او  ا خورد و 

نکرد پس و مس هم  نکرد  رجوع  تو  می   هديه  آ اگر  هم  را  تو  قربانی  اين  از  بعد  که  که  خواهی  بخورد  تش 

ی را  پرستر اوالد قابيل آتش تش بکن پس با اين تدبير دس عالمت قبوليت قربانی است پس بايد که آتش را پر

 ی را متروک ساخت.  رواج داد و خداپرست

القا نمود که در اين عالم حدو  مؤثر  وجود آورد با اين تدبير که به ايشان  رقه دهريين به  و بعد از آن ف  م:سو

 هر و زمانه.  ميراند ما را مگر دی نمینا وَمَا يُهلِکُنَا اِلَّا الَّدهرُ، يعو مدبر دهر و زمانه است نه خد 
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با ايين رز آن فرقه طببعبعد اچهارم: و   القا نمود که خالق اين  وب ان تدبير که در قلا به وجود آورد  يشان 

زمينی و آس  را طبيعت می مخلوقات  او  و ایمانی صرف خاصيت ماده است که  نه خدا  قديم  گويند  ن عالم 

طور خواهد بود که  همين  خود بود وده اين خودبه اين عالم را کسی خلق نکر  ااست که نه ابتدا دارد و نه انته

و نطفه به وجود  آدم تخم  شوند و از نباتات و حيوانات بنی لق می دم خآو حيوانات بنی  از تخم و نطفه نباتات

تعال را  مشه خواهد بود چنانکه بوده پس با اين تدبير اسم و رسم خدای  طور هميآيند اين سلسله همين می 

 ت. و کتاب را فاسد ساخسنات ده قيامت و نشر وحشر وحاز بين برد و عقي

صرف يک هوای  آيد  آسمان چيزی نيست و اين رن  آبی که به نظر می  نالقا نمود که اي  پنجم: و بعد از آن 

  از اين تدبير تمامی عقايد عالم ملکوت و مالئکه و بهشت و متراکم استنه يک جسم معين و مخصوص پس  

 بين برد.  عرش و کرسی و معراج را از

نه زمين و زمين دور  است  رشيد است و ساکن  نمود که مرکز عالم خو  در قلوب مردم القاز آن  ششم: و بعد ا

خورشيد است و همراه هر    ای يک شود. و هر ستاره ر زمين روز و شب پيدا می گردد و از گردش بخورشيد می 

نه عدد کره  ماه،  که زهره، مشتری، زحل، عط  د های سياره هستنخورشيدی  و يوري  نيچپونارد، مريخ،    نس 

رپا  دهد پس با اين تدبير عقيده ميدان محشر را و بی يل ممثل دنيای ما تشکای يک دنيا  هر ستاره زمين پس  

 شدن قيامت بر روی زمين را ازبين برد.   

قوه متخيله و    ا مخلوقات و مخترعاتههفتم: و بعد از آن القا نمود که مالئکه و جن وجود حقيقی ندارند اين

 ند.  م هستقوه وهميه مرد

همين  مخترعطو  دوزخ  و  بهشت  مرور  خياليه  قوه  هات  درست  دم  مردم  تخويف  و  ترغيب  برای  که  ستند 

 بهشت و دوزخ را ازبين برداشت.پس با اين تدبير عقيد مالئکه و جن را و عقيده  اند کرده 

قلوب دوستان از آن در  بعد  و  بع  هشتم:  نمود که  القا  انسان معدوم میخود  مردم  از  زيگرد  را که وجود  دد 

يعنان از چهار عنصر  بادسان  و آب و  آ   ی خاک  باهم مخلوو  اين چهار عنصر  آمده هرگاه  به وجود  و  تش  ط 

 گويند. شود که او را روح می زاج و کيفيت خاصه پيدا می شوند پس از اين امتزاج عناصر يک ممخروج می 
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خاک و آب با آّب و  ند خاک به  کی ع مجو مردن هر عنصر به مرکز خويش ره بعد از  ديهی است کبو ظاهر و  

گردد و چون از روی اصول  ش پس آن وقت آن کيفيت خاصه که روح است معدوم می ه آتا به هوا و آتش ب هو

 ال است لذا بعد از مردن دوباره عود نمودن انسان محال است.حکمت اعاده معدوم و مح

داده پس القاء  نشر و حشر را بر باد عاد و عقيده مير دب ت کول القا نموده. پس با اينشبهه آکل و مأ از آن  و بعد 

ب  حشر و نه حساب و کتاب و نه جزا و نه ثواب و عذاکه نه روز معاد است و نه قيامت و نه نشر و نه    کند می 

 هرچه هست همين زندگانی دنيا است و بس. 

تاده خدا  فرس نی و رسول  که ب  گويند وحی نمود که اينکه می   ب دوستان خود القا وونهم: و بعد از آن در قل

که هنوز تمّدن  طور است که در زمان سابق وقتی ه بنی و رسول اينقضي  روغ محض  است اصلهستند اين د

عاقل   مردمان  مردم  ميان  از  درست  نبود  علمی  اصول  چند  خود  عقل  از  تمّدن  برای  و  برخاستند  زرن   و 

دم  يره پس برای اينکه مر ست و غيره و غبد ا  الت خوب است و ظلم و قتل چيزند که در معامالت عد دکر

ا هستيم و کالم ما وحی خداست پس  باور کنند خود را معرفی کردند که ما فرستاده خد را    هاهای آن حرف

 ها را وحی خدا قبول کردند. هارا پيامبر و رسول و کالم آن ردم آن به مرور زمان م

 باطل ساخت . و وحی خدا را داشت ميان بر   ده بنی و رسول را ازپس با اين تدبير عقي

روح و ماده. پس خدا از    حی و القا نمود که سه چيز قديم هستند خدا و ای خود وبا اولي  عد از آن دهم: و ب

زنده ا ست نه  اکند لذا خدا ترکيب دهند و س ينکه از عدم محض خلق می سازد نه اماده و روح مخلوقات را می 

دانيت  ر وحد پس با اين تدبياناده و روح هم شريک ر قدامت خدا ميست دبدايع. لذا خدا تنها قديم ن  خالق و 

 خدا را ازبين برد. 

لم دو خالق هستند يزدان و اهريمن يا نور و ظلمت پس چيزهای لقا نمود که در اين عايازدهم: و بعد از آن ا 

 هريمن و ظلمت. ند و چيزهای بد را ااخوب را يزدان و نور خلق نموده 

داند و غيره و غيره و غيره اين  ی ا نمداند جزئيات رمی که خدا صرف کليات را  آن القا نمود  د از  دوازدهم: و بع

م خدای  که  می است  »نّان  برای    66أَوْلِيَائِهِمْ«   إِلَى   لَيُوحُونَ  الشَّيَاطِينَ  إِنَّ..فرمايد:  شياطين  که  بالتحقيق 
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 احفِظنَا  ق برگردانند. اللّهُمَّ م را از راه حه مردکنند ک ان خود وحی و القا می آدم بدوستعقايد بنی   فاسدکردن 

 هِم.  َشرِّمِن 

شيطان   خود  اوليای  و  دوستان  واسطه  به  وحی پس  و  القاء  اين  با  و لعين  صحائف  خو  و    های  انبياء  کتب 

صحيحه گمراه نموده    السالم را از عقايد ه مرسلين را مدخول و مخلوط و فاسد نموده ذريت حضرت آدم علي

ب داداطله  عقايد   تعليم  دخوخود  مستحق  و  سزاوار  می ه  جهنم  خ  گرداند ل  بندگان  و  مگر  گردانيد  واهد 

يابد زيرا  شان دست نمی د برای مام مبين حضرت اميرالمؤمنين و ائمه معصومين هستمخلصين را که پيروان ا

دهند و نه  ش نمی های ديگران گوالسالم بر حرف الصلوه وومين عليهم ص که ايشان غير از فرمايشات ائمه مع

 م  نهُاللّهم اجعَلنا مِگردانند. يده خود می عق

به مقابله تدب بفرمايد پس تدبير لذا الزم بود که خدای متعال هم  خدای    يرات شيطان تدبير خود استعمال 

مر و  انبيا  سوی  به  القا  و  واسطه وحی  به  که  است  اين  به س س منّان  را  آدم  ذريت  وعوت  لين  دارالسالم  وی 

نّان با ارسال رسل و تنزيل کتب بنی آدم را  ای ملسَّالم، يعنی خد  يَدعُوا اِلی دارِال عزوجل وَاهللُ د فقافرمايمی 

إِلَى    دهد. »...وی دارالسالم دعوت میبه س  يَْدعُوهُمْ  ه  بو شيطان بندگان خدا را    67السَّعِيرِ«  عَذَابِالشَّيْطَانُ 

 دهد. سوی جهنّم دعوت می 

ها و عقايد  ی و وحت تمامی القائات  مجيد و فرقان حميد اس ی خود که قرآن  ب آخرلذا خدای منان در کتا

ا فرموده  رو  را  شياطين  باطل  هفاسده  برای  پس  است  فرموده  بيان  را  صحيحه  عقايد  و  مطلب  ست  مين 

بيان  دگان خدا هر عقيده که خالف اند که ای بنفرموده  موسلوآله عليهاهللاألنبياء حبيب خدا صلّیحضرت خاتم

بيان قرآن است بدانيد که آن وحی و القای  الف  و هر حديثی که خ  طل و القای شيطان استقرآن است آن با

ند ما هرگز خالف عقيده و بيان قرآن حديث  ااست دوستان شيطان او را به طرف ما منسوب کرده شيطان  

   ؛ گوييمنمی
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هم بر  احاديث چلذا  ا  نين  هرگز  خوهرگز  گمراه  که  نياوريد  خدایاهيد  يمان  را  شماها  عقل    شد  نور  منّان 

که خالف عقل است  و رسول هرگز خالف عقل نخواهد بود پس هر عقيده    خدا  فرموده است بيان  مرحمت

 ن وحی و القای شيطان است. هرگز بر آن ايمان نياوريد که آ
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 لعین  سباب غیرمعمولیت القاء و وحی ابلی

آ ول: قسم دروغ  ا بخوردن و حضرت  از جنّت  را  توااست که جاهل نمی   آوردن است)مسلم يرون  دم  ند عالم 

نبوکند   گمراه نبوتی  قدس  روح  دارای  که  ابليس  شد  عليه ( پس چطور  آدم  و حضرت  روح  د  دارای  السالم 

 عليم است.   ه بودند و اوصاف روح قدس نبوتی اينها هستد که روح قدس نبوتی بذاتقدس نبوتی 

ميشه  ند هتواند گمراه کمی شود او را کسی ننمی  وقت غافلو هيچ   شودی ه برو سهو و نسيان وارد نمدوم: اينک 

سلين  ن گمراه کرد، آن کسانی که درست معرفت انبياء مربيدار است پس چطور شد که حضرت آدم را شيطا

 نمود!  ه شيطان آدم را گمراه ک دانند عقيده دارند ندارند و مثل خود ايشان را يک بشر می 

ا را خدا ت شمگفت که چون عباد  نزد حضرت حواء رفت و   نند که اول شيطانش بداپس صاحبان عقل و هو

برای شما آن ميوه درخ لذا حاال  او را بخوريد حضرت حواء فر پسنديد  مودند که تو  ت را مباح فرموده پس 

 گم شو!    دهيم بروهای تو گوش نمی دشمن ما هستی ما به حرف 

انم که اگر تو  دخيرخواه هستم و می   وی آدم من برای تکه ا  رفت و گفت  ت نزد حضرت آدم بعد از چند مّد

ر جنّت خواهی ماند حضرت آدم فرمودند که  ن درخت را بخوری پس مالک خواهی گرديد و هميشه دوه آ مي

دای  گويی هرگز هرگز ختو می   از تو بيشتر بر ما مهربان و خيرانديش است اگر همچنين بود که  خدای ما

لذا    ،ا خوش آمده دا رچون عبادت شما خ  د بعد آن لعين گفت کهفرمويوه منع نمی آن م  منّان ما را از خوردن 

 گرديد!  ام فوری مالک خواهیخواهی ديد که من راست گفته  حاال مباح فرموده شما بخوريد که 

قل زيرا که مالک  حيله و مکر است و خالف ع  آن وقت حضرت آدم فرمودند که اين حرف تو محض تزوير و 

فعل خدا است که او صاحب   اشتندنّت هميشه نگاهطور در جاست و همين را کار خالق عالم ن کسیگردانيد 

رخت عجب احمقی که کار و فعل  ای به ميوه دو تو اين هر دو امر را مخصوص کرده جنّت و مالک جنّت است 

می  مخصوص  ميوه درخت  به  را  متعانکخدا  کار خدای  مشريک  و  می ی  برو گم ل  اگردانی  مشر شو  و  ی  ک 

 ديد مأيوسانه از نزد آن حضرت بيرون رفت!! ناک حضرت آدم را غضب ارگاه حضرت حق! و چونملعون رانده ب
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در همين فکر بود که چطور ممکن بشود که آدم از آن ميوه بخورد و از جنّت خارج گردد اينجا  ميشه  اما ه

ود و فرموده  درخت منع فرموده ب ه آن  و حواء را از خوردن ميو   چرا خدای منّان حضرت آدم  بايد فهميد که 

 توانيد که در اين جنّت بمانيد!ديد آن وقت نمی خور رگاه شماها او را بود که ه

سرِّ اين درخت اين بود که خالق عالم در اين درخت خاصيت قوه بهيمی وديعت فرموده است هرک ميوه او  

والد و تناسل و  رانی و تبه شهوت  هد شد ا خواهد شد پس مجبور خوارد در آن شهوت بهيمی پيد ورا خواهد خ

 ت. نيس  جای تولد و تناسلجنّت 

، يعنی نيست چيزی  ۶8« نَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقََدر  مَعْلُوم ء  إِلَّا عِنَْدوَإِنْ مِنْ َشیْدر حديث و آيات قرآن است »

عالم   جددر  و  خزانه  اينکه  مگر  هست  نيا  ما  نزد  در  او  عاوهريت  از  در  ما  و  ملکوت  نازل  لم  جوهريت  آن 

ب در عالم ملکوت در يک درخت  معلوم نه کم نه زياد مثالً جوهريت آ  مگر به اندازه  م در عالم دنيانيکنمی

   . درخت است و غيره و غيره  است و جوهريت روح در عالم ملکوت در يک

عَلی  بيان شده »اَنَ  ث چنانکه در حدي َشوَال  مِن َشجَرَه  واحَِده  ا وَ  اَشجار   از يک  يعنی من و علی    تّی، نّاُس مِن 

طور آن چيزهايی که مأکوالت و  های مختلف هستند پس همينو جنس بشر و ناس از درخت  مدرخت هستي

ان درخت آدم وديعت  م ها را خالق عالم در عالم ملکوت در هجوهريت همگی اينجات دنيايی هستند  ميوه 

   .استفرموده 

فرمايد  نازل می را    اشيای عالم دنيا  مقدار معيّن جوهريات  ک ر مختلفه خالق عالم ياشجا  پس هر سال از آن 

از آن جوهريات در عالم دنيا   و حبوبات خوردنی و  ها خوردنی  آيند ميوه چيزهای مختلفه به وجود می پس 

روح قدس   ن آدملعين فکر کرد که چو المختصر اينکه يک روز شيطان  . ارواح حيوانات و انسان و غيره و غيره

او  گمراه بنمايم البتّه يک صورت اين ممکن است که    هم و ل بزنم و فريب بد توانم او را گون نمی نبوتی دارد م

ت برای احترام و تعظيم آن اسم اعظم آدم مجبور بشود  وقت ممکن اس را قسم بدهم به اسم اعظم خدا آن 

م بخورد بايد  سی با اسم اعظم خدا قساگر کر شريعت هم آمده که  خوردن آن ميوه درخت چنانچه د  برای

   .اگرچه دروغ باشد  واالکرام قسم او را باور کنند ظم خدای ذوالجالل م اعمت و تعظيم آن اس برای حر
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دهم با اسم  ی مد حضرت آدم آمد و از دور گفت که ای آدم من تو را قسم  پس اين فکر کرده دوان دوان نز

تو  پروردگار  تو   اعظم  من خيرخواه  را    هستم   که  درخت  آن  ميوه  گ بحاال  تومباح  برای  که  است  خور  رديده 

را و گفت که من خيرخواه شما هستم حاال    پس،  ۶۹النَّاصِحِينَ«  لَمِنَ   لَکُمَا  إِنِّی  هُمَاَسمَ»وَقَا ايشان  داد  قسم 

 اختيار با شما هست خواه بخوريد يا نخوريد! 

فکر نمود که اگر  لرزيدن گرفت و  د بر خود  ا شنيهای شيطان رن حرف السالم همين که ايآدم عليه   رتضح

اسم  نمی احترام  ذوالجالل   اعظم خورد  اگر می خدای  نکرده و  را  د گناه کرده است پس تصميم  خورواالکرام 

اما عدم تعظيم و عدم احترام    تواند اين گناه را بيامرزد دای ما غفور و رحيم است می گرفت که بايد بخورد خ

ای  را فرمود که برو  و نيست پس حضرت حواء  فين گناهی است که قابل عتريمم اعظم حضرت حق عظاس 

از آن  مجبور ساخته که اين گناه را مرتکب شويم و بعد    واء بياور ميوه آن درخت را که شيطان لعين ما راح

 ما در همين است و بس!  هر بال که بر سر ما بيايد متحمل بشويم که بهتری 

 شد هرچه شد!   بعد از آن ر دو خوردند و د و ه وه را آور حواء مي لذا حضرت

اهلل چطور شد که حضرت آدم نبی  اهللوسلم سؤال کردند که يا رسول وآله يه علاهللیرت رسول صلّ از حض چنانچه

ر  وسلم فرمود: که حضرت آدم چه ه  ه وآلعليه اهللاألنبيا صلّیحضرت خاتم   به گفته شيطان آن ميوه را خورد

ب  که  رسول  و  جای نبی  می   ه  آدم  او حضرت  بر  خ  بود  اينکه  حتی  بود  می الزم  هم  من  آيينه  هر    بودم ود 

 خوردم چنانکه حضرت آدم خورده!!! می 

کرد به اين جهت قربانی او را خورد! پس اين يک  بيل گفت که هابيل مخفيانه آتش را پرستش میبه قادوم:  

يار نداشت تبود آتش از خود هيچ اخ  مأمور از جانب حضرت حق    ف بود که گفته بود زيرا که آتش ر دروغ ص

عال يک  قبولاين  برای  بود  همت  هديه  يت  نيت  صدق  و  اخالص  از  هرکه  پس  قربانی  و  حضرت  ديه  برای 

ه اينکه هرکه  ن ساخت که او را بخورد  فرمود و آتش را مأمور می بول می آورد او را خدای متعال قپروردگار می 

 خورد. را می ی او آتش از خود قربان پرستيد آتش را می 
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اين   و  زمانه و دهر سوم:  و   عقيده که  ايجاد  نه خدا محض يک  حدو   در عالم  فاعلی هستند  و علت  مؤثر    

شعور که از  ر نيست مگر يک حرکت مستقيم و بی قياس باطل و غيرمعقول است. زيرا که زمانه و ده   خيال و 

را    ک ه چيزهای باشعور و ادرا است ک ندارد چطور ممکن    شود و چيزی که خود شعور اد  می حگردش فلک  

می  وجود  می آورد  به  فنا  و  يا  حرزمانکند  از  که  زيرا  ندارد  مستقل  وجود  يک  خود  دهر  و  گردش  ه  و  کت 

رض و  ععرض ا ست نه جوهر و از روی عقل اين امر باطل است که    شود لذا آسمان و فلک االفالک حاد  می 

 ندارد محال است.   شوند امکانلت فاعل نمی اهر ععنی عوارض برای جوجوهر را به وجود بياورد ي

طور  ه ابتدا دارد نه انتها همين طان القا نموده است که زمانه و عالم قديم است ن ا شيم: فرقه طبيعين رچهار

آيد و از درخت  خت به وجود می رطور خواهد بود برای عالم فنا و زوال نيست از تخم دن بوده است و همي

اين عالم و  علی  و خالق و علت فا  ز حيوان و انسان نطفه و اآيند  نسان به وجود می ن و ام و از نطفه حيواتخ

 دا.  اشيای عالم محض خاصيت ماده است نه خ

 

 مباحثه خاکسار با طبیعی

م يک پروفسور برای تدريس  دهجری در هندوستان در دبيرستان جايی که بنده معلم عربی بو   ۱۳۳0ر سال  د

آمعلم   نامور شده  در  تاريخ  را د  اولين که محصلين  ی  در حقيقت يک چيز   درس گفت، گفت که خدا  روز 

کرده مو درست  لفظ خدا  يک  مردم  نيست  معنجود  که  و  اند  مانيه  که  عبدالستّار  محصلين  از  يکی  ندارد  ی 

ه واسطه  عقيده شما در بابت هستی خدا ب   ئيس کالس بود سؤال کرد که به چه دليل خدا نيست، گفت که ر

  :ل رسيده استو دليچهار طريق 

  .ايد از مردم شنيده اول اينکه 

 .اند تعليم داده  ا رابزرگان شما، شم : مدو

 اند، سوم: پيامبران شما گفته 

   .هارم: در کتاب آسمانی نوشته استچ



132 
 

چهار   هر  اين  باطل و  و  غيرمعقول  بی دليل  لفظ  يک  خدا  لذا  وقت  ماند  در  محصل  عبدالستّار  است  عنی 

ا  به مين پروفسور تازه  بوديم آمد و گفت که اه معلمين جمع شده  اتاق که ما هم   در آن ت معلمين  استراح

 اند. رف درست کرده دهد که خدا در حقيقت چيزی نيست مردم حدرس می 

دا را اثبات بنمايد. رام الل و  خاز ما از او مباحثه کند و از روی عقل هستی    معلمنی گفتند که بايد يک نفر

  ب است بايد ايشان بخش صاحار مولوی نبی گفتند که اين کار ک  عيل اين هر سهاسما  و مولوی   سندرسنگه

  ش کردند که مولوی صاحب الزم است که اين کار شمای مباحثه آماده باشند و سايرين هم از بنده خواهبرا

د  وی چنجناب دي  اين آن پروفسور طبيعی را دعوت نمودند کهرتوانيد خاکسار قبول نمودم بناببکنيد که می 

ايم که  رام الل گفت ما شنيده   عرفی ی آمد و بعد از مما بشينند چنانچه فور بياورند و در زمره    اينجا تشريف 

ند و محصلين را هم همين عقيده  خدا )نيستيد با تبسم و جّديت گفت که بلی( نيست  شما قائل به هستی

 ؟ين مسئله چطور است ما را هم آگاه بسازيد ادهد تعليم می 

گان شما، شماهارا بزر  ايد دوم، ن شنيده اند اول از مردمايده چهار طريق به شماها رس د شماها از  عقاي  گفت که 

است و همه اين چهار طريق   اند. چهارم در کتاب آسمانی نوشتهن تبليغ نموده اند. سوم، پيامبراتعليم داده 

بی  غيودليل  و  آن معقول راصل  گفاند  تبسم  با  معلمين  همه  حوقت  که  بتند  ماال  جناب  که  مولوی  ايد  والنا 

 است!!د و گرنه از امروز خدا راترک کنند که غيرمعقول نمايئل عقليه اثبات بای خود را از روی دالصاحب خد 

و جناب    شوده بدون دليل و برهان صداقت قول ظاهر نمی بنده خنديدم و گفتم بسيار خوب مسلم است ک 

اند پس مفهوم فرمايش  لل و مبرهن نفرموده کدام را مد يچاما هاند  فته پروفسور صرف چهار طريق دليل را گ

بس لذا جواب ايشان ما هم  ست که عقيده هستی خدای شما را من قبول ندارم و  در اايشان حرف همين ق

اصل ما هم او را قبول نداريم که بی   ه آن عقيده که شما داريد آن هم غيرمعقول استتوانيم که بگوييم ک می 

 ان است.و برهون دليل  و بد 

ت قضاوت بنماييد که داليل بنده  صداقم آن وقت از روی  آوردليل و برهان می   خوب بنده حاال برای شماها

 رهَان  .  رهان  وَيَحيَی مَن يَحيَی بِبَيِّنَته  وَبُ رمعقول لِيهلِکَ مَن هَلَکَ عَن بَيّنَه  وَ بُاند يا غيمعقول 
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قدرتی دوم ساختنی و  يعی و نيچرل يعنی  طب ات داريم اول  مخلوقنوعات و  خوب ما در اين عالم دو رقم مص 

فی  م آرمی  و  کرده شيل  صنوعی  خلق  خود  دست  از  ماها  که  چيزها  آن  مصنوعات    ايميعنی  تمامی  پس 

ت صوری سوم علت فاعلی و  لای ماها چهار علت دارند. اول علت مادی دوم عهای ماها و مخلوقات فکرهدست

ز که ما دور  آن شیء مثالً همين ميسازنده شیء و مقصد    و صورت شیء و  ه شیءيعنی مادچهارم علت غايی  

   .ايمشسته آن ن

  علت فاعلی آن نجّار است که اين را ساخته است و   علت مادی چوبش است علت صوری شکل اين است و

و بنشينيم  آن  دور  ما  که  است  اين  غايی  ب  علت  و  بگذاريم  نوشيدنی  و  خوردنی  چيزی  آن  و  خوريم  روی 

 شيم!  بنو

يت درستی خوب پس از  نها  د که درست است بااست يا خير همه گفتن  طورخوب حاال بفرماييد که همين

اينکه در آن چها  کند که اينجا عقل ما حکم می  شود  ر علت يافت می هيچ مصنوعی و مخلوقی نيست مگر 

 ند.  نمود قمصنوعی است يا طبيعی همه اين مطلب را تصدي  خواه آن مصنوع و مخلوق

که   است  ممکن  آيا  که  بنده گفتم  وقت  بدوآن  مخلوق  و  يافتيک مصنوع  فاعلی  علت  هَل  بشو  ن  يعنی  د 

کن  من است که بنايی بدون بنّا يافت شود يا ميُوجَدُ جِنَايَه بُِدونِ جَان ؛ يعنی آيا ممک  يُوجَُدنا بِنَاءً بُدونِ بَان  اَو

 ت محال است.  ممکن نيس ره خي ند ک گفت است که جرمی بدون مجرم يافت بشود همه  

بنده عرض وقت  بر    آن  که پس حاال  مردمان طبيکردم  ب عقيده  ايشان  عی  عقيده  آيا  که  کنيد  فکر  دقّت  ه 

  تجهان با همه مصنوعات و مخلوقات قديم اس يا غيرمعقول زيرا که ايشان عقيده دارند که اين  معقول است  

بود نه  طور خواهد  ود بوده است و همينخخودبه   سته ااخترا نسيعنی علت فاعلی ندارد زيرا که کسی اين  

نه  دارد  ع   ابتدا  اين  آيا  گفتند   قيده انتها  همه  ديوانگی  و  الحواسی  خبط  يا  است  شک    معقول  بدون  البتّه 

 الحواسی و ديوانگی است. خبط 

ت  بيعط کهنيست بلگوييم که خدا خالق اين جهان لکه ما می بوقت آن پروفسور گفت که نه چنين نيست  آن

ا شخص جاهل  ه آيحاال بفرماييد ک   وقت بنده گفتم ک خوب   خاصيت ماده خالق اين جهان است آن يعنی  

بمی  و جود  به  را  عالم  که شخص  اين مطلب خوبتواند  فهميدن  بنده گفتم در  نه  کنيد    ياورد گفت  دقّت 
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تواند ر نمی ينکه کول امث د  سواد کنتواند کسی را باسواد نمی ت که جاهل بی س تگفت بلی اين مطلب بديهی ا

   . کسی را راهنمايی کند 

بنفهميديد خوب حاال  بنده گفتم آفرين خوب  يا  ده می   دارد  آيا آن خاصيت ماده شعور  شعور بی پرسم که 

تم که آيا اين امر  فدهد آن وقت بنده گو صورت و رن  می   است گفت شعور دارد که مواد را چنين شکل

ا از آن چيز مضر و  کند و خود رهای مضر و مهلک پرهيز می ز چيزراک اباشعور و ادمسلم است که چيزی  

می مه نگه  دور  ودالک  می   رد  که هرصاحفرار  است  مسلّم  بی  نه، گفت  يا  از  کند  را  ادراک خود  و  ب شعور 

در  ت بنده پرسيدم که آيا آن خاصيت ماده  قکند آن و دارد بلک فرار می ر نگه می چيزهای مضر و مهلک دو 

 آيد؟ از خارج می ت يا نه هستخم و دا

گندم است پس چرا از آتش خود را نگه    دانه گفتم اگر در تخم  وقت    نه گندم است آن گفت که در تخم و دا

و نمی فرار نمی   دراد  وقتی چرا  را در آتش میکند  او  فاعکه ما  به گفته شما علت  اگر  ی همان  لاندازيم پس 

  .ر باشد بيشت  شعورش خر و االغ  خاصيت ماده است بايد حداقل از

يا  بينيم هرگاه خریچنانچه ما می  يا س آتش می   را کسی به سوی آب  با و  ی وق م کشد  دهد فوری آن خر 

زد لگد  شعور خود  شروع می جود کمی  تخم  ن  در  که  ماده  آن خاصيت  اما  هيچ  کند!!!  است  گندم  ماده  و 

ن صدا  و  می محرکت  آتش  در  مرده  و  مدهوش  مانند  هالکی کند  و  کليهً  ود  ش ی م   افتد  ماده  خاصيت  لذا 

اساس و دروغ  ک دارد محض باطل و بی ادراصيت ماده شعور و  ست اين حرف شما که خاشعور و ادراک ا  بی

ني معلوم  بیاست  چيزی  يک  همچنين  شما چرا  که  ادراک  ست  و  جهان  شعور  اين  خالق  و  فاعلی  علت  را 

 ايد!!! ار فرموده ياخت

لفظ خدا چنان  انگشت خود را دراز کرده گفت که در کله شما  ه  ند ر بآن وقت آن مرد طبيعی به سوی س 

او دراز کرده گفتم که    ون کرد بنده بدون وقفه انگشت خود را به سوی کله بير  شوده است که نمی داخل شد 

بيرون کرده از کله شما کلمه خدا چنا او  اند که نمی ن  و آن طرشود  بيعی  ا داخل کرد پس همه خنديدند 

 بعد چيزی نگفت!  ه ک  شد  چنان رسوا
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داند هرگز هرگز  ن هفت چيز نمی از آ ت که اگر يکی را  نستن هفت چيز الزم اس و بدانيدکه برای خالق و دا

چيز نمی که  اين تواند  چيز  هفت  آن  و  نمايد  را خلق  علمی  اول  می   هايند  که  را خلق  آن چيزی  او  خواهد 

چهارب اراده،  سوم  مشيت،  دوم  پنجم  نمايد،  تقدير،  اين  ش   و  قضام  بر  معلق  اجل  هفتم  و  مقدر  اجل  شم 

ين  فتند که آفرين مولوی صاحب هزار هزار آفرين بر اعد گ مبهوت ماندند و بی بنده همه متحيّر و  هاحرف

ان ما رستم مخفی  ينين علم و کمال و داريد شما در معلم و دانش ما هرگز گمان نداشتيم که شما همچ

 م! دانستيرا نمی  بوديد ما قدر شما

را علت    مطلقم و حکيم و قادر  صاحب هم آن خدای علي  قت بنده گفتم که از حاال بايد جناب پروفسور و   آن

ی شانه اقرار دارند.  که تمامی عقال عالم بر کمال علم و قدرت او تعالفاعلی و خالق و مدبّر اين جهان بدانند  

العالمين و صلی اهلل علی محمد و  ب  ر  هللرسلين و الحمداالعزّه عما يصفون و سالم علی الم  بسبحان ربک ر

 ن.  آل الطاهري

 رن  آبی هوای متراکم است و بس! چيزی نيست و اين پنجم: اين آسمان 

سرای سلطانی دراتاق محمدرضا کرمانی يک نفر  رکاروانهجری در مشهد مقدس د  ۱۳۵0چنانچه در سال  

با بنده بنای مباحثه گذاشت که  يطبيعی وک  چيزی است بنده گفتم يکی از  ه  چ  روحل شيطان و پر حرف 

ه است و در ابدان ماها گذاشته است که ما را  رمود را از ريح خلق ف   عال قادر مطلق است او مخلوقات خدای مت

وَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ  ا َسذَفَإِ  مايد: »فرالسالم می عليه   ه فرموده است چنانچه در خصوص حضرت آدم ابوالبشرزند 

   ۷0«لَهُ سَاجِِدينَا  وقَعُمِنْ رُوحِی فَ 

مم آن وقت برای تعظيم و تکريم آن  ا بد ی آدم روح خويش رن در قالب و هيکل ماديعنی ای مالئکه هرگاه م

  ک گويند گفتم پس در وجود مبارا می ی همگی شماها او را سجده کنيد! گفت که ريح گوزرروح مقدس نبوت

يَاند کُشما همان است زيرا که گفته  اِنَاء   فِيهِ، از هر طرفی همان چيز خارجشَّرَتَلُّ  بَمَا  شود که در آن  می   حُ 

گفت  هست خنديدند  امتنه    همه  از  که  است  کيفيت  يک  صرف  روح  بلکه  نيست  پيدا  چنين  عناصر  زاج 
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ن می  که  روح  آن  شما  پس  گفتم  اشود  چنين  گفت  نداريد  دارند،  بشر  بی س وع  آدم  شما  گفتم پس  روح  ت 

 همه خنديدند.هستيد، 

ال  يا گفتم خدای متعاألنبعراج حضرت خاتم فرماييد در خصوص م صاحب اطاق گفت شما چه می ا  رضمد حم

وت  است و در عالم ملک  ها خلق فرموده که در آسمان  واست که عجائبات و غرائبات قدرت و کمال خويش را خ

وسلم ماها را خبر  له وآه علياهلللين صلّی المرس األمين حضرت خاتم اسطه صادق واختراع و ابداع نموده است به  

ها عروج داد و  ا آن حضرت را بر آسمانم لذ قدرت و کمال دار  پروردگار شماها چنين  دار و آگاه سازد که من 

ظم بر دو در  عالمأوی نشان داد و باالی عرش اتالمنتهی و جنّگانه عروج داد و سدره های هفت انباالی آسم

   ه!غيررمود و غيره و سرادقات انوار داخل ف

ده گفتم  ت بنان خودش چيزی نيسفروغ است زيرا که آسمها دروغ بی آن وقت آن طبيعی گفت که همه اين 

متراکم  وای متراکم است که مليان مليان الی هوا روی هم  پس اين رن  آبی چيست گفت اين آبی رن  ه

به  آبی  رن   به  و  است  می   شده  همنظر  شما  حرف  اين  گفتم  زيرا    رسد.  است  مدروغ  طبيعی  در که  مان 

ياره از چهل ميل باال  از ط بس لذا اگر يکی    صرف تا چهل ميل است وگويند که وجود هوا به سمت باال  می 

ما اين تراکم هوا به سمت  هالک خواهد شد از جهت نيافتن هوا! و به خيال ش   جابرسد خلبانش فوری همان 

 ! زمين مليان مليان ميل دور است!! رباال د

  بين اينجا هم ذره ود هر آيينه از آالت  با که اگر در هوا يک رنگی می غيرمعقول است زير  شما  و نيز اين قول 

ست  کس نگفته که رن  هوا رن  آبی اتا اين زمان هيچ کرد که هوا رن  آبی دارد و  شد و اعالن می ه می ديد 

يک رن  است    فاقد است که چيزی که  وا فاقد رن  است و اين امر مسلم  هلذا هوا خودش هيچ رن  ندارد  

 د.  بشو  ليان روی هم چيدهواهد شد خواه مليان مهرگز هرگز در هيچ صورت واجد رن  نخ

اند و حال  ده به رن  آبی است پس هوا را هم بر آن قياس کراند که  شايد مردمان طبيعی آب دريا را ديده 

ر هيچ  هم  دريا  آب  استن آنکه  شده  مخلوط  نيلگون  آب  اين  ندارد  ک     ذرّات  ذرّات  افلورو از  از  و  ئيل 

 باشند.  اده حياتی بدنی می و م و آبی رن  هستند  خت وجود دارند که سبز های درپروپوئوالزم که در برگ 
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دهد رموده سا که به ما خبر می رن  آسمان است که او را خالق عالم از دود خلق فلذا اين رن  آبی خود  

دُخَان » وَهِیَ  السَّمَاءِ  إِلَى  اْستَوَى  أَوْ  فَقَ  ثُمَّ  ائْتِيَا طَوْعًا  وَلِلْأَرْضِ  لَهَا  أَتَالَ  قَالَتَا  َسبْعَ  *  يْنَا طَائِعِينَکَرْهًا  فَقَضَاهُنَّ 

  د ها دود بوکه ماده آسمانها اراده فرمود در حالی ين برای خلق آسمانا زخلق زم  ، يعنی بعد ۷۱...«   سَمَاوَات 

 پس از همان دود هفت آسمان خلق فرمود. 

گردش محوری   ره است و روز و شب ازا ساکن است و زمين مانند يک سيّاکز عالم است لذ يد مرششم: خورش 

  تَقْديرُ   ذلِکَ  لَها  لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْری  الشَّمْسُ  ايد: »وَ فرمشوند و حال آنکه خالق زمين و آسمان می ا می پيد   زمين

فَرَْشنَاهَا  فرمايد: »زمين می   خصوص   شود در راه خود و در ،يعنی خورشيد جاری می ۷2ليمِ« الْعَ  الْعَزيزِ  وَالْأَرْضَ 

، و در  ۷۴بِکُمْ«   تَمِيَد  أَنْ   رَوَاِسیَ  الْأَرْضِ  فِیوَأَلْقَى  ايم. »ترده را مثل فرش گس  ، يعنی ما زمين۷۳« نِعْمَ الْمَاهُِدونَفَ

 نکند که باعث هالکت اهل زمين نشود.  ت ها را کوبيديم تا که هيچ حرکزمين کوه 

حرکت  شود و بر جسم متب می کند و در مغرب غروشرق طلوع می ت که خورشيد از مده هسچنانچه مشاه

زلزله می گيرد پرت می ر نمی قرا  تند هيچ چيز به حرکت می شود چنانچه هرگاه  يعنی زمين  آيد مردم  آيد 

می توانند  نمی بايستند  زمين  اينکبر  طبيعی    ه افتند  اما  است  وجدان  و  ز میمشاهده  خير  که  مين  گويد 

اين سرعت میی م با  و  که در ظرف يک دقيگردد  مسافت طیچرخد  ميل  بيست  در ظمی   قه  لذا  رف  کند 

می د مغرب  به  تا  مشرق  از  ساعت  از  وازده  بنده  هستند  رسد  زمين  گردش  به  قائل  که  طبيعی  مردمان 

  ر ظرف کند و د گردش می   ست که زمين از مشرق به سمت مغرباام که اگر اين حرف شما راست  هپرسيد 

آن چيز    د کهدهيم پس باير می را در هوا يک دقيقه س کند آن وقت ما چيزی  يک دقيقه بيست ميل سير می

مثالً ما  طرف مشرق و ما به طرف مغرب بيست ميل دور شويم    در يک دقيقه بيست ميل از ما دور شود به

کنند پس اين چطور  ما پرواز میر سر ج دقيقه بعد هم ب ها پنبينيم که آن دهيم و می می   کبوترها را بر هوا سر 

ها را همراه خود  د که از ما دور شوند آن گذارها را نمیين آن گويند که کشش زمب می است ايشان در جوا

 !بردمی 
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می  که پس الزم  بنده گفتم  به سمت مشرق  آن وقت  از مغرب  نبايد  که هيچ شیء  که  س آيد  زيرا  بکند  ير 

ها از مغرب به طرف  ها و پرندهسير زمنی سر کند و حال آنکه طيّاره   خالف   کشش زمين نبايد او را بگذارد که 

گويند که خير سير زمين مانند  نند لذا اين باطل است و غيرمعقول بعضی مردم می کمی شرق به تندی سير  م

اما مگسهای توی واگون هر طرف بماشين واگون را همراه خود می   خانه واگون است که  خواهند که می   رد 

 ها است.ها و طياره طور حال پرنده کنند همين ر می سي

که شما  بن دادم  مع ده جواب  مقياس  واگ کنی الفارق  که فضای خانه  زيرا  است  غيرمعقول  که خودش  ون  يد 

کنيد فوری  ون باز می گ قه که شما ديوار و سقف خانه وا محدود و مسدود است باز نيست چنانچه همان دقي

چون فضای کره زمين    شود لذاها دور می وند و ماشين با واگون از مگس ش می   گون از واگون دورهای وامگس

بايد که پرنده   سدود از است محدود و مب از زمين  ها و طياره نيست پس  اينکه همراه زمين  ها  نه  دور شوند 

نتو وقت  آن  خاموش بروند  و  بگويند  چيزی  که  يَمانده  انستند  »اَلحَقُّ  که  زيرا  يُعلَاند  واَل  عَلَعلُوُ  حق  ی  يهِ« 

 !  شودآيد هرگز مغلوب نمی هميشه غالب می 

 مرکز عالم.  و م زمين ساکن است پس از روی عقل سلي

برای مخلوقات علوی و سفلی  الم امکان است احکام و اوامر خويش را ديگر اينکه خالق عالم که چادشاه اين ع

مسلم است که احکام سلطنت    شيد و از خور  د از روی زمين جاری و ساری فرموده است نهو توسط رسوالن خ

خواهد که تفصيل اين  اگر کسی می   رشيد ز عالم است نه خوشوند لذا زمين مرک می از مرکز جاری و ساری  

  ده است در ش که چاپ    الهيئه واالسالمدفع االوهام فیبايد رجوع نمايد به کتاب خاکسار يعنی  مطلب را بداند  

  ها مخلوق قوّه واهمه و متخيّله مردم هستند!اين ارند برلن اينکه مالئکه و جن وجود حقيقی ند 

ثْنَى  جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَة  مَ  مُْد لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِحَالْفرمايد: »م می و حال آنکه خالق عال

بر خدای را که خالق    ، حمد سزاوار است۷۵« قَِدير   َشیْء   کُلِّ ى  عَلَ  هَ لَّال  إِنَّالْخَلْقِ مَا يَشَاءُ    فِی   يَزِيُد  اعَ وَرُبَ  وَثُلَا َ

ها را  ها را رسوالن و داده است آن و خلق فرموده است مالئکه را و گردانيده است آن است  ها و زمين  آسمان
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بر ههتا و چهارتا چتا سه دوتا، سه   ها دوتا لبا ا حرف  پس آير شیء قدرت دارد  ارتا و خدای متعال زياد که 

 و کم عقل است؟ خالق درست است يا حرف يک طبيعی که مخلوق 

ا چديگر  خال ينکه  مقصد  از ون  عالم  ک  ق  اظهار  محض  مخلوقات  اقسام  و  انواع  قدرتی  خلقِ  و  علمی  ماالت 

کنم که  ن ماده خلق می کنم و بدو خلق می   از ماده مخلوقاتخويش بوده که من چنان علم و قدرت دارم که  

   .ظلمتور و هواست و ن

قدرتش نقص    کمالرت خالق عالم در  بينندگان عجائبات قد   کرد در نظرپس اگر از آتش مخلوقی خلق نمی 

طور از  همين جان را خلق فرمود و  قی خلق کند لذا از آتش بنی شد که نتوانست از آتش مخلو محسوس می 

   ۷۶« ينَ أَحسَنُ الخالِقهُاللَّ فَتَبارَکَ نمود » قيه مالئکه را اختراع و ابداع رملکوت يعنی قوت ب

ِه َرّب 
ّ
هُ َوالَحمُدِلل

َ
عن

َ
میَن َول

َ
ی العال

َ
ینِک الُم اللُه َعل

ّ
 لطاهرین.الله علی محمد و آله اریَن َوالجاِحدیَن وصل

 

از مردن انسان معدوم می  اينکه بعد  شود و  و صنف خود ملحق می   گردد هر عنصر بدن به جنس هشتم: و 

  فه يونان اعاده معدوم شود و از روی علم اصول حکمت يعنی فلس معدوم می   ان استکيفيت مزاج که روح انس

 نشروحشر انسان محال است!   باره محال است لذا دو

همين شبهو  قضيه  يعطور  است  ومأکول  آکل  آن  ه  و  خورد  حيوان  يک  را  انسانی  بدن  که  کنيد  فرض  نی 

اينکه از گوشت و پوست و استخوان    ند حتی طور يکی ديگری را خوردحيوان ديگر خورد و همين   ا حيوان ر

ها منشور  حليل گشت و معدوم شد لذا اگر همه اينها ت در ابدان حيوان   چيزی باقی نماند همه  آن انسان اولی 

 انی محال است!  سل است لذا حشر ونشر ابدانی و جو محشور شوند با ابدان خود پس آن ممکن نيست محا

اعاده م اولی يعنی  برای شبهه  ا  واب اين است که مآل و مطلب اين شبهه وعدوم جپس  اين  ست که  شک 

ما اين شبهه  به همان شکل و صورت و کيفيت تعميرش محال است! ااره  شود دوبخراب می   چيزی که يک بار

بيند که ما خود چيزهای خراب  ی م داند و  يک کم عقل انسان هم می البطالن است  نهايت سست و بديهی بی

باران  های خام که از   خشتکنيم مثالً به همان شکل و صورت و کيفيت تعمير می وباره  زحمت دده را بی ش 
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ريزيم و  جمع نموده در همان قالب اولی می شوند دوباره به آسانی همان گِل منتشر شده را  ی اب م نابود و خر

 يفيت اولی. ککنيم در همان شلک و صورت و  می تعمير 

کنيم و    تحصيلنو ساختن قدری زحمت دارد که بايد اول خاک  و از    البتّه مرتبه اول چيزی را تعميرکردن 

 خشت درست کنيم.   تواينم که وقت می ای او يک قالب چوبی بسازيم آن د برل درست کنيم و بعبعد او را گِ

چ زحمت نيست زيرا که خالق عالم از  يطور برای خالق عالم هم هست اما برای او تعالی شأنه هپس همين

اراده خود همه چيز را درست می يرمحدوعلم و قدرت غ از  ارا   کند د خود محض  ده گل  به مجرد همان که 

قالب شیء فوری قالب آن شیء موجود    شود و همان که اراده فرمود برایه چيز موجود می ماد  فرمود گل و

  .شودمی 

د  جور و مونزد خالق عالم حاضقالب شیء و خشت اول هميشه در    ريزد لذات وجود انسان را میپس خش

باره هر وقت  د دوشون مرگ خراب می وجود انسانی که بارا  است و آن همان علم و قدرت او است بنابراين هر 

را  او  اولی  قالب  همان  در  بخواهد  می   که  اولی  کيفيت  و  و صورت  همان شکل  برای به  شأنه    ريزد  تعالی  او 

   . همان قالب اولی ريخت دراند ه از مرگ متفرّق شد  نيست و چون هر چهارعنصر را که   کار محالهيچ

اره هم پيدا خواهد شد لذا نه برای  دوب  نصر پيدا شده بود اول از امتزاج چهار عپس همان مزاج و کيفيت که  

شود و برای  از کمی عقل و تدبر ناشی می معدوم محال است نه برای خالق عالم پس اين شبهه  انسان اعاده  

ر بنماييد  کند که عقل را به کار بريد و تدبر و تفکبيه می ا تنمردم رفرمايد و  ق عالم میهمين مالحظه خال

بِالْأَفَعَيِي» ، آيا ما در خلقت و در ريختن اولی خشت وجود  ۷۷« د  جَِديخَلْق   مِنْ  لَبْس   فِی  هُمْ   بَلْلِ  الْأَوَّ خَلْقِ  نَا 

 تر است. هلی س اولاز که کنيد!! شماها در ريختن ثانوی شک و شبهه می   انسانی عاجز شده بوديم که 

رّات ابدان آن حيوانات  ده ذحيوانات تحليل ش   انسان در ابدان ديگر  باقی ماند شق دوم که چون ذرّات بدن 

دوم  عی نمانده است و چون اعاده مها باقاند چيزی از آن ن انسان مأکول معدوم شده اند لذا ذرّات بد گرديده 

 مأکول هم محال است! محال است لذا حشر انسان 
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ج  شبه  وابپس  عقاين  و  اصول  موافق  که  است  اين  غيرمعقول  مه  ذرّه  هيچ  طبيعی  معدوم  يده  و  فنا  واد 

می نمی تبديل  ديگر  حالت  به  حالت  يک  از  البتّه  قدامت  ش شود  اثبات  مقام  در  طبيعی  مردمان  چنانچه  ود 

شود که  هر می ظا  طبيعی  يم که از تجربه علمگويما برای اين امر قديم می  گويند که اين جهان را ان می جه

طور ذرّات  شود و همينا می ب فنشوند و آبديل می  ذرّات آب در هوا تشود مثالً ذرات ماده هرگز معدوم نمی 

ن  آگردد چنانچه آن هوا که در شوند پس وجود شمع فنا می ل شده در هوا منتشر می شمع در روشنايی تبدي

  برای   ،آيد تر می کنيم سنگينرا در ترازو وزن می   دو   ما هر   که ساده است هرگاه   شمع فنا شده است از آن هوا 

شوند پس  ی لذا خود به قول طبيعی مواد ابدان هرگز معدوم نماند  آن مخلوط گرديده اينکه ذرّات شمع در  

 اصل است.عقيده اعاده معدوم خود غيرمعقول و بی 

می ذرّات آن بدن مرده  تما آن وقتميرد  ن است که هرگاه انسان میعقول اين شبهه ايمپس جواب صحيح و 

که ذرّات دارد آن تمامی ذرّات مال  قدر بدن زيد مرده هر  نمايند مثالً سوب می را به همان شخص مضاف و من

ديگر تحصيل    يد نسبت دارند هرگز در بدنروند به همان زپس آن ذرّات بدن زيد هرجا که می شوند  زيد می 

   .د شونو معدوم نمی 

رّات  حرارت غريزيه ابدان ذ شوند با اين نحو که  يوان در هر دقيقه تبديل می ان و حان انسو چون تمامی ابد 

کنند و  خارج شده ذرّات غذای تازه پر می   کند و به جای آن ذرّاتپراند و خارج می يرون می دن ببدن را از ب

يعنی آن ذرّات  ن است  ه نقصا د يعنی نان جبران کنند گوينرا اَبُوجَابِر  می   ن ن مالحظه در لسان عرب نابه همي

کنند بنابراين  ات پر می ا ذرّآن جاهای خالی ر  ها خالی شده است پسن اند پس جای آکه از بدن خارج شده 

   .و حيوانت زنده استکه بدن انسان تا وقتی 

انسان و  يعنی حرارت غريزيه دارد همه   شوند و  آن بدن خارج می   يوان دقيقه به دقيقه ازحذرّات بدن آن 

 ميرد آن ن بدن می شود يعنی آن خارج می کنند و چون حرارت غريزيه از بد رّات تازه پر میها را ذجای آن 

شوند پس همه آن ذرّات مال همان شخص مرده  نمیها خارج  ت هر قدر که ذرّات در آن بدن هستند آن وق

و مضاف  ان منسوب  و حيو  هر ذرّه بدن هرجا که باشد به اسم همان انسان  ذال   ، تند نه مال کسی ديگرهس

   .است نه به کسی ديگری
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آهن و ذرّات نقره و ذرّات طال و    رّاتب است مثل آنکه ذنس و صنف عليحده محسوپس هر ذره بدن يک ج

برای ذرّ  غيره و غيره و   مغناطيس  نات بدن خود مانند س روح هر بدن هم عليحده است پس هر روحی 

دارد با آن روح و در نسبت يک تأثير است  ن بدن نسبت  ذره آ  که منسوب است به همان بدن و است زيرا  

کنند پس آن چيز هم مقدس قابل تعظيم  منسوب می قدس  ن که به يک چيز م ر چيزی را به همان بد مثالً ه

 گردد! می 

خالق عالم از همان نسبت محشور خواهد    پس در مقام معاد برای نشروحشر ذرّات ابدان در همان بدن خود 

مه  طال و نقره و مس که هاند مثل ذرّات آهن و  ات هر بدن باهم مخلوط شدهن ذرّکه چو  ين طور فرمود با ا

ها جدا نموده يک شکل  ن را از همه آن خواهيم که صرف ذرّات آهايم و حاال می لوط کرده م مخها را باهاين

آن    آوريم ات می آن ذرّ  ربا را به مقابل نيم آن وقت ما آهنايد چه کار ک بپس آن وقت    . ت کنيمانسانی درس 

ه ذرّات طال و  يد نربا خواهند چسبن ها به همان آهمگی آن وقت بدون توقف هر قدر که ذرّات آهن هستند ه

 نه ذرّات نقره!!! 

خرين را که در عالم  آرگاه اراده خواهد فرمود که تمامی مخلوقات اولين و  ور خالق عالم هطبه عينه همين 

ذرّات  حيوانی را بر روی زمين خواهند آورد پس هر روحی  انسانی و    احرومه ابرزخ هستند محشور بفرمايد ه

مادی خود نمايان   اند مانند مغناطيس جذب خواهد نمود و در بدنوده او بوقت مردن در بدن بدن خود را که 

   .پرده شده بودس ردن بود و در قبر خواهد شد آن بدنی که در وقت م
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 الطاهرین. الله علی محمدو آله یالَحمُد َوُهَو َعلی ُکل

 

های شد هرچه در قبرهاست، يعنی ذرّات بدن   عو  خواهد ، يعنی مب۷8« يَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ   جل: »عزو  فقال 

 و رسول فرستاده خدا نيستند!    ها. نبیمرده 

مادی و زمينی   ين به جسمواهد شد اگر تمامی مردگان اوليو و آخر زمين کافی نخ   که اين  و جواب اين عقيده 

گوييد  ايد که می را سنجيده   بگوييم که آيا شما زمين را و اجسام تمام مردگان اول  شوند اين است که  محشور  

ياس  ين يک قفايت کند خواهيد گفت که نه ااجسام مردگان را ک  فی نيست که تمامیکه خاک اين زمين کا
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ما خيال  همان و  پس  می ست  شما  که  کاطور  زمين  اين  که  و  گوييد  دليل  بدون  نيست  هم  فی  ما  برهان 

اگر در وقت محشور کردن با جسم مادی ذرّات    که خير کافی هست ديگر اينکه ما عقيده داريم که   وييم گمی 

   .د ش زمين ختم خواهند اين 

ی يکی دوباره چندين ذرّات خلق  لق کرده بود برا ا اول خ پس آن وقت همان خدايی که ذرّات اين زمين ر

ان    ،پيدا نخواهد کرد  داخ. و مسلم است  است  خاتمه پيدا نکردهيت کند اگر قدرت خدا  خواهد کرد که کفا

 علی کل شیء قدير. اهلل 

ر دو  و آن ه لرّوح ه بِان يئَهُ االَشياءِ بِالمادَّه است يا بِالصُّورهنهم: اساس اين عقيده مبنی است بر اين اصول که َش

بليس لعين بوده  ود ااء بالماده است خعقيده که شيئيت االشيعقيده غيرمعقول و باطل هستند و موجود اين  

االشي خالق  حق  حضر  مقابله  در  تعظيم که  و  سجده  هرگز  را  آدم  من  بود  آورده  دليل  »   اء  کرد   نخواهم 

طِين قْتَخَلَ مِنْ  وَخَلَقْتَهُ  نَار   مِنْ  زيرا  ۷۹«نِی  ماده    خلقت   که ماده ،  نار است و  از  من  و آتش  آدم طين  خلقت 

 ضل مفضول را سجده نمايد. ه فار قبح عقلی است ک تر است و اين ام افضل خاک 

مقابل انبياء    پرست و مشرکين بودند که در ره مردمان اصنام ه شيئيت االشياء بالصوو موجود عقيده دونمی ک

کنيم که شما فرستاده خدا هستيد زيرا که شما  میل ن ما را قبوهای ش ف حر گفتند که ما هرگز  و مرسلين می 

م  شما هيچ فرقی نيست هرچهت هستيد ما هم همان هستي ا و  داريد در ميان م  هم مثل ما شکل و صورت 

که به واسطه آن  ح قدس نبوتی داريم  وبالروح است و ما ر گفتند که چون شيئيت االشياء  آن وقت ايشان می 

وقت    ينايی دادن و غيره آن توانيد مثل مرده زنده کردن و کور را بهرگز نمی يم که شماها  کنا می روح ما کاره

 گفتند که شما ساحر و کّذاب هستيد! می واب مشرکين در ج

اي اهل  عقيده  و  ستاره ن  يا  مردمان طبيعی  بوده هميشه  قپرست  باطن  در  که  را  ااند  عالم  نبودند  به خدا  ئل 

 دانستند!قديم می 

 وح و خدا  م هستند يعنی ماده و رقديه سه چيز اينک  م:ده
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امل باشد هيچ نقص در وجود آن يافت نشود  هت کگويند که از هر ج ه قديم آن چيز را می جواب اين است ک

يکی  قت الزم است که هر  و سه چيز گفتيم آن    ف يک وجود ممکن است نه سه تا. زيرا که هرگاه ماو آن صر 

آن   ته باشد که در ديگری نباشد آن وقت به سبب نبودنصفت خاصه داش گری يک  برای افتراق خودش از دي

فرموده    د لذا چيزی ناقص قديم نخواهد شد لذا خدای متعال د بو آن ديگر نقص خواهصفت در ديگری در  

 ه!  قديم يک است نه دو نه س   ، بگو به مردم که خدای80«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد   است: »

 و نفر هستند جهان د يازدهم: اينکه خالق

پا دو  مانند  باشند  خالق  دو  اگر  که  است  اين  بوجواب  خواهند  مستبد  ممکندشاه  امر  اين  و  که  نيس  د  ت 

هد شد  ده است يک روز باهم بر يک امری مخالفت پيدا خواهميشه در ميان ايشان صلح باشد چنانچه مشاه

بتدای آفرينش تا اين  است که از ا  و معلوم و کار جهان فاسد خواهد شد    ری هجوم خواهد آورد گ و يکی بر دي

اللَّهُ : » مايد فرخالق عالم می   منسق است. چنانچه خود روزگار جهان يکسان منظم و   إِلَّا  آلِهَة   فِيهِمَا    لَوْ کَانَ 

بودند هر آيينه يک روز کار  لق و معبود می ا، ای رسول ما بگو به مردم که اگر در اين عالم دو خ8۱« لَفَسََدتَا

 شد. ی م فاسد  عالم

وقت در علم  آن    جزئيات را بداند   داند زيرا که اگر نمیداند جزئيات را  ه که خدا صرف کليات را می عقيد   و اين

تغيير و تبديل الزم می  برای  او  او تغيير آمد  باشد و هرگاه در  اينکه جزئيات هميشه متغيّر می آيد  ن  آعلم 

پس ذات خدا محل حواد  خواهد    عين ذات است  علم خداهم تغيير خواهد شد زيرا که  وقت در ذرّات او  

با اين تدبير علم خدا را ناقص قرار داده و از  پس    شود بلکه حاد  می ين قديم نخواند ماند  شد و متغير بنابرا

 زئيات مخلوقات غافل ساخته!!! ج

بينيد  یشود نمر واقع می ه است که از تغيير معلوم در علم تغييطجواب اين است که اين غلط محض و مغال 

ع را هر دم متغير می که  ما سالم می لم  و  در  اين علم خدا عين ذات  باشيم وشود  اين هم    ست وخداست 

ت نه  نيست نه علم نه اراده نه مشيت نه قدرت نه خالقيکدام از اوصاف خدا عين ذات خدا  صحيح نيست هيچ

   .کند يک کار می  ه خدای متعالنی هرگاخدا صفت افعال خدا هستند يعو غيره همه اوصاف  ه رازقيت و غير

 
 .  1(، 112اخالص: ) - 80
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قر يک صفت  فعل  و  کار  آن  برای  می پس  آن صفت ار  پس  را    دهند  فعل  آن  می منسوکمال  بذات  ب  کند 

لذا    ،ی ديگری د که اين فعل از ذات خدا صادر شده است نه از کسکنحضرت حق يعنی آن صفت اشاره می 

اسمایاتم عليم  می  و  رحيم  و  و رحمن  اهلل  يعنی  غيره    و حکيم  حسنی  و  غيره  ذات  و  به سمت  مشيراند 

اينکه در ذات خد  نه  باشند آن وقت تمامی  ين ذاگر اسمای خدا ع  ا داخل هستند زيرا کهحضرت حق  ات 

  .اسما قديم خواهند شد 

حضرت امام مبين سيدنا و  ای همين  رخواهد رفت ب  تعدد قدما الزم خواهد آمد و وحدانيت کبری ازبينپس  

  کند ات خدا را وصف می جَزّاهُ« يعنی هرکه ذاند: »مَن وَصَّفَه فَقَدُ  السالم فرموده عليه مؤمنين  اميرال  موالنا امامنا 

  شود و ذات حضرت حق گرداند و مشرک می تکه تکه می کند و  به يک صفت پس او را از وحدانيت خارج می 

از صف به کا منزه و مقدس است  لذا فعل ديدن خدا  ت و چطور  عالم اس حادی و  ليات و جزئيات همه را  ت 

اجسام و ابدان و اجسام  ن و  يعنی ذرّات ابدا  تمامی کليات و جزئياتداند و  نشود هر خالق مخلوق خود را می 

  .سبحانه و تعالی خلق فرموده است  که کلی هستند همگی را او

قالُ ذَرَّة  فِی  عَنهُ مِث بُ عزُال يَ  د پس فقال عزوجل: »دانات ابدان را هم می داند ذرّابدان را می طور کهپس همان

ها در ذات خدا  دو است و از تغيير اين ر  کليات و جزئيات ه. خدای متعال عالم  82« ماواتِ واَل فِی األَرضِالسَّ

پيدا   زينمی تغيير  بس  و  است  شيطان  القای  و  وسوسه  اين محض  در ذشود  علم خدا  که  داخل  ارا  ت خدا 

ی ابليس هستند زيرا که آن لعين به مقابله خدای  حی و القامعقول وهمه اين عقائد باطله و غيرنيست پس  

حا که  بود  گفته  اين متعال  مرا  تو  که  داده قدر  ال  می   ،ایت  کاری  حاال  من  فرمائپس  همه  که  تو  کنم  ش 

دخو  برای  است  مستقيم  صراط  که  را  تو  صراط رسوالن  همان  بر  جنّت  آ  ل  که  زيرا  نشست  بر  ن خواهم  ها 

نحرف گوش  من  آن خواهند  های  ايمان  ها  داد  تو  امامان  و  تو  رسوالن  و  تو  فرمايشات  داشت  بر  خواهند 

 .8۴« صِينَلَإِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْ أَجْمَعِينَ* لَأُغْوِيَنَّهُمْ   فَبِعِزَّتِکَ »قَالَ  8۳« لْمُسْتَقِيمَصِرَاطَکَ ا َدنَّ لَهُمْقْعُلَأَ... »

دانست  ن خود کرده بود يقين نداشت زيرا که می ه بود بر ظ دعا کرد معلوم است که آن وقت که ابليس اين ا

  .استوده ور عقل مرحمت فرمخدا همه بندگان را ن که 
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همه ايشان  توانم که گمراه کنم البتّه ظن غالب است که  نمی ها نور عقل را استعمال کردند من  پس اگر آن 

ها را گمراه  که من آن مان قوی است  رد پس گق و باطل استعمال نخواهند کرا در مقام تحقيق ح  نور عقل 

يقين پيدا کرده است که خدا به  ورت  همان ظن ابليس ص  من خواهند کرد چنانچه ها اتباع  خواهم کرد و آن 

می  خبر  » ما  إِدهد:  فَاتَّبَعُوهُ  ظَنَّهُ  إِبْلِيسُ  عَلَيْهِمْ  صَدَّقَ  الْمُؤْمِنِينَلَّوَلَقَْد  مِنَ  فَرِيقًا  کَانَ *  ا  لَهُ  وَمَا  مِ  نْ  عَلَيْهِمْ 

   8۵« َشیْء  حَفِيظ  کُلِّ  عَلَى وَرَبُّکَک ّ ی َش هُوَ مِنْهَا فِبِالْآخِرَةِ مِمَّنْ مَ مَنْ يُؤْمِنُ ُسلْطَان  إِلَّا لِنَعْلَ

ه تصديق رسانيد که بيشتر ايشان  جنی بالتحقيق که ابليس ظن خود را در گمراه کردن بندگان من به دريع

مستقيم برگشتند مگر  دند و فرمايشات رسوالن مرا ترک کردند و از راه  کرقيده پيدا  ان را عالقا و وحی شيط

نبود که مجبور نمايد صرف اغوا    ها تسلط گمراه نشدند و حال آنکه ابليس را بر آن نين  ک فريق کم از مؤمي

  که بدانيم که ديم تا  هم برای امتحان مداخلت نکر  را قبول کردند و ما  دا کرد و ايشان اونمود و وسوسه پي

دام يکی در  و ک  کدام يکی شک داردآوردند و  می ايمان    کدام يکی بر روز جزا و سزا و حشرو نشر و قيامت

ای تو خواهد  آن حضرت زنده و محفوظ است زيرا که در حفاظت خد   زمان غيبت بر امام خود ايمان دار که 

 آل محمد. لهم صل علی محمد و  لبود ا

 

 لیسترین دام اببزرگ

و ديلعين دش   يسبلا ايمان  اقسام دمن  و  انواع  بر صراط مستقيم  تزوير گسترده  ام ن  برای گمراه  های  است 

کنيم و اين دام چنين  اين است که حاال بيان می   ترين دام ابليس آدم که مذکور شدند اما بزرگ بنی ردن  ک

او می لم را شکار کرده است  ادامی است که عقالی ع اقدس  دام بزرگ وز همين  کند و خواهد کرد و  جود 

نشان داده تمامی    قديمف نموده عالم را  و حدو  برکنار و برطرحضرت حق و غيب مطلق را از عالم ايجاد  

ه  کلقا و وحی کرده است  ت و آن اين است که در مقام پيدايش عالم و آدم اعقايد مذهبی را ازبين برده اس 

وق هيچ  در  عالم  بنیاين  از  نبوده  ت  خالی  اين  آدم  چنديندر  آمده   عالم  آدم  نموده  کرور  حکمرانی  و  اند 

  .اند رفته 

 
 .  22 -21(، 34سباء: ) - 85
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مختصراً مذکور   مجلد اول مرقوم و مسطور است که ما او را اينجا خ درالتواريتاب ناسخها در کنانچه قصه آن چ

ائبات  ها از عجاند که اين فرموده دانند و صحيح نمی  وها را درست  هم آن سازيم و خود جناب مصنف کتاب می 

 ردمان قديم بود ماهم نقل کرديم. شحات طبائع مر

ا اهل  عقيده  کپس  بود  اين  عجم  و  آديران  هبوط  از  قبل  ابه  زندگانی  م  زمين  روی  بر  امم  اصناف  والبشر 

 اند. ها حکمرانی داشته و طبقات سالطين بر آن  اند کرده 

زمين سکون   پس طبقات عجمان که  ايران  و   در  ايزديان  را  ايشان  آباديان يزداني  داشتند  و  و    ان  و هوشيان 

آدم خالی نبوده و بدون  بنی از    تند که عالم هرگزگفتند! و عقيده داش ی کان و آذريان و آذرهوشنکيان مانوش 

زن از آن دور    چند نفر از مرد و   کرد نسان محال است لذا هر دور که خاتمه پيدا می زوج و زوجه پيدايش ا

ار و  شدند و ادوشد و مردمان دور ديگر فراوان می می  و تناسل شروعتوالد    ها سلسلهماندند و از آن می باقی  

ع را چنان  ه زمانه  که  داشتند  ستقيده  تر  اين  با  است  سلطنتی  معين  مّدت  يک  را  آسمان  از  اره  که  رتيب 

   .باشد شاه اول می د ند دور باشد آن پاستارگان ثوابت که فردار اعظم و خداو

غيری شرکت  بدون  سال  هزار  همی سلطنت    پس  و چون  می کند  تمام  سال  از  زار  وزير  يک  وقت  آن  شود 

ايثوابت می   ستارگان ش  شود و ستاره دير به جايت دارد. و بعد معزول می وزارن وزير هزار سال  گيرد پس 

معوزير می  وزارت هزارسال آن هم  از  بعد  و  از ختم  اشود حتی  زول می شود  بعد  ثوابت  ينکه  وزارت جميع 

  .آيد رگان می ارت سياونوبت به وز

د ماه. و  و بعزهره بعد عطارد    د مريخ بعد آفتاب بعد کند و بعد مشتری بعاول زحل هزار سال وزارت می   پس

  شود ر شروع می شود و دور ديگ قت دور سلطنت پادشاه اول تمام می شود آن وهرگاه وزارت ماه هزار سال می

د پس برای اين پادشاه دومی هم به  گويندشاه دوم می و را پاشود و ان وزير اولين پادشاه می و در اين دور آ

يايد د سيارگان حتی اينکه وزارت ماه خاتمه می و بعسال وزارت دارند  امی ثوابت هزار هزار  ترتيب سابق تم

شوند و هرگاه پادشاهی  گان پادشاه می ری ثوابت و سيايابد و همچنين تمامن وقت دور دومی هم خاتمه می آ

 گذرد.  اعظم می د آن وقت يک دور يابمی  ماه خاتمه 
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ود و به همان ترتيب سابق  ش می دوم پادشاه اول    دشاه بود در دور اعظمپس آن وقت همان ستاره که اول پا

و گفتار و    رو صورت و رفتاو همان مردم که در دور اول بودند به همان شکل    کند خود سلطنت شروع می 

 گردند.ار در اين دور اعظم دومی بر می کرد

جهان از نو شروع  ها هستد زيرا که  آن   ام و ابدان نيستند صرف شبيه بهن بعينه همان اجساما اجسام و ابدا

 است.شده 

دمی  آکنند نه اينکه می باقی مانده بودند از نو توالد وتناسل شروعگويند که آن زن و مرد که از دور اول و می 

ن را هرگز بدايتی ونهايتی نيست اين عالم  اين ادوار و ازماتند که  آيند وعقيده داش ه وجود می پدر و مارد ب بی

امت  بود )نتيجه( لذا نه خداست و نه حشرونشر ونه قي  واهد طور خوده و همينطور بقديم است همين   و جهان

 کليه ازبين برداشت.  وحشر وقيامت رارل و کتاب و نشپس با اين القا و وحی ابليس لعين خدا و رسو

خدای نيست و    کی است يعنی  نموده است اگرچه مآل و مقصد هر دو   رای اهل هند القا يی که ب و آن چيزها

اماعالم وج اين است که طبيعت موجوصور  هان قديم است  و آن  اختالف دارد  بيان  را برهما  ت  او  دات که 

وچون  ئر است  ه بيدار است کار جهان دائر و سارود و هرگامی  باست و بعد خواگويند تا يک دور بيدار  می 

زی و هر شامی از  سال عمر دارد و هر روگردد برهما صد شود و ساکت می کار جهان مختل می   رود خواب می 

   .ال است( س ۴۳20000برهما  چهار مليون وسيصدو بيست هزار)عمر 

( سال متعارف است و هر شبی  8۶۴0000ل هزار ) ه ششصدوچو ون مليلذا يک شبانه روز از عمر برهما  هشت

برهاز   است  عمر  قيامت صغری  برهمما  از صدسال  بعد  و  است  کبری  قيامت  هر صدسال  دوازده  و  مانند  ا 

جهان  چشمه   شده  کخورشيد  می را  می ليه  خاکستر  و  جهاسوزاند  نو  از  بعد  و  می کند  پيدا  الی  ن  کند 

 غيرالنهايه.

وسي  چنان  ابليس  دام  اين  شکا  عپس  هم  را  اسالم  اهل  که  چنانچهاست  است  کرده  و  طبائع    ر  مبالغه 

  اشته رند پس چرا ما ند تاريخ عالم و آدم دا  د هرگاه شنيدند که ملل عالم همچنين نادر و عجيبپسنغرائب

هان چه  ؤمنين سؤال نمودند که قبل از آدم ابوالبشر در جباشيم لذا حديث است که از حضرت موالنا اميرالم

هم سائل پرسيد که پيش از  د فرمودند آدم بعد  م که بوائل دوباره پرسيد که بعد از آن آد رمودند آدم س فبود  
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کنی همين جواب خواهم داد  رسش می مت پند که اگر تا قياآدم حتی اينکه فرمود  آن آدم که بود فرمودند 

 که آدم.  

امام محمدباقر عليه دومی  حديث   از  از  سالم سؤال کرد يابن رسول لادر مجلد سوم بحاراالنوار کسی  اهلل بعد 

همين عالم را    شد فرمودند آيا تو گمان داری که خالق عالم فقط   نّت ونار چه خواهد جو دخول  نشروحشر  

خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى    هِ لَقَْدبَلْ وَ اللَّ   شما آدم و بشر ديگر خلق ننموده: »  سوایموده است و بس و  خلق فر

 !!! 8۶« لِمِ وَ أُولَئِکَ اآلْدَمِيِّينَ لْکَ الْعَوَا رِ تِی آخِفِلْفِ عَالَم  وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَم  أَنْتَ أَأَلْفَ 

دم شما  عالم هزار هزار عالم و هزار هزار آدم و شما و آالق  ق که خلق فرمود خی قسم به خدا بالتحقييعنی بل 

و    ن احاديث کليه مخالف بيان قرآن مجيد ايد ايمدهآ به وجود    در آخر آن عوالم و آن آدمين يعنی مردمان

زيرا که دن حميد فرقا اين جهان وجود يکاند  فرقان حميد صرف  و  قرآن مجيد  بيان ش   ر  ابوالبشر  ده  آدم 

اند ن آورده لذا آن احاديث مجعول ضرت را از جنّات الفردوس بيرون کرده در اين جهاآن حاست که ابليس  

 بيان کرده است.   ر هزار آدم اعالم و هزکه هزار هزار 

نات  اما از علم حس  ،پسند بوده استو مبالغه و عجائب   يث يکی از رواه باحميتراوی حد شود اين  معلوم می 

که در اعداد و    ر اکتفا نموده آن زکاوت عجم و اهل هند را نداشتهزا  صرف بر شمار هزارکم بهره داشت که  

يند روا است  رچه بگوبرد زيرا که در مقام مبالغه هالتر میز همه باابود که  شماره از ايشان عقب مانده الزم  

ت خود  لوقازه ذرات تمامی مخ خالق عالم به انداگفتم الوَاهللبودم چنين می جای اين رواه بنده می پس اگر به 

ها در  ن ر همه آل تا به ابد عالم و آدم خلق فرموده است و تو آخو به اندازه حرکات و سکنات آن ذرات از از 

 ای!!!  ين عالم آمده ا

قسم   برای همين  و سيد راويان  و  موالنا  اميرالمؤمنين عليه حديث حضرت  و  امام مبين  فرمود نا  اند: ه السالم 

علي   ماف» القرآن  فادلک  البيان  من  ما ه  و  ف  تبعه  ليس  مما  عليه  الشيطان  فال  ی دلک  اثر  من  عليه  القرآن 

 ود بنمايی.عقيده خکند بر آن از قسم بيان وقائع بايد او را می   تلپس آن چيزی که قرآن تو را دال 8۷« تتبعه 

 
 375، ص: 8بیروت(، ج -ر األنوار )ط بحا 86
 109، ص: 89، جیروت(ب  -ط ألنوار )بحار است: نقل گردیده ا ضمونمین ات به ا در روای 87
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شود  افت نمی ثر يرآن هيچ نشان و اها در قها و برای آن کند بر آن چيزهايی که شيطان تو را داللت می   آن و  

کسی که حديث  ده خود منما که گمراه خواهی شد و بدانند که هر  ها هرگز اعتماد مکن و عقيپس بر آن 

کس او را قبول نخواهد  اال هيچ نسوب نمايد و  لسالم ماه با اسم يکی از ائمه عليه کند الزم است کمی   درست

السالم درست کرده بودند برای  اسم ائمه عليه   ث بهاو هزارها احادي   ان معاويه و از فرمانکرد چنانچه در زم

فاس اي و  مخلوط  و  مشتبه  را  صحيحه  احاديث  تمامی  اس نکه  اين  بنمايند  د  تد  کسی  بيان  يک  رست  که 

بر قرآن  که کسی تکذيب نکند لذا الزم است که آن بيان را  کند تا  وب می مام منسکند و بعد او را به امی 

 س آن حديث مصنوعی است و بهتان و دروغ است.ست پخالف بيان قرآن اپيش کند اگر 
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 صحیح و معقول خلقت عالم و آدم ان بی

ما االبرار  صحيفه  کتاب  از  حجه يلحديث  محمدتقی  تبريزی رزا  مقااعلی   االسالم  امه  اهلل  الحسن  بی  عن 

هارون مدبنمح عن  الفارسی  الطبنيحيی  المحول زيد  عن  محمد بنبرستانی  عن  الکناسی خبنابراهيم  الد 

يونس  عن  المفضل بنالکوفی  عن  جابربنبنظبيان  جابربنعمرعن  عن  الجعفی  االنصاری  بنعبداهلليزيد  حزام 

قال رضیجابربن   قال  رسول عنهاهللعبداهلل  بعث  ص،  الیوآله يهعلاهلللی اهلل  و  وسالم  الفارسی  سلمان 

ابیاالمقدادبن و  الکندی  عماربنلغفااجناده بنرجندبذالسود  و  حذيقه ری  و  حزيمه بنياسر  و  ثابت بناليمان 

حنيف  م ابن غفله و سهل و تمي ه و سويدبن ل واثالطفيل عامربنان و ابی التيهبنالهشيم مالکالشهادتين و ابی ذی 

بريد  و  صلواتمی  االسله و  عنهم  )بابی  اجمعين  عليهم  سالمه  و  يوم اهلل  فاحضرنا  فلما  الجامی(  ضحیً  معه 

عليه تمعناج اميرالمؤمنين  و  يديه  بين  يمين ا  عن  فامرصلی السالم  وکان  ه  احد  اليدخل  ان  وآله  عليه  اهلل 

البننسا الی منزليمالک خادمه فی ذلک  باالنصراف  اقبل علينا بوم فامره  الک ه ثم  لنا    ريموجه  علی اهلل فقال 

ن به و االقرار بوحدانيته و مالئکته و  يمان االخالص له واالوعلم ما فی نفوسکم م  ابشروا فان اهلل تفضل عليکم

اضمن لکم عنه    ن ه فی سرکم و جهرکم فامرنی اسله و علم و فاکم بما عاهدتموه و عاهدتمونی عليکتبه و ر

ال بغير  کاالجنه  انتم و من  ان علی محساب  قا  القيامه  يوم  الی  ياتی  و ممن  ال جابر و  نتم عليه ممن مضی 

و  صلی اهلل  رسول عليه  لآله  اهلل  تهطل  دموعنا  و  تحادر  دموعه  و  يبشرنا  و  و  يحدثنا  علينا  اهلل  تفضل  و  بکائه 

ب رافته  و  لنا  اردنا  رحمته  و  شکراهلل  فسجدنا  الانا  و  الرقه  عنه  فقطعنا  لنالئن  لکالم  فقال  قبکاء    ليال بکيتم 

يّا يخبرکم  ی علدتمونی وسالتم اخون مسئلتی عنه ولو فقلتضحن کثيرا و انی مبشرکم بما اعلمه منکم تحب

اعلموا رحمکم اهلل ان    رو الدعاء فقال لنا تحاولونی مسئلتی عن بدءکونیبما اخبرکم به فجهرنا بالبکاء والشک

فردانيته فردا فی وحدانيته صمندا فی  فی  اه احد  کون معه والشئ سو تقدس اسمه و جل ثناؤه کان وال  اهلل

نت  خلقا بمشيئه و ارادته خلق نورا و قال لی کن فک  بخلق معه فلما شاء ان  فی قدمه منشئا الشئ  ازليته ازال

من علی فاطمه ثم خلق منی و    يفيه ثم خلق منی اخی عليا و نورا شعشعانا اسمع و ابصر وانطق بالجسم والک

ه ابنه محمد او خلق  حسين و خلق منا و من الحسين ابنه عليا و خلق منال  الحسن ون علی و من فاطمه  م

بنه محمد او خلق منه ابنه عليا و  منه ابنه موسی و خلق منه ابنه عليا و خلق منه اخلق  نه ابنه جعفرا و  م
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من و  تی و معزی ملتی و  کنيتی و منجی امتی و محيی سن  الحسن و خلق منه ابنه سمی وخلق منه ابنه  

و اصبا    هلل   و يکون الدين کله به و يزهق الباطل به  ربی ان يظهر دينی به علی الدين کله و يحق الحق  نی  عد 

اب و  ذوااسماع  ارواح و  بال  انوارا  الخالق و  فکنا  و کان اهلل  واهلل  صار و نطق و حسن و عقل!!!  المخلوقون  نحن 

نفصلون عنه فهلل نفسه فهللناه و کبر نفسه   مصولون الی و نحن البريه موو نحن المکونون و اهلل البار  المکون

تناجی  ه و حمد نفسه فحمدناه و لم نزل نورا نتعارف و ن سنا  ه و قدس نفسه فقد اه و سبح نفسه فسبحنا فکبرن

تسبيحه  بمشيته و قدرته النسئام عن    ه و اليه نعود وانوارا من نورمسمعين متبائنين ازلين موحدين منه بدانا  

شر و عرش عرشه  و خلق الماء و کان ب  ثم شاء فمد االظله و خلق خلقه اطوارا المللئکه  دته عن عبا  وال نستکبر 

هم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا و  آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهد ظله و اخذ من بنی ی االعل

عليهم الميثاق  اخذ عقلون فصرون و يسمعون و ياشباح و ارواح فی االظله يب  قن يعلم ما فی نفوسهم و الخلکا

لحسن و الحسين و التسعه االئمه  و ا   لّا عليا و فاطمه سله ثم جالنی لهم و جليؤمنن به و بمالئکته و کتبه و ر

ی اکرمنی  ذ جميعا وهو فی قوله تعالی الذين سميتهم لکم فاخذاهلل لی العهد علی النبيين  من ولدالحسين ال

اذ ا النبه جل ثناوه و  ابيين لمخذ اهلل ميثاق  لما ما  عکم  تيتکم من کتاب و حکمه ثم جائکم رسول مصدق 

انا معکم من الشاهدين    ذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وو اخرنه قال اءقررتم لتومنن به و لتنص

 هم الفاسقون!   فمن تولی بعد ذلک فاولئک

تم اهلل بی الرسل وهو قوله سبحانه  ی خسول الذ علی جميع النبيين و انی انا الر  الميثاق اخذلی   وقد علمتم ان 

م و بقيت بعدهم بعدهم و اعطيت ما اعطوا فزادنی  فيه   نت واهلل قبلهم و و خاتم النبيين فکاهللمحمد رسول 

الميثاق علی ساربی من فضله مالم يعط احدا من خلقه غيری فمن ذل انه اخذلی  النبيين و لم يؤخذ  ئک  ر 

و  بمبعثی  ن يبشر امته  بی نبيا والارسل رسوال ال امره باالقرار بی و ا ا نک انه مالحد منهم و من ذل ميثاقی  

الشاه و  لی رسالتی  »    د  لموسی  تعالی  قوله  يَتَّبِعُبهذال  النَّالَِّذينَ  الرَُّسولَ  مَکْتُوبًا  ونَ  يَجُِدونَهُ  الَِّذی  الْأُمِّیَّ  بِیَّ 

لَهُمُ الطَّالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ  بِ  مُرُهُمَْدهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْنْعِ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ  رِّيِّبَاتِ وَيُحَ وَيُحِلُّ 

عَنْهُمْ   عَلَوَيَضَعُ  کَانَتْ  الَّتِی  وَالْأَغْلَالَ  وَ  اآمَنُو  فَالَِّذينَ يْهِمْ  إِصْرَهُمْ  وَاتَّبَعُوا  بِهِ  وَنَصَرُوهُ  ا النُّورَعَزَّرُوهُ  مَعَهُ    أُنْزِلَ  لَِّذی 

ما  سوال غيری و فی االنجيل قوله تعالی الذی حکاه فيل رارس نه النبی امی  « و تعلمون ا  لِحُونَ الْمُفْ  هُمُ  أُولَئِکَ
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وسلم و  وآله عليه اهللّ حمد صلیاياتی من بعدی اسمه   بن مريم و مبشرا برسولنزله علی من خطابه الخی عيسی

اللواءوسلم غيری و  وآله عليهاهللال اسمه احمد صلّیرسوا ارسل  تعلمون انه م القيمه الذی    ان اهلل منحنی  فی 

القي يحمل يوم  تحته  بعد  )دونه(  من  و  ادم  و  علی  اخی  و  ه  علیّ  منه  تفضال  الحوض  و  الشفاعه  اعطانی  و  مه 

فجعلت کلما )اتانی(    نارنه و النی منه مفاتيح الجيمها فلم اقبل زهدا فيه فعوضع اعطانی مفاتيح و کنوزها و ن

 م و حسن ماب!والهلهم و طوبی لمن تو االئمه منه فطوبی  اعطانی اياه ربی الخی علی  

ا  ناله قبضينا بک و باخيک علی و ذريتک فسئلاهلل علاهلل اذ قد انعم يا رسول   قال جابر فقمنا علی اقدمنا و قلنا

م من  هذا الخطر العظم فقال لنا کال و التخافون فانک  عن  رجهه تخبائقاليه الساعه الساعه لئال ياتی احدا منا  

فَيَتَّبِعُونَ أَالَّسبحانه فيهم »  الذين قال اهلل   الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ    هُمْ   وَأُولَئِکَ الَِّذينَ هََداهُمُ اللَّهُ    أُولَئِکَ حْسَنَهُ  ِذينَ 

 «   أَلْبَابِلْا أُولُو

البرکه اهلل و برکه    و هذه   هلل لقد اسعدنی اهلل بلقائک فی هذه اليومبداابربن عقال جابربن يزيد الجعفی قلت لج

يه و اله قال لی جابر بن عبداهلل خير من  اهلل صلی اهلل علالم امامک کذا اتاه بامر رسول السسيدی الباقر عليه 

 88وسلم!  و الهی اهلل عليه هذا عهد الينا رسول اهلل صل ی ن شيعه ال محمد بما سمعت منلقيک م
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مدبن  ن محالحسی اب  از  االسالم تبريزی اعلی اهلل مقامه تقی حجه   د ترجمه: در کتاب صحيفه االبرار ميرزا محم

هارون  از  الفارسی  زيدالطبرستبنيحيی  محوليزيد  از  خال ابراهبنانی  محمدبن  از  اليم  از  د  الکوفی  کناسی 

مفضل بنيونس از  عمر  ظبيان  جابربن بن  جابربن از  از  الجعفی  رضی حبنعبداهلليزيد  االنصاری  عنزانم    ه اهلل 

االنبياء احمد بيان کرد که روزی حضرت خاتم ديث  انصاری ح   حزامبنعبداهللحديث است که گفت که جابربن

صلیمجتب مصطفی  محمد  مقدادبن   کسی   وسلم وآله عليه اهللی  و  فارسی  سلمان  که  فرستاد  کندی را  و    اسود 

جندب ابی عماربن بنذر  و  غفاری  وجناده  حزيمه بنحذيفه   ياسر  و  ابی بنيمان  و  ذوالشهادتين  شيم الهثابت 

ابی تيهابنمالک و  هر  لطفيان  تميم  و  سهل  و  غفله  سويدبن  و  واثله  عامربن  بريد ل  و  حنيف  پسران  ه  دو 

 
 برار اال صحیفه ، محمدتقیتبریزی،  88
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ا همه در وقت چاشت روز جمعه در  گويد که پس مازده بزرگوار را حاضر کند جابر می ن دواالسلمی همه اي

وآله وسلم  صلّی منزل حضرت رسول   عليه  در خدمحاهلل  ماها  و چون  نشستيم اضر شديم  و    ت آن حضرت 

امر فرمودند    ه بودند پس حضرت رسول السالم در جانب راست آن حضرت نشستلمؤمنين عليه ميراحضرت ا

کرد پس او  نزل حضرت خادم بود و خدمت می مالک در مبنديگری داخل نشود و در آن روز انس   کسی  که  

  شخص   و چون آن  ن شخص منافق بود(دمتش الزم نيست )زيرا که ايخدند که به خانه خودش برود  را فرمو

سوی ما گردانيد  به    سلم روی مبارک راوآله وعليه اهلللّیاالنبيا صبه خانه خويش رفت آن وقت حضرت خاتم 

ت بر شما زيرا که او  ت باد برای شماها که خدای منّان تفضل فرموده اس پس فرمود که ای دوستان خدا بشار

و ايمان و اقرار داريد به وحدانيت او و به  ريد  رای او دارا ديد که شما ب  و تعالی اخالص باطنی شماها  هسبحان

فت و  چون تمامی اين چيزها را در نفوس شماها درست يا  و پساو و به رسوالن اهای  که او و به کتابمالئ

اطن و در  ايد با من در بو عهد کرده   ی ايد به او سبحانه و تعاله ديد وفای شماها را به آن چيزها که عهد کرد

ن شوم وعهد  تعالی برای شماها ضامم و امر فرموده است که من از جانب او سبحانه و  ا حکابراين مرظاهر بن

اخل خواهد فرمود و نه صرف شماها را بلکه الفردوس دشماها را بدون حساب و کتاب در جنّات  م کهدهمی 

آمد اگر مانند  هند  وجود خوا  تا روز قيامت به  که بعد از شماهاو آن کسانی   اند که قبل از شماها بوده   هر کسی 

داشته  ايمان  و  اخالص  وشماها  ايش  اند  همه  داشت  بدون حساب  خواهند  را  کتان  جنّات و  در  الفردوس  اب 

ها رف حوسلم اين  وآله عليه اهللصلّیگويد که حضرت رسول العالمين. جابر می ربّ   داخل خواهد فرمود الحمدهلل 

طور  ريخت و هميند مرواريد بر رخساره مبارک میماننآن حضرت    هایداد و اشک می فرمود و بشارت  را می 

ماها    و به سبب تفضل و مرحمت خدای منّان برای ماها پسضرت  به سبب گريه آن حها اشکبار بودند  چشم

شکر  ديم که از زبان خويش حمد و  ر ين نعمت بزرگ و ما اراده کسجده نموديم برای خدای منّان در شکرانه ا

و چون  يک حرف کوچک بگوييم   و بکاء بر ما طاری شده بود که ما نتوانستيم که  قلب  چنان رقّتبنماييم اما  

کنيد پس  شماها يک کمی گريه می   چنان مشاهده فرمود پس ارشاد فرمود که اگر حاال  ا را حضرت حال م

البتّ که    ايآن چيزیدهم شماها را بره خواهيد کرد و من بشارت می د ه شماها هميشه ابداالبد خنبدانيد که 

از شماها که شماها دوست داريد که ازمن می  باب  دانم  از  اگر منمن سؤال کنيد  شما آن  به    ت چيزی که 
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آيينه او شما را به  گر شماها آن چيزها را از برادرم علی بپرسيد هر  چيزها را نگويم و از ميان شما بروم پس ا 

 يان خواهد فرمود. بدرستی 

اين از آن حضرت  بلند گيم پس بی شنيد کالم را    و چون ماها  يم و تشکّر  ريان شد اختيار زار زار به صدای 

د که سؤال کنيد از من  يم که خدای متعال شما را از ما نگيرد پس فرمودنکرد  ای آن حضرت و دعانموديم بر

شماها النورانيت من بر  رموده است )زيرا که معرفه بفه خالق عالم چطور مرا خلق  از بابت ابتدای خلقت من ک

ق  تحقيا خدای منّان بالرحم بفرماييد بر شماهيع مؤمنين و مؤمنات واجب و الزم اس( پس بدانيد  ر جمو ب

ان ذات  چيزی از مخلوقات همراه او سبحانه وتعالی صرف همواالکرام بود و نبود  که خدای متعال ذوالجالل 

جرد خويش و صمد و  در ت نفرد بود  وحدانيت خويش و م غير او نبوده يگانه بود در    اقدس بود و هيچ شیء

ازليّت خويش و  بی بود در  قدامت خونيز  بود در  يع ازلی  بود  و منشی  آنکه هنوز  نی خيش  بوده و حال  الق 

 وده بود!  مخلوقاتی را خلق نفرم

خويش صنعتی را پس خلق فرمود    ه پس هرگاه خواست که خلق بفرمايد از مشيت خويش خلقی را و از اراد 

و آ را  نوری  نوريک  نور  به من که بشو موجودی پس شدم من يکمن    ن  فرمود  و    بود پس  نور درخشان 

آن خلق فرمود از نور من   زدم بدون جسم و بدون کيفيت و بعد ازم و حرف می ديد شنيدم و می ک می  ضيابار

د حسن و  و فاطمه خلق فرمو بعد از آن از من و از علی    و رمود از نور علی فاطمه را  برادرم علی را و خلق ف

فرزندش    حسينالبنآن از علیالحسين را بعد از  بنرا و بعد از آن از ما و از حسين خلق فرمود علی سين  ح

ی فرزندش علی  ندش جعفر را و از جعفر فرزندش موسی را و از موس محمد باقر و بعد از آن از محمدباقر فرز

سن را و از حسن فرزندش  دش حعلی فرزن  زندش علی را و ازرزندش محمد را و از محمد فرفرا و از علی  

ت که نجات خواهد داد امت  ی هسن است و او آن کساش کنيه ماست و کنيه محمد را که اسمش اسم من  

ار من که  گاو را وعده داده است پروردنّت مرا و معزّز و معظّم خواهند کرد ملت مرا و  مرا و زنده خواهدکرد س 

زائل  ساخت و حق را ثابت خواهد کرد و باطل را نابود واهد  ن غالب خورا بر تمامی اديابه واسطه او دين م

   . خواهد کرد
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رداشته خواهند شد. اللّهم  ص خواهد بود دين خدا و تمامی انواع شرک و کفر بخال وقت بر روی زمين پس آن

و بصير و    ا سيمعو بوديم منور مطلق بدون روح  العالمين. پس بوديم ما  بّشرِق نُورَه امين يا رَعَجِّل ظُهُورَه وَ اَ

و بوديم ما تکوين  نون  لوق و بود خدا مکل خالق و بوديم ما مخناطق و حساس و عاقل پس بود خدای متعا

ل پس تهليل فرمود حضرت  يم ما بريه و بوديم ما متصل با نور خدا نه منفصداده شده و بود او باری و بود

 اهللُ«  لّااِلهَعنی »الاِو را تهليل گفتيم يبرای نفس خود پس ما هم ا قح

اَکبَر« و پس تسبيح  »اَهللُيم برای او يعنی د پس ما هم تکيبر گفتپس تکبير فرمود حضرت حق برای نفس خو

تعال  او سبحانه و  او يعنفرمود  برای  بر نفس خود پس ما هم تسبيح گفتيم  يس  د اهلل« پس تقی »ُسبحانَی 

برای نفس خود پ تقديس کرديم فرمود  او    س ما هم  »قُبرای  فرمود    دُّوس يعنی  قُدُّوس « پس حمد  قُدُّوس  

م يکی يک  لحَمِدلِلّهِ« پس بوديم ما نور مطلق هميشه با ه»اَ  ا حمد گفتيم يعنینفس خو پس ما هم او ربرای 

و با ديگری و می  ابا هم حرف می   شناختيم يکی ديگری را  و  از هم  س زديم  و  جدا و سوا  م و رسم داشتيم 

ما انوار  طرف او است و هستيم  وديم و ابتدای ما از حضرت حق است و انجام ما بهموحد ب ی بوديم وبوديم ازل

شويم از تسبيح و تقديس او  ما هرگز ملول نمی نشان از مشيّت او و مظهر از قدرت و حکمت او و    او و از نور  

دارلی تعا تکبّر  نه  و  از  يشأنه  بعد  و  او  عبادت  از  گرفتم  قرار  اينکه  آن مشيّتش  م  بر  را خلق  ديگر  خلوقات 

   .بفرمايد 

 ممدود ما انواع مالئکه را خلق فرمود  وظلّ  ن سايه نورانی ماپهن فرمود پس از هما  پس آن سايه نورانی ما را

مشيتی خود را بر اظله    فرمود و قرار داد عرش مود آب را و بود بشر يعنی روح حضرت آدم را خلق  و خلق فر

از   آورد  بيرون  و  بنیماها  و شاهد گردانيد آن آن   آدم ذرّيت ظهور  را  بر نفس ها  را  آها  به  ن ها  ها پس فرمود 

وردگار ماها و ما بر اين قول  دگار شماها پس همه ايشان گفتند بلی بلی تويی پرپروران آيا نيستم من  ايش

انکار و  اقرار و    يشان پنهان بود از قسم رچيزی را که در قلوب اهدانست  خدای متعال می خود شاهد هستيم و  

ارواح درب و  اشباح  تمامی مخلوقات  ماها درح  ودند در آن وقت  نورانی  و و می ديدند  که می الی ظلّ  شنيدند 

   .فهميدند می 
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ومي ايشان عهد  از  بر وجود هستی  پس گرفت  بياورند  ايمان  ايشان  بايد  و غيب مطلق ثاق که    حضرت حق 

را و انوار تسعه از ائمه طاهرين را از ذرِّيت  حسن و حسين  را و نور  نور علی را و نور فاطمه  شان نور مرا و  برای

ن عهد و  ام پس گرفت خدای متعال برای مشماها بيان نموده رای  ها را فرد فرد بسين که حاال اسامی آن ح

 رموده است. اين آيه قرآن بيان ف عهد و ميثاق را در ميثاق از تمامی انبيا و مرسلين که همان

ن در روز الست گرفته  انبيا و مرسلي عهد و ميثاق را که خدای متعال از  دم بيار آن  ه خاطر مر ای حبيب من ب 

مطلب   اين  بر  ااست  هرگاه شمکه  که  باشيد  آگاه  مرسلين  و  انبياء  گروه  دنيا مبعو   ی  عالم  در  را من  اها 

بر بدهم  و  و حکگردانم  کتاب  شماها  از  مای  بعد  و  را  من ت خويش  رسول  بيايد  شماها  تصد   همه  او  يق  و 

  يمانو الزم است که ا  را پس بر شماها واجب   های شما را و دين و رسالت و شرائع شماهاد کتاب خواهد کر

ن شماها برای  های خودتان که ايشان از بشارت داد دادن به امّت بياوريد به او و نصرت بنماييد او را از بشارت  

متعال از ايشن پرسيد که آيا  ميثاق خدای  ين عهد و  آن رسول من پس بعد از ا  ن ايمان بياورند بر  مرسول  

   ؟و ميثاق و پيمان مرا قبول کرديد يا نهعهد و آيا شماها اين به اين مطلب يا خير   شماها اقرار نموديد 

فرمود    از آن خدای متعال   د پروردگار ما و بعايشان قبول نمودند و گفتند بلی قبول نموديم ای  پس همگی  

ق و فاجر  و پيمان انحراف خواهد کرد پس بدانيد که آن فاس   ها از اين عهد سی از شماکه بدانيد که اگر ک

نستيد که خدای منّان به  رت به ما فرمود که از اين آيه کريمه همه شما داس حضاَکبَر« پاَهللُخواهد شد. »

آن    ثاق و منمد که منم آن رسول عهد و ميفته است لذا بدانيرين عهد و ميثاق گجهت من از انبيا و مرسل

که   که  رسولی  را  خويش  نبوت  و  رسالت  من  بر  است  فرموده  شماهختم  به  است  داده  محمد  خبر  )که  ا 

 النبين است(  و خاتم  اهللرسول

ايشان و داده    ام بعد ازمانده نبيا و مرسلين و بودم من در ميان ايشان و باقی  پس بودم من قبل از تمامی ا

ه است به من چيزهايی را که به کسی نداده است  و مرحمت فرمود  داده بود   هابه من هر آنچه که با آن  است

انبيا و مرسلين عهد  کی اها يجمله آن من  فضل و رحمت خويش. پس  از و  ين است که برای من از جميع 

ر اينکه هيچ نبی از  ثاق نگرفته و ديگ يو رسول عهده و م کس از نبی  ميثاق گرفت اما از من پس برای هيچ 
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من و  اقرار کند بر فضيلت    رسالت نفرستاده مگر اينکه او را امر فرموده که   چ رسول را برایداده و هينبوّت ن

   . من امّت خود را برایبشارت بدهد 

اند ه دکه اتباع کر یعمران که فرموده )آن کسانبندا برای حضرت موسیو شاهد اين مطلب است اين قول خ

امّمّی و رسول امّی من را آن رسوابه نبی  د تذکره و بيان او را نوشته شده در نزد  يابنی است که می لی که 

نکر  کند از مرا به معروف يعنی کارهای خوب و نهی می شان  کند اياو امر می تورات و در انجيل که  خود در  

بد و حالل می کارهای  ب يعنی  ايشان  برای  و  کند  را  و می کند خبارام می حه طيبات  را  ايشان  يث  از  اندازد 

يشان  ها ال بودند و در آن شان محمواز ايشان قيودات شديد را که سابق برای شکند  ين را و می ارهای سنگ ب

   دند!بسته شده بو

اهد داشت و  و را نصرت خواهد کرد و او را عزيز و گرامی خوپس هرکه به آن نبی امّی ايمان خواهد آورد و ا

ام )يعنی به وجود اقدس  ده راه آن نبی فرستاوری که همو پيروی خواهد کرد به آن ن  خواهد کرد به او  عاتبا

 يافت از عذاب جهنّم.   اهند رستگار و نجات خوالسالم( پس ايشان يه حضرت اميرالمؤمنين عل

هم اجعلنی ِمن متَّ 
ّ
لل

َ
میِرالمؤمنینا

َ
 .ِبعی ا

 

ا بر برادرم  ن ذکر مرانجيل خدای منّا  ن کسی ديگری نيامده است و در مدانيد که نبی امّی غير از  و شما می 

امّ  مريم نازل فرموده که آن حضرت را مأمور فرمودهنبعيسی احمد   با اسم من  ت خودکه بشارت بدهد به 

بنی چنان ای  )که  است  داده  بشارت  آن حضرت  تمامی  اس چه  برای  منّان  خدای  من  از  بعد  که  بدانيد  رائيل 

 ود.  حضرت احمد خواهد ب مبارک آن االنبياء را مبعو  خواهد فرمود و اسم اتم خ تجهان حضر

اينکه در روز قيامت  يگر شد غير از من و دده که اسم او احمد بادانيد که هيچ رسولی نفرستاده ش و شماها می

اهم سپرد پس  ورادرم علی خرا لوای حمد کرامت خواهد فرمود و من او را به بدر ميدان محشر خدای منّان م

آن خواهند آمد و از تمازت آفتاب محفوظ    ياء و مرسلين در ظل ساير انبعلی او را خواند برداشت و آدم و  

و داده است به من حوض کوثر در ميدان محشر    صيانت به من شفاعت عاشد و مرحمت فرموده اس خواهند  

 سيراب نمودن مؤمنين.  برای
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به عوض آن    سبودند په فانی  می نعمات دنيا را اما من قبول نکردم ک او داد مرا کليدهای کنوز دنيا را و تم

ها  ه آن عطا فرموده من همپس هر چيزی که به من  النعيم و کليدهای جحيم را  ود مرا مفاتيح جنّاتفرمعطا  

زرگ برای  طا کردم پس بشارت است برای اوصيای من و بشارت برا به برادرم علی دادم و به ائمه ذريت او ع

   .م آخرتت در عالان را دوست دارند و بهترين بازگشکه ايشکسانی  آن

ُهمَّ 
ّ
لل

َ
حِرمنی ا

َ
دِخلنی فیِهم َوَلت

َ
 .ا

 

اهلل هرگاه خدای منّان به ماها اين نعمت  ل رسو  و عرض نموديم يا  ن وقت ماها برخواستيمگويد که آجابر می 

ه طفيل ذرّيت شما اين انعام  وده است بممرحمت فرامت عظيم به طفيل شما و به طفيل برادر شما علی  و کر

بض بفرماد و از دار  کنيم که االن ارواح ماها را قای منّان سؤال می ست پس حاال ماها از خد ن نموده او احسا

به عالم آخرت د بزند که  ماه  نيا  از ما سر  انتقال بدهد مبادا کاری  از اين نعمت و کرامت عظيم محروم  ا را 

  .بمانيم

 انی واهيد شد شماها از آن کسگمراه نخ   ه هرگز هرگز شماها نترسيد شماها هرگز د: نه ن نفرمود  پس حضرت 

امی اقوال حق  ه تمک)يعنی آن کسانیه است که فرموده است  هستيد که برای ايشان خدای متعال بشارت داد 

پس  صاحبش    هل را ب کنند و باطکنند بلکه حق را قبول می ا قبول نمی دهند اما باطل رو باطل را گوش می 

ما  می  رسول  ای  بده  بشارت  ايشان  دهند پس  ايشانبه  عقلکه  هرگز    اند صاحبان  هرگز  ايشان  و  و هوش 

   .ته اس تعال هدايت فرمود ا که ايشان را خدای م گمراه نخواهند شد زير

لله 
َ
للهُ ا

َ
کَبر ا

َ
للهُ ا

َ
کَبر ا

َ
کَبر و ا

َ
ه ا

ّ
انی الله تعالی فالحمدلله  ان هد  لوَلالحمد الذی هدانی لهذا و ما کنت َلهتدی ِللل

ی العالمین رب
ّ
  الطاهرین ابداَلبدین و دهرالداهرین.نبین و آله الله علی سیدنا محمد خاتم الو صل

 

تم البتّه از  عبداهلل انصاری گففی گفت که آن وقت من به جابربن جعيزيد  ريف جابربنپس راوی اين حديث ش 

محمدباقر  النا امام  گردانيد و اين به طفيل حضرت سيدنا و مو  عيد س ا  مالقات شما امروز خدای منّان ماها ر

امام عليه  جابربن  السالم  پس  است  فما  رسول  اصحاب  انصاری  مؤمنعبداهلل  گروه  ای  که  شماها  رمود  بر  ين 

ال  واجب محمد و  آل  شيعيان  به  را  شريف  اين حديث  که  است  که  عليه اهللصلّی   زم  زيرا  برسانيد  وسلم  وآله 
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خاحضر صلّی األم تت  والمرسلين  وعليه اهللنبيا  ما  وآله  از  گرفته سلم  ميثاق  و  که  عهد  به  اند  مرا  حديث  اين 

القيامه و  ان جهان ما الی يوم شيعياست برای تمامی    را که اين حديث بشارتطور برسانيد زيشيعيان ما همين 

وردگار من مرا توفيق بده  ای پر )کرد  برای جميع ايشان که مانند شما پيروی ما خواهند  جاری و ساری است  

 اهلل علی سيدنا و نبينا محمد وآله الطاهرين. ی يشان ايمان حاصل کنم و صلّند ايمان اکه من هم مان

کتاب   اميرالمؤم  راالبراصحيفه از  علي خطبه  لسلمان  بوده نين  نموده  عرض  سلمان  هرگاه  يا    السالم؛  که 

 ماييد:افی ارشاد بفرش اميرالمؤمنين در مقام خلقت مخلوقات يک بيان 

 

 يْمِ الرَّحِ مَنِ الرَّحْاهللِبِسْمِ

يته قبل الحلول  دير الذی کنا بکينو نلک نواصی عباده و ختم المقار وقاضی االمور و ماالحمدهلل مدهر الدهو

ال ف کائی  التمکين  فی  التمکين  صفات  مواقع  قبل  و  ازلين  تمکين  متناسلين  غير  ناشين  مکونين  غير  نين 

ب  ودينالمجد  الدهر فينا قسمتمنه  اليه نعودالن  و  ولنا  دئنا  الينا برزت    حدوده  و  فاذا  اخذت عهوده  شهوده 

قامه و الوفره و االسمر و االضخم و  و اللعالمه و الشامه  و النهار فالعالمه ا  استدارت الوف االدوار و تطاول الليل 

غيرا و  العالم  الصفات  قدساقتهم  يعلم  بمالم  المخبّو  و  بهغاستولعالم  و  لت  الظالمات  لبستم  و  الخيرات  م 

يبتنا  امايا اهل حرم اهلل سيوخذلنا بالقصاص من عرف ع  بهم الطرقات فالت حين مناص ت و تشققت  الضالال

التهاميه نحن  و االاشبه بمشابهتنا    فهو مشهدنا نحن  القدره نحن الجنب و  علون موالنا کاالصخره من الجبال 

ول العلم االلعن  الکرسی و اصالعرش عرّشه اهلل علی الخالئق و نحن  محمد    جانبنحن العروه الوثقی و نحن ال 

الرض و فاصل  به احجه الخصام و دا  وعا انا باب المقام ولف و التالف و الفسقه و الجرائر و من الوهما تب اهلل السا

ی لم  و هو  قهاغرنتهی و سفينه النجات من رکبها نجی و من تخلف عنالقضاء و صاحب العصار و السدره الم

اال اقطار  تخوم  فی  الدعاءئم  المنتقم  و  االع  کناف  السجاف  فساطيط  و  اعمده  العلم  نحن  انوارنا  کواهل  لی 

ا استدارت االفالک قلتم مات اوهلک بای واد  فاذ  نحن حجبه الحجاب  واليتنا فصل الخطاب ومحبتنا الثواب و  

بق هو  هو السامع و السامع هو السابق و السامطيع  ل ان افبای الی اهلل تتخذون او من ای نجاه متخده اال  سلک  

لذين ظلموا  بوا صاغربن و سيعلم الکاتم و المولّی هو الخاسر فغلبوا هنالک و انقل م و العالم هو الساتر هو االعال
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ی قرار عين الماء المعين الی بسيطه التمکين  ی منقلب ينقلبون الی من نظر فی الجبل المتين المد اال مح

ن العالمين  قيس و اصحاب ليس الی عليي  ليس و اصحاب ين الی مصارع قبور الطالقان الی فوق  ء الصابرص  الی

ب الی  اسرار طواسين  الی کتب  التی حدهاالعالين  العين  قواع  يداء  التی  االرض  دها  الثری  ثری  الی  و جوانبها 

ال الی  السفلی  اين  السابعه  تعالی عما يشرکون!  لما يشاء سبحانه و  السالم  رت صادق عليه را حض   خطبه خالق 

 د آن وقت مفضل گفته بود: فرموده بودن برای مفضل بيان  

تاق عظيم  الکالم  هذه  ان  اهلل  رسول  يابن  المفضل  فثبتنیل  العقول  عرف  بهرفيه  و  اهلل  مثبتک  اقول  نی 

وّن و نحن  المک  و و ه  السالم= الذی کنا بکينو نيته فی القدم و االزلالسالم قال الصادق عليه اميرالمؤمنين عليه 

الرب و نحن المربوبون و هو المعنی و  لخالق و نحن المخلوق و هو  الشئ و هوا   المکان و هو المشيّی و نحن 

 حجبه!  و هو المتحجب و نحن   نحن اسماوه

ام و االعراض= و التمکين ممکنين النحول و  کين قبل حلول انوار ناوا ارواحنا فی االجسل فی التمقبل الحلو

شخاص ممکنه  ه و الصور و االجسام و االوصف بالبشري صفات التمکين و التکوين قبل ان ن  بل مواقع قالنزول و  

عنده   کائنين  المکونين  کائنين  اجسمکونه  المکونين  ناشينانواراً  صورا  و  عبداهلل  الم  اما  محمدبن  سلين  تنا 

يرالمؤمنين و فاطمه بنت  نا امبم ابن عبدمناف الی ادم و الحسن و الحسين عليهاالسالهاشم  بنعبدالمطلببن

عليه اهللمحمد صلّ  علی آله    و  مبنوسلم  و  و جعفربن الحسين  علی  و  علی  موسی حمدبن  و  و  جعفر  بنمحمد 

محمد بنعلی و  علی بنموسی  و  الحسن  محمد بنعلی  ومحمدبنبنو  عليهم علی  و  الحسن  بهذا  الصلوه  السالم 

فنسبحه و    ه يسبح نفسه ال اال انوار اسمع هلل ربنا و نطيع ل المث  و صور  النسب المتناسلين والذات اجسام وال

و  فنهلله  فنمجد   يهللها  يمجدها  و  فنقدسه  يقدسها  و  فيکبره  کل يکبرها  فی  اکوان  سته  فی  منها    ه  کون 

قبل الخلق الموجودين باجسام و صور قال المفضل  من المدار و قوله ازليين المجوديين کنا ازليين  هلل  ماشاءا

لکون الثانی فجوهری  ی الغير و نحن فيه و اما االول فنورانهذه االکوان قال يا مفضل اما الکون ای ما  د ا سيي

 الغير و نحن فيه 

 ر و نحن فيه! ن الثالث فهوائی الغي و اما الکو

 الکون الرابع فمائی الغير و نحن فيه! ما و ا
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 فناری الغير و نحن فيه! نن الخامس و اما الکو

السا الکون  اما  الجان خلقه اهلل   مبنيه و ارض غير و نحن فيه! ثم سماء  س فاظله و ذرّه الدو  من    مدحيه ثم 

 م من تراب! السالمارج من نار الی ان خلق اهلل ادم عليه 

الم نعم يا مفضل فقال  السه االکوان خلق منها فی کل کون قال عليه ان فی هذ دی فهل ک ضل يا سيقال المف

کون اال و فيه خلق    مفضل ما من  السالم نعم يا ها و نعرفه قال عليه کان في  ی المفضل يا سيدی نجد الخلق الذ 

من هذه   فيک  ب عليک و اريک انيا مفضل التحب ان اقرری  و جوهری  و هوائی و مائی و ناری  و ترابی  منه نو 

نورنا    ی فهو نور انعم يا سيدی قال يا مفضل الذی فيک من الکون النالبسته االکوان موجوده قال المفضل قلت  

الجوهری فهو  السماء و االرض و ما عليهمادراکاه من  ظراک مقدار عدسه تری بهما ما   الکون  ا! و فيک من 

 ! ر و هو ملک الجسد تحسن به و تعقل و تنظقلبک و هو جوهر 

 دد فی جسدک! وفيک من الکون الهوائی فهو انفاسک و حرکاتک المتر

ر من  رطوبتک  فهی  المائی  الکون  من  فيک  في و  من  و  انفک  من  مايخرج  و  عينک  دموع  و  ماء    و   يک قک 

ن الناری فهو الحمی  ائيه عرقا تسلس به خلقک و تعطفک! و فيک من الکوالعروق بالم  و منه و تفيض  جسدک

معدک و هو الذی اذا حککت  هو المنضج المتعفن ما کلک و مشاربک و ماوردالی  ک و  لذی فی ترکيب جسد ا

 جماداحراره لکنت و تبلک الحراره تمت حرکاتک و لوال النارا   منه  بعضا ببعض کدت ان تقدح

السا الکون  الترابی فهو عظمک و فيک من  و    دس  و مفاضلک  تماو لحمک و جلدک  اعصابک و  م  عروقک و 

 جسمک!!!

اَلْغُلُوَّ لم يهتدوا الی وصف يسير معنه يا موالی انی اَلُحِبَّ ان شعتکاهللرضی لمفضل  فقال ا ا  مم لو غلت فيک 

الصفضل العلوم فقال  تعالی به من  مال الادق عليه کم اهلل  يا مفضل  السالم  ک التسئل من تفصيل خلق  صلوه و 

السالم يا  عن السوال قال االمام عليه   غلنی عظيم ما سمعت و ش و موالی بهرن واهلل    الکوان السته قلت ياسيدی

هواء  ی الهوائی و الغير ثم خلق اهلل من الر و فيالغ کنا فی الکون النورانی و الغير و فی الجوهری و مفضل نحن

کم  انه قال اليطرحنّ احد وسلم  وآله عليهاهللعت عن جدی رسول اهلل صلّی هم جند من المالئکه اما سمخلقا و

لهواء سکانا وللماء سکانا! قال المفضل يا  و السطح بيت وال من راس تلعه وال فی ماء فان ل جبل   ببوله من عالی 
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ين لغه  اجسام نطقوا بثالثه و عشر  ماء بصوره و ک فمما خلق اهل الماء قال خلق اهل العت ذلمقدس   موالی

لماء الذی يقول اهلل  من ات و نسل و کونهم  ی و صارت عنهم و الداوقامت فيهم النذر و الرسل باالمر و النه

ل لما خلق اهلل السموات و االرض  ا مفضيمام  لَی الْماء قال نعم ياموالی فالجّانُّ قال االعزوجل وَ کَانَ عَرُْشهْ عَ

الماء    اسکن الماء و فی خلق  االفی  و  کالبحار  الماء حيث  منافع  االعين و  و  الينابيع  و  االرض و  نهار  انت من 

سل و نطقوا باربعه و عشرين لغه  لقه اهلل من مارج من نار فقامت فهم النذر و الرذی خاالرض الجانَّ الاسکن  

السجد  ابی و استکبر وقال لم اکن  هو الصلوه فم و امر ابليس بالسجود له و السجود  الساله علي  ثم خلق اهلل ادم 

و التراب فرای ان    لنارصی و قايس ويله ااهلل و استکبر و علی لبشر خلقتنی من نار وخلقته من طين فتجبرع

خها اهلل فيه کان افضل  تی نف لوح االسالم وهی الر لم ويله النور الذی فی ادم عليه النار افضل من التراب و لو ع

 بليس لفسد قياسه!  خلق منها ا من النار التی

المالئکه   و منم بلی يا مفضل هالسالقال االمام عليه موالی او ليس ان ابليس کان من المالئکه  فضل يا قال الم

مَلِکَ وَ    ن فهوای معالسموات و معنی المالئکه هو اسم و احد منصرف علالالروحانيه و الالنورانيه و السکان  

 کَانَ مِنَ  ض اما سمعت قول اهلل عزوجل يقول اِلّا اِبْليْسَحد و کان من مِلَاَکِ االرکله اسم وا مَالَکَ وَ مُمَلِّکَ هذا

ا موالی قد  نعم ي مفضل وَ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ قال ال رَبِّهِ و قال عزوجل وَ الجَانَّ خَلَقْتَنَاهُ  مْرِ فَسَقَ عَنْ اَالْجِنِّ

 شَاءَ  وَلَوْ   الظِّلَّ  َدّمَ  کَيْفَ  رَبِّکَأَلَمْ تَرَ إِلَى  يْفَ ( »  وله تعالی ) اَلَمْ تَرَ کَاالظله فی قفهمت و علمت فکيف کان امر

ظالل غيرها فاخذ  « فقال يا مفضل ان اهلل امر االظله و الظل و ال  يلًادَلِ  عَلَيْهِ  الشَّمْسَ  جَعَلْنَا  ثُمَّ  َساکِنًا  لَجَعَلَهُ

و    سْتُ بِرَبِّکُمْ قالوا بلی اقررنا فقال المفضلهدهم علی انفسهم اَلَو اش   ياتهم رهم ذربقدرته من نبی ادم من ظهو

لو لم يکن لهم  السالم نعم يا مفضل وطق و عقل قال االمام عليه و ن  صور و سمع و بصر  کانوا ذوی اجسام و 

 ابوا  جال اسمع و ابصار و عقول لما خاطبهم و

حا بابصار و سمع و عقول و نطق  فقاقل کنتم اشباحا و اروا  ام کيف کنا   قال المفضل قلت يا موالی فکانوا کذا

 ه  هد ان اهلل ربککم وحد ثم اخذ عليکم الع

لنا الی ان ظهرنا قال کنتم علی علم اهلل    خذ علينا العهد بما اقررنا به له فکيفموالی فلما ا   قال المفضل يا

ه فلما خلق اهلل  وقت االظله الی يوم القيم   نفساً منذ ن و معروفين شخصاً شخصاً نفساً دين و منسوبيو تعالی معد 
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تعالی خلقکم من نفس واحده و  وله  اضل طينته و هو ق روحه و خلق حواء من فالسالم و نفخ فيه من  ادم عليه 

نه و من حواء فتظهرون  جکم مرو اخالسالم  کن اليها اسکنکم جميعا فی صلب ادم عليه جعل منها زوجها ليس

 ليه لی اجالکم و يبقضکم اهلل او تبلغون ا  فی اوان ظهورکم

و شيعتنا معنا و    لعرش ال کنا عن يمين اعرش فی وقت االظله فقاهلل من القال المفضل فاين کنتم يابن رسول

 شيعتنا مثل قولنا   قالت  و رنا عرض فلما نادا نا ربنا الست بربکم قلنا بلی اقراضدادنا و اندادنا عن يسار ال

ودعه  هلل العهد علی جميع الذرادی بذلک االقرار و استو قالوا فی قلوبهم الفاخذای بافواههم  وقالت اضدادنا بل

ی للعالمين و انزل  لی ان اول بيت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هد تعا يت بمکه وهو قولهالحجر و اسس الب

فی يوم القيمه    حج فاذا کان ه و ماقدامه و فرض اهلل علی الناس الاورائميضئ  الحجر من الجنه البيض ناصعا  

 عهد  ه الوفاء ولم يخلف عنشهد لمن و فداليه بالذلک الحجر سميعا بصيرانا طقابلسان عربی مبين فياتی اهلل ب

حتی   النور  من  تقلبکم  کان  فيکف  المفضل  و  قال  عبداهلل  الی  ادم  من  و  ادم  صلب  فی   طالبتابی اتيتم 

يحنا فی ظهره و فی ظهورا   و نمجده و يُسْمَعُ تسبورا نسبح اهللم قال يا مفضل اسکننا صلب ادم نعليهاالسال

و سماتنا فی جبهات الرجال و وجوه النساء و  ظين  رين معصومين محفو فابا و اما فاما طاه  بائنا و جنبو امها ابا

ثاق لما  ادم و حواء فاخذ عليها العهد و المي  ظ علی و لمحفنزلت المالئکه جميعا و النون و القلم و اللوح القد  

ا و امهاتنا ميثاق علی سائر ابائنالمالئکه عليهما بقبولها و اخذت ذلک العهد و الودعنا اهلل اياهما و شهدت  است

ابيطالب عبداالی   و  نصفين فيصف فی  بن عبدالمطلب عليهمهلل بن عبدالمطلب  انقسم فيهما  نورنا  اسالم فان 

اهلل تعالی  ا قالجدنا اميرالمؤمنين فکنا کممنا فاطمه باهلل اطالب ثم زوج و نصف فی جدی ابیجدی    داهللعب

 عليم.  ذريه بعضها من بعض واهلل سميع

ال الی مستحقيه فانه علم ال  ال تلق بما نلقيه اليک من علم ما فضلک اهلل به اضل  مف   السالم ياليه قال الصّادق ع

انعم اهلل الشکوک و کتب االيمان فیع  يحتمله اال من  البيت صعب  قلبيه فان    ليه و طهّره من  حديثنا اهل 

اخالق  مستص و  حينه  االصدور  اليحتمله  مستغرب  غريب  نقيهعب  الغی  من  و  اميرالمؤم  رضينه  قال  نين  و 

البيت صعلی المرهقه حديثنا اهل  عب مستضعف و غريب مستغرب اليحتمله ملک مقرب  السالم فی خطبه 

المفضل يا سيدی فانا اسئلک   ءاهللُ وَ ِشئنَا لَهُ قاللّا مَنْ شاال مومن امتحن اهلل قلبه لاليمان اَ  رسل ومنبی  وال
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م علی مبافضلکم اهلل به وال يجعلنا فيه  ن لکر شيعتکم المخلصيان يثبتنی و يثبت سائان تسئل هلل عزوجل  

الشا السالم قد فکين والمرتابين فقال عليه من  يالصلوه و  اللهم  مفضل   اعل  ابدا  ثبتم  صل    لوال دعائنا لکم ما 

 ها! البد بعدد ذرات مخلوقاتک و عدد حرکاتها و سکناتد وآل محمد من االزل الی اعلی محم

 

 حضرت امام مبین: ترجمه خطبه جلیله 

فرموده زمانه را و تصفيه نموده امور خالئق را    کنم ذات اقدس حضرت حق و غيب مطلق را که خلقحمد می

ما به تکوين او  دات را آن خدايی که بوديم  تقادير موجو   لک نواصی و عباد و مهر فرموده مقادير و ما  تاوس 

ن و بوديم ما بدون وجود و  تکويع صفات تمکين در  بوديم ما پيش از مواققبل از نازل شدن ما در تمکين و  

ز سبحنه و تعالی و  ما ا  م شدي  و بوديم ما ازليين بدون وجود و بدون حدود شروع   بدون سلسله نسب و صلب

ه است در ميان ما و برای ما گرفته شده است  ا که حدود زمانه تقسيم شد يرز  ،واهيم کردبه سوی او رجوع خ

   .ه است ظهور اور شد و به سوی ما ظاه  و ميثاق از اهل زمانهعهد 

ه هزار  کرد  خواهند  دوره  هرگاه  زمان پس  ليل زار  کشيد  خواهند  طول  و  ظها  پس  نهار  شد  ر  هاو  خواهند 

از عالمت و ظاهر خ قامه و وفره و اسمر و اضخ واهند شد شامعالمت بعد  م و ظاهر خواهند شد علماء ه و 

بالتحقيق که سوق خواهد داد ايشان را  نند  دايزی را که نمی وست خواهند داشت آن چبدون تعليم يافته و د

ظلمات و گمراهی و مختلف خواهند    را  نشان خيرات و خواهد گرفت ايشاگرن خواهد شد برایصفات بد و  

پ   ،واهند بود جای پناهايشان پس نخ  شد طرق از  اما شما  س ای اهل حرم خدا عنقريب گرفته خواهد شد 

ماها    پس آن است شاهد ما و ما مشابه هستيم به مشابهت  ا را هرکه شناخت علم مها قصاص برای ماها و  شما

   . جبال است از تهامه هرو علی هستيم و موالی ما و سيدما مانند صخ

اهلل الوثقی و ما هستيم جانب و محمد صلّی ه اهلل و ما هستيم العرويم جنّت خدا و ما هستپس ما هستيم قدرت  

وقات  است او را خدای و پهن کرده است ظل او را بر مخلخته  م الهی است که ساوآله وسلم ما عرش اعظعليه 

ه باش که  علم که حاوی هستيم بر تمامی موجودت آگا  ل وخويش و ما هستيم کرسی خدا و ما هستيم اص

هر دو را دوست    که آنف و بر فاسقين و بر مجرمين و بر آن کسانی ت کرده است خدا بر سلف و بر تأليلعن

القضاء  االرض و فاصل ين و دابه ها را و بدان که منم بابت جنّت و حجّت بر مخاصمآن   کنند و اطاعت می   دارند 
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ات يافت و هرکه تخلف کرد از آن  شد بر آن نج  النجات هر که سوارالمنتهی و سفينه سدره  والعصا  و صاحب

برپا شده است دعائم و ستون ه نه  بر س الک شد و  زميها  اکناف  و  اطراف  ايستاده طح  نه  اان و  و  ند  ساطين 

   .لی مگر بر دوشهای انوار ما هاعماد و خيام و فساطيط استار و سرادق اع

های بارگاه قدس  يم حجب حجابخطاب است مايالحبّت ماها ثواب است و دوستی ما فصل و م پس ماييم علم 

افحضرت ح امام زمان    الک شماها خواهيد گفت ق و غيب مطلق پس هرگاه طول خواهد کشيد دوران  که 

يا در کدام وادی رفته! پس آن وقت کر فو يا هالک شده  به  ده  يا  ت به چه وسيله خدا را خواهيد شناخت 

  شنود و سامعسی است که نصايح را می که مطيع آن ککه نجات حاصل خواهد شد پس آگاه باشيد  سط  وت

ز نصايح اعراض  که ای کننده است و آناسرار را و سائر مخف کند است سابق و سابق عالم است و عالم پنهان می 

  .کند خاسر استمی 

قريب خواهند دانست ظالمين بدی    و عن  د شد آن وقت ايشان و ذليل و رسوا خواهند ش   پس مغلوب خواهند 

اب شديد و آتش سوزان داخل خواهند شد و  کنند بر آل محمد که در چه عذ ظلم می   ل خويش را کهاعما

خو پيشکشيده  در  شد  آاهند  کسی روی  مین  نظر  می کند  که  کوه و  قله  بر  می بيند  و  بلند  قرار  های  بيند 

می  و  را  معين  ماء  سوی صحرای چشمه  به  می عالم    بيند  نظر  و  چين  برصای  طرف  به  مصو  قبور  کند  ارع 

وص است  الفردوس را که مخص بيند جنّاتر اصحاب ليس و می قان و بر فوق ليس و بر اصحاب قيس و بطال

نب صحرای عين آن  های اسرار طواسين و به جاکند به سوی کتابر می و نظ بيند  عالين و می برای مخلوقات  

الثری  سوی تحت اطراف او به  همان اساس و بنيادش است و جوانب و    است و   الثریصحرايی که حدش تحت 

   ؛ زمين هفتم سفلی است

و  ست ا ود مقّدس که به دخواسته است از آن وج  کند به سوی اوامر حضرت حق و غيب مطلق کهنظر می و  

رزند  من ای ف  سالم آن وقت مفضل عرض نمود که ای موالی الصلوه و الجاری شوند و سرانجام بيايند عليه 

ح کالم  اين  که  بالتحقيق  مبيرسول  امام  متحيّضرت  که  است  عظيم  کالم  اميرالمؤمنين  می ن  در  ر  شوند 

قت و مقصود اين کالم  حقي  مرا آشنا کنيد ازاهشمندم که برای خدا  فهميدن او عقول عقالی فحول لذا خو

 السالم. امام مبين عليه 
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اين    الشأندرو القيمه ای مفضّل مفهوم و مقصود اين خطبه عظک والسالم  السالمرمود حضرت صادق عليه ف  پس

خدا که  ذوالجالل است  متعال  ب واالکی  ازل  و  قديم  در  ماها  بوديم  که  است  ذاتی  آن  او  رام  تکوين  طفيل  ه 

   .مکنون و بوديم ماها مکاناو  نه و تعالی و بودسبحا

  بوديم ماها مخلوق و بود او رب و و خالق و  ا بود او منشی و بوديم ماها شیء وبود    يعنی تکوين داده شده و 

جاب و الفاظ آن معنی و بود او محتجب و بوديم ماها حمربوب و بود او معنی و بوديم ماها اسماء  بوديم ماها  

انوار و ارواح ماها    اييم در عالم حدو  و شهود يعنی قبل از داخل شدنل نمل از آنکه ما حلوشأنه قباو تعالی 

اعرا  و  اجسام  از  ضدر  پيش  ممک  و  نظام  تحت  در  ماها  شدن  ماداخل  بوديم  حالی نات  در  تبديل  ها  که 

شدن ما با صفات  م ماها قبل از موصوف  شديم از مکانی به مکانی و بوديحال و زائل نمی شديم از حالی به نمی

افراد   وو رسم بشريت و صورت و اجسام و اشخاص  ت و کائنات يعنی قبل ازآنکه موصوف شديم به اسم  مکنام

حق و    بوديم ما در ساحت قدس و عظمت و جالل حضرتما نه مخلوق  کنه و مکونه و بوديم ما موجود امم

نبوديم مخ و مجرد  مطلق  نورِ  الوق جسمانی و صوری و  غيب مطلق صرف  پيدا شده  ن بوديم  به توسط  ما  ه 

ت و امتياز که  برای شناخ  ن سلسله نسبی را نداشتيم که گفته شوداصالب و ارحام يعنی ما در آن حالت اي

 و اميرالمؤمنينعبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلبنبعبداهللمحمدبن

ابنهاشمبنعبدالمطلببنطالببیابنعلی ح عبدمناف  حضرت  و  آدم  حضرت  پسران  لی  وحسين  سن 

عليه ميراا بنت لمؤمنين  فاطمه  زهرا  حضرت  و  صلّی ولرس   السالم  و  عليه اهللاهلل  وسلم  و  الحبنلی عوآله  سين 

علی بنمحمد و حسن بنعلی و علی موسی و محمدبن بنجعفر و علی بند و موسی محمعلی  و جعفربن محمدبن

 م السالالحسن عليه و محمدبن

دارای صورت  با اين سلسله نسبی و نبوديم ماها صاحب اجسام و نه    آن زمان پيدا شدهپس بوديم ماها در  

کرديم او را تسبيح  ا و اطاعت می شنيديم کالم خدا رر مطلق می ی مگر صرف نور مادی و نه مثال مادی و صو

خويش    کرد برای نفسهليل میکرديم او را و تای نفس خويش پس ما هم تسبيح می کرد خدای متعال برمی 

گفتيم برای او و  پس ما هم تکبير می گفت برای نفس خويش  کرديم او را و تکبير می می   هليلپس ما هم ت

کريد برای نفس خويش  ای او و تمجيد می کرديم برمی  د برای نفس خويش پس ما هم تقديسکرديس می قت
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کوان به  آن اا در هر کونی از  ر شش اکوان و بوديم مکرديم برای او سبحانه و تعالی د ما هم تمجيد می پس  

 . هر قدر زمانه که خواسته بود خدای متعال

لوقات  ها ازلی پيش از مخوديم ماکه ب ن استالسالم اَذَليّينَ لَاموجودِينَ ايه المؤمنين عليو مفهوم اين قول امير 

 نه گابودند آن اکوان ششام و صور مادی آن وقت مفضل پرسيد ای سيد من چه يعنی نداشتيم اجس

 سوایِ ما کس ديگری!  آن کون نورانی بود و نبود در آن کوی  ل کون اول؛ پسفرمود: ای مفض

 يگری در آن کون سوای ما کسی دوهری بود و نبود  جکون دوم: پس آن 

 در آن کون غيرما کسی ديگری  ن کون هوائی بود و نبود در آن وقت ی: پس آکون سوم

 غير ما کسی ديگری کون در آن وقت در آن کون مائی بود و نبود کون چهارمی: پس آن  

 ی کسی ديگر  غير ما د و نبود در آن وقت در آن کون کون پنجمی: پس آن کون نازی بو 

خلق فرمود و  آن عالم ظلی از آن سايه و ظل مخلوق ديگر  ی بود و در  کون ششمی: پس آن کون ظلی و ذِرّ

 ه عالم ذرّ باشد.ارواح ديگر مخلوقات را انشا نمود ک 

زمين جان را از آتش متحرک    زمين را وجود داد پس خلق فرمود در آن   ا خلق فرمود واز آن آسمان رعد  و ب

 تراب.رت آدم را از شفاف تا اينکه خلق فرمود حض و سيّال و

ين  کوان هم مخلوقات وجود دارند فرمود بلی بلی در انمود ای موالی من پس آيا در اين ا  ل سؤال پس مفض

و بفهميم که    ها را درک نماييمتوانيم آن عوض نمود آيا ما میپس    ا خلق فرموده استاکوان هم مخلوقاتر

ی هستند از ماده  آن کون مخلوقضل نيست هيچ کونی مگر اينکه در  بلی ای مف  ها چطور هستند فرمودآن

هری هستند و در کون  مخلوقات نوری هستند و در کون جوهری مخلوقات جو  همان کون پس در کون نوری

مخلوقات ناری و در کون ترابی    ستند و در کون مائی مخلوقات مائی و در کون ناریئی هوائی مخلوقات هواه

 تند. ترابی هس  تمخلوقا



169 
 

اين تمامی اکوان سته   که فهم تو اين مطلب را و نشان بدهم تو را زديک کنم به  خواهی که ن ای مفضل آيا می 

  ی هر يعن  8۹تُبْصِرُونَ«   أَفَلَاوَفِی أَنْفُسِکُمْ  »رام  واالکی ذوالجالل اهلل تعالند کما قال خود در وجود تو موجود هست

 ايم برای مثالده وچيزی را ما در وجود شما خلق فرم 

فضل عرض نمود بلی ای  د و مجنبنده را که دارای خون و گوشت هستنبشر را و هر  و بعد از آن خلق فرمود  

 دانم. را بها و مخلوقات آن ش دارم که اين اکوان موالی من بسيار بسيار خواه 

نو تو  وجودت  در  نورانی  کون  مفضل  ای  می فرمود  تو  نور چشرانيت چشم  دو  هر  و  دانه    تو  مباشد  قدر  به 

ها و هرچه بر  در آن   کنی به آسمان و زمين و هرچهو مشاهده می   بينیهمان می عدسی است و تو به واسطه  

 باشند. ها می روی آن 

  کنی يک جوهريست که به واسطه آن تو حس و تعقل می آن    باشد که لب تو می ن جوهری در وجود تو ق و کو

 ست!  اکنی و آن ملک و سلطان جسم و نظر می 

تو آن هوای است تو هستند که آمد و ر های  که نفس   و کون هوائی در وجود  فت  تو هستند و آن حرکات 

 کنند در بدن تو. می 

شود از  تو و هرچه که خارج می های  و است و اشک چشم ن رطوبت و ريق دهان ت و کون مائی در وجود تو آ

ه آب و عرق که در سالمت و نرمی  عروق تو ب   شوند آب جسم تو و از همان آب جاری می بينی و دهان تو و  

 و راست شوی!  توانی که خم بشویاسطه آن جسم تو و تو می ماند به ومی 

ا تو آن بخاری  ناری در وجود  تو کو کون  آ  کنیه گاهی تب می ست در ترکيب بدن  ن حرارت که پخته  و 

شود و آن چيزی  و داخل می در معده ت  تو را و آشاميدنی تو را و هرچه را که نمايد غذای  کند و متعفن می می 

رسی از آتش  تو به نزديک سوختن می   اجزای بدن تو اصطکاک پيدا کند پس آن وقت  اگر بعضی از   است که 

بود آن حرارت در بدن  شود پس اگر نمی م می منظ  ت و سکنات بدن تومان حرارت تمايم حرکاو به واسطه ه

 شدی جماد!بتّه می تو ال

 
 .  12(، 51: )تذاریا - 89
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کنند هر آيينه هرچه  شما غلو می   اگر شيعيان شما در حق  ای سيد و موالی من  ه آن وقت مفضل گفت ک 

ان برای  شماها هم راه نيافته   شماها بنمايند هرگز هرگز به تعريف و توصيف کوچکتوصيف  بيشتر تعريف و  

 کرامت فرموده است. ه خدای منّان شماها را در مقام علمی و عملی عطالی ک آن فضائ

 وان سته؟ از تفضيالت مخلوقات اک  پرسیمفضل چرا نمی  پس حضرت فرمود ای 

  ت و من چه بپرسم ديگر که همين بيان شما مرا مبهورض نمود که ای امام من و سيد و موالی  ل عمفض

 ! متحيّر گردانيده است

بود کسی ديگری آن وقت در آن  ی مفضل ماها بوديم در کون نورانی و نشاد فرمود که اپس خود حضرت ار

 کون. 

 ديگری!  آن کون کسی  يم در کون جوهری و نبود در آن وقت دربود او م

 کسی ديگری در آن وقت در آن کون. و ما بوديم در کون هوائی و نبود  

از آن خال بعد  از و  فرمود  عالم خلق  ک  ق  را  مخلوقی  آن هوا  نشنيده ه  آيا  انواع مالئکه هستند  و  گروه  ای ها 

نه از بلندی  بام خانه و   ی بول کند از بلندی کوه و نه ازنبايد کس ه رمايش جّده ما حضرت رسول را که فرمودف

ييد  ام پس بفرمای شنيدهوا سکنه هستند و در آب سکنه هستند. مفضل گفت بلتپه و نه در آب زيرا که در ه 

آن آبی ک فرموده است که بود عرش  فرمود سکان هو را و سکان آب را، فرمود: از آب    خلق  که از چه چيز

ن و  ها انبيا و مرسليات و قيام نمودند در آنلغ  2۳نند در  ککردند و می پس ايشان تکلّم می ر روی آب  بخدا  

 نسل. ها والدت و شد در آن ها را و جاری امر فرمودند و نهی نمودند آن 

 است؟  ه بفرماييد ای موالی من که قصه جان چطورعرض نمود ک  آن وقت مفضل 

در دريا ونهرها و    را  لوقات آبینی داد مخها را و سکها را و زمين آسمان   دفرمود: ای مفضل هرگاه خلق فرمو 

ف ها و در هر جای زهچشم او را خلق  از آتش سيّمين که بودند و سکنی داد جان را که  ال پس  رموده بود 

 لغات.  2۴ها در زدند آن جان انبيا و مرسلين و حرف می ميان بنی در  مبعو  شدند 

سجده کند آدم را و سجده    ابليس را که   الم را و امر فرمود السمود حضرت آدم عليه ر و بعد از ايشان خلق ف

اِبصلوه ب  ه سزاوار نيست  ودن حضرت آدم و گفت کا نمود و انکار کرد و استکبار ورزيد از سجده نمود پس 
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ر نمود  طين و خلق فرموده مرا از آتش پس تکبّ  ن که سجده کنم برای بشری که خلق نموده او را ازای مبر

ر آورد که آتش  و قياس کرد در ميان آتش و تراب و نتيجه دو عصيان کرد  واالکرام  خدای متعال ذوالجالل   بر

اگر می و  تراب  از  را که در وج  دانستافضل است  نوری  اقدس حضرت آدمآن  يعنی آن روحی که    بود  ود 

دانست  بود هر آيينه می خلوق شده  مدم آن از نار افضل بود که جان از او  دميده شده بود در قالب حضرت آ 

 الفارق بود. و مع او فاسد بود که قياس 

ای موال نيست چنين که  پس مفضل گفت که  آيا  فرمی من  بود  از مالئکه  از ابليس  آن  ای مفضل  بلی    ود 

اما   بود  امالئکه  سکان  نه  مالئکه  از  نه  و  نورانی  و  روحانی  مالئکه  می ز  استعمال  و  معانی  سماوات  بر  شود 

د پس نها از يک اسم واحد لِکت است که همه اينو مالک و مَمدده و آن مَلَک و مُلک و مَالک  لفه و متعتمخ

ن بوده و نافرمانی کرد  جای ه که ابليس از بنقول خدا را که فرمود  بود ابليس از ماِلک زمين و ارض آيا نشنيده

 دانستم.فهميدم و   ش پس مفضل گفت بلی ای سيد و موالی مناز امر خدا پروردگار خوي

دی پروردگار خود را که  ا نديبود فرمود آن قول خدای عزّوجل که آير اظله چطور  پس حاال بفرماييد که ام

داشت و بعد از آن ما  ساکن نگاه می لکه  کرد برا پهن نمیخواست او  ا و اگر می چطور پهن فرموده آن ظل ر

 يک کمی وقت به سوی خودمان . يم او را  دس را دليل بر آن و بعد از آن قبض نموگردانيديم شم

و نبود در آن زمان يک ظل نه بسيار اظله    امر فرمود برای اظله ماهاکه خدای متعال    ن ای مفضلبداپس  

و  آدم به قدرت خويش  ت آدم را از تمامی اصالب بنیحضر   يرون آورد ذرّياتن ظل مقّدس ماها پس بسوای آ

ماها پس همه  ن پروردگار ش رار نمودن بر اينکه آيا نيستم من برای اقاهای ايششاهد گرفت ايشان را بر نفس

 روردگار ماها ما اقرار نموديم. ايشان گفتند بلی بلی توايی پ

 سمع و بصر و عقل بودند   رت و ا دارای جسم و صوهه آيا در آن وقت آن پس مفضل پرسيد ک 

کرد و نه ايشان  خطاب نمی متعال به ايشان    هرگز هرگز خدایبودند پس  که اگر نمی   فرمود: بلی بودند زيرا 

بوديم ماها فرمود بوديد شماها اشباح و ارواح    طورد. مفضل گفت پس چنين بودند ايشان يا چدادنجواب می 

رب و پروردگار  گرفته شده از شماها عهد و ميثاق که اهلل تنها  ز آنول و نطق و بعد اا سماعت و بصارت و عقب
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ايم ه چه چيز اقرار نموده دانيم که ب ی ثاق گرفته شده است و حاال ما نماز ما مي  ه شما است مفضل گفت هرگا

 ر اين اجسام و ابدان ظاهر فرموده است.  و چطور ما را د 

نفساً  نسب و شناخته شده فرداً فرداً و شخصاً شخصاً و احب دا شمرده شده و صبوديد شماها در علم خفرمود: 

قالب او روح را و  ا و دميد در  پس هرگاه خلق فرمود حضرت آدم ر  يام قيامتقنفساً از ابتدای وقت اظله الی  

واحد و زوج  خدا شماها را از نفس  السالم که فرموده خلق فرمود  قيه طينت آدم عليه خلق فرمود حواء را از ب

 همان خلق نمود تا مأنوس باشد با او.  ا ازآدم ر

شويد ر می پس حاال ظاه  آورد شماها را از آدم و حواء   را در صلت حضرت آدم و بيرون اد شماها  پس سکنی د

 د. کند خدا شماها را به طرف خواَجل خود و قبض می  رسيد بهود و می اها در زمان و وقت ظهور خشم

 يد؟  اهلل که در وقت اظله شماها در کجای عرش اعظم بودلورس بفرماييد يابنپس مفضل پرسيد که 

انب يسار عرش  در جاد ماها  ند و اضد بوديم و شيعيان ما همراه ما بود  م فرمود: ما در جانب يمين عرش اعظ

بو  پروردگاعظم  هرگاه  پس  شمادند  پروردگار  من  نيستم  آيا  که  فرمود:  ندا  ما  عرض  ار  فوری  ماها  پس  ها 

 ار ما و شيعيان ما مثل ماها عرض نمودند.وردگنموديم بلی ای پر

اضدا گ و  ما  زبان د  از  بلی حرف  اما  فتند  قلبدشان  نهای ر  نه  گفتند ال ال  تشان  از  ذرّيه پس  آدم  ات  مامی 

 ان اقرار ايشان.ميثاق گرفت برای همخدای متعال عهد و 

که اول بيت که وضع شده برای  ستی  فرموده است به دردر مکه گذاشت چنانکه اهلل را و بعد از آن اساس بيت 

ا از  عالمين و نازل کرد حجراالسود ر  است برای   تست که در مکّه است و آن مبارک و هداياهلل امردم آن بيت 

پس    کرد چهار اطراف خود را تا دور ر بود که روشن می يد و درخشنده خالص و نورانی و چنان ضياباجنّت سف

اهلل را و  يت را در همان حجر نورانی و فرض نمود بر مردم حج بثاق  متعال آن عهد مي  وديعت گذاشت خدای

   . د چون روز قيامت خواهند ش 

دن و در آن روز حجر صاحب سمع و بصر خواهد  رای شهادت داآورد خدای متعال آن حجر را ب  پس خواهد 

گار  روردخويش که بلی ای پخواهد داد برای حجاج  ود و حرف خواهد زد در زبان عربی فصيح پس شهادت  ب
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هد گفت  نرفتند خوا  جآن کسانی که مستيع بودند و برای ح   ايشان عمل نمودند بر آن عهد و ميثاق و برای

 ! اند!!اق خويش عمک نکردند و نقض عهد نموده بر عهد و ميثکه ای پروردگار ايشان 

رسول يابن  پرسيد  مفضل  وقت  بودآن  چطور  پس  شماها  اهلل  انتقال  و  ح  تقلب  انوار  عالم  ااز  قرار  تی  ينکه 

فضل سکنی داد ما را  فرمود: ای م  السالم طالب عليه وی عبداهلل و ابی گرفتيد در صلب حضر آدم و از آدم به س 

شد تسبيح و تقديس و تمجيد  ده می يکرديم او را و شندر حالت انوار تسبيح می   ن در صلب آدمخدای منّا

همه  هات ماها پدر بعد پدر و مارد بعد مادر و بودند ب ام ای ماها و در جنوم و نيز در اصالب آّبماها در ظهر آد

 های زنان.های مردان و در رودر پيشانی شان ماهادن وايشان طاهرين محفوظين و ظاهر ب

لوح ن  پس قلم و  نون و  تمامی مالئکه و  آدم عليه   ازل شدند  بر حضرت    پس السالم و حضرت حواء  محفوظ 

ن پس شاهد ه وديعت گذاشته است خدای متعال ماها را در ايشااينکهد و ميثاق برای  گرفته شد از ايشان ع

ميثاق گرفته شد از تمامی    و همان عهد و ل نمودن ايشان انوار ماها را  ان برای قبوششدند تمامی مالئکه بر اي

   .السالمالمطلب عليه عبد بنطالبعبدالمطلب در ابی بنا الی عبداهلل هآباء و امهات ما

رفت و نصف ديگر در جّدما    هر دوی به دو نصف پس يک نصف در جّد ما عبداهلل  د در س نور ما منقسم ش پ

نالمؤمنين و بعد اگوار اميرب رفت پدر بزرلطاابی ه  مود خدای منّان ام ما را يعنی حضرت فاطمز آن تزويج 

اميرالمؤمنين پسا سالم زهر ما  به جّد  را  عليه  می   اهلل  ما چنانکه  عزّوبوديم  افرمايد خدای  دريت  جل  يشان 

 عليم.   هستند بعضی از بعضی و خدا است سميع و

ام به  بيان نموده   ه من برای توکن اين علم را کفرمود که ای مفضل بيان م  مالسالپس حضرت صادق عليه 

الهيه بر  سبب رحمت   قابلين زيرا ک هاين علمی و تفضل  برای مستحقين و  است که متحمل اين    تو مگر 

  که اين علم و ظاهر کند او را از ش ينکه احسان و انعام بفرمايد خدای منّان بر او بگر اکس مواهد شد هيچنخ

   .يسد ايمان را در قلبشو شبهه و بنو

 
ّ
جَعلنی همالل

َ
د  َو آِلِه الطاِهرین. ِمنُهم ِبجاِه  ا

 ُمحمَّ

 

اهل يز ما  حديث  که  بیرا  استبيت  سخت  و  صعب  عجيب    نهايت  بسيار  بسيار  متحمل  و  که  غريب  آن  و 

رالمؤمنين در  يدر آن هيچ نقص نباشد و حضرت امهای محکم و اخالق سنجيده که  خواهد شد مگر سينه ن
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تحمّل    و غريب کهنهايت صعب آمده و بسيار بسيار عجيب  یبيت بما اهل  به مرهقه فرموده که حديثخط

خدا بخواهد و توفيق   کهی يمان مگر آن کسانو نه مؤمن ممتحن باالکند او را ملک مقرّب و نه نبی مرسل  نمی

ا ها استحقاق پيدا کرده  محبّت و مودّت م  شخص سزاوار است و به سبب وفور   دهد و ما بخواهيم ک بلی آن

 شود. ص متحمّل خواهد شد و می است لذا آن شخ

ن سؤال  کنم که از خدای منّاکه ای سيد و موالی من حاال من از شما التماس میپس مفضل عرض نمود  

ث که  همينابت  کنيد  و  شماها  احاديث  تحمل  برای  مرا  ثبدارد  احاديث  طور  تحمّل  برای  بدارد  ماها ش ابت 

است شماها مد که عطا فرموده است و مخصوص نموده  ن فضائل و محان مخلصين شماها را بر آتمامی شيعيا

که ماها    فضّل ت که شادباش ای م آورنده پس فرمود حضر  کننده و نه شبههها شکا و نگرداند ما را در آن ر

ها برای تو و امثال تو  بود دعای مانمی  رايم و قبول شده است پس اگرده برای تو و برای امثال تو از اول دعا ک

 د.  شديمانديد و نه متحمّل می ثابت نمی  شما هرگز هرگز 

هم َص 
ّ
زِل الل

َ
د  َوآِله ُمحّمد ِمَن اَل

 َعلی ُمحمَّ
ّ

َبد. ِالی ل
َ
 اَل

 

 ولی و صعودی ه نز سلسل 

نزو د سلسله  داريم  سلسله  دو  ما  شهود  و  ايجاد  مقام  نزور  سلسله  صعودی.پس  سلسله  و  شروع  للی  ما  ی 

نفوس آورد پس  عد د رعالم  ما را در عالم ارواح خلق فرمود و ب  اول خالق عالم از ابتدای خلقت ما که  شود  می 

نافرمان! و بعد از امتحان  ی و  ر است و کدام عاصبردايک مطيع و فرمان امتحان کرد ما را از آتش که کدام  

دنيا   درعالم  ما  امتحان ککردن  دوباره  که  فرمود  آن  ننازل  از  اگر  که  اولی کسانی د  امتحان  در  نافرمانی    که 

فره کرد که  بخواهند  اراده خود  از  اگر  ب  بردارمان اند  جا  به  را  او  فرمان  دنيا  عالم  اين  در  ياورند!!!  شوند پس 

 العالمينداء داخل خواهد فرمود الحمدهلل ربّ ه سعايشان را در زمر خدای منّان

روردگار  ن پت من آيا مای مخلوقا  ن يک آتش برافروخت و فرمود که در مرحله اولی برای امتحان کرد  پس

پروردگار ما    که ما غير از تو پروردگار ديگری نداريم تويی کهديگری همه جواب دادند    شما هستم يا کسی

 بس.  هستی و 
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را    ی تواند که کسن امر من چيزی نمیتمامی اشياء در قبضه قدرت من هستند بدو  د که بدانيد آن وقت فرمو

 ضرر برساند يا نفع دهد.  

شو داخل  اين  پس  در  تمامی    آتشيد  از  پس  من  امر  خاتم از  حضرت  اول  مجتبی  مخلوقات  احمد  االنبياء 

وزان و بعد اوصيای آن حضرت  تش س داخل شد در آن آ   وآله وسلم سبقت کرده   عليه اهللمحمد مصطفی صلّی 

شان های تو بعد انبيای ديگر و امّيشان داخل شدند  السالم داخل شدند و بعد شيعيان  امعصومين عليه ائمه

ال از ايشان پرسيد چرا شماها داخل نشديد ايشان خدای متع  ل شدند اما بسياری مردم داخل نشدند پسداخ

ای پروردگار را خل  گفتند که  ما  آيا  ک مورده ق فرما  فرمود  منّان  بسوزانی خدای  نه چنين  ای که در آتش  ه 

 نم. نعيم ابد برساام شما را که به فرموده ايد بلکه خلق ه دنيست که شما خيال کر 

آن  کجايند  که پس  گفتند  شده ايشان  داخل  سالم هاکه  و  فرمود همه صحيح  باند  گفتند پس  بيار    يرون اند 

  مؤمنين به اذن من بيرون بياييد د: »اُخرُجوا بِاِذنِی اَيُّها المؤمِنونَ« ای  فرمو مشاهده کنيم پس    ايشان را که ما 

که  ودند که خوب حاال ما را هم امر بفرما  ايشان عرض نم  سالم بيرون آمدند آن وقت پس همگی صحيح و  

از اول داخل ش  بار  امر فرمتر گ شديدتر و سوزان   ويم. پس خدای متعال آن آتش را هفتاد  و  که    ودند ردانيد 

   .دند با ايستادند و داخل نشدند داخل شويد پس هرگاه ايشان به نزديک آتش رسي

است     اين آتش چنان شديد و سوزان گرديدهگفتند که حاال  سيد که چرا داخل نشديد پس خدای متعال پر

ند شد خواهايشان هم داخل ن   ودند اگر امر بفرمايی قت نداريم و اگر تو ايشان را که اول داخل شده ب که ما طا

ل سابق  فوری بدون توقف مث  ل شويد در اين آتش ای مؤمنين پس خدای متعال ايشان را امر فرمود که داخ

د خدای متعال فرمود که  انخاکستر شدهها  ها گفتند که اين مرتبه همه آن نوقت ايدند آن شان داخل ش همه

  .اند شان صحيح و سالم خير همه 

همگی صحيح  دای متعال فرمود که بيرون بياييد ای مؤمنين پس  قت خوبيرون بيار آن   پس گفتند که خوب 

آم بيرون  سالم  آن د و  نمودند.  عرض  روقت  ما  که خوب حاال  بفرمند  امر  هم  شد پس  ا  داخل خواهيم  که  ا 

يدند  ز امر من پس ايشان دوگردانيد و فرمود که داخل شويد ا  شديد و سوزان   ل آن آتش را صدبارخدای متعا

نزديک  آن  آتش   و چون  ايستادند و داخل نشدند  باز  متعال پرسيد که چرا دوقت  رسيدند همه  خل  اخدای 



176 
 

د که شماها ل فرمود که معلوم شد و آشکار گرديپس خدای متعا  ا طاقت سوختن نداريم نشديد گفتند که م

بايستيد به  پس    آتش جهنّم گرديد   نيد لذا شماها سزاواردابيّت من ايمان نداريد و نه مرا قادر مطلق می بر ربو

   .عيم شديد نالا سزاوار و مستحق جنّاتطرف شمال و مؤمنين را فرمود که شماه

کنم شماها را در آتش  ه اصحاب شمال فرمود که داخل میوقت ب اعظم آن به طرف يمين عرش    پس بايستيد 

و سرافراز و  را   النعيم به مياتکه دادم شماها را جنّ  کنم و به اصحاب يمين فرمود هنّم و هيچ پروا نمی ج

نعمابهره از  ابداالبد  نوبه ور خواهی شد  لّذت خواهيد ت  و  غم   نو  و هيچ  و وغبرد هميشه  داشت  نخواهيد    صه 

 سرور و محبور خواهيد شد.ابداالبدين م

  ابُ* فَأَصْحَلَاثَةًنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَوَکُفرموده است: »   جيد خود به عنوان اخبار بيانچنانچه همين واقعه در کتاب م

 الْمُقَرَّبُونَ*  ونَ*أُولَئِکَ ابِقُالسَّ بِقُونَالْمَشْأَمَةِ* وَالسَّا  أَصْحَابُ مَا الْمَشْأَمَةِ  أَصْحَابُالْمَيْمَنَةِ* وَ أَصْحَابُ مَا  الْمَيْمَنَةِ

الْ أَصْوَأَصْحَابُ  مَا  الْيَمِينِيَمِينِ    مَا   الشِّمَالِ  مَمُْدود *وَأَصْحَابُ  ضُود *وَظِلٍّنْمَ  خْضُود *وَطَلْح مَ   ِسْدر   *فِیحَابُ 

؛ يعنی بعد از امتحان کردن شماها ۹0« يم  کَرِ  وَلَا  د بَارِ  يَحْمُوم *لَا  مِنْ  يم *وَظِلٍّمِحَوَ   َسمُوم   مَالِ*فِیشِّال  أَصْحَابُ

او نوع شديد  عليه سه  سابقون که چهارده معصومين  که  السالم هستند  ل  ايشان  و  دوم شيعيان  انبيا  تمامی 

منافقين هستند. و    وه تمامی کفار و مشرکين  و مؤمنين هستند و سوم اضداد و مخالفين ايشان ک   سلينمر

مراصحا يمين چه خوب  که دب  ش ر جنّات دم هستند  متنعم خواهند  و خوشی النعيم  از سر مخضود  ی  هاد 

 منضود و در سايه رحمت پروردگار خواهند بود.  

م بد  شمال چه  اصحاب  در  و  که  دود درکاردم هستند  سايه  در  و  گرم  بحار  ودر  سموم  آتش  در    ت جحيم 

اند نيم که چطور خلق شده خلوقات را بداود که اول خلقت مميدن مفهوم معاد الزم بهخواهند بود. لذا جهت ف

يرا  متحان کردن چه بوده زباشند و حالت اولی ايشان بعد از انوع مخلوق می اند و چند  ی چه خلق شدهو برا

ظرف مکان    اکه لفظ معاد ظرف زمان يمان حالت اولی خود عود داده خواهند شد برای اينبر هکه روز معاد  

از مصدر   روز عاست  يعنی  بر حالت  ود دادن مردم  العود  مردم  دادن  ايشان فقال عزّوجل: يا جای عود    اولی 

ثَلَاثَةً» أَزْوَاجًا  فَأَصْحَابُوَکُنْتُمْ  وَأَصْحَابُمَنَةِالْمَيْ  أَصْحَابُ  مَا  الْمَيْمَنَةِ  *  الْمَشْأَمَةِ*    أَصْحَابُ  مَا  الْمَشْأَمَةِ   * 
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م شده  رفتن حالت خلقت بشر بر سه نوع تقسي عنی بعد از امتحان گونَ«؛ يرَّبُالْمُقَ  السَّابِقُونَ*أُولَئِکَ  بِقُونَاوَالسَّ

لق و و در همه  و خُند يعنی در خَلق  يع مخلوقات سبقت داشتاول سابقون يعنی آن کسانی هستند که بر جم

   . و منافقينبدان و کفار و مشرکين  ی ين، سوم اصحاب شمال يعنچيزها، دوم اصحاب يمين يعنی مؤمن

د امام محمدباقر عليه   يزيد ابقون جابربنوص خلقت س ر خصپس  از حضرت  العلوم حديث  السالجعفی  باقر  م 

ابتداء من خلق خلقه ان خلق  ال    غير و المعلوم و   ابر کان اهلل و ال شیيا جکند: »بيان می  ما  فاول  مجهول 

م  لقناخاو  وسلم  وآله عليه اهلللّیمحمدص البيت  و جاللاهل  نور عظمته  اظلعه من  فاوقفنا  يديه  ه  بين  ه خضراء 

بنا کشعاع الشمس من  ليل والنهار والشمس والقمر يفصل نورنا من نور رسماء واالرض والمکان وال  حيث ال

قه و  للّه تعالی ان يخلق المکان فخ و نقدسه و نحمده و نعبده حتی عبادته ثم بدأ لِ  عالیلشمس نسبح اهلل تا

اِلَّا اکتب علی المک لَااِلَهَ  مُحَمَّد  ان  اَمِيْرِالْمُهللُ  عَلِی  نَصَرْتُهُ! ثم وْمِنِنْنَ وَ  رَسُّولُ هللِ  وَ  اَيَّْدتُهُ  بِهِ  خلق العرش     وصِيُّهُ 

خلق الجنه والنار  ک ثم خلق السموات فکتب علی اطرافها مثل ذلک ثم  م ذلسرادقاتت العرش ثفکتب علی  

ا  افکتب عليهم ثم خلق  السممثل ذلک  اسکنهم  و  ترايالهلمالئکه  ثم  ل اء  الميثاق  و اخذ عليهم  تعالی  ه  م اهلل 

الئکه فسخط  الم  يه فاضطربت فرائضالسالم بالوالی عليه وسلم بالنبوه و لعلوآله عليه اهلللمحمد صلّی   بالربوبيه و

فالذ عنهم  احتجب  و  الملئکه  علی  يستجيرون اهلل  سنين  سبع  بالعرش  يق  وا  و  سخطه  من  اخذ  اهلل  بما  رون 

ي و  الرضا  عليهم  اسکنهسئلونه  و  بذلک  اقروا  بعدما  عنهم  االقرافرضی  بذلک  و  م  لنفسه  اختصهم  و  السماء  ر 

وا بتسبيحنا ولوال تسبيح انوارنا مادروا کيف  فسبحا ان تسبح فسبحت  امراهلل تعالی انوارناختارهم لعبادته ثم  

وَ  الْؤمِنيْنَ  هللِ عَلِیٌّ امِيرِحَمَّد  رَُسولُاِلّاهللُ مُ  اء فکتب عليه لَااِلهَ ان اهلل خلق الهو  م بحون اهلل وال کيف يقدسونه ثيس

ثاق منهم له بالربوبيه و لمحمد بالنبوه و  المينهم الهواء و اخذ خلق اهلل الجن و اسک  وَصِيُّهُ بِهِ اَيَّدتُهُ وَ نَصَرْتُهُ ثم 

ه اهلل فختم له  جحد ابليس لعن منهم من جحد فاول من    هم بذلک مناقر وجد نالسالم بالبواليه فاقرمعليه لعلی  

ماصارالي و  امراهلل  بالشقاوه  ثم  و ه  بتسبيحنا  فسبحوا  فسبحت  تسبح  ان  انوارنا  کيف   تعالی  مادروا  ذلک    لوال 

 بِهِ  ؤمِنِيْنَ وَ وَصَيُّهُلِی  اَمِيْرُالمُاهللِ عَ مُحَمَّد  رَُسولُ اهلل االرض فکتب علی اطرافها لَااِلهَ ااِلّهللُخلق  يسبحون اهلل ثم  

نَصَرتُهُ فبذلک يا جابر قاَيَّْد السالم من  ه غير عمد و ثبت االرض ثم خلق اهلل تعالی ادم عليامت السموات بتُهُ وَ 

الميثا   ه منرض فسواه ونفخ في اديم اال ق له بالربوبيه و لمحمد  روحه ثم اخرج ذريته من صلبه فاخذ عليهم 
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ما  يون الراشدون  ولوال علی و عترتکما الهادون المهد  لو شانی لوالکلم و عزتی و جاللی و عوس وآله عليه اهللصلّی

وسلم  وآله عليهاهللُدصلّیمحم   الخلقا يعبدنی ياالسماء والالملئکه وخلقت الجنه والالنار و الالمکان والاالرض وال

ثم بعد    ابتدأت اخراجه من خلقیخلق الی و اول من  لو صفی و خيرتی من خلقی احب اانت خليلی و حبيبی  

  جعلته العروه الوثقی و نور اوليائی و منارالهدی تک و نصرتک و  لصديق علی اميرالمؤمنين وصيک به ايد ذلک ا

خلقی خلقتکم    خلق ما خلقت و انتم خيار خلقی فيما بينی و بين  تدأتتدون من اجلکم ابثم هوالء الهداه الم

نورعظمتی و   بکم عمن سواامن  احتجبت  اسئل  کم من خلقی و جعلتکم  اال  ستقبل و  بکم فکل شئ هالک 

وج انتم  و  ووجهی  التبيدون  استقبهی  من  و  توالکم  من  اليهلک  واليبيدو  و  التهاکون  فقد ضل  بغيرکم  لنی 

  ط ل االرض ثم ان اهلل تعالی هبو حمله سری و خزان علمی وساده اهل السموات واه  خلقی هوی و انتم خيار  

سبحه  فا بين يديه ننا اهل البيت معه و اوقفنا نور اصفوو اهبط انوار  من الغمام و المالئکه   الی االرض فی ظلل 

ق سلک ذلک النور فيه ثم  ميثاالسالم الخذاليه  اخراج ذريه ادم علفی ارضه کما عبدناه  فی سمائه فلما اراداهلل

يلب صلبه  من  ذريته  بتسبيحنا  اخرج  فسبحوا  فسبحناه  کوون  الدروا  ذلک  عزوجل  لوال  اهلل  يسبحون  ثم  يف 

وه  عند قوله الست بربکم ثم اخذ الميثاق منهم بالنب اول من قابل    اخذالميثاق منهم له بالربوبيه و کناترايالهم ب

صلّی و  وآله ليه عاهلللمحمد  محعليه   لعلیوسلم  من  محمد  و  اقر  فاقرمن  بالواليه  ابوجعفر  السالم  قال  ثم  مد 

اهللالسالعليه  اول خلق  اول خلق عبداهلل  م فنحن  و  و  و سبحه و نحن    الخلق و سبب تسبيحهم  سبب خلق 

ميع  من جرم اهلل من اکرم  بنا عبداهلل و بنا اککه و االدمين فبنا عرف اهلل و بنا وُحد اهلل و  تهم من المالئعباد

نحن المسبحون و  ن الصافون و انا لحب ثم تالقوله تعالی و انا لنخلقه و بنا اثاب من اثاب و بنا عاقب من عاق

وسلم اول من عبداهلل تعالی و  وآله عليه هللاول هلل صلّی ن للرحمن ولد فانا اول العابدين فرس عالی قل ان کاقوله ت

ال ذلک النور  اهلل ثم اودعنا بذلک النور صلب ادم فمازعدرسول حن بولدا و شريک ثم ن من انکر ان يکون له  اول

ی انتقل من ه انتقاله و شرف الذی  البتين عن الذ لب وال استقر فی صلب اب و االرحام الی صينتقل من االصال

  فی عبداهلل و جزء ترق النور جزئين جزء  ر فی صلب عبدالمطلب فوقع بام عبداهلل فاطمه فافتقرفيه حتی صااس 

علی  و ارحام نسائهم ف  ن اجدين يعنی فی اصالب النبييابيطالب فذلک قوله تعالی و قد نری تقلبک فی السّفی  
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ت اهلل  اجرانا  االصالهذا  فی  واالمهعالی  االباء  ولدنا  و  االرحام  و  ادم ب  لدن  من  و  عليه   ات  السالم 

 م تسليما کثيرا «  محمدن و اله و سلعلیاهللصلّی

ت حق و غيب مطلق و هيچ شی  م بدان ای جابر که بود ذات اقدس حضرالسالم و السالرمود امام عليه ف  که 

کرد به خلق نمودن اين بود    ه وتعالی که شروع ی او سبحاناولعت  ل پس صناو نبود نه معلوم بو نه مجهو  رغي

خل صلّی که  مجتبب  احمد  فرمود محمد مصطفی  همراه عليه اهللق  و  را  وسلم  اهل   وآله  ما  آبآن حضت  ن  يت 

ز  د به صورت سايه سبو س نگاه داشت ما را در حضور خحضرت را خلق فرمود از نور عظمن و جالل خويش پ

و کد که هنوز هيچ وقتی  از آسمان  ن  ام  و  ليل  نه  بود  نه مکان  نبو و  نه شمس  زمين  و منفصل  هار و  ونه قمر 

جالبی و  عظمت  نور  از  ما  نور  مانند شد  ما  پروردگار  شعاع    ل  شدن  تسبيح  شمس  منفصل  ما  و  شمس  از 

   . ق عبادت نمودنکرديم او را حمی  تکرديم و عبادموديم و حمد می نکرديم او را و تقديس می می 

اهلل محمد  مکان )الاله الّا  لق فرمود مکان را و نوشت بر صفحهرمايد مکان را پس خه خلق بفاست ک پس خو

اوست    تُهُ يعنی نيست معبودی سوای اهلل و محمد و رسول نصَراَيَّدتُهُ وَ اَرالمؤمنين و وصيه به  اهلل علی اميرسول

نصرت دادم( و بعد از آن    کردم او را و   به واسطه علی تأييد   ست و وصی رسول است و او علی اميرالمؤمنين  

فرمو  را و مخلق  اعظم  را ود عرش  اوقات عرش عظيم همان کالم  بر سر  نمود  فرمود   رقوم  از آن خلق    بعد 

ها  بر آن   جهنم را خلق فرمود و نوشت  ها همان کالم را و بعد از آن جنت وبر اطراف آن وشت  ها را و نآسمان

رمود بر  بعد از آن جلوه ف  ها وسکنی داد ايشان را بر آسمان  ا خلق فرمود وبعد از آن مالئکه ر  مثل همان و

االنبياء صلی اهلل عليه  خاتمبرای نبوت حضرت    ان برای ربوبيت خود و مالئکه که عهد و ميثاق بگيرند و از ايش

   .دند ؤمين مالئکه مضطرب ش اقرار واليت اميرالم ت اميرالمؤمنين پس در مقاموآله وسلم و برای والي

نمود پس مالئکه ترسيدند و پناه آوردند به  برايشان و جلوه جمال خويش را از ايشان پنهان    ر فرمودپس تغيي

از سالعرش ع از  هظيم هفت سال  الوهيتی و  اقرار  و غضب حضرت پروردگار طلب عفو می قهر  ای  کردند و 

رضايت او را پس راضی   کردند سؤال می کردند دور عرش و خداوندی را و طواف می  د نمودند به ميثاق و عهمی 

آنو خوشنود   از  بعد  ايشان  از  پشد  اميرالمؤمنين  واليت  به  نمودند  اقرار  ايشان  اقرار  که  همين  به جهت  س 

ايشان   برای نفسر روی آسمانرا بسکونت داد  ايشان را  ايشان را    ها و مختص فرمود  رای  بخود و پسنديد 
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ا تقديس خدا نماييم پس مها را که به صدای بلند تسبيح و تعال انوار ماامر فرمود خدای م عبادت و بعد از آن 

مالئکه  نموديم پس  تقديس  و  تسبيح  بلند  ت   به صدای  و  تسبيح  مانند  تسنيز  را  او  ما  تقديس  بيح  قديس  و 

نمی  اگر  پس  ما گفتند  تقديس  و  تسبيح  هرگآن   بود  هرگز  مالئکه  چطور  نمی   ز وقت  که  حضرت  دانستند 

 نمايند.   تسبيح و تقديسپروردگار را  

 .  صيه به ايدته و نصرتهن وواهلل اميرالمؤميالّااهلل محمد رسولالاله  و بعد از آن خلق فرمود هوا را و نوشت بر او

جهت ربوبيت    ميثاق گرفت از ايشان به  ا و سکنی داد ايشان را در هوا و عهد ولق فرمود جن رو بعد از آن خ

و ابا و  س اقرار نمود از ايشان هرکه اقرار نمود  ه جهت واليت پو برای علی ب  مد به جهت نبوه خود و برای مح

   .با و انکار نمودنمود از ايشان هرکه اانکار نمود از ايشان هرکه ابا و انکار 

 اعين بود پس مهر نمود خد لو واليت علی آن ابليس  که ابا و انکار نمود در بابت نبوت محمد  ول کسی پس ا

ه تسبيح و تقديس نمايی  ن امر فرمود انوار ما را ک زی که انجام او شد و بعد از آرا و به آن چي برای او شقاوت  

بود تسبيح و تقديس ما پس ايشان  نمی م نمودند پس اگر  ديم او را پس ايشان هپس ما تسبيح و تقديس نمو 

وشت بر  زمين را پس ن  از آن خلق فرمود   و تقديس نمايند. و بعد   حد که چطور خدا را تسبيدانستنهرگز نمی 

 رالمؤمنين و وصيه به ايدته و نصرته.   محمد رسول اهلل علی امياطراف او الاله الّااهلل

د  د و زمين بر هوا قرار گرفت. بعد از آن خلق فرموشدن  ا بدون ستون برپاهر به اين جهت آسمانپس ای جاب

د در آن يک جزء از روح  ی او را و دميقالب و هيکل بشر   خاک زمين پس درست فرمود   خالق عالم آدم را از 

ن بمقدس  آن  از  بعد  و  را  ايشابوتی خود  از  گرفت  او پس  از صل  را  او  آورد ذريت  بر  يرون  ميثاق  و  ن عهد 

ر نمود از  اهرکه اقرار نمود و انکمحمد و برای واليت علی پس اقرار نمود از ايشان  بوت  بيت خود و برای ن ربو

   .ان هرکه انکار نمودر نمود از ايشرار نمود و انکاقايشان هرکه ا

بر واليت علی حيدر    دند بر ربوبيت پروردگار و بر نبوت رسول مختار وپس بوديم ما اول ايشان که اقرار نمو 

وآله  هعلياهللمصطفی صلی   فرمود به حبيب و رسول خد حضرت احمد مجتبی محمد   خطابرار و بعد از آن  ک

اگر نبودی تو مقصود و  ت و جالل و علوشان خود که  خورم به عزّ می مطلوب من قسم  وب و  وسلم که ای محب 
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ا و  ردم جنت و جهنم رکن هر آيينه خلق نمی بود علی و عترت طاهره شماها مقصود مو اگر نمی   مطلوب من

  .را که مرا عبادت کند  ی الئکه را و نه مخلوقرا و نه م نه مکان را و نه زمين را و نه آسمان

ا محای  ای  و  هستیحمد  تو  وخ  مند  و صفی  من  حبيب  و  من  محبوب   ليل  و  من  مخلوقات  ترين  بهترين 

يفه تو و  و خلالمؤمنين وصی تو  از تو صديق علی امير  ائنات من و تو هستی اول مخلوق و مصنوع من و بعد ک

تو را به وجود علی که مظهر  او را عروه دقدرت من است و گر  نصرت نمودم  ناانيدم  و  اوليا و  لوثقی  مناره  رو 

آن   و   هدايت او  از  ائمهبعد  ائمه طاهرهداه و مهتدون   ها که  يعنی  اجمعين  ين صلوات اند  اهلل و سالمه عليهم 

الحسين و محمدباقر و جعفرصادق و  بنين علیعابد ال الشهدا و زينحسن مجتبی و حسين سيد يعنی حضرت  

علی موسی و  محمد ی س موبنکاظم  و  الجواد نبالرضا  علی   علی  ومبنو  و  علیبنسنح   حمدالهادی  العسکری 

   .اهلل و سالمه عليهم اجمعينهدی صلوات الحجه القائم المنتظر المالحسنبنمحمد 

س شماها هستيد بهترين مخلوقات من و شماها ات پکردن ديگر مخلوق  شماها شروع کردم خلق   و به طفيل 

و واسطه    هستيد  و مخلودوسيله  نمر ميان من  نو  ودم شماهاقات من خلق  از  مت و جالل خودم و  ر عظرا 

لی دعای  يان مخلوقات خود و گردانيدم شماها را وسيله قبوقرار دادم شماها را در ميان خود و در محجاب  

الک خواهند شد  و شماها هستيد مورد فيضان من و تمامی مخلوقات هگان  طه برای سؤال بند بندگان و واس 

وجه   رد مگر  صور  ه  نفخ  شماها  و  وجه  من  وجه ستيد  آن  هکه    من  و  شد  نخواهد  فنا  آن  مين هرگز  طور 

وسيله و   که غير شماها راسانی ها را دارند هرگز هالک و فنا نخواهند شد و آن ککه واليت و مودّت شماکسانی

   .د آورد در بارگاه منواهنواسطه خ 

اسرار  المان  قات و عضل مخلوو شماها هستيد اف  اد د رآتش جهنمتها خواهند اف ها هستند گمراه و آن پس آن 

من و بعد از آن خدای متعال در سايه ابرها بر  وم من و سردار و امام مخلوقات علوی و سفلی  من و خازنان عل

  شت ماها را درانوار ماها را همراه خود بر روی زمين و نگاه دامود  مالئکه ونازل فر   ی زمين جلوه فرمود با رو

ر  پيش  در  تيک صف  ماها  می وی خويش پس  را  کرديم  سبيح  می او  تقديس  اوو  زمين    نموديم  روی  بر  را 

او را در آسمانمی   طور که تسبيح و تقديسهمان بر روی زمين چنکرديم  ها و عبادت می کرديم  را  انکه  او 

 ها. او را در آسمانديم کرعيادت می 
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اری فرمود  وقت س ها آن ن جهت گرفتن عهد و ميثاق از آ  ن بياورد به ويت آدم را بيرو هرگاه اراده فرمود که ذر

امر    گفتند پس بهکه تلبيه می م را از صلب او درحالی آن بيرون آورد ذريت آدانوار ماها را در آدم و بعد از  

ديم  رکا تسبيح نمی شان از تسبيح ما تسبيح پروردگار گفتند پس اگر مس اييح کرديم او را پپروردگار ما تسب

 تسبيح نمايند.  ويش راردگار خطور پرو دانستند که چنمی  ايشان هرگز

خويش    به جهت گرفتن عهد و ميثاق از ايشان برای ربوبيتو بعد از آن خدای متعال جلوه فرمود برای ايشان  

نت ربنا تويی  ار اگبلی ای پرورد  ، و اقرار کرديم که۹۱« أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ  : »رمودکه فنموديم وقتی و ما اول قبول  

ن برای علی بر  وت آن حضرت از ايشان عهد و ميثاق گرفت و بعد از آای محمد بر نبربّ ما و بعد از آن بر

ر کرد هرکه  انکارد و از ايشان و  رار کرد هرکه اقرار کواليت آن حضرت از ايشان عهد و ميثاق گرفت پس اق 

 انکار کرد از ايشان. 

اول مخلوق خدا و اول   ن که ما هستيم االولين و اآلخريالسالم باقر علوم عليه   امام محمدباقرپس فرمود حضرت  

اند تمامی  ته دا ديگر مخلوقات را و از ما تسبيح و تقديس آموخلق فرمود خعبادت کننده خدا و به طفيل ما خ

اند ادت او را کرده باند و عهميدهاند و توحيد او را فواسطه ماها خدا را نشناخته به    و همه جن و انس ومالئکه  

مکرم ساخته است از جميع مخلوقات خود که    ساخته است هرکس را که مکرم    ی منّان اها خداو به واسطه م

ا که خواهد  کس رت و خواهد داد هرطفيل ما ثوات داده اس باشند و به ئکه و جن و انس انبيا و مرسلين می مال

اهد  ست و خوهرکس را که کرده ات و خواهد کرد  س ا عذاب کرده اداد و داده است و از جهت مخالفت ماه

   .کرد

،  ۹2« لْمُسَبِّحُونَوَإِنَّا لَنَحْنُ ا*  حْنُ الصَّافُّونَ ا لَنَ وَإِنَّالسالم اين آيه را تالوت فرمود: »  از آن حضرت باقر عليه عد  و ب

ين و مقدسين  حو بوديم مسبف بسته عبادت کننده خدا را و ما هستيم  يم و هستيم صتی که ما بود درس   به

، بگو ای حبيب من که اگر  ۹۳« لُ الْعَابِِدينَأَوَّ  فَأَنَا  وَلَد   نِ کَانَ لِلرَّحْمَإِنْ  قُلْ فرمود: »  خدا و بعد اين آيه را تالوت

خلوق من هستم و حال آنکه من اول  ين ملوقات باشد و اولپس الزم بود ه اول مخبود  برای خدا پسری می 

 
 .  172(: 7اعراف: ) - 91
 . 166 -165(، 37)صافات:  - 92
 .81(، 43) زخرف: - 93
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تنزيه ننمود  کسی که    و اولاست    کنندگانل اولين عبادتپس حضرت رسو  ام نه پسر خد عبادين خدا هست

 لين مخلوقات در تمامی امور از ولد و شريک و بعد از آن حضرت ماها هستيم او خدا را

س در صلب آدم منتقل شد آن نور اقدس  اقد   را همراه آن نور   عال وديعت گذاشت ماهاو بعد از آن خدای مت

ز يک صلب و رحم به  هرگاه ا   هره و ام طااز اصالب طاهره در ارحآن نور اقدس    پس منتقل شد در صلب آدم  

شد عالمت  شان از انتقال آن نور اقدس و ظاهر می شد يک نشد پس ظاهر می صلب و رحم ديگر منتقل می

رسيد به  شد حتی اينکه  صلب و رحم را که در آن منتقل می   ر آننمود ه و مشرف می استقرار او در ديگری  

در وجود مقدس عبداهلل    ر دو جزء که يک جزءسيم شد ددس تقور اقاز والده عبداهلل آن نعبدالمطلب و    صلب

   .السالمعليه رفت و ديگری در ابوطالب 

ديديم انتقال تو را  يعنی ما می  ۹۴« اجِِدينَ فِی السَّبَکَتَقَلُّ »   وَ قَد نَرَی  پس اين است مفهوم قوی خدای عزّوجل: 

و   در اصالب يعن  ساجدين  و  موحدين  انبيا  ای در اصالب  و  اراوصيا  از  و  ايشان پس همچنينواح  ز    طاهرات 

ا از زمان  ايم ماهب طاهره و در ارحام مطهره پس منتقل شدهجاری و ساری فرمود خدای منّان ما را در اصال

هِ رَبَّ  حَمُْدلِلّ الْوَ  وَّ آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ  مُحَمَّد     ُسولِنَااهللُ عَلَیَ نَبِيْئِنَا وَ رَدنيا وَ صَلَّی   م درزمان و ظاهر شدي  آدم تا اين

 مِيْنَ.الْعَالَ

 

 تبصره 

شده  ر بود آدم ديگر خلق نک آدم که ابوالبششد که در اين عالم دنيا سوای يس از اين آيات و احاديث ظاهر  پ

ارای بيانات  و فرقان و د  ن مجيد که قرآکرد پس در اين کتاب  متعال آدم ديگر را خلق می   خدایزيرا که اگر  

و   مُبِين   ...ده: »ه فرموباشد کتر می هر خشک  فِی کِتَاب   إِلَّا  يَابِس   وَلَا  آيينه آن آدم را هم  ۹۵« وَلَا رَطْب   ، هر 

 . مذکور ساخته است جان رامالئکه و بنی  ساخت چنانکهمذکور می 

  وافق ابليس است نه حقيقت که م ت و القائات و از مدخوال لذا آن بيانات چندين آدم از اهل عجم و از اهل هند 

 نموده است.د صحيحه مذهبيه و گمراه کردن از صراط مستقيم جعل زدن عقائ رای بيم ای خود بادع
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اولين مخلوقات حضرات چهارده معصوم بهترين مخلو   و  و هاديان و جهستند و  مخلوقات علوی و  ميع  قات 

  ر داده ان قرايت ايشت نذرات و رسالت و هدافرموده در تح ق عالم خلقسفلی هستند و هر مخلوقی را ک خال 

  « فرموده:  که  عَلَى  است  الْفُرْقَانَ  نَزَّلَ  الَِّذی  ذات    ،۹۶نَِذيرًا«   لِلْعَالَمِينَ  لِيَکُونَ  عَبِْدهِ تَبَارَکَ  است  مقدس  يعنی 

فرقه  که در آن هر   کتاب تفريقیت مردم آن ذاتی که نازل فرموده فرقان را )يعنی  وهماقدس حضرت حق از تا

بشود نذير و بشير برای مخلوقات تمامی  ضرت رسول است تا ک  د که حعبد خوت( بر  مخلوقات مذکور اس 

عال مدبّعوالم  و  مربّی  و  بشير  و  منذر  ايشانند  امکان پس  مخلوقم  تمامی  هادی  و  امکانيهر  عوالم  ه  ات  يچ  و 

و در  فلی در علم ايشان است  لوق علوی و س خ ج باشد هر ممخلوقی نيست که آن از علم و شريعت ايشان خار

 ريعت ايشان!ات و ش حت نذرت

ند پس آن شخص افتراء بسته و دروغ گفته است پس اگر کسی بگويد که خير قبل از ايشان هم مخلوقات بود

آن    اند پس نيستيشان تمامی عقالی عالم تصديق نموده قت امرسلين که بر صداهزار انبياء و    ۱2۴د  بر ض

ا خالق عرش و  کند و اسم و رسم خد انمود  قديم ولم را  خواهد عاابليس که می   شاگرد و وکيل   شخص مگر 

بردارد و چنان ازبين  ابليس همين    ود گمراه است ديگران را هم گمراه بنمايد که کارکه خسماء را  و شغل 

 ت و بس.  اس 

ت و بس بدون  قول حکماء اس   اين قول صرفی و رسول نگفته که قبل از آدم هم آدم بودند  هيچ نب  زيرا که

ند و از  بايد فکر بنمايند و از نور عقل تعقل کنند تا که حق را بيابو هوش    بان عقلا صاحدليل و برهان لذ 

اينکه خال برای  نشوند  گمراه  مستقيم  سوالصراط  مردم  از  عالم  که چر  ق  کرد  کار ا شمخواهد  عقل  از  اها 

 !۹۷مَسْئُولًا«  عَنْهُ کَانَ  کَئِلُّ أُولَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُ نَّإِ رموده: »نکرديد که حق ظاهر شود چنانکه ف
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 دلیل اثبات روز قیامت

اين عاه هر حاب را خل  اين  و  نيست  قديم  قالم دنيا حاد  است  و حکيم و  اظهدای عليم  برای  ار  در مطلق 

 مال علم و قدرت خويش خلق فرموده است.ک

ار  اول  مردم  پس  خواح  فرم لرا  آن ق  ازتمامی  ميثاق  روز  در  و  اقود  بر  ها  گرفت  نبوت  رار  بر  و  خود  ربوبيت 

آله  هللا المرسلين صلّی حضرت خاتم  اميرالمؤمنين پس هر که درآن روعليه و  بر واليت حضرت  اقرار کرد  و  ز 

ين عالم دنيا  ااقرار را در    جا معدوم ساخت پس صاحبانهارا همانرار نکرد آن ه اقنگاه داشت و هرک   ها راآن

حان بر اقرار خود دادند آن وقت برای جزای  الم دنيا آمدند و امتين عها در اتمامی آنفرستد پس هرگاه  ی م

ان جزا و  ايش  ه اعمال خوب و بد ميدان محشر جمع فرمود ها قيامت برپا خواهد ساخت و همه را در  عمال آنا

 سزا خواهد داد. 

ده است عليم  را خلق فرمو  بينيم که آن خدايی که اين عالم می که ما   ت قيامت اين اس   و دليل عقلی برای قيام 

باهر است پس وقتی لوقات علم و حکمت  و حکيم و عادل است که در تمامی مخ و  او ظاهر  او  و عدالت  که 

  امَتُمْ أَنَّأَفَحَسِبْکند چنانچه در کتاب خود فرموده است: »نمیفائده  عبث و بی   است و حکيم هرگز کار  حکيم

إِلَخَلَ وَأَنَّکُمْ  عَبَثًا  تُقْنَاکُمْ  لَا  می ۹8« رْجَعُونَيْنَا  گمان  شماها  بی ،آيا  و  عبث  را  شماها  ما  که  خلق  فاکنيد  ئده 

 د کرد! ايم و شما در محضر ما رجوع نخواهيکرده 

اگر    ظلم روا ندارداست و اقتضای عدالت اين است که بر کسی تعّدی و    ادل ی عسبحانه و تعال و وقتی که او  

وب کند بايد او را ثواب دهد. پس به  ر عاملی عمل خات کند و اگزاسی ظلم کند بايد او را مجظالمی بر ک

دم روز حساب و  وز برای اين تمامی مر شود که بايد يک ر دو مقدمه عقال واجب و الزم می مالحظه اين هر  

اند ده ا عامل عمل خوب بوهدر ميان اين   د اندنيا آمده  عين و مقرّر باشد زيرا که اين تمامی مردم که دراب مکت

   ؛اند يد هم بوده م شد ظالم ظل و

ظالمی را    دهد و نه شان که نه کسی عامل را ثواب می اعمال   روند بدون جزایو هر دو نوع از اين عالم دنيا می 

ان  ايشن وقت خلقت  حساب و کتاب اين مردم معين و مقرّر نباشد پس آ  برای ند لذا اگر روزی  کنعذاب می 

ل همچنين فعل هرگز هرگز بروز  ت که از حکيم و عادلّم اس م و مسريح ظلئده خواهد بود و ضفاعبث و بی 
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م  يم واجب و الزاز روی عقل سلذا  ، ل۹۹« کَبِيرًا  لُوًّاعُ  يَقُولُونَ   عَمَّاتَعَالَى    ث و ظلم باشد. »کند که محض عبنمی

وز محاسبه  ا داده شوند و آن روز، ر ظالم جزا و سز  ل و دو يعنی عاماست که روزی بيايد که در آن روز هر  

 ظلم صريح است!!! ال اين مردم باشد و گرنه خلقت اين تمامی مردم عبث خواهد بود و آنمعا

ه چون که تو عادل هستی  رد کود شد پس دليل آودانست که هرگاه مرد ی و اين مطلب را ابليس هم خوب م

ه هرچه  ت بخوانين اس بلی چ   دای عادل فرمود که ت مرا بده پس خبادلذا جزای ع بر هيچ کس ظلم روا نداری 

حتی اينکه خودش گفت که بس است از  دهم چنانچه هرچه ابليس خواست او را داد  من می   خواهی کهمی 

 د. « چنانکه مذکور ش خواهم »حَسبی يارَبّاين بيشتر نمی 

است  السالم و مؤمنين  ه ء و اوصياء عليبيامان رجعت انو اين روز قيامت دو قسم است يکی قيامت صغری که ز 

تقسيم فرموده و نصف اول  نيا را معين و مقرّر فرموده پس او را در دو نصف  متعال هرگاه عمر ده خدای  يرا ک ز

اما    ، خدا و غير خدا هر دو خواهد بودادت  اين نصف اولی عب  و بد هر دو داد که در را در تصرف و تسلط نيک  

را محض  نصف ديگر پس  مؤ در    آن  و تسلط  تا که متصرف  داده  اين زمين عبادت  بر روی  ر که  طوان منين 

بروز کرده هماص و فسق و جور  و غيرخدا شده و شرک  اين زمين محض عبادت خدای  اننام  بر روی  طور 

 تجريد بروز کند و اين را قيامت صغری ناميدند.   يد وار خير و محض توحشريک له بشود و همه کوحده ال

فنا کرده خواهد شد محض عالم آخرت  ن عالم دنيا محشر است و در آن وقت ايبری که ميدان مت کو دوم قيا

ها را  ين االبداآلبدين و همه االجحيم و عذاب النار و بس الی رالقرار و درکات النعيم و داهد بود يعنی جنّات خوا

تاب خدا  واجب است که ک  زم و بر مردم الدر کتاب مجيد خود بالتفصيل بيان فرموده است پس  ان  خدای منّ

  و گرنه هميشه در عذاب جهنّم خواهند سوخت و افسوس   ه خلق فرموده است! برای چ  ما راد که  را بخوانن

فايده ندارد زيرا ک مل نخواهند  و ع  ا برای تحصيل علمه دوباره در عالم دنيخواهند خورد که آن وقت هيچ 

   .فرستاد

لَعَلِّی أَعْمَلُ    *جِعُونِ ارْرَبِّ  کنند که: »می  پس التماس   ،کنند ده می را مشاه  چنانچه وقت مردن چون آن عالم

است من  لم دنيا  ا که حاال فهميدم که جای تحصيل ثواب عا، ای پروردگار برگردان مرا در عالم دني۱00«صَالِحًا
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آ  کنم کهعهد می مَا  نُعَمِّلَمْ  وَ أَشنود: »کاری ديگر نخواهم کرد آن وقت جواب می خرت  حاال سوای کار  رْکُمْ 

آيا نيامده برای  بکنيد و    تذکر آخرت  قدر عمر نداديم که  «آيا ما شما را اين جَاءَکُمُ النَِّذيرتََذکَّرَ وَ  تََذکَّرُ فِيهِ مَنْيَ

ا تمام شده هرگز هرگز حاال در عالم  ن شمر و روزهای امتحادايت کند؟ پس حاال عمشما رسول که شما را ه

جوع به عالم  م ايشان برای رامت کبری هقيز است و بس. و در روگشت شما جهنّم  اال بازد رفت حدنيا نخواهي

می  وقت جواب  آن  کرد  خواهند  التماس  کرده دهندنيا  فنا  را  دنيا  عالم  ما  که  عد  سوای  حاال  آخرت  ايم  الم 

 م!!! فرستيست شما را کجا بچيزی ديگر ن

 

 شد خواهد  طور برپاحاَل َلزم شد که بدانیم که قیامت کبری چ

 عين اهلل الرحمن الرحيم وبه نستسمب

آ اول  رپس  بيان  مین  درج  روح ا  که حضرت  عليه اهلل عيسیکنيم  مريم  ب بن  بيان  السالم  حواريون خويش  ه 

و درست است يا افراط و تفريط  حيح  اين بيان کليه ص  تی معلوم نيست که آيافرموده بودند اگرچه به درس 

را از  ست لذا اول همان  خالی ني  ه همفايد قت دارد و از  آن و احاديث موافبيان قرندازه با  دارد اما چون يک ا

عليه  برنابا  مانجيل  حضرت  معتقد  حواری  می الرحمه  نقل  احاديث  سيح  و  قرآن  از  آن  از  بعد  و  بيان  کنيم 

 ءاله. خواهيم کرد انشا

 

 پنجاه و یکم نابا فصل انجیل بر 

  ردند ای معلم گران دور حضرتش جمع شدند و عرض کند شارمودنماز را تمام فبعد از آنکه حضرت مسيح    و

بد  و  بشناسيم  را  چيز  دو  که  داريم  دوست  چطبسيار  اينکه  اول  گفت انيم  شيطان  با  شما  فرموديد  ور  وگو 

 اهد کرد! نستيد که او توبه نخوداکه می وقتی 

 سزا دهد؟ آيد تا جزا و خدای متعال در ميدان محشر می  که چطور دوم اين
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او جوا  پس در  بارگاه حضرت حق شدن  گويم به شما  اهلل که حق می لی فرمود روح ب سوال  که چون مردود 

معلم مالئکه همچنين  رحم آمد بر او که حيف است همچنين شخص بزرگوارو  ا به خيال آوردم مرا تشيطان ر

ت مرا  گرف  طور ترحمهمين  حضرت حق گردد و برای نجات او يک فکر بايد کرد وقدس  سخ و رانده ساحت  م

ايشان ربر جنس بشر ک  تا که گفريبا میه  برای همين مط  ناهد  لب روزه گرفتم و نمازها خواندم  کنند پس 

تو  طلب  ی و مخواهچه می واسطه فرشته جبرائيل  دگار فرخنده ما حتی اينکه با من کالم فرمود به  برای پرور

   ؟مريمبنچيست ای عيسی 

دانی  هم می اين  رديد! و  گاه تو گمردود باربب چه گناه عزازيل  به س   دانی که تو می عرض کردم ای پروردگار  

ند و او آفريده دست قدرت تواست ای پروردگار که  شوطه فريب او چه بسيار بسيار مردم هالک می که به واس 

ردگار جواب  کنم که بر آن رحم کن ای پروردگار مهربان پس پرومی   پس از تو التماس   ای تو او را خلق کرده 

قدر ن بر اين که فقط همين پس تو او را وادار ک  کنمدرگذر می ن از او رستی که مببين به د  ای عيسی د که  دا

پرور ای  که  بر بگويد  کردم پس  تحقيق خطا  به  آيينه  هر  من  او   دگار خدای  از  کن! پس  رحم  گذشت    من 

 اهم گردانيد او را به حال و جمال اولش. و خوخواهم کرد  

ن کننده بودم به اينکه  که يقيرحالی بسيار بسيار خوشدل شدم د  ين را شنيدم چون ا فرمود  اهلل  ح حضرت رو 

ی من جوابش  خواند پس آمده گفت چه بايد کنم برای تو ای عيس  به جا آوردم. لذا شيطان را من اين صلح را  

  ز اينوست ندارم و جود خواهی کرد ای عزازيل زيرا که ن خدمت تو را د ای خه درستی که تو بردادم که ب 

داد هرگاه تو خدمت مرا دوست  ر آن است شيطان جواب  تو دکه صالح  ای آنچه  ام برنده نيست که تو را خوا

 !  تر اممن از تو شريف   به درستی که من دوست ندارم خدمت تو را زيرا که نداشته باشی پس

 روح هستم!!  ا خدمت کنی زيرا که تو گل هستی اما منن نيستی که مرپس تو اليق اي

خوب نيست اينکه برگردی به جمال اول خود  و به من مگر  ين بحث را يک طرف بگذاريم و بگ گفتم امن    سپ

ح خوب  و  تو  و  خود  اول  تمی ال  بزند  که  است  زود  ميخاييل  فرشته  اينکه  بازخواستدانی  روز  در  را  به    و 

زود است    ب داد را شيطان جوا  ار ضربت و خواهی چشيد از هر ضربتش عذاب ده دوزخصدهزشمشير خدايی  

ببينم   روز که  آن  کدام  در  ازم  که  بييکی  کارا  و  قوت  در  است  می   شتر  و  پس  ياوران  که  روز  آن  در  بينی 
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ه  شد کچنان زياد خواهد  پرستان پس قوت من  بت من بسيار خواهند بود از فرشتگان و از شديدترين  دوستان 

 خدای تو را مضطرب خواهد ساخت! 

فهميد که  پس آن وقت خواه اشتيد  بزرگی کرده استچه  راندن  باه  برا   در  ک! آن وقت  ناپا  ی يک گل من 

ا  تو ضيعف گفتم که  به درستی که  را که می می العقل هستی که نی شيطان  آنچه  گويی پس آن وقت  دانی 

م  ا و اين مصالحه را ميان من و ميان خدا تمام کني  بينبانيد و گفت حاالکنان سر خود را جريه شيطان سخ

ه صرف  شود من جواب دادم ک   کرده   ب اس که چيز واجتی پس چه  ه تو بسيار دانا هسعيسی کپس بگو ای  

 کلمه چيست؟   دو کلمه گفتن واجب است شيطان گفت آن دو 

ت به درستی که  ن گفرحم کن« پس شيطا  »گناه کردم پس به من   گفتم: آن دو کلمه اين است که بگويی

رفت و  غضبم گن وقت  ی بگويد آ کلمه را به من خدا  اين دو  کنم هرگاه ی من با خوشی اين مصالحه را قبول م 

کار هستی و  زيرا که تو خود گناه ن از نزد من که به درستی تو مردود و رجيم هستی  شو ای ملعوگفتم گم 

اماختراع کننده ه بدی  و  و ستم  پروردگار مهربار ظلم  ما ا  و عالد و قدوس است آن وقت    ن  باد فرخنده  تا 

تا که    گويی کن تو دروغ می ی و ليای عيسنيست    امر چنين  و گفت به درستی که   در رفت  کنانولوله   شيطان

ب  طان  ه شاگردان خطاب فرمود که حاال ببينيد که اين شيخوشنود سازی خدای را آن وقت حضرت مسيح 

ت  ه کننده نيسواب دادند هرگز نه هرگز ای معلم زيرا که او توبان جش حمت خدا را همه کجا خواهد يافت ر

 تعال را. ما بازخواست خدای مان بفر ما بي   برایند که حاالت شاگردان عرض نمود آن وق

 

 فصل پنجاه و دوم 

کاران  ه گناه ای ک همناک به اندازه بازخواست خدای زود است بشود س به درستی که روز    گويم به شماق می ح

شديد آن  د با ايشان با غضب  کنمی ای را که سخن  دهند ده دوزخ را بر اينکه بروند تا بشنوند خد ی يح مترج

اران خواهند  کگويم به شما که نه صرف گناه خلوقات حق می هند برضد ايشان همه مدمی ه شهادت  دکاران ک ب

د وثوق نخواهد داشت و  ی خوبراهيم باهمه خوب ند ترسيد حتی اينکه اترسيد بلکه پاکان و اصفياء هم خواه

   ؛ترسيد  هم خواهد  اهللويم بلکه رسولچه بگ نخواهد کرد و ايوب به پاکی خود اعتماد 
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کند که چطور خدای  اهلل فراموش می هار بزرگواری خود حرف خواهد زد پس رسول ی به چهت اظزيرا که خدا

يد زيرا که زود است که اهل  لرز  که من خودم خواهمگويم  ده است و حق می هر چيزی را برای او خلق فرمو

گرچه  مردم اديگر    مانند   فانی هستم خورم که من يک شخص  قسم می اهند گفت و  جهان مرا پسر خدا خو

کاران با اين مالحظه  ناتوانان و اصالح گناه  اسرائيل برای بهبودیسول گردانيده است برای بنی خدای مهربان ر

مرا خدا کنم که  نمايم و نصيحت می که چطور من انکار می   ستيد اين گواهان من ه  متکار خدايم و شما برخد 

اهند ساخت انجيل مرا با  ين بدکاران باطل خوسمان ان بر آرفتن مه بعد از  مگيريد و زود است ک سر خدا  و پ

ه من  و ادريس و الياس همراواهم آمد در اين جهان به نزديک انجام اين جهان  لقای شيطان و ليکن من خ

شود و بعد از اين    نت کردهن خراب و لعادت خواهيم داد بر اين بدکاران تا که آخرت ايشاو شهخواهند آمد  

ر  يم و از خدای مهربان دعا کرديم که رحم فرمايد ب. و ما هم گريه کرديان شد سخت گرمسيح    کالم حضرت

 بنده خدمتگذار خود مسيح! 

 فصل پنجاه و سوم 

هان تباهی بزرگ  که روز بازخواست بيايد زود است که بيايد بر اين جآنرمود: که پيش از اهلل فس حضرت روح پ

کز  و باشد که درگير  آرد کنرارزار خون ود  پد يز  پنده پس  می ر  را  پد سر  پسر  و  را می کشد  به سبب  ر  کشد 

 ويران خواهند گرديد.  اين جهت منتقرض خواهد شد شهرها و بالد خالی و  الملوکی و ازطوائف

ند پس  ن ککه مردگان را دفواهد کرد حتی اينکه چنان شود که يافت نشود کسی  وز خو وباهای مهلک بر 

مرده  خوحيوانات  را  خورد  ها  باشد اهند  زود  گرک   و  فرستاد  خواهد  خدای  آنه  شديدبر  باقی  سنگی  که  ها 

ای  اپاک و کثافت را  مردم تمامی چيزهای ن  تر خواهد شد پس خواهند خورد و نان از طال گران  خواهند ماند 

  همناک کفر ه با صدای بلند و س بلکربان رحم فرما.  دبختی آن روز که شنيده نخواهد شد که ای خدای مهب

   ؛ نزديک شدن که آغاز نمود آن روز بهپس از آن وقتی  ربان و فرخنده تا ابد ومهت بر خدای خواهند گف

بر بيايد  سهمناک  عالمت  يک  روز  هر  پ  پس  مدت  الی  زمين  در  سکان  پس  روز  سير  روز  انزده  آفتاب  اول 

له  و ناو گريه    امه سياهد مانند ج بلکه سياه خواهد بو بود    نور خواهد بی   خواهد کرد در مدار خود از مغرب و 
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و در روز دوم ماه يک پاره خون خواهد    کند دری که بر پسر مشرف به مرگ است ناله می خواهد کرد مانند پ

 شوند. ها ديده میيد و در روز سوم ستاره بار مانند شبنم خواهد ز آسمان بر زمين خون گرديد و ا

باه قشون که  مانند  در رون  می ها جی م  و  س کنند  باهای  ن ز چهارم  و گيدن شروع می هم جن بزرگ    کنند 

ششم  تنی و گياهان به خون خواهند گريه کرد و در روز  خورد و ريز خواهندگرديد و در روز پنجم هر رس 

  ديوار  تمام روز مثلای خود تجاوز کنند تا بلندی صدوپنجاه ذرع و در  از جآنکه  هند کرد بیدرياها طغيان خوا

شست حتی که آب ديده نخواهد  د که در ته خواهند ناهد ش رعکس خوم کار بر روز هفت خواهند ايستاد و د

اله خواهند کرد  خواهند شد و گريه و نجانوران صحرا و پرندگان هوا و ماهيان دريا جمع  شد و در روز هشتم  

   ؛اد خواهند کرد فري و

افت ده  هند ينخوا  ی که نجاتکند حتريزی می خوند و سخت  کنشروع می و در روز نهم باران تگرگ باريدن  

ک که شکافته و سوخته خواهند  گان و در روز دهم خواهد آمد رعدوبرق همچنين سهمنايکاز مردم و زنده 

جوی واپس و نه از آب بلکه با خون و در    د هردهم روان خواهد ش ای جهان و در روز يازهشد يک ثلث از کوه 

انند پيچيدن  خواهد شد آسمان م  پيچيده   يزدهم روز س نده و در  خواهد کرد هر آفرينو فرياد  زدهم ناله روز دوا

د شد حتی اينکه  ه بميرد و در روز چهاردهم زلزله شديد پديد خواهنامه و آتش خواهد باريد تا که هر زند 

کوه جبال   زمو  روی  دهای  و  ين  هوا  در  طيور  پريدن  ماننند  پريد  خواهند  هوا  تمامر  و  بفضا  زمين  يابان  ی 

د و هيچ زنده ذی روح نخواهد ماند سوای  پاک هالک خواهند ش رشتگان  دهم فپانز  و در روز   خواهند گرديد 

 نکه او راست اکرام و مجد تا ابد. خدای پاک آ

طپانچه زد و بعد سرش را بر زمين زد و   خود بارک خويش با دستيح اين بگفت بر روی مو چون حضرت مس

پسرخدا    ن را که من خدا يای من ايهاته در گفدرج کند    باد ملعون باد هرکه د ملعون  رداشت فرموچون سر ب

از شنيدن اين چيزها   ايشان  مانند مرده بی هستم پس همه شاگردان  را  هوش گرديدند پس حضرت مسيح 

 ويم!هربان بترسيم هرگاه بخواهيم آن روز ترسانيده نشای مبايد حاال از خد  برخيزانيد و فرمود
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 چهارم و نجاه فصل پ

به  اگيرد جهان رس چون اين معامالت بگذرد فرپ نباشد درآن زنده  تاريکی چهل سال که  جز خدای تنها ا 

لوع  را که زود باشد طه کند خدای رسول خود  ست اکرام و مجد تا ابد و چون چهل سال بگذرد زند آنکه او را

که در    حديث است  خالف عقيده قرآن و   ن بيان ار آفتاب )ايتر اس از هزکند مثل آفتاب مگر اينکه او درخشان

شد مگر  يعنی هر زنده فنا خواهد    ۱0۱وَالْإِکْرَامِ«   الِالْجَلَ   ذُو   رَبِّکَ   وَجْهُ وَيَبْقَى  *  لُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان کُت: »قرآن اس 

پروردگار   نخواهد وجه  فنا  از جشد    که آن  پروردگار صاحب جالل است است که  نبه جالليت  و همان وجه 

 وباره زنده خواهد فرمود(  اکرام مخلوقات را د جنبه ت که از کرام اس و صاحب ا  را فنا خواهند کرد خلوقاتم

وَجْهِیْ الَتَبِيْو در حديث است )وال   اَنْتُمْ  لَاتَهْلِيهلک من واالکم( وَ  وَ  لَايُبُِدوْنَ  وَ  مَنْ وَاالَکُمْ«  يُْدکُونَ  لَايَهْلِکُ   وَ 

هم که هالک    انی ر آن کسطوين و هم  خواهيد کشد تيد که هرگز هالک ن ه من هسهارده تن وجيعنی شماها چ

 ماها(.خواهند شد که شماها را دوست دارند يعنی شيعيان ش ن

قت خدای زنده  آن وخواهد فرمود پس    ت و جالل خود را ظاهرگويد زيرا که عظمنشيند و سخن نمی پس می 

چهارگانه  می  مقرّبان  فرشتگان  آنان کند  را  سرا  خود  رسول که  می غ  را  پاهلل  و نمايند  هر  پيد س  کردنقت  د  ا 

الرُّوحُ وَالْمَلَائِتعالی: »  اهللاهلل برای جاه و جالل آن حضرت )کما قال ول ايستند دور رس می  يَقُومُ  آن    ۱02« کَةُيَوْمَ 

اع روح  افروز  روز  جلوه  دوراهخوظم  مقربين  مالئکه  و  خود  و جالل  عظمت  تخت  بر  شد  خو  د  برپا  اهند  او 

 ستاد.(اي

بندند آن  اهلل صف می لآيند و دور رسو ا که مانند زنبور عسل می قی فرشتگان رکند باآن وقت خدای زنده می 

ارک  ت مبآيند و دس آدم میها در پيروی حضرت  آنکند ساير پيغمبران خود را و همه  خدای زنده می   وقت

اه  گ آن اهللول رحمت رس به بندگی او در ظلّ  رارکناندهند اقمی   اهلل را خواهند بوسيد و خودشان را جایرسول

اهلل پس بجنبش درآيد  يا رسول   کنند که ما را فراموش مکنين را و همه فرياد می کند مؤمنی زنده می خدا

چه او را بايد کرد برای خالص ايشان و پس از آن  ر آننمايد دو نظر می اهلل از فرياد ايشان  مهربانی در رسول 

م دنيا داشتند و  شان که در عالاولی هستی    دند به گررمی شان بهمه ی هر مخلوقی را پس  کرد خدازنده خواهد  
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گو قوت  مخلوقی  هر  اين  بر  تماعالوه  کرد خدای  خواهد  زنده  وقت  آن  خواهد دشت  گناه يايی  و  م  را  کاران 

د خواهند کرد  و فريا  ان خواهد شد المنظر که هر بيننده از ايشان متنفر و ترس قبيحت و  رودين را چنان زش مط

 ن.حمنت خويش مثل ايشان از ردو مک ما را پروردگار که ای

که  را  کرد شيطان  زنده خواهد  آن خدای  از  س   و پس  به  نگريستن  وقت  آفريده در  هر  که  باشد  او  وی  زود 

ت حضرت  به سبب زشتی صورت او و هولناکی منظر او. آن وق  رديد که مدهوش خواهد گمتحيّر و مبهوت بل

امفرمود    مسيح از رحمت خدای  روز به درستی که    ظر هولناک را در آن آن من  نبينيميم که  يدوار هستکه 

ن  رسد مگر از خدای پس آتظر هولناک قيامت نخواهد ترسيد زيرا که او نمی اهلل از آن مناصرف تنها رسول 

بار   فرشته  برمی   ديگروقت  بوق  آواز  از  و همه  دميد  ن خيزدر صور خواهد  آن وقت  ای  دا خواهند  کرد که  د 

ه  خواهد جزای اعمال شما را بدهد پس آن وقت ديد می که آفريدگار شماها  زيرا    ای جزااز بر  ان بياييد آفريدگ

است پس    اختهر سفيدی سايه اند ی درخشان که بر آن ابهای آسمان باالی وادی يهوشافط تختشود درب می 

از  يدی و را آفرآنکه ما  ا ای پروردگار تويی خدای م ت خجسته بادآن وقت فرشتگان به صدای بلند خواهند گف

 شيطان ما را رهانيدی! ل و وسوسه و فريب ازال

رسول  وقت  هراسان  آن  می اهلل  که  زيرا  خ شود  که  چنان داند  را  متعال  هيچ  که  دای  کنند  عبادت  کس  بايد 

پس بدکارانی    ان باشد اهلل چنسول نه دوست داشته است چنانکه بايد پس هرگاه حال ر  ست وعبادت نکرده ا

 شت!  هند داال خوا ر چه حاندازه ش  که پر

 

 فصل پنجاه و پنجم 

رسول پ می س  پاهلل  همه  نمايد  تا جمع  آن رود  از  و  را  برويغمبران  که  کند  همراها خواهش  سوی  ند  به  او  ه 

به   و قسمرس عذر آورند ی کنند از خدای برای نجات مؤمنان پس هر يک از تزار ی کنان و تضرّع وخدای زار

 به آنچه معرفت دارم. را که من معرفت دارم ا زيرفت آنج م نخواهم من خود ه  حيات خداوند که 

رای محبّت  ه است همه چيزها را بخود را که چگونه او آفريد يند يادآوری کند رسول  و وقتی که خدای اين بب

بسرايند که خجسته    شتگانو احترام و فراو برطرف شود و به سوی عرش پا پيش نهد با محبت  ترس  او پس  
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مانند   برسد بگشايد خدای برای رسول خود دروازه را و چون به نزديکی عرش  ی ماخدا خدا اک تو ایباد نام پ

ت آغاز کند در سخن  نخس  اهللاشند و رسوليد همديگر را نديده بخليلی برای خليل خود بعد از آنکه مدت مد 

تو می و دوس کنم  دت تو می پس بگويد به درستی که من عبا ه  گويم ب ی شکر تو مدای من و  ورزم ای ختی 

شم و هر چيزی را از برای محبّت من  که تو خواستی پس مرا آفريدی تا بنده تو با  ام دل و جان خود زيراتم

چيزی دوستی تو ورزم پس بايد همه آفريدگان تو  هر    ر چيزی و برتر از برای هر چيزی و در ه  آفريدی تا از 

خجسته  کننم ای پروردگار و  و می ند شکر تخدا بگويآفريدگان  دای من آن وقت همه  ای خ  د تو را گويند حم

 باد نام پاک تو تا ابد. 

ب حق می  به درس گويم  آه شما  با شيطان  و مطرودين  از آب    گريند حتین هنگام می تی که شياطين  اينکه 

اردن    يکی   چشم آنچه در رود  از  روان شود بيشتر  ايشان  با وجوداز  و  را و  بينند خدای  پس نمی اين    است 

رسول   خدای سخن   با  به  نمو  خود  مرحبا  بفرمايد  هرچه  ده  من  از  کن  طلب  پس  من  امين  بنده  اين  تو 

را آفريدی  ون ممن ياد بنما که چ بگويد ای پروردگار  اهللخواهی که به هر چيزی خواهی رسيد پس رسول می 

  ا از روی و مردم رشتگان را  را و بهشت را و فر  جهان  ی که بيافرينی فرمودی که به درستی که تو اراده نمود 

نممحبّ تمجيد  تا  من  به  اين جهت  از  تو پس  بنده  من  با خود  را  تو  میايند  تضرّع  ای  ت  تو  سوی  به  کنم 

 ؛اتبنده به  وری وعده خويش رابان دادگر که به يادآ پروردگار خدای مهر

اهان  آيا گو  من محمّد   فرمايد: »ای خليل ی ند و م ل خود شوخی کپس خدای بفرمايد مانند خليلی که با خلي

دگار من پس خدای بفرمايد ای  اهلل با هزاران احترام بگويد آری ای پرور سول گويی پس راينکه می   ری بر دا

   ؟و بگويد گواهان تو ای آقا کيانند  يايد اهلل بسوی رسول  ا بخوان پس جبرئيل بهجبرئيل برو ايشان ر

السالم  عليه  السالم و داودليه موسی ع الم والسه ماعيل عليالسالم و اس م عليه ايشان آدجواب دهد  اهللپس رسول

شوند شان حاضر می پس فرشته برود و ندا کند گواهان مذکور را پس ايالسالم هستند.  مريم عليه بنو عيسی 

   ؛گويد من می اهلل ولچه راکه رس ای به ايشان فرمايد: آيا شماها به ياد داريد آنت خد آنجا ترسان آن وقدر 
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فرمايد: اينکه من همه مخلوقات را از روی محبّت  یار ما پس خدای م ای پروردگست  چي  واهند گفتايشان خ

ی پروردگار  لی اايشان جواب دهد بگويند پس هر يکی از    ام تا همه آفريدگان مرا با او حمد و خلق فرموده به ا

افضل که  گواهداريم  سه  ما  از  ما  خد اند  پس  متعالما  گواه ب  ای  سه  آن  که  پ  پرسد  مکيانند  گويد    وسی س 

مت فرمودی و آنکه با شما  مرا عطا فرمودی و داود گويد دوم کتابی است که مرا کرا ت کتابی است که  نخس

   . مودوی نجهان را شيطان اغار به درستی که تمام گويد ای پروردگسخن می 

تی که  س رحقاً به د طا فرمودی گفته که مرا اعبی که کن کتاپس گفت به درستی که من پسر و شريک توام ولي

حيح است پس آن وقت  فرمايد درست و صمان کتاب اعتراف دارد که آنچه رسول تو می ده تو ام پس همن بن

کتابی که مرا عطا فرمودی پس  ارد  طور اعتراف دمينويد ای پروردگار من هاهلل به سخن درآيد و بگ رسول

ام  رده ن آنچه حاال ککه ای حبيب م  به درستی  سخن درآمده فرمايد:ای به  ويد خد اين بگ اهلل  وقتی که رسول 

ه دوست  زه محبّت مرا با تو بداند که من تو را چه اندازام تا هرکسی انداجز اين نيست که از برای اين کرده 

در آن  بی که  را کتاوسلم خود  اهلل عليه وآله ا کند خدای رسول صلّی د عطآنکه چنين سخن کندارم و پس از  

آفريدگان به سجده درآمده بگويند تو را است  اين جهت همه    شته باشد ازونگان خدای  های همه برگزيد نام

 بخشيدی.ا به طفيل رسول خويش جد و اکرام تا ابد ای پروردگار ما زيرا که ما رتنها ای خدای م

 اه و ششم فصل پنج

شتگان و  ند همه فرز کاهلل آن را و آوال سو بخواند راست پس    خدای بکشايد کتابی راکه در دست رسول او   و

نوشته شده باشد و در کتاب    اهللکه در پيشانی هر يکی عالمت رسول را درحالی بران و همه برگزيدگان  يغمپ

اهلل  ت خدای که به نزديکی او رسول راس   شان بگذرد به دست است پس هر يکی از اي  مرقوم باشد مجد بهشت

پيغمبر و  پهاست  به  بنشان  پهلينلويش  بر  مقدسين  و  پيغمبرند  فربنشان  وی  و  پهلوی ينند  بر    خندگان 

 ای کيفر و مجازات بخواند.  مقدسين پس آن هنگام فرشته در بوق بدمد و شيطان را بر
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 فصل پنجاه و هفتم

بدبپ بيايد  وقت  آن  ذلّت  س  کمال  به  آفريده و رخت  هر  و  وقت خدای    سوايی  آن  کند  او شکوه  ندا کند  از 

باشد هر ضربتی به سنگينی  دهزار ضربت و می ر خدای صشمشيبه    بزند او را ئيل را پس بيايد و  شته ميخافر

شوند و    پيروان او را پس خواری که در هاويه افکنده شود آنگاه فرشته ندا کند  باشد اول کسده دوزخ و می 

  فرشته ميخائيل بزند آن وقت    د ايشان پس ل و رسوا گردند و شکايت کنند همه آفريدگان بر ضذلي  مانند او 

وند در  بيست و برخی ار ده و برخی را پنج آنگاه انداخته ش پنجاه و برخی را    برخی رابت و  صد ضربرخی را  

ايشان ک دوزخ زيرا که خدای می  به  بفرمايد  بارگاه  ای مازگشت شماها است  ه به درستی که دوزخ  طرودين 

 قدس من.  

د برای جزا و  ن خوانده شونپرستان و ظالمان و عاصياو بت کان  ان و مشر ران و کافرکاپس آنوقت تمامی گناه 

ترند به نزد خدای و بگويند که ای  از انسان پست ها که  ايشان تمامی حيوان سزا پس نخستين برخيزد بر ضد  

ما  داشتند بر کرديم اين مردم را و چطور ايشان ظلم و ستم روا  دمت  ه که چطور ماها خپروردگار ما انصاف بد 

   .ابان مدا ای مهران نعمت کردند به خو کفر

ندازيد ايشان را در  ن گواهی دهند بر ضد ايشان پس خدای حکم فرمايد بر ايشان که بيپيغمبرا   پس تمامی

ا را درآتش دوزخ و هرگاه حساب  هآناندازند  عذاب می ند تا ابد پس مالئکه  آتش جهنم که ذائقه عذاب بچش

و  گ بوده است ظلم  ما چه بزره نحظليل من مالول خود فرمايد ای خرس خدای بر  يان آمد  ها به پاهمه اين 

دم و مسخر گردانيدم برای ايشان تمامی آفريدگان  ستم و کفران نعمت ايشان که من که آفريدگار ايشان بو 

دل و  وار داشتند مرا و آفريدگان مرا در هر چيزی پس عور خبرای ايشان پس چطخود را که خدمت کنند  

 .کنمم ن رح  ايشان هيچاست که من همه بر  ينل عدل همکام

و بندگان تو    خليالناز    اهلل جواب دهد راستی ای خدای بزرگوار و مهربان ما به درستی که هيچسولپس ر

طلبم می رستی که من بنده تو پيش از همه  به دکنند رحمتی را و  ايشان از تو درخواست  توانند که برای  نمی

وحی از  بران بلکه هر ذی ر و پيغم  شتگانمی فرخدای تما  آنکه اين سخن بگويد و پس از  در ايشان    عدل را

ر ايشان پس  فاجران و ظالمان و طلب کنند برپاداشتن عدل را دحيوانات و طيور و حشرات فرياد کنند از آن  
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ا  حشرات ر  ت و طيور و و فاجران را به دوزخ و بعد از آن تمامی حيوانا  لمانای بفرستد همه ظاآن وقت خد 

به جنات می  و فرستد  ک   لخلوددارا  النعيم  آن زيرا  اسارت  ه  در  بنی ها  بندگی  را چنان  و  پروردگار خويش  آدم 

وب  ای خل ايشان را هم جزذا خدای مهربان و عاداند که انسان نتوانسته بود ل قديس و عبادت کرده تسبيح و ت 

 هرين.الطانا محمد و آله دنا ونبيهلل علی سياالعالمين و صلّی مرحمت فرمود الحمدهلل ربّ 
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 النعیم و دارالخلود ات به جناتیوانات و طیور و حشر فتن ح اثبات ر فصل در  

عقع مذهب  که  لمای  دارند  بنی يده  بنی سوای  و  تمامآدم  باقی  و حجان  طيور  و  حيوانات  را خدای  ی  شرات 

  خاک و و از همديگر همگی را  آدم  بنی ها از  ای آن عد از محاسبه و مجازات نمودن و انتقام گرفتن برال بمتع

 !!! و معدوم خواهد ساخت  دانيد واهد گر تراب خ

آن خدايی  است از  آيد بلکه بداهه خالف رحم و کرم و عدل  ی اما اين مطلب از روی عقل سليم درست درنم

 او غيرمحدود و التناهی است.   عدل  رت و رحم و کرم وکه علم و قد 

مامی جن و انس و  مقام خلقت ت  خدای مهربان هستند پس در يده آفر وق ومخل آدم مثل بنی  ها همزيرا که آن 

برابر می حيوانات و هر ذی روحی مسا بر ديگری ترجيح نيست و رفتن بنی چباشند هيوی و  در  آدم  کدام را 

 است. تقديس و انقياد اوامر خدای متعال منحصر و باقی  يح وعت و عبادت و تسبالخلود بر طاجنات

نهايت درستی و صحت پروردگاطيور و حشرا  که تمامی حيوانات و ی و مشهود است  يهامر بد و اين   با  ر  ت 

  سخير و اسارت و بندگی ها در تاند با وجود بودن آن نمايند و نموده می خويش را تسبيح و تقديس و عبادت  

ح وتقديس و  از تسبي  هاعبادت آن   آدم بلکه تسبيح و تقديس ور ظلم و ستم شديد بنیر باآدم و در زيبنی

بنی  بوده و هستتر  حو صيحي  تردرست آدم  عبادت  بر وقت  آن   و  و قرائت  نه مخارج حروف  بود  ها و خواهد 

سستی  نق نه  و  تأخر  تقدم  عبادت  وقت  در  نه  و  دارد  نم ض  آيا  دارند  کسالت  که  یو  همان  وقت  بينيد 

 !  کنند می  خود را شروع  شان داخل شد فوری تسبيح و تقديس پروردگارعبادت

الم می   روح دارند و ادراک  ل ماهاها مثهمه آند!! وکننابداً تخلف نمی  و  کنند چنانچه  سرور و حبور و رنج 

گر مثل شماها  شرات مور و حوانات و طينيستند حي  ۱0۳« ثالُکُمْ إاِلَّ أُمَم  أَمْدهد: اِن هُم »متعال خبر می خدای  

يُقَ وَ  يُسَبِّحونَ  وَليک امت »وَ  لَاتَفدِسونَه  تَسبيحَهُم« تکن  ار خويش  ی پروردگطيور برات و  مامی حيواناقَهونَ 

 ها را.فهميد تسبيح و تقديس و عبادت آن آدم نمیکنند اما شماها ای بنی تسبيح و تقديس و عبادت می

مات عبادت  طور که بعد از زحآيد که همان عقل سليم الزم می   روی چنين است لذا از  پس هرگاه حقيقت امر  

النعيم و دارالخلود عطا  جنّاترت در ميدان محشر  عالم آخر آن  بان دای مهرآدم را خد م دنيا بنی ر اين عالد

 خواهد فرمود.  
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زحطنهمي اين  زا  بعد  را  حشرات  و  طيور  و  حيوانات  در  ور  و  تسخير  شاقه  ستمات  و  ظلم  بار  م  زير 

بنی قتطا آن فرسای  نمودن  عبادت  همچني آدم  برای  سخت ها  عبادت  زحم   ن  پر  و  و  عادل  خدای  همه  ت 

زيرا که    ،د النعيم و دارالخلود کرامت فرمايب و کتاب جنّاتان محشر بعد از حسادر ميد را هم  ها  آن ربان  مه

بود و خالف عدالت. بنده اين   واهد ترجيح بالمرجّح خکنند و الّا درک می   ها هم رنج و الم و سرور و حبور راآن

نمی  را  برای چه فهمم  مطلب  علماء  که  ح  اين  و  دارند  عقيده  آناين  چنال  جنّات يوانات  دين حکه  النعيم  در 

   .واهند رفتخ

هد رفت  اب کهف در جنّت خواهد رفت و گرگ حضرت يعقوب خوااند که س  اصحچنانکه در احاديث فرموده 

بلعم ب ه خدای  که در راها  های مجاهدين خواهند رفت و همه حيوان می اسب تما  اعور خواهد رفت وو االغ 

وده است خواهد رفت و ذوالجناح  دمت حضرت رسول بی که در خکوبمر  و هر  اند خواهند رفتی شده ربانق

 لصاله و السالم خواهد رفت! احضرت سيدالشهداء عليه

النعيم برای لّذت بردن و برای سير و  ات جنّ  مذکور است که در   آن مجيد و فرقان حميد و در حديث و آيات قر

قت چه  وده است پس آن وت خلق فرماناحيوسب و  ت خالق عالم طيور و اجنّ  اشای اهلبرای تم  سياحت و

شکل و  ها داخل شوند يا بر صورت و ی آن وی هم در زمره بدی دارد که تمامی حيوانات و حشرات و طيور دنيا

  ؛هاتر از آن حيوانات جنّت يا به صورت و شکل و رن  بهتر و بررن  به صورت و شکل و رن  خودشان يا 

بار زح اين زيرا که   زير  و  ها در  آرفته   قّت و عبادتشممت  و  نديدهن اند  های  که زن اند چنانها هيچ رحمت 

ند شد و ملکه و  رن  و بهاء داده خواههای بيشتر و بهتر و حسن و جمال و  جنّت به درجهدنياوی از حوران  

بر آ ادشاپ های  اهند بود زيرا که زن نياوی خوهای د حشم زن ها خواهند شد و همه حوران جنّت خدم و  نه 

زير  يند و عباوی در  رفته بار طاعت  زاييدن متحمّل شده ادت  تکليف  و  و حوران جنّتاند  زيربار هيچ    اند  در 

   ؛اند زحمت و تکليف نرفته 

است که جزای عمل داده شوند شايد اين علماء اين  مين  و اقتضای عدالت هخالق عالم عادل است    زيرا که 

خدا پر خواهد شد و جای نفس  ند پس جنّت نّت داخل شوجدر   تمامی حيوانات دنيايیکنند که اگر می  خيال

اند جنّت را وسعت  تودانند که نمیشان خدای قادر مطلق را عاجز می کشيدن باقی نخواهد ماند پس گويا اي
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آنکه خدای  دهد  فرمودمتع  و حال  را غيرمحدود و التنهاهی خلق  مقام جنّت  برال  اه  قای  و  درت  ظهار علم 

شوند خدای قادر  ز روزی که اهل جنّت در جنّت داخل می بدانند که اد پس ايشان  و هی خغيرمحدود و التنا

  ؛ود تا ابداالبد و نو خلق و خواهد فرمر روز جمعه هفتاد رقم تازه و نو از نعمات تازه  مطلق در ه

ه  خلق فرموده است تا ک  ود ما يک مثال هموجر  م جنّت پر نخواهد شد و برای اين امر عظيم خود د مقا  و

م و آن مثال  النعير علم و قدرت غيرمحدود خدای متعال و بر بودن غيرمحدود جنّاتدا کنيم باليقين پيحق

  ؛نخواهد شد ت و وعات پُر نشده اس داً از معلومات و مصن قوه و مقام قوت حافظه ما است که اب

  النعيم ت جنّاتحشرا  مره حيوانات و طيور وو طيور و حشرات در ز   پس چه بدی دارد که تمامی اين حيوانات

قدر ! زيرا که ايشان را صرف همين آدم بيابند داخل شوند و جزای تسبيح و تقديس و عبادت خود را مانند بنی 

د که فقط ظالمين خود انتقام بکشد و بعد از  ت خوو عبادت پُر زحم   جود آن تسبيح و تقديسجزا دادن با و

دالت است با وجود آن تسبيح و  خالف ع  آيد نمیدرست  وم گردند از روی عقل  اک و تراب شوند و معد آن خ

 آدم!!! بنی تقديس و عبادت در تسخير و بندگی و اسارت 

نيست که همان  و قبيح  بدی  و طيو  طورپس هيچ  برر و حشرات جنّت ک که آن حيوانات  برای  ه  ای لذت و 

ان  ار مهربپروردگ  بديع  بات قدرت و حکمت خالق عجائبات صنعت و غرائ   ازدياد سرور و حبور و برای ادراک 

نياوی خود يا به صورت حيوانات جنّت  ها داخل کرده شوند يا به صورت دها همه در زمره آن اند اينخلق شده

هم    جااند آنآدم بوده لّذت و خوشحالی و سرور بنی  برایجا  ور که در اين طها همانبهتر از آن يا به صورت  

  .باشند 

کُلَ  يَاآيه کريمه که »  و مفهوم آن تُرَابًايْتَنِی  بيت در ميدان محشر  اين است که چون دشمنان اهل   ۱0۴« نْتُ 

س از روی حسرت  روند پاب در جنّت می حبّان علی اميرالمؤمنين ابوتراب بدون حساب و کتخواهند ديد که م

ابوترابی    اهند خو دنيا  عالم  در  ما هم  کاش  ای  بدون میگفت که  امروز  که  کتاب در جنّ  بوديم  و    ت حساب 

خاک و تراب  يافتيم نه اينکه بعد از حساب و کتاب حيوانات را  آتش و عذاب جهنّم نجات می و از  فتيم  رمی 

ا حيوانات را خاک و تراب  هآن خ خواهند برد پس  ا از همان راه به دوزخواهند کرد و بعد از آن اهل جهنّم ر
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که امروز خاک و  وديم  بمی   حيوانا  ما هم در عالم دني  خواهند گفت که ای کاش ت  شده ديده از روی حسر

 يافتيم!  تراب شده از عذاب جهنّم نجات می 

مَااَلهَمَن »»هَذا  تفسير  فی  رَبّی«  حُشِرَتْی  الْوُحُوُش  بي  ۱0۵«وَإِذَا  ايشان  خاطر  کهبه  را  وقت  آن  حيوانات    اور 

شتر  يبآدم پس  بنی شان اما  و عبادت   اهند رفت به سبب طاعتخو  النعيم محشور خواهند شد و همه در جنّات

ر کنند که در جهنّم نروند آن  ها به سبب نافرمانی و کفر و شرک در جهنّم خواهند رفت لذا از حاال فکاز اين

 ند افسوس خوردن هيچ فايده نخواهد داد!!!  رویالنعيم م ر جنّاتخواهند ديد که همه د روز که حيوانات را 

 الطاهرين. له و آمحمد دنا اهلل علی سيصلّیالعالمين و  دهلل ربّ حمالو 
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 بیان میدان محشر از آیات قرآن مجید و فرقان حمید و احادیث 

 نستعين الرحيم و به لرحمناهللاسمب

م  قرآن  آيات  را  چون  فرقان حميد  و  نحجيد  به  متعال  بيان    یوه خدای  در  آيت  هر  که  است  فرموده  بيان 

اند که آيات قرآن  ن  گفته يان فره داناچچنان  مون از اول تا آخر ب مستقل است برای يک مضاخودش يک ب

و بعد  ناجيل بلکه متفرق هستند يک آيت در جزء اول است  برای يک بيان بالترتيب نيستند مانند تورات و ا

بعد يک  آيت ديگر در جز و  بالترتيب در يکآيت  ء پنجم  يعنی يک مضمون  بيان    ديگر در جزء دهم  باب 

با و  اين مفهومش    نشده است  به منتهی می ترقی    ه درجه بدرجه  وجود  بيان  کرده  لّذت  از  و خواننده  رسد 

صرف  ز ميان مفقود گردد و  گويند که اگر قرآن اکند و نيز میدرستی درک می کند و مفهوم را به  کيف می 

و بيان و    امی اصول و فروع آن حکم متواند که از همان يک آيت تد پس انسان عاقل می بمانيک آيت باقی  

 يد. ب بنماتا متر مضمون ر

ا خيلی مشکل است که  پس در بيان ميدان محشر هم چندين آيات در مقامات متفرقه نازل فرموده است لذ 

آيات ميدان   بنمبالترتيب تمامی  را کسی مرتب  ترتيب  محشر  مانند  نتيجه    دادن ايد  بعد  و کبری و  صغری 

بيان ميدان محشروخدرآوردن و بنده می  ب  اهم که  از اول شروع  تا  بالترت  کنم و را  برای  يب  آخر برسانم که 

التوفيق من  و  بشود  الکطالب تحصيلش و حفظش آسان  و صَلَّی اهلل  نَبيِّنَريم  وَ  َسيِِّدنَا  عَلی  آلِهِاهللُ  وَ  مُحَمَّد     ا 

 الطّاهِرين.

 آن اين است.  وبرای تسهيل اين مقصد يک تمهيد و مقدمه الزم آمد  ا لذ 

 

 دان محشرکیفیت می ادراکای مقدمه بر 

را علت غايی  کند يک مقصد و مطلب دارد و آن مقصد  است که شخص عالم و حکيم هرکاری که می   هیديب

می  کار  و  آن آن فعل  بنابراين  ر  گويند  عالم  اين  که  و  خالقی  اين عظمت  با  اقسام  بزرگ ا  و  انواع  اين  با  و  ی 

گ علوی و سفلی  رد و بزرخلوقات خين مهر آيينه از خلق ابدائع خلق فرموده است    تاعجائبات ضائع و غرائب

   ؛تمامی مخلوقات علوی و سفلی  يک مقصد و مطلب دارد پس آن مقصد و مطلب اين است که بر
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ز بدهد که کمال علم و حکمت و کمال قدرت و  برو  باهر بفرمايد يا   آدم ظاهر و جان و بنیيعنی مالئکه و بنی 

دارد که تا اينجا علم و حکمت و  نتهی نحد و مست يک  ود و التنهاهی ااو سبحانه و تعالی غيرمحد   صنعت

س از ازل تا ابد  تواند پو باالثر و بيشتر از آن حد و منتها نمی کند  قوت و قدرت و صنعت و حرفت او کار می 

رتر خلق  زه و نو به نو و بهتر و ب امانند اين جهان پر از صنائع و بدائع تازه به تهان  تواند يک جوز می هر ر

و صنعت او سبحانه و تعالی ختم نخواهد شد و زله و فرسوده هم نخواهد شد    و حکمتقدرت    علم و   بفرمايد 

 رد!!! ندا هی است حد و حصارهان غيرمحدود و التنايرا که علم و حکمت و قدرت و قوت خدای خالق دو جز

قيا روز  از ميدان محشر و  از خلق ممپس مقصد و مطلب  و  معادو  روز  فنات و  از  و    تمامی   نمودن  خلوقات 

بفرمائد که ببينيد ای  ات خدای قادر مطلق اين است که تمامی مخلوقات در ميدان محشر ظاهر و باهر مخلوق

ی و محيط بوده که همگی شماها  حاو   بر تمامی مخلوقا  ه علم و قدر و قوت منمخلوقات علوی و سفلی من ک

از قوت خود فن ابدان   ارا  اق  م شاهاو اجسام و اجرا  کردم و بعد ذرّاتِ  آفاق جهان منتشر و متفرق  طار و  در 

  .شدند و باهم مخلوط گرديدند 

قد پس مالحظه کنيد که چ و  بر  هر ذره مخلوقات حاوی  و قدرت من  و قوت من در هر ذرون علم  ه  رت 

را    سم و جرم جمع نموده شماهان جی بود که دوباره ذرات هر جسم و جرم را درهماسار  مخلوقات جاری و 

بر همان شکل و صورت اولی و بر همان قوی و حواست اولی و بر همان رن  و  ی و  اول  سم و جرم در همان ج

ر  ام د ذره از ذرات اجس  برگردانيدم پس اگر يکلی و بر همان صدا و صوت اولی شماها عود دادم و  بوی او

  ود و باقص می حاال داريد ن  شکل و صورت دومی شماها که ين  بود ااجرام شما از علم و قدرت من غائب می 

 الخالق!  اکبر جلدانيد که کامل است هيچ نقص ندارد اهلل آنکه خودتان می  حال

اولی که  الت دوباره بر همين حا اول فنا کند و بعد  خالق عالم خواسته است که اين تمامی خالئق ر  چونپس 

جمع    جای  محشر و معنی    ز معاد فرموده دهد لذا ميدان محشر را رود بماها حاال داريم دوباره گرداند و عو 

ب نشر  لفظ  ايستادن است معنی  برپا  قيامت  و معنی  تمامی  نمودن تمامی مخلوقات است  اول  لذا  رانگيختن 

ميدان همه را جمع خواهند نمود و    ر يکهد فرمود و بعد درمود و بعد مبعو  خوامخلوقات را فنا خواهد ف

 مايد.بازخواست بفر  واهد داشت تا که از ايشانا خهمه را برپ
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اي بدهد که هر کاری که شما می نکه تمدوم  نشان  را حالی کند و  و هر  ديکرديد من می امی مخلوقات  دم 

علم و قدرت  عنی  کردم يمشاهده می زديد من  چشمک که می   شنيدم و هرگفتيد من می حرفی که شما می 

 ت.  ه اس محيط بودشماها حاوی و  و اصوات و هر خطرات قلبی اظ من بر تمامی افعال و اقوال و الح

ستم ايشان سؤال  لذا مجرمين و مقصرين را در معرض حساب و کتاب خواهد کشيد و بر هر جرم و ظلم و  

ايد و نان ارتکاب گناه کرده و چ  ود که شماها چنينر خود بيان خواهد فرمخواهد فرمود و هرگاه ايشان انکا

جرم را حاضر خواهد فرمود    کابارتل و حالت  ام را با هيککنند پس همان محل و مقمی ول نهرگاه ايشان قب

و   وارح ايشان را گويا خواهد فرمود تا که کمال علمو چون از ان هم انکار خواهند کرد پس آن وقت اعضا و ج

 النهار ظاهر و باهر گردد. ات مانند شمس نصفخلوقتعالی بر تمامی مقدرت او سبحانه و  

ش را ظاهر و باهر بفرمايد لذا از هر ظالمی خويلت  ت صفت عداتمامی مخلوقانکه خواسته است که بر  اي  سوم

 را در جهنّم و مظلوم را در جنّت خواهد فرستاد.  انتقام مظلوم را خواهد کشيد و ظالم 

خير جزا و    عمل  قدر يک ذره عمل خير کرده است او را برای ان   به   ک ذره برابر يعنی و ديگر اينکه هرکه ي

ره عمل بد و نافرمانی کرده است او را بر آن مجازات خواهد  ذ  يککه به قدر  د فرمود و هرثواب عطا خواه

 را تمامی مخلوقات مشاهده بنمايد.فرمود که کمال عدل او 

م اينکه  اچهارم  اوليای  و مقام  و مؤمنين رتبه  لذا  را    مور خود  بفرمايد  باهر  و  تمامی مخلوقات ظاهر    الزم بر 

ده کند که تمامی مخلوقات علوی و سفلی از  آمايل  عريض و طوچنان وسيع و  است که يک روز يک ميدان  

ميدان طويل    د که همان را ميدان محشر فرموده است پس در هماناولين و آخرين بتوانند در آن جمع بشون

ت و کمال رحم و  صنع  جمع فرموده کمال علم و حکمت و کمال قدرت و ش رامامی مخلوقات خويو عريض ت

به و مقام انبيا و مرسلين و شهداء و صالحين را بر ايشان ظاهر و  مرتو    اف خود راال عدل و انصرأفت و کم

 ود. باهر خواهد فرم
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 فصل در قیام قیامت و میدان محشر 

ه و  هد ها امتحان آتشی و عش خلق فرموده بود و از آن فرينرواح که در بدو آحال هرگاه تمامی آن اه هر  ب

تحان ثانوی و برای تطبيق و تصديق عهد و ميثاق با عمل  ای اميا برعالم دنها را در آن ميثاق گرفته بود و بعد 

اعمال   ساخت برای جزا و سزای خواهند کرد آن وقت خالق عالم قيامت برپا خواهد  فرستد خاتمه پيدا  می 

م  ود و اين عالالجحيم داخل خواهد فرمرکاتد  النعيم يا در يدان محشر و بعد از آن در جنّاتدر منيک و بد  

 االبدين. ماند صرف جنّت و جهنّم الی ا و معدوم خواهد کرد و باقی می يه فنرا کلدنيا 

ن تبليغ  جای آدم و بنرای بنیار انبياء و مرسلين بچهار هزرا خدای مهربان به واسطه صدوبيست   مطلب  و اين

ق قيام  بر  مردم  بيشتر  اما  است  حيافرموده  و  بودند  نياورده  ايمان  ايمانمت  هم  چناندارند   اال  ه.  رگاه  نچه 

   .السالم پادشاه جبار شداد را تبليغ رسالت نمودند حضرت هود پيغمبر عليه 

ک کنم خدای  ا ترپرستی رو اصنام   افق دستور تو عمل کنمکه اگر من بر خدای تو ايمان بياورم و مو  :پرسيد 

الم آخرت برای شما  در ع  لم دنيااين عا  که بعد از انتقال از   :رمودند فهود    حضرت  ؟تو مرا چه جزا خواهد داد

د هميشه تا ابد و آن پادشاهی از اين  النعيم عطا خواهد فرمود و در آن مقام شما پادشاهی خواهيد کر جنّات

   . ل خواهد بودارها درجه بهتر و افضپادشاهی هز

جنّات   :د پرسيبعد   استکه  قسم جای  ب  :ودند رمف  ؟النعيم چه  از که  است  پر  غيرمحدود  است  و  شجا  اغی  ار 

ازل و  رياحين و گل و گلزار و در سايه اشحار نهرهای آب و شراب و شير و عسل جاری هستند و من دار وميوه 

يل و حسين را  های جمن غرفات ز   و ياقوت  و زبرجد   زمرهای  ستون اند و بر  غرفات از جواهرات ضيابار ساخته 

اند که مانند  موده مير ند و زبرجد تعاقوت و زمر ي  چههای بلند از يک پارو مناره ای اهل جنّت  اند برسکنی داده 

تک از روی  و غيره آن وقت  بار هستند و غيره  مرا جنّت  خورشيد ضيا  تو  بّر گفت چه الزم است که خدای 

قسم  داد که همان  النعيم تعمير کنم پس فرمان  جنّات  عالم رای خود در همين  توانم که ب من خود می بدهد  

 دارد!!!   وده  باغی درست کنند که خدای 

د که  العماد مأمورين دولت برای شداد درست کردند پس فرمان دا انچه در ظرف سيصد سال باغ ارم ذات نچ

و چون  ارم  باغ  برای  ببندند  بار  مردم  رسيدن  تمامی  باغ  نزديکی  متعال صدابه  مهد خدای  از آسمان  ی  يب 

مردم پنهان و مخفی  نظار  اغ را از اب  آنجا هالک شدند و بعد از  مانی همراهانش هفرستاد که شداد و تمام
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ود و  االحبار بيان نمروی کعبه در پيش نمود و در زمان معاويه قالبه يمنی در آن باغ داخل شد و برای معاوي 

  .در قرآن مجيد به ماها خبر داده است تعالاغ است که خدای م ق نمود که بلی همين باو تصدي

تعالی   فَعَلَ»قول  کَيْفَ  تَرَ  بِعَ  أَلَمْ  الْعِمَادِ *اد  رَبُّکَ  ذَاتِ  الْبِلَادِ*إِرَمَ  فِی  مِثْلُهَا  يُخْلَقْ  لَمْ  نديدی    ۱0۶« الَّتِی  که  آيا 

در آن باغ غرفات بنا   ود و باغی درست کرده بايشان که شداد بود و پروردگار تو با قوم عاد با پادشاه  چکار کرد 

 آن در شهرهای روی زمين! بعد از که خلق نشد   ید و زبرجد و ياقوت چنان باغهای زمر ستون  نمود بود بر 

شان هم مذکور و  هایليغ فرمودند و در کتاب هرحال قيام قيامت را حضرات انبياء و مرسلين برای مردم تببه 

هب آن  برای تخريب مذ ن نياوردند حتی اينکه از ضديت يا  ايمام بر قيام قيامت  ر بوده اما بيشتر مردمسطو

خارج کردند چنانچه حاال در کتاب حضرت موسی که تورات باشد  رسلين  انبياء و م  فئبيان را از کتب و صحا

زبور که در کتاب حضرت داو يافت نمی و  قيامت  برای  اشاره  طور در کتاب حضرت  شود همين د است هيچ 

انابنیعيس که  از  جيل  مريم  تذکره  و  بيان  نماربعه هستند هيچ  يافت  يوحنا  ی قيامت  مکاشفه  در  شود مگر 

باشد آن بيان که مذکور شد موجود  مذکور است اما آن انجيل که انجيل برنابا می   مختصر   اری يک بيان وح

 رد محفوظ مانده است.با که آن انجيل در دست عوام نيفتاده پس از دستاست زير

مجي قرآن  کاما چون  فرقان حميد  و  از دست د  مردليتاً  منح برد  تحريف  و  و مصون  م  محفوظ  و  سالم  رفين 

هرحال خواه کسی ايمان بياورد يا نياورد يک روز  موجود است به ن قيام قيامت  ول تا آخر بيا ده است از انام

 شد!  م قيامت الزمی و ضروری است هر آئينه برپا خواهد قيا

الْمَِدينَةِ فِی ظِلِّ حَ  بن اسيد الغفاری قاليفه ن واثله عن حذ الطفيل عامرب ابی عن  الحديث   ائِط   کُنَّا جُلُوساً فِی 

قُلْنَا عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ    الَ وَ کَانَ رَُسولُ اللَّهِ ص فِی غُرْفَة  فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمْ فَقُلْنَا نَتَحَدَّ ُ قَالَ عَمَّ ذَا قَ

الشَّمْ طُلُوعَ  آيَات   عَشْرَ  قَبْلَهَا  تَرَوْنَ  حَتَّى  السَّاعَةَ  تَرَوْنَ  لَا  مَإِنَّکُمْ  مِنْ  ثَلَاثَةَ  سِ  وَ  الْأَرْضِ  دَابَّةَ  وَ  الدَّجَّالَ  وَ  غْرِبِهَا 

ابْنِ مَ الْعَرَبِ وَ خُرُوجُ عِيسَى  بِجَزِيرَةِ  بِالْمَغْرِبِ وَ خَسْف   بِالْمَشْرِقِ وَ خَسْف   الْأَرْضِ خَسْف   رْيَمَ ع وَ  خُسُوف  فِی 
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انِ نَار  تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ قَعْرِ الْأَرْضِ لَا تََدعُ خَلْفَهَا أَحَداً تَسُوقُ  رِ الزَّمَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ وَ تَکُونُ فِی آخِ

 ۱0۷!النَّاَس إِلَى الْمَحْشَرِ کُلَّمَا قَامُوا قَامَتْ لَهُمْ تَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ

می اسيد  بنحذيفه  در    گويد غفاری  مدينه  در  ماها  روزی  ديواس که  نايه  و حضرت  شسته حرف می ری  زديم 

فرمودند چه حرف می  انداخته  نظر  ماها  بر  بودند پس  غرفه خود  در  کرديم صرف حرف  رسول  زنيد عرض 

بابت قيامت پسه موضوع، عرض نموديم  زنيم فرمودند: در چ می  ودند که شماها قيامت را نخواهيد  فرم  در 

 .دگار را ديده باشيد گ پرور بزر  ا از آياتپيش از برپا شدن قيامت ده تيد حتی اينکه د

االرض، پنجم سه تا خسف يکی در  اول دود از آسمان دوم دجال، سوم خروج يأجوج و مأجوج و چهارم دابه 

خاتمه  مريم، هفتم و در نزديکی  بنعيسی زول  العرب ششم نزيره ر مغرب زمين سوم در جمشرق زمين دوم د 

امی مردم به سوی ميدان محشر خواهند راند  د پس تمد آمرون خواهآتش در يمن از قعر زمين بي  زمانه يک 

ايس خواهد  هم  او  ايستاد  خواهند  مردم  هرگاه  محشو  ميدان  در  را  همه  اينکه  تا  ميراند  بعد  و  جمعه  تاد  ر 

 خواهد کرد!  

ديگر  مودند برای آن مردم و آيات  ختصراً بيان فرسلم صرف همين ده تا م عليه و آله ورت رسول صلّی اهللضح

 رمودند. ف يث ديگر بيان احاددر 

مذک   حاال اينجا  را  آيات  چند  حميد  فرقان  و  مجيد  قران  از  مختصراً  هم  می ما  و  ور  ذوالجالل  فقال  سازيم. 

« بِ يَوْمَ  االکرام  السَّمَاءُ  مُبِين تَأْتِی  النَّاَس  *  دُخَان   اکْشِرَبَّنَلِيم *  أَ  عَذَاب    هََذايَغْشَى  الْعَذَابَا  عَنَّا  إِنَّفْ  ا   

م در عذاب  کند عالم را و مرد! يعنی به نزديکی قيامت از آسمان دود بيرون خواهد آمد که پر می ۱08« ؤْمِنُونَ مُ

ذاب را از ما دور بفرما  ين عای پروردگار ما ازاری خواهند کرد که    شديد مبتال خواهند گرديد پس التماس و

بسته خواهد شد لذا آن وقت ايمان  ور آيات  ت ظهتوبه وقم بر قيامت! اما چون درهای  ما ايمان آوردي  که حاال

م معاينه  وقت  آنکه  مثل  داد!!  نخواهد  فايده  هيچ  می لکآوردن  توبه  انسان  می الموت  ايمان  و  آوردو  کند 

   . نخواهد کردکار دنيا ابداً يا برگردانيد که سوای کار آخرت ر دنکه حاال او را د کند واهش و التماس می خ
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ارْجِعُونِ تعال »  ای مهد خد دچنانچه خبر می  رَبِّ  در دنيا برنمی   ۱0۹« لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا*  قَالَ  گردند  اما ابداً 

شده ز بسته  او  برای  توبه  باب  که  »  يرا  تعالی    حََدب   کُلِّ   مِنْ   وَهُمْ   جُوجُوَمَأْ  يَأْجُوجُ  فُتِحَتْ   إِذَا تَّى  حَقول 

ها از هر جهت از بلنديد و  س آنشد پبازخواهد  جوج  و مأ  نزديکی قيامت سد يأجوج  ی در يعن  ۱۱0يَنْسِلُونَ« 

 کنند!  را خوردن شروع می   شوند و مردم پستی مانند سيل آب بر روی زمين پهن می 

الْقَوْلُ عَلَوَإِذَا  قوله تعالی »  ب خدا  قيامت بر مردم عذاگناهان مردم در نزديکی    اه به سبب يعنی هرگ  يْهِمْوَقَعَ 

آن وقت برای مردم يک    دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاَس کَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ   هُمْ ا لَجْنَأَخْرَنازل خواهد شد،  

ستيد که بر آيات خدا ايمان  ها هخواهد گفت که شماخواهد رفت و به مردم  شخص که بر روی زمين راه  

ببني حاال  پس  اين  اورديد  را،  پروردگار  آيات  مظهاالر دابه يند  خود  سيدنا    رض  و  موالنا  خدا حضرت  قدرت 

هستند«  »۱۱۱اميرالمؤمنين  تعالی  قول  کُ.  الشَّمْسُ  انْکََدرَتْ*  وِّرَتْ إِذَا  النُّجُومُ  ُسيِّوَإِ*  وَإِذَا  الْجِبَالُ   ۱۱2«رَتْذَا 

مامی  طور تداده خواهد شد و هميند و از مغرب گردش  ت نور شمس زائل خواهد ش زديکی قياميعنی به ن

 ۱۱۳« مَنْ فِی الْأَرْضِفَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَها بر هوا پرانيده خواهند شد. »وه شد و ک ر خواهند نوگان بی ستار

« تعالی  نُفِخَ قول  فَلَا فَإِذَا  الصُّورِ  فِی  بَيْنَ    يَتَسَاءَهُمْأَنْسَابَ  وَلَا  يَوْمَئِذ   ن  ۱۱۴« لُونَ  در  قياميعنی  در صور  زديکی  ت 

خ پواهد  دميده  تمامیشد  هيچ   س  و  شد  خواهد  گسيخته  نسب  رشته  و  ديگری  خويشاوندی  از  کس 

  رَبِّکَ  وَجْهُ يَبْقَىوَ*   عَلَيْهَا فَان کُلُّ مَنْاهل زمين فنا خواهند شد. قول تعالی »  پرسی نخواهد کرد! و همهاحوال

قت تمامی مخلوقات که بر  يد آن ود دمخواه  مرتبه اول در صوره اسرافيل  يعنی هرگا  ۱۱۵رَامِ« وَالْإِکْ  الْجَلَالِ  ذُو

جودات قادسه و مقدسه حضرات  روی زمين هستند همگی از صدای صور فنا خواهند شد اما وجه رب که و

السالم می م چهارده معصومين عليه و  نخواهالصلوه  فنا  ايشان هستند صاحب  ند ش باشند  زيرا که  و  د.  جالل 

يش ساخته است. پس از اين جنبه جالل  وو جمال خ  جاللجنبه  خدای متعال ايشان را مظهر    صاحب اکرام

 کنند.  نا خلعت وجود عطا می کنند و از جنبه اکرام بعد از فمخلوقات را فنا می 
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  فَإِذَا   ى خْرَأُ  يهِفِ  نُفِخَ  ثُمَّءَ اللَّهُ   إِلَّا مَنْ شَامَاوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ لسَّعِقَ مَنْ فِی اخَ فِی الصُّورِ فَصَوَنُفِو قول تعالی »

يَنْظُرُونَ   هُمْ نزديکی قيامت دميده خواهد شد در صور پس هالک خواهن   ۱۱۶« قِيَام   که در  د شد کسانی و در 

ها هالک نشوند  ته است که آن خواس که خدا  آن کسانیروی زمين هستند مگر    ها که برها هستند و آن آسمان

س همه اهل زمين و آسمان زنده شده  پخواهد شد  يده  ور دمو بعد از آن مرتبه سوم در صاقی خواهند ماند.  ب

 کتاب اعمال! برپا خواهند ايستاد که همان است قيامت برای حساب و 

ء و هالکت و فزغ و صعق  فنا  که بدانند معانی  ه نفخات صور الزم استگانبرای فهميدن به درستی مفهوم سه 

است يعنی فناء در ماديات  ان  اهل آسم  برایکت  اهل زمين است و استعمال هال  استعمال فناء برای  را پس

برای ماديشود و هالکت در مجردات و همين استعمال می برای مجردات لذا نفخ  طور فزع  ات است و صعق 

ه ربّ که چهارده  ستند و فنا خواهند شد مگر وجدی هی اهل زمين که ماخواهد بود يعنی تمام  اولی نفخ فزع

عليهم مع السالصومين  و  می الصلوه  فناء  باش م  آن نخوند  هستند  مالئکه  که  مجردات  و  شد  فنا  اهند  هم  ها 

 نخواهند شد.  

ند  که مخلوقات عالين هستخواهند شد مگر آن کسانیست آن وقت مالئکه هالک  و نفخ دوم که نفخ صعق ا

 شد.هالک نخواهند 

قد  و  قوت  از  نفخ  دو  هر  مو چون  و  است  ملک  نفس  مجردات هستند  رت  نوع  از  االئکه  ملکه  کوت خلق  ز 

ين امر مسلم است  اند لذا نوع فوقانی هستند و ااالمر خلق شدهاند و مخلوقات عالين از نور مطلق و روح شده

السالم نه مادی هستد  عليهم مين  ضرات چهارده معصوکند. پس چون حثر نمی که نوع تحتانی در نوع فوقانی ا

نو  و بلکه  بر وجنه ملکوتی  نفخ صور  لذا  اايش  وداتری هستند  باقی    ثریان هيچ  و  زنده  ايشان  نخواهد کرد 

 خواهند ماند.

حق و    مت حضرتشان مورد و مهبط فيضان و جريان جود و رحديگر اينکه چون وجودات قادسه و مقدسه اي

ت و احسان  ع فيضان وجود و رحمء و هالک بشوند آن وقت انقطافنا  پس اگر ايشان هم  غيب مطلق هستند 

آمد زيرا که بعد از فنای ايشان مورد و مهبط نخواهد بود که بر آن  هد  الزم خواحمن  و ر  خدای فياض و جواد 
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مد  دای نقص الزم خواهد آد و رحمن جاری و فياض بشود پس در صفات کماليه خجود و رحمت خدای جوا 

 فنای ايشان هم محال است.  لذا و آن محال است

ال مخلوقات هستند پس اگر ايشان فنا بشوند  قوا  و  فعال ال و اشهداء و محافظان اعم  اينکه چون ايشان  گردي

 دفاتر اعمال مخلوقات فنا و ضائع خواهند شد!  

د ماند.  واهنان باقی و زنده خها هم همراه ايشد آن انيشان که از شعاع انوار ايشان خلق شدهيعيان او چون ش 

ين و اآلخرين  ولعلوم اال  باقرالم  السضرت امام محمدباقر عليه مفهوم آن حديث که حپس همين است مقصد و  

« يعنی ای اوليای   وَلَا يَبيُد وَلَايَهْلِکُ مَنْ وَالَاکُمْ  اند که خدای منان فرموده است » اَنْتُمْ وَجْهِیْ لَاَتبِيْدوْنَفرموده 

طور فنا و هالک نخواهند  ک نخواهد شد و همين من و وجه من هرگز فنا و هال  وجه   ر من شماها هستيد امو

 دوست دارند و شيعيان شما هستند!  را که شمای کسانآن  شد 

 . يفتح منه ابواب العلوم فتفکروا و تشکروا فانه دقيق و حميق جداً و

 

ه برود بر روی زمين و در صور خود بدمد  ود کفيل را خواهد فرميامت خدای متعال اسرايکی قهرحال در نزدبه 

ر صور خواهد دميد پس در اين نفخه اولی تمامی  دکعبه  آمد و رو به المقدس خواهد سرافيل در بيت آن وقت ا

   . ور بدمد نخواهند شد پس دوباره امر خواهند فرمود که در صاهل زمين فنا خواهند شد مگر وجه رب فنا 

دمي خواهد  تپس  مرتبه  اين  پس  آسمان   مامی د  وج اهل  مگر  شد  خواهند  هالک  اسرها  و  رب  پس  ه  افيل 

همه هالک شدند مگر بنده تو اسرافيل هنوز زنده و باقی است آن  ار  پروردگکرد که ای  اسرافيل عرض خواهد  

  قی خواهند ماند حضرات مود که تو هم بمير پس او هم هالک خواهد شد و باوقت خدای متعال خواهد فر 

  .ده و باقی خواهند ماند شان اهم زنالسالم که وجه رب هستند و شيعيان ايعليه چهارده معصومين 

الْيَوْ شأن جبروتی خويش خواهند فرمود: »  ال درای متعن وقت خد پس آ الْمُلْکُ  يعنی بگوييد که    ۱۱۷مَ«لِمَنِ 

وجه  ند )زيرا که عدد  باش صوم که وجه رب می س آن وقت حضرات چهارده معکيست امروز ملک خدای پبرای 

  الْوَاحِِد   لِلَّهِ  الْيَوْمَ  کُمُلْالْ گفت »ن در جواب پروردگار خواهند  نات( و شيعياچهارده تا است از روی علم زبر و بي
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امروز ملک عالم امکان برای پروردگار يگانه  ۱۱8الْقَهَّارِ«  )تا که سؤال خدای متعال مهمل نشود !    و قهار است 

 واً کَبيراً. عَن ذلک عُلُعقلی و سفاهت است وَاهللُ تَعالی  قبح طب يک فعل مهمل و يرا که خطاب بدون مخاز

السالم و شيعيان ايشان اين است که  ماندن حضرات چهارده معصومين عليه   یو باق ای زنده  و سبب ديگر بر

ت و قوت  ار و ابراز نمودن قدرها صرف اظهخلوقات خورد و بزرگ و فناء نمودن آن مقصد از خلق فرمودن م

لسالم  ارات چهارده معصومين عليهم دای متعال حضچنانچه در وقت خلقت اين مخلوقات خ   ت پسخدائی اس 

  .بود تا که کمال قدرت خدا را مشاهده بفرمايند  ساختهحاضر  را

می  خبر  »چنانچه  أَشْهَْدتُهُمْدهد  السَّمَامَا  خَلْقَ  خَلْ  وَلَا  وَالْأَرْضِ  وَمَوَاتِ  أَنْفُسِهِمْ  مُتَّخِقَ  کُنْتُ  اا  لْمُضِلِّينَ  ذَ 

آ  ۱۱۹«عَضًُدا باماها را خليفه و  مردم آن   که  ن کسانی رايعنی من  د هرگز در وقت  انست کردهدرخود  رای  م 

شان لذا خليفه و امام من آن  هایخلقت زمين و آسمان حاضر و شاهد نساخته بودم و نه وقت خلقت نفس 

ه  اظهار قدرت خودم حاضر و شاهد ساخترای  ها بمين و آسمانها را وقت خلقت زآن   کسانی هستند که من 

   . بودم

ا حاضر و شاهد قرار بدهد تا که ايشان عظمت و  ايشان ر  د م بايقات هطور که وقت فنا کردن مخلون پس هما

م را که  آن قدرت عظيم خدای متعال را که اين مخلوقات عظيبزرگواری قدرت خدا را مشاهده خواهد کرد  

  للَّهَ مَا قََدرُوا ا  وَ دهد »می  هد فرمود که خبر زند و خورد و خواو را با هم می هر د دارد و  را برمی   زمين و آسمان

قَْدحَقَّ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّا  يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  وَالْأَرْضُ جَمِيعًا  بِيَمِينِهِ رِهِ  يعنی اين مردم قدرت و قدرت    ۱20« ت  

نشناخته خد  را  اا  تعالیاندکه  و  رو چه    و سبحانه  در  زمين  اين  دارد  قوت  و  در دست  قدرت  قيامت  او يک  ز 

 الحمد.  اکبر و هلل مانند يک لوله کاغذ خواهد بود اهلل دست او   رها دآسمانمشت خاک خواهد بود و  

وَالْجِ» الْأَرْضُ  وَوَحُمِلَتِ  دَکَّةً  فَدُکَّتَا  زمين    ۱2۱« احَِدةًبَالُ  برمی و  را  جبال  دو  دارد  و  هر  دفعه  يک  بو  اهم  را 

يند عظمت  هده بنمااکه مشد تا  که از مخلوقات هم زنده باشند لذا الزم است  خواهند زد که خورد خواهند ش 

 قدرت خدا را و فعل عبث نباشد! 
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و شبيه حضرات چهارده معصو  مخلوقات شاهد  آن  عليه و  بود  مين  ايشان خواهند  و شيعيان  نچه  چناالسالم 

بي وقت  مسيح  بحضرت  قيامت  اهوال  حوان  فرموده ه  قيااريون  وقت  در  که  همچنين  اند  قيامت  چيزهای  م 

ها را مشاهده کند مگر  تواند که آن اهند شد که هيچ مخلوقی نمی ظاهر خو  روردگاات پرمخوف و هولناک از آي

  وَنُفِخَ متعال »    و در تفسير قول خدای  ترسد!يه و آله که او سوای خدای از هيچ چيز نمی اهلل علاهلل صلّی رسول

 ۱22« اللَّهُ شَاءَمَنْ  مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا  لسَّمَاوَاتِ وَلصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی ا فِی ا

زين  امام  حضرت  عليه از  فرمودند:  العابدين  که  است  حديث  السالم  و  جوابنحضرت  آالصلوه  عَنِ  سائل    در 

رَُس ابْنَ  يَا  فَأَخْبِرْنِی  لَهُ  فَقِيلَ  اللَّهُ،  شَاءَ  مَا  قَالَ:  بَيْنَهُمَا  کَمْ  أَمَّالنَّفْخَتَيْنِ  فَقَالَ:  فِيهِ  يُنْفَخُ  کَيْفَ  اللَّهِ  الولِ  نَّفْخَةُ  ا 

إِْسرَا يَأْمُرُ  الصُّورُفِالْأُولَى فَإِنَّ اللَّهَ  وَ مَعَهُ  الْأَرْضِ  إِلَى  فَيَهْبِطُ  بَيْنَ طَرَفِ کُلِّ    -يلَ  رَأْس  وَاحِد  وَ طَرَفَانِ وَ  لِلصُّورِ  وَ 

هُ الصُّورُ قَالُوا: قَدْ  عَ ةُ إِْسرَافِيلَ وَ قَدْ هَبَطَ إِلَى الدُّنْيَا وَ مَائِکَقَالَ: فَإِذَا رَأَتِ الْمَلَ  -اءِ وَ الْأَرْضِرَأْس  مِنْهُمَا مَا بَيْنَ السَّمَ

بَيْ  الْأَرْضِ وَ فِی مَوْتِ أَهْلِ السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَهْبِطُ إِْسرَافِيلُ بِحَظِيرَةِ  تِ الْمَقِْدسِ وَ يَسْتَقْبِلُ  أَذِنَ اللَّهُ فِی مَوْتِ أَهْلِ 

فَيَخْرُجُ الصَّوْتُ مِنَ    -فِی مَوْتِ أَهْلِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَنْفُخُ فِيهِ نَفْخَةً  أَوْهُ أَهْلُ الْأَرْضِ قَالُوا: قَدْ أَذِنَ اللَّهُذَا رَالْکَعْبَةَ فَإِ

جُ الصَّوْتُ مِنَ الطَّرَفِ الَِّذی  يَخْرُ لْأَرْضِ ذُو رُوح  إِلَّا صَعِقَ وَ مَاتَ، وَ  فَلَا يَبْقَى فِی ا  -الطَّرَفِ الَّذِی يَلِی أَهْلَ الْأَرْضِ 

السَّ أَهْلَ  السَّمَاوَاتِ ذُو رُوح  يَلِی  فِی  يَبْقَى  فَلَا  مَا شَاءَ    -مَاوَاتِ  ذَلِکَ  فِی  فَيَمْکُثُونَ  إِْسرَافِيلُ  إِلَّا  وَ مَاتَ  إِلَّا صَعِقَ 

ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ    -اءَ اللَّهَُشفَيَمُوتُ إِْسرَافِيلُ فَيَمْکُثُونَ فِی ذَلِکَ مَا  مُتْ    قُولُ اللَّهُ لِإِْسرَافِيلَ: يَا إِْسرَافِيلُقَالَ: فَيَ  -اللَّهُ

سِيرُ الْجِبالُ َسيْراً« يَعْنِی تَبْسُُط وَ  وَ هُوَ قَوْلُهُ: »يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً وَ تَ  -السَّمَاوَاتِ فَتَمُورُ وَ يَأْمُرُ الْجِبَالَ فَتَسِيرُ

الْأَرْضِتُبَدَّ غَيْرَ  الْأَرْضُ  لَمْ   -لُ  بِأَرْض   عَلَيْهَا الذُّنُوبُ بَارِزَةً   يَعْنِی  لَا نَبَات  کَمَا دَحَاهَا    -تُکْسَبْ  عَلَيْهَا جِبَال  وَ  لَيْسَ 

مَرَّة  مُسْتَقِلًّا بِعَظَکَ  -وَ يُعِيُد عَرَْشهُ عَلَى الْمَاءِ  -أَوَّلَ مَرَّة  يُنَادِی الْجَ  مَتِهِ مَا کَانَ أَوَّلَ  قُْدرَتِهِ، قَالَ: فَعِنَْد ذَلِکَ  ارُ  بَّوَ 

  - مُجِيب يَسْمَعُ أَقْطَارُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ »لِمَنِ الْمُلْکُ الْيَوْمَ!« فَلَا يُجِيبُهُ  -جَلَّ جَلَالُهُ بِصَوْت  مِنْ قِبَلِهِ جَهُورِیٍّ

إِنِّی أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا    -قَهَرْتُ الْخَلَائِقَ کُلَّهُمْ وَ أَمَتُّهُمْ  اباً لِنَفْسِهِ »لِلَّهِ الْواحِِد الْقَهَّارِ وَ أَنَ مُجِي  فَعِنَْد ذَلِکَ يَقُولُ الْجَبَّارُ 

لَا وَزِيرَ لِی  أَنَا وَحِْدی بِقُْدرَتِی«  وَ  -یتِ شِيَّقْتُ خَلْقِی بِيَِدی وَ أَنَا أَمَتُّهُمْ بِمَوَ أَنَا خَلَ  -لَا َشرِيکَ لِی وَ   أَنَا أُحْيِيهِمْ 

الصُّورِ فِی  نَفْخَةً  الْجَبَّارُ  فَيَنْفُخُ  السَّمَاوَاتِ  -قَالَ:  يَلِی  الَِّذی  الطَّرَفَيْنِ  أَحَِد  مِنْ  الصَّوْتُ  فِی    -فَيَخْرُجُ  يَبْقَى  فَلَا 
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الْعَرِْش وَ تُحْضَرُ الْجَنَّةُ وَ النَّارُ وَ تُحْشَرُ الْخَلَائِقُ لِلْحِسَابِ،    لَةُدُ حَمَوَ قَامَ کَمَا کَانَ وَ يَعُو  - إِلَّا حَيِیَالسَّمَاوَاتِ أَحَد 

     ۱2۳«قَالَ: فَرَأَيْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَبْکِی عِنَْد ذَلِکَ بُکَاءً َشِديدا

قدر فاصله خواهد  چه    اهللل سالم که يابن رسواللعابدين عليه احضرت امام زين که پرسيدند از    گويد راوی می 

ت که يابن  خواهد پس سؤال کردند از آن حضردر ميان هر دو نفخه فرمودند هر قدر که خدای تعالی می   بود 

ا امر  متعال اسرافيل ردای  شاد فرمودند که خهد دميد در صور پس اراهلل بيان بفرمائيد که چطور خوارسول

ين خواهد آمد و برای صور يک  فيل همراه صور بر زمسرار پس ازمين و بدمد در صو د بر  ود که بروخواهد فرم

 . له ما بين زمين و آسمان خواهند بودسرود و طرف خواهند بود و فاصله در بين هر دو طرف مثل فاص

هر آئينه خدای    آمده خواهند گفتور بر روی زمين  با صبنند که اسرافيل  بکه هرگاه مالئکه می پس فرمودند  

المقدس  يره بيتحظمان پس فرمودند که اسرافيل در  گ اهل زمين و اهل آس ی مرست برامتعال اذن داده ا

ر خواهند ديد  عبه خواهد کرد و چون اهل زمين اسرافيل را با صونازل خواهد شد و روی خود را به سمت ک

ند که  گويواهند ديد می فيل را با صور خگ اهل زمين اسرای متعال برای مر خدا  د که به درستی که گوينمی 

   .برای مرگ اهل زمين اذن داده استرستی که خدای متعال به د

س بيرون خواهد آمد صدای صور از آن طرف که  فرمودند که پس اسرفيل خواهد دميد در صور نفخه اولی پ

جا نبه  پس  است  زمين  اهل  رنب  بر  ماند  ز خواهند  زندة  وی  هيچ  مردمين  اينکه  بعد مگر  و  افتاد  خواهد    ه 

انب آسمان است پس باقی نخواهد ماند در آسمان هيچ  د از آن طرف که به جآي می   بيرون   دمد پس صدامی 

  .ود اسرافيل زنده خواهد ماند زنده مگر اينکه هالک خواهد شد مگر خ

واهند مرد پس  سرافيل هم خسرافيل پس اای اد که تو هم بمير  ا اسرافيل خواهد فرمو آنوقت خدای متعال ب

ها را  د و بعد از امر خواهد فرمود به آسمانخواهکه خدا می وقتی وقات تا  ام مخللت خواهند تمدر همين حا

شده در    های زمين از بيخ کنده مود به جبال پس تمامی کوه آيد و امر خواهند فرپس آسمان به جنبش می 

  .نند کهوا سير می 
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به همين حا او  فرمولت  آيت قرآن »  ده است درشاره  تَمُواين  السَّمَيَوْمَ  مَاءُرُ  زمين پهن کرده  نی  يع  ۱2۴« اوْرً 

ت که در  خواهد شد و تبديل خواهد شد به زمين ديگر که بر آن گناه نکرده شده است و ميدان خواهد گش

روی    ش عظيم برد عره و عود خواهد کره در وقت خلق خود بود آن هيچ شجر و گياه نخواهند بود مثل آنک

قدرت و جالل خوش    بود خدای با عظمت و  تنها خواهد بود و  لق فرموده  ثل آنکه بود در وقت اول که خآب م

خواهند شنيد آن صدا را اطراف  فرمودند که پس آن وقت خدای متعال به صدای بلند ندا خواهد فرمود که  

الْمُلْکُ  ا »هها و زمين آسمان ب  ۱2۵« الْيَوْمَلِمَنِ  امرورای ککه  يا پس جواب نخواهند داد جواب  ز ملک دنيست 

   .دهنده

که جواب دهنده خواهد بود برای نفس خود که  یال جالله درحکرد حضت جبار جلّاهد  ت ندا خون وقآ  پس

دايی  ام و منم خرانيدهمی ام تمامی خالئق را و  ار است و من مقهور ساخته امروز ملک برای خدای يگانه و قهّ

نيست خدا م  ی ديگریی کسکه  برایسوای  نيست شريکی  يگانه هستم  که  ونه    ن  و من خلق  وزيری  من 

ان ايشان را به مشيت خود و من زنده خواهم کرد  رانيدهدست قدرت خود و من می   ام خلق خودم را بهه کرد

  ور و بيرون خواهد رت جبار يک نفخه در صا را به قدرت خودم پس فرمودند که خواهد دميد حضههمه آن 

  .ستجانب زمين ا که به طرف ديگرصور که به جانب آسمان است و از   يک طرف  صدا از آمد 

ها مگر اينکه زنده خواهنده شد و برپا خواهند ايستاد مثل آنکه سابق  اند کسی در آسمانپس باقی نخواهد م

ئق شد خالهند  م را و محشور خواد کرد جنّت را و جهنّبوده و عود خواهند کرد حامالن عرش و حاضر خواهن

د گريه شديد  ابدين را که گريه کرلعات امام زيندم حضروقت ديگويد که آن  رای حساب و کتاب راوی میب

 اند. ن فرموده السالم اين حديث را موافق فهم مخاطب بياشود که حضرت امام عليه معلوم می 

تعالی »۵ و قوله  ا.  أَيُّهَا  رَبَّيَا  اتَّقُوا  تَرَوْنَعَظِيم *    َشیْء   سَّاعَةِلا  لَةَزَزَلْ  إِنَّکُمْ  لنَّاُس  تَيَوْمَ  مُرْضِ  ذْهَلُهَا  عَمَّا  کُلُّ  عَة  

سُکَارَى   النَّاَس  وَتَرَى  حَمْلَهَا  حَمْل   ذَاتِ  کُلُّ  وَتَضَعُ  ای    ۱2۶«َشِديد   اللَّهِ  عَذَابَ  کِنَّوَلَ  کَارَىسُبِ  هُمْ  وَمَاأَرْضَعَتْ 

پر از  بترسيد  د مردم  به  ز  رستیوردگار خويش  آنلزله  که  که شما  بزرگ است  روز    قيامت يک چيزی بس 

درا حمل خود را خواهد انداخت و  فراموش خواهند کرد هر شکم های شيرخوار را  بچه ن  ديد که مادرا واهيد  خ
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د  خدايی شديد خواهد بو  مد و حال آنکه ايشان مست نخواهند بود ولکن عذابمردم سکران به نظر خواهند آ

  ساخت.واهد  وش خکه مردم را مده

آن روز زمين لرزانيده خواهد شد به    ۱2۷أَثْقَالَهَا«   الْأَرْضُ   أَخْرَجَتِلْزَالَهَا* وَزِ  رْضُ الْأَ  زُلْزِلَتِ   . و قوله تعالی »إِذَا ۶

 همه را بيرون خواهد انداخت. سختی حتی اينک هرچه اندرون دارد 

وَأَذِنَتْ  *  وَتَخَلَّتْيهَا  تْ مَا فِلْقَأَوَ*  تْوَإِذَا الْأَرْضُ مَُدّ*  هَا وَحُقَّتْبِّتْ لِرَوَأَذِنَ*  شَقَّتْإِذَا السَّمَاءُ انْ. و قوله تعالی »۷

هد کرد و زمين گشاده و پهن  ، آن روز آسمان شکافه خواهد شد و اطاعت امر پروردگار خوا۱28« لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

 د.  اهد ش ی خواهد انداخت و خاله در او هست بيرون خوکرده خواهد شد و هرچ 

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ  *  إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا*  خَافِضَة  رَافِعَة *  هَا کَاذِبَة لِوَقْعَتِ  سَلَيْ* ةُاقِعَإِذَا وَقَعَتِ الْوَ. و قوله تعالی »8

زبر  ير و  را ز  مردمی در وقوع قيامت  د شد قيامت و نيست شک، آن روز واقع خواه۱2۹«تْ هَبَاءً مُنْبَثًّاانَفَکَ*  بَسًّا

خواهند گرديد    يز خواهد شد جبال پس ر  شدت و خورد و ين به  شد زم  خواهد کرد آن روز لرزانيده خواهد 

 غبار پراکنده!  

نَفْخَة  . و قوله تعالی »۹ تِ  وَقَعَئِذ   وْمَ فَيَ*  وَاحَِدةً    فَُدکَّتَا دَکَّةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ*   وَاحَِدة  فَإِذَا نُفِخَ فِی الصُّورِ 

،  ۱۳0« ثَمَانِيَة   يَوْمَئِذ   فَوْقَهُمْ  رَبِّکَ   عَرَْش   وَيَحْمِلُ  أَرْجَائِهَاوَالْمَلَکُ عَلَى  *  اهِيَة  ئِذ  وَيَوْمَ  فَهِیَمَاءُ  وَانْشَقَّتِ السَّ*الْوَاقِعَةُ 

يک  ا هم دو ب د هرشونپس کوفته می  شوند زمين و جبالمی  شود در صور دميدنی و برداشتههرگاه دميده می 

د و مالئکه بر  س سست و نرم خواهد ش پ  شود آسمانمی کافته  مت و ش شود در قياکوفتنی آن وقت برپا می 

الئکه در آن روز يا عرش خواهد  اطراف او خواهند ايستاد و خواهند برداشت عرش پروردگار را هشت نفر از م 

ار نفر از اولين و چهار نفر از  ده چهيان ش يث بروز چنانچه در حد لوقات هشت نفر را آن  برداشت بر فوق مخ

و  يعنی    آخرين مونوح  و  خاتم   سیابراهيم  حضرت  و  عيسی  حسين  و  و  حسن  و  اميرالمؤمنين  و  االنبياء 

 الصلوه و السالم. عليه 
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عْرِيفِ جُعِلَ يَوْمُ  فِ مِنْ ذِی الْوَعِْظ وَ التَّاْسمَعْ يَا ذَا الْغَفْلَةِ وَ التَّصْرِي»  ع   يدنا اميرالمؤمنين . و قال امام مبين س ۱0

ءِ وَ النَّکَالِ يَوْمَ تُقَلَّبُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الْأَنَامِ وَ تُحْصَى فِيهِ جَمِيعُ الْآثَامِ يَوْمَ تَُذوبُ   السُّؤَالِ وَ الْحِبَارْضِ وَشْرِ يَوْمَ الْعَالْحَ

وَ يَحَارُ فِی تِلْکَ الْأَهْوَالِ  ا  جِيبُهَنْ کُلِّ نَفْس  وَی بُطُونِهَا وَ تَفَرَّقُ مِ تَضَعُ الْحَوَامِلُ مَا فِمِنَ النُّفُوِس أَحَْداقُ عُيُونِهَا وَ

أَ أَنِيقِ زَهْرَتِهَا  بَعَْد  بِالْخَلْقِ  تَبَدَّلَتْ  وَ  بَعَْد حُسْنِ عِمَارَتِهَا  الْأَرْضُ  نَکِرَتِ  إِذْ  لَبِيبِهَا  الْغَيْبِ  خْرَجَتْ  عَقْلُ  مِنْ مَعَادِنِ 

اللَّهِ  أَثْقَا إِلَى  نَفَضَتْ  وَ  يَلَهَا  الْحََذوْمَ  أَحْمَالَهَا  يَنْفَعُ  الْمُجْرِمُونَ  لَا  عُرِفَ  وَ  فَاْستَکَانُوا  الشَِّديَد  الْهَوْلَ  عَايَنُوا  إِذْ  رُ 

بَعَْد طُولِ انْطِبَا الْقُبُورُ  اسْتَسْلَمَتِ النُّفُوُسبِسِيمَاهُمْ فَاْستَبَانُوا فَانْشَقَّتِ  بِأَْسبَابِهَا کُقِهَا وَ    آخِرَةِ شِفَ عَنِ الْ إِلَى اللَّهِ 

 َشّداً  إِلَى اللَّهِبَادِرُونَ   لِلْخَلْقِ أَنْبَاؤُهَا فَُدکَّتِ الْأَرْضُ دَکّاً دَکّاً وَ مُدَّتْ لِأَمْر  يُرَادُ بِهَا مَّداً مَّداً وَ اْشتَدَّ الْمُغِطَاؤُهَا فَظَهَرَ

الْخَ تَزَاحَفَتِ  وَ  زََشّداً  زَحْفاً  الْمَحْشَرِ  إِلَى  رُحْفاً  لَائِقُ  يَا  لْمُجْرِمُا  دَّ وَ  وَيْحَکَ  الْأَمْرُ  جَدَّ  وَ  رَدّاً  رَدّاً  الْأَعْقَابِ  عَلَى  ونَ 

ءَ  ا عَمِلُوا حَرْفاً حَرْفاً وَ جِی لْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا يَسْأَلُهُمْ عَمَّإِنْسَانُ جِّداً جِّداً وَ قُرِّبُوا لِلْحِسَابِ فَرْداً فَرْداً وَ جاءَ رَبُّکَ وَ ا

عُبِ فَلَالْأَبَْدانِ   رَاةَهِمْ  َسعِيرَهَا  يَرَوْنَ  وَ  زَفِيرَهَا  يَسْمَعُونَ  جَهَنَّمُ  وَرائِهِمْ  مِنْ  وَ  الْحِسَابُ  أَمَامَهُمُ  أَبْصارُهُمْ  خُشَّعاً  مْ   

قاً فَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّات   اقُونَ َسوْ رِ يُسَلْحَشْمْ يَعُْدونَ ِسرَاعاً إِلَى مَوَاقِفِ اا وَلِيّاً يُجِيرُهُمْ مِنَ الذُّلِّ فَهُيَجُِدوا نَاصِراً وَ لَ

لَا   أَنَّهُمْ  يَظُنُّونَ  قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  الصِّرَاطِ  عَلَى  الْعِبَادُ  وَ  لِلْکُتُبِ  السِّجِلِّ  کَطَیِّ  لَهُمْ  بِيَمِينِهِ  يُؤْذَنُ  ال  وَ  يُسْلِمُونَ 

عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ اْستُنْطِقَتْ أَيِْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا يَعْمَلُونَ يَا  قَدْ خُتِمَ  رُونَ  عْتَِذکَلَّمُونَ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَيَ فَيَتَ

ثْلِ  مِنْ مِعِيرِ  يق  فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِيق  فِی السَّحِينَ مُيِّزَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ فَرِ  لَهَا مِنْ سَاعَة  مَا أَْشجَى مَوَاقِعَهَا مِنَ الْقُلُوبِ 

 ۱۳۱« فَلْيَهْرُبِ الْهَارِبُونَ إِذَا کَانَتِ الدَّارُ الْآخِرَةُ لَهَا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ.هََذا 

ز  لصلوه و السالم گوش کن ای غافل و متلون االيه النا اميرالمؤمنين عحضرت امام مبين سيدنا و مو  فرمودند 

کردن از اعمال  دگار برای سؤال  دن در حضور پرور حاضر ش حشر روز    واعظ باخبر معين و مقرّر شده است روز 

شمرده خواهند شد تمامی  دن روزی که اعمال مردم تفتيش کرده خواهند شد و نمو  ثواب دادن و عذابو روز 

از خوف  چشم  هایان روزی که حدقه گناه ها  های زن و گريه و حمل های مردم شاليده و ذوب خواهند شد 

ول عقال متحيّر  های محشر عقت آن هول هند شد و از رؤيمردم متفرق خنواقرار    و سکون و   ساقط خواهند شد 

وقتیمبه  و گرديد  خواهند  منظر  وت  حسن  از  بعد  زمين  و  که  گرديد  خواهند  متغير  خواهد  خويش  مبّدل 
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اين  های مخفی خود دفائن و خزد کرد از معدن ه پوسيدگی بعد از خوبی شگفتگی خود و خارج خواهگرديد ب

د داد ترسيدن  خواهرا روزی که نفع نامی خزاين و جواهرات  ی خدای متعال تمخواهند آورد برا بيرون  را و  

شوند مجرمين از  د کرد و شناختته می رمين عاجزی و انکساری خواهنهای شديد پس مجبعد از معاينه خوف 

شوند يم می و تسل  نطباق خودشوند بعد از طوالنی اقبرها شکافته می   سيمای خود پس مميز خواهند شد و 

عالم آخرت پس ظاهر خواهد شد برای    د ازبرداشته خواهد ش   امی اسباب خود و پرده برای خدا با تم  مردم 

ده خواهد شد کشيدنی برای آن کاری  هد شد کوبيدنی و کشيای آخرت پس زمين کوبيده خوامخلوقات خبره

ويدنی و هجوم  ق به سوی خدای د د خالئواهند دوياز آن يعنی حشر تمامی خالئق بر آن و خ  که مقصود است

ی و  دنی و رد کرده خواهند شد مجرمين در عقب رد کردنآور  ميدان محشر هجوم   اهند آورد مخلوقات در خو

ا  کارهای  شد  خواهند  قريسخت  و  شدنی  فرداًنسان سخت  فرداً  برای حساب  مردم  شد  خواهند  آورده  و    ب 

ها حرف حرف و  ردم از اعمال آن خواهد کرد از م  و سؤالصف به صف  خواهند آمد حضرت پروردگار و مالئکه  

ن حساب خواهد بود و از  شاريزان که در پيش شان اشکهایان و برهنه چشم عري  خواهند شد با بدن آورده  

های جهنّم را  اد جهنّم و شعله شنيد زفيرش را و خواهند ديد سعيرش را يعنی فريشان جهنّم و خواهند  عقب

 د!!!هند دينيد و خواخواهند ش 

ها خواهند ت و رسوائی پس همه آن ذلّ د ايشان را از آن ه دوستی که نجات بدهنپس نخواهند يافت ناصری و ن 

به طرف مو رانده می دويد  و  راقف محشر  روز آسمشوند  پيچيده  ان اندنی پس آن  متعال  ها در دست خدای 

شان ترسان و  هاید رفت و قلبخواهن  ر پل صراطپيچيدن لوله کاغذ بری کتاب و بندگان ب  خواهند شد مثل

افتاد و اذن  ا سالم نخواهند عبور کرد بلکه در جهنّم خواهند  هآن ن خواهند کرد که  زان خواهند بود و گمالر

بزنند و قبولشوند  داده نمی  التماس   که حرف  بياورند کرده نخواهد شد  تا که عذر  شان مهر برای گناه   شان 

دها شد  خواهند  آن کرده  ون  از  استنط  ها  شد  خواهد  جوارح اق  و  عملش اعضاء  برای  بدنان  ای های  شان 

د هر دو  وب حتی اينکه مميز خواهند ش اعت چقدر شديد و صعب خواهد بود عذاب او برای قلآن س مصيبت از 

يک فريق در جهنّم پس از مثل همچنين    مين و کافرين پس يک فريق در جنّت خواهند رفت و فريق يعن مؤ
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ه برای او  ست کره هست پس الزم امان دارند که داراآلخگان پس اگر ايه کنند فرار کنند   ه فرار عت بايد کسا

 !!  از آتش جهنّم نجات بيابند! عمل کنند عمل خير! تا که در روز محشر 

 

 السالمفصل در بیان میدان محشر از صحیفه حضرت ادریس علیه 

تا حضرت خاتم  السالم  ليه ان از حضرت آدم عدای منّا کنند که خاليقين پيد طالبان حق بدانند و حق  که ا  ت

 وده است!  ميع امم را از ميدان محشر خبر داده و انذار فرملم ج عليه و آله وس اهللصلّی

بعد ذلک تلزم  ب من اهلل ذلک ان تؤمن بربک من قلبک و تبؤ بذنبک و يا اخنوع عما يقرصحيفه ششم. سالت 

لکثار التسبيح  ا ياتيک من الرزق و االرضا بممع اداءالحق و الجود  صدق و  و ايثار ال  رحمه الخلق و حسن الخلق

مجانبه  لعشابا و  النهار  و  الليل  اصراف  و  االسحار  و  ايا  من جميع  التوبه  و  الصلوه االوزاد  اقاه  و  ايتاء    الصار  و 

بتذلل و خشوع و    ی اهللان تجأر ال  االحسان الی جميع الخالئق و االنام والزکوه و الرفقق بااليامی و االيتام و  

تقول  ت و  االضرع  عن  الناطق  الباللسان  الصادق=  و  لهم  يمان  علوت  العظيم  الجليل  الکريم  اللقوی  الرب  انت 

د  المثل و النديسلطان جللت عن التحديد و کبرت عن   نک مکان و لم يقاومک يخل منوت و نأيت و قربت لم د

فتک و تجعل اموالنا  تشملنا برأ  ن تکنفنا برحمتک ولهنا ا اياک نسئل ابک النجااه منک و اليک المهرب عنک  

السماعه و  ف العدل و التحوجنا  الفضی ذوی  الرشاد و  اللهم  ل و سلطاننا فی ذوی  اتکلنا  اليک فقد  عليک  اال 

فضلک  جبنا اللهم الی ما ندعو و حقق ما فی  لحول و االحتيال و نوجه عنان الرغبه و السؤال فااليک نبرأ من ا

لمين! يا اخنوع ما اعظم  العاا برحمتک يا اله النا و محبطات افعالنموبقات اعم  و نرجو و امنّا مننأمل    و کرمک 

حساب فانبئ الناس بمامؤل رحمتی  الالميزان يوم ت فیلثواب و ما اثقل هذه الکلماما يّدخر فاعل ذلک من ا

محنتی   و  احضضهمالواسعه  و  االئی  و ذکرهم  الصاقعه  دعائی    سخطی  علعلی  الداعينفحق  اجابه  نصر    یَّ  و 

 عظيم منين و اناذوالطول الالمؤ

ا صحائف  عليه اين  بوده ادريس  سريانی  زبان  در  ابنلسالم  جناب  ت  اند  عربی  زبان  در  شامی  رجمه  متوبه 

 اند. نموده 
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ه آن  کند به حضرت پروردگار پس بدان کک می سؤال کردی تو ای ادريس ازمن که چه چيز است که نزدي

د از اين ترحم کنی  و بعئی بر گناه خويش  لب خودت و اقرار بنماوردگار با قيمان بياوری به پرت که ااين اس 

با رضايت از آت خوب و صداقت و ادای حق و  بر خلق خدا و اختيار کنی خصل تو  سخاوت  به  ن روزی که 

وبه بنمائی از  اه و ت ز کنی از گنو در صبح و در اطراف شب و روز و پرهيرسد و زياد کنی تسبيح در شب  می 

گان و بر يتيمان و  های پير و بيوه ی کنی بر زن ربانزکات و نرمی و مه بخوانی نماز و بدهی    می گناهان وتما

قلب    پروردگار با تذلل و خضوع و خشوع و بگوئی از زبانمردم و دعا کنی از    احسان کنی به تمامی خالئق و 

ئق و نزديک هستی با  هستی از خالبزرگ و عظيم عالی  ريم و  گار قوی و کو صادق، ای پروردگار توئی پرورد 

دشاهی که با تو مقاومت کند  ی و قريب هستی و نيست جای از تو خالی و نيست پاهست  مه مخلوقات و دور ه

نجات از تو و به طرف تو    و توصيف و بزرگ هستی از مثل و شريک و با تو هست   و بزرگ هستی ازتعريف 

ويش  ما را از رحمت خ  وردگار اينکه بپوشانیکنيم ای پرصوص از تو سؤال می ا بالخر از تو و مهست جای فرا

بگردان   و  را  مهربانی خود  بگردان  ما  با سخو شامل حال  مردمان  در دست  ما  و  مال  و صاحبان فضل  اوت 

وکل  ستی که ما تحتاج نکن ما را مگر به طرف خود به درمروّت و بگردان پادشاه ما را صاحب رشد و عدل و م

گردانيم عنان و  به سوی تو برمی   کی وييم از قوت و زير جوه سوی تو برائت می ر بر تو و بايم ای پروردگاده کر

کن به ما آن چيزی که ما اميدوار هستيم    ما دعای ما ر و عطا  پس قبول بفرما ای پروردگار  رغبت و سؤال را

از عمل  از فضل و بدار ما را  تو و محفوظ  باعث  ده و اای هالک کننهکرم  افعالی که  برای   شوند حبط می ز 

ن ثواب که  پروردگار عالمين، ای ادريس چه قدرت بزرگ است آ   ت ای ا را از رحمت خودطاعت و عبادت م

اين دعا ذخي برای آخرت ره می صاحب  ميزان د  کند  اين کلمات در  قدر سنگين هستند  روز  خويش وچه  ر 

خبردار بکن ايشان  شوند و نيز  وسيع است مأيوس ن ن خيلیحمت و کرم محساب پس آگاه بساز مردم راکه ر

های ظاهری و  ياور نعمت بسيار شديد است پس بترسيد از آن و به خاطرشان بهم    که غضب و عذاب منرا  

ام بر خود که دعای بندگان را  شان را که دعا کنند از من زيرا که من واجب کرده ی مرا و تحريص کن ايباطن

ی قدرت و بخشش  من هستم صاحب طول يعنؤمنين را و  نصرت و کمک بکنم م کنم و  ول کنم رد نبايد قب

 رگ.  بز
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عليه  اخنوع  يا  پانزدهم  النجاصحيفه  ليس  بالجبرالسالم  الالخالص  و  بالقوه  اه  اسم  التستحق  و  لصديقه  وت 

المال و  ثروه    ره الرجال واالخره کثو بالعز الجسيم والينفع فی بالملک العظيم و اليوصل الی ملکوت السمآء  

يو  الم الينجی  فی الحساب  والکيحذق  فی الصنائع  لکنس  و  الب  المکاسب  تنقذ  التّی  الطهاره  و  ينجی  الذی  ر 

رم  کف االذی و النصيحه لجميع الوری و اجتناب المحا  واالعمال الطاهره و  الميزان االالنيه الصادقه ی بالنزاهه ف 

الذی  الماثم فاعبداهلل  الهرب من  اليه و    صورکم   فطرکم وسوی   و  انبيوا  يسهل لکم فی دنياکم    توکلوا عليه و 

 لغالب. ور کلها اليه و هو العزيز اعادکم من المعاطب و اعلموا ان الخيربيده و االمفی مالمطالب و يجرکم  

ت و مستحق نخواهی شد برای اسم  ای ادريس نيست نجات در ميدان محشر به قوت و نه خالصی به جبرو

ت  داد در آخرت کثر  ت بزرگ و نفع نخواهد آسمان به عزّهی رسيد به ملکوت  و نخوا ه ملک عظيم  صديق ب

ر  ت و حرفت نه زيرکی دد در روز حساب مهارت در صنعنواده و نه زيادتی مال و دولت و نجات نخواهد داخا

داد و به    طهارت و پاکيزگی است که خالصی خواهد   تجارت لکن آن عمل خير است که نجات خواهد داد و

ملکوت آسمان  کرد  صالح حاصل خواهی  خواهی رسيد و به عمل  رجه صديقان  يزگی از گناه به د بب پاکس 

ه و بازداشتن  صادق و اعمال پاکيز  د شد چيزی در ميزان مگر نيت يعنی بهشت عنبر سرشت و سنگين نخواه

دن از گناه  رار کر از حرام و فبرای تمامی آفريدگان و اجتناب کردن    خود را از اذيت مخلوقات و خيرخواهی

پرورد پس عبا را که خلق کردت کن  و دگار خود  را  تو  و  رست  ده است  را  تو  فرموده است صورت و شکل 

مطالب دنياوی را و پناه خواهد داد تو را  ل خواهد کر برای تو  ی او و توکل کن بر او که سهرجوع بنما به سو 

ع خواهند  مور شما رجوست اوست و تمامی ای به دی خير و خوب معاد از عذاب جهنّم و بدانيد که تمامدر روز  

 ب بر هر شئی. غال او و اوست عزيز وکرد به سوی 

مَهِين  ويکم صحيفه معاد=  صحيفه بيست  ماء   مِنْ  الْإِنْسَانَ  مَعِين  وَ    ُسبْحَانَ مَنْ خَلَقَ  مَاء   فِی  ثُمَّ جَعَلَ حَيَاتَهُ 

السَّمَاءَ بِغَيْرِ  الَِّذی رَفَعَ  التَبَارَکَ  أَيُّهَا النَّاُس فِی  تَرْفَعُهَا إِنَّ لَکُمْ  لَا مَعَالِيقَ  کْتَسِی بَعْدَ  شَّجَرِ الَّذِی يَ عَمَد  تُقِلُّهَا وَ 

بَعْ وَ  الْهَرَمِ شَابّاً  بَعَْد  يَعُودُ  وَ  زَاهِراً  الْقُحُولِ زَهْراً  بَعَْد  يَلْبَسُ  وَ  نَاضِراً  وَرَقاً  الْوَرَقِ  الْمَوْتَحَاتِّ  يَسْتَبِْدلُ  َد  وَ  تِ حَيّاً 

کُمْ فَمَا لَکُمْ تَمْتَرُونَ أَ لَمْ تَوَاثَقُوا فِی الْأَظْلَالِ وَ الْأَْشبَاحِ وَ  بِالْقَحْلِ نَضَارَةً وَ بِالذُّبُولِ غَضَارَةً لَأَعْظَمُ دَلِيل  عَلَى مَعَادِ

دْتُمْ فِی الصُّورِ وَ تَغَيَّرْتُمْ فِی الْخَلْقِ وَ انْحَطَطْتُمْ مِنَ الْأَصْلَابِ وَ حَلَلْتُمْ  أَخِْذ الْعَهِْد عَلَيْکُمْ فِی الذَّرِّ وَ النُّشُورِ وَ تَرَدَّ 
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تَشُکُّونَفِی   کَيْفَ  وَ  الْمَعَادِ  کَوْنِ  وَ  الْأَرْوَاحِ  قِيَامِ  وَ  الْأَجْدَا ِ  بَعْثَرَةِ  مِنْ  تُنْکِرُونَ  فَمَا  خَالِقِکُ  الْأَرْحَامِ  رُبُوبِيَّةِ  مُ  فِی 

اتِهِ لَکُمْ وَ أَْسبَغَ نِعَمَهُ عَلَيْکُمْ فَلَهُ فِی کُلِّ طَرْفَة   الَِّذی بََدأَکُمْ ثُمَّ يُعِيُدکُمْ وَ أَخََذ الْمَوَاثِيقَ وَ الْعُهُودَ عَلَيْکُمْ وَ أَبَْدأَ آيَ

هَا إِنْذَاراً إِلَيْکُمْ وَ أَنْتُمْ فِی غَفْلَة  َسامُِدونَ وَ عَمَّا خُلِقْتُمْ  نِعْمَة  وَ فِی کُلِّ حَال  آيَة  يُؤَکُِّدهَا حُجَّةً عَلَيْکُمْ وَ يُوثِقُ مَعَ

کُمْ غَافِل  أَوْ أَنَّ  لَيْهِ لَاهُونَ کَأَنَّ الْمُخَاطَبَ ِسوَاکُمْ وَ کَأَنَّ الْإِنَْذارَ بِمَنْ عََداکُمْ أَ تَظُنُّونَ أَنِّی هَازِل  أَوْ عَنْلَهُ وَ نُِدبْتُمْ إِ

نْ ظَنَّ ذَلِکَ وَ خَسِرَ وَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِیُّ  لْمِی بِأَفْعَالِکُمْ غَيْرُ مُحِيط  أَوْ مَا تَأْتُونَ بِهِ مِنْ خَيْر  وَ َشرٍّ يَضِيعُ کَلَّا خَابَ مَعِ

 ۱۳2. الْأَکْبَر

ز آن  انسان را از آب ذليل و بعد  ات اقدس حضرت حق را تسبيح کردنی که خلق فرمود انم ذکتسبيح می 

فرموده است آسمان را    نی او را در آب زالل و مقدس و صاحب برکت است خالق عالم که برپاقرار داد زندگا

ب برا بدون ستون و بدون طناب ای مردم  برای    ترين دليلی شما بزرگه درستی که  و    معادو حجت است 

حاال در  مردن  از  بعد  برخاستن  دوباره  و  ريقيامت  از  بعد  چطور  که  اشجار  برگخت  دوباهای تن  از  شان  ره 

ها ها و گل با شکوفه   شان چطورهایيدن شاخه پوشند و بعد از خشک گردتر لباس نو می های تر و تازه برگ 

   ؛يری به نوجوانیکنند بعد از پعود می کنند و بر می  خلعت نو در

  پس چرا در معاد خود   نيد کا هر سال اين تماشا میگردند وقتی که شماهاز مردن به حيات تازه برمی   بعد   و

ته شده بر ربوبيت  ز شماها عهد و ميثاق گرفکنيد آيا فراموش کرديد که در عالم ارواح و روز الست اشک می 

و  معاد  بر  شم  من  و  حشرونشر  می بر  خوب  چطا  که  ودانيد  صورت  در  شما  گردش  شکل  ور  مختلف  های 

اند از چطور پايين آمده   ايد ولم دنيا رسيده عا  حالت ديگر تبديل شده در  ايد و چطور از يک حالت درکرده 

تان و  رهایکنيد از برخاستن از قبنکار می حام مادران پس برای چه اايد در ارهای پدران و داخل شدهصلب

   ؛شرروز معاد و نشروحشدن ارواح و از بودن برپا 

به شماها و بعد فنا  است    از عدم صرف وجود داده   کنيد در ربوبيت خالق خود آنکه به چه جهت شک می   و

عهد و پيمان بر اين  ولی و گرفته است از شماها  کند شماها را و بعد خواهد برگردانيد شماها را بر حالت امی 

اها را از نعمات خود پس خدای  ت شمها و پوشانيده اس آيات خود را برای شماکند  ر روز ظاهر می مطلب و ه
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لت برای شماها آيات خود را ظاهر  کند و در هر حات می مرحم  دن شماها را نعمت تازهمنّان در هر چشم ز

  رسانيدن شماها را و کند تد را و موثق و محکم می کند بر شماها حجت خو کد می فرمايد و به اين نحو مؤمی 

از شماها چه  ايد و  کنيد که برای چه شماها خلق شدهفکر نمی   هيچ  ليه غافل هستيد و با وجود اين شماها ک

خاطب و  رسوالن و تبليغ احکام و از ترسانيدن و غيره شماها خود را مگويا که از فرستادن  د شد  سؤال خواه

   ؛مهمل صرف هستيد  ديگری هست و شماها  کنيد که مخاطب کسید خيال میدانيعنه نمی مسئول 

که از  يا اين  اميک بازی در آورده ام و از خلق شماها  ه من شماها را عبث خلق کرده يد ک کنشماها گمان می آيا  

غا کليه  بيرون هستشماها  و  علم من خارج  از حيطه  اينکه شماها  يا  اعمال خيروشر  فل هستم  اينکه  يا  يد 

نشم شد  خواهند  کرده  ضائع  چنين  اها  هرگز  هرگز  نه  شماه  از  من  نکنيد  ذره  خيال  ذره  حساب  عمل  ها 

د خورد کسی که چنين  وس خواههد ديد و تا ابد افسخواهم گرفت و جزا و سزا خوام داد خسارت کلی خوا

 و برتر است!    گمان کرده است پروردگار شما از کارهای عبث و بازيچه بزرگ

مبين  امام  موال  قال  و  اميرالمؤمسيدنا  عليه نا  الالصنين  و  حَتَّى  سالم  لوه  وُجُودِهَا  بَعَْد  لَهَا  الْمُفْنِی  هُوَ 

فَنَاءُيَصِيرَ َ  لَيْسَ  وَ  کَمَفْقُودِهَا  بِأَعْجَبَ    وْجُودُهَا  ابْتَِداعِهَا  بَعَْد  وَالدُّنْيَا  اخْتِرَاعِهَا  وَ  إِنْشَائِهَا  اجْتَمَعَ  مِنْ  لَوِ  وَ  کَيْفَ   

مِنْ بَهَائِمِ  جَمِيعُ حَيَوَانِهَا  وَ  مُرَاحِهَا  طَيْرِهَا  مِنْ  کَانَ  مَا  وَ  سَائِمِهَا  هَا  أَْسنَاخِهَا  وَ  أَصْنَافِ  مُتَبَلِّوَ  وَ  أَجْنَاسِهَا  َدةِ  وَ 

عَلَى إِحْعَأُمَمِهَا وَ أَکْيَاسِهَا   اللَى إِحْدَا ِ بَعُوضَة  مَا قََدرَتْ  کَيْفَ  لَتَحَ سَّبِيلُ إِلَى إِيَداثِهَا وَ لَا عَرَفَتْ  يَّرَتْ  جَادِهَا وَ 

ارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَة  مُقِرَّةً بِالْعَجْزِ  عَيرَةً  سِحَعُقُولُهَا فِی عِلْمِ ذَلِکَ وَ تَاهَتْ وَ عَجَزَتْ قُوَاهَا وَ تَنَاهَتْ وَ رَجَعَتْ خَاِسئَةً  

ءَ مَعَهُ کَمَا کَانَ  اللَّهَ ُسبْحَانَهُ يَعُودُ بَعَْد فَنَاءِ الدُّنْيَا وَحَْدهُ لَا َشیْ[ إِنَّ  وَ ]إِنَّهُ   عْفِ عَنْ إِفْنَائِهَامُذْعِنَةً بِالضَّ  عَنْ إِنْشَائِهَا

وْقَاتُ  الُ وَ الْأَلَا زَمَان  عُِدمَتْ عِنَْد ذَلِکَ الْآجَا وَقْت  وَ لَا مَکَان  وَ لَا حِين  وَ  کََذلِکَ يَکُونُ بَعْدَ فَنَائِهَا بِلَ  قَبْلَ ابْتَِدائِهَا

ا کَانَ ابْتِدَاءُ  مِيعِ الْأُمُورِ بِلَا قُْدرَة  مِنْهَإِلَّا اللَّهُ الْواحُِد الْقَهَّارُ الَِّذی إِلَيْهِ مَصِيرُ جَءَ  زَالَتِ السِّنُونَ وَ السَّاعَاتُ فَلَا َشیْوَ  

ء  مِنْهَا إِذْ صَنَعَهُ  نْعُ َشیْ صُامْتِنَاعِ لََدامَ بَقَاؤُهَا لَمْ يَتَکَاءَدْهُ  عَلَى الِقََدرَتْ  مْتِنَاع  مِنْهَا کَانَ فَنَاؤُهَا وَ لَوْ  خَلْقِهَا وَ بِغَيْرِ ا

نَةِ  خَوْف  مِنْ زَوَال  وَ نُقْصَان  وَ لَا لِلِاْستِعَاوَ لَمْ يُکَوِّنْهَا لِتَشِْديِد ُسلْطَان  وَ لَا لِهُ وَ بَرَأَهُ  قُ مَا خَلَقَ مِنْهَا خَلْ  وَ لَمْ يَؤُدْه 

فِی ِشرْکِهِ وَ لَا     لَا لِمُکَاثَرَةِ َشرِيک يَادِ بِهَا فِی مُلْکِهِ وَ وَ لَا لِلِازْدِ وَ لَا لِلِاحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدٍّ مُثَاوِر   کَاثِر   مُبِهَا عَلَى نِدٍّ  

تَصْرِيفِهَا وَ تَْدبِيرِهَا  ی  ا بَعَْد تَکْوِينِهَا لَا لِسَأَم  دَخَلَ عَلَيْهِ فِادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا ثُمَّ هُوَ يُفْنِيهَلِوَحْشَة  کَانَتْ مِنْهُ فَأَرَ
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  إِلَى ُسرْعَةِ إِفْنَائِهَا وَ لَکِنَّهُ ُسبْحَانَهُ   عَلَيْهِ لَا يُمِلُّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَْدعُوَهُ  ء  مِنْهَاا لِثِقَلِ َشیْة  وَاصِلَة  إِلَيْهِ وَ لَوَ لَا لِرَاحَ

ء   لَا اْستِعَانَة  بِشَیْ حَاجَة  مِنْهُ إِلَيْهَا وَ   عَْد الْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ تْقَنَهَا بِقُْدرَتِهِ ثُمَّ يُعِيُدهَا بَأَ  دَبَّرَهَا بِلُطْفِهِ وَ أَمْسَکَهَا بِأَمْرِهِ وَ

  ۱۳۳«مِنْهَا عَلَيْهَا

را خلق فرموده است    عالم دنياهمان خالقی که اين    السالملمؤمنين عليه رادنا و موالنا اميامام مبين سيود  فرم

را   م فنا خواهد کرد و همچنياين  او مثل  فنا خواهد کرد کرد که خواهد گرديد موجود  نيست  ن  و  او  فقود 

  باشد او و چطور عجيب    تراع نمودنو اخ  دن اوکرتر از انشاءز بناء کردن او و ساختن او عجيبفنای دنيا بعد ا

   .را خلق نمايد يا فنا بکند ست که چيزی که سوای او کسی نيدر قدرت خالق او 

روند به چراگاه و در  صب می  ها که در وقتمی حيوانات دنيا از طيور و بهايم و آن س اگر جمع بشوند تماپ

کردن  خلق فهم  و زيرک بر  خ و مخلوقات کم سناو اگردند به منازل خود و تمامی اصناف و اجناس رمی شام ب

د و  که چطور خلق بنماين  ه خلق کنند و نخواهند شناختز قدرت ندارند ک مگس پس هرگز هرگيک پشه يا  

و عاجز خمتحيّر و مبهوت خواهند شد عقول تمامی مخلوقات د و حيران  نمودن  واهند گرديد  ر علم خلق 

آن  قدرت  و  کرقوت  خواهند  رجوع  و  بها  عد  درحالی ه  خود  شد جز  زله  و  ذليل  هسکه  درحالی ه  و    کهتند 

ننده به عاجزی خويشتن از  که اقرار کو درحالی شان مقهور و مغلوب هستند  هاند که همهميدهاند و فشناخته

چاره  فنا کردن چيزی هم عاجز و بی طور که از  يقين کننده هستند همينخلق نمودن يک پشه و مگس و  

  ه او نخواهد بود ه و هيچ شئ همرانمودن عالم يگانفنا  اهد ماند بعد از  تعالی باقی خو  ه و حانهستند و او سب

ن و خواهد ماند بدون وقت و مکان و بدون حين و زمان  خلق کردن عالم امکا  مثل انکه يگانه بود پيش از 

خواهند بود  س نا پهها و ساعتها و زائل خواهند گرديد سال و وقت   هامعدوم خواهند گرديد آن وقت اجل

   . مامی اموراتمآب است برای ت هار آنکه مرجع و و ق  ی مگر خودش يگانهچيز

نکه مخلوقات قدرت داشتن که خلق کرده نشوند  مخلوقات را بدون اي  طور که خلق فرموده استهمانپس  

نشوند پس    ه شوند زيرا که اگر قدرت داشتند بر اينکه فنا کردور قدرت نخواهند داشت که فنا کرده نطهمين

که خلق  مخلوقات وقتی نبوده در خلق کردن    عالم هيچ رحمتو برای خالق    ندند ماهميشه باقی می هر آيينه  
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نکردآن فرمود   و خلق  را  نهها  و  سلطنت خويش  کردن  برای محکم  را  مخلوقات  اين  و    ه  زوال  برای خوف 

ت و نه برای  بر ضد شريکی پر قو  تاو نه برای اينکه استعانت و کمک بجويد از مخلوق  نقصان در ذات خويش 

در مخلوقات زياد و  آور و نه خلق فرموده اين قخلوقات از دشمن هجوم تن به واسطه م دن و نجات يافز کرپرهي

جاه و جالل بر  رای فخر کردن بر فراوانی و کثرت در  راوان که در ملک خود زيادی و اضافه بنمايد و نه بف

با خدا و ن اين مخلوق  ه شريک خود که شريک هست  تنهائی ردن  ات را برای دور کخلق کرده  از    وحشت و 

الفت    خود تا که  و  با اين مخلوقات و بعد مأنوس بشود  فنا خواهد کرد  از خلق نمودن اين م  بگيرد  خلوقات 

و تدبير اينها و نه برای اينکه از فنا کردن    ول شده است از نظم و نسق و از تصريفها را نه برای اينکه ملاين

بناي راحتی حاصل  برای  ها يک  نه  و  برای  ه چيزی سنگين  اينکنمايد  است  اينکه  شده  برای  نه  و  ملول  او 

تعالی  که به زودی فنا کرده راحت بشود لکن او سبحانه و    شدن بقای مخلوقات تاگرديده است از طوالنی  

نگاه داشته است همه راتدبير کرده است برای مخلوقات   امر خود و محکم    از لطف و مهربانی خويش و  از 

اک را  همه  است  قد رده  خويشز  قوت  و  فنا  رت  از  بعد  دوبار   و  مخلوقات  تمامی  کردن  داد  خواهد  عود  ه 

 ستن از مخلوقی بر مخلوقی. ها و نه برای استعانت جتی و مطلبی که دارد از آن وات را ننه برای حاجمخلق

 نَ.  الطَّاهِرِي الِهِا مَُحمَّدٍ وَّيِّدِنَا وَ نَبِئنَسَاهللُ عَلَی  لِلّهِ اَوَّالً و آخِراً وَصَلّیفَالَحمدُ

 

 شرفصل در طول و عرض میدان مح

»ق تعالی  عَنِوَيَسْأَلُوله  نَسْفًا  ونَکَ  رَبِّی  يَنْسِفُهَا  فَقُلْ  صَفْ  فَيََذرُهَا*  الْجِبَالِ  تَرَى  *  صَفًاقَاعًا    وَلَا   عِوَجًا  هَافِيلَا 

به  ۱۳۴أَمْتًا« قائل  مردم که  ومعا؛  نيستند    د  ز   شما  پرسند که خدایمی قيامت  را چکار  اين جبال روی  مين 

ديد خواهد فرستاد و آن باد شديد قهار يک باد تند و ش شان بگو که خدای ما قادر و  هد کرد پس با ايخوا

بر روی هوهای روی  تمامی کوه  برکننده  بيخ  از  را  پرانيد پس تمامی روی زمين يک ميدان  زمين  ا خواهد 

بدون شجر و  مستو    صاف نبات خواهد وی  و  نخواهيگرد  مجر  و شما  زمييد  نه  د ديد در آن  نه گودی و  ن 

 نند يک تخته چوب مستوی و صاف خواهد گرديد. يک صفحه کاغذ يا ما بلندی تمامی روی زمين مانند 
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ت مَُدّتْعالی » و قوله  الْأَرْضُ  به  ۱۳۵«وَإِذَا  صد هزار  سي  قدر؛ آن روز زمين کشيده خواهد شد پس طول زمين 

 خواهد بود. قدرعرض و همين  اسب جواد و اصيل يدن به تندی يک ز دو سافت خواهد بود اساله م

حديث   در  م چنانکه  حسن  امام  عليه حضرت  »جتبی  فرمودند:  که  است  مذکور  عُلَمَالسالم  ِشيعَتِنَيَأْتِی  ا  اءُ 

تَاجُ  جَانِهِمْ، عَلَى رَأِْس کُلِّ وَاحِد  مِنْهُمْ  الْقِيَامَةِ، وَ الْأَنْوَارُ تَسْطَعُ مِنْ تِي وْمَ  لْقَوَّامُونَ لِضُعَفَاءِ مُحِبِّينَا وَ أَهْلِ وَلَايَتِنَا يَ ا

الْأَنْوَارُ فِی عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ َسنَة .   -بَهَاء ، قَِد انْبَثَّتْ تِلْکَ   فِيهَا  بَثُّفَشُعَاعُ تِيجَانِهِمْ يَنْ   وَ دُورِهَا مَسِيرَةَ 

مِنْ  وَ مِنْ حَيْرَةِ التِّيهِ أَخْرَجُوهُ، إِلَّا تَعَلَّقَ بِشُعْبَة  نْقَُذوهُ   قَْد کَفَلُوهُ، وَ مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ أَکُلِّهَا، فَلَا يَبْقَى هُنَاکَ يَتِيم 

ی جِوَارِ أُْستَادِيهِمْ  الْمُعَدَّةِ فِ  -عَلَى مَنَازِلِهِمُثُمَّ تُنْزِلُهُمْ    الْجِنَانِ.قَ بِهِمْ فَوْأَنْوَارِهِمْ، فَرَفَعَتْهُمْ إِلَى الْعُلُوِّ حَتَّى يُحَاذِیَ

أَئِمَّتِهِمُ الَِّذينَ کَانُوا يَْدعُونَ إِلَيْ بِحَضْرَةِ  تِلْکَ    هِمْ. وَ مُعَلِّمِيهِمْ، وَ  النَّوَاصِبِ يُصِيبُهُ مِنْ ُشعَاعِ  لَا يَبْقَى نَاصِب  مِنَ  وَ 

أُذُنَيالتِّ وَ صَمَّتْ  إِلَّا عَمِيَتْ عَيْنَاهُ  يُحَوَّلُ عَلَيْهِ  جَانِ  لِسَانُهُ، وَ  النِّيرَانِ، فيَحْمِلُهُمْ حَتَّى  اهُ وَ أَخْرَسَ  لَهَبِ  أََشدَّ مِنْ 

   ۱۳۶« .َسواءِ الْجَحِيمِ « إِلى ۵زَّبَانِيَةِ، فَيَُدعُّوهُمْ »يَْدفَعَهُمْ إِلَى ال

و محبان ما را و دوستان ما    اند ضعفاء شيعه راعلمای شيعيان ما که رهنمايی کرده   ند آيميدان محشر می   در

د گذاشتهرحالی را  کرامت  و  علم  تاج  خود  سرهای  بر  تاج که  وآن  جواهاند  ضيابهای  چنان  نگار  و ر    ار 

ل آنکه  حاخواهند گردانيد و  دان محشر را روشن و ضيابار  شان تمامی ميهایهای تاج شعاع ند که  ادرخشان

باقی نخواهدماند هر  طول و عرض ميدان محشر سيصد هزار ساله مسافت خ از علم  واهد بود پس  او را  که 

مت باال بلند  او را س   ار شعاعیآن تشعاع تاج را پس    خواهد گرفت يک تار از اند مگر اينکه  خود هدايت کرده 

از آن در آن منزل که برای آن شاگرد در    عد نان خواهد برد و بکه او را به مقابله غرفات جخواهدکرد حتی اين

ا نازل خواهد کرد کهجوار استاد  بنا شده است  ائمه  و  او را به طرفدر جوار  ائمه که  دين و    شان است آن 

واهد رسيد پس  شيعه هرگاه به يکی از نواصب خ  تاج عالم ان شعاع  و همهنمايی کرده است  ها رامذهب آن 

تر از شعله  و سوزنده های او را کر و زبان او را گن  و خواهد گرديد بر اش گوکور خواهد کرد و   های او راچشم

در  ئکه عذاب او را  زبانيه جهنم و آن مال  دهد او را به دستهد برداشت او را حتی اينکه می جهنم پس خوا

 نداخت.  خواهند اسط جهنم و
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 مخلوق در میدان محشرفصل در برخاستن اول  

 به نستعين. الرحيم و الرحمن هللاسمب

السالم در  رت اسرافيل عليه ل را مبعو  خواهد فرمود پس حضعموم علما قائلند که اول خدای متعال اسرافي

جان و  شر و بنی تمامی نوع بسلين و بعد  اءمرند شد و بعد انبيمامی مالئکه زنده خوهصور خواهد دميد پس ت

 نده خواهند گرديد!  سائرين ز

غوا بحااما  قرآنی  صان  آيات  تعبير  نقادان  اخبار  و  و  احاديث  مبصرين  و  معانی  آللی  محمد  رات  آل 

م اظهار و بروز  ه چون ميدان محشر مقااند کوسلم و محققين و مدققين علمای شيعه بر آن وآله عليه اهللصلّی

مقاادن  د و  ممرتبه  و  قدر  و  و  م  محمّد  آل  و  محمد  مخلونزلت  تمامی  بر  ايشان  پس  شيعيان  است  قات 

يدان  طور در مخلق فرموده است همانمخلوقات عالين را    که در بدو آفرينش مخلوقات اول همين   طورهمان

قدر و    به و مقام و مرت  بر تمامی مخلوقاتز خواهد فرمود تا که  افرومحشر اول همين مخلوقات عالين را جلوه 

باهر گردمنزل و  ايشان ظاهر  به هميت  نيز  را  و کار محشر  تمامی    هد ن مخلوقات عالين سپرد  روز  است آن 

اهلل و يدعماله و دست فعاله حضرت حق  ه اهلل و وجند کرد زيرا که نفسمالئکه موافق دستور ايشان عمل خواه

   .لق ايشانند نه مالئکهو غيب مط

ر حضرت  ر دربااالنوار و مختار کااالرواح ونورآن روز روح   نیيع۱۳۷« الْمَلَائِکَةُ صَفًّاالرُّوحُ وَمَ يَقُومُ  وْيَفقال عزّوجل »

اهد فرمود و بعد از آن مالئکه  وسلم اول قيام خووآله عليههللاصلّی کردگار حضرت احمد مجتبی محمدمصطفی 

ست که يک مقام تنزل  بايد دان  کار محشر  دادن آوردن و سرانجام  د ايستاد برای به جا  در صف ديگر خواهن

يک و  تنزل  است  مقام  در  پس  تعلی  »  مقام  است:  رَبِّزَّلُ تَنَفرموده  بِإِذْنِ  فِيهَا  وَالرُّوحُ  الْمَلَائِکَةُ  کُلِّ    مِنْ  هِمْ 

   ۱۳8«أَمْر 

  و هرگاه   دهند شاهی را تشکيل ب  شوند که دربارازل می مقام دنيا مقام تنزل است لذا اول مالئکه نچون    يعنی

دربا گرديد آن  پيراسته  و  آراسته  شاهی  و    ر  شهنشاه  اعظم  روح  وقت  عالم  فرمان آن  اجالل  نزفرمای  ول 

اه حضرت حق و غيب مطلق  افروز گرديده آن امور مقضيه بارگفرمايد و بر تخت سلطنت عالم امکان جلوه می 
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فرمايد و هر ملکی  قسيم می عاملين تئکه  ن امور را به مالسپارد پس آن حضرت آ ی امر خود مرا به دست ولی 

امر خود ر تا  عود می ص  محل مأموريت خويش   ا گرفت پس سالم داده به سویکه  کند و اين دربار دنياوی 

 !۱۳۹الْفَجْرِ«  مَطْلَعِ تَّى َسلَام  هِیَ حَکند »تمه پيدا می صبح و مطلع فجر خا

ودان و ملک جنان اول  سلطنت جاروای  ان فرم  اول آن شهنشاه و   ر مقام تعالی است لذااما چون ميدان محش

قيام  پنمی   خودش  عالم  دربار  و  ا فرمايد  و  نموده  برپا  را  وا اه  کردگار  مطلق حضرت  غيب  و  مر حضرت حق 

 واهد فرمود.  جاری و ساری خ

فروز  امطلق اول خود جلوه   ر عظمت و جالل حضرت حق و غيبايجاد و حدو  و مظهپس آن شهنشاه عالم  

وسيله است  دارالغرور که بر مقام خويش  االمر و مدبّر  تر آن ولی ايينک درجه پروی او ي پيشخواهد شد و  

مب ربّ   ين امام  کمال  و  قدرت  »مظهر  اميرالمؤمنين  مَبِيَِدالعالمين  وَإِهِ  شَیْء   کُلِّ  تُرْجَعُونَ لَکُوتُ   ۱۴0«لَيْهِ 

د بود مثل آنکه  ابد خواهر سلطان  بردات مبارک است علم که لوای حمد در دس لیافروز خواهد شد درحاجلوه 

 بردار آن حضرت بوده است. لم در عالم دنيا ع

الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِیُّ أَنْتَ  رَُسولَ اللَّهِ ص آخَى بَيْنَ   بْنِ زَيْد  الذُّهْلِیِّ أَنَّ   عَنْ مَخُْدوجِ: ِّ وقصد از کتاب امالی  

لَا نَبِیَّ بَعِْدی أَ مَا عَلِمْتَ يَا عَلِیُّ أَنَّهُ نْ مُوَسى غَأَخِی وَ أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى بِهِ يَوْمَ    يْرَ أَنَّهُ 

قُومُ  يمَ ع فَيَ عَنْ يَمِينِ الْعَرِْش فَأُکْسَى حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُدْعَى بِأَبِينَا إِبْرَاهِى بِی فَأَقُومُ  الْقِيَامَةِ يُدْعَ

خَضْرَاءَ   حُلَّةً  فَيُکْسَى  ظِلِّهِ  فِی  الْعَرِْش  يَمِينِ  بِالنَّبِيِّينَ عَنْ  يُدْعَى  ثُمَّ  الْجَنَّةِ  حُلَلِ  عَلَى  مِنْ  بَعْض     بَعْضُهُمْ  أَثَرِ 

لْجَنَّةِ أَلَا وَ إِنِّی أُخْبِرُکَ يَا عَلِیُّ أَنَّ  نْ حُلَلِ افَيَقُومُونَ ِسمَاطَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْعَرِْش فِی ظِلِّهِ وَ يُکْسَوْنَ حُلَلًا خُضْراً مِ

لِیُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْعَى بِکَ هََذا لِقَرَابَتِکَ  أُبَشِّرُکَ يَا عَلُ الْأُمَمِ يُحَاَسبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  أُمَّتِی أَوَّ

مَنْزِلَتِ بِهِکَ عِنِْدی  مِنِّی وَ  فَتَسِيرُ  الْحَمْدِ  لِوَاءُ  هُوَ  لِوَائِی وَ  إِلَيْکَ  وَ جَمِيعَ مَنْ   فَيُْدفَعُ  أَنَّ آدَمَ  السِّمَاطَيْنِ وَ    بَيْنَ 

حَمْرَاءُ قَصَبُهُ فِضَّة  بَيْضَاءُ زُجُّهُ    وَ طُولُهُ مَسِيرَةُ أَلْفِ َسنَة  ِسنَانُهُ يَاقُوتَة    يَسْتَظِلُّونَ بِظِلِّ لِوَائِی يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَلَقَ اللَّهُ  

يْهَا يَا مَکْتُوب  عَلَبَة  فِی الْمَغْرِبِ وَ ذُؤَابَة  فِی وََسِط الدُّنْائِبَ مِنْ نُور  ذُؤَابَة  فِی الْمَشْرِقِ وَ ذُؤَاضْرَاءُ لَهُ ثَلَا ُ ذَوَدُرَّة  خَ

 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد  رَُسولُ  الْعالَمِينَ وَ الثَّالِثُحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْآخَرُ الْحَمُْد لِلَّهِ رَبِّ  ثَلَاثَةُ أَْسطُر  الْأَوَّلُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ 
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مِينِکَ وَ الْحُسَيْنُ  لْفِ َسنَة  فَتَسِيرُ بِاللِّوَاءِ وَ الْحَسَنُ عَنْ يَضُهُ مَسِيرَةُ أَ طُولُ کُلِّ َسطْر  مَسِيرَةُ أَلْفِ َسنَة  وَ عَرْاللَّهِ

نْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُنَادِی مُنَاد   مَ فِی ظِلِّ الْعَرِْش فَتُکْسَى حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنِی وَ بَيْنَ إِبْرَاهِيعَنْ يَسَارِکَ حَتَّى تَقِفَ بَيْ

تُ وَ  نَّکَ تُْدعَى إِذَا دُعِيوکَ عَلِیٌّ أَلَا وَ إِنِّی أُبَشِّرُکَ يَا عَلِیُّ أَعْمَ الْأَبُ أَبُوکَ إِبْرَاهِيمُ وَ نِعْمَ الْأَخُ أَخُنِْد الْعَرِْش نِمِنْ عِ

 ۱۴۱«تُ.تُکْسَى إِذَا کُسِيتُ وَ تُحَيَّا إِذَا حُيِّي

ضرت وقتی  کند که فرمود حن می حديث بيا  وسلموآله عليهاهللمخدوج بن يزيد باهلی از حضرت رسول صلّی 

منزله هارون به موسی  و تو از من به    بست که ياعلی تو برادر من هستی می   که در ميان مسلمين مواخات

اين از من  هستی مگر  بعد  آيا نمی که  نيست  نبی  يا علی که  کسی  قيامت خوانده  کسی   اولدانی  روز  که در 

وشانيده خواهم شد حله سبز از  ز يمين عرش اعظم و پهم بود پس قيام خواهم کرد اخواهد شد آن من خوا

   ؛ ای جنّتهحله

ر ظل او  يام خواهد کرد دواهد شد پس آن هم از يمين عرش قو بعد از آن حضرت ابراهيم پدر ما خوانده خ

ن يکی بعد ديگری  های جنّت و بعد از آن تمامی انبياء و مرسليحله از    خواهد شد حله سبز پس پوشانيده  

های سبز جنّت پوشانيده خواهند ز يمين عرش قيام خواند کرد و حله هند شد پس صف بسته اخوانده خوا

  ؛طلبيده خواهند شد  ول در معرض حسابدهم تو را که امت من ان خبر می د آگاه باش يا علی مش 

دهم تو را که  عد بشارت می ر معرض حساب کشيده خواهندن شد در روز قيامت و بمم دابعد از آن ديگر  و  

واء حمد من پس  ت تو از من پس داده خواهی شد لبه سبب قرابت تو از من از منزلول خوانده خواهی شد  ا

ی مخلوقات طلب  ی که حضرت آدم و تمامآن صفوف و به درستکرد يا آن لوای حمد در ميان    سير خواهی

لوای حمد مسيه خاس  آن  و طول  لوای من  زير  بوواهند کرد در  راه خواهد  از    و سنان  د افت هزار ساله  آن 

   ؛قره سفيد و ته آن از دره خضراء خواهد بودياقوت سرخ خواهد بود و چوب آن از ن 

و   دو هد بدر وسط دنيا خوا  رق و يک در مغرب و يک ک شقه در مشآن سه شقه خواهند بود از نور و ي  رای و ب

آخر الحمدهلل    حيم خواهد بود و سطر الرالرحمناهللطر اول بسم بر آن سه سطر از نور مرقوم خواهد بود که س 
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بود رب االاهلل محمدرسول  العالمين خواهد  باو سطر وسط الاله  ود و درازی هر سطر مسافت هزار  هلل خواهد 

   .بود ساله مسافت خواهد ود و عرض آن هم هزار راه خواهد بساله 

که  ر تو خواهد بود حتی  ن در يمين تو و حسين در يساکه حسکنی با آن لوای حمد درحالی پس تو سير می 

های جنّت و  ز حله هی شد حله سبز ايم درسايه عرش اعظم و پوشانيده خواکنی در ميان من و ابراهقيام می 

و چه خوب است برادر تو علی    ماهي ب است پدر تو ابرواهد کرد به به چه خواز عرش ندا خ  بعد از آن منادی

ه  رگاه خوانده خواهم شد من و پوشانيد و خوانده خواهش شد هدهم تو را يا علی که تت می السالم و بشارعليه 

 خاست هرگاه خواهم برخاست من.د من و خواهی برخواهی شد هرگاه پوشانيده خواهم ش 

بِيَِدهِ مَلَکُوتُ کُلِّ  العالمين »مال ربّ کو    م مبين مظهر قدرترت حق و غيب مطلق امامطلق حضی ن ولپس آ

تُرْجَعُونََش دست آن حضرت سپرده    چون خالق عالم ملکوت يعنی ارواح جميع مخلوقات را به ۱۴2« یْء  وَإِلَيْهِ 

واح تمامی خالئق را  لق ملکوت و ارهلل و دست عماله حضرت حق و غيب مطاست لذا در مقام معاد همان يدا

 ا عود خواهد داد.  هآن ر اجرام و اجسام د

ذکوره خبر داده  ست که در همين آيه مقات به دست آن حضرت سپرده او نيز حساب و کتاب تمامی مخلو

  همان   و مآب شماها در روز معاد و قيامت« يعنی ای مخلوقات من بدانيد که مرجع  ونَ  تُرْجَعُوَإِلَيْهِاست که »

خ من  زيرا  ولی  من  نه  بود  موجواهد  و  قديم  من  ممکن   کلد  که  و  حاد   شماها  و  هستم  الوجود  موجود 

باهم نقيض و و قديم و حاد  و واجب و ممکهستيد   نقي  ن هر دو  و  ضين  متضاد هستند و اجتماع ضدين 

 محال است.  

نزديک شدن به    الوجود از ممکن  شديد و تيز است که عالم امکان وزيرا که نورانيت و ظهور ذات من چنان  

ق و مظهر قدرت و  ديد باين جهت مرجع و مآب خالئق من همان ولی مطلگر  د ستر و معدوم خواهآن خاک

  س در روز قيامت و نشور همان يداهلل ه حساب و کتاب شماها ممکن بشود پام تا کرا گردانيده کمال خويش  

ها عود  ابدان آن خالئق را در اجرام و  و ملکوت تمامی    تمامی خالئق به دست اوست ارواح   که ملکوت و ارواح

روشن و زنده بنمايد  های شهر را  اهد تمامی المپ خوکه می د داد مثل آنکه صاحب کارخانه برق وقتی اهوخ
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المپ  ملکوت  يعنی  برقيه  قوت  آن   هاپس  کليد  رکه  او  اوست  دست  به  میها  پيچ  يعنی  ا    گلوز چ و س دهد 

(switch gloze )  کند می.   

کار بزرگ چطور انجام خواهد يافت پس در  ن  يااند اين مطلب که  شود حاال مو زنده میپس همگی روشن  

ا اسراحاديث  حق  حضرت  بامر  اول  که  خواهست  ملکوتش  ار  آن  افيل  فرمائش  به  اسرافيل  پس  داد  ند 

  .د شد مخلوقات زنده خواهن االمور در صور خواهد دميد پسولی 

 :اند فرموده   بيان  طبه افتخار واضحصداقت بيان خويش در خآن حضرت از زبان    چنانچه اين مطلب بزرگ را

امام مبين عليه  انا  الصلوه والسالفقال  النشور  انا صاحب يوم  انا مخرجم  الصور  انا ولی    صاحب  القبور  من فی 

الذی اليبد الحق ع انا  الخلق  الخلق  لی سائر  لدی و حساب  القول  ان کل  الخالئق و  انا محصی  انا  الی  و  ثروا 

اِنَّ اهلل تعالی    ی بيدی مفاتيح النار و الجنان و قال اهلل تعالی الذ   ناکلم بکل لسان او ان عظموا انا المت   مجاسبهم

 ۱۴۳.امر و نحن فاعل هُمْ بصيغه الجمع فانه تعالیثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَلَيْنَا اَيابَهُمْ  اِنَّ اِ

لخلق و انا  سب لالمحا  القيمه انا   مقدم علی بنی ادم يوم لواء و الکوثر انا الم مبين اعطيت الميزان و ال و قال اما

ال النار  اهل  عذاب  و  منازلهم  و  منزلهم  علیَّ  اهلل  فضل  ذلک من  االيی  کتاب  فی  عبداهلل البرقی  ابی  عن  ات 

انت رکنی االعظم    االمه و المتولی حسابها و يرالمؤمنين يا علی انت ديان عذه  اهلل قال المسالم ان رسول العليه 

 ۱۴۴. راطک و الميزان ميزانک و الموقف موقفک يومئذ اط صالصر حساب عليک وو ان الماب اليک و الاال 

يائهم و اعداؤهم  و يعرف االئمه اول  يحاسبها اما زمانهاالسالم کل امه لصادق عليه علی بن ابراهيم قال قال ال   و

و  تعالی  بسيماهم  قوله  الْأَعْرافِ    : هو  عَلَى  کُوَ  يَعْرِفُونَ  بِسيماهُمْرِجال   نهم  بايما  م کتبهماوليائهفيعطون    ۱۴۵الًّ 

و  حساب  شمالهم فيمرون الی النار بالط الی الجنه بغير حساب و يعطون اعدائهم کتبهم بلصرافيمرون علی ا

 ۱۴۶.يَوْمَ نَْدعُوْ کُلَّ اُنَاس  بِاِمَامِهِمْ :لیقال اهلل تعا

مبين امام  حضرت  فرمود  پس  مظ  ترجمه:  اميراالمؤمنين  موالنا  و  کمالسيدنا  و  قدرت  ن  لعالمياربّ   هر 

شان و من هستم  قبرهای  ور و من هستم که بيرون خواهم آورد مردگان را ازحب صلسالم من هستم صااعليه 
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روی من در ميدان محشر وقت محاسبه  که در پيش ئق و من هستم آن کسی حضرت حق بر تمامی خالولی  

ر من است و  خلوقات بمامی م کتاب تروغ بگويد و قول خود را تبديل بنمايد و حساب و  دتواند که  کسی نمی 

و من هستم  ا بسيار عظيم و بزرگ هستند هه از تمامی مخلوقات حساب خواهم گرفت اگرچه آن تم ک من هس

که کليدهای جهنم و جنّت در دست من خواهند  زنم و من هستم آن کسی های حرف میم زبانکه در تما

 د.  وب

می متعال خبر  ک چنانچه خدای  درتس  به  مآب   ه مرجع دهد که  ما خوجميع خال  و  به سوی  و  اهد  ئق  بود 

ا که او  جمع فرموده است زير  ود در روز قيامت پس به صيغه حساب و کتاب تمامی مخلوقات بر ما خواهد ب

 سبحانه و تعالی امر خواهد فرمود و ما او را به جا خواهيم آورد. 

م  ض کوثر و من خواهزان و حو د و ميوای حماده شده است در ميدان محشر به من لاند که دوده م و باز هم فر

در  هم داد اهل جنّت را  محاسب خالئق و من منزل خوا  آدم در روز قيامت و من خواهم بود د مقدم بر بنی بو

يَا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ  قِلْأَ  دهد خدای منان »جنّت و من در جهنّم خواهم انداخت اهل جهنّم را چنانکه خبر می 

 فار عنيد را و اين فضل خداست بر من.  هر ک يندازيد در جهنم و علی ب ی محمد يعنی ا ۱۴۷« کَفَّار  عَنِيد 

لسالم حديث بيان کرده است که فرمود حضرت  ايه علامام جعفرصادق   يل اآليات از حضرت کتاب تاو  و برقی در 

زا  جزا و س   توهستیلسالم  االسالم که يا علی عليه رای اميرالمؤمنين عليه بوسلم  وآله عليهاهللاالنبياء صلّیخاتم

باش    تو هستی رکن بزرگ من، آگاه  ها وروز قيامت و تو هستی متولی حساب و کتاب آن در   دهنده اين امت

ها و حساب همگی بر تو هست. و تو هستی صاحب صراط و صاحب ميزان و تو  ع و مآب آنکه تو هستی مرج 

 احب قيامت. صهستی 

کرده است که فرمود آن    بيانالسالم حديث  ليه عر صادقام جعفضرت امابراهيم در تفسير خود از ح بنو علی 

السالم دوست و  عليهمو ائمه آن امّت خواهد بود    ساب و کتاب هر امّت بر امامحضرت که در ميدان محشر ح

دهدکه در ميدان محشر بر اعراف  ل خبر می اها چنانچه خدای متعشناسند از سيمای آن دشمن خويش را می 
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شناسند پس دوستان خود را نامه عمل او در دست  ی او م کسی را از سيمای  يشان هر  ود و ااهند برجال خو

 واهند کرد به سوی جنّت بدون حساب.ا از پل صراط عبور خ هراست او خواهند داد پس آن 

ها در جهنّم خواهند رفت بدون  واهند داد پس آن خها  ها در دست چپ آن و به دشمنان خود نامه عمل آن 

م خواند  ميدان محشر ما هرکسی را همراه امام زمانه او خواهي  ر ال خبرداده که دانچه خدای متعنچ  ساب.ح

 خواهد داد.   و سزاامام همان امتب جزا زيرا که هر امت را 

 

 

 

 ؟ن اعراف که آن چیستابی

لَيْهَا کُلُّ نَبِیٍّ وَ کُلُّ خَلِيفَةِ نَبِیٍّ مَعَ  عَعليها    ن  بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَيُوقَف فُ کُثْبَاالْأَعْرَا  السالمعليه لحديث الصادق  ا

الْ صَاحِبُ  يَقِفُ  کَمَا  زَمَانِهِ  أَهْلِ  مِنْ  الْجَالْمُْذنِبِينَ  إِلَى  الْمُحْسِنُونَ  َسبَقَ  قَْد  وَ  جُنِْدهِ  مِنْ  الضُّعَفَاءِ  مَعَ  نَّةِ  جَيْشِ 

لِلْمُْذنِبِينَ   الْخَلِيفَةُ  ذَلِکَ  فَيُسَلِّمُ  الْوَاقِ فَيَقُولُ  الْجَنَّةِ  إِلَى  َسبَقُوا  قَْد  الْمُحْسِنِينَ  إِخْوَانِکُمُ  إِلَى  انْظُرُوا  مَعَهُ  فِينَ 

ثم أخبر سبحانه أنهم لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ    مْ.عَلَيْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ ساَلم  عَلَيْکُالْمُْذنِبُونَ  

 يعنی هؤالء المذنبين لم يدخلوا الجنة و هم يطمعون أن يدخلهم اهلل إياها بشفاعة النبی و اإلمام و  طْمَعُونَ يَ

الظَّالِمِينَ ثم ينادينظر هؤالء المذنبون إ الْقَوْمِ  ی أصحاب األعراف و  لى أهل النار و يقولون رَبَّنا ال تَجْعَلْنا مَعَ 

النار مق الخلفاء أهل  و  أَغْنى   رعين لهم هم األنبياء  الَِّذينَ    ما  أَ هؤاُلءِ  به  تَسْتَکْبِرُونَ  کُنْتُمْ  عَنْکُمْ جَمْعُکُمْ وَ ما 

الم هؤالء  أ  يعنی  لهؤالء  أَقْسَمْتُمْ  يقولون  ثم  عليهم  بدنياکم  تستطيلون  و  تحقرونهم  کنتم  الذين  ستضعفين 

 ۱۴8«  يْکُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُونف  عَلَعن أمر من اهلل لهم بذلک ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ال خَوْ  المستضعفين

و عنبر هستند در  اعراف تلهای مشک  قام  اندکه مم فرمودهالسالجعفرصادق عليه   حضرت موالنا و سيدنا امام

کاران اهل  نبی همراه گناه   و وصی   خليفه  ها هر نبی و هر ر آن نّم پس ايستاده خواهند شد ببين جنّت و جه

اند ه ايستد و حال آنکه تمامی نيکوکاران رفت ر خود می يس قشون همراه ضعفای لشکزمان خود مثل آنکه رئ
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کنيد به سوی    او هستند نظر  اهد گفت که همراه کاران خو آن گناه با    وصیّ و خليفه نبی به جنّت پس آن  

 ؛اند رفته  ه جنّت کرده ب ه چطور از شما سبقت  برادران خود ک

اند و اما  هنوز ايشان در جنّت نه داخل شده ها را که  سالم خواهند آن ها و  پس ايشان نظر خواهند کرد بر آن 

هند  ف جهنّم نظر خواکاران به طر ناه ام خود پس اين گو امشد به شفاعت نبی  دارندکه داخل خواهند  طمع  

واهند ديد پس دعا خواهند کرد که ای پروردگار ما  تال خاب مبدر انواع و اقسام عذ انداخت و اهل جهنّم را  

عراف که  عد از آن آن بزرگان اکه فتنه و محقر خواهيم شد برای اين ظالمين و ب  اها را در جهنّم داخل نکنم

ها چطور  ير آن واهند گفت برای تذليل و تحقخواهند کرد و خ  ل جهنّم را خطابياء هستند آن اه اوص  انبياء و

ها شما در  ن و ثروت شما که به باعث آ نجات ندادند امامان شما و پيشوايان شما و آن دولتا را  شماه  شد که

بوديد که    تيد و قسم خورده گفی ا شرير و گمراه مها رکرديد و اين می   دنيا بر اين بيچارگان تطاول و تعدی 

در جنّهاين ابدا  را  آن  ا  نخواهند کرد پس  داخل  و مت  و مفلسين  امر  را خ  ذهبينمؤمنين  از  فرمود  واهند 

برای شما امروز از گناهان شما همه گناهان    ت که هيچ باک و خوف نيستپروردگار که داخل بشويد در جنّ

   . واهيد شد ل نخبداً محزون و ملوآمرزيده شدند و شما اشما 

 . رافالعاالطهار رجال اوآله عليه اهللر بجاه محمدصلّیالناعلنی منهم و التدخلنی فی م اج الله
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 ؟بیان حوض کوثر که آن چیست

أَنْزَلَ  يم  ابراهابن  ت  ر تفسير فراد لَمَّا  عَلِیٍّ ع قَالَ:  بْنِ  أَبِی جَعْفَر  مُحَمَِّد  عَنْ  بْنُ کَثِير  مُعَنْعَناً  تَعَالَعُبَيُْد  ى  اللَّهُ 

ُسولَ اللَّهِ لَقَْد َشرَّفَ  عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب  ع يَا رَ  رُ الْمُؤْمِنِينَقَالَ لَهُ أَمِي    هِ مُحَمَّد  ص إِنَّا أَعْطَيْناکَ الْکَوْثَرَ عَلَى نَبِيِّ

نْ تَحْتِ عَرِْش اللَّهِ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَ  هَر  يَجْرِی مِالْکَوْثَرُ نَهُ هََذا النَّهَرَ وَ کَرَّمَهُ فَانْعَتْهُ لَنَا قَالَ نَعَمْ يَا عَلِیُّ  اللَّ

الزُّبِْد حَصَاهُأَحْلَ أَلْيَنُ مِنَ  وَ  الْعَسَلِ  مِنَ  الزَّعْفَ  ى  وَ حَشِيشُهُ  الْأَذْفَرُ  الْمِسْکُ  تُرَابُهُ  الْمَرْجَانُ  وَ  الْيَاقُوتُ  وَ  رَانُ  الدُّرُّ 

عَرْ قَوَائِمِهِ  ثَمَرُِسنْخُ  الْعَالَمِينَ  رَبِّ  الْأَخُْش  الزَّبَرْجَِد  مِنَ  الْقِلَالِ  کَأَمْثَالِ  الْأَبْهُ  الدُّرِّ  وَ  الْأَحْمَرِ  الْيَاقُوتِ  وَ    يَضِضَرِ 

هِ إِلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب   کَى النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَِد يَسْتَبِينُ ظَاهِرُهُ مِنْ بَاطِنِهِ وَ بَاطِنُهُ مِنْ ظَاهِرِهِ فَبَ

 ۱۴۹ی وَ لَکَ وَ لِمُحِبِّيکَ مِنْ بَعِْدی. يَا عَلِیُّ مَا هُوَ لِی وَحِْدی وَ إِنَّمَا هُوَ لِ [ فَقَالَ ]أَمَا[ وَ اللَّهِی ]عَلَى جَنْبِ

امام    که  حضرت  عليه فرمودند  خود محمدباقر  نبی  بر  فرمود  نازل  منان  خدای  هرگاه  که  حضرت    السالم 

را پس عرض    نهر کوثر ن تو را  ا کردم معطنی  يع  ۱۵0لْکَوْثَرَ« ا  أَعْطَيْنَاکَ  إِنَّا  وسلم سوره »وآله عليه اهللصلّیرسول

با آن نهر    منّانتی که شرف داد شما را خدای  اهلل به درس الم که يا رسول السرالمؤمنين عليه کرد حضرت امي

است فرمود بلی ای علی کوثر يک نهری   ه آن نهر چه قسم نهریپس خواهش داريم که برای بيان بفرمائيد ک 

تر از  شير وشيرين اعظم که آبش سفيدتر است از  عرش  دای متعال در زير را خ ی فرموده است اواست که جار

نرم ع و  سنگرسل  و  مسکه  از  ياقويزهتر  و  درّ  و  هايش  است  اذفر  مشک  گلش  در  و  هستند  مرجان  و  ت 

است  سبزه زعفران  می هايش  منفجر  قوو  از  ربّ شود  عظيم  عرش  کناره ائم  دو  هر  بر  و  اشجار   اش العالمين 

قله   هان هايش آد که ميوه هستن  دارميوه  بزرگی مانند  ها زبرجد سبز و  آن های  ل هستند و رن  های جبادر 

ها  بيرون آن   آيد وها از بيرون به نظر می اند که باطن آن باشند و چنان شفاف خ و مرواريد سفيد می ياقوت سر

دست  حضرت رسول  ز آن  بعد اريان شدند  آن وقت حضرت رسول گريان شد و تمامی اصحاب هم گ  از باطن

آن نهر تنها برای    م به حضرت پروردگار که نيستفرمود که ياعلی قس  ا بر اميرالمؤمنين گذاشت و ارکش رمب

 .  تو هم هست بعد از من که آن نهر عظيم برای من است و برای تو و برای محبّان  ستی من به در
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امالی صدوق   قَالَ حَدَّ»در کتاب  اللَّهِ  عَبِْد  بْنُ  بْنُ هَاِشم  عَنَْسعُْد  إِبْرَاهِيمُ  بْنِ مَ  ثَنَا  الْعَلِیِّ  بْنِ  عْبَد  عَنِ  حُسَيْنِ 

قَالَ رَُسولُ اخَالِد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوَسى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِي للَّهِ ص مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ  نَ ع قَالَ 

أَوْرَدَهُ فَلَا  حَوْضِی  بِحَوْضِی  اميرالمؤمنين  ۱۵۱« .اللَّهُ  کرد حضرت  بيان  فرمودند حضرت  ه علي   حديث  السالم که 

را راه    ه حوض کوثر من پس خدای متعال هرگز او رد ب هرکه ايمان نياو  وسلم کهوآله عليه اهللاالنبيا صلّیخاتم

 واهد داد بر حوض کوثر من.نخ

الْحَوْضِ فَقَالَ أَمَّا   اللَّهِ ص ُسئِلَ عَنِ  نْصَارِیِّ أَنَّ رَُسولَةَ عَنْ أَبِی أَيُّوبَ الْأَعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَ »  :در همين کتاب  و

ا بَيْنَ   قَبْلِی مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ مَلَّهُ بِهِ وَ فَضَّلَنِی عَلَى مَنْ کَانَ إِذَا َسأَلْتُمُونِی عَنْهُ فَسَأُخْبِرُکُمْ أَنَّ الْحَوْضَ أَکْرَمَنِی ال

ومِ السَّمَاءِ يَسِيلُ فِيهِ خَلِيجَانِ مِنَ الْمَاءِ مَاؤُهُ أََشدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى  عََددَ نُجُ   الْآنِيَةِ أَيْلَةَ وَ صَنْعَاءَ فِيهِ مِنَ

نَّقِيَّةُ  ی إِلَّا المِنْ أُمَّتِ  شْرُوط  مِنْ رَبِّی لَا يَرِدُهُ أَحَد وتُ بَطْحَاؤُهُ مِسْک  أَذْفَرُ َشرْط  مَعَسَلِ حَصَاهُ الزُّمُرُّدُ وَ الْيَاقُمِنَ الْ

يُعْطُونَ مَا عَ  قُلُوبُهُمْ الصَّحِيحَةُ نِيَّاتُهُمْ الْمُسَلِّمُونَ لِوَصِی  الَِّذينَ  لَا يَأْخُُذونَمِنْ بَعِْدی   مَا عَلَيْهِمْ  لَيْهِمْ فِی يُسْر  وَ 

بَ مِنْهُ لَمْ  لِهِ مَنْ َشرِا يَُذودُ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ الْأَجْرَبَ مِنْ إِبِيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ ِشيعَتِهِ کَمَ  فِی عُسْر  يَُذودُ عَنْهُ

 ۱۵2«أْ أَبَداً.يَظْمَ

رمودند که حاال که  سؤال کردند از حضرت رسول در بابت حوض کوثر پس فکه    گويد ابو ايوب انصاری می 

السؤ کرديد  بال  استيان  بته  يک حوضی  کوثر  که حوض  بدانيد  پس  کرد  است  ک  خواهم  فرموده  مکرم  ه 

ه من و فضيلت داده است مرا با آن بر انبيای سابقين و آن در بزرگی مثل فاصله  ان مرا به دادن او بخدای منّ

ن در  در آشوند  ند جاری می های آسمان هستستاره  ايله و صنعا است و در آن از جامها به قدر تعداد يان  در م

ش همه  هاير است و سنگريزه تاش از عسل هم شيرين ذائقه و  وخليج از آب و آبش از شيرهم سفيدتر است  

رد نخواهد شد بر  ه وازمرّد و ياقوت هستند و بطحای او همه مشک اذفر و خدای متعال شرط کرده است ک 

ق که  کسی  آن  مگر  من  امّت  از  نيّتشآن  و  باشد  پاک  مطي   لبش  و  مصحيح  و  وصی    نقادع  برای  باشد 

حالت تنگدستی و دفع  گيرند در  اخی و نمی دهند در حالت فرسانی که می ک  السالم من، بعد از من آنعليه 
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را که ش  قيامت تمامی آن مردم  روز  از آن حوض در  نيستند مثل دفع کردن شتر  يعه  خواهد کرد علی  او 

 تشنه نخواهد شد!  داً شد ابنواز آن می سالم از مورد و هرکه اجرب را از شترهای 

کِرْدِين   عَ   نْعَ»الزياره  در کتاب کامل  مِسْمَع   عَنْ  الْأَصَمِّ  اللَّهِ  لَنَا  بِْد  قَلْبُهُ  الْمُوجَعَ  إِنَّ  قَالَ:  اللَّهِ ع  عَبِْد  أَبِی  عَنْ 

ثَرَ لَيَفْرَحُ بِمُحِبِّنَا  الْکَوْ  إِنَّقَلْبِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْضَ وَ  فَرْحَةً لَا تَزَالُ تِلْکَ الْفَرْحَةُ فِیرَحُ يَوْمَ يَرَانَا عِنَْد مَوْتِهِلَيَفْ

عُ مَنْ َشرِبَ مِنْهُ َشرْبَةً لَمْ  هِی أَنْ يَصُْدرَ عَنْهُ يَا مِسْمَإِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُِذيقُهُ مِنْ ضُرُوبِ الطَّعَامِ مَا لَا يَشْتَ 

فِی بَرْدِ الْکَافُورِ وَ رِيحِ الْمِسْکِ وَ طَعْمِ الزَّنْجَبِيلِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ   هُوَ  بَداً وَبَعَْدهَا أَبَداً وَ لَمْ يَشْقَ بَعَْدهَا أَيَظْمَأْ  

اضِ  رَضْرَ  يَمُرُّ بِأَنْهَارِ الْجِنَانِ تَجْرِی عَلَى ى مِنَ الْعَنْبَرِ يَخْرُجُ مِنْ تَسْنِيم  وَوَ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ وَ أَذْکَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبِْد 

ذَّهَبِ  لْفِ عَام  قِْدحَانُهُ مِنَ الالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ فِيهِ مِنَ الْقِْدحَانِ أَکْثَرُ مِنْ عََددِ نُجُومِ السَّمَاءِ يُوجَُد رِيحُهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَ

يَ  الْجَوْهَرِ  أَلْوَانِ  الشَّارِبِ مِنْهُ کُلُّ فَائِحَة  وَ الْفِضَّةِ وَ  فِی وَجْهِ  مِنْهُ لَيْتَنِی تُرِکْتُ هَاهُنَا لَا  تَّ حَفُوحُ  ى يَقُولَ الشَّارِبُ 

عِّمَتْ بِالنَّظَرِ إِلَى  ى مِنْهُ وَ مَا مِنْ عَيْن  بَکَتْ لَنَا إِلَّا نُکَ يَا کِرْدِينُ مِمَّنْ تَرْوَ أَبْغِی بِهََذا بََدلًا وَ لَا عَنْهُ تَحْوِيلًا أَمَا إِنَّ

يُعْطَاهُ مَنْ هُوَ  هُ مَنْ أَحَبَّنَا وَ إِنَّ الشَّارِبَ مِنْهُ لَيُعْطَى مِنَ اللَّذَّةِ وَ الطَّعْمِ وَ الشَّهْوَةِ لَهُ أَکْثَرَ مِمَّا  نْ مِ الْکَوْثَرِ وَ ُسقِيَتْ

فِی  الْمُ  دُونَهُ  أَمِيرَ  الْکَوْثَرِ  عَلَى  إِنَّ  وَ  عَوْسَج   حُبِّنَا  مِنْ  عَصَاء   يَِدهِ  فِی  وَ  بِيَحْطِؤْمِنِينَ  الرَّجُلُ  مُ  فَيَقُولُ  أَعْدَاءَنَا  هَا 

إِلَى إِمَامِکَ فُلَ الَِّذی ان  فَاْسأَلْهُ أَنْ يَشْفَ مِنْهُمْ إِنِّی أَشْهَُد الشَّهَادَتَيْنِ فَيَقُولُ انْطَلِقْ    عَ لَکَ فَيَقُولُ تَبَرَّأَ مِنِّی إِمَامِیَ 

لِلَّ فَقُلْ  وَرَاءَکَ  ارْجِعْ  فَيَقُولُ  أَنْ  ِذتَْذکُرُهُ  الْخَلْقِ  کَانَ عِنَْدکَ خَيْرُ  إِذْ  فَاْسأَلْهُ  عَلَى الْخَلْقِ  تُقَدِّمُهُ  وَ  تَتَوَلَّاهُ  ی کُنْتَ 

لَکَ فَ فَيَقُولُ إِنِّی أَإِنَّ خَيْرَ الْخَلْقِ حَقِيَشْفَعَ  لَا يُرَدَّ إِذَا َشفَعَ  اللَّهُ ظَمَأً وَ  يق  أَنْ  ادَکَ  زَهْلِکُ عَطَشاً فَيَقُولُ زَادَکَ 

عَلَيْهِ يَقِْدرْ  لَمْ  وَ  الْحَوْضِ  مِنَ  الدُّنُوِّ  عَلَى  يَقِْدرُ  کَيْفَ  وَ  فَِداکَ  جُعِلْتُ  قُلْتُ  عَنْ  اللَّهُ عَطَشاً  وَرِعَ  قَالَ  أَْشيَاءَ    غَيْرُهُ 

هُ وَ لَيْسَ ذَلِکَ لِحُبِّنَا وَ لَا لِهَوًى مِنْهُ لَنَا وَ لَکِنْ  رُکَرَنَا وَ تَرَکَ أَْشيَاءَ اجْتَرَأَ عَلَيْهَا غَيْقَبِيحَة  وَ کَفَّ عَنْ شَتْمِنَا إِذَا ذَ 

عِبَادَتِه  فِی  اجْتِهَادِهِ  لِشِدَّةِ  تََد  ذَلِکَ  ُشغِلَ   يُّنِهِ وَ  قَدْ  لِمَا  قَلْبُهُ   وَ  فَأَمَّا  النَّاسِ  ذِکْرِ  عَنْ  نَفْسُهُ  دِينُهُ  بِهِ  وَ  فَمُنَافِق    

 ۱۵۳  «هْلَ النَّصْبِ وَ وَلَايَةَ الْمَاضِينَ وَ تَقِْديمُهُ لَهُمَا عَلَى کُلِّ أَحَد .النَّصْبُ وَ اتِّبَاعُهُ أَ

آن  فرمود  هرک  که  بدرستی  که  بحضرت  قلبش  مصائب  ه  خوشحال  ر  آئينه  هر  است  سوخته  و  غمگين  ما 

د  که واردر قلبش تا اينبه يک خوشحالی که آن خواهد ماند  هد ديد  را خوا  خواهد گرديد هرگاه وقت موت ما
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شود حتی اينکه خواهد  ل می و به درستی که حوض کوثر از ورود محبّ ما خوشحا  ض ماخواهد شد بر حو 

نخواهد شد که از آنجا جی ديگر برود  ديده  های که هرگز  چه لذت   مختلف و   های طعامشانيد او را از لذت چ

ل کافور  ی مثن آب کوثر در خنکآ  ز آن تشنه نخواهد و گز بعد اخواهد نوشيد هر   يکبار از آن مسمع هرکه    ای

  تر مسکه نرم   تر و در نرمی ازرينجبيل و در شيرينی از عسل شيو در خوشبوی مثل مشک و در ذائقه مثل زن

ذرد از  گسنيم و می شود از تمی تر و در عطر از عنبر بهتر خواهد بو د و خارج  از آب اشک صافو در صفائی  

جا و  جنّت  می نهرهای  خورده ری  بر  وهشود  ياقوت  و  درّ  پياله در    ای  بی آن  مثل  های  بود  خواهند  شمار 

خواهند بود از طال و    های اوپياله رساله راه و  بوی او از مسافت هزاآسمان و يافت خواهد شد خوش   هایستاره

نده آرزو خواهد  وشبوها حتی اينکه آن نوش ه همه رقم خبرای نوشند   دهد نقره و از الوان جواهر و خشبوی می 

خواهم که از  خواهم و نمی جا بگذارند و من در عوض ديگر اين چيزی را نمی همينه کاش که مرا در  ک   کرد 

تواي اما  کنم  به   نجا حرکت  کردين  از   ای  که  و    درستی  شد  آن سيراب خمواهند  از  که  آن کسانی هستی 

بود چش برمی که گريه  نخواهند  اينکه خوش   کرده است  ما مگر  ازمصائب  يدن حوض  د  حال خواهد گرديد 

نوشنده  که ما را دوست داشته است و  کرده خواهد شد از آن و سيراب کرده خواهد شد هر  يرابکوثر و س 

هوت موافق محبت ما پس هرکه ما را زياد دوست دارد لذت او  ذت و طعم و ش ه خواهد شد ل کوثر عطا کرد 

 متراست در محبت ما.د از آنکه کتر خواهد بو بيش

به ک   و  بر حوض  عوثدرستی که  اميرالمؤمنين  آن حضرت عصای  ليه ر  و در دست  بود  السالم حاکم خواهند 

ايشان نزديک خواهند آمد    ما را هرگاه   ن عصا دشمنانخورد خواهد کرد از آخواهد بود از درخت عوسج که  

يعنی مسلمان    گويممه کلمه شهادتين می آنکه من کل  زنيد و حالپس آن شخص خواهد گفت که مرا چرا می 

علي   پس هستم   فالاله اميرالمؤمين  امام خود  پيش  برو  که  فرمود  خواهد  را  او  که  سالم  کن  سؤال  او  از  و  نی 

ايد من از من بيزاری جست که شما او را نشان داده گفت که امام ن شخص خواهد  عت کند برای تو پس آشفا

را    بر تمامی خلق او   و  و او را دوست داشتی قب و بگو آن کسی را که تهد که برو عت او را خواآن وقت حضر

ن او در  از همان سؤال کن زيرا که  اينکه  مقدم داشتی پس  ا که  شفاعت کند تو را زيرزد تو خيرالخلق بوده 

ه  خواهد گفت ک سزاوار است برای او که شفاعتش رد نشود هرگاه شفاعت کند پس  خيرالخلق هستکسی که 
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طش تو را مسمع  ت عتشنگی تو را و شّدد  هد گفت خدا زياد کنگی هالک شدم پس حضرت خوامن از تشن

يک بشود به  د شد برای او که نزدم فدايت شوم چطور ممکن خواهگويد که پس من عرض نمود کردين می 

ه  فرمود که ب   السالمعليه ل آنکه ديگران نتوانستند که نزديک بشوند پس حضرت امام صادق  ضو کوثر و حاح

داشت هرگاه ما را  ما خود را نگاه می   ن بهداشته و از بدگفته  ی که از اشيای قبيحسبب آن ورع و پرهيزگار

محبت ما و نه برای  چيزها برای    د و نبود اين کردنا که ديگران می دند و ترک کرده بود چيزها رکرذکر می 

مشغول کرده    او و برای اينکه خود را   ادت و تديّنيت او در عبخواهش قلبی او برای ما بلکه برای شّدت جد 

از  عبادتذ   بود  به  مردم  ا   کر  عداوو  يعنی  بود  نصب  و دينش  بود  منافق  قلبش پس  اهل ما  پيروی  ت  و  بيت 

 داشت.ق آن دو را مقدم می بر تمامی خل  المين داشت و هل نصب را و واليت ظکرد امی 

و ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ  ُسيِّرَ أَبُلَمَّا أَنْ  :ا از ابوذر حديث استمعنعن وب نِ يَعْقُالْمَعْرِفَةِ تَأْلِيفِ عَبَّادِ بْ»در کتاب 

تَشْ لَسْتُمْ  أَ  قَالَ  الْأَْسوَدِ  بْنُ  الْمِقَْدادُ  وَ  ع  عَلِیٌّ  وَ  عَلَى  هُوَ  الْحَوْضَ  عَلَیَّ  تَرِدُ  أُمَّتِی  قَالَ  اللَّهِ ص  رَُسولَ  أَنَّ  هَُدونَ 

وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قََدمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشَاؤُهُ     فَإِذَا أَخَْذتُ بِيَِدهِ اْسوَد فَآخُُذ بِيَِدهِ لْعِجْلِ فَأَقُومُأَوَّلُهَا رَايَةُ ا  مْسِ رَايَاتخَ

ذَ  فَعَلَ  مَنْ  بَعِْدیوَ  الثَّقَلَيْنِ  فِی  خَلَفْتُمُونِی  ذَا  مَا  فَأَقُولُ  تَبِعَهُ  مَزَّ فَيَقُو  لِکَ  وَ  الْأَکْبَرَ  کَذَّبْنَا  اضْطَلُونَ  وَ  هَْدنَا قْنَاهُ 

مُسْوَ الْأَصْ مُظْمَئِينَ  ظِمَاءً  فَيُصْرَفُونَ  الشِّمَالِ  ذَاتَ  اْسلُکُوا  فَأَقُولُ  حَقَّهُ  ابْتَزَزْنَاهُ  وَ  مِنْهُ  غَرَ  يَطْعَمُونَ  لَا  وُجُوهُهُمْ  دَّةً 

أَکْثَرُ  قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَیَّ رَايَةُ فِ أَ  الْمُبَهْرَجُونَ  النَّاِس وَ هُمُرْعَوْنِ أُمَّتِی فِيهِمْ  اللَّهِ وَ مَا الْمُبَهْرَجُونَ   قُلْتُ يَا رَُسولَ 

وَبَهْرَجُوا الطَّرِيقَ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُمْ بَهْرَ لَهَا يَرْضَوْنَ  لِلدُّنْيَا وَ  يَغْضَبُونَ  الَِّذينَ  وَ هُمُ  وَ لَهَا    جُوا دِينَهُمْ  لَهَا يَسْخَطُونَ 

بِيَيَنْصِبُ فَآخُُذ  فَونَ  ذَلِِد صَاحِبِهِمْ  فَعَلَ  مَنْ  وَ  أَحْشَاؤُهُ  خَفَقَتْ  وَ  قََدمَاهُ  رَجَفَتْ  وَ  اْسوَدَّ وَجْهُهُ  بِيَِدهِ  أَخَْذتُ  کَ  إِذَا 

قَتَلْنَاهُ فَأَقُولُ اْسلُکُوا  الْأَصْغَرَ وَ  هُ وَ قَاتَلْنَاکَذَّبْنَا الْأَکْبَرَ وَ مَزَّقْنَاتَبِعَهُ فَأَقُولُ مَا خَلَفْتُمُونِی فِی الثَّقَلَيْنِ بَعِْدی فَيَقُولُونَ 

وَ  هُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَیَّ رَايَةُ فُلَان  وَ هُطَرِيقَ أَصْحَابِکُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُ

 فَإِذَا أَخَْذتُ بِيَِدهِ اْسوَدَّ وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قَدَمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشَاؤُهُ وَ  فَآخُُذ بِيَِدهِ  مَّتِی فَأَقُومُإِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفاً مِنْ أُ

ذَ فَعَلَ  بَعْدِی فَيَقُولُومَنْ  الثَّقَلَيْنِ  مَا خَلَفْتُمُونِی فِی  فَأَقُولُ  تَبِعَهُ  عَصَيْنَلِکَ  وَ  الْأَکْبَرَ  کَذَّبْنَا  خََذلْنَنَ  وَ اهُ وَ  الْأَصْغَرَ    ا 

وُجُوهُهُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ  خُِذلْنَا عَنْهُ فَأَقُولُ اْسلُکُوا َسبِيلَ أَصْحَابِکُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً  

ْذتُ بِيَدِهِ اْسوَدَّ وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قََدمَاهُ وَ خَفَقَتْ  تِی فَإِذَا أَخَلْفاً مِنْ أُمَّايَتِهِ وَ هُوَ إِمَامُ َسبْعِينَ أَيَرِدُ عَلَیَّ الْمُخَْدجُ بِرَ
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اتَلْنَا  نَا الْأَکْبَرَ وَ عَصَيْنَاهُ وَ قَ فَأَقُولُ مَا ذَا خَلَفْتُمُونِی فِی الثَّقَلَيْنِ بَعْدِی فَيَقُولُونَ کَذَّبْأَحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ تَبِعَهُ 

ا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً  اهُ فَأَقُولُ اْسلُکُوا َسبِيلَ أَصْحَابِکُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ لَغَرَ فَقَتَلْنَالْأَصْ

وَجْهُهُ وَ وُجُوهُ أَصْحَابِهِ فَأَقُولُ مَا ذَا    ِدهِ فَيَبْيَضُّومُ فَآخُُذ بِيَئُِد الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ فَأَقُثُمَّ يَرِدُ عَلَیَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَا

قُتِلْنَا مَعَهُ فَأَقُولُ رَوُّوا    بَعْنَا الْأَکْبَرَ وَ صَدَّقْنَاهُ وَ وَازَرْنَا الْأَصْغَرَ وَ نَصَرْنَاهُ وَخَلَفْتُمُونِی فِی الثَّقَلَيْنِ بَعِْدی فَيَقُولُونَ اتَّ

َش يَظْمَفَيَشْرَبُونَ  لَا  الْبَْدرِ  رْبَةً  لَيْلَةَ  کَالْقَمَرِ  وُجُوهُهُمْ  وَ  الطَّالِعَةِ  کَالشَّمْسِ  إِمَامُهُمْ  أَبَداً  بَعَْدهَا  کَأَضْوَإ  ئُونَ  کَانُوا  أَوْ 

 ۱۵۴«.نَ الشَّاهِِدينَذلِکُمْ مِ عَلى  ذَلِکَ قَالُوا بَلَى قَالَ وَ أَنَا نَجْم  فِی السَّمَاءِ قَالَ أَ لَسْتُمْ تَشْهَُدونَ عَلَى

ابوذر  فگ عثمان  هرگاه  سير  ت  مدينه  از  عليه داد  را  اميرالمؤمنين  حضرت  وقت  آن  کرد  خارج  و  السالو  م 

پس  ن و برای تسلی دادن آن بزرگوار بيرون مدينه جمع شدند قداد برای رخصت نمود السالم و محسنين عليه

آي که  ابوذر گفت  وقت حضرت  نمی آن  وسلم  وآله عليهاهللصلّی   االنبياءکه حضرت خاتم   دهيد ا شماها شهادت 

 وارد خواهند شد.   ان محشر امت من همراه پنج پرچم بر حوض من بر منميد  فرمود که در 

خواهد شد    گيرم آن وقت رويش خيزم و دستش را می وساله خواهد بود پس من برمی ول پرچم گپس پرچم ا 

ن از ايشان  د کرد پيروان او پس منحال پيدا خواه  و همين   د و احشايش خواهند تپيد و پاهايش خواهند لرزي

اکبر يعنی    گفت که ثقلپس ايشان خواهند  يد که شماها چه سلوک کرديد با ثقلين بعد از من  پرس   خواهم

يشان را از  بيت و حق ار ثقل اصغر يعنی اهلپاره نموديم و ظلم و ستم کرديم ب  تکذيب کرديم و پاره قرآن را  

م پس ايشان  جهن  مال است برويد به پس راه شما به طرف ش   ه رديم پس من خواهم گفت ک ايشان غصب ک

می  يکمنصرف  چشيدن  بدون  حوض  از  درحال  شوند  آن  از  تشنه  ی قطر  و که  شدت  به  بود    خواهند 

   ؛شان سياه خواهد بود هایروی 

فرعو پرچم  آن  از  بعد  خو  وارد  من  بر  من  امت  هن  و  شد  بسيار  واهد  پرچم  اين  و  مراه  بود  خواهند  مردم 

بود   شانههم کردم   مبهر جون خواهند  بود رسول يا    پس من سؤال  برگشته خواهند  از طريق  ايشان  آيا    اهلل 

ضی  کنند برای دنيا و راود و آن کسانی هستند که غضب می دين برگشته خواهند بکه ايشان از  فرمودند نه بل

  يا پس خواهم گرفت دست ای دنکنند برت و دشمنی می وند برای دنيا و عداوش شوند از دنيا و ناراضی می می 
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ايشان را و لرزيد و   گيرم دستش را پس رويش سياه خواهد شد و قدمش می   چون   رئيس  احشايش    خواهد 

که چه سلوک کرديد  عل او کرده است همراه او خواهد بود پس خواهم پرسيد  د طپيد و هرکه مثل فخواه

   ؛بعد از من شما ها با ثقلين

رديم با ثقل اصغر و قتل  ن  ککرديم او را و ج  م ثقل اکبر را و پارهد گفت که تکذيب نمودين خواهنپس ايشا

به جهنم همراه اصحاب    طرف شمال است برويد   بهپس راه شما    خواهم گفت کهنموديم ايشان را پس من  

ايشان منصرف می  از حوض کوثر درحالیش خودتان پس  بود به شّدت و  که تشنه خواوند  شان  هایروی هند 

وارد خواهد شد بر من پرچم فالن و آن امام  آن    ه از او و بعد ازو نخواهد چشيد يک قطرواهد بود  سياه خ

گيرم پس رويش سياه  خيزم و دستش را میبرمی ص از امّت من پس من  خانجاه هزار اش د بود برای پخواهن

واهد بود  مراه او خمثل فعل او کرده ه  خواهند طپيد و هرکهشد و پاهايش خواهند لرزيد و احشايش  خواهد  

بر  فت که ثقل اکلوک کريد با ثقلين بعد از من پس ايشان خواهند گچه س پرسيد که شماها    پس من خواهم

رديم ايشان را پس من  م اور او را و مخذول گذاشتيم ثقل اصغر را و ترک کديم و نافرمانی کرديکر را تکذيب  

د شد از  ب خود پس منصرف خواهنمراه اصحااست برويد به جهم هه شما به طرف شمال  خواهم گف پس را

 ه به شدت و روی سياه بدون چشيدن يک قطره از او. تشن  حوض کوثر 

از آن  او امد ش وارد خواهن  و بعد  بر من پرچم مخدج و  امّت مد  از  نفر  برای هفتاد هزار  بو  ن پس  ام خواهد 

اهند طپيد و هرکه  احشايش خويش خواهند لرزيد و  اه خواهد شد و پاهاگيرم دستش را رويش سيهرگاه می 

يد با ثقلين  چه سلوک کرد  اه او خواهد بود پس من سؤال خواهم کرد که شماهاهمر  فعل او کرده است  مثل

نموديم و با ثقل اصغر جن   اهند گفت که ثقل اکبر را تکذيب کرديم و نافرمانی  د از من پس ايشان خوبع

يد جهنم همراه  بع طرف شمال است برو   س راه شماپس من خواهم گفت پ  تل نموديم ايشان راکرديم و ق

قطره از  ک  چشيدن حتی ي  وی سياه بدون شوند از حوض کوثر سخت تشنه و ر خود پس منصرف میحاب  اص

 آن.

خيزم و  می السالم قائدالغرالمحجلين پس برعليه و بعد از آن وارد خواهد شد بر من پرچم علی اميرالمؤمنين  

را   نومی دستش  سفيد  پس  خواهگيرم  روی رانی  و  رويش  گرديد  خوند  پس  اصحابش  چه    اهند های  پرسيد 
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ايشان   ازمن  بعد  ثقلين  با  کرديد  پسلوک  ث خواهند گفت  نم  قليروی کرديم  تصديق  و  را  و  اکبر  را  او  وديم 

نمودي نصرت  و  را  اصغر  ثقل  کرديم  با  کمک  ايشان  همراه  کريم  و جن   ايشان  من م  پس  ايشان    دشمنان 

اً تشنه نخواهند شد و امام ايشان  ابد   نوشند وبعد از آن ب بشويد پس ايشان می يد و سيراخواهم گفت که بنوش 

نورافشان خواهند بود پس حضرت ابوذر  ب او مانند در منير  حاهای اصد روی شان خواهد بومانند شمس درخ

عنه  اهللرضی اهد هستيم پس ابوذرمودند بلی بلی ما ش دهيد بر اين همه فرشماها شهادت نمی پرسيد که آيا  

 ين هستم. شاهد اه شماها يکی از گفت که من هم همر

مَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِينَ  أَنَا َسيُِّد الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَفْضَلُ مِنَ الْ  لُ اللَّهِ ص قَالَ رَُسو  عَنِ ابْنِ عَبَّاس »و در کتاب امالی 

َسادَةُ   أَوْصِيَائِی  أَصْحَابِأَوْصِيَاءِ  وَ  وَ  الْمُرْسَلِينَ  وَ  النَّبِيِّينَ  ذُرِّيَّاتِ  أَفْضَلُ  ذُرِّيَّتِی  وَ  الْمُرْسَلِينَ  وَ  الَِّذينَ  النَّبِيِّينَ  یَ 

اهِرَاتُ مِنْ أَزْوَاجِی  مِينَ وَ الطَّينَ وَ ابْنَتِی فَاطِمَةُ َسيَِّدةُ نِسَاءِ الْعَالََسلَکُوا مِنْهَاجِی أَفْضَلُ أَصْحَابِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرَْسلِ

يْنَ  لنَّبِيِّينَ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِی حَوْض  عَرْضُهُ مَا بَأَکْثَرُ اوَ أَنَا   أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أُمَّتِی خَيْرُ أُمَّة  أُخْرِجَتْ لِلنَّاِس

 السَّمَاءِ وَ خَلِيفَتِی عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَئِذ  خَلِيفَتِی فِی الدُّنْيَا فَقِيلَ وَ مَنْ  َددُ نُجُومِبُصْرَى وَ صَنْعَاءَ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ عَ

وَ  وْلِيَاءَهُ بَعِْدی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب  يَسْقِی مِنْهُ أَ اللَّهِ قَالَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَوْلَاهُمْ  ذَاکَ يَا رَُسولَ

نْ أَحَبَّ عَلِيّاً وَ أَطَاعَهُ فِی دَارِ الدُّنْيَا  يَُذودُ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ کَمَا يَُذودُ أَحَُدکُمُ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ ص مَ

لِيّاً فِی دَارِ الدُّنْيَا وَ عَصَاهُ لَمْ أَرَهُ وَ لَمْ يَرَنِی   أَبْغَضَ عَ وَ کَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی فِی الْجَنَّةِ وَ مَنْوَرَدَ عَلَى حَوْضِی غَداً

 ۱۵۵«خَِذ بِهِ ذَاتَ الشِّمَالِ إِلَى النَّارِ. يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اخْتَلَجَ دُونِی وَ أُ 

ربين و  ئکه مقمنم سيداالنبياء و المرسلين وافضل از مالوسلم  وآله ليه عاهللصلّیگفت که فرمود حضرت رسول

انبياء و   اوصيای من سيد  ند و اصحاب من آن  ااند و ذريت من افضل ذريات انبيا و مرسلينلين مرس   اوصيای 

طري  نمودند رفتار  که  کسانی افضل در  من  سيده  ق  زهرا  فاطمه  من  دختر  و  مرسلين  و  انبياء  اصحاب  از  اند 

که بيرون    من بهترين امت هستند   د و امتهای طاهره من امهات المؤمنين هستنو زن   وان عالمين استنس

   ؛ انبيا و مرسلين رای مردم و من هستم بيشتر از لحاظ امت از تمامیند باآمده 

 
 298لصدوق(، النص، ص: األمالي) ل 155



242 
 

ها زرين  است که عرضش ما بين بصری و صنعاء است و در آن حوض جام   رای من حوضیو ب  يامتو در روز ق

ه در دنيا  بود که  خليفه من بود سی خواهد  اند و خليفه من بر حوض آن روز آن کانعداد ستارگان آسمبه ت

و موالی    سالماله المؤمنين عليالمسلمين امير اهلل آن کيست فرمودند آن امام  ودند که يا رسولل نمپس سؤا

خواهد کرد    تان خود را و دفعطالب که سيراب خواهد کرد از حوض کوثر دوس ابیبناست بعد از من علی   من

   ؛از حوض کوثر دشمنان خود را

اعت د از آن فرمودند که هرکه دوست دارد علی را و اطو بعاجنبی را از آب    کند شتردار شترفع می چنانکه د

د شد بر حوض من فردای قيامت و خواهد بود همراه من در  ن شخص وارد خواهآ   ياکند از او در دار دن می 

ا نخواهد  کند او رنافرمانی می قام دنيا و  السالم در م عليه ه بغض دارد از علی الفردوس و هرکنّاتدرجه من در ج

 هنم. رجد برند او را به طرف شمالمی   شوند مالئکه در ميان من و او وقيامت و حائل می روز مرا در 

 باب ورود جهنم در میدان محشر

جه  قال لما نزلت هذه االيه تغيز ولفارسی  الخدری و سلمان اسعيد ابیر کتاب معالم الزلفی بحدف االسناد عن د

و  وآله ليه عاهللاهلل صلّی سولر عليهم  عرف  وسلم  و عظم  الصحابه  علی  اشتد  رأوه من  ذلک من وجهه حتی  ما 

السالم فقالوا ياعلی لقد حد  امر رأيناه فی وجه  طالب عليه ابیبنعلی   نينيرالمؤمالی ام  حاله فانطلق بعضهم

  امی ما ت و  اهلل بابی اننبیين عاتقيه ثم قال يا  ما بالسالم فاحتضنبه من خلفه و قبل  ی علی عليه نبی قال فات ال

فا جبرئيل  جاءنی  قال  اليوم  عندک  بِجَهَالذی حد   يَمَئِذ   وَجِئَ  و نَّمَ  قرأنی  يؤمن  کيف    فقلت  قال  بها  يجاء 

مقرعه من جديد فقودونها بازمتها  ی يد کل ملک  بجهنم فتقاد بسعين الف زمام لکل زمام سبعون الف ملک ف

الف  قوائم غالظ شداد کل    ولها  و سالسلها الف راس فی کل  سنه  قائمه مسيره  ثلثون  ولها  الدنيا  من سنين 

د ثلثون الف مره کل فم له شفتان کل واحد مثل  بل احمثل ج  لف نابلثون الف فم فی کل فم ثلثون ا راس ث

سلسل شفه  کل  فی  الدنيا  سبعطباق  يقودها  يلت ه  ان  تعالی  لوامراهلل  ملک  کل  ملک  الف  الون  کلها  قم  دنيا 

ک و  والسموات  فيهن  ما  و  وتقاد  مابيلها  تفزع جهنم  ذلک  فعند  عليه  ذلک  لَهَان  و کل ذلک  نهن  علی خوف 

ت  سمت عليکم يامالئکه ربی هل تدرون ما يريداهلل تعالی ان يفعل بی وهل اذنبول اقثم تق تعالی  خوف من اهلل

شرز  و تقلق وتصرخ و تهنم قال فتقف و تشهق  يا ج  ستوجبت منه العذاب فيقولون کلهم العلم لنا ذنبا حتی ا
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اهلل تعالی  قبل    داء منتی النن اهلل ذوالجالل واالکرام فياشرزه لوترکت الحرقت الجمع کل ذلک خوفا و فزعا م

به ولکنی خل اعذبکِ  لشئ  ماخلقتک  ياجهنم الباس عليک  و  مهال مهال  نقمه علی من حجدنی و  قتک عذابا 

يدی اتأذن لی فی السجود لک فيقول  يا س ا من دونی فتقول  کَر نعمتی و اتخذ الهو ان  الکَل رزقی و عبدغيری

سبيح و الثناء هلل رب العالمين فتقوم تمشی علی  بالت  راسها  م ترفع جهنم فتسجدهلل رب العالمين ث  اهلل افعلی يا

نه  خرها شرارا کالقصر کاو منايتبخطر البعير الهائج و ترمی من افواهها    ق و تبخطرکماقوائمها و لها زفير و شهي

 له  من شده الظالم االمن جعل اهلل   الخلق ظلمه دخانها حتی لم يبق احد ينظر الی احد غشی  جمادات صفر فت

اهلل    صالح  ورا من ن الشداد اليعصون  الغالظ  الزبانيه  فتقودها  الظلمه  تلک  له  فتضئ  اذا  فيماامرهم حتعلمه  ی 

ترمی بشرر عدد نجوم    عض وتقرع انيابها و تاد تميز من الغيظ ثم  ور تکنظرت الخالئق اليها تزفرو تشهق و تف

السح  بقدر  شراره  االفئ السماء کل  منها  فتطير  العظيمه  تابه  و  الرجف منده  تحسر  ها  و  االلباب  تذهل  و  قلول 

قلوب  ی عين مخلوق اال انهملت و انسکبت فتبلغ ال م يبق قطره ف االبصار و ترتعد الفرائض ثم تزفی الثانيه فل

نه مواقعها و لم  ثالثه فلوکان کل نبی عمل عمل سبعين نبيا الظن ار الشتد الفزع ثم تزفالحناجر من الکرب و ي

عنها مصر فلميجد  بلغت    ينئذ يبق ح   فا  و  رکبتيه  علی  االوجثی  ولی منتجب  مقرب وال  نبی مرسل والملک 

د فقد حرم اهلل  و مالک فتقول يا محم  مالی   لها محمد صلّی اهلل عليه و اله فيقول لها  اقيه ثم يعرضنفسه تر

نفسی  حمک  ل نفسی  االوقال  احد  يومئذ   يبقی  فال  فوآله عليهاهللاالنبياء محمد صلّی عَلَیّ  يوسلم  امتی  انه  قول 

 . امتی وعدک وعدک يا من اليخلف الميعاد

 ۱۵۶« وْمَئِذ  بِجَهَنَّمَ يَیءَ  وَجِاست که هرگاه نازل شد اين آيه يعنی »  ن فارسی حديثسعيد خدری و سلمااز ابی 

آن    تی اينکه ظاهر شداز وجه مبارکوسلم حوآله عليه اهللحضرت رسول صلّی يد روی مبارک  پس متغير گرد

د از  برای اصحاب و عظيم شد بر ايشان آن چيزی که مشاهده کردنخت شد  ر حزن و مالل و س رت آثاحض

ی  د يا علی به درستالسلم رفتند و گفتنه ن علي حضرت پس بعضی اصحاب خدمت حضرت اميرالمؤمنيحال آن  

نزد    نين دررالمؤمکنيم پس آمد حضرت اميشاده می حاد  شده است يک امرکه ما او را بر روی حضرت م   که

دا شوند  ن عرض نمود فحضرت و از عقب سر در بغل گرفت آن حضرت را و بوسيد آن حضرت را و بعد از آ 
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د يا اباالحسن نازل شد مودنکه ملول هستيد فر است برای شما امروز      شدهاهلل چه حادپدر و مادر من يا نبی 

نم من پرسيدم چطور آورده  شد جهخواهد  آورده  اين آيه را که در ميدان محشر  جبرئيل و خواند برای من  

محشر بيارند پس مالئکه غالظ و شداد او   را در ميدان  خواهد شد گفت که امر خواهد داد خدای متعال جهنم 

زمام خواهن در ه   را لجام هفتاد هزار ملک خواهند شيد  د بست و خواهند کفتاد هزار  و  زمام  برای هريک    و 

ها و زنجيرها و  ها و لجام پس ميکشند او را با آن زمام بود    خواهد   از آهنچسبيد ودر دست هر ملکی چاکش  

هزار دهان خواهند  یسری س هزار سر خواهند بود و در هر  برای جهنم سی واهند بود و  برای جهنم قوايم خ

بود  برای هر دهنی دوتا لب خواهند زار دندان خواهند بود مانند سی هزار کوه احد و سی هود و در هر دهنی ب

لبی و   زنجير خواهند کرد که هر زنجيری را هفتاد سرپو  بر  لبی يک  بودو در هر  دنيا خواهد  هزار ملک    ش 

که تمامی    مايد ای متعال امر بفربود که اگر يکی را خد واهد  الجثه خاهند کشيد و هر ملکی اين قدر عظيم خو

براری او بسيار  د پس  هان کن و در دها هست همه را ببلعد  ميان آن ها و هرچه که در  دنيا و تمامی آسمان

زع خواهد کرد اما او را  جهنم جزغ و ف آسان است بدون زحمت همه را يک لقمه خواهد کرد پس آن وقت  

فزمی  و  جزع  جهن شکندو  متعال  ع  خدای  خوف  از  جهنم  پس  بود  خوخواهد  مالئکه  م  ای  که  گفت  اهد 

دانيد که برای چه خدای  می ماها  آيا ش   نيد که دهم که به من حالی بکقسم می   پروردگار من، من شماها را

ز من گناهی صادر شده است که مستوجب عذاب  ن بکند آيا امتعال مرا خواسته است و چه اراده دارد که به م

ما    م ما هيچ خبر نداريم که برای چه تو را پروردگارجهن  خواهند گفت که ایام پس تمامی مالئکه  رديده گ

کند و  شود و فرياد می کشد و مضطرب می و شهيق می جيق    يستد و ام می خواسته است پس آن وقت جهن

را خاکستر بگرداند و  الئق  را بر همان حال بگذارند هر آئينه تمامی خ  تش که اگر او اندازد شراره آبيرون می 

د  جانب حضرت پروردگار ندا خواه  ای ذوالجالل واالکرام خواهند بود پس آن وقت  ازف خد ها زا خوهمه اين

  ب بسازم بلکه ام تو را که از چيزی معذ ام باش ای جهنم بر تو باکی نيست من نه خلق کرده اش آرآرام بآمد  

از ربوبيت من  که    ی را آن کسانی راخالئق نافرمان و عاص  ب کنمام تو را که به واسطه تو عذامن خلق کرده 

و معبود خود قرار داده    مت مناز نع  کند میکند و انکار  بادت غير مرا می خورد و عانکار دارد و رزق مرا می 

دهی که من تو را  من آيا اجازه می من ای خالق    است غير مرا پس آن وقت جهنم خواهد گفت که ای سيد 
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بکن پس  سجده  فرمم  خواهند  منان  جهنخدای  ای  بکن  که  پسود  حضرت    م  جهنم  کرد  خواهد  سجده 

ا بعد  و  را  بپروردگار  کرد  خواهد  بلند  را  سرش  آن  تسبيز  تقا  و  و ح  ربّ   ديس  ثنای  و  پس  حمد  العالمين 

اهد  خواهد بود برای او زفير وشهيق و تبختر خو  کهند درحالی کخيزد و بر قوايم خود و رفتن شروع می برمی 

ا گويا که  های خويش مانند قصرهی سوزان از دهان و از بينی ررهااندازد ش يرون می رد مانند شتر مست و بک

الئق را تاريکی دودهای او حتی که نخواهد ديد يکی ديگری را به  نيد خد پوشاس خواهشترهای زرد هستند پ

اي  ان را که خدای منان نور عطا فرموده است ايشسانیلمت مگر آن کباعث شدت ظ شان  برای اعمال صالحه 

ه  زبانيه غالظ و شداد حتی اينک   ظلمت روشن خواهد شد پس خواهند کشيد جهنم را آن   ا آنهپس برای آن 

بيرون    کنند به سوی جهنم پس شعله خواهند انداختتمامی خالئق و چون ايشان نظر می م را  ند جهنخواه

هد  اينکه به نظر خواخروش خواهد آمد حتی    جوش و ان و مناخر و جيق و شهيق خواهد کشيد و به  از ده

يد  هد گزو خوا  خود راهای تيز  آن خواهد جويد دندان مد که از شدت غيظ و غضب پاره خواهند شد بعد از  آ

انداخت شعله آن بيرون خواهد  را و  تعداد ستارگان آسماها  قدر  به  را  و هر شعله  ها  قدر سحاب عظيم  ن  به 

ها و کند خواهند  ند رفت عقل خواهها و  لرزيد قلب   قلوب خالئق و خواهند   ند شد خواهند بود پس پران خواه

نداخت دوباره پس نخوهد بود قطرة  اهد ارون خوآتش بيها و بعد از آن  ند لرزيد دوش گرديد بصرها و خواه

شان خواهند رسيد از شّدت خوف  در حقلوم   س قلوب خالئقاشک در چشم مردم مگر بيرون خواهد ريخت پ

بيرون خواهد  مرتبه سوم به جوش می   ز آنزع خالئق و بعد اخواهند گرديد جزع و فشديد  و   آيد جهنم و 

اند همه نفسی نفسی خواهند  هفتاد نبی را به جا آورده عمل    اگرچه  انبيا  نداخت شرارها پس آن وقت تمامیا

ها پس  ی فرار از آن ست جاها ايشان را خواهند گرفت و نينه آن شراره رد که هر آئيگفت و خيال خواهند ک

باقی خوآ نه  ااهد  ن وقت  برگزيده مگر  ولی  و  مقرّب  و ملک  نبی مرسل  و  ماند  درآمد  دو زانو خواهند  ينکه 

د و خواهد  وسلم پيش خواهند آموآله عليهاهللاهد رسيد و بعد از آن حضرت رسول صلّی مش خوه حلقوجانش ب

ا را بر  م شم خدای متعال لحاهللخواهد گفت يا رسول جهنم  مود ساکت شو ای جهنّم با من چکار داری پس فر

مگر    د گفتخواهن  ی نفسیرم پس آن وقت تمامی خالئق نفسمن حرام فرموده است من به شما کاری ندا

خاتم  صلّیحضرت  امتی  وآله عليه اهللاالنبياء  امتی  گفت  خواهد  پروردگار  وسلم  يادآوری کن  ای  را  وعده خود 
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و تو ای پروردگار هرگز خالف وعده  داد  جهنم نجات خواهی  که امت مرا از عذاب    ری کنوعده خود را يادآو

 ر. وظ بداروز امت مرا از عذاب جهنم محفکنی پس امنمی

  اتِهاعَاتِکَ وَ عَدَدِ حَرَکَاتِها وَ سَکَنَتکَ وَ مَصنُواللّهُمَ صَّلِ عَلَی مَُحمَّدٍ وَّ آلِ مَُحمَّدٍ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ مَخلُوقاتِ

سَائِرِ  عَلَنی مِن  لَم يَج لِهِ وَاهللُ عَلَيهِ وَّ آدٍ صَّلَلِلّهِ الَّذِیُ جَعَلَنی مِن اُمَّهِ مَُحمَّ مدُاَلَحاالَبَدِ.  مِنَ االَزَلِ اِلیَ

 تَِحقُّهُ. لُهُ وَ مُسالعالَمينَ کَما هُوَاهاالُمَمِ فَالَحمدُ لِلّهِ رَبِّ 

  يَرْفَعُهُ بِإِْسنَادِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاس  قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ يَوْمُ ازِیُّ فِی کِتَابِهِ حَِديثاً  مُحَمَُّد بْنُ مُوَسى الشِّيرَ

مُدَّ  نَ وَ يَقُولُ يَا مِيکَائِيلُ  يُزَخْرِفَ الْجِنَانَ الثَّمَاأْمُرُ رِضْوَانَ أَنْ  الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ مَالِکاً أَنْ يُسَعِّرَ النِّيرَانَ السَّبْعَ وَ يَ

الْعَْدلِ   مِيزَانَ  انْصِبْ  جَبْرَئِيلُ  يَا  يَقُولُ  وَ  جَهَنَّمَ  مَتْنِ  عَلَى  أُمَّتَکَ  الصِّرَاطَ  قَرِّبْ  مُحَمَُّد  يَا  يَقُولُ  وَ  الْعَرْشِ  تَحْتَ 

يَ ثُمَّ  يُلِلْحِسَابِ  أَنْ  اللَّهُ  َسبْعُ أْمُرُ  الصِّرَاطِ  عَلَى  قَنْطَرَ   عْقََد  کُلِّ  طُولُ  َسبْعَةَ قَنَاطِرَ  کُلِّ    ة   عَلَى  وَ  فَرْسَخ   أَلْفَ  عَشَرَ 

يَسْأَلُ مَلَک   أَلْفَ  َسبْعُونَ  الْأُولَى عَنْقَنْطَرَة   الْقَنْطَرَةِ  فِی  رِجَالَهُمْ  وَ  نِسَاءَهُمْ  الْأُمَّةَ  وَ  ونَ هَِذهِ  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرِ  وَلَايَةِ   

هِ سَقََط عَلَى أُمِّ  فَمَنْ أَتَى بِهِ جَازَ الْقَنْطَرَةَ الْأُولَى کَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ مَنْ لَمْ يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِ يْتِ مُحَمَّد  ع حُبِّ أَهْلِ بَ

ثَّانِيَةِ يَسْأَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ  رَةِ الالْقَنْطَ  وَ عَلَى  عْمَالِ الْبِرِّ عَمَلُ َسبْعِينَ صِدِّيقاًرَأِْسهِ فِی قَعْرِ جَهَنَّمَ وَ لَوْ کَانَ مَعَهُ مِنْ أَ

لسَّادِسَةِ عَنِ  رَةِ الرَّابِعَةِ عَنِ الصِّيَامِ وَ عَلَى الْخَامِسَةِ عَنِ الْحَجِّ وَ عَلَى اوَ عَلَى الثَّالِثَةِ يَسْأَلُونَ عَنِ الزَّکَاةِ وَ عَلَى الْقَنْطَ

الْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ عُذِّبَ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ  نْ ذَلِکَ جَازَ کَء  مِالْعَْدلِ فَمَنْ أَتَى بِشَیْ 

 ۱۵۷لْبَيْتِ. الْأُولَى عَنْ وَلَايَةِ عَلِیٍّ وَ حُبِّ أَهْلِ انِی مَعَاِشرَ الْمَلَائِکَةِ وَ قِفُوهُمْ يَعْنِی الْعِبَادَ عَلَى الْقَنْطَرَةِيَعْ

ف  يعنی که  عباس  ای  برپا خواهد شد  وآله عليه اهللرمود حضرت رسول صلّی گفت  قيامت  روز  هرگاه  امر  وسلم 

را  وان  ر خواهد فرمود رضهفتگانه جهنم را و اما که تيز کند آتش طبقات  تعال مالک ررمود خدای مخواهد ف

و خو  آراستهکه   را  در حيات هشتگانه جنان  فرمود که  کند  بياهد  بگذار    ارای ميکائيل  و  را  متن  صراط  بر 

شانند بر  فرمود که بنظم و خواهد  جهنم و خواهد فرمود ای جبرائيل نصب کن ميزان عدل را در زير عرش اع

ک خواهند بود و  زار ملفتاد هره ه بود و بر هر قنط  هفده هزار فرسخ خواهد اط هفت پل و طول هر پلی  صر

از  کرد  خواهند  اين   سؤال  زن  و  قن  مرد  بر  پس  خواهنطر امت  سؤال  اولی  اميرالمؤمنين  ه  واليت  از  کرد  د 
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از حب اهل بيت محمد الصلوه عليه  آ   السالميهم لع  والسالم و  اولی  ن پس آورده  از قنطره  ها را خواهد گذشت 

صديق    نم اگرچه داشته باشد عمل خير هفتاددر جه  اهد شد ر خونياورد پس سرازي  انند برق خاطف و هرکهم

بر  و  س   را  دومی  نؤاقنطره  از  کرد  قنطره  ل خواهند  بر  و  زکات  از  کرد  قنطره سومی سؤال خواهند  بر  و  ماز 

ه از  هفتمی از عدل پس هر ک و بر ششمی از جهاد و بر نجمی از حج  روزه و بر پهند کرد از چهارمی سؤال خوا

جهنم  ر  نياورده است دو هرکه به جا  د برق خاطف از پل صراط خواهد گذشت  ت مانن رده اس ا آوها به جاين

ولی  بر قنطره ا   و همين است مفهوم اين آيه قرآن که ايستاده کنيد ايشان را ای جماعت مالئکه خواهد افتاد  

 لم.س ووآله ليهعاهللصلّی  رسولبيت خدا و از حب اهلبشود از واليت علی ولی  ايشان سؤال بايد از

قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص مَنْ َسرَّهُ أَنْ يَجُوزَ عَلَى الصِّرَاطِ   ۱۵8:م حديث استالسالو از حضرت امام محمد باقر عليه 

 بْنَ  لِی وَ أُمَّتِی عَلِیَّ خَلِيفَتِی عَلَى أَهْ حِسَاب  فَلْيَتَوَلَّ وَلِيِّی وَ وَصِيِّی وَ صَاحِبِی وَ کَالرِّيحِ الْعَاصِفِ وَ يَلِجَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ

ؤْتَى إِلَّا مِنْهُ وَ إِنَّهُ  لْيَتْرُکْ وَلَايَتَهُ فَوَ عِزَّةِ رَبِّی وَ جَلَالِهِ إِنَّهُ لَبَابُ اللَّهِ الَّذِی لَا يُ َسرَّهُ أَنْ يَلِجَ النَّارَ فَأَبِی طَالِب  وَ مَنْ  

   ايَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.أَلُ اللَّهُ عَنْ وَلَوَ إِنَّهُ الَّذِی يَسْالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ 

خاتم  حضرت  صلّیاالنفرمود  می وآله عليه هللابياء  خوشش  هرکه  بگذرد  وسلم  که  ريح آيد  مانند  صراط  پل    از 

لی مرا وصی مرا و صاحب مرا  پس او الزم است که دوست بدارد و  ون حسابجنت بد   د بهعاصف و داخل بشو

و هرکه  طالب  ابیابنعنی علیيفه است از جانب من بر اهل و عيال من و بر امت من يخل  خليفة مرا آنکه و  

ومی   خوشش کند  ترک  پس  جهنم  آتش  در  بشود  داخل  که  عليه آيد  علی  عزت    السالماليت  به  قسم  را 

طه  واس به جنت مگر به  شود رفت  اهلل نمی السالم باب ه جالل او به درستی که علی عليه و قسم بگار من  روردپ

ای متعال در  واهد کرد خد نت و آن است که سؤال خاو و بالتحقيق که همان است صراط مستقيم به سوی ج

 السالم.  يه علی عل به نام  فدا  ی هزار جان گرامیاست و من هم غالم عل روز قيامت از واليت او علی امام من

می  اينکه  ک پس  است  گويند  صراط  دو  صراط  دنه  در  يکی  يکی  و  رويا  قيادر  چهارده  ز  دنيا  در  پس  مت 

رساند آن در دنيا  مستقيماً به جنت می آن راهی که  ط پس مطلب اين است که  اند و در آخرت پل صرامعصوم 
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  مت همان پل صراط است که از ميدان روز قيات و در م اس والسالالصلوه يه هب چهارده معصومين علطريق و مذ 

 ند. رسامحشر مستقيماً به جنت می 

 

 ان میزان فصل در بی

خواهيم کرد در  و نصب    ۱۵۹ا« امَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْس  َشيْئًوْمِ الْقِيَينَ الْقِسَْط لِيَوَنَضَعُ الْمَوَازِ  واالکرام »قال ذوالجالل ف

 لم کرده نخواهد شد.بر کسی ظ قدر ذره  س به محشر ميزان عدل پ ميدان 

قال رسولعبابننالحديث ع اوآله عليه اهللصلّی   اهللس  اِنَّ  کِ وسلم  وَ  لِسَان   لَه  مِيْزاناً  يُنْصِبُ  الْهللَ  يَوْمَ  قِيَمَه  فَّتَانِ 

اَلْحَسَنَ فَ الْعِبَادِ  ميزان برای او    واهد کردال نصب خمتع  به درستی که خدای  ۱۶0اتِ وَ الْسَّيِئاتِتُوْزَنُ بِهِ اَعْمَالُ 

 شد اعمال اهل اسالم نيک و بد.   ند س وزن کرده خواهله خواهند بود در روز قيامت پيک زبان و دو پ

ک دانه خردل  پس اگر به قدر ي  ۱۶۱نَ«حَاِسبِي  بِنَا   وَکَفَىرْدَل  أَتَيْنَا بِهَا  ة  مِنْ خَثْقَالَ حَبَّکَانَ مِوَإِنْ  قوله تعالی » 

يک  واهيم داد عمل ناهيم کرد و بر آن جزا و سزا خاريم در آن ميزان و وزن خو گذ او را می   خواهد بود ما عمل  

گر فرموده است  ه در آيه ديسياه خواهد بود چنانچ ند جوهر درخشنده خواهد بود و عمل بد مانند زغال  مان

يک ذرّه عمل خير  پس هرکه به قدر    ۱۶2«  َشرًّا يَرَهُرَّة  مِثْقَالَ ذَوَمَنْ يَعْمَلْ    *ة  خَيْرًا يَرَهُفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ »

  د ديد که ما او را در د و هرکه به قدر يک ذره عمل بد کرده است او را خواهدي  اهد روز او را خوکرده است آن  

عدالتميزان خواه که  زيرا  داد  سزا خواهيم  و  و جزا  گذاشت  تعا  يم  قوله  و  است  » همين  مَنْ لی  ثَقُلَتْ  فَأَمَّا   

رَاضِ  *وَازِينُهُ مَ عِيشَة   فِی  خَفَّتْ  *  يَة فَهُوَ  مَنْ  هَاوِيَة  فَ*  مَوَازِينُهُ وَأَمَّا  نزد    ۱۶۳« أُمُّهُ  در  او  ائمه  کسانيکه  آن  پس 

خوش و در    س آن شخص به هر حال در جنّت خواهد رفت و در عيش قار هستند پوردگار ثقيل و صاحب وپر

 بد.ر خواهد بود تا اسرور و حبو
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راه معاويه  همها در هاويه  آن وقار هستند پس به هرحال  و بی ها در نزد پروردگار حفيف  ه آن نيکه ائمو آن کسا

وازين پيشوايان دين و  مقصود از م  ت پس در اين آيه مجيد خواهند رفت و هاويه يک آتش نهايت شديد اس 

 اند. ه مت افتادته در زحن گف اند و ميزاهميدهنی که اکثر مفسرين نفمذهب هستند نه ميزان کشيد 

ام خود  الرسول را اماهلل و خلفاءيعنی آن اهل اسالم که خلفاء  ۱۶۴مُسْتَقِيم «   صِرَاط   إِلَى   يَشَاءُ  مَنْ   ی ... َيَهِْدوَاللَّهُ  

آه به هر صورت خواه عمل  اند آن ايشان عمل کرده   فق فرمايشان قرار داده موا از  ن خوب بسيار کم دارند  ها 

 د رفت.  ت خواهنود در جنّمه خشفاعت ائ

از   امام خود قرار داده موافق  نوع بشر  يان نبی  از در مکسی را  انتخاب و اجتماع مردم  و آن اهل اسالم که 

اه به قدر پری زمين و آسمان ايشان اعمال خير  هر صورت خو  اند پس بهل عمل کرده دستورات آن امام باط

ردا اين مرند در جهنم خواهند  زيرا که  با خدارک کرده ارتکاب ش ردم  فت  انتخاب خليفه  شريک    اند که در 

شرک  شده را  همين  و  شرک فیاند  و  گفته ی ف  النبوه  باالمامت  ار  خير  اعمال  تمامی  شرک  گناه  و  اطل  اند 

 کند. می 

ده است مرتبه و  انتخاب و اختيار فرمو که آن ائمه که خدای متعال ايشان را برای مردم    ر بديهی استو اين ام

اند ه کردتخاب و اختيار  است و آن ائمه که مردم خود ان دای متعال بسيار سنگين و باوقار  ر نزد خها دآن قام  م

ب ندارند  سنگينی  و  وقار  و  عزت  هيچ  نزد خدا  خف در  و  وقار  بی  کليه  لذ لکه  هستند  کريمه  يف  آيه  آن  در  ا 

ا و  ائمه حق  از موازين  بئمه باطل هستند نه ميمقصود  الغافلين و  ال تکن  تشکر و  ر و  زان کشيدنی فته  من 

 مين.  الحمدهلل رب العال

خويش حضرت حق و غيب مطلق در ميدان محشر بر  و کمال    ل و قوت و قدرت پس بر اظهار عظمت و جال

 می مخلوقات در ميدان محشر جمع بشوند. رمود که تمامی مخلوقات امرخواهد فتما

أَبِی جَعْالحديث َ أَبِی َشيْبَةَ عَنْ  بْنِ  يَقُ عَنْ عَمْرِو  قَالَ سَمِعْتُهُ  ابْتِدَاءً مِنْهُفَر  ع  لَ  -ولُ  بََدا  إِذَا  اللَّهَ  يُبَيِّنَ  إِنَّ  أَنْ  هُ 

نَ  ثُمَّ أُذِ  -فَاجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ فِی أَْسرَعَ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ  -بُدَّ مِنْهُ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِی   اوَ يَجْمَعَهُمْ لِمَا لَ  -خَلْقَهُ

وَرَاءِ النَّاِسلِسَمَاءِ الدُّنْيَا فَتَ لِل  -نْزِلُ فَکَانَ مِنْ  تَلِيهَا فَإِذَا رَآهَا أَهْلُ  تِ سَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَتَنْزِلُ وَ هِیَ ضِعْفُ الَّوَ أُذِنَ  ی 
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تَکُونُ کُلُّ وَاحَِدة  مِنْهَا مِنْ وَرَاءِ    -تَّى تَنْزِلُ کُلُّ َسمَاء يَعْنِی أَمْرَهُ حَ   -قَالُوا جَاءَ رَبُّنَا قَالُوا لَا وَ هُوَ آت    -السَّمَاءِ الدُّنْيَا

تَلِيهَا  -خْرَىالْأُ الَّتِی  الْمَالئِکَةُلُثُمَّ يَنْزِ   -وَ هِیَ ضِعْفُ  وَ  الْغَمامِ  فِی ظُلَل  مِنَ  إِلَى رَبِّکَ    - أَمْرُ اللَّهِ  وَ  وَ قُضِیَ الْأَمْرُ 

 وَ  تِاْستَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُُذوا مِنْ أَقْطارِ السَّماوإِنِ ا  -يُنَادِی »يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِيَأْمُرُ اللَّهُ مُنَادِياً    تُرْجَعُ الْأُمُورُ ثُمَّ

عْفَر  وَ  اللَّهُ فَِداکَ يَا أَبَا جَ  قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِیَ   -فَانْفُُذوا ال تَنْفُُذونَ إِلَّا بِسُلْطان « قَالَ وَ بَکَى ع حَتَّى إِذَا سَکَتَ -الْأَرْضِ

ولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ ع وَ ِشيعَتُهُ عَلَى کُثْبَان   ُسؤْمِنِينَ ع وَ ِشيعَتُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  ع رَأَيْنَ رَُسولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُ

هَِذهِ الْآيَةَ  ثُمَّ تَلَا    -يَفْزَعُ النَّاُس وَ لَا يَفْزَعُونَ  وَ  -نَّاُس وَ لَا يَحْزَنُونَعَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُور  يَحْزَنُ ال   -مِنَ الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ 

خَيْ فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جاءَ  مِنْهار  »مَنْ  »ال    -  قَالَ:  ثُمَّ  ع  عَلِیٍّ  وَلَايَةُ  اللَّهِ  وَ  فَالْحَسَنَةُ  آمِنُونَ«  يَوْمَئِذ   فَزَع   مِنْ  هُمْ  وَ 

 ۱۶۵کُنْتُمْ تُوعَُدون تَلَقَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ هذا يَوْمُکُمُ الَِّذی  مُ الْفَزَعُ الْأَکْبَرُ وَ تَيَحْزُنُهُ

عمربن امام  شيابیاز  حضرت  از  آن  که    السالمباقرعليه   محمد به  از  کردن  سؤال  بدون  حضرت  آن  فرمودند 

ز خوب و بد را پس  جدا کند ا  قات خود را خواهد که مخلومی   به درستی که هرگاه خدای متعال حضرت که  

ات را  واهد فرمود که ندا کند مخلوقملک را خ  طور که يک حشر به اين جمع خواهد فرمود همه را در ميدان م

آسمان   انس در چشم زدن در ميدان محشر جمع خواهند شد پسن و  د کرد پس تمامی جخواهپس او ندا  

ول نازل خواهد شد دور تا دور مردم يعنی  پس آسمان اروی زمين    د که نازل بشود براول را امر خواهد فرمو

احاتمامی ميدان   ار  و تماطه خواهد  محشر  آکرد  و حلقه  فلکه  در  اول محصور خمی مخلوقات  د  واهنسمان 

   ؛گرديد 

ا محصور  مين پس آسمان دوم آسمان اول رسمان دوم را امر خواهد فرمود که نازل بشود بر زور آطو همين 

که خواهند  خواهند گفت که آمد پروردگار ما برای حساب گرفتن پس مالئ  وقت مردمت پس آن  خواهد ساخ

خواهد  صور  ر دو آسمان را محشد و هوم نازل خواهد  بعد از اين خواهد آمد پس آسمان س نوز نه  فت که هگ

د و بعد  قات تشکيل خواهد ش واهند شد و هفت حصار دور مخلو های هفتگانه نازل خ طور آسمانکرد و همين 

ستاد و  اهند ايخود خو  حصار آسمان   ای متعال در ظل غمام نازل خواهد شد و تمامی مالئکه در پس از آن خد 

 در دست خود خواهد گرفت.   تعالل محشر را خدای ممور اهد شد و تمامی اکار ميدان محشر درست خواه
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و انس شماها که    الئق که ای گروه جنميان خ  کند در  دی خواهد فرمود که نداآن وقت خدای متعال منا

ا کليه فراموش کرده بوديد  رت ما روت و قد حتی اينکه قدانستيد  عالم دنيا خود را صاحب قوت و قدرت می در

اگر  قو  پس  صاحب  قد شماها  و  حاالت  پس  هستيد  گرديده که    رت  محصور  ما  ميان حصار  اگر  در  پس  ايد 

تيار داريد اما بدانيد که بدون قوت و  شماها اخس برويد انه بيرون برويد پگانيد که از اين حصارهای هفت تومی 

ما  قدرت    ه مقابله قوت و ما بيرون برويد زيرا که شماها ب  مستحکم   ين حصار نيد که از اتواقدرت قاهره نمی 

 رت ما را. اريد و قادر مطلق ما هستيم حاال مشاهده کنيد قد ت ند هيچ قوت و قدر

می  اماگويد  راوی حديث  وقت حضرت  آن  عليم محمدبکه  گريه ساکت  ه اقر  از  و هرگاه  نمودند  السالم گريه 

ع وقت  آن  ياشدند  نمودم  فرسولبن رض  حضراهلل  وقت  آن  که  بفرمائيد  شوم  رسول دايت  حضرت   ت    و 

 شان کجا خواهند بود.  ن ايلمؤمنين و شيعيااميرا

رسول حضرت  که  فرمود  اميروآله عليه هللای صلّ  پس  و  عليه وسلم  شيالمؤمنين  و  تلهای  السالم  بر  ايشان  عيان 

اف  رور محبور خواهند بود و مردم  يشان مسبود و اروز خواهند  مشک اذفر خواهند بود بر منبرهای نور جلوه 

ند داشت.  خواهند بود از آن فزع اکبر ايشان هيچ باک نخواهحان  ايشان شادان و فرکرد و  و فزع خواهند  جزع

حسنه پس برای او جزا خواهند داد بهتر از آن و  آورد يک  ه خواهد  الوت فرمودند، هرکآن وقت اين آيه را ت

لسالم است پس  اعليه اميرالمؤمنين  د بود در آن روز و آن حسنه واليتان خواهو در امن فزع عظيم  ايشان از آ

و بشارت خواهند    ه با ايشان مصافحه خواهند کرد ا آن فزع اکبر محزون هم نخواهند کرد بلکه مالئکان رايش

  روردگارمهمان پروز شماها    وز است که شما را در عالم دنيا وعده داده بودند که در آن ن همان راد که ايد

 د.  د برالفردوس خواهنات در جنّحاال شماها را الفردوس و خواهيد بود در جنّات

 وَّ آلِهِ الطّاهِرِينَ. اللّهمَّ اجعَلنی مِنهُم بَِجاِه مَُحمَّدٍ 

 

النَّاسَ    طَالِب  ع يُحَدِّ ُعَلِیَّ بْنَ أَبِی    نِ ع يُحَدِّ ُ فِی مَسْجِِد رَُسولِ اللَّهِ ص بْنَ الْحُسَيَْسمِعْتُ عَلِیَّ  کافی  تابدرک

يَوْمُ کَانَ  إِذَا  الْ قَالَ  وَ  صَعِيد   فِی  مُرْداً  جُرْداً  بُهْماً  عُزْلًا  حُفَرِهِمْ  مِنْ  النَّاَس  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ  بَعَثَ    احِد قِيَامَةِ 

عَقَ عَلَى  يَقِفُوا  حَتَّى  الظُّلْمَةُ  تَجْمَعُهُمُ  وَ  النُّورُ  يَيَسُوقُهُمُ  وَ  بَعْضاً  بَعْضُهُمْ  فَيَرْکَبُ  الْمَحْشَرِ  دُونَهَا  زْبَةِ  دَحِمُونَ 
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وَ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمْ  رُهُمْ وَ يَشْتَدُّ ضَجِيجُهُمْ  فَيُمْنَعُونَ مِنَ الْمُضِیِّ فَتَشْتَدُّ أَنْفَاُسهُمْ وَ يَکْثُرُ عَرَقُهُمْ وَ تَضِيقُ بِهِمْ أُمُو

أَوَّلُ  هُوَ  قَالَ   قَالَ وَ  الْقِيَامَةِ  فِی ظِلَال   شْفَيُهَوْل  مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ  عَرِْشهِ  مِنْ فَوْقِ  تَعَالَى عَلَيْهِمْ  وَ  الْجَبَّارُ تَبَارَکَ  رِفُ 

مَعُ  اْستَمِعُوا مُنَادِیَ الْجَبَّارِ قَالَ فَيَسْةِ فَيُنَادِی فِيهِمْ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ أَنْصِتُوا وَ   مِنَ الْمَلَائِکَفَيَأْمُرُ مَلَکاً  مِنَ الْمَلَائِکَةِ 

وَ تَفْزَعُ قُلُوبُهُمْ    فَرَائِصُهُمْ کَمَا يَسْمَعُ أَوَّلُهُمْ قَالَ فَتَنْکَسِرُ أَصْوَاتُهُمْ عِنَْد ذَلِکَ وَ تَخْشَعُ أَبْصَارُهُمْ وَ تَضْطَرِبُ  خِرُهُمْآ

نَاحِيَةِ   إِلَى  رُءُوَسهُمْ  يَرْفَعُونَ  الدَّاعِ  -الصَّوْتِوَ  إِلَى  فَعِنَْد   مُهْطِعِينَ  يَقُولُ   قَالَ  عَسِر    -الْکَافِرُ  ذَلِکَ  يَوْم   قَالَ    هذا 

رُ الْيَوْمَ أَحْکُمُ  الْحَکَمُ الْعَْدلُ الَّذِی لَا يَجُويَقُولُ أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا  فَيُشْرِفُ الْجَبَّارُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَکَمُ الْعَْدلُ عَلَيْهِمْ فَ

بِعَ قِسْطِبَيْنَکُمْ  وَ  يُظْلَمُ  ْدلِی  لَا  الْمَظْلِمَةِ  ی  لِصَاحِبِ  وَ  بِحَقِّهِ  الْقَوِیِّ  مِنَ  لِلضَّعِيفِ  آخُُذ  الْيَوْمَ  أَحَد   عِنِْدی  الْيَوْمَ 

الْحَسَنَاتِبِ مِنَ  بِالْقِصَاصِ  الْ  الْمَظْلِمَةِ  عَلَى  أُثِيبُ  وَ  السَّيِّئَاتِ  الْيَوْمَ  هِبَاتِوَ  الْعَقَبَةَ  هَِذهِ  يَجُوزُ  لَا  وَ    وَ  عِنِْدی ظَالِم  

لَهُلِأَحَد  عِنَْدهُ مَظْلِ أُثِيبُهُ عَلَيْهَا وَ آخُُذ  وَ  يَهَبُهَا صَاحِبُهَا  إِلَّا مَظْلِمَةً  الْحِسَابِ فَتَلَازَمُوا  مَة   بِهَا عِنَْد  الْخَلَائِقُ وَ    أَيُّهَا 

مَظَالِ فِی  اطْلُبُوا  بِهَا  ظَلَمَکُمْ  مَنْ  عِنَْد  َشالدُّنْيَا  مَکُمْ  أَنَا  وَ  وَ  فَيَتَعَارَفُونَ  قَالَ  شَهِيداً  بِی  کَفَى  وَ  عَلَيْهِمْ  لَکُمْ  اهِد  

يَکْثُرُ  ا شَاءَ اللَّهُ فَيَشْتَدُّ حَالُهُمْ وَ  ا لَزِمَهُ بِهَا قَالَ فَيَمْکُثُونَ مَعِنَْد أَحَد  مَظْلِمَة  أَوْ حَقٌّ إِلَّ  يَتَلَازَمُونَ فَلَا يَبْقَى أَحَد  لَهُ 

مَ  رَقُهُمْعَ بِتَرْکِ  مِنْهُ  الْمَخْلَصَ  فَيَتَمَنَّوْنَ  َشِديد   بِضَجِيج   أَصْوَاتُهُمْ  تَرْتَفِعُ  وَ  غَمُّهُمْ  يَشْتَدُّ  وَ  وَ  قَالَ  لِأَهْلِهَا  ظَالِمِهِمْ 

لُهُمْ يَا  وَ تَعَالَى يَسْمَعُ آخِرُهُمْ کَمَا يَسْمَعُ أَوَّفَيُنَادِی مُنَاد  مِنْ عِنِْد اللَّهِ تَبَارَکَ    مْطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى جَهِْدهِيَ

بَبْتُمْ أَنْ  ابُ إِنْ أَحْأَنَا الْوَهَّلَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى يَقُولُ  تَعَالَى وَ اْسمَعُوا إِنَّ المَعْشَرَ الْخَلَائِقِ أَنْصِتُوا لَِداعِی اللَّهِ تَبَارَکَ وَ 

تَوَاهَبُوا أَخَْذتُ لَکُتَوَاهَبُوا فَتَوَاهَبُو بَِذلِکَ لِشِدَّةِ جَهِْدهِمْ وَ ضِيقِ مَسْلَا وَ إِنْ لَمْ  کِهِمْ وَ  مْ بِمَظَالِمِکُمْ قَالَ فَيَفْرَحُونَ 

يَتَتَزَاحُمِهِ أَنْ  رَجَاءَ  مَظَالِمَهُمْ  بَعْضُهُمْ  فَيَهَبُ  قَالَ  فَمْ  بَعْضُهُمْ  يَبْقَى  وَ  فِيهِ  هُمْ  مِمَّا  مَظَالِمُنَا  يَقُولُ خَلَّصُوا  رَبِّ  يَا   

 جِنَانِ الْفِرْدَوْسِ قَالَ فَيَأْمُرُهُ اللَّهُ  انُ خَازِنُ الْجِنَانِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ نَهَبَهَا قَالَ فَيُنَادِی مُنَاد  مِنْ تِلْقَاءِ الْعَرِْش أَيْنَ رِضْوَ

وَ الْخََدمِ قَالَ فَيُطْلِعُهُ عَلَيْهِمْ فِی حِفَافَةِ الْقَصْرِ   نِيَةِ فِضَّة  بِمَا فِيهِ مِنَ الْأَبْ  مِنَ الْفِرْدَوِْس قَصْراً مِنْ جَلَّ أَنْ يُطْلِعَ  عَزَّ وَ

اللَّهِ تَبَارَک   الْخََدمُ الْوَصَائِفُ وَ   عِنِْد  فَيُنَادِی مُنَاد  مِنْ  يَا    قَالَ  تَعَالَى  الْخَلَوَ  فَانْظُرُمَعْشَرَ  ارْفَعُوا رُءُوَسکُمْ  إِلَى  ائِقِ  وا 

  هِ تَعَالَى يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ هََذا لِکُلِّ يَتَمَنَّاهُ قَالَ فَيُنَادِی مُنَاد  مِنْ عِنِْد اللَّ رْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ فَکُلُّهُمْ  هََذا الْقَصْرِ قَالَ فَيَ

قَ الْقَلِيلَ قَالَ فَمَنْ عَفَا عَنْ مُؤْمِن   إِلَّا  فَيَعْفُونَ کُلُّهُمْ  إِلَى جَنَّالَ  يَجُوزُ  لَا  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهُ  ظَيَقُولُ  الْيَوْمَ  لَا  تِیَ  الِم  وَ 

ظَالِم  الْيَوْمَ  نَارِیَ  إِلَى  مَظْلِمَة     يَجُوزُ  عِنَْدهُ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  لِأَحَد   عِوَ  مِنْهُ  يَأْخَُذهَا  الْخَلَائِقُ  حَتَّى  أَيُّهَا  الْحِسَابِ  نَْد 
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لِ فَيَنْطَاْستَعِدُّوا  َسبِيلُهُمْ  يُخَلَّى  ثُمَّ  قَالَ  الْعَ لْحِسَابِ  إِلَى  بَعْضاًلِقُونَ  بَعْضُهُمْ  يَکْرُدُ  يَنْتَهُوا   قَبَةِ  الْعَرْصَةِ   حَتَّى  وَ    إِلَى 

الْأَئِمَّةُ    ضِرَ النَّبِيُّونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ هُمُوَاوِينُ وَ نُصِبَتِ الْمَوَازِينُ وَ أُحْرَتِ الدَّقَْد نُشِ  الْجَبَّارُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلَى الْعَرِْش

 ۱۶۶.بِيلِ اللَّه فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَاهُمْ إِلَى َسُد کُلُّ إِمَام  عَلَى أَهْلِ عَالَمِهِ بِأَنَّهُ قَْد قَامَ يَشْهَ

اس حديث زينی  امام  از  عليهالعابد ت  فرين  که  حضرتالسالم  شنيدم  مود  پش  خود  از  پدر  از  ايشان  و  درم 

با مردم که بدافرمود آن حضلسالم که حديث می اطالب عليه ابیبنعلی ت خواهد  نيد که هرگاه روز قيامرت 

زمين طويل و عريض  شان عريان در يک  رهای دم را از قب و  خواهد فرمود خدای متعال مر شد آن وقت مبع

قدر خواهد بود خواهد راند  يزدو و عرضش هم همينسب ت بود از ات خواهد  سيصد هزار ساله مساف  ولشکه ط

   ؛واهند شد ر عقبه محشر ايستاده خظلمت حتی اينکه د  ايشان را نور و جمع خواهد کرد

نفس    زداشته خواهند شد پسجا و از رفتن باآن   اهند کرد درشوند بعضی بر بعضی و ازدحام خوپس سوار می 

جيق  ان و سخت خواهدن شد امر ايشان و بلند خواهد شد ايش عرق اهد شد ياد خواهند کشيد به شدت و زخو

خواهد بود از    اين اولين خوف و هولس فرمود آن حضرت که  رد به صدای بلند پو دادشان و گريه خواهند ک

ت جبّار تبارک و  شان حضرمشرف خواهد شد بر ايپس فرمود که آن وقت های قيامت های محشر و هول خوف 

   ؛بشنويد صدای منادی راو خواهد فرمود که ای گروه خالئق خاموش باشيد و عظم رش ااالی عی از بتعال

محشر يکسان پس آن وقت صدای مردم  صدا را تمامی اهل  س خواهند شنيد آن  ی ندا خواهد کرد پ پس مناد 

و  شکسته آهایچشم   خواهد شد  پر  و  شان  و مضطرب خواهند  اشک خواهند  ب خواهند گرديد  شد  ريخت 

ای  د کرد سرهای خود را به سوی صد شان و بلند خواهنهایان و لرزان خواهند شد قلبترس   ها وآن   رائضف

  ؛هد گفت اين روز بسيار سخت استس آن وقت کافر خوادويد به طرف او پ منادی و خواهند 

ن و  م  ایهلل و نيست معبودی سواهد فرمود منم اار جل ذکره و خوايشان حضرت جبّ  خواد شد بر  پس مشرف 

خويش و    در ميان شماها به عدل و انصافکنم امروز حکم خوانم کرد  ه و عادلی که جور نمی کنند منم حکم  

گرفت  و را خواهم کشم برای ضعيف از قوی و حق امن انتقام میواهد شد در نزد  روز ظلم کرده نخ کس امهيچ
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داد از اين عقبه  بور  ت و نخواهم عئاسيای مظلوم از حسنات و  ظلمه از ظالم برخواهم کرد بر م   از او قصاص 

   ؛محاسبه  د مظلوم را در وقتاو را ببخشد و ثواب خواهم دا هيچ ظالمی را مگر اينکه مظلومش

بگ  ميريد  پس  ايشان  از  کنيد  و مطالبه  بندگان من  ای  را  راظالمين خويش  شا  ظلمه خود  هد  و من هستم 

گيرند پس همه  ا و می ود رد شناخت ظالمين خآن وقت مظلومين خواهنادت من کافی است پس شماها و شه

پ به گريبان خواهند شد  اين حالت طول خواهند کشيد پدست  زيادلتس سخت خواهد شد حاس  و    شان 

   ؛شانشان و بلند خواهد شد صدای ضجه خواهد شد عرق

واهد  خ   مود پس آن وقت مشرفات بيابند از آن حالت فربگذرند و نجاز حق خود    اهند کرد کهپس آرزو خو

نب حضرت حق و خواهند شنيد آن  شان پس ندا خواهد کرد منادی از جار جهد و سختیال بشد خدای متع

رمايد که  فخواهد بود که ای خالئق خاموش بشويد خدای منان می آن ندا اين  ل تا آخر و  ندا را همگی از او

   ؛را ببخشد که شماها هم يکی ديگری   و دوست دارموهاب هستم  من

خواهند گرديد    شما ها حق شما را خواهم گرفت از ظالم پس خوشحالرای  يديد آن وقت من بنبخشپس اگر  

ثر به اين اميد که از آن شدت و سختی نجات  حمت پس اکختی و مزابه سبب آن شدت و س از اين فرمايش  

ست ما  رگ ادگار مظالم ما بز بعضی خواهند گفت که ای پرور   بخشيد اماا خواهند  مظالم خود رخواهند يافت  

   ؛ فرمودشيد نخواهيم بخ

ن مردم  الفردوس برای ايت خواهد فرمودکه يک قصر از جنّاپس آن وقت خدای منان خازن جنّت رضوان را  

طال و  روف از  اقسام ظآن انواع و  ه پس رضوان يک قصر را ظاهر خواهد کرد از قصرهای نقره و در  نشان بد 

های قصر سر بيرون  ا که از روزنه ان رخدم و حشم و حور  ند کرد و مشاهده خواه  نقره و جواهرات خواهند ديد 

کنيد به طرف اين    حشر نظری اهل مدا خواهد کرد که اوقت منادی از جانب حضرت حق ن  اند پس آنکرده 

ت همه آرزوی آن قصر خواهند  د آن وقاهند ديو حشم را خوکه آن قصر و آن آرائش و خدم  قصر پس وقتی 

   ؛ کرد

ست  ا خواهد کرد ای اهل محشر اين قصر برای آن کسی ار ند پررودگانب حضرت  دی از جاس آن وقت مناپ

ق خود را خواهند بخشيد مگر کمی پس آن  مردم حاکثر   د فرمود پس آن وقتکه حق خود را از مؤمن ببخش
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رگز نخواهد  مروز به سوی جنّت من هيچ ظالمی و هرفت ا   نخواهد ود که هرگز  وقت خدی جبار خواهد فرم

می باقی است پس تا که از برای مسلمنی در گردن او مظلنم من درحالی ی جهالمی امروز به سوت هيچ ظرف

 او را نه در جنّت و نه در جهنّم خواهم فرستاد. ت هرگزهم گرفاو را از آن نخوا وقتی که من 

آ  ای مردم  باشيد  پس  و  برای حماده  و  ساب  از آن عقبه عب همه ظالم  را  داد مظلوم  رود  پس می   ور خواهند 

طتمامی خالئق   درحالی به  عقبه حساب  میرف  ازدحام  يکی  که  بر  ب کنند  رسيد  خواهند  اينکه  تا  ه  ديگری 

حساب و  های اعمال و ديوان  رش خواهند بود و باز کرده خواهند شد نامه ر بر عت جبّاعرصه حساب و حضر

د داد بر  واهند بود که شهادت خن خواهنيشان ائمه زماخواهند شد انبياء و شهداء امت و ا ر کردهو حاض کتاب

امت را به  ند آن ده بودو دعوت و تبليغ کر از امر پروردگار در آن امّت  مردمان زمان خود که قيام فرموده بودند 

 عبادت پروردگار. 

 

 هان م مالئکه و موت آدر بزرگی و عظمت اجسافضل 

السيدهاشمکتاز  ا الزلفی  معالم  سند   ب  اعلی بحرانی  فی  المحدثين  مقامه  رسول س   علييناعلی اهلل  اهلل ئل 

اوآله عليه اهللصلّی عن  بالمشرق  وسلم  جناح  له  فقال  بالمغربسرافيل  جناح  تحت    و  رجاله  السابعو  ه  االرض 

ليفکر فی  انه  و  علی منکبيه  العرش  و  ثال  السفلی  يوم  فی عظمه  کل  ساعات  فيبکی   تعالی  من خوف    اهلل 

رض و  دموعه اذن له ان يسکب لطبق ما بين السموات و االمن    لو ان بحرار فبحار حتی تحری دموعه کال الجبا

 . صغير(يصير کالوضع)طير  انه ليتواضع و يصغر حتی

حضرت    السالم پس فرمود سرافيل عليه وسلم در بابت حضرت اوآله عليهاهللرسول صلّی   د از حضرتسؤال کردن

ير زمين هفتم هستند و عرش اعظم  در زپاهای او    ب و مغرکی در مشرق و يکی در  دو بال است ي  که برای او

دوش  قرابر  می هايش  تفکر  او  و  است  گرفته  سا  کند ر  سه  روزی  هر  بزر در  و  در عظمت  گواری حضرت  عت 

های چشمش ند اشکشواينکه جاری می جبّار حتی    کند از هيبت و عظمت حضرت گار پس گريه می پرورد

ها و زند هر آئينه پر خواهند ساخت مابين آسمانبري  ای اشکش کهبر شودر پس اگر اجازه داده  مانند بحر زخا

 نند پرندة کوچک. شود ماگار پس می عظمت حضرت پرورد کند هر روز برای ی زمين را و او تواضع و کوچکی م



256 
 

أَبِی جَعْفَر   سناد  باابراهيم  بنالحديث علی  بَيْنَا رَُسعَنْ  اللَّهِ ص جَالِس  وَ عِنْدَهُع قَالَ  إِذْ حَانَتْولُ  مِنْ     جَبْرَئِيلُ 

. ثُمَّ لَاذَ بِرَُسولِ اللَّهِ ص، فَنَظَرَ رَُسولُ اللَّهِ ص  کْمَة فَامْتَقَعَ لَوْنُهُ حَتَّى صَارَ کَأَنَّهُ کَرُ  -جَبْرَئِيلَ ع نَظْرَة  قَبْلَ السَّمَاءِ

. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ  حَتَّى کَانَ کَقَاب  مِنَ الْأَرْضِ  -الْخَافِقَيْنِ مُقْبِلًايْنَ  ء  قَدْ مَلَأَ مَا بَنَظَرَ جَبْرَئِيلُ فَإِذَا َشیْإِلَى حَيْثُ  

إِلَ مَلَکاً رَُسولًا أَحَبُّ إِ  -يْکَ إِنِّی رَُسولُ اللَّهِ  داً رَُسولًا فَالْتَفَتَ رَُسولُ اللَّهِ ص  أَوْ تَکُونَ عَبْ  -لَيْکَأُخْبِرُکَ أَنْ تَکُونَ 

  -أَکُونُ عَبْداً رَُسولًا  رَئِيلَ وَ قَْد رَجَعَ إِلَيْهِ لَوْنُهُ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: بَلْ کُنْ عَبْداً رَُسولًا، فَقَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص بَلْبْإِلَى جَ

ثُمَّ رَفَعَ الْيُمْنَى    -ى فَوَضَعَهَا فِی الثَّانِيَةِرَ ثُمَّ رَفَعَ الْأُخْ  -ی کَبَِد السَّمَاءِ الدُّنْيَافَوَضَعَهَا فِ  -فَرَفَعَ الْمَلَکُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى

تَّى صَارَ  وَ کُلَّمَا ارْتَفَعَ صَغُرَ حَ  -کُلُّ َسمَاء  خُطْوَة   -السَّمَاءِ السَّابِعَةِ  ثُمَّ هَکََذا حَتَّى انْتَهَى إِلَى  -فَوَضَعَهَا فِی الثَّالِثَةِ

لَقَْد رَأَيْتُکَ ذَعِراً اآخِرُ ذَلِکَ مِثْلَ الذَّرِّ ]الصِّرِّ[ فَ  وَ مَا رَأَيْتُ َشيْئاً کَانَ    -لْتَفَتَ رَُسولُ اللَّهِ ص إِلَى جَبْرَئِيلَ فَقَالَ: 

وَ    -جِبُ الرَّبِّ ای مَنْ هََذا قَالَ: لَا، قَالَ: هََذا إِْسرَافِيلُ حَأَ تَْدرِ   -ی مِنْ تَغَيُّرِ لَوْنِکَ، فَقَالَ: يَا نَبِیَّ اللَّهِ لَا تَلُمْنِیأَذْعَرَ لِ

حَطّاً ظَنَنْتُ أَنَّهُ جَاءَ بِقِيَامِ السَّاعَةِ، فَکَانَ الَِّذی  لَمْ يَنْزِلْ مِنْ مَکَانِهِ مُنُْذ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُنْ

مِنْ ا  رَأَيْتَ  مَا  رَأَيْتَ  فَلَمَّا  لَِذلِکَ،  لَوْنِی  بِهِصْتَغَيُّرِ  اللَّهُ  نَفْسِی  -طَفَاکَ  وَ  لَوْنِی  إِلَیَّ  ارْتَفَعَ    -رَجَعَ  کُلَّمَا  رَأَيْتَهُ  مَا  أَ 

نَ  يْوَ اللَّوْحُ بَ  - وَ أَقْرَبُ خَلْقِ اللَّهِ مِنْهُإِنَّ هََذا حَاجِبُ الرَّبِّ  -ء  يَْدنُو مِنَ الرَّبِّ إِلَّا صَغُرَ لِعَظَمَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ َشیْ   -صَغُرَ

ثُمَّ يُلْقِيهِ إِلَيْنَا    -بِينَهُ فَنَظَرَ فِيهِضَرَبَ اللَّوْحُ جَ  -فَإِذَا تَکَلَّمَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى بِالْوَحْیِ  -عَيْنَيْهِ مِنْ يَاقُوتَة  حَمْرَاءَ

الْأَرْضِفَنَسْعَى بِهِ فِی السَّمَاوَا بَيْنَهُ َسبْعُونَ حِجَاباً مِنْ نُور    -مِنْهُ   إِنَّهُ لَأَدْنَى خَلْقِ الرَّحْمَنِ  -تِ وَ  بَيْنَهُ وَ  تُقْطَعُ    -وَ 

 ۱۶۷.فِ عَاموَ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ مَسِيرَةُ أَلْ  -وَ إِنِّی لَأَقْرَبُ الْخَلْقِ مِنْهُ  -فُدُونَهَا الْأَبْصَارُ مَا لَا يُعَدُّ وَ لَا يُوصَ

ازیعل خودش  سناد  با  ابراهيم  حض  بن  از  اماجابر  باقرعليه رت  محمد  می م  حديث  آن  السالم  فرمود  که  کند 

ت بود که ناگهان  زد آن حضروسلم نشسته بودند و جبرئيل نوآله ليهعاهللصلّی حضرت که روزی حضرت رسول  

انگور قرمز گرديد و بعد    که مانند رن   برگرد پس رن  جبرئيل متغير شد حتیمان  جبرئيل به طرف آس نظر  

   ؛وسلم پس حضرت رسول هم نظر فرمود به طرف آسمانوآله عليهاهللت رسول صلّی به حضرن پناه برد از آ

ه است و دارد  بين خافقين را پر کرد ی است که مامالحظه فرمود که چيست پس ديد که چيز پس ناگهان  

  ا هستم به ن رسول خد وسلم موآله عليهاهللصلّی   د ن گفت که يا محمحتی که به زمين رسيد و بعد از آآيد  می 
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ول يا عبد رسول،  آيا ملک رس  کنيد و اختيار داده است خدای برای شما که شما چه لقب اختيار می  طرف شما

ه رن  جبرئيل به حالت اولی  کلی يل متوجه شد درحاوسلم به طرف جبرئآله وعليه اهللپس حضرت رسول صلّی 

   ؛ کرده بود  رجوع

فر او  پس  به  بگو  ای جبرائيل  که  عمود  ر    را  بد رسول که من  راست خود  پای  نمودم پس آن ملک  اختيار 

و بعد از    مان دوم گذاشتآن پای ديگر برداشت و او را در آس ت و بعد از  برداشت و در کبد آسمان دنيا گذاش 

ه هر آسمان را به  آسمان هفتم رسيد ک ان سوم گذاشت و بعد از آن به  آسم  ت را برداشت و درآن پای راس 

ک  طی  قدم  بوديک  ق  رده  هر  می در  و  بلند  می که  کوچک  يک  شد  مانند  آخر  مرتبه  در  اينکه  حتی  گرديد 

   ؛گنجشک شد 

رسول پ جوآله عليه اهللصلّی   س حضرت  به  شده وسلم  متوجه  م  برئيل  که  درستی  به  بسيار چيزهای  فرمود  ن 

ه يا  گفت ک رئيل  ن رن  تو ای اخی جبرئيل پس جبسيدن از مالحظه پريد ام و نترسيدم مانند ترديده خوف  م

وسلم فرمود که  وآله ليه عاهللصلّی دانيد که آن که بود حضرت  اهلل مرا مالمت نکنيد که رن  من پريد آيا می ینب

انه جبرئ نازيل بجلربان حضرت ربّ السالم دسرافيل عليه يل، گفت که آن  از نکان خود  ل نشده  وده و هرگز 

   ؛سترموده اخلق ف ن را ها و زميکه خالئق عالم آسماناست از روزی  

کند پس آنکه شما   امت را برپاآيد گمان بردم که آده است که قيپس چون او را ديدم که در حالت تغير می 

د  خدای متعال شما را به عب  م کهمت بود و چون ديد من پريده از خوف قيا  يد فرموديد که رن مالحظه خواه

شد ديدکه هر قدر که بلند می رفت آيا ندير گقرارن  من به حال آمد و نفس من    رسول برگزيده است پس 

ظمت  حضرت کردگار کوچک نشود برای عديک شدن به  شد زيرا که هيچ مخلوقی نيست که در نزکوچک می 

ن مخلوقات است به  تريرت کردگار است و قريب ن حضکه اسرافيل دربا  انه و تعالی به درستیو جالل او سبح

   ؛استياقوت سرخ  از  ت وکردگار و لوح در پيش چشم اوس  حضرت

زند پس نظر  يل می يشانی اسراففرمايد که وحی بنمايد پس آن لوح بر پپس هرگاه حضرت پروردگار تکلم می 

رسانيم و او از  ها و زمين می در آسمانرا    کند پس ما او می   وحی را به ماها القا  آن و بعد از آن، آن  کند در می 

حضرت حق و او هفتاد حجاب حائل هستند  ل آنکه در ميان  احين مخلقوات است به حضرت حق و  رتنزديک 
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نور و چه ور که چشم مخلوق را کور   به اسرافيل  ترين مخلوقو من خودم نزديک گردانند  می از  و  ات هستم 

 ه مسافت واقع است. سال ن و اسرافيل هزار حال آنکه در ميان م
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يْر وَکنت أَنا  قَالَ حَُذيْفَة کَانَ النَّاس يسْأَلُون النَّبِی صلى اهلل عَلَيْهِ وَسلم عَن الْخَدر کتاب بستان الواعظين است  

الشَّرّ مَخَافَة النَّبِی صلى اهلل    أسأله عَن  فَکَانَ  الزَّمَان  أَن يُصِيبنِی  يَقُول )فِی آخر  اعَلَيْهِ وَسلم  للَّيْل  فتن کَقطع 

ة  فَإِذا غضب اهلل تَعَالَى على أهل األَرْض أَمر اهلل تَعَالَى إْسرَافيل أَن ينْفخ نفخة الصَّعق فينفخ على غَفلَ   ظلمالم

من هُوَ فِی حرثه وَمِنْهُم من هُوَ فِی  طنه وَمِنْهُم من هُوَ فِی سوقه وَمِنْهُم  من النَّاس فَمن النَّاس من هُوَ فِی وَ

وَمِنْهُم من يحد  صَاحبه فَلَا يتم الْکَلِمَة    کُل فَلَا يرفع اللُّقْمَة إِلَى فِيهِ حَتَّى يخمد ويصعق هُم من يَأْفَره وَمِنَْس

يَ آخِرهم حَتَّى  عَن  کلهم  الْخَلَائق  فتموت  عُيُوإس   مُوت  تغور  حَتَّى  الصَّيْحَة  يقطع  لَا  وأنهارها رافيل  األَرْض  ون 

کل بعضه فِی بعض فِی بطن األَرْض وَالنَّاس خمود صرعى فَمنهمْ  ا وَيدخل الْالها وبحارهونباتها وأشجارها وجب

يکون اللُّقْمَة فِی    ظَهره وعَلى جنبه وعَلى خَّده وَمِنْهُم منمن هُوَ صريع على وَجهه وَمِنْهُم من هُوَ صريع على  

جُوم فتستوی بِالْأَرْضِ من شدَّة الزلزلة  ناديل النُّ ی فِيهَا قأدْرک أَن يبتلعها وتنقطع السلَاِسل الَّتِ   فِيهِ فَيَمُوت وَمَا 

والمسبحو والصادقون  والسرادقات  والحجب  سموات  السَّبع  مَلَائِکَة  وَأهل  وَتَمُوت  والکرسی  الْعَرْش  وَحَملَة  ن 

 لسَّلَام ائِيل وإسرافيل وَملک الْمَوْت عَلَيْهِ االْمجد والکروبيون وَيبقى جِبْرِيل وَمِيکَ سرادقات

دی وموالی أَنْت أعلم بَقِی  ول الْجَبَّار جلّ جَلَاله يَا ملک الْمَوْت من بَقِی وَهُوَ أعلم فَيَقُول ملک الْمَوْت َسيِّقُيَ

اضع ذليل قد ذهلت نَفسه لعَظيم مَا  قِی مِيکَائِيل وَبَقِی عَبدک الضَّعِيف ملک الْمَوْت خرَافيل وَبَقِی جِبْرِيل وَبَ إْس

 ل عاين من الْأَهْوَا

هِ السَّلَام  لْمَوْت إِلَى جِبْرِيل عَلَيْ فَيَقُول لَهُ الْجَبَّار تبَارک وَتَعَالَى انْطلق إِلَى جِبْرِيل فاقبض روحه فَينْطَلق ملک ا

وَالطير  سْکين قد مَاتَ بَنو آدم وَأهل الدُّنْيَا وَالْأَرْض  اکِعا فَيَقُول لَهُ مَا أغفلک عَمَّا يُرَاد بک يَا مِ فيجده سَاجِدا رَ

الْمولى  رَة الْمُنْتَهى وَقد أَمرنِی  رْش والکرسی والسرادقات وسکان ِسْدة الْعَوَالسِّبَاع والهوام وسکان السَّمَوَات وَحَملَ

فَعِنْدَ   روحک  متضرعبِقَبض  وَيَقُول  السَّلَام  عَلَيْهِ  جِبْرِيل  يبکی  َسکَرَات  ذَلِک  عَلیّ  هون  اهلل  يَا  تَعَالَى  اهلل  إِلَى  ا 
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ار جلّ جَلَاله من بَقِی  فيضمه ملک الْمَوْت ضمة يقبض فِيهَا روحه فيخر جِبْرِيل مِنْهَا صَرِيعًا فَيَقُول الْجَبَّ  مَوْتالْ

فَيَ   يَا وَهُوَ أعلم  الْمَوْت  مِيکَائِيل وإسرافيل وَعَبْد ملک  بَقِی  الْمَوْتقُول مولَایَ وسيدی  الضَّعِيف ملک  فَيَقُول    ک 

جَلَ جلّ  مِيکَائِيالْجَبَّار  إِلَى  انْطلق  اهلل اله  أمره  کَمَا  مِيکَائِيل  إِلَى  الْمَوْت  ملک  فَينْطَلق  روحه  فاقبض  تَعَالَى  ل   

بَقِی لبنی آدم رزق وَلَا  قُول لَهُ مَا أغفلک يَا مِسْکين عَمَّا يُرَاد بک مَا  اء ليکيله على السَّحَاب فَيَ فيجده ينْتَظر المَ

الْأَرْضين وَألألنعام وَلَا للوحوش وَلَا   الْللهوام قد مَاتَ أهل السَّمَوَات وَأهل  الْعَرْش  هل  حجب والسرادقات وَحَملَة 

أَمرنِی رَبِّی بِقَبض روحک فَعِنْدَ ذَلِک يبکی    يون والصادقون والمسبحون وَقد کرسی وسرادقات الْمجد والکروبوال

هَا  رَات الْمَوْت فيحضنه ملک الْمَوْت ويضمه ضمة يقبض فِيئِيل ويتضرع إِلَى اهلل ويسأله أَن يهون عَلَيْهِ َسکَمِيکَا

فِيهِ رو لَا روح  مَيتا  جَلَ  حه فيخر صَرِيعًا  الْجَبَّار جلّ  يَفَيَقُول  وَهُوَ أعلم  بَقِی  فَيَقُول مولَایَ  اله من  الْمَوْت  ا ملک 

ر تبَارک وَتَعَالَى انْطلق إِلَى إْسرَافيل  الْجَبَّافَيَقُول    إْسرَافيل وَعَبْدک الضَّعِيف ملک الْمَوْت  وسيدی أَنْت أعلم بَقِی 

فَ روحه  لَ فاقبض  فَيَقُول  إْسرَافيل  إِلَى  الْجَبَّار  أمره  کَمَا  مَاتَت  ينْطَلق  قد  بک  يُرَاد  عَمَّا  مِسْکين  يَا  أغفلک  مَا  هُ 

أالْخَ بَقِی  وَمَا  فَيَقُو لَائق کلهَا  أَقبض روحک  أَن  رَبِّی وموالی  أَمرنِی  وَقد  الْعباد  حد  إْسرَافيل ُسبْحَانَ من قهر  ل 

وْت فيضمه ملک الْمَوْت ضمة يقبض فِيهَا  د بِالْبَقَاءِ ثمَّ يَقُول مولَایَ هون عَلیّ مرَارَة الْمَحَانَ من تفربِالْمَوْتِ ُسبْ

ض لماتوا کلهم من شدَّة رجة  لسَّمَوَات فِی السَّمَاوَات وَأهل األَرْض فِی األَرْ رِيعًا فَلَو کَانَ أهل اروحه فيخر مَيتا صَ

فَيَ  وقعته  أعلم  تَعَالَى  وَهُوَ  الْمَوْت  يَا ملک  بَقِی  وَتَعَالَى من  تبَارک  الْجَبَّار  أعلم  فَيَقُول  أَنْت  مولَایَ وسيدی  قُول 

مَا أذقت عبَادی انْطلق    ول الْجَبَّار تَعَالَى وَعِزَّتِی وَجَلَالِی ألذيقنکبِمن بَقِی بَقِی عَبدک الضَّعِيف ملک الْمَوْت فَيَقُ 

لَوْلَا أَن اهلل تبَبَين الْج ارک وَتَعَالَى أمات الْخَلَائق لماتوا  نَّة وَالنَّار ومت فَينْطَلق بَين الْجنَّة وَالنَّار فَيَصِيح صَيْحَة 

فَتب  فَيَمُوت  صيحته  شدَّة  من  هم  آخ  عِنْد  وَمن  أفالکها  َساکِنة  أمالکها  من  خَالِيَة  السَّمَوَات  األَرْض  قى  تبقى 

وجنه إنسها  من  وهوامهاخاوية  وطيرها  اللَّيْل   ا  خلق  الَِّذی  القهار  الْوَاحِد  هلل  الْملک  وَيبقى  وأنعامها    وسباعها 

الْأَ وخمدت  الحرکات  سکنت  قد  تحس حسيسا  وَلَا  أنيسا  ترى  فَلَا  وخل وَالنَّهَار  األرضون صْوَات  سکانها  من  ت 

تَعَالَى إِلَى الدُّنْيَا فَيَقُول يَا دنيا أَيْن أنهارک وَأَيْنَ أشجارک  ثمَّ يطلع اهلل تبَارک وَ  لْيَوْم لمن الْملک ا   وَالسَّمَاوَات

وَأَيْنَ سکانک  وَأَبْنَوَأَيْنَ  الْجَبَابِرَة  وَأَيْنَ  الْمُلُوک  وَأَبْنَاء  الْمُلُوک  أَيْن  عمارک  رِزْقِی    أکلُوا  الَّذين  أَيْن  الْجَبَابِرَة  اء 

ملک الْيَوْم فَلَا يجِيبه أحد فَيَقُول تَعَالَى الْملک هلل الْوَاحِد القهار فَينْظر  ا فِی نعمتی وعبدوا غَيْرِی لمن الْوتقلبو
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ه ثمَّ يَقُول يَا دنيا أَيْن أنهارک  جلّ جَلَاله إِلَى عباده موتى من بَين صريع على خَّده وَمن بَين بَال فِی قَبر  الْجَبَّار

يْنَ الْمُلُوک وَأَيْنَ الْجَبَابِرَة لمن الْملک الْيَوْم فَلَا يجِيبه أحد فَيَقُول  وَأَيْنَ سکانک وَأَيْنَ عمارک وَأَوَأَيْنَ أشجارک  

تَعَا ينْ اهلل  فِيهِنَّ من  لَيْسَ  وَالسَّمَوَات  األرضون  فَتبقى  القهار  الْوَاحِد  اهلل من  لَى هلل  شَاءَ  مَا  يتنفس  وَلَا من  طق 

قَْدار مَا بَين النفختين ثمَّ بعد ذَلِک ينزل اهلل تبَارک وَتَعَالَى من السَّمَاء بقى أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَهُوَ مِذَلِک وَقد قيل ت

بَحر الْحَيَوَان مَاؤُهُ يشبه منی الرِّجَال ينزله رَبنَا أَ  السَّابِعَة من  رْبَعِينَ عَاما فَيشق ذَلِک المَاء األَرْض  بَحر يُقَال لَهُ 

فَيْد الْعِظَام  شقا  إِلَى  األَرْض  تَحت  بالمطرخل  الزَّرْع  المَاء کَمَا ينْبت  تَعَالَى }وَهُوَ    البالية فتنبت بذلک  اهلل  قَالَ 

الْآيَة کَمَا    ۵۷الْمَوْتَى{ الْأَعْرَاف    إِلَى قَوْله }کََذلِک نخرج  ۵۷رَاف  ل الرِّيَاح بشرا بَين يَدی رَحمته{ الْأَعْالَِّذی يُرْس 

النَّ فَيرجع کل  بَأخرج  واألشعار  واللحوم  وَالْعُرُوق  الْعِظَام  فتجتمع  الْحَيَاة  بِمَاء  الْمَوْتَى  کََذلِک يخرج  بالمطر  ات 

الَِّذی کَانَ فِيهِ فِی دَار الدُّنْيَا فتلتئم األجساد بقدرة الْجَبَّار جعُضْو إِلَى مَکَانَ لّ جَلَاله وَتبقى بِلَا أَرْوَاح ثمَّ يَقُول  هُ 

رَافيل  ر جلّ جَلَاله ليبْعَثن إْسرَافيل فَيقوم إْسرَافيل عَلَيْهِ السَّلَام حَيا بقدرة اهلل تَعَالَى فَيَقُول لَهُ الْجَبَّار يَا إْساالْجَبَّ

تبَار اهلل  يحيی  مَا  فَأول  الْقَضَاء  لفصل  عبَادی  وازجر  الصُّور  الصُّور الْتَقم  يلتقم  أَن  ويأمره  إْسرَافيل  وَتَعَالَى    ک 

ق والص الصُّور ور  فِی  فتجعل  کلهَا  الْأَرْوَاح  فتجتمع  الْعباد  أَرْوَاح  عدد  على  أثقاب  فِيهِ  نور  من  الْجَبَّار    رن  وَيَأْمُر 

أَن الْمُقَّدس    إْسرَافيل  بَيت  التيقوم على صَخْرَة  قد  فِيهِ  الصُّور وَهُوَ فِی  فِوينادی فِی  مَا  ی  قمه والصخرة أقرب 

وَيَقُول إْسرَافيل فِی ندائه    ۴۱وْم يناد المناد من مَکَان قريب{ ق  وَ قَوْله تَعَالَى }واستمع يَاألَرْض إِلَى السَّمَاء وَهُ

واللحوم   البالية  الْعِظَام  الْملأيتها  على  الْعرض  إِلَى  لتقمن  المتمزقة  وَالْعُرُوق  المتبددة  واألشعار  ک  المتقطعة 

السَّلَام فِی الصُّو  عمالکن فَإِذا نَادَى إْسرَافيلالديَّان ليجازيکن بأ ر خرجت الْأَرْوَاح من أثقاب الصُّور فتنتشر  عَلَيْهِ 

ک من  يخرج  النَّحْل  کَأَنَّهَا  وَالْأَرْض  السَّمَاء  الْمُؤمنِينَ  بَين  فأرواح  غَيره  الثقب  ذَلِک  يخرج من  وَلَا  روح  ثقب  ل 

بظلمات الْکفْر وإسرافيل    وأرواح الْکفَّار تخرج مظْلمَة  ان وبنور أَعمالهَا الصَّالِحَة ا نائرة بِنور الْإِيمَتخرج من أثقابه

الْأَ ثمَّ تدخل  وَالْأَرْض  السَّمَاء  بَين  انتشرت  الصَّوْت واألرواح قد  فَيدْخل کل  يديم  إِلَى األجساد  األَرْض  فِی  رْوَاح 

لَى  السم فِی الملسوع حَتَّى ترجع إِرْوَاح فِی األجساد کَمَا يدب  ر الدُّنْيَا فتدب الْأَروح جسده الَِّذی فَارقه فِی دَا

إِلَى  أجسادها کَمَا کَانَت فِی دَار الدُّنْيَا ثمَّ تَنْشَق األَرْض من قبل رؤوسهم فَإِذا هم قيام عل  ى أَقَْدامهم ينظرُونَ 

  دا وَالْخَلَائِق يتبعُون صَوته نداء لَا يقطع الصَّوْت ويمده مام يُنَادی بِهََذا الأهوال يَوْم الْقِيَامَة وإسرافيل عَلَيْهِ السَّلَ
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الْقِيَامَة  أَرض  إِلَى  الْخَلَائق  تَسوق  إِنْسَان    والنيران  کل  مَعَ  قُبُورهم خرج  خَرجُوا من  فِی  فَإِذا  الَِّذی عمله  عمله 

انَ أنيسه فِی الدُّنْيَا  بْد مُطيعًا لرَبه وَعمل عمال صَالحا کَإِن کَانَ العَهُ فِی قَبره فَنْسَان يَصْحَبالدُّنْيَا لِأَن عمل کل إِ

أنيسه نظر    وَيکون  کلما  وکروبها  الْقِيَامَة  هموم  وَمن  الْأَهْوَال  من  يؤنسه  حشره  يَوْم  قَبره  من  خرج  العَبْد  إِذا 

يْسَ يُرَاد  حَبِيبِی مَا عَلَيْک من هََذا َشیْء لَلَهُ عمله يَا  جزع فَيَقُول   الْمُؤمن إِلَى نَار أَو إِلَى هول من أهوال الْقِيَامَة

وَإِنَّ اهلل  أطَاع  من  عبِهِ  کنت  وَأَنت  هَوَاهُ  وَاتبع  بآياته  کذب  ثمَّ  مَوْلَاهُ  تَعَالَى  اهلل  من عصى  بِهِ  يُرَاد  مُطيعًا    بدا مَا 

خاطئا  وَإِذا کَانَ العَبْد    ى تدخل الْجنَّةوَلَا حزن حَتَّالْيَوْم من هم  لموالک مُتبعا لنبيک تَارِکًا لهواک فَمَا عَلَيْک  

الْ قَبره خرج مَعَه عمله السوء  وعاصيا لِذی  الْمِسْکِين من  الْمَغْرُور  فَإِذا خرج  تَوْبَة وانتقال  جلَال وَمَات على غير 

ربه رَآهُ أسودا فظيعا فَلَا يمر على  عَبْد المغتر بظر إِلَيْهِ الی عمل فِی دَار الدُّنْيَا وَکَانَ قد صَحبه فِی قَبره فَإِذا نالَِّذ

 ۱۶8  يَامَة إِلَّا قَالَ لَهُ عمله يَا عَدو اهلل هََذا کُله لَک وَأَنت المُرَاد بِهِ ل وَلَا نَار وَلَا َشیْء من هموم الْقِهو

بت چيزهای خير سؤال  وسلم در باوآله عليهاهللاالنبيا صلّی د که ديگر مردم از حضرت خاتم ويگانی می حذيفه يم

لم  که در  وس وآله عليه اهللردم پس فرمود حضرت رسول صلّی کمی   ؤالر س کردند اما من پس از چيزهای ش می 

زمانه   برپا خواهد آخر  تاريک خواشد    فتننه  مانند شب  و سختی  بود پس  که در شدت  آن وقت خدای  هد 

ور دميدنی مرگ پس  اسرافيل که بدمد در ص  س امر خواهند فرمود به کرد بر اهل زمين پمتعال غضب خواهد  

قيامت غافل خوصور درحالی د در  دميهد  اسرافيل خوا وقوع  از  کليه  مردم  مرد که  بعضی  بود پس  در  اهند  م 

ب  بود و بعضی مردم در سفر خواهند بود و هند  وطن خود خوا و    ازار خود و بعضی در مزرعه خود بعضی در 

و    شد   هند هند برد که ساکت شده مرده خواس لقمه را تا دهن نخواذا خوردن خواهند بود پبعضی در حالت غ

او  بع کلمه  بود پس  خواهد  کالم  در  مصاحب خود  با  می ضی  که  شد  نخواهد  ختمام  تمامی    الئق ميرد پس 

رو  های روی زمين فشمدمد حتی که تمامی چ د متصل می نخواهد کر   خواهند مرد و اسرافيل در دميدن توقف 

ها خورد شده در هوا  ی کوهمامو تها بر باد خواهند رفت  ی درخت ه خواهند گرديد و تمامخواهند افتاد و تبا

بعديد و تمامی چيزهدرياها خشک خواهند گرپاشيده خواهند شد و تمامی   ضی در بعضی داخل شده در  ا 

ازمين فروخواه و  بود  هد داشت و مردم مرسرافيل دميدن صور را جاری خواند رفت  افتاده خواهند  پس  ده 
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اف خود  روی  بر  پشبعضی  بر  بعضی  و  بود  خواهند  بعضان  ش تتاده  پهلوی و  بر  بر  ی  بعضی  و  شان 

دت صدای صور اسرافيل آن زنجيرهای  از ش د بود حتی اينکه  ی لقمه در دهان خواهنشان و بعضهایرخساره

پآسم پاره  س انی  قناديل  که  گرديد  معل تاره اره خواهند  در آن  زمين مسطح خها  و  از  ق هستند  گرديد  واهد 

زلزله و مالئکه هفت  سختی صد  د مرد و مالئکه هفت زمين خواهند مرد و مالئکه  خواهنان  آسمای صور و 

هستند و    ه در پروازد مرد و مالئکه که مانند طيور صف بستواهنمالئکه سرادقات خها خواهند مرد و  جابح

د مرد و مالئکه  و مالئکه مسبحين خواهنکنند خواهند مرد  د می متعال به صدای بلنتسبيح و تقديس خدای  

عظ عرش  مخوايم  حامالن  ا هند  مالئکه  و  مرد  خواهند  کرسی  حامالن  مالئکه  و  و  رد  مجد  سرادقات  هالی 

مردک خواهند  ص  روبين  و و  جبرئيل  يعنی حضرت  جليل  ملک  چهار  و  رف  ملک   ميکائيل  و  الموت  اسرافيل 

باق عليهم   عزرائيل آن  السالم  پس  ماند.  خواهند  جل ی  پروردگار  حضرت  ملک وقت  به  خواهد  الجالله  الموت 

داند که  وب می حضرت حق و غيب مطلق خالموت حاال که باقی مانده است و حال آنکه  ملک   ه ايند ک رموف

مبا باقی مانده اس   شت که سيدیالموت عرضه خواهد داانده است پس ملک قی  ت جبرئيل و  و موالئی حاال 

ست از  فته ار رو دل که خاضع و ذليل است و نفس االموت عزرائيف تو ملک ل و اسرافيل و عبد ضعيميکائي

 عجيب و غريب.های شديد و احواالت مخوف و ديدن اين هول 

الموت خوهد  پس ملک   ا قبض بنما برو به سوی جبرائيل و روح او ر  ر جليل کهحضرت جبا  د فرمود پس خواه

ر حالت سجده و رکوع پس خواهد گفت او را  ضرت را دافت آن حي  السالم و خواهد د جبرئيل عليه رفت به نز 

اراده کرده شده است برين چقمسکای  که   امری که  از  آدم  امی بنی ای تو به درستی که تمدر غافل هستی 

ميع ساکنان  ور و سباع و حشرات و هوام و جو جميع طي  اند و تمامی اهل دنيا و اهل زمين يده گرد  هالک 

ان  گی سکهم  ت وو کرسی کريم و کروبيان سرادقاين و حامالن عرش عظين  ها و تمامی فرشتگان زمآسمان

پس آن وقت  کنم  ه روح تو را قبض  مرا امر فرموده است    اند و حاال حضرت جبار المنتهی هالک شدهسدره

تماس خواهد کرد  ه خواهد داشت و الجليل عرضدر بارگاه حضرت ربّ  واهد کرد والسالم گريه خجبرئيل عليه 

السالم را در بغل  برئيل عليه موت جالملک ر من سکرات موت را پس آن وقت  پروردگار من سهل بکن بکه ای  
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فشار  و  پ  خواهد گرفت  به سختی  داد  را پس جبرئيل عليه روح  س قبض خواهد کرد  خواهد  السالم مرده  او 

 اهد افتاد.خو

ل آنکه خودش بهتر  الموت و حاحاال ای ملک هد فرمود که باقی مانده است  الجالله خواپس حضرت جبار جل 

بهتر می هد کر خوارض  المو عداند پس ملک می  تو  و موالی من  باقی مانده    دانی که، د که ای سيد من  که 

الجالله  ئيل پس حضرت جبّارجل الموت عزرايکائيل و اسرافيل و عبد ضعيف تو ملک ند مااال باقی مانده است ح

ب برو  فرمود  کخواهد  قبض  و  ميکائيل  ملکه سوی  را پس  او  روح  ميکائيل الن  به سوی  رفت  خواهد    موت 

   ؛اابرهپيمانه خويش بر   کند به سوی آب بامی  فرموده خدای متعال پس خواهد يافت او را که نظر ه امر انچچن

ز تو  است خدای متعال ا  ی از آن چيزی که اراده فرموده قدر غافل هستپس خواهد گفت او را ای مسکين چه  

باق نه  که  بنیبدان  از  است  مانده  رزق ی  نهآدم  و  انعام  برای  نه  و  به  برای وحوش    شان  برای حشرات  نه  و 

و سرادقات و حامالن عرش  حجب  زمين و همگی اهل  ها و تمامی اهل  سماندرستی که مردند تمامی اهل آ

کرس  و  اهعظيم  تمامی  و  همی  و  کروبيان  همه  و  سرادقات  و  ل  صافون  مالئکه  امر  ه  مرا  و  مسبحون 

شود و تضرّع  السالم گريان می ائيل عليه کيکه روح تو را قبض کنم پس آن وقت ممودهاست حضرت حبّار  فر

د  ای او سکرات موت را پس در بغل خواهد برکند که آسان کنی رت پروردگار و سؤال مکند به سوی حضمی 

يل  س خواهد افتاد ميکائخواهد کرد روح او رارا به سختی و قبض  دهد او  الموت و فشار می ملک   گرفت او را

 جان.السالم بی عليه 

داند  می و حال آنکه خود بهتر  ، که باقی مانده است حاال  الموت کهجبار به ملک ت  مود حضررفپس خواهد  

ضعيف  قی مانده است اسرافيل و بنده  ی من حاال باعرضه خواهد داشت ای سيد من و موال  لموتاپس ملک 

ش  الم و روحسلالجالله برو به سوی اسرافيل عليه ارمود حضرت جبّارجلعزرائيل پس خواهد ف  الموتتو ملک 

مل العزّ  ربّ  فرمايش حضرت  موافق  قبض کن پس  به ک را  رفت  خواهد  علي   الموت  اسرافيل  و  اله سوی  سالم 

ت پروردگار  وده است از تو حضرسکين از آن چيزی که اراده فرمهستی تو ای مخواهد گفت او را چقدر غافل  

ا پروردگار من که روح تو را  ده است مرومند و نه باقی ماند ه کسی و امر فر که تمامی خالئق مرد  به درستی

ودم را که مقهور نمود بندگان سرکش  ار خکنم پروردگيح می سرافيل خواهد گفت تسبهم قبض بنمايم پس ا
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با مر را  تقديس می خود  و  تسبيح  فنا و  و غيب  کگ و  و  نم حضرت حق  يگانه  را که  با  مطلق  منفرد است 

د از حضرت پروردگار که ای سيد من و موالی من  خواهد کر   عو بقا وبعد از آن خواهد گفت و تضرّ جبروت  

ا  الموت او رک کن بر من شدت و سختی درد موت پس ملسهل  ن تلخی مرگ را و  ان و سهل بنما برای مآس 

ن وقت  ت اسرافيل مرده پس آ پس خواهد افتاد حضر  را قبض خواهد کرد   دهد به سختی و روحشفشار می 

ت وجالل خودم  السالم قسم به عزّهد فرمود که ای عزرائيل عليه الموت خواکالجالله به ملحضرت جبار جل 

ه موت را بچش برو در   تو هم ذائق تمامی مخلوقات را قبض روح کرده حاالتو    طور کهرستی همان که به د

ت و نار و خواهخد گذاشت رخساره  واهد رفت در ميان جنّجا پس عزرائيل خآن  ت و جهنّم و بمير مابين جنّ

خلوقات و زنده  نمرده بودند تمامی م  ی زمين و يک صيحه شديد خواهد کشيد بنحوی که اگر را بر رو  دوخ

جا خواهد  سالم آن المردند پس عزرائيل عليه می   صدای عزرائيلها از شدت آن  ند هر آئينه همگی آن بودمی 

هند ماند زمين  و باقی خوا  هاز مالئکه که سکنی داشتند در آن ها خالی ااند آسمانمرد پس باقی خواهد م

ات و باقی خواهد ماند حضرت  يوانات و درندگان و حاز طيور و وحوش و حشرجان و  آدم و از بنی خالی از بنی 

نهار پس ديد بّارالواحدالالجملک انسی  قهّار خالق ليل و  نخواهد شد  نه کسی که حس داشته  باشد پس  و  ه 

   ؛لی خواهند گرديد از ساکنان خودو آسمان خا ت خواهند شد و صداها خاموش و زمين حرکات ساک

خ جبّار  ا پس خدای  دنيا  به  فرمود  ورفت  واهد  کجا  دنيا  کجا  نهرهی  و  تو  اشجار  شدند  و چه  تو  رفتند  ای 

ان دنيا و  دند فرزندان جبّارهان تو و چه کار ش و کجا هستند پادشاتو و چه شدند آبادکنندگان تو  متوطنين  

من و عبادت  های  انيکه خوردند رزق مرا و کيف کردند در نعمتهستند آن کس  ها کجاچه شدند فرزندان آن 

مرا و ميرانيدند سنن مرا    نبياء و مرسلينکردند رسوالن مرا و قتل کردند ا  کذيبردند غير مرا و ت و پرستش ک

ه  ک روز پادشاهی دنيا پس نخواهد بود کسی  ا پس برای کيست اممشرکين و کفّار ر  هاینده کردند سنت و ز

ک دنيا صرف برای  واهد داد که امروز ملپس آن وقت خودش حضرت جبّار و قهار يگانه جواب خجواب دهد  

اهلل  الم که وجه السحضرات چهارده معصوم عليهمقت اين است که  يگانه جبار و قهار است )اصل حقي   خدای

ايشان و پيروانستند هالک نخواهد  ه تا که آن عظ  شد  وردگار را  ت و قدرت پرمايشان زنده خواهند ماند 

دُ  وَجْهِیْ وَ وَجْهِیَ لَا يَبِيْمْ  کور است که اَنْتُ انکه در حديث صحيح مذ مشاهده بنمايند و جواب سؤال بدهند چن
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کسی که شما  طور  هد شد و همينوجه من هالک نخوا  ها وجه من هستيد و مَنْ وَّالَاکِمْ، يعنی شماوَ لَا يبيُد

 است.( يا بر وجه تقيه بيان شده  ته اهل سنت و جماعت اس موافق عقيد  يثلذا اين حد  ،را دوست دارد 

نفس بکشد    ها که حرف بزند ودرحالی که نيست کسی در ميان آن   انسمماند زمين و آ  پس باقی خواهند 

ما بين هر دو نفخ صور و بعد از آن  ر است در  مقداهمين اين حالت تا چهل سال و    پس باقی خواهدن بود 

منی مردم  گويند و آبش مانند ی يک بحر نازل خواهد فرمود که او را بحرالحيوان مآسمان هفتم  از خالق عالم 

   ؛ زمين تا چهل روز پس خواهد بارانيد او را بر روی ارد شباهت د

وسيده پس از آن آب برا  های پاستخوان هد شد به طرف  زير زمين داخل خواپس آن آب زمين را شکافته در  

فرمايد خالق عالم  می رويد چنانکه خدای متعال  ه از آب باران نبات می روئيد چنانکواهد  ها گوشت خاستخوان

رمی  هواها  بشفرستد  زنا  پس  خدا  رحمت  از  دهنده  می ارت  بارانده  از  پس    کند  را  مرده  زمين  رحمت 

فرمطهمين خواهد  زنده  قياور  روز  در  مرده ود  رامت  آن   ها  قبور  باز  آب  از  شد  خواهند  جمع  پس  اران  ها 

  خواهد کرد چنانچه عضو درجای خود رجوع    ها پس هرها و موهای آن ها و گوشت آنو عروق آن ها  استخوان

بوده درعالم دنيا  در   اولی  به قدرت  پس درست خواهند شد  حالت  ابدان  و  حضرت پروردگار  تمامی اجسام 

   ؛سالماليه فرمود حضرت جبار که زنده بشود اسرافيل علاز آن خواهد  ن ارواح و بعد بدو

ر  ر صو ه ای اسرافيل بگيپس امر خواهد فرمود ک الجالله  ه خواهد شد اسرافيل به قدر حضرت حق جل پس زند 

د شد کسی که زنده خوان  اب و کتاب و جزا و سزا پس اول ن بندگان مرا برای حسرا در دهان خود و برخيزا

بوداسرافي و صور يک شا  ل خواهد  نور    خ خواهد و صور را در دهان خواهد گذاشت  از  بی بو  شمار  و در آن 

شد پس هم را در صور جای    اهند ی ارواح مجتمع خوارواح بندگان پس تمامها خواهند بود به تعداد  سوراخ

آخ زا  بعد  و  داد  فرمود  واهند  خواهد  مأمور  اسرافيل  برن  بنمايد  قيام  بيت  که  آن  اصخره  و  صخره  لمقدس 

که صور  المقدس درحالی بيتيستاد بر صخره فيل خواهد اپس اسراتر است به آسمان از تمامی زمين  نزديک 

   ؛نش خواهند بوددر دها

بشنو در آن روز منادی    فرمايد: ومتعال که می   همين است مفهوم قول خدایر و  خواهد کرد در صو  پس ندا

و    ای پوسيدههاسرافيل در ندای خود خواهند گفت ای استخواند کرد پس ندا خواه ترين مکاناز قريب را که 
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مویهايگوشت و  شده  پاره  پيش  ی  برای  برخيزيد  متفرقه  و  های  عدالت  محضر  در  پروردگار  شدن  حساب 

  ؛ايد عالم دنيا به جا آورده رای اعمال شماها که در  ا که جزا بدهد شماهارا بيش تخو

اي  پس اسرافيل  ندا خهرگاه  کرن  سورواهد  آن  از  ارواح  آمد  خواهند  بيرون  پس  درصور  و  صور  اخ د  و  های 

س  های خويش پسوراخ کنند از  سل پرواز می هند شد در ميان آسمان و زمين چنانکه زنبورهای عمنتشر خوا

الحه  مان و نور اعمال صآيند به سبب نور ايبيرون می   ندهای خويش نورانی و درخشهواح مؤمنين از سوراخ ار

وام خواهد داد دميدن  و اسرافيل دشان  و شرک   آيند تاريک و سياه به سبب کفراح کفار بيرون می د و اروخو

ارواح منصور را درحالی  بدان  واهند شد در اجسام و اخل خمان و زمين پس داتشر هستند در ميان آس که 

   ؛ان که در مقام دنيا داشتند ابد خويش آن اجسام و 

کرد   پس خواهند  در  اروا  سرايت  گزيده  ح  مار  بدن  در  سم  کردن  سرايت  مانند  خود  اينکه  ابدان  حتی 

به  ی برم آنگردند  از  بعد  و  بوده  دنيا  مقام  در  خودکه  ابدان  ش   سوی  خواهد  شکافته  جانب  زمين  از  د 

ب اهوال  خويش و نظر خواهند کرد به جانرپاهای  ايستاده خواهند شد ب پس ناگهان همه مردم  شان  سرهای

  نخواهد کرد   ای خود را قطعامت و اسرافيل در دميدن صور مشغول خواهد بود و ند ای قيهختی قيامت و س 

اه ايشان  هرگ  را به سوی محشر و تش خواهد راند ايشان  پس خالئق پيروی خواهند کرد به سوی صدای او و آ

   ؛مد خود بيرون خواهند آ از قبرهای 

ايشان هم بيپس ه ايشان اعمال  انسان در دار دنيا کرده است زيرا که    مالاع  رون خواهند آمد آنمراه  که 

اعمال صالحه به    قبر او پس اگر انسان مطيع امر پروردگار بوده و  همراه او درشود  ان داخل می عمل هر انس

و خوف و ميدان محشر تسلی    ا از هر هول خواهد آمد و او ر  برای او انيس خوب  عمالورده است پس آن اجا آ

  ه هرکه پروردگار ت من نيست برای تو از اين هول و خوف هيچ باک زيرا کدوس و    هد داد که حبيب منخوا

رای کسی است ين عذاب وهول و خوف باعت کرده است مقصود از اين هول و خوف او نيست اخويش را اط

ع پروردگا  صيانکه  است  مخالفتکرده  و  را  است    ر خود  رسوالنموده  است  کرده  تکذيب  و  را  و  او  را  او  ن 

دة و  و پيروی کر   برای موالی خود  ت خواهشات نفس خود را و تو که بودة بنده فرمانبرداراس   ردهپيروی ک

اکی و خوفی  وز بنيست برای تو امرهوای نفس خود را پس    تصديق نمودة رسوالن او را و ترک کرده بودی 
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موالی خويش    رای ن بگناهکار و نافرما   لخلود و هرگاه بوده است انسانا  ر جنّاتنکه داخل به سوی د حتی اي

   ؛ توبهواالکرام و مرده است بی الجالل ذی 

آن عمل بد که مرتکب  خواهد شد پس خراج خواهد شد همراه او عمل بد او  ر خود خارج  پس هرگاه از قب

ند که  بيخطاکار او را خواهد ديد می هرگاه آن بنده    ود در قبر او پس يا و مصاحب او بم دنده بود او در عالش 

د گفت او  مگر اينکه او خواهروی است پس نخواهد گذشت از هولی و خوفی  بدترکيب و زشت  يک مرد سياه 

   . هنّمخل خواهی شد در جها و دائی مقصود اين ها همه برای تو هستند و توکه ای دشمن خدا اين  را

الصَّادِقِينَ صِْدقُهُمْ قَالَم  ابراهيبنلی و فی تفسير ع الْقِيَامَةِ وَ حُشِرَ النَّاُس فِی قَوْلِهِ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ     إِذَا کَانَ يَوْمُ 

َشِديداً  -بِلِلْحِسَا يَجْهَُدوا جَهْداً  حَتَّى  الْعَرْصَةِ  إِلَى  يَنْتَهُونَ  فَلَا  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  بِأَهْوَالِ  فَيَ فَيَمُرُّونَ  قَالَ  بِفِنَاءِ  ،  قِفُونَ 

أَنْ يَهْتِفَ بِاْسمِ   -قُ أَجْمَعُونَدَاء  يَسْمَعُ الْخَلَائِفَأَوَّلُ مَنْ يُْدعَى بِنِمْ وَ هُوَ عَلَى عَرِْشهِ وَ يُشْرِفُ الْجَبَّارُ عَلَيْهِ  -الْعَرْصَةِ

النَّبِیِّ الْقُرَِشیِّ الْعَرَبِیِّ  دْعَى بِصَاحِبِکُمْ  فَيَتَقَدَّمُ حَتَّى يَقِفَ عَلَى يَمِينِ الْعَرِْش، قَالَ ثُمَّ يُ  ، قَالَمُحَمَِّد بْنِ عَبِْد اللَّهِ 

سَارِ رَُسولِ اللَّهِ ص، ثُمَّ يُدْعَى بِأُمَّةِ مُحَمَّد  فَيَقِفُونَ عَلَى يَسَارِ عَلِیٍّ ع ثُمَّ يُدْعَى  يَقِفَ عَلَى يَ  عَلِیٍّ ع، فَيَتَقَدَّمُ حَتَّى 

لَ ثُمَّ أَوَّلُ مَنْ  الْعَرِْش، قَا  مْ وَ أُمَّتُهُمْ مَعَهُمْ، فَيَقِفُونَ عَنْ يَسَارِ مِنْ أَوَّلِ النَّبِيِّينَ إِلَى آخِرِهِ  -بِیٍّ وَ أُمَّتُهُ مَعَهُبِیٍّ نَبِنَ

آدَمِيِّينَ، فَيَقُولُ اللَّهُ هَلْ َسطَرْتَ فِی اللَّوْحِ مَا  ورَةِ الْ يُدْعَى لِلْمُسَاءَلَةِ الْقَلَمُ قَالَ فَيَتَقَدَّمُ، فَيَقِفُ بَيْنَ يََدیِ اللَّهِ فِی صُ

فَيَقُولُأَلْ الْوَحْیِ  مِنَ  بِهِ  أَمَرْتُکَ  وَ  نَعَهَمْتُکَ  الْقَلَمُ  وَ    -مْ  أَمَرْتَنِی  مَا  اللَّوْحِ  فِی  َسطَرْتُ  قَْد  أَنِّی  عَلِمْتَ  قَْد  رَبِّ  يَا 

هَلِ اطَّلَعَ عَلَى مَکْنُونِ َسرِّکَ خَلْق   وَ    -ولُ اللَّهُ فَمَنْ يَشْهَُد لَکَ بَِذلِکَ، فَيَقُولُ يَا رَبِّکَ فَيَقُأَلْهَمْتَنِی بِهِ مِنْ وَحْيِ

قَالَ فَيَقُ غَيْرُکَ الْآدَمِيِّينَ،  فَيَتَقَدَّمُ فِی صُورَةِ  يُدْعَى بِاللَّوْحِ  ثُمَّ  قَالَ  أَفْلَحَتْ حُجَّتُکَ،  اللَّهُ  لَهُ  يَ   -ولُ  قِفَ مَعَ  حَتَّى 

نَعَمْ يَا رَبِّ وَ بَلَّغْتُهُ إِْسرَافِيلَ،  ولُ اللَّوْحُ أَلْهَمْتُهُ وَ أَمَرْتُهُ بِهِ مِنْ وَحْيِی، فَيَقُ  الْقَلَمِ، فَيَقُولُ لَهُ هَلْ َسطَرَ فِيکَ الْقَلَمُ مَا

 وَحْيِی فَيَقُولُ  لُ اللَّهُ هَلْ بَلَّغَکَ اللَّوْحُ مَا َسطَرَ فِيهِ الْقَلَمُ مِنْ، فَيَقُوالْقَلَمِ وَ اللَّوْحِ فِی صُورَةِ الْآدَمِيِّينَ  فَيَتَقَدَّمُ مَع 

مَا    يُدْعَى بِجَبْرَائِيلَ فَيَتَقَدَّمُ حَتَّى يَقِفَ مَعَ إِْسرَافِيلَ فَيَقُولُ اللَّهُ هَلْ بَلَّغَکَ إِْسرَافِيلُجَبْرَئِيلَ فَ نَعَمْ يَا رَبِّ وَ بَلَّغْتُهُ  

أَنْبِيَائِکَ  -غَبُلِّ جَمِيعَ  بَلَّغْتُهُ  وَ  رَبِّ  يَا  نَعَمْ  إِلَ   -فَيَقُولُ  انْتَهَى  مَا  جَمِيعَ  إِلَيْهِمْ  أَنْفَذْتُ  أَمْوَ  مِنْ  أَدَّيْتُ    -رِکَ یَّ  وَ 

وَ إِنَّ آخِرَ مَنْ بَلَّغْتُهُ رِسَاالتِکَ   -تُبِکَکَ وَ کُوَ بَلَّغْتُهُمْ کُلَّ وَحْيِکَ وَ حِکْمَتِ  رَِسالَتَکَ إِلَى نَبِیٍّ نَبِیٍّ وَ رَُسول  رَُسول  

الْقُرَِشیُّ الْحَرَمِیُّ حَبِيبُکَ، قَالَ أَبُو    - اللَّهِ الْعَرَبِیُّ مَُّد بْنُ عَبِْدوَ کَلَامَکَ مُحَ حِکْمَتَکَ وَ عِلْمَکَ وَ کِتَابَکَوَ وَحْيَکَ وَ  
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حَتَّى لَا يَکُونَ خَلْق  أَقْرَبَ    يهِ اللَّهُ لِْد آدَمَ لِلْمُسَاءَلَةِ مُحَمَُّد بْنُ عَبِْد اللَّهِ ع فَيُْدنِى مِنْ وُ جَعْفَر  ع فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُدْعَ

إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِی وَ    بِهِوَ أَرَْسلْتُهُ    -هُ يَا مُحَمَُّد هَلْ بَلَّغَکَ جَبْرَئِيلُ مَا أَوْحَيْتُ إِلَيْکَاللَّهِ يَوْمَئِذ  مِنْهُ، فَيَقُولُ اللَّ   إِلَى

عِلْمِی وَ  ذَلِکَ    -حِکْمَتِی  أَوْحَى  هَلْ  يَا رَبِّوَ  نَعَمْ  اللَّهِ ص  رَُسولُ  فَيَقُولُ  بَلَّغَنِی جَ  -إِلَيْکَ  مَا  قَْد  بْرَائِيلُ جَمِيعَ 

ا  مَ  -اهُ إِلَیَّ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمُحَمَّد  هَلْ بَلَّغْتَ أُمَّتَکَوْحَوَ أَرَْسلْتَهُ مِنْ کِتَابِکَ وَ حِکْمَتِکَ وَ عِلْمِکَ وَ أَ  -أَوْحَيْتَهُ إِلَيْهِ

قَْد بَلَّغْتُ أُمَّتِی مَا أَوْحَى إِلَیَّ    -رَُسولُ اللَّهِ ص نَعَمْ يَا رَبِّ  عِلْمِی فَيَقُولُ  بَلَّغَکَ جَبْرَئِيلُ مِنْ کِتَابِی وَ حِکْمَتِی وَ

حِکْمَتِکَ وَ  کِتَابِکَ  فَمَنْ وَ    مِنْ  لِمُحَمَّد   اللَّهُ  فَيَقُولُ  َسبِيلِکَ،  فِی  جَاهَْدتُ  وَ  فَيَقُولُ  عِلْمِکَ  بَِذلِکَ  لَکَ  يَشْهَُد   

الشَّاهِ  -بِّمُحَمَّد  ص يَا رَ بِتَبْلِيغِ الرَِّسالَةِأَنْتَ  أُمَّتِی وَ کَفَى بِکَ شَهِيداً، فَيُ  -ُد لِی  مِنْ  الْأَبْرَارُ  مَلَائِکَتُکَ وَ  ى  دْعَوَ 

الرَِّسالَةِ   -بِالْمَلَائِکَةِ بِتَبْلِيغِ  لِمُحَمَّد   هَلْ   -فَيَشْهَُدونَ  فَيُسْأَلُونَ  مُحَمَّد   بِأُمَّةِ  يُدْعَى  مُحَمَّثُمَّ  بَلَّغَکُمْ  وَ    رَِسالَتِی  د  

بِتَبْلِ  -کِتَابِی لِمُحَمَّد   فَيَشْهَُدونَ  ذَلِکَ  عَلَّمَکُمْ  وَ  عِلْمِی  وَ  حِکْمَتِی  اللَّهُ  يغِ  وَ  فَيَقُولُ  الْعِلْمِ،  وَ  الْحِکْمَةِ  وَ  الرَِّسالَةِ 

بَعِْدکَ لِمُحَمَّد    وَ يُبَيِّنُ    -وَ يُفَسِّرُ لَهُمْ کِتَابِی  -حِکْمَتِی وَ عِلْمِی نْ يَقُومُ فِيهِمْ بِمَ  -فَهَلِ اْستَخْلَفْتَ فِی أُمَّتِکَ مِنْ 

بَعْدِکَ   لَهُم  قَدْ خَلَّفْتُ فِيهِمْ عَلِیَّ  رْضِ فَيَقُولُ مُحَمَّد  نَعَمْ يَا رَبِّ وَ خَلِيفَةً فِی الْأَ   - حُجَّةً لِیمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ مِنْ 

طَالِب  أَبِی  أُمَّتِی   بْنَ  خَيْرَ  وَ  وَزِيرِی  وَ  نَصَبْتُهُ   -أَخِی  دَعَوْتُلَهُمْ    وَ  وَ  حَيَاتِی  فِی  طَاعَتِهِعَلَماً  إِلَى  جَعَلْتُهُ    -هُمْ  وَ 

 أَبِی طَالِب  ع فَيُقَالُ لَهُ  ی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُدْعَى بِعَلِیِّ بْنِيَقْتَِدی بِهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعِْد  وَ إِمَاماً  -خَلِيفَتِی فِی أُمَّتِی

إِلَيْ أَوْصَى  مُحَمَّهَلْ  أُمَّتِ کَ  فِی  اْستَخْلَفَکَ  وَ  لِأُمَّتِهِ  د   عَلَماً  نَصَبَکَ  وَ  حَيَاتِهِ هِ  فِيهِمْ  -فِی  قُمْتَ  هَلْ  بَعِْدهِ  وَ  مِنْ   

فَلَمَّا    اً فِی حَيَاتِهِ مْ عَلَموَ نَصَبَنِی لَهُ  -مَّد  وَ خَلَّفَنِی فِی أُمَّتِهِقَْد أَوْصَى إِلَیَّ مُحَ  -عَلِیٌّ نَعَمْ يَا رَبِّ  مَقَامَهُ فَيَقُولُ لَهُ 

مُوا قُدَّامِی مَنْ أَخَّرْتَ، وَ  فُونِی وَ کادُوا يَقْتُلُونَنِی وَ قَدَّ وَ مَکَرُوا بِی وَ اْستَضْعَ  -مَّتُهُتَ مُحَمَّداً إِلَيْکَ جَحََدتْنِی أُقَبَضْ

قَ لَمْ يُطِيعُواأَخَّرُوا مَنْ  لَمْ يَسْمَعُوا مِنِّی وَ  وَ  لِعَلِیٍّ فَقَاتَلْتُهُمْ فِی َسبِيلِکَ  أَمْرِی    دَّمْتَ  فَيُقَالُ  قَتَلُونِی،  فَهَلْ  حَتَّى   

ى َسبِيلِی فَيَقُولُ عَلِیٌّ  يَْدعُو عِبَادِی إِلَى دِينِی وَ إِلَ  -فِی الْأَرْضِ  وَ خَلِيفَةً   -أُمَّةِ مُحَمَّد  حُجَّةًخَلَّفْتَ مِنْ بَعْدِکَ فِی  

مَّا ُسئِلَ عَنْهُ  الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَيُسْأَلُ عَابْنَ بِنْتِ نَبِيِّکَ، فَيُدْعَى بِ  وَ   - فِيهِمُ الْحَسَنَ ابْنِیخَلَّفْتُ  قَْد  -نَعَمْ يَا رَبِّ

اللَّهُ عُْذرَهُمْ وَ يُجِيزُ  يَقْبَلُ  فَ  -فَيَحْتَجُّونَ بِحُجَّتِهِمْ   -بِأَهْلِ عَالَمِهِطَالِب  ع، قَالَ ثُمَّ يُدْعَى بِإِمَام  إِمَام  وَ  عَلِیُّ بْنُ أَبِی  

 ۱۶۹ث صِْدقُهُمْ قَالَ ثُمَّ انْقَطَعَ حَِدي هُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَقَالَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّ -حُجَّتَهُمْ
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ها اهد داد صادقين را صدق آن واين روزی است که نفع خ در تفسير اين آيه يعنی اهيمابن ابرفسير علی و در ت

ر خواهند  شد و محشو  الصلوه و السالم که هرگاه روز قيامت برپا خواهد م محمدباقرعليهاپس فرمود حضرت ام

ال  اهو  اهند کرد مردم بر پس عبور خووال قيامت  مردم برای حساب پس عبور خواهند کرد مردم بر اه  شد 

جا در  هنوز  پس  نرسيدهقيامت  دی حساب  که  سختی   ر اند  و  می شدايد  گير  توقف   آيند ها  پس  سختی    به 

   ؛خواهند نمود در ميدان محشر

ل کسی که او را به صدای بلند ندا خواهند  ی عرش پس اورمود از باالو حضرت جبار بر ايشان نظر خواهد ف

که ا  کرد  محشر  تمامی  حضرخواههل  باسم  شنيد  خاند  محمدمصطفتم ت  عبداهلل بنی االنبياء 

آن لعربیاالنبی  پس  کرد  خواهند  ندا  خواهد    القرشی  جلو  بر  آحضرت  فرمود  خواهند  توقف  اينکه  حتی  مد 

آن  السالم را ندا خواهند کرد پس  طالب عليهابیبنا يعنی علین صاحب شما ريمين عرش اعظم و بعد از آ 

خواهحضرت   آمجلو  توقف د  اينکه  حتی  يسار خوا  د  جانب  بر  نمود  خاتم   هد  االنبياء   حضرت 

   ؛ وسلم راوآله عليه اهللد امت محمد صلّیر آن ندا خواهند ک وسلم و بعد از وآله عليه اهللصلّی

می  توق پس  و  ب آيند  نمود  خواهند  يسارف  جانب  عليه   ر  اميرالمؤمنين  هرحضرت  آن  از  بعد  و  يک    السالم 

های ايشان همراه ايشان  امت خر ايشان و  و از اول انبياء آامت او را همراه اد و  را ندا خواهند کرالسالم  يه علبین

بود پس خواهخو عناهند  امام محمدباقر  فرمود  اعظم پس  يسار عرش  بر جانب  ايستاد  ا ليه د  که  ول  السالم 

  محضر خواهد ايستاد در  آيد و  می   ن جلو انسا  ل  و جواب قلم را ندا خواهند کرد پس قلم به شکلبرای سؤا

آيا    م رت جبار که ای قل جالله پس خواهند فرمود حضجل   ر محضر جبارس خواهند ايستاد دالجالله پجبارجل

   ؛از وحی خودمدم و امر نمودم تو نوشتی در لوح آن چيزها را که من تو را الهام فرمو

هرچه    لوح   ن مسطور نمودم دردانی که مب می خو  تو   پس قلم عرضه خواهد داشت که بلی ای پروردگار من

مرا وح فرمود تو  الهام  و  پی  از وحی خويش  ش ی  که  فرمود  خواهد  جبار  اس حضرت  بر  تو کيست  ن  ياهد 

آيا ب تو خلقی  ر مکنون سر تو غير مطلب پس قلم عرضه خواهد داشت که ای پروردگار من  مطلع شده    از 

ر حجت خويش ای  تی در آئينه نجات يافاهد فرمود که هخو  حق  است که من او را شاهد بياورم پس حضرت 

 لم. ق
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اد در پهلوی  نکه خواهد ايستآدم حتی ايبنی ت  ورآيد به صهند کرد پس جلو می و بعد از آن لوح را ندا خوا

فرمود قلم مرقوم  قلم پس حضرت جبار خواهد  آيا  تو  که  در  امر    نمود  و  نمودم  الهام  را  او  را که من  آنچه 

عوح  از   فرمودم  لوح  پس  خود  ک ی  داشت  خواهد  بلرضه  م ه  پروردگار  ای  آن ی  من  و  ران  با    ها 

   ؛السالم رسانيدمه علياسرافيل

اسرافيل ن عليه پس  را  جلو می د السالم  اسرافيل  کرد پس  خواهند  پهلا  در  اينکه  در  آيد حتی  لوح  و  قلم  وی 

ايند آنچه را که  ل آيا لوح به تو رس يفهد ايستاد پس حضرت جبار خواهد فرمود که ای اسرات انسان خواصور

  و ای پروردگار من    لسالم عرضه خواهد داشت که بلیاعليهن پس اسرافيل بود از وحی م  و مسطور نمودهدر ا

انسان  رد پس ميکائئيل را ندا خواهند کالسالم رسانيدم پس ميکاعليه ها را به ميکائيلمن آن  يل به صورت 

   ؛خواهد ايستاد اسالمعليه اسرافيل  یآيد حتی اينکه در پهلوجلو می 

به تو اسرافيل چ  د فرمود آيات جبار خواهحضر  پس عرضه خواهد  يزی را که رسانيد پس ميکائيل  رسانيد 

السالم را ندا  ه عليجبرائيلالسالم رسانيدم. پس  ه عليها را به جبرائيل ه بلی ای پروردگار من و من آن ک داشت  

می  جلو  پس  کرد  حضرخواهند  په  السالمعليه جبرائيل  تآيد  در  اينکه  محتی  خواعليه يکائيللو  هد  السالم 

جبار   حضرت  پس  جبرائيل ايستاد  ای  فرمود  ميکآيا    خواهد  تو  به  پس  ارسانيد  رسانيد  که  را  چيزی  ئيل 

   ؛را به همگی انبيای تو رسانيدم هاو من آن  که بلی ای پروردگار من جبرائيل عرضه خواهد داشت  

دا  بود از اوامر ونواهی تو و ا من رسيده را که به  هرچهافذ کردم بايشان ن تو تبليغ نمودم و نسليو به جميع مر

نبی  به  را  تو  رسالت  نبی صله وآعليه اهللیلّص  کردم  و  به  وآله عليه اهلللّیوسلم  و  ر  رسولوسلم  تبليغ    سول و  و 

و  را   غ نمودم رسالت توو و باالخره تبلي ت ومهای تو و علی تو و کتاب هاتمامی وحی تو و حکمتودم بايشان نم

القرشی االمی    ی العرب  هلل النبی عبدام تو را به حضرت محمدبنو علم تو را و کال   های تو راحکمتوحی تو را و  

   ؛وسلموآله عليهاهللصلّی  و حبيب تو 

  مسائله طلبيده خواهد   والسالم که اول کسی که از ولد آدم برای الصلوه مدباقر عليه فرمود حضرت امام مح  سپ

جبار  وسلم پس آن حضرت را حضرت  آله وعليه اهللبود صلّی  داهلل خواهند عباء محمدبننبياالشد حضرت خاتم 
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آتر خواهد خواند که هيچ مخلوقی در ساحت حضرخود نزديک   در ساحت قرب از  ن  ت حق و غيب مطلق 

 تر نخواهد بود در آن روز.  ک حضرت نزدي 

ه  ائيل رسانيد به تو آنچ وسلم آيا جبروآله عليه اهللرام يا محمد صلّیواالکرتحق ذوالجالل پس خواهد فرمود حض

ی  هابه سوی تو به آن چيزها يعنی از کتاب خودم و حکمت  ا فرستادم جبرئيل ررا که من وحی کردم به تو و 

  ی بلی ای پروردگرا من وسلم عرض خواهد نمود که بلوآله عليه اهللصلّی حضرت رسول    خودم و علم خودم پس

فرموده بودی از کتاب خويش و  نيدم که تو به من وحی  امت خودم رساها را به  آن همه  به درستی که من  

   ؛يش و جهادکردم در راه تووکمت خويش و علم خح

ر آن پس حضرت رسول عرض خواهد  د برای تو بدهرمود که پس شهادت می پس حضرت پروردگار خواهد ف

اهد هستند و نيکان الئکه تو ش الت من و م غ رس د هستی برای تبليمن تو خود بهترين شاهر  نمود ای پروردگا

پس آن وقت مالئکه را خواهند طلبيد پس   برای من کافی استشاهد هستند اما فقط شهادت تو  امت من  

ضرت را  ح  وسلم شهادت خواهند داد و بعد از آن امت وآله عليهاهللی يغ رسالت حضرت رسول صلّ ايشان بر تبل 

   ؛خواهند طلبيد 

از آن  تبليغ فروسلم  وآله عليه اهللحمد صلّی که آيا مهند کرد  خوا  ها سؤالپس  موده و  رسالت خدا را به شما 

  ی همه چيزهاادت خواهند داد که بلی بلحکمت خدا و علم خدا به شماها رسانيده پس همه شه  وکتاب خدا  

عد يا شما بکه آسول خواهد فرمود  رک و تعالی به حضرت رتبا  را به ماها تبليغ فرموده پس حضرت پروردگار

امّت خود خليفة خو از خو از شمد کسی را در  او بعد  ان به کتاب من و  شا قيام کند در ايد قرار داديد که 

ايشان آن چيزی را که ايشان در  ن کند برای  رای ايشان کتاب مرا و بياحکمت من و علم من و تفسير کند ب

   ؛ و خليفه من در زمين  ن حجت منيان ايشادر مبشود بعد از شما نمايند بعد از شما و ف بآن باهم اختال

ر حضرت  صلّی پس  کرد    وسلم وآله عليه اهللسول  خواهند  من  ک عرض  که  درستی  به  من  پروردگار  ای  بلی  ه 

ن امت من  بهتري  ار دادم که برادر من بود و وزير من بود وان ايشان قرطالب را در ميابیبند علی خليفه خو

منصوب و  علم    بود  را  او  امکردم  در  و  کردم  زندگانام  دعوت  و  ايشان  ميان  در  خودم  برای  ی  را  ايشان 

افرمان  او  برداری  گردانيدم  و  بعد رو  و  او  به  بکنند  اقتدا  که  ايشان  برای  امام  علی   ا  من پس    طالبابیابناز 



272 
 

فرموالسالعليه  را خواهند طلبيد پس حضرت حق خواهد  به عم  آيا وصی  طالب عليهابیابنلی د  خود  السالم 

م برای  اشما را علم و ام  ا را در امّت خود و منصوب کرد را رسول من و خليفة خود گردانيد شمد شما  قراردا

   ؛امّت خود در حيات خود 

اميرال خواهد  السعليهؤمنين پس حضرت  عرض  ایالم  بلی  مرا    نمود  تو  حبيب  که  درستی  به  من  پروردگار 

تو  ها در حيات خود امام هرگاه  در ميان آن مام  و ا  علم   و منصوب کرد مرا  د در امت خود گردانيد خليفة خو 

ويش پس امت آن حضرت انکار کردند از خالفت و  خ ساحت قدس و جالل  قبض فرمودی آن حضرت را در  

کردند بر من    د و مقدممرا و نزديک بود که مرا به قتل برسانن  ضعيف کردند   امامت من و مکر کردند با من و 

ها و حرف مرا  ودی بر آن مؤخر کردند کسی را که تو مقدم فرموده بی و  بود  مودهرا که تو مؤخر فرآن کسی  

ن از منگوش  نه  بايشان جهاد کردم  دادند و  امر مرا پس من  به قتل   اطاعت کردند    در راه تو حتی که مرا 

 . رسانيدند 

  هوآل يهعل  هللایدر امّت محمد صلّ  ما کسی را بعد از خودآيا ش   پس حضرت حق خواهد فرمود به اميرالمؤمين

دگان مرا به طرف  نزمين و بخواند ب  ت من و خليفة من بوده باشد در وسلم خليفة خود قرار داديد که حج

گار من به درستی که من  لی ای پرورد ميرالمؤمنين عرض خواهد نمود بدين من و سبيل من پس حضرت ا

 و باشد.نبی ت  ند بنتفرز السالم را که ليه يان ايشان پسرم حسن عم در مخليفة خود گردانيد 

سؤال    ز آن چيزها که ده خواهد شد اکر   ؤال سالم را خواهند طلبيد پس س الپس حضرت حسن مجتبی عليه 

از ائمه  السالم که بعد از آن هريکی  مدباقر عليه پس فرمود امام مح،  السالمعليه شد از حضرت اميرالمؤمنين  

و  الساله علي طلبيد  خواهند  را  اهم  هرامامی  زمهمراه  آل  اماانه  با  ن  کرد  خواهند  احتجاج  پس  نيز  را  م 

اهد  ايشان را قبول خواهد فرمود و جائز قرار خو  یواالکرام عذرهال های خود پس حضرت حق ذوالجالتحج

فع خواهد  ست که ن فرمود حضرت حق تبارک و تعالی اين روزی اوقت خواهد    داد احتجاج ايشان را پس آن 

 ين حديث شريف.شد ا ن قطعاز آصدق ايشان و بعد داد صادقين 
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وهُهُمْ قِطَعاً  غْشِيَتْ وُجُعَنْ أَبِی بَصِير  عَنْ أَبِی عَبِْد اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ کَأَنَّما أُر عيّاشی بحار مجلد سوم از تفسي

 ۱۷0هُمْ تَزْدَادُ َسوَاداً.نْ خَارِج  فَکََذلِکَ وُجُوهُيْلُ کَانَ أَشَدَّ َسوَاداً مِيْتَ إِذَا کَانَ اللَّقَالَ أَ مَا تَرَى الْبَ مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً

اللَّهِ ص   بِالْقُرْآنِ فَمَا آمَقَالَ رَُسولُ  يُؤْمِنُ  لَا  تَعَالَى أَخَإِنَّ مَنْ  اللَّهَ  لِأَنَّ  بِالتَّوْرَاةِ  بِهِمَنَ  الْإِيمَانَ  يَقْبَلُ  َذ عَلَيْهِمُ  لَا  ا 

إِلَّا بِا بِوَلَايَةِ عَلِ  لْإِيمَانِ بِالْآخَرِالْإِيمَانَ بِأَحَدِهِمَا  الْإِيمَانَ  اللَّهُ  الْإِيمَانَ  فَکََذلِکَ فَرَضَ  یِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع کَمَا فَرَضَ 

وَّةِ مُحَمَّد  ص إِنَّ  يَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع فَمَا آمَنَ بِنُبُمَّد  ص وَ کَفَرْتُ بِوَلَابِمُحَمَّد  ص فَمَنْ قَالَ آمَنْتُ بِنُبُوَّةِ مُحَ

بَعَثَ  إِذَا  الْ اللَّهَ تَعَالَى  يَوْمَ  الْخَلَائِقَ  تَعْرِ  نِدَاءَ  رَبِّنَا  نَادَى مُنَادِی  فَ قِيَامَةِ  کُفْرِهِمْ  إِيمَانِهِمْ وَ  الْخَلَائِقِ فِی  اللَّهُ  يفِ  قَالَ 

الْخَأَکْبَرُ اللَّ  يُنَادِی مَعَاِشرَ  مُنَاد  آخَرُ  أَکْبَرُ وَ  فَيَخْرَُسونَ    لَائِقِ سَاعُِدوهُ عَلَىهُ  وَ الْمُعَطِّلَةُ  فَأَمَّا الدَّهْرِيَّةُ  الْمَقَالَةِ  هَِذهِ 

تَنْ  لَا  وَ  ذَلِکَ  أَلْسِنَتُهُمْ  عَنْ  أَطِقُ  الْمُنَادِی  يَقُولُ  ثُمَّ  النَّاِس  سَائِرُ  يَقُولُهَا  فَيَقُ وَ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  أَنْ  الْشْهَُد    خَلَائِقُ ولُ 

الْأَوْثَا عَبََدةِ  وَ  النَّصَارَى  وَ  الْمَجُوِس  مِنَ  تَعَالَى  بِاللَّهِ  يُشْرِکُ  مَنْ کَانَ  إِلَّا  ذَلِکَ  فَيَبِينُونَ  کُلُّهُمْ  يَخْرَُسونَ  فَإِنَّهُمْ  نِ 

ثُمَّ الْخَلَائِقِ  أَنَّ مُحَمَّ بَِذلِکَ مِنْ سَائِرِ  أَشْهَُد  الْمُنَادِی  يَقُولُ  اللَّداً رَُس  يَخْرَسُ  ولُ  الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ وَ  هِ فَيَقُولُهَا 

ثُ الْمُشْرِکِينَ  سَائِرُ  وَ  النَّصَارَى  وَ  الْيَهُودُ  إِلَعَنْهَا  فَسُوقُوهُمْ  أَلَا  الْقِيَامَةِ  عَرَصَاتِ  مِنْ  آخَرُ  مُنَاد   يُنَادِی  الْجَنَّةِ  مَّ  ى 

لَِّذينَ  إِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا بَلْ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ يَقُولُ الْمَلَائِکَةُ اوَّةِ فَبِالنُّبُلِشَهَادَتِهِمْ لِمُحَمَّد  ص  

قِبَلِ اللَّهِ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ  دَاءُ مِإِذَا النِّفَلنُّبُوَّةِ لِمَا يَقِفُونَ يَا رَبَّنَا  قَالُوا ُسوقُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ لِشَهَادَتِهِمْ لِمُحَمَّد  ص بِا نْ 

مُحَمَّد  آلِ  أَبِی طَالِب  وَ  بْنِ  عَلِیِّ  وَلَايَةِ  عَنْ  مَعَ  ادِی وَ  يَا عِبَ  مَسْؤُلُونَ  أَمَرْتُهُمْ  إِنِّی  بِمُحَمَّد  شَهَادَةً  إِمَائِی  الشَّهَادَةِ 

آبَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَأْتُوا بِهَا لَمْ تَنْفَعْهُمُ الشَّهَادَةُ لِمُحَمَّد  بِالنُّبُوَّةِ وَ لَا لِی  وَ أَکْرِمُوا مَ  مُوا ثَوَابَهُمْخْرَى فَإِذَا جَاءُوا بِهَا فَعَظِّأُ

 الخ،   بِهَا فَهُوَ مِنَ الْهَالِکِين نَ الْفَائِزِينَ وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ رُّبُوبِيَّةِ فَمَنْ جَاءَ بِهَا فَهُوَ مِبِال

ت  پوشانيده شده اس   ل خدای متعال گويا که الصلواه والسالم در تفسير قوام جعفر صادق عليه ز امبصير ااز ابی 

ايت  هنرا هرگاه شب بی بينی خانه  مود حضرتش آيا نمی ره پس فر ها از يک پاره سياه از يک شب تيهای آن رو

شوند که  اده می ی زيدر سياهطور روهای اهل جهنم  شود پس همينخارج ديده نمی تاريک شده باشد که از  

   ؛ ايمان نياورده است قرآن وسلم که هرکه به  وآله عليهاهللصلّی شوند فرمود حضرت رسول ديده نمی 
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يمان گرفته است که با  پق از مردم عهد و  ن نياورده است زيرا که حضرت حات هم ايماپس آن شخص به تور

بدون ديگری پس هرکه به يکی ايمان    ه يکی صرف ب ل نخواهد شد ايمان آوردن  دو ايمان بياورند پس قبو هر

   ؛ تا که ايمان او قبول بشودورد  گری هم ايمان بيااو الزم است که به ديآورده است بر 

ومتع  طور خدای پس همين  به  آوردن  ايمان  نمود  نموده ابیابناليت علی ال فرض  است    طالب چنانکه فرض 

ام به نبوت محمد  گويد که من ايمان آورده که می پس هر لم  وس وآله عليه اهللبوت محمد صلّیايمان آوردن به ن

و به  ندرام  ايمان  عليه اما  علی  نياورد   سالمالاليت  ايمان  آن شخص هرگز هرگز  نبوپس  به  است  ت محمد  ه 

است صرف به يکی ايمان  ن آوردن الزم و ملزوم  زيرا که به هر دو ايما  گويد سلم دروغ میووآله عليه اهللصلّی

 ست. ني افیآوردن ک

ی از  مناد ود پس آن وقت يک  ق را مبعو  خواهد فرمدرستی که هرگاه خدای متعال در روز قيامت خالئ  هب

اهد  ودد پس آن منادی خالئق از کفر ايشان شناخته بشوا که ايمان خجانب حضرت حق ندا خواهد کرد ت

دگفت که ای گروه مردم مساعدت کنيد  خواه  يگری د اَکبَرُ پس آن وقت يک مناد اَهللُ اَکبَرُ اَهللُگفت اَهللُ اَکبَرُ 

  بَرُ اَهللُ اَکبَرُ اما فرقه م اَهللُ اَکاَکبَرُ بگوييد پس خواهند گفت مرد   هللُ هللُ اَکبَرُ اَمنادی يعنی شما هم اَ  به مقاله اين 

الم دنيا بر  در ع  هاآن   ها بسته خواهد شد زيرا که آن   اَکبَرُ بگويند زبانتوانند که اَهللُه نمی ل دهری و فرقه معط

 . کنند از ديگرانی ها را عليحده مکه آن اَهلل ايمان نياورده بودند پس مالئ

ا اهلل  الّ  ت اشهد ان ال الهاهلل پس همگی مردم خواهند گف   ال اله الّا  و بعد از آن منادی خواهد گفت اشهد ان

ها گن  خواهد گرديد زيرا  ان آن زب  تانپرس ا خدا از مجوس و نصاری و بت اند بی که شرک کردهمگر آن کسان

آن  دنيا  عال  در  ديگری   هاکه  متعال  خدای  می   با  شريک  آن تند  دانسرا  مالئکه  می پس  سوا  را  از ها    کنند 

 ديگران.

ب اشهعد  و  منادی خواهد گفت  آن  ان محمداً رسول از  اس   اهلل پسد  اهل  گفتمامی  ان  الم خواهند  اشهد  ت 

ها بسته خواهد  آن توانند که بگويند زبان  مامی مشرکين و کفار نمی ی و تصارو ن اهلل اما يهود  محمداً رسول

ها ه آن ايمان نياورده بودند پس مالئک وسلم  وآله ه علياهللها به حضرت رسول صلّی آن   دنيا زيرا که در عالم  شد  

اهل  همه    االس حيک منادی ديگر خواهد گفت که پند نمود پس بعد از آن  می اهل اسالم جدا خواهارا از تم
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جنّات سوی  به  بدهيد  سوق  را  زياسالم  شهادالنعيم  ايشان  همه  که  داده را  نبت  به  ماند  حمد  وت 

 وسلم.  وآله عليه اهللصلّی

نگاه بداريد    ت بلکه ايشان را هنوز يسن  ه نه هرگز چنين ا خواهند آمد ن انب حضرت حق ند ن وقت از جآ  پس

نّت  ها را به سوی جالئکه که گفته بودند که حاال آنآن م   پس   شد   ها سؤال خواهد ی که هنوز از آن به درست

از حضر بدهيد  ن  کرد  ت حق سؤال خواهند سوق  را  ايشان  ما چرا  پروردگار  ای  اکه  بدارند  ايشان چه  گاه  ز 

   ؛سؤال خواهد شد 

آلِ مُحَمَّد « نگاه  الِب  وَ  طيبنِ اَبلُونَ عَن واِليَه عَلیِّ هُم اِنَّهُم مَسئُودا خواهد آمد »قِفُوناز جانب حضرت حق  پس  

آن ايشان  بداريد  از  را  والها  از  شد  خواهد  علی سؤال  وطاابیبنيت  به    لب  من  مالئکه  ای  محمد  آل  واليت 

هم هست و آن    محمد يک شهادت ديگر تراه شهادت به نبوشان را امر فرموده بودم که همدرستی که من اي

   ؛تآل محمد اس  طالب و واليتابیبنبه واليت علی شهادت 

ا آوردند پس  دت راگر ايشان آن شهاو واليت آل محمد پس   السالمپس سؤال کنيد از ايشان واليت علی عليه 

و    يشان به نبوت محمد اوانستد پس شهادت  ردانيد جای ايشان را و اگر نتشان را و مکرم بگ زياد کنيد ثواب اي

اطل است پس هرکه امروز شهادت به  فائده و بیبخورد محض  ربوبيت من هيچ به درد نمی   شهادت ايشان به

اهل جهنّم    هرکه نياورد آن هالک شوند ه و  ست وگار و اهل جنّت ا محمد را آورد آن رست  واليت علی و آل

 لخ.است ا

رَ لَيْلًا لَيْسَ  فَضَّلُ بْنُ عُمَد  ع أَنَا وَ مُکُنْتُ عِنَْد جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ  عَنْ خَيْثَمَةَ الْجُعْفِیِّ قَالَ:الحديث در تفسير عيّاشی 

نَعَمْ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَشَرَ    ِديثاً نُسَرُّ بِهِ قَالَ لْتُ فَِداکَ حَدِّثْنَا حَعِنَْدهُ أَحَد  غَيْرُنَا فَقَالَ لَهُ مُفَضَّل  الْجُعْفِیُّ جُعِ

عُرَاةً  اللَّ وَاحِد  حُفَاةً  فِی صَعِيد   الْخَلَائِقَ  الْغ۱ُغُرْلًا »هُ  مَا  فَِداکَ  فَقُلْتُ جُعِلْتُ  قَالَ  مَرَّة   «  أَوَّلَ  خُلِقُوا  قَالَ کَمَا  رْلُ 

يهِ  رِ يَرَوْنَ أَنَّ فِی النَّارِ رَاحَةً فِيمَا هُمْ فِيْتَ اللَّهَ يَحْکُمُ بَيْنَنَا وَ لَوْ إِلَى النَّاالْعَرَقُ فَيَقُولُونَ لَ  فُونَ حَتَّى يُلْجِمَهُمُفَيَقِ 

لَبَيْنَنَا وَ لَوْ إِلَى ا  نَا وَ أَنْتَ نَبِیٌّ فَاْسأَلْ رَبَّکَ يَحْکُمْثُمَّ يَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو سْتُ بِصَاحِبِکُمْ  لنَّارِ فَيَقُولُ آدَمُ 

عَلَى ابْنِیَ الصِّدِّيقِ  مَّ أَمَرَنِی فَعَصَيْتُهُ وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ  لَنِی عَلَى عَرِْشهِ وَ أَْسجََد لِی مَلَائِکَتَهُ ثُخَلَقَنِی رَبِّی بِيَِدهِ وَ حَمَ

قَوْ  فِی  مَکَثَ  إِلَّاالَِّذی  سَنَة   أَلْفَ  يَدْعُوهُ  مِهِ  عَاماً  قَخَمْسِينَ  )نوح(  تَصِْديقُهُ  اْشتَدَّ  کَذَّبُوا  کُلَّمَا  نُوحاً  مْ  فَيَأْتُونَ  الَ 
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يَحْ فَيَقُوفَيَقُولُونَ َسلْ رَبَّکَ  بَيْنَنَا وَ لَوْ إِلَى النَّارِ قَالَ  لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی قُلْتُ إِنَّ ابْنِکُمْ  أَهْلِی وَ لَکِنِّلُ  ی  ی مِنْ 

ولُ لَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی قُلْتُ  وا إِبْرَاهِيمَ قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُ تَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا فِی دَارِ الدُّنْيَا ايتُأَدُلُّکُمْ عَلَى مَنِ ا

َسقِي  الإِنِّی  کَلَّمَ  مَنْ  عَلَى  أَدُلُّکُمْ  لَکِنِّی  وَ  قَم   )موسى(  تَکْلِيماً  فَيَ لَّهُ  مُوَسى  فَيَأْتُونَ  لَسْتُ  الَ  فَيَقُولُ  لَهُ  قُولُونَ 

أَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ  مَنْ کَانَ يَخْلُقُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يُبْرِئُ الْ« وَ لَکِنِّی أَدُلُّکُمْ عَلَى  2قَتَلْتُ نَفْساً »  بِصَاحِبِکُمْ إِنِّی

لَ)عيسى(   فَيَقُولُ  لَکِفَيَأْتُونَهُ  وَ  بِهِ فِی دَسْتُ بِصَاحِبِکُمْ  عَلَى مَنْ بَشَّرْتُکُمْ  أَبُو  نِّی أَدُلُّکُمْ  الدُّنْيَا )أحمد( ثُمَّ قَالَ  ارِ 

قَالَ  قَالَ فَيَأْتُونَهُ ثُمَّ  تَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّد    د  صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِلَّا وَ هُمْهِ ع مَا مِنْ نَبِیٍّ وُلَِد مِنْ آدَمَ إِلَى مُحَمَّعَبِْد اللَّ

إِلَى النَّايَا مُحَمَُّد َسلْ رَبَّکَ يَحْکُ  فَيَقُولُون  لَوْ  بَيْنَنَا وَ  قَالَ فَيَقُولُ  مْ  أَنَا صَاحِبُرِ  کُمْ فَيَأْتِی دَارَ الرَّحْمَنِ وَ هِیَ  نَعَمْ 

بُعُْد بَابَهَا َسعَتُهُ  إِنَّ  وَ  وَ  عَْدن   الْمَشْرِقِ  بَيْنَ  فَيُحَرِّکُمَا  الْمَغْرِبِ  فَيُقَالُ مَنْ هََذا وَ هُوَ    الْحَلَقِ  بِهِ    حَلْقَةً مِنَ  أَعْلَمُ 

مَجِّْدهُ أَحَد  کَانَ  ظَرْتُ إِلَى رَبِّی مَجَّْدتُهُ تَمْجِيداً لَمْ يُفْتَحُوا لَهُ قَالَ فَيُفْتَحُ لِی قَالَ فَإِذَا نَ فَيَقُولُ أَنَا مُحَمَّد  فَيُقَالُ ا

لُکَ وَ اْشفَعْ تُشَفَّعْ  يَا مُحَمَُّد ارْفَعْ رَأَْسکَ وَ قُلْ يُسْمَعْ قَوْ أَحَد  کَانَ بَعِْدی ثُمَّ أَخِرُّ سَاجِداً فَيَقُولُبْلِی وَ لَا يُمَجُِّدهُ قَ

أَخِرُّ سَاجِداً فَيَقُولُ ارْفَعْ    لَ مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ ْدتُهُ تَمْجِيداً أَفْضَذَا رَفَعْتُ رَأِْسی وَ نَظَرْتُ إِلَى رَبِّی مَجَّوَ َسلْ تُعَْط قَالَ فَإِ

مَجَّْدتُهُ تَمْجِيداً أَفْضَلَ     فَإِذَا رَفَعْتُ رَأِْسی وَ نَظَرْتُ إِلَى رَبِّی يُسْمَعْ قَوْلُکَ وَ اْشفَعْ تُشَفَّعْ وَ َسلْ تُعَْط رَأَْسکَ وَ قُلْ  

فَّعْ وَ َسلْ تُعْطَ فَإِذَا رَفَعْتُ  عْ رَأَْسکَ وَ قُلْ يُسْمَعْ قَوْلُکَ وَ اْشفَعْ تُشَسَاجِداً فَيَقُولُ ارْفَ    الثَّانِی ثُمَّ أَخِرُّ مِنَ الْأَوَّلِ وَ 

لَوْ إِلَى النَّرَأِْسی أَقُولُ نَعَمْ يَا مُحَمَُّد قَالَ ثُمَّ يُ رَبِّ احْکُمْ بَيْنَ عِبَادِکَ وَ  وت  أَحْمَرَ وَ  ؤْتَى بِنَاقَة  مِنْ يَاقُ ارِ فَيَقُولُ 

ثُمَّ آتِی  زِمَامُهَ أَرْکَبَهَا  وَ  ا زَبَرْجَد  أَخْضَرُ حَتَّى  عَلَيْهِ  أَقْضِیَ  الْمَحْمُودَ حَتَّى  بِحِيَالِ  الْمَقَامَ  أَذْفَرَ  تَلٌّ مِنْ مِسْک   هُوَ 

اللَّهِ ص ثُمَّ رَفَعَ رَُسولُ اللَّهِ ص   قِفَ عَنْ يَمِينِ رَُسولِءُ حَتَّى يَ هَا فَيَجِی ثُمَّ يُدْعَى إِبْرَاهِيمُ فَيُحْمَلُ عَلَى مِثْلِ الْعَرِْش

ءُ حَتَّى تَقِفَ بَيْنِی   عَلَيْهِ ثُمَّ تَجِیالَ ثُمَّ تُؤْتَى وَ اللَّهِ بِمِثْلِهَا فَتُحْمَلُ رَبَ عَلَى کَتِفِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ثُمَّ قَيََدهُ فَضَ

لِّیَ  لَائِقِ أَ لَيْسَ الْعَْدلُ مِنْ رَبِّکُمْ أَنْ يُوَ مِنْ عِنِْد الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْخَيمَ ثُمَّ يَخْرُجُ مُنَاد بَيْنَ أَبِيکَ إِبْرَاهِ  وَ

ِذی أَضَلَّ فِرْقَةً  يَقُومُ الشَّيْطَانُ الَّ عَْدل  غَيْرُهُ قَالَ فَ ء ارِ الدُّنْيَا فَيَقُولُونَ بَلَى وَ أَیُّ َشیْکُلَّ قَوْم  مَا کَانُوا يَتَوَلَّوْنَ فِی دَ 

الَِّذنَّ عِيسَى هُوَ اللَّهُ وَ ابْنُ اللَّهِ فَيَتَّبِعُ مِنَ النَّاِس حَتَّى زَعَمُوا أَ الشَّيْطَانُ  ی أَضَلَّ فِرْقَةً مِنَ  ونَهُ إِلَى النَّارِ وَ يَقُومُ 

ابْنُ اللَّ النَّاِس حَتَّى زَعَمُوا   يَقُومُ کُلُّ َشيْطَان  أَضَلَّ فِ هِ حَتَّى يَتَّبِعُونَهُ أَنَّ عُزَيْزاً  إِلَى النَّارِ   إِلَى النَّارِ وَ  فَيَتَّبِعُونَهُ  رْقَةً 

لَّ  بِّکُمْ أَنْ يُوَلِّیَ کُ لَيْسَ الْعَْدلُ مِنْ رَنِْد اللَّهِ فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ أَى هَِذهِ الْأُمَّةُ ثُمَّ يَخْرُجُ مُنَاد  مِنْ عِحَتَّى تَبْقَ
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طَان  فَيَتَّبِعُهُ  بِعُهُ مَنْ کَانَ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يَقُومُ َشيْنْيَا فَيَقُولُونَ بَلَى فَيَقُومُ َشيْطَان  فَيَتَّفَرِيق  مَنْ کَانُوا يَتَوَلَّوْنَ فِی دَارِ الدُّ

مَنْ کَانَ يَتَوَلَّاهُ وَ يَقُومُ عَلِیٌّ   مَنْ کَانَ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يَقُومُ مُعَاوِيَةُ فَيَتَّبِعُهُ فَيَتَّبِعُه  يَقُومُ َشيْطَان  ثَالِث مَنْ کَانَ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ 

لَّاهُ وَ يَقُومُ  بِعُهُ مَنْ کَانَ يَتَوَيَقُومُ الْحَسَنُ فَيَتَّکَانَ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يَزِيُد بْنُ مُعَاوِيَةَ فَيَتَّبِعُهُ مَنْ کَانَ يَتَوَلَّاهُ وَ  عُهُ مَنْ  فَيَتَّبِ

کَانَ الْحَکَمِ الْحُسَيْنُ فَيَتَّبِعُهُ مَنْ  يَتَوَلَّاهُمَا ثُمَّ يَقُومُ   وَ عَبُْد الْمَلِکِ فَيَتَّبِعُهُمَا مَنْ کَانَ   يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ يَقُومُ مَرْوَانُ بْنُ 

الْحُسَيْ بْنُ  مَنْ کَعَلِیُّ  فَيَتَّبِعُهُ  يَنِ  ثُمَّ  يَتَوَلَّاهُ  مُحَانَ  يَقُومُ  وَ  الْمَلِکِ  عَبِْد  بْنُ  الْوَلِيُد  فَيَتَّبِعُهُمَا مَنْ  قُومُ  بْنُ عَلِیٍّ  مَُّد 

نَا وَ  سُ عَلَى الْعَرِْش رَبُّ يُؤْتَى بِنَا فَيَجْلِ  کَانَ يَتَوَلَّانِی وَ کَأَنِّی بِکُمَا مَعِی ثُمَّ وَلَّاهُمَا ثُمَّ أَقُومُ أَنَا فَيَتَّبِعُنِی مَنْکَانَ يَتَ

عَلَى فَنَشْهَُد  فَنَرْجِعُ  بِالْکُتُبِ  ِشيعَتِنَا  يُؤْتَى  مِنْ  کَانَ  لِمَنْ  نَشْفَعُ  وَ  فَمَا    عَُدوِّنَا  فَِداکَ  جُعِلْتُ  قُلْتُ  قَالَ  مُرَهَّقاً 

اتَّالْ الَِّذينَ  بِقَوْا مِنْ ِشيعَتِنَا فَمُرَهَّقُ قَالَ الْمُذْنِبُ فَأَمَّا  نُونَ  مَفازَتِهِمْ ال يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَ ال هُمْ يَحْزَقَْد نَجَاهُمُ اللَّهُ 

 ۱۷۱ئَْذنُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا اسْکُتُوا.  إِنَّ فُلَاناً الْقُرَِشیَّ بِالْبَابِ فَقَالَ اقَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ جَارِيَة  لَهُ فَقَالَتْ 

ابن السالم من و مفضل م جعفر صادق عليه ت حضرت امازی در خدمکه گفت رواز خيثمه جعفی حديث است  

کسی و  بوديم  دو  هر  داش   عمر  عرضه  مفضل  پس  نبود  رديگری  يابن  که  فدايسول ت  ما اهلل  برای  شوم    ت 

اه روز قيامت خواهد شد محشور خواهد  هرگ  ود بلی بسيار خوب که خوشحال بشويم فرم  حديثی بين بفرمائيد 

پابرهنه و عريان و  يدان وسيع درحالی را در يک ممی خالئق  متعال تمافرمود خدای   که خواهند بود مردم 

   ؛ ن خواهند بودشاخلقت اولی  د فرمود مثلفضل سؤال کرد عزل چه معنی دارعزل م 

واهد رسيد پس از شّدت عذاب خواهند  ان خش شان تا دهانان ود حتی اينکه عرق ابد پس ايستاده خواهند ب

ا به درجه رسيده است که راضی هستيم  مها که حاال سختی  مود در بابت مافرم میش که حکگفت که ای کا

ن شاد کرد که در آتش برای خيال خواهن  گويا ايشان  ب نجات بدهد ا در جهنّم بفرستد و از اين عذاکه ماه

از بود  خواهد  ايستاد  راحتی  عذاب  و  اين  می ن  کردن پس  عليه عرق  آدم  در خدمت حضرت  و  السآيند  الم 

کم بفرمايد  هم هستی پس سؤال کن از پروردگار خويش که ح  در ما هستی و نبی فت ای آدم تو پواهند گ خ

   ؛م ما باشد ای عذاب جهنّدر حق ماها اگرچه بر
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پروردگار سؤال  ضرت  توانم که در حمی صاحب شماها من هرگز نپس حضرت آدم خواهد گفت که نيستم من  

خويش و مالئکه را    رداشت مرا بر عرش خويش خلق فرمود و بقدرت  دست    بکنم زيرا که پروردگار من مرا از

کنم به  اهنمايی می شما را ر  و لکن من  اماو کرده   ه بنمايد با وجود اين من نافرمانیمأمور فرمودکه مرا سجد 

فرزند  ق  طرف  در  او  که  احکخود صديق  تبليغ  پوم خود  وجود  ام  با  سال  هزار  مدّت  تا  است  نموده  روردگار 

در خدمت حضرت نوح و    آيند ف او فرمود که پس می رم است برويد به طالسالآن نوح عليه   ردم وذيب متک

هنّم  نمايد اگرچه به سوی جال کن که در بابت ماها حکم بار خود سؤاز پروردگمود ای نوح  عرض خواهند ن

  ؛باشد 

ؤال  روردگار روی ندارم که س ت پحضرح خواهد فرمود که نيستم من صاحب شماها و من در  ت نو پس حضر

اهاز اهل من است و تو فرموده ام که ای پروردگار اين پسر من  ن گفته مکنم زيرا که     ل مرا غرقاب ای که 

کن من شما  و ل  و بدکار بوده استهل تو نيست زيرا که اا زجر فرمود که جاهل مشو آن از ای پس مرکننمی

نيا و آن ابراهيم  درفته است در دار رت پروردگار خليل خود گحض را کنم به طرف آن کسی که او را داللت می 

خواهد گفت  الرحمن  ت خليلاهيم پس حضرروند در خدمت حضرت ابرفرمود پس می   است برويد به طرف او

   ؛خالف واقعه بودکه   که من سقيم هستم اما زيرا که من گفته که نيستم من صاحب شماه

نمی ساحت حضرت حق  لذا  در  دالؤس توانم  را  شما  ولکن من  بکنم  می الی  جالت  به  که  نکنم  کسی  آن  ب 

روند  رمود پس می او ف  ه سویاست برويد ب ی  اهلل حضرت موس فرموده است و آن کليم خدای متعال با او تکلم  

خود سؤال کن که در بابت ماها گار  ين موسی از پروردعرض خواهند کرد که ا  در خدمت حضرت موسی و

نيستم من صاحب شما زيرا که    وسی خواهد گفت کهبه سوی جهنّم باشد پس حضرت م  حکم بفرمايد اگرچه 

کنم شما را  نم و لکن من داللت می الی کار سؤحضرت پروردگر توانم دام نمی س را به قتل رسانيدهمن يک نف

او خلق میبه   به اذن پرور طرف کسی که  با اذن حضرت حق و  و شفا می   دگارکرد  ابرص و کور را    ن آداد 

   ؛السالم استحضرت عيسی عليه 

او به سوی  به خدمت حضرت روفرمود پس می   برويد  ک  مريم و عرض خواهند بناهلل عيسیح روند  يا  کرد  ه 

ت حضر  وی جهنّم باشد پسم بفرمايد اگرجه به س پروردگار خود سؤال کن که در بابت ماها حکاز    اهللروح 
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ک   ه توانم کعيسی خواهد گفت که من هرگز هرگز نمی  زيرا  مرا خدا و در حضرت حق سؤالی کنم    ه مردم 

شارت  ن به مه طرف کسی ک ا را بکنم شمب شماها و لکن من داللت می اند لذا نيستم من صاحپسرخدا گفته 

   ؛وسلم استآله وعليه اهللصلّیدار دنيا و آن احمد   داده بودم شماها را برای آمدن او در 

حضرت محمد    ء از حضرت آدم تاد حضرت امام که نيست از انبيارموبرويد در خدمت آن حضرت بعد از آن ف

آيند در خدمت  ند بود پس می هاآن حضرت خو  ر زير لوایوسلم در آن روز مگر اينکه همه دوآله عليه اهللصلّی

و  وآله عليه اهللحضرت رسول صلّی  يوسلم  بابت  ا محعرض خواهند کرد  پروردگار خويش در  از  مد سؤال کن 

ک حماها  به  به سوی جهنم  اگر  بفرمايد  رسول کم  من هستم صاحب    اشد پس حضرت  بلی  فرمود  خواهند 

دار به سوی  رفت  آشماها پس خواهند  و  در  س ان جنّت عدن  الرحمن  دروازه آن جنّت  که  درستی  به  و  ت 

   ؛ مغرب خواهد بودمسافت ما بين مشرق و  وسعن مثل 

داند که  می   يست دم در و حال آنکه او بهترکه ک  دهد حلقة آن در را پس گفته خواهد شد کت می س حرپ

باز    ه هد فرمود ک مد هستم پس خواوسلم خواهد گفت که من محوآله عليه اهللپس حضرت رسول صلّی  کيست

برای محمد صلّی را  در  باز خواهد ش وآله عليه اهللکنند  برای من پس هرگوسلم پس  نظر می اه مد  به  ن  کنم 

نکرده است و    یاز من چنان تمجيد کرد يک تمجيدی که هيچ کس قبل  واهم  سوی پروردگار خود تمجيد خ

   ؛ تادسجده خواهم اف ی خواهد کرد. بعد از تمجيد در نه بعد از من کس

واهی خمی د کن و بگو هرچه وسلم سرت را بلنوآله عليه اهللم فرمود حضرت پروردگار ای محمد صلّی واهپس خ

که شف و شفاعت کن  است  تو مسموع  تو  قول  داده خواهاعت  و سؤال کن  است  فرمود هرگاه قبول    ی شد 

و بعد از  ود  خواهد ب  از تمجيد اولی افضلپس يک تمجيد خواهد کرد که    حضرت سرش را بلند خواهد کرد

ل تو مسموع است و  و قورا بلندد کن و بگ حق خواهد فرمود سرت    آن دوباره در سجده خواهد افتاد و حضرت

قبول است   يافت پس هرگاه سرو سؤال  شفاعت کن که  بلند خواهدککن که خواهی  د يک تمجيد  رش را 

بفرما برای بندگان خويش   حکمروردگار د و خواهد گفت ای پهر دو تمجيد افضل خواهد بو   خواهد کرد که از 

 لی ای محمد حاال حکم خواهم کرد. ود باند پس خواهد فرمشد که به فرياد آمده اگرچه به سوی جهنّم با
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واهد شد بر  د سبز خواهد بود پس سوار خرّ زمرخ و زمامش از اقة از ياقوت س رده خواهد شد نه پس آوفرمود ک 

باال خدر مقام محمد خويش    آن و خواهد آمد  ب واهو  اذفر  از مشک  بود  تله خواهد  بر آن و آن  ه  د نشست 

 محاذی عرش اعظم. 

که مثل ناقه حضرتش خواهد بو    بر ناقة خواهند کرد و سور خواهند کرد  براهيم را صدا  د از آن حضرت ابعو  

 وسلم.وآله عليهاهللسول صلّی ن حضرت رد در يميخواهد ش که ايستاده  پس خواهد آمد حتی 

السالم  لی عليه لند فرمود و بر دوش عوسلم دست مبارک خود را بوآله عليه اهللل صلّیو رس ت  پس حضرفرمود  

را    ار خواهند کرد تود قسم به حضرت پروردگار که سوند آورنفرمود که پس برای تو مانند ناقه من خواهد و  ز

 . و پدر خود ابراهيم ايستاده خواهی شد در بين منپس خواهی آمد حتی اينکه 

ست  ر نيمردم آيا اين ام  دا خواهد کرد ای گروه آيد يک منادی از جانب پروردگار و نمی آن بيرون  از  و بعد  

شوای  يا در مقام دنيا پشماها به سوی آن کسی که او ر  رکسی ازعدل از پروردگار شماها که رجوع کند ه

چيزی ديگر هم    اين يا سوای  عين عدل همين است آهمه خواهند گفت که بلی بلی  خود قرار داده بود پس  

 شود؟عدل می 

ايستافرمود پس آن وقت پيش فرقه نصاری  ابنر پيده خواهد شد که دوای  و  او مردم عيسی را اهلل  اهلل  روی 

يهودا خواهد  جمع خواهند شد و بعد از آن    امی نصاری دور او د و آن پولوس خواهد بود پس تمال کردنخي

هند ايستاد  طور پيشوای هر ملت و مذهب خوايال کردند و همينه خالا ابن يروی او مرد عزير رايستاد که در پ

پيروان   را خواو  او  دور  باقب میهند  او  اينکه  يع گرفت حتی  امت  اين  اهل  ماند  بيرون  نی  آن  از  بعد  اسالم 

   ؛رت حقضمنادی از جانب ح آيد می 

ا رجوع کند به سوی آن  شماه  رقه از ل از پروردگار شما اينکه هر فخالئق آيا نيست عد   گويد ای گروهپس می 

گويند که بلی  ه است پس همه می داشتست و او را دوست  دستور او عمل کرده ا  کسی که در دار دنيا موافق 

او را دوست  مقام دنيا   او را هرکه در  پيروی خواهدکرد س  است پس قيام خواهد کرد اول پ  ن عين عدلبلی اي

   ؛ د ثانیداشته است و بعد از آن قيام خواهد کر
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ثالث    دکرداز آن قيام خواه  دوست داشته است و بعد در عالم دنيا او را  يروی خواهد کرد او را هرکه  پس پ

هد کرد معاويه  اعد از آن قيام خونيا دوست داشته است او را و به در عالم دپس پيروی خواهد کرد او را هرک

 نيا.لم ددوست داشته است او را در عاخواهد کرد او را هرکه  پس پيروی 

ست  ه دود آن حضرت را هرکلب پس پيروی خواهد کر طاابیبند از آن قيام خواهد فرمود حضرت علی بعو  

کرد او  واهد  عاويه پس پيروی خمام خواهد کرد يزيدبن ز آن قيو بعد ا  ياداشته است آن حضرت را در عالم دن

 عالم دنيا. داشته است او را در   را هرکه دوست

حضرت را هرکه دوست    پيروی خواهد کرد آنالسالم پس  د حسن مجتبی عليه و د فرمخواه  و بعد از آن قيام

 لم دنيا.ر عااشته است او را دد

فرم  قيام خواهد  آن  از  بعد  عليه ود حضر حسيو  پين سيدالشهدا  آنروی خواهالسلم پس  کرد  را   د    حضرت 

 در عالم دنيا. است آن حضرت را   هرکه دوست داشته 

قيام  آن  از  بعد  کرخواه  و  عبدالملک  ابنمروان   دند  و  پيروی خواهندکرالحکم  را هرکه دوستد آنپس    ها 

 در عالم دنيا.را  هاداشته است آن 

ا هرکه  کرد آن حضرت رپيروی خواهد  پس السالمالحسين عليه بنرت علی د فرمود حضو بعد از آن قيام خواه

 آن حضرت را در عالم دنيا. داشته است  دوست

ت او را در  ا هرکه دوست داشته اس پس پيروی خواهد کرد او رعبدالملک  کرد وليدابن  د خواه  قيام   و بعد از آن 

   دنيا.

که دوست داشته  پيروی خواهد کرد آن حضرت ر هرعلی پس  بن و بعد از آن قيام خواهد فرمود حضر محمد 

 ا. ن حضرت را در عالم دنيت آاس 

از آن قيام خواهم کرد من پس پيروی خواه رکه دوست داشته است مرا و گويا که من  همرا    د کرد و بعد 

 اه خو.  ر دوی شمارا آنجا همربينم همی 

ل مردم را پس  های اعماو خواهند آورد کتاب  نيم بر عرش نشيآورند پس ما می ی ائمه را میآن تمام  و بعد از

برای شيعيان خود آن شيعه که  می   خود و شفاعتبر دشمنان    م دهيشهادت می ما     ست ابوده  مرهق  کنيم 
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اما   فرمود گناهکار  باشد  نجات مفضل پرسيد مرهق که  پرهيزگار  آن   شيعيان  را هخواهند داد  منان    ا  خدای 

ويد که پس  گاهند شد مفضل می واهد کرد و نه ايشان محزون خوبدی مس نخ  بدون حساب و ايشان را هيچ 

خواهد پس فرمود  ی ميابی ه شرف خص قرشی دم در است و اجازضرت آمد و گفت که فالن ش آن وقت کلفت ح

 کت باشيد. سافرمود که پس حاال  ود و بعد از آن به مااجازه بدهيد او را که داخل بش

 ه المحشره فی عرصفصل فی بیان مواضع المختلف

بْنُ َاهلل عليهرضوان  ز کتاب توحيد صدوقا بْنِ مَطَر      حَدَّثَنِی أَحْمَُد  بْيَعْقُوبَ  بْنِ  قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَُّد  الْحَسَنِ  نُ 

الْعَ فِی کِتَابِ أَبِی بِخَطِّهِ حَدَّثَنَاعَبِْد  وَجَْدتُ  بِنَيْسَابُورَ قَالَ  الْأَحَْدبُ الْجُنْدُ  يَزِيَد عَنْ عُبَ  زِيزِ  بْنُ  اللَّهِ بْنِ  طَلْحَةُ  يْدِ 

 ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّی قَدْ  مِنِينَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِب  نَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْالسَّعَْدانِیِّ أَ  عَنْ أَبِی مَعْمَر  عُبَيْد   

قَ کَيْفَ َشکَکْتَ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَالَ لَهُ ع ثَکِلَتْکَ أُمُّ َشکَکْتُ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمُنْزَلِ  لِأَنِّی وَجَْدتُ  کَ وَ  لِ قَالَ 

اً وَ لَا  هُ بَعْضاً فَکَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيهِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب  ع إِنَّ کِتَابَ اللَّهِ لَيُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضضُعْالْکِتَابَ يُکَذِّبُ بَ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ  لَّالفِعُ بِهِ فَهَاتِ مَا َشکَکْتَ فِيهِ مِنْ کِتَابِ  بَعْضاً وَ لَکِنَّکَ لَمْ تُرْزَقْ عَقْلًا تَنْتَ   يُکَذِّبُ بَعْضُهُ 

وَ قَالَ وَ ما کانَ  سُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ  وَ قَالَ أَيْضاً نَ هذا  فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ   -إِنِّی وَجَْدتُ اللَّهَ يَقُولُ

لَا يَنْسَى فَأَنَّى ذَلِکَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هَاتِ مَا َشکَکْتَ مَرَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُ  بِرُ أَنَّهُ يَنْسَى وَ  « فَمَرَّةً يُخ۵ْنَسِيًّا »   رَبُّکَ

واباً  قالَ صَ تَکَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ  يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ صَفًّا ال يَ  -ولُ  أَجُِد اللَّهَ يَقُفِيهِ أَيْضاً قَالَ وَ

فَقَالُوا اْستُنْطِقُوا  وَ  قَالَ  مُشْرِکِينَ    -وَ  کُنَّا  رَبِّنا ما  اللَّهِ  يَکْفُرُ وَ  الْقِيامَةِ  يَوْمَ  قَالَ  بَعْضُکُمْ وَ  بَعْضُکُمْ      يَلْعَنُ  وَ  بِبَعْض  

لَحَبَعْضاً   إِنَّ ذلِکَ  قَالَ  النَّوَ  قَالَ ال تَخْتَصِمُوارِ  قٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ  قَدَّوَ  لََدیَّ وَ قَْد  بِالْوَعِيِد  ا  إِلَيْکُمْ  نَخْتِمُ  مْتُ  قَالَ  وَ 

ونَ وَ مَرَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُمْ ال  فَمَرَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُمْ يَتَکَلَّمُ  بِما کانُوا يَکْسِبُونَ أَرْجُلُهُم ُدأَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَيِْديهِمْ وَ تَشْهَ عَلى

تِهِمْ وَ اللَّهِ رَبِّنا  أَنَّ الْخَلْقَ لَا يَنْطِقُونَ وَ يَقُولُ عَنْ مَقَالَأَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً وَ مَرَّةً يُخْبِرُ    إِلَّا مَنْ   تَکَلَّمُونَيَ

اتِ  نِينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَيَخْتَصِمُونَ فَأَنَّى ذَلِکَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِ  رَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُمْما کُنَّا مُشْرِکِينَ وَ مَ

يَقُوَيْحَکَ مَا َشکَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ  أَجُِد  وَ  قَالَ  فِيهِ  إِلى   -ولُ کْتَ  يَوْمَئِذ  ناضِرَة   تُْدرِکُ   ة رَبِّها ناظِرَ  وُجُوه   يَقُولُ ال  هُ  وَ 

هُوَ وَ  هُوَالْأَبْصارُ  وَ  الْأَبْصارَ  يُْدرِکُ  الْخَبِيرُ    أُخْر  اللَّطِيفُ  نَزْلَةً  رَآهُ  لَقَْد  وَ  يَقُولُ  الْمُنْتَهىى وَ  ِسْدرَةِ  عِنَْد  يَقُولُ    .  وَ 

يُحِيطُونَ بِهِ  عْلَمُ ما بَيْنَ أَيِْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال ذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِیَ لَهُ قَوْلًا. يَفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَيَوْمَئِذ  ال تَنْ 
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الْأَبْصَارُ    عِلْماً أَدْرَکَهُ  الْوَ مَنْ  يَا أَمِيرَ  الْعِلْمُ ]عِلْماً[ فَأَنَّى ذَلِکَ  مُؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ  فَقَدْ أَحَاطَ بِهِ 

مَهُ اللَّهُ إِلَّا  کَلِّوَ ما کانَ لِبَشَر  أَنْ يُ  -کَ وَ تَعَالَى يَقُولُقَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ تَبَارَ   - مَا َشکَکْتَ فِيهِوَيْحَکَ   قَالَ هَاتِ أَيْضاً 

وَ قَالَ وَ ناداهُما   يماًتَکْلِ  وَ قَالَ وَ کَلَّمَ اللَّهُ مُوسى ولًا فَيُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ  وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجاب  أَوْ يُرِْسلَ رَُس

کَ يَا  ى ذَلِفَأَنَّوَ قَالَ يا أَيُّهَا الرَُّسولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ    لْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَهَا النَّبِیُّ قُوَ قَالَ يا أَيُّ  رَبُّهُما

قَالَ وَ أَجُِدأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ قَا يَقُولُ  لَ هَاتِ وَيْحَکَ مَا َشکَکْتَ فِيهِ    -اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ 

لَهُ َسمِيًّا  هَ مَلِکاً وَ رَلْ تَعْلَمُ  أََسامِیَ کَثِيرَةً مُشْتَرَوَ قَْد يُسَمَّى الْإِنْسَانُ سَمِيعاً بَصِيراً وَ  يُخْبِرُ بِأَنَّ لَهُ  فَمَرَّةً  کَةً وَ  بّاً 

ذَلِمَرَّ فَأَنَّى  َسمِيًّا  لَهُ  تَعْلَمُ  هَلْ  يَقُولُ  الْمُؤْمِنِين ةً  أَمِيرَ  يَا  مَا    کَ  وَيْحَکَ  هَاتِ  قَالَ  تَسْمَعُ  فِيمَا  أَُشکُّ  لَا  کَيْفَ  وَ 

اللَّ  قَالَ وَجَْدتُ  فِيهِ  يَقُولَُشکَکْتَ  تَعَالَى  تَبَارَکَ وَ  مِثْقالِ    -هَ  مِنْ  رَبِّکَ  يَعْزُبُ عَنْ  ما  ال فِی  وَ  وَ  الْأَرْضِ  فِی  ذَرَّة  

يَقُولُماءِ  السَّ يَنْ  وَ  ال  يُزَکِّيهِمْ  وَ  ال  وَ  الْقِيامَةِ  يَوْمَ  إِلَيْهِمْ  لَمَحْجُظُرُ  يَوْمَئِذ   عَنْ رَبِّهِمْ  إِنَّهُمْ  کَلَّا  يَقُولُ  کَيْفَ  وبُونَ  وَ 

حَکَ  تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ أَيْضاً وَيْ   ينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  وَ أَنَّى ذَلِکَ يَايَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مَنْ يُحْجَبُ عَنْهُمْ  

وَ  ی السَّماءِ أَنْ يَخْسِفَ بِکُمُ الْأَرْضَ فَإِذا هِیَ تَمُورُ  أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِ  -مَا َشکَکْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ

وَ قَالَ وَ  وَ فِی الْأَرْضِ يَعْلَمُ ِسرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ  هُ فِی السَّماواتِ  وَ هُوَ اللَّ  -وَ قَالَ  عَرِْش اْستَوى حْمنُ عَلَى الْقَالَ الرَّ

الْباطِنُ   مَالظَّاهِرُ وَ  وَ هُوَ  قَالَ  ما کُوَ  الْنْتُمْ  عَکُمْ أَيْنَ  إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ  نَحْنُ أَقْرَبُ  وَ  قَالَ  يَا أَمِيرَ  رِيِد  وَوَ  فَأَنَّى ذَلِکَ 

وَ    -قُولُاتِ أَيْضاً وَيْحَکَ مَا َشکَکْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَالْمُؤْمِنِينَ وَ 

صَفًّا   صَفًّا  الْمَلَکُ  وَ  رَبُّکَ  لَقَجاءَ  وَ  قَالَ  جِئْتُمُوَ  فُرادىدْ  مَرَّة     ونا  أَوَّلَ  خَلَقْناکُمْ  قَاکَما  هَلْ وَ  أَنْ  لَ  إِلَّا  يَنْظُرُونَ   

أَوْ يَأْتِیَ بَعْضُ  کَةُ أَوْ يَأْتِیَ رَبُّکَ ا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِوَ قَالَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّيَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَل  مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَالئِکَةُ  

تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِيمانِها خَيْراً  يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ  يَأْتِی بَعْضُ آياتِ رَبِّکَ ال    آياتِ رَبِّکَ يَوْم 

  مُؤْمِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ لِکَ يَا أَمِيرَ الْفَأَنَّى ذَ   -وَ مَرَّةً يَقُولُ يَوْمَ يَأْتِی بَعْضُ آياتِ رَبِّکَیَ رَبُّکَ فَمَرَّةً يَقُولُ يَوْمَ يَأْتِ

وَ ذَکَرَ  افِرُونَ  رَبِّهِمْ کبَلْ هُمْ بِلِقاءِ    -عُ قَالَ هَاتِ وَيْحَکَ مَا َشکَکْتَ فِيهِ قَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ فِيمَا تَسْمَ

وَ قَالَ مَنْ  وَ قَالَ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ َسالم  عُونَ هِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِالَِّذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّ  -الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ

لَآ اللَّهِ  فَإِنَّ أَجَلَ  اللَّهِ  لِقاءَ  يَرْجُوا  رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً  وَ قَالَ فَمَنْ کا  ت کانَ  لِقاءَ  يَرْجُوا  أَنَّنَ  يُخْبِرُ  هُمْ  فَمَرَّةً 

أَ مَرَّةً  وَ  الْأَبْصارُيَلْقَوْنَهُ  تُْدرِکُهُ  ال  فَأَنَّ  نَّهُ  عِلْماً  بِهِ  يُحِيطُونَ  يَقُولُ وَ ال  مَرَّةً  وَ  الْأَبْصارَ  يُْدرِکُ  ذَلِکَوَ هُوَ  أَمِ  ى  يرَ  يَا 
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  وَ   -تَبَارَکَ وَ تَعَالَى يَقُولُ  فِيهِ قَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ  مِنِينَ وَ کَيْفَ لَا أَُشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاتِ وَيْحَکَ مَا َشکَکْتَالْمُؤْ

مُواقِعُوها   أَنَّهُمْ  فَظَنُّوا  النَّارَ  الْمُجْرِمُونَ  يَوْمَئِرَأَى  قَالَ  يُوَفِّيهِوَ  دِ ذ   اللَّهُ  الْحَقُّ    ينَهُمُمُ  هُوَ  اللَّهَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  وَ  الْحَقَّ 

ى ذَلِکَ  فَمَرَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ وَ مَرَّةً يُخْبِرُ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَ الظَّنُّ َشکٌّ فَأَنَّ ظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا  وَ قَالَ وَ تَ  الْمُبِينُ  

أَمِيرَ وَ  يَا  الْمُؤْمِنِينَ  أَجِ  قَالَ وَ  فِيهِ  َشکَکْتَ  مَا  هَاتِ  قَالَ  تَسْمَعُ  فِيمَا  لَا أَُشکُّ  يَقُولُ کَيْفَ  تَعَالَى  اللَّهَ  نَضَعُ    وَ   -ُد 

فَأُولئِکَ يَْدخُلُونَ  وَ قَالَ  ةِ وَزْناً   لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَوَ قَالَ فاَل نُقِيمُ يَوْمِ الْقِيامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْس  َشيْئاً  الْمَوازِينَ الْقِسَْط لِ

فِيها بِغَيْرِ حِساب    يُرْزَقُونَ  يَوْمَئِذ  الْحَقُّوَ قَالَ    الْجَنَّةَ  الْمُفْلِحُونَ. وَ مَنْ    وَ الْوَزْنُ  فَأُولئِکَ هُمُ  فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ 

الَِّذينَ   فَأُولئِکَ  أَنْفُسَخَفَّتْ مَوازِينُهُ  بِما کانُوخَسِرُوا  بِ هُمْ  يَظْلِمُونَ  ا  وَ کَيْفَ لَا  آياتِنا  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  فَأَنَّى ذَلِکَ 

وْتِ الَّذِی  قُلْ يَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَ -قَالَ وَ أَجُِد اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ   -تِ وَيْحَکَ مَا َشکَکْتَ فِيهُِشکُّ فِيمَا تَسْمَعُ قَالَ هَاأَ

وَ قَالَ  هُمْ ال يُفَرِّطُونَ  قَالَ تَوَفَّتْهُ رُُسلُنا وَ وَوَ قَالَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها  رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ  بِکُمْ ثُمَّ إِلى  وُکِّلَ

طَيِّبِينَ » الْمَالئِکَةُ  تَتَوَفَّاهُمُ  ا ۵الَِّذينَ  قَالَ  وَ  الْمَالئِ«  تَتَوَفَّاهُمُ  أَنْفُلَِّذينَ  أَمِيرَ  ۶سِهِمْ » کَةُ ظالِمِی  يَا  ذَلِکَ  فَأَنَّى   »

لَا أَُشکُّ فِ کَيْفَ  وَ  إِالْمُؤْمِنِينَ  هَلَکْتُ  قَدْ  وَ  تَشْرَحْيمَا تَسْمَعُ  تَرْحَمْنِی وَ  لَمْ  يَجْرِیَ    نْ  لِی صَْدرِی فِيمَا عَسَى أَنْ 

يََديْکَ   عَلَى  تَبَارَکَ  ذَلِکَ  الرَّبُّ  وَ فَإِنْ کَانَ  تَعَالَى حَقّاً  إِنْ  وَ  هَلَکْتُ وَ خَسِرْتُ وَ  فَقَدْ  الرُُّسلُ حَقّاً  الْکِتَابُ حَقّاً وَ   

ى عُلُوّاً کَبِيراً نَشْهَدُ  قَالَ عَلِیٌّ ع قُدُّوس  رَبُّنَا قُدُّوس  تَبَارَکَ وَ تَعَالَلَیَّ بَأْس  وَ قَْد نَجَوْتُ فَ کُنِ الرُُّسلُ بَاطِلًا فَمَا عَتَ

الْکِتَابَ حَقٌّ وَ الرُُّسلَ     السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَ أَنَّ ء  وَ هُوَ  الَِّذی لَا يَزُولُ وَ لَا نَشُکُّ فِيهِ وَ لَيْسَ کَمِثْلِهِ شَیْنَّهُ هُوَ الدَّائِمُ أَ

الْعِقَابَ حَقٌّ فَإِنْ رُزِقْتَ زِحَ ِد اللَّهِ إِنْ شَاءَ رَزَقَکَ وَ إِنْ شَاءَ   فَإِنَّ ذَلِکَ بِيَيَادَةَ إِيمَان  أَوْ حُرِمْتَهُقٌّ وَ أَنَّ الثَّوَابَ وَ 

کَ وَ  أَرَادَ اللَّهُ بِکَ خَيْراً أَعْلَمَکَ بِعِلْمِهِ وَ ثَبَّتَ  قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنْ  لِّمُکَ مَا َشکَکْتَ فِيهِ وَ الحَرَمَکَ ذَلِکَ وَ لَکِنْ َسأُعَ

ضَلَلْتَ  َشرّاً  يَکُنْ  أَمَّاإِنْ  هَلَکْتَ  وَ  فِی دَارِ     اللَّهَ  نَسُوا  يَعْنِی  إِنَّمَا  فَنَسِيَهُمْ  اللَّهَ  نَسُوا  بِطَقَوْلُهُ  يَعْمَلُوا  لَمْ  الدُّنْيَا  اعَتِهِ   

الْآخِ فِی  فَصَارُوافَنَسِيَهُمْ  َشيْئاً  ثَوَابِهِ  فِی  لَهُمْ  يَجْعَلْ  لَمْ  أَیْ  وَ    رَةِ  الْخَيْرِ  مِنَ  قَ مَنْسِيِّينَ  تَفْسِيرُ  وَ  کََذلِکَ  عَزَّ  وْلِهِ 

أَوْلِيَاءَهُ الَِّذينَ کَانُوا فِی   لَمْ يُثِبْهُمْ کَمَا يُثِيبُ  ذا يَعْنِی بِالنِّسْيَانِ أَنَّهُفَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ ه  -جَلَّ

مُطِيعِينَ الدُّنْيَا  ذَاکِرِينَ حِيندَارِ  بِهِ    بِرُُسلِ   آمَنُوا  خَوَ  وَ  رَبَّهِ  فَإِنَّ  نَسِيًّا  رَبُّکَ  کانَ  ما  وَ  قَوْلُهُ  أَمَّا  وَ  بِالْغَيْبِ  نَا  افُوهُ 

عُلُوّ تَعَالَى  وَ  يَتَبَارَکَ  بِالَِّذی  لَيْسَ  کَبِيراً  هُاً  بَلْ  يَغْفُلُ  لَا  وَ  بَابِ  نْسَى  فِی  الْعَرَبُ  يَقُولُ  قَدْ  وَ  الْعَلِيمُ  الْحَفِيظُ  وَ 

 قَالَ  مَا ذَکَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  يَْذکُرُنَا بِهِ فَهَلْ فَهِمْتَنَا فُلَان  فَلَا يَذْکُرُنَا أَیْ إِنَّهُ لَا يَأْمُرُ لَنَا بِخَيْر  وَ لَا  سْيَانِ قَْد نَسِيَالنِّ



285 
 

عَنِّ فَرَّجْتَ  فَعَظَّمَ  نَعَمْ  حَلَلْتَ عَنِّی عُقَْدةً  اللَّهُ عَنْکَ وَ  فَقَی فَرَّجَ  أَجْرَکَ  قَوْلُهُاللَّهُ  أَمَّا  وَ    -الَ ع وَ  الرُّوحُ  يَقُومُ  يَوْمَ 

إِلَّا مَنْ أَذِنَ الْمَالئِکَةُ صَفًّا ال   وَ قالَ صَواباًيَتَکَلَّمُونَ  الرَّحْمنُ  رَبِّ لَهُ  اللَّهِ  قَوْلُهُ وَ  قَوْلُهُ  وَ  يَوْمَ    -نا ما کُنَّا مُشْرِکِينَ وَ 

يَکْفُرُ بِبَعْض الْقِيامَةِ  بَعْضُکُمْ  أَهْ  تَخاصُمُ  إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ  قَوْلُهُ  بَعْضاً وَ  بَعْضُکُمْ  يَلْعَنُ  تَخْتَ  وَ  وَ قَوْلُهُ ال  النَّارِ  صِمُوا  لِ 

قَدَّمْتُ  قَدْ  بِالْوَعِيِد وَ  لََدیَّ وَ  نَخْتِمُ عَلى   -قَوْلُهُ إِلَيْکُمْ  تُکَلِّمُنا أَ  الْيَوْمَ  تَشْهَُدأَفْواهِهِمْ وَ  وَ   أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا  يِْديهِمْ 

وَا فِی مَوَاطِنَ غَيْرِ  فَإِنَّ ذَلِکَ  الْيَيَکْسِبُونَ  الَِّذی کانَ مِقْدارُهُ خَمْحِد  مِنْ مَوَاطِنِ ذَلِکَ  أَلْفَ َسنَة  يَجْمَعُوْمِ    سِينَ 

يَوْمَئِذ  فِی مَوَاطِنَ يَتَ  يُکَلِّاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلَائِقَ  الَِّذينَ فَرَّقُونَ وَ  يَسْتَغْفِرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض  أُولَئِکَ  بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ    مُ 

نُوا عَلَى   أَهْلُ الْمَعَاصِی الَِّذينَ بََدتْ مِنْهُمُ الْبَغْضَاءُ وَ تَعَاوَوَ يَلْعَنُ الْأَتْبَاعِ  دَارِ الدُّنْيَا لِلرُّؤَسَاءِ وَ کَانَ مِنْهُمُ الطَّاعَةُ فِی  

الْعُْدوَانِ فِی دَارِ الدُّنْيَا الْمُسْتَکْبِرِينَ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَالظُّلْمِ بِبَعْض  وَ وَ  الْکُفْرُ   يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً   يَکْفُرُ بَعْضُهُمْ  وَ 

نَظِيرُ  فِی هَِذهِ  بَعْض  وَ  مِنْ  بَعْضُهُمْ  يَبْرَأُ  يَقُولُ  الْبَرَاءَةُ  إِبْالْآيَةِ  ُسورَةِ  فِی  الشَّيْطَانِهَا  قَوْلُ  بِما    -رَاهِيمَ  إِنِّی کَفَرْتُ 

قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ  وَ  أَْشرَکْتُمُونِ مِنْ  نَا مِنْکُمْ ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِی مَوْطِن  آخَرَ  يَعْنِی تَبَرَّأْالرَّحْمَنِ کَفَرْنا بِکُمْ   قَوْلُ 

ا مَا   لَتَصَدَّعَتْ قُلُوبُهُمْ إِلَّخَلْقِ عَنْ مَعَايِشِهِمْ وَ بََدتْ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لَأَذْهَلَتْ جَمِيعَ الْالْأَصْوَاتَ    تِلْک يَبْکُونَ فِيهِ فَلَوْ أَنَّ  

يَزَا فَلَا  اللَّهُ  فَيَقُوشَاءَ  فِيهِ  فَيُسْتَنْطَقُونَ  آخَرَ  مَوْطِن   فِی  يَجْتَمِعُونَ  ثُمَّ  الدَّمَ  يَبْکُونَ  رَبِّلُونَ  اللَّهِ  وَ  کُنَّا  لُونَ  ما  نا 

دَ فَتَشْهَُد بِکُلِّ مَعْصِيَة   ِدیَ وَ الْأَرْجُلَ وَ الْجُلُو وَاهِهِمْ وَ يَسْتَنْطِقُ الْأَيْارَکَ وَ تَعَالَى عَلَى أَفْ مُشْرِکِينَ فَيَخْتِمُ اللَّهُ تَبَ

کُلَّ  ا اللَّهُ الَِّذی أَنْطَقَ  لِمَ شَهِْدتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَ   -ودِهِمْ فَيَقُولُونَ لِجُلُ   کَانَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَرْفَعُ عَنْ أَلْسِنَتِهِمُ الْخَتْمَ 

عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَوْطِن  آخَثُمَّ يَجْتَمِعُونَ ء   َشیْ قَوْلُهُ  فَيَفِرُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض  فََذلِکَ  فَيُسْتَنْطَقُونَ  يَفِرُّ الْمَ  -رَ  رْءُ  يَوْمَ 

ومُ  لرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً فَيَقُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ افَيُسْتَنْطَقُونَ فَ ال يَتَکَلَّأُمِّهِ وَ أَبِيهِ. وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ   مِنْ أَخِيهِ وَ

هؤاُلءِ    هِيد  وَ جِئْنا بِکَ عَلى نْ کُلِّ أُمَّة  بِشَفَکَيْفَ إِذا جِئْنا مِ  -الرُُّسلُ ص فَيَشْهَُدونَ فِی هََذا الْمَوْطِنِ فََذلِکَ قَوْلُهُ

حْمُودُ فَيُثْنِی عَلَى اللَّهِ تَبَارَکَ وَ  مَّد  ص وَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَآخَرَ يَکُونُ فِيهِ مَقَامُ مُحَثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِی مَوْطِن   اً  شَهِيد 

د  ص ثُمَّ يُثْنِی  قَى مَلَک  إِلَّا أَثْنَى عَلَيْهِ مُحَمَّى الْمَلَائِکَةِ کُلِّهِمْ فَلَا يَبْهُ ثُمَّ يُثْنِی عَلَتَعَالَى بِمَا لَمْ يُثْنِ عَلَيْهِ أَحَد  قَبْلَ

الرُّ عَلَيْهِمْعَلَى  يُثْنِ  لَمْ  بِمَا  وَ ُسلِ  بِالصِّدِّيقِينَ  يَبَْدأُ  مُؤْمِنَة   وَ  مُؤْمِن   کُلِّ  عَلَى  يُثْنِی  ثُمَّ  قَبْلَهُ  أَحَد   ثُمَّ   الشُّهَدَاءِ     

ا أَهْلُ  فَيَحْمَُدهُ  قَوْلُبِالصَّالِحِينَ  فََذلِکَ  الْأَرْضِ  وَ  رَبُّ  عَسى  -هُ لسَّمَاوَاتِ  يَبْعَثَکَ  مَحْمُوداً  أَنْ  مَقاماً  لِمَنْ  کَ  فَطُوبَى 

وْطِن   نَصِيب  ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فِی مَقَامِ حَظٌّ وَ لَا  کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَقَامِ حَظٌّ وَ وَيْل  لِمَنْ لَمْ يَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَ



286 
 

بَعْ بَعْضُهُمْ مِنْ  يَُدالُ  الْحِ  ض  آخَرَ وَ  نَسْأَلُ    سَابِ ُشغِلَ کُلُّ إِنْسَان  بِمَا لََديْه سَابِ فَإِذَا أُخَِذ فِی الْحِوَ هََذا کُلُّهُ قَبْلَ 

الْيَوْمِ قَالَ فَرَّ ذَلِکَ  عَنِّی عُقَْدةً فَعَظَّ جْتَ عَنِّی فَرَّجَاللَّهَ بَرَکَةَ  وَ حَلَلْتَ  الْمُؤْمِنِينَ  عَنْکَ يَا أَمِيرَ   أَجْرَکَ   اللَّهُمَ اللَّهُ 

صارَ وَ  هُوَ يُْدرِکُ الْأَبْرَبِّها ناظِرَة  وَ قَوْلُهُ ال تُْدرِکُهُ الْأَبْصارُ وَ    وُجُوه  يَوْمَئِذ  ناضِرَة  إِلى   - وَ جَلَّ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّفَقَالَ ع وَ

ا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِیَ لَهُ  فَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّلُهُ يَوْمَئِذ  ال تَنْ وَ قَوْ  ى . عِنَْد ِسْدرَةِ الْمُنْتَهقَوْلُهُ وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى 

إِنَّ  فَ  رَبِّها ناظِرَة   عِلْماً فَأَمَّا قَوْلُهُ وُجُوه  يَوْمَئِذ  ناضِرَة . إِلى    ال يُحِيطُونَ بِهِ قَوْلًا. يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيِْديهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ

فَيَغْتَتَهِی فِيهِ أَوْلِيَالِکَ فِی مَوْضِع  يَنْ ذَ إِلَى نَهَر  يُسَمَّى الْحَيَوَانَ  الْحِسَابِ  سِلُونَ  ءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ 

نْ هََذا  بُِدخُولِ الْجَنَّةِ فَمِ   وَعْث  ثُمَّ يُؤْمَرُونَ ى وَ ًذفَيَذْهَبُ عَنْهُمْ کُلُّ قَشْرَبُونَ مِنْهُ فَتَنْضُرُ وُجُوهُهُمْ إِْشرَاقاً  فِيهِ وَ يَ

  -زَّ وَ جَلَّ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَلَائِکَةِ عَلَيْهِمْفََذلِکَ قَوْلُهُ عَالْمَقَامِ يَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ کَيْفَ يُثِيبُهُمْ وَ مِنْهُ يَْدخُلُونَ الْجَنَّةَ  

فََذلِکَ قَوْلُهُ    -لِکَ أَيْقَنُوا بُِدخُولِ الْجَنَّةِ وَ النَّظَرِ إِلَى مَا وَعََدهُمْ رَبُّهُمْ َد ذَفَعِنْادْخُلُوها خالِِدينَ   فَمْ َسالم  عَلَيْکُمْ طِبْتُ 

بْصارُ وَ هُوَ يُْدرِکُ  ال تُْدرِکُهُ الْأَ  -ا قَوْلُهُی بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ النَّظَرَ إِلَى ثَوَابِهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ أَمَّة  وَ إِنَّمَا يَعْنِ رَبِّها ناظِرَ  إِلى

الْأَوْهَامُالْأَ بِهِ  تُحِيُط  لَا  يَعْنِی  الْأَبْصارُ  تُْدرِکُهُ  ال  قَالَ  کَمَا  فَهُوَ  هُ  -بْصارَ  الْأَبْصوَ  يُْدرِکُ  هُوَ  وَ  وَ  بِهَا  يُحِيُط  يَعْنِی  ارَ 

امْتَ مَْدح   ذَلِکَ  وَ  الْخَبِيرُ  تَبََداللَّطِيفُ  نَفْسَهُ  رَبُّنَا  بِهِ  تَقَدََّسحَ  وَ  تَعَالَى  وَ  وَ    ارَکَ  مُوَسى ع  َسأَلَ  قَدْ  وَ  کَبِيراً  عُلُوّاً 

وَ  اللَّهِ عَزَّ  مِنْ حَمِْد  لِسَانِهِ  أَرِنِ  -جَلَّ  جَرَى عَلَى  أَنْظُرْ إِلَيْکَ  رَبِّ  َسأَلَی  أَمْراً عَظِيماً وَ  تِلْکَ  راً  مْأَ  فَکَانَتْ مَسْأَلَتُهُ 

  وَ لَکِنْ إِنْ أَرَدْتَ  لَنْ تَرانِی فِی الدُّنْيَا حَتَّى تَمُوتَ فَتَرَانِی فِی الْآخِرَةِ   -ى  اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَجَسِيماً فَعُوقِبَ فَ قالَ

إِلَى الْجَبَلِ    لدُّنْيَا أَنْ تَرَانِی فِی ا انْظُرْ  تَجَلَّى    فَأَبَْدى اللَّهُ ُسبْحَانَهُ  یفَإِنِ اْستَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانِفَ  بَعْضَ آيَاتِهِ وَ 

هُ وَ بَعَثَهُ  ثُمَّ أَحْيَاهُ اللَّ هُ الْمَوْتَ  تاً فَکَانَ عُقُوبَتُ صَعِقاً يَعْنِی مَيِّ  وَ خَرَّ مُوسى   -بُّنَا لِلْجَبَلِ فَتَقَطَّعَ الْجَبَلُ فَصَارَ رَمِيماًرَ

ی أَوَّلُ مُؤْمِن  آمَنَ بِکَ مِنْهُمْ أَنَّهُ لَنْ يَرَاکَ وَ أَمَّا  ا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِحانَکَ تُبْتُ إِلَيْکَ وَ أَنَبْوَ تَابَ عَلَيْهِ فَقَالَ ُس

لَقَْد رَآهُ   وَ  أُخْرى قَوْلُهُ  الْمُنْتَهى . عِ نَزْلَةً  الْمُنْتَيَعْنِ  نَْد ِسْدرَةِ  ِسْدرَةِ  عِنْدَ  يَتَجَاوَزُهَا  هَی مُحَمَّداً ص کَانَ  لَا  ى حَيْثُ 

يلَ  رَأَى جَبْرَئِ  بْرى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْکُ  . لَقَْد رَأى ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى   -وَ قَوْلُهُ فِی آخِرِ الْآيَةِ لْق  مِنْ خَلْقِ اللَّهِ  خَ

مَرَّتَيْ صُورَتِهِ  فِی  أُخْرَى ع  مَرَّةً  وَ  الْمَرَّةَ  هَِذهِ  ذَلِکَ   نِ  عَظِيم  أَ  وَ  جَبْرَئِيلَ  خَلْقَ  الرُّوحَانِيِّينَنَّ  مِنَ  فَهُوَ  لَا    الَِّذينَ   

 إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِیَ   تَنْفَعُ الشَّفاعَةُمَئِذ  الوْلُهُ يَوْ وَ أَمَّا قَ يُْدرِکُ خَلْقَهُمْ وَ صِفَتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  

قَوْلً أَيِْديهِالَهُ  بَيْنَ  يَعْلَمُ ما  يُحِ.  إِذْ هُوَ  مْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال  بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِلْماً  الْخَلَائِقُ  يُحِيُط  لَا  عِلْماً  بِهِ  يطُونَ 
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  فَلَا يَصِفُهُ إِلَّا کَمَا   -قَلْبَ يُثْبِتُهُ بِالْحُدُودِ  الُوبِ الْغِطَاءَ فَلَا فَهْمَ يَنَالُهُ بِالْکَيْفِ وَ لَعَلَى أَبْصَارِ الْقُ   وَ تَعَالَى جَعَلَتَبَارَکَ

لْبارِئُ الْمُصَوِّرُ  الْخالِقُ ا  -لْباطِنُ  وَ الظَّاهِرُ وَ االْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ  -ء  وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ کَمِثْلِهِ َشیْ  -وَصَفَ نَفْسَهُ

الْأَْشيَاء الْ  خَلَقَ  مِنَ  َشیْأَفَلَيْسَ  تَبَْشيَاءِ  مِثْلَهُ  تَعَالَى ء   وَ  فَرَّ  -ارَکَ  عَفَقَالَ  حَلَلْتَ  وَ  عَنْکَ  اللَّهُ  فَرَّجَ  عَنِّی  نِّی  جْتَ 

  لَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ إِ  وَ ما کانَ لِبَشَر  أَنْ يُکَلِّمَهُ اللَّهُ -ينَ فَقَالَ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِ  عُقَْدةً فَأَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَکَ يَا

 قَوْلُهُ يا  ناداهُما رَبُّهُما وَ تَکْلِيماً وَ قَوْلُهُ وَ    مَ اللَّهُ مُوسى فَيُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ وَ قَوْلُهُ وَ کَلَّ   حِجاب  أَوْ يُرِْسلَ رَُسولًا

نْ وَراءِ حِجاب  فَإِنَّهُ مَا يَنْبَغِی  اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِانَ لِبَشَر  أَنْ يُکَلِّمَهُ  ک  آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ فَأَمَّا قَوْلُهُ ما 

کَ قَالَ  لِمِنْ وَراءِ حِجاب  أَوْ يُرِْسلَ رَُسولًا فَيُوحِیَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ کََذ  سَ بِکَائِن  إِلَّاأَنْ يُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً وَ لَيْلِبَشَر   

تَبَارَکَ وَ   لْأَرْضِ وَ  مَاءِ فَيُبَلِّغُ رُُسلُ السَّمَاءِ رُُسلَ ا کَانَ الرَُّسولُ يُوحَى إِلَيْهِ مِنْ رُُسلِ السَّتَعَالَى عُلُوّاً کَبِيراً قَْد اللَّهُ 

الْأَرْضِ وَ بَيْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْ قَْد کَا رَُسولُ  هْلِ السَّمَاءِ وَ قَْد قَالَ  لَ بِالْکَلَامِ مَعَ رُُسلِ أَِسنَ الْکَلَامُ بَيْنَ رُُسلِ أَهْلِ 

رَ إِنَّ رَبِّی لَا يُرَبَّکَ  اللَّهِ ص يَا جَبْرَئِيلُ هَلْ رَأَيْتَ  رَُسولُ افَقَالَ جَبْرَئِيلُ  للَّهِ ص فَمِنْ أَيْنَ تَأْخُُذ الْوَحْیَ  ى فَقَالَ 

فَ  إِْسرَافِيلَ  أَيْنَ يَأْخُُذهُ  قَفَقَالَ آخُُذهُ مِنْ  يَأْخُُذهُ  الَ وَ مِنْ  الَ فَمِنْ  مِنْ مَلَک  فَوْقَهُ مِنَ الرُّوحَانِيِّينَ قَإِْسرَافِيلُ قَالَ 

ا يُقَْذفُ فِی قَلْبِ أَيْنَ يَأْخُُذهُ ذَلِکَ الْمَلَکُ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَلَامُ  اللَّهِ  کَلَامُ  فَهََذا وَحْی  وَ هُوَ  هِ لَيْسَ بِنَحْو   للَّ هِ قَْذفاً 

يُتْلَى وَ    وَحْی  وَ تَنْزِيل    مْ وَ مِنْهُ رُؤْيَا يُرِيهَا الرُُّسلَ وَ مِنْهُ الرُّسُلَ وَ مِنْهُ مَا قََذفَهُ فِی قُلُوبِهِ  نْهُ مَا کَلَّمَ اللَّهُ بِهِ وَاحِد  مِ

و  وَاحِد  فَإِنَّ مِنْهُ مَا يُبَلِّغُ بِهِ  کَلَامِ اللَّهِ لَيْسَ بِنَحْ لَامِ اللَّهِ فَإِنَّ مَعْنَىکَ  يُقْرَأُ فَهُوَ کَلَامُ اللَّهِ فَاکْتَفِ بِمَا وَصَفْتُ لَکَ مِنْ

الْأَرْضِرُ رُُسلَ  السَّمَاءِ  فَرَّجْتَ   -ُسلُ  اللَّ   قَالَ  فَرَّجَ  أَمِيرَ  عَنِّی  يَا  أَجْرَکَ  اللَّهُ  فَعَظَّمَ  عُقَْدةً  عَنِّی  حَلَلْتَ  وَ  عَنْکَ  هُ 

أَمَّالْ فَقَالَ ع وَ  تَعْلَمُ لَهُ   -ا قَوْلُهُمُؤْمِنِينَ  أَهَلْ  تَعْلَمُ  وَ  َسمِيًّا فَإِنَّ تَأْوِيلَهُ هَلْ  تَبَارَکَ  اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ  تَعَالَى    حَداً اْسمُهُ 

مُ اللَّهِ وَ تَأْوِيلُهُ  لَامَ الْبَشَرِ وَ هُوَ کَلَاهُ رُبَّ تَنْزِيل  يُشْبِهُ کَنَّ أَنْ تُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِکَ حَتَّى تَفْقَهَهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَإِ  فَإِيَّاکَ

يُشْبِهُ فِعْلُهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى َشيْئاً مِنْ أَفْعَالِ الْبَشَرِ  بِهُهُ کََذلِکَ لَا  ء  مِنْ خَلْقِهِ يُشْالْبَشَرِ کَمَا لَيْسَ َشیْ  لَا يُشْبِهُ کَلَام 

لَامَ  « وَ کَلَامُ الْبَشَرِ أَفْعَالُهُمْ فَلَا تُشَبِّهْ ک۱َمُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى صِفَتُهُ »  کَلَامَ الْبِشْرِ فَکَلَاء  مِنْ کَلَامِهِ بِهُ َشیْ يُشْا  وَ لَ

يَا أَمِيرَ  فَعَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَکَ   حَلَلْتَ عَنِّی عُقَْدةً   وَکَامِ الْبَشَرِ فَتَهْلِکَ وَ تَضِلَّ قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی فَرَّجَ اللَّهُ عَنْاللَّهِ بِکَلَ

قَوْلُهُ  أَمَّا  وَ  فَقَالَ ع  مِثْقالِ    -الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  رَبِّکَ  عَنْ  يَعْزُبُ  ما  الْأَرْضِوَ  فِی  لَا  ذَرَّة   رَبُّنَا  کََذلِکَ  السَّماءِ  فِی   وَ ال 

 هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ ال يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ  وَ  -لَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَ  نُ مَنْ خَلَقَ الْأَْشيَاءَکُو يَء  وَ کَيْفَ  يَعْزُبُ عَنْهُ َشیْ 
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يُخْبِرُ الْقِيامَةِ  يُصِيبُ   يَوْمَ  لَا  فُلَأَنَّهُ  إِلَيْنَا  يَنْظُرُ  مَا  اللَّهِ  وَ  الْعَرَبُ  تَقُولُ  قَدْ  بِخَيْر  وَ  لَا   وَ ان  هُمْ  أَنَّهُ  بَِذلِکَ  يَعْنُونَ  إِنَّمَا   

کَلَّا إِنَّهُمْ    -هُمْ وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ رَحْمَة  مِنْهُ لَنْهُ بِخَيْر  فََذلِکَ النَّظَرُ هَاهُنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ فَنَظَرُهُ إِلَيْهِيُصِيبُنَا مِ

فَإِنَّمَا يَعْنِی بَِذلِکَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُمْ عَنْ ثَوَابِ رَبِّهِمْ مَحْجُوبُونَ قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی فَرَّجَ    ونَ بُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذ  لَمَحْجُو

حَلَلْتَ   وَ  فَعَ اللَّهُ عَنْکَ  قَوْلُهُ عَنِّی عُقْدَةً  أَمَّا  أَجْرَکَ فَقَالَ ع وَ  اللَّهُ  ال  -ظَّمَ  فِی  أَمِنْتُمْ مَنْ  بِکُمُ  ماسَّأَ  يَخْسِفَ  أَنْ  ءِ 

 وَ  وَ قَوْلُهُ  رِْش اْستَوى الْأَرْضَ فَإِذا هِیَ تَمُورُ وَ قَوْلُهُ وَ هُوَ اللَّهُ فِی السَّماواتِ وَ فِی الْأَرْضِ وَ قَوْلُهُ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَ 

إِلَيْهِ   أَقْرَبُ  نَحْنُ  وَ  وَ قَوْلُهُ  أَيْنَ ما کُنْتُمْ  قُدُّوساً نْ  مِهُوَ مَعَکُمْ  تَعَالَى ُسبُّوحاً  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ  فَکََذلِکَ  الْوَرِيِد  حَبْلِ 

ء  مِمَّا يَنْزِلُ  وَ أَجَلُّ وَ أَکْبَرُ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ َشیْ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ   -تَعَالَى أَنْ يَجْرِیَ مِنْهُ مَا يَجْرِی مِنَ الْمَخْلُوقِينَ

وَ  اْستَوى هُوَ  بِخَلْقِهِ  الْعَرْشِ  عَلَى  عَلَى کُلِّ َشیْ     الْوَکِيلُ  نَجْوَى وَ هُوَ  لِکُلِّ  لِکُلِّ َشیْ عِلْمُهُ شَاهِد   الْمُيَسِّرُ  وَ  وَ  ء   ء  

وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا   -ا قَوْلُهُمَّأَالَى اللَّهُ عَنْ أَنْ يَکُونَ عَلَى عَرِْشهِ عُلُوّاً کَبِيراً فَقَالَ ع وَ  الْمَُدبِّرُ لِلْأَْشيَاءِ کُلِّهَا تَعَ

لَقَْد جِئْتُمُونا فُرادى  إِلَّا أَنْ    -کَما خَلَقْناکُمْ أَوَّلَ مَرَّة  وَ قَوْلُهُ   صَفًّا وَ قَوْلُهُ وَ  اللَّهُ فِی ظُلَل  مِنَ    يَأْتِيَهُمهَلْ يَنْظُرُونَ 

بَعْضُ آياتِ رَبِّکَ فَإِنَّ ذَلِکَ  نْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِکَةُ أَوْ يَأْتِیَ رَبُّکَ أَوْ يَأْتِیَ   يَلْ هَ  -الْغَمامِ وَ الْمَالئِکَةُ وَ قَوْلُهُ

لَيْسَ   عَزَّ وَ جَلَّ وَ  أَعْلَمْتُکَ أَنَّ رُبَّ َشیْ حَقٌّ کَمَا قَالَ اللَّهُ  قَدْ  وَ  الْخَلْقِ  اللَّهِ تَأْوِيلُهُ  کِ  نْء  مِلَهُ جَيْئَة  کَجَيْئَةِ  تَابِ 

اهِيمَ ع إِنِّی   َسأُنَبِّئُکَ بِطَرَف  مِنْهُ فَتَکْتَفِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ إِبْرَعَلَى غَيْرِ تَنْزِيلِهِ وَ لَا يُشْبِهُ کَلَامَ الْبَشَرِ وَ 

إِلى  تَوَ  رَبِّی َسيَهِْدينِ  ذاهِب   رَبِّهِ  إِلَى  أَ  هُجُّفََذهَابُهُ  وَ عَزَّ  اللَّهِ جَلَّ  إِلَى  قُرْبُهُ  وَ  اجْتِهَاداً  إِلَيْهِ عِبَادَةً وَ  أَنَّ  هُ  تَرَى  لَا 

بَأْ أَنْزَلْنَا الْحَِديَد فِيهِ  تَنْزِيلِهِ وَ قَالَ وَ  يَنْظُرُونَ إِس  َشِديد   تَأْوِيلَهُ غَيْرُ  ذَلِکَ وَ قَوْلُهُ هَلْ  وَ غَيْرَ  أَنْ    ا لَّيَعْنِی السِّلَاحَ 

مُحَمَّداً ص   يُخْبِرُ  الْماَلئِکَةُ  الْمُشْرِکِينَتَأْتِيَهُمُ  هَلْ    عَنِ  فَقَالَ  لِلرَُّسولِ  وَ  لِلَّهِ  يَسْتَجِيبُوا  لَمْ  الَِّذينَ  الْمُنَافِقِينَ  وَ 

أَوْ يَأْتِیَ رَبُّکَ أَوْ يَأْتِیَ بَعْضُ آياتِ رَبِّکَ يَعْنِی    -هِولُِسلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِکَةُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِرَ يَنْظُرُونَ إِ

فَهََذا خَبَر   بَِذلِ الْأَوْلَى  الْقُرُونَ  الدُّنْيَا کَمَا عَذَّبَ  فِی دَارِ  يَأْتِيهِمْ  الْعَذَابَ  يَوْمَ  کَ  قَالَ  ثُمَّ  النَّبِیَّ ص عَنْهُمْ  بِهِ  يُخْبِرُ 

تْ فِی إِيمانِها خَيْراً يَعْنِی مِنْ قَبْلِ  ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَ  کَ بِّيَأْتِی بَعْضُ آياتِ رَ

وَ أُولُو النُّهَى أَنْ    جَى حِعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَ إِنَّمَا يَکْتَفِی أُولُو الْأَلْبَابِ وَ الْ ءَ هَِذهِ الْآيَةُ وَ هَِذهِ الْآيَةُ طُلُوأَنْ يَجِی 

رَأَ الْغِطَاءُ  انْکَشَفَ  إِذَا  أَنَّهُ  أُخْرَىيَعْلَمُوا  فِی آيَة   قَالَ  وَ  يُوعَُدونَ  مَا  يَحْتَسِبُوا    -وْا  لَمْ  اللَّهُ مِنْ حَيْثُ  عْنِی  يَفَأَتاهُمُ 

فَإِتْيَانُهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ  فَأَتَى اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِِد    -هُ عَزَّ وَ جَلَّللَّ ا  أَرَْسلَ عَلَيْهِمْ عََذاباً وَ کََذلِکَ إِتْيَانُهُ بُنْيَانَهُمْ قَالَ



289 
 

مُورُهُ  أُ یمْرِ الْآخِرَةِ تَبَارَکَ اْسمُهُ وَ تَعَالَى عُلُوّاً کَبِيراً أَنَّهُ يَجْرِ الْقَوَاعِِد إِرَْسالُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ وَ کََذلِکَ مَا وَصَفَ مِنْ أَ

وَ لَا يَأْفِلُ مَعَ الْآفِلِينَ  فَ َسنَة  کَمَا يَجْرِی أُمُورُهُ فِی الدُّنْيَا لَا يَغِيبُ  فِی ذَلِکَ الْيَوْمِ الَِّذی کانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْ

بِ مِمَّا جَالفَاکْتَفِ  مِنْ ذَلِکَ  لَکَ  وَصَفْتُ  اللَّهُ    مَا  وَصَفَ  مِمَّا  کَلَامَهُ    زَّعَفِی صَْدرِکَ  تَجْعَلْ  لَا  وَ  کِتَابِهِ  فِی  وَ جَلَّ 

ا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِی  إِلَّا بِمَکَکَلَامِ الْبَشَرِ هُوَ أَعْظَمُ وَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ وَ أَعَزُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَصِفَهُ الْوَاصِفُونَ  

عَزَّ وَ جَلَّ الْبَصِيرُیَْش  هِ لَيْسَ کَمِثْلِ  -قَوْلِهِ  السَّمِيعُ  اللَّهُ عَنْکَ وَ    ء  وَ هُوَ  فَرَّجَ  الْمُؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا  فَرَّجْتَ عَنِّی  قَالَ 

ونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا  نُّظُلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُونَ وَ ذِکْرُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الَِّذينَ يَمْ بِبَلْ هُ   -حَلَلْتَ عَنِّی عُقَْدةً فَقَالَ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُ 

لِغَيْرِهِمْ قَوْلُهُ  ما وَعَُدوهُ    إِلى   -رَبِّهِمْ وَ  اللَّهَ  بِما أَخْلَفُوا  يَلْقَوْنَهُ  فَلْيَوْمِ  رَبِّهِ  لِقاءَ  يَرْجُوا  فَمَنْ کانَ  قَوْلُهُ  عَمَلًا  يَوَ  عْمَلْ 

بِلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُ بَلْ هُمْ  قَوْلُهُ  فَأَمَّا  الْمُؤْمِنِينَنَ  وصالِحاً  لِقَاءَهُ وَ کََذلِکَ ذِکْرُ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  الْبَعْثَ فَسَمَّاهُ    -يَعْنِی 

ابِ  قَعِ يُبْعَثُونَ وَ يُحْشَرُونَ وَ يُحَاَسبُونَ وَ يُجْزَوْنَ بِالثَّوَابِ وَ الْ  مْالَِّذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ماُلقُوا رَبِّهِمْ يَعْنِی يُوقِنُونَ أَنَّهُ

فَمَنْ کانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ قَوْلُهُ مَنْ کانَ يَرْجُوا    -فَالظَّنُّ هَاهُنَا الْيَقِينُ خَاصَّةً وَ کََذلِکَ قَوْلُهُ

اللَّ  مَبْعُوهِ لِقاءَ  بِأَنَّهُ  يُؤْمِنُ  کَانَ  مَنْ  يَعْنِی  لَآت   اللَّهِ  أَجَلَ  فَإِنَّ  فَاللِّقَاءُ  فَ      الْعِقَابِ  وَ  الثَّوَابِ  مِنَ  لَآت   اللَّهِ  وَعَْد  إِنَّ 

لِقَائِهِ فَإِنَّهُ يَعْنِی بَِذلِکَ الْبَعْثَ وَ کََذلِکَ    نْهَاهُنَا لَيْسَ بِالرُّؤْيَةِ وَ اللِّقَاءُ هُوَ الْبَعْثُ فَافْهَمْ جَمِيعَ مَا فِی کِتَابِ اللَّهِ مِ

عَنِّهُتُتَحِيَّ   -قَوْلُهُ  فَرَّجْتَ  قَالَ  يُبْعَثُونَ  يَوْمَ  قُلُوبِهِمْ  عَنْ  الْإِيمَانُ  يَزُولُ  لَا  أَنَّهُ  يَعْنِی  َسالم   يَلْقَوْنَهُ  يَوْمَ  أَمِيرَ  مْ  يَا  ی 

رِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها  مُجْلْوَ رَأَى ا   -کَ فَقَْد حَلَلْتَ عَنِّی عُقَْدةً فَقَالَ ع وَ أَمَّا قَوْلُهُنْالْمُؤْمِنِينَ فَرَّجَ اللَّهُ عَ

تُ أَنِّی أُبْعَثُ فَأُحَاَسبُ وَ  نْيَعْنِی أَيْقَنُوا أَنَّهُمْ دَاخِلُوهَا وَ کََذلِکَ قَوْلُهُ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی ماُلق  حِسابِيَهْ يَقُولُ إِنِّی أَيْقَ

قَوْلُهُ يُوَفِّيهِمُ   -کََذلِکَ  الْمُبِينُاللَّ  يَوْمَئِذ   الْحَقُّ  هُوَ  اللَّهَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  وَ  الْحَقَّ  دِينَهُمُ  وَ    -هُ  لِلْمُنَافِقِينَ  قَوْلُهُ  أَمَّا  وَ 

مَا کَانَ مِنْ  فَ  ن کٍّ وَ لَيْسَ ظَنَّ يَقِين  وَ الظَّنُّ ظَنَّانِ ظَنُّ َشکٍّ وَ ظَنُّ يَقِيَش  تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا فَهََذا الظَّنُّ ظَنُّ

تُ لَکَ قَالَ فَرَّجْتَ عَنِّی  أَمْرِ مُعَاد  مِنَ الظَّنِّ فَهُوَ ظَنُّ يَقِين  وَ مَا کَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فَهُوَ ظَنُّ َشکٍّ فَافْهَمْ مَا فَسَّرْ

الْمُؤْمِنِينَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْک  ايَ أَمَّا قَوْلُهُ    أَمِيرَ  وَ تَعَالَىبَاتَفَقَالَ ع وَ  نَضَ  -رَکَ  فَال  وَ  الْقِيامَةِ  لِيَوْمِ  الْمَوازِينَ الْقِسَْط  عُ 

الْخَلَائِقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  بَعْضَهُمْ مِنْ    تُظْلَمُ نَفْس  َشيْئاً فَهُوَ مِيزَانُ الْعَْدلِ يُؤْخَُذ بِهِ  تَعَالَى الْخَلْقَ  تَبَارَکَ وَ  يَِدينُ اللَّهُ 

الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَوْصِيَاءُ ع  ينِ وَ فِی غَيْرِ هََذا  ازِوَبَعْض  بِالْمَ لَهُمْ    -وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّالْحَِديثِ الْمَوَازِينُ هُمُ  فَال نُقِيمُ 

الْقِيامَةِ وَزْناً فَ يَْدخُلُونَ الْجَنَّةَ يُيَوْمَ  ساب  فَإِنَّ رَُسولَ اللَّهِ  ونَ فِيها بِغَيْرِ حِ زَقُرْإِنَّ ذَلِکَ خَاصَّة  وَ أَمَّا قَوْلُهُ فَأُولئِکَ 
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يَتَحَابُّ بِجَ  مَوَدَّتِی لِمَنْ يُرَاقِبُنِی وَ  قَالَ  کَرَامَتِی أَوْ  عَزَّ وَ جَلَّ لَقَْد حَقَّتْ  اللَّهُ  قَالَ  يَوْمَ  لَالِی  ص قَالَ  إِنَّ وُجُوهَهُمْ 

مِنْ   مَنَابِرَ  عَلَى  نُور   مِنْ  ثِيَا  ور نُالْقِيَامَةِ  لَا  عَلَيْهِمْ  وَ  بِأَنْبِيَاءَ  لَيْسُوا  قَوْم   قَالَ  اللَّهِ  رَُسولَ  يَا  هُمْ  مَنْ  قِيلَ  خُضْر   ب  

يَْدخُلُونَ  وَ  اللَّهِ  بِجَلَالِ  تَحَابُّوا  لَکِنَّهُمْ  وَ  يَجْعَلَشُهَدَاءَ  أَنْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  نَسْأَلُ  حِساب   بِغَيْرِ   ... الْجَنَّةَ  مِنَ  نْهُمْ  ا 

ا  -هِبِرَحْمَتِ وَ  الْحَسَنَاتُ  تُوزَنُ  الْحِسَابَ  يَعْنِی  فَإِنَّمَا  مَوازِينُهُ  خَفَّتْ  وَ  مَوازِينُهُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  قَوْلُهُ  أَمَّا  وَ  وَ  لسَّيِّئَاتُ 

فَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَِّذی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ  قُلْ يَتَوَ  -لُهُوْقَ  تُ ثِقْلُ الْمِيزَانِ وَ السَّيِّئَاتُ خِفَّةُ الْمِيزَانِ فَقَالَ ع وَ أَمَّاالْحَسَنَا

تَوَ  إِلى قَوْلُهُ  وَ  مَوْتِها  حِينَ  الْأَنْفُسَ  يَتَوَفَّى  اللَّهُ  قَوْلُهُ  وَ  تُرْجَعُونَ  الَِّذينَ  رَبِّکُمْ  قَوْلُهُ  وَ  يُفَرِّطُونَ  ال  هُمْ  رُُسلُنا وَ  فَّتْهُ 

عَالَى  أَنْفُسِهِمْ وَ قَوْلُهُ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِکَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ َسالم  عَلَيْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَ  الئِکَةُ ظالِمِیلْمَا  تَتَوَفَّاهُمُ

الْأُمُورَ کَ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ أَمَّا مَلَيَُدبِّرُ  مَنْ  فَإِنَّ االْ  کُيْفَ يَشَاءُ وَ يُوَکِّلُ مِنْ خَلْقِهِ  مَنْ يَشَاءُ  مَوْتِ  بِخَاصَّةِ  يُوَکِّلُهُ  للَّهَ 

لَِّذينَ َسمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ وَکَّلَهُمْ  مِنْ خَلْقِهِ وَ يُوَکِّلُ رُُسلَهُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ خَاصَّةً بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَ الْمَلَائِکَةَ ا

تَعَالَى يَُدبِّرُ الْأُمُورَ کَيْفَ يَشَاءُ وَ لَيْسَ کُلُّ الْعِلْمِ يَسْتَطِيعُ صَاحِبُ الْعِلْمِ    خَلْقِهِ إِنَّهُ  نْمِ  بِخَاصَّةِ مَنْ يَشَاءُ تَبَارَکَ وَ 

لِأَنَّ النَّاِس  لِکُلِّ  يُفَسِّرَهُ  لِأَنَّ مِنْهُ مَا يُطَاقُ حَمْلُهُ وَ مِ  أَنْ  الْقَوِیَّ وَ الضَّعِيفَ وَ  يُطَاقُ    هُنْ مِنْهُمُ  لَا  إِلَّا مَنْ  مَا  حَمْلُهُ 

أَعَانَهُ عَلَيْهِ مِنْ خَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ إِنَّمَا يَکْفِيکَ أَنْ تَعْلَم  أَنَّهُ  أَنَّ اللَّهَ هُوَ   يُسَهِّلُ اللَّهُ لَهُ حَمْلَهُ وَ   الْمُحْيِی الْمُمِيتُ وَ 

عَلَى الْأَنْفُسَ  يَ  يَتَوَفَّى  مَنْ  أَمِيرَ    اءُشَيَدَیْ  يَا  عَنْکَ  اللَّهُ  فَرَّجَ  عَنِّی  فَرَّجْتَ  قَالَ  غَيْرِهِمْ  وَ  مَلَائِکَتِهِ  مِنْ  خَلْقِهِ  مِنْ 

فَأَنْتَ    کَ لَ  ا قَْد تَبَيَّنْتُ  ع لِلرَّجُلِ إِنْ کُنْتَ قَدْ َشرَحَ اللَّهُ صَْدرَکَ بِمَفَقَالَ عَلِیٌّ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَفَعَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ بِکَ  

کَ الْمُؤْمِنِينَ  الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ  الْمُؤْمِنِينَ حَقّاً فَقَالَ  الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ مِنَ  الَِّذی فَلَقَ  بِأَنِّی مِنَ  وَ  أَعْلَمَ  لِی أَنْ  يْفَ 

إِلَّا مَنْا اللَّهُ لْمُؤْمِنِينَ حَقّاً قَالَ ع لَا يَعْلَمُ ذَلِکَ  أَوْ  عَلَ   أَعْلَمَهُ  رَُسولُ اللَّهِ ص بِالْجَنَّةِ  لَهُ  نَبِيِّهِ ص وَ شَهَِد  ى لِسَانِ 

نَ وَ مَنْ  ى رُُسلِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيَشرَحَ اللَّهُ صَْدرَهُ لِيَعْلَمَ مَا فِی الْکُتُبِ الَّتِی أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَ

 ۱۷2ءا َشیْ  قَالَ مَنْ َشرَحَ اللَّهُ صَْدرَهُ وَ وَفَّقَهُ لَهُ فَعَلَيْکَ بِالْعَمَلِ لِلَّهِ فِی ِسرِّ أَمْرِکَ وَ عَلَانِيَتِکَ فَلَلِکَذَ يُطِيقُ 

ز ابی معمر سعدانی که شخصی خدمت حضرت  عبيد اابناهللز عبيد زيد اابنترجمه حديث کرد برای ما طلحه 

در  السالالب عليه طیباابناميرالمؤمنين علی  افتادم  بالتحقيق که من در شک  اميرالمؤمنين  يا  و گفت  آمد  م 

السالم مادرت بر تو گريه کند چطور  نين عليه کتاب خدا که نازل فرموده است پس فرمود حضرت اميرالمؤم

 
 256التوحید )للصدوق(، ص:  172



291 
 

  را   ه هنازل فرموده است و خبر داده است که در اين کتاب هيچ شک و شبدر کتاب خدا که  فتادی  در شک ا

 ۱۷۳فِيهِ«   رَيْبَ لَا  الْکِتَابُ لِکَذَ  راهی نيست »

شک نيافتم حضرت  کنند پس چطور در  بينم که آيات کتاب خدا يکی ديگری را تکذيب می گفت زيراکه می 

ی بلکه آيات کتاب خدا يکی ديگری را تصديق و  گويست که تو می چنين ن  السالم فرمود نه اميرالمؤمنين عليه 

ها خوب بيار آن آيات را  يم نداری و موفق نيستی که منتفع بشوی از آن ئينه تو عقل سلر آه  نمايد توثيق می 

ا  فرمايد که امروز ميابم خدا را که در بعضی جا میی ها پس آن گفت که من م که تو در شک افتادئی در آن 

   ؛ند ودطور که ايشان از مالقات اين روز قيامت غافل بيم نمود همان را فراموش خواه ايشان

می  نيز  ديگر  فرمايو  جای  و  نمود  فراموش  را  ايشان  هم  خدا  لذا  کردند  فراموش  را  خدا  ايشان  چون  که  د 

که خدا  گويد  می   نمايد پس يکبارکند و نه چيزی را فراموش می نمی   فرمايد که پروردگار تو هرگز سهو می 

يرالمؤمنين  ت اين مطلب يا امس ا  ور کند پس چطگويد که خدا هرگز فراموش نمیکند و يکبار می ی فراموش م

يابم خدا را  السالم که بيار ديگر که که در آن شک داری گفت که می پس فرمود حضرت اميرالمؤمنين عليه 

م نخواهد کرد مگر  ف و هيچ يکی کالر صف به صگويد آن روز برپا خواهند شد روح و جميع مالئکه دکه می 

م و  رحمن  خدای  را  او  است  داده  اذن  ديگ يگوی آنکه  جای  و  صواب  می د  استنطاق  ر  ايشان  از  که  فرمايد 

   ؛ خواهند کرد

دني  عالم  در  هرگز  هرگز  که  ما  پروردگار  خدای  به  قسم  گفت  خواهند  ايشان  بلکه  پس  نبوديم  مشرک  ا 

ص بعضی را تکفير خواهند کرد و بعضی بعضی  قيامت بعضی اشخاکه در روز    گويد موحديم و جای ديگر می 

روی من باهم مخاصمه و مجادله نکنيد زيرا که  فت هرگز در پيشفرمايد گديگر می   ورد  دکرا لعنت خواهن

  فرمايد گفت که امروز ما ده بودم و جای ديگر می من برای شما قبل از اين در عالم دنيا تهديد و وعيد فرستا

ر شهادت بر  دان  يشآيند و حرف خواهند زد اعضاء و جوارح ازد و به صدای می شان مهر خواهيم  بر دهان اي

   ؛ان با آن چيزی که ايشان ارتکاب نموده بودند در عالم دنياضد ايش

 
 .  2(، 2ره ). بق173
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می  مرتبه  يک  خواهند  پس  کالم  قيامت  روز  در  ايشان  که  می فرمايد  ديگر  بار  و  ايشان  کرد  که  فرمايد 

بکنند تواننمی پرو  ند کالم  اذن  به  مرتبه می مگر  و يک  که هيچردگار رحمن  بالتحقيق  که  قی  خلوم  فرمايد 

دهد که ايشان خواهند گفت قسم به حضرت پرورگار ما در  ند و بعد از قول ايشان خبر می تواند کالم بکنمی

و  نبوديم  دنيا هرگز هرگز مشرک  بعضی مجای ديگر می   دار  روز قيامت  تفرمايد که در  را  بعضی  کفير  ردم 

جهنّم    که اين مخاصمه اهليق  تحقالفرمايد بو بعضی بعضی را لعنت خواهند کرد و ديگر می   خواهند کرد

   ؛درست و حق است

باهم مخاصمه و مجادله نکنيد زيرا که من برای شما فرمايد گفت هرگز در پيش و جای ديگر می    روی من 

و   بودم  فرستاده  وعيد  و  تهديد  اين  از  می پيش  ديگر  امرو فرمجای  که  گفت  مهر  ايد  ايشان  دهان  بر  ما  ز 

خواهند   کالم  و  کرد  بکر خواهيم  خالد  دست ر  ايشان  پاهایش هایف  داد  خواهند  شهادت  و  آن  ان  به  شان 

مرتبه می  دنيا پس يک  دار  بودند در  نموده  ارتکاب  ايشان  ايشچيزی که  روز قيامت کالم  فرمايد که  ان در 

و  ند کالم بکنند مگر به اذن پروردگار پروردگار رحمن  توانايشان نمی   فرمايد که گر می خواهند کرد و بار دي

بالمی   مرتبه يک   که  نمی فرمايد  خلقی  هيچ  که  خبر  تحقيق  ايشان  قول  از  بعد  و  بکند  کالم  روز  آن  تواند 

   ؛دهد که ايشان خواهند گفتمی 

به خبر  بوديم و يک مرت  م ما در آنجا موحد جل ما هرگز هرگز در دار دنيا مشرک نبوديقسم به خدای عزّو

المؤمنين و من چطور شک  ر است اين يا اميرپس چطو  کرد د  دهد که ايشان آنجا با هم مخاصمه خواهنمی 

م يابشنويد فرمود حضرت اميرالمؤمنين ديگر بگو که چه شک داری گفت می نکنم در آن آيات که شما می

خواهند کرد به پروردگار خود و  اهند بود و نظر  آن روز تروتازه خوها  فرمايد که بعضی چهره خدا را که می 

کند تمامی ابصار  را درک نخواهد کرد اما او درک می   خلق هرگز هرگز او   هایچشمکه  د  فرمايجای ديگر می 

   ؛فرمايد را و اوست لطيف و خبير و می

شفاعت نخواهد    کسيد که آن روز هيچفرماالمنتهی و می دوميدر نزديکی سدره البته ديد او را در وقت نزول  

داند خدا  يد که می فرماقول او و می   ده است از ی ش اضرد مگر آنکه اذن داده است او را خدای رحمن و رک

که آن    توانند که احاطه کنند او را از روی علم و معلوم استروی ايشان را و عقب ايشان را و ايشان نمی پيش
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می  درک  که  را  که  را کسی  او  احاطه    کنن  البته  رابصار  از  را  او  يا  کرند  اين  است  چطور  پس  علم  وی 

  ؛شنويد می ر آن چيزی که شما شک نکنم دمن ر اميرالمؤمنين و چطو

فرمايد نيست برای بشر  يابم که خدا را که می فرمود حضرت اميرالمؤمنين بيار ديگر چه شک داری گفت می 

واکه کالم   به  يا  مگر  متعال  او خدای  با  از پس حجاببکند  يا  رس   سطه وحی  ارسال  با  والن پس وحی  يا 

م کرد خدا با موسی کالم کردنی و  فرمايد که کال می   خواهد ومی   رچهه  کند آن رسول به اذن پروردگارمی 

و می می  ايشان  را خدای  ايشان  کرد  ندا  که  ايهاالنبی صلّی فرمايد  يا  با  وآله عليه اهللفرمايد  بگو  نبی  ای  وسلم 

   ؛ش و بنات خويشازواج خوي

دگار تو پس چيست  بر تو از پرورست  ا  سول ای رسول برسان آن چيزی را که نازل شده مايد يا ايهاالرفرو می 

شنويد فرمود حضرت اميرالمؤمنين بگو  ين يا اميرالمؤمنين و چطور من شک نکنم در آن چيزی که شما می ا

شد و  که هم اسم او بايابی برای خدا کسی را  یفرمايد خدای عزّوجل آيا مت که می ديگر کجا شک داری گف

فرمايد که برای خدا  می  گويند پس يک مرتبهملک و ربّ می و    يرحال آنکه گاهی انسان را هم سميع و بص

س اين يابی پدانی برای خدا هم اسم يعنی نمی فرمايد که آيا میها زياد هستندو مشترک و گاهی می اسم

من   و  اميرالمؤمنين  يا  فرمود حضرتچيست  نکنم  د  چطور شک  که  ديگر  که  بيار  گفت  داری  آن شک  ر 

فرمايد ک ذرّه نه در زمين نه در آسمان و می شود از علم خدا يهرگز غائب نمیکه  ل  فرمايد خدای عزّوجمی 

   ؛ اهان پاک خواهد کردهرگز نظر نخواهد کرد خدا به سمت ايشان در روز قيامت و نه ايشان را از گن

  هد ند بود از پروردگار خود پس چطور نظر خواان در حجاب خواههرگز چنين نيست البته ايش  فرمايد و می 

حجوب است پس چطور است اين است اين يا اميرالمؤمنين و من  کسی که از ايشان مد به سمت ايشان  کر

می شما  که  آنچه  در  نکنم  شک  ش چطور  که  ديگر  بيار  فرمود  می شنويد  که  گفت  داری  خدای ک  فرمايد 

بی ت آيا  تعالی  از آنخوف ش بارک و  اينکه خسف کنکسی که درآسمان  ديد شماها  از  در    شماد  ها است  را 

فرمايد که آن است اهلل در  فرمايد که رحمن بر عرش مستوی است و می و می   ن موج بزند با شمازمين و آ

   ؛ ر شما راداند پنهان و آشکاها و در زمين و می آسمان
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ه  فرمايد کمراه شما هرجا که باشيد و می فرمايد آن است هه خدا است ظاهر و باطن و می فرمايد که البت و می 

و من چطور شک نکنم در اين    يشان پس چيست اين يا اميرالؤمنين به ا  شبه رگ ايشان تر از  هستيم قريب ما  

مالئکه صف  عزّوجل که آمد پروردگار تو و فرمايد خدای  فرمود حضرت بگو ديگر کجا شک داری گفت که می 

می  و  صف  آمديد   فرمايد در  البته  کرديم  که  خلق  ما  چنانکه  تنها  ما  نزد  اولما  ش   شما  مرتبه  تنها  و    را 

   ؛ يا شما ايشان منتظر هستند که بيايد خداوند متعال در سايه ابرهای و مالئکهفرمايد که آمی 

می  می و  انتظار  ايشان  آيا  که  پروردگکشند  فرمايد  يا  مالئکه  بيايند  پروکه  آيات  از  بعضی  بيايند  يا  ردگار  ار 

از پيشتر    را ايمان آوردن که نخواهد داد هيچ کس    نفعچ  آيد بر ايشان آيات پروردگار پس هيی روزی که م

گويد که آن روز خواهد  ايمان نياورده است يا در ايمان خود هيچ کسب خير نکرده است پس يک مرتبه می 

   ؛ گار توآمد پرورد

مرتبه می  آيات گويو يک  از  بعضی  آمد  روز خواهد  آن  اي  د  و من  پروردگار پس  اميرالمؤمنين  يا  ن چيست 

فرمايد خدای متعال  در آن شک داری گفت که میضرت بيار ديگر که  ها فرمود حکنم در اين ک نش   چطور

گمان  که  گويد آن کسانیپس می   کنند مؤمنين را بلکه ايشان از مالقات پروردگار خود انکار دارند و ذکر می 

   ؛اوبه  د ار خود را و ايشان رجوع خواهند کراهند کرد پروردگکنند که ايشان مالقات خومی 

خواهند کرد پروردگار خود را پس تحيّت ايشان سالم خواهد بود و    ی که ايشان مالقاتفرمايد که روزو می 

فرمايد که برای کسی که  می قت مالقات خواهد آمد و  فرمايد که کسی اميدوار است لقاء خدا را هر آئينه و می 

که ايشان مالقات  فرمايد  پس يک مرتبه می   ورد ياار را پس بايد عمل صالح به جا ب است لقای پروردگاميدوار  

   ؛کند ها را درک می ها درک نخواند کرد البته او چشمفرمايد که هرگز او را چشم واهند کرد و يک مرتبه می خ

لمؤمين و من  ن چيست يا اميرااحاطه نخواهند کرد از روی علم پس اي  فرمايد که هرگز او راو يک مرتبه می 

بينند مجرمون  عزّوجل و می   فرمايد خدایکه می رت بيار هرچه شک داری گفت  حض  ود چطور شک نکنم فرم

هد داد  فرمايد که کامل خواآتش جهنّم را پس گمان خواهند کرد که ايشان داخل خواهند شد در آن و می 

   ؛هلل حق مهين استدانند که هر آئينه اکه حق است و می  جزای ايشان را 
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شان گمان دارند و يک  دهد که اي خبر می   خدا گمان مختلف پس يک مرتبه   با  ند کنفرمايد که گمان می و می 

  دانند و حال آنکه ظن به معنی شک است پس چيست اين يا اميرالمؤمنين دهد که ايشان می مرتبه خبر می 

متعال بگو که فوت  فرمايد خدای  می فرمود حضرت بيار هرچه شک داری گفت که    و من چطور شک نکنم 

   ؛ رجوع خواهيد کرد شما به پروردگارای شما بعد از آن آن ملک الموت که موکل است بررا ا کند شممی 

ايشان  می فرمايد که رسوالن ما فوت  کند نفس را وقت مردم آن و می فرمايد که اهلل فوت می و می  و  کنند 

تند ايشان و  هس  يبکنند ايشان را مالئکه و طسانی که فوت می فرمايد که آن ککنند و می هرگز تفريط نمی 

اند ايشان بر نفس خود پس  که ظلم کرده ند ايشان را مالئکه درحالی کنسانی که فوت می فرمايد که آن کمی 

آن   در  نکنم  من چطور شک  و  اميرالمؤمنين  يا  می اين چيست  شما  که  که من  ش چيزی  بالتحقيق  و  نويد 

اگر باهم    مودفره توضيح و تشريح نخواهيد  شما مرحمت نمود  هالک خواهم شد  آيات را که  اين  برای من 

هس متباين  و  اگر  متضاد  پس  من  برای  بشود  حاصل  اطمينان  شما  بيان  از  شايد  که  هستم  اميدوار  تند 

الک شدم و خاسر گرديدم و اگر رسوالن  اند البته ه ا حق پروردگار حق است و کتاب حق است و رسوالن خد 

 نجات يافتم!  من و ن در اين شکوک باکی نيست يستند پس برای محق ن

مو حضرت  فرمود  بابپس  امامنا  و  رئيس   النا  الغموم  و  الهموم  کاشف  و  المعلوم  و  العلم  الموحدين مدينه 

يعسوب  علیاميرالمؤمنين  عليهماالصابیبنالدين  قدوس لوه طالب  و    والسالم  ما  پروردگار  است  قدوس  است 

است دائم  دهيم ما که همان  ت شبهات و می وقاخلتوهمات و تخياّلت باطله م و برتر است از    قدوس و بزرگ

و شبهه  که هرگز   ذرّه شک  قدر يک  به  برهانه  قاطع  و  تعالی شانه  او  امور  در  ما  و هرگز هرگز  ندارد  زوال 

   ؛ و بينندهو و اوست شنونده نداريم و نيست چيزی مثل ا

پس ای سائل اگر داده   استق اند و ثواب و عقاب ححق ست و رسوالن او دهم که کتاب او حق او شهادت می 

زيا  تو  يا مشدی  ايمان  در  اگر  دتی  متعال  بدست خدای  مگر  نيست آن  که  بالتحقيق  آن  از  تو  حروم شدی 

گويم به تو که بد  د از آن اما می محروم خواهد کر خواست تو را مرحمت خواهد فرمود و اگر نخواست تو را  

وده  تو خير انديشه نم  العظيم پس اگر خدای منان برای لیالعالّاباهللت داری والقوه و که در اين آيااست علم ت

   ؛است تعليم خواهد داد تو را از علم خويش و ثابت خواهد داشت قلب تو را 
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خوا و هالک  گمراه  آئينه  هر  نخواست پس  اگر  هرو  به  شد!  فراموش  هی  که  عزّوجل  قول خدای  حال پس 

ر دنيا خدا را  اش اين است که چون ايشان در داعنید ممو هم ايشان را فراموش نن خدا را پس او  کردند ايشا

آورند لذا خدای متعال  کردند و عمل خير به جا نمی موش کرده بودند که اطاعت احکام و اوامر او را نمی فرا

   ؛ی يعنی نه قرارداد برای ايشان از ثواب خود چيز فراموش نمود  در آخرت ايشان را

ن را  که امروز ما ايشا  واب آخرت و همچنين است تفسير قول خداو ثر  ه شدند ايشان از خيپس فراموش کرد

فراموش نموديم چنانکه ايشان مالقات ما را امروز را فراموش کرده بودند پس مقصد از نسيان اين است که  

شان در دار دنيا  ان خود را که اييچ ثواب نخواهد داد چنانکه ثواب خواهد داد دوستايشان را هخدای متعال  

ان آوردند با او سبحانه و تعالی و به رسوالن  کردند وقتی که ايمکام و اوامر خدا بودند و ذکر خدا می اح  يعمط

خدای تو فراموش    ل که نبوده ترسيدند از خدای قهار ناديده در حالت غيب و اما قول خدای عزّوجاو و می 

   ؛کننده

ه غافل بشود از چيزی بلکه او تعالی  ت ک يسکند چيزی را و ن  نيست که فراموش   پس بالتحقيق که پروردگار

شان در باب نسيان  وقات و دانندة جميع کائنات است چنانکه اهل عرب در محاوراته حفاظت کننده مخلشان

يزی  دهد که به ما چآورد يعنی حکم نمیاً در خاطر نمیس پس ابد گويند البته فراموش کرد ما را فالن کمی 

ا که خدای  آيا فهميدی چيزی رکند پس بگو ای سائل  به ما ذکر هم نمی   ادند  ابداً برای خيراتعطا کنند و  

عزّوجل ذکر فرموده است گفت بلی بلی يا اميرالمؤمنين گشاده کردی صدر مرا از تنگی و واکردی عقدة قلب  

 ؛ند اجر شما راا زياد کمرا خد 

ر صف و هرگز کالم نخواهد کرد  ه دئکد شد روح و مالروز برپا خواهن پس فرمود اما قول خدای متعال که آن  

ز جانب خدا و خواهد گفت حرف صواب و قول خدای عزّوجل که اهل نار  مأذون خواهد بود امگر کسی که  

رک نبوديم بلکه مسلمان و موحد بوديم  رگز مشخواهند گفت قسم به خدای عزّوجل که ما در عالم دنيا ه

کسان آن  که )ايشان  بود  خواهند  امامت   ی  مقام  کرده خال  و   در  شرک  ذوالجالل فت  خدای  با  که  واالکاند  رام 

منان   عليه ابیابنعلی خدای  اميرالمؤمنين  حضرت  صلّی طالب  رسول  خليفة  را  قرار  وآله عليه اهللالسالم  وسلم 

   ؛داده بود 
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توحيد    قام م  شرک ايشان در قرار دادند لذا  وسلم  وآله عليه اهللموده ابوبکر را خليفة رسول صلّی اع نو ايشان اجم

واهند گفت که قسم به حضرت پروردگار که ما در  د و به همين جهت خنبود بلکه در مقام امامت و خالفت بو 

کنند که ما را هم  ن می شرکي عالم دنيا مشرک نبوديم بلکه مسلمان و موحد بوديم پس چرا با ما معامله م

مت تکفير خواهند کرد بعضی بعضی را  قياز عزّوجل که روند( و قول خدای  فرستهمراه مشرکين به جهنّم می 

   ؛ ضی راواهند کرد بعضی بع و لعنت خ

و قول خدا که هر آئينه اين امر حق است که اهل نار آن روز باهم مخاصمه و مجادله خواهند کرد و قول خدا  

ه  مود ن  دنيا بيان  رای شما در عالمروی من زيرا که من تهديد و وعيد اين روز را بنکنيد پيشه  که مخاصم

بر   کرد  مره خواهم  امروز  قول خدا که  و  تکلم بودم  و  ايشان  پاهای  خواهند کرد دست  دهان  و  ايشان  های 

ام نخواهد بود بلکه  مقايشان به آن چيزی که ايشان در عالم دنيا ارتکاب نموده بودند پس اين چيزها در يک  

زش به مقدار پنجاه هزار ساله  رو  يک ن محشر که  مات متعدده ميدا در مقام مختلف واقع خواهد شد از مقا

ی عزّوجل خالئق را در آن روز در جاهای مختلف تا که هر اهل مذهب  خواهند فرمود خدا  خواهد بود و جمع

   ؛و ملت از هم جدا بشوند 

بع با  بعضی  کرد  خواهند  کالم  کساو  آن  ايشان  و  بعضی  برای  بعضی  کرد  خواهند  مغفرت  طلب  و  نی  ضی 

ها خواهند عنت خواهند کرد آن ها که باهم لکردند و آن ا از ائمه حق اطاعت میدنيم  ه در عالخواهند بود ک 

باطل را   بود که پيشوايان  ايشان مستضعفين و متکبرين خواهند  باطل را اختيار کرده بودند و  ائمه  بود که 

هند کشيد  خوام  طرف جهنّن را مالئکه به  بينند و ايشاوی کرده بودند پس چون در آن روز جهنّم را می پير

اگ  که  کرد  خواهد  لعنت  را  ديگری  يکی  نمیپس  ملعون  اين  نمیبر  در جهنّم  امروز  ما  ديگری  ود  و  رفتيم 

 رفتيم.  در بهشت می  کرد ما هم مثل ديگران بود و ما را گمراه نمی خواهد گفت که اگر اين کافر نمی

شود در قول  سوره ابراهيم يافت می   در  لبر اين مطبرائت است و نظيو معنی کفر در اين آيه بيزاری است و  

هستم از شماها که شما شرک کرديد با من پيش از اين و در قول حضرت  هند گفت من بيزار  شيطان که خوا

ا يعنی بيزار هستيم ما از شماها و بعد از آن مجتمع  گويد کفر کرديم ما با شمالرحمن که می ابراهيم خليل 

مقام ديگ   خواهند  استشد در  پاق  نطر که  مقام  و گريه خواهند کرد در آن  اگر ظاهر  کرده خواهند شد  س 
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آ شکافته  بشود  البته  و  را  دنيا  مشاغل  تمامی  ايشان  کرد  خواهند  فراموش  البته  دنيا  اهل  برای  صداها  ن 

   ؛ خواهند شد قلوب ايشان

از ايشان  ند  کناق می م ديگر پس استنط گريه خواهند کرد از خون بعد از آن مجتمع خواهند شد در مقاس  پ

عالم دنيا مشرک نبوديم پس مهر خواهد    وجل که ما هرگز درپس ايشان خواهند گفت که قسم به خدای عزّ

ورات ايشان پس دست  ع  زد خدای متعال بر دهان ايشان و استنطاق خواهد فرمود از دست و پای ايشان و از

بودند به آن و بعد از آن برداشته  ده  ش   مرتکب   معصيتی که ايشانو پای ايشان شهادت خواهند داد برای هر  

  ؛های ايشانزبان  خواهد شد مهر از

به اعضاء و جوارح خود که شاها چرا بر ضد ما شهادت داديد پس آن پ ايشان  ها خواهند س خواهند گفت 

بکنيم ما چه  که  اشياءکه    گفت  است جميع  کرده  گويا  که  متعال  را خدای  ما  فرمود  آن   گويا  از  بعد  و    را 

قول خدای عزّوجل  پس اين است معنی    کنند بعضی از بعضی اهند شد در مقام ديگر پس فرار می خو  مع مجت

از  که آن روز فرار خواهند کرد مردم از برادر خويش و از مادر خويش و از پدر خويش و از زوجه خويش و  

   ؛سر خويشپ

اهد يافت از خدای  خو  ذنا  ی مگر آن کسی کهپس آن وقت استنطاق خواهند شد پس نخواهند کرد کالم

انبيا و مرسلين رحمت خدا باد بر ايشان  ت برپا خواهند شد  رحمن و حرف صواب خواهد گفت پس آن وق

وسلم که  وآله عليه هللاصلّیپس شهادت خواهند داد در اين مقام پس اين مفهوم قول خدا برای حضرت رسول  

يک شاهد بر اعمال ايشان و خواهيم آورد    مّت ا  هرخواهيم آورد از  پس چطور خواهد شد حال ايشان که ما  

   ؛ايشانحبيب ما بر جميع  تو را شاهد ای

و بعد از آن جمع خواهند شد در مقام ديگر که در اينجا خواهد بود مقام محمود آن حضرت پس باال خواهد  

پروردگار به  رت  حضخواهد گفت برای  وسلم بر آن منبر که وسيله و ثناء  وآله عليه اهللول صلّی حضرت رس   رفت

از   قبل  ثناء  آن  مثل  است  نکرده  که  ثنائی  پيغمبيک  هيچ  حضرت  پروردگار  آن  حضرت  برای  ری 

   ؛ واالکرام و بعد از آن ثناء خواهد کرد برای جميع مالئکهذوالجالل 
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از ثناء خواهد گفت حضرت رسول برای آن و بعد اچمالئکه هي  پس نخواهد ماند  اينکه  ثناء  کس مگر  ز آن 

ثناء و بعد از آن    ای ايشان مانند آن د برای انبياء و مرسلين که هرگز ثناء نکرده است کسی که برکر   هد خوا

   ؛ رای صالحينثناء خواهد کرد برای هر مؤمنی و مؤمنه و ابتداء خواهد فرمود از صديقين و شهداء و بعد ب

پس اين است مفهوم   نمي ز و تمامی اهل پس آن وقت ثناء خواهند گفت برای آن حضرت جميع اهل سموات 

وسلم که فرموده است اميد است که مبعو   وآله عليه اهللی قول خدا که فرموده است برای حضرت رسول صلّ

کرد در آن مقام پس خوشا  حمد خواهند    خواهد کر تو را پروردگار تو در مقام محمود که تمامی خالئق تو را 

   د ش  ند د حاضر خواهبه حال کسانی که در اين مقام محمو 

هم انی اسئلک ان َلتحرمنی من هذا المقام( 
ّ
 )الل

 

خواهند شد از حضور در آن مقام محمود و بعد از آن جمع خواهند شد در  ل کسانی که محروم  و بدا به حا

از بعضی و  مقام ديگری و خبر داده خواهند شد بع از حساب و هرگا  ضی  همه اين کارها خواهند شد قبل 

ی  پس مشغول خواهد شد هر انسانی به معامله خود پس بخواه از خدا  نفتگرد در حساب  شروع خواهدکر 

ز را گفت رفع فرمودی هم و غم مرا يا اميرالمؤمنين و عقدة قلبم را گشادی، زياد کند خدا منان برکت آن رو

   ؛والسالم الصلوه م مبين سيدنا اميرالمؤمنين عليه رمود حضرت امااجر شما را پس ف

وردگار خود و  ها آن روز ترو تازه خواهند بود و نظر خواهند کرد جانب پرورتص   هک   جل دای عزّواما قول خ

کند ابصار را و قول خدا که بالتحقيق که ديد او را در  کند او را ابصار و او درک می خدا که درک نمی قول  

س مگر  ک چهيت داد شفاعالمنتهی و قول خدا که آن روز نفع نخواهد در نزديکی سدره ت نزول دومی خود وق

نديده او و قول خدا که  شده است از قول پسشفاعت آن کسی که اذن داده است او را خدای رحمن و راضی  

پس اين    به هر حال  ی علمکند او را کسی از رو روی ايشان را و عقب سر ايشان را و احاطه نمیداند پيشمی 

   ؛ هند کرد سمت پروردگار خودواخر نظد بود و ها آن روز تروتازه خواهنقول خدای عزّوجل که صورت
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شوند آنجا دوستان خدا بعد از آنکه  ه منتهی می قت و در آن مقام کپس بالتحقيق که اين خواهد بود آن و

غسل خواهند کرد در آن نهر    شود نهر حيات پسیاند از حساب در نزديکی يک نهری که ناميده م فارغ شده 

های ايشان و خواهند درخشيد از نورانيت و رفع  د شد رویواهنخه  ازس تروتو خواهند نوشيد از آب آن نهر پ

ها و  ها و همه رنج و هم و غم برطرف خواهند شد از قلب آن ها  و ناخوشیاذيت  شد از ايشان تمامیخواهد  

 الخلود  نّان اهند شد به دخول جبعد از آن امر کرده خو

 حيم و جواد الکريم(ر الر وغفک م فان)اللّهم بجاه محمد و آله الطاهرين اجعلنی منه

 

ن مقام نظر خواهند کرد به سمت پروردگار  ما تفعل( پس از ايو لوانی من ارذل مخلوقاتک( فانک التسئل ع

ثواب می  که چطور  همان خويش  از  و  را  ايشان  داخل خوادهد  جنّات جا  به  مالئکه  النعيهند  و  دارالقرار  و  م 

دخول    ! پس آن وقت يقين خواهند کرد به۱۷۴« فَادْخُلُوهَا خَالِِدينَبْتُمْ طِ  مْ يْکَُسلَام  عَلَپروردگار خواهند گفت »

منتظ و  ذوالجالل جنّت  پروردگار  از  بود  بی ر خواهند  ثواب  را  مؤمنين  که  بود  داده  که وعده  حساب واالکرام 

   ؛م اين قول خدا که نظر خواهند کرد به سمت پروردگارشاناد پس اين است مفهوخواهد د

وردگار و اما قول  در اين آيه کريمه منتظر بودن است به ثواب کثير و اجر جزيل پرظرکردن  ن  ز ا  قصد پس م

ردن  کند ابصار را پس مقصد از ادراک در اين آيه احاطه ککند او را ابصار و او درک می خدا که درک نمی 

وهام احاطه دارد  تمام ا  بر  نیيع  کند کنند او را اوهام و او تعالی شأنه اوهام را درک می میاست يعنی احاطه ن

ري و  لطيف  اشيای  کننده  درک  يعنی  لطيف  اوست  خبير و  اوست  و  را  که    زه  است  مدحی  نوع  يک  اين  و 

   ؛ کبيراً  ممدوح نموده است به آن ذات اقدس خود را تبارک و تعالی و تقديس علواً

من نشان  پروردگار  ی  ال  اه سؤال کرد حضرت موسی و جاری شد بر زبانش از حمد خدای متعو بالتحقيق ک 

م پس عتاب و عقاب کرده  ت موسی يک امر عظيبده به من که نظر کنم به سمت تو پس بود اين سؤال حضر

مرا    نکه بميری پس خواهی ديد شد که فرمود خدای متعال هرگز هرگز نخواهی ديد مرا در عالم دنيا حتی اي
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سمت آن کوه پس اگر آن کوه بعد از   نظر کن بهس پا يای که ببينی مرا در دن در آخرت و لکن اگر اراده کرده 

  ؛ماند   جلوة من بر جای خود برقرار

نمود خدای ذوالجالل پس عنقريب خ مرا پس ظاهر  نمود  واهی ديد  و جلوه  را  آيات خود  از  بعضی  واالکرام 

خوردپروردگ پس  کوه  آن  برای  م  عقوبت   ار  بود  پس  مرده  موسی  حضرت  افتاد  و  گرديد  خاکستر  و    شد 

ت  مود بر حال آن حضربعد از آن زنده فرمود او را خدای منان و رجوع نمود و کرم فر  موسی موت و   رتضح

دم  کنم تو را بالتحقيق که توبه کر پس گفت حضرت موسی مقدس و منزه هستی تو و تسبيح و تقديس می 

   ؛بکنم از تو من از اينکه سؤال رويت 

واهند ديد و اما قول خدای متعال البته ديد او  ابداالباد نخ  را   توو من هستم اول آن کسانيکه ايمان دارند که  

نزو  حالت  در  سدره را  نزد  دومی  صلّی ال  محمد  يعنی  هرگز  وآله عليهاهلللمنتهی  که  جايی  به  رفت  وسلم 

از  نمی آنجا کسی  او ونه دروغ  خلق خدا و قول خدای متعال درسد در  ر آخر آيت که خيرگی نکرد چشم 

برئيل را  المنتهی يعنی جرا و ديد وقتی که ربّ خود را در نزديکی سدره   آيات بزرگ خداد  يد  گفت هر آئينه

صلی او دو مرتبه اين مرتبه و مرتبه ديگر و اين مطلب چنان است که خلقت جبرئيل بسيار بزرگ  در صوت ا

  ؛است

داند ايشان می ق  لخاشود صرف خدای متعال  ها درک نمی ت که خلقت و صفات آن زيرا که از روحانيين اس 

شفاعت کسی مگر آنکه  ز نفع نخواهد داد  والمخلوق و اما قول خدای متعال آن رو الخالقه چطور هستند جل ک

و    روی ايشانداند خدا پيشکه می اذن داده او را خدای منان و راضی شده است از قول آن و اما قول خدا  

الئق خدای متعال را از روی علم  کنند خحاطه نمیا   یعن کند او را از روی علم يعقب سر ايشان و احاطه نمی 

   ؛است ه انداخت قلوب پرده زيرا که خدای متعال بر ابصار 

شأنه و هيچ قلب  تعالی  کنند و نخواهند کرد از روی کيفيت و چگونگی او پس هيچ فهم و وهم او را درک نمی 

قدر که وصف    او را مگر همان  ند ک   فوصتواندکسی که  اهند کرد حدود برای او سبحانه پس نمی ثابت نخو

اول و آخر ظاهر و باطن خالق و  اوست سميع و بصير  کرده است او نفس خود را و نيست چيزی مانند او و  
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شادی عقدة  او تبارک و تعالی ربنا پس گفت گبری و مصوّر خلق فرموده است اشياء را پس نيست شئی مثل  

که نيست برای کسی که کالم کند با آن    ا و اما قول خدار  ماش ر  قلب مرا يا اميرالمؤمين خدا زياد کند اج

   ؛ اب يا به فرستادن رسول از مالئکهه وحی يا از پس حجخدای متعال مگر به واسط 

د خدا با موسی  خواهد و قول خدا که کالم کردا میکند با اذن خدا آن چيزی را که خ پس آن ملک وحی می 

نهی نکرده بودم شما را و قول خدا که ای آدم    رب ايشان که آيارا    ان شايکالم کردنی و قول خدا که ندا کرد  

هر حال پس قول خدا که سزاوار نيست برای انسان که کالم کند با او    زوجة تو در جنت به سکنی بگير تو و  

با فرستادن رسول از مالئکه پس آن رسول آسمانی  ه واسطه با وحی يا از پس حجاب يا  خدای متعال مگر ب

   ؛ کبيراً  خواهد همچنين فرموده خدای تبارک و تعالی علواًرا که خدا می  با اذن خدا چيزیکند ی م ی وح

سمانی بر  کرد رسول آکرد خدا با آن رسول از رسوالن آسمان پس تبليغ می بود رسولی که وحی می هر آئينه  

سول آسمانی را  ينکه را   ندو تکلم فرموده است خدای متعال با رسوالن زمين ب  رسوالن زمين و گاهی بود که

خاتم ب حضرت  پرسيد  و  زمين  رسول  سوی  به  بفرستد  خويش  کالم  صلّیاالنا  ای  وآله يه علاهللبياء  که  وسلم 

  شود پس فرمود يق که ربّ من ديده نمی ای پروردگار خود را پس گفت جبرئيل بالتحقجبرئيل آيا تو ديده 

   ؛وسلموآله عليهاهللحضرت رسول صلّی 

وحی می ک  زا  پس  اسرافگيجا  از  گفت  میيل می ری  کجا  از  اسرافيل  فرمود  ملکی  گيرم پس  از  گفت  گيرد 

گيرد گفت در قلب آن  ت از او و آن از روحانيين است پس فرمود آن ملک از کجا می گيرد که باالتر اس می 

القاء می م ني  شود پس اين است وحی خدا ولک  ضی  بع  ستکالم خدای عزّوجل و کالم خدا بر يک طريق 

ی  قلوب ايشان و بعض  کند در فرمايد با آن و بعضی کالم است که القاء می می ن تکلم  است که بر رسوالکالم  

می  رويا  که  است  می کالم  القاء  که  تنزيلباشد  و  وحی  بعضی  و  در خواب  را  او  کرده    کند  قرائت  که  است 

   ؛شودی شود و خوانده م می 

م از کالم خدا زيرا که معنی  اتو وصف نموده   چه من برایآن  باپس آن هم کالم خدا است پس کفايت کن  

کنند او را رسوالن آسمان بر  ن است که تبليغ می ق که بعضی از آن آ کالم خدا به يک نحو نيست بالتحقي
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ؤمنين خدا زياد کند اجر شما من و حل فرمودی عقده قلب مرا يا اميرالمرسوالن زمين پس گفت گشادی از  

ی را که هم اسم او باشد هر آئينه تأويل اين آيه اين است که  انی برای خدا کسده آيا می ک  اخد را و اما قول  

تأويل    که اسم او اهلل باشد سوای خدای متعال پس نگاه بدار خود را از اينکه تفسير و   دانی کسی رايا می آ

   ؛و را از علمای راسخين تفقه نکردهکه اقرآن از رأی خودکنی تا وقتی

کالم بشر و حال آنکه آن کالم خدا است و تأويل و تفسر آن به  ه مشابه است به  تنزيل است ک   سی به  زيرا ک 

ندايچه مشابهت  متعاوجه  مخلوقات خدای  به  مخلوقی  هيچ  به  بشر  مخلوقات  از  چنانکه  بشر  به کالم  ل  رد 

م  م خدا به کالالکچ  طور هيافعال بشر مشابهت ندارد پس همين  طور هيچ فعل خدا به مشابهت ندارد و همين 

م  پس هرگز هرگز کال  ندارد زيرا که کالم خدا صفت خدا است و کالم بشر فعل بشر است  بشر هم مشابهت

بشر مشابه کرد  به کالم  را  اگر کالم خدا  نخواهد شد  بشر مشابه  به کالم  و  خدا  ی پس هالک خواهی شد 

   ؛ رامودی عقده قلب مخدا و حل فر را ماخدا را گفت فرج بخشيدی مرا فرج بدهيد ش  گمراه خواهی کرد خلق 

شود از  ه هرگز غائب نمی ت و اما قول خدا ک پس زياد کند خدا اجر شما را يا اميرالمؤمنين پس فرمود حضر

نه و  نه در زمين  قدر يک ذره  به  تو چيزی  ما که هرگ  پروردگار  پروردگار  ز  در آسمان پس همچنين است 

بشود و حال آنکه اوست  شيا چيزی پنهان  ت که از خالق ااس   کنشود و چطور ممچيزی از او محجوب نمی 

نخو نظر  او که  قول  اما  و  و داننده  روز  خالق  فرمود در  دارد که مرحمت  اهد  ايشان معنی  به سمت  قيامت 

کند پس  ما هيچ نظر نمی گويد قسم به خدا که فالم کس به  انکه عرب می نخواد فرمود هيچ خير با ايشان چن

  ؛د رسانيچ خير نمی شخص با ايشان هن آه مطلب اين است ک

ن رحمنت خدا است با  ا نظر خدا با ايشا پس معنی نظر کردن از خدا به خلق او اينجا همين معنی است لذ 

د  دی يا اميرالمؤمينی خدا اجر شما را زياد فرمايايشان نه ديدن گفت سهل فرمودی و عقدة قب مرا حل کر

البته ايشان آن نيچت  پس فرمود اما قول خدا که هرگز نيس ر خود محجوب خواهند ماند  روز از پروردگا  ن 

امت از ثواب خدا محروم خواهند ماند و قول خدا ه ايشان در روز قيپس مقصد خدا از اين آنست که هر آئين

  ؛ين خسف بکند يد از اينکه آن کسی که در آسمان است شما در زماخوف شده که آيا شما بی 
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وست اهلل يعنی معبود در زمين و قول خد  ها و ادر آسمانخدا که اوست اهلل    ولقو  پس آن زمين موج بزند  

وست همراه شما هرجا که باشيد و قول خدا که ما هستيماز  است وقول خدا که اکه رحمن بر عرش مستوی  

ت  بارک و تعالی سبوح و قدوس و بد اس طور است خدای متعال تر از شه رگِ انسان پس همين تانسان نزديک 

گ  کند از مخلوق و اوست لطيف و خبيرو اجل و اکرم و بزر بروز می   از خدا چيزی که  ی خدا که بروز بکند راب

ست مستوی بر عرش و  شود بر مخلوق و اونازل بشود بر او سبحانه و تعالی چيزی که نازل می   و برتر از اينکه

ياء و بزرگ  بر سختی و مدبراالش ه  د نناوست وکيل بر جميع اشياء و سهل ک  علم او شاهد است بر هر نجوی و

   ؛ تر است از اينکه بوده باشد بر عرش تعالی عن ذلک علواً کبيراًو بر

ا تنها تنها چنانکه  آمد پروردگار تو و مالئکه صف در صف و قول خدا که آمديد شما نزد م  و اما قول خدا که

ه  ايد اهلل در سايکشند که بيانتظار می ن  ايشمرتبه اولی و قول خدا که آيا ا  خلق کرده بوديم شما را تنها در

مالئکه يا رب تو بيايد يا بعضی    بيايند برای ايشان کشند که  ابرها و مالئکه و قول خدا که آيا ايشان انتظار می 

نند مخلوق و  حق است چنانکه خدا فرموده است و نيست آمدن خدا ما  از آيات رب تو بيايد پس همه اينها

  ؛باشد ويل آن غيرتأويل او میاز کتاب خدا تأ ام که ربّ هر شیکردهی  لحامن بالتحقيق تو را 

ها برای تو خواهم گفت  و عنقريب يک کمی از آن   بت و مشابهت نداردو کالم خدا به کالم بشر هيچ مناس 

کر کفايت خواهی  ابراپس  قول حضرت  است  قسم  از همين  تعالی پس  انشاءاهلل  می د  البته من  به  هيم  روم 

توجه اوست برای عبادت خدا و تقرّب او به خدا    کرد پس رفتن او   م و او مرا هدايت خواهد ود خب  سوی ر

ا که  تأويل اين کالم غير تنزيل است و قول خدا که نازل کرديم ما آهن ربينی که  آيا نمی   است نه رفتن پس

 ؛زد ايشان مالئکه خدان  هب  يا منتظراندا ايشان که بيايند آنست باس شديد يعنی اسلحه و غيره وقول خدا که آ 

به    پس اگر مشرکين و منافقين وآله عليهاهللحضرت رسول صلّی خبر ميدهيد    کسانی که استجابت  وسلم که 

که ايشان  ه بيايند برای ايشان مالئکه وقتی کشند کننمودهند خدا و رسول او را و قول خدا که آيا انتظار می 

   ؛ روردگار توار تو يا بعضی از آيات پدگر روا و رسول نمودند يا بيايند پاستجابت خد 
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عذاب کرده است    ر دار دنيا چنانکهقصد خدا از اين آيات اين است که بيايد برای ايشان عذاب خدا دپس م

عد از  وسلم  خود از ايشان به بوآله عليهاهللهد به نبی صلّی دخدا قرون سابقه را پس اين چيزيست که خبر می 

آمد پس هيچ نفع نخواهد داد برای  يات خدا خواهند  يشان که روزی که بعضی از آا  اب  فرمايد که بگوآن می 

ان خود کسب خير نکرده است يعنی پيش از آمدن آن آيات  رده است يا در ايمهيچ کس که از اول ايمان نياو

  که ست برای صاحبان عقل و هوش  د از آن آيت طلوع شمس است از جانب مغرب و البتّه کافی ارب و مقص

  ؛اند د ديد چيزی را که وعده داده شده شده البته خواهنانند که چون پرده برداشته  بد 

ای متعال از جايی که هيچ گمان نداشته يعنی فرستاد برای  آمد برای ايشان خد و فرمود در آيت ديگر پس  

ز قواعدش  ا  نشاپس آمد خدا بر بنيان اي  طور هست آمد خدا بر بنيان ايشان که فرمودهان عذاب و همينايش

طور است چيزی که وصف فرموده  سال عذاب است بر ايشان و همينز قواعد مقصد ارپس آمدن بر بنيان ا

ی متعال در آن روزی که  رک اسمه و تعالی علوا کبيرا البته جاری خواهند شد امور خدات از امر آخرت تبااس 

شود و  ب نمیشأنه در عالم دنيا و او غائ لی اتعشوند امور او ه جاری می مقدارش پنجاه هزار سال است مثل آنک 

   ؛کند همراه غروب شوندگانب نمی غرو

زّوجل در کتاب خودش و هرگز مگردان کالم  نموده است خدای ع  پس کفايت کن به آن چيزی که وصف 

کال مانند  را  اخدا  از  تعالی  و  تبارک  است  اکرم  و  اجل  و  اعظم  او  که  زيرا  بشر  را  م  او  کنند  وصف  ينکه 

ا در قول خودش که نيست چيزی مثل او و  ه است نفس خود رندگان مگر همان قدر که وصف کرد کنصف و

  ؛من يا اميرالمؤمنين گشايش بدهد خدا شما راشايش فرمودی برای  اوست سميع و بصير گفت گ 

را آن  ن  يمنو ذکر فرموده است مؤا قول خدا که بلکه ايشان از مالقات پروردگار خود انکار دارند  پس فرمود ام

اهند کرد پروردگار خود را و قول خدا برای غيرمؤمنين که  ايشان مالقات خوکنند که  کسانی که گمان می 

با آن چيزی که خالف کرده که مالقات خواهند  روزی   را  او  با خدا در آن چکرد  اند يزی که وعده داده اند 

   ؛ را يشو خ يدوار لقاء پروردگارايشان خدا را و قول خدا که پس کسی که ام
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د  کننو اما قول خدا که بلکه ايشان از لقاء پروردگار انکار می   لح به جا بياوردپس او را الزم است که عمل صا

خدا لقاء و همچنين ذکر فرموده  در اينجا بعث است بعد از مردن پس ناميده است او را    پس مقصد از لقاء

دا گمان  آن کسانيکه  را  مؤمنين  مالقاست  ايشان  که  داخو  اترند  يقين  يعنی  را  پروردگار  کرد  رندکه  اهند 

اهند شد  شد و جزا داده خو  ته مبعو  خواهند شد و محشور خواهند گرديد و حساب کرده خواهند ايشان الب

طور است قول خدا که هرکه اميدوار  ا مخصوصا و همين با ثواب و عقاب پس ظن به معنی يقين است اينج

   ؛ت برای لقای خدااورد و قول خدا که هرکه اميدوار اس بي جايد عمل شايسته به لقای خداست با

از اين آن اس  آيينه وقت مالقات خواهد آمد پس مقصد خدا  ايمان دپس هر  او مبعو   ت که هرکه  ارد که 

البته وعدة خدا برای   ثواب و عقاب هر آئينه وفا کرده خواهد شد پس لقاء به معنی رؤيت  خواهد شد پس 

لفظ لقاء آمده پس    در کتاب خدا به  نی بعث است پس بفهم تمامی آن چيزی کهمع  که ز اينجا نيست بلهرگ

از آن بعث است نه رؤيت نظری و ه او را  دا که می طور است قول خمين مقصود خدا  ايشان  فرمايد روزيکه 

   ؛کرد   مالقات خواهند 

ايمان ايشان  از قلوب  ايشان سالم خواهد بود يعنی هرگز  ا زائل نخواهد شد  سز  و  به بعث و جزا   پس تحيه 

س  ادی عقده قلب مرا يا اميرالمؤمنين خدا اجر شما را زياد کند پواهند شد گفت کشروزيکه ايشان مبعو  خ 

ن خواهند کرد که ايشان خواهند  دا که چون مجرمين آتش جهنم را خواهند ديد پس گمافرمود اما قول خ

ت  ش خواهند شد و اما قول خدا که خواهد گفآت  خلحاال ايشان داافتاد در آن يعنی يقين خواهند کرد که  

داد    آن روز کامل خواهد ن گمان داشتم که مالقات خواهم کرد به حساب خود و قول خدا که  بالتحقيق که م

که   خدا  قول  و  روی حق  از  را  ايشان  جزای  برای  می خدا  خدا  قول  و  است  مبين  البته حق  اهلل  که  دانند 

   ؛باب خدا گمانهای مختلفر دد کننن گمان می منافقين که ايشا

ن ظن ظن يقين و بدانکه ظن دو نوع است ظن شک و ظن يقين  ک است و نيست ايپس اين ظنّ ظن ش 

که در خصوص امر  معاد ذکر شده است آن ظم ظن يقين است و آن ظن    ظن که در خصوص امرپس آن  

ام گفت فرج  ر نموده سيفت   که برای تو   دنيا ذکر شده است پس آن ظن ظنّ شک است پس بفهم چيزی را
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اميرالمؤ  يا  مرا  رادادی  قيامت    منين خدا شما  روز  گذاشت  که خواهيم  قول خدا  اما  فرمود  بدهد پس  فرج 

   ؛کس ظلم نخواهد شد ر هيچ وازين عدل را پس بم

تعال  که آورده خواهند شد خالئق به نزد او روز قيامت پس جزا خواهد داد خدای م  پس آن ميزان عدل است

در حديث ديگر موازين انبياء و    ن به آن ميزان و شاا بعضی را بعضی به واسطه وزن کردن اعمالر  تقامخلو

را پس خاص    پس قوام نخواهيم داد برای ايشان اعمال ايشاناند و قول خدا که  السالم را گفته اوصياء عليهم

داده خواهند شد به    زقرو  در جنّت    است و اما قول خدا که ايشان آن کسانی هستندکه داخل خواهند شد 

آئينه واجب شده کرامت من و    ود حضرت رسول که غير حساب پس گفت که فرم فرمود خدای متعال هر 

شان عظيم من البته روهای کنند باهم برای تآورند حق مرا و محبت می می ی آن کسانيکه بجا  محبت من برا

   ؛نور در لباس سبزی ارهت بر منبنشس در روز قيامت درخشنده و نورانی بود و خواهند 

ر  ديگ يشان قومی هستند که نه انبياء و نه شهداء اما ايشان باهما  :فرمود  ؟کيستند   اهلل ايشانپرسيدند يا رسول

ر جنّت بدون حساب خدا يا به جاه محمد و آل  رای تعظيم جالل خدا و داخل خواهند شد داند بمحبت کرده 

شد موازين    ه اما قول خدا که هرکه ثقيل شد موازين او و خفيفد   ر راان قالسالم ما را هم از ايشمحمد عليهم 

پ خواو  کرده  وزن  که  سيئات هستند  و  و خفت حسنات  ثقل  اين  از  مقصد  ثقل  اهند شد پس حسنان  س 

کند شما را آن ملک که مولک است برای  قول خدا که بگو فوت می   ميزان و سيئات خفت ميزان است و اما

نفس را    کند اهلل فوت می رجوع خواهيد کرد به پروردگار خود و قول خدا که    آن   ازبعد  قبض ارواح شما و  

کنندو قول خدا  راط و تفريط نمی وا و ايشان هيچ افکنند او را رسوالن خوقت مرگ او و قول خدا که فوت می 

بر نفس سانيکه ظلم کرده که آن ک آنها را و قول خدا کهای خود و مالئکه فوت می ان  يکه  انسک  ه آن کنند 

 ؛ راکنند ايشان می  طيب و طاهراند از گناهان و هرگان مالئکه فوت 

کند امور خود را  ی تدبير می اهلل تبارک و تعالگويند با ايشان که سالم باد بر شما پس بالتحقيق که  پس می 

د ناهخوکه می   خواهد برای انجام دادن امور خود کند هر شخص را که میخواهد و موکل می می هرطور که  

فرمايد از  اصان از خلق خود و مأمور می ميفرمايد برای خالموت پس او را مأمور انجام داده بشود بهرحال ملک
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خواهد و  رطور که می فرمايد امور خويش را هد پس تدبير می خواهبرای هرکه می رسوالن مالئکه مخصوصا  

ای تمامی مردم زيرا که در ميان  بر  را و  نيست هر علم که متحمل بشود با آن صاحبان علم که تفسير کند ا

قوی  و ضمردم  بعضی علم است که طاقت می العقل مردم  عيف العقل  و  را متحمل  هستند  او  آورند مردم که 

   ؛ل او بشوند توانند جميع مردم متحملم هست که نمی بشوند و بعضی از ع

فرمايد که بتوانند متحمل او  ب   هاد ايشان را گشپس هر آئينه تکذيب خواهند کرد مگر اينکه خدای منان سينه

ی خاص خود که او را تعليم کند و بالتحقيق که کافی خواهند شد به واسطه اوليا  بشوند و کمک بکنند او را 

تو همين  زنده کنند و  قدر  برای  بدانی که اهلل هست  او فوت می که  و  بر دست هرکه  ميراننده  را  نفس  کند 

از مالئکه خودش و غيرايشانمی  اگر خدای ت  فگ  خواهد  به آن شخص که  اميرالمؤمنين  يا  مرا    فرج دادی 

   ؛برای تو امگشاده فرموده است برای قبول نمودن آن مطالب که بيان نموده منان سينه ترا 

کند روح را که تو حقاحقا  کند دانه را در زمين و خلق می ه می خورم به ذات پروردگار که شگافتی پس قسم م 

نمو  ايماا  يد  مؤمن هستی پس عرض  و  بنمايم که مؤمن هستم  يقين  ن من کافی  اميرالمؤمنين من چطور 

را که بداند اين    خدا توفيق بدهد اوکس مگر آنکه  داند اين علم را هيچس ارشاد فرمود حضرت که نمی است پ

اين    دةنانوسلم برای دوآله عليهاهللخدا و امام خدا و شهات داده است حضرت رسول صلّی ه نبی علم را به وساط

آ  سينه  منان  خدای  کند  مشروح  اينکه  يا  جنّت  به  بتوعلم  که  را  شخص  در  ن  که  را  چيزی  آن  بداند  اند 

د فرمود کيست  مؤمنين که طاقت دارد که اين بدانپس گفت يا اميرال  های آسمانی بيان فرموده استکتاب

عمل کنی برای خدا در ظاهر و    که  اد کشاده فرموده است خدا سينة او را و توفيق داده است او را پس بر تو ب

 شود.  ل نمیباطن که هيچ شئی مساوی عم

 بَدَاالبِدِينَ. َحمَّدوَّالِهِ الطّاهِرِينَ اَنا وَ نَبّئنَا مُاهللُ عَلَی سَيِّدَالعالَمينَ وَ صَلَیَّحمدُ لِلّهِ رَبّ وَال
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 عرش عظیم در میدان محشر 

ذوالجالل ق تعالی  و  تبارک  اهلل  ثَمَوَ»  امواالکرال  يَوْمَئِذ   فَوْقَهُمْ  رَبِّکَ  عَرَْش  يعن۱۷۵« انِيَة يَحْمِلُ  ميدان  ،  در  ی 

   .خواهند بود ق مخلوقات برداشته محشر عرش عظيم را در آن روز هشت نفر از مالئکه فو

آن روز فوق مخلوقات بر خود هشت بزرگوار را برداشته خواهد بود يعنی چهار نفر    )معنی ديگر( عرش اعظم 

نوح   ين لوااز   حضرت  عليه عليه   که  ابراهيم  حضرت  و  عالسالالسالم  موسی  حضرت  و  حضرت  ليه م  و  السالم 

عليه حعيسی  که  آخرين  از  چهارنفر  و  خاتمالسالم  مصطفی    االنبياءضرت  محمد  مجتبی  احمد 

مجتبی    سنح  تالسالم و حضروسلم و حضرت امام مبين موالنا و سيدنا اميرالمؤمنين عليه وآله عليه اهللصلّی

   . اهند بودالسالم خوالسالم و حضرت سيدالشهداء عليهعليه 

بزرگ   چنانکه اعظم  آمده عرش  )ادر حديث  امام ترين مخلوقات عالم شهودی است  تفسير حضرت  حسن    ز 

فَ  هُ ثَلَاثَمِائَة  وَ سِتِّينَ أَلْلَ   قَ لَمَّا خَلَقَ الْعَرَْش خَلَ... َّ وسلم  وآله عليه اهللصلّی   فَقَالَ رَُسولُ اللَّه السالم(  عسگری عليه 

تَعَالَى لِأَصْغَرِهِمْ  اللَّهُ  أَذِنَ  لَوْ  مَلَک ،  أَلْفَ  عِنَْد کُلِّ رُکْن  ثَلَاثَمِائَة  وَ سِتِّينَ  السَّبْعَ وَ    الْتَقَمَ السَّمَاوَات   رُکْن ، وَ خَلَقَ 

 فِی الْمَفَازَةِ الْفَضْفَاضَةِ.  إِلَّا کَالرَّمْلَةِ  هِ تِ امَا کَانَ ذَلِکَ بَيْنَ لَهَوَ  -الْأَرَضِينَ السَّبْعَ 

فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى    حَمْلَهُ وَ لَا تَحْرِيکَهُ.احْمِلُوا عَرِْشی هََذا، فَتَعَاطَوْهُ فَلَمْ يُطِيقُوا  -[: يَا عِبَادِیفَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ]لَهُمْ 

نْ يُزَعْزِعُوهُ فَخَلَقَ اللَّهُ مَعَ کُلِّ وَاحِد  مِنْهُمْ عَشْرَةً، فَلَمْ يَقِْدرُوا أَنْ يُحَرِّکُوهُ  لَمْ يَقِْدرُوا أَفَ  ،مَعَ کُلِّ وَاحِد  مِنْهُمْ وَاحِداً

تَعَالَى  ]اللَّهُ  جَمَاعَتِهِمْفَخَلَقَ  مِثْلَ  مِنْهُمْ،  وَاحِد   کُلِّ  بِعَدَدِ  يُحَرِّکُوهُ.  -[  أَنْ  يَقِْدرُوا  جَلَّ  ا  الَفَقَ  فَلَمْ  وَ  عَزَّ  للَّهُ 

   فَخَلَّوْهُ، فَأَمْسَکَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقُْدرَتِهِ.   بِقُْدرَتِی. لِجَمِيعِهِمْ: خَلُّوهُ عَلَیَّ أُمْسِکْهُ

أَنْتُمْ. فَقَالُوا: ]يَا[ رَبَّنَا لِثَمَانِيَة  مِنْهُمْ: احْمِلُوهُ  نَحْ  -ثُمَّ قَالَ  نُطِقْهُ  الْغَفِيرُ، فَکَيْفَ  ا  َذنُ وَ هَلَمْ  الْخَلْقُ الْکَثِيرُ وَ الْجَمُّ 

إِنِّی  جَلَّ:  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَقَالَ  دُونَهُمْ  الْآنَ  لِلْعَنِيِد   نُطِيقُهُ  الْمَُذلِّلُ  وَ  لِلْبَعِيِد،  الْمُقَرِّبُ  اللَّهُ  وَ    أَنَا  لِلشَِّديِد،  الْمُخَفِّفُ  وَ 

یَ  ا أَشَاءُ وَ أَحْکُمُ ]بِ[ مَا أُرِيُد، أُعَلِّمُکُمْ کَلِمَات  تَقُولُونَهَا يُخَفَّفْ بِهَا عَلَيْکُمْ. قَالُوا: وَ مَا هِمَ  لُعَسِيرِ، أَفْعَالْمُسَهِّلُ لِلْ

 وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد  وَ آلِهِ  يمِظِالْعَلِیِّ الْعَ  تَقُولُونَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ   يَا رَبَّنَا

 الطَّيِّبِينَ. 
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فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِسَائِرِ تِلْکَ    قَوِیٍّ.  کَشَعْرَة  نَابِتَة  عَلَى کَاهِلِ رَجُل  جَلْد    -فَقَالُوهَا، فَحَمَلُوهُ وَ خَفَّ عَلَى کَوَاهِلِهِمْ

عَلَى الْأَمْلَا خَلُّوا  عَرِْشی لِ اهِوَ]کَ  کِ:  الثَّمَانِيَةِ  هَؤُلَاءِ  وَ    [  مَجُِّدونِی  وَ  َسبِّحُونِی  وَ  حَوْلَهُ،  أَنْتُمْ  طُوفُوا  وَ  لِيَحْمِلُوهُ 

مَا أَعْجَبَ     ص:هِللَّ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ افَ   ء  قَِديروَ ]أَنَا[ عَلَى کُلِّ َشیْ  -قَدُِّسونِی، فَإِنِّی أَنَا اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَى مَا رَأَيْتُمْ

اللَّهِ ص:  رَُسولُ  فَقَالَ  عِظَمِ خَلْقِهِمْ!  وَ  قُوَّتِهِمْ  فِی  الْعَرِْش  حَمَلَةِ  الْمَلَائِکَةِ  يُطِيقُونَ    أَمْرَ هَؤُلَاءِ  لَا  قُوَّتِهِمْ  هَؤُلَاءِ مَعَ 

 ۱۷۶.الخ ...  مِنْ أُمَّتِی تُکْتَبُ فِيهَا حَسَنَاتُ رَجُل  -حَمْلَ صَحَائِفَ

س  يم را خلق فرمود پوسلم که هرگاه خالق عالم عرش عظ وآله عليه اهللرت رسول صلّی ه فرمود حض ک   ت گف

سيصدوشصت  عظيم  عرش  برای  فرمود  سيصدو شصت خلق  رکنی  هر  نزد  در  فرمود  خلق  و  رکن  هزار  هزار 

ينه  بلعد هر آئب  ار  ها خدای متعال اجازه بدهد که آسمانهاترين آن ر برای کوچک اگ الجثه که  ملک چنان عظيم 

ود در ميان حلقوم آن ملک مگر  و اينها نخواهند بگانه را و زمينهای هفتگانه را  خواهد بلعيد آسمانهای هفت 

   ؛ يک ذره ري  در ميان صحرای اعظممانند 

ای بندگان من برداريد اين عرش مرا پس جلوه رفتند    کهپس بعد از خلق نمودن آن مالئکه فرمود با ايشان  

بدهد پس خلق  تن عرش عظيم  اش دبر برای   تکانش  که  نتوانستند  و  بردارند  که  نتوانستند  فرمود خدای  اما 

عرش عظيم را بردارند پس همگی ايشان نتوانستندکه عرش    برتر همراه هر ملکی يک ملک ديگر که  بزرگ و

ردارند  ب  ار  عالم خلق فرمود همراه هر ملکی ده ملک ديگر که عرش عظيم  قعظيم را تکان بدهند پس خال

هر ملکی  خدای بزرگ همراه    پس خلق فرمود  امی ايشان نتوانستند که حرکت بدهند عرش عظيم راپس تم

عرش عظيم را بردارند اما همگی ايشان نتوانستند که عرش عظيم را حرکت  مثل جماعت و گروه ايشان که  

 کبر!  ا  بدهند اهلل

بردا ايشان که شماها  برای يک جماعت  امر فرمود  ايشان عرضه دپ  د ري پس  پروردگار ما هرگاه  اشتند ای س 

ای متعال که  توانيم که برداريم پس فرمود خد ی می م پس ما چند نفر کهمه ماها که نتوانستيم که برداري

برداريد زيرا که منم آن خدايی که قريب میمی  کنم بندگان سرکش را و  و ذليل می ا  کنم بعيد رتوانيدکه 

کنم هرچه اراده دارم  خواهم و حکم می را ميکنم هرچه می کنم مشکل  ن می اس آو  کنم شديد را  خفيف می 
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تان جاری کرديد آنوقت خواهيد توانست  زبان   دهم پس هرگاه شما آنها را بر ياد می  شما را چندکلمه  من حاال

نمودند  ک   عرض  چه  پآنها  ای  هستند  ما رولمات  اهلل   ردگار  بسم  بگوئيد  الالرحمنفرمودکه  و  ل  و حالرحيم 

 العلی العظيم و صلی اهلل علی محمد آله الطاهرين.  والقوه االباله 

عظيم را بدون زحمت برداشتند و  را بر زبان خود جاری نمودند و عرش    ه اين کلمات مقدسهپس آن مالئک 

موی روينده بر بدن يک مرد قوی و بعد از آن    يکشان چنان خفيف شد که مانند  هایعرش عظيم بر دوش 

اشته  رين مالئکه که بگذاريد عرش عظيم را بر دوشهای هشت نفر که بردوردگار برای سائر پ  تضرفرمود ح

و جملگ  وباشند  تقديس    ی شمار دور عرش عظيم من طواف کنيد  و  بگوئيد  و مجد من  بگوئيد  بسيج من 

   ؛ طور بر هر شئی قدرت دارمال شماها قدرت مرا و همين حاکنيد مرا که منم خدای قادر که ديديد 

اصحاب حضرت رگفت س  پ دروآله عليه اهللسول صلّی ند  مالئکه  اين  امر  است  آنها    وسلم چه عجيب  برداشتن 

ی اجسام و قوت فوق مخلوقات نتوانستند اما به خواندن کالم  اعظم ر که به آن کثرت شماره و بزرگ  عرش 

ا وجود آن  که اين مالئکه بم  سلوه وآلعليه اهللاالنبياء صلّیپس فرمود حضرت خاتم   ند برداشتمقدس هشت نفر  

شود در  ال يک مؤمنی را که نوشته می بردارند نامه اعم توانند کهقوت که خدای منان با ايشان داده است نمی

 آن حسنات آن مؤمن! الخ 

 

 میدان محشر وسیله در

ها فی  نبياء دوناال  و  رسول اهلل علی اعالها و دونه اميرالمؤمنين بمرقاه و الرسلا  و هی الف مرقاه يجلس عليه )

و هی ايمانهم  الدهور عن  االزمنه و حجج  اعالم  اهلل عليه وآله وسلم وياتيه  لّی درجه رسول اهلل ص  المراقی و 

 لم  وس عليه و آله اهللاهلل صلّیان بمفاتيح الجنه و مالک بمقاليد النار فيامر رسول رضو

ابيجعف يزيد عن  اسناده عن جابربن  يعقوب عن  ابن  عليه   السالم عنه ليع  ر الحديث  السالم فی  اميرالمؤمنين 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْوَِسيلَةَ، وَ وَعُْدهُ الْحَقُّ، وَ لَنْ  وَعََد نَبِيَّهُ مُحَمَّداً   -عَزَّوَجَلَّ -أَيُّهَا النَّاُس، إِنَّ اللَّهَخطبه له فيها 

، وَ نِهَايَةِ غَايَةِ الْأُمْنِيَّةِ، لَهَا أَلْفُ مِرْقَاة  مَا  الزُّلْفَةِ  ذَوَائِبِ  ةِ الْجَنَّةِ، وَ ذِرْوَ   دَرَجِ   لَةَ أَعْلىيِس وَيُخْلِفَ اللَّهُ وَعَْدهُ، أَلَا وَ إِنَّ الْ

الْمِرْقَاةِ حُضْرُ   إِلَى  الْمِرْقَاةِ  دُرَّة   عَام   مِائَةَ  الْجَوَادِ  الْفَرَس   بَيْنَ  مِرْقَاةِ  بَيْنَ  مَا  هُوَ  وَ  إِلى مِرْقَاةِ جَوْهَرَة   ى لإِ،  مِرْقَاةِ    ، 
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إِلى  إِلى   زَبَرْجََدة ،  لُؤْلُؤَة ،  إِلى   مِرْقَاةِ  زُمُرُّدَة ،  مِرْقَاةِ  إِلى  يَاقُوتَة ،  إِمِرْقَاةِ مَرْجَانَة   مِرْقَاةِ  إِلى   لى ،  کَافُور ،  مِرْقَاةِ    مِرْقَاةِ 

مِرْقَاةِ نُور ، قَدْ    مِرْقَاةِ هَوَاء ، إِلى   مِرْقَاةِ غَمَام ، إِلى   ، إِلى مِرْقَاةِ فِضَّة   قَاةِ ذَهَب ، إلى رْمِ  ، إِلى يَلَنْجُوج   مِرْقَاةِ   عَنْبَر ، إِلى 

يَوْمَئِذ  قَاعِد  عَلَيْهَا مُرْتَد کُلِّ الْجِنَانِ، وَ  عَلى  أَنَافَتْ وَ آلِهِ  عَلَيْهِ  رَيْطَة  مِنْ رَحْمَةِ    :نِيْبِرَيْطَتَ   رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 

إِکْلِيلُ  النُّبُوَّةِ وَ  تَاجُ  عَلَيْهِ  اللَّهِ،  نُورِ  رَيْطَة  مِنْ  وَ  بِنُ  اللَّهِ،  أَْشرَقَ  قَدْ  الدَّرَجَةِ  الرَِّسالَةِ  عَلَى  يَوْمَئِذ   أَنَا  وَ  الْمَوْقِفُ،  ورِهِ 

عَلَیَّ رَيْطَتَ وَ هِیَ دُونَ دَرَجَتِهِ، وَ  أُرْجُوَانِ    :نِاالرَّفِيعَةِ  الرُُّسل رَيْطَة  مِنْ  کَافُور ، وَ  الْأَنْبِيَاءُ قَدْ    النُّورِ، وَ رَيْطَة  مِنْ  وَ 

الْأَزْمِنَةِ وَ حُجَجُ الدُّهُورِالْمَرَاقِ  عَلَى  وَقَفُوا لَ  تَجَلَّلَتْهُمْ  عَنْ أَيْمَانِنَا، قَْد  ی، وَ أَعْلَامُ  وَ الْکَرَامَةِ،  انَا مَلَک   رَايَحُلَلُ النُّورِ 

بِأَنْوَارِنَا، وَ عَجِبَ مِنْ ضِيَائِنَا وَ جَلَالَتِ إِلَّا بُهِتَ  الرَُّسولِ  مُقَرَّب  وَ لَا نَبِیٌّ مُرَْسل   نَا، وَ عَنْ يَمِينِ الْوَسِيلَةِ عَنْ يَمِينِ 

بَسْطَةَ  غَمَامَة   آلِهِ  وَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  يَأْتِی مِنْهَا  الْبَصَرِ   صَلَّى  الْمَوْقِفِ، طُوبى نِّال،  يَا أَهْلَ  الْوَصِیَّ، وَ آمَنَ    دَاءُ:  لِمَنْ أَحَبَّ 

آلِهِ ظُلَّة   بِیِّ، وَ مَنْ کَفَرَ  بِالنَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الْعَرَ فَالنَّارُ مَوْعُِدهُ؛ وَ عَنْ يَسَارِ الْوَِسيلَةِ عَنْ يَسَارِ الرَُّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

  ، لَافَازَ الْأُمِّیِّ، وَ الَِّذی لَهُ الْمُلکُ الْأَعْلى لِمَنْ أَحَبَّ الْوَصِیَّ، وَ آمَنَ بِالنَّبِیِّ    هَا النِّدَاءُ: يَا أَهْلَ الْمَوْقِفِ، طُوبى نْمِی  يَأْتِ

نَالَ   لَا  وَ  لَهُمَاأَحَد   بِالْإِخْلَاصِ  خَالِقَهُ  لَقِیَ  مَنْ  إِلَّا  الْجَنَّةَ  وَ  اللَّهِ  ا  وَ  الرَّوْحَ  وَلَايَةِ  أَهْلَ  يَا  فَأَيْقِنُوا  بِنُجُومِهِمَا،  لِاقْتِدَاءِ 

وُجُوهِ عَلى بِبَيَاضِ  الْيَوْمَ  بِفَوْزِکُمُ  وَ  مَآبِکُمْ،  کَرَمِ  وَ  مَقْعَِدکُمْ  َشرَفِ  وَ  وَ    کُمْ  الِانْحِرَافِ  أَهْلَ  يَا  وَ  مُتَقَابِلِينَ،  ُسرُر  

وهِکُمْ وَ غَضَبِ رَبِّکُمْ جَزَاءً بِمَا  وَ رَُسولِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ أَعْلَامِ الْأَزْمِنَةِ، أَيْقِنُوا بِسَوَادِ وُجُ  -کْرُهُذِ  عَزَّ  -الصُُّدودِ عَنِ اللَّهِ

 ۱۷۷  کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. 

تخت  يک  وسيله  آن  هزار  ترجمه:  يک  که  است  جلو پله ی  و  دارد  خواهد شد  کان  آن حضرت  افروز  باالی  بر 

افروز خواهد شد  السالم جلوه اميرالمؤمنين عليه ت  وسلم و يک درجه پايين حضر وآله عليهاهللصلّی  اءينباالخاتم

افروز خواهد  لوه اء و مرسلين خواهند بود که موافه درجات خود هرکسی بر منبری جآن منا بر انبي و در اطراف 

يمش  در  دهرها  حجج  و  زمانها  اعالم  و  جلوه د  او  ش ين  خواهند  رسول  آ  ود  افروز  حضرت  درجة  وسيله  ن 

م  و جهنّ  تهای جنّخواهد بوئ آن وقت رضوان خازن جنان و مالک خازن جهنم کليد   لموس وآله عليه اهللصلّی

نمود آن حضرت خوهد فرمودکه  م ء تقديم خواهند  وسلوآله عليهاهللاالنبيا صلّی را خواهند و به حضرت خاتم 
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از  ي  ناب از جابراين يزيد و آن حضرت  باسناد خود  از حضرت  ام محمدباقرعليه امعقوب  السالم و آن حضرت 

الکرام وعده  به خويش فرمودندکه ايهاالناس هر آئينه خدای عزّوجل ذوالجالواالسالم در خطيه اميرالؤمنين عل

را بر وسيله مندنشين خواهد    رتضح  م خود که در ميدان محشر آنوسلوآله عليه اهللاست به نبی صلّی داده  

  .کند است و خدای متعال هرگز خالف وعده نمی ق فرمود و وعده خدا ح

حترام  ين درجات بهشت عنبر سرشت است و بلندترين مقام مدارج عزّت و اتره وسيله اعلیپس آگاه باشيد ک 

هايش مسافت  ن هر دو پله بيام  ها هستند و يک هزار پله   ی رتبه آرزوهای مخلوق است و برای او است و منتها

بعضی  ها مسافت هزار ساله دوش اسب جواد آمده پس  و در بعضی نسخه ت  صدساله دويدن است جواد اس 

و بعضی از  از زمرد اخضر است  مرواريد و بعضی از زبرجد است و بعضی از ياقوت سرخ استو بعضی  ها از  پله

از   از عنبمرجان احمر اس و بعضی  از طالی    ستار  کافور است و بعضی  از يلنجوج است و بعضی  و بعضی 

نقره است و  است و بعضی از    عضی از ابرهای سفيد است و بعضی از هوا است و بعضی از جوهر ب  احمر است و

فضيلت   تمامی جنان  بر  و آن وسيله  است  نور  از  آن  وآله عليه اهللصلّی دارد و حضرت رسول  بعضی  بر  وسلم 

اهند بو و ديگری  خوبر دوش مبارک افکند ه خواهد بود يک ردای از رحمت  ر  دچا افرزو خواهد بود و دو  ه جلو

هد گذاشت و اکليل آن از رسالت خواهند بود و  ضيابار نبوت خوااز نور عظمت پروردگار و بر سر مبراک تاج  

 ار خواهد بود. ج و اکليل نبوت و رسالت روشن و ضياباز نورانيت آن تا تمامی ميدان محشر 

بود و دو ردای نورانی بر دوش  م  العالمين خواهن روز يک درجه پايين حضرت محبوب ربآ  رد  و من خودم

  د و ديگری از کافور مشکبار و سائر انبياء و مرسلين بر منا بر رغوانی خواهد بوخواهم افکند که يکی از نور ا

ر خويش جلوه افروز  ب  ا منامم از جانب يمين ما بر  ا خواهند بود و سائر ائمه و اوصيای  تر از مخويش پست

   ؛رامت و نورانی و ضيابار در بر خواهند داشتک خواهند بود و همگی ايشان حلهای

ديد   نخواهند  مالو  را  ما  روز  متحير آن  ماها  نورانيت  از  اينکه  مگر  مرسلين  انبيا  و  مقربين  مبهوت    ئکه  و 

گ درخشندگی خواهند  از  کرد  خواهند  تعجب  و  ما    رديد  عظمت  و  جالل  و  و  ز  او  ما  وسيله  يمين  جانب 

که همه اهل  صر سايه انداز خواهد بود و از آن ابر سفيد ندا خواهد آمد  ب  اهلل يک ابر پهنا به قدر مد رسول

اس   محشر خبری  خوش  و  بشارت  محشر  اهل  ای  باشيد  آگاه  که  شنيد  کسی  خواهند  آن  هر  برای  که  ت 



314 
 

وسلم و هرکه کفر کرده بود با  وآله عليهاهلللّی ص  ینب و ايمان آورده بود بر  دار وصی بوده در عالم دنيا  دوست 

وسلم ظلمت سايه وآله عليهاهللاهلل صلّی ن پس آتش جهنم است بازگشت او و از جانب يسار وسيله و رسول شااي

   ؛ انداز خواهد بود

ا  نيدر  وست داشته بود در دامحشر طوبی است برای هر آن کسی که د   خواهد آمد ای اهل  و از آن ظلمت ندا

بود بر نبی عربی و امی آنکه برای اوست امروز ملک اعلی  ه  وسلم را و ايمان آورد وآله عليه اهللوصی رسول صلّی 

پ امر ادشاهی جاودان هو  وز راحت و جنت  رگز هرگز کامگار نخواهد شد احدی و هرگز هرگز نخواهد يافت 

وسلم  وآله عليه اهلليمان برای وصی صلّیا  و ا  ق خود اخالص و محبّتمگر آنکه آورده است امروز برای خال  کسی

صلّی  نبی  خد وآله عليه هللاو  واليت  صاحبان  ای  باشيد  داشته  يقين  پس  نوروسلم  و  سفيد  به  بودن  ا  انی 

 خويش!  وتاج سلطنت جاودانهای خويش را و به يافتن تخت صورت

ا از رس و ای اهل  و  از خدای خويش  الحاد  و  ائمه خنحراف  از  و  قين کنيدکه حاال روهای  ي  شويول خويش 

در   و  گرديد  خواهند  سياه  شمغضشماها  بد  اعمال  جزای  اين  و  شد  خواهيد  گرفتار  خويش  پروردگار  ا ب 

 ايد!! در دار دنيا و امتحان مرتکب شده خواهد بود که 

ابن   الحديث  روی هذا  اماليه  و  باسناد  بابويه فی  غير  قَ و  قَالَ:  الْخُْدرِیِّ  َسعِيد   أَبِی  إِذَا    لَاعَنْ  اللَّهِ ص  رَُسولُ 

تِی فِی الْجَنَّةِ وَ هِیَ أَلْفُ  َسأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَاْسأَلُوهُ لِیَ الْوَِسيلَةَ فَسَأَلْتُ النَّبِیَّ ص عَنِ الْوَِسيلَةِ فَقَالَ هِیَ دَرَجَ

جَوَادِ شَهْراً وَ هِیَ مَا بَيْنَ مِرْقَاةِ جَوْهَر  إِلَى مِرْقَاةِ زَبَرْجَد  وَ مِرْقَاةِ  الْ  ِسقَاةِ إِلَى الْمِرْقَاةِ حُضْرُ الْفَرَمِرْقَاة  مَا بَيْنَ الْمِرْ

دَرَ مَعَ  تُنْصَبَ  الْقِيَامَةِ حَتَّى  يَوْمَ  بِهَا  فَيُؤْتَى  فِضَّة   مِرْقَاةِ  إِلَى  ذَهَب   مِرْقَاةِ  إِلَى  دَرَجِ  يَاقُوت   فِی  فَهِیَ  النَّبِيِّينَ  جَةِ 

مَنْ کَانَتْ هَِذهِ الدَّرَجَةُ  يِّينَ کَالْقَمَرِ بَيْنَ الْکَوَاکِبِ فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذ  نَبِیٌّ وَ لَا صِدِّيق  وَ لَا شَهِيد  إِلَّا قَالَ طُوبَى لِ بِنَّال

فَيَأْتِی النِّدَاءُ مِنْ عِنِْد اللَّهِ عَ وَ جَدَرَجَتَهُ  النَّبِيِّينَ  أَنَا  يعَمِزَّ وَ جَلَّ يُسْمِعُ  وَ  دَرَجَةُ مُحَمَّد  ص فَأَقْبَلُ   الْخَلْقِ هَِذهِ 

 هُوَ لِوَاءُ  نُور  عَلَى تَاجِ الْمَلِکِ وَ إِکْلِيلُ الْکَرَامَةِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب  أَمَامِی وَ بِيَِدهِ لِوَائِی وَ   يَوْمَئِذ  مُتَّزِر  بِرَيْطَة  مِن 

مَلَ  هِ يْ الْحَمِْد مَکْتُوب  عَلَ قَالُوا هََذانِ  بِالنَّبِيِّينَ  إِذَا مَرَرْنَا  وَ  بِاللَّهِ  الْفَائِزُونَ  هُمُ  الْمُفْلِحُونَ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  کَرِيمَانِ  لَا  کَانِ 

بِ مَرَرْنَا  إِذَا  وَ  نَرَهُمَا  لَمْ  وَ  نَعْرِفْهُمَا  لَمْ  نَبِيَّمُقَرَّبَانِ  هََذانِ  قَالُوا  ع  مُ  انِ الْمَلَائِکَةِ  عَلِیٌّ  وَ  الدَّرَجَةَ  أَعْلَوَ  حَتَّى  رَْسلَانِ 

ذ  نَبِیٌّ وَ لَا صِدِّيق  وَ لَا  يَتْبَعُنِی حَتَّى إِذَا صِرْتُ فِی أَعْلَى الدَّرَجَةِ مِنْهَا وَ عَلِیٌّ ع أَْسفَلَ مِنِّی بَِدرَجَة  فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِ 
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بَْديْنِ مَا أَکْرَمَهُمَا عَلَى اللَّهِ فَيَأْتِی النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ يُسْمِعُ النَّبِيِّينَ وَ  عَالْ شَهِيد  إِلَّا قَالَ طُوبَى لِهََذيْنِ  

وَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ هََذا حَبِيبِی مُحَمَّد  وَ هََذا  وَ  الشُّهَدَاءَ  وَ  الصِّدِّيقِينَ وَ  لِمَنْ أَحَبَّهُ  أَبْغَضَهُ وَ  ل يْوَی عَلِیٌّ طُوبَى  لِمَنْ   

هَذَا الْکَلَامِ وَ ابْيَضَّ وَجْهُهُ    کَذَّبَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذ  أَحَد  أَحَبَّکَ يَا عَلِیُّ إِلَّا اْستَرْوَحَ إِلَى

إِلَّا اْسوَدَّ وَجْهُهُ وَ اضْطَرَبَتْ قََدمَاهُ    بَصَيَبْقَى أَحَد  مِمَّنْ عَادَاکَ أَوْ نَ   وَ فَرِحَ قَلْبُهُ وَ لَا لَکَ حَرْباً أَوْ جَحََد لَکَ حَقّاً 

أَمَّا   وَ  الْجَنَّةِ  أَقْبَلَا إِلَیَّ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَرِضْوَانُ خَازِنُ  قَدْ  النَّارِ فَيَفَبَيْنَا أَنَا کََذلِکَ إِذَا مَلَکَانِ  فَمَالِک  خَازِنُ  و  نُْدالْآخَرُ 

أَحْسَ فَمَا  أَنْتَ  مَنْ  الْمَلَکُ  أَيُّهَا  عَلَيْکَ  السَّلَامُ  فَأَقُولُ  أَحْمَُد  يَا  عَلَيْکَ  السَّلَامُ  فَيَقُولُ  أَطْيَبَ  رِضْوَانُ  وَ  وَجْهَکَ  نَ 

کَ رَبُّ الْعِزَّةِ فَخُْذهَا يَا أَحْمَُد فَأَقُولُ قَدْ  يْلَهِ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ بَعَثَ بِهَا إِرِيحَکَ فَيَقُولُ أَنَا رِضْوَانُ خَازِنُ الْجَنَّةِ وَ هَِذ 

نُو  مَّ يَرْجِعُ رِضْوَانُ فَيَْدقَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْ رَبِّی فَلَهُ الْحَمُْد عَلَى مَا فَضَّلَنِی بِهِ ادْفَعْهَا إِلَى أَخِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع ثُ

السَّلَامُ عَلَيْ ا أَحْمَُد فَأَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْکَ أَيُّهَا الْمَلَکُ مَنْ أَنْتَ فَمَا أَقْبَحَ وَجْهَکَ وَ أَنْکَرَ رُؤْيَتَکَ  يَ  کَمَالِک  فَيَقُولُ 

قُولُ قَْد قَبِلْتُ ذَلِکَ  أَفَ  رَبُّ الْعِزَّةِ فَخُْذهَا يَا أَحْمَُدفَيَقُولُ أَنَا مَالِک  خَازِنُ النَّارِ وَ هَِذهِ مَقَالِيُد النَّارِ بَعَثَ بِهَا إِلَيْکَ  

ک  فَيُقْبِلُ عَلِیٌّ ع وَ مَعَهُ  مِنْ رَبِّی فَلَهُ الْحَمُْد عَلَى مَا فَضَّلَنِی بِهِ ادْفَعْهَا إِلَى أَخِی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ثُمَّ يَرْجِعُ مَالِ 

ةِ جَهَنَّمَ وَ قَْد تَطَايَرَ َشرَرُهَا وَ عَلَا زَفِيرُهَا وَ اْشتَدَّ حَرُّهَا وَ عَلِیٌّ ع  زَجْعِعَلَى  قَالِيُد النَّارِ حَتَّى يَقِف مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ وَ مَ 

  ع قِرِّی يَا جَهَنَّمُ خُِذی هََذا وَ  آخِذ  بِزِمَامِهَا فَتَقُولُ لَهُ جَهَنَّمُ جُزْنِی يَا عَلِیُّ قَْد أَطْفَأَ نُورُکَ لَهَبِی فَيَقُولُ لَهَا عَلِیٌّ

غُلَرُتْا مِنْ  ع  لِعَلِیٍّ  مُطَاوَعَةً  أََشدُّ  يَوْمَئِذ   فَلَجَهَنَّمُ  وَلِيِّی  هََذا  اتْرُکِی  وَ  عَُدوِّی  هََذا  خُِذی  هََذا  أَحَِدکُمْ  کِی  امِ 

   ۱۷8«لِصَاحِبِه 

  ود مفر اند که سعيد خدری روايت کرده خويش از ابی  ادو اين حديث را ابن بابويه در امالی خود و غير او از اسن

دعوآله عليه اهللصلّی   االنبياءم حضرت خات از خدا  برای من  هرگاه شماها  که  کنيد    کنيد پس سؤال ا می وسلم 

  اهلل وسيله وسلم سؤال کرديم که آيا يا رسول وآله عليه اهللاز حضرت رسول صلّی   برای من از او وسيله را پس ما

  ؟يستچ

ست که هزار پله دارد و فاصله  و آن يک منبر ا  الخلود نّات ج  ر د  که آن درجه من است   : پس فرمود آن حضرت

است پس  اش از يک چيزی ساخته شده  و هر پله   ت از دوش اسب جواد ها يکماهه مسافت اس در ميان پله 
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ی احمر است و يکی از  ال يکی از جوهر است و يکی از زبرجد است و يکی از ياقوت سرخ است و يکی از ط

خواهندآورد و او در ميان منا بر انبياء و مرسلين  در ميدان محشر    ر روز قيامتد  ار  نقره سفيد است پس او

   .نمودنصب خواهند 

و مرسلين مانند نورانيت ماه شب چهارده خوهد بود در    و نورانيت او در ميان منا بر انبياءپس درخشندگی  

د گفت بشارت  ر اينکه خواهنمگ   ين کسی از انبياء و مرسلين و شهداء و صدق  ند ميان ستارگان پس نخواهد ما

ندا    مطلق   انب حضرت حق و غيببرای آنکه اين درجه و منبر درجه و مقام اوست پس آن وقت از ج  است

ی انبياء و مرسلين و همه مالئکه مقربين و سائر خالئق اجمعين خواهند شنيد که  خواهد آمد که او را تمام

 است. وسلموآله ليهعهللادرجه و مقام درجة محمد حبيب خدا صلّی ن اي

بدی و  سر من تاج سلطنت امن جلو خواهم آمد درحاليکه ردای نور پوشيده خواهم بود و بر    پس آن وقت 

بود و علی برآن تاج جيغة کرامت درخشان خ لوای حمد من در  ابیابنواهد  طالب در جلو من خواهد بود و 

زون باهلل نيست معبودی  مفلحون هم الفائاهلل الااله الال   بود و بر آن اين کلمه مرقوم خواهد بود  هد دست او خوا

ن و اعمال  مگر آن کسانيکه به سبب ايما  ،روردگارهند شد به کرامت پ سوای اهلل و امروز فائز و کامگار نخوا

يافته  نجات  و کتاب  از حساب  انبياء صالحة خويش  از صف  ما  عبور خواهيم کرد    و   اند پس هرگاه  مرسلين 

ک مقرّب بارگاه جليل حضرت حق هستند که ما ايشان  ين دو بزگوار ملواهند گفت که اخ  ريگ ايشان با همد 

ود ايشان خواهند گفت که اين دو نبی  رگاه از صفوف مالئکه عبور خواهيم نمنديده بوديم. و ه  را نشناخته و 

د آمد  اهوخ  قام محمد خود خواهم نشست و علی عقب من م   مرسل هستند حتی اينکه من بر باالی وسليه بر 

 افروز خواهد شد.تر جلوه پائين ه يک درجه از منحتی اينک

ت چه خوشحالی و  و شهدا و صالحين مگر اينکه خواهد گفز انبيا و مرسلين  پس نخواهد ماند آن روز کسی ا

ر خود معظم و مکرم هستند پس آن  گابشارت است برای اين هر دو بزرگوار و چه قدر ايشان در نزد پرورد

الکرام ندا خواهد آمد که او را تمامی خالئق خواهند شنيد که  و ذوالجالل و ا  حضرت رب العزت  نباج  وقت از 

   .السالم استو آن ولی من علی عليه  وسلم و احمد استوآله عليه اهلللّی ين حبيب من محمد صا
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در عالم دنيا  ا رو  برای هر آنکسی که دوست داشته بود ا  وز پس آگاه باشيد ای اهل محشر که بشارت است امر

را    تکذيب کرده بود او ی است برای هر آنکسی که بغض داشته بود با او در عالم دنيا و  الک و عذاب دائمو ه

ماند آن وقت هيچ نخواهد  باقی  ای علی عليه پس  تو  از محبان  از  کس  اينکه راحت خواهد شد  السالم مگر 

خواهد  روی او و مسرور  نورانی خواهد شد  و    يد ز تمامی هول و دهشت ميدان محشر و سفا  شنيدن اين کالم

ياعلی در عالم دنيا و برپاکرده  داوت داشته با تو  گرديد قلب او و باقی نخواهد ماند احدی از آن کسانيکه ع

مضطرب خواهند  و  د برخالف تو جن  را يا منکر بودند از حق تو مگر اينکه سياه خواهدگرديد روی او  بودن

   .شد قدمهای او

اما يکی رضوان خازن جنان خواهد بود و آن ديگری    ی من خواهند آمد اثناء دو ملک به سو ن  يهمپس در  

اهد داد مرا و من جواب سالم او  پس نزديک خواهد آمد رضوان و سالم خونيران خواهد بود    پس مالک خازن

وا گفت  من خواهم  يامحمد  عليک  )السالم  گفت  او خولسخواهم  از  پس  الملک(  ايها  عليک  رسيد  پ  م اهالم 

  چه زيبا است صورت تو و چه خوش است خوشبوی تو! او خواهند گفت   ک پروردگار من و توکيستی ای مل 

العزت فرستاده است برای شما پس قبول  رب نت و اينهايند کليدهای جنت که حضرت  منم رضوان خازن ج

   .بفرمائيد 

ام و اکرام او  کنم او را بر اين انعی مد  اينها را از پروردگار خويش و حمم  پس من خواهم گفت که قبول نمود

علی س  برادرم  به  را  اينها  بده  تعالی  و  رابیابنبحانه  و  طالب پس  رفت  مالک خازن جهنم جلو  ضوان خواهد 

و  اهلل من در جواب خواهم گفت  م خواهد داد مرا و خواهد گفت السالم عليک يا حبيب خواهد آمد پس سال

و کيستی خواهد گفت  ست شکل تو بگو ت است صورت تو و قبيح اف  ومخعليک السالم ايهاالملک( چه قدر  

امر فرموده است حضرت ربّ  بدهم قبول  عزّت که اين کليدهالمنم خازن جهنم  به جناب شما  را  ای جهنم 

ر اين انعام و اکرام که  ب  کنم او رانيد من خواهم گفت که قبول نمودم اينها را از پروردگار خويش و حمد می ک

   . ابيطالب پس مالک خواهد داد آنها را به علی و خواهد رفتابنرادرم علیّ ها را به ببسپار آن  دهورمبه من ف

ست او خواهند بود حتی اينکه ايستاده خواهد  ليکه مفاتيح جنان و مقاليد نيران بد آيد علی درحاو می پس جل

ره خواهد کرد و حرارتش  پا  راها  ند خواهند شد و زفيرش گوش بل ای آتش جهنم  شد بر کنار جهن و شعله 
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رما  کرد يا علی گذر بفد و علی گرفته خواهد بود زمام جهنم را پس جهنم التماس خواهد  شديد خواهد گردي

 کنيد. های مرا خاموش می از اينجا هر آئينه نور تو شعله 

ين را  ا  ر گين شخص را و بگذار آن شخص را بايآن وقت علی خواهد گفت به جهنم قرار بگير ای جهنم بگير  

از    ه دوست من بوده پس آن روز جهنم علی را اطاعن خواهد کرد بيشترو بگذار او را ک که دشمن من بوده  

 ای آقايش. اطاعت غالم بر

 

 لواء حمد در میدان محشر

ثُمَّ قَالَ يَا عَلِیُّ أَنْتَ أَخِی    نَيخُْدوجِ بْنِ زَيْد  الذُّهْلِیِّ أَنَّ رَُسولَ اللَّهِ ص آخَى بَيْنَ الْمُسْلِمِعَنْ مَ بن بابويه باسناده  ا

يُدْعَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  لُ مَنْ  وَ أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوَسى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعِْدی أَ مَا عَلِمْتَ يَا عَلِیُّ أَنَّهُ أَوَّ

فَ الْعَرِْش  يَمِينِ  عَنْ  فَأَقُومُ  بِی  عَنْ  کْأُ يُدْعَى  فَيَقُومُ  إِبْرَاهِيمَ ع  بِأَبِينَا  يُدْعَى  ثُمَّ  الْجَنَّةِ  مِنْ حُلَلِ  خَضْرَاءَ  سَى حُلَّةً 

ثُمَّ يُدْعَى بِالنَّبِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْض  فَيَقُومُيَمِينِ الْعَرْشِ فِی ظِلِّهِ فَيُکْسَی حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْ   ونَ جَنَّةِ 

أَلَا وَ إِنِّی أُخْبِرُِس کَ يَا عَلِیُّ أَنَّ أُمَّتِی  مَاطَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ فِی ظِلِّهِ وَ يُکْسَوْنَ حُلَلًا خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ 

دْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْعَى بِکَ هََذا لِقَرَابَتِکَ مِنِّی  يُ  نْيُحَاَسبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أُبَشِّرُکَ يَا عَلِیُّ أَنَّ أَوَّلَ مَ  أَوَّلُ الْأُمَمِ

مَاطَيْنِ وَ إِنَّ آدَمَ وَ جَمِيعَ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ  وَ مَنْزِلَتِکَ عِنِْدی فَيُْدفَعُ إِلَيْکَ لِوَائِی وَ هُوَ لِوَاءُ الْحَمِْد فَتَسِيرُ بِهِ بَيْنَ السِّ

بِظِلِّ  زُجُّهُوَلِ  يَسْتَظِلُّونَ  بَيْضَاءُ  فِضَّة   قَصَبُهُ  حَمْرَاءُ  يَاقُوتَة   ِسنَانُهُ  َسنَة   أَلْفِ  مَسِيرَةُ  طُولُهُ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  دُرَّة     ائِی 

الدُّنْيَا مَکْتُوب  عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ   ِطَسنُور  ذُؤَابَة  فِی الْمَشْرِقِ وَ ذُؤَابَة  فِی الْمَغْرِبِ وَ ذُؤَابَة  فِی وَخَضْرَاءُ لَهُ ثَلَا ُ ذَوَائِبَ مِنْ 

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد  رَُسولُ اللَّهِ    لَهَأَْسطُر  الْأَوَّلُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ الْآخَرُ الْحَمُْد لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ الثَّالِثُ لَا إِ

أَلْفِ َسنَة  فَتَسِيرُ بِاللِّوَاءِ وَ الْحَسَنُ عَنْ يَمِينِکَ وَ الْحُسَيْنُ عَنْ    ة نَطُولُ کُلِّ َسطْر  مَسِيرَةُ أَلْفِ َس  وَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ 

 مِنْ  اد  نَإِبْرَاهِيمَ فِی ظِلِّ الْعَرِْش فَتُکْسَى حُلَّةً خَضْرَاءَ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُنَادِی مُ  يَسَارِکَ حَتَّى تَقِفَ بَيْنِی وَ بَيْنَ

عَلِیٌّ أَلَا وَ إِنِّی أُبَشِّ أَخُوکَ  نِعْمَ الْأَخُ  نِعْمَ الْأَبُ أَبُوکَ إِبْرَاهِيمُ وَ  الْعَرِْش  رُکَ يَا عَلِیُّ أَنَّکَ تُدْعَى إِذَا دُعِيتُ وَ  عِنِْد 

 ۱۷۹.إِذَا حُيِّيتتُکْسَى إِذَا کُسِيتُ وَ تُحَيَّا 
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باس  بابويه  مخد ابن  از  خويش  اناد  می يز  بنوج  بيان  حديث  ذهلی  رسول  يد  حضرت  که  کند 

عد از آن فرمنود يا علی تو برادر من هستی و  ها و به اخوت خواند در ميان مسلمان وسلم صيغوآله ليه عاهللصلّی

ل کسيکه  ی سوای اينکه بعد از من نبی نخواهد بود يا علی بدان که اووس تو از من به منزله هارون هستی از م 

اهند پوشانيد  انب يمين عرش و خوواهند خواهند او من خواهم بود پس خواهم ايستاد بر جخ  ت امر قياو را د

   ؛ السالم رای جنت و بعد از آن خواهند خواند پدر ما حضرت ابراهيم عليه هامرا حلة سبز از حله 

خواهد   حلايپس  از  سبز  حلة  شد  خواهد  پوشانيده  و  عرش  يمين  جانب  از  بعد ه ستاد  و  جنت  ن  آز  ا  های 

شان در يک صف از جانب يمين  خواهند ايستاد اي  خواهند خواهند انبيا و مرسلين را يکی بعد از ديگری پس

دهم  می ر های جنت آگاه باش يا علی من خبهای سبز از حله ل عرش و پوشانيده خواهند شد حله عرش در ظ

دهم تو را يا علی  بشارت می و    شد د  اب خوانده خواهنتو را که امت من اولين امت خواهند بود که برای حس

از اقربامن من و تو  واهند تو خواهی بود زير که تو هستی  دان محشر خواهند خکه اول کسی که او را در مي 

   ؛ لوای حمد ا ستن هستی در نزدمن بلندمرتبه پس خواهند سپرد به تو لوای من و آ

لواء در ميان صف  با آن  تو سير خواهی کرد  از اپس  و مرسلين و مالئکه مقرّبين و تمامی  ا  ينبوف مخلوقات 

يعنی در ظل لوای حمد    آدم در سايه آن لوای حمد خواهند بود از نيکان و حضرت    خالئق و تمامی خالئق 

لواء مسافت هزارساله راه خواهد  و  ب  من خواهند درآمد و طول آن  بود  از ياقوت سرخ خواهد  او  ود و سنان 

داشت  او از مرواريد درخشان خواهد بود و سه شقه از نور خواهد  ه  ت دس اء خواهد بود و  چوب او از فضه بيض

   ؛ خواهد بود رق و يکی در مغرب و يکی در وسط دنياکه يکی در مش

الْحَمُْد    الرَّحِيمِ« خواهد بود و سطر دوم »  مَنِحْالرَّ  اللَّهِ  و بر آن سه سطر مرقوم خواند بود که سطر اول» بِسْمِ 

الْعَلِلَّهِ  اِلَّااهللُ مُحَمَّينَ مِالَ رَبِّ  « خواهد بود و طول هر سطرش  د  رَُسولُ اهللِ « خواهد بود و در سطر سوم »لَااِلهَ 

ی در ميدان  رو زارساله راه خواهد بود و عرض هر سطرش هم هزار ساله راه خواهد بود پس تو راه ميمسافت ه

از جانب يسار تو خواهد بود تا    ينسح  انب يمين تو ومحشر با آن لوای حمد درحاليکه فرزندم حسن از ج

در شد  خواهی  ايستاده  حضرت    اينکه  و  من  متعال  مابين  خدای  عظيم  عرش  ظل  در  ذوالجالی  ابراهيم 

از نزد عرش منادی ندا خواهد کرد  ن  های جنت و بعد از آواالکرام پس خواهند پوشانيد تو را حلة سبز از حله 
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ابراهي تو  پدر  پدر  محمد بهترين  ای  است  عليه به  و  م  علی  تو  برادر  محمد  ترين  يا  است  السالم 

ه تو را خواهند خواهند هرگاه مرا خواهند  دهم تو را کاه باش يا علی بشارت می وسلم پس آگ وآله ه علياهللصلّی

 و  خواهم شد! بع خواند و تو مبعو  خواهی شد هرگاه من م

رُوِیَ عَنْ  لم  وس وآله عليه اهلللّی ص  ل سورجب برسی در کتاب خود حديث بيان کرده است از حضرت رو شيخ  

کْهُ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ يَا رَُسولَ  رَُسولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أُعْطِيتُ ثَلَاثاً وَ عَلِیٌّ مُشَارِکِی فِيهَا وَ أُعْطِیَ عَلِیٌّ ثَلَاثاً وَ لَمْ أَُشارِ

عَلِیٌّ ع قَالَ لِی لِوَاءُ الْحَمِْد وَ عَلِیٌّ حَامِلُهُ وَ الْکَوْثَرُ لِی وَ عَلِیٌّ َساقِيهِ وَ لِیَ  ا  يهَالثَّلَا ُ الَّتِی َشارَکَکَ فِاللَّهِ وَ مَا هَِذهِ  

الَّتِی أُعْطِيَهَا عَلِیٌّ أَمَّا الثَّلَا ُ  النَّارُ وَ عَلِیٌّ قَسِيمُهُمَا وَ  أَُشارِ  الْجَنَّةُ وَ  فِيهَا فَإِنَّهُ أُعْطِیَ ابْوَ لَمْ  لَمْ    ی مٍّ مِثْلِ عَ  نَ کْهُ  وَ 

 ۱80.لَمْ أُعَْط مِثْلَهُمَاأُعَْط مِثْلَهُ وَ أُعْطِیَ زَوْجَتَهُ فَاطِمَةَ وَ لَمْ أُعَْط مِثْلَهَا وَ أُعْطِیَ وَلََديْهِ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ  

ا  ی در همة آنها بعل  و   وسلم عطا فرمود خدای منان مرا سه چيز وآله عليه اهللصلّیاالنبياء  خاتم   فرمود حضرت 

لسالم سه چيز و نيستم من شريک با علی در آنها پس سؤال نمودند امن شريک است و داده شد علی عليه 

ضرت  ت پس فرمود آن حباشند که علی در آنها با شما شريک اس هلل آن سه چيز چه می ااصحاب که يا رسول 

مال من است اما علی  حوض کوثر که آن  م  ود  اول لوای حمد اس که آن مال من است اما  علی حامل اوست

 نت و جهنم مال من است ما علی تقسيم کننده آنها است. ساقی آنست سوم ج

 است و من  اهللو من در آنها شريک علی نيستم اول اينکه علی داماد رسول ت  و آن سه چيز که مال علی اس 

م پسران علی حسن و  زوجه ندارم، سو   او  ند عليه است و من ماناهللتم، دوم زوجه علی فاطمه زهرا سالم نيس

 م اند و من چنان پسر ندارم.  السالحسين عليهم

د  وَّ آِله ُمَحمَّ 
 َعلی ُمَحمَّ
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 میدان محشر  ردر حوض کوث

تف ابراهيم قال= فسير علی ی  فَرَطُکُمْ   بن  الْخَيْفِ »إِنِّی  مَسْجِدِ  فِی  الْوَدَاعِ  اللَّهِ ص فِی حِجَّةِ  رَُسولُ  إِنَّکُمْ    قَالَ  وَ 

 ۱8۱.َددَ النُّجُوم عَ ة وَارِدُونَ عَلَیَّ الْحَوْضَ، حَوْض  عَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْبَصْرَةِ وَ صَنْعَاءَ، فِيهِ قُدْحَان  مِنْ فِضَّ 

  الوداع در مسجد خيف وسلم در حجه آله وعليه اهللصلّی  ابراهيم است که فرمود حضرت رسولابندر تفسير علی 

م و شما بعد از من وارد  راواالکالعزه ذوالجالل روم به ساحت قدس حضرت رب تر می ايهاالناس من از شما پيش 

مابين بصری و صنعاء خواهد بود و خواهند بود    که عرضشی  ضحوچه  خواهيد شد در نزد من بر حوض کوثر  

 . زه ستارگان آسمانهای نقره به اندادر آن حوض پياله 

  نِ ( ُسئِلَ عَعَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ أَبِی أَيُّوبَ الْأَنْصَارِیِّ: أَنَّ رَُسولَ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِو در کتاب امالی  

أَمَّا فَقَالَ:  قَبْلِی لْحَوْضِ  کَانَ  عَلَى مَنْ  فَضَّلَنِی  بِهِ، وَ  اللَّهُ  أَکْرَمَنِی  الْحَوْضَ  أَنَّ  فَأُخْبِرُکُمْ  عَنْهُ  َسأَلْتُمُونِی  إِذَا  مِنَ    ا 

يجَانِ مِنْ الْمَاءِ، مَاؤُهُ أََشدُّ  اءِ، يَسِيلُ فِيهِ خَلِمَسَّالْأَنْبِيَاءِ، وَ هُوَ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَ صَنْعَاءَ، فِيهِ مِنَ الْآنِيَةِ عََددُ نُجُومِ ال

أَذْفَرُ، َشرْط    بَطْحَاؤُهُ مِسْک   الْيَاقُوتُ،  وَ  الزُّمُرُّدُ  الْعَسَلِ، حَصَاهُ  وَ أَحْلَى مِنَ  اللَّبَنِ،  لَا  بَيَاضاً مِنَ  مَشْرُوط  مِنْ رَبِّی 

بَعِْدی، الَِّذينَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ  يَّةُ قُلُوبُهُمْ، الصَّ قِنَّيَرِدُهُ أَحَد  مِنْ أُمَّتِی إِلَّا ال  حِيحَةُ نِيَّاتُهُمْ، الْمُسَلِّمُونَ لِلْوَصِیِّ مِنْ 

الْقِيَامَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ ِشيعَتِهِ کَمَا يَوْمَ  لَا يَأْخُُذونَ مَا عَلَيْهِمْ فِی عُسْر ، يَُذودُ عَنْهُ  الْبَعِيرَ    دُوُذيَ  فِی يُسْر ، وَ  الرَّجُلُ 

 ۱82لْأَجْرَبَ مِنْ إِبِلِهِ، مَنْ َشرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً.ا

وسلم از حوض کوثر پس فرمود آن حضرت اما چون سؤال  ه وآلعليه اهللی که سؤال نمودند از حضرت رسول صلّ

از   بدانيد  ی حوض کوثر پس خبر مکرديد  به شما که آن چيست پس  درياچه کو  وض که حدهم  ئی  ثر يک 

او را خدای منان به من و فضيلت داده است  ت  است که منشعب شده است از نهر کوثر و کرامت فرموده اس 

ين  مرسلين که پيش از من بودند و بدانيد که وسعت آن حوض وسعت مابجميع انبياء و    مرا به سبب آن از

   ؛باشد ی ايله و صنعاء م 

شوند در آن دو خليج  ه شمارة ستارگان آسمان خواهند بود و جاری می ب   طالو  های نقره  و در آن حوض پياله 

ها زيادتر  درجه شيرينی عسل به    فی که سفيدی آن آب از سفيدی شير بيشتر است و شيرينی او از صااز آب  
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از مشک اذفر است و شرط کرده است  رخ هستند و زمينش  هايش تماماً از زمرد و ياقوت س است و سنگريزه

صحيح نيّت و  ب  ن با من که وارد نخواهد شد بر آن حوض کسی از امت من مگر آنکه پاکيزه قلم  ر گاردپرو

مال خود در حالت توانگری و حق خود را  کنند از  رات میاطاعت کننده وصی مرا بعد از من آن کسانيکه خي

ض در ميدان  حو  آنز  طالب ا ابیبنخواهد کرد وصی من علی لت تنگدستی و دفع  گيرند از کسی در حانمی

نوشد از تی از شتران سالم و هرکه می رش محشر آن کسانيکه از شيعيان او نيستند مانند دفع کردن شتر خا

 شد!   آن ابداً تشنه نخواهد 

کتاب  در  علی کامل   و  از  پدرش  از  حميری  محمد  از  محمدابن  سالممحمدابنبنالزياره  عبداهلل  خالد  از  از 

از عبداهلل ابن ابی ز  ام  صاال  حماد  از حضرت  لَيَفْرَحُ    لالسالم قاعبداهلل عليه مسمع کردين  لَنَا  قَلْبُهُ  الْمُوجَعَ  إِنَّ 

ذَا  إِ  ا نَى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْضَ وَ إِنَّ الْکَوْثَرَ لَيَفْرَحُ بِمُحِبِّلَا تَزَالُ تِلْکَ الْفَرْحَةُ فِی قَلْبِهِ حَتَّ  -يَوْمَ يَرَانَا عِنَْد مَوْتِهِ فَرْحَةً 

َش مَنْ  مِسْمَعُ  يَا  عَنْهُ  يَصُْدرَ  أَنْ  يَشْتَهِی  لَا  مَا  الطَّعَامِ  مِنْ ضُرُوبِ  لَيُِذيقُهُ  إِنَّهُ  حَتَّى  عَلَيْهِ  لَمْ  وَرَدَ  َشرْبَةً  مِنْهُ  رِبَ 

الْمِسْکِ وَ طَعْمِ الزَّنْجَبِيلِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ    حِيرِداً وَ لَمْ يَشْقَ بَعَْدهَا أَبَداً وَ هُوَ فِی بَرْدِ الْکَافُورِ وَ  يَظْمَأْ بَعَْدهَا أَبَ

نْهَارِ الْجِنَانِ تَجْرِی عَلَى رَضْرَاضِ  أَلْيَنُ مِنَ الزُّبِْد وَ أَصْفَى مِنَ الدَّمْعِ وَ أَذْکَى مِنَ الْعَنْبَرِ يَخْرُجُ مِنْ تَسْنِيم  وَ يَمُرُّ بِأَ

الْقِْدحَانِ أَکْثَرُ مِنْ عََددِ نُجُومِ السَّمَاءِ يُوجَُد رِيحُهُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَام  قِْدحَانُهُ مِنَ الذَّهَبِ   نَمِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ فِيهِ

فِی وَجْ  أَلْوَانِ الْجَوْهَرِ يَفُوحُ  الْفِضَّةِ وَ  لَيْتَنِوَ  لَا أَبْغِی  رِتُی  هِ الشَّارِبِ مِنْهُ کُلَّ فَائِحَة  يَقُولُ الشَّارِبُ مِنْهُ  کْتُ هَاهُنَا 

إِلَى الْکَوْثَرِ    لَّا نُعِّمَتْ بِالنَّظَرِ بِهََذا بََدلًا وَ لَا عَنْهُ تَحْوِيلًا أَمَا إِنَّکَ يَا کِرْدِينُ مِمَّنْ تَرْوَى مِنْهُ وَ مَا مِنْ عَيْن  بَکَتْ لَنَا إِ

لَيُعْطَى مِنَ اللَّذَّةِ وَنْمِ  وَ ُسقِيَتْ مِنْهُ مَنْ أَحَبَّنَا فَإِنَّ الشَّارِبَ أَکْثَرَ مِمَّا يُعْطَاهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ    هُ  لَهُ  الشَّهْوَةِ  الطَّعْمِ وَ 

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فِی يَدِهِ عَصًا مِنْ عَوْسَج  يَحْطِمُ بِهَا أَعْدَاءَنَ  هُمْ  نْمِ  ا فَيَقُولُ الرَّجُلُفِی حُبِّنَا وَ إِنَّ عَلَى الْکَوْثَرِ 

یَ الَّذِی تَْذکُرُهُ  هَادَتَيْنِ فَيَقُولُ انْطَلِقْ إِلَى إِمَامِکَ فُلَان  فَاْسأَلْهُ أَنْ يَشْفَعَ لَکَ فَيَقُولُ يَتَبَرَّأُ مِنِّی إِمَامِإِنِّی أَشْهَُد الشَّ

لِلَّذِی کُنْتَ تَتَوَلَّاهُ وَ تُقَدِّمُهُ   ارْجِعْ وَرَاءَکَ فَقُلْ  ذْ کَانَ عِنَْدکَ خَيْرُ الْخَلْقِ أَنْ يَشْفَعَ  الْخَلْقِ فَاْسأَلْهُ إِ   ى لَعَفَيَقُولُ 

اللَّ زَادَکَ  فَيَقُولُ  عَطَشاً  أَهْلِکُ  إِنِّی  فَيَقُولُ  َشفَعَ  إِذَا  يُرَدَّ  لَا  أَنْ  حَقِيق   الْخَلْقِ  فَإِنَّ خَيْرَ  اللَّهُ  لَکَ  زَادَکَ  وَ  ظَمَأً  هُ 

لَى الدُّنُوِّ مِنَ الْحَوْضِ وَ لَمْ يَقِْدرْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ قَالَ وَرِعَ عَنْ أَْشيَاءَ قَبِيحَة  وَ  اکَ وَ کَيْفَ يَقِْدرُ عََدفِ  عَطَشاً قُلْتُ جُعِلْتُ

کَ لِشِدَّةِ  وًى مِنْهُ وَ لَکِنْ ذَلِهَلِ  کَفَّ عَنْ شَتْمِنَا إِذَا ذَکَرَنَا وَ تَرَکَ أَْشيَاءَ اجْتَرَأَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ وَ لَيْسَ ذَلِکَ لِحُبِّنَا وَ لَا
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فِق  وَ دِينُهُ النَّصْبُ بِاتِّبَاعِ أَهْلِ  اجْتِهَادِهِ فِی عِبَادَتِهِ وَ تََديُّنِهِ وَ لِمَا قَْد َشغَلَ بِهِ نَفْسَهُ عَنْ ذِکْرِ النَّاِس فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَا

 ۱8۳د  لَهُمَا عَلَى کُلِّ أَحَهِمِالنَّصْبِ وَ وَلَايَةِ الْمَاضِينَ وَ تَقَدُّ 

ابی  حضرت  عليه فرمود  می الالسعبداهلل  قلبش  ما  مصائب  بر  هرکه  بالتحقيق  خوم  خوشحال  البته  اهد  سوز 

حتی    بود آن در قلب او   ه ما را خواهد ديد در وقت موتش به يک خوشحالی که هميشه خواهد گرديد روزيک 

بر   ما  بر  شد  خواهد  وارد  کوثاينکه  می ا  مر  بر حوض  مسرور  کوثر  البته  وقتيککه  و  ما  محبان  بديدن  شوند 

های لذيذ اينقدر زياد  و اقسام و طعام  چشاند ايشان را از انواعشوند بر آن حتی اينکه ذائقه می ی م   ايشان وارد

   ؛وشد از آن هرگز هرگز تشته نخواهد شد د ای مسمع هرکه بنخواهند از آنجا حرکت کننکه ايشان نمی 

تر اس از عسل و  ينيرخنکی کافور را دارد و خوشبوی مشک و عنبر و ذائقه زنجبيل دارد و ش و    دیو آن سر

شود از نهر تسنيم و  است از عنبر خارج می  ک چشم و خوشبوترتر است از اش تر است از مسکه و صاف نرم 

بيشتر از ستارگان    هاله آنست پياهای دُرّ و ياقوت و در  بر سنگيريزه های جنّت و ميرود  شود در نهرجاری می 

ند ااز طال و نقره و از انوا جواهرات   هايشاله راه و پياله س   شود خوشبوی آن از مسافت هزارآسمان و يافته می 

   ؛ هد برای نوشندگانش همه رقم از خوشبوهادو خوشبو می 

خواهم و  می ن ريگ يزی دگذاشتند من به عوض اين چجا میهمين کاشکی مرا در   :ويد گحتی اينکه نوشنده می 

ن کسانی هستی که خواهند نوشيد او را و نيست  آ  خواهم که از اينجا جای ديگر بروم اما ای کردين تو از نمی

که محبت  ای ما مگر اينکه خواهد ديد کوثر را و خواهد نوشيد از آن و هرريه کرده است برهيچ چشمی که گ

   ؛آن کسيکه در محبت ما کمتر استت بنسر بالدارد بيشتر خواهد يافت از لذائذ کوثما بيشتر  

السالم و خواهد بود در دست آن حضرت  رت اميرالمؤمنين عليه حضو بالتحقيق که خواهد بود بر حوض کوثر  

د گفت يکی از  های دشمنان ما را پس خواهج که خواهد شکست از آن عصا استخوان عصای از چوب عوس 

می هآن چرا  مرا  که  منا  آنکه  حال  و  رسول  ی م  تادشه  زنيد  حضرت  رسالت  به  و  خدا  وحدانيت  به  دهم 

او    نی و سؤال کن ازخواهد فرمود حضرت اميرالمؤمنين برو به نزد امام خودت فال  پسوسلم  وآله عليه اهللصلّی
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من   از  من  امام  آن  که  گفت  خواهد  پس  تو  برای  کند  شفاعت  می که  که  بيزاری  مرا  کند  او  نزد  شما 

  ؛فرستيد می 

وست  د  د فرمود که برگرد عقب خودت و بگو به آن کسيکه ترا شفاعت کند که تو او رااهوخ  ت پس آن حضر

ود در نزد من تو بهترين خالئق  او زيرا که آن بداشتی و او را بر جميع خلق مقدم داشتی پس سؤال کن از  

پس آن    ند کت  عاست که شفاعت او رد نشود هرگاه شفا  بهترين خلق سزاوارکه شفاعت کند برای تو زيرا که  

می  هالک  تشنگی  از  من  که  گفت  خواهد  خواهد  وقت  حضرت  آن  وقت  آن  خدا  گف شوم  کند  زياد  که  ت 

 ؛ تشنگی تو را زياد کند سوختگی تو را

شو»را فدايت  گفت  آنوی  حال  و  بيايد  کوثر  حوض  نزديک  که  داشت  خواهد  قدرت  چطور  آن  کسی  م  که 

پرهيزگاريش از چيزهای بد و سکوتش از سب و    هتجز  نست که نزديک بيايد فرمود حضرت که اديگری نتوا

يکردند بر  کردند و ترک کردن او چيزهايی را که ديگران جرأت مذکر می   اوشتم ماها وقتيکه ما را در نزد  

که نفس خود    در عبادتش و تدينشو اين نبود برای محبت ما نه برای همدردی ما ولکن شدت سعی او  آنها  

  اما قلبش پس پر بود از نفاق ما و دينش عداوت و نصب بود برای ما و اتباعش   دمرم  را بازداشته بود از ذکر

 کسی!  داشت آن هر دو را بر هر  وستی به ظالمين ما بود و مقدم می د

کت عبادبن اب کشفو در  معرفت  کتاب  از  اس اليقين که  نموده  تأليف  ريعقوب  ابوذر  از حضرت    عنهاهللضی ت 

لَمَّکند  روايت می  لَسْتُمْ  أَ  اقَالَ:  أَ  قَالَ  الْأَْسوَدِ  بْنُ  الْمِقَْدادُ  وَ عَلِیٌّ ع وَ  اللَّهُ عَنْهُ اجْتَمَعَ هُوَ  أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ  ُسيِّرَ  نْ 

ومُ فَآخُُذ بِيَِدهِ  قُأَ فَُدونَ أَنَّ رَُسولَ اللَّهِ ص قَالَ أُمَّتِی تَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ عَلَى خَمْسِ رَايَات  أَوَّلُهَا رَايَةُ الْعِجْلِ  تَشْهَ

تَبِعَهُ فَأَقُولُ مَا ذَا خَلَفْتُمُونِی فِی   وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قََدمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ   فَإِذَا أَخَْذتُ بِيَِدهِ اْسوَد 

مَزَّقْنَاهُ  وَ  الْأَکْبَرَ  کَذَّبْنَا  فَيَقُولُونَ  بَعِْدی  الشِّمَالِ  ا  وَ  الثَّقَلَيْنِ  ذَاتَ  اْسلُکُوا  فَأَقُولُ  حَقَّهُ  ابْتَزَزْنَاهُ  وَ  الْأَصْغَرَ  ضْطَهَْدنَا 

مُسْوَدَّةً مُظْمَئِينَ  ظِمَاءً  أَکْثَرُ  فَيُصْرَفُونَ  فِيهِمْ  أُمَّتِی  فِرْعَوْنِ  رَايَةُ  عَلَیَّ  تَرِدُ  ثُمَّ  قَطْرَةً  مِنْهُ  يَطْعَمُونَ  لَا  وُجُوهُهُمْ   

لَکِنَّهُمْ بَهْهُ  وَ   النَّاِس ا دِينَهُمْ وَ  رَجُومُ الْمُبَهْرَجُونَ قُلْتُ يَا رَُسولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُبَهْرَجُونَ أَ بَهْرَجُوا الطَّرِيقَ قَالَ لَا وَ 

يَِد صَاحِبِهِمْ فَإِذَا أَخَْذتُ بِيَِدهِ اْسوَدَّ  بِ  ُذهُمُ الَِّذينَ يَغْضَبُونَ لِلدُّنْيَا وَ لَهَا يَرْضَوْنَ وَ لَهَا يَسْخَطُونَ وَ لَهَا يَنْصِبُونَ فَآخُ
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بِعَهُ فَأَقُولُ مَا خَلَفْتُمُونِی فِی الثَّقَلَيْنِ بَعِْدی فَيَقُولُونَ  وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قََدمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ تَ 

نَا الْأَصْغَرَ وَ قَتَلْنَاهُ فَأَقُولُ اْسلُکُوا طَرِيقَ أَصْحَابِکُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً  لْاتَکَذَّبْنَا الْأَکْبَرَ وَ مَزَّقْنَاهُ وَ قَ

بِيَِدهِ فَإِذَا  قُأَ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ تَرِدُ عَلَیَّ رَايَةُ فُلَان  وَ هُوَ إِمَامُ خَمْسِينَ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِی فَوُجُوهُهُمْ ومُ فَآخُذُ 

ذَلِکَ فَعَلَ  مَنْ  وَ  أَحْشَاؤُهُ  خَفَقَتْ  وَ  قََدمَاهُ  رَجَفَتْ  وَ  وَجْهُهُ  اْسوَدَّ  بِيَِدهِ  فِی  أَخَْذتُ  خَلَفْتُمُونِی  مَا  فَأَقُولُ  تَبِعَهُ   

وَ   عَصَيْنَاهُ  وَ  الْأَکْبَرَ  کَذَّبْنَا  فَيَقُولُونَ  بَعْدِی  أَصْحَابِکُمْ  لَْذخَالثَّقَلَيْنِ  َسبِيلَ  اْسلُکُوا  فَأَقُولُ  عَنْهُ  خُِذلْنَا  وَ  الْأَصْغَرَ  نَا 

وهُهُمْ لَا يَطْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ يَرِدُ عَلَیَّ الْمُخَْدجُ بِرَايَتِهِ وَ هُوَ إِمَامُ َسبْعِينَ  فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُ

أَقُولُ مَا ذَا  هُ فَمَّتِی فَإِذَا أَخَْذتُ بِيَِدهِ اْسوَدَّ وَجْهُهُ وَ رَجَفَتْ قََدمَاهُ وَ خَفَقَتْ أَحْشَاؤُهُ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ تَبِعَأُ  نْأَلْفاً مِ

قَاتَلْنَ وَ  عَصَيْنَاهُ  وَ  الْأَکْبَرَ  کَذَّبْنَا  فَيَقُولُونَ  بَعِْدی  الثَّقَلَيْنِ  فِی  َسبِيلَ  لْ اا  خَلَفْتُمُونِی  اْسلُکُوا  فَأَقُولُ  فَقَتَلْنَاهُ  أَصْغَرَ 

طْعَمُونَ مِنْهُ قَطْرَةً ثُمَّ يَرِدُ عَلَیَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَائِدُ  أَصْحَابِکُمْ فَيَنْصَرِفُونَ ظِمَاءً مُظْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وُجُوهُهُمْ لَا يَ 

فَآخُ فَأَقُومُ  الْمُحَجَّلِينَ  بَعِْدی  بِ   ُذالْغُرِّ  الثَّقَلَيْنِ  فِی  خَلَفْتُمُونِی  ذَا  مَا  فَأَقُولُ  أَصْحَابِهِ  وُجُوهُ  وَ  وَجْهُهُ  فَيَبْيَضُّ  يَِدهِ 

اتَّبَعْ فَيَشْرَ فَيَقُولُونَ  رَوُّوا  فَأَقُولُ  مَعَهُ  قُتِلْنَا  وَ  نَصَرْنَاهُ  وَ  الْأَصْغَرَ  وَازَرْنَا  وَ  وَ صَدَّقْنَاهُ  الْأَکْبَرَ  يَظْمَئُونَ    نَوبُنَا  لَا  َشرْبَةً 

أَوْ  لَيْلَةَ الْبَْدرِ  أَ لَسْتُمْ    بَعَْدهَا أَبَداً إِمَامُهُمْ کَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ وَ وُجُوهُهُمْ کَالْقَمَرِ  کَانُوا کَأَضْوَإ نَجْم  فِی السَّمَاءِ قَالَ 

 ۱8۴. مِنَ الشَّاهِِدينَمْکُلِذ  تَشْهَُدونَ عَلَى ذَلِکَ قَالُوا بَلَى قَالَ وَ أَنَا عَلى 

می  حروايت  عثمان  خليفه  چون  که  رضیکند  ابوذر  حضرت  اضرت  شد  جمع  پس  کرد  اخراج  را  عنه  هلل 

ت بايشان خطاب نموده گفت آيا  اهلل عنه نزد آن مظلوم آن وقود رضی اس م و مقداد ابنالسالاميرالمؤمنين عليه 

وسلم که چون روز قيامت شود امت من  وآله عليه هللای دهيد که فرمود حضرت رسول صلّشماها شهادت نمی

   ؛وض کوثر با پنج رايتدر نزد من بر ح  شودوارد می 

گيريم و چون دستش را گرفتم رويش  می خيزم و دستش را  ی بود من برم  پس اولين رايت رايت عجل خواهد 

مانند حال آن  ش  الح  تاس پرد و هرکه در عمل او شريک شده  لرزد و قلبش می شود و قدمش می سياه می 

بعگوساله خواهد شد پس من خواهم پرسيد که چه کر  ثقلين  با  ايشان خواهند گفت تکذيب  ديد  از من  د 

   ؛ و غصب کرديم حق او رااصغر و دريديم او را نموديم بر ثقل رديم او را و ظلم اکبر را و پاره کنموديم ثقل 
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س منصرف خواهند شد ايشان از حوض  پ  هنّم ج  هب  پس من بايشان خواهم گفت برويد به سمت شمال يعنی 

شاان سياه شده باشد بشدت و بعد از آن وارد  که روی ن درحالی ند يک قطره از آکوثر تشنه بدون اينکه بچش

ردم خواهند بود و همه مبهرجون خواهند بود  يت فرعون امت من و همراه او بسيار مواهند شد بر من راخ

ن  ن از صراط مستقيم برگشتن است فرمود نه بلکه تبديل کردن ديجو مبهری  نمعاهلل آيا عرض کردم يا رسول 

راضی  ردند برای دنيا و  کمرا تبديل کرده بودند و ايشان کسانی خواهند بود که غضب می   است ايشان دين

   ؛ کردند برای دنياشدند برای دنيا و نصب عداوت می شند برای دنيا و ناراضی میمی 

دست   گرفت  خواهم  می   راايشان  ب  حصاپس  را  دستش  چون  و  و  او  روی  گرديد  خواهد  سياه  پس  گيرم 

او خوا قدم  لرزيد  بود در عملش حال آن هم مثل  هد  او و هرکه شريک  قلب  پريد  حال صاحبش    و خواهد 

اکبر را  ن بعد از من ايشان خواهند گفت تکذيب نموديم ثقل شد پس خواهم پرسيد چه کرديد با ثقليخواهد  

حاب  برويد به راه اصاصغر و مغلوب ساختيم او را پس خواهم گفت    نموديم با ثقل جنرا و    او   يمو پاره کرد

ليکه روی ايشان  تشنه و گرسنه درحاخود پس منصرف خواهند شد از حوض کوثر بدون چشيدن يک قطره  

  فر هزار ن ه  انجبعد از آن واور خواهد شد بر من رايت فالن و آن خواهند بود پيشوای پسياه شده باشد بشدت  

   ؛ از امت من

ه خواهد شد و خواهد لرزيد قدمش  ستش را رويش سياگيرم دستش را و چون گرفتم دخيزم و می پس برمی 

اهم پرسيد در عملش حالش مثل او خواهد شد پس خوآن شريک بوده است  و خواهد پريد قلبش و هرکه به  

ن تکذيب  گفت  خواهند  ايشان  من  از  بعد  ثقلين  با  کرديد  و  ر  اکبثقل   يم دموچه  آن  به  کرديم  عصيان  و  را 

پس خواهم گفت بايشان برويد به راه اصحاب خودتان پس  اض کرديم از آن  اصغر را و اعرمخذول نموديم ثقل 

و گرسنه و روی سياه بعد از آن وارد    ر بدون اينکه بچشند قطرة از آن تشنههند شد از حوض کوثمنصرف خوا

   ؛ ( و آن خواهد بود امام هفتاد هزار نفر از امت منرج ئيس الخوار نييمن مخدج )ذوالثد  خواهد شد بر

و هرکه    ا سياه خواهند شد رويش و خواهد لرزيد قدمش و خواهد پريد قلبشاهم گرفت دستش رو چون خو

پس خواهم پرسيد چه کرديد بعد از من به ثقلين پس    شريک بوده حالش مانند او خواهند شد   در عمل او
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م او را پس  ا و عصيان کرديم با آن و جن  کرديم با اصغر و مقهور ساختير نموديم اکبرب يکذ خواهند گفت ت

از حوض کخواه راه اصحاب خودتان پس منصرف خواهند شد  به  بروی  تم گفت  نوشيدن  بدون  شنه و  وثر 

آن از  بعد  و  سياه  روی  و  قائد   گرسنه  و  اميرالمؤمنين  من  بر  شد  خواهد  خ  الغر  وارد  پس  م  هواالمحجلين 

 ؛ برخاست و خواهم گرفت دستش را م  برخاست و خواه

خواهم پرسيد چه کرديد بعد از من با ثقلين ايشان  وی اصحاب آن پس  س سفيد خواهد شد روی آن و ر پ

اصغر را و جن   و ياری کرديم ثقل بر را و تصديق نموديم او را و نصرت  اکيروی کرديم ثقل خواهند گفت پ

وض کوثر من نوشيدنی و سيراب بشويد پس خواهند  ح  فت بنوشيد از آب گ   ماهکرديم با دشمنان او پس خو

از آن تشنه  نوشيد و هرگز ايشان مانند شمس طالع و روهای  بعد  امام  و  بدر منير  شان مانند  نخواهند شد 

بو ماخواهد  محشر  ميدان  در  درخشيد  خواهند  و  ابوذر  د  حضرت  گفت  پس  آسمان  در  دری  کوکب  نند 

و    ين امر پس ايشان خواهند گفت بلی بلی ما شاهد هستيم پس گفتا  نيستيد شاهد بر  ماش ا  عنه آياهللرضی

 باشم!شاهد می  من همراه شما

 

 میزان در میدان محشر

  و  عليه   اهللاهلل صلّی   قال رسول  عباس قال  مؤمن الشيرازی عن ابن   بن   مد الحديث مح  ی در کتاب معالم الزلف

ول  النيران السبع و يامر رضوان ان يزخرف الجنان الثمان و يق  عر امراهلل مالکا يسه  م قيسلم اذا کان يوم ال   و آله

ا محمد  حت العرش و يقول يات الصراط علی متن جهنم و يقول ياجبرائيل انصب ميزان العدل تيا ميکائيل ه

لف فرسخ  ا رعشتعالی ان يقعد علی الصراط سبع قناطر طول کل قنطره سبعه  قرب امتک للحساب ثم يامراهلل

نسائهم  ق  و علی کل  و  االمه رجالهم  الف ملک يسئلون عن هذه  اول نطره سبعون  قنطره  ی عن واليه  و علی 

نطره االولی کالبرق الخاطف و من  تی به جاز علی القالسالم وحب اهل بيت محمد فمن ااميرالمؤمنين عليه 

من  الي معه  کان  ولو  قعر جهنم  فی  راسه  ام  علی  سقط  بيت  اهل  سبعين    الماعجب  عمل  علی  نب البر  و  يا 

وه و علی الرابعه عن الصيام و علی الخامسه  يسئلون عن الزک  القنطره الثانيه يسئلون عن الصلوه و علی الثالثه

الس و علی  الحج  و عن  الجهاده  اتی بشئ    ادسه عن  العدل فمن  السابعه عن  الصراط  علی  من ذلک جاز علی 
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ی و قفوهم انهم مسئولون يعنی معاشر الملئکه  الار و ذلک قوله تعلنای  کالبرق الخاطف و من لم يات ادخل ف

  ۱8۵. السالم اهل البيته االولی عن واليه علی عليه عباد علی القنطرقفوهم يعنی ال

  عليه  اهلل  مود حضرت رسول صلّی کند که او گفته که فرحديث بيان می  عباس  يرازی از ابنمؤمن ش   بن محمد 

هرگا  و  آله   و خو  وز ره  سلم  خواهقيامت  امر  پس  شد  جهد  اهد  خازن  مالک  متعال  خدای  که  نفرمود  را  م 

ين  هنم را و امر خواهد فرمود رضوان خازن جنان را که آراسته و مزطبقات هفتگانه جور کند تمامی  شعله

م او  هنجی داد ميکائيل را که بيارد و صراط را و بر رو  رجات هشتگانه جنان را و فرمان خواهد بنمايد تمامی د

   ؛ او را نصب کند  هد داد جبرئيل را که بياور ميزان عدل را و در زيرعرش عظيمواب بنمايد و فرمان خرا نص

برای حساب و بعد از  بيار امت خود را    النبياء حبيب خويش را که ای محمد و خواهد فرمود به حضرت خاتم

ر  ب  ر فرسخ خواهد بود وپلی هفده هزار  هل  مود که نصب بنمايد بر صراط هفت پل را و طوآن امر خواهد فر 

بر پل اولی سؤالی خواند کرد    و زن اين امت پسهر پلی هفتاد هزار ملک خواهند بود که سؤال کنند از مرد  

   ؛السالميهمبيت محمد علو از مودّت و محبّت اهلوالسالم الصلوه ه از واليت حضرت اميرالمؤمنين علي

خاطف و هرکه واليت و مودّت    رقاز پل اولی مانند ببور خواهد کرد  ع  تاس پس هرکه دارای واليت و مودت  

د در قعر جهنّم بر روی خويش اگرچه همراه خود عمل خير  ت پس خواهد افتاالسالم را نداش بيت عليهماهل

  ر ب  و بر پل سوم سؤال خواهند کرد از زکات و  بر پل دوم سؤال خواهند کرد از نماز  نبی داشته باشد و  از هفتا

   ؛ه مبارک رمضانماواهند کرد از روزه ل چهارم سؤال خپ

سؤال خواهند کر از جهاد در راه خدا و بر پل   و بر پل ششم  اهلل  و بر پل پنجم سؤال خواهند کرد از حج بيت 

آورده است خواهد  ا را بجا میيان مردم و با نفس خود پس هرکه اينهکر از عدالت در م  هفتم سؤال خواهند 

در اين آيت قرآن که ای مالئکه ايستاده کنيد اين  ت  طلب اشاره فرموه اس جهنم و به همين م  تشآ ر  افتاد د

سلم  ووآله عليه اهللايشان در بابت واليت اميرالمؤمنين و مودت اهل بيت رسول صلّی  و سؤال کنيد از  بندگان را

لِيَوْمِنَضَ  وَ قال اهلل تبارک و تعالی » الْقِسَْط  الْمَوَازِينَ  تُلْ ا  عُ  فَلَا  َشيْقِيَامَةِ  نَفْس   مِثْقَالَ حَبَّة  مِنْ  ئًظْلَمُ  ا وَإِنْ کَانَ 

 
 ، معالم الزلفی ، سید هاشمبحرانی  185
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أَتَيْنَ بِهَاخَرْدَل   »  ۱8۶«حَاسِبِينَ  بِنَا  وَکَفَى ا  فَأُولَو  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  مَوَازِينُلِحُونَ*  الْمُفْ  هُمُ   ئِکَفَمَنْ  خَفَّتْ  هُ  وَمَنْ 

 ۱8۷خَالُِدونَ«  مَجَهَنَّ فِی  فُسَهُمْ نْأَ خَسِرُوا الَِّذينَ ئِکَ فَأُولَ

بر هيچ کنيم  دل نصب می مود خدای متعال ما در روز قيامت برای محاسبه عباد ميزان عفر کس ظلم  پس 

دان  يک  وزن  قدر  به  کسی  بر  اگر  پس  شد  يا نخواهد  خوب  عمل  خردل  وزن    ه  هم  را  او  ما  است  کرده  بد 

   ؛ب و کتاب بندگانافی هستيم برای حساک ا م يم و او را جزا يا سزا خواهيم داد وکنمی 

عذاب و هرکه ميزان او    گار خواهد شد ازرکه ميزان او سنگين خواهد شد از اعمال خير هرآئينه او رسته  پس

او   البتّه  اعمال خير  از  اسبک خواهد شد  کرده  وارد  در عذاب جهنّخسارت  و هميشه  نفس خود  بر  م  ست 

اند در  بنده مرقوم نموده   هرکاتبين اعمال برای  اعمال را که مالئکه    مهان  خواهد بود يعنی خدای متعال همان

   ؛کشيد   ترازوی عدل خواهد گذاشت و خواهد 

فهوم  خواهد چشيد اين م  مه حسنات سنگين شد بر نامه سيئات نجات خواهد ياف و گرنه عذابپس اگر نا

دو پله و يک  مده که برای ميزان عدل  آ  ر خبها ترازو است و در  ز موازين پل آن آيات اس که در آنها مقصود ا

د بود که اگر  چنان بزرگ خواه  و يک پله او بر روی جهنم خواهد بود و ديگری بر روی جنت و   ستزبان ا

مفهوم آن آيات که در آنها مقصود از  و  عت خواهند داشت  زمين و آسمان را در يک پله بگذارند هر آئينه وس 

د خدای متعال سنگين و باوقار  نزهرکه ائمه او در  ه  اين است ک   اند و السالم ه  وصلالعليهم   ءموازين انبيا و اوصيا

   ؛ ر کرده استهستند يعنی ائمه حق را اختيا

ئمه باطل که مردم  وقار هستند يعنی او رستگار خواهد شد و هرکه ائمه او در نزد پروردگار سبک و بی پس ا

د.  ش   ب جهنم مبتال خواهد اده بود پس آن شخص در عذاد  ر راته بودند ايشان را امام خود قايشان را ائمه ساخ

رَاکَ  وَمَا أَدْ* اوِيَة فَأُمُّهُ هَ* وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ* رَاضِيَة   وَ فِی عِيشَة فَهُ*   فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُفقال عزوجل »

هد رفت  االنعيم خواست پس آن شخص در جنّات   دهرک  ، يعنی هرکه ائمه حق را قبول۱88« نَار  حَامِيَة  *مَا هِيَهْ

نه برای اعمال خودش و    جنت خواهند برد   ه هيچ عمل خير نداشته باشد برعايت اعمال امام او او را درواخ

   ؛ بود هرکه ائمه مردم را امام خود قرار داده
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نم خواهند انداخت که  جه  درا به مالحظه اعمال امام او  می اعمال خير را بجا آورده است او رپس اگرچه تما

نتمامی   در  او  امام  بوده   زداعمال  باطل  و  مردود  متعال  »خدای  خودش  اعمال  برای  نه    َذالَهُوَحَقُّ هَاند 

 .۱8۹الْيَقِينِ« 

اثنا عشر يزان و  البّريه ايمان آوردن به مم اهلل فی يّه جعفريّه کثّرهبايد دانست که از ضروريات مذهب شيعه 

 است.  رجخص از مذهب شيعه خا ت به ميزان عدل و حساب آن ش يسنل حساب است و هرکه قائ

را   بعضی  و  را خود حضرت حق خواهد گرفت  بعضی  مرسليپس حساب  و  ائمه طاهرين خواهد  بانبياء  و  ن 

صيای خود را  السالم حساب اوگرفت و انبياء عليهم الم را خود خواهد السسپرد پس حساب انبياء و ائمه عليهم 

و برای همين مطلب خبر داده    فت خويش را خواهند گر  هایالسالم حساب امت عليهم   ياصاوخواهند گرفت و  

نَدْعُاست فقال عزوجل »  ام زمانه  ، يعنی در ميدان محشر ما هرکسی را همراه ام۱۹0«  بِإِمَامِهِمْو کُلَّ أُنَاس يَوْمَ 

ويش در محضر عدالت  خ  هان م حساب بگيرد. از مردمان زمرای حساب خواهيم طلبيد تا که آن اماب   آن شخص

 ما.

  و   عليه   هللا  تا که رسول ما صلّی  ،۱۹۱«لَى النَّاِسالرَُّسولُ شَهِيًدا عَلَيْکُمْ وَتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَ  لِيَکُونَل عزّوجل »و قا

 محاسب باشيد. شماها بر مردمان زمانه خود شهيد و  يد و محساب باشد و سلم بر شماها شاهد و شه و  آله 

، يعنی  ۱۹2شَهِيًدا«   کُمْعَلَيْ   الرَُّسولُ   يَکُونَ  وَ   النَّاِسعَلَی    شُهَدَاءَ  وا نُلِتَکُو ةًوََسطًاأُمَّ  جَعَلْنَاکُمْ   لِکَ وَکََذل » جّوعزو قال  

جودات عوالم  شما بر جميع و  ايم تا که لق کرده ای اوصيای رسول ما شماها را امت وسط برای اين مطلب خ

بر هيچ    و  ست عدالت قائم بشودماها شهيد باشد تا در روز حساب درش   رب  شهيد باشيد و رسول ماامکانيه  

خاکسار    معرفه بالنورانيتدر کتاب  اين آيه مبارکه کسی ظلم و اجحاف نشود. برای زيادی تفصيل و تفسير  

 رمايند!  غائب را مالحظه بفمضمون مظهريت يا ظاهر و يا 
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 جهنم در میدان محشر

لما نزلت هذه اآلية  قال    = خدری و سلمان فارسیسعيد العن ابی  جذف االسانيد ب  ن والم الزلفی از تحفه االخعام

تغير وجه رسول اهلل )صلى اهلل عليه و آله(، و عرف ذلک من وجهه حتى اشتد على الصحابة و عظم عليهم ما  

، لقد حد   لیعا  رأوا من حاله، فانطلق بعضهم إلى أمير المؤمنين علی بن أبی طالب )عليه السالم(، فقالوا: ي

ه و آله(؟ قال: فأتى علی )عليه السالم( فاحتضنه من خلفه و قبل  أمر رأيناه فی وجه رسول اهلل )صلى اهلل علي 

   [ و أمی، ما الذی حد  عندک اليوم؟«. ما بين عاتقيه، ثم قال: يا نبی اهلل، بأبی ]أنت

بِجَهَنَّقال: »جاء جبرئيل، فأقرأنی وَ جِی  يَوْمَئِذ   ت: و کيف يجاء بها؟ قال: يؤمر بجهنم فتقاد بسبعين  قلف.  مَءَ 

ألف زمام، لکل زمام سبعون ألف ملک، فی يد کل ملک مقرعة من حديد، فيقودونها بأزمتها و سالسلها، و لها  

قوائم غالظ شداد، کل قائمة مسيرة ألف سنة من سنين الدنيا، و لها ثالثون ألف رأس، فی کل رأس ثالثون  

ثالثون ألف ناب، کل ناب مثل جبل أحد ثالثون ألف مرة، کل فم له شفتان، کل واحدة    فم   کل فی  ألف فم،  

مثل أطباق الدنيا، فی کل شفة سلسلة يقودها سبعون ألف ملک، کل ملک لو أمره اهلل أن يلتقم الدنيا کلها و  

 و ما فيهن و ما بينهن، لهان ذلک عليه. السماوات کلها 

قاد على خوف، کل ذلک خوفا من اهلل تعالى، ثم تقول: أقسمت عليکم يا  ت  وع  م و تجزفعند ذلک تفزع جهن

فيقولون   العذاب؟  منه  استوجبت  ذنبا حتى  أذنبت  و هل  بی،  يفعل  أن  يريد اهلل  ربی، هل تدرون ما  مالئکة 

 کلهم:

ک  ذل   کل الجمع،  ال علم لنا يا جهنم. قال: فتقف و تشهق و تعلق و تضطرب، و تشرد شردة لو ترکت ألحرقت  

يا جهنم، ال بأس عليک، ما خلقتک   النداء من قبل اهلل تعالى: مهال مهال  تعالى، فيأتی  خوفا و فزعا من اهلل 

ء أعذبک به، و لکنی خلقتک عذابا و نقمة على من جحدنی، و أکل رزقی، و عبد غيری، و أنکر نعمتی، و  لشی

 اتخذ إلها من دونی. 

ف لی  تأذن  أ  سيدی،  يا  السجو فتقول:  عليکو  ]د  ی  رب  الثناء  هلل  فتسجد  جهنم،  يا  افعلی  اهلل:  فيقول  [؟ 

 العالمين، ثم ترفع رأسها بالتسبيح و الثناء هلل رب العالمين«.

قال ابن عباس )رضی اهلل عنه(: لو سمع أحد من سکان السماوات و األرضين زفرة من زفراتها لصعقوا و ماتوا  

الرصاص النح  أجمعين، و ذابوا کما يذوب  لها زفير و شهيق، و    فی   اس و  و  النار، فتقوم تمشی على قوائمها، 
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تخطر کما يخطر البعير الهائج، و ترمی من أفواهها و مناخرها شررا کالقصر کأنه جمالة صفر، فتغشی الخلق  

نورا من صالح عمله،   له  اهلل  إال من جعل  الظالم،  أحد من شدة  إلى  ينظر  أحد  يبق  لم  ظلمة دخانها حتى 

[ حتى  الظلمة، فتقودها الزبانية الغالظ الشداد ال يعصون اهلل فيما أمرهم ]و يفعلون ما يؤمرون   لکته  ء ليضی ف

  أنيابها إلى بعض، و ترمی بشرر    إذا نظرت الخالئق إليها تزفر و تشهق و تفور تکاد تميز من الغيظ، ثم تقرب

العظيمة السحابة  بقدر  شرارة  کل  السماء،  نجوم  اعدد  منها  فتطير  تذهل  ئد فأل،  و  القلوب،  منها  ترجف  و  ة، 

 األلباب، و تحسر األبصار، و ترتعد الفرائص. 

ثم تزفر الثانية، فلم يبق قطرة فی عين مخلوق إال و انهملت و انسکبت، فتبلغ القلوب الحناجر من الکرب، و  

جد عنها مصرفا،  ي  م ل   أنه مواقعها، و يشتد الفزع، ثم تزفر الثالثة فلو کان کل نبی عمل عمل سبعين نبيا لظن  

فلم يبق حينئذ نبی مرسل و ال ملک مقرب و ال ولی منتجب إال و جثا على رکبتيه، و بلغت نفسه تراقيه، ثم  

لها محمد )صلى اهلل عليه و آله(، فتقول: ما لی و ما لک فقد حرم اهلل لحمک علی، فال    -يا محمد   -يعرض 

)صلى اهلل عليه و آله(، فإنه يقول: »أمتی أمتی، وعدک    مد حم   فسی، إال نبينايبقى يومئذ أحد إال قال: نفسی ن 

 ۱۹۳. وعدک يا من ال يخلف الميعاد«

حد  فارسی  وسلمان  ابوسعيد خدری  رسول  از  مبارک حضرت  روی  شد  نازل  ذيل  آيه  هرگاه  که  است  يث  

اين  هده  شامز  ک پس امتغير شد حتی اينکه ظاهر شد آثار حزن و مالل بر روی مبار  لم وس وآله عليه اهللصلّی

چ وقت  آن  گرديدند  حال  پريشان  و  مضطرب  حضرت  آن  اصحاب  دحالت  اصحاب  از  نفر  خدمت  ند  ر 

ه امر حاد  شده  دانيم چالحسن نمیب عليهماالسالم رفتند و عرض نمودند يا اباطالابیبناميرالمؤمنين علی 

پهمرده شده و غمگين گرديده ک  است به  ميراا  تضروقت ح   اند آنه صورت مبارک حضرت رسول  لمؤمنين 

يان هردو دوش مبارک بوسه  بغل گرفتند و در مخدمت حضرت رسول رفتند و از عقب سر آن حضرت را در  

که باعث    ستچه امر حاد  شده ا  اهلل پدر و مادرم فدای شما بشوديا نبی   :د از آن سؤال نمودند دادند و بع

   ؟حزن و مالل وجود مبارک گرديده است
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ئت نمود که در  وسلم که جبرئيل آمد و اين آيه را آورد و برای من قراوآله يه علاهلل ی صلّول  فرمود حضرت رس 

می آن   آورده  آورده می شوروز در ميدان محشر جهنم  پرسيدم چطور  کردگار  د من  امر حضرت  شود گفت 

  خواهند   ادد ش   ظ ود هزار لجام بکشند و برای هر لجامی هفتاد هزار مالئکه غالتاد که جهنم را با هف خواهد ش 

   . بودی از آن مالئکه چاکش سنگين از آهن خواهد بود و در دست هر يک

نجيرها خواهند کشيد و برای جهنم قوائم غالظ و شداد  هاو زغالظ و شداد او را با آن لجام پس آن مالئکه  

ر هزانم سی جه و یهای دنياوئم به قدر مسافت هزارساله راه خواهد بود از سالواود و هريکی از آن ق خواهند ب

دان خواهند بود و هر  هزار دنسی ر دهنی  هزار دهان خواهند بود و در هسر خواهد داشت و در هر سری سی 

لبش  ر  لب خواهند بود و ه  هزار بار خواهد بود و برای هر دهنش دوتا ی مانند جبل احد سی دندانش در بزرگ

او را خواهند کشيد هفتاد هزار    هد بود که واخگ  رمانند سرپوش دنيا خواهند بود و در هر لبش يک زنجير بز 

لعد تمامی دنيا را و  بب  ه ر او را خدای متعال امر فرمايد کثه خواهد بود که گالجملک و هر ملکی آنقدر عظيم 

   ؛ ئينه بسيار سهل است برای اوآ در بين آنها هست هرها را و هرچه که در آنها و  همگی آسمان

ه خواهد بلعيد آن وقت جهنم در ميدان محشر جزع و فزع  مانند يک لقم ا  را  هيعنی همگی آسمانها و زمين 

آن جزع و فزع و خوف و اضطراب جهم  اضطراب او را خواهند کشيد و تمامی    د و در حالت خوف وخواهد کر

ز آن جهم قسم خواهد داد مالئکه را و خواهد پرسيد که ای  ا  کرام خواهد بود بعد واالاز خوف خدای ذوالجالل 

م  هئکمال به  پروردگار  متعال که  فرمده است خدای  اراده  ميدانيدکه چه  آيا شماها  از  ن  آيا  و  بکند  من  من 

 ؟ ام به سبب آن گناه ذاب شدهگناهی سر زده است که من مستوجب ع

جهنم پس آن وقت جهنم خواهد ايستاد و جيق  ی  ا هيچ خبر نداريم ا س تمامی مالئکه خواهند گفت که مپ

او را  اها را خواهد زد و سرخواهد داد شرارهای خود را بنحوی که اگر  ب خواهد شد و پرطض م  خواهد کشيد و 

واهد ساخت و تمامی جزع و فزع و اضطراب جهنم از  بگذارند پس تمامی خالئق را خاکستر خبه حال خود  

بگير    م اآرخواهد آمد آرام بگير    آن وقت از جانب حضرت کردگار نداد  رت کردگار خواهد بوخوف و ترس حض

ب کرده ای جهنم  نه خلق  من  نيست  باکی  تو  کنم ر  عذاب  به چيزی  که  را  تو  ر  ام  تو  من خود  برای  بلکه  ا 
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و عبادت    است رزق مراام برای آن کسی که انکار کرده است مرا و خورده ديگران عذاب و نقمت خلق کرده 

   ! ری را سوای منگ يدب  ر مرا و انکار کرده است نعمت مرا و گرفته است آله و رغيکرده است 

آيا اجازه می  کنم پس خدای  را که تو را سجده  دهی مآن وقت جهنم عرض خواهد نمود که ای سيد من 

قديس و با حمد و  آن وقت جهنم در سجدة کردگار خواهد افتاد و بعد با تسبيح و ت متعال اجازه خواهد داد  

از آن زفرة جهنم  ه اگر صدای يکی  کد  يگوحضرت کردگار سر خويش را خواهد برداشت ابن عباس می   ای ثن

مانند آب شدن صرب و    خواهند گرديد خواهند مرد و آب    را اهل زمين و آسمانها بشنوند هر آئينه همگی

 نج در آتش.  بر

برپاهای خود راه رفتن شروع می  با    و   که جيق کند درحالی پس آن وقت برخاسته  بود و  بلند خواهد  او  داد 

رود در زمان مستی خود و بيرون خواهند انداخت از  اه می مست با تبخطر ر  ترش   هنک رود چناتبخطر راه می 

آيندکه گويا شترهای زرد در  ان به نظر می های آتش مانند قصرها و چنخود شراره های  ود و از بينی دهان خ

  را ی  ر يگ شود که يکی دئق را دود و تاريکی و چنان تاريک می خالهند پوشانيد تمامی  پرند پس خواهوا می 

   ؛ل خوب ايشانکه برای آنها خدای منان نور خواهد داد به سبب اعماآن کسانی  نخواهد ديد مگر

س خواهند کشيد جهنم را آن مالئکه غالظ و شداد که هيچ  ای ايشان روشن خواهد شد آن تاريکی پپس بر

رحاليکه  نم دجه  ویمأموريت خويش حتی اينکه نظر خواهند کرد خالئق بسر  کننند د و تخلف نمی عصيان  

که پاره    ه است و نزديک استزند و از غيظ  غضب پر شد کشد و جوش می اندازد و جيق می ون می آتش بير

از شدت غضب پس می بيرون میسايبشود  و  را  دندانها  شراره د  بشماره ستارگاناندازد  را  هر    ها  و  آسمانها 

  .به قدر ابرهای بزرگ استه شرار

حال   اين  مشاهده  از  آکند پرمی   ایهدل پس  قلبها  و  می ند  می ه  زائل  عقلها  و  سست شوند  چشمها  و  شود 

اندازد پس نه باقی  را بيرون میکشد مرتبه دوم و شرارها  نفس می   نآ  لرزند و بعد ازمی شوند و دوشها  می 

  دت ها از ش شود پس قلب افتد و ريخته می بيرون می   که قطره از آب مگر اينخواهد ماند در چشم خالئق يک  

سوم زفره    خواهند رسيد و شديد خواهد شد جزع و فزع و بعد از آن در مرتبهب درگلوی خالئق  ش و رکطپ
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ک انخواهد  بيرون خواهند  بيرون  شرارها  و  نبی  شيد  هفتاد  نبيئی عمل  اگر  آن حال  از مشاهده  داخت پس 

هد يافت  ن نخواجانز  هد کرد که او واقع خواهد شد در غضب جهنم و هرگ واشت هر آئينه گمان خخواهد دا

دو زانوی  خواهد در آمد بر    اقی خواهد ماند آن وقت نبی مرسل و ملک مقرّب و ولی منتخب مگرپس نه ب

 .رسيد  و نفسش بحلقومش خواهد  شخوي

جهنم عرض خواهد کرد  س  م متعرض خواهد شد پوسلم به جهن وآله عليه اهللصلّی آن وقت حضرت رسولپس  

حبيب کيا  شما  به  من  خد ن  یار اهلل  ش دارم  گوشت  متعال  باقی  ای  نه  پس  است  فرموده  حرام  من  بر  را  ما 

خواهم فقط نفس مرا  نمی فسی نفسی ای پروردگار من از تو هيچ  اينکه خواهد گفت نخواهد ماند کسی مگر  

ت  وسلم خواهد گفت که ای کردگار من اموآله عليه اهللاالنبياء صلّیاز عذاب جهنم نجات بده اما حضرت خاتم 

از عذاب جهنم  امت مر  رام ياا  برای امت من  دکن ای  نجات بده و وعدة خويش را يادکن و عدة خويش را 

 کنی!هرگز خالف وعده نمی که تو کسی

 ر میدان محشر پل صراط د

الثّانية  ث و  الرّحم،  و  األمانة  واحدة فعليها  فأمّا  قناطر  السّيف عليها ثال   من حّد  أدقّ  الصراط  مّ يوضع عليها 

العالمين ا  هليفع فعليها ربّ  الثالثة  و  األمانة فان  الصاّلة،  و  الرّحم  عليها فيحبسهم  بالعمرّ  إله غيره فيکلّفون  ال 

العالمين  إلى ربّ  المنتهى  منها کان  نجوا  فان  الصاّلة  منها حبستهم  قوله:   نجوا  هو  لَبِالْمِرْصادِ.   و  رَبَّکَ  و    إِنَّ 

و تستمسک بالقدم و المالئکة حولها ينادون حولها يا حليم اعف و  م  د ق  و تزلّ النّاس على الصراط فمتعلّق بيد  

بها   اللّه مرّ  ناج برحمة  فاذا نجى  النّار کالفراش فيها  النّاس يتهافتون فی  و  اصفح و عد بفضلک و سلّم سلّم 

الّذی نجانی من للّه  الحمد  و  الحسنات  الصّالحات و تزکو  بنعمته تتمّ  للّه و  الحمد  بمنّه و  س  اايک بعد  فقال: 

 ۱۹۴. ربّنا لغفور شکور فضله إن 

تر و بر آن سه تا پل  تر است و از شمشير قاطع يق و آن از موی دق شود بر جهنم صراط و بعد از آن گذاشته می 

و  بود  سؤال    خواهند  اولی  پل  اميرالمبر  واليت  از  مالئکه  کرد  صله خواهند  از  و  رسول ؤمنين  اهلل  رحم 

از  ند پل دوم سؤال خواه  ر ب  و   وسلم وآله عليه اهللصلّی بر پل سوم  از نماز خواندن و زکات دادن و  کرد مالئکه 
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از  کرد خالئق را که    ن سؤال خواهند کرد که نيست معبودی غير از او پس تکليف خواهند العالميحيد ربّ تو

   .النعيم داخل بشوند باالی آن صراط بگذرند و به جنّات

وال را  ايشان  کرد  خواهد  ايستاده  يا  و   تيپس  نجات  اگر  کر    فت رحم پس  خواهد  ايستاده  پس  اولی  پل  از 

  طلب اشاره است از اين آيه کريمه بالتحقيق پروردگار تو در جای مين و به همين مالعالايشان را توحيد رب 

ايشان  هسته آهسته قدم برمی کنند بعضی آو مردم بر صراط عبور می کمين نشسته است.   داند و يک قدم 

   ؛گيردابت می ثی  ر يگ لغزد و دمی 

گان را و درگذر  کريم عفو کن بند رحمت در اطراف صراط ندا خواهندکرد ای خدای حليم ای خدای   کهو مالئ

د  گنهکار خواهند افتاالنعيم و مردم  تن ايشان را به جنااز ايشان و عود کن به فضل خويش و سالمت بگذرا

بآخر خواهد رسيد  و  از رحمت خدای منان  فت  يا  هد در آتش جهنم مانند پروانها پس هرگاه کسی نجات خوا

ردگار خود که نجات داد مرا از تو بعد از  کنم به پرود می پس نظر خواهد کرد بر صراط و خواهد گفت حم

 دگار من غفور و شکور است.ان خود البته پرورمأيوسی از فضل و احس

آورده است    نخبهآَشوب در کتاب  ابن شهر  و الحَمُب  البن شهرآشوخود حديث  الصَّبَّاحِ  بْنُ  عَنِ  مَُّد  زَّعْفَرَانِیُّ 

لَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ إِنَّ  الْمُزَنِیِّ عَنِ الشَّافِعِیِّ عَنْ مَالِک  عَنْ حُمَيْد  عَنْ أَنَس  قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِهِ تَعَالَى فَ

 « کَئُوداً  عَقَبَةً  الصِّرَاطِ  طُولُه۳َفَوْقَ  أَلْفُ لَثَا  «  عَام   آلَافِ  َشوْک   اثَةُ  عَام   أَلْفُ  وَ  هُبُوط   وَ    عَام   عَقَارِبُ  وَ  وَ حَسَک  

 ۱۹۵.لِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب حَيَّات  وَ أَلْفُ عَام  صُعُود  أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْطَعُ تِلْکَ الْعَقَبَةَ وَ ثَانِی مَنْ يَقْطَعُ تِلْکَ الْعَقَبَةَ عَ

محمدبن  شافعزعفرانی    اح بص  از  از  مزنی  رسول  از  حضرت  فرمود  که  گفت  انس  از  حميد  از  مالک  از  ی 

ست در عقبه که بداند آن چيست بالتحقيق که  تفسير اين آيه که هنوز داخل نشده ا وسلم دروآله عليه اهللصلّی

عقبه   روی صراط  که طول  بر  است  هز  آن بامشقت  که  باينطور  است  مسافت  راه  ساله  هزار  بايد   الس ارسه 

من   رسال پائينبيايندوال مسطح بروند که در نجا خار و خشک و مار و عقرب هستند و هزاو هزار س   بروند باال

 طالب خواهند بود. ابیابنم و دوم علی کناول کسی هستم که آن را طی می 
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النَّ  ود از عطار خيو از مقاتل در تفس ابْنِ عَبَّاس  يَوْمَ ال يُخْزِی اللَّهُ  الَِّذينَ آمَنُوا  یَّ بِعَنِ  وَ  مُحَمَّداً  لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ   

طَالِب  أَبِی  بْنَ  عَلِیَّ  يُعَذِّبُ  لَا  يَسْعى   مَعَهُ  نُورُهُمْ  جَعْفَراً  وَ  حَمْزَةَ  وَ  الْحُسَيْنَ  وَ  الْحَسَنَ  وَ  فَاطِمَةَ  عَلَى  يُضِی   وَ  ءُ 

ونَهَا  بْعِينَ مَرَّةً فَيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيِْديهِمْ وَ يَسْعَى عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ هُمْ يَتَّبِعُ َس  ايَالصِّرَاطِ لِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ مِثْلَ الدُّنْ

الرِّيحِ مِثْلَ  قَوْم   ثُمَّ  الْخَاطِفِ  الْبَرْقِ  مِثْلَ  الصِّرَاطِ  عَلَى  زُمْرَةً  آلُهُ  وَ  مُحَمَّد   بَيْتِ  أَهْلُ  مِ  فَيَمْضِی  قَوْم   عَْدوِ    لَثْثُمَّ 

ثْلَ الزَّحْفِ وَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَرِيضاً وَ  ثُمَّ قَوْم  مِ  الْفَرَِس ثُمَّ يَمْضِی قَوْم  مِثْلَ الْمَشْیِ ثُمَّ قَوْم  مِثْلَ الْحَبْوِ 

أَتْمِمْ   رَبَّنا  يَقُولُونَ  تَعَالَى  اللَّهُ  قَالَ  دَقِيقاً  الْمُْذنِبِينَ  أَمِيرُ  ا  نلَعَلَى  فَيَجُوزُ  قَالَ  الصِّرَاطِ  عَلَى  بِهِ  نَجْتَازَ  حَتَّى  نُورَنا 

اءَ  مِنَ الزُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ وَ مَعَهُ فَاطِمَةُ عَلَى نَجِيب  مِنَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ حَوْلَهَا َسبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَالْمُؤْمِنِينَ فِی هَوْدَج   

 ۱۹۶.  کَالْبَرْقِ اللَّامِعِ

بيد آيه  اين  تفسير  می ر  که ان  روزی  نمی   کند  عذاخجالت  يعنی  را  خود  نبی  اهلل  خدا  دهدا  نخواهدکرد  ب 

آورده وآله عليه اهللصلّی  مد مح ايمان  که  کسانيک  آن  و  را  يوسلم  او  همراه  کرد  اند  نخواهد  عذاب  عنی 

فاطمه سالمابیبنعلی و  و حمزه عليه اليهعلم و حسين السالو حسن عليه   عليه اهللطالب  و جعفر  اسالم  لسالم 

د کرد صراط را برای علی و فاطمه پس  هاد دويد و ضيابار خوالسالم را و نور ايشان در پيش ايشان خواهعليه 

   ؛ ن از جانب راست ايشان و ايشان عقب آن نر خواهند رفتدر پيش روی ايشاخواهد دويد نور ايشان  

عد از ايشان يک قوم گذر خواهندکرد  کرد مثل برق خاطف و بد  ناهاط گذر خويت محمد اول از صربپس اهل

سب گذر خواهد کرد و بعد از آن يک قوم مثل دويدن باپاها ا  ن يک قوم مثل دويدنمثل باد تندرو و بعد از آ

حبوه گذر  قوم مثل  عد از آن يک قوم مثل راه رفتن گذر خواهد کرد و بعد از آن يک  ر خواهد کرد و بگذ 

  و بعد از آن يک قوم مثل زجف يعنی توله دادن گذر خواهند کرد   های مانند خزيدن بچه عنيد  خواهند کر

   رای مذنبی دقيق.نان صراط را عريض و پهناور ماننده جاده خواهد گردانيد و بم  وبرای مؤمنين خدای

ذريم پس  بگ   اطيم از صربفرما که ما بتوانپس مؤمنين خواهند گفت ای کردگار ما برای ما نور ما را کامل  

و  موالنا  عليه   حضرت  اميرالمؤمنين  امامنا  و  سبز سيدنا  زمرد  هودج  در  زه  السالم  حضرت  همراهی    را به 
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دور ايشان هفتاد هزار حوران برای  که  رمود درحالی عليه بر شتر ياقوت رن  مانند برق عبور خواهد فاهللسالم

 مشايعت خواهند بود. 

االخبار  و درکتا معانی  بْنُ حْأَا  حَدَّثَنَب  قَالَ    مَُد  الْحُسَيْنِیُّ  مُحَمَّد   بْنُ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  حَدَّثَنَا  قَالَ  الْقَطَّانُ  الْحَسَنِ 

بْنِ أَحْمََد  بْنُ  مُحَمَُّد  حَدَّثَنَا  قَالَ  الْعِجْلِیُّ  مَرْيَمَ  أَبِی  بْنِ  عِيسَى  بْنُ  أَحْمَُد  جَعْفَر   أَبُو  بْنِأَخْبَرَنَا  اللَّهِ  عَبِْد  اد   يَزِ   

هِ ع عَنِ الصِّرَاطِ فَقَالَ هُوَ  زَمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَاتِم  الْمِنْقَرِیُّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: َسأَلْتُ أَبَا عَبِْد اللَّالْعَرْ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمَا صِرَاطَانِ صِرَاط  فِ  إِلَى مَعْرِفَةِ  الَّذِی فِی    نْيَا وَ لدُّای  الطَّرِيقُ  وَ أَمَّا الصِّرَاطُ  صِرَاط  فِی الْآخِرَةِ 

طِ الَِّذی هُوَ جِسْرُ جَهَنَّمَ فِی  الدُّنْيَا فَهُوَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مَنْ عَرَفَهُ فِی الدُّنْيَا وَ اقْتََدى بِهَُداهُ مَرَّ عَلَى الصِّرَا

 ۱۹۷ی الدُّنْيَا زَلَّتْ قََدمُهُ عَنِ الصِّرَاطِ فِی الْآخِرَةِ فَتَرَدَّى فِی نَارِ جَهَنَّمَ. رِفْهُ فِ عْيَ  الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ

بن ی مريم از محمدابن احمد غروی از علی مدابن عيسی ابن ابقطان از عبدالرحيم ابن محمد حسنی از اح

اهلل  داهلل که يابن رسول عبحضرت ابی   از  دم نموگويد که سؤال  اين مفضل می حاتم منقری از مفضل ابن عمر  

راط طريق است به سوی معرفت حضرت حق و  ود آن حضرت که صبفرمائيد که صراط چه چيز است فرم

دنيا است آن امام  ديگری صراط آخرت پس آن صراطی که در  يکی صراط دنيا و    غيب مطلق و آن دوتا است

الم دنيا و اقتدا کرد هدايت او را آن  رعخت او را دناش ه  هرک زمانه است که طاعت او فرض است بر مردم پس  

ل جهنم است در آخرت و هرکه نشناخت آن امام را در دنيا  ن صراطی که آن پشخص خواهد گذشت از آ 

از  پس قدم لغزيد  افتاد در آتش    است پس خواهد   آن صراطی که در آخرت است و جسر جهنم ش خواهد 

 جهنم.

ذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ  ک ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِیِّ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ(، قَالَ: إِلِ امَأَنَسِ بْنِ = امالیدر کتاب 

لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ مَعَهُ جَوَاز  فِيهِ وَلَايَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِ لِکَ قَوْلُهُ )تَعَالَى(:  ذَ   وَ   ب ،وَ نُصِبَ الصِّرَاطُ عَلَى جَهَنَّمَ 

 ۱۹8لِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  )عَلَيْهِ السَّلَامُ(. عَ ةِ يَالَوَ  نْعَ ینِ عْيَ  »وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ«

سلم    و  آله   و  عليه   اهلل  رسول صلّی  مالک از حضرت نبلی خويش به سند انس جناب شيخ صدوق در کتاب اما

شود و صراط  پا می وسلم هرگاه روز قيامت بروآله عليه اهللخاتم االنبياء صلّی   ضرتح   د مود که فرکنحديث می 
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نخواهند   بر روی جهنم گذاشتند پس  آن  را  از صراط مگر آن کسی که جواز خواهد داشت که در  گذشت 

بابیبنعلی   واليت آئينه  اش طالب  هر  را  ايشان  ايستاده کنيد  که  قول خدا  است  و همين  ايشاد  ش  رس پن  از 

 السالم. عليهواهد شد واليت علی خ

ه ممر جميع الخلق کما  جسر جهنم و ان علي راط انه حق و انه  فی الص  قادنادر کتاب عقائد صدوق است= اعت

عَلى  وارِدُها کانَ  إِلَّا  مِنْکُمْ  إِنْ  وَ  تعالى:  مَقْضِيًّا  قال  يمينه رسول   رَبِّکَ حَتْماً  الذی يقف عن  الصراط  هلل  او هو 

ر  قيافی جهنم کل کفان شماله علی اميرالمومنين و ياتيهما النداء من اهلل تعالی ال وسلم و عوآله ه علياهلللیص

 ۱۹۹.عنيد 

ست بر  يد که اعتقادما درباب صراط اين است که آن حق است و آن پلی افرمايعنی جناب شيخ صدوق می 

کسی از  دهد نيست  بر می متعال خی  اخد انکه  ت که تمامی خالئق از باالی آن بگذرند چناس جهنم و الزم  

ال  واالکرام بر خود  خدای ذوالجالل   نعيم و اين امر را شماها مگر اينکه از باالی صراط راه برود بسوی جنات 

از  واج که  است  صراطی  آن  او  و  است  نموده  فيصله  و  است  گردانيده  حضرت  ب  او  يمين  ول  رس جانب 

طالب اميرالمؤمنين خواهد ايستاد و برای  ابیبناو علی  نب شمالجا  از اد و  وسلم خواهد ايستوآله عليه اهللصلّی

 تش جهنم هر کفار عنيد را.  آيد که ای دو نفر بيندازيد در آ می  العزت نداجانب رباين هردو بزرگوار از 

اللَّهِو    الحديث عَبِْد  أَبِی  عِنَْد  کُنَّا  قَالَ:  کُلَيْب   عَنْ  بْنُ صََدقَةَ  مَسْعََدةُ  يَوْمُ  فَ  ع  رَوَى  کَانَ  إِذَا  فَقَالَ  يُحَدِّثُنَا  أَنْشَأَ 

اهْبِطِی بِمَنْ فِيکِ فَيَهْبُِط أَهْلُ    الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْعِبَادَ فِی صَعِيد  وَاحِد  وَ ذَلِکَ أَنَّهُ يُوحِی إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَنِ

الْ بِمِثْلَیْ مَنْ فِی  الدُّنْيَا  الْجَمِيعِ  رْأَالسَّمَاءِ  بِمِثْلِ  الثَّانِيَةِ  السَّمَاءِ  أَهْلُ  يَهْبِطُ  ثُمَّ  الْمَلَائِکَةِ  وَ  الْإِنْسِ  وَ  الْجِنِّ  مِنَ  ضِ 

الْإِنْسُ فِی َسبْعِ ُسرَادِقَات  مِمَرَّتَيْنِ فَلَا يَزَالُونَ کََذلِکَ حَتَّى يَهْبَِط  مَلَائِکَةِ  الْ  نَ  أَهْلُ َسبْعِ سَمَاوَات  فَيَصِيرُ الْجِنُّ وَ 

بِهِ أَحَاطَ  قَْد  فَإِذَا  فَيَنْظُرُونَ  الْآيَةَ  اْستَطَعْتُمْ  إِنِ  الْإِنْسِ  وَ  الْجِنِّ  مَعْشَرَ  يَا  مُنَاد   يُنَادِی  مِنَ  ثُمَّ  أَطْوَاق   َسبْعَ  مْ 

 فيقولون هذا يوم عسر! 200مَلَائِکَةِ.الْ

بوديم    السالمعبداهلل عليه خدمت حضرت ابی ر  د ی  وز گويد رکليب او می   کند ازابن صدقه روايت می مسعده  

فر آن حضرت حديپس شروع  تمامی خالئقمود  قيامت خواهند شد پس  روز  فرمود که هرگاه  و  کردن    ث 
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می  يجمع  در  میشوند  صورت  چنين  کار  اين  و  زمين  به    گيرد ک  فرمود  خواهد  وحی  عزوجل  خدای  که 

ساکنان آسمان   شوند تمامیپس بر روی زمين نازل می ش يخوت يد با تمامی محتوياآسمان دنيا که پائين بيا

آسمان  يند تمامی ساکنان  آبر از اهل زمين از جن و انس و مالئکه و بعد از آن پائين می ا به قدر دو برادني

از تمام برابر  به قدر دو  اولی و هميندومی  از اهل زمين و اهل آسمان  تا آخر  ش طور نازل می ی خالئق  وند 

ها و  آسمان  هفت سرادقات از   د همه جن و انس درگانه پس محصور خواهند گرديهای هفتناسمآ  اهاليان

  ؛هامالئکه آن 

اگر شماها آدم  جان و بنی رت کردگار که ای بنی رای اظهار قدرت حضو بعد از آن منادی ندا خواهد کرد ب

از اين حصارهای چهارده  از آسمان گاستطاعت و قدرت داريد که  و  انه  برويد پس در  ه آن ئک مالها  بيرون  ها 

هيد رفت مگر با قوت و غلبه و آن قوت و طاقت شماها به مقابله  د که بيرون نخوايار داريد و بدانيبرويد اخت

بينند که  ر اطراف خود نظر خواهند کرد و می دگز هرگز نداريد پس تمامی جن و انس  اين حصار خدائی هر

خواهند گفت اين    گانه پس باهم ديگران حصارهای چهارده مي  دراند  محبوس گرديده   شان محصور و همگی

 ت دشوار و مشکل!  نهايوزی است بی ر

ست و در خصوص طول و عرض ميدان  ت آن ميدان محشر اگانه هرچه زمين اس پس در اين حصارها چهارده 

عليه محشر   مجتبی  امام حسن  می السالم  از حضرت  که  است  عُلَمَاءُ  :فرمايند حديث  الْقَوَّامُونَ  يِش  يَأْتِی  عَتِنَا 

لِّ وَاحِد  مِنْهُمْ تَاج  قَدِ انْبَثَّتْ  لِضُعَفَاءِ مُحِبِّينَا وَ أَهْلِ وَلَايَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الْأَنْوَارُ تَسْطَعُ مِنْ تِيجَانِهِمْ عَلَى رَأِْس کُ

الْقِيَامَ  عَرَصَاتِ  فِی  الْأَنْوَارُ  مَتِلْکَ  دُورِهَا  وَ  يَبْقَى  يرَ سِةِ  فَلَا  کُلِّهَا  فِيهَا  يَنْبَثُّ  تِيجَانِهِمْ  فَشُعَاعُ  َسنَة   أَلْفِ  ثَلَاثِمِائَةِ  ةَ 

عُلُوِّ  لْای  رَفَعَتْهُمْ فِ نْوَارِهِمْ فَهُنَاکَ يَتِيم  قَدْ کَفَلُوهُ وَ مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهْلِ وَ حَيْرَةِ التِّيهِ أَخْرَجُوهُ إِلَّا تَعَلَّقَ بِشُعْبَة  مِنْ أَ

أُسْتَ جِوَارِ  فِی  لَهُمْ  الْمُعَدَّةِ  مَنَازِلِهِمُ  عَلَى  يُنْزِلُهُمْ  ثُمَّ  الْجِنَانِ  غُرَفِ  رَبَضَ  بِهِمْ  يُحَاذِیَ  مُعَلِّمِيهِمْ حَتَّى  وَ  وَ    ادِيهِمْ 

نَاصِب  يَبْقَى  لَا  وَ  يَْدعُونَ  إِلَيْهِمْ  کَانُوا  الَِّذينَ  أَئِمَّتِهِمُ  إِلَّا    نَمِ  بِحَضْرَةِ  التِّيجَانِ  تِلْکَ  ُشعَاعِ  مِنْ  يُصِيبُهُ  النَّوَاصِبِ 

وَ  عَيْنَاهُ  يَْدفَعَهُمْ عَمِيَتْ  فيَحْمِلُهُمْ حَتَّى  النِّيرَانِ  لَهَبِ  مِنْ  أََشدُّ  عَلَيْهِ  يَحُولُ  وَ  لِسَانُهُ  خَرَِس  وَ  أُذُنَاهُ  إِلَى     صَمَّتْ 

 20۱.الْجَحِيم  ءِاوَس الزَّبَانِيَةِ فَيَْدعُوهُمْ إِلى 
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ما آنروز قيامت در ميدان محشر ع ارشاد می   لمای شيعيان  در  فرمودند ضعفای  علمائی که  و  را  ما  محبان 

فرمايند در ميدان محشر  ا را ورود می م  اهل واليت  کردند می دادند و هدايت  شان نصرت و کمک می هایکار

اقالی درح و  انواع  تاکه  از  انوار  ايشان خوج سام  ايشان تاج   زيرا   ،درخشيد د  ناههای  از  بها و  که بر سر هر يکی 

  ؛و وقار خواهند گذاشت  سناء و عزت

تاج  انوار  تمامی ميدان محشر و سرتاسر ميداپس  ايشان پهن خواهند شد در  تاهای  انوار  از  های  ج ن محشر 

ش اسب  دو  از هزار ساله  سير مسافت سيصد  رض ميدان محشر و مايشان درخشنده خواهد گرديد و طول وع

د پس  گيرکه تمامی ميدان محشر را فرا می   کند ان ضياباری میشان چنهایجواد خواهد بود پس شعاع تاج

ت و جهل و حيرت او را بيرون  لمند و از تاريکی و ظباقی نخواهد ماند آنجا يتيمی که او را کفالت نموده بود

  ؛های ايشانج تا  ایهاز شعاع د چسبيد با يکی مگر اينکه خواه ،ند درآورده بود

های  را با رياض و حتی اينکه محاذی خواهد کرد ايشان  هد کرد به جانب علها را بلند خواپس آن شعاع تاج آن 

ار و  ها در جوا که آماده کرده بودند برای آن هر منازل و غرفات آن ها را دجنان و بعد از آن نازل خواهد کرد آن 

ستادهای  ها که به سوی ايشان معلمين و ادر محضر ائمه آن   و  نشااي  لميندهای ايشان و معهمسايگی استا

 کردند.ها را دعوت می ها آن آن

مگر    شرن محاناصبی در ميد   ايشان به آن  تيجانماند ناصبی از نواصب که خواهد رسيد اشعة    و باقی نخواهد 

را    اينکه او  نمود چشمان  را و گش و کر خواهد کرد گوکور خواهد  او  زبانش را و آن  موند  ن  خواه های  د 

ع خواهد کرد  د پس آن نواصب را خواهد برداشت و دف تيزتر خواهد گردي  شعاع برای او از آت شو شعله آتش

 جهنم دعوت خواهند کرد.  تشنواصب را در وسط آ  ها را به سوی زبانيه جهنم پس زبانيه جهنم آن آن

کَانَ   الحديث أَبِی طَالِب  ع مَنْ  بْنُ  عَلِیُّ  قَالَ  ظُلْمَةِ  نْ مِ  وَ  ِشيعَتِنَا مِنْ  أَخْرَجَ ضُعَفَاءَ  بِشَرِيعَتِنَا، وَ  عَالِماً  ِشيعَتِنَا   

ءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ تِلْکَ الْعَرَصَاتِ،  يُضِی    نُور جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأِْسهِ تَاج  مِنْ   إِلَى نُورِ الْعِلْمِ الَِّذی حَبَوْنَاهُ  جَهْلِهِمْ

بِحََذافِيرِهَا.   ة  لَّ حُ  وَ الدُّنْيَا  مِنْهَا  ِسلْک   لِأَقَلِّ  يَقُومُ  مُنَاد   لَا  يُنَادِی  اللَّهِ ثُمَّ  عِبَادَ  يَا  آلِ    :  تَلَامَِذةِ  بَعْضِ  مِنْ  عَالِم   هََذا 

رِجَهُ مِنْ حَيْرَةِ ظُلْمَةِ هَِذهِ الْعَرَصَاتِ إِلَى  خْيُ لِفَلْيَتَشَبَّثْ بِنُورِهِ،    حَمَّد  أَلَا فَمَنْ أَخْرَجَهُ فِی الدُّنْيَا مِنْ حَيْرَةِ جَهْلِهِمُ
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الْجِنَانِ. عَنْ  نَزْهِ  فَتَحَ  أَوْ  خَيْراً،  الدُّنْيَا  فِی  عَلَّمَهُ  کَانَ  مَنْ  کُلَّ  عَنْ  فَيُخْرِجُ  لَهُ  أَوْضَحَ  أَوْ  قُفْلًا،  الْجَهْلِ  مِنَ  قَلْبِهِ   

 202.ُشبْهَة

يان ما عالم بوده برای  که هرکه از شيع   والسالم الصلوه يه اميرالمؤمنين عل  ناد سيوالنا و امامنا و  م  فرمود حضرت 

ی که ما او  ها به سوی نور علم آن علمجهالت آن يان ما را از ظلمتشريعت ما و بيرون آورده بود ضعفای شيع

بود از  د  هواکه بر سرش تاجی خلی در روز قيامت درحا  ايم پس خواهد آمد در ميدان محشر را کرامت فرموده 

بود که برای کمترين    ل محشر ار و بر او يک حلة خواهد د ساخت تمامی اهشان و درخشان خواهنور که رخ

کرد ای بندگان خدا اين شخص يک عالم    هد بود و بعد از آن منادی ندا خواهد خوا   دنيا هيچ  مامیسلک او ت

   ؛وسلموآله يهعلاهللمحمد صلّی   است از شاگردهای بعض آل

ه بود در عالم دنيا پس آن شخص حاال با  هالت بيرون آورد ين عالم از حيرت جاشيد که هرکسی را اب هگاپس آ

ه و به رياض جنان برساند از اين ظلمت ميدان محشر بيرون آورد   تا که حاال او را   نور اين عالم تمسک کند 

را باز    ز قلب او قفل جهالتا  اي  را در دار دنيا   او که تعليم داده بود  پس بيرون خواهد آورد هر آن کسی را  

رياض و غرفات  برد او را در  کرده بود يک شبهه را از ظلمت ميدان محشر و می   يا برای او واضحکرده بود  

 .جنان

 

ِه 
َ

فِریُق ِفَرِق الُمخَتِلف
َ
 در میدان محشرت

بندی  فرقه ا  رن  واهند بود پس ايشاخ  و آخرين باهم مخلوط ر ميدان محشر در مرحله اولی مخلوقات اولين  د

ها ا و جدا خواهند کرد و فرقه شيعه اثنا عشريه را بر تمامی فرقه را از ديگری سو  کرد يعنی هر فرقه   خواهند 

   .ها اهل جهنم خواهند بودد و باقی تمامی فرقه ها اهل جنّت خواهند بوکرد و صرف آنفضيلت خواهند  

»کَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ    تعالی   اهللالسالم فی قول ه يعلعبداهلل  عن ابی ر  بصير عياشی عن ابیالحديث در تفسي

مُظْلِماً اللَّيْلِ  مِنَ  روهای   20۳« قِطَعاً  جهنم  اهل  شد  يعنی  خواهند  سياه  سياشان  پارچه  يک  شب  گويا  هی 

   .شان را پوشانيده استروهای 
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وجوهه فکذلک  خارج  من  سوادا  أشد  کان  الليل  کان  إذا  البيت  ترى  ما  أ  سوادازد تم  قال:  آيا    20۴. اد  فرمود 

خنمی اندرون  شب بينی  هرگاه  را  می   انه  سياه  بسيار  اندرونش  وقت  آن  که  باشد  تاريک  پس  بسيار  شود 

 اهل جهنم بسيار سياه خواهند شد. های طور صورت مانه

يُ لَا  إِنَّ مَنْ  اللَّهِ ص  لِأَقَالَ رَُسولُ  بِالتَّوْرَاةِ  بِالْقُرْآنِ فَمَا آمَنَ  يَقْبَلُ    نَّ ؤْمِنُ  لَا  بِهِمَا  الْإِيمَانَ  تَعَالَى أَخََذ عَلَيْهِمُ  اللَّهَ 

بِالْإِيمَانِ بِالْآخَرِ إِلَّا  بِوَلَايَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَ  الْإِيمَانَ بِأَحَدِهِمَا  الْإِيمَانَ  اللَّهُ  الْإِيمَانَ  فَکََذلِکَ فَرَضَ  الِب  ع کَمَا فَرَضَ 

  آمَنْتُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّد  ص وَ کَفَرْتُ بِوَلَايَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب  ع فَمَا آمَنَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّد  ص إِنَّ  لَاقَبِمُحَمَّد  ص فَمَنْ 

نَادَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْخَلَائِقَ  بَعَثَ  إِذَا  الْخَلَائِقِ فِی  اللَّهَ تَعَالَى  تَعْرِيفِ  نِدَاءَ  رَبِّنَا  اللَّهُ  مَيإِى مُنَادِی  فَقَالَ  کُفْرِهِمْ  انِهِمْ وَ 

الْخَلَائِقِ سَاعُِدوهُ عَلَى يُنَادِی مَعَاِشرَ  مُنَاد  آخَرُ  أَکْبَرُ وَ  فَيَخْرَُسونَ    أَکْبَرُ اللَّهُ  وَ الْمُعَطِّلَةُ  فَأَمَّا الدَّهْرِيَّةُ  الْمَقَالَةِ  هَِذهِ 

أَلْسِنَتُهُمْ تَنْطِقُ  لَا  وَ  ذَلِکَ  الْمُقُ يَ  وَ   عَنْ  يَقُولُ  ثُمَّ  النَّاِس  سَائِرُ  الْخَلَائِقُ  ولُهَا  فَيَقُولُ  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  أَنْ  أَشْهَُد  نَادِی 

فَإِنَّ الْأَوْثَانِ  عَبََدةِ  وَ  النَّصَارَى  وَ  الْمَجُوِس  مِنَ  تَعَالَى  بِاللَّهِ  يُشْرِکُ  مَنْ کَانَ  إِلَّا  ذَلِکَ  يَخْرَکُلُّهُمْ  فَيَبِينُونَ    نَوُسهُمْ 

الْخَلَا يَخْرَسُ  بَِذلِکَ مِنْ سَائِرِ  الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ وَ  اللَّهِ فَيَقُولُهَا  أَنَّ مُحَمَّداً رَُسولُ  أَشْهَُد  الْمُنَادِی  يَقُولُ  ثُمَّ  ئِقِ 

مُنَاد   يُنَادِی  ثُمَّ  الْمُشْرِکِينَ  سَائِرُ  وَ  النَّصَارَى  وَ  الْيَهُودُ  فَسُوقُورُ خَآ  عَنْهَا  أَلَا  الْقِيَامَةِ  عَرَصَاتِ  مِنْ  الْجَنَّةِ    إِلَى  هُمْ 

مْ مَسْؤُلُونَ يَقُولُ الْمَلَائِکَةُ الَِّذينَ  لِشَهَادَتِهِمْ لِمُحَمَّد  ص بِالنُّبُوَّةِ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا بَلْ قِفُوهُمْ إِنَّهُ

بِالنُّبُوَّةِ لِمَا يَقِفُونَ يَا رَبَّنَا إِلَى الْجَنَّةِ لِشَهَادَتِهِمْ لِمُحَمَّمْهُ وقَالُوا ُسوقُ قِبَلِ اللَّهِ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ    د  ص  فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ 

إِنِّ إِمَائِی  يَا عِبَادِی وَ  مُحَمَّد   آلِ  أَبِی طَالِب  وَ  بْنِ  عَلِیِّ  وَلَايَةِ  عَنْ  بِمُحَمَّد  أَ  ی مَسْؤُلُونَ  الشَّهَادَةِ  مَعَ   شَهَادَةً  مَرْتُهُمْ 

لشَّهَادَةُ لِمُحَمَّد  بِالنُّبُوَّةِ وَ لَا لِی  أُخْرَى فَإِذَا جَاءُوا بِهَا فَعَظِّمُوا ثَوَابَهُمْ وَ أَکْرِمُوا مَآبَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَأْتُوا بِهَا لَمْ تَنْفَعْهُمُ ا

 20۵. لَمْ يَأْتِ بِهَا فَهُوَ مِنَ الْهَالِکِين بِهَا فَهُوَ مِنَ الْفَائِزِينَ وَ مَنْاءَجَ بِالرُّبُوبِيَّةِ فَمَنْ

خاتم  حضرت  نبالت  وسلموآله عليه اهللصلّیاالنبياء  فرمود  ايمان  هرکه  ايمان  حقيق  او  آئينه  هر  قرآن  به  ياورد 

ايمان بياورند نه تنها   هابه هر دو آن ه ک ت س اورده است به تورات زيرا که خدای متعال عهد و پيمان گرفته اني

ا تنهيمان قبول نخواهد  به يکی و هرگز  اگر کسی  نياورد پس  کرد  ايمان  ايمان آورد و به ديگری  ا به يکی 
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خدای متعال فرض کرده است  ور  طمگر ايمان آوردن به ديگری پس همين ی هرگز قبول نيست  ايمان به يک

   .السالميه عل يننايمان آوردن به واليت اميرالمؤم

ام به  مان آورده گويد که من ايی رده است پس هرکه م که ايمان آوردن به نبوت حضرت رسول فرض کانچن

کرده وسلموآله عليه اهللصلّی نبوت   کفر  علی   امو  واليت  نبابیبنبه  به  هرگز  هرگز  شخص  آن  پس  وت  طالب 

کند خالئق را در  نده می ز  گاه خدای متعال هر   و   که ايمان آورده استگويد  محمد ايمان نياورده است غلط می 

   . ان خالئق برای تفريق نمودن در ميان مؤمن و کافرکند در ميدا می ادی پروردگار ما نروز قيامت پس من

ت منادی ديگر خواهد گفت ای گروه خالئق مساعدت کنيد آن وقهللُ اَکبَرُ اَهللُ اَکبَرُ  اَاَهللُ اَکبَرُ  پس خواهد گفت

مگر مردمان دهری و  کبَرُ  اَهللُ اَ   کبَرُت خالئق اهلَلُ اَپس خواهند گف اَکبَرُ اَهللُ اَکبَرُ  هللُاَ   دگارا در گفتنوررپ  منادی

بگ  که  توانست  نخواهند  معطله  و  زبان طبيعی  گن ويند  گرديد   شان  اين   ،خواهد  از جمع خ پس  را  الئق  ها 

ی  پس تمام  اِلَّااهللُلَّااِلهَ هَُد اَنش ردگار خواهد گفت اَورپ ی  علحده در يک مقام جای خواهند داد و بعد از آن مناد 

ال از  ری را با خدای متعکردند کسی ديگ مگر آن کسانی که شريک می اِلَّااهللُ ااِلهَ لَّاَشهَُد اَن ت خالئق خواهند گف

  .ها گن  خواهد شد زبان آن  هاپرستمجوس و از نصاری و بت 

هد  آن منادی پروردگار خوادهند و بعد از  می ی  يحده در يک مقام جالع  قئها را از جميع خالپس همه آن 

نَّ مُحَمَّداً  اَشهَُد اَ  ت يعنیهای اهل اسالم اين را خواهند گفرَُسولُ اهللِ پس تمامی فرقه نَّ مُحَمَّداً  گفت اَشهَُد اَ

د پس  ينتوانند بگورگز نمیهد يردشان گن  خواهد گهایهود و نصاری و تمامی مشرکين زبان اما يرَُسولُ اهللِ 

ن وقت يک منادی ديگر ندا  خواهند داد پس آه در يک مقام جای  همگی ايشان را از جميع خالئق عليحد 

نَّ مُحَمَّداً رَُسولُ  اَشهَُد اَشان را که  الئکه که همگیت آگاه باشيد ای مخواهد کر از عرصات قيامت و خواهد گف

  آله   و  يهعل  اهلل  صلّیان به نبوت محمد  هادت داده ش   د برای اينکه ايشانيدهبق  اند به سوی جنت سوگفته   اهللِ

   .سلم و

  ايشان را هر آئينه ضرت حق و غيب مطلق ندا خواهد رسيد نه نه بلکه ايستاده بکنيد  اگهان از جانب حپس ن

سوی  محمد به    وت بن  ئکه که گفته بودند که ايشان را برای شهادت به از ايشان سؤال خواهند شد پس آن مال

بدهيد   سوق  بکسؤجنت  ايستاده  ايشان چه  برای  کرد  خواهند  ماال  پروردگار  ای  ج  ند  از  ناگهان  انب  پس 
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آئي هر  را  ايشان  کنيد  ايستاده  که  رسيد  خواهد  ندا  حق  خحضرت  سؤال  ايشان  از  واليت ن  از  شد  واهد 

و ابیبنعلی محمد    طالب  آل  واليت  من    را يز  ،وسلموآله عليه اهللصلّی از  بودم خالئق   امر که  با  ر  فرموده  که  ا 

   .طالب الزم و ضروی استابیابن ت به واليت علی شها وسلموآله ليه عاهللصلّی شهادت به نبوت محمد 

پس هرکه هر    ی و آل محمد باهم الزم و ملزم هستند شهادت به واليت علزيرا که شهادت به نبوت محمد و  

ائيد باز گشت او را و هرکه هر دو را  نميم بکنيد و اکرام ب را زياد و عظو  اب  دو شهادت را آورده است پس ثوا

  داد شهادت به نبوت محمد و نه شهادت به ربوبيت من پس هرکه هر  يچ فائده نخواهد ورده  است پس او هنيا

آورده است   از نجات دو را  از عذابآن شخص  از    يافتگان است  نياورده است پس آن شخص  جهنم و هرکه 

  .ندگان استشوک هال

 
َ
لُهَم َص ا
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رذِل اِ 
َ
َبِد.اَل

َ
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بود پس هشتاد  ند  اهوچهار هزار صفوف خوولين و آخرين صدوبستدر اين ميدان محشر از جميع خالئق ا   و

اقی چهل  خواهند بود و ب  وسلموآله عليه اهللصلّی   االنبيا احمد مجتبی محمد مصطفیتم زار از امت حضرت خاه

   .هزار از سائر انبيا و مرسلين خواند بود

باس عن الحسين بن عبدالرحمن عن  ععلی بن محمد عن علی بن   است  حديث  اصول کافی اب  چنانچه در کت

 الْقُرْآنَ يَأْتِی يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَة  نَظَرَ إِلَيْهَا الْخَلْقُ  يَا َسعُْد تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّابيه  عن  ی  سفيان الجرير 

 مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ فَيَأْتِی  فٍّ صَ  وَ النَّاُس صُفُوف  عِشْرُونَ وَ مِائَةُ أَلْفِ صَفٍّ ثَمَانُونَ أَلْفَ صَفٍّ أُمَّةُ مُحَمَّد  وَ أَرْبَعُونَ أَلْفَ 

صَفِّ الْحَلِيمُ  عَلَى  اللَّهُ  إِلَّا  إِلَهَ  لَا  يَقُولُونَ  ثُمَّ  إِلَيْهِ  فَيَنْظُرُونَ  فَيُسَلِّمُ  رَجُل   صُورَةِ  فِی  الْمُسْلِمِينَ  هََذا    إِنَّ  الْکَرِيمُ 

وَ صِفَ بِنَعْتِهِ  نَعْرِفُهُ  الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  مِنَّ  هِتِ الرَّجُلَ  اجْتِهَاداً  أََشدَّ  کَانَ  أَنَّهُ  مِنَ  غَيْرَ  أُعْطِیَ  هُنَاکَ  فَمِنْ  الْقُرْآنِ  فِی  ا 

 لَا  ونَولُإِلَيْهِ الشُّهَدَاءُ ثُمَّ يَقُ  الْبَهَاءِ وَ الْجَمَالِ وَ النُّورِ مَا لَمْ نُعْطَهُ ثُمَّ يُجَاوِزُ حَتَّى يَأْتِیَ عَلَى صَفِّ الشُّهَدَاءِ فَيَنْظُرُونَ 

وَ صِفَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مِنْ شُهَدَاءِ الْبَحْرِ فَمِنْ هُنَاکَ    مُ إِنَّ هََذا الرَّجُلَ مِنَ الشُّهَدَاءِ نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّبُّ الرَّحِي

نُعْطَهُ قَالَ فَيَتَجَاوَزُ  الْبَهَاءِ وَ الْفَضْلِ مَا لَمْ  رِ فِی صُورَةِ شَهِيد  فَيَنْظُرُ  ى يَأْتِیَ عَلَى صَفِّ شُهَدَاءِ الْبَحْحَتَّ  أُعْطِیَ مِنَ 
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 وَ صِفَتِهِ غَيْرَ أَنَّ الْجَزِيرَةَ الَّتِی  إِلَيْهِ شُهَدَاءُ الْبَحْرِ فَيَکْثُرُ تَعَجُّبُهُمْ وَ يَقُولُونَ إِنَّ هََذا مِنْ شُهَدَاءِ الْبَحْرِ نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِ

جَزِيرَةِ الَّتِی أُصِبْنَا فِيهَا فَمِنْ هُنَاکَ أُعْطِیَ مِنَ الْبَهَاءِ وَ الْجَمَالِ وَ النُّورِ مَا لَمْ  فِيهَا کَانَتْ أَعْظَمَ هَوْلًا مِنَ الْ  يبَصِأُ

مُ  نَبِیٍّ  فِی صُورَةِ  الْمُرْسَلِينَ  وَ  النَّبِيِّينَ  يَأْتِیَ صَفَّ  يُجَاوِزُ حَتَّى  ثُمَّ  النَّبِيُّونَ َسرْنُعْطَهُ  فَيَنْظُرُ  إِلَيْهِ    ل   الْمُرَْسلُونَ  وَ 

هُ  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْکَرِيمُ إِنَّ هََذا النَّبِیَّ مُرَْسل  نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِ وَ صِفَتِهِ غَيْرَ أَنَّفَيَشْتَدُّ لَِذلِکَ تَعَجُّبُهُمْ وَ يَقُولُونَ  

هََذا فَيَقُولُ لَهُمْ أَ وَ مَا  راً قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فَيَأْتُونَ رَُسولَ اللَّهِ ص فَيَسْأَلُونَهُ وَ يَقُولُونَ يَا مُحَمَُّد مَنْ ثِيکَأُعْطِیَ فَضْلًا 

ا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ فَيُسَلِّمُ  هََذص  تَعْرِفُونَهُ فَيَقُولُونَ مَا نَعْرِفُهُ هََذا مِمَّنْ لَمْ يَغْضَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ رَُسولُ اللَّهِ  

فِی ُسورَةِ مَلَک  مُقَرَّب  فَتَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمَلَائِکَةُ فَيَشْتَدُّ تَعَجُّبُهُمْ وَ يَکْبُرُ ذَلِکَ  ثُمَّ يُجَاوِزُ حَتَّى يَأْتِیَ عَلَى صَفِّ الْمَلَائِکَةِ  

وَ صِفَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ    يَقُولُونَ تَعَالَى رَبُّنَا وَ تَقَدَّسَ إِنَّ هََذا الْعَبَْد مِنَ الْمَلَائِکَةِ نَعْرِفُهُ بِسَمْتِهِوَ    عَلَيْهِمْ لِمَا رَأَوْا مِنْ فَضْلِهِ 

لَمْ نُلْبَسْ ثُمَّ يُجَاوِزُ حَتَّى    مَا  کَانَ أَقْرَبَ الْمَلَائِکَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَقَاماً فَمِنْ هُنَاکَ أُلْبِسَ مِنَ النُّورِ وَ الْجَمَالِ 

حْتَ الْعَرْشِ فَيُنَادِيهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى يَا حُجَّتِی فِی الْأَرْضِ وَ کَلَامِیَ  يَنْتَهِیَ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَيَخِرُّ تَ 

وَ  تُعْطَ  َسلْ  وَ  رَأَْسکَ  ارْفَعْ  النَّاطِقَ  رَأَيْتَ  اْش  الصَّادِقَ  کَيْفَ  تَعَالَى  وَ  تَبَارَکَ  اللَّهُ  فَيَقُولُ  رَأَْسهُ  فَيَرْفَعُ  تُشَفَّعْ  فَعْ 

بِحَقِّی وَ  ولُ يَا رَبِّ مِنْهُمْ مَنْ صَانَنِی وَ حَافََظ عَلَیَّ وَ لَمْ يُضَيِّعْ َشيْئاً وَ مِنْهُمْ مَنْ ضَيَّعَنِی وَ اْستَخَفَّ  عِبَادِی فَيَقُ

 ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَأُثِيبَنَّ  أَنَا حُجَّتُکَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِکَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ  وَ  یکَذَّبَ بِ

الْعِقَابِ قَالَ فَيَرْجِعُ أَلِيمَ  رْآنُ رَأَْسهُ فِی صُورَة  أُخْرَى قَالَ  لْقُا  عَلَيْکَ الْيَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْکَ الْيَوْمَ 

يَا أَبَا جَعْفَر  فِی أَیِّ صُورَة  يَرْجِعُ  لَهُ  أَهْلُ الْجَمْعِ فَقُلْتُ  فَيَأْتِی الرَّجُلَ     قَالَ فِی صُورَةِ رَجُل  شَاحِب  مُتَغَيِّر  يُبْصِرُهُ 

بِ  يُجَادِلُ  وَ  يَعْرِفُهُ  الَِّذی کَانَ  ِشيعَتِنَا  الرَّجُلُ أَ  هِمِنْ  إِلَيْهِ  فَيَنْظُرُ  تَعْرِفُنِی  فَيَقُولُ مَا  يََديْهِ  بَيْنَ  فَيَقُومُ  الْخِلَافِ    هْلَ 

  عَمْ نَ مَا تَعْرِفُنِی فَيَقُولُ  فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُکَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فَيَرْجِعُ فِی صُورَتِهِ الَّتِی کَانَتْ فِی الْخَلْقِ الْأَوَّلِ وَ يَقُولُ 

ى وَ رُجِمْتَ بِالْقَوْلِ فِیَّ أَلَا وَ إِنَّ کُلَّ تَاجِر  قَدِ  فَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَنَا الَِّذی أَسْهَرْتُ لَيْلَکَ وَ أَنْصَبْتُ عَيْشَکَ سَمِعْتَ الْأَذَ

تَبَارَکَ عِزَّلْوَ أَنَا وَرَاءَکَ الْيَوْمَ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى رَبِّ ا  اْستَوْفَى تِجَارَتَهُ وَ تَعَالَى فَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ عَبُْدکَ وَ    ةِ 

فِیَّ نَصِباً  کَانَ  قَدْ  بِهِ  أَعْلَمُ  أَدْخِلُوا    أَنْتَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَيَقُولُ  يُبْغِضُ  وَ  فِیَّ  يُحِبُّ  بِسَبَبِی وَ  يُعَادَى  عَلَیَّ  مُوَاظِباً 

الْقُرْآنِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ  لَّةً مِنْ حُوهُعَبِْدی جَنَّتِی وَ اکْسُ تَوِّجُوهُ بِتَاج  فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ عُرِضَ عَلَى   حُلَلِ الْجَنَّةَ وَ 

جَلَالِی وَ عُلُوِّی  زَّتِی وَ  عِ  وَ لُ  رَضِيتَ بِمَا صُنِعَ بِوَلِيِّکَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّی أَْستَقِلُّ هََذا لَهُ فَزِدْهُ مَزِيدَ الْخَيْرِ کُلِّهِ فَيَقُو
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أَ بِمَنْزِلَتِهِ  وَ لِمَنْ کَانَ  لَهُ  الْمَزِيِد  أَْشيَاءَ مَعَ  الْيَوْمَ خَمْسَةَ  لَهُ  لَأَنْحَلَنَّ  ارْتِفَاعِ مَکَانِی  يَهْرَمُونَ وَ  وَ  لَا  إِنَّهُمْ َشبَاب   لَا 

ال يَُذوقُونَ فِيهَا    ونَ لَا يَحْزَنُونَ وَ أَحْيَاء  لَا يَمُوتُونَ ثُمَّ تَلَا هَِذهِ الْآيَةَ وَ فَرِحُ   ونَ رُ أَصِحَّاءُ لَا يَسْقُمُونَ وَ أَغْنِيَاءُ لَا يَفْتَقِ

هُ الضُّعَفَاءَ  اللَّ   مَحِقَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فَِداکَ يَا أَبَا جَعْفَر  وَ هَلْ يَتَکَلَّمُ الْقُرْآنُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ رَ  الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى 

خَلْق   وَ  لَهَا صُورَة   وَ  تَتَکَلَّمُ  الصَّلَاةُ  وَ  َسعُْد  يَا  نَعَمْ  قَالَ  ثُمَّ  تَسْلِيم   أَهْلُ  إِنَّهُمْ  ِشيعَتِنَا  َسعْد     مِنْ  قَالَ  تَنْهَى  وَ  تَأْمُرُ 

قُلْتُ هََذا َشیْ فِی النَّاِس فَقَالَ أَبُو جَعْفَر  وَ هَلِ النَّاُس إِلَّا ِشيعَتُنَا  أَتَکَا  نَء  لَا أَْستَطِيعُ أَفَتَغَيَّرَ لَِذلِکَ لَوْنِی وَ  بِهِ  لَّمُ 

قُلْتُ بَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْکَ  فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الصَّلَاةَ فَقَدْ أَنْکَرَ حَقَّنَا ثُمَّ قَالَ يَا َسعْدُ أُسْمِعُکَ کَلَامَ الْقُرْآنِ قَالَ َسعْد  فَ 

تَنْهى  إِنَّالَقَفَ نَ    الصَّالةَ  الْمُنْکَرُ رِجَال  وَ  الْمُنْکَرِ وَ لَِذکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ فَالنَّهْیُ کَلَام  وَ الْفَحْشَاءُ وَ  الْفَحْشاءِ وَ  حْنُ  عَنِ 

 20۶ذِکْرُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَکْبَرُ. 

از علی بنیعل از حسين نبمحمد  از سفيان جربنعباس  ار يعبدالرحمن  از سعد ی  از حضرت    ز پدرش  خفاف 

های خود را  دم را و بچه آن حضر ای سعد مر  کند که فرمود والسالم حديث بيان می الصلوه مام محمدباقر عليه ا

و نظر  ا  آمد که مردم به سویبده زيرا که قرآن در روز قيامت در بهترين شکل و صورت خواهد  تعليم قرآن  

و اولين  مردم  تمامی  و  کرد  صخريآ  خواهند  در  روز  آن  بود  ن  خواهند  صففوف  تمامی  مردم  و  های 

حمد االنبياء ازار صف از امت حضرت خاتميان ايشان هشتاد هچهار هزار سف خواهند بود و از مصدوبيست

   ؛ خواهند بود وسلموآله عليه اهللصلّی مجتبی محمد مصطفی 

  مسلمين در شکل و ن حميد بر صفوف  قارف  ها خواهند بود پس قرآن مجيد مامی امتت  و باقی چهل هزار از 

بر او و بعد از آن  کنند  مردم نظر می صورت انسان يک خوش منظر مرد خواهد آمد و سالم خواهد داد پس  

الاله  گفت  الحليمخواهند  که الّااهلل  است  مسلمين  از  مرد  اين  آئينه  هر  تعريف  الکريم  از  را  او  توصيف    و   ما 

عی کرده است در تحصيل علم  ا زياد جديت و س که اين شخص از مت  سنيشناسيم و سوای اين  اسالمی می 

از آنجا    اند پسده شده است که ماها را نداده جمال و نورانيت داقرآن و همين جهت است که اين حسن و  

  ؛شهداءعبور کرده در صفوف شهداء خواهد آمد بر شکل و صورت  
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ص از زمره شهداء است هر آئينه اين شخ الرّحيم  الرّبااهلللّابر او شهداء و خواهند گفت الاله   ند کنپس نظر می 

جهت او  که او از شهدای دريا است و از اين    م و سوای اين نيستشناسيکه ما او را از صف و نعت شهداء می 

  بهه صفوف انبياء و مرسلين خواهد آمد ب از آنجا عبور کرده  اند پساند و ما را نداده را اين فضل و نورانيت داده 

م شک نبی  يک  صورت  و  و ل  انبياء  پس  تعجب    رسل  بسياری  از  و  شد  خواهند  نگران  او  سوی  به  مرسلين 

نبی مرسل است زيرا که همان صفات و سماوات را  الکريم هر آئينه اين شخص   الحليماهللالّاگفت الاله خواهند  

 جمعشان  ن وقت همه س آپ  فضيلت و بزرگواری کرامت فرموده استر  را خدای منان بسيا  داراست اما اين

از آن حضرت سؤا  وسلم خواهند آمد وآله عليهاهللصلّیاالنبياء  دمت حضرت خاتمشوند و به خمی  ل خواهد  و 

   ؟کرد يا محمد اين کيست

شناسيم مگر ی نمما اين بزرگوار را  گويند  شناسيد ايشان میرت خواهد فرمود آيا شماها او را نمیپس حض

مهمين که خدای  نارهرال  تعقدر  آن  از  هرگز  که گز  است  نبوده  کرامت    اض  بزرگواری  و  فضيلت  اين  را  او 

ر وقت حضرت  آن  است  اي  وسلموآله عليهاهللصلّی سولفرموده  که  فرمود  خواهد  متعال  ارشاد  خدای  ن حجت 

د کنمی ظيم پس سالم نموده از آنجا عبور  ع  قرآن کريم و فرقان  واالکرام است بر جميع خالئق يعنی ذوالجالل 

   ؛واالکراملجالل العزت ذوارت رب و خواهد رفت به حض

بالغة من در  خواهد کرد که ای حجتی منان او را ندا  افتد پس خداپس در زير عرش عظيم و در سجده می 

شد و شفاعت   هد خواهی که داده خواين و کالم صادق و ناطق من سرت را بلند کن و سؤال کن هرچه می زم

قبول خواهد   که  می قرآ   پس  شد کن  بلند  را  وقت خداین سرش  آن  می   کند  او  از  که چطور  متعال  پرسد 

مرا در موضوع خوي بندگان  قرآن مجيد خواهد يافتی  ت  ش  بندگان  از  بعضی  ای کردگار من  و حمايت  گفت 

ن از من چيزی ضائع  و  مرا  و محفوظ داشتند  مرا  اينمودند  از  بعضی  و  و خوار  شاکردند  مرا  کردند  ن ضائع 

   ؛بالغه تو بر تمامی خالئقبودم حجت  ا و حال آنکه من و تکذيب نمودند مرمرا حق د شمردن

فرمو متعال خواهد  به عزت و جالپس خدای  آئيد قسم  مقام خود هر  بلندی  به  و  ثواب  ل خويش  امروز  نه 

و  ی ترايد خواهم کرد بندگان را از بشد ن و هر آئينه عذاب  عظيم خواهم داد بندگان را در موضوع تو ای قرآ 
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گويد که پرسيدم در چه صورت بر  رآن در صورت ديگر سعد می گردد ققت بر می ضرت فرمود که آن وپس ح

   ؛محشر ناآشنا خواهند ديد او را  ود در صورت انسان پريشان حال که اهلدد يا اباجعفر فرمگرمی 

به واسطة    کرد ه می احثمب شناخت و  که او قرآن را می مد شيعيان ما خواهد آ  پس آن وقت قرآن در نزديکی از 

ی پس آن شخص بر  شناس روی او خواهد ايستاد و خواد پرسيد که آيا تو مرا نمی يش هل خالف پس در پبا ااو 

گردد و  م ای بنده خدا پس آن وقت قرآن در صورت اولی برمی شناس کند و خواهد گفت نمی آن نظر می قر

ت من آن کسی  پس قرآن خواهد گف  شناسممی لی  ب  شناسی او خواهد گفت که نمی ا  هد پرسيد که آيا مرخوا

های  ای من حرف مشقت انداختی و بردر تعب و  ها بيدار بودی و خود را  م که برای تحصيل علم من شبهست

   ؛د رجم شدیبد شنيدی و از کالم ب

اشم بی م وپناه توه تو و پشتهمراز گردد و من امرومی پس حاال آگاه باش که هر تاجری از تجارت خود بهرور

آن   همرپس  را  شخص  آن  ساحت  وقت  به  خود  رباه  کردگار  حضرت  سفارش  قدس  و  برد  خواهد  العزت 

نی که چه کاره بوده است اين بزرگوار  داة توست و تو او را از من بهتر می وردگار من اين بند خواهد کرد ای پر

کرد و برای  ن دشمنی می ی مراهميشه محافظ من بوده و بو  زحمت انداخته بود    برای من نفس خويش را به 

دو می من  برستی  و  برمی کرد  عداوت  و  بغض  من  خدایای خاطر  وقت  آن  من  مخالفان  از  عزوجل    داشت 

من داخل کيند و حله جنت بپوشانيد و بر سرش تاج نور  ای مالئکه من اين بنده مرا در جنت    خواهد فرمد 

  ؛بگذاريد 

رد و از  آن پيش خواهند کن وقت او را بر قر ن نمودند آيّمز  و   ا با لباس شاهی آراسته ر  پس هرگاه مالئکه او 

او   اين شخص راضی شدی  برای  آيا  پرورقرآن خواهند پرسيد که  ای  اين خيلی کم  خواهد گفت  دگار من 

م  قس  :نان خواهد فرمودها آن وقت خدای ممن زياد بفرما برای دوست من از تمامی خوبی است برای دوست  

چ چيز کرامت خواهم فرمود  وست تو را من پنع مکان من امروز د علوشان وارتفا به  م  به عزت وجالل من و قس

انند دوست  را هم کرامت خواهم فرمود که م  سانیطور آن ک د و همينبا زيادتی که تو از من راضی خواهی ش 
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اهند  خو  ان االبد تو جوميشه الی ه  که تمامی دوستان تو شان آگاه باش ای قرآن  تو خواهند با قرآن در سلوک 

   ؛بود

حت جسمانی خواهند داشت که هرگز هرگز ناخوش نخواهند شد  ند شد و هميشه صپير نخواهگز هرگز  و هر

شه خوشحال خواهند بود که هرگز هرگز  که هرگز هرگز فقير نخواهند شد و هميه غنی خواهند بود  و هميش

د از آن اين  خواهند مرد و بعز نرگهند ماند که هرگز هواديد و هميشه زنده خ محزون و غمگين نخواهندگر 

که در دنيا ديده    که ايشان در بهشت هرگز مرگ را نخواهند ديد مگر همان موت اولی ا تالوت فرمود=  آيت ر

 کند؟!!  فدای تو شوم ای اباجعفر آيا قرآن هم تکلّم میگويد که پس من پرسيدم بودند سعد می 

تبسّ وپس  آن حضرت  فرمود  بف  م  رحم  خدا  که  شيعيامايفررمود  ضعفای  به  محضد  ايشان  که  ما  اهل    ن 

چون و چرا  شان فرمودند بدون  کنند هرچه که ائمه خودشان هيچ تدبر و تفکر در آيات قرآن نمی اند  تسليم 

از آن فرم قبول دارند   بلی ای سعد و نماز هم تکلّم می بعد  او صورت و خلقود  برای  امر  کند و  ت است که 

يک چيزی است    طلب و گفتکه اين ر نمود برای اين مه پس رن  من تغييت کگفکند سعد  و نهی می د  کنمی 

   ؛را در ميان مردم بزنمست که من اين حرف که من استطاعتِ قبوليتِ او را ندارم آيا ممکن ا

شوند ی م  در زمره مردم شمردهغير از شيعيان ما کسانی ديگر هم السالم و آيا ابوجعفرعليه  پس فرمود حضرت

خواهی  از آن فرمود که ای سعد آيا می ت از حق ما بعد  او انکار کرده اس   ت صلوه را هر آئينهناخنشپس هرکه  

کند از فحشاء و از  ی می عليک پس فرمود هر آئينه صلوه نه هللاعد گفت بلی صلّی که کالم قرآن را بشنوی س 

تيم  و ماها ذکر خدا هس  تند هساء و منکر رجال  حشان که نهی کالم و ف تر پس بد منکر و ذکر خدا البته بزرگ 

 ر هستيم.  تو ماها بزرگ 

 

 ست ی اقامۀ عدالت قیام قیامت از روی عقل یک امر ضروری و َلزمی ابرا

ازق قيامت  است    يام  الزمی  و  امر ضروری  يک  عقل  برداشته  روی  ميان  از  عدالت  اال  و  بشود  واقع  بايد  که 

شود آن  اگر قيام قيامت ن  عادل است پسعالم  ق  خالل برای اينکه چون  اوف ظلم خواهد ماند=  شود و صرمی 
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از ميان برداشته می وقت عدال بر ديگری ظلم کند  ت  اگر کسی  انشود زيرا که  از ظالم  اگر  تقام گرفته  پس 

   .ت نه عدالتنشود آن وقت ظلم صريح اس 

ايو می   کند بينيم که در عالم دنيا ظالم ظلم می و ما می  لذا  يافا  ه سزای ظلم خود رنکميرد بدون  باشد  ته 

ی بيايد که ظالم و مظلوم هر دو حاضر و موجود باشند و يک  م است که يک روزهمچنين ظالمين الز برای  

 بنمايد پس از ظالم انتقام مظلوم بگيرد.  در بين ايشان عدالت را جاری و ساری  ن صاحب قدرت قاهرهسلطا

ر  را بر مخلوقات ظاهل علم و قدرت خود کماه خلوقات اين است کم د خالق عالم از خلقدوم برای اينکه مقص

بروز    ی و قدرتی خويش راد= و برای اين مطلب الزم است که در يک همچنين مقامی کمال علمو باهر بفرماي

ناظر    حاضر و ناظر باشند نه صرف چند مخلوق حاضر وقات علوی و سفلی  بدهد که در آن مقام جميع مخلو

 موده است! را معين و مقرر فرعالم ميدان محشر  الق خ اين مقصد و مطلب ایباشند لذا بر

مع عمومی  م است که در يک مجاينکه خالق عالم غفور و رحيم است پس برای اظهار اين مطلب الزسوم  

ت شاهد و  بخشايش و رحمت خويش را ظاهر و باهر بفرمايد که جميع مخلوقا  جميع مخلوقات بر گناهکاران

باشن همين   د=ناظر  خدایو  اتعام  طور  قهّار  و  جبّار  جبّاريل  بايد  پس  خود ست  قهّاريت  و  در    ت  مجمع  را 

ی و قدرتی و غفّاريت و رحمت و  مخلوقات کمال علم  عمومی ظاهر و باهر بفرمايد تا که جميع موجودات و 

ا  تُ کَنزا مَخفّينْکُمفهوم حديث قدسی »يت و قهّاريت کردگار و خالق خود را مشاهده بنمايند و مصداق  جبّار

 .دی پيدا کند نه صرف مفهومی بوده باشد « صورت وجو خلَقَرَف فَخَلَقْتُ الحبَبْتَ اَن اُعْفَاَ

 

 محشرعظمت و بزرگی میدان  

ده يک نظر دقيق بر ميدان محشر بيندازند و از  بان عقل و هوش حواس خويش را جمع نموس حاال صاحپ

و    ين و موجودات علویاولين و آخرقات  خلوم  رمايند که اين مجمعبفا مالحظه و مشاهده  چشم بصيرت او ر

رد  و مساحت و طول دا  الشان است که زمين آن ميدان سيصدهزار ساله مسافت بزرگ و عظيم سفلی چه قدر  

صد  وروز به نهايت سرعت بدود و هرگاه سييک اسب عربی و جواد شب   از ديدن يک اسب قوی و تندرو يعنی
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ست و  ول ميدان محشر اايستادن آن اسب ط  ی دويدن الی آخر تداابد پس بايستد پس از  شو هزار سال تمام ب

   ؛محصور استقدر عرض هم دارد و آن ميدن از چهارده فصيل و حصار همين

از آسمان ت يعنی هف و هفهای هفت باره  آن گانه  از مالئکه  و در آن ميدان محشر جميع خالئق  ت حصار  ها 

تمامی مصنو  خالق و  اعا عالم  از  عالم  ق  دایبتت صناع  قيام  تا  موجودآفرينش  و  يعنی    يامت حاضر  هستند 

وَإِذَا  فرموده است »  يوانات و حشراتآدم و تمامی وحوش و حجان و تمامی بنی می مالئکه و تمامی بنی تما

  20۷« رَتْالْوُحُوُش حُشِ

رف  ط  شور خواند شد و يکمحرا که تمامی وحوش   آن وقت روز قيامتيعنی به خاطر مردم بيار ای رسول من 

شان و مانند شتران  گ بزرگ مانند قصرهای عالیهای بزرود شعله و عظمت از دهان خ  جهنم با آن بزرگی

نَّهُ جِملَت  صُفُر «! و در وسط ميدان محشر  کشد »تَرمی بِشَرَر  کَالقَصرِ کَأَد و جيق می اندازی زرد رن  بيرون م

يعنترين مصنبزرگ  بر دوش ی  وعات خدای قديم  الخلقتمال  ایهعرش عظيم  گر است چه  جلوه   ئکه عظيم 

د و  ه کوچک خواهد بلعيمانند يک لقمگر يکی را اجازه دهند هر آئينه زمين و آسمان را  الخلقت که اظيمع

ت  وز برای اظهار عظمت و بزرگواری و جاه و جالل حضرت کردگار هشآن مالئکه حامالن عرش عظيم آن ر

   . نفر خواهند بود

رَبِّکَ فَ  لُ مِوَيَحْل عزّوجل » قاف يَوْمَئِعَرْشَ  سيله يعنی منبر  و از جانب راست عرش عظيم و  208« ذ  ثَمَانِيَة وْقَهُمْ 

است و در جانب وسيله منا بر  گويند گذاشته شده  قام محمود نيز می عالمين که او را مالحضرت محبوب رب 

آ اوصيای  و  و مرسلين  انبيا  را گذاشتهن جميع  و  تمامی مالئکه کرّو  ظيمع  از جانب چپ عرش   و  اند ها  بين 

ق و  طومقرّبين  صف  در  »ايستاده النی  دّوسين  عزوجل  فقال  ااند  يَقُومُ  وَالْيَوْمَ  مَلَائِکَةُ  لرُّوحُ 

  20۹« لَهُالرَّحْمَنُوَقَالَصَوَابًالَايَتَکَلَّمُونَإِلَّامَنْأَذِنَاصَفًّ

م عالم امکان  محبوب من که روح اعظود  نمکه قيام خواهد  ا  رسول من آن روزی ر  يعنی به ياد مردم بيار ای 

عظيم من    ود که وسيله باشد از جانب راست عرش عظيم من و از جانب چپ عرش بر مقام محمود خاست  

س از جانب راست عرش عظيم يک صف بزرگ و طوالنی  خويش خواهند ايستاد پ  ئکه در يک صفتمامی مال
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ش عظيم  د و از جانب چپ عروالسالم خواهند بوه صلوالمرضيين عليهم   ای اء و مرسلين و اوصياز جضرات انبي

چهار هزار  هد بود و صدوبيست خوارگ و طوالنی از جميع مالئکه مقرّبين و کرّوبين و قّدوسين  يک صف بز

  و   خواهد بود وسلموآله عليه اهللصلّیاالنبيا  که هشتاد هزار صف از امت حضرت خاتم آدم خواهد بود  صف از بنی 

 جان خواهند بود. صفوف بنیبود و يک جانب  يا و مرسلين خواهد های تمامی انب ز امت ف اص  باقی چهل هزار

بو  خواهد  زن  موج  کوثر  يک طرف حوض  پياله و  آن  در  و  جام هد  و  نورين  نقره ای  مانند  های  ستارگان  ائی 

در  که  گ  با دو پلة بزر   ود مال منصوب خواهند بشمار درخشان خواهند بود و يک طرف ميزان اعآسمان بی 

بگذارند و يک جانب پل صراط از ميدان محشر بر روی  آسمان هر دو را  شود که زمين و  میهايش  يکی از پله 

کند خويش در فضای محشر حرکت می گانه  های سه نت و لوای حمد با پرچماند الی دروازة جهجهنم گذاشت

ند و  حظه و مشاهده بنمايمال  را ن مصنوعات خدا  اي که تمامی مخلوقات    و چون خدای متعال خواسته است

   .را از چشم خويش مشاهده بنمايند خدای قادر مطلق عظمت و قدرت 

برای   داريم  ما  که  نظر  اين  ميپس  تمامی  اين  آديدن  عالم  خالق  لذا  نيست  کافی  محشر  در  دان  روز  ن 

اين  چشم خالئق  تمامی  داد  های  خواهد  بصارت  قوت  مخلوقات  قدر  فرد  هر  محتمکه  ميدان    را   شرامی 

ت خدای متعال را  غرائبات علم و حکم  عجائبات قدرت و  هرکسی از چشم خويشمشاهده خواد نمود پس  

  2۱0« الْيَوْمَ حَِديد فَبَصَرُکَ وجل »تماشا خواهد کرد. فقال عزّ

گروه   يعنی گردانيده م  ای  تيز  چنان  را  شما  چشم  بينائی  امروز  بتخلوقات  که  مخلوقاتام  تمامی    و   وانی 

اينقدروامطلق ذوالجالل  نی و بدانی که منم قادرببيا  مصنوعات مر و  ام وعمر  مخلوقات را خلق کرده   الکرام 

ام و امروز از  کرده   زنده  شان راد از فنای طوالنی دوباره همة را فنا کردم و بع  ام و همگیام و روزی داده داده 

ت عدالت و انصاف خواهم  وداوجاين تمامی من  واهم گرفت و در مياتمامی اين مخلوقات حساب و کتاب خ

او انت کرد پس بر ظلم هر   فَمَنْ  قام خواهم کشيد و بر نيکی هر نيکوکار ثواب و اجر خواهم داد »ظالمی از 

  2۱۱« ثْقَالَ ذَرَّة  خَيْرًا يَرَهُيَعْمَلْ مِ
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 2۱2«ة  َشرًّا يَرَهُ ذَرَّ    مِثْقَالَلْوَمَنْ يَعْمَاد و » پس هرکه به قدر يک ذره کار نيک کرده است او را ثواب خواهم د

 است از او انتقام آن مظلوم خواهم کشيد. ر کسی ظلم کرده ک به قدر يک ذره بهر

 آدم در میدان محشرنی دادخواهی از ظلم بفریاد حیوانات برای 

تمپ آن وقت  پرورس  ای  که  آمد  فرياد خواهند  به  و وحوش و حشرات  را خامی حيوانات  ما  تو  ما    لق دگار 

اند که  ظلم و ستم شديد کرده   يشان بر ماها آناحت برسانيم اما اآدم را خدمت کنيم و ربنی ا  فرمودی که م

ای و کسی از  وده ه عمر خود نرسيديم که تو خود شاهد بشديم و هرگز ب می   ها ماها هالکدر زير بار آن ظلم 

رد گويا که ما در  کی م  لم ايشان کمک ظ  گفت بلکه بريچ نمی کرد و بر ظلم ايشان هايشان بر ما ترحم نمی 

اينزد   نظر  و در  نبودايشان  بارهای طاقتشان جاندار  از ضرب و سنگينی  اذيت  يم و  و هيچ  درد  فرسا هيچ 

  .شديممین

توانستيم که راه  داديم و هرگاه نمی ه و خسته شده جان می در زير بارهای سنگين ايشان ماها زل  حتی اينکه 

  د پس حاال تو ای دادندند و فحش میزبا زنچير آهنی خوب می   د ودنکرفرو می   نیيم پس بر ما سيخ آهبرو

ف حيوانات خواهد پرسيد الق مهربان از صفو خالق ما انتقام ما از ايشان بگير که تو عادل هستی= آن وقت خ

من از    نههر آئي  شماها کيست  اند و شاهد آدم چه ظلم و ستم کرده ا بگوئيد که بر شماها بنی که حاال شماه

آدم يا خود  لک باشد يا جنی يا نبی واهم کرد خواه مپوشی نخ هرگز چشم انتقام خواهم کشيد هرگز المظ ظلم

 يد. يد و در نزد من همه شماها مساوی هستق دست قدرت من هستخيوان باشد همه شماها مخلو

خويش برای    لينرس انبياء و مه  بار که تو به واسط   ها خواهند گفت که ای پروردگار ما آن اندازه پس نوع االغ 

تو و انبيای تو فرمودند که بر االغ قوی  ما بتوانيم به    رر فرموده بودی که ما معين و مق آسانی برداريم مثالً 

ب بار  بر االغ ضعيف و کوچک دوازده  صرف بيست من  اما بنی کنيد و  بار بکنيد=  بر ما پنجاه من و  من  آدم 

کرديم  فرسا سرپيچی میح اشتن اين بار سنگين و روبردز  هرگاه ما اس  کردند پمن بار می  شصت من و هفتاد 

ما اگر تو  ادند ای پروردگار  دگذاشتند و فحش هم می بر پشت تما می زدند و چند نفر جمع شده  می ما را  
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آناستخوان را  ما  پشت  نمی های  خلق  قوی  گذاشته  قدر  آن  بر  بار  سنگين  قدر  هر  که  بشود  فرمودی 

  .شکستی ر روز از بارهای سنگين ما ه م هاینه پشتئيشکست هر آنمی

کردند حتی  می شديم اما ايشان بر ما هيچ ترحم نبرديم و ناخوش میرها را می مشقّت ما آن با  پس به هزار 

ا را  آدم مکه ای پروردگار ما اين بنی   : ها خواهند گفتآن نوع اسب   و بعد از  شديم!!!ه به زودی هالک می اينک

اينکه الزم    کردند حتیار می ستند بر آن گاری بخوابستند و هرقدر بار می ی ی مارباربرد  يندر کارهای سنگ 

در   است  سنگين چهار  بارهای  آن  کشيدن  برای  که  می بود  بسته  گاری  بی   ،دند ش آن  مردمان  اين  رحم  اما 

   . بکشيم توانستيم که آن گاری رابستند و هرگاه ما تنها نمی سب را می صرف يک ا

س ما را فحش  افتاديم پين می ما عاجز شده بر زمکردند حتی اينکه  ند و زخمی می زدمی   الق ش   پس ما را با

ند  کردزدند و ما را مجبور می سختی می   کردند و بعد بهمی دادند و دو سه نفر جمع شده ما را ايستاده  بد می 

شديم اما می   کد هالديش   هایين و از ضربه به کشيدن آن بار سنگين حتی اينکه به زودی در زير بار سنگ 

های ما  نند ايشان گريه بکنيم به جای گريه از چشم نستيم ماتوانمی کردند زيرا که ما  ايشان هيچ رحمی نمی 

می  جاری  نمی اشک  ايشان  اما  می شد  محسوس  شديد  درد  ما  که  اشک  کفهميدند  گريه  جای  به  و  نيم 

 ريزيم.می 

  ند که هرگاه بر ما ترين ظلم روا داشتم بر ما سخت آدنی ين با گفت ای پروردگار ماو بعد از آن شترها خواهند 

ديديم  اه می اريم يا نه پس هرگدتوانيم برمی کرديم که آيا ما آن بار سنگين را می س نگاه می کردند پبار می 

کرديم که  نگاه می   ديديم و بار بار به سوی ايشاناست پس ما روهای ايشان را می  که بار نهايت سنگين شده

نابي  واای خبر بار نکنيد که ما  اين  از  ايشان  ،يم شد خوش شده هالک خواهشتر  هيچ توجه به سوی ما    اما 

   .کردند نمی

زدند آن  را با چوب می ترحم بنمايند و بيشتر بار نکنند ما ه جای اينکه بر ماکشيديم اما بپس آن وقت آه می 

  کردند و ايشان بر ما هيچ رحم نمی  لکنت  خريما اشک بر زمين می ها ی  کرديم و از چشموقت ما گريه می 

سعی  کشيدند که برخيزيم ما  ت ما بارکردند پس مهار ما را گرفته می استند بار بر پشچون هر قدر که خو

بود پس ما را زدن شروع  از طاقت و قوت ما خيلی زياد می توانستيم زيرا که بار  رخيزيم و نمی کرديم که بمی 
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د اين  زدند تا که شايد و دور ما دور میکردنای ما بر حال زار ما ترحم می هه بچ  و   دادند دند و فحش می کرمی 

  ن اينها هيچ رحم نداشتند!!! ای توانيم برخيزيم لکظالمين سنگين دل بر ما ترحم نميوده بار کم کنند و ما ب

 . ردگار ماپرو

ا بر  شماها  آيا  که  فرمود  خواهد  متعال  وقت خدای  بنی آن  ستم  و  ظلم  آن   را   سیک  دم آين  داريد  ها شاهد 

تبودی  اول تو خود شاهد    خواهند گفت که  از  اوصيای مرضين  و بعد  انبياء و مرسلين و  و بندگان مؤمن و 

 اند.ينه شاهد ما بوده ايشان هر آئ

ا شاهد و مرسلين و اوصيای مرضين و مؤمنين خواهد پرسيد که آيا شماه  پس آن وقت خدای متعال از انبيا

اهند داد که بلی  ايشان شهادت خو  اند پس همه ت کرده آدم که ايشان بر اين حيوانابنی   هایم ظل ن  بوديد بر اي

مر  د پس آن وقت خدای متعال به مالئکه اگوينانات راست میايم اين حيوبلی ای پروردگا ما ما شاهد بوده 

ظالمين خود را  ها  نايه  ی اين حيوانات تا ک روخواهد فرمود که حاضر کنيد همه ظالمين را در اينجا پيش

ها را من اين  ،ويش هرطور که بخواهند انتقام بکشند من از ظالمين خ ها در محضر عدالتبشناسند و خود اين 

   .ر آن ظالمينمسلط کردم ب

پرستان و عاصيان را در آن محضر عدالت  افران و مشرکان و بت کاران و کئکه تمامی ظالمين و گناه پس مال

د و بگويندکه  خيزنفوری برمی ند  همين که حيوانات ظالمين خود را ديد   پس   تخادائی حاضر خواهند س خ

ايشان ظلم و ستم    ين مردم را و چطور ن پروردگار و کردگار ما انصاف بده که چطور ماها خدمت کرديم ااي

  نی بدهند بر ضد ايشاتمامی پيغمبران گواه  مهربان پس  2۱۳و کفران نعمت کردند به خدای داشتند بر ما    روا

ود را از ايشان هرطور  بکشيد انتقام خ  مخلوق دست قدرت مندای عادل حکم فرمايد که ای حيوانات  س خپ

  .خواهيد که می 

و داد  ی ظالمين را و جيق هاکنند استخوان های خود و خورد می ايشان را با دندان گيرند ها می پس آن حيوان 

وشنود  ام خود را از ايشان کشيدند و راضی و ختقن ا  گاه تمامی حيواناتاينکه هر ها بلند خواهد بود حتی  آن
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آن   متعال  گرديدند  آتش جوقت خدای  در  را  ايشان  بيندازيد  مالئکه من حاال  ای  بدهد که  که  فرمان  هنم 

  .آتش بچشند تا ابد  ذائقه عذاب

  ی دابه پايان آمد خ  کشند ايشان را به سوی جهنم و هرگاه حساب و کتاب همه ايشانی پس مالئکه عذاب م

ت ظلم و ستم و کفران  چه بزرگ بوده اس ل من مالحظه بنما  ادل به رسول خويش بفرمايد ای حبيب و خليع

بود ايشان  آفريدگار  که  من  که  ايشان  گردانيدمنعمت  مسخر  و  را    م  آفريدگان خود  تمامی  ايشان  که  برای 

   .خدمت کنند برای ايشان

ر چيزی پس عدل و کامل عدل همين است که  ه  در  راو آفريدگان م   پس چطور خوار داشتند ايشان خود مرا 

هيچ م ايشان  بر  هم  رس   ن  پس  نکنم  به  ول رحم  ما  مهربان  و  بزرگوار  خدای  ای  راستی  دهد  جواب  اهلل 

از خلی درست برايالن و بندگان تو نمی که هيچ يک  تو درخواست کنند رحمتی را در  توانند که  از  ايشان  ی 

يد  آنکه اين سخن بگو طلبم عدل را در ايشان و پس از از همه می ش بي توی که من بندة ها و به درستحق آن

پ متعال  بخدای  چه  و  برآرند  فرياد  ايشان  ضد  بر  پيغمبران  و  فرشتگان  تمامی  قول حضرس  )اين  ت  گويم 

فرياد  از حيوانات و طيور و حشرات  گان و پيغمبران بلکه هر ذی روحی  السالم( که نه صرف فرشتعيسی عليه 

   .را در ايشانران و ظالمان و طلب کنند برپاداشتن عدل اجن فآ  کنند از

تد تمامی حيوانات  فرس بفرستند همه ظالمان و فاجران را به دوزخ و بعد از آن می   وقت خدای متعال  پس آن 

ردگار  آدم پروها در اسارت و بندگی بنی يم و دارالخلود زيرا که آن النعو وحوش و طيور و حشرات به جنات

و عادل همه  ذا خدای مهربان  دم نتوانسته بود لآاند که بنیسبيح و تقديس و عبادت کرده ت  انچن  راخويش  

  هو الحق اليقين فی حشر الحيوانات و  جزا خواهد داد هذاعمال ايشان بهترين ثواب و  ثواب و جزای اها را  آن

 مد و آله الطاهرين. محا بينن  علی سيدنا واهلل العالمين و صلی والوحوش فانهم امثالکم! الحمد هلل رب 
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 النعیم و دارالخلود تو حشرات به جنا تن حیوانات و طیورفصل در اثبات رف

باقآدم و بنی لمای مذاهب عقيده دارند که سوای بنی ع خدای  ی تمامی حيوانات و طيور و حشرات را  جان 

ها آدم و از همديگر تمامی آن ی بناز  ا  هودن برای آن متعال بعد از محاسبه اعمال و مجازات نمودن و انتقام نم

 د ساخت!!!يد و معدوم خواهتراب خواهد گردان را خاک و

گويند که در تفسير آيه  قدر می مين قاطع ندارند صرف هاما برای اين عقيده هيچ دليل نقلی و عقلی و برهان  

که در ميدان  وسلموآله عليه هللالّی صلرمود حضرت رسواز ابن عباس حديث است که ف  2۱۴« يَا لَيْتَنِی کُنْتُ تُرَابًا»

خدا محمحشر  از  بعد  تعالی  حی  مجازات  و  آناسبه  هرگاه  يوانات  پس  گردانيد  خواهد  تراب  و  خاک  را  ها 

ها مشاهده خواهند کرد  م خواهند برد و آن ئکه بعد از محاسبه اعمال به سوی جهنآدم را مالان بنی کارگناه 

  .اند اند و از عذاب جهنم نجات يافته ده فتاا اک و تراب شدهکه تمامی حيوانات خ

شدند و از عذاب جهنم نجات  طور خاک و تراب می هم امروز همينه کاش که ايشان  آرزو خواهند کرد ک پس  

شود که اين حديث را برای تخويف و تهديد  م می نمودن و دقت کردن بر اين حديث معلو  از تدبريافتند.  ی م

آتش جه عذاب  ساختهاز  حيواني  ابعذ که  د  اننم  اهل جهنم  که  است  شديد  انسانيت  جهنم چنان  بر  را  ت 

دادت خواهند  می   رجيح  مشاهده  را  و همهرگاه جهنم  برایکنند  مجعوله  احاديث  يافت    چنين  زياد  تخويف 

دانند که اگر اين حديث را باسم  کنند و می ی را خود درست میشوند= و چون منشيان حديث يک حديثمی 

بد  شهرت  پهنخود  مطچهيس  د  يک  دارای  و چون  کرد  نخواهد  قبول  استکس  مقصد خوب  و  يعنی    لب 

از   صلّی پرهيز  رسول  به حضرت  يا  را  او  کرده  ثواب خيال  کار  لذا  ائمه  وسلم  وآله عليهاهللگناه  از  يکی  به  يا 

 کنند. وب می السالم منسعليهم

ه علمای امت من آگاه باشيد که بعد از  ک  ند اه اد دستور دوسلموآله عليهاهللصلّی لذا برای همين حضرت رسول  

د  خواهند کرد پس الزم است که هر حديثی را خالف عقل بيابند باي  ث با اسم من جعل مردم بسيار احادي  من
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مون آيت قرآن است قبول کنند و اال به صاحبش  دا پيش کنند پس اگر مضمونش موافق مض او را بر کالم خ

 رد بنمايند.  

متعال  و   »اقصد ای  برخدای  که  است  داده  بُرْت چيزی دستور  کُهَاتُوا  إِنْ  صَادِقِيهَانَکُمْ  هر    2۱۵« نَنْتُمْ  يعنی 

قدر گفتن که  باطل است لذا صرف همين دون دليل و برهان  عقيده که داريد بر آن يک برهان بياوريد و اال ب

يَا  يعنی »ه  يمکر  يهحقيقت آن آ  حديث از ابن عباس است درست نيست ممکن است برای پوشانيدن اصل

 «  لَيْتَنِی کُنْتُ تُرَابًا

خودش ا عباس  اختراع  اين    بن  را  چنانچه  حديث  باشد!  ديگری  چيزی  آيه  اين  اصلی  مقصد  و  باشد  کرده 

احقيق يعنی  است  همين  مقام ت  و  مرتبه  در  را  خود  چون  عباس  امير   بن  حضرت  المؤمنين  ابوتراب 

نان در اين آيه  دانست که خدای متفسير اين آيه را هم می و  ست  دانی والسالم مطالب عليهماالصلوه ابیابنعلی

  حشر خواهند ديد که ان ابوتراب را بيان فرموده است يعنی در ميدان محشر چون اهل متبه و مقام دوستمر

ب ابوتراب  محبان  و  دوستان  و  به سوی جناتپيروان  و جواب  سؤال  و  کتاب  و  فرستاده  دون حساب  الخلود 

  .شوند می 

ابو کنمی زوآر  پس دنيا  عالم  در  ايشان هم  که  بدون حسا  بودند که ترابی می ند که کاش  و  امروز  کتاب  و  ب 

و جواب در جنات  اين مطشوند چنانچه  الخلود داخل می سؤال  آيه  اين  بيان و ظاهر  در  لب را خدای منان 

شيعيان علی در ميدان محشر از    و  بيان  رابوتنی از اب يع  2۱۶« لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْس  وَلَا جَان ّاست »  فرموده

 . الخلود خواهند فرستاديشان را به جناتکرد بدون پرسش اشان سؤال نخواهند  گناهان اي

 ده  ل حقيقت و مفهوم آن آيه را برگردانيديث را ساخته و اصلذا از روی حسد اين ح
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 هذا هو الحق فی هذا المقام 

و انصاف است    بلکه بداهتاً خالف رحم و کرم و عدل  آيد می ر نت درس عقل سليم ديرا که اين مطلب از روی  ز

ا که حيوانات هم  و قدرت و رحم وکرم و فيض وجود او غيرمحدود و التناهی است زيرن خدائی که علم  از آ

   .بان هستند آدم مخلوق و آفريده خدای مهرثل بنی م

حشرا و  حيوانات  و  انس  و  جن  تمامی  خلقت  مقام  در  ذپس  هر  و  مساروحی  ت  می   وی ی  برابر  باشند و 

بر ديگریهيچ را  فن  کدام  نيست پس  رترجيح  و معدوم شدن  انسان  ا  روح  ماندن  باقی  و  زنده  و  وح حيوان 

می  بالمرجح  عالم  باترجيح  عقالی  و  قائلشد=  مطلب  اين  مبا  بدنی  مادة  روح  اندکه  اما  است  فانی  خلوقات 

و حيوان   آيد که انسانلذا با اين عقيده الزم می  ،ستوده افرمق اپذير خلمخلوقات را خالق عالم ابدی و غيرفن

   .انند نه صرف انساناالبد زنده بمی هر دو ال

به جنات انسان  اينکه رفتن  نيز  موو  و الخلود  بر طاعت  او  قوف است  انقياد  و  تقديس  و  تسبيح  و  امر  عبادت 

خلود خواهد رفت که خدای  الجنات   در   او است    خدای متعال هرکه مطيع و منقاد احکام و اوامر خدای متعال

بديهی  کند و اين امر  و خدا خالف وعده نمی   2۱۷« يُخْلِفُ الْمِيعَادَ  نَّ اللَّهَ لَاإِوعده داده است »طور  متعال همين 

است  مهشود  هم  و  و  طيور  تمامی  و  حيوانات  جميع  وقت  که  بر  و  صحت  و  درستی  نهايت  با  حشرات  ة 

ها وجود بودن آن کنند با  هيچ تخلف نمی نمايند  تقديس می  و  و تسبيح   ادتعبعت و  پروردگار خويش را طا

م و  اين همه ظلم و ست  آدم باوجودآدم و در زيربار ظلم و ستم شديد بنی و بندگی بنی   ر تسخير و اسارتد

قت  آدم درست و صحيح و بر ووانات از عبادت و تسبيح و تقديس بنی اسارت تسبيح و تقديس و عبادت حي

تأخر و    قت عبادت تقدم و قص دارد و نه در وها نوهند بود نه مخارج حروف و قرائت آنخ  ده است و بو   ينمع

نمی آيا  دارند  وکسالت  هماننه سستی  عبابينيد  وقت  آن که  میدت  داخل  تقديس  ها  و  تسبيح  فوری  شود 

د و ادراک  رنا روح داماهل  ها مثکنند و حال آنکه همه آن کنند ابداً تخلف نمی يش را شروع میپروردگار خو

   .کنند ر می درد و الم و احساس سرور و حبو

مچنانچه   به  متعال  می خدای  خبر  فقال  ا  »دهد  مِثلُکُم عزوجل  اُمَم   اِلّا  هُم  بنی يع  «اِن  ای  نيسنی  تند  آدم 

و طيور و حشرات   و وحوش  » مگر  حيوانات  امت  السَّ  مثل شماها يک  السَّمَاوَاتُ  لَهُ  وَوَا  بْعُتُسَبِّحُ  نْ  مَلْأَرْضُ 
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و همگی  حيوانات و تمامی طيور    جميع   2۱8« تَسْبِيحَهُمْ  تَفْقَهُونَ   الَ  کِنْ ِدهِ وَلَيُسَبِّحُ بِحَمْ  َشیْء  إِلَّا  مِنْ   وَإِنْ فِيهِنَّ  

د تسبيح و  فهميکنند اما شماها نمیت و عبادت می پروردگار خويش تسبيح و تقديس و طاع   حشرات برای

 را هاآن دت تقديس و عبا

از زحمات عبادت    طور که بعد همان آيد که  م الزم می حقيقت امر چنين است لذا از روی عقل سلي  اه پس هرگ

د عطا  النعيم و دارالخلوميدان محشرت جنات آن عالم آخرت در    آدم را خدای مهربان در در اين عالم دنيا بنی 

خير و اسارت و در زير ظلم  تسحمات شاقة  ن زاياز  طور حيوانات و طيور و حشرات را بعد  خواهد فرمود همان 

ها پس برای همچنين عبادت سخت و پر  س کردن آن و تسبيح و تقدي  آدم عبادت نمودن ی و ستم شديد بن

النعيم  از حساب و کتاب جنات   میدان محشر بعد ها را هم در  بان آن ه خدای عادل و مهرزحمت الزم است ک

ترجيح بالمرحج  کنند و اال  لم و سرور و حبور را درک می ا  ا هم رنج وهن آ که  و دارالخلود کرامت بفرمايد زيرا

   « وّاً کَبِيْراً نْ ذَلِکَ عُل عَتَعَالَى  َوَاهللُ  » خواهد بود امر قبح عقلی الف عدالت و يک و خ

 فهمم؟برای چه اين علماء اين عقيده دارند اما نمی  کنم که بفهمم که بنده هرچه فکر می 

و اخبار    چنانچه در احاديث  النعيم خواهند رفتاحاديث صحيحه در جناتق  وانات موافحي  ينچند زيرا که  

عم باعور  اهد رفت و االغ بلاند که س  اصحاب کهف در جنت خواهند رفت و گرگ حضرت يعقوب خوفرموده 

اند ده ش   ادهمجاهدين خواهند رفت و جميع حيوانات که در راه خدا قربانی د  هایخواهد رفت و تمامی اسب

رسولر  خواهند  حضرت  خدمت  در  که  مرکوبی  هر  و  خ  وسلموآله عليه اهللی صلّفت  است  و  بوده  رفت  واهد 

 . السالم خواهد رفتذوالجناح حضرت سيدالشهداء عليه 

آيا و  احاديث  در  استو  مذکور  فرقان حميد  و  مجيد  قرآن  برای  که در جنات  ت  و  بردن  لذت  برای  النعيم 

ن  ق فرموده است پس آم طيور و اسب بالدار و انواع حيوانات خلساانواع و اق  المع  ق تماشای اهل جنت خال

يا بر  داخل کرده بشوند    هاهم در زمرة آن رد که تمامی حيوانات و حشرات و طيور دنياوی  وقت چه بدی دا

  کلن يا به صورت و شکل و رن  و يوی حيوانات جنت يا به صورت و ش صورت و شکل و رن  و بوی خودشا

  ؛اند رفته ت و مشقت و عبادت ها در زير بار زحمها زيرا که اين از آن ر   و بوی بهترن و
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آن  نديده هو  مشقت  و  زحمت  هيچ  نکرده ا  هم  عبادت  و  زن اند  چنانکه  حواند  از  دنياوی  به  های  جنت  ران 

ايهای بيشتر و بهتر حدرجه  بها و سناء در جنت داده خواهند شد حتی  وران  ه حنک سن و جمال و رن  و 

مؤمنات    دمجنت در خ و  و  و حشم مؤمنات داخل خواهند شد  زيملکه خواهند شد  را که  مؤمنين سلطان 

اند و حوران  ئيدن متحمل شده و زحمت و مشقت زا  اند و درد های دنياوی در زير بار طاعت و عبادت رفته زن

  ؛اند ه اند و نه درد و زحمت زائيدن کشيد زير بار طاعت و عبادت رفته جنت نه 

ايد اين  عمل داده بشود ش ه هر کسی را جزای  الم عادل است و اقتضای عدالت همين است کع  زيرا که خالق

در جنت داخل بشوند پس جنت  ر و حشرات دنياوی  اند که اگر تمامی حيوانات و طيو علما چنان خيال کرده 

پر خو ايشان  خدا  گويا  نخواهند ماند پس  باقی  و جای نفس کشيدن  را عاای  خد اهد شد  و    جزقادر مطلق 

را محدود می  را وسعتواندانند که نمی قدرتش  آند جنت خويش  و حال  بدهد  فرموده است  که خدا  ت  خود 

   2۱۹«ِدير  أَنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ َشیْ ء  قَ»

و قدرتش التناهی و غيرمحدود است و جنت را هم غير  بر هر شئ قادر است عاجز نيست و علم  يعنی خدا  

و  اهلاس خلق فرموده    هاهی تنال  محدود  ابداآلبدين  زيرا که خواسته است که  ق  ت  را عجائبات  و  جنت  درت 

زيکه اهل جنت در  ن بدانند که از روکمت تازه به تازه و نوع به نوع و نو به نو نشان بدهد پس ايشاغرائبات ح

بر آن نعمات که  ت  اعمجمعه هفتاد رقم تازه و جديد ن  خدای قادر مطلق در هر روز   جنت داخل خواهند شد 

حواس اهل جنت هفتاد  در تمامی قوی و  طور  فرمود و همين در جنت آماده فرموده است اضافه خواهد  االح

 . بار اضافه خواهد فرمود الی ابداآلبدين

اليقين پيدا  ه اهل علم و حکيم و عقل سليم حقمقام جنت پر نخواهد شد و برای اينک  باوجود اين زيادتیو  

افظه  انسان مقام قوه ح  دود است ابداً پرنخواهد شد در وجود کوچک محت غيرمتناهی و غيرنج  ام کنند که مق

  .وده است که مثال مقام جنت خود در وجود انسان موجود بوده باشد را خلق فرم

 ق جدا و مفید حدا فتدبر فانه دقی   اکبر الحمدکبر الله ا اکبر الله الله 
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مقام  از کثرت    يعنی  انسان  فراوانی مفهوماالوممعقوه حافظه  و  پر نمی ت  ت  نخواهد شد هميشه  ابدا  و  شود 

پس چه    «الَمِينَالْع  رَبِّ  هِ لِلّالْحَمُْد  و  الْخَالِقِينَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَارَکَرد »ديد جای خالی دامعلومات تازه و ج  برای

تمامی   که  دارد  طيوبدی  و  زمرة حيوانات  در  دنياوی  و حشرات  طيور  و  حر  حيوانات  داخل  شو  رات جنت 

آدم از  را مانند بنی يس و عبادت خود  ثواب تسبيح و تقد   فنا و معدوم و تراب کرده نشوند و جزا و   و   بشوند 

سبيح و  جزا و ثواب دادن برای آن عبادت و ت  قدرن را صرف همينزيرا که ايشا  ،بيابند   خدای عادل و مهربان

   ؛قام بکشند نتش اوي تقديس پر زحمت و مشقت خود که فقط از ظالمين خ 

آيد که سراسر  ستقيم درست نمیعقل سليم و فکر م  ن خاک و تراب و معدوم کرده بشوند از روی آ   و بعد از

درست و صحيح درحالت تسخير  و تقديس و عبادت   انصافی است باوجود آن تسبيحخالف عدلت و سخت بی 

و طيور    اتطور که آن حيوانان ه همت ک يسپس هيچ بدی و فعل قبح عقلی هم نآدم!!!  بندگی بنی   و اسارت و

ادراک عجائبات صنعت و غرائبات و حبور و برای    برای ازدياد سرور   و حشرات جنت که برای لذت بردن و

صناع   و  بديع  خالق  حکمت  و  کردگار  قدرت  حضرت  جنترفيع  در  مهربان  پروردگار  و  خلق    ذواالحسان 

به صورت حيوانات جنت يا به    ياه صورت دنياوی خود  يا بند  شوها داخل کرده بها هم در زمرة آن اند اينشده

اند در آنجا هم  آدم بوده ی لذت بردن و خوشحال کردن بنی که در اينجا برا طور  ها همانز آن صورت بهتر ا

 باشند.بوده 

عزوج قال  الْوُحُوُش حُشِرَل »و  را که    220«تْوَإِذَا  وقت  بيار آن  امت خود  بخاطر  ما  ای حبيب    امیتميعنی 

رفت به سبب    خواهند النعيم  ناتبعد از محاسبه و انتقام همگی ايشان در جو  ش محشور خواهند شد  وحو

عبادت تسب و  تقديس  و  بنی يح  اما  عشان  سبب  به  ايشان  بيشتر  پس  ستم  آدم  و  ظلم  و  و  صيان  کفر  و 

بر بنی   شان در جهنم خواهند رفت شرک ند که در  نکن  اریک  آدم الزم است که از حاال فکر بنمايد کهپس 

آن وقت افسوس  روند پس  عيم می النشان در جنات ه آن روزی که حيوانات را خواهند ديد که هم د  جهنم برون

 خوردن هيچ فائده نخواهد داد.
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الهمنی ربی ما  تفسير»  هذا  فالحمدهلل رتْالْوُحُوُش حُشِرَ   وَإِذَافی  نبينا  العالمين و صلی ب«  و  اهلل علی سيدنا 

 ين.طاهرالله محمد و آ

 سعاد اندوز خلقت و صنعت حضر کردگار بصیرت افروز و   ئفلطیفه= در لطا

نخواهند شد جميع    کدام از حيوانات و حشرات عالم دنيا فنا و معدوم و خاککه هيچاثبات اين مطلب  رای  ب

مح از  بعد  دنياوی  مصنوعات  و  انتقاممخلوقات  و  جنات   اسبه  می در  هرکه  و  رفت  خواهند    که يد  گوالخلود 

 عَلَى  وَالسَّلَامُست »شهود را نفهميده اه خواهند شد آن شخص اصل مقصد خلقت عالم  ردحيوانات و معدوم ک

 .22۱« مَنِ اتَّبَعَ الْهَُدى

سَتعیُن ِن الَرحِیم َو بِ ِبسِم اللِه الَرحم
َ
 ِه ن

بزرگ صرف و  و    درخلقت عوالم امکانيه و انواع و اقسام مخلوقات و مصنوعات خو  چون مقصد خالق عالم از 

معرفی بنمايد و  ل صابحان علم و عقکمال خويش را به  مين است که خدای قادر مطلق علم و قدرت و ه فقط 

ه  عجيب و غريب است حکمت او تعالی شأن  است قدرت او و چه   آشنا بسازد تا که ايشان بدانند که چه عظيم 

   222« خَلَقْتُ الخلَقَفَ اُعْرَف  تَ اَنبْبَحکُنْتُ کَنزا مَخفّيا فَاَکه در حديث قدرسی فرموده است »

بودم يک خزانة   کماليعنی  و  قدرت  و  پ  علم  مخلوقات  در حالت خفاء  لذا  بشوم  که شناخته  پسنديدم  س 

ر کردن و دقت نمودن  ويق و تحريص صاحبان عقل و علم در نظفرمودم و برای تش  زمينی و آسمانی را خلق

زرگ خويش وديعت گذاشته است و  ب  و مخلوقات خورد وت  اوعدر کمال علم و قدرت و حکمت که در مصن 

   . پی ببرند به عظمت و بزرگواری ذات اقدس حضرت حقر کردن در آنها ه است تا که از نظ ظاهر فرمود

ئع و بدائع حضرت کردگار را هم بيان  ثواب کثير تدبر و تفکر نمودن در صناالجالل و االکرام  و غيب مطلق ذو

، تَفَکُّرُ ساعَة   22۴ةًةِ سِتّينَ َسنَخَيْر  مِنْ عِبادَ، تَفَکُّرُ ساعَة   22۳نْ عِبادَةِ َسنَةً مِ  رُ ساعَة  خَيْر  کُّفَتَ »الحديث    اند فرموده 

 
 .  47(، 20. طه )221
 41مؤمنین علیه السالم، ص: أسرار أمیر ال  ق أنوار الیقین فيارمش 222
 327، ص: 68بیروت(، ج -)ط  بحار األنوار 223
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ه نه محتاج حج  از خلقت عالم همين بوده است و بس ک  زيرا که اصل مقصد   «22۵ر  مِنْ عِبادَةِ َسبْعينَ َسنَة خَيْ

   .ازنيو زکات و نماز و غنی ازل از همه بی 

  ت صنعت پروردگار بات خلقت و غرائباالسالم امر فرموده که نظر کند در عجائه ليچه به حضرت ادريس عچنان

ی و در عجائبات و  بدائع مخلوقات علوالسالم به دقت در صنائع و  خويش پس نظر کرد حضرت ادريس عليه 

   . عالم دو  هر پس بسيار تعجب نمود از مخلوقات خورد و بزرگ  فلی غرائبات مصنوعات س 

يَا   قال عزوجل » لسالم مرقوم است فامخلوات حضرت ادريس عليه در عظمت خلقت  جم چنانچه در صحيفه پن

هُمْ  نْمِ    الْعََددَ وَ مَا رَأَيْتَأَخْنُوخُ أَ عَجِبْتَ لِمَنْ رَأَيْتَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ اْستَبْدَعْتَ الصُّوَرَ وَ اْستَهَلْتَ الْخَلْقَ وَ اْستَکْثَرْتَ 

الْأَْشجَارِ أَ تَتَعَجَّبُ مِمَّا رَأَيْتَ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ فَلَمَا غَابَ  کَالْقَطْرَةِ الْوَاحَِدةِ مِنْ مَاءِ الْبِحَارِ وَ الْوَرَقَةِ الْوَاحَِدةِ مِنْ وَرَقِ  

هْوَلُ وَ أَکْبَرُ مَا يُحِيطُ خَطُّ کُلِّ بَنَان  وَ لَا يَحْوِی نُطْقُ کُلِّ  أَ  کَ عَنْکَ أَکْبَرُ وَ تَسْتَبِْدعُ صَنْعَةَ اللَّهِ فَلَمَا لَمْ تُبْصِرْهُ عَنْ

ابْ أَدْنَى َشیْ لِسَان  مُذِ  وَ  بََدائِعِ فِطْرَتِهِ  أَقَلَّ جُزْء  مِنْ  الْعَالَمِ  لِلَّهِ  تََدأَ اللَّهُ خَلْقَهُ إِلَى انْتِهَاءِ  إِنَّ  ء  مِنْ عَجَائِبِ صَنْعَتِهِ 

مَلَکاً نِصْفَهُ مِنْ ثَلْج  جَمْد  وَ نِصْفَهُ مِنْ لَهَب   « وَ إِنَّ لَهُ ل۱َةً لَوْ نَشَرَ الْوَاحُِد جَنَاحَهُ لَمَلَأَ الْآفَاقَ وَ َسدَّ الْآمَاقَ » کَائِمَلَ

الْمُتَّقَِد لِهََذا الْمَلَکِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ رَأْس  فِی کُلِّ    بَهَمُتَّقِد  لَا حَاجِزَ بَيْنَهُمَا فَلَا النَّارُ تُِذيبُ الْجَمََد وَ لَا الثَّلْجُ تُطْفِئُ اللَّ

وَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ  ثَلَاثُونَ  رَأْس   مِنْ کُلِّ لِسَان   لِسَان  يَخْرُجُ  أَلْفَ  ثَلَاثُونَ  فَم  فِی کُلِّ فَم   أَلْفَ  ثَلَاثُونَ  جْه  فِی کُلِّ وَجْه  

وَ تُعَظِّمُهُ بِعَظَمَاتِهِ وَ تَْذکُرُ لَطَائِفَتَقْبِأَلْفَ لُغَة  تُقَدُِّس اللَّهَ   بِتَسْبِيحَاتِهِ  فِطَرَاتِهِ وَ کَمْ فِی مُلْکِهِ    ِديسَاتِهِ وَ تُسَبِّحُهُ 

يَْدأَبُونَ فِی ا  وَ  فِی التَّسْبِيحِ فَيَقْصُرُونَ  وَ مَنْ أَعْظَمُ مِنْهُ يَجْتَهُِدونَ  أَمْثَالِهِ  ِديسِ فَيَحْسُرُونَ وَ  قْلتَّتَعَالَى جَدُّهُ مِنْ 

 الَّتِی تَسْتَحْقِرُهَا وَ الذَّرَّةِ الَّتِی تَسْتَصْغِرُهَا مِنَ الْعَظَمَةِ لِمَنْ  ء  مِنْ آيَاتِی وَ جَلَالِی إِنَّ فِی الْبَعُوضَةِ هََذا مَا خَلَا َشیْ 

فَکَّرَ فِيهَا مَا فِی الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ مَا يَخْلُو صَغِير  وَ لَا کَبِير  مِنْ  تَ نْتََدبَّرَهَا مَا فِی أَعْظَمِ الْعَالَمِينَ وَ مِنَ اللَّطَائِفِ لِمَ

کَبُرْهَ الْأَلْبَابُ فِی عَظَمَتِی وَ  الْأَلْسُنُ  ان  عَلَیَّ وَ آيَة  فِیَّ عَظُمْتُ عَنْ أَنْ أُوصَفَ وَ کَبُرْتُ عَنْ أَنْ أُکَيَّفَ حَارَتِ  لَّتِ 

   22۶«م ء  وَ أَنَا الْعَلِیُّ الْعَظِي تِی ذَلِکَ أَنِّی أَنَا اللَّهُ الَِّذی لَيْسَ کَمِثْلِی َشیْ صِفَ عَنْ تَقِْديرِ

 . ينسن الخالق فتبارک اهلل اح
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ها آن های  کردی صورت   جيب و غريب و خيالب کردی از ديدن مالئکه و بسيار بديع و ععجآيا ت  ای ادريس 

ها را و حال آنکه آنچه تو ديدة  ی عدد و شماره آن لی زياد خيال کرد خي و هارا و ترسيدی از بزرگی خلقت آن 

صنعت و خلقت و  ز  ناپيدا کنار است ا  و از دريای نها هنوز به قدر يک قطرة کوچک ديدة از بحار زخار  در آ

   ؛ های دنياهای تمامی درختبرگ  د يک برگ است ازام و ماننوز داده کمال علم و قدرت من که بر 

ان و هنوز تو  ه حال آنکه آن چيزهائی که من خلق نمود قدرت و صنعت من و  افتادة از عظمت و    عجب ت  آيا در 

  ها را که ديدة بسيار هستند و فقط هم آن  اد يلی خيلی بزرگ و زيها خند آن و از تو غائب هست  ها را نديده آن

   ؛ از صنائع و بدائع منکنی يب خيال می بديع و عجيب و غر

هن  آنکه  حال  مخلوقات  م چش  وزو  آن  تو  نديدههای  که  برا  هستند اند  ترساننده  و  هولناک  بسيار  و    سيار 

رير خود احاطه بنمايند تحهای منشيان از  نگشتحريرات ا  توانند شمار و کثير هستند که هرگز هرگز نمی بی

تحرير هستمخلوقات من خارج   اهای گويندگان نمی زبان ند و هرگز هرگز  از حدود  بسيار    نطق ز  توانند که 

   ؛اند از نطق و بيانخارج احاطه کنند يعنی  ها راخويش آن 

ها يک  ن آ   لق خواهم کرد تمامیعالم که خ  ام خلق کردن مخلوقات را تا انتهایه من شروع کردهو از روزی ک

زيرا که علم و    ، جائبات صنعت منبدائع خلقت و ع   ميت خواهند بود از اهجزء کوچک و يک چيز ادنی و بی 

تند يعنی من  رستی که برای پروردگار تو مالئکه هست بالتحقيق و به دن التناهی و غيرمحدود اس ت مدرق

نموده  اخلق  اگر يکی  را که  آن ام مالئکه  باز  را پهن ک لها  را و    ند های خود  پر خواهند کرد عالم  آئينه  هر 

   ست؛ب د ای مردم خواهنظره

بين برف و  ور و در  آتش شعله ها را از  د و نصف آن نجمم  ها را از برفئکه هستند که نصف آن و بعضی مال

را خاموش  ن برف آتش  کند و نه آو باوجود اين نه آن آتش برف را آب می   آتش هيچ مانع و حاجز نيست

وجه دارد و در  هزار صورت و  سی دارد و در هر سرش  هزار سر  برای اين نوع مالئکه هر يکی سی و  نمايد  می 

ز هز زبانش سی هزار لغات بيرون  دارد و ا  زار زبانرد و در هر دهنش سی هدا  انهر صورتش سی هزار ده

  ؛يد آمی 
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می  حرف  حرف  رقم  هزار  سی  خود  زبان  هر  از  تقديزيعنی  پس  می ند  پروردگار  س  به  خوکند  را  يش 

میتقديس  تسبيح  و  او  را  کند  های  خويش  تسبيح پروردگار  اوبه  می  های  تعظيم  به  و  را  پروردگار  کند 

و ذکر می متعظ او  لطهای  فطرت کند  و ائف  او  ي  های  او  بدائع  و عجائب  او  و  غرائب صنائع  تسبيح  عنی در 

   ؛الق عالم راخ ات صنعت پروردگار وقت و غرائبکند عجائبات خلتقديس خود بيان می 

ز اين  ه ائکطور از انواع ديگر از مالهمين د نه صرف يکی و  شمار هستنخدا بی   و از اين نوع مالئکه در ملک 

کنند ايت جديت و سعی می نههستند و تمامی اين قسم مالئکه بی سيار عجيب الخلقت  نوع بسيار بزرگ و ب

پروردگار خويش ک تسبيح  از عهده  در  می ه  عاجز  اما  نمیمبرآيند  را  تسبيح  يعنی  بنماانند  ادا  و  توانند  يند 

ند و حق  يش که از عهده تقديس برآي خو  ار کنند در تقديس پروردگجديت می   يار بسيار سعی وطور بسهمين

خويش  توانند که کامل تقديس و تسبيح پروردگار  ند و نمیشوادا کرده باشند پس خسته و زله می تقديس را  

انورا کر اين  و  از  اعده باشند  قدرت و    ان کمالو نشباهرات  آيات    مالئکه عالوه و عليحده يک چيز هستند 

 جالل حکمت و بزرگواری عظمت من.

قماهش  بکنيد عجائبات  و  ا مالحظه  مرا  کمال  و  مرا در يکدرت  و جالل عظمت  که    غرائبات حکمت  پشه 

او را يک چيزی حقير خيال می چش او را يک  همورچة کوچک که چشم   کنند و درهای شماها  ای شماها 

ت نظر  صيرب  مخلوقات صغير من به دقت از چشم ر شماها در اين  کنند پس اگيال میمخلوق ناچيز و صغير خ

ها گر است در اين م جلوه و حکمت من که در مخلوقات بزرگ عوال  يد ديد که آن قدرت کنيد هر آئينه خواه

  .هست ها جلوه نمابيشتر از آن 

ئبات حکمت  لطائف قدرت و غرا  کند آن فکر در اين مخلوقات کوچک تدبر می ت   ای آن کسيکه از روی پس بر

رگز هيچ صغير و  هد يافت پس هرگز هبيشتر لطائف و غرائبات خوا  آن   ازبيند  ترين مخلوقات میبزرگ   که در

که و صانعی که از  آن خالقی    نيست مگر اينکه از برهان و دليل خالی نيست که منمکبير از مخلوقات من  

ان و  متحير و مبهوت و بزرگواری من    قول عقالء در عظمت يف و توصيف وصف کنندگان بزرگ و برترام ع عرت

ودی  کن و اين برای اين است که من آن معب صنعت من گن  و ال  و بلغاء از فهميدن عجائبات  صحاف  هایزبان

 لی و عظيم. و خالقی که نيست کسی مثل و مانند من و منمن ع
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 ين. مد و آله الطاهر اهلل علی مح صلّی  سَن الخالِقين و الحمدهلل رب العالمين وحفَتبارّکَ اهللُ اَ

غيب مطلق اين است  ت مقصد حضرت حق و  م و جميع موجودات و مصنوعاعالت  لطيفه ديگر اينکه از خلق

بدانند که پروردگار اکه صاحبان حواس و   يب و غريب علم و  يشان چه عجادراک و علم و کمال و وجدان 

يب و لطيف صنعت  رگ چه عجيب و غرمخلوقات خورد و بزو حکمت غيرمحدود و التناهی دارد که در  رتقد 

ات  رج است که ما تمامی عجائبات و غرائببيرون و خاراک ما  رده است که از حد فهم و ادر بکاو حکمت را به  

   ؛ها را درک بنمائيمخلقت و صنعت آن 

ور و فکر کند  واجب و الزم است که خوب دقت بنمايد و غ  انشعور و ادراک و وجد احب عقل و  لذا بر هر ص

بدائع مخدر ص بدائع  مالحظه و مشاهده کند لطائف    ر و گالوقات خورد و بزرگ حضرت کرد نائع و  قدرت و 

ام وجود و  ری و عظمت و کمال علم و قدرت و جالل و جمال و اکرخالق عالم را و پی ببرند به بزرگوا  حکمت

السالم فرموده  ه حضرت ادريس عليه مطلق را و از آن فرمائيش خالق عالم که ب ب  احسان حضرت حق و غي

ت و مخلوقات خورد  ق عالم در حيواناائف قدرت و غرائب حکمت را خاللط ترشود که بيشاست صاف ظاهر می 

 گذاشته و بروز داده است.و کوچم خود وديعت 

بنده در نوشتن  گاموسم تابستان گاهی  يزه که در  مثالً آن حيوان و حشرة ر هی بر صفحه کاغذ سفيد که 

ت  يک ذرة کوچک به رن  گلی حرک نند مانهايت ريزه  که يک حيوان بی ام شاهده نموده کتاب مصروف بودم م

ستی بدانم که چه شکل و صورت و هيکل دارد آخر  توانستم که به دربب کوچکی بدنش نمیکند اما به س می 

  قدرت و عقل و هوش   کوچک پروردگار چه قوت و نم که اين مخلوق  داامتحان برآمدم که بوز در صدد  يک ر

 ؟  قسم ه ه رقم است و دست و پاهايش چدارد و دهانش چ

ه دوبراه پف  نده شد و بعد قدری حرکت کرده ايستاده از جای خودش پراپس اول يک پف زدمش ديدم ک 

دم اما از جای خويش حرکت  ز  آن وقت قدری سخت پفمانده بود  زدم اما اين مرتبه در جای خويش باقی  

ر پف زدنش  ن دشتيل نکرد آن وقت هرچه قوت داهم جای خود را وسختی پف زدم باز    نکرد آن وقت به

در  اما  نمودنم  ايستاده    صرف  بيجای خود  از من  قوتش  که  فهميدم  آنوقت  را  بود!  او  بعد  و  است  نگاه  شتر 

   .يدن شروع کرددوبه تندی به يک طرف  رکت آمد و کردم که ناگهان به حمی 
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مبتال نشود    اره وبدر جای پناه رسانيد که د   يد به بزودی خود باد تند تمام ش بايعنی فهميد که حاال طوفان  

کاغذ ر برکناره  آنجا  پس  از  فوری  از آن گو سيد  بعد  يعنی ديد که  برگشت  مبادا در گودال  عقب  دال است 

جا جلوش چوب کبريت را گذاشتم پس همان ر  د پس آن وقت بنده دط کاغذ رسيبيفتد و دويد تا که در وس 

م  رح آن حيوان نظر کردن شروع کردجواو  بر هيکل و صورت و اعضاء    در فکر افتادم وستاد آن وقت بنده  اي

ري نمی اما چون خيلی  نظر  به  به درستی  بود  که  زه  و  آمد  است  و دهانش چطور  دارند  پاهايش چند وصل 

   .آمد و بسستند يا راست صرف يک جسم گلی به نظر می ه های پاهايش آيا کجاست و ناخن چشمش کج

وزن حصة چهلم  د که هر حيوانی يک مرتبه به قدر  انته صاحبان علم االبدان گف  ر فکر افتادم که آن وقت د 

يوان يا  يوان يا انسان چهل من است پس دريک شبانه روز آن حخورد يعنی اگر وزن بدن حخود غذا می بدن  

باشد میسان صرف يک من غذا  ان آّب و طعام  اين حيوان    خورد که  انکه خداوند  خورد چنهم غذا میپس 

   22۷«جَسَداً ال يَأْکُلُونَ الطَّعامَ وَ ما کانُوا خالِدينمْ هُوَ ما جَعَلْناوده است» فرم

شود و صرف يک  له شده خارج می سير از آن فض  ۳۹شود پس  وان داخل می ک من که در شکم حيآن ي  و

می  کيموس  ک سير  ماده  گردد  آن  س ه  يک  آن  پس  است  و    ير خون  اعضاء  تمامی  به  شده  تقسيم  کيموس 

باندازه خجوار اعبز   و  وردیح حيوان  و جوارح میرگی  و کار  ضا  بيابند  قوت  و جوارح  اعضاء  آن  که  تا  رسد 

گردد آن وقت فکر کردم که پس اين حيوان هم  ک عضو نرسد آن وقت آن عضو بيکار می بکنند پس اگر به ي 

 228خوردمی   ذاحصه چهلم بدن خود غقت به قدر در يک و 

وقت    فضل  ۳۹آن  غذا  آن  از  اين  قسمت  بدن  از  شده  می خا  انحيوه  چهلم  ش رج  قسمت  يک  صرف  و  ود 

اين و جوراح  اعضاء  به تمامی  بايحيوان می   کيموس شده  بزرگ و عضو رسد  به عضو بزرگ حصه    نطور که 

خواهد بود    زه ن چه قدر و چه اندارسد آن می کوچک کوچک پس آن قسمت کيموس که به ناخن اين حيوا

ن اين حيوان چنان قوی هستند که بنده  و ناخد  افت ی ر من وقت ناخنش از کازيرا که اگر به ناخنش نرسد آ

   .نتوانستم که اين حيوان را از جايش بپرانم اماف کردم در پف زدن تمامی قوت بدن خود را صر 

 
 8األنبیاء :  سوره  227
 لون الطعام   یاکاست وما جعلنا جسد االرموده  نانکه خداوند فچ  دغذا میخور من ه. پس این حیوا228
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را که   معلوم است که آن مقدار کيموس  اي پس  ناخن  قادر مطلق و  ی  رسد سوان حيوان می به  خالق عالم 

ضرت  ت لطافت کار و قدرت و صنعت و حکمت حپس اين اسند  دايف و خبير کسی نمی عليم و حکيم و لط

 الخالق و المخلوق. ل م خالق علم لَطِيف  است اهلل اکبر جين جهت يک اسم اعظکردگار عالم پس به هم

که   افتادم  فکر  وقت در  آن  عالم  پس  تمخالق  در  را  ساری  امچطور روحش  و  و جوارحش جاری  اعضاء  ی 

اس  آن چشفرموده  از  و چطور  تمام  يزه ر  م ت  دشمن  خود  و  دوست  و  آتش  و  آب  و  آسمان  و  زمين  اين  ی 

شنود و چطور از آن زبان  می ک چطور تمامی صداهای پست و بلند را  د و از آن گوش کوچبينخويش را می 

ن  زيرا که همين حيوا   ،کند وگو می باحثه گفت م  ؤال و جواب و بحث ودر مقام س   زند وکوچک خود حرف می 

کند که  و او را نصيحت    مالسالبود که برود در محراب حضرت داود عليه   مور فرمودهمأ  لم کوچک را خالق عا

   .شنومن صدای خفی را دوست دارم و خوب می جات صدای خود را اينقدر بلند نکند مدر وقت منا

گمان   که  می آيا  نککند  بلند  قدر  اين  می   ند من  و خوب  دارم  دوست  را  خفی  صدای  گمان  شنومن  آيا  م 

نمی   من صدای خفی   که   ند کمی  عليه را  داود  محراب حضرت  در  ريزه  اين حشرة  م رفت و  السالشنوم پس 

و گريه می کدرحالی  بود  مناجات مکره آن حضرت در سجده  بلند  به صدای  مقابل ی د کرد و    نمود پس در 

ار  دگر روضرت کردگار و پاود پس يسّا چرا صدای خود را در مقابل حد  ای  :رت ايستاد و گفتچشم آن حض

اين  بلند می خالئق  دنيا صدای خود  قدر  عاقل در حضور شهنشاه  آيا شخص  بلند می کنی  نه را  چنين    کند 

ند  يه صدا بلوالم امکانکند پس آيا سزاوار است که در حضور شهنشاه عاس می بلکه با نهايت نرمی التم  ،نيست

   ؛د شوکرده ب

ببين که من هر روز دو  شنوخفی را نمی   یصدان  ه تمامی جهاکنی که پروردگار ما شهنشاآيا خيال می  د 

االی عرش  کنم پس از ببرای روزی خود سؤال می   و و تمامی موجوداتمرتبه از پروردگار خويش و پروردگار ت

ام پس من موافق فرمان او  ده کرده ماامروز روزی تو را آه در آنجا دهد که برو در فالن جای ک به من جواب می 

   . گويمخورم و بعد حمد و شکر او را می يابم و می ماده می و روزی خود را آ روم ی شأنه آنجا متعالی 

السالم اين کالم بالغت نظام از  د عليه کشی چون حضرت داويق می هد شنيد که جصدای تو را نخواا  پس آي

  ار فت پروردگرديد و بر لطائف قدرت و غرائب حکمت و رأگ   ت گريان شد و متنبهزه شنيد سخآن حشره ري
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و مرشد و اوستاد    ا گفت و برای آن حشره ريزه دعای خير کرد که ای رسول پروردگاربسيار حمد و ثن  ياربس

مت  محفوظ و سالدر اين جهان پر بال و آفات از جميع آفات و بالها  من خدای لطيف و مهربان هميشه تو را  

  العرفان حشرهد  حيوان گذاشته ش   يناسم  ا  رمايد )پسو ترا سرافراز بفن جهان در زمره انواع تآ   بدارد و بعد در

 . السالم(عليه  حشرة داودو 

صرف تنها خلق نشده است بلکه  العرفان  دم که اين حيوان يعنی حشره در فکر عميق افتا  و بعد از اين بنده 

مَّا تُنْبِتُ  مِ  هَاوَاجَ کُلَُّسبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الْأَزْاست »  دهکه خالق عالم فرمو   دارد زيرا   يک انيس و هم جليس هم 

را    درت باهرة خويش تمامی مخلوقات زمينینی خالق عالم از قيع  22۹« لْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَا

نباتات را ه نر و    کهانات و حشرات را بلنه صرف حيوزوج زوج و جفت جفت خلق فرموده است حتی اينکه  

 شود! ت که تخم بوته در زير ماده بسته می امر مشهود اس  ينا اهل گ  چنانچه درماده خلق فرموده است 

نمايد آن  خويش مجامعت می ور است پس هرگاه با زوجه ت هم بهره يف مزاوجت و مصاحبلذا اين حيوان از ک

گيرد آن وقت خالق عالم از دست  قرار می ش  اشده در رحم ماده   نطفه خارج   وقت از صلب اين حيوان آب 

يگر  العرفان دفرمايد حتی اينکه يک حشره اش را درست میجوارح بچه آن آب اعضاء و    از  ويشخ  درت بالغةق

عالم لطائف قدرت خالق عالم را مالحظه فرمايند و  شود پس در اين مرحله عقالی  کميل می در رحم مادر ت

و آن    استار  قد طفة بچه م ت ذات حضرت حق و غيب مطلق را که آن آب نهيند به ربوبيت و الو قرار بنمايا

ن روح  شود و آن داخل می شوند و چطور در آن بدن لطيف روح حيواوارح چطور مجوف درست می اعضاء و ج 

   آرد!!چه قدر قوت دارد که آن بچه را به حرکت می  چه مقدار و چه  اندازه دارد و 

ر اين  ده دج ش ارم مادر خشود پس آن وقت آن حيوان در از شکمام می ت  هرگاه مدت رحم مادربه هرحال  

فات زمينی و  چه را از تمامی آ بگذارد پس خالق عالم از قدرت قاهره خويش آن  ات و بال قدم می عالم پرآف

ر صورت در تخم  ه بچه به هگذارد نرمايد اگر کسی بگويد که اين حيوان تخم می فآسمانی حفاظت شروع می 

   .نه کسی ديگری دهد می   ن صورت و رند رحم مادر خالق عالم آن بچه را شکل و انهم م

 
 .  36(، 36. یس )229
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بچگی اين قدر عقل و    کند پس در آن حالتعالم دنيا را تماشا میکند و اين  وا میچشم  پس هرگاه آن بچه  

 اهلل اکبر.  .د شناس را می د که دوست و دشمن و چيزهای مناسب و نامناسب خويش شوهوش داده می 

د پدر و مادر غذای  چه هم بايد ماننبلکه بهد  دير نمیالعرفان بچة خويش را ش حشره است که اين    وم و معل

را جست  رف خويش  را  خود  گرسنگی  و  نموده  بوجو  اين  پس  بنمايد  می ع  شروع  تازه  و  چه  گردش  به  کند 

به قدرت و  ه  د پس کم کم بزرگ شد خوررا می   بيند پس مناب مزاج خودای غيرمناسب و مناسب را می غذاه

شان دادن در اين نمائشگاه خالق عالم  کردن و خود را نگردش    به  ند کع می رسد و شروقامت پدر و مادر می 

غرادب خلقت خود را    نشنيد تا که لطائف و نشيان بيشتر می ينکه بر کاغذهای منشيند حتی او همه جا می 

 را بيان بنمايند.ق رت و حکمت خالات قد ات و غرائبنشان بدهد و صاحب عرفان عجائب

نماو همين اين  در  روز همه جا گرعالم ه ق  خاليشگاه  طور  اينک دش می ر  را    ه کند حتی  که  آن مدت عمر 

يابد پس است خاتمه می مقدار روزی که برای او خلق فرموده    ن فرموده است و آن خالق عالم برای او معي

سازد  دارد و در آن عالم عقبی منتقل می برمی  اناين جهان دار امتح م او را ازفوری در همان ساعت خالق عال

مت در آن عالم  فرمايد و تا قيام قياآورد و در عالم آن روح را داخل می ن می را از بدنش بيرووح او  ی رعني

   .شوددهد و قيامت برپا می لم دنيا را خاتمه می خ نگاه خواهد داشت و چون دور اين عابرز

ل محشور  سبة اعمامحای  برا  ها داخل فرموده ت را دوباره در ابدان آن قاه تمامی ارواح مخلوطور ک همانپس  

د چنانچه اين  محشور خواهد فرمو  العرفان را هم همراه تمامی موجوداترمود آن وقت روح اين حشرهخواهد ف

م اخبار  ما  به  را  »ی مقصد  حُشِرَتْفرمايد  الْوُحُوُش  رسول  2۳0« وَإِذَا  بخاطر    ای  که  من  بيار  من  ز  روبندگان 

هم فرمود پس برای جزا و  ات را محشور خواو حيوان  يورط  ات و قيامت در ميدان محشر تمامی وحوش و حشر

 غافل نشوند. سزا آماده باشند هرگز از آن روز حشر 

ت که از  خلق فرموده است همه را برای انسان خلق فرموده اس   ر اينکه هرچه بر روی زمين خالق عالم و ديگ 

ببردآن انسان لذت  فِی  خَلَقَ  »ست  ا  موده ا معرفت حضرت کردگار تحصيل بنمايد که فري  ها  الْأَرْضِ  لَکُمْ مَا 

   .نعمت و رحمت هستند همگی برای انسان  اميعنی هرچه من برروی زمين خلق فرموده  2۳۱«جَمِيعًا

 
 .  5(، 81ر)تکوی .230
 .  29(، 2. بقره )231
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ر در عالم آخرت  پس اگ  است  عالم دنيا هست همه نعمت خدا است که انسان را دادهپس هرچيزی که در  

خويش را در عالم    ک قسمت از نعماتآيد که يی م مزال  حوش و حيوانات را معدوم بسازد پس آن وقت و  اين

روز   الخلود در هر هت و حال آنکه در جناتکه کم نکند بدون جآخرت کم خواهد کرد باوجود قادر بودن بر اين

هرحال فناء نمودن و معدوم    بهفرمود تا ابداآلبد  افه خواهد  جمعه هفتاد رقم نعمات جديد بر نعمات سابق اض

دليل و برهان است و قبح عقلی فتد برای  يک عقيدة بی  ا در ميدان محشرحيوانات ر ش وحوو و تراب ساختن

 ن الجاحدين!!والتکن م

اهند  در ميدان محشر حيوانات و حشرات و طيور را تراب خوپس اگر خدای متعال به گفتة مردم    ه=لطيف 

واهم نمود  مطلق عرض خيب  غ  و خت آن وقت اين خاکسار در بارگاه حضرت حقسايد يا معدوم خواهد  گردان

ارم که اين مخلوقات  نهايت اميدوو بی   قادر ذوالجالل واالکرام از فيضان وجود و احسان تو تمنا دارم  که ای

نگاه    يش لم دنيا از قدرت خوا را در عاهطور که اين معدوم نساز و تراب مگردان بلکه همان دنياوی خويش را  

قا از قدرت  نگاه بداخوية  هرداشتی در دارالخلود هم  برای همگی  ر و همه را به اش  بنده  ين خاکسار بسيار 

   ؛ خانه درست خواهم کردو وحش طا فرمودة يک موزه ها در ملک خويش که مرا عاين

در عالم دنيا    کهطور  اند و همانده عرفت تو بوها برای من در عالم دنيا باعث و سبب تحصيل ماين   زيرا که

کردم در  ها مشاهده می و حکمت تو را در اين   درت و لطائف علمدم و غرائب قکرمی ها کيف  بنده از رؤيت اين 

ک خواهم  هم  »اينجا  عَلی  رد  َشی اَنَّکَ  جَ  کُلِ  بِاالِجابَهِ  وَ  رد  ديرقَدير  را  بنده  دعای  اين  منان  خدای  پس   »

من هرگز    من دعا بکنيد از  ن  ای بندگان م  2۳2«عُونِی أَْستَجِبْ لَکُمْدْاکه خبر داده است »رمود زيرا  نخواهند ف 

لَ»  اهم کرد همه دعای شماها را قبول خواهم کردرد نخو اللَّهَ  الْمِيإِنَّ  يُخْلِفُ  به هرحال بنده هرگز    2۳۳« عَادَا 

   .واهم گذاشت که اين نوع مخلوق معدوم بشوند هرگز نخ 

 هرين. حمد و آله الطا ا مينکرامُ وَ صلَّی اهلل علی سيدنا و نباالِالی ذُوالَجاللِ وَ اهللُ تَعَاِنشاءَ
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 السالمت سیدالشهداء در میدان محشر علیه ورود حضر 

  ! به خاطر مردم بيار ای رسول ما آن روز راکه خدای 2۳۴« بِأَیِّ ذَنْب  قُتِلَتْ *  ئِلَتْالْمَوْءُودَةُ ُس   وَإِذَاال عزوجل » ق

ه به زمين  قتل نمودند کاه  گنمحاسبه اعمال عباد که آن بچه را به چه    ام خواهد فرمود در مق  عادل سؤال

 گرديد.   مدفون

بزرگ  و  است  و دقيق  پيچدار  به  بيان  اين  محاس چون  ميدان محترين  اعمال  امورات  به  از  بسياری  بر  و  شر 

مشتم آن مهمه  همگی  دادن  ترتيب  که  است  بزرل  بسيار  کار  يک  مگر  ها  است  حضرت  گ  تأييد  اينکه 

   شد.باالصلوه و السالم شامل حال االمور عليه لی و

 هيم چند مقدمه بايد اول فهميده بشوند.سهيل افهام و تفلذا برای ت

فَمَنْ  داد! فقال عزوجل »ه به قدر ذره باشد جزا و سزا خواهد  خوا ل برای هر عمل  مقدمه اولی= خدای متعا

يک ذره  کند به قدر وزن  هرکه عمل می پس    2۳۵« مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة  َشرًّا يَرَهُعْوَمَنْ يَ*  ا يَرَهُ ة  خَيْرًيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

   .زای او را خواهند ديد ن يک ذره عمل بد س کند به قدر وز عمل خير او را خواهد ديد و هرکه عمل می 

عزا هرگاه  ربّ پس  حضرت  فرمان  موافق  الملکوت  معلم  خليزيل  حضر العزت  خدا  عليه فه  آدم    را السالم  ت 

دای عادل آيا عبادت  د عرض نمود ای خراج و معدوم ش اخ  ق حسجده نکرد و از ساحت بارگاه قدس حضرت  

در  دهم اما  خواهی به تو می نه هرچه می اهد بود ارشاد شد  شش هزار ساله من در عالم ملکوت بی جزا خو

 عالم دنيا نه در عالم آخرت. 

لَا وَ   فَورُوَ أَنْتَ الْعَْدلُ الَِّذی لَا تَجُم قال  الالسعليه عن الصادق    حديثال  ارمجلد پنجم بح ثَوَابُ عَمَلِی بَطَلَ قَالَ 

فَ أُعْطِکَ  لِعَمَلِکَ  ثَوَاباً  شِئْتَ  مَا  الدُّنْيَا  أَمْرِ  مِنْ  َسلْنِی  قَدْ  لَکِنْ  اللَّهُ  فَقَالَ  الدِّينِ  يَوْمِ  إِلَى  الْبَقَاءُ  َسأَلَ  مَا  أَوَّلُ 

َسلَّطْ قَالَ  َسلِّطْنِی عَلَى وُلِْد آدَمَ  قَالَ  فِيهِمْ  کَ تُأَعْطَيْتُکَ  قَْد أَجْرَيْتُکَ    قَالَ أَجْرِنِی  قَالَ  الْعُرُوقِ  الدَّمِ فِی  مَجْرَى 

تُکَ  إِلَّا وُلَِد لِیَ اثْنَانِ وَ أَرَاهُمْ وَ لَا يَرَوْنِی وَ أَتَصَوَّرُ لَهُمْ فِی کُلِّ صُورَة  شِئْتُ فَقَالَ قَْد أَعْطَيْ  قَالَ لَا يُولَُد لَهُمْ وَاحِد 

فَبِعِزَّتِکَ   -عِنَْد ذَلِکَلِيسُ بِّ زِدْنِی قَالَ قَْد جَعَلْتُ لَکَ وَ لُِذرِّيَّتِکَ صُُدورَهُمْ أَوْطَاناً قَالَ رَبِّ حَسْبِی قَالَ إِبْرَ اقَالَ يَ

 2۳۶.لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين
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خواهم داد پس اول    دنيا نه آخرت منخواهی از امور  می   رچهه  العزت نه ولکن سؤال کن د حضرت ربّ موفر

قيامت   قيام  تا  بدار  زنده  مرا  که  کرد  رسوال  روز  تا  نه  برا فرمود  است  معين  و  معلوم  وقت  آن  که  ی  جعت 

قدر  ه است همانشد ريزی و گناه  و خون شرک و کفر  سلطنت مؤمنين صرف تا که هر قدر که بر روی زمين  

   . ودخالص من کرده بشال صالحه و عبادت ماع و  مدت توحيد و تجريد 

بر بنی انسانآدم تسلط بده فرمود دادم گفت  بعد سوال کرد که مرا  جاری بکن مانند جريان    مرا در وجود 

متولد  ا  لد شود برای من دوتفرزند متو  آدم يکايشان فرمود جاری کردم گفت هرگاه برای بنیخون در عروق  

ک گمراه  را  او  که  تا  ونن شوند  ببينيم    ما   د  را  آنايشان  را اما  ما  که    ها  شکل  و  هر صورت  در  ما  و  نبينند 

   .و متشکل بشويمها متصور  بخواهيم برای آن 

دم آن وقت  آدم را وطن تو و ذريت تو گردانيه فرمود صدور بنی همه را دادم گفت ای خدا بيشتر بد   : ودفرم

تو که در صراط    خورم بعزت و جاللقسم می ال  حاخواهم پس  بيشتر از اين نمی   ستعزازيل گفت که بس ا

مستحق جهنم خواهم    اه نموده سزاوار وآدم را گمرمستقيم تو که راه جنت است خواهم نشست و تمامی بنی 

بنی گردانيد پس مشيت   که همه  داری  که  تو  بندگان  برای  را  تو  بهو خواهش  را  دعوت    آدم  سوی جنهت 

   ؛یدهمی 

إِلَ» يَْدعُو  کند به هم  ن را به سوی دارالسالم دعوت می نان تمامی بندگايعنی خدای م  2۳۷« امِالسَّلَارَِدىوَاللَّهُ 

عقلی است اما بدون اسحقاق  دارالسالم برود که حسن  ستحقاق به  ا  که از روی نتواند    کس خواهم زد که هيچ

خواهد  اض پيدا  عترا  ا درخيال انسان کم فهم ايننجح عقلی است حاال اي بری که قبخواهی می هرکه را که می 

  .ایه خدای غالب اين ادعا کرد که چون تو مرا اينقدر قوت و قدرت داد يطان در مقابله شد که چون ش 

رده  گمراه کبه هم خواهم زد يعنی تمامی بندگان تو را    ز تدبر خويش کار تو را و مقصد تو راپس حاال من ا

انداخت تا که  ک کرده در جهنم می او را هال  جاانس بر خدا الزم بود که همپ  جهنم خواهم گردانيد مستحق  

   .شدند اخل می ده در دارالسالم دزحمت عبادت نموشد و مردم هم بی دون مانع و مقصد خدا حاصل می ب
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ثواب دادن پس اگر    جای جزا و   دنيا را داراالمتحان و جای عمل قرار داده است نه  پس اول برای اينکه عالم

گرديد  المتحان دارالجزا می شد اول دارامی   ت دو فعل قبح عقلی کرد آن وقمی ات  ازف برگرفتن او او را مجصر

ود تا که به  بودن شيطان امتحان و اختبار کامل بشو ديگر اينکه از    شد دوم مجازات بدون ارتکاب عمل می 

ه  را ی گمراه کننده مؤمن گمجد اوجود دشمن شديد و  بشود که ب  درستی در ميان مؤمن و کافر تميز داده

شود جزای او هم بيشتر و بهتر  در که امتحان سخت می سلم است که هر قا از دست نداد و مشد و ايمان رن

 د.  شوداده می 

العزت بود که در همان وقت مدعی را هالک  رت ربچون اين امر خالف شان الوهيت ذات حضو ديگر اينکه  

ت که از  سی را نخواهم گذاش تدبير خويش کاز  ن  او گفته بود که حاال مه  انداخت= زيرا کمی   ده در جهنم نمو

 و انصاف در دارالسالم تو داخل بشود.   روی عدل

را که در مقابله تدبير يک  ست نه مقابله تدبير با قوت قهری= زي تدبير حسن عقلی ا  و چون مقابله تدبير با

ر  ند پس اين ام بک  القهرمانی خويش را استعمت  م و غالب قوت و قدرشهنشاه عالشاخص عاجز اگر سلطان و  

   . دداللت خواهد کر بر ضعف تدبير او 

ع تدبير دشمن  بر  تدبير خويش  از  نتوانست که  لذا قوت و قدرت    اجز غلبه حاصل کند يعنی سلطان غالب 

ه خوب برو  ک   ر آن لعين را فرمودَشئ  قَِديد! بناءً عليه خداوند غالب و عَلی کُلِّ  تعمال کرقهرمانی خويش را اس 

بخو تو تدبير   ما هم تدبد  و  تو خواهی کنيم و  ير خود می کن  اين    در آخر  تو در  بر تدبير  ما  تدبير  ديد که 

   .لم و غالب هستيم و تو عاجز و جاهلرا که ما قوی و عازي  ، خصوص غالب خواهد آمد 

ز  ب در ميدان محشر اسايت آدم را در روز حو بيشتر ذراز ت  پس در آخر تو خواهی ديد که ما از تدبير خويش

درستی از روی استحقاق که حسن عقلی است نه از  اهيم نمود و به  دارالسالم داخل خوعدل و انصاف در   روی

رعاي و  تحکم  بی روی  عقت  قبح  که  نادم جا  و  پشيمان  سخت  روز  آن  پس  است  آن    لی  امان  شد  خواهی 

است برای تو که    هترب   بتال خواهی شد لذام  کرد و در عذاب ابد   ول نخواهيم پشيمانی و ندامت را ما هرگز قب

يت  اضی نيستيم که مخلوق خويش را عذاب کنيم اگر به ما طرفيت و ضد م بشو ما هرگز رحاال پشيمان و ناد 

 ين و شقی قبول نکرد!!! نکند اما آن لع
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که در راه  د  فرمود که آگاه باشيالسالم را  والصلوه ل انبياء و مرسلين و اوصيای مرضين عليهمپس خدای متعا

ذريات آدم را تبليغ کنيد که ايشان هم    تحمل بنمائيد و  ر شماها نازل بشوددر بال و مصيبت بر قه   رضای من

ق ثواب عظيم و دخول  من متحمل بشوند که به درستی استحقا   ئب را در راه رضای همه انواع مصائب و نوا

   .قهور گرددم  تدبير خويش مغلوب و س لعين در  النعيم پيدا کنند و ابلي جنات

خد  افعالند  اوپس  و  اقوال  مرسلين    منان  و  مرضين  انبياء  اوصيای  بنی عليهم و  برای  را  صراط  آدم  السالم 

يعنی خدای منان شماها را    2۳8« السَّلَامِدَارِوَاللَّهُ يَْدعُو إِلَى  وجل »م قرارداد فقال عز مستقيم و رهنمای دارالسال

يْطَانَ  إِنَّ الشَّکند »دارالسالم دعوت می   سویه  اوصيای مرضين ب  و  ال انبياء و مرسلين قوال و افعبه واسطه ا

يَدْعُواْ حِزْبَهُلَکُمْ   إِنَّمَا  عَُدوّاً  فَاتَّخُِذوهُ  مِنْ  عَُدوٌّ  السَّعِيرِلِيَکُونُواْ  أَصْحَابِ  ل  2۳۹«   عين شماها را به سمت و شيطان 

تا که در همخود دعوت می  او اصکند  تراهی  و  بشويد  تدبير دبحاب جهنم  بر  او  آيد  ای  خد   ير  متعال غالب 

 .الطاهرينعلی محمد و آله اهللمن تدبير الشطان رجيم= و صلّی  العظيمالعلیاالّباهللول والقوه الح

ای  و ابليس لعين را اين قدرت و قوت و مهلت داده السالم عرض نمود بارالها تآدم عليه پس آن وقت حضرت  

من  خواهی  اه هرچه می ود ای آدم توهم بخوفرمی  عادل و وهاب هست و  ت من چه ميدهی که تس برای ذريپ

مقابلة    ه برای ذريت من به دانی کدانم که چه بخواهم تو بهتر می رت آدم عرض نمود من نمی خواهم داد حض

  .ابليس لعين چه چيز خوب است

ا  ذريت  به  آدم من  ای  که  فرمود  ارشاد  منان  نيکی می دهم  ين می پس خدای  اگر يک  تا  کنکه  ده  ند من 

از مهلت دادن هفت    رد پس همان صرفِ اگر گناه خواهند کنوشت و خواهم شمرد و  هم  واخ يک گناه بعد 

   . ت توبه کردند اگر در آن هفت ساعساعت برای توبه خواهم نوشت و 

را  و د و نتوانستند که اخواهند کر  کنم و نخواهم نوشت! و اگر ايشان قصد و اراده نيکیپس آن گناه را عفو می 

راده گناه هرگز نخواهيم نوشت تا  خواهيم نمود و ااعمال ايشان ثبت    پس ما او را هم در نامهند  اربه جا بي
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تو وهاب و جود هسآدم عرض نمود بيش  حضرتکه مرتکب آن نشوند  وقتی  بفرما که  تی ارشاد  تر مرحمت 

  .د رس لقو ايشان بح تی که جان ايشان به نمود تا وقفرمود که ما توبه ايشان را قبول خواهيم 

هيم آمرزيد و بعد حضرت آدم غرض نمود از  هان ايشن را خواردند ما تمامی گناپس اگر آن وقت هم توبه ک

واهيم آمرزيد هرچه باشد و  رشاد فرمود که ما گناهان ايشان را ختو کريم هستی پس ااين هم بيشتر بده که  

پ کرد  نخواهيم  پروا  حهيچ  وقت  آن  عليه س  آدم  نمی بي  پسحسبی  گفت  م  السالضرت  چيزی  خواهم  شتر 

  العالمين!هلل ربّ الحمد 

تَبَارَکَ وَ  قال    اين حديث است   بحارالسالم در پنجم  امام جعفرالصادق عليه   چنانچه از حضرت  لَمَّا أَعْطَى اللَّهُ 

الْقُوَّةِ  مِنَ  أَعْطَاهُ  مَا  إِبْلِيسَ  وُ  تَعَالَى  عَلَى  إِبْلِيسَ  َسلَّطْتَ  رَبِّ  يَا  آدَمُ  فِی    ِدی لْقَالَ  الدَّمِ  مَجْرَى  فِيهِمْ  أَجْرَيْتَهُ  وَ 

ا قَالَ يَا  حَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَالْعُرُوقِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَا أَعْطَيْتَهُ فَمَا لِی وَ لِوُلِْدی فَقَالَ لَکَ وَ لِوُلِْدکَ السَّيِّئَةُ بِوَاحَِدة  وَ الْ 

 2۴0!إِلَى أَنْ تَبْلُغَ النَّفَسُ الْحُلْقُومَ قَالَ يَا رَبِّ زِدْنِی قَالَ أَغْفِرُ وَ لَا أُبَالِی قَالَ حَسْبِی  ة  وطَرَبِّ زِدْنِی قَالَ التَّوْبَةُ مَبْسُ

ز قوت و قدرت پس حضرت آدم عرض نمود ای  ا  س لعين هرچه که داداد به ابلييعنی هرگاه خدای متعال د

ئی و  ده او را مانند خون در ابدان ايشان جاری فرمو  ن و م  س را بر ذريت ای ابليط نموده روردگار من تو مسلپ

   ؛فرمائیاوالد من چه عطا می  ئی پس برای من و ئی هرچه داده داده  ئی و داده 

د عرض  خواهم شمرد اما حسنه پس ده تا خواهم شمره  الد تو گناه يک گناای تو و اوپس ارشاد فرمود که بر

شان برسد حلقوم  شان بهن را قبول خواهم کرد تا آن وقت که جان يشاا فرمود توبه ردگار زياد بده نمود ای پرو

آمرزيع خواهم  فرمود  بده  زياد  نمود  حضرت رض  وقت  آن  و  کرد  نخواهم  پرورا  هيچ  و  را  ايشان  آدم    د 

 خواهم.  پروردگار من ديگر چيزی نمی ایالسالم گفت بس است عليه 
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 یل ارگاه خداوند جل واَلت عزازیل در بس

تزلزل و شبهه در ايمان و  ی پيدا کردن شک و  بليس لعين برای گمراه نمودن مخلوقات يا بران اآ  بعد از   و

 در بارگاه خداوند متعال اين هفت سوال نمود=   يقين ايشان

ه چيز  کرد زيرا که تو هم دانستی که من اطاعت حکم تو نخواهم  و می ت   که مرا خلق فرمودی  اينکه وقتیاول  

از ابد پس چرا مرا خکه  ی  دانوقوع می   را قبل  و  ازل  بر  تو محيط است  ن کنم و  لق فرمودی که عصياعلم 

 خودت خالق شر هستی!  مرتکب شر بشوم= پس گويا تو 

وجود دانستن که من هرگز هرگز آدم را  باجده نخواهم کرد پس  ن آدم را س دوم اينکه تو علم داشتی که م

و فعل عبث بود پس چرا مرا حکم دادی    اصلح  ه دادن تحصيلبرای من حکم سجد ه نخواهم کرد لذا  سجد 

 ی! کنويا تو ديده و دانسته فعل عبث می را سجده کنم پس گ که آدم 

وقتی که من از تو  ی پس  وده قدس خود اخراج نما از بارگاسوم ايکه وقتی که من نافرمانی تو کردم و تو مر

ب به قيام قيامت م مهلت خواستم که  به قيرا مهلت بده پس  ا  تا  به  قي  ام چرا  تا  امت مرا مهلت ندادی صرف 

 مصلحت بود!    لت دادی در اين چهوقت معلوم مه

چی کردم پس مرا از  ودم و سرپي يفة تو را سجده نکردم و از حکم و فرمان تو ابا نمچهارم اينکه چون من خل

  مرا ا  ل کنم پس چررفته آدم را ازالخواستی که در جنت  حت قدس و عالم ملکوت اخراج نمودی و چون  سا

خواست پس گويا تو خودت    از جنت بيرون کنم   آدم را گمراه کردهدوباره در عالم ملکوت راه دادی که بتوانم  

 دادی!  بودی که آدم در جنت تو نماند که مرا اراده 

منی  ه تو عداوت و دش و بالظاهر با خليفهويدا و آشکار گرديد که من علی االعالن  ر  م اينکه چون اين ام پنج

قتی که من بر او تسلط و  ک خواهم کرد پس و و که ممکن خواهد شد من او را گمراه نمود هالنح  هر دارم به  

دادی که    لط ذريت او تصرف و تس  بر او و بر ه بتوانم او را گمراه کنم پس چرا مرا و ذريت مرا  تصرف خواستک

 بريم!  ه خود در جهنم بگمراه نموده همرا   ما بتوانيم او را و ذريت او را

ئی افعال را به جا  ا را داده هو قوت تو که آن   وقتی که تمامی مخلوقات تو به واسطه استطاعتکه  ينششم ا

خودت منسوب    بهه افعاله خير و شر  بود که هم  کنی الزمند پس چرا آن افعال را با آنها منسوب می آورمی 

 کردی نه که با مخلوقات! می 
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  ذريت آدم را بر صراط مستقيم تو نشسته گمراه مه  ه  گفتم که حااله من قسم خورده  هفتم اينکه وقتی ک 

گذاشت که به دارالسالم از روی استحقاق داخل  کس را به جز بندگان خالص تو نخواهم  خواهم کرد و هيچ 

  ه من در جهنم داخل کنم تا که مستحق عذاب جهنم بشوند و همرای ر راه کج رهنمائی مهمگی را د  بشوند 

ند  ماند وظ و مصون می نکردی تا که همه عالم از شر و اضالل من محف ک  هالمان وقت مرا  بشوند پس چرا ه

 د!!! کنمراه می کنی که شيطان مردم را گکنی و بعد مرا بدنام می ی خواهی مپس گويا تو خودت هرچه می 

   

 ت هفتگانه ابلیس لعینَل جوابات سوا

نَّ  وَإِ* اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّکَ رَجِيم  فَالَ قَفقال عزوجل »اب مختصر فرمود  عليم و حکيم يک جوس خداوند متعال  پ

و حکيم   ا غيرعليمربندی و م ی شقی تو ديده و دانسته بر من بهتان می يعنی ا2۴۱« يَوْمِالِدّينِنَتِی إِلَى عَلَيْکَ لَعْ

حسان من  کنی و به عوض ارا بهمن منسوب می   های خويشدهی و همه بدی و رحيم قرار می  ؤف و عادل و ر

کنی بر صاحبان علم و  به من می   بهتان تو که نسبت  دهی پس بدان که اين افتراء وزام قرار می ال  ردمرا مو

س و جالل من باقی  قد ان در بارگاه  و بهتاين دروغ    پوشيده نخواهد ماند لذا حالت تو قابل نيستی که باعقل  

دی و تا قيام قيامت بر  ردي گ   و مردود و رحيمو جالل من که ت  ملکوت و ساحت قدس   شو از عالم بمانی خارج

 م آتش جهنم خواهی سوخت. ل خواهی شد و ابداآلباد در عذاب الي حساب در جهنم داخ تو لعنت باد و روز 

 دو جوابات تفضیلی اینهاین

اول   س جوابپ است    سوال  فا  کهاين  علت  اشياء  به  نسبت  متعال  ارتکابعلم خداوند  باعث  و  گناه    علی 

ال مرحمت  تکاب و اکتساب افعرا يک اراده مختار بر استطاعت برای ار  قاتلوکه خالق عالم مخ  نيست وقتی 

م با اراده خود  ها را عالشود تا وقتی که آن ميات باعث و علت هالک عالم نمیمثل آنکه علم س   فرموده است

   .شودال نکند به سبب صرف علم هالک نمی عماست

د و  دانتعالی همه چيزها را پيش از وقوع می   ه و انل است که او سبحت علم خدای متعالبته اين کمال صفاا

علم خداوند عليم و حکيم بر جميع کليات و جزئيات  طور اين فعل واقع خواهد شد زيرا که  علم دارد که چ
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خارج و    داوند عليم و حکيممحيط است هيچ شئ گذشته و آينده از علم خو  ها حاوی  ز وقوع آن شياء قبل اا

ن علمبيرون  که  زيرا  س ا   يست  ناو  ماها  علم  مثل  است  کامل  تعالی  و  سبحنه  بحانه  او  نيست  تعالی  قص  و 

   .کرد کار خواهد  پوشانم بعد از اختيار کامل چه او را خلعت وجود می که اين موجود که من  داند می 

هرگاه   عليه حضچنانچه  آدم  پرور رت  ای  که  کرد  سؤال  انبيالسالم  چه  برای  را  دگار  مرسلين  و  تمامی  اء  بر 

منم    ای آدم بدانکهای فقال عزوجل  ديگری فضيلت داده ای و بعد انبياء را هم يکی را بر  يلت داده فض  ئقخال

ها را و ضماير قلوب  بدانم غيحکيم و می   م و غالب ومعبودی که نيست کسی مثل من و منم رحمن و رحي

   .د ايکه گر آن به وجود بيجود نيامده است  ه را که هنوز به ودانم آنچ را و من می 

خواهد آمد  دانم آنچه را که به وجود هرگز ن می   وجود خواهد آمد و  پس از که به وجو خواهد آمد و چطور به

ی عدم و وجود يکسان حاوی  اميعنی علم من بر تم  آمد جود می آمد پس چطور به وپس اگر آن به وجود می 

   .چرا مرا خلق فرمودیپس د که من بد خواهم ش  اه تو علم داشتی واب شق دوم که هرگو محيط است و ج

و مروت است که هنوز يک  اف و جواديت و فياضيت است و ضد رحم  مر خالف عدل و انصاين ااين است که  

ات بنمايند و چون خدای منان مبدأ جود  ازرا سزا بدهند و مج  است پس او   شخص مرتکب جرم و گناه نشده

   ؛و فياض استاحسان و غنی مطلق و 

جود خود محروم  شد يا شر از فيض وويش هرگز هرگز هيچ مخلوقی را خواه خير بان خضااز جواديت و فيلذا  

ار نمی را يک  تا که هرچه  کند همه  فرموده است  آزاد و خودمختار کرامت  از    ايشان پسند ده  بکنند  بنمايد 

البت د بکنند اختيار  اگر بخواهند کار بده خودشان اگر بخواهند کار خير بکنند و  راا کار خير  بر  ه  کلی دارند 

نصاف او تعالی  مجازات خواهد نمود تا که عدالت و ا  بد و معاصی عذاب وثواب مرحمت خواهد فرمود و برکار  

 شأنه ظاهر گردد. 

خلق    هر شئ را در اصل فطرت و خلقت خير و احسن م  ق شر نيست خالق عالز هرگز خاللذا خالق عالم هرگ

ا لبته ايشان را ا فرموده است ا و بر آن    و ارتکاب افعال خير و شر هر دو داده است   سابکتستطاعت و قوت 

آزاد و  اکم و غالب عطا فرموده است تا که هرکسی از اراده  و قوت يک اراده و مختار و آزاد را حاستطاعت  

   .خواهد به عمل بياوردب  ب و حاکم خويش هرچه غال
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هر شئ را در  يعنی خالق عالم  2۴2«   طِين   مِنْ  الْإِنْسَانِ  قَ لْخَ  وَبََدأَ  َشیْء  خَلَقَهُ ی أَحْسَنَ کُلَّ  الَِّذفقال عزوجل »

وقات  ده است نه شر و بد و قبيح خدای منان از افعال مخلطرت و بدو خلقت خير و احسن خلق فرمو اصل ف

ش خواهد کرد  هدا بکند برای خوداو را آزاد خلق فرموده است که هرچه بخواا  رض و مطلب نداشت لذ هيچ غ

 . لق هستيمگردد که ما غنی مطداد تا که جواديت و فياضيت ما ظاهر و باهر يم اهاو را کمک خوما 

 نتتتته محتتتتتاج حتتتتج و زکتتتتات و نمتتتتاز
o 

 ازيتتتتتتتتتنیازل از همتتتتتتتتته ب یغنتتتتتتتتت 
o 

  ميبهتتتتتر مخلتتتتتوق دستتتتتت کتتتتتر یولتتتتت
o 

 ميستتتتتتتزاوار باشتتتتتتتد نمتتتتتتتاز قتتتتتتتد  
o 

 د يتتتتتتتتجد  یهتتتتتتتتاضيف ةبشتتتتتتتتکران
o 

 د يتتتکتتته بتتتر شتتتکر نعمتتتت شتتتود بتتتر مز 
o 

ر  ه  يعنی ما2۴۳«   احْظُورًمَ  رَبِّکَ  عَطَاءُ  مَاکَانَ  وَ  کَرَبِّ  عَطَاءِ  مِنْ  لَاءِهَؤُ   وَ  ؤُلَاءِلًّا نُمُِدّ هَکُ»  موالجالل و االکرافقال ذ 

از هيچزيرا که عطا وجو  ،نمائيموت کمک می فاعل خير و شر را به دادن استطاعت و ق کس ممنوع و  د ما 

ض هستيم  خواهيم ما غنی و جواد و فيانمی   خود ی  خويش هيچ شئ برا بازداشته نيست زيار که ما از مخلوق  

ء و جواديت ما ظاهر و باهر  ناخواهيم کرد تا که غاو را کمک  رچه بخواهد برای خودش بکند ما  مخلوق ما ه

   ؛گردد 

خلق فرموده است و همه را برای اکتساب و ارتکاب  و احسن    رت هر شئ را خير ق عالم در اصل فط يعنی خال

تطاعت و قوت يک اراده آزاد و خودمختار  و قوت مرحمت فرموده است و بر آن اس   عت طانيک و بد است  افعال

ل بد و زشت  مل خير اکتساب بنمايد و هرکسی بخواهد عمع  تا که هرکسی بخواهد رموده است  هم کرامت ف

ج  ارتکاب به  در  شيطانبنمايد  همين  خود  چنانچه  مجبور  نه  مختاراست  خودش  افعال  آوردن  در    ا  لعين 

گرديد و    ده خود خير را ترک نموده کار بد شروع کرد و شيطان کرد و بعد از ارای خود کار نيک میلاوه  مرحل

   ؛اريمتوانيم که بردنمی هی است که ما بدون اراده خود يک قدم هم ديين امر و جدانی و با

آنکه قدم  و حال  برداشتن  مثال خارجی برای  و  داريم  استطاعت کامل  و  م   ها قوت  اين  و  اب مطلبرای  شين 

واگون آتش در  خانه  که  است  کها  برای حرکت  کامل  استطاعت  و  قوت  ماشين همه جود  و آن    ردن حاضر 

  .کند کت نمی دهد يک قدم هم حر تی که شوفرش او را از اراده خود پيچ نمیوق موجود است مگر تا 

 
 .  7(، 32جده ). س242
 . 20، (17. اسراء )243
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و شر از اراده خود  ير ب خکاساب و ارتاند اما بعد از اکتميع مخلوقات در اصل فطرت احسن و خير بوده پس ج

بدگرديده  و  اينکه خالق عالم آن انيک  نه  بدخلق  ن  را  بود چها  لعين گفته است خال نانکه شيطانموده    ق ن 

   .عالم غنی مطلق و جواد و فياض است

ود کرامت فرمود و استطاعت به جا آوردن خير و شر هردو را  قات را خلعت و ججواديت خويش مخلو   پس از

فرمود تا که هرچه را که مخلوق بخواهد اختيار  عت يک ارادة خودمختار و آزاد عنايت  استطابر  و  فرموده  عطا  

عالم  کند   چيزخالق  هيچ  مخلوقات  نمی ب  از  خود  بخوارای  هرچه  خودش  مخلوق  خودش  خواهد  برای  هد 

او  وائی  پربی غناء و  دهد تا که جواديت و فياضيت و  منان برای او در آن کار کمک می هد و بکند خدای  بخوا

 . سبحانه و تعالی ظاهر و باهر گردد

دهد که  ا اخيار کلی می هخود را درکارهای آن نوکرهای  تاس  چنانکه هر سلطانی که بسيار بسيار غنی و جواد 

انی ثروت و غنای مطلق سلطان بر اهل جهان ظاهر و  دهد تا فراومی   ها را کمک د او آن هرچه بخواهن بکنن

   2۴۵« لِقينَفَتَبارَکَ اللَّهُ أَحسَنُ الخا».2۴۴« قَّ لْحَاَذاهُوَهَروشن گردد »

 دِينَ. رِينَ اَبَدَ االبِئِنَا مَُحمَّدٍ وَّ آلِهِ الطّاهِنَبِي  عَلَی سَيِّدِنَا وَاهللُ یالعالَمينَ وَ صَلَّوَالَحمدُلِلّهِ رَبّ 

 

عزازيل    نست که دای مخويش    اين است که باوجود اينکه خداوند متعال ازکمال علمی   سؤال دوم  و جواب

ل او را به  حال عزازي  برای بهتری  و   ترحم  جهت غايترد لکن باوجود اين از  خليفة خدا را سجده نخواهد ک

د نشده در عذاب اليم  مايد تا که مردوفة خدا را سجده بنم آدم خلي و تأکيد اکيد امر نمود که او هد حکم شدي

مبتال نشود تفاوت مهرباناستيع مخلوجم   ربمنان  زيرا که خداوند    ،و شديد جهنم  بدون    قات خود يکسان 

ز جهت حماقت و حميت ا  باشند که اگران می ن خود مهربمانند پدر و مادر بلکه بيشتر که بر تمامی فرزندا

  .کند انگاری می لجاهليت پسری حاال سه

 
 .  95(، 56). واقعه 244
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از حکم ش پ اکيد فرمان را به جا خواهد آورد ور نه مردود شده د س شايد  امر  و  ااذ ر عديد  د  ليم و شديب 

  ، دادده نخواهد  قت پشيمان خواهد شد که پشيمانی او آن وقت هيچ فايجهنم ابداآلباد خواهد ماند و آن و 

ز سجده  اهميت نداد و ا  حيم خود را هم هيچديد و امر اکيد خداوند مهربان و رؤف و رش   لکن آن شقی حکم 

که خداوند   ند با اين جهت الزم بودود باقی مای خبل ق نمودن خليفة خدا ابا و انکار نمود و بر شقاوت و قساوت 

قهار که ابداآلباد    ند دائمی و شديد خداو  از آن عذابليم و حکيم و رؤف و رحيم او را هم حکم بدهد تا ک  ع

   .د خواهد بود نجات بياب

را  او    یان فعل عبث نبوده بلکه بر عين حکمت و رحمت مبنی بود که آن شق رمان خداوند منّلذا اين امر و ف

د  د زا آن همين فعل رحمت و حکمت را فعل عبث قرار داا از حميت جاهليت اطاعت ننموده و بعنفهميده ي

 دهند! قرار می  کم عادل و رحيم را مورد الزام و فعل عبثحاردمان بد فطرت حکم چنانکه م

ازاي  واب سؤال سوم ج نمودن  ابا  از همه جهت  ملکوت  معلم  عزازيل  که  وقتی  که  است  خليفة    جدةس   ن 

قت و  پس عرض نمود که ای پروردگار عالمين تو محنت و مش  د متعال ملعون و مردود و رجيم گرديد خداون

بدون عوض و  ام  ه من که نموده لپس آيا آن عبادت چندين هزارسا  ؟کنینمی  طلکس را ضائع و بايچعمل ه

 ؟  دادخواهد رفت آيا مرا هيچ اجر نخواهی  هدر 

لم دنيا تو را خواهم داد  خواهی در عافرمود که بخواه هرچه می خداوند متعال    صافناپس از روی عدالت و  

  مهلت خواست چنانچه آن داده شد ام نه الی م  السالضرت آدم عليه دن ذرّيت حپس آن شقی برای گمراه کر 

متعال  د  نواخد زيرا که    ،قت المعلوم يعنی تا زمانه رجعت او را مهلت دادصرف الی يوم الويوم يبعثون بلکه  

روز کند و  تا هر فسق و فجور که دارند همه از ايشان ظهور و بنيا را به کفّار و مشرکين داده است نصف عمر د

عالم    رند از ايشان در خير و خوبی که دا  نين و موحّدين مرحمت فرموده است تاکه ره ؤمنصف باقی را برای م

   .دنيا بروز بکند 

عبادت و طاعت حضرت پروردگار بر روی  است از آن بيشتر    شد   ر وپس هرقدر که بر روی زمين فسق و فج

تمز و  شيطان  رجعت  زمانه  در  و  شود  آورده  جا  به  اتباع  مين  آتامی  درياچة  در  را  انداخت  ش  او  خواهند 

 نا.مالحظه بشود و مکاشفة يوح 
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 دهد؟  می  ر عين عدالت و انصاف بوده که او را آن شقی مورد الزام قراب مهلت دادن که پس اين بود سب

السالم  آن شقی را از رفتن به نزد حضرت آدم عليه   اين است که اگر خداوند متعال   چهارم  و جواب سؤال

خالف عدل    کرد که ا منسوخ مین لعين را به عوض عبادت او داده بود گويآ ود پس آن اختيار کهفرممنع می 

کرد زيرا که اول او را  لف وعده نمی خدای متعال هرگز خو    2۴۶« إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَاف و وعده بود »و انص

ديگر بود که آن شقی  ر ام  را داد و اين يکخواست او  در عوض عبادت او داده بود بااين جهت هرچه آن لعين

 واست!  اضالل ذريت آدم خ معاوضه عبادت خود را

ف  است پس اين امر خالخو  اراين است که وقتی که آن لعين معاوضه عبادت خود    ؤال پنجمو جواب س 

خواست که    د و چون اوعبادت او را ندهند لذا هرچه او خواست او را دادن  عدل و انصاف بود که او را معاوضه

   .مهلت بدهند ا  اول او ر

يچاره را گمراه کنند و سوم اينکه بتوانند  آن ب  به وجود بيايند   آدم دو نفر از او   دوم اينکه برای يک نفر ذرّيت

ين جهت بود که بعد از اظهار عداوت و  وسوسه پيدا بنمايند و گمراه کنند ا  ذرّيت آدم بروند وو  دم  آ  که نزد

طور  شد و همينی فرمود پس خالف عهد مزيرا که اگر منع می   ،د نزد آدم منع نفرمو  از رفتن دردشمنی او را  

   ؛خواهد آمد  زم د الهعاز رفتن در نزد ذرّيت آدم باز بدارد پس آن وقت خالف گر ذرّيت شيطان ا

اند  ن هرگز نتوفرمايد تا که آن لعير و تصرف داده است و منع نمی ق متعال شيطان و ذرّيت او را اختيالذا خال

 ست بر بندگانش. الغة برای خدا احجت ب 2۴۷« بَالِغَةلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْفَن حجّت بياورد »ناکه بر خداوند م

ماستطاع اه  رماين است که چون ه  و جواب سؤال ششم و قدرت خداوند  ارادة  ت  و  نان يک  خود مختار 

ا بر  استحاکم  فرموده  کرامت  قوّت  و  هيچ   .ستطاعت  نمی لذا  بد تکس  که  کاری واند  اراده خويش  کند  ب  ون 

قو و  استطاعت  کار  برايآن  که  امر  باوجودی  اين  و  دارد  مت  که  است  باوجود  وجدانی  خويش  ارادة  بدون  ا 

   .اه عقب بگذاريمک گام خواه جلو خوکه ي  يموان تاستطاعت هرگز هرگز نمی 

طاعت و  ستآيند نه از اد می شان به وجو وقات از خيرات و عبادات از ارادة مختار و آزاد ايلذا تمامی افعال مخل

وق منسوب خواهند شد نه به  وقات به خود مخلقت جميع افعال مخلقوت خدائی پس از روی عدالت و حقي
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يا از    کند پس يا از عدم وجدان و جهالت استق عالم منسوب می را به خال  ويشخ  خالق و کسی که افعال

 د!دهنسبت می دينی که فعل مخلوق را به خالق الحاد و بی 

ق  ه هرگاه يک مخلوداوند متعال بود کاين است که اين مامر منافی شان الوهيت خ  مو جواب سؤال هفت 

کند که من از تدبير خود حاال  ن السالطين ادعا بيم و سلطاحک و  عاجز و بيچاره به مقابله خداوند قدير و عليم 

اخل بشود و تو  د استحقاق در جنت تو که از روی گذارم ذرّيت آدم را گمراه خواهم کرد و کسی را نمی تمامی 

   . را در جنت خود داخل کنی روی استحقاق کسی کاری بکنی که از   توانی کهخواهی ديد و نمی 

ت  ک نمودن و در جهنم داخل کردن بر قلّقوت قاهر خويش هالان ساعت از  هم  ردپس همچنين مدعی را  

کاميابی خويش قرار    و   خود را وسيله غلبه  قابل تدبيرتدبير خدای قدير داللت خواهد کرد زيرا که طرف م

  ت دادن سن عقلی است نه اينکه جواب تدبير از قوّتدبير يا تدبير  نکرده است و جواب  دهد و هنوز کاری  می 

برو تو تدبير خو بکن و ما هم  قادر مطلق شيطان رجيم را مهلت داد کلذا خداوند متعال  رمانی دادن  قه ه 

 غالب خواهيم آمد.  ا بر تدبير تو م ر آخر خواهی ديد که کرد و تو دتدبير خود خواهيم 

هر شئ قدرت  بر    لی ظاهر و باهر و آشکار گردد که خداوند متعاوقات علوی و سفلا که بر تمامی مخلنه تو ت

باشد خواه تقدير و خواه حجّت و برهان باشد و  از مخلوق خود عاجز نيست خواه تدبير  ارد و در هيچ چيز  د

سلط  خواه و  عقوت  فقال  »ان  عَلَى  أَنَّزوجل  غَالِب   وَال*2۴8کُلِّشَیْء قَِدير اللَّهَ    النَّاِس  أَکْثَرَ  کِنَّوَلَ  أَمْرِهِ   ىعَلَلَّهُ 

الب است و لکن  اوند متعال بر امر خود در کار خود غشئ قادر است و خد   د عالم بر هر اوند خ«2۴۹لَايَعْلَمُونَ 

 !دانند!!اکثر مردم اين مطلب را نمی 

م و ما تدبير  الساليت آدم عليه ی لعين تو تدبير خود بکن برای اضالل ذرّا  خدای متعال که برو  پس فرمود

داد  د خو نجاتد  و  نمودن  هدايت  برای  کرد  روز  ايش   ن خواهيم  در  و  مان  در  اعمال  تو  محاسبة  محشر  يدان 

در جنّت خود داخل    ق ايشان را بر تدبير تو غالب خواهد بود که ما از روی استحقا  خواهی ديد که تدبير ما

 ال لِلمَخلوقِ!2۵0«  الْبَالِغَةُلَّهِ الْحُجَّةُفَلِ» خواهد گرديد اهيم کرد و همه تدبير تو مغلوب و مقهور خو
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و افعال انبياء و مرسلين  السالم اين تدبير نمود که اقوال يه نجات ذرّيت آدم علرای هدايت و ن باپس خدای منّ

اقوال و    الم هادی و رهنما قرارداد که هرکس که بالس بردن ايشان به داراسالم برای  الو اوصيای مرضين عليهم

اي اتب  شان اقتداافعال  الخصوص اقوال و  خواهد شد و بخل  اداع خواهد کرد به دارالسالم از روی استحقاق  و 

ارواح اف و  له عال حضرت سيدالشهداء روحنا  بالفداء عليه العالمين  تدبير  السالم  و  تعال به  زرگ خدای مالصلوه 

س قاهر و غالب آمد  می تدبيرات ابلي دبير خدائی بر تماشيطان رجين معيّن و مقرر گرديد و اين ت يرمقابله تدب

جميع موجودات حق و باطل را مانند    شهادت آن حضرت بر   عاطل ساخت که و    ل طو همه تدبير شيطان را با

شعور ی بر هيچ ذی شقابليس و اتباع آن    ير و تدليس النّهار روشن و آشکار ساخت که حاال از تدبمس نصف ش 

 وظ نخواهد شد!  حق و باطل ملتبس و محف

 

ان برای ذریت آدم علیه  طریق تدبیر خدای 
ّ

 س بلیا السالم در مقابله من

طور از  داد هرچه که او خواست همان   ابليس لعين را برای عبادت او معاوضه طور که خدای منان  س همان پ

ثواب قرار داد و  و السالم را به عوض آن ذبح عظيم اجر و    وه الصلدالشهداء عليهاف حضرت سيروی عدل و انص

پوب عقل  صاحبان  معاوضةر  بايد  انصاف  و  عدل  روی  از  که  نيست  سيد هادش   شيده  حضرت  الشهداء ت 

ند منّان  يشتر و بهتر باشد چنانچه از روی عدل و انصاف خداووه والسالم از معاوضة عبادت ابليس بالصلعليه 

   . اب آن ذبح عظيم را از جميع عباداتثوالعطايا اجر و اهبو

انچنانچ و  روی عدل  از  منّاه  واهب صاف خداوند  را  ن  آن ذبح عظيم  ثواب  و  اجر  و  جم  از العطايا  عبادات  يع 

علو مخلوقات  اس طاعات  داده  قرار  بهتر  و  بيشتر  سفلی  و  حضرت  ی  بيان  صداقت  لسان  از  چنانچه  ت 

ا برداد ان حضرت ماهعليه وآله وسلم بيان فرموده است که خ اهللی و المرسلين صلّی تم االنبيااالمين خاصادق

يعنی هرکسی که از ذکر مصائب    2۵۱ت لَهُ الجَنَّه بَاکَی وَجَبَتَ  ورت مَن بَکَی عَلَی الحُسَينِ اَو اَبکَی اَ را با اين عبا

معاوضة  س  ريه کنندگان ساخت پشبيه به گ  دالشهداء گريه نمود يا کسی را گريانيد يا خودش را حضرت سي

   .گرددت بر او واجب میشمار خويش جنّی با وجود گناهان ب  او در نزد خدای منّان اين است که 
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عات و  از جميع مراتب و مدارج و از جميع طار راه خدای متعال  مقام شهادت دو  به  رتو معلوم است که م 

السالم هرکه بر تذکر مصائب  ه آخرين حضرت آدم عليت اولين و  باشد پس تمامی ذريّاعبادات اعلی و ارفع می 

گريه قب  آن حضرت  خواه  است  گريهکرده  شهادت  از  پيش  ل  شنيدن  از  است  آگويی کرده  شهادت  ن های 

لحضر اول  چنانکه  کردت  گريه  قلم  و  توح  بعد  و  آدم  حضرت  خود  بعد  و  بودند  و  ه  سابقين  انبيای  مامی 

  ؛شهادتهای ايشان زيرا که اين  امت

اکسار  ده بود چنانکه خی عالم اعالن فرموفرات را خود خالق عالم از روز ازل و بنار  نه  ذبح عظيم کنارة  يعنی

بنمايند يا بعد از شهادت تمامی م از آنجا مالحظه  اهان بيان نموده بر  و  اين مطلب را در جای خودش با دليل

از   الصلوه وحضرت سيدالشهداء عليهقات به طفيل شهادت  مخلو اً استحقاق  وبجهت گريه نمودن وج  السالم 

او  ر  ام قيامت هرکه گريه خواهد کرد جنت او باند و تا قيفته ادت در راه خدا ياشهدخول جنّت و مرتبه و مقام 

صوّر و محال بوده اما از طفيل  ر از روی عدل و انصاف حصول آن غيرمت که از تدبير ديگ   واجب خواهد گرديد 

   .دگان حاصل گرديده استننسهولت برای گريه ک يت آسانی و آن ذبح عظيم به نها

 طَّاهِرِينَ.  مَّدٍ وَ آلِهِ الوَ نَبيّنَا مَُح نادِاهللُ عَلی سَيِّهِ الَحمدُ وَ صَلَّی وَلِلّ اَکبَرُ  اَکبَرُاَهللُاَهللُ اَکبَرُاَهللُ

 

ه اصل و حقيقت  اين است ک  و مقصد و دليل و برهان برای اين کرامت خدای منان   و صورت جواز اين مطلب 

بيند پس در  ی شنود يا مرا می مصائب يک مظلومی    بکاء و اشک چشم اين است که وقتی که کسی  و   گريه 

رارت آن شخص را برای نصرت و  شود پس آن حدا مینوعی از حرارت پي  يک  وملقلب او از همدردی آن مظ

لم ظالم  ظ آن شخص برای دفع آنبر آن ظلم کند حتی اينکه در صورت حضور وم آماده و مهيّا میکمک مظل 

   ؛دهد آن ظالم نجات می ظلوم را از ظلم  و م کند  را فنا می گذرد يا آن ظالم از جان خود می 

و  کند  لب آن شخص به سمت باال صعود می ظلم آن حرارت از قر آن حادثه و واقعه  ر بضوحو در صوت عدم  

هر قطرة خون بدن  ه  مظلوم گذاشت است ک   برای نصرت  خالق عالم در آن حرارت با اين درجه حّدت و تيزی
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ده  بو   پس آن حرارت آن آب را که اوّل خون   گردد د آب آب می شوآيد و مصادم می که در راه آن حرارت می 

   .گوئيممی ه او را ما اشک چشم اندازد کمنافذ چشم او را بيرون می  رد و حتی اينکه ازآهمراه خود باال می 

ش  از  اشک چشم  مصائبلذا هر  ارواح شهجانسوز حضرت سيدال  نيدن  و  روحنا  له داء  االعالمين  ز چشم  الفداء 

  آن شخص در ميدان کربال   اگر ه  کاصل و حقيقت خون بدن آن شخص است  شود در  خارج می گريه کننده  

صرت و ياری و برای دفع آن ظلم عظيم مانند  بدون شک و شبهه همراه آن حضرت در ن  بود پسموجود می 

   .شد شهيد می  يگر کشته وشهدای د

يقی گريه  آن مظلوم حق   اریفوت شدن نصرت و ي  ال آن وقت گذشته و فوت شده است لذا برایحاو چون  

بودم  را در دشت کربال حاضر می ن روز در روز عاشوکند که اگر من آظهار می س اسوفکند يعنی از روی ا می 

آئ و  هر  نصرت  راه  در  را  خود  خون  کربال  شهدای  مانند  رس ياری حضرت  ينه  فرزند  الثقلين  ول امام حسين 

لذا  ته  ذش گال آن موقع از دست رفته است و ريختيم و چون حاالفداء می مين له العالسيدالشهداء روحی و ارواح 

وشو  ز اشک خونين شستکنم و جامة خود را ان حضرت نثار می صائب جانگداز از آاشک چشم خود را بر م

 کنم.می 

ين  اهلل بر روی زمی خون شخص مجاهد فی سبيلول که قطرة امان حالی ست که در هو در احاديث مذکور ا

در  الفردوس  رالسالم و جناتدا  هتجفلی برای مستحق شدن آن شخص به  مالئکه علوی و س افتد تمامی  می 

ای ذوالجالل و االکرام حاال اين شخص مجاهد  دهند که ای خد و غيب مطلق شهادت می   بارگاه حضرت حق 

  ی عادل و منان چونکنند که ای خدا لسالم پيدا کرد و عرض می رااف استحقاق دخول داعدل و انص  از روی 

   .و در راه تو ريخته شده استخون اين بندة ت 

ل و االکرام  ه او مستحق است پس خدای منان ذوالجالالم مرحمت بفرما ک الفردوس و دارالسرا جنّاتاو  ا  ذ ل

گويند يعنی  فرمايد لذا او را شهيد میمی ر زمرة شهدا مرقوم  سم او را د فرمايد و ادعای ايشان را مستجاب می 

 ل جنّت. ی استحقاق و دخو هادت داده شده برا ش 

شهداء بر زمين يا بر  مصائب حضرت سيدال  ة اشک چشم گريه کنندگان درقطره  کطور هر وقت  پس همين

  دت ه به دارالسالم شهاگريه کنند   افتد جميع مالئکه برای استحقاق آن شخصآن شخص می لباس يا بر روی
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و انصاف اين شخص گريه  ريم از روی عدل  ارند که ای خدای ک ددهند و در بارگاه حضرت حق عرضه می می 

جر  نکنندگا کا  دارالسالم  و  الفردوس  حاالنات  که  بفرما  منان رامت  و  کريم  خدای  پس  است  مستحق  او     

  .کند شخص واجب می  ت را بر آنفرمايد و جنالتماس و استدعای مالئکه را قبول می 

متعناچ خداوند  بارگاه  امين  و  صادق  مخبر  رنکه  جانب حضرت  از  مبّ ال  خدای  و  العزت  مطلب  همين  نان 

الحُسَين اَو  مَ مَن بَکی عَلَی اهللُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وََسلَّی دهد فَقَالَ صَلَّی کنندگان خبر و بشارت م گريه   اهام  ه مقصد را ب

تَباکَ  اَو  وَجَبَتاَبکَی  الجَنَّهُ  ی  وَ لَهُ  بر  دَ    يعنی هرکه  فرزند ارُالسَّالمُ  را  کنم حسين گريه می مصائب  يا کسی  د 

  .کند برای او واجب می  سازد خدای منان جنّت راه می نند ک  هگرياند يا خود را شبيه گري می 

 عما تفعل بجاه محمد آله الطاهرين. اللهم اجعلنی منهم فانک التسئل 

 

ی آن شئ عود  آن روز هر شئ تبديل شده را به حالت اصل  در گوينند زيرا که  می روز معاد    و روز قيامت را 

قطخواهن آن  لذا  داد  ما د  که  انسان  بدن  خون  می را  و  ا  ره  حالت اشک  به  هم  را  آن  خواهند    گوئيم  اصلی 

را  گردا کننده  گريه  چشم  اشک  آن  يعنی  بنيد  خون  که  او  اولی  حالت  به  محشر  ميدان  در  معاد  وده  روز 

خون نمايان    ريخته است به صورت ی و ريش و لباس و بدن هر گريه کننده که  روبرگردانيد لذا بر    خواهند 

ک خوا حاشر  مالئکه  پس  شد  محشنو  هر ه  هد  ميدان  در  را  انسان  صنف  و  صع  عليحده  عليحده  بندی  ف ر 

 ات آن نوع. خواهند کرد از عالمات و نشان

نش و  عالئم  به  را  کربال  شهدای  وقتی  بدن پس  خون هانات  ايشان  ای  جمع لباس و  آلود  ايشان  آوری  های 

گريه کنند پس جميمی  برع  و  مصائب حضرت سيد   کنندگان  اولين  از  هر  ينآخرالشهداء  م همراه شهدای  ا 

خواهن جمع  برکربال  که  زيرا  نمود  بدن   د  و  لباس  و  ريش  و  ايشان  روی  همانهای  نصرت  هم  خون  طور 

وق و  شد  خواهد  نمايان  همه  حسينی  که  يکجا جمعتی  کرا  به خدمت  ردآوری  را  همگی  وقت  آن  پس  ند 

الهی   عرش ی  روشان همراه خود در پيش  د و آن حضرت همه لشهداء خواهند آور حضرت سيدا برای    اعظم 

 د برد. دادخواهی خواه
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ايز  و آخرين بر مدارج عليای شهادت حضرت سيدالشهداء ف  کنندگان اولينتدبير خدائی همه گريه پس با اين  

برت   خواهند  شيطان  و  آن دبگرديد  از  يکی  که  خود  نمودن  ير  شهيد  بو  حضرتها  هم  است  سيدالشهداء  ده 

را خواهد  ل آن لعين  ند متعاو پشيمان خواهد گرديد پس خداو  ادمن  ختت افسوس خواهد خورد و س نهايبی

 و تو مخلوق. ستيم خالق تو غالب آمد زيرا که ما هآخر تدبير ما بر تدبير  فرمود که ای ابليس ديدی که

هندی باشند يا ترکی  ند يا عجم خواه خرين خواه عرب باش تدبير خدائی از جميع ملل دنيا اولين و آن پس باي

امل  کنندگان در جماعت شهدای کربال ش ريه ميدان محشر همه گ  د باشند يا سياه در روز معاد وسفيه  واو خ

 هنم داخل خواهد شد.ج غلوب و رسوا شده در مقهور و م شده در درالسالم داخل خواهند شد و ابليس لعين 

هفتم واضح    بابر  د  در مکاشفه يوحنان حوارینبيا و بالخصوص  طلب را در صحائف اچنانکه خداوند اين م

تا بر  السالم مسرور و محسيدالشهداء عليه   که عزاداران حضرت  بيان فرموده است  بور و خوشنود بشوند که 

م خداوند  لعين  ابليس  تد ضد  از  چه  تعال  خويش  خدائی  گناه قد بير  در  ر  انصاف  و  عدل  روی  از  را  کاران 

   .ر استسطو م و  ب هفتم و آيت نهم مذکوررد چنانچه در بادارالسالم خواهد ب

امتی و قبيله و قومی و  کس ايشان را نتواند شمرد از هر  هيچ نک گروهی عظيم که  و بعد از اين ديدم که اي

اند های نخل خرما بدست گرفته ايستاده شاخه   و   های سفيد آراسته ام به جبرّه    حضورزبان در پيش تخت و در  

بلن آواز  با  می و  نداکرده  را  گود  ما  خدای  نجات  تب  کهيند  محبوب  ر  حضرت  )يعنی  است  نشسته  خت 

برّ بّر و  حض العالمين(  )يعنی  راست  عليه ه  سيدالشهداء  و  رت  تخت  گرد  در  فرشتگان  جميع  و  السالم( 

و چ  وچهاربيست بپيران  ايستاده  رودهارحيوان  افتاده خدا  در  روی  بر  تخت  پيش  در  و  و  ند  ا سجده کردند 

   .نتا ابداآلباد آمي  و قوت و توانائی خدای ما را باد رام اکو جالل و حکمت و سپاس  تند آمين برکت وگف

ند و  آييرون می باشندکه از عذاب سخت بتف اين سفيدپوشان کسانی می و يکی از پيران متوجه شده به من گ

روز  بانه تخت خدايند و ش   رویز اين جهت پيش اند اوشو کرده سفيد نموده خون برّه شستخ  لباس خود را ب

ا  آنت تخت خدمت می  را  ویو  در هيکل  و  ايشان  نشيت خيمةکنند  برا  را  و ديگر    خود  برپا خواهد ساخت 

در ميان    کههد رسيد زيرا برّه  شان نخوای هيچ گرما بر رو گرسنه و تشنه نخواند شد و آفتاب و  هرگز هرگز  

هر    دایخ  و   اهنمائی خواهد نمودحيات ايشان را رهای آب  و به چشمه تخت است شبان ايشان خواهد بود  
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شين و برّه خود  نگويد که مراد از خداوند تختری می اهد کرد= فرقه نصااشکی را از چشمان ايشان پاک خو

 السالم مقصود است. مسيح عليه خداوند متعال است و از برّه حضرت 

کتاب  ام در  را  مطلب  اين  خاکسار  ال ا  اال)بشارت  من صحائف  دالئ  نبياء(مصطفی  براهين  با  و  ساطعه  ل 

نموده   از  عهاطق اثبات  کرده  رد  انبياء  تصحائف  از  مقصود  که  محبوب  خت ام  حضرت  اقدس  وجود  نشين 

صلّیالرب اآلخرين  و  سيداالولين  است  وآله عليه اهللعالمين  حوسلم  حضرت  ذات  که  مطلق  ق  زيرا  غيب  و 

 است!   دود محو نشين مرئی و محمول شود و اين تخت محمول و محدود نمی الوجود ديدنی و مرئی و واجب

نمايد اثبات می   ۵۳باب    نبیيشعيا  کتاب  ست چنانکه در  حضرت سيدالشهداء ااقدس    از برّه وجودو مقصود  

که اين برّه مذبوح بعد از شهادت و ذبح    را شود زيالوجوه نمیمنيح بوجه که مقصود از برّه مذبوح حضرت مس

 است و حضرت مسيح زن و فرزند نداشت   کور مذ ب  ند که در آخر آن باش را فراوان ببيخود بايد ذريت خوي

چنانکه عقيده نصاری است و امت را ذريت گفتن  بعد از مصلوب شدن خود فراوان ببيند  که ذريت خويش را  

 مهمل است. ربط و ل بی يک قو 

  ۴۶ب باتاب ارمياه نبی در اند چنانکه در کر فرات ذبح نموده ه اين برّه را در زمين صفين بر کنارة نهنکديگر اي

صَافُونُ اِل نِهَر فِرَات زيرا که  ونَای يِهُوَه صِبَا اُوتُ بِاِرِص  ی کِی ذِبَح لَادُمذکور است تلفظ عبرانی به حروف عرب 

مسيح را به    در زمين صفين بر کنارة نهر فرات و حضرت   شد متعال واقع خواهد    رای خداوند يک ذبح عظيم ب

ن بيت قول  و معلوم است کساخته  لوب مصه  المقدس در خارج شرصاری در شهر  نه مذبوح  را هيچ  اند  برّه  ه 

   .کنند می کنند برّه را هميشه ذبح مصلوب نمی  وقت

ره و غيره پس مقصود از اين  اومهمل است و خالف محربط و  بی   لذا تشبيه مسيح مصلوب با برّه مذبوح کليه

از حضرت سيدالشبرّه مذبوح غ برای هيچير  به  اي  درس  آيد پس درست نمیکهداء  ن مکاشفه خداوند منان 

بيان   است  وضاحت  هر  فرموده  بر مصائب حضرت سيدالشهداءکه  که  فی    آن کسی  نينوا  برّه مذبوح دشت 

ه باشد و از  ای ک از هر ملکی که باشد يا از هر قبيله و  هر مکتبی که باشد    شد خواه ازاهلل گريان خواهد  سبيل

خويش که در    زيرا که آن شخص از اشک چشم  ،خواهند شد ده  زيمرهمه گناهان او آ  ل زبانی که باشد هر اه
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زيرا که برای دفع نمودن مصبيت آن حضرت ريخته    ،تآن اشک خود خون حضرت سيدالشهداء اس   حقيقت

   .نموده استشو نموده از جميع گناهان خود پاک و صاف وخص لباس خود را شسته است آن ش شد 

او   ش لذا  زمره  در  هم  کربالء  را  لباس خو  ملشاهدای  کربال  شهدای  چنانکه  نمود  خاهند  روز  های  در  را  ود 

اصل خون حضرت  عاشو در  که  از خون خويش  آن حضرت  را  ياری  و  نصرت  در  که  زيرا  بوده  سيدالشهداء 

محشور  حضرت سيدالشهداء    جميع گناهان خود پاک شده بودند و همراه   از وشو نموده  بود شستريخته شده  

شد  دارالس  خواهند  در  ابداآلباد  نات و جم  ال و  و  شد  خواهند  داخل  متناالفردوس  غير  نعمات  هيه حضرت  از 

   .واهد بوددالشهداء خطور اين شخص گريه کننده هم همراه سيد شد پس همينالعطايا متنعم خواهنواهب

 نی منهم.  علاللّهم اج 

 

ين واقعه را ظاهر و  ة احو ه نو حکيم ب خداوند عليم    ۱۳و باب    ۱2عنی باب  چنانچه در اين دو باب مکاشفه ي

بعد   که  است  فرموده  دو  بيان  اين  مطالعة  باقاز  و گمان  وهم  و  و شبهه  که  باب هيچ شک  ماند  نخواهد  ی 

 ت نه کسی ديگری.اس السالم شهداء عليه حضرت سيدالمقصود از برّه مذبوح وجود اقدس 

و ماه زير پاهايش و بر سرش   اردد  بر   اب را در ر شد زنی که آفتعظيم در آسمان ظاهباب دوازدهم= و عالمتی  

)يعنی حضرت فاطمه زهرا مادر گرامی    آورد بوده و از درد نره فرياد برمی   ستاره است و آبستن تاجی از دوازده  

و عالم حضرت سيدالشهد  اوديپتی ديگر در آسمان  اء(  آتشگون که  بزرگ  اژدهای  اينک  آمد که  را هفت    د 

ين ريخت و  ها را بر زمثلث ستارگان آسمان را کشيده آن  دمش و  سر  ش هفت افبود و بر سرهاي   اخ سروده ش 

پ می اژدها  که  زن  آن  چويش  تا  بايستاد  زائيد زائيد  را  نرينه  پسر  پس  ببلعد  را  او  فرزند  بزايد  همه    ن  که 

  ده شد آيت دهم و و تخت او ربوخدا    ی آهنين حکمرانی خواهد کرد و فرزندش بزدصاهای زمين را به عتام

رت مسيح او ظاهر  لطنت خدای ما و قد گويد اکنون نجات و قوت و س سمان شنيدم که می ر آد   لند آوازی ب

  شد کند به زير افگنده  ن دعوی می روز در حضور خدای ما برايشابرادران ما که شبانه   شد زيرا که آن مدعی

 )يعنی ابليس لعين يا معاويه و يزيد(  
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ين  و غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند از ار اب  خودشهادت    ن برّه و کالم وايشان به وساطت خوو  

با  ين و دريا زيرا که ابليس به نزد شما فرو شده است  ها شاد باشيد و ای زما و ساکنان آن هجهت ای آسمان 

باقی ماندگان    غضب نموده رفت تا  نی قليل دارد آيت دوازدهم و اژدها بر زن ماداند که زم چون می خشم عظي

نانچه همين امور را  دارند جن  کند= چکنند و شهادت عيسی را نگاه می خدا را حفظ می   کاماحکه  ريت او  ذ

 خواب ديده بود.  مادر معاويه در 

مابن هند  که  است  کرده  روايت  معاويه عباس  کرد   ادر  سؤال  عايشه  ديدهک   از  خوابی  می ه  به  ام  که  خواهم 

رس  رسوحضرت  يعنی  پناه  رخصت  له وآيه علهللاصلّیاهلللالت  حضرت  آن  از  من  برای  تو  بنمايم  عرض  وسلم 

يافتب رخصت  چون  رسول   طلب  حضرت  خدمت  خواب    وسلم وآله ه علياهللصلّیبه  در  که  کرد  عرض  و  امد 

من  ماهی سياه از فرج  و از آن آفتاب آفتاب ديگر بيرون آمد و    شد باالی سر من طالع    آفتابی از   ام که ديده 

تا بيرون آمده  آن آفتاب که از آفستاره سيااهی بيرون آمدن و آن ستارة سياه بر    ياه س   ماه از آن  بيرون آمد و  

سمان ظاهر شدند و  دم که از آا فرو برد پس جميع افق آسمان سياه شد و ستارها ديبود حمله نمود و آن ر

 ند!زمين را فراگرفتشدند و جميع آفاق های ديگر سياه ديدم که در زمين پيدا رهتاس 

حچو خضرن  االنبياءت  خ  وسلموآله عليه اهللصلّیاتم  اشک اين  شنيدند  را  مبارکش    واب  ديدهای  ريختن  از 

گ عزيزان  مر ا تازه کردی و خبر که اندو مردومرتبه فرمود که بيرون برو ای دشمن خدا و رسول   شروع کرد و

تاب اولی که طالع شد  آف  آن که  فرمود  را سؤال کردند    رت تعبير اين خوابمرا به من دادی و چون از آن حض

   .من است  برادرطالب ابیبنآن خورشيد برج امامت علی 

از فرج آن بيرون آمده بود معاويه فاسق و فاجر دشمن    و آن ماه سياه که  است و آن    خدا و رسول ملعونه 

د من  رزنف  با  ت کهن پسر معاويه اس و برد آن يزيد لعيکه بر آفتاب دومی حمله نمود و او را فر   اهستارة سي

شه را  او  و  کرد  امامت جن  خواهد  آفتاب  در حسين  و  کرد  خواهد  آفتاب    يد  فرزندم حسين  شهادت  روز 

تاريک  آسمان و  سياه  آسمان  آفاق  تمامی  و  ستارهخواهد گرد  گرفته خواهد شد  آن  و  در  سيهای  يد  اه که 

 هند کرد. خواف تصررا   ند که جميع زمين اميه هستفقان بنی زمين پيدا شده بودند تمامی منا
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 باب سیزدهم مکاشفه یوحنا 

اژدها  و ايست  آن  دريا  ري   م بر  باال  دريا  از  ديدم وحشی  و  بود  بر  ی اده  و  دارد  و هفت سر  ده شاخ  که  آيد 

و پاهايش مثل    است و آن وحش را که ديدم مانند پلن  بودر  های کفسرهايش نام  افسر و بر   هايش ده شاخه

در پی اين    ژدها قوت خويش و تخت خود بوی داد و تمامی جهانو ار  شي  ل دهانخرس و دهانش مث  پای

اژ  وحش در  افتادند و آن  ت و قوت به وحش پرستش کردند و وحش را سجده کرده  دها را که قدرحيرت 

به  ه شد که به کفر و  با وی بتوانند جن  کند و بوی دهانی داد  کهست مثل وحش و کيست  فتند که کيگ

   .با او عطا شد که مدت چهل و دو ماه عمل کند  رتی قد و   کند کبر تکلّم می 

رخيمة و بر سکنة آسمانی کفر گويد و بوی داده  فرهای بر خدا گشود تا بر اسم او و بدهان خود را به ک  پس

ا شد و  زبان و امت بدو عطغلبه يابد و تسلط بر هر قبيله و قوم و    انن جن  کند و بر ايشه با مقدسيشد ک

ده بود مکتوب  ز بنای عالم ذبح ش های ايشان در دفتر حيات برّه که اآنانی که نام جز  ن  جهانان  جميع ساک

ة  ساکنان جهان خانوادسالم جميع  اليد! )يعنی غير از شيعيان و عزاداران حسين عليه است او را خواهند پرست

   . خواهند کردو مذهب ايشان عمل اميه را خواهند پرستيد يعنی بر سنت بنی

آيد و دو شاخ  ه از زمين باال می راه ايشان محشور خواهند شد( و ديدم وحش ديگری را ک هم  انش یمگ پس ه

بره داشتمثل شاخ  تکلم می   های  اژدها  مانند  قدرو  و  تمام قوت  با  و  در حضور وی    وحش نخستت  نمود 

ل يزيد  او  حشن وايستند )مقصود از  ارد که وحش را بپرند و زمين و سکنة آن را بر اين و اميد دکعمل می

يد داند باه يزيد را اميرالمؤمنين نمی م داده بود که هرک لعين است و دوم حجاج ملعون( چنانچه حجاج حک

 کشته بشود(  

آيد زيرا که در  وجوه درست نمی الگويند که بوجه من رت مسيح می ملت نصاری اين مکاشفه را در حق حض

بايد به زودی واقع  به او داد تا اموری را که می دا  خ  که   يحمکاشفه عيسی مس  گويد ضرت يوحنا می باب اول ح

بر غالمان خود  شو فرس ند  به وسيله فرشته خود  و  يوحنا  ظاهر سازد  بر غالم خود  نمود  را و ظاهر  آن  تاده 

اه  اين مکتوب است نگ   شنوند کالم اين نبوت را و آنچه در که می ی  خواند و آنانکه می ه حال کسی  خوشا ب

ته مرا  گويد که آن فرش می ودوم حضرت يوحنا  وز اين نزديک است. و در باب بيستبر  قت ه وک  دارند چون می 

 .ر بکنند ا مهر مکن زيرا که وقت نزديک است که اين امور ظهو رگفت که کالم نبوت اين کتاب 
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اين پ بديهی است که  واقع بش هس  و  يوحنا ظاهر  از  بعد  بايد  اا همه  زماوند= چنانچه همه  ن  ين مطالب در 

لفداء واقع و ظاهر شدند= و مطابق  االشهداء روحنالهو حضرت سيد   وسلموآله عليه اهللصلّیاالنبياء  م خاتت  حضر

 باشند! ها می ع اينقومان طوالنی منتظر وز تا اين زاند ايشان هنويده ملت نصاری گويا هنوز واقع نشده عق

هر  بر  به  هرکه  علي  مصائب جانسوز حضرت حال  می وه لو الصه سيدالشهداء  گريه  لباس  السالم  آن شخص  کند 

از جميع گناهان خويش پاک و صاف شد وشو نمودحضرت شستخود را در خون آن   ه در زمره شهدای  ه 

می  شامل  اکربال  سبط  چنانچه  کهبنگردد  عام  جوزی  بزرگ  علمای  کتاب  می ه  از  در  بر    تذکرۀ باشد  خود 

رت سيدالشهداء برای زيارت آن حضرت در  حض  دتشهاز  ول کسی که بعد انقل کرده است که ا اش  حاشيه

   ؛ شاعر بودده آن هُبَارِيَه کربال وارد ش 

و سبزه و  آب  لوخ بی ر شهداء و ديد که چند تا قبرهای خشک توده خاک و ککه نظر کرد بر قبوپس همين

و نه    رده ک  وشنها شمع ر بر آن   باشند نه کسی س می کمساکين بی صاحب مانند قبور غرباء و  بی ن  گل و ريحا

و   وسلموآله عليه اهللصلّیزند رسولکسی فربر اين بی   آب پاشيده صرف خشک و تودة خاک و کلوخ هستند پس

بهار گريستن شروع  نوزار زار مانند ابر  ه سوخت پس  ذريت سادات و اصحاب و انصار آن حضرت قلب هباري

 کرد: خواند و به شدت گريه می و می ود  نم اءانشو اين اشعار را يدالشهداء ايستاد کرد و بر سرخاک حضرت س 

 کَوُنُ الحَقُّ عِنَد مُسَائِلی  بِالهَُدی             قَسَماً يَّلمَبعُو ُ جَدِّکَاَحُسَينُ وَ اَ

ر کسی از  اند برای هدايت خلق اگبه حق مبعو  شده  که خورم به جد شما  می رسول قسم    ياحسين ای فرزند 

اهم گفت و  برای نصرت و ياری فرزند رسول نيامدی پس من او را خو  چراو  ه تکند که ای هباري من سؤال  

 دهم: جواب می 

 البَاذِلِ  هَد بََذلِبََذلتُ فِی                 تَنفِيسِ کُربِکَ جُلَو کُنتُ شَاهَِد کَربَال لَ

بردم و  می   کارب  را  منتهای سعی خود  دفع ظلم اعدای دينبودم هر آئينه در  ز عاشورا در کربال می رواگر من  

 . کردمهرگز از نثار کردن جان خود دريغ نمی 

 بَال بِلِی بَينَ الغَرِیِّ وَ بَابِلِ!رتُ عَنکَ بِشِقوَتی              فَ لکِنَّنِی اُخِّ
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بودنل  در ان روزها راه را ر بکنم که  اما چکا ناصران شما بسته  بر  که در  د و مرا نگذاشتند  شکر کوفه و شام 

ای  رت و ياری کردن برورم که از شومی قسمت و بخت خودم از نص خاال افسوس می و حم  برس خدمت شما  

اهم رفت  د و راه خوبر مصائب شما گريه خواهم کر  بين راه نجف و کربال   اال بايد درشما محروم ماندم پس ح

 رم ميتا اينکه ب

بر زمين افتاد پس در    د و کر غش  کرد حتی اينکه  و به شدت گريه می  کرد پس هباريه اين اشعار را قرائت می 

لين تشريف آوردند  گروه مالئکه مقربين و انبياء و مرس   االنبياء مع خاتم   بيند که حضرت همان حالت غشی می 

   .اءِوَانِ الشُّهََدکَ اهللُ فِی دِي اَسکَ جُزِيتَ مِنّی خَيراً لَقَد کَتَبَرَبَارِيَّهُ اِرفَع يَاهُ :ايند فرمو بازوی هباريه را گرفته می 

ا جزای خير کرامت فرموده  ن از جانب من تو ری هباريه سرخويش را از زمين بردار و شادباش که خدای مناا

اسم که  اي  است  برای  فرمود  مرقوم  کربال  شهدای  ديوان  در  را  اتو  و  گريه  فرزندم  ن  بر  که  ين  حسفسوس 

 ی شد. واهخ شور دای کربال محدان محشر همراه شهنمودی حاال تو هم در روز قيامت در مي

نَاتِها عَدَدِ حَرَکَاتِها وَ سَکَ مَخلُوقَاتِکَ وَ مَصنوعاتِکَ وَ  بِعَدَدِ ذَرّاتِاللّهُمَّ صَلِّ عَلی مَُحمَّدٍ وَّ آلِ مَُحمَّدٍ

تَبتَ هُبَارِيَّهَ  کَ اکَمَ لشُّهَداءِ ا فِی دِيوَانِ اهِم خَيرَالدُّنيَا وَاآلخِرَه وَاکتُبنَبِبَدِ وَالرزُقنَا اِلَی االَ مِنَ االَزَلِ

 . بِرَحمَتِکَ يَا اَرحَمَ الرّاحِمِنَّ

 

القاء می و علت است که ابليس لعين دوستان خو  پس به همين سبب نمايد و ترغيب و  د را بيشتر وحی و 

از  السالم بسين عليه شود مردم را از شرکت و شموليت در عزای حب  به هر اندازه ممکن  کند کهمی   تحريص 

که  د همينکار باش زياد گناهزيرا که اگر کسی هر قدر    ،که کسی بر مصائب ايشان گريه کند ند  رانگذ   بدارد و

شهدای کربال   تر و ديوانشوند و اسم او در دفتمامی گناهان او آمرزيده می  يک قطرة اشک از چشمش ريخت

   .شودشود و در زمرة صديقان داخل می ی م  نوشته

می به   ديده  که  همين جهت  بيشتر سعیاابت  جماعشود  مصائب حضرت  لسه  ذکر  که  است  در همين  شان 

يه بر مصائب جانسوز آن حضرت از روی  رند و مردم را نگذارند که به جهت گرء را از جهان برداسيدالشهدا
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اهان خود  سالم بشوند بايد همه ذريت آدم به جهت گنالالفردوس و دارجناتستحق دخول  عدل و انصاف م

مستحق    در روز محاسبه اعمال در ميدان محشر همگی از روی عدل و انصاف   و   ند باش   نم بوده مستحق جه

آن وقت آن لعين بر خداوند متعال حجت بياورد که    مراه شيطان لعين در جهنم داخل بشوند جهنم شده ه

 آمد!  ب من بر تدبير تو غاليدی تدبير د

نشان قبر مطهر  عی کردند که  س ی  اهو گ  نمودند   هداء مردم را قدغنپس گاهی از زيارت قبر حضرت سيدالش

زواران مفلس زيارت  جزيه قرار دادند که نتوانند زيارت  مايند و گاهی برایآن حضرت را از روی زمين نابود بن

عنان سلط زمانی که  آن  در  در دست  بکنند  زمنت  اين  در  و  می  انداشتند  ندارند پس    : گويند که سلطنت 

الصَّحَابَهِفَاِ  سَينِرَالحُلَی الواعِِظ ذِکيَحرِمُ عَ   ت ذکر کردن حسين و يعنی بر واعظ حرام اس   .نَّهُ يُحِثُ عَلی بُغضِ 

ز  ض ورزيدن اشود بر بغکر شهادت حسين برای عاقل فکور منتهی می مصائب و ذکر واقعه کربال زيرا که ذ

ی  ابر  راويه  ه معاباشند کايشان می   اصل علت و باعث شهادت آن حضرت در حقيقت  که اصحاب رسول زيرا  

گويند که گريه و بکاء  عضی می فراهم آوردند و ب  اسباب  وسلموآله عليهاهللصلّی سلطنت و تسلط بر آل رسول  

ر و گريه  داسين بدعت است و عزاامه عزای حلذا اق  ، حرام است و بدعت و بالخصوص بر شهادت حسين  مطلقاً 

 ند! کنندگان از دين اسالم خارج هست

بال  پيروان دين عبد د  سالر  ند هد هچنانچه در  از جانب و هابيان  فتاوی  ايام عاشورا همچنين  به  ر  الوهاب 

ه  اند که هر سالی که د همين کار يک مجلس تشکيل داده کنند و برای  ديوارهای شهر چسبان می حدی بر  

  خدان  ندگاکه برسد تا  سعود می ن بيشتر پولش از دولت حجاز اب  کنند و ف می صريه برای اين فتاوی  هزار روپ

کار از روی عدل  ل خير يک شخص گناه زيرا که از جهت همين يک عم  ،ا از اين ثواب عظيم محروم بنمايند ر

 شود!!  لسالم میو انصاف مستحق دارا

ه و بکاء بر آن مصائب جانگذاز تدبير  ري زای سيدالشهداء و گو اقامة ع  اما چون اين تدبير ابليس لعين است

هميشه و در هر زمان غالب و قاهر است لذا اين جماعت ابالسه    دايیر خبيه تد ک   ئی است و مسلم استخدا

  رغم انفهم کامياب خواهند شد و علی اند و نه  هيچ وقت و در هيچ جای نه کامياب شدهر تدابير خويش در  د
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ت  بود الی قيام قياماقامه مجلس عزا در ازدياد است و خواهد    و  ذکر شهادت آن حضرت  ل و همه جاهرسا

 2۵2« ورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ اللَّهُ مُتِمُّ نُيُرِيُدونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ» زوجلا عرنفاخب

  ی هدايت مردم به دارالسالم از تدبير خود راا که نور خدا است بذکر حسين رخواهند  يعنی جماعت ابالسه می 

واهد نمود  تر خند متعال نور هدايت خود را روز به روز کامل داوخ  نفهمم ارغحال آنکه علیوش بنمايند و  خام

  .ند ين کافرين و مشرکين کراهت داشته باش اگرچه ا

جهد و سعی بکنند بعد از    داهند در اطفاء نور خهرچه بخوا  پس بگذاريد اين مردمان گمراه را بر حالت ايشان 

اند آن وقت بر اين افعال و  می فراهم آورده دائو  بدی  اچه عذاب و وبال  که برای نفس خود    مرگ خواهند ديد 

دا را خواهند ديد و کسی نخواهد بود که  زار افسوس خواهند نمود هرگاه عذاب خاعمال خود هزار ه  اقوال و 

نمايد ا وحی و القاء می غنيای ايشان و نه ابليس که حاال ايشان را  نه علمای ايشان نه  برای ايشان شفاعت کند  

  .و نابود بنمايند حو م ن را يکه ذکر حس

  ما کمک  ه د گفت که ای اغنياء کاش که شماها بخواهد کرد و خواه  پس در روز حساب يکی ديگری را لعنت 

کرديم و ای ابليس  عمل نمی  ماديد و ما بر فتوی ش داتوی نمی کرديد و ای علماء کاش که شما ما را فنمی

شمرديم ای خدا عذاب همه ايشان را از ما  ینم  عتبد   و حسين را حقير    ا بر اغوای تو ذکرشقی کاش که م

   .ايمنصاف مستحق عذاب خلودی شدهاعث شدند که ما حاال از روی عدل و ااد بکن که اينها ببيشتر و زي

شان را از روی  ضی و مستقبل از واقعه مستقبل و آينده ايمايوب داننده واقعات  الغن عالم چنانچه خداوند منا

از اين قول و    هد که شايد از آگاه شدن انجام کار بد خودشان متنبه شده دی م  ر خب  و رحمت خويش   لطف 

 ی نجات بيابند.  شنيع خود تائب بشوند و از عذاب ابد  فعل

الضُّعَ بَوَفقال عزوجل »  يد جوهانه میجويد رحمت حق برحمت حق بهاء نمی فَقَالَ  لِلَّهِ جَمِيعًا  لِلَِّذينَ رَزُوا    فَاءُ 

ا  َسوَاء  عَلَيْنَ لَهََديْنَاکُم  اللَّهُ  َدانَاهَ  لَوْ   قَالُوا  اللَّهِ مِنْ َشیْء  ا مِنْ عَذَابِ  کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا  نَّإِا  اْستَکْبَرُو

صَبَرْنَا  نَاأَجَزِعْ مَحِيص مَأَمْ  مِنْ  لَنَا  الشَّيْطَ  * ا  قُضِیَ وَقَالَ  لَمَّا  إِانُ  الْأَمْرُ  الْحَقِّ  للَّا  نَّ   وَعَْد  وَعََدکُمْ  وَوَعَْدتُکُمْ  هَ 

 
 .  9 – 8 (، 61) . صف252



400 
 

ُسلْطَ  عَلَيْکُمْ  لِیَ   کَانَ   وَمَا  لَفْتُکُمْ فَأَخْ دَمِنْ  أَنْ  إِلَّا  لِ ان   فَاْستَجَبْتُمْ  وَلُومُولُ تَ  فَلَا  یعَوْتُکُمْ    أَنَا   مَا  أَنْفُسَکُمْ ا  ومُونِی 

 2۵۳«   أَلِيم  َذاب عَ لَهُمْ الِمِينَ الظَّ إِنَّ ونِ مِنْ قَبْلُ أَْشرَکْتُمُ بِمَا رْتُ کَفَ ینِّإِ مُصْرِخِیَّ أَنْتُمْ بِ وَمَا  بِمُصْرِخِکُمْ

د  وند قهار خواهد فرمآن وقت خداشر در مقام عدل و انصاف خداوند متعال خواهند آمد  و همه در ميدان مح

آن وقت ايشان به  پس  د  نکردل را اختيار  را ترک نموده باط  بکشيد ايشان را به سوی جهنم که ايشان حق 

  اها و کمک شماها عمل نموديم و مستحق ماها به فتاوای شمعلمای خويش و اغنيای خويش خواهند گفت  

  .نجات بدهيد  داو ما را از عذاب خ  تحمل بشويد عذاب جهنم گرديديم پس امروز قدری غذاب ماها را م

عزاداران حسين هدايت يافته بوديم  ند  ناما مبوديم اگر  ت ماها خود گمراه  پس ايشان در جواب خواهند گف

و زاری کنيم غير از جهنم  همگی در عذاب هستيم حاال هزار گريه  داديم و حاال ما  البته شماها را نجات می 

   . و مالمت خواهند کرد نتايشان ابليس را لع پس آن وقت  برای ماها جای ديگر نيست

ايشا جواب  در  او  ش پس  خدا  گفت  خواهد  را  ن  پماها  محمد    وسلموآله عليه اهللصلّی محمد ی  و يربه  آل  و 

را داخل خواهد فرمود و من شماها   حق داده بود که به دارالسالم شماها  نموده بود و وعده   السالم هدايتعليه 

ة  و وحی نمودم و وعد السالم وسوسه و القاء  و آل محمد عليه  مسلووآله عليه اهللیصلّ ای محمد را به پيروی اعد 

ماها ار من نبوده آيا ش زيرا که جنت در اختي  ،ت داده بودم و حاال من خالف وعده کردمجن  وله دخدروغ ب 

   . و رجيم قرار داده بود  مسبوق نبوديد که خدا مرا ملعون

اَل بوديد که  وَاو آيا نشنيده  َسيَِّدالحَسَنِ  الجَنَّهِ  شَلحُسَينُ  اَهلِ  و  سردار  السالم  ليه يعنی حسن و حسين عبابُ 

  وسلم وآله يهعلاهللصلّی رسول  ها را ترک نموديد و مرا و اعدای آل شت هستند پس شماها چرا آن هن بناجوا  سيد 

ل کردم و شماها  سوسه و اضالل آنکه من بر شماها مسلط نبودم من محض شماها را ورا اختيار نموديد و حا

لعنت و مالاعاط از عذاب خدا اشم  کهانم  تومی کنيد من کی  مت می ت من نموديد پس حاال مرا چرا  ها را 

ها دا نجات بدهيد و حاال من از شرک شماکه مرا از عذاب خ  توانيد طور شماها هم نمی نجات بدهم و همين 
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آل بی ظالمين  برای  امروز  که  درستی  به  هستم  ديگر    لموس وآله عليه اهللصلّیمحمد    زار  جای  جهنم  از  غير 

 نيست!!!

 

 ی عدلرو  ازآن   و جزایو ثواب ذبح عظیم   معاوضه

ارواح ب روحناو  له ه هر حال حضرت سيدالشهداء  خالعالمين  از شهادت  و کتابالفداء    ۱2۴های  ويش مذهب 

نصار خود را  ا  دائی تمامی اصحاب و قامه دين خاند و برای اء و مرسلين را تصديق و توثيق فرموده هزار انبيا

ربای و برادران و فرزندان حتی اينکه آن  قا   و  اعزهه جميع  بان نمود حتی اينکتشنه و گرسته در راه خدا قر

و گرسنه در راه خدا قربان  بس تشنه  کس و بی خود مانند برّه بیرا قربان نمود و    طفل شيرخوار شش ماهه

  .شد 

از  ه  و جزای اين ذبح عظيم چه خواهد بود هرگا   ابانصاف معاوضه و ثو  روی عدل و  پس معلوم نيست که 

ی که  عالم ملکوت و بر روی زمين کرده بود چه قدر داده شد که تا وقت   در  کهزيل  ف عزامعاوضه عبادت صر

خواهم و حضرت سيدالشهداء آن عبادت  تر چيزی نمی نگفته که حَسبِی يعنی بس از اين بيشعزازيل خودش  

اا که بر عرخد  م  ح عظيودند و بعد اين ذبار و بر روی زمين يک مدت نامعلوم کرده بنوش اعظم و در عالم 

 زياده باشد.ند چه خواهد بود البته از معاوضه عزازيل کرور کرور بار بايد د ل ش حممت

زای تبليغ  داند که معاوضه اين ذبح عظيم بايد از اجر و جمی   ينه اين مطلب را هر انسان کم فهم هم هر آئ

که   نموده ر  هزا  ۱2۴دين خدا  مرسلين  و  چانبياء  باشد  بيشتر  همين اند  هسنانچه  که  طور  ن  ابي  يبعنقرت 

 خواهد شد. 

ه  خواهند بود که او را يک پادشاه داد  معاوضه آن پيرزن د  يا معاوضه اين ذبح عظيم از روی عقل و انصاف مانن

قيب آهويی اسبش را  تعفت و در صحرائی در  بيرون رار  اش اين است که روزی پادشاهای برای شکبود و قصه 

گرسنگی بر او غلبه نمود در خانة پيرزنی رسيد   وگی شنو ت  و شدت کريانش دور افتاد تاخت حتی اينکه از لش

سفند خود را دوشيده شيرش را  نهايت تشنه و گرسنه است فوری گوبی   را شناخت و ديد کهچون پيرزن شاه  

   .برای شاه آورد
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را  زن رغبت غذای آن پير شاه غذائی درست نمود و آن شاه با نهايت ایگوسفند را کشته بر از آن همانو بعد 

را معاوضه و    ما بيائی که من تو ود و وقت رفتن به پيرزن فرمود که الزم است که توهم در دربار  فرم ول  نات

معاوضه و جزای  دن اه برای داهم داد چون آن پيرزن در دربار شاهی درآمد آن پادش جزای اين احسان تو خوا

از وزرای خود مشورت نمود کسی گفت اينيرپ بفرمائيد و  ر ميناد  و صد ند  پيرزن را صد گوسف  زن  رحمت 

و  و آخر  دينار گفت  پانصد  پانصد گوسفند و  ارزانی    زير نخستين گفت که کسی  دينار  و هزار  هزار گوسفند 

   .فرمائيد ب

زيرا که اين پيرزن مدار زندگانی  د  ايبه راه خطا رفته ين معاوضه  آن وقت پادشاه فرمود که همه شماها در تعي

نموده است پس از روی انصاف الزم است که من هم مدار    ن فدای مراده بوکه همان گوسفند ب  خويش را

ت  ام زيرا که او يک فرد رعيت اس ر داده من است بايد او را بدهم و بازهم کمتخويش را که سلطنت  زندگانی  

م  نمايبر خور خويش احسان  حسان نموده است و من پادشاه هستم بايد دا  استطاعت خويش به منو درخور  

 . ن بر من سبقت دارددوش نخواهم شد زيرا که او در احسان نموداز بار احسان او سبک ازهم و ب

را فدا    و جان خويش الفداء در راه خدای متعال مال  رواحناالعالمين له پس چون حضرت سيدالشهداء روحنا و ا

مکان خداوند الم ات عطن ی سلمی عدل و انصاف تمااند لذا از روشئ در دادن دريغ نفرموده   يچنمودند و ه

ن امکان هيچ اهميت ندارد صرف از  برای خالق عالم ايمتعال هم معاوضه آن ذبح عظيم نخواهد شد زيرا که  

   .تيسر حيات خالق عالم نامکان مدا کلمه لفظ کن خلق فرموده است و نيز اين سلطنت عالميک 

را در معاوضه بدهد که    يت خويش مش  و   ضات رر خداوند متعال مپس يک معاوضه کامل نخواهد شد البته اگ

ر آن  بر  خدا  بکند  بخواهد  حضرت  آن  و هرچه  آن  شد  خواهد  آن  اضی  پس  بود  خواهد  کامل  معاوضه  قت 

ست ما چند تا از  ا  السالم بيان فرموده بياءعليهموضات برای اين ذبح عظيم که خدای منان در صحائف انمعا

ه يوحنا که خداوند منان سلطنت عالم امکان را  م مکاشفپنج ب  با  د م مالحظه بفرمائيکنيها اينجا نقل می آن

ضرت سيدالشهداء برّه مذبوح دشت  االنبياء و به حعظيم به حضرت خاتم   در معاوضه اين ذبحبرای ابداآلباد  

  .تفرموده اس   کربال محول و مفوض
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و  است    وص فرمودهمخصت  رحض  بداآلباد به آن نت الزوال خويش را کلياً و جزئياً الی الطيعنی تخت و تاج س 

هادت کبری بر رضايت و قبوليت آن  اين جهت که اين ش   با  وسلم وآله عليه اهللصلّیاالنبياء  برای حضرت خاتم 

   .ت واقع شده استحضر

رسول نازل و عرض نمود    رت يل امين در خدمت حضحضرت جبرئ  چنانکه در حديث مذکور است که روزی 

زادگان حسن و حسين فيصله فرموده است و آن اين است  هر دو شاه   رایب  امر   خالق عالم يکاهلل  که يا رسول 

گرسنه با تمامی اصحاب و انصار  ضرت حسين بايد در دشت کربال تشنه و  يد مسموم بشود و حکه حضرت با

از   اقربا  و  اعزه  تير و  يد  اين شن  وسلموآله عليه اهللصلّی بشود و هرگاه رسول    ته و خنجر و شمشير کش  نيزه و 

تاج شفاعت    برئيل عرض نمود که به عوض اين شهادت خدای منان در ميدان محشر شد آن وقت جان  يرگ

براً و  يد پس خدای متعال اين تقدير را عوض خواهد فرمود جخواهسر شما خواهد گذاشت و اگر نمی   امت بر

با  قهر اختيار  نيست  از دست  شماً  تاج و تخت سلطنت جاودان  اما  پاست  رِضاً  نمو  ض س عرخواهد رفت!  د 

 واالکرام. ق ذوالجاللحضرت حق و سبب مطلام من به قضای ضاء  اهللِ وَ تَسلِيماً لِاَمرِه يعنی راضی بِقَ

را که ود  زيباشد االنبياء می شهادت خاتم الثقلين خود نکه در حقيقت شهادت حسين فرزند رسول و نيز برای اي 

مِنِّی  فرموده  اَلحُسَينُ  مِنَاند  اَنَا  الوَ  از حسين باب پنجم مکاشفه  يعنی حسي  2۵۴نِ سَيحُ  از من است و من  ن 

روين و بيرون و مختوم است  نشين کتابی را که مکتوب است از دخت يدم بر دست راست تيوحنا آيت اول و د

گشايد و  کند که کيست مستحق به اينکه کتاب را بی م ه به آواز بلند ندارا ديدم ک   به هفت مهر و فرشتة قوی 

بر آن نظر  کند يا کس در آسمان و در زمين و در زيرزمين نتوانست آن کتاب را باز و هيچ ردارد ا بر هايشمهر

دن بر آن  کس که شايسته گشودن کتاب يا خواندن آن يا نظر کرزيرا هيچ   ، گريستمکند و من به شدت می 

   ؛اشد يافت نشدهب

السالم  شة داود عليه سيط يهود او ري  از  که يری  ش ينک آن  گويد گريان مباش ااز آن پيران به من میی  و يک

مله تحريف شده است که از سياق کالم  در اين ج  ا بگشايد است غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش ر

می  ممفهوم  گريان  است=  بوده  همچنين  اصل  در  که  اينکه  شود  اباش  که  مذبوح  برّه  پيغمبر  ز  آن  سبط 
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است از جهت شهادت خويش غالب آمده است  السالم  يم عليه راهابضرت  نبياء حاال آخرالزمان و ريشة از شجره 

 بگشايد( تا کتاب و هفت مهرش را 

  تاب را برّه مذبوح بازکرده است و در جميع مکاشفات صاحب عقل سليم خواهد فهميد که آن ک  چنانچه هر

ننده از  کيف  حرين تمتصرف اح شده است و نه برای شيردنده پس بر قوه  بويف و تمجيد برّه مذ يوحنا توص

   .گويد فظ حقيقی پرده غفلت انداخته شده که نفهميده که می جانب حا

ده معلوم است که قصد تحريف کننده از اين  السالم غالب آمدا و ريشة داود عليه يری که از سبط يهو آن ش 

ر  را شي  که در هيچ جای در صحائف حضرت مسيح مصلوب آنح مصلوب است و حال  ه حضرت مسيشير درند 

ت درندگی  فظ شير اختراع محرف است که بر حضرت مسيح که ابداً آن حضرت صفاند پس اين لته گفه نند در

انداشت چس اين  مابعدش  آيت  است چنانچه  در وسط  بانيده  و  و چهار حيوان  تخت  ميان  ديدم در  و  ست 

   .ت نه شيردرندهاس ن ذبح شده ايستاده ان برّه چوپير

( گرفت و چون کتاب را  وسلموآله عليه اهللیصلّاالنبياء  تم ت خاحضر)  نشينتختپس آمد و کتاب را از دست  

های زرين  از ايشان بربطی و کاسه يران به حضور برّه افتادند و هريکی  وچهار پان و بيستگرفت آن چهار حيو

د  گوينمیو يند سرااهلل( می االّاهلل محمّدرسولجديد)الالهی مقدسين است و سرود   که دعاهای پر از بخور دارند 

 تاب و گشودن مهرهايش هستی زيرا که ذبح شدی(  مستحق گرفتن ک

ت اين جمله  از  آن محرف خوب  پس  زيرا که شير هيچ وحريف  است  گرديده  و  آشکار  است  نشده  قت ذبح 

بر درندگی لذا آن شيری که از سبط  ه  مبنی بر ذبح است ن  گشودن کتابنخواهد شد و حال آنکه استحقاق  

   .يف صرف استه تحرآمد ب غال استيهودا 

يُحَرِّفُونَ  عزّوجل »بر داده است فقال  که خداوند عالم از تحريفات اين منحرفين در قرآن مجيد به ما خچنان

  قَالُوا  وَلَوْأَنَّهُمْ لِدّينِی افِ نًا رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْوَ غَيْرَ مُسْمَع  ا وَاْسمَعْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَالْکَلِمَ عَنْ

وَلَلَکَانَ خَيْرًا لَانْظُرْنَا    وَ   اْسمَعْ   وَ  أَطَعْنَا  وَ  سَمِعْنَا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّ  مُلَعَنَهُ  کِنْهُمْ وَأَقْوَمَ  بِکُفْرِهِمْ  يعنی  2۵۵« ا قَلِيلًااللَّهُ 
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( و مردمان را  از جانب خدا استکه اين  ند  ويگمی   کنند و کالم خود رام خدائی را تحريف می الايشان اصل ک

 . و امت خريدی بيله و زبان و قومبرای خدا )برضد ابليس لعين( بخون خويش از هر ق

 محمّدوآلمحمّدعلی صلّاللّهم 

ان بودند و عدد ايشان کرورها  يرتخت و حيوانات و پ  که گرداگرد و ديدم و شنيدم صدای فرشتگان بسيار را  

ست برّه مذبوح که قوت و دولت و حکت و توانايی و اکرام و  گويند مستحق ایز بلند م آواه  که ب کرور بوده  

ها و در زير زمين و در دريا است و آنچه در آن و هر مخلوقی که در آسمان و بر زمين  و برکت را بيابد    جالل

شنيدممی  می   باشد  نکه  تخت  وتواناشيگويند  و جالل  تکريم  و  برکت  را  برّه  و  بن  چهار ابداآلّ  تا  اد ئی  و  باد 

 . ن گفتند آمين و آن پيروان بر روی زمين در افتاده سجده نمودند حيوا

الوجود و حضرت مسيح مصلوب را مقصود دارند اما  نشين و برّه ذات اقدس حق واجب تخت   علمای انصاری از 

لوجود  ات واجب ذا  کهيرا  آيد زالوجوه درست در نمی منستقيم بوجه م  وی عقل سليم و فطره مقصد از ر  اين

اند او را  باشد که حامل بتوتر می تر و ضعيف دات است نه محمول زيرا که محمول از حامل سبک حامل موجو 

ز شئ محمول  ر است و نيتالوجود شديدالقوی است و از جميع موجودات قوی جببردارد و حال آنکه ذات وا

  .شد باکب و کثيف می جسم و مر د مدوو محمتمکن و مرئی باشد و شئ رئی و محدود می م  متمکن و

اين  حاد و  ذات  صفات  از  همه  و ها  قديم  ذات  صفات  از  نه  قدي  اند  متعال  و  خداوند  حاد   نه  است  م 

حضهمين مشابهت  به طور  را  حضرت  آن  که  زيرا  نيست  درست  برّه  با  مسيح  نصا  رت  مصلوب  عقيدة  ری 

نمايند  ا هميشه ذبح می کنند برّه رنمی وقت مصلوب  يچ ه  راه اند و معلوم است که برّ ه مذبوح ساخته ن  اند نموده 

  .وسلم استوآله عليه اهللبياء صلّیاالندس حضرت خاتم نشين وجود اقلذا مراد و مقصود از تخت 

اب خاص حضرت  صحان ا وچهار پيربيستمقصود از    و از برّه مذبوح وجود مقدس حضرت سيدالشهداء است و

باشند که در  ار حيوان آن چهار ملک می د و مقصود از چهانشهيد شده  ضرتح  ه آناند که همراسيدالشهداء

زير در  و جالل  قدس  خداوند    ساحت  عظيم  ارزاعرش  شفاعت  خويش  نوع  نبی  برای  و  متعال  و صحت  ق 

و يکی مانند شير است و يکی    او و يکی به صورت نرگ  انسان است  ها به شکلنايند که يکی از آنحيوات می 

 است. در حديث آمده چه  انب چنمثل عقا
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در ديگر  هشت   و  جنات  که  فرموده  بيان  عظيم  ذبح  اين  معاوضه  را  خصوص  آراستهگانه  عروس  و    مانند 

ر  ن حضرت قراشهداء کرامت فرموده است يعنی بهشت را ملک دائمی آ پيراسته نموده به دست حضرت سيدال

ت  ند اختيار به دس م داخل بنماينعيالناتيدالشهداء هرشخص را که بخواهند در جس   داده است پس حضرت 

   .را در جنت بردند کس را جای حرف زدن نيست که چرا فالن کس آن حضرت است و هيچ 

ن  و بعد از آاشفه يوحنا بيان فرموده است مالحظه بشود آيت اول  نانچه اين مطلب را در باب نوزدهم مکچ

نجات و جالل و اکرام   االّاهلل(الاله ولِيَاه )يعنی لُهَ فتند گند از گروه کثير در آسمان که می بلشنيدم چون آوازی 

عنی  چونکه داوری نموده بر فاحشة بزرگ )يو راست و عدل است  و قوت از آن خدای ماست زيرا که احکام ا 

   ؛ کردسد می که جهان را به زنای خود فا اميه( خانواده بنی 

رود و آن  می  ابداآلباد باال  هلوليا و دودش تا  ند فت گر گخود را از دست او کشيد و بار دين  و انتقام خون بندگا

افتاد بيست در  روی  بر  حيوان  و چهار  پيران  بروچهار  که  را  و    ه خداوند  نمودند  است سجده  نشسته  تخت 

گفت حمد   گفتند  آمده  بيرون  تخت  از  آوازی  و  هلولياه  خد   آمين  تمامی  نمائيد  ای  را  ما  و  بنای  او  دگان 

های فراوان و چون  ون آوازهای آبز جمعی کثير و چو شنيدم چون آوا  ر غيص  و چه ترسندگان او چه کبير  

فته است شادی و  خداوند خدای ما قادر مطلق سلطنت گر  فتند هلولياه زيرا گآوازهای رعدهای شديد که می

  و به و عروس خود را حاضر ساخته است ت  برّه رسيده است اس   را که نکاح زي   ،وجد نمائيم و او را تمجيد کنيم

ت  های مقدسين است و مرا گفد را بپوشاند زيرا که آن کتان عدالت ن پاک و روشن خو اده شده که به کتاو دا

 اند و نير مرا گفت که اين است کالم راست خدا. شده ال آنانی که به بزم نکاح برّه دعوت بنويس خوشا به ح

ی منان  شود خداء شريک می هدالشسيدافرموده است هرکسی که در عزای    انوضه ين ذبح عظيم بيو نيز معا

مستحق دخول  او به خير باشد و  اميه محفوظ خواهد داشت که انجام  پرستش و پيروی خانواده بنی   او را از

   .ابدی نجات بيابد  جنت بشود و از غذاب اليم 

ی آنانهشتم و جميع ساکنان جهان جز ت بيان فرموده است آين مطلب را چنانکه در باب سيزدهم مکاشفه اي

عنی  ذبح شده بود مکتوب است او را خواهند پرستيد )ياز بنای عالم    تر حيات برّه کههای ايشان در دفم ناکه  

همراه  د متعال شجرّ ملعونه فرموده است خواهند پرستيد و  ميه را که او را در قرآن مجيد خداوناخانواده بنی 



407 
 

ا نار در جهنم خوآن  سياهئمه  عزاداران حضرت  مگر  رفت  ا  رااء  هد دالشند  از  عالم  آن خداوند  نگاهطاعت    ها 

 خواهد داش.

کار داخل نخواهد شد  هرگز گناه   الخلود هرگزجنات  و در خصوص معاوضه اين ذبح عظيم فرموده است که در 

برّه مکتوب    االّ ايشان در دفتر حيات  نام  با وج  آن کسانی که  الخلود  ها در جنات نکار بودن آود گناه است 

از جهت  ی  يعند  ند ش داخل خواه اسم خود را در زمرة  شرکت در عزای حضهر کسی که  رت سيدالشهداء 

کرا  ود بودن گناه گويند آن شخص باوجرافضی و شيعه می   است که او را مردم عزاداران حسين مشهود کرده  

   . واهد رفتالفردوس و دارالخلود خدر جنّات 

ن هفت فرشته که  يت نهم و يکی از آست آه اودفرم  ه در آخر اين مطلب را ظاهرشفمکا  2۱نانکه درباب  چ

وس منکوحة برّه را به تو  خته گفت بيا تا عر هفت پياله پر از هفت بالی آخرين را دارند آمد و مرا مخاطب سا

آسمان از  ز  را به من نمود که اس يروشليم  نگاه مرا در روح به کوهی بزرگ بلند برد و شهر مقد آنشان دهم  

و در آن    22هاء چون يشم بلورين آيت  بند جواهر گران ا دارد و نورش مانل خد جالو  شود  جانب خد نازل می 

دارد که آفتاب يا ماه  طلق و برّه قدس آنست و شهر احتياج نداوند خدای قادر مشهر هيچ قدس نديدم زيرا خ 

  نورش در  ا  همت سازد و چراعش برّه است و ای ن رامنوّر و روشن مجالل خدا آآن را روشنائی دهد زيرا که  

ز بسته  هايش در روجالل و اکرام خويش را با آن خواهند آورد و دروازه پادشاهان جهان    سالک خواهند شد و

  ها به آن داخل خواهند ساخت و چيزی الل و عزّت امتزيرا که شب در آنجا نخواهد بود و ج  ،نخواهند شد 

ر حيات  که در دفتر آنانیشد مگ هد  وان نخيا دروغ شود هرگز داخل آ  شتکسی که مرتکب عمل زناپاک يا  

 اند! وب برّه مکت 

و برّه در آن خواهد بود و  هد بود و تخت خدا  آيت سوم مذکور است و ديگر هيچ لعنت نخوا  22و در باب  

ا ديد  بندگانش  خواهند  را  او  چهرة  و  نمود  خواهند  عبادت  را  صورتو  محبوبی   )يعنی  حضرت  ب  حجاب 

م مبارک برّه مذبوح( و ديگر  هد بود )يعنی اس پيشانی ايشان خوا  وی بر   اسمو  يد(  العالمين را خواهند درب

به چراغ   احتياج  و  بود  نخواهد  ندارنشب  آفتاب  نور  روشنائیو  ايشان  بر  زيرا خداوند خدا  تا  می   د  و  بخشد 

 ابداآلباد سلطنت خواهند کرد. 
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ء ای حضرت سيدالشهدادر عز  سانانکه    ات برّه اين است که وقتیحيبودن اسم در دفتر    ب از مکتوبو مطل

فتر  خداوند منان در د  کند پس اسم او راشود يا گريه می بر مصائب آن حضرت محزون می   شود وشريک می 

نکه در  به جهت اي  نمايد پس مجلس عزا را در دفتر حيات فرموده استمی عزاداران برّه مذبوح ثبت و ضبط  

انی خود و  عزاداران بر پيشدر عزای آن حضرت    عاشوراوز  ر   چون   شود و اء ذکر آن حضرت می حيمجلس عزاء ا

   .مالند پاشند يا گل می بر سر خود خاک می 

با اين   برّه مذبوجهت خداوند منان بپس  ايشان اسم مبارک  فرمايد پس به همين  ح را مرقوم می ر پيشانی 

در عالمت  و  محشر    نشان  گ روز  را  او  دست  کربالرفمالئکه  شهدای  زمرة  در  شاته  نموخو  مل  در  اهند  و  د 

سی  عمران همچنين فرموده وقتی که حضرت موبنخداوند به حضرت موسی ه اين ذبح عظيم  خصوص معاوض 

فَضَّلْتَعرضه داشت »در مناجات خود   لِمَ  الْأُمَمِ يَا رَبِّ  ه جهت امت  رالها به چ با  2۵۶ أُمَّةَ مُحَمَّد  ص عَلَى سَائِرِ 

اللَّهُ  فَ  ائی،فضيلت داده   هاامی امت تم  بر را    وسلموآله عليهاهللی محمد صلّ قَالَ  قَالَ  خِصَال   لِعَشْرِ  فَضَّلْتُهُمْ  تَعَالَى 

مَ وَ  الْخِصَامُوَسى  تِلْکَ  آ ا  حَتَّى  يَعْمَلُونَهَا  الَّتِی  بَنِی  لُ  يَعْمَلُونَهَامُرَ  ف   ، إِْسرَائِيلَ  ندادم فرمود  بر    ضيلت  را  ايشان 

   ؛عمل خواهند کردها ن بر آن يشاا هت ک م مگر برای چند خصلامجميع 

يعنی صلوه و زکوه و    الْعَاُشورَاءُةُ وَ الْقُرْآنُ وَ الْعِلْمُ وَ  عَةُ وَ الْجَمَاعَزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْجُمُلصَّلَاةُ وَ الا

السالم  يه حضرت موسی علرا  شوو عاو تحصيل علم دين    آن و جماعت و قرائت قراد و جمعه  صوم و حج و جه

  ؛نستم اما عاشورا را نفهميدم که چيستد نه خصلت را داعرض نمو 

فرمود گريه    ، مُصْطَفَىثِيَةُ وَ الْعَزَاءُ عَلَى مُصِيبَةِ وُلْدِ الْ لَى ِسبِْط مُحَمَّد  ص وَ الْمَرْ وَ التَّبَاکِی عَ  الْبُکَاءُفقال عزّوجل  

مذبوح و اقامة عزاء    فی يعنی بر برّه بر مصائب سبط مصط  گريه کنندگان   به   گر دن مخود را مشابه کر  بانمودن  

بر آن حضرت مرثيه خواندن  و  مُ   ؛نمودن  عَبْيَا  مِنْ  مَا  الزَّ وَسى  ذَلِکَ  فِی  عَبِيِدی  مِنْ  وَ  د   تَبَاکَى  أَوْ  بَکَى  مَانِ 

کسی در آن    ود از بندگان من ای موسی نخواهد ب  ابِتاً فِيهَا ثَةُ جَنَّانَتْ لَهُ الْکَ  طَفَى ص إِلَّا وَ ِد الْمُصْ تَعَزَّى عَلَى وُلْ

 شود يا اقامة عزاء بنمايد مگر اينکه در عزای او شريک بزمان که گريه بکند يا مثال گريه کنندگان بشود يا  

 جنت را واجب گردانم برای او در آن عمل؛  

 
 318، ص: 10مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 256
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مِنْ مَا  نْ عَبْد وَ مَا مِ نَبِيِّهِنِ  بْةِ اهِ فِی مَحَبَّ لِ أَنْفَقَ  وَ غَيْبِنْتِ  ذَلِکَ دِرْ طَعَاماً  فِی الدَّارِ الدُّنْيَا  رَ  لَهُ  بَارَکْتُ  إِلَّا وَ  هَماً 

بِسَبْعِالدِّ فِرْهَمَ  مُعَافاً  کَانَ  وَ  دِرْهَماً  ذُنُوبَهُينَ  لَهُ  غَفَرْتُ  وَ  الْجَنَّةِ  ای موس ی  از  ،  مال خود در محبت و  ی هرکه 

کند يک درهم پس من    يزی ديگر يا صرف بدهد يا غير اين چاق کند يا طعام  انف ی  چيز   دّت فرزند رسولمو

نّت خواهد  السالم در جهمراه فرزند بتول عليه   واهم داد و آن شخصدر عالم دنيا در مال او هفتاد بار برکت خ

 ؛  بود و تمامی گناهان او را خواهم آمرزيد 

جْرُ  اءَ وَ غَيْرِهِ قَطْرَةً وَاحَِدةً إِلَّا وَ کُتِبَ لَهُ أَيَوْمِ عَاُشورَ عَيْنَيْهِ فِی  أَة  َسالَ دَمْعُ رَامْوِ  مِنْ رَجُل  أَا  تِی وَ جَلَالِی مَوَ عِزَّ

زند بتول  ودم که هرکه از مردوزن در روز عاشورا بر مصائب فر، ای موسی قسم به عزّت و جالل خيد مِائَةِ شَهِ

طور  را و همين جر و ثواب صد شهيد م نوشت برای او اواهخ د من يرون خواهد آمب ک قطره اشک از چشمشي

يل بنمايد پس خداوند اجر و ثواب را تحصالعزّت اين  در غير روز عاشورا و چون حضرت موسی از بارگاه رب 

قادر مطلق  بنی   منان  اگر  بلی بلی ممکن است  ماننفرمود  امت مرحواسرائيل هم  اقام د  ة  مه محمد مصطفی 

مذب برّه  کعزای  روز  ال  ربوح  در  و  اعمالبنمايد  همان  صلّ  عاشورا  محمد  امت  جا  وآله عليه اهللی که  به  وسلم 

   .به جا بياورند  د رخواهند آو

السالم عرضه داشت بارالها مرا تعليم  موسی عليه   هم همان اجر و ثواب خواهم داد حضرت  اسرائيل راته بنی الب

حکم بدهم که  اسرائيل را  م بنی آورند که من هاهند  خو  جابه    روز عاشورا  درال را که امت محمد  نما آن اعمب

وجنايش عظيم  ثواب  مستحق  و  بياورند  جا  به  را  عاشورا  روز  اعمال  پات ان  بشوند  منان  النعيم  خداوند  س 

م  ليکنيم تععاشورا می   ريه در روز م را اعمال روز عاشوراراکه ماها فرقه شيعه اثناعشالسالعليه حضرت موسی  

اععليه   وسیم  حضرتفرمود پس   آن  ش السالم  احکام  در  را  نمال  داخل  بنی ريعت خود  و  راامر  مود  اسرائيل 

   . يام عاشورا بجا بياورنند آن اعمال را در ا فرمود که ايشان هميشه تا قيام قيامت

است    ورمذکور و مسط  2۳آيت  و    2۳باب     هم در تورات کتاب احبار يعنی کتاب شريعت الوبانچنانچه حاال

اِسرائِيل لِمُو بَحُودِش  ل مُوِشه لِمُور دَبِّيراِل بِنیِيرُ يُهَواه اِوف عربی وَ يَُدبِّست تلفظ عبرانی به حرن اايها  و آن 

بِاِحَا لَهَشِّبيعی  يِهيِه  لَحُودِش  َشبَّاتُود  متعااکِم  قُودِش، خداوند  مِقرَا  تِرُوعَاه  ذِکرُونُ  السالم  عليه ل به موسی  ن 

ن فتم برای شماها يک  ز اول روز ماه ه ده امر بفرما که ااسرائيل را حطاب کریبن  کهمود  ده امر فرموخطاب 
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آميز  مال را به جا بياوريد از صداهای رقت سبت شماها اين اع  سبت تذکر معين و مقرّر گرديده است و در آن

 هد بود  واداوند متعال مقدس خا در نزد خو دردانگيز مردم را بگريانيد و اين مجلس عز

ی هَزِّه  حُودِش هَشِّبِيعِهُ وَيََّدبِّير يِهُوَاه اِل مُوشِه لِمُوراَک بِعَاُسور لَه لَيَهوَااِشِّسُو وِهِقرَبِتِم  کِت عَبُودَا لُو تَعُلِيمِال  کُ

هُومِ  هَکِّفُّورِيم  وِعِنِّيِتِقرَا  يُومُ  الَکِم  يَهيِه  نَفشُ  مقُودِش  وِاِت  اِشِّهوتِيکِم  هِقرَبتِم  تَعَسوُلُ  اوِکُ  يَهوَاهلَ    لُو  ه  مِلَاکَاه 

ال به يادگاری آن  خداوند متعا جميع کارهای دنياوی را بايد ترک بنمائيد و برای  ر آن ايام عاشوراِلُوهِيکِم و د

اين    وز عاشورایخداوند متعال موسی را خطاب نموده فرموده اما در رذبح عظيم قربانی ذبيحه بدهيد و بعد  

بود و بر  زای مقدس خواهد  عزاء و اين مجلس عخواهد بود و روز مجلس  ان  اهه گن روز کفارا  ماه برای شماه

و قربان ذبيحه نذر بکنيد برای  و غمگين بنمائيد    های خويش را محزونشماها الزم است که در آن روز نفس 

زيرا آنخداون نکنيد  دنيا  کار  عاشورا هيچ  روز  آن  در  و  روز    د  گناهان شماها  کروز  بود  خوفاره  ناهد    زد در 

   .ر آن ذبح عظيم گناهان شما را بيامرزديه و بکای شما بند منان به عوض گر اوند متعال تا که خداوخد 

  مْ يُّوُ هَمْ صِبِعِ   مِلَاکَاهْ  الْکُ  سِهْ عْتَ  اَِشرْ  شْ هَنِّفِ  هَا وِکُالْ مِعَمِّيْ   رِثَاهْ وِنِک  هَزِّهْ   مِ هَيُّومْ بِعِصْ  هْلُو تِعُنِّ اَِشرْ هَنِّفِشْ  کُمالْ  کِیْ

لُِد مِقِّرِبْ عَمَّشْ هَهُوْ فِهَنِّ   تِی اِتْوِهَابَْد  زِّهْهَ لَامْ  لُو تَعْسُوْ حُقَّتْ عُوْ  مِلَاکَاهْ  الْ مِشُبُوْتِيْکِمْ شَبَّتْ  وْرَتِيْکِمْ بِکُاهْ ک الْ 

نَنْشُوَْشبَّ اِتْ  وِعِنِّيْتِمِ  هُوْلَاکِمْ  لَحُوْتِيُکِمْ  اتُوُنْ  بَادِبِتِسْعَاهُ  تِشْمِ  بْعِرِْش  عِرِبْ  عَْد  َشبَّتْکِمْعِرِبْ  هبِتُوْ  و  رکسی در   

آن شخص عي پس  شد  نخواهد  عزادار  و  غمگين  و  محزون  عاشورا  روز  آن  خ  ن  قوم  ميان  در  منقطع  از  ود 

  ،خواهم ساختا و معدوم  روز کار دنياوی خواهد کرد من او را از قوم او فن  خواهد شد و هرکسی که در آن

   .کند کار دنيا می  کند که در روز عزاءيم می عظ بحين ذن توهآ  زيرا که

ش  ايام  آن  در  احپس  اين  و  عظيم  ذبح  آن  عزاداری  جز  به  نکنيد  دنيا  کار  هيچ  جميع  ماها  برای  کام 

خواهد بود  و اين سبت برای شما سبت ترک جميع کارهای دنياوی  های شما احکام ابدی خواهند بودواده خان

کار    و هرگز هرگز هيچن و غمگين بسازيد  دهم خود را بسياربسيار محزوام  ش   الی   ماهن  و از شام روز نهم آ 

هم کرديد پس آن توهين و خفت آن    آن ايام کار دنيا  دنيا نکنيد به جز اقامه عزای برّه مذبوح زيرا که اگر در

به جو  ذبح بر همچنين کسانی  بود پس غضب من  آمعظيم خواهد  ايشش خواهد  نشان  و  نام  و  از    را  اند 
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است پس آن توهين و اهانت من   رای من واقع شدهکه آن ذبح عظيم ب روزگار محو خواهم ساخت زيراحه صف

 است!!! 

تدی لوال ان هدانا اهلل فالحمدهلل مد الذی هدانا الی هذا و ماکنا لنهالَحبُرُ و لِلّهِ اَکاَکبَرُ اهللُ اهللُ

  . آله الطاهريند وحمنا مبين لسالم علی سيّدنا والصلوه وا  العالمين وربّ

از علمات غم و کفاره گناهدر خصوص اين سب بنده  بفرمائيد که اين  ان  ی متعدد يهود استفسار نمودم که 

 المقدس است.برای خرابی بيت باشد يکی گفت می  عزاء برای که 

ل  الو م   زن گری با غم و هم و حشحالی و ديگفت که غذای روحانی دو جور است يکی با سرور و خو  و ديگری 

است اما بزرگ ايشان دبی شمعون فرمود  ور فرموده  بهره جور غذای روحانی    س خداوند خدا ماها را از هر دو پ

اين س  از حقيقت  را  نفرمود که ما  آگاه  بايدعزاه بت غم  برای چه  برای که و  بنده  اند که  دار بشويم آن وقت 

ست  د چنانکه در ميان ماها مرسوم اباش ن  عرب  ولء فرزند مَسِيّا رس سيدالشهدا  عرض نمودم که چرا اين عزای

 هيچ نگفت!  و مبهوت ماند و آن وقت متحيّر 

تعال در اين آيات احکام ايام  عمران خداوند مبنپس اصل حقيقت اين است که موافق التماس حضرت موسی

يه ترک  کل  رااوی نيد مردم کار و شغل دول ماه بايرا بيان فرموده است. پس حکم اول اين است که از ا عاشورا

 انگيز مردم را بگريانند!  غم  ی محزون و الحاننمايند و از صداهانموده مجالس عزا برپا ب

ح قربانی ذبيحه در  تکريم و تذکر آن ذبح عظيم برّه مذبويام برای تعظيم و  و حکم دوم اين است که در اين ا

نه  بنمايند  نذر  آرد   بارگاه حضرت حق  باشد  قربان  تا که مشعر  فرات    ظيم ع  ذبح  بر ی  نهر  کناره  قربانی  آن 

 فرات.  دشت

چهارم اين  رسم و سبت بايد هميشه تا قيام قيامت جاری داشته باشند و حکم  اين است که اين  و حکم سوم  

که   يعنیاست  شام دهم  تا  نهم  شام  از  نفس  بالخصوص  و شام عاشورا  بسيار محزون  بسيار  را    های خويش 

صبح روز ذبح    گر ازبه سر نوحه  ريان چاک گريبان مو پريشان خاکر عس   ی باعنند عزادار بسازند يغمزده مان

   .لسالم بوده باشند الصلوه و ايم تا شام در عزای سبط رسول حضرت سيدالشهداء عليه عظ
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ر  لفردوس قرااان را خواهد آمرزيد و ايشان را مستحق دخول جناتآن وقت خداوند منان جميع گناهان ايش

داد و حکم   اايجمپنخواهد  و عزن  روز غمگين  و  ست که هرکه در آن  نخواهد شد  را مسخ ادار  ره  اين عزاء 

يا در صدد منع و محو کردن آن سعی خواهد کرد خدا از ميان قوم و    ةوند متعال خانواد خواهد کرد  او را 

 اءهد لشمحو اين عزای سيدا  صدد منع و   و نابود و محو خواهد ساخت و اگر سلطان باشد و در   قبيله او نيست

از صفحة روزگار محو و معدوم    اسم و رسم او راو را خواهد کند و  ی کند پس از ميان رعيت او ريشه اسع

ک است  مشاهده  چنانکه  ساخت  بخواهد  که  خانواده  هر  خدای  ه  است  برخاسته  عزاداری  اين  ضد  قهار  ر 

حه روزگار محو و  صف  از و  ا  قدغن کرد اسم و رسم ع نموده و  خانوادهاو را نابود ساخته و هر سلطانی که من 

لشهداء برّه مذبوح دشت کربال سال به سال در فرقة  عزای حضرت سيدا  حمدهلل که اين رسمنابود گرديده ال

 2۵۷« صِرَاط مُسْتَقِيم  لَىوَيَهِْدی مَنْ يَشَاءُ إِ»رواج است شريه در ازدياد و  شيعه اثنا ع

از اين اخبار صحائف   بر مصائب حضرت سيدالشهه گک   دشوالسالم ظاهر می همانبياء عليپس  داء  ريه و بکاء 

بلکه بزرگترين    النعيم است اء اجر و ثواب عظيم دارد و باعث نجات و حصول جناتافد العالمين له روحناو ارواح 

الهيه می نع ناکس رمات  فا نمی باشد که هرکس و  قابل  و  را سزاوار  يضان خود  دهند خداوند منان هرکسی 

 2۵8« الْعَظِيمِ  ذُوالْفَضْلِ  وَاللَّهُشَاءُ يَ مَنْ  يُؤْتِيهِ  اللَّهِ فَضْلُ لِکَ ذَفرمايد » ء مرحمت می بکا و   يهربيند اين نعمت گی م

نبويه  احاديث  بعضی  از  مس  و  طاهرين  ائمه  می و  مصائتفاد  بر  بکاء  و  گريه  که  سيدالشهداء شود  ب حضرت 

ش از حد احصاء و اندازه خارج است  وابث  و ت  س دات افضل و اعلی ااعات و عباالصلوه والسالم از جميع طعليه 

محمدب امام  می االولينم علباقر  السالم عليه اقر  چنانچه  من   :فرمايند واآلخرين  االوله    ما  اال  شئ  وزن  او  کيل 

لن يرهقه   علی الخدينبمائها حرمها اهلل تعالی علی النار و اذا سئالت   دموع علی الحسين فان العين اذا غرقتال

   .ن النارقطره من الدموع لتطفی بحارا مان ف ابدا لهقتر والذ

ائب حضرت  عالم حد و اندازه و پيمانه گذاشته است مگر گريه نمودن بر مص  هر چيزی خداوند   برای  يعنی

و آتش  که اشک در چشم آمد خداوند عالم بر انه نيست هميناء که برای او هيچ حدواندازه و پيماسيدالشهد 

 
   .25(، 10ونس )ی257
 . 4(، 62جمعه )258
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خواری نخواهد    گز برای او ذلّت و ک بر رخساره جاری شد پس هرگز هر اش   گرو ا   د فرمايرا حرام می   جهنم

  .سازدسيد و يک قطره اشک دريای زخار آتش جهنم را خاموش می ر

ر  علی ماله من اجر لکان فرحه اکث  علم زائری والباکی»لو ي  فرمايند السالم می ء عليه سيدالشهداود حضرت  و خ

کنندگان بر من  زواران من و گريه   اگر   « که و صار کيوم ولدته امهنب  ذ  عليه   و و ما يقوم من مجلسهمن جزعه 

سرمی  البته  داد  خواهند  ايشان  برای  ثواب  و  اجر  چه  که  گرية  دانستند  از  ايشان  می ور  بيشتر  شود  ايشان 

ت  والد  وز شود و مانند ره می او آمرزيد   خيزد مگر اينکه جميع گناهان ده از مقام خود برنمی چنانچه گريه کنن

 اه نکرده است!ويا آن شخص هيچ گنگردد گمعصوم و پاک و صاف می خود

يب ان بکيت علی الحسين حتی  يابن الشب»  ند فرمايمی   الصلوه و السالماالوليا عليه حضرت امام رضا سلطان    و

  پسر  ی ای عني  « ليال کا او کثيرااو کبيرا قعک علی خديک غفراهلل لک کل ذنب اذنبته صغيرا کان  تصير دمو

د اشک تو بر رخسارة تو پس در همان  ازة که جاری بشو السالم به اند ليه اگر گريه نمودی بر حسين ع  بيبش 

قليل  شد يا بزرگ  فرمايد گناه خواه کوچک باای عفو می را که مرتکب شده   ساعت خداوند منان هر گناهی

     ر.يا کثيباشد 

حيابن الشبيب  ت باکيا لشئ فابک علی الکن  ان بيب  بن الشياا لشئ فابک علی الحن کنت باکييابن الشبيب ا 

  ه ثمانيه عشر رجال بک علی الحسين فانه ذبح کما يذبح الکبش و قتل معه من اهل بيتنت باکيا لشئ فاان ک

   .السموات السبع و االرضون السبع لقتلهما لهم فی االرض شبيهون و لقد بکت 

پسر شبيب گريه    ای  برای کسی پسمی اگر  عليه ای  بربکن  ريه  گ  کنی  آن حضحسين  که  با  السالم  را  رت 

اند که  کشته اند و هجده نفر از اهل بيت آن حضرت را  نند گوسفند ذبح نموده رحمی و سختی مانهايت بی

گانه  ت های هفگانه و زمينهای هفت مصائب آن حضرت آسمان  نظير ايشان بر روی زمين نبوده و بر  مثل و 

 اند. ه نموده گري

بکی لما ارتکب منا کان معنا  تذکر مصابنا و    من»فرمايد  می   سلطان االولياالسالم  عليه ضا  ر  امامضرت  ح  و نيز

القيمه  يوم  بی آورد م به خاطر می هرکسی که    « فی درجتنا  بر  ا و  مار  ما اشکصائب  او جاری  احترامی  های 

 اَجعَلنَاهُ. مَّ هُللّاَ . بود هد جات عاليه ماها خواه ما در درشوند پس آن شخص در روز قيامت همرامی 



414 
 

ود  فرمايند: » « هرکسی که در نزد او ذکر فرزندم حسين بشوسلم می وآله عليه اهللتم االنبياء صلّی و حضرت خا

از چشم  پر مگس  های  پس  به مقدار  بر مصيببت حسين  بر خداوند منان  او  او  ثواب  اشک خارج شود پس 

بو نخواهد  راضی  و  مند  خداوند  شد  ش برای    ان خواهد  با  از  خص آن  مگر  ثواب  و  جزاء  عطاء    هيچ 

 س! الفردوجنات

امام   باقر عليه و حضرت  باقر علوم  محمد  من ذرفت عيناه    ما مومنيا»ند:  فرميامی   االولين و اآلخرينالسالم 

حت الحسين  مصائب  يسکنها  علی  غرفا  الجنه  فی  اهلل  بواه  خذيه  علی  تسيل  که  هر    «احقابای  مؤمنی 

سکنی خواهد   هانعيم در غرفه او را در جنات ال  ر شده است خداوند منانکبااش سين  مصائب ح  برهايش  چشم

ر  را در روز قيامت از هر نوع اذيت دو  ت پس خدای منان اوداد تا ابداآلبد که او را برای ما اذيت رسيده اس 

ثل  م  و لوض من عينيه  فا ن ذکرنا عنده فم  و   جهنمتش  آخواهد داشت و مأمون خواهد ساخت او را از عذاب  

رکسی که ما در نزد او مذکور شويم پس جاری  ه  البحر و  و لوکان مثل زبد غفراهلل له ذنوبه  راس الذبابه دموعا  

به قدر    بشود اشک  باشد خواهد آمرزيد خدای منان  او اگرچه  او را اگرچه مانند کف دريا  سرمگس  گناهان 

 باشند. 

او ابکی ولو    له الجنه و من بکی و ابکی ثلثين فی ابکن  م»  فرمايند:ی م   السالمالصادق عليه امام جعفر  و حضرت

کند بر  هرکسی که گريه می « و  حزن فله الجنه حدا فله الجنه و من لم يتاتی له البکاء و فليقشعر قلبه من الوا

حسين می   مصائب  سی و  می گرياند  واجب  پس  را  جنفر  او  برای  هرکسیشود  و  می   نت  گريه  و  که  کند 

هد اما قلب او محزون  دگريه دست نمی   نت و هرکه برای اوپس برای اوست جرا  ر  ک نفگرياند اگرچه يمی 

 شود پس برای او هم جنت واجب است.می 

وما عين احب الی اهلل والعبره من عين بکت و دمعت  »:  فرمايند الصلوه والسالم می يه علضرت باقرالعلوم  و ح

هيچ    « وناسول اهلل و ادی حقليه و وصل را عدهاسع  ال وقد وصل فاطمه وا  و ما من باک يبکيه  علی الحسين

کننده  گريه تر نيست و هيچ  وب هيچ اشک در نزد خدای متعال از چشم و از اشک عزادار حسين محب   چشم و

سيدالشهدا مصائب حضرت  موبر  و  را  ما  رحم  است  کرده  وصل  او  اينکه  مگر  نيست  نمودهء  با    افقت  است 
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ه معظمه وصله  ر فرزند آن محذرت در گريه نمودن ب عدت کرده اس مساو  يها  علسالمه اهلللوات ص  حضرت زهراء 

 . ه است حق ما راوسلم و ادا کردله وآعليه اهللصلّیاهللرحم نموده است با رسول 

م که  الالسدگان حسين عليه کننر گريه محشر از خوف و هول عذاب جهنم گريه خواهند کرد مگ   و جميع اهل 

ها خواهند داد و سرور بر روی آن   بشارت دخول جنّتها را  مالئکه آن   د وبو  ند خواهها خوشحال و خندان  آن

و ايشان در ظل  حساب پيش خداوند متعال خواهند کشيد  ر را مالئکه برای  نمايان خواهد بود و اهل محش

خوب  اب و کتاب محشر بی حسل خواهند بود و از  ف زدن مشغو عرش عظيم با حضرت سيدالشهداء در حر 

 م اجعلنی منهم.لّهال ودند بخواه

 

 السالم ت حضرت سیدالشهداء علیه اجر و ثواب زیار 

نزد   و در  عظيم  ذبح  آن  اين    معاوضه  منان  علخداوند  جعفرالصادق  امام  حضرت  چنانکه  السالم  يه است 

اهلل  رسولجواب داد بلی يابن ی  روارت حدم حسين میيا برای زيفرمايند ترجمه حديث، ای جابر جعفی آمی 

اهلل خبر رسول از ثواب زيارت حسين عرض نمود بلی بلی يابنتو را خبر دهم    خواهی کهودند نمی م فر  ومرمی 

شود  منزل خويش به قصد زيارت بيرون می   که زائر حسين ازحضرت فرمودند وقتی   د مرا از زيارت آندهي

ر هر  صلوات بفرستند و ب  او   بر د و  فرمايد که همراه او برونر می موملک را مقرّر و مأ  ن چهل هزارخداوند منا

و وقتی    ون خود غلطيده استک شهيد را به او بدهند آن شهيد که در راه خدا مقتول شده در خقدم ثواب ي

ردد مانند  گد پاک می بوسد از جميع گناهان خو الشهداء و قبر مطهر را میدهد به حضرت سيد که سالم می 

والد زيات  روز  نماز  برای  که  وقتی  و  مخويش  با  تايسی رت  منان  خداوند  برد  مالئکه  صلوات    تمامی  او 

و هزار عمرمی  ثواب هر رکعتی هزار حج صحيح  و  افرستد  نامة  او می ة صحيحه در  نويسد که همراه  عمال 

  .دهد ی م خدا آزاد کرده باشد که در راه و امام بر حق به جا آورده باشد و ثواب هزاربنده   مرسلنبی

يام بنمايد که هميشه در حضور حضرت  اگر زائر قصد ق  دهد ورده باشد می ا کخد   اهدر رو ثواب هزار جهاد که 

را جمع نمودی   ای خداهکند طُوبَی لَکَ که غنيمتندا می  از باالی عرش عظيمسيدالشهداء باشد پس منادی 
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بض  ا قر  ح او ند منان خود از دست قدرت رو اوشود پس خد ر فوت می يافتی و اگو از بالی دنيا و آخرت نجات 

   .نمايد می 

  فَادْخُلِی   *   ةً مَرْضِيَّ   رَاضِيَةً   رَبِّکِ  إِلَى  ارْجِعِی بَيتِه(»)اِلَی مُحَمَّد  وَ اَهلِ  2۵۹« الْمُطْمَئِنَّةُ  النَّفْسُ  هَاأَيَّتُ  يَا ايد »فرمو می 

نان  نمايد پس خداوند ممی ت راجعخود مبه منزل  و اگر    2۶0« یتِ جَنَّ  وَادْخُلِی (* مُحَمَّد   )مُحَمَّد  وَّ آلِ   عِبَادِی   فِی 

ثواب او را    ديس خدا بنمايند وکندکه بر او صلوات بفرستند و تسبيح و تقملک را همراه او می   آن چهل هزار 

  شوند و بر اويک می کفين او شرو بر فوت او آن مالئکه در تجهيز و ت  ضبط بنمايند   در نامة اعمال او ثبت و 

تو فوت کرده حاال برای ما چه    ند بارالها دوست نماياحديت عرض می اه  رگر باکنند و بعد از دفن او دماز می ن

   ؟فرمائیارشاد می 

و تسبيح و تقديس و تهليل ما بنمائيد  العزّت که باشيد بر قبر او  ضرت ربّ بايشان از جانب ح  رسد پس ندا می 

قيام قيام  اتا  ثواب  و  اعمالت  نامة  در  را  زياا  و  ارزقنی  اللّهم  بنويسيد  قو  عليه حسال  بر ره  و  ين  خود  السالم 

بَعَْد مَوْتِیْفرمايند: »مَنْ زَارَنِی بَعَْدالسالم می هداء عليهحضرت سيدالش هر کسی    مَوْتِه فِیْ لَيْلَهِ الْوَحْشَهِ   زُرْتُهُ 

 . او را زيارت خواهم کرد شتاز فوت او در شب وحمن هم بعد که بعد از شهادت من مرا زيارت خواهد کرد 

 وَّآلِ مَُحمَّدٍعَلَی مَُحمَّدٍ  لِصَّ مَلّهُاَل

هرکه بعد از شهادت    هُ جْتُرَلَاخْارِ  النَّفِی  وَلَوْ لَمْ يَکُنْ اِلّا   يَوْمَ القِيمَهِزُرْتُهُ ْ مَوْتِی  بَعَْد  زَارَنِی  مَنْفرمايند: »و نيز می 

ن  اگر او را در ميداو    کردم  خواهدر ميدان محشر او را زيارت  ت  کرد من هم روز قيامارت خواهد  من مرا زي

نيافتم ک  انداختهمحشر  را در جهنم  او  را در همانه  او  زيارت خواهاند پس  رام کرد  جا  او  اگر  در ميدان    و 

  جا همراه را از آن   م کرد و او جا زيارت خواهجهنم انداخته اند پس او را در همانمحشر نيافتم که او را در  

 .مُحَمَّد  آلِ  وَّ  مُحَمَّد  لَی عَ لِصَّ هُمَ اَللّود بيرون خواهم آورد. خ
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 السالم ثواب و اجر و اقامۀ عزای سیدالشهداء علیه 

والسالم معادل و مساوی اجر و  الصلوه اء عليهليه ثواب و اجر اقامة عزای سيدالشهد ادله و براهين عق  ز رویا

  خَيْرًا   ذَرَّة    ثْقَالَ مِ  يَعْمَلْ فَمَنْ» مه  رياق کشود به مصد نبياء و مرسلين می ا  هزار   ۱2۴ت و رسالت  تبليغ نبو ثواب

   2۶۱« يَرَهُ اَشرًّ  ذَرَّة  مِثْقَالَ   يَعْمَلْ مَنْ  وَ  *  يَرَهُ

د و چون  ه قدر و اندازة يک ذره باشد خداوند منان خواهد داثواب و جزای هر عمل نيک و بد خواه ب يعنی  

ارواح ا  رت سيدالشهداء روحنحض له و  ت  د داد و چون حضرخداوند منان خواه  شد با  رهيک ذالفداء  العالمين 

ارواح و  روحنا  اله سيدالشهداء  خوالالعالمين  شهادت  از  توثيق  فداء  و  تصديق  رسالت  يش  و  هزار    ۱2۴نبوت 

امت و  امد و از قوت و قدرت  کربول نمی زيرا که اگر آن حضرت شهادت را ق  ،لين را نموده استانبياء و مرس 

   .شد افروز می اسالميه جلوه  دش بر تخت خالفترا هالک نموده خو عيند لزيکر يواليت مطلقه تمامی لش

ينکه در  شد به جهت اين باطل و دروغ ظاهر می زار انبياء و مرسله  ۱2۴پس در آن صورت نبوت و رسالت  

عدم وقوع آن شهادت  ت  ور بوده لذا در صورذکور و مسطصحائف و کتب ايشان اخبار شهادت آن حضرت م

ح اديث  اح  و  آياتتمامی   از  و  باطل  کاايشان  و  عاطل  می قانيت  احاديث  ذب  و  کتاب  بالخصوص  و  شدند 

خاتم  صلّیحضرت  درووآله عليه اهللاالنبياء  حسين  شهادت  و  اخبار  بيشتر  که  مسطور  آن   سلم  و  مذکور  ها 

  .هستند 

ش  مع ثواب سا  ریديگ   خوان ودو نفر يکی روضه ر  ه مشتمل باشد صرف بای کوچکی کلذا اقامة يک مجلس عز

تفضالت    هزار انبياء و مرسلين معين و مقرّر است از روی عقل سليم و از   ۱2۴وت و رسالت  به قدر تبليغ نب

ذاهب اقامة مجلس عزای حضرت سيدالشهداء اقامة اديان و موم نيست چقدر خواهد بود زيرا که از  الهيه معل

اين   و برتر آمده به اعمال خيريه بزرگ از جميعير خ  عمل شود لذا اينمرسلين می و هزار انبياء ۱2۴يغ و تبل

 ه خواهد شد. جهت اجر و ثواب اين عمل خير به اندازة بزرگی آن عمل داد

همي تمان و  از  خير  عمل  اين  مانع  عذاب  عذابطور  که می  زيرا  بود  خواهد  برتر  و  بزرگ  الهيه  و    های  مانع 

  يغ نبوت و رسالت مانع و مخالف تبل  ر حقيقت ا دخد راه  سيدالشهداء برّه مذبوح  ت  الف اقامة عزای حضرمخ

بيحه بزرگ و بدتر آمده  و از جميع اعمال قباشد لذا اين عمل زشت و قبيح ا هزار انبياء و مرسلين می  ۱2۴
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  آن ر خواهد شد و عذاب  تر و بدتگ ت مجازات و عذاب او هم از جميع مجازات و عذاب بزرپس به اين جه

الهي دين  مانع  و  ازمخالف  زياد  هعذاب  ميعج  ه  اهل جهنم  و سخت ای  آماده  و شديدتر  بود پس  تر خواهد 

 باد. ابداآلرای اين عذاب شديد جهنّم الی حضرت سيدالشهداء بباشند مانعين و مخالفين مجلس عزاداری 

لعين اين همه چيزها را خوب می  ابليس  تو چون  لذا  شش خود را در محو  کو مامی جديت و سعی و  داند 

رّه مذبوح راه خدا ذبح عظيم ميدان کربالء  الثقلين برسول   ر حضرت حسين فرزند کردن ذکود  ابو ن  ساختن

دوستان  لذا بر اوليای خود و   ز اين ثواب و اجر عظيم محروم بنمايد ريت حضرت آدم را اکند تا که ذصرف می 

  .نمايد می حی والقاء خود انواع و اقسام و

فَاِنَّ ذِکْرَالْ  ِظ اعِالو  گويد و يَحْرِمُ عَلیی پس گاهی م  يَحِثُّ عَلَحُسَيْنِ  الصَّحَابَه يعنی واعظ ذکر مصائب  هُ  بُغْضُ  ی 

کند که در حقيقت ايشان  ی مردم را بر بعض اصحاب رسول آماده م   بکند زيرا که قلوبحسين حرام است که  

 !اميه منتقل نمودند!ی بنطنت را به خانواده اند! که سلباعث اين ذبح عظيم بوده 

 جائز است.ها حرام و ناده ه گريه کردن بر مر گويد کمی هی گاو 

 گويد که اقامة عزا بدعت است. وگاهی می 

است لذا در ايام شهادت حسين و  شهداء روز يافتن مدارج عليای شهادت  ويد که روز شهادت  گو گاهی می 

خو بايد  حسين  بکنناصحاب  بکاشحالی  و  گريه  که  نه  جماء  د  و  سنت  اهل  دچنانچه  عاشورا  ايار  عت  م 

 گيرند و غيره و غيره و غيره. عيد می آن روز را روز  کنند وخوشحالی می 

 سالم الیدالشهداء علیه قدر و قیمت اشک عزای س 

ديثی  والسالم ح  الصلوه است در خصوص اشک عزای حضرت سيدالشهداءعليه ر مجلد سوم بحار که در معاد  د

داران  قرابهای اشک عزائق خداوند متعال  عمال خالت ا بامحاس مونش اين است و بعد از  مضمذکور است که  

خازن جهنم يک قطرة اشک    اهد فرمود که مالک السالم را به مالک و به رضوان خوهد سپر و خوحسين عليه 

نم جههای وری تمام عذابپاشيد پس فکه مالک يک قطره اشک در جهنم خواهد بپاشد و همينرا در جهنم 

جه آتش  حدت  و  تيزی  او  خواهد  هفتاد    اول ز  نم  بيشتر  ج درجه  اهل  جميع  و  فغان  شد  و  فرياد  به  هنم 

 خواهند آمد!  
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که رضوان يک  پس همينجنان بپاشد  ه از آن اشک در  د فرمود که يک قطرو به رضوان خازن جنان خواه

ت  غرفاها و زخارف و درخشندگی بوعمات و لذائذ و خوش ن و جميع نقطره در جنان پاشيد فوری نورانيت جنا

اضافه خواهد گرديد و اين سلسله پاشيدن آن اشک هميشه  اد درجه از اول  قوای اهل جنان هفترفات و  و ش 

هِ الْحَمُْد  وَ لِلّ   رُ اَکْبَ  اَهللُ  اَکْبَرُ   اَهللُدو اَهللُ اَکْبَرُ  آن حضت الی ابداآلباد جاری خواهد بوز جمعه روز شهادت  در هر رو

 يْد   مَزِا  يْنَ عَزَّوَجَلَّ وَ لََدالَفَقَ

را    اهلل و مؤمنين ملعون و مردود گرديد و جزای عبادت خويشلياء اولعين عدوی مبين  از روزی که ابليس  

مردم    اهلل را در بالهای شديد مبتال بنمايد و که اولياء سته بود پس هميشه در همين فکر بوده  يافت هرچه خوا

بعد  جهنم بگرداند و  نموده مستحق عذاب  گمراه    حوهن  باينها را  ر بدهد تا که آن راشمن و قاتل ايشان قرا د

ای خدای جهان تدبير من  ت بياورد که ديدی  همه را در جهنم ببرد و بر خداوند متعال در ميدان محشر حج

   .يدمغالب آمد که بيشتر مردم را مستحق عذاب جهنم گردانبر تدبير تو 

قاب  رااول خود حضرت آدم    چنانچه به  ده کرد کهآماا  يل رمبتال کرد و بعد  قتل رسانيد و    برادر خويش را 

طور قوم حضرت  ينا غرقاب نمود و همالسالم را بر ضد آن حضرت آماده ساخت همه رمامی قوم نوح عليه ت

بياء ناالبر ضد حضرت خاتم و غيره و    بر باد داد و قوم حضرت صالح را هالک ساخت و غيره   السالم را هود عليه 

ايشان جن  برپا ساخت حتی اينکه حضرت  کرد و در ميان    اميه را آمادهبنی خانواده    سلمووآله عليه اهللصلّی

که طفل شيرخوار را    اصحاب و انصار و اعزه و اقرباء حتی  ا تشنه و گرسنه معالثقلين رحسين سبط رسول

 گفتند!  ند و تکبير مانند گوسفند قربانی ذبح نمود

تدبير آن    که گويا از اين  کرد وخيز می ن جستاطراف جهادر  ی  شحالين از غايت سرور و خولعآن وقت آن  

عليه  آدم  ذريت  جميع  جهنلعين  عذاب  مستحق  را  زي السالم  است  گردانيده  زمين  م  روی  در  هرکه  که  را 

اهد کرد و  خوها  و پيروی دين آن خواهد بود  ها راضی  اميه را دوست خواهد داشت و بر افعال آن خانوادة بنی 

آن  طريق  کر  تاررفها  به  همة  د  خواهد  استثنا  عد آن بال  روی  از  الهی  ها  عذاب  مستحق  عدالت  و  انصاف  ل 

ار حسين حضرت  شان در خون آن شيرخورا که گويا همه اخته خواهند شد زيخواهند گرديد و در جهنم اند 
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زيده  آمرز  هرگ  و اين يک گناه است که د  انمله را کمک داده و کمان حر  اند السالم شريک بوده اصغر عليه علی

 هد شد! نخوا

اهد کرد خواه  خوها  اميه را دوست خواهد داشت و تعريف و توصيف آنم قوم بنی که تا قيام قياپس هر کسی 

 نم خواهد شد! قومی و ملتی که باشد مستحق عذاب جه ازهر

  که اجر و  قتیو  اما وند متعال دانسته بودداير خود به مقابله خبهترين تدبپس گويا ابليس لعين واقعه کربال را 

ت او  نهايت پشيمان شد که همه تدبيراضرت حق شنيد برخود لرزيد و بی را از بارگاه ح  ثواب آن ذبح عظيم 

يامت از  مکن نبود که اهل هر زمان گذشته و آينده تا قيام قزيرا که م  ن اجر و ثواب هيچ گرديدند به مقابله اي

با  هر نمودن و محشنملتی و قومی که  از گريه  بشد زون  د  ور آن ذبح  ن  از روی عدل  انصاف درجة    عظيم 

 من بوجود آمد!!!    تدبيردت حضرت سيدالشهداء را تحصيل نمودند و اين از جهت همين شها

هدای  در زمرة ش   ن اولين و آخرين را الی قيام قيامت در ميدان مشحرکنندگالذا خداوند منان تمامی گريه 

محشور   وقت  خوکربالء  آن  پس  فرمود  رجيم  لعيس  ابلياهد  و  او  ن  و  طلبيد  تمامخواهد  محضر  در  ی  را 

يال که تدبير تو بر تدبير  که برگرد از اين خمخلوقات خواهد فرمود که ديدی ای ابليس من تو را گفته بودم  

بر من  ه  توانی ک ی تو کی می ارة من هستو تو مخلوق بيچ  واهد آمد زيرا که من خالق تو هستممن غالب خ

   .نکردیول قب تو  غلبه بيابی اما

و  ها را که تاند و آن ی عدل و انصاف مستحق دخول جنت من گرديدهوقات کثير از رو ببين که اين مخلحاال

ه  نيستند آن وقت مالئکه عذاب را فرمان خواهد داد ک   ها چيزی ای به مقابلة اين مراه کرده از تدبير خويش گ

تحقيق نکرده  و از روی عقل است قبول کرده  را او وسه سوی جهنم و هرکه وس ه ن ملعون متکبر را ب بکشيد اي

   . و باطلآن عقيده که او دارد آيا از روی عقل درست و صحيح است يا غلط که 

ام ديانت  مت فرموده بودم او را خوار و بيکار کردند و در مقها آن نعمت بزرگ مرا بايشان کرااينکه  پس چون

اا امام  ماستعمال نکردند که  از  نز ع ا  باطلم حق را  امقل خويش جدا  امام باطل کردند و به چای  را    ام حق 

ميز حق و باطل که به شماها  اين عقل نورانی م  من در کتاب خود فرموده بودم کهاختيار نمودند و حال آنکه 

ادَ  فُؤَلْ ا  وَعَ وَالْبَصَرَ  مْإِنَّ السَّه بودم »کرد که گفتدر مقام محاسبه اعمال من از اين نعمت سؤال خواهم  ام  داده 
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أُ ام در  ده يعنی اين چشم و گوی و عقل نورانی که من به شماها کرامت فرمو2۶2« مَسْئُولًا  هُ عَنْ َکَان   ئِکَ ولَکُلُّ 

  ه ايشان را ا در مقام عقائد دينی استعمال کرديد يا نه لذا همها رسبه سؤال خواهم کرد که آيا اينمقام محا

 ! اند ليس لعين بوده شان پيروان ابمه ه د کهدر جهنم بيندازي يم هم همراه شيطان رج

عَلَى السَّإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَال اهلل تبارک ذوالجالل و االکرام »مقدمه دومی ق أَنْ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  انَةَ  فَأَبَيْنَ 

 2۶۳«اولً جَهُ ا ومًظَلُ کَانَ  نَّهُإِ سَانُلَهَا الْإِنْهَا وَحَمَيَحْمِلْنَهَا وَأَْشفَقْنَ مِنْ

ابا  ها پس همه ايشان  ک امانت خاصه را بر آسمانها و زمينها و کوه پيشنهاد کرديم يما عرضه داشتيم و  يعنی  

  را برداشت اما يک انسان خاص او جا نيارند و را بردارند و به اکه   اشتن آن امانت و ترسيدند از آننمودند از برد

به درستی  ريمه را مفسرين ! تفسير اين آيه کالقدرو مجهولوم  ظل دم من بود در ميان مرسابه درستی که آن ان

ها ها و زمين و کوه ن امانت آسمانچرا از برداشتن آ   اند که آن چه امانت بوده و نفهميده از روی عقل سليم  

  يت حضرت پروردگار مشت و موافق خواهش و  ه را برداش نکار کردند و آن کدام انسان بود که آن امانت الهي ا

 يده!  ه سرافراز گردمودن عمل

يتش  قرآن مجيد و فرقان حميد اين است که چون خالق عالم خواست و مشر اين آية بزرگ  پس اصل تفسي

بدهد پس مخلوقات  و التناهی خويش را قدری بروز  علم و قدرت و کمال و حکمت غيرمحدود قرار گرفت که  

قدسی اين    وت چنانکه در حديثم ارواح و ملکعالر  ود داهرة خود خلق فرمب  و اقسام را از قدرتق االنواع  تعل

ودم از ازل  نْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ باً فَاَحْبَبتُ اَرا اظهار فرموده است و آن اين است که کُنْتُ کَنْزاً مَخْفِيمطلب  

   .اظهار علم و کمالمخفی بدون خزانة مملو از علم و قدرت و کمال اما 

ستم رحيم هستم  هلل هستم رحمن هخلق نمودم که من اويش مخلوقات را  ت خالکما  برای بروز دادن س  پ

وت التناهی و غيرمغلوب صبر هم  ود داشتن قدرت و قکريم هستم قادر هستم و صابر هم هستم يعنی باوج

استکنمی  را  خود  قدرت  مخلوق  و ضديت  نافرمانی  بر  يعنی  نمیم  مکعمال  مهلت  را  مخلوق  که  ی نم  دهم 

بخ نمی  کند ب  واهد هرچه  مکنول  گويم هيچ  صفات  برای  ذاذا  برای  خويش  عظيمه  نة  اسامی  خود  اقدس  ت 

   :اختيار فرمودکه
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الحفيظ هستم العليم    الکريم هستم القدير هستم القوی هستم هستم الرحيم هستم  من اهلل هستم الرحمن  

  صفات خويش در عالمين  ا  دادنو برای بروز  ه  هستم و غيره و غير  م الصَّابرهستم الباسط هستم القابض هست

به  ايجاد و شهود مظا ذات حضرت حق و غيب مطلق در عالم    واسطة آن مظاهر اين صفات هر خواست که 

فات ذات پروردگار خويش را بدانند که همچنين  مايند و ظاهر بشوند تا که مخلوقات صاد و شهود بروز بنايج

 دارند.خدای 

ا  لذا و  ملکوت  عالم  ينودر  ارواح  و  مح ار  آنتش   فلک  بانی  و  داد  م  کيل  امام  حضرت  بين  محفل 

ات علوی  متعال تمامی مخلوقالعالمين شدند پس آن مظهر قدرت خدای  العالمين مظهر قدرت رب فی اهللولی 

نبيای سيداال لمينالعارمود و رئيس و سرپرست آن محفل حضرت محبوب رب و سفلی را در آن محفل جمع ف

و بشيرالن  والمرسلين  و  گرديدند مع  ينعالمذير  مقرر  و  جانب  ين  از  وقت  آن  غيب    و  و  مطلق  حضرت حق 

رب ذوالجالل  بارگاه  امين  جبرئيل  حضرت  که    العالمينواالکرام  کرد  نهاد  عالم  پيش  خالق  مخلوقات  ای 

از تمامی شماها اين است که هرکه بخحضرت ربخواهش و مشيت   فات ذات حق در  وهد مظهر صالعزت 

   . نشوديجاد و شهود ا عالم

ار بنمايد تا که به واسطة آن شخص آن صفت  ا برای خود اختييک اسم يا دو رکه  از آن اسامی عظيمه    پس

اَهللُ را اختيار   اسم اعظم العالمين مظهرينتپس حضرت محبوب رب و شهود ظاهر بشود خدائی در عالم ايجاد

العليم را  ضرت اسرافيل مظهريت  و حد مودناختيار فر  رايت القوی و القدير  مبين مظهر  فرمودند و حضرت امام 

ض را اختيار  ل مظهريت الباسط را قبول نمودند و حضرت عزرائيل مظهريت القابد و حضرت ميکائيپسنديدن

جبرئيل    نمودن حضرت  خود  رو  الحفيظ  همين مظهريت  و  فرمودند  اختيار  را  اسامی  سائر  مظهريت  ا  طور 

  هوم و مقصود اين زيرا که معنی و مف هيچ کس حاضر نشد )بِرُ االصَّای مظهريت  براختيار نمودند اما  مخلوقات  

ا بر آن شخص الزم  عطا خواهم کرد ام  امانت خدائی اين بود که من آن شخص را قوت و قدرت قاهره خويش

ه بر  که  بود  اذيت خواهد  و  دردها  و  تحقير  و  توهين  و  ستم  و  ظلم  مرا  ها  يچ  آنها برقوت  کردن  دفع  ای 

 ن ندادند(  نوائب شديد را نشامايد پس آن مصائب و ر نصبصرف عمال نکند ستا
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اشت که ای  ن امانت را عرضه دها آين بارگاه حضرت حق و غيب مطلق حضرت جبرئيل اول بر آسمان پس ام

اين جسآسمان که  اگر می ها شماها  داريد  قوت  و  پرامت  اين خواهش حضرت  را  توانيد  برآريد پس  وردگار 

اين قوت که داريم    ء ما خود را باا در وقت شدت ابتالفرمائيد امی درست می بل  که تند  ر جواب گفد  هاآسمان

خواهيم    و قوت خدائی را برای دفع آن استعمالما رها خواهد رفت  بينيم و يقيناً زمام صبر از دست  قابل نمی 

  ؛د ش  مظهريت ناقص خواهد   ساخت پس آنکرد يعنی طرف مقابل خويش را هالک خواهيم 

مود که ای زمين تو که اين  سوی زمين خطاب نت جبرئيل امين به  ر داريد! بعد از آن حضرعذوم  ا رالذا م

رد  دانم که وقت شدت دين گفت من خوب می کنی زمرا قبول می جسميت و قوت داری اين امانت خدائی  

واهم  خی م  عذرت ردارم مب توانم کهدا را نمی خين امانت  ممکن نيست که قدرت خدائی را استعمال نکنم پس ا

های شامخ جسامت و سختی شماها از  ی جبال ل خطاب کرد که ا بارگاه به سوی جباآن وقت حضرت امين  

  .انجام بدهيد د که اين امانت پروردگار خويش را سرتوانيست شماها میتمامی اشياء شديدتر ا

نخواهد گرفت که  ام  نجسرا  هرگز   ماست اما اين کار از  بلی راست اهای زمين جواب داند که  پس تمامی کوه 

قد  داباوجود  قوت خدائی  و  بتوانيم  رت  ما  فوری شتن  ما  کنيم  تحمل  درد  و  اذيت  شّدت  در  دفع    که  برای 

رت کردگار خيانت خواهيم کرد  را هالک خواهيم ساخت پس در امانت حضو اذيت دشمن خود    نمودن درد

 ريد!!  لذا ماها را معذور دا

  ين امانت کردگار ات پر قوت شماها اين خطاب نمود که ای مخلوقروبک   ئکهوی مالس   وقت امين بارگاه به آن  

دست ما رها خواهد    صبر ازبالء زمام    خويش را متحمل بشويد ايشان هم همان جواب را دادند که در شدت

فور را  ظالم  و  معذرشد  شد  خواهد  ناقص  امانت  ساخت پس  خواهيم  نابود  امين  خواهيت می ی  وفت  آن  م 

ماها اين امانت را  حضرت پروردگار ش کرد که ای دوستان  وه انبياء و مرسلين خطاب  گر  به حق    حضرت   اهبارگ

   .ريد مخلوقات بيشتر دا  برداريد که شماها قوت صبر و تحمل از تمامی

  وقات هستيم حضرت حق اين درست است که ما صابرترين مخلبارگاه    پس ايشان جواب دادند که ای امين

بر هيچ دانييم ما خوب می بينها را میيش هستند و آن ر پد   راه   اين ر  اما آن بالها که د  از آن کدام که  ها م 
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بنمی که  است  ممکن  چطور  پس  بنمائيم  صبر  که  آن توانيم  تمامی  در  ر  کنيم  ها  تحمل  روز  يک  ظرف 

 طاعت مخلوقات است. کار فوق  ها داشته باشيم اينو قدرت خدائی هم برای دفع آن   که قوتدرحالی 

   رخواهی بنمائيد!واالکرام عذ لجالل العزت ذوا ر بارگاه حضرت رب ا دم طرف  از پس

يعنی   امانت خدائی  آن  قبول کردن  از  تمامی مخلوقات  هرگاه  اَلصَّابِرُپس  معذرت  مظهريت  و  نمودند  انکار   

د  کر نت مرا قبول خواهد  که اين اماوقت از جانب ساحت قدس حضرت کردگار ارشاد شد که هر خواستند آن  

 واهم ساخت!!ل الزوال خود خی خويش و وار  امالعهد سلطنت جاوداناو را ولی وض ع ن در م

اين کرامت و بشارت را اعالن    بر تمامی اهل محفلپس حضرت جبرئيل امين بارگاه حضرت پروردگار جليل  

ل  فقاد  ردار ا بر  ده نشد که آن امانتحاضر و آماکس  ما باوجود اين کرامت و انعام حضرت کردگار هيچ نمود ا

« عَرَضْنَاعزّوجل  عَلَ   إِنَّا  السَّمَاوَاتِالْأَمَانَةَ  وَى  يَحْمِلْنَهَا  أَنْ  فَأَبَيْنَ  وَالْجِبَالِ  وَالْأَرْضِ  مِنْهَ  به  2۶۴«اأَْشفَقْنَ  ما  يعنی 

را  ش  يت اَلصَّابِرُ خويامانت مظهربه صيغه جمع فرموده است نه به صيغة وحده(  يرا که  توسط جبرئيل امين )ز

ا بردارند و به جا بياورند و به انجام  ها که او رسمانو بر آ و بر زمين    يم و پيشنهاد کرديم بر جبال اشتد  عرضه

ينکه اگر بردارند پس نتوانند که  اباء و انکار نمودند و ترسيدند از ابرداشتن آن امانت  برساند پس همه شان از  

 .به انجام برسانند 

لق  حضرت حق و غيب مط  کر نمود که بهترين صفات ذاتن فليالثقول رس ت حضرت حسين فرزند  پس آن وق

حاضر    کسکد حضرت حق هيچباشد و باجود خواهش و مشيت مؤکرام همين صفت اَلصَّابِرُ می ذوالجالل واال

حضرت حق و غيب   ن کمال ذاتو به انجام برساند تا که در عالم ايجاد و شهود ايو آماده نشد که او را بردارد 

القوی است  بشود که خدائی که قادر مطلقهر  بار و  ظاهق  مطل هم هست لذا اين    باجود اين صابر  و شديد 

 اند!!!معرض خفاء خواهد مبهترين صفات حضرت پروردگار تا ابداآلباد در 

ی  نموده که اآن محفل مخلوقات برخاست و در بارگاه حضرت حق عرض  پس اين فکر نموده آن حضرت در

ذوالجالل  عايرام  الکواکردگار  اين  ن  برداشتن  برای  ناچيز  تو حاضبد  عظيم  اامانت  است  آماده  و  قبول  ر  گر 
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ردانگی آن حضرت تمامی مخلوقات  خواهم پس بر اين مبفرمائی مگر توفيق به انجام رسانيدن او را از تو می 

   . فرستادند و ثنا گفتند درود 

سَکَناتِهَا  حَرَکَاتِها وَ عَاتِکَ وَ عَدَدِ مَْخلُوقَاتِکَ وَ مَصْنُوْاتِرَّ ذَدِدَآلِ مَُحمَّدٍ بِعَمَّدٍ وَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَی مَُح

   . الْاَبَدِمِنَ الْاَزَلِ اِلَی 

و وار  تمامی ملک الزوال  عهد من  ب مطلق ندا رسيدکه توئی ولی قدس حضرت حق و غي  و از جانب ساحت

د فقال  !!و در اين آيه به ما ها خبر دااد!بداآلبافرزند حبيب من الی  سين سبط و  و سلطنت جاودانی من ای ح 

« الْإِوَعزّوجل  آ  2۶۵« جَهُولًا  ظَلُومًا  کَانَ   إِنَّهُ نْسَانُ  حَمَلَهَا  برداشت  پس  انسايعنی  رايک  امانت  يعنی  ن  ن خاص 

نشناختند که آن  او را    ردم القدر يعنی مبود او در ميان مردم مظلوم و مجهول   الثقلين و حسين سبط رسول 

 لطنت جاودان است. خدا و وار  ملک الزوال خدا و س  عهد ی ول ناانس

ناحيه حضرت ولی چون تفسير اين آ از  الزمان عليه يه کريه   و  السال عصر  ناالصلوه و  بنده  بر اين  القاء  م  چيز 

اند که هيچ  ته و چيزها گف اند  مت از اولين و آخرين به اين حقيقت موفق نشده شده است که تمامی علماء ا 

بنده در فکمطلل  اص  ابربط   لذا  ندارد  افتادم که الزم  ب و حقيقت  تفسير  اين  نظم هم در  است که  به  را  ر 

روح  بامداد حضرت  بارگاه بياورم  امين  کالم عليه   جليل حضرت جبرئيل   القدس  است  ممکن  که  زيرا    السالم 

است هرگز معدوم    اقیب  گار زورد هميشه بر صفحه ر فناء ندا   شود اما کالم منظوم ابداًمنثور و فناء معدوم می 

 ات آينده قرائت بفرمايند.  ر صفحو آن را ب داهلل که موفق شدمشود و الحمنمی

 تنبیه مفید 

ل مقدر شده  د که چون شهادت حضرت حسين از روز ازکننقائق ايراد می بهره از علم حردمان کم فهم و بی م

طور واقع بشوند پس برای  يد همان با  رند دالف ندا را تختقديرات خ  بود که بايد اين ذبح عظيم واقع بشود و 

   .اين خواست خدا بود جوابيزيد چه عذاب؟  ين چه ثواب و برایحضرت حس

ی تقدير  ی تقدير تکوينی و ديگری تقدير تکليفبر دو قسم است يک  پس ايشان بدانند که تقدير خدای متعال

بشود هيچ تخلف ندارد مثل    قع وا استه  ر شد که مقد طور  همان   که بايد بدون اختيار مخلوق   تکوينی آن است 
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انسان و   خلق شدن  بزرگ شدن  بعد  اينگرسنه شدن و خو  و  بيدار شدن که  و  اختيار  ابيدن  بدون  ها همه 

 شوند.ادر می انسان واقع و ص

ختيار  د پس اگر ااهد او را اختيار بنمايد و اگر نخواهد اختيار نکندير تکليفی آن است که اگر مخلوق بخوو تق

ين تقدير شهادت  نخواهد شد پس ا  ختيار ننموده واقعخود واقع خواهد شد و اگر از اراده خود اه  راد ا  ز ا  نمود

را معلق بود به اراده يزيد پس اگر  شتن يزيد آن حضرت  السالم و کمعلق بود به اراده حضرت حسين عليه

خواست اده خود نمی اربه يد يزاگر طور نشد همينمیکرد هرگز واقع ضرت حسين به اراده خود اختيار نمیح

 کشت.هرگز نمی 

ی ما اين  خوب ظاهر و روشن است يعن  2۶۶« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَظ »اين مطلب از لف  در اين آيه کريمه   چنانچه

اَ نکرده  مظهريت  واجب  کسی  برای  را  بو  بوديم لصَّابِرُ  کرده  پيشنهاد  يعنی  بوديم  داشته  عرضه  ديم  صرف 

نَا الْاَمَانَه، ما  م اِنَّا وَجَبْزيرا که ما نگفتي  معلق مقدر نموده بوديم نه به تقدير مقدر ر  قديه ت ب   ت ران شهاديعنياي

ت  که آن هم دو قسمن است موت مقدر و موست موت شهيد زيرا  طور اامانت را واجب نکرده بوديم و همين

 شود!  آن واقع می موت مقدر آن است که بدون اسباب خارجيه  پس  معلق 

او اسباب   ة حيات شخص برایبود در اثنای زمان است که هنوز حيات او خاتمه پيدا نکرده    آنلق  مع  وتو م

اي دهند که از حيات دنياوی  واب می ن است که  او را ثخارجيه فراهم آمدند و او را محاصره نموده کشتند 

 از وقت محروم کرده شده است!  پيش 

« منظوم  عَةَمَانَالْأَ   عَرَضْنَا  إِنَّاتفسير  وَالْجِبَالِ ى  لَ  وَالْأَرْضِ  أَنْ    السَّمَاوَاتِ  وَفَأَبَيْنَ  مِيَحْمِلْنَهَا  وَحَمَلَهَا أَْشفَقْنَ  نْهَا 

 «!اجَهُولً ظَلُومًا کَانَ  إِنَّهُالْإِنْسَانُ 

ف  و صر م محض وه و السال الصلالفداء عليه العالمين له هداء روحنا و ارواح لذا علت غايی شهادت حضرت سيدالش

   دن مظهريت يا صَابِرُ است نه چيزی ديگر! مو ل نقبو

از  آن حضرت را فديه و قربانی دادن برای آمرزش گناهان مؤمنين که  علت غائی شهادت  پس آن کسانی که  

 زنند! ن هم گناهان سر خواهند زد و می طينت سجين در ابدان مؤمنين از مؤمنيجهت مخلوط شدن 
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آنکه در کتاب   اميرزا محمدت   المس االتحج  آتشکده مثل  مرقوم  تبريزی  کتاب  قی  در  و    ارشادالعوام ست 

 خان مسطور است مالحظه فرمايند! محمدکريم  جناب حاجی

 مْ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ يْ الْرَّحِنِ رَّحْم الْالَّهِ بِسْمِ

 وبيتتتتتالغ بيتتتتتچتتتتتون شهنشتتتتتاه ازل غ
o   حضتتتترت حتتتتق مالتتتتک ملتتتتک وجتتتتوب 

o 
 زد قتتتتتتتدم یدر ره امکتتتتتتتان و هستتتتتتتت

o   ميکمتتتتتتتاالت قتتتتتتتد  هتتتتتتتاراظبهتتتتتتتر 
o 

 ميعظتتتتت یستتتتتاخت بهتتتتتر ذات استتتتتماع
o  ميآن قتتتتتتد  یرهنمتتتتتتا باشتتتتتتند ستتتتتتو 

o 
 تتتتتا شتتتتود ظتتتتاهر هنتتتتر علتتتتم و کمتتتتال

o  قتتتدم حستتتن و جمتتتال ضيرحمتتتت و فتتت 
o 

 ستتتطوت و ستتتلطان و حلتتتم و صتتتبر و داد
o  ْاد  قتتتتتدرت و عظمتتتتتت جتتتتتالل لَاتُضتتتتتَ

o 
 از ازل یمخفتتتتتتکتتتتتته همتتتتتته بودنتتتتتتد 

o  حضتتتتتتتترت عزّوجتتتتتتتتل ميدر حتتتتتتتتر 
o 

 خالئتتتتتتق ذوالجتتتتتتاللاع بتتتتتتد رد اکتتتتتت
o  از ستتتتتتماء و ارض و ابحتتتتتتار و جبتتتتتتال 

o 
 و متتور و متتار ريتتجتتن و انتتس و وحتتش و ط

o  شتتتتتتتتماریب انيتتتتتتتتو کروب یقدستتتتتتتت 
o 

 ميعتتتتتترش عظتتتتتت نيو مرستتتتتتل ايتتتتتتانب
o  ميالنعحتتتتتور و غلمتتتتتان بتتتتتاغ جنتتتتتات 

o 
 داده در ازل ليتشتتتتتتتتتتتک یمحفلتتتتتتتتتتت

o  العتتتتتتتتتال عزّوجتتتتتتتتتلحضتتتتتتتتترت رب 
o 

 در شتتتتتهود نيگتتتتتردد معتتتتت یمظهتتتتتر
o  ف خداونتتتتتتتتتد ودودوصتتتتتتتتتاا بهتتتتتتتتتر 

o 
 ميقتتتتتتد  یحستتتتتتنا یاستتتتتتما یاز پتتتتتت

o  ميمثتتتتتل استتتتتم اهلل و رحمتتتتتن و رحتتتتت 
o 

 و ذوالتتتتتنعم ميو کتتتتتر وميتتتتتو ق یحتتتتت
o  ِبَّارُ و جَبَّتتتتتتار  قتتتتتتدم شتتتتتتاکر و صتتتتتتَ

o 
 و رزاق و جتتتتتتتتواد یختتتتتتتتالق البتتتتتتتتار

o  و نتتتتور و هتتتتاد ميقتتتتابض و باستتتتط علتتتت 
o 

 ذو انتقتتتتتتام زيتتتتتتقتتتتتتاهر و غالتتتتتتب عز
o  نتتتتامالا یهتتتتاد یناصتتتتر و حتتتتافظ ولتتتت 

o 
 تتتتتا کنتتتتد ظتتتتاهر هنتتتتر علتتتتم و کمتتتتال

o  و کتتترم حستتتن و جمتتتال ضيرحمتتتت و فتتت 
o 

 صتتتتدر محفتتتتل احمتتتتد مختتتتتار شتتتتد 
o   نِو احمتتتتتد صتتتتتاحب دربتتتتتار شتتتتتد  صتتتتتِ

o 
 انيجتتتتتا داد حتتتتتزب قدستتتتت کطتتتتترفي

o  ارض و جبتتتتتتال و آستتتتتتمان کطتتتتتترفي 
o 

 وريتتتتجتتتتن و بشتتتتر وحتتتتش و ط کطتتترفي
o 

 صتتتتتتنائع کردگتتتتتتار یبتتتتتتاق کطتتتتتترفي 
o 

 مقتتتتد  یحستتتتنا یبختتتتش شتتتتد استتتتما
o  مْ انيتتتتتتتتدر م  خلقتتتتتتتتت ذرّ و نستتتتتتتتَ

o 
 ميمظهتتتتتتتتر اهلل و رحمتتتتتتتتن و رحتتتتتتتت

o  ميذات محبتتتتتوب قتتتتتد  نيشتتتتتد معتتتتت 
o 

 نيرالمتتتتتتتتؤمنيمظهتتتتتتتتر قتتتتتتتتدرت ام
o  نيدر همتتتتته عتتتتتالم ستتتتتموات و زمتتتتت 

o 
 ريختتتتتتالق و جبتتتتتتار و قتتتتتتد  ید يتتتتتتا

o   ِّريتتتتهتتتتر ختتتتورد و کب یِحتتتتافظ و مُحْصتتتت 
o 

 رب ليتتتتتمظهتتتتتر قتتتتتابض شتتتتتد عزرائ
o  رب ليتتتتتتکائيبهتتتتتتر باستتتتتتط نفتتتتتتس م 

o 
 ليتتتتتتآمتتتتتتد جنتتتتتتاب جبرئ ظ يحفتتتتتتال

o  ليتتتتتتجل ليآمتتتتتتد ستتتتتتراف ميالعلتتتتتت 
o 

 نشتتتتتد بهتتتتتر غفتتتتتور دايتتتتتپ یمظهتتتتتر
o  اظهتتتتتتار صتتتتتتبّار و شتتتتتتکور یاز پتتتتتت 

o 
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 العتتتتتتالحضتتتتتترت رب نيپتتتتتتس امتتتتتت
o  بتتتتتر همتتتتته برخوانتتتتتد فرمتتتتتان ختتتتتدا 

o 
 گتتتتتتروه خلتتتتتتق ستتتتتتلطان ازل یکتتتتتتا

o  زليتتتتتلم یهستتتتتت ختتتتتواهش از ختتتتتدا 
o 

 کتتتو باشتتتد محتتتل از بهتتتر صتتتبر ستتتتيک
o  قهتتتتتر و جبتتتتتر دونبتتتتت مکتتتتتاندر ره ا 

o 
 نيقيتتتتتا شتتتتود ظتتتتاهر بتتتته عتتتتالم بتتتتال

o  نيعتتتتتتالم یجتتتتتتوهر صتتتتتتبر ختتتتتتدا 
o 

 در انتتتتتتواع و اقستتتتتتام بتتتتتتال یعنتتتتتتي
o  ّالعتتتتتتتتتالبتتتتتتتتتاوجود قتتتتتتتتتدرت رب 

o 
 بتتتتته طوفتتتتتان بتتتتتال د يتتتتتصتتتتتبر بنما

o  ايو اشتتتتتتتتتق انيتتتتتتتتتاز گتتتتتتتتتروه طاغ 
o 

 وار  ورا رب ودود کنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد یم
o  ملتتتتک وجتتتتود یتتتتتا  ابتتتتد بتتتتر هستتتتت 

o 
 ايتتتتتتتکبر ريبتتتتتتتر ستتتتتتتر نشتتتتتتتاند یم

o  العتتتتتتتتتتتتتالآن شهنشتتتتتتتتتتتتتاه ازل رب 
o 

 شيدر دستتتتت او اقتتتتدار ختتتتو دهتتتتد یم
o  شيتتتتتا کنتتتتد ظتتتتاهر ازو استتتترار ختتتتو 

o 
 ظتتتتتاهر از و حستتتتتن وجتتتتتوب شتتتتتودیم

o  وبيتتتتتالغ بيتتتتتتتتتتتا ابتتتتتد از شتتتتتاهد غ 
o 

 ايتتتتتتکبر یشتتتتتتمس ستتتتتتما شتتتتتتودیم
o  یالضتتتتتتتحدر ره ملتتتتتتتک ابتتتتتتتد شمس 

o 
 الوجودنتتتتتور ملتتتتتک جتتتتتاودان شتتتتتمس

o  لودالخاورنتتتتتتتت  جنتتتتتتتتات نتتتتتتتتتيز 
o 

 بتتتتتتار امانتتتتتتتت در ازل نيتتتتتتر ابهتتتتتت
o  زليتتتتتتتاظهتتتتتتتار صتتتتتتتبر لم یاز پتتتتتتت 

o 
 ختتتتواهش از آن ذات قتتتتدم  نيتتتتهستتتتت ا

o  ذرّ و نستتتتتتتم یهستتتتتتتت یاز شتتتتتتتما ا 
o 

 ايتتتتنتتتتدا را کبر نيتتتتا دند يچتتتتون شتتتتن
o  لتتتتتترزه در افتتتتتتتاد بتتتتتتر ارض و ستتتتتتما 

o 
 جتتتتتتن و بشتتتتتتر نيو مرستتتتتتل اءيتتتتتتانب

o  هتتتتر خشتتتتک و تتتتتر انيتتتتملکوت ةفرقتتتت 
o 

 ربستتتتستتتتر  ادهبتتتتر همتتتته لتتتترزه فتتتتت
o  خبتتتر نيتتتحاضتتتر نشتتتد بتتتر ا چکسيهتتت 

o 
  زليتتتتتلم یختتتتتدا یبگفتنتتتتتد ا نيهتتتتت

o  بتتتتتتتتتاوجود قتتتتتتتتتدرت عزّوجتتتتتتتتتل 
o 

 بهتتتتتر متتتتتا امکتتتتتان نتتتتتدارد در بتتتتتال 
o  ابتتتتتتتتال د يدر شتتتتتتتد  د يتتتتتتتصتتتتتتتبر آ 

o 
 بياز مارهتتتتتا صتتتتتبر و شتتتتتک شتتتتتودیم

o  بيتتتو ع نقصیصتتتفت بتتت نيتتتپتتتس نمانتتتد ا 
o 

 چتتتون همتتته ختتتاموش گشتتتتند از کتتتالم
o 

 معتتتتا و ختتتتاص فکتتتتر بنمتتتتوده امتتتتام 
o 

 یوغتتتتتت ستتتتتتتانين ريآن شتتتتتت یعنتتتتتتي
o  یمظهتتتتتتتتر اوصتتتتتتتتاف ذات مصتتتتتتتتطف 

o 
 نيحستتتتتت یعنتتتتتتيبتتتتتتال  یايتتتتتتدُرّ در

o  نيبتتتتتدر و حنتتتتت د ينتتتتتور چشتتتتتم ستتتتت  
o 

 نبتتتتود تتتتتا ابتتتتد باشتتتتد نهتتتتان فيتتتتح
o 

 دو جهتتتتتان یوصتتتتتف اعظتتتتتم از ختتتتتدا 
o 

 بتتتتاال و پستتتتت د يخاستتتتت بتتتتر پتتتتا ستتتت
o  فرمتتتتتتان ستتتتتتلطان الستتتتتتت یاز پتتتتتت 

o 
 فرمتتتتان ده ملتتتتک وجتتتتود یگفتتتتت کتتتتا

o  از بهتتتتتتتتر فرمتتتتتتتتان ودود ضتتتتتتتترمحا 
o 

 بهتتتتتر حمتتتتتل بتتتتتار  قيتتتتتده متتتتترا توف
o  پروردگتتتتتتتتار یخلتتتتتتتتق ا انيتتتتتتتتاز م 

o 
 بتتتتتال زيتتتتتجتتتتتام لبر نيتتتتتدر کشتتتتتم ا

o  کتتتتتتنم اظهتتتتتتار اقتتتتتتدار تتتتتتترا ینتتتتتت 
o 

 استتتت و از متتتن حمتتتل بتتتار قيتتتاز تتتتو توف
o  کردگتتتتتتتتار ميکتتتتتتتتر یو ا ريقتتتتتتتتد  یا 

o 
 آن جتتتتتتام انتتتتتتواع بتتتتتتال د يسرکشتتتتتت

o  یجمتتتتتتع پتتتتتتور مرتضتتتتتت انيتتتتتتاز م 
o 

 وار  رب ودود شتتتتتتتتتتتتد  زدنتتتتتتتتتتتتام 
o  تتتتتتا ابتتتتتد فرمانتتتتتده ملتتتتتک وجتتتتتود 

o 
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 ملتتتتتک جتتتتتتاودان یآرا ريشتتتتتد ستتتتتتر
o  وار  امتتتتتتتتالک ختتتتتتتتالق جهتتتتتتتتان 

o 
 ميبهتتتتتتتر اظهتتتتتتتار کمتتتتتتتاالت قتتتتتتتد 

o  ميکتتتتتتربال ذبتتتتتتح عظتتتتتت د يآن شتتتتتته 
o 

 نيجملتتتتته مخلوقتتتتتات گفتنتتتتتد آفتتتتتر
o  نيالمرستتتتتتتلبتتتتتتتر روان ستتتتتتتبط ختم 

o 
 بتتتتتتر روان پتتتتتتاک تتتتتتتو بتتتتتتادا درود

o  دودو از خداونتتتتتتتتتتتتد جهتتتتتتتتتتتتان رب 
o 

 بتتتتاال و پستتتتت د يستتتتبب آن ستتتت نيتتتتز
o  تتتتتتتا جتتتتتتدار محفتتتتتتل روز الستتتتتتت 

o 
 نيعتتتتتتالم یمظهتتتتتتر صتتتتتتبر ختتتتتتدا

o  نيو مرستتتتتتل اءيتتتتتتنتتتتتتور چشتتتتتتم انب 
o 

 صتتتتبر فرمتتتتوده بتتتته هتتتتر رنتتتتج و بتتتتال
o  در ره طوفتتتتتتتتان دشتتتتتتتتت کتتتتتتتتربال 

o 
 زليتتتتتتتتتلم یدر راه ختتتتتتتتتدا د يتتتتتتتتتد

o  ستتتتتتخت از قتتتتتتوم دغتتتتتتل یظلمهتتتتتتا 
o 

 د يتتتتتتبتتتتتته درگتتتتتتاه مج یداد قربتتتتتتان
o  د ياه شتتتتتهن شتتتتتآ شتتتتتحالبتتتتتا دل خو 

o 
 اصتتتتتحاب و انصتتتتتار رستتتتتول ةاز همتتتتت

o  بتتتتتتتول یاز گتتتتتتل و گلتتتتتتزار زهتتتتتترا 
o 

 یمصتتتتتتتتطف هيشتتتتتتتتب اکبتتتتتتتتریآن عل
o  یمرتضتتتتتتتت ليتتتتتتتتمث اصتتتتتتتتغریآن عل 

o 
 یقاستتتتتتتم دامتتتتتتتاد پتتتتتتتور مجتبتتتتتتت

o  یالضتتتتتحبتتتتتدر تابتتتتتان حستتتتتن شمس 
o 

 غضتتتتتتب  یايتتتتتتحضتتتتتترت عبتتتتتتاس در
o  جتتتتتتتوهر اوصتتتتتتتاف قتتتتتتتتال عتتتتتتترب 

o 
 یآستتتتتتمان هاشتتتتتتمبتتتتتتدر و شتتتتتتمس 

o   یو آدمتتتتتتت ايتتتتتتتبانجمتتتتتتتع شتتتتتتتمع 
o 

 یمصتتتتتتطف اضيتتتتتتر یگلهتتتتتتا د يتتتتتتد
o  جفتتتتتتا غيتتتتتتانتتتتتتد از تغتتتتتترق در خون 

o 
 نيپروردگتتتتتتتتار عتتتتتتتتالم یگفتتتتتتتتت ا

o  نيدل حتتتتز نيبتتتتود صتتتتبر حستتتت نيتتتتا 
o 

 ايتتتتتانب یکتتتتتن قبتتتتتول از متتتتتن ختتتتتدا
o  ايتتتتکبر یتتتتتو ا قيتتتتجتتتتز توف ستتتتتين 

o 
 ميذبتتتتتح عظتتتتت ینوبتتتتتت آمتتتتتد از پتتتتت

o 
 ميبتتتتتر صتتتتتبر جستتتتت قيتتتتتده متتتتترا توف 

o 

 ذا و غتتتت بآیبتتتتو  اريتتتتیمتتتتنم ب نيکتتتت
o  از رنتتتتتتج و بتتتتتتال حتتتتتتالینتتتتتتاتوان ب 

o 
 ليتتتتپتتتتس فتتتترود آمتتتتد جنتتتتاب جبرئ

o  ليتتتتتتتتاز جنتتتتتتتتاب حضتتتتتتتترت رب جل 
o 

 یمصتتتتتتتطف نيداد در دستتتتتتتت حستتتتتتت
o  ايتتتتتتتانب یستتتتتتتبز از ختتتتتتتدا ةرقعتتتتتتت 

o 
 متتتتتتن روز الستتتتتتت عهتتتتتتد یّول یکتتتتتتا

o  صتتبر متتن ظتتاهر شتتده از تتتو بتتس استتت 
o 

 ستتتتاالر متتتتن  یکتتتتن همتتتته را زنتتتتده ا
o  متتتتتتتتتنارِ رهِ استتتتتتتتتر دانياز شتتتتتتتتته 

o 
 د يتتتعن طانيحتتتزب شتتت نيتتتکتتتن فنتتتا ا

o 
 د يتتتتتزيستتتتترنگون گتتتتتردان آن تختتتتتت  

o 
 ايتتتتتتتتبرک یالعتتتتتتتتال ارب یگفتتتتتتتتت ا

o  جتتتز صتتتبر و رضتتتا ستتتتيختتتواهش متتتن ن 
o 

 ميرب کتتتتر یکتتتتن قبتتتتول از متتتتن تتتتتو ا
o  ميتتتتتا شتتتتود مشتتتتهود آن ذبتتتتح عظتتتت 

o 
 ورنتتتتتتته او بتتتتتتتوده امتتتتتتتام کائنتتتتتتتات

o   اتيتتتتتتاو بتتتتتود ملکتتتتتوت و ح د يتتتتتدر 
o 

 جهتتتتان زدیهتتتتم متتتتبتتتته  ینيالعطرفتتتته
o   کتتتتتن فکتتتتتان یقتتتتتدرت نمتتتتتا د يتتتتتاز 

o 
رّ خفتتتتتت نيتتتتتتا  کتتتتتتربال                 یبتتتتتتود ستتتتتتِ

o  نتتتتتتتوايبتتتتتتترّه متتتتتتتذبوح دشتتتتتتتت ن 
o 

 الْاَبَدِ ی الْاَزَلِ اِلَ  لِ مَُحمَّدٍ مِنَاَللّهُمَّ صَلّ عَلَی مَُحمَّدٍ وَ آ
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اين تفسير آيه کريمه  از  ف  لطي  کته نکرده بود و آن ن  نکتة لطيف که هرگز در خيال و فهم علمای امت خطور 

مکاشفه    ۱۳  اب اشفه يوحنا که در بآن جمله مکاين است که صداقت  ب ظاهر و باهر گرديده است و آن  خو

که از بنای عالم ذبح شده  دفتر حيات برّه  های ايشان در  م که ناان جز آنانی مرقوم است که جميع ساکنان جه

 .خواهند پرستيد  مکتوب است او را   بود

برّ آش   و   ظاهر وب  خ آن  از  به جز حضرت حسين فرزند رسولکار گرديده که  ديگری    الثقلين کسی ه مذبوح 

فقط حضرت    کيل شده بود صرف و محفل مخلوقات که در ازل و بنای عالم تش  آنو نيست زيرا که در  مقص

ه  جمل  مانمريم و هبنعيسی  الثقلين ذبح عظيم خويش را قبول نموده بودند نه حضرت سبط رسول حسين  

 محفل مخلوقات را.  کند تشکيل آنتصديق می  نيز

 

 یدان محشر لسالم در ماورود حضرت سیدالشهداء علیه 

الْمَوْءُودَةُ ُسئِلَتْجل »وقال عزّف قُتِبِ*  وَإِذَا  ما و ای رسول ما بخاطر مردم بيار که  ای حبيب    2۶۷« لَتْأَیِّ ذَنْب  

درم بندگان  اعمال  خمحاسبه  شرورع  محشر  قضية  سؤ  زاشد    واهد يدان  نمودن  پرسش  و  زنده  بچه ال  های 

 درگور کرده شده. 

ضيه سؤال  باشند نه شخصيه جزئيه پس اين قعقليه می ه  هوم مانند قضيه کلي معنی و مف  آيات قرآنيه از روی

هم   عقليهمؤده  کليه  يوم   قضيه  الی  را  خويش  افراد  تمامی  لذا  استاست  شامل  د  ،القيام  بيان  اما  مقام  ر 

براس   مخصوص ل مؤدات صرف و فقط مؤد مقتول دشت کربالء است که  د کامل مؤدات و فرد کامفر   ای ت 

دن زنده  هليت بدون قتل نمواصغر است زيرا که مؤدات زمانه جادة علی زاالسالم شاهين عليه چة حضرت حسب

  2۶8« بِأَیِّ ذَنْب  قُتِلَتْکردند و در اين آيه مذکور است که »می در گور  

ه  اند و بعد در گور شد که اول او را به قتل رسانيده است  ول خواهد شد آن مؤد  سئمل  ه اوک  يعنی اين مورد

ل گرديده و  ه حرمله لعين مقتوکربال است که اول از تير زهرآلود سه شعبت  اين مؤد صرف مؤد دش است لذا  
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تابعد   بنيدازيد  بر ميدان محشر  نظر بصيرت  باشد    در گور دفن شد! حاال يک    ان د ميچه    که که در خاطر 

 رُ!  اَکْبَ کند اَهللُ از تصورش هوش از سرش پرواز می الشأن است که صرف عظيم

د فقال عزّوجل  انای خود برداشته همالئکه غالظ و شداد عظيم الجثه بر دوش ا  يک مقام عرش عظيم رکه در  

ثَمَانِيَة » يَوْمَئِذ   فَوْقَهُمْ  رَبِّکَ  عَرَْش  بندگان عرر  د  محشر  يعنی در ميدان  2۶۹« وَيَحْمِلُ  اعمال  رش وز محاسبه 

بود تا که عظمت و جالل   ند و شداد برداشه خواهئکه غالظ عظيم خدای ذوالجالل واالکرام را هشت نفر از مال

شاه را اطاعت و  اهر و باهر گردد که همچنين شاهنقات و موجودات ظمخلو   والم امکانيهسلطنت شاهنشاه ع

نموده  کرابندگی  نافرمانی  يا  جنات يو  د  انه دند  هزارکطرف  با  جلوه النعيم  تزئين  و  آرائش  قال  ان  است  افروز 

   2۷0«قِينَالْجَنَّةُ لِلْمُتَّزْلِفَتِ وَأُعزّوجل » 

شد جنات خواهد  کرده  آراسته  متالو  دخول  برای  کهنعيم  مؤمنين  و  و    قين  محبور  و  مسرور  آن  ديدن  از 

و  با هز   فرحان و شادان و خوشحال بشوند  و    افشانو خطر و عذاب دردناک شعله وف  خ  ارانيکطرف جهنم 

لِلْعاوِيْنَ وَ »د است! قال عزّوجل  لحدين موجوجيق کشان آماده برای سوزانيدن کافرين و م و  «   بُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ 

کرد  باهر  و  شد جهنمظاهر  خواهد  رسوالن خد   ه  و  مخالفين خدا  و  غاوين  برای  دردناک  عذاب  انواع  ای  با 

 عالمين

ی و  دن نامهای اعمالهای مکلفين منصوب است با اين بزرگالعالمين برای سنجيدال رب ن عزاف ميو يک طر

ب کوچک به نظر  مانند دو دانه سي  مامی اين زمين و آسمانها را اگر بگذارند ت  اش ه در يکی از پله عظمت ک 

 واهند آمد خ

لِيَ الْقِسِْط  الْمَوازِيْنَ  نَضَعُ  فِقال عزوجل »وَ  لَارَيْبَ  دالت را در آن روز  ما نصب خواهيم کرد ميزان عو    «يْهِ وْم  

تما که  تا  بندگان  اعمال  مخلوقاتمحاسبه  ببينند   می  خود  چشم  اجحاف  ک   از  و  ظلم  کسی  بر  هرگز  ما  ه 

ايم و در آمدن آن روز محاسبه اعمال و سنجيدن  جنهنم انداخته صاف و عدالت در  که او را بدون ان  ايمنکرده 

د لذا تمامی بندگان آماده باشند برای محاسبه  ست حتما و يقينا خواهند آمني  ههو شبامة اعمال هيچ شک  ن

ذليل نشوند و يک  يند که در آن مجمع بزرگ مخلوقات رسوا و  ماخويش و عمل خوب بن  ل نيک و بد اعما
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ر ط بر  صراط  پل  شعله رف  جهنم  بر  وی  مکلفين  تمامی  بايد  که  است  شده  گذاشته  عبور  افشان  آن  روی 

ه  ار ساله راالنعيم برسانند و طول و درازی آن پل صراط سيصد هزرا از ميدان محشر به جناتود  خ  ند وبنماي

وند و  ی و مسطح راه بر ر سال بر پشت مساوسال بايد به سمت باال راه طی کنند و هزار  خواهد بود که هزا

 ! بَرُک اَاَاهللُ .نعيم برسند الجنات هزار سال سرازير راه بروند تا اينکه به دروازة 

کوثر   پياله و يک طرف خليج حوض  با  بيز  عنبر  و  و مشک  و شيرين  بی شمبا آن آب سفيد  مانند  های  ار 

کروبين   طرف صفوف مالئکه دم بلند است و يک  آان موج زن است و صدای العطش العطش بنیسمستارگان آ

شاه ازل و ابد  نشه  و  طان لتظر اوامر حضرت س و مقدسين عظيم الخلقت و غريب الصورت ايستاده است و م

 کمی که صادر بشود فوری سرانجام بنمايند. است که هر ح

يکطرف   انبياو  منابصفوف  بر  مرسلين  و  لباس ر  ء  با  اسره  بد و  در  استبرق  و  حرير  تاجهای  های  سر  بر  و  ن 

ن  لطاس حضرت پروردگار و  شان رسوالن  خشنده و ضيابار جلوه افروزاند تا که عظمت و جالل جواهر نگار و در

بن  ازل ررا تمامی مخلوقات مشاهد  ايشان  ما  بخورند که کاشکه  افسوس  و  دنيای  ا در عالم  مايند و حسرت 

 بوديم!!! يشان می ه امروز همراه اآورديم ک ايمان می های ايشان کرديم و بر حرف م و اکرام می راچند روزه احت

و    ا مردم وجود ايشان را فرضیيدن لمعا  رن و ظاهراند که دجان با اشکال عجيب نماياو يک طرف صفوف بنی 

طيور و يک طرف  ف  وانات و يک طرف صفورف صفوف حي اند و يک طکنند ايستاده تخيلی و وهمی خيال می 

 اند.ان و مالئکه نگران جآدم و بنی حشرات بر بنی 

ش  ييب مطلق محبوب خومجمع خالئق اولين و آخرين در ميدان محشر اول به حضرت حق و غ  پس در اين 

اللر اذين الفانيه احمد مجتبی و محمد مصطفی رسول عوالم االمکانيه و بشير  وسلم  وآله عليه اهللصلّیاهللخالئق 

 ابِ!  اُمَّتَکَ لِلحِسَ د خواهد فرمود که يَا مُحَمَُّد قَدِّمُشاار

را  ش خوي يشه غم و غصة امت و ای محمد رسول من بيار امت خويش را برای حساب زيرا که تو همای احمد 

هم امروز    شد لذا من   انم برای امت من در ميدان محشر طوالنی چکار خواهد دسيار بسيار داشتی که نمی ب

را خاتمه می   و   اول حساب  ايشان  آکتاب  از  امم ديگران حدهم و بعد  از  و کتاب می ن  تو  گساب  تا که  يرم 
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ا از اين ميدان مخوف و پر  رتو  ت  ام  وکنم  را راحت می   که اول خاطر تو بدانی که من با تو چقدر مهربانم  

   .دهمخطر نجات می 

بودم که بايد به عوض  تو را قرار داده   ایمودّت و محبّت اقربالت تو را  پس خواهد فرمود که چون من اجر رس 

برای  ی تو را و خويشان تو را دوست داشته باشند تا که من ايشان را  می امت تو اقربابليغ احکام من تمات

  ات الفردوس خواهم فرستاد پس آيا امت تو بر فرمان تو بدون حساب و کتاب در جنّيت ب  هلابت مودت و مح

 «  مَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىرًا إِلَّا الْکُمْ عَلَيْهِ أَجْقُلْ لَا أَْسأَلُجيد خويش گفته بودم » م اند که در کتابوده من عمل نم

هم صرف  خوادگار از شماها هيچ نمی رورم پکاحغ اکه من اجر تبلي يعنی ای رسول من به امت خويش بگو  

اقربای مرا و اهلبيت مرا دوست داشته  ب  شماها  و  باشيد و بس خدای    تاايشان دوستی و مودّباشيد  داشته 

وس کرامت خواهد فرمود )نکته مناسب مقام= بايد  ا را جنات الفرد مين مودت شماها شممنان صرف برای ه

ت چهارم مودت است پس  دوم محبت است سوم الفت اس   استنس  ا  لاو  چند درجه دارد  دانست که دوستی

ه  با  انسان  صرف  انس  مرتبه  و  در  مانوس  می م  در  آشنا  و  خوب  مرشوند  سلوک  همديگر  با  محبت  تبه 

ن و عزت و ناموس بايد باهم سلوک بنمايند پس مقصد حضرت  ايد از مال و جاو در مرتبة مودت ب نمايند  می 

م نصرت ايشان از مال و جان و عزت و  ن بايد امت آن حضرت در مقاوالرس   ایب اقرن است که برای  حق همي

 يگری!  يه لفظ مودت را استعمال فرموده است نه دآ  مقصد است که در اينمايند اين ناموس دريغ نن

مَوَدَّةً    ی زوجه خويش فرموده است که »نصرت ناموس يعن  چنانکه برای  بَيْنَکُمْ    در   ما عنی  « يوَرَحْمَةً وَجَعَلَ 

يش از مال  رت عيال خوبرای نص اين است که انسان ايمکنيم و کرده جاد می ما مودت اين شما و زوجات ش ميا

تم االنبيا  آن وقت حضرت خا  کن من الشاکرين پسکند!( فته برو  گذرد و او را کمک می می   يشو جان خو 

ن  از مقام خود و بيا در ميداخيز  بر  که مود  حسين خواهد فروسلم به فرزند خود  وآله عليهاهللحبيت خدا صلّی 

 .اندا تو سلوک کرده ء امت من بمحشر با همان شکل و صورت که در ميدان دشت کربال

نپ کنار  بر  برّه مذبوح  فرات ميدن کربال س حضرت سيدالشهداء  و هر  تمامی اصحاب  اقربای      و  انصار و عزيز 

ای  ی شهدای دشت کربال با بدنهتمام  پس  شيت خوبه حالت شهادخويش را خواهد فرمود که تبديل بشويد  
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خويش را بر دستهای  ی  خواهند چکيد و سرهان بر زمين  های ايشاآلود و قطرات خون از زخم مجروح و خون 

 .روانه خواهند شد همراه آن حضرت  در بارگاه حضرت حقخود گذاشته برای نذر  

سر مطهر بر دست راست  افشان  نورو  کان  مرجان خون چو خود آن حضرت با بدن عريان و پر خون مانند  

غير بر روی  ص  ر از آن حلقوم نازکت خون و شيه و در دست چپ الشة تير خورده و گلو دريده و قطراگذاشت

و حدو  و سلطان سلطنت و ملکوت و  شاه عالم امکان  ار عدالت شعار شهنزمين خواهند چکيد به سوی درب

هند شد و در  لجالل و االکرام روانه خواوم ذوا قي  و   ی حی رش عظيم خداسطوت و جبروت يعنی به جانب ع

همر و  کربال  شهدای  تمامی  حضرت  آن  جعقب  ايشان  گريه اه  اميع  حاليکه  ز  کنندگان  در  آخرين  و  اولين 

ايشان  اشک لباسهای رده به حالت اصلتبديل شده و عود کهای  ابدان و  و  بر روی ريش  ی خود خون شده 

  .اهند شد ايشان نمايان خو

هوا    د بود و از بدنهای بی سر شهدای کربال ستون نور در خون آلود و خون چکان خواهنين گروه  ای  امس تمپ

ستون نور چنان  از بنای عالم يک    ز حلقوم حضرت سيدالشهداء برّه مذبوح شده ا   ء سعود خواهد کرد و و فضا

 . گردانيد   د اهخوبار وشن و ضيالند خواهد بود که مانند آفتاب جهانتاب تمامی ميدان محشر را ر ب

رافشان از ميان  چکان و نو ين گروه کثير خالئق اولين و آخرين خون آلود و خونپس حضرت سيدالشهداء با ا

 خالئق عبور خواهند کرد ف صفو

جان و صفوف  صفوف انبيا و مرسلين و صفوف بنی مالئکه و  صفوف    خلوقات ميدان محشر پس هرگاه تمامی م 

حبنی صفوف  و  و  آدم  وحشرايط  و   وحوش يوانات  خواهنور  را  خونين  منظر  اين  مخلوقات  ت  تمامی  ديد  د 

می ميدان محشر را متزلزل خواهد ساخت ماريه و بکاء ايشان تد و صدای گاختيار يک جيق خواهند کشيبی

السالم در جلوی  خواهد گرفت و چون حضرت سيدالشهداء عليه و کريم لرزيدن    رش عظيم خدای عادل و ع

   .يد د رس ظيم خواهنعرش ع

حق و غيب    خويشرا به عنوان نذر و قربان در بارگاه حضرت خوار  ة خويش را و نعش فرزند شيرسر بريد س  پ

هريت  وفای آن وعدة مظبارالها اين است    ام خواهند گذرانيد و عرض خواهند نمود که کرمطلق ذوالجالل واال

م  ودم وفا نمودم پس تمنا دارئق کرده بخال فلن مح لم در آ اَلصّابِرُ که اين بندة نا چيز تو در روز ازل و بنای عا
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که هرکه اين بار امانت   يد يل اظهار فرموده بوخويش جبرئ که تو هم وعدة خويش را که به واسطة امين بارگاه 

الصّابر   برداشت  مظهريت  خواهند  ولی را  را  خاو  سلطعهد  ملکوت  و  ملک  ميرا   وار   و  جاودان  ويش  نت 

 کنی! ف وعده نمی و تو هرگز خال عَادَ المِيْ لِفُ تُخْ لَا  نَّکَ اِوَيد خويش خواهم گردان

هد فرمود که ای بندة صادق من و ای  واو االکرام ارشاد خ  د ذوالجالل پس خدای عادل و کريم و صادق الوع

توئی  راستامين   توکار من  و  و  ولی عهد من  تمامی ملک  و سلطنت جاودان من  ملکوت  و  ملک  وار   ئی 

خواهند فرمود که    ترضية خاطر آن حضرت  دی از من و بعد از آن برایيا راضی ش آدم  داتو    د را بهامالک خو 

م ااختيار تو داده  يجاد و حدو  تمامی عالم امکان را به دستا که من نه صرف عالم  ند حبيب منبدان ای فرز

من    ز ی اشد اضی  د آيا رکنی به جا خواهم آور هم به تو بخشيدم که هرچه از من خواهش می بلکه خودم را  

 ؟  ينای حس

بِی  من حَسْگار  دگار و کرد عهد خدا خواهد فرمود بلی بلی ای پروروار  و ولی   آن وقت حضرت سيدالشهدا

چنانکه حضرت آدم و   س است بس است!!!خواهم بس است بمی بيشتر از اين چيزی ن بِی بلی بلیی حَسْبِحَسْ

 ! يَا رَبِّی بِسْکه حَه بود ابليس در وقت گرفتن معاوضه عبادت خود گفت

به همي  فرموده  چنانچه خدای منان  اشاره  آيه عظيمه  اين  در  مطلب  وَلَسَن  يُعْاست  فَتَرْطِوفَ  رَبُّکَ    ی ضَ يکَ 

  .اهی گرديد اضی و خوشنود خوضه خواهم داد که ريعنی در روز محاسبه و جزا اينقدر معاو

 رُ الشُّکْ وَ مدُلَحهِ ا لِلّوَ   اهلَلُ اَکبَرُ اَهللُ اَکبَرُاهلَلُ اَکبَرُ 

الْمَوْءُودَةُ » ذَنْب  قُتِلَتْ   ُسئِلَتْ   وَإِذَا  رخوار را برای چه  شياين بچه    پرسيد اهد  متعال خو  د داون« آن وقت خبِأَیِّ 

ه من ايشان را فرمان دادم که با اقربای رسول من  اند کامتی بوده عجب بد  ناه داشت؟  اند اين بچه چه گکشته 

 اند!! مرا کشته خورد و بزرگ اقربای رسول  رحمیه بی به چها ينو ا اشيد مودت داشته ب

اند اين شيرخوار را از تير زهرآلود  وده ب لقلب و بيرحم و شقیاامتی قسی ای احمد و ای محمد اين امت تو چه 

به  اند  سه شعبه کشته  که حاال  فربگو  بشوند حضرت رسول خواهد  قسم مجازات  ميدانی  چه  تو  مود خدايا 

فرخواه »مود  بِاالنَّ د  بِالْفْسَ  وَالْعَيْنَ  بِالنَّفْسِ  وَالْأُذُنَ  بِالْأَنْفِ  وَالْأَنْفَ  وَعَيْنِ  بِالسِّنِّلْأُذُنِ  قِصَاص    السِّنَّ  «  وَالْجُرُوحَ 

ايشان  خواهد فرمود که   ايهمانطور که  ايشان هم همانطور کشته  اند بان شهداء را کشته در دشت کربال  يد 
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قات ببينند که من عالم هستم و هرگز  شان را تا که تمامی مخلوه اينجا هم  کنيد ضر  حامن    ئکه بشوند ای مال 

ند بايد مظلومين  ان در عالم دنيا بر بندگان من ظلم کرده مينيم همانطور که ظالکرگذر نمی از ظلم ظالم د 

  .من از آنها همانطور انتقام و خود بگيرند   م در محضر عدالته

اميه را از ميدان محشر  می بنی يد لعين  تماعمر سعد و يز  بن زياد و ام و او ش ه  کوف   کرپس مالئکه تمامی لش

خوا حاضر  نموده  پسجمع  کرد  تمام  هند  متعال  عطا  ی  خداوند  منظر  خوش  نهايت  صورت  يک  را  شهداء 

او  ه آويزد و او را همانطور قتل خواهند کرد کهيد با قاتل خويش می ن سر پس هر يک ش اهد فرمود اما بدو خو

بود پس  ال کشت کربر  د کرب ه  تمامی شهدای  نحوه  را  باين  قاتلين خويش  آن وقت خدای  الء  خواهند کشت 

   . ردها را زنده خواهد کآن ه باردو متعال

شان را زنده  ای متعال همههد کشت و بعد خد شان را خوام همه السالپس آن وقت حضرت اميرالمؤمنين عليه 

اهد  شان را زنده خومتعال همه  بعد خدای  هد کشت و خواا  ان رش خواهد کرد پس حضرت حسن مجتبی همه 

ا زنده خواهد کرد  ر  شاناوند متعال همه ت و بعد خد شان را خواهند کشپس حضرت سيدالشهداء همهکرد  

اهند کشت تا که از قتل نمودن آنها حزن و  شان را خوهمه   بر مصائب آن حضرت  کنندگانپس تمامی گريه 

 بگردانند. و زائل  هند بد فاء مالل و غصة خود را ش 

 عَنْ مُحَمَِّد بْنِ ِسنَان  عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبِْد اللَّهِ ع  باسناد ِ  بابويه از ابن    الحديث  یمعانی الزلف کتاب  

لَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأُْسهُ  قْبَأَوَ    قَالَ قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُصِبَ لِفَاطِمَةَ ع قُبَّة  مِنْ نُور  

فَ يَِدهِ  إِفِی  مُؤْمِن   عَبْد   لَا  وَ  نَبِیٌّ مُرَْسل   لَا  وَ  مُقَرَّب   الْجَمْعِ مَلَک   فِی  يَبْقَى  لَا  شَهْقَةً  َشهَقَتْ  رَأَتْهُ  لَهَا  إِذَا  بَکَى  لَّا 

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلً لَفَيُمَثِّلُ  فَا  هَا  بِلَا رَأْس   قَتَلَتَهُ  يُخَاصِمُ  الْمُجَهِّزِينَ  فِی أَحْسَنِ صُورَة  وَ هُوَ  وَ  قَتَلَتَهُ  اللَّهُ  يَجْمَعُ 

يُنْشَرُونَ    مَّثُ  ع  مُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَ مَنْ َشرِکَ فِی قَتْلِهِ فَيَقْتُلُهُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ يُنْشَرُونَ فَيَقْتُلُهُمْ أَمِيرُ الْ

أَحَد  إِلَّا قَتَلَهُمْ قَتَلَةً فَعِنْدَ  فَيَقْتُلُهُمُ الْحَسَنُ ع ثُمَّ يُنْشَرُونَ فَيَقْتُلُهُمُ الْحُسَيْنُ ع ثُمَّ يُنْشَرُونَ فَلَا يَبْقَى مِنْ ذُرِّيَّتِنَا  

بِْد اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ ِشيعَتَنَا ِشيعَتُنَا وَ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَقَدْ  و عَبُ أَذَلِکَ يَکْشِفُ اللَّهُ الْغَيَْظ وَ يُنْسِی الْحُزْنَ ثُمَّ قَالَ

 2۷۱وَ اللَّهِ َشرَکُونَا فِی الْمُصِيبَةِ بِطُولِ الْحُزْنِ وَ الْحَسْرَةِ. 
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اه روز  هرگه  لم کس ووآله عليه اهللفرمود حضرت رسول صلّی   کهالسالم  صادق عليه   امام جعفر  حضرت   که فرمود

  رآن قبه بنشيند و   يک قبه نور برپا خواهد ساخت که حضرت زهراء د   منان برای فاطمهقيامت شود خدای  

ر خويش را  آيد در حاليکه سر مطهديد که فرزندش حسين دارد می شر را تماشا کند پس خواهد  ميدان مح

  .گذارند فديه ب   ن وباوقر د بنمايشته است که در بارگاه حضرت حق نذر ذابر دست مبارک خود گ

بر فرزندش حسين می اهلله نظر فاطمه سالمپس همينک باقی    کشد به نحوی که می افتد يک جيق  عليها  نه 

تمامی گريان    گريه فاطمه شر هيچ ملک مقرّبی و هيچ نبی مرسلی مگر اينکه از  خواهد ماند در آن ميدان مح 

  الق عالم تمامی نند پس آن وقت خکبلند می يه  گرای د طور تمامی شيعيان و مومنين صشد و همين د  خواهن

ور تمامی قاتالن ايشان را  طو همين   فرمود اما بدون سر شهدای دشت کربالء را در صورت خوب ممثل خواهد 

کرده بودند همگی  ه  سين لشکرها را آمادبرای قتل حدر آنجا جمع خواهد فرمود و تمامی آن کسانی را که  

   .ودم ايشان را جمع خواهد فر

د که او  طور به قتل خواهد رسانيها را به هماناهد آويخت بدون سر و آنقاتالن خويش خو  هر شهيدی به پس  

دوباره  تل خواهند رسانيد و بعد از آن خالق عالم همگی را  شان به قبودند حتی که همه رسانيده    را به قتل 

  يد پس خالق عالمخواهد رسان  قتل ه  بم  السالشان را حضرت اميرالمؤمنين عليه ه ه خواهد ساخت پس همزند 

  .شان را زنده خواهد ساختدوباره همه 

شان را لم دوباره همه ل خواهد رسانيد پس خالق عاالم به قتالسالمؤمنين عليه شان را حضرت امير پس همه

ح حضرت  پس  فرمود  خواهد  عزنده  مجتبی  را ليه سن  همگی  عالم  ب  السالم  خالق  پس  آورد  خواهد  قتل  ه 

د ر  شانهمه زنده خوا  عليهاهد ساخت پس حضروباره  را  ت سيدالشهداء  رسانيد  السالم همه  قتل خواهد  به 

شان به  تمامی ذريات رسول اهلل همگی نده خواهد ساخت پس آن وقت  دوباره ز  شان راق عالم همه پس خال

رس  خواهند  خالقتل  پس  دوبانيد  را  همه  عالم  جميعار ق  وقت  آن  پس  ساخت  خواهند  زنده  وايشيع  ه    ن 

ضب و  شان را به قتل خواهند رسانيد پس باين طور خدای منان غيظ و غالسالم همگیليه محبان حسين ع

 . مسرورو و محبور خواهد فرمودرا خوشحال و  اموش خواهد ساخت و قلوب مااها را فرحزن و مالل م

  العالَميْنَ! بِّشُّکْرُ لِلّهِ رَمْدُ وَ الْفَالَْح
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 قَالَ قَالَ   ُالحديثآل محمد رسانيده  صادق  حضرت    د شريک بهاست که از اسناثی  ييه حد و نيز از ابن بابو

جَنَّةَ فَتَقُولُ لَا أَدْخُلُ  رَُسولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ع فِی لُمَة  مِنْ نِسَائِهَا فَيُقَالُ لَهَا ادْخُلِی الْ

الْقِيَامَةِ فَتَنْظُرُ إِلَى الْحُسَيْنِ ع قَائِماً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ  وُلِْدی مِنْ بَعِْدی فَيُقَالُ لَهَا انْظُرِی فِی قَلْبِ بِ  صُنِعَحَتَّى أَعْلَمَ مَا 

وَ  اللَّهُ عَزَّ  فَيَغْضَبُ  الْمَلَائِکَةُ لِصُرَاخِهَا  تَصْرُخُ  لِصُرَاخِهَا وَ  أَصْرُخُ  فَتَصْرُخُ صَرْخَةً وَ  نَاراً   عِ جَلَّرَأْس   فَيَأْمُرُ  نَْد ذَلِکَ 

الُ الْتَقِطِی   أُوقَِد عَلَيْهَا أَلْفَ عَام  حَتَّى اْسوَدَّتْ لَا يَْدخُلُهَا رَوْح  أَبَداً وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا غَمٌّ أَبَداً فَيُقَيُقَالُ لَهَا هَبْهَبُ قَْد

فَتَلْ الْحُسَيْنِ وَ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ  بِهَا وَ َشهَقَتْ وَ شَهَقُوا بِهَا وَ    مْ فَإِذَا صَارُوا فِی حَوْصَلَتِهَا صَهَلَتْ وَ صَهَلُواهُتَقِطُقَتَلَةَ 

زَفَرُوا بِهَا فَيَنْطِقُونَ بِأَلْسِنَة  ذَلْقَة  طَلْقَة  يَا رَبَّنَا فِيمَا أَوْجَبْتَ لَنَا النَّارَ قَبْلَ   الْأَوْثَانِ فَيَزَفَرَتْ وَ   الْجَوَابُ  هِمُ أْتِيعَبََدةِ 

 2۷2سَ کَمَنْ لَا يَعْلَمُ. عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ مَنْ عَلِمَ لَيْ 

ر حضرت  که  صلّیسوگفت  هرگوآله ه علياهللل  قيامتوسلم  روز  صلوات   اه  زهراء  حضرت  شد  عليها اهللخواهد 

خل بشود  دا  ضرت کهبرای آن ح  پس گفته خواهد   ، رميدان محش  ی خويش درهامد با جماعت زنخواهند آ

ه  مل ندانم که با فرزندم چه معات تا وقتی که  رفرگز در جنت نخواهم  فت که من هدر جنت پس او خواهد گ

و    پس نظر خواهند کرد  ،شد برای او که نظر کنيد در وسط ميدان محشرپس گفته خواهد    بعد از من   .شده

پس يک جيق    ، ر ايستاده استن س و بدو  سر ندارد سالم را درحاليکه آن حضرت  الن عليه خواهند ديد حسي

يق او جيق  ج  يق خواهم کشيد و همانطور مالئکه هم برایج  برای جيق کشيدن او   کشيد پس منخواهد  

   ؛د کشيد خواهن

ود يک  پس امر خواهد فرم  واهد کرد خدای قهّار برای گريه و جيق ما بر دشمنان ما آن وقت پس غضب خ

از شدت حرارت   اند حتی کههست که هزار سال او را دميده  تشی ن يک آگويند و آ می  بهبه را که او را آتش

ارج نخواهد شد  آن غم و اندوه خد شد و هرگز از  هنده است و در آن آتش هرگز راحت داخل نخواش   سياه

  و آن حامالن و قاريان قرآن حسين را    محشر تمامی قاتالن   پس گفته خواهد شد برای او که برچيند از ميدان 

  .اند يوم القيام بوده ی الميه در آن زمان يا اماعت بنید بودند از اصحاب رسول يا در جيزيلشکر  را که در
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و فرو خواهد برد در شکم خود پس هرگاه آنها در    د از ميدان محشرن را خواهد برچيشاپس آن آتش همه اي

آن يک    از  و بعد   ند کشيد شيد پس ايشان هم حقچه خواهه خواهد کتند آن وقت يک حقچ شکم او فرو رف

و فرياد خواهد کرد پس ايشان هم شور  ر  واهند کشيد و يک شوهم شيحه خ  شيحه خواهد کشيد پس ايشان

را  زنان تيز و صاف حرف خواهند زد که ای پروردگار برای چه ماها    آن وقت آنها با  د خواهند کرد پسياو فر

از بت  انداخته   ان در آتش پرستپيش  برای  جهنم  ائی پس  به  حض  ز جانبايشان  آمد  رت حق جواب خواهد 

ن  دانستيد که حسيمی دانند چون شماها  مانند آن کسانی که نمی د  دانند نيستنکه می   ه آن کسانیدرستی ک 

د پس  خدای حقيقی نيستن  شاندانستند که بتهای پرستان نمیايد و بتاست و او را کشته   فرزند رسول من

نايد و  ا دانسته مرتکب فعل بد شدهشماه آنها در عذاب  اداآنها  بر  لذا شماها  امر    تقدم داريد نسته  پس اين 

 . بود که اول آنها را در جهنم بيندازم قلخالف ع 

ن کرده که  السالم حديث بياجعفر احمر و آن از حضرت امام محمد باقر عليه باسناد خود از    باويهيز از ابن ن  و

از جابربن  ن حضرت که فرمود آ إِذَا  گفت که ُعنه که می اهللرضیانصاری    عبداهللشنيدم  اللَّهِ ص  رَُسولُ  قَالَ   

ائِمُهَا مِنَ  تُقْبِلُ ابْنَتِی فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَة  مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ مَُدبَّجَةَ الْجَنْبَيْنِ خَطْمُهَا مِنْ لُؤْلُؤ  رَطْب  قَوَ  کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة 

الْأَخْضَرِ ذَنَبُهَا  نُور  يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ    مِسْکِ الْأَذْفَرِ عَيْنَاهَا يَاقُوتَتَانِ حَمْرَاوَانِ عَلَيْهَا قُبَّة  الْمِنَ    الزُّمُرُّدِ  مِنْ 

نَ رُکْناً کُلُّ رُکْن   عُو َسبْبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا دَاخِلُهَا عَفْوُ اللَّهِ وَ خَارِجُهَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى رَأْسِهَا تَاج  مِنْ نُور  لِلتَّاجِ

ءُ الْکَوْکَبُ الدُّرِّیُّ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ عَنْ يَمِينِهَا َسبْعُونَ أَلْفَ مَلَک  وَ عَنْ  يُضِی   ءُ کَمَامُرَصَّع  بِالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ يُضِی 

بِأَعْلَى صَوْتِهِ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ حَتَّى تَجُوزَ فَاطِمَقَةِالنَّاشِمَالِهَا َسبْعُونَ أَلْفَ مَلَک  وَ جَبْرَئِيلُ آخِذ  بِخِطَامِ   ةُ   يُنَادِی 

أَبْصَارَهُمْ إِلَّا غَضُّوا  لَا شَهِيد   وَ  لَا صِدِّيق   وَ  رَُسول   لَا  نَبِیٌّ وَ  يَوْمَئِذ   يَبْقَى  فَلَا  مُحَمَّد  ص  فَاطِمَةُ  بِنْتُ  تَجُوزَ   حَتَّى 

نَاقَتِهَا وَ تَیَ  حَاذِ فَتَسِيرُ حَتَّى تُ رَبِّهَا جَلَّ جَلَالُهُ فَتَزُجُّ بِنَفْسِهَا عَنْ  بَيْنَ  عَرْشَ  بَيْنِی وَ  َسيِِّدی احْکُمْ  قُولُ إِلَهِی وَ 

ا حَبِيبَتِی وَ ابْنَةَ حَبِيبِی  يَ الُهُمَنْ ظَلَمَنِی اللَّهُمَّ احْکُمْ بَيْنِی وَ بَيْنَ مَنْ قَتَلَ وُلِْدی فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَ

فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا جَازَنِی ظُلْمُ ظَالِم  فَتَقُولُ إِلَهِی وَ َسيِِّدی ذُرِّيَّتِی وَ شِيعَتِی وَ  َسلِينِی تُعْطَیْ وَ اْشفَعِی تُشَفَّعِی  
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يعَتُهَا وَ مُحِبُّوهَا  دَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَيْنَ ذُرِّيَّةُ فَاطِمَةَ وَ ِشنِّذَا الِشيعَةَ ذُرِّيَّتِی وَ مُحِبِّیَّ وَ مُحِبِّی ذُرِّيَّتِی فَإِ

 2۷۳خِلَهُمُ الْجَنَّةَ. وَ مُحِبُّو ذُرِّيَّتِهَا فَيُقْبِلُونَ وَ قَْد أَحَاطَ بِهِمْ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ فَتَقُْدمُهُمْ فَاطِمَةُ ع حَتَّى تُْد

طمه بر ناقه جنت در ميدان محشر و چه ناقة  اهد آمد حضرت فاخواهد شد پس خو  پاز قيامت بررو  هرگاه  و

اهايش از زمرّد سبز و دمش  رخشان خواهد بود و دست و پمرواريد    و مهارش ازپيشانی  خواهد بود که روشن  

ظاهرش از    شودده می نور خواهد بود که دي ه  پشتش يک قب   رخ و بر از ياقوت س از مشک اذفر و چشمهايش  

ی  آن از عفو خدا و بيرونش از رحمت خدا خواهد بود و بر سرش تاج ظاهرش و در داخلطنش و باطنش از  با

  و ياقوت رخشان و و هر رکنی مرصع خواهد بود از در    تاج هفتاد رکن خواهند بود  د و در آن از نور خواهد بو 

از جانب ر آق  افستاره روشن در  نند  درخشان ما و  د هزار  از جانب چپ هفتاو  هزار ملک    تاد است هفسمان 

   ؛و دوان خواهند بود  ملک روان

د  و خواهند گفت به صدای بلن  خواهد بودته جلوه همه روان  و حضرت جبرئيل امين مهار ناقه در دست گرف

پس نخواهد بود  د اييدان محشر عبور بنمب خدا از مای اهل محشر چشمهای خويش را ببنديد که دختر حبي 

ر  مانر آن زد نبی و  اينکه چلی و شهيدی و صد سوهيچ  وقتی که  يقی مگر  تا  را خواهد بست  شم خويش 

آن حضرت خواهد رفت    ميدان محشر گذر بنمايد پس  وسلم ازه وآلعليه اهلللّیاهلل صحضرت زهراء بنت رسول 

  .ر خواهد رسيد رت پروردگاش حضرع محاذیحتی اينکه به 

ای پروردگار ای  رياد خواهد کرد  ارگاه حضرت حق ف ب  هد اندخت درخواپايين  قت خود را از ناقه  و  پس آن

  اند ای خدای دادگر تم کرده ن ظلم و س ن آن کسانيکه بر مالحاکمين حکم بفرما در ميان من و در ميااحکم

د  د ماننانشهيد و ذبح کرده ا  اند و او ررسانيده را به قتل  حکم کن در ميان من و در ميان آن کسانيکه فرزند م

بی ب ندا خواهد رسيپ  زبانرّة  از جانب حضرت  س  ذوالجالل د  و دختر حبيب من  حق  ای حبيبة من  والکرام 

خواهی که من قبول خواهم کرد  و شفاعت کن برای هرگه می   خواهم دادخواهی که من  ه می سوال کن.هرچ

   . کردالمی درگذر نخواهم ظ ظلمکه من ابداً از جالل خويش خورم بعزّت و قسم می 
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ای پروردگار من بيامرز تمامی ذريت مرا و بيامرز    ض خواهد نمود که عليها عراهللت واحضرت زهراء صلپس  

ا و جميع محبان ذريت مرا پس ندا  ا و بيامرز تمامی محبان مرن ذريت مرمرا و تمامی شيعياهمه شيعيان  

ات  ريطمه و محبان ذ فا  محبان   مه و شيعيان او و اطکه کجايند ذريات ف  نب حضرت حقخواهد رسيد از جا

همگ  پس  میفاطمه  ايشان  را    آيند ی  ايشان  رحمت  مالئکه  کرده درحاليکه  زهراءاحاطه  و حضرت  بنت    اند 

 . الفردوس داخل خواهد فرمودر جنّاتان خواهد بود پس همگی را دجلوی ايش اهلل در رسول

 .مَّدٍمَُحآلِه  ی مَُحمَّدٍ وَّلاَلَّلهُمَ صَلِّ عَعليها مه وسالاهلل صلوات

 

 لجالل واَلکرام حضر حضرت حق ذواابلیس لعین در من آورد

  که آن شقی قسم خورده ادعا  س لعين را اد که بيارند ابلير اين وقت حضرت حق مالئکه را فرمان خواهد دد

جنت برود! و حال    در دم از روی استحقاق  آس از بنی کرده بود که از تدبير خويش نخواهد گذاشت که هيچک 

رسول الثقلين از اولين و آخرين از روی استحقاق  ائب حسين فرزند  کنندگان بر مص ريهآدم گدر بنی ينقآنکه ا

 !! در جنت رفتند!

حضرت  مالئکه  محشر  می   پروردگار  پس  ميدان  از  و  کرده  روند  زنجير  را  او  پيروان  و  اتباع  و  لعين  ابليس 

ين از  درحاليکه آن لع رد اده خواهند کيستک صف اشان را در ي م همه ظيو در پيش روی عرش عاهند آورد  خو

ورد پس  اخته افسوس خواهدخپشيمان خواهد بود و سر خويش را از خجالت و رسوائی پائين اند  کردة خويش

ذوالجالل رت ربحض ابليس  واالالعزت  ای  فرمود که  را مخاطب ساخته خواهد  او  تد کرام  و  کجا رفت  تو  بير 

ت آدم از  ت که کسی از ذرييش نخواهی گذاش خو  که از تدبير   ودیکرده بد آن ادعای تو که  ش   چطور باطل

اينها که حاال در  آيا  يا بدون  از روی اس اند  جن داخل شده  روی استحقاق در جنت داخل بشود  بود  تحقاق 

ق در  قاايشان از روی استح   دون شک همه؟ پس در جواب خواهد گفت که بلی بلی ای پروردگار باستحقاق

شده  داخل  اجنت  خيما  اند  من  وقت  تال  آن  که  نداشتم  تدبير  هم  همچنين  ذبح حسين  می و  بر  که  کنی 

ا و  داد  ثواب خواهی  اجر و  زياد  ابداً در کشاينقدر  و تدبير نمی تن حسين هال من  اقدام  تو عجب    کردميچ 



442 
 

مرا  ير  مت تدباستفاده نموده زح  منيدی يعنی از تدبير  خود گردان  ئی که تدبير مرا تدبيرحکمت را بکار برده 

 ر ساختی! من مغلوب و مقهومرا در تدبير   ی وبه هم زد 

تو را در آن و آيا من  از روی خيرخواهپس خدای متعال خواهد فرمود که  تو که مقت  خلوق دست منی  ی 

  هستم و تو يک مخلوقن خالق تو  ه ای عزازيل با من ضديت مکن و با من طرف مشو که منگفته بودم ک

و بر هيچ چيز قادر نيستی  ی قدرت دارم و تآمد من بر هر ش هد  من غالب خوا  بير بر تد   يچاره تدبير تو کیب

تو حرف    ر اماهلل الحجه البالغه و القاهونستی که  هم خواهی زد و نداپس چکار خواهی کرد که تدبير مرا به  

تو گ   مرا قبول  به  باز هم من    بتال ابدی ماهی شد و در عذاب  خوآخر پشيمان و رسوا  فتم که در  نکردی و 

 فائده نخواهد داد!  ندامت ترا هيچ  ن وقت پشيمای وس آخواهی شد پ

و    نستم که تو بر بندگان رحيمه من ميدانم پس خواهد گفت کگوئی بگو تو را چه قسم عذاب کحاال چه می 

ن  رگاه تو از صفات مه عال خواهد فرمود که قت خدای متکريم هستی پس حاال بر من رحم و کرم بفرما آن و

وَأَنَّ عََذابِی هُوَ   جبار و قهار هم هستم و »که من  اين را ندانستی رحيم هستم آيا ن ودی که من رحمبو واقف

خت و شديد و دردآور است پس رحم و کرم من  من برای مخالفين من عذاب س   و عذاب  2۷۴« ذَابُ الْأَلِيمُالْعَ

 س!  و غضب من است و ب هر برای کافرين صرف ق نين است نه برای مؤم

که ای پروردگار ما همين لعين بود که ما را گمراه  ايت خواهند کرد از آن لعين شک ردموقت تمامی م آن پس

 کرده بود! 

آيا من گردنهای شماها رااهد گفت ک س آن وقت شيطان خوپ از صراط مستقيم برگردانيده   ه  ام که  گرفته 

بول کرده از  ا قا وسوسه ما رشم  ردم پسر قلوب شما پيدا کد  کنيد من صرف وسوسهن شکايت میشما از م

بر را و رسول  نموديد گشتيد و صدوبيسته خدا  را تکذيب  و مرسلين  انبياء  کتابهای    وچهار هزار  را  ايشان  و 

اينها  اساطير يعنی  گفتيد  قصه االولين  افسانه صرف  و  مردمان گذشته هستند شماها  اختيهای  را  ار کامل  ها 

تن عقل و اراده  اها با وجود داش باطل را پس شم  يا   را قبول کنيد حق  خواه    ه از اراده خودتانک   داده بودند 

 بودم  بر شماها مسلط نن کامل وسوسه مرا قبول کرده بوديد و حال آنکه م
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ه شما شما مسلط مگر اينک ر  و نبودم من ب  2۷۵« لِیجَبْتُمْ  مِنْ ُسلْطَان  إِلَّا أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاْستَ  مَا کَانَ لِیَ عَلَيْکُمْ وَ»

درا   خود  طرف  خواندم  عوت به  و  دعوت    کردم  شماها  رسوالن    مرا پس  و  پروردگار  دعوت  و  نموديد  قبول 

 وَ لُوْمُوْا  یِنِوْمُوْ لُا تَلَفَ  ل بوديد »خدا و رسول متنفر و مخالف  خدا و رسوديد پس خودتان از  پروردگار را رد کر

 «  نِ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عََذاب  اَلِيْم  ا اََشرْکتُمُو کَفَرْتُ بِمَیِرِخِیَّ اِنِّم صْمْ بِکُمْ وَ مَا اَنْتُخْمَا اَنَا بِم صْرِفُسَکُمْ اَنْ

نفسهمرا مالمت مکنيد    پس شماها را مالمت کنيبلکه  را يک  ای خبيث خويش  نيستم من که شماها  د و 

خدا  ار  که مرا شريک کما  شرک ش   ات بدهيد و من از نجه مرا از عذاب خدا  توانيد کی کمک بدهم و نه شما م

ب از شما کفرگردانيده  انکار می   وديد  و مشرکيو  برای ظالمين  به درستيکه  بدانيد که  امروز عذاب  کنم و  ن 

 است!ور آماده دردآ 

بِمُصْ  امَوَ  بِمُصْرِخِکُمْ  اأَنَ  مَا  فَلَا تَلُومُونِی وَلُومُوا أَنْفُسَکُمْفرمود »خواهد  پس خدای متعال     تُ کَفَرْ  إِنِّی  رِخِیَّ أَنْتُمْ 

کشيطا  ای  2۷۶« أَلِيم    عَذَاب   لَهُمْ  الظَّالِمِينَ  إِنَّبْلُ  قَ  مِنْ  تُمُونِأَْشرَکْ  بِمَا و  مشرکين  ای  و  در  ن  محضر  افرين 

روز برای شماها    برای همين  د امروز روز مخاصمه نيست امروز روز مجازات است منعدالت من مخاصمه نکني

ا شماها نه بر رسوالن  فرستاده بودم ام کتابهای خويش    ش و ه رسوالن خوياسطل به وو وعيد خود را او  دهوع

که دار  اده بودم که در عالم دنيا  ا که من دهمه عمرهای خويش رمن ايمان آورديد و نه کتاب مر خوانديد  

ثواب   بياوريد و بر رسوالن  امتحان بود و جای تحصيل علم و عمل و  ايمان  عرفت  تاب مرا خواهنده مک   من 

ور  ل بشويد و ابداآلباد از نعمات کرورها رقم بهره در جنّت من داخ  و در روز قيامت يد  و بد حاصل کنيک  ن

 گرديد! 

های کرديد يا در خواندن علوم دنياوی و افسانه يا در تحصيل مال دنيا صرف  نمايه را  شماها آن عمر گرا  اما

لذادرو  پس  و غافل مانديد  هل  علم اخرت جا  از  می عمررف کرديد و در تماص  ئذ نفسانی و شهوانیغ و در 

 ا صرف جهنم است و بس! امروز جای شم

تما و  لعين  شيطان  بکشيد  عذاب  مالئکه  ب ای  را  او  پيروان  در  ه سوی جهنمی  را  ايشان  بيندازيد  و  آتش  م 

 اند!مرا کرده اند و پرستش غير ه جهنم که ايشان روزی مر خورد

 
 .  22(، 14ابراهیم ) 275
 .  22(، 14ابراهیم ) 276



444 
 

ن مرا تکذيب  يشان مرا و رسوالتکريم کردند ا  م ونه مرا تعظي   د وشناختنن بودند و نه مرا  م  و ايشان مخلوق

و ستاره و ماه و خورشيد    سن  و چوباند و عبادت کرده کردند و دشمنان مرا و دشمنان رسوالن مرا تصديق 

نموده   و را  مردم  و  حيوانات  و  درياها  و  پس  کوه  عذااند  شيطان  مالئکه  لشکر  همگی  جهنم    راب  سوی  به 

کشيخواه و ند  جهنم  د  آتش  در خو  در  انداخت  س   اهند  ايشان  يکی  حاليکه  هر  و  کرد  خواهند  گريه  خت 

در جهنم انداخته خواهد شد   گروه هرگاه يک    2۷۷«تْ أُخْتَهَاة  لَعَنَمَا دَخَلَتْ أُمَّکُلَّلعنت خواهد کرد »ديگری را  

پر    شان د و فرياد ايدا  جيق و   يدان محشر از صدای م   اهد کرد به نحوة که را لعنت خوگروه هم جنس خويش  

 خواهد شد!

ی  گذاشته و لباس شاهالصلوه والسالم بر سر مبارک تاج سلطنت جاودان بر سر  اء عليه و حضرت سيدالشهد 

خواهد  اعظم الهی  ی شهداء و گريه کنندگان اولين و آخرين در ظل عرش  رده همراه تمامکان در بر کعالم ام

کنندگان و  شد و همه گريه  وه افروز خواهد جل شان و ضياباردرخشان و رصع از جواهرات رخم  رفت و بر تخت

خواهند نشست و    ته بر کسیو تاج بر سر گذاش   شهدای کربال دور آن حضرت با لباسهای سندس و استبرق

ايشان موائد اطعمه و اشربه جنت در پيش روی مالئکه رحم بر    ت برای  گار  رنميزهای مرصع و جواهايشان 

  .خواهد چيد 

ايشاپ با همديگر مزاح و  مشغول و مصروف    خوردن و نوشيدندر  ر ظل عرش عظيم  ن د س  و  خواهند شد 

نوشيدن    ند بود پس ايشان گاهی برایکتاب خواهم در معرض حساب و  خوشحالی خواهند کرد و سائر مرد

کرد و  دان محشرخواهند  ميشد! و گاهی تماشای  اب خواهند  آب حوض کوثر خواهند رفت و از آب کوثر سير

از آن خدای منان    و بعد     الحديثخواهند کرد    لعنت و مالمتو    خره خواهند کردمس  نان اهل بيت رادشم

امت علمای  علمای  يعنی  شيع  مرحومه  خومذهب  را  عشريه  اثنا  جعفريه  تمامی  ه  مالئکه  پس  طلبيد  اهد 

ا را  مرحومه  امت  محعلمای  ميدان  جمع ز  خواهند شر  پيش ک  آوری  در  و  عرد  عرش  صف روی  دی  بنظيم 

   . فرمود واهد ان بايشان خمود پس خدای مند نخواهن
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قَالَ َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ    عَنْ أَبِی الدَّرْدَاءِعنه  اهللرضی   صدوق  امالیالحديث از کتاب  

لَمْ   لَهُمْ  يَقُولُ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعُلَمَاءَ  بِنُ  أَضَعْ يَجْمَعُ  أَنَا أُرِيُد  إِلَّا وَ  الدُّنْيَا وَ  ورِی وَ حِکْمَتِی فِی صُُدورِکُمْ  کُمْ خَيْرَ 

 2۷8الْآخِرَةِ اذْهَبُوا فَقَْد غَفَرْتُ لَکُمْ عَلَى مَا کَانَ مِنْکُمْ. 

درداء   فرمود حضرتابی  که  اال  گفت  صلّیخاتم  ميداوآله عليه اهلل نبياء  در  قيامت  روز  در  که  محشر وسلم    ن 

را جمای منان عخد  فرمود پس خ لماء  نگذاشتم دواع خواهد  فرمود که ای گروه علماء من  های ينه ر س هد 

ير دنيا و آخرت  خويش را مگر برای اينکه من اراده کرده بودم که شماها را به خنور علم و حکمت  شماها  

ن حساب  ی جنت بدوسو   ويد بهاهم گرفت باوجود گناهان شما براال از شماها هيچ حساب نخوسانم پس حبر

  .يدم شما را باوجود معاصی شماهارزتاب بدرستيکه من آم و ک

 وَّ الِهِ الطّاهِرينَ  َجاِه مَُحمَّدٍاَرزُقنَاُه بِ اَللّهُمَّ

باسهای  کن اين گروه علماء را از له آراسته  نان خواهد فرمود ک پس آن وقت خدای منان به رضوان خازن ج

اهر و باهر شود که عالم  ظ  ه من بر تمامی جهانعلم در را  قيمت تحصيل   ر و که قد   جنت و تاجهای علمی تا

اند پس رضوان اين گروه علمای ربانی را  آن محروم شده   طالبان دنيا از   م بزرگ بوده که مقاشدن چه مرتبه و  

  ردش ق يک گشود که در ميان خالئداده می کند و ايشان را امر  ته می علمی آراس های جنت و تاجهای  با لباس 

تا  بنمايند پس گذاشتهمينکه  سر  بر  علمی  رو  ند ج  او  سنای  و  از ضياء  محشر  ميدان  نورانی  شن  تمامی  و 

   .گرديد  خواهد 

 عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِب  ع  سالمه عليه قال َوات اهلل و  لص السالمری عليه عسک  ز تفسير حضرت امام حسنلحديث اا

الْعِلْمِ الَِّذی حَبَوْنَاهُ    تِنَا، وَ أَخْرَجَ ضُعَفَاءَ ِشيعَتِنَا مِنْ ظُلْمَةِ جَهْلِهِمْيعَبِشَرِ  مَنْ کَانَ مِنْ ِشيعَتِنَا عَالِماً جَاءَ  إِلَى نُورِ 

تَاج  مِنْ نُور   الْقِيَامَةِ وَ عَلَى رَأِْسهِ  تِلْکَ الْعَرَصَاتِ، وَ  ضِی يُ  يَوْمَ  لِأَقَلِّءُ لِأَهْلِ جَمِيعِ  مِنْهَا الدُّنْيَا  ک    ِسلْحُلَّة  لَا يَقُومُ 

مُنَاد   بِحََذافِيرِهَا. يُنَادِی  اللَّهِ ثُمَّ  عِبَادَ  يَا  مِنْ    :  الدُّنْيَا  فِی  أَخْرَجَهُ  فَمَنْ  أَلَا  مُحَمَّد   آلِ  تَلَامَِذةِ  بَعْضِ  مِنْ  عَالِم   هََذا 

جَهْلِهِ حَيْرَةِ  -حَيْرَةِ  مِنْ  لِيُخْرِجَهُ  بِنُورِهِ،  ظُلْفَلْيَتَشَبَّثْ  الْمَةِ   هَِذهِ  الْجِنَانِ.   نَزْهِ  إِلَى  کَانَ    عَرَصَاتِ  مَنْ  کُلَّ  فَيُخْرِجُ 

 2۷۹. عَلَّمَهُ فِی الدُّنْيَا خَيْراً، أَوْ فَتَحَ عَنْ قَلْبِهِ مِنَ الْجَهْلِ قُفْلًا، أَوْ أَوْضَحَ لَهُ عَنْ ُشبْهَة
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  که هرکه از شيعيان ما عالم السالم  ه ي نين علاميرالمؤم  السالم که فرمود حضرتری عليه گفت امام حسن عسک

ست از تاريکی  ا  کسی را بيرون آوردهشيعيان ما  شخص از جهان    بوده از علم شريعت و مذهب ما پس آن

نور علم آن ع ب   لمیجهالت به سوی  او را  پس آن شخص    ،ايمخشش کرامت فرموده ه عنوان هبه و بکه ما 

در   محشر  ميدان  در  آمد  برخواهد  ت  حاليکه  ب  یاجسرش  برایخواهد  که  تاجی  نور چه  از  اهل    ود  تمامی 

خواهد داشت که در مقابل او    شتد و در برحلة از بهد گردانياهو ضيا بار خو  دان محشر را روشنمحشر مي

ت او  تار  دنيا هم هيچ  ماميک  نخواهد داش ی  ندا خواهد کرد که ارزش  از آن منادی  بعد  بندگان خدا    ت  ای 

ا  که هر کسی را اين عالم در عالم دني  پس آگاه باشيد   محمد است  آلاگردهای  ش ز  يکی ا  اين عالم  بدانيد که

شعاع علمی  ير  ورده است پس بايد آن شخس حاالل يکی از تآ   نورانيت علمی بيرونهالت بسوی  از تاريکی ج

روضات    نیه نورای تفرج گاو را حاال از اين تاريکی و ظلمت ميدان محشر بيرون ببرد به سو ا بگيرد تا که ااو ر

گشوده بود يا يک  جهالت را    از قلب او قفللم در عالم دنيا علم آموخته بود يا  جنان پس هرکه او را اين عاال

 يد.وس خواهند رسانفرد و شک را رفع کرده بود او را در جنات ال  ههشب

ني  و  عليه الحديث  عسکری  حسن  امام  فاطمز  صديقه  حضرت  گفت  که  فرموده  صلالسالم  زهرا  و    اهللوات ه 

کهسالمه  اللَّهِ   عليها  ]رَُسولَ  أَبِی  يَقُولُ: َسمِعْتُ  ص  ِش  [  عُلَمَاءَ  خِلَعِ  إِنَّ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  فَيُخْلَعُ  يُحْشَرُونَ،  يعَتِنَا 

  أَلْفُ أَلْفِ خِلْعَة    -احِِد مِنْهُمْلْوَلَى اعَلَى قَْدرِ کَثْرَةِ عُلُومِهِمْ، وَ جِدِّهِمْ فِی إِرَْشادِ عِبَادِ اللَّهِ، حَتَّى يُخْلَعَ عَ  -الْکَرَامَاتِ

نُور . مُنَادِی   مِنْ  يُنَادِی  النَّاعِشُونَ   ثُمَّ  مُحَمَّد ،  آلِ  لِأَيْتَامِ  الْکَافِلُونَ  أَيُّهَا  جَلَّ:  وَ  عَزَّ  عَنْ    رَبِّنَا  انْقِطَاعِهِمْ  عِنَْد  لَهُمْ 

هَؤُلَ  -آبَائِهِمُ أَئِمَّتُهُمْ،  هُمْ  تَالَِّذينَ  نَعَشْتُمُوهُمْ  -مَِذتُکُمْلَااءِ  وَ  کَفَلْتُمُوهُمْ  الَِّذينَ  الْأَيْتَامُ  ]کَمَا    -وَ  عَلَيْهِمْ  فَاخْلَعُوا 

الدُّنْيَا.  [ خَلَعْتُمُوهُمْ الْعُلُومِ فِی  الْأَيْتَامِ   خِلَعَ  أُولَئِکَ  عَلَى کُلِّ وَاحِد  مِنْ  قَْدرِ مَا أَخَُذوا عَ  -فَيَخْلَعُونَ  نَ  مِ  نْهُمْ عَلَى 

وَ کََذلِکَ يَخْلَعُ هَؤُلَاءِ الْأَيْتَامِ عَلَى مَنْ     يُخْلَعُ عَلَيْهِ مِائَةُ أَلْفِ خِلْعَة لَمَنْ   -يَعْنِی فِی الْأَيْتَامِ  -الْعُلُومِ حَتَّى إِنَّ فِيهِمْ

مِنْهُمْ. هَؤُلَا  تَعَلَّمَ  عَلَى  أَعِيُدوا  يَقُولُ:  تَعَالَى  اللَّهَ  إِنَّ  الْثُمَّ  تُتِمُّوا   -مَاءِعُلَءِ  حَتَّى  لِلْأَيْتَامِ  وَ    الْکَافِلِينَ  خِلَعَهُمْ،  لَهُمْ 

 يُخْلَعُ عَلَيْهِ  مِمَّنْ   فَيُتِمُّ لَهُمْ مَا کَانَ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلَعُوا عَلَيْهِمْ، وَ يُضَاعَفُ لَهُمْ، وَ کََذلِکَ مَنْ بِمَرْتَبَتِهِمْ  تُضَعِّفُوهَا. 
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مَ أَلْفَ    لَأَفْضَلُ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ  -إِنَّ ِسلْکاً مِنْ تِلْکِ الْخِلَعِ  -وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع: يَا أَمَةَ اللَّهِ  هِمْ.تِرْتَبَعَلَى 

 280. أَلْفِ مَرَّة

محشور  که علمای شيعيان ما  د  فرموله وسلم که می وآعليه اهللرسول صلّی   از پدر بزرگوار حضرت  که شنيدم  

رامت باندازه زيادتی علوم ايشان و به قدر سعی و جديت  را از خلعتهايک  پوشانيد ايشان  هند شوندپس خوامی 

خواهد    نور و بعد از آن منادی پروردگار ندای يک نفر هزار هزار خلعت زاينکه برا ر ارشاد مردم حتی  د  ايشان

ت به  ه سوی نور هدايت ب ز قعر جهالن اه ايشاآل محمد و برخيزانند ن  کنندگان برای يتيماای کفالت    کرد که 

و  دهای شما ايشان هستند شاگر  شان که ائمه آنها بودند در زمان غيبت کبری دن ايشان از پدرانسبب دور بو

  .ايد آنها کرده آن يتيمان که شما کفالت 

انند که  پوش برامت  ر خلعتهای نور و کقد مکفول خويش را همانو يتيمان   ن شاگردان شماپس امروز بايد که اي

ان  ش پوشانيده بوديد پس يکی از آن شاگردان و يتيمان را استادهایدنيا خلعت علوم  ان را در دارد  ايششما  

حتی اينکه يک  که علوم از ايشان اخذ نموده بودند    خواهند پوشانيد که آن قدر  ر و کرامتآن قدر خلعت نو

شاگرد   خوانفر  خلعت  صدهزار  خلعتهنرا  از  پوشانيد  و   د  ط کر  نور  همين  و  بر  ور  امت  شاگردان  بدن  آن 

 ويش همانقدر خلعت خواهند پوشانيد!اوستاذهای خ

اوستاذهای خويش تا که    يد خلعتهای نور و کرامت بر ره بپوشانهند فرمود که دوباو بعد از آن خدای منان خوا

د  وشانيده بودنل پکه او  ه را بر آن خلعتهاتذ ند کرد خلعتهای اسامضاعف خواهشان پس  عتهایکامل بشود خل

آ  و هر  طور  از  همين  که  را  کسی  زهراء  ن  حضرت  فرمود  پس  بودند  کرده  تحصيل  علوم  از  چيزی  او 

تابد اب می ه از تمامی عالم دنيا که بر آن آفت  ن خلعتها چنان پر قيمت استسلک از آ   عليها که يکاهللصلوات

 بود!   د ر افضل و بهتر خواهار هزار باهز

  علی ن بن السالم قال الحسن العسکری عليه سقال االمام الحالحديث  ل  قا  لحسن العسکریم ااالما  الحديث قال 

رُ تَسْطَعُ مِنْ تِيجَانِهِمْ،  يَأْتِی عُلَمَاءُ ِشيعَتِنَا الْقَوَّامُونَ لِضُعَفَاءِ مُحِبِّينَا وَ أَهْلِ وَلَايَتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ الْأَنْوَا السالم  عليه 

رَعَ کُلِّ وَاحِد أْلَى  الْقِيَامَةِ   سِ  فِی عَرَصَاتِ  الْأَنْوَارُ  تِلْکَ  انْبَثَّتْ  قَدِ  بَهَاء ،  تَاجُ  أَلْفِ    -مِنْهُمْ  ثَلَاثِمِائَةِ  مَسِيرَةَ  دُورِهَا  وَ 
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وَ مِنْ حَيْرَةِ  جَهْلِ أَنْقَُذوهُ  مِنْ ظُلْمَةِ الْ وَ  وهُ،  فَشُعَاعُ تِيجَانِهِمْ يَنْبَثُّ فِيهَا کُلِّهَا، فَلَا يَبْقَى هُنَاکَ يَتِيم  قَْد کَفَلُ  َسنَة .

بِهِمْ  إِلَى الْعُلُوِّ حَتَّى يُحَاذِیَ  أَنْوَارِهِمْ، فَرَفَعَتْهُمْ  الْجِنَانِ.  التِّيهِ أَخْرَجُوهُ، إِلَّا تَعَلَّقَ بِشُعْبَة  مِنْ  عَلَى  ثُمَّ تُنْزِلُهُمْ    فَوْقَ 

فِالْمُعَدَّ  -مَنَازِلِهِمُ إِلَيْهِمْ.وَارِ أُی جِةِ  لَا يَبْقَى نَاصِب     ْستَادِيهِمْ وَ مُعَلِّمِيهِمْ، وَ بِحَضْرَةِ أَئِمَّتِهِمُ الَِّذينَ کَانُوا يَْدعُونَ  وَ 

يُحَوَّلُ عَلَيْهِ أََشدَّ   نُهُ، وَ سَاَس لِمِنَ النَّوَاصِبِ يُصِيبُهُ مِنْ ُشعَاعِ تِلْکَ التِّيجَانِ إِلَّا عَمِيَتْ عَيْنَاهُ وَ صَمَّتْ أُذُنَاهُ وَ أَخْرَ

 28۱!َسواءِ الْجَحِيم  إِلى مِنْ لَهَبِ النِّيرَانِ، فيَحْمِلُهُمْ حَتَّى يَْدفَعَهُمْ إِلَى الزَّبَانِيَةِ، فَيَدُعُّوهُمْ 

حضرت امام حسن  رت که فرمودند  حض  السالم منقول است که گفت آن عسکری عليه   سناز حضرت امام ح

رای هدايت و  اند برده آن کسانيکه قيام کسالم فرمودند که در ميدان محشر علمای شيعيان ما  الی عليه جتبم

د نور از  بوع و ضيابار خواهند  حاليکه ساطواهند آمد در  هل واليت و محبان ما در عالم دنيا خارشاد ضعفای ا

منتشر خواهد بود ضياء و  و    و پهن  بودء و سناء خواهد  شان يک تاج بهااي  تاجهای ايشان و بر سر هر کی از

   ؛هان محشر سيصد هزار ساله راحدود ميد  يدان محشر و دور وسنای آن تاجها در تمای م

باقی نخواهند بود    پساگرفته خواهند بود  محشر را فرتمامی ميدان    شانپس روشنائی و درخشندگی تاجهای

ء ايشان را علم دين تعليم داده بودند  لماو آن ع  از علم دين خويشاند  بهره بوده بی هيچکس از آن کسانيکه  

ن تير شعاعی نور تاج آن عالم او را  ز نورانت تاج آن عالم پس آ ير شعای ااهد چسبيد به يک تمگر اينکه خو

به  اينکد حتی  بلند خواهد کر  او را  باغ روضان قصر و غرفات جمحه ميراند  به مقابل  آن شخص    ناناذی و 

پائين  متعالم را  او  کردهآورخواهد    پس  آماده  او  برای  که  شخص  آن  مقام  و  منزل  آن  در  در  بودند    د 

ا  ر عالم دنيبه سوی آنها دضر ائمه ايشان که آن علما را ايشان قصور استاذهای آنها در مح ی منازل وهمسائيگ 

 ميکردند!  دعوت 

واهد رسيد مگر  ا خن او رورانيت تاج ايشاب که آن شعاع نواصطور باقی نخواهد ماند هيچ ناصبی از نين همو  

رسيد مگر  يت تاج ايشان او را خواهد  های نورانکر خواهد نمود گوش اينکه کور خواهد کرد چشمهای او را و  

و کر  اينکه کور خواهد کرد چشمها را  او  نمود ی  را و گن  خواهد  او  و     گوشهای  را  او  زبان  خواهد ساخت 

س آن تير شعاعی تاج آن عالم او را خواهد  م پتش جهنآهای  ر از شعله تشديدتر و گرم ای  خواهد گرددی بر
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ا  ه عذاب جهنم پس آن مالئکه عذاب او ربه طرف زبانيه يعنی مالئک  کرد او رااينکه دفع خواهد  برداشت حتی

 آتش جهنم!!  خت در ميان خواهند اندا

اه حضرت  ارگر در بمشاهده خواهند کاليه علماء را  ج عشهدای راه خدا اين مربته و مقام و مدار  اه پس هرگ

  که ای پروردگار عالمين اين هند نمود  ند کرد و سؤال خواحق و غيب مطلق ذوالجالل و االکرام عرض خواه

ايم و  خود را در راه تو داده   انو حال آنکه ماها ج  اند يافته   تبه و مقام راگروه علمای امت برای چه چيز اين مر 

ان  ايم و ايشمنان ترا از نيزه و شمشير پاره پاره کرده دش   و نيز  ان تو کشته شديمه و شمشير دشمننيزاز تير و 

اند و کتابها نوشته   اند محضرسانيده دشمنی را به قتل ناند و هيچ  ه تو جهاد کرده رکت در راصرف از قلم و م

 اند و بس!!  خود مجاب کرده ی يا کسی را از حرفهابس 

يد در راه اقامه دين تو در وقت نوشتن کتابها  شا  ايشان  وريخته شده است    ه اقامه دين تو را  و خون ماها در 

 اند و بس!!! ريخته ر نوشتنی طره از مرکت و جوهچند ق

بايد    المودکه بسيار خوب حاخواهند فر  رام عادل کريمحضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل و االکآن وقت  

گر مداد علماء از خون  س ا شوند پ  يزان عدل سنجيدهلماء بايد در می عخون ابدان شما و مرکبهای و مدادها

تر آمدند  تر و ثقيل نهد بود و اگر خون شما سنگيايشان خوايد نه حق به جانب تر گرد تر و ثقيل شما سينگين

   ؛ضی خواهند شد راهداء بر اين فيصله د بود پس ش جانب شما خواهآن وقت حق به 

عدل خواهد گذاشت و مداد  ان  ميزپله    کشهداء را در ي  اه رب جليل خونارگامين بآن وقت حضرت جبرئيل  

يصله خدائی خواهند بود  خالئق نگران و ناظر اين ف  ت و تمامی ان عدل خواهد گذاش علماء را در پلة ديگر ميز

ند  ين برد و پله خون شهداء در هوا بسيار بلائپلة خود را بسختی پداد علماء  اهند ديد که مپس ناگهان خو

تمامی   پس  مشاهد رفته  و  که    گان کنند   هناظرين  گرديد  خواهند  مبهوت  و  متحير  شهداء  حضرات  خود  و 

 داد علماء سنگين يعنی چه! که خون شهداء سبک آمد و م ر گفت استعجب و حيرت و بسيات

ی  ی متعال از علماء طرف داری نموده است حتداکرد که شايد خاهند ود تصور خوظرين در قلب خآن وقت نا

آمد  اهند کرد که ای خدای مهربان ما ديديم که خون ما سبک  خو  سؤال  ب اء با نهايت ادينکه حضرات شهد ا

 که آن چيست؟   اما علت و سبب را نفهميديمسنگين شد و مداد علماء 
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و ای تمامی ناظرين شهدای راه ما  ء  باشيد ای گروه شهداد که آگاه يم خواهد فرمو آن وقت خدای عليم و حک

ز و نيزه و شمشير بريده و دريده مغلوب و مقهور ساخته  تي ضرب  ازدشمنان ما را ابدان و اجسام رف شماها ص

آن ارواح  نه  نبوديد  و  را  آنهاها  روح  که  بوديد  از    توانسته  که  تا  بسازيد  مقهور  و  مغلوب  بر  را  صداقت  روی 

واح دشمنان  و حجت قاطع ار  ليلا علمای راه ما از شمشير برهان ساطع و د اممن ايمان بياورند    حقانيت دين

کرده  قلب قبول ن دين مرا از صدق  و مقهور ساخته بودند پس از جهت مغلوبيت روح دشمنان م  لوبا مغر  ما

  مداد علماء بر خون   ين است لذاو ارقع و سنگ   افت روح از شرافت بدن به درجها اعلیبودند و ميدانيدکه شر

ه طاهرين و  ائمد و  ش   شرمنده خواهند ء از سؤال خود  هداهداء سنگينی نموده است پس آنوقت تمامی ش ش 

 د!!اء را خواهند بوسيمعذرت و عفو خواهند خواست و دست و پای علم

صلّی چنانچ رسول  را  ه وآلعليه اهلله  مطلب  همين  طاهرين  ائمه  و  ش وسلم  حديث  اين  ماهدر  به  خبر  ريف  ا 

الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ    مُ نَ يَوْإِذَا کَا قال    السالم ق عليه صادث در کتاب امالی صدوق آمده باسناد عن ال دياند الحداده 

الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ دِمَاءُ الشُّهَدَاءِ مَعَ مَِدادِ الْعُلَمَاءِ الْعُلَمَاءِ  عَزَّ وَ جَلَّ النَّاَس فِی صَعِيد  وَاحِد  وَ وُضِعَتِ   فَيَرْجَحُ مَِدادُ 

 282! عَلَى دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

  امی يامت شود پس خدای ذوالجالل و االکرام تمق   هرگاه روز   که   لسالم االصلوه و  رت صادق عليه فرمود حض

د  واهد فرمود و ميزان عدل نصب خواهد فرمود پس وزن کرده خواهد ش ی يک زمين جمع خمردم را در رو 

 مداد علماء بر خون شهداء!پس مرجح و سنگين خواهد شد اد علماء خون شهداء با مد 

 

 شیعه ل از فقرایستن خدای متعاعذر خوا

إِنَّ اللَّهَ لَيَعْتَِذرُ إِلَى عَبِْدهِ الْمُؤْمِنِ    السالم قالليه  ععبداهللعفان عن ابیبنب التمحيص عن علیتاديث من کلحا

 فَارْفَعْ هََذا الْغِطَاءَ  لَیَّکَ عَبِ  الْمُحْتَاجِ کَانَ فِی الدُّنْيَا کَمَا يَعْتَِذرُ الْأَخُ إِلَى أَخِيهِ فَيَقُولُ لَا وَ عِزَّتِی مَا أَفْقَرْتُکَ لِهَوَان 

فَيَکْشِفُ الْغِطَاءَ فَيَنْظُرُ إِلَى مَا عَوَّضَهُ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَا يَضُرُّنِی مَا مَنَعْتَنِی مَعَ    کَ مِنَ الدُّنْيَافَانْظُرْ مَا عَوَّضْتُ

يعَتِنَا  عْتََذرَ إِلَى مَلَک  مُقَرَّب  وَ لَا إِلَى نَبِیٍّ مُرَْسل  إِلَّا إِلَى فُقَرَاءِ ِشا اهَ مَإِنَّ اللَّ   السالممام عليه فقال اال  مَا َعوَّضْتَنِی.
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النَّ مِنَ  عُنُق   فَيَقُومُ  الْمُؤْمِنِينَ  فُقَرَاءُ  أَيْنَ  مُنَاد   يُنَادِی  قَالَ  إِلَيْهِمْ  يَعْتَِذرُ  کَيْفَ  وَ  لَهُ  القِيلَ  لَهُمُ  فَيَتَجَلَّى    رَّبُّ اِس 

تُ عَنْکُمْ َشهَوَاتِکُمْ فِی دَارِ الدُّنْيَا هَوَاناً بِکُمْ عَلَیَّ  يَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عُلُوِّی وَ آلَائِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی مَا حَبَسْفَ

عَنْکُمْ  حَبَسْتُ  مَا  قَوْلَهُ  تَرَى  مَا  أَ  الْيَوْمِ  لِهََذا  لَکُمْ  ذَخَرْتُهُ  لَکِنْ  شَهَوَ  الْيَوْمَ  وَا  قُومُوا  اعْتِذَاراً  الدُّنْيَا  دَارِ  فِی  تِکُمْ 

 28۳قِی فَمَنْ وَجَْدتُمْ لَهُ عَلَيْکُمْ مِنَّةً بِشَرْبَة  مِنْ مَاء  فَکَافُوهُ عَنِّی بِالْجَنَّةِ. فَتَصَفَّحُوا وُجُوهَ خَلَائِ

ه در ميدان  رمود آن حضرت کف ه ک  السالماز حضرت امام جعفرالصادق عليه  انابن عفمحيص از علی در کتاب ت

واهی  خويش عذرخه برادر از برادر  خداوند متعال از بنده مؤمن مفلس عذرخواهی خواهد فرمود چنانک  محشر

  تو فلس ساخته بودم که  يا تو را ممن در عالم دندار من بدان که  د که ای بنده ايمان کند پس خواهد فرمو می 

نمی  خوهرگز  ميل  موافق  غذاتوانستی  بپوشی ورخب   يش  لباس  و  زندگا  ی  و  خانه  باشی  و  داشته  خوب  نی 

   .مندان داشتند چنانکه متمولين و ثروت 

اشتم  م برای اين نبود که من تو را دشمن دن افالس که به تو داده بودالل که ايم ميخورم بعزت و ج پس قس

کنند  ء چطور سلوک می رباغبا  ايشان  ن ثروتمندان بود که ببينم که  حامردم بلکه برای امتش حقير می   يا تو را

  ؛اممت فرموده نعمات غيرفانی کراين پرده را بردار و ببين که به عوض آن افالس اينجا به تو چه پس حاال ا

ب را خواهد  پرده  آن  باپس  که چه  نمود  مشاهده خواهد  و  ورداشت  روضات  و  قصو  غات  و  ر جواهرنگار  دور 

ای پروردگار    پس خواهد گفت که بيان خارج است  و    سابد حه از حن او را کرامت فرموده است کناخدای م

داده بودی برای اين نعمات  لم دنيا ننشده که مرا در عامهربان من راضی شدم و هيچ ضرر و نقصان برای من  

ئی حاال نجا کرامت فرموده اييان و ابدی که مرا  پااوضه بیی يعنی اين معئو غرفا که مرا اينجا کرامت فرموده 

 کليه رفع و دفع شده فَالحَمُد لَکَ يَا مَنَّانُ  ی که داشتم همه های دنياوغصه  ی وتهادورمامی کت

مگر از  رسل عذرخواهی نخواهد کرد  ن از هيچ ملک مقرب و نبی مخدای منا  السالم فرمود کهه پس امام علي

عيان  شي  ين و ؤمنقرای م را مأمور خواهد فرمود که فی  پس خدای منان مناد  شيعيان ما  نين مفلسين ازمؤم

مامی ايشان  نمايند پس منادی ندا خواهد کرد که کجايند فقرای مؤمنين پس ت  المؤمنين را جمعمفلس امير

 
 182، ص: 7بیروت(، ج -ار )ط بحار األنو 283



452 
 

و  ن قسم به عزت  ن تجلی خواهد فرمود که ای مسکينان من وقت خدای منان برای ايشااهند شد آجمع خو

بدانيد که جالل و ع ايبرابودم    ن که شما را فقير گردانيدهم  لوشان من  ناچيز  بود که شما را  ن نی  حقير و 

ما ذخيره  زی برای ش که برای همچنين رو رده بودم و خواهشات شما را بازداشته بودم بلکه برای اين بود  شم

   .کرده باشم

در  پس حاال بنمائيد  گردش  و  برخيزيد  ي  ميدان محشر پس شماها  را  دهرکه  عالم  در  با شما  نيافتيد که  ا 

دست او را بگيريد و در جنت من  از جانب من شما  ک جرعه آبی پس  ه يگرچه بد ا رده بوسلوک و احسان ک

که بلی بلی ای    از من پس همگی خواهند گفت   راضی شديد ام آيا  کلی داده   داخل بنمائيد من شما را اختيار

 .خدای مهربان

 منان ایو انواع تفضالت خد میدان محشرات مؤمنین در محاسب

و   جمعآن مدر  محشر    دای منان در ميدانخ اولين  برای مؤم  خالئق  انعام  آخرين  و  بجور احسان  نين جور 

شت و به چ  ان چقدر مؤمنين را دوست داه خدای منمی خالئق بدانند ک خواهند فرمود تا که مؤمنين و تما

رت  م برای مؤمنين بشارقان عظي ف  ش يعنی قرآن کريم و ب مجيد خويوده که در کتااندازه بر ايشان مهربان ب

ه از مؤمنين بنی  آدم و ن يعنی در روز قيامت نه از مؤمنين بنی س  وَ لَاجَانٌّ   ذَنِّبِه اِنْايُسْئَلُ عَنْه لَست ک ه اداد

از هيچج او سؤال نخان  از گناهان  را بدون محاسبه در جناکدام    الفردوس اتالنعيم و جنت واهد شد همگی 

 خواهيم فرستاد! 

مؤمنين يکی از    انات خويش را بر ر تفضالت و احسمحش اهل  يع  ادن جمرای ظاهر فرمودن و نشاند دب  پس

 خواهد طلبيد!

لصلوه والسالم عن ابائه صلوات  اليه ع  الرضا   سالم عن واللصلوه اث عن الرضا عليه ابن ابراهيم الحدياز تفسير علی 

فَيَکُونُ هُوَ الَِّذی يَتَوَلَّى حِسَابَهُ    -نَ يََديْهِبَيْمِنُ   إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُوقِفَ الْمُؤْل َاجمعين قا  و سالمه عليهم اهلل  

فِ  فَيَنْظُرُ  عَمَلُهُ  عَلَيْهِ  تَفْزَعُ  فَيُعْرَضُ  وَ  فَرَائِصُهُ  تَرْتَعِشُ  وَ  لَوْنُهُ  لَِذلِکَ  فَيَتَغَيَّرُ  َسيِّئَاتِهِ  يَرَى  مَا  فَأَوَّلُ  صَحِيفَتِهِ،  ی 

اللَّهُ    -قَرُّ عَيْنُهُتَتِهِ فَنَفْسُهُ، ثُمَّ يَرَى حَسَنَا إِلَى مَا أَعْطَاهُ  تَفْرَحُ رُوحُهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ  الثَّوَابِ فَيَشْتَدُّ  وَ تُسَرُّ نَفْسُهُ وَ  مِنَ 
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الَّتِی فِيهَا الْأَعْمَالُ الَّتِی لَمْ يَعْمَلُوهَ  -فَرَحُهُ وَ    -: فَيَقْرَءُونَهَا ثُمَّ يَقُولُونَالَا، قَثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِکَةِ هَلُمُّوا الصُّحُفَ 

 28۴ثُمَّ يُثَابُونَ عَلَيْهَا -يْئاً، فَيَقُولُ: صََدقْتُمْ نَوَيْتُمُوهَا فَکَتَبْنَاهَا لَکُمْعِزَّتِکَ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ أَنَّا لَمْ نَعْمَلْ مِنْهَا َش

ث  حديالسالم  طاهرين عليهم  ی ت از آباحضرو آن    ءلرضا سلطان االوصياو امامنا ادنا و موالنا  از حضرت سي

عدالت    مت خواهد شد پس در ميدان محشر مؤمنين را خواهند آورد در محضره هرگاه روز قيا بيان فرمود ک

فرمود باين    ی منان خودش حساب او را تصفيه خواهد ذوالجالل و االکرام پس خداغيب مطلق حضرت حق و  

   ؛ فرمودهد ز خواابنامه اعمال او را   حوه که اولن

دوشهای او خواهند لرزيد و  هد شد و  رنگش متغير خوا  پسخواهد افتاد  دش  پس اول نظرش بر گناهان خو

خواهد شد و  ده خواهد کرد پس چشمش خنک  ش را مشاهاز آن نيکيهای خوينفس او خواهد ترسيد و بعد  

ند بر آن ثوابها که  کافهد  خوار  ظشد و بعد از آن ن   حناک خواهد د و قلب او فرنفس او مسرور خواهد گردي 

وحساب خوشحال خواهد گرديد و بعد از آن خدای منان  ه است پس بيحده  را کرامت فرموداو  خدای منان  

ود  ياورده باند که آنها را بجا نعمال او مرقوم مه اعمال او را که در آن ارند آن ناواهد فرمود که بيامالئکه را خ 

   ؛ ای اوبر نند واخ خواهد فرمود که ب مالئکه را پس

قسم بعزت و جالل تو ای پروردگار    من خواهد گفت کهخواند و آن مؤ  هند مالئکه يک يک عمل را خوا  سپ

کرام خواهد فرمود ه تو  واالام پس خدای ذوالجالل عمل نکرده هيچکدام از اينها من تو خوب ميدانی که من بر 

ده  کر  ن چونکه تو نيت برای بجا آوردن آنهاليک  ئیدهام را بجا نياوره تو هيچکد ای بنده من ک  گوئیراست می 

لذا ما  آنها را در  بودی  ناکرد   همه  تو نوشتيم پس خدای منان بر تمامی آن اعمال  بر  نامه اعمال  ه و صرف 

 .زياد خواهد دادنها ثواب نيات آ

 ين. الطاهرمد وآله علی مح هللاالشکر و صلی الحمد و اکبر و هللاکبر اهلل اهلل اکبر اهلل

 

فَقَرَأْتُ  ليمان بن خالد قال ُ به عن ابيه عن س عن علی بن عق  لفضاابن  =  برقی الحديثن  س اکتاب مح  در   و  

قَوْلِهِ  إِلَى  انْتَهَيْتُ  آمَنَ وَ   -حَتَّى  وَ  َسيِّئاتِهِمْ حَسَنات  قَالَ قِفْ  إِلَّا مَنْ تابَ  اللَّهُ  يُبَدِّلُ  فَأُوْلئِکَ   عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً 
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فِيهَِذ فَيَکُونُکُمْ هِ  وَ جَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ  يََدیِ  بَيْنَ  يُوقَفَ  حَتَّى  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمُذْنِبِ  بِالْمُؤْمِنِ  يُؤْتَى  إِنَّهُ  يَلِی      الَّذِی  هُوَ 

ی سَاعَةِ کََذا فَيَقُولُ أَعْرِفُ يَا رَبِّ  ا فِ  کََذفَيُوقِفُهُ عَلَى َسيِّئَاتِهِ َشيْئاً فَشَيْئاً فَيَقُولُ عَمِلْتَ کََذا وَ کََذا فِی يَوْمِ  حِسَابَهُ

عَلَيْ َستَرْتُهَا  فَيَقُولُ  أَعْرِفُ  يَقُولُ  کُلِّهَا کُلَّ ذَلِکَ  َسيِّئَاتِهِ  عَلَى  يُوقِفَهُ  الْيَوْمَ  قَالَ حَتَّى  لَکَ  أَغْفِرُهَا  وَ  الدُّنْيَا  فِی  کَ 

يفَتُهُ لِلنَّاِس فَيَقُولُونَ ُسبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا کَانَتْ لِهََذا الْعَبِْد وَ لَا َسيِّئَة  وَاحَِدة   صَحِفَعُ  أَبِْدلُوهَا لِعَبِْدی حَسَنَات  قَالَ فَتُرْ

 28۵ئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ َسيِّئاتِهِمْ حَسَناتفَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأُوْل 

آيه    خواندم من اين  گفتکند که  خالد روايت می بن  ليماناو از س   و  عقبه و آن از پدرش   بناز علی   ابن فضال

س اين  ابياورد پورد و عمل صالح بجالسالم مگر آن کسی که توبه کند و ايمان بياعبدهلل عليه ابی   را بر حضرت 

آن کسانی خوا از  راشخص  آنها  گناهان  منان  که خدای  بود  خواهد    هد  به حسنتبديل  فرمود  داد  ات پس 

آيه  ه  حضرت ک و  اين  نازل شده    محض صرف  ان محشر  بدرستيکه در ميد ای شيعيان ما    است برای شماها 

پس خود    داشت   از خواهند بت حضرت حق او را  مؤمن گناهکار را خواهند خواهند آورد پس در محضر عدال

ای او  برتکب شده بود يک يک  ناهی که مراو را بر هر گاو حساب خواهند گرفت باين نحوه که    خدای منان از 

   !ساعت اين گناه کرده بودیجای و در فالن  روز و در فالن النفرمود که ببين تو در ف هد الی خوحا

گناهان او او  من پس باين نحوه بر تمامی  پروردگار  دانم ای  ارم و می پس آن مؤمن خواهدگفت که بلی اقرار د

و   ساخت  خواهد  واقف  هررا  برای  هم  اقآن  گناه  خويک  و  کرد  خواهد  گفت  اهرار  بلی د  ای  می   که  دانم 

واهد فرمود که ببين من در عالم دنيا تمامی اين گنان  جالل واالکرام خوقت خدای ذوال   آن   پروردگار من پس

آمرزيدم و  نبود و امروز تمامی آنها ر برای تو  بودم که کسی بر آنها مطلع  تور کرده  تو پوشانيده و مس  را برای  

ناهان  پس آن تمامی گ  يکیيل بنمائيد به حسنات و ن تبد ان را  ن گناهايی مالئکه من تمامی  رت نمودم امغف

   ؛مرقوم خواهند نمودرا حسنات 

او خو او را بدست  نامة اعمال  باز در ميان صفوف  مينگفت که ه  اهند داد و خواهند پس آن وقت آن  طور 

من و  مؤ   ب بنده عجهللا هند گفت که سبحان ا ديده خوامه اعمال او رمردم برو پس او خواهد رفت و مردم نا
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السالم فرمود که اين است مفهوم  حضرت امام عليه   ناه هم نيست! پساعمال او يک گ  امه گناه بوده که در نبی

  .ا به حسنات مبدل خواهند ساختد که تمامی گناهان ايشان رسانی هستنين آيه که ايشان کو مقصود از ا

 اهرين! الطدوآله حمامعلی سيدنا و نبيئناهللوصلی  العلمينربالحمدهلل 

 

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب  عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَاب  عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  م= الحديث  اهيابرابندر تفسير علی 

يَعْنِی مِنْ رَحْمَتِهِ    -هُ اهلل أَنْ يَْدنُوَ مِنْهُرُ يَأْمُبِْدهِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَيَمُنُّ عَلَى عَ

عَلَيْهِ  کَفَّهُ  يَضَعَ  عَلَيْهِ  -فَيَْدنُو حَتَّى  بِهِ  أَنْعَمَ  مَا  يُعَرِّفُهُ  بِکََذا وَ   -ثُمَّ  کََذا  وَ  کََذا  يَوْمَ  تَدْعُنِی  لَمْ  أَ وَ  لَهُ  کََذايَقُولُ   -  

لَمْ تَسْتَغِثْ بِی يَوْمَ کَذَا وَ کََذا فَأَغَثْتُکَ أَ لَمْ  نِسْأَلْفَأَجَبْتُ دَعْوَتَکَ أَ لَمْ تَ ی يَوْمَ کََذا وَ کََذا فَأَعْطَيْتُکَ مَسْأَلَتَکَ أَ 

تَسْ لَمْ  أَ  صَوْتَکَ  رَحِمْتُ  وَ  ضُرَّکَ  عَنْکَ  فَکَشَفْتُ  کََذا  وَ  کََذا  ضُرّاً  تَتَسْأَلْ  لَمْ  أَ  فَمَلَّکْتُکَ  مَالًا  نِی  ِدمْسْتَخْأَلْنِی 

وَ هِیَ مَنِيعَة  عِنَْد أَهْلِهَا فَزَوَّجْنَاکَهَا قَالَ فَيَقُولُ الْعَبُْد بَلَى يَا رَبِّ قَدْ    -فَأَخَْدمْتُکَ أَ لَمْ تَسْأَلْنِی أَنْ أُزَوِّجَکَ فُلَانَةَ 

َسأَلْتُکَ  مَا  کُلَّ  ا وَ    -أَعْطَيْتَنِی  فَيَقُولُ  الْجَنَّةَ  أَْسأَلُکَ  مباحا  لَ   للَّهُکُنْتُ  لَکَ  الْجَنَّةُ  َسأَلْتَنِيهِ  مَا  لَکَ  مُنْعِم   فَإِنِّی  هُ 

أَرْضَيْتُکَ قَْد رَضِيتُ  -]مُبَاحَة [  أَرْضَيْتَنِی وَ  يَا رَبِّ  نَعَمْ  الْمُؤْمِنُ  إِنِّی کُنْتُ    -فَيَقُولُ  لَهُ عَبِْدی  اللَّهُ  أَرْضَى  فَيَقُولُ 

 28۶. فَإِنَّ أَفْضَلَ جَزَائِی عِنِْدی أَنْ أُْسکِنَکَ الْجَنَّة  -سَنَ الْجَزَاءِحْ لَکَ أَأَعْمَالَکَ وَ إِنَّمَا أَرْضَى 

  ن حضرت که السالم که فرمود آ والصلوه حضرت امام جعفرالصادق عليه   از رئاب از ابی عبيده ازابن محبوب    از

مر خواهد  ا  پس   محشر  نخود در ميدا  خواهد فرمود بر يکی از بندگان مؤمن  بدرستيکه خدای منان احسان

او   رفت    را فرمود  خواهد  نزديک  او  پس  بيايد  نزديک  رپس  که  او  منان  فرخدای  خواهد  حالی  آن  ا  مود 

   ؛احسانات را که بر او کرده بود در عالم دنيا

  ی فالن امر دعا کرده بودی پس آيا من که تو مرا در فالن روز برار تو هست  فرمود که آيا بخاطپس خواهد  

کردم    من عطا  پس   روز از من چنان و چنين سؤال نکرده بودی  ن بودم و آياتو در فالرده  نک  بول ا قدعای تو ر

  آيا تو در فرياد تو رسيدم و  ا تو در فالن روز از من استغاثه نکرده بودی و چنين پس من به  سئلت تو را و آيم
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از من چنان و   بودی پس من دور کردفالن مصيبت  نکرده  توچنين سؤال  نمترحو    را   م مصيبت  بر  م  ودم 

   ؛سته بودی از من خادم نخوادادم و آيا تو من و از من نه سوال کرده بودی برای مال پس  ت صدای تو آيا

درآوردم دختر فالنی را    تزويج تو  وده بودی که من در پس من تو را خادم عطا کردم و آيا تو از من سؤال نکر 

ر جباله نکاح تو  د  ا وجود آن من او راود و به بمو معظ محترمه    حال آنکه آن دختر در نزد اهلش بسيارو  

ر من هرچه من از تو سؤال کرده بودم همه  بلی ای پروردگا  خواهد گفت بلی   ؤمندرآوردم پس آن وقت آن م 

   ؛نت را هم سؤال ميکردم ن از تو جبودی و حال آنکه مرا به من عطا فرموده 

ست جنت من مباح  ا رامت نمودم بيا اينبه تو ک هم  او را ه اآلندای منان خواهد فرمود که آگاه باش ک پس خ

خدای مهربان من راضی نمودی مرا و من راضی    بلی آری آری ای  ودم تو را؟ بلینم  آيا راضی   فرمودم برای تو 

ا از اعمال خوب تو پس حاال  شدم در عالم دنين راضی می بندة من مواهد فرمود که ای  گرديدم پس آنوقت خ

تو اين  ای  و بدان که بهترين و افضلترين جزای من برا ادن تو بهترين چيزهنيد به ددار واهم گشنود ختو را خو

 . الفردوس دهم در جناتمن تو را سکنی باست که  

 . الطاهرينناونبئنا محمدوآله سيدعلی اهللوصلی العالمين ربالحمدهلل 

 

قَالَ رَُسولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ  قال    ماللس لوه و االصالحسين عليه بنسالم= الحديث عن علی الو در تفسير امام عليه 

بِأَْسمَائِنَا وَ أَْسمَاءِ خِيَارِ أَهْلِنَاعَبْد  وَ لَا أَمَة  زَالَ عَنْ وَلَايَتِنَا، وَ   َسمَّى غَيْرَنَا  الَِّذی اخْتَارَهُ اللَّهُ    -خَالَفَ طَرِيقَتَنَا، وَ 

لَ وَ  دُنْيَاهُ،  وَ  بِِدينِهِ  بِقَّبَهُ لِلْقُيَّامِ  تَقِيَّ  ذَلِکَ  عَلَى  يَحْمِلُهُ  لَا  مُعْتَقِداً،  يُلَقِّبُهُ  لَِذلِکَ  هُوَ  وَ  تَْدبِيرُ  أَلْقَابِنَا  لَا  وَ  خَوْف ،  ةُ 

هِ الشَّيَاطِينُ الَِّذينَ کَانُوا  يْرَ إِلَشِمَصْلَحَةِ دِين ، إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ کَانَ قَِد اتَّخََذهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً، وَ حُ

]لَهُ   يُغْوُونَهُ.  مَفَقَالَ  رَبّاً  أَ  عَبِْدی  يَا  کُنْتَ  [:  مَا  ثَوَابَ  فَاطْلُبْ  فَمِنْهُمْ  تَطْلُبُ  کُنْتَ  إِيَّاهُمْ  وَ  تَعْبُدُ  کُنْتَ  هَؤُلَاءِ  عِی، 

اللَّ ثُمَّ يَأْمُ  .تَعْمَلُ، لَکَ مَعَهُمْ عِقَابُ أَجْرَائِکَ ع مِمَّنْ   تَعَالَى أَنْ يُحْشَرَ الشِّيعَةُ الْمُوَالُونَ لِمُحَمَّد  وَ عَلِیٍّ وَ آلِهِمَا  هُ رُ 

ظُرُوا  انْالَى:  فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَ  هُ.کَانَ فِی تَقِيَّة  لَا يُظْهِرُ مَا يَعْتَقُِدهُ، وَ مِمَّنْ لَمْ يَکُنْ عَلَيْهِ تَقِيَّة ، وَ کَانَ يُظْهِرُ مَا يَعْتَقُِد

ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا    حَسَنَاتِهِمْ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً.  قَالَ: فَيُضَاعِفُونَ  حَسَنَاتِ ِشيعَةِ مُحَمَّد  وَ عَلِیٍّ فَضَاعِفُوهَا.

عَلِیٍّ.  وَ  مُحَمَّد   ِشيعَةِ  ذُنُوبُ  ذُنُوبَ  قَلَّتْ  فَمِنْهُمْ مَنْ  مَعَ  کَافَ  -هُفَيَنْظُرُونَ:  السُّعَدَاءُ  فَهَؤُلَاءِ  مَغْمُورَةً فِی طَاعَاتِهِ،  نَتْ 
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مِنْ    -هِمْوَ مِنْهُمْ مَنْ کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ عَظُمَتْ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: قَدِّمُوا الَِّذينَ کَانُوا لَا تَقِيَّةَ عَلَيْ  الْأَصْفِيَاءِ.الْأَوْلِيَاءِ وَ  

فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: انْظُرُوا حَسَنَاتِ عِبَادِی هَؤُلَاءِ النُّصَّابِ الَّذِينَ اتَّخَُذوا الْأَنَْدادَ مِنْ     عَلِیٍّ، فَيُقَدَّمُونَ. وَحَمَّد أَوْلِيَاءِ مُ

وَقِيعَتِهِمْ فِيهِمْ، وَ  لَهُمْ بِ  مِنِ اغْتِيَابِهِمْ  ا کَانَ دُونِ مُحَمَّد  وَ عَلِیٍّ وَ مِنْ دُونِ خُلَفَائِهِمْ، فَاجْعَلُوهَا لِهَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، لِمَ

عَلَيْهِ يَکُنْ  لَمْ  الَِّذينَ  لِشِيعَتِنَا  النَّوَاصِبِ  حَسَنَاتُ  فَتَصِيرُ  ذَلِکَ،  فَيَفْعَلُونَ  أَذَاهُمْ  إِلَى  تَقِيَّة . قَصِْدهِمْ  يَقُولُ:    مْ  ثُمَّ 

مْ عَلَى هَؤُلَاءِ النُّصَّابِ بِوَقِيعَتِهِمْ فِيهِمْ زِيَادَات ، فَاحْمِلُوا عَلَى  عَلِیٍّ، فَإِنْ بَقِيَتْ لَهُ  وَ  حَمَّد انْظُرُوا إِلَى َسيِّئَاتِ ِشيعَةِ مُ 

ذَلِکَ. فَيُفْعَلُ  الشِّيعَةِ.  لِهَؤُلَاءِ  الَّتِی  الذُّنُوبِ  مِنَ  بِقَْدرِهَا  النُّصَّابِ  وَ  أُولَئِکَ  عَزَّ  اللَّهُ  يَقُولُ  بِالشِّيعَةِ  ائْ  جَلَّ:  ثُمَّ  تُوا 

  مْ مَا فَعَلْتُمْ بِالْأَوَّلِينَ. ينَ لِخَوْفِ الْأَعَْداءِ، فَافْعَلُوا فِی حَسَنَاتِهِمْ وَ َسيِّئَاتِهِمْ، وَ حَسَنَاتِ هَؤُلَاءِ النُّصَّابِ وَ َسيِّئَاتِهِالْمُتَّقِ

بِأَقَاوِيلِنَا قَائِلِينَ، وَ لِمَذَاهِبِنَا مُعْتَقِِدينَ! فَيُقَالُ:    ی مَشَاهِِدنَا حَاضِرِينَ، وَ فِ  مَعَنَا هَؤُلَاءِ کَانُوا    -فَيَقُولُ النَّوَاصِبُ: يَا رَبَّنَا

إِلَى  لَکُمْ  بِقُلُوبِهِمْ  کَانُوا  بَلْ  مُعْتَقِِدينَ،  لِمََذاهِبِکُمْ  کَانُوا  مَا  النُّصَّابُ  أَيُّهَا  يَا  اللَّهِ  وَ  مُخَالِفِي  کَلَّا  وَ  اللَّهِ  کَانُوا  إِنْ نَ،   

قَا بِأَقَاوِيلِهِبِأَقْوَالِکُمْ  لَهُمْ  اعْتََددْنَا  قَِد  الْکَافِرِينَ،  مَعَاِشرَ  مِنْکُمْ  لِلتَّقِيَّةِ  عَامِلِينَ  بِأَعْمَالِکُمْ  وَ  أَفَاعِيلِهِمُئِلِينَ،  وَ    -مْ 

اللَّهِ ص: فَعِنَْد ذَلِکَ تَعْظُمُ    نُوا بِأَمْرِنَا عَامِلِينَ:کَا، إِذْ  اعْتَِدادَنَا بِأَقَاوِيلِ الْمُطِيعِينَ وَ أَفَاعِيلِ الْمُحْسِنِينَ قَالَ رَُسولُ 

ِشيعَتِنَ َسيِّئَاتِ  رَأَوْا  وَ  الْبَيْتِ،  أَهْلَ  ِشيعَتِنَا  مَوَازِينِ  فِی  حَسَنَاتِهِمْ  رَأَوْا  إِذَا  النُّصَّابِ  مَعَاِشرِ حَسَرَاتُ  ظُهُورِ  عَلَى  ا 

 28۷.يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَرات  عَلَيْهِملُهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَذلِکَ قَوْذَلِکَ  النُّصَّابِ، وَ 

زين  امام  از حضرت  است  عليهالعحديثی  که ابدين  آن حض  السالم  فرمود  فرمبيان  که  رسول  رت  ود حضرت 

يوآله يه علاهللصلّی بنده  از  نيست يکی  قوم که توسلم که  باا يک  لفت کرده  خام   ا ويت ما رشد والرک کرده 

رگان ما آن اسمی که خدای متعال برای  های ما و اسم بزغير ما را باسمست  ااست از مذهب ما و نام گذاشته  

   ؛فه و اميرالمؤمنين و غيره امامو خلي ة دين خويش مثالً ما گذاشته است برای اقام 

تن و القاب دادن از  اش م گذ اس   د و اينانه لقابها داد مين نامها و ا پس آن شخص يا قوم برای پيشوای خود ه

تدبير يک مصلحت دين خدا بوده پس آن شخص و    ه است و نه برای روی عقيده بود   از   روی تقيه نبوده بلکه 

ای ائمه خدائی او را امام خود  که سوهمان پيشوايان ايشان  ال همراه  واهد کرد خدای متعآن قوم را مبعو  خ

کرده    راهعو  خواهد کرد که ايشان را از راه حق گممبهم    را   شياطين  ن آنهمراه ايشابودند و نيز    گرفته
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اخته بوديد و  شان خواهد فرمود که ای بندگان من شماها اين مردم را رب خود س خدای متعال باي  بودند پس

نه من پس  ايشان بودند    و از ائمه من پس رب و پروردگار شما  کرديد نه از من شان طلب می چيز از ايهمه  

به    جهنم خواهيد رفت شان شما هم در  اي  ز ايشان طلب کنيد نه از من و حاال همراها  خود   مالثواب اعاال  ح

 ه بوديد! را امام خود ساخت ايد که امام مرا ترک کرده ايشان سبب آن نافرمانی که کرده 

فرم   و خواهد  امر  آن  از  مبعد  و  شيعيان  بيارند  که  متعال  خدای  ص ود  محمد  و  لم  وس وآله ليه عاهلللّیواليان 

اين نصاب و آن کسانی را  ده خويش از خوف  د در اظهار عقيردنکالسالم را از آن کسانيکه تقيه می عليه یعل

شيعيان  در حسنات  مود که نظر کنيد  خواهد فر  نميکردند پس ارشادکه در مقام اظهار معتقدات خويش تقيه  

ات را پس مضاعف خواهند کرد  سنآن حيد  ف بنمائمضاعپس  السالم  عليهو علی م  وسلوآله عليه اهللصلّیمحمد 

   ؛مضاعف کردنیرا حسنات ايشان 

پس  سالم  العليه سلم و علیووآله عليه اهللمحمدصلّی  مود که نظر کنيد بر گناهان شيعيانارشاد خواهد فر  پس

طاعت  ر  بوده است د مور يعنی غرق  اهند ديد که گناهان او کمتراند و مغظر خوهند کرد پس بعضی راخون

صفياء و بعضی  زمرة اولياء و اد شد ايشان در  اهنيشان خواهند بود سعداء يعنی نيکان پس خوا  گار پسوردپر

غرق   و  دارد  گناه  بسيار  بسيار  که  ديد  خواهند  معاصرا  دريای  در  ارشای  است  خدای  پس  فرمود  خواهد  د 

آرند  س جلو می پ  ل خويشعماايد و اعقدر اظهار    که تقيه نداشتکه جلوه بياريد از ايشان آن کسی را متعال  

ان من که ناصبی بودند و اختيار کردند به  حسنات اين بندگ  که نظر کنيد در ود  او را پس ارشاد خواهد فرم

  و   عليه   اهللصلّی   محمد قابل خلفاء  و در مدشمنان ايشان    لسالماعليه لی وسلم و عوآله ليه عاهللصلّی   محمد عوض  

جعفرالصادق    مام خويش قرار دادند مثال به مقابله حضرت ا  ایديگر را خلف  انیکس  سالمالليه عوسلم و علی   آله 

   ؛يفه و شافعی و مالکی و حنبل و غيرهم را الی قيام قيامتالسالم ابوحنيه عل

  ست بدهند زيرا که پر گناه ا السالمعليهسلم و علی ووآله عليه اهللمحمدصلّی اين شيعه  نات آنها را برای  پس حس

نصکه   دااين  مجالب  و  محافل  شيعيان  س  ر  علی لم  وس وآله عليهاهللمحمدصلّیخويش  بد    الم السعليهو  را 

برای آن ميگفت ايذا ميرسانيد پس حسنات نصاب را  س  هند داد پمؤمن پر گناه خوا  ند و غيبت ميکردند و 

يعنی شيعة  ند  دنميکر  تقيهو اعمال خود    خواهد بود آن شيعيان که در عقايد ما  حسنات آنها برای شيعيان  
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يعه پس اگر هنوز چيزی  در گناهان آن ش   ه بعد نظر کنيد د ک ودند نه خفی و بعد از آنارشادخواهد فرموب ظاهر

ش گردد پس  تا که کليه از گناه سبکدو اين نصاب  او را حمل کنيد بر زياده از گناهان او باقی مانده است پس 

 آورد.اين فرمان را بجا خواهند 

مال    خوف ضرر جان و  جهتاند از  شيعيان را که در حالت تقيه بوده ن  ود که بياريد آفرم  خواهد   ز آنو بعد ا

پس  نصاب  سيئهمان  از  و  حسنات  در  و  ايشان  سيئات  و  حسنات  در  کنيد  عمل  پس  طور  نصاب  اين  ات 

   ؛دد کر قيه عمل خواهنرده بودند همانطور برای شيعيان با تتقيه عمل کبرای شيعيان بی انطور که هم

محافل ماو هر    دند در مجامع وبو  فت که ای پروردگار ما اين مردم همراه ماگ  وقت نواصب خواهند ن  آپس  

داشتند و  ن اعتقاد  گفتند و بآحق می   ايشان هم همان عقيده داشتند و مذاهب ما راقيده که ما داشتيم  ع

حق و    ه حضرت ب  منبود قسن  هرگز هرگز چنيند پس جواب داده خواهند شد که نخير  مثل ما عمل ميکرد

تند ايشان قلبا با شما  اها اعتقاد نداش رگز بر مذهب شمن هلق ذوالجالل واالکرام ای گروه نصاب ايشامطغيب  

قو به  قائل  ظاهر  به  اگرچه  بودند  مانمخالف  و  بودند  شما  عمل  شما  برایند  ميکردند  بت   ل  يعنی  رای  قيه 

فرين و مشرکين لذا  کاميداشتند ای گروه   انرا پنه  شين و مذهب خويحفاظت جان و مال خويش ازشماها د

اند بر  فعال محسنين برای اينکه ايشان عمل نموده مطيعين و جزای ايم جزای اعمال  اه ما ايشان را جزاء داد 

   ؛ور ما که تقيه بودامر ما و دست

ه  اهرگنصاب    س حسرت و افسو  وسلم که آن وقت زياد خواهد شد وآله عليه اهللحضرت رسول صلّی  پس فرمود

پس    بايشان داده شد   يئات شيعيان ماو س ت آنها برای شيعيان اهل بيت ما داده شد  ناخواهند ديد که حس

ات ايشان برای  تمامی حسنتعال ايشان را که  طور نشان داد خدای ماين است مفهوم اين آية کريمه و همين 

ايشان و آنو افسوس گرديده ايشان حسرت   برای  د  ردن متحمل شده بودنکمل  ه در عکزحمات شاقه    اند 

بيت رسول و ائمه طاهرين  ل و مخالفت با اه  عداوت و دشمنی  يجهتمامی هدر رفت و بر باد شد!!! پس اين نت

 اهلل و سالمه عليهم اجمعين!صلوات

 



460 
 

رَُسولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا الْحَال  لسالم حديثی است الحديث= ق اام عليه و نيز در تفسير ام اللَّهَ عَزَّ وَ    نَّسَنِ إِفَقَالَ 

الْفَضَائِلِ وَ الثَّوَابِ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ.  بَِذلِکَ مِنَ  لَکَ  الْقِيَامَةِ: أَيْنَ مَحْبُوُّ عَلِیِّ بْنِ  يُنَادِی مُنَاد  يَ  جَلَّ قَْد أَوْجَبَ  وْمَ 

لَهُ بِأَيْدِی مَنْ ِشئْتُمْ مِنْ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ فَأَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ،    وا مْ: خُُذأَبِی طَالِب  فَيَقُومُ قَوْم  مِنَ الصَّالِحِينَ، فَيُقَالُ 

بِشَفَاعَتِهِ يَنْجُو  مِنْهُمْ  رَجُل   ]تِلْکَ مِ  -فَأَقَلُّ  أَهْلِ  رَجُل .نْ  أَلْفِ  أَلْفُ  الْعَرَصَاتِ  مِنْ    [  الْبَقِيَّةُ  أَيْنَ  مُنَاد :  يُنَادِی  ثُمَّ 

عَ مُقْتَصِدُونَ  بْنِ لِیِّ  مُحِبِّی  قَوْم   فَيَقُومُ  أَبِی طَالِب  ع  ِشئْتُمْ.   مَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  عَلَى  تَمَنَّوْا  لَهُمْ:  مَنَّوْنَ  فَيَتَ  فَيُقَالُ 

لَهُ مِائَةُ أَلْفِ ضِعْف .فَيَفْعَلُ بِکُلِّ وَاحِد  ]مِنْهُمْ  أَيْنَ الْبَقِيَّةُ مِنْ مُحِبِّی عَلِیِّ    د : ی مُنَاثُمَّ يُنَادِ  [ مَا تَمَنَّى، ثُمَّ يَضْعُفُ 

عَلَيْهَ مُعْتَُدونَ  لِأَنْفُسِهِمْ  ظَالِمُونَ  قَوْم   فَيَقُومُ  ع  طَالِب   أَبِی  ع  بْنِ  طَالِب   أَبِی  بْنِ  لِعَلِیِّ  الْمُبْغِضُونَ  أَيْنَ  فَيُقَالُ:  ا. 

مِنْ مُحِبِّی عَلِیِّ بْنِ    -قَالُ: أَ لَا نَجْعَلُ کُلَّ أَلْف  مِنْ هَؤُلَاءِ فِدَاءً لِوَاحِد فَيُ ثِير ،  فَيُؤْتَى بِهِمْ جَمٌّ غَفِير ، وَ عََدد  عَظِيم  کَ

هِ ص:  ثُمَّ قَالَ رَُسولُ اللَّ   فَيُنَجِّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحِبِّيکَ، وَ يَجْعَلُ أَعَْداءَکَ فَِداءَهُمْ.  الْجَنَّةَ.أَبِی طَالِب  ع لِيَدْخُلُوا  

 288!لِه [ رَُسو[ رَُسولِهِ وَ مُبْغِضُهُ مُبْغِضُ اللَّهِ وَ ]مُبْغِضُ ا الْأَفْضَلُ الْأَکْرَمُ، مُحِبُّهُ مُحِبُّ اللَّهِ وَ ]مُحِبُ هََذ

از جانب    روز قيامت شود   گاهيا علی هر  وسلم وآله عليه اهللصلّی سول  ر  فرمود حضرت  ندا  منادی  حضرت حق 

و د که  ن محشر  خواهد کرد در ميدا برخاست يک  طالب پس خابيابنوستان علی کجا هستند محبان  واهند 

محشر    ان که ميخواهيد از ميد هرکسی را    بگيريد دستهای شود برای ايشان که  لحين پس گفته میقوم از صا

ه نجات خواهند يافت از ميدان  ود از آن کسانيکين عده خواهد بمترو داخل کنيد ايشان را در جنت پس ک

   ؛بود د معلوم نيست چقدر خواهند بود و زيا هزار نفر خواهند  ز شفاعت آن شخص هزار م احشر مردم

يطالب پس خواهند برخاست  ابابناز محبان علی   بقيه مردم  د که کجا هستد و بعد از آن منادی ندا خواهد کر 

واالکرام  ل الجالذی شان که خواهش بکنيد از خدای  واهد شد برای اي مردم پس گفته خين  يک قوم از مقتصد 

برای ايشان هرچه    ه خواهد شد رچه را که ميخواهند پس دادهند کرد ه باشد پس تمنا خوا  هرچه ميل شما

ندا خواهد  دی  آن اضافه داده خواهد شد و بعد از آن منار  ب حق صد هزار بار بآن از جان  اند و بعد از خواسته

   ؛الببيطابنلی يه مردم از محبان و دوستان عکه کجا هستند بقکرد 
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اند از حد خويش  اوز کرده اند بر نفسهای خويش تجرده يکه ظلم کيک قوم از آن کسانپس خواهند برخاست  

  نها ابيطالب پس خواهند آورد آابندم از علی مرو عداوت دارندگان    هستند بغض  اهد شد که کجا پس گفته خو

ايشان   و  و جم    يک را  بود پس گفته خعده کثير  ازاين   که   واهد شد غفير خواهند  نگردانيم  نصاب    آيا چرا 

اخل  ان او تا که دبه عوض گناهابيطالب  ابنمحبان علی   ه برای يک نفر از دوستان ودد را فديهريک هزار ع

د دشمنان و  خواهند گرداني  ديه داد خدای منان دوستان و محبان تو را و فد  ر جنت پس نجات خواهبشود د

و اکرم است   اين افضل که بدرستيکه وسلموآله عليه اهللصلّی سول ت رمود حضرآنها پس فرفين تو را برای مخال

من  دش شمن تو دشمن خدا و  اوست و د  موسلوآله عليه اهللصلّی ب تو محب خدا و محب رسول  برای تو که مح

   اوست. وسلموآله عليه اهللصلّی رسول 

 محمد.حمد وآلمعلی لّهم صلّ ال

 

تدای موت تا  يان از ابدر ب   وسلموآله يه علاهللصلّیاز حضرت رسول  نی  ست طوالدر کتاب اختصاص حديثی ا  و

 دان محشر! دخول جنت و مي

را در محضر عدالت حضرت حق    نی در ميدان محشر موم  که   وسلم له وآعليه اهللصلّی  پس فرمود حضرت رسول 

مطلع  بر آن  را  ديگری    سؤال خواهد فرمود و کسی   ت حق از آن مؤمن رند پس خود حضرآی و غيب مطلق م

  .نخواهد ساخت

 حديث قال قال َ ال

نْ نُور  فَيَقُولُ لَهُ مَرْحَباً  قَالَ فَيُقَامُ فِی ظِلِّ الْعَرِْش فَيُْدنِيهِ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى حَتَّى يَکُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَاب  مِ  

يُسَرُّ قَلْ  وَ  يَبْيَضُّ وَجْهُهُ  فَرْحَتِهِ فَيَ  بُهُ وَفَمِنْهَا  ذِرَاعاً مِنْ  َسبْعُونَ  وَ صُورَتُهُ  طُولُ  کَالْقَمَرِ وَ طُولُهُ طُولُ آدَمَ  وَجْهُهُ 

عَبْ فَيَقُولُ  َسجَدَ  ذَنْب   لَهُ  غُفِرَ  کُلَّمَا  أَيُّوبَ  قَلْبُ  قَلْبُهُ  وَ  مُحَمَّد  ص  لِسَانُ  لِسَانُهُ  وَ  يُوُسفَ  کِتابَکَ صُورَةُ  اقْرَأْ    ِدی 

فَرَقاً طَکُّ فَيَصْ وَ  شَفَقاً  فَرَائِصُهُ  قَالَ  قَالَ    حَسَنَاتِکَ  مِنْ  عَلَيْکَ  نَقَصْنَا  وَ  َسيِّئَاتِکَ  عَلَيْکَ  زِدْنَا  هَلْ  الْجَبَّارُ  فَيَقُولُ   

لَا    ا اْستَحْيَيْتَ وَ لَا رَاقَبْتَنِی وَ مَ  ِدی أَفَيَقُولُ يَا َسيِِّدی بَلْ أَنْتَ قَائِم  بِالْقِسِْط وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ قَالَ فَيَقُولُ عَبْ
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إِلَیَّ قَالَ فَيَقُ يَنْظُرُونَ  أََسأْتُ فَلَا تَفْضَحْنِی فَإِنَّ الْخَلَائِقَ  يَا َسيِّدِی قَدْ  فَيَقُولُ  الْجَبَّارُ وَ عِزَّتِی يَا  خَشِيتَنِی قَالَ  ولُ 

الْيَوْمَ قَالَ فَالسَّمُسِی تُورَة  وَ الْحَسَنَاتُ بَارِزَة  لِلْخَلَائِقِ قَالَ فَکُلَّمَا کَانَ  فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ مَسْتُ  يِّئَاءُ لَا أَفْضَحُکَ 

الْجَبَّ  فَيَضْحَکُ  قَالَ  تُعَيِّرَنِی  أَنْ  مِنْ  إِلَیَّ  أَحَبَّ  النَّارِ  إِلَى  لَتَبْعَثُنِی  َسيِِّدی  قَالَ  بِذَنْب   وَ  تَبَارَ  ارُعَيَّرَهُ  لَا  تَعَکَ  الَى 

  قَالَ فَيَقُولُ أَ تَْذکُرُ يَوْمَ کََذا وَ کََذا أَطْعَمْتَ جَائِعاً وَ وَصَلْتَ أَخاً مُؤْمِناً کَسَوْتَ يَوْماً أَعْطَيْتَ   عَيْنِهِ َشرِيکَ لَهُ لِيُقِرَّ بِ

عَيْنَيْکَ   أَرْسَلْتَ  تَْدعُونِی مُحْرِماً  الصَّحَارِی  فِی  َشفَقاً غَضَضَْس  فَرَقاًَسعْياً حَجَجْتَ  لَيْلَةً  مِنِّی هِرْتَ  فَرَقاً    تَ طَرْفَکَ 

کَ ابْيَضَّ  ى الْجَبَّارَ فَعِنْدَ ذَلِ فََذا بَِذا وَ أَمَّا مَا أَحْسَنْتَ فَمَشْکُور  وَ أَمَّا مَا أََسأْتَ فَمَغْفُور  حَوِّلْ بِوَجْهِکَ فَإِذَا حَوَّلَهُ رَأَ 

وُوَجْهُهُ وَ ُسرَّ قَلْبُ يَا جَبْرَئِيلُ انْطَلِقْ بِعَبِْدی فَأَرِضِ هُ وَ  ثُمَّ يَقُولُ  الْحُلَلُ  الْحُلِیُّ وَ  هِ  عَ التَّاجُ عَلَى رَأِْسهِ وَ عَلَى يََديْهِ 

 لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ  تَهُصَحِيفَحُو بِهِ مَدَّ الْبَصَرِ فَيَبْسُُط  کَرَامَتِی فَيَخْرُجُ مِنْ عِنِْد اللَّهِ قَْد أَخََذ کِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَْد

 28۹! وَ هُوَ يُنَادِی هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِيَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُالق  حِسابِيَهْ فَهُوَ فِی عِيشَة  راضِيَة

ر او  اعظپس  عرش  سايه  در  ايستادها  خواه  م  جلوتر  پس  کرد  پروردگار  خواهند  حضرت  را  او  خواست  د 

ود  نور خواهد بود آن وقت حضرت حق خواهد فرمب  ر مابين صرف يک حجای اينکه دت ح  االکرامول ذوالجال

تو ای  به  از خوشحالی رن  روی مبندة مومن من پ  مرحبا  از اين کالم مهرالتيام حضرت پروردگار  ؤمن  س 

د  د  گرديخواهخواهد شد و قامت او هفتاد ذرع بلند  سرور مسرور    ديد و قلبش ازخواهد گر  سفيد و نورانی 

نورانی خواهد ش س صورتش چپ ماه شب چهاردهم است و طول قامتشد  نان  آدم    به   که گويا  قد حضرت 

 االنبياء رت خاتم السالم است و زبانش زبان حضاست و صورتش صورت حضرت يوسف عليه السالم شده  ليه ع

شده    وسلموآله عليه اهللصلّی ايوبعربی  حضرت  قلب  قلبش  و  گالسالعليه   است  پم  که هس  رديده    رگناهی 

   ؛ شکر خواهد کرد ده شود سجآمرزيده می 

بخوان پس همين که نظرش بر نامه    ة اعمال خويش راای بندة من نام که  رت حق خواهد فرمود  پس حض

يا ما بر گناهان  خواهد فرمود چرا ميلرزی آ  پروردگار  واهد گرفت پس حضرتاعمال افتاد از ترس لرزيدن خ

گفت ای سيد من وا ای پروردگار من    هد ايم پس خوای کاسته نات تو چيزسز حيم يا ااتو چيزی اضافه کرده 

عدالت و تو بهترين فيصله کننده هستی پس خواهد فرمود که ای    يام ميفرمائی به نيست بلکه تو ق ين  نه چن
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تم و  هسندانستی که من رقيب و ناظر گناه تو  دن از من هيچ حيا نکردی و  ت گناه کرند ه من آيا در وقب

   ؛نرسيدی از متچ نهي

ی  سوا مکن که تمامدارم که مرا ر  مناکه ای سيد من گناه کردم و بد کردم پس ت  ودپس عرض خواهد نم 

خودم ای    زت و جاللهد فرمود قسم به عواالکرام خواخاليق بر من نظر دارند پس حضرت جبار ذوالجالل 

ه  من برای اين است ک   دناين پرسيرد  م که نخواهناه من امروز هرگز هرگز تو را شرمند مسی ای بنده پر گ

دانا بودم پس تمامی گناهان تو از   و حاضر و ناظر وفعال و اعمال ت و االيقين که من بر تمامی اقوال بدانی بحق

بر اين خاليق ظاهر    ميدانی و تمامی حسنت تو را انم و تو  ام صرف من ميد شتهاين خالئق مخفی و مستور دا 

   ؛امکرده 

م  يگويد ای سيد من بهتر است که مرا در جهنم  را خجالت ميدهد او  ر گناهی اونان بت مه حضرگاپس هر

رسواب اما  اين    ينداز  از  که  سهلمکن  جهنم  عذاب  من  برای  تو  منان  تعبير  وقت حضرت  آن  پس  است  تر 

ن  ه مدر راا  فالن وقت يک گرسنه را اطعام و غذ   و هست که در فالن روز و درا بخاطر ت خواهد فرمود که آي

ر آن  در روزهای حج دکه  دينی را لباس پوشانيده بودی و يادت هست  ر  ر فالن روز يک براده بودی و دداد

ی شب  شک ميريختی و تماممن دعا ميکردی و از ترس من گريه ميکردی و ادر حالت احرام از  صحراء ري   

اعمال خير  ا برای آن تو ر من حاال پسی من چشمت را پائين انداخته بودی وف من بيدار بودی و از حيااز خ

م و هرچه سيئات  از تو مشکور هستئی برای آنها  رده ميدهم پس بدانکه هرچه کارهای خير خير ک  زا تو اين ج

   ؛هستند پس همه آنها را آمرزيدم

حضرت جبرئيل امين بارگاه را  و  و مسرور خواهد شد قلب او   د صورت اونورانی خواهد گرديپس در اين وقت  

نما او  ه بت جاودان و بپوشان لباسهای جنان و آراستطننده مؤمن من تاج سلار بر سر بکه بگذ   مود فر  واهد خ

ز از  برا  نشان  پس  فرموده يورات  کرامت  که  نعمات  آن  را  او  خواهد  ده  بيرون  پس  را  او  محضر  ام  از  آمد 

ديد از  خواهند  شر  مح  اهل  خواهد بود باز پهن شده که تمامی ليکه نامه اعمالش در دستش  گار در حاپرورد

نيد کتاب اعمال  يد مردم و بخوايائو مشرکين و خودش از خوشحالی خواهد گفت بر  نين و مؤمنات و کفامؤم
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ال خود  حساب اعم  الت حضرت پروردگارمرا زيرا که من به درستی ميدانستم که بايد يک روز در محضر عد 

 را بدهم!  

 ن.ابداآلبدي ضيه الیمر يدهپسند خص خواهد بود در عيش و زندگانی پس اين ش 

 

 السالموالصلوهعلیهمین که از شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه طاهر قتبیان اصل حقی

 ای محشر محاسبه اعمال نخواهد شد ایشان را بدون حسباب و کتاب خد ر ميداند

 تعال از ایشان خواهند فرمود و آن پرسش که خدای مخل خواهد منان در جنت دا

 اعمال= و اینکه بهد بود نه برای محاسمحبت خواه ر لطف وظهای ابرا فرمود صرف

 هد داد رای شيعيان خواا ببرای چه حسنات ناصبين ر

دان  الم در ميوالسالصلوه عليهم سبب اين امر که از شيعيان حضرت اميرالمؤمنين و ائمه طاهرين    و پس علت  

اع  پرسش  و  محاسبه  ممحشر  در  که  است  اين  شد=  نخواهد  چيزشر  مح  يدانمال  آناول  از  که    سؤال   ی 

ا آيا در عالم    ين خواهند کرد  بود که ای بنده خدا  اقرار کرد دنيخواهد  تو  ايمان  ا  آورده بودی که  ه بودی و 

ت حق و غيب مطلق قائل  بوبيت حضرنه يعنی آيا به ر  ديگری يا  پروردگار من صرف اهلل است و بس نه کس 

 يا نه؟  بودی 

 نه؟   يا النبياء قائل بودی اضرت خاتم رسالت حبه يا ود آو سؤال دوم اين خواهد ب

 نه؟   ار قائل بودی ياواليت ائمه اطهبه  و سؤال سوم اين خواهد بود که آيا 

پرو حضرت  ربوبيت  از  پرسش  اول  محشر  ميدان  در  اخری  رس بعبارت  از  بعد  و  رسول  ردگار  الت 

 . اهد ر خو مختار و بعد از واليت ائمه اطها وسلموآله عليه اهللصلّی

از اين سه    شخصه جا آورده است پس در ميدان محشر از آن  ب   يا اين هرسه چيز رادر عالم دنس هرکه  پ

 تحصيل حاصل خواهد بود که يک امر قبح عقلی است!  سؤال کردن صرف  چيز
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ا  در اين عالم دنيا بوجه اکمل بج  ائمه طاهرين اين سه چيز را مؤمنين و  که هر شيعه اميرالو بديهی است  

با  اقرار و ايمان  با  که انسان شيعه ائمه طاهرين نميشود مگر    را بجا خواهند آورد زيرده است و  بجا آو  د وآرمی 

س هرکه از اين سه  پ  ، دخول جنت از روی استحقاق بر همين سه چيز مؤسس و مبنی آمده   اين سه چيز و 

به وجه احسنکرده است آن شخص خوارک  ا تچيز يکی ر را  ا  ارد بيبجا    ه تمامی صالحات  را خدای  ابداً  و 

  است= اين است که ضمون بيان شده  ن م واهد فرمود چنانکه در احاديث متکاثره اينخمتعال در جنت داخل  

ر  شحميدان مدر  يعنی 2۹0«    وَلَا جَان ّهِ إِنْس سْأَلُ عَنْ ذَنْبِ فَيَوْمَئِذ  لَا يُ» خدای منان در اين آيه کريمه ميفرمايد  

 شيعه انسی باشد يا جنی!  ن ه گناه داشت خواه آکه چهد شد سؤال نخوايچ ه ؤمنين از شيعيان اميرالم 

اي سبب  و  علت  او  نون  که حسنات  منامر  را خدای  سيئات  اصب  و  داد  خواهد  طاهرين  ائمه  شيعيان  به  ن 

  بدو آفرينش ارواح خدای متعال   ر مرحله امتحان اولی که در است که د  صب خواهد داد= اينشيعيان را به نوا

مياز جم گرفتهع  آت  ردم  که  بود  بود  فرموده  روشن  آتش و  ش  اين  در  بشويد  داخل  که  فرمود  امر  ر  اگ  بعد 

و ائمه طاهرين    موسلوآله عليهاهللصلّی ريد پس از همه اول و مقدم حضرت رسول  بيت من اقرار داشماها به ربو

   ؛بود  شده  سه باراصب داخل نشدند و اين امتحان ن ايشان اما نوو بعد شيعيااخل شدند د

د آن شخص از  نش  اصحاب يمين شد يعنی اهل جنت و هرکه داخلز  مرتبه داخل شد آن ارکه هر سه  پس ه

مرحمت فرمود پس    ی اهل جهنم= پس هرگاه خالق عالم ارواح را در عالم شهود ابدانحاب شمال شد يعن اص

ز طينت  ب شمال را احاصقلوب ا  ق فرمود يعنی از طينت جنت ويمين را از طينت عليين خل  لوب اصحاب ق

ين و سجين خلق  ت مخلوط از عليطينطينت جهنم= اما ابدان هر دو فرقه را از  ز  ن خلق فرمود يعنی اسجي

  .و منشأ شر است  منشأ عمل خير است و طينت سجين مبدأو   رمود و طينت عليين مبدأف

  يد پس گناه آنيکی در می   اصب و از نومه طاهرين گناه سر ميزند  و سبب است که از شيعيان ائاين علت    پس

د است يعنی روز  ن محشر روز معايدااست و نيکی مال ذرات طينت عليين است و من  مال ذرات طينت سجي

طينت  ان که از  ر ذرات ابدان شيعيعود دادن هر مخلوط شی را به حالت اولی آن شی پس در ميدان محش

   .داده خواهند شد   و به نواصبده خواهند شد آوريان در اند از ابدان شيعصب بوده سجين که مال قلوب نوا
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قلب او  ميدهند که ذره همان ناصبی پس   سيئه را هم به  مالعمال سيئه که اثر همان ذرات بودند آن اعا پس

همين  و  ابوده  که  نواصب  ابدان  ذرات  مطور  که  عليين  طينت  ش ز  قلوب  بوده ال  نيعيان  ابدان  از  واصب اند 

اند آن اعمال  رات بوده ذ   ل حسنه که اثر همانشد پس اعماداده خواهند    انيعيو به ش   درآورده خواهند شد 

بوده پس اصل مفهوم اين آيه کريمه همين است که  که ذره قلب او  شيعه پس ميدهند ان حسنه را هم به هم

خواهيم  د  عو  و اصلی  محشر بر همان حالت اولیيعنی روز معاد در ميدان    عُوْدُوْنَ  تَمَا بََدأکُمْيعنی کَبيان شد  

 .ت شيعه به ناصبی داده خواهد شد ئاداقت و عدالت که سياين است ص داد پس 

ا که سيئه مال ناصبی بوده بايد او را داده بشود و حسنه که  ده خواهد شد زيرصبی به شيعه دا نا  و حسنات

بايد  ما بوده  آيه بشود چنانچه همين مطلب راو را دادل شيعه  فرموده    انبي  ه کريمها خدای متعال در اين 

خدا که ما ابدا کسی    پناه به   2۹۱« لِمُوْنَا اِذاً لَظَاا عِنَْدهْ اِنَّنَاِلّا مَنْ اِلَّا مَنْ وَجَْدنَا مَتاعَ   اِنْ نَاخَُذاهللِ  اذَ عَمَ  الق»است  

در روز معاد صرف در  نزد او يافت شده است يعنی  س ما  در  جنمگر همان را که  ديگری را نخواهيم گرفت  

ران  جهنم هم انداشخص  از طا خواهيم  او ساخت که  قلب  نه  ختينت سجين  ناصبی است  ه شده است که 

 شيعه!!

مهربان است که در کتاب مجيد خويش در چندين آيات بشارت    ئمه طاهرين چنانال بر شيعيان امتعخدای  

زيکه  رو  رسول منائمه طاهرين اوصيای  ای پيروان دين رسول من و    ه رسول من د که ای امت مرحوم ميدهن

  أَخِيهِ   الْمَرْءُ مِنْ  يَوْمَ يَفِرُّ  »  ود را فراموش خواهند کردخ  ت عذاب جهنم خويشانهول و دهش  مردم از خوف و

وَأَبِيهِوَأُمِّ وَبَنِيهِ   هِ  التِّ   وَصَاحِبَتِهِ  فَصِيْلَتِه  امْرِ لِکُیْ تُووِيْهِ  وَ  يَوْمَئِذ  َشلِّ    خواهد ار  روز فر  آن  2۹2« أْن  يُغْنِيهِ ئ  مِنْهُمْ 

و از قبلة    ويش خ  ز پدر خويش و از زوجة خويش و از پسرانا  و از مادر خويش و ش  برادر خوي  کرد انسان از 

د بود که از حال  ف و خطر با آنها رجوع ميکرد آن روز برای هر کسی يک حالت خواهش که در حالت خوخوي

 هد پرسيد.  يگری نخواد

در را  ت  من شماها  از  پر خطر  روز  و محفوظ    وحشت  ل ومامی هوآن  و    خواهم داشتدور  ذوالجالل  فقال 

َس»کرام  الا الَِّذينَ  مِبَإِنَّ  لَهُمْ  الْحُسْنَىقَتْ  حَسِيسَهَا  مُبْعَُدونَ  عَنْهَا  أُولَئِکَ  نَّا  يَسْمَعُونَ    تَهَتْاْش  مَا  فِی  وَهُمْ  لَا 
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الْأَکْبَلَ    خَالُِدونَ   نْفُسُهُمْأَ الْفَزَعُ  يَحْزُنُهُمُ  وَتَا  الْلَقَّتَرُ  هَاهُمُ    ن کسانيکهآ  2۹۳« تُوعَدُونَ  کُنْتُمْ  الَِّذی   وْمُکُمُ يَ  َذامَلَائِکَةُ 

ت سبقت گرفته است  شان خدا و رسول و ائمه طاهرين را از جانب ما رحمت و مغفر اعتآنها به سبب اط برای

د و جوش و  دا   ق وصدای جيدان محشر دور خواهند بود حتی اينکه  از تمامی خطرات و اهوال ميپس ايشان  

  شنيد و ايشان در را هم نخواهند  او  مردم را آب خواهد کرد ايشان صدای خفيف   ایخروش آتش جهنم زهره

و هراس در ظل   پر هول  و  پر خطر  ميدان  رقم  آن  هر  از  ميل عرش عظيم  از غذ شان خواهد  که  و  بود  اها 

   . کرد و لذت خواهند بردها کيف خواهند ميوه 

اب  يعنی مالئکه  موا يشارای  بر  ن  آراسته و مزئد جنت  ايشان    ين ميزهای  و  پيراسته خواهند چيد  و  و مرصع 

يشان فزع عظيم و خطر جسيم ميدان محشر هيچ حزن و مالل پيدا  ند نوشيد برای اند خورد و خواهواهخ

  روزی   انت خواهند کرد و خواهند گفت اين همی بشارت دادن بايشان مالقارحمت برا  واهد کرد و مالئکهنخ

ف  کيلذت ببريد و  ها  رسوالن حضرت پروردگار پس حاال شمابودند  ه  يا به شما وعده داد در عالم دنت که  اس 

 کنيد!  

الَِّذيقال عزوجل »و   بِالْجَنَّةِ    وا رُأَبْشِتَحْزَنُوا وَوا وَلَا  أَلَّا تَخَافُنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِکَةُ   ثُمَّ اْستَقَامُوا تَتَا اللَّهُ نَ قَالُوا رَبُّنَإِنَّ 

تُوعَ کُنْتُمْ  فِ   وَ   -    2۹۴ونَ ُدالَّتِی  تَشْتَلَکُمْ  مَا  تََدّعُونَ يهَا  مَا  فِيهَا  وَلَکُمْ  أَنْفُسُکُمْ  مِ  هِی  رَحِينُزُلًا  غَفُور   آن    2۹۵« م نْ 

بر  ميشوند    ول پس نازل دند بر همين قوردگار ما وب عد از آن استقامت ورزيسانی که گفتند اهلل است پرک

ويد ما بشارت  د و نه محزون بشمحشر خوف نکني  دانئکه و بشارت ميدهند که شماها هرگز از ميالن مايشا

   .بوديد  که وعده داده شده آن جنتیميدهيم به شماها که جنت برای شماها است 

يد  ه شما خواهجود است و هرچه نفس شما ميل خواهد کرد آماده و مودر آن جنت برای شماها هرچ  پس

خواهيد    رد که شما مهماندگانی خواهيد کزن  اهند آورد و شما در آنجا به عنوان مهمانخوا  شم  يد برای طلب

ن خويش هرچه در  رای مهمنام است که ميزبان ببود و خدای غفور و رحيم ميزبان شما خواهد بود و معلو 

زه به  تات  عماوز از نا هر رپس شماها ريز قدرت دارد  کند و خدای منان بر هر چت تقديم می وسعت او هس

 !  تازه و نو به نو مهمانی خواهد داد
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فُ عَلَيْهِمْ  يُطَا  اجُکُمْ تُحْبَرُونَ وَأَزْوَ  جَنَّةَ أَنْتُمْ ادْخُلُوا الْ  وَکَانُوا مُسْلِمِينَ  ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَاالَِّذ»  تعالی    و قال سبحانه و 

ذَهَب   مِنْ  وَأَکْوَاب  بِصِحَاف   الْأَعْيُنُ لْا  يهِ شْتَهِتَ  مَا   وَفِيهَا     وَتَلَُذّ  ا   ونَ خَالُِد  فِيهَا  مْ وَأَنْتُ  أَنْفُسُ  الَّتِی  وَتِلْکَ  لْجَنَّةُ 

به رسوالن و  اند  آن کسانيکه ايمان آورده   2۹۶« لُونَکَثِيرَة  مِنْهَا تَأْکُ  فَاکِهَة لَکُمْ فِيهَا    نَأُورِثْتُمُوهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُو

ب ا و  ما  بودند  ئمه  بر  واما  ه تسليم  بايشان خواهند گفت  بشارت داخل  عنوايشان پس مالئکه ما  بشويد در  ان 

ها و  کوزه  از طال و  ان پيالها و کاسهاا و ازواج شما و مسرور و محبور بشويد و طواف خواهندداد برايشجنت شم

ن  ايو   ود بخواهيد  ر آن  ما هميشه دآماده است و ش ميل شما خواهد بود حاضر و موجود و   در آن جنت هرچه 

ما که در دار دنيا به جا آورديد و  عمال چند روزة ش د به باعث آن ادا  باغات و عمارات را به ورثه شما خواهند 

اهيد خورد و لذت خواهيد  اهند بود و از آنها شما خوها خويوه ر انواع و اقسان مشمابرای شما در آن جنت بی 

   .واهيد کردخبرد و کيف 

وَقَالُوا  حَرِير     فِيهَا  وَلِبَاُسهُمْؤْلُؤًا  مِنْ ذَهَب  وَلُ نْ أَسَاوِرَ ا مِْدن  يَْدخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَعَ  اتُنَّجَ»عالی و تال سبحانه  و ق

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَب  وَلَا   لِهِضْفَمِنْ    امَةِ رَ الْمُقَحَلَّنَا دَاالَّذِی أََشکُور     لَغَفُور    بَّنَارَ إِنَّعَنَّا الْحَزَنَ  أَذْهَبَ  لِلَّهِ الَِّذی    الْحَمُْد

لُسُّيَمَ فِيهَا  ائمه طاهرين در روز قيامت جنان عدن خواهند مؤ  برای   2۹۷« غُوب نَا  ايشان  داد    منين شيعينان  و 

ايشان آراسته خواهند ند شد در  داخل خواه لب  آن پس  از زيورات طال و مرواريدد و  د  اس حرير خواهنکرد 

و مالل را  ما تمامی حزن    از   کنيم پروردگار خويش را رفع کرد که حم می ت  گف  هند شان خواپس ايپوشانيد  

آنجا به    خويش و درالخلود از فضل  اتستی که پروردگار ما غفور و شکور است که مقام داد ما را در جنبه در

   .ننوشيد ز خوردن و نخواهيم شد ا  ت نخواهد رسيد و ما هرگز خسته و زلهما هيچ صدمه و آف

الْيَوْمَ  »  عزوجل ال  و ق الْجَنَّةِ  أَصْحَابَ  فَاکِهُ  فِیإِنَّ  وَأَزْ   ونَ ُشغُل   الْأَرَائِکِ مُتَّکِئُونَ هُمْ  مْ  لَهُ  وَاجُهُمْ فِی ظِلَال  عَلَى 

ورد  خ  لت در شغقيامنت در روز  اصحاب ج  آئينههر    2۹8«  قَوْلًا مِنْ رَب ّ رَحِيم َسلَام   مْ مَا يََدّعُونَة  وَلَهُفِيهَا فَاکِهَ

ميو و   بوه نوش  خواهند  شربتها  و  غذاها  و  وها  ازواج  د  و  ساية    ايشان  در  و  ايشان  ارائک  و  تختها  بر  اشجار 

د در آن باغها صوص انواع فواکه خواهند بويشان بالخواهند زد و برای اکار تکيه خسريرهای جواهرنگار مرصع 
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ايش برای  و  خرم  و  هرسبز  آنجا  در  خواان  ميل  حاضهند  چه  و  د  واهنخ  رکرد  نعمات  باالترين  و  ساخت 

 يم است خواهد بود.  ان که رحيم و کرم پروردگار ايشسالخوشحالی ايشان 

  ر  ُسرُعَلَى    تِ النَّعِيمِفِی جَنَّامُکْرَمُونَ    وَهُمْ کِهُ  فَوَا  مْ رِزْق  مَعْلُوم ئِکَ لَهُأُول  مُخْلَصِينَإِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْ »و قال عزوجل  

  َدهُمْ قَاصِرَاتُوَعِنْ  لَا فِيهَا غَوْل  وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ  نَ ة  لِلشَّارِبِييْضَاءَ لََذّبَ   طَافُ عَلَيْهِمْ بِکَأْس  مِنْ مَعِين يُ   ينَلِتَقَابِمُ

بَيْ   عِين  الطَّرْفِ  بَعْضُهُمْ   ض  مَکْنُون  کَأَنَّهُنَّ  لِی قَرِين    ئِل  اقَقَالَ    لُونَ يَتَسَاءَ  بَعْض  عَلَى    فَأَقْبَلَ  إِنِّی کَانَ    ولُ يَقُ  مِنْهُمْ 

لَمِ الْمُصَِدّقِأَإِنَّکَ  أَإِنَّا  ينَنَ  وَعِظَامًا  تُرَابًا  وَکُنَّا  مِتْنَا  أَقَا  لَمَِدينُونَ  أَإِذَا  هَلْ  مُطَّلِعُونَ لَ  َسوَاءِ  فَاطَّ  نْتُمْ  فِی  فَرَآهُ  لَعَ 

  وَإِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى    بِمَيِّتِينَ  أَفَمَا نَحْنُ   الْمُحْضَرِينَ نَ  وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی لَکُنْتُ مِ   نِدِيرْتَ لَتُ  کِْدللَّهِ إِنْ قَالَ تَا  يمِ الْجَحِ

  2۹۹« امِلُونَ الْعَ فَلْيَعْمَلِ َذالِمِثْلِ هَ الْعَظِيمُ الْفَوْزُ  هُوَ لَ َذا هَإِنَّ مُعَذَّبِينَ بِ نَحْنُ مَا

بودو آن ميوه رزيشان  اای  ص که برخلر بندگان ممگ    النعيم ايشان در جناتو    اند های جنتق معلوم خواهد 

و    واهند بود يعنی باهم روبرو خ هند بود بر سريرهای مرصع جواهرنگار و در مقابل يکی به ديگری  مکرم خوا

گردش می  بی سه دهندکابرايشان  شرابهای صافی که  از  پر  بايت سفيد خواهنههای  و  بود  نوشند راند    گان ی 

نزد ايشان زنهای  و نه مستی و در  رگ خواهند بود  ه مغريب لذت خواهند داد و در نوشيدن آنها نو  عجيب  

د بود پس در همان حال  فيد خواهنمهای دست نخورده س خوش جمال و با حيا و در حسن و خوبی مانند تخ

يگفت آيا تو  م  ن مراآو    ی داشتم ستلم دنيا دوت که من در عااز ديگری سؤال خواهد کرد و خواهد گفيکی  

   ؛خوان پوسيده خواهيم گرديد مرد و خاک و استگاه ما خواهيم هر اين مطلب را تصديق ميکنی که 

ا يک نظر  د داد؟ پس خواهد گفت که شمما خواهن  ما را جزای اعمال  پس آيا بعد از آن ما زنده خواهيم و 

شناسی خودت  او را بهتر می   توت که  گف  هند شان خواحال است ايکجا و در چه    کنيد و او را پيدا کنيد که

   ؛او را خواهد ديد که در وسط جهنم است  ظر خواهند کرد وست پس آن شخص ن ا هنظر کن که کج

نموده خو را خطاب  او  به پس  متع  اهد گفت که قسم  مرا هم ماخدای  که  بود  نزديک  از گفتار  ال  نند خود 

حمت پروردگار من که مرا از گفتار  ر  عمت وبود نمیاگر نی  انداختی ی عذاب جهنم مخويش در هالکت ابد 

سوختم و  داشت من هم مانند تو امروز در آتش جهنم می ظ نمی شيطانی تو محفو  برهان و وسوسه   ل و دليبی
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به اعمال و  را که ما بعد از مرگ به معاد و محاس از عذاب جهنم نجات داد زي  خدای منانحمداهلل که ما را  ال

   ؛يماايم و حاال بعد از مردن زنده شده بوده ل ا قائم دنيعالن در آ ا و سزای جز

فوز    د همان مرگ اولی بود که گذشتيم از آن به درستی که و همين استا مگر نخواهد بوپس حاال برای م

نعمت   و  ب عظيم  پس  کجسيم  است  الزم  عاقل  انسان  بيارای  بجا  خير  عمل  روزی  همچنين  برای  و  ه  ورد 

 رودگار زندگانی بنمايد!  پ حضرت و رحمت عمتر ناد دبداآلبهميشه ا

مت برای اعمال  يعنی هر کسی در روز قيا  ۳00«إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ  ينَة  ا کَسَبَتْ رَهِ نَفْس  بِمَکُلُّ » و قال عزوجل  

ايشان    خواهند بود از شيعيان ائمه طاهرين که ايشان آزاد    هد داشت مگر اصحاب يمين که ش گير خواخوي

 اند. ه گناه کرده چ  شد کهخواهد ش نپرس  هيچ

قال   االکو  و  عِ»   رامذوالجالل  يَا  الَِّذيقُلْ  عَلَى  بَادِیَ  أَْسرَفُوا  رَحْمَ  تَقْنَطُوا   لَا  أَنْفُسِهِمْنَ  اللَّهِ  مِنْ    يَغْفِرُ  اللَّهَ  إِنَّ ةِ 

از رحمت  ش  ی خويسهانف  اند براسراف کرده ظلم و  من که    به آن بندگان  ای رسول ما بگو  ۳0۱« يعًجَمِ  الُذّنُوبَ

يشان اقرار داشتند به ربوبيت من و بر  مرزيد زيرا که اشان را خواهم آاي  من مأيوس نشوند من تمامی گناهان

اما به  ائمه ارسالت رسول من و  نبي  اهلل  یالعالمين و صلّلحمدهلل ربّطهار من امت و واليت  و  نا  علی سيدنا 

 . الطاهرينآله  محمّد و 

اظهار لطف  ز  السالم و بعد اهممنين و شيعيان حضرات چهارده معصومين عليمؤحوال  سش اپر  بعد از  بهرحال

سالمه    اهلل و ات ت ائمه طاهرين صلورم خويش برای ايشان باقی حساب و کتاب سائر شيعيان را به حضراو ک

مقوض   اجمعين  فقال  عليهم  فرمود  خواهد  محول  إِلَمَّ  ثُ» عزوجل  و  إِيَإِنَّ  حِسَابَهُمْ  إِنَّ  مَّثُ   ابَهُمْيْنَا    ۳02«عَلَيْنَا 

 هد بود و بعد  حساب و کتاب ايشان بر ما خواهد بود! ا به سوی ما خواازگشت شيعيان مب ن بعد از آ يعنی

در  علی   چنانچه  جعفالحراهيم  ابابنتفسير  رف  محمد   بن  ر ديث  علي  عه الفراذی  عبداهلل  ابی  عن  قبيصه    ه عن 

الالسالم   قَوْلِ  تَعَنْ  عَنِ عَلَّهِ  أَْسأَلُکَ  إِنَّمَا  قُلْتُ  قَالَ  التَّنْزِيلُ  فِينَا  قَالَ  عَلَيْنا حِسابَهُمْ  إِنَّ  ثُمَّ  إِيابَهُمْ  إِلَيْنا  إِنَّ    الَى 

ِشيعَتِنَا حِسَابَ  اللَّهُ  جَعَلَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  کَانَ  إِذَا  قَبِيصَةُ  يَا  نَعَمْ  قَالَ  فَمَ  التَّفْسِيرِ  کَانَعَلَيْنَا  بَا  اللَّهِ    بَيْنَ  وَ  يْنَهُمْ 
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ص عَنْهُمْ وَ مَا کَانَ فِيمَا    اْستَوْهَبَهُ مُحَمَّد  ص مِنَ اللَّهِ وَ مَا کَانَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ النَّاِس مِنَ الْمَظَالِمِ أَدَّاهُ مُحَمَّد 

 ۳0۳ ... بِغَيْرِ حِساب .ةَالْجَنَّ  ى يَْدخُلُونَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ وَهَبْنَاهُ لَهُمْ حَتَّ 

قب  از  الفرازی  از حضجعفرابن محمد  قبيصه  و  ابی يصه  بيداهلل عليه عبرت  کند که سؤال  ان می السالم حديث 

ی ما خواهد بود و بعد از آن حساب  سو ن به  ه بازگشت ايشاه بدرستی ک اين آيه را ک   نمودم از آن حضرت

آيه در شأن ما نازل کشده است من گفتم سؤال من از   اينکه   ضرت س فرمود آن حپ  ؛ ما خواهد بودبر ايشان  

دانيد  خدای منان خواهد گرت برپا خواهد شد  ی ای قبيصه هرگاه روز قيامفرمود بل  ير اين آيه بود پستفس

مطلق شده    غيب ر عصيانی که در ميان ايشان و حضرت حق و  ه  ما پس ن ما را بسوی  کتاب شيعياحساب و  

   ؛ وسلم از خدای منان خواهد خواستوآله عليه اهللصلّی ول ت رس حضرآمرزش او را است 

ا حضرت  در ميان مردم مظالم خواهند بود او رآنچه که در ميان ايشان و    آمرزيد و   س خدای منان خواهد پ

منان خواهد خواست پس خدای منان خواهد  دااز خ  وسلم وآله ليه عاهلللّی صرسول   که  آمری  آنچه  و  در  زيد 

مود و  خواهد فر   ادا  وسلموآله ليه عاهللصلّی   او را حضرت رسول  خواهند بود  مظالميان مردم  ر م د  شان وميان اي

  شد اهند  اينکه داخل خوم کرد حتی  شان عفو خواهيو ايشان خواهد بود ما او را برای ايآنجه که در ميان ما  

  .در جنت بدون حساب و کتاب

 !دٍمَّه مَُح وَّ آلِ عَلی مَُحمَّدٍ لِّاَلَّلهُمَ صَ

 

 تبلیغ نشده که بایشانا و ضعفاء و کسانیهعقل و دیوانهمحاسبه اطفال غیرمسلمین و پیرهای بی 

اطفال    الی متعو السالم خدا  الصلوه يهمئمه طاهرين علسش و اظهار لطف و احسان به شيعيان اس بعد از پرپ

ها و ضعفاء و آن  و ديوانه   رهاپيد مع  خواهد طلبيض حساب و کتاب  معر مشرکين و ملحدين و کافرين را در  

الحديث ابن يعقوب    بران و اوصيای ظاهری ايشاند از پيغم زمانيکه خالی بو  ريعنی د  فترهايام  کسانيکه در  

الَ اللَّهُ  فَقَُسئِلَ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَر  ع قَالَ: َسأَلْتُهُ هَلْ ُسئِلَ رَُسولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَطْفَالِ فَقَالَ قَْد  باسناده  
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لِينَ قُلْتُ لَا قَالَ لِلَّهِ فِيهِمُ الْمَشِيئَةُ  أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِلِينَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَلْ تَْدرِی قَوْلَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا کَانُوا عَامِ

عَزَّ وَ  اللَّهُ  الْقِيَامَةِ جَمَعَ  يَوْمُ  إِذَا کَانَ  الْفَتْرَةِ الْجَلَّ    إِنَّهُ  فِی  النَّاسِ  الَِّذی مَاتَ مِنَ  وَ  الَّذِی    أَطْفَالَ  الْکَبِيرَ  الشَّيْخَ  وَ 

يَعْ لَا  النَّبِیَّ ص وَ هُوَ  وَ کُلُّ وَاأَدْرَکَ  يَعْقِلُ  لَا  الَّذِی  الْأَبْلَهَ  وَ  الْمَجْنُونَ  يَعْقِلُ وَ  لَا  الَِّذی  الْأَبْکَمَ  الْأَصَمَّ وَ  حِد   قِلُ وَ 

نَاراًنْهُمِ الْمَلَائِکَةِ فَيُؤَجِّجُ لَهُمْ  إِلَيْهِمْ مَلَکاً مِنَ  إِلَيْهِمْ مَلَکاً  ثُ  مْ يَحْتَجُّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيَبْعَثُ اللَّهُ  مَّ يَبْعَثُ اللَّهُ 

نَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ َسلَاماً وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا کَالَهَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبَّکُمْ يَأْمُرُکُمْ أَنْ تَثِبُوا فِيهَا فَمَنْ دَخَ

 ۳0۴دَخَلَ النَّارَ. 

آن حضرت  م حديث ميکندکه روزی از  الصلوه والسال حمدباقر عليه رت امام ماسناد زراره از حضابن يعقوب از  

ا نه که  ت يص اطفال مشرکين پرسيده اس خصو در    سلموله وآعليهاهللصلّی ول  از حضرت رس سيدم آيا کسی  پر

بايشان  در ميد  امام عليه ان محشر  بلی پرسيدهچکار خواهندکرد پس حضرت  اند و حضرت  السالم فرمودکه 

فرمو  وسلموآله عليهاهللصلّی رسول   می جواب  بهتر  اهلل  که  چده  ايشان  که  ميکردند داند  عمل  بزرگ    ه  اگر 

   ؛شدند می 

خو حضرپس  عليه امت  د  آيا الام  زراره  ای  که  فرمود  کالم مي  سالم  مطلب  رسول   دانی    حضرت 

ه مشيت خدا در  اين است ک شان چکار ميکردند  را که فرموده که اهلل بهتر ميداند که ايوسلموآله عليه اهللصلّی

قيامت  ايشان جاری   روز  هرگاه  بدرستيکه  کرد خدای  پس جمع خو  برپا خواهد شد خواهد شد    متعال اهد 

مشرکطفا زماين  ال  در  که  را  کسانی  آن  و  و  نه  را  نبی  از  بوده خالی  وامام  نبی   اند  راکه  پيران    آن 

ابله که  اند و ديوو کر که اليعقل  بود و گن  شان کامل نما عقل را درک کردند ا  وسلموآله عليه اهللصلّی انه و 

هرگاه  اليعقل پس  ماند  در  را  آايشان  حساب  اعرض  ايشان  ترس وردند  متر  ب  ز  دليل    عالخدای  و  حجت 

 م!  ی ما هوش نداشتيچه حساب ميگير ما آورند که از می 

خواهد  تند روشن  روشن کند پس آتش    پس خدای متعال برای ايشان ملکی را خواهد فرستاد که يک آتش 

  پس مايد  ر را تبليغ بنمر پروردگاد که بايشان املک ديگر را بسوی ايشان خواهد فرستاکرد و بعد از آن يک  

يد که شماها در اين آتش  دگار شما ميفرمال و غيرهم پرورطفايشان خواهد گفت که ای گروه ابا  اين ملک
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جنت  خواهد گرديد پس او را در    رد و سالمشد بر آن آن آتش بسوزان داخل شويد پس هرکه داخل خواهد  

 ت! اهند انداخرا در جهنم خوو هرکه داخل نشد او خواهند برد  

وَاحِد  رَفَعُوهُ » َسعَنْ  دهاناس بعنه  الحديث و   يَوْمُ  « أَنَّ ۳هْلِ بْنِ زِيَاد  عَنْ غَيْرِ  الْأَطْفَالِ فَقَالَ إِذَا کَانَ  هُ ُسئِلَ عَنِ 

عِ  فِی  کَانَ  فَمَنْ  فِيهَا  أَنْفُسَهُمْ  يَطْرَحُوا  أَنْ  أَمَرَهُمْ  وَ  نَاراً  لَهُمْ  أَجَّجَ  وَ  اللَّهُ  جَمَعَهُمُ  الالْقِيَامَةِ  عَلْمِ  أَنَّهُ  زَّلَّهِ  وَ جَلَّ   

رِ  نَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ َسلَاماً وَ مَنْ کَانَ فِی عِلْمِهِ أَنَّهُ َشقِیٌّ امْتَنَعَ فَيَأْمُرُ اللَّهُ بِهِمْ إِلَى النَّاَسعِيد  رَمَى بِنَفْسِهِ فِيهَا وَ کَا

مْ مُشَافَهَةً فَلَمْ تُطِيعُونِی فَکَيْفَ وَ  عَلَيْنَا الْقَلَمَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ قَدْ أَمَرْتُکُرِ  مْ تُجْفَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا تَأْمُرُ بِنَا إِلَى النَّارِ وَ لَ

 ۳0۵لَوْ أَرْسَلْتُ رُُسلِی بِالْغَيْبِ إِلَيْکُمْ.

د  اندکه سؤال کردناشخاص که حديث کرده از سهل بن زياد از چندين    سناد خودش همان ابن يعقوب بااز    و

م  از عليه د حمامام  موباقر  در  االسالم  روطفضوع  آن حضرت که هرگاه  فرمود  قال مشرکين پس  برپا  ز  يامت 

ک آتش پس امر  فرمود خدای متعال ايشان را و روشن خواهد فرمود برای ايشان ي  ود پس جمع خواهد ش می 

   ؛ی خود را در همان آتش يشان را که بيندازند نفسهاد فرمود اخواه

سعيد   هرکه  خواهد اس پس  آد ان  ت  آن  و  برد  اخت  او  بر  رم  و سالتش  او  شد پس  داخل  خواهد  در جنت  ا 

رد از دخول پس برای آنها امر خواهد فرمود خدای متعال که  امتناع خواهد ک  و هرکه شقی استرد  خواهند ک

به جهنببرن ايشان را  ايشاد  پروردگم پس  ای  به  ن خواهند گفت که  را  ماها  امر فرمودی که  تو  ما  نم  جهار 

  هد فرمود که منخواکه کاتبان اعمال بنويسند پس خدای متعال  م  ايده ا هيچ عمل نکرحال آنکه م  د و ببرن

غيب  سوالن خويش را باله امر فرمودم و اطاعت نکرديد پس چطور اطاعت ميکرديد اگر من رشما را بالمشاف

 شما ميفرستادم!  بسوی 

وسلم قال قلت لرسول  له وآعليه اهلل   صلّی سول اهلل رال الم مو بن س عن عبيدعبداهلل  ن بابويه باسناده ابالحديث  

آله وسلم   ليه اهلل عاهلل صلّی  اللَّهُ    و  يُعَذِّبُ  أَ  أَخْبِرْنِی  فَأَوْلَادُ  فَقُلْتُ  قُلْتُ  اللَّهِ  مَعَاذَ  قَالَ  بِلَا حُجَّة   جَلَّ خَلْقاً  وَ  عَزَّ 

للَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَوْلَى بِهِمْ إِنَّهُ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ َساقَ الْحَِديثَ إِلَى   افَقَالَ الْمُشْرِکِينَ فِی الْجَنَّةِ أَمْ فِی النَّارِ

َسوْدَاءَ مُظْلِمَةً    هَامَکَانِء  فِی نَارِ جَهَنَّمَ عََذاباً فَتَخْرُجُ مِنْ  فَيَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَاراً يُقَالُ لَهُ الْفَلَقُ أََشدَّ َشیْ أَنْ قَالَ  
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الْخَ تَنْفُخَ فِی وُجُوهِ  أَنْ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  فَيَأْمُرُهَا  الْأَغْلَالِ  وَ  تَنْقَطِعُ  بِالسَّلَاِسلِ  نَفْخَتِهَا  نَفْخَةً فَتَنْفُخُ فَمِنْ ِشدَّةِ  لَائِقِ 

الْجِبَالُ وَ تُظْلِمُ الْأَبْصَارُ وَ تَضَعُ الْحَوَامِلُ حَمْلَهَا وَ تَشِيبُ الْوِلَْدانُ   ولُوَ تَزُ السَّمَاءُ وَ تَنْطَمِسُ النُّجُومُ وَ تَجْمُُد الْبِحَارُ 

مِ  لْ فِی عِيَامَةِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَطْفَالَ الْمُشْرِکِينَ أَنْ يُلْقُوا أَنْفُسَهُمْ فِی تِلْکَ النَّارِ فَمَنْ َسبَقَ لَهُ مِنْ هَوْلِهَا يَوْمَ الْقِ

تْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ع وَ مَنْ َسبَقَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَکُونَ َسعِيداً أَلْقَى نَفْسَهُ فِيهَا فَکَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ َسلَاماً کَمَا کَانَ

ارِ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى النَّارَ فَتَلْتَقِطُهُ لِتَرْکِهِ أَمْرَ اللَّهِ  النَّهُ فِی لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَکُونَ َشقِيّاً امْتَنَعَ فَلَمْ يُلْقِ نَفْسَ 

 ۳0۶.ا فَيَکُونُ تَبَعاً لِآبَائِهِ فِی جَهَنَّم وَ امْتِنَاعِهِ مِنَ الدُّخُولِ فِيهَ

  او   ان کرده است که بي  حديثسلمووآله عليه اهللصلّیاهلل  م رسول بن سالم غالاز عبداهلل ا  ابن بابويه باسناد خود 

  خبر بدهيد که آيا   اهلل مراسؤال نمودم يا رسول   وسلموآله عليه اهللصلّینبياء  االز حضرت خاتم گفت من روزی ا

  سلم ووآله ليهعاهللصلّی ل رسودليل عذاب خواهد فرمود پس حضرت   جل مخلوق خود را بال حجت وخدای عزو

   ؛فت يا در جهنمر جنت خواهند ر ا داوال مشرکين آيپس ودم که ا پس من عرض نمخد ه به فرمود پنا

رفپ خواهند  کجا  که  ميداند  بهتر  متعال  خدای  که  حضرت  آن  فرمود  روس  هرگاه  بدانکه  بت  قيامت  رپا  ز 

ن پس آن شادن حسابرای تصفيه نمول تمامی خالئق را جمع خواهد فرمود بخواهد شد پس خدای متعا

ت ر اومامی  وقت  بايشانواها جلو خالد مشرکين  و  بخو  د طلبيد  ای  فرمود  کاهد  ای  و  نيزان من  ندگان من 

   ؛ ل شما چه هستند بگوئيد که پروردگار شما کيست و دين شما چيست و اعما

و    اندی ما راچيزی را و ميرو خلق فرمودی ما را و نه خلق نمودی  اهند گفت ای پروردگار ما تايشان خو  پس

دادی ما را  چيزی بشنود و ن  ما را گوشی که   ادی ی که حرف بزند و ند بانما را زا و ندادی  ر  چيزی   نه ميراندی 

گر  ع بکنيم و نداريم ما علم موی و اتبا ی که ما از او پير کتابی که ما بخوانيم و نه فرستادی به سوی ما رسول

من    زان من اگر نيای ک  ی بندگان من و فرمود که اعزوجل خواهد    همان قدر که دادی پس آن وقت خدای

   ؛يد آورد او راا شما بجا خواهآي ه شما امری بفرمايم بحاال

واهد  وجل امر خآورد پس خدای عزّ  س خواهند گفت بلی بلی ای پروردگار ما به سر و چشم بجا خواهيمپ

هنم  ون بيايد از جاست که بيررين آتش جهنم  را فلق ميگويند و آن آتش سخت و تيزتفرمود آتشی را که او  

 
 291، ص: 5یروت(، جب  -بحار األنوار )ط  306



475 
 

واهد بود از زنجيرها و  ر حاليکه بسته خاه خواهد بود دسي  جای خويش که تاريک و   از   اهد آمد بيرون خوس  پ

  ؛الئق يک نفخ بکند بر روی خ را خدای عزّوجل کهسالسل و طوقها پس امر خواهد فرمود او 

د شدنمی ه  ه پارزی آن آتش پارز شدت و تيبودند اها می خواهد کرد پس اگر در آن وقت آسمانخ  پس يک نف

تما می و    ستارها سوخته ميگرديدند می  و  کوه درياها خشک  و  اقطار  ها خشدند  تمامی  و  اکستر ميگرديدند 

دت وحدت آن آتش  طفلها پير ميگرديدند از ش   نداختند و املهای خود را می شدند و زنهای حامله حسياه می 

آتش بر او بَرد و   آن داخت پساهد انخوشديد را در آن آتش بوده خود  علم خدا سعيد  بيندازند پس هرکه در 

د  السالم و هرکه در علم خدا شقی بوده او امتناع خواهنهيم عليه د آتش حضرت ابرااهد گرديد ماننخو  سالم

ها را که امر  ال آتش را خواهد فرمود که برچيند آننخواهد انداخت پس خدای متعر آن اتش  نمود و خود را د

 !جهنم خواهند شد خل ان همراه پدران خويش داايشدند پس اع نموتن و ام ا بجا نياورند و فرمان مر

ابن از  رسول    الحديث  حضرت  از  خود  باسناد   اهلل رسول قال    ل قا  وسلم وآله عليه اهللصلّی يعقوب 

يُوسلم  وآله عليه اهلللّیص الْمُشْرِکِينَ  أَوْلَادُ  بِآبَائِهِمْ، وَ  يُلْحَقُونَ  الْمُؤْمِنِينَ  بِ لْحَقُأَمَّا أَطْفَالُ  اللَّهِ  آبَونَ  قَوْلُ  ائِهِمْ وَ هُوَ 

 ۳0۷ذُرِّيَّاتِهِمْ.  تَبَارَکَ وَ تَعَالَى: بِإِيمان  أَلْحَقْنا بِهِمْ 

واهند  همگی ملحق کرده خ  که اطفال مؤمنينوسلموآله عليهاهللصلّی االنبياء  حضرت خاتم گفت که فرمود    ی راو

لحق  د مشرکين مبشوند و اوال  خوشحالکه  رفت تا  شان در جنت خواهند  با پدران خويش پس همراه ايشد  

دا که  معنی اين قول خ  رفت و همين استند  ا پدران خود پس همراه آنها در جهنم خواهب  ند شد کرده خواه

 ر جنت داخل بشوند! ران خود د ايشان که همراه پد به سبب ايمان پدران ما ذريات ايشان را ملحق نموديم با 

اهلل عزوجل وَالَِّذيْنَ  ل  فی قوالسالم  عليه   عبداهللبیبکير عن اابن  اد عن  اسنث عنه بان ابن يعقوب الحدي و از هم

  لْابَاءِا الْاَبْنَاءو بِالِ الْابَاءِ فَاُلحِقُوْعَنْ عَمَ  رَتِ الْاَبْنَاءُمَان  اَلْحَقْنَابِهِمُ ذُرِّيَاتِهِمْ قَالَ فَقَالَ قَصُيَاتِهِمْ بِاِيْعْتَهُمْ ذُرِّبَامَنُوُا وَاتَّ

 ۳08. مْاَعْيُنُهُ بَِذالِکَ تَقِرُّ فَ

فرمود آن  ل حديث نمود که  قول خدای عزوج  در   السالمعبداهلل عليه ن بکير از حضرت ابی ابد از  خو  با سناد

مل کمتر بودند پس ما  د اما در  اتباع ايشان نمودنحضرت که آن کسانيکه ايمان آوردند و ذريات ايشان هم  
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ر بودند پس  اصران قران از عمل پد حضرت که پسسير فرمود آن را پس تفان يات ايشنموديم بايشان ذرملحق 

باين جهت چشمهای پدران بايشان ملحق فرمه اعمال پدران  حظ خدای منان پسران را هم به مال تا که  ود 

 سران ما قاصراند!! خنک بشوند و غصه نخورند که پ

 

 ن گفتنؤذنین در میدان محشر و اذاورود م

َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ   قال وسلموآله عليهاهللهلل صلّی ارسولذن بالل مؤ عن لحديث ا

لَام  مِنْ نُور   أَعْة  وَ  هُمْ أَلْوِيَجَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ فِی صَعِيد  وَاحِد  بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْمُؤَذِّنِينَ بِمَلَائِکَة  مِنْ نُور  مَعَ

قِيَاماً تَقُودُهُمُ  أَزِمَّتُهَا زَبَرْجَد  أَخْضَرُ وَ حَقَائِبُهَا الْمِسْکُ الْأَذْفَرُ وَ يَرْکَبُهَا الْمُؤَذِّنُونَ فَيَقُومُونَ عَلَيْهَا  يَقُودُونَ جَنَائِبَ  

وَ بَکَيْتُ فَلَمَّا سَکَتَ قُلْتُ مِمَّ بُکَاؤُکَ    کَى بُکَاءً َشِديداً حَتَّى انْتَحَبْتُ بَ   ثُمَّ الْمَلَائِکَةُ يُنَادُونَ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِالْأَذَانِ 

إِنَّهُ نَبِيّاً  بِالْحَقِّ  بَعَثَنِی  الَِّذی  وَ  يَقُولُ  صَفِيِّی ص  وَ  حَبِيبِی  َسمِعْتُ  أَْشيَاءَ  ذَکَرْتَنِی  وَيْحَکَ  عَلَى  قَالَ  لَيَمُرُّونَ  مْ 

أَُسامَةُ بْنُ  عَلَى النَّجَائِبِ فَيَقُولُونَ اللَّهُ  ماً قِيَاالْخَلْقِ لِأُمَّتِی ضَجِيجاً فَسَأَلَهُ  َسمِعْتُ  اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِکَ   أَکْبَرُ 

للَّهُ قَالَتْ  الُوا أَشْهَُد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اقَ  فَإِذَا زَيْد  عَنْ ذَلِکَ الضَّجِيجِ مَا هُوَ قَالَ الضَّجِيجُ التَّسْبِيحُ وَ التَّحْمِيُد وَ التَّهْلِيلُ  

اللَّ  أَنَّ مُحَمَّداً رَُسولُ  أَشْهَُد  قَالُوا  فَإِذَا  فَيُقَالُ صََدقْتُمْ  الدُّنْيَا  فِی  نَعْبُدُ  إِيَّاهُ کُنَّا  أَتَانَا  أُمَّتِی  الَِّذی  أُمَّتِی هََذا  قَالَتْ  هِ 

نَرَهُ فَيُقَهُ الُ ]جَلَبِرَِسالَةِ رَبِّنَا جَلَّ  لَهُمْ صََدقْتُمْ هُوَ الَِّذی أَدَّى إِلَيْکُمُ الرَِّسالَةَ مِنْ رَبِّکُمْ وَ کُنْتُمْ بِهِ  [ آمَنَّا بِهِ وَ لَمْ  الُ 

إِلَى   فَيَنْتَهِی بِهِمْ  نَبِيِّکُمْ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَکُمْ  يَجْمَعَ  فَحَقِيق  عَلَى اللَّهِ أَنْ  وَ فِيهَا مَا لَا عَيْن  لِهِمَنَازِمُؤْمِنِينَ  لَا    مْ  رَأَتْ وَ 

لَّهِ أَنْ لَا تَمُوتَ إِلَّا مُؤَذِّناً  أُذُن  َسمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر  ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ لِی إِنِ اْستَطَعْتَ وَ ال قُوَّةَ إِلَّا بِال

 ۳0۹.فَافْعَل

مؤذن  بالل  ا  وسلم وآله عليههللاصلّی اء  نبياالاتم حضرت خ  از حضرت  و  حديث  از حبيب  که گفت شنيدم  ست 

رسول   خويش  سيد  پس  ه  ک  سلمووآله عليه اهللصلّیلهالحضرت  ميشود  برپا  قيامت  روز  هرگاه    جمع ميفرمود 

ورانی  را در يک زمين ميدان محشر پس خدای منان بسوی مؤذنين مالئکه ندای متعال مردم  خواهد فرمود خ

و همفر  ا خواهد ر نورانی  ستاد  پرچمهای  ايشان  و  راه  بود  نورانی خواهند  علمهای  نوران  ايشانو  را  ناقهای  ی 
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و   بود از مشک اذفرنها پر خواهند  ی آها از زبرجد سبز مرصع خواهند بود و پاهاآن رهای  د کشيد که مهاخواهن

   ؛سوار خواهند شد بر آنها مؤذنين

واهند داد پس مؤذنين  ميان صفوف اهل محشر عبور خها را در  ه ناق ئکه آن  و مالايستاد بر آنها  پس خواهند  

اش شروع کرد به سختی حتی اينکه گريه   يهود گرن اين بيان نمپس بالل چو ن خواهند گفت  د اذابصدای بلن

حوگيگل راوی  پس  شد  کردر  گريه  هم  نباشی    ديث  گفت  بوده  چه  برای  شما  گريه  که  پرسيد  آن  از  بعد 

بو  که يز  د چند چآمدن  بخاطرم از حبيب خويش عليه شنيده  به حضرت حق  م  السالدم  و  که ميفرمود قسم 

واهند کرد از  ر خبر حق که آن مؤذنين عبو وسلموآله عليهاهللی صلّ ست مرا نبی   فرموده امطلق که مبعو غيب

   ؛جواهراتع از  محشر درحاليکه ايستاده خواهند بود بر آن ناقها نورانی و مرص ر ميان صفوف اهلد

  د گفت طيبه را خواهناين کلمه    هرگاه مؤذنين  پس  رُاَهللُ اَکبَرُ اَهللُ اَکبَ  خواهند گفت اَهللُ اَکبَرُ  صدای بلند پس ب

اهلل آن  يا رسول رد  ابن زيد سؤال ک  اين وقت اسامه  در  يک ضجيح  پسس شنيده خواهد شد از امت من  پ

آن   فرمود آن حضرت  بود  بود  از تسضجيضجيح چه خواهد  ت   بيحح  تهو  و  بود و هرگاه  حميد  ليل خواهند 

ان خو اشهد  ما صر  امت من خواهند اهلل  االّالهالاهند گفت  ميکرديم در عالم    دتا عباف همين خدای رگفت 

   ؛دنيا

اهلل د و هرگاه خواهند گفت و اشهد ان محمّد رسول اها راست ميگوئيخواهد شد که شمته گفپس برای ايشان 

م  ا را به ما رسانيده است و ما هی هست که رسالت پروردگار ما همان کسرسول مين  د گفت انامت من خواه

گوئيد شماها مي  بوديم پس بايشان گفته خواهد شد که راست  ده ا نديحال آنکه او ره بوديم و  او ايمان آوردبه  

او  هم به ما را و ش  اشماست آن کسی که تبليغ فرموده است به شماها رسالت پروردگار  ی بلی همين رسولبل

سزاواايمان   حاال  پس  بوديد  جل آورده  حق  حضرت  برای  است  کر  جمع جالله  شماه  ه  نببفرمايد  با  را    ی ا 

   ؛وسلمه وآل عليهاهللصلّی  شماها را با نبی  وسلمه آلوليه عاهللصلّی

مها  چش  را که  یبسوی منازل و غرفات ايشان پس ايشان خواهند يافت آنجا چيزها  ند برد ايشان راپس خواه

بسوی من و  بالل نظر کرد  حضرت  اند و بعد از آن  شر خطور کرده اند و نه قلبهای بنشنيده   ه و گوشهانديد 
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ن  ی منان پس سعی ک گر از جانب خدان متوانی و نيست قوت کار خير بجا آوردر می اگرزند  فرمود که ای ف

رض کردم  ت حق من عنزد حضر   در   گی استرکه نميری تو مگر اينکه مؤذن بوده باشی که مرتبه و مقام بز

اذان ثواب  از حضر  برای من  بفرما که  بيان  را  ويس  بنگفت    ايد شنيده  سلمووآله ليه عاهللصلّی ل  ت رسوگفتن 

الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ  اللَّهِ  صَلَ  بِسْمِ  عَلَى  الْمُؤْمِنِينَ  أُمَنَاءُ  الْمُؤَذِّنُونَ  يَقُولُ  ص  اللَّهِ  رَُسولَ  وَ  مْ  وَاتِهِسَمِعْتُ  صَوْمِهِمْ  وَ 

 ۳۱0.ء  إِلَّا ُشفِّعُوالُحُومِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ َشيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُمْ وَ لَا يَشْفَعُونَ فِی َشیْ 

  ماز ر ند بنکه ميفرمود مؤذنين امينان مؤمنين هست  لموس وآله عليه اهللی صلّ  رت رسوله شنيدم از حضک   گفت 

اينکه عطا ميکند  و لحوم ايشان و بر خون ايشان سؤال نميکنند از خدای منان مگر  بر صيام ايشان    ايشان و

   .گر اينکه قبول ميکند خدای منانشفاعت نميکنند برای کسی م يشان را و ا

بيان کن   گفتم  بنويس  زياد  أَرْبَ  گفت  أَذَّنَ  مَنْ  يَقُولُ  اللَّهِ ص  رَُسولَ  عََسمِعْتُ  يَوْمَ  امعِينَ  اللَّهُ  بَعَثَهُ  مُحْتَسِباً  اً 

لَهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ صِدِّيقاً عَمَلًا مَبْرُوراً مُتَقَبَّال   وسلموآله عليه اهللصلّیشنيدم از حضرت رسول    گفت   ۳۱۱. الْقِيَامَةِ وَ 

  را  يامت و او ز قل در رو رد او را خدای عزّوجک  خواهد تعالی مبعو     اهلله الی ذان بگويد قربسال اهرکه چهل  

 . مبرور و قبول شدهب عمل چهل صديق خواهد داد ثوا

َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عِشْرِينَ عَاماً   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ گفتم زياد بيان کن گفت بنويس  

لَ  وَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  مِنَبَعَثَهُ  الدُّنْیال  هُ  َسمَاءِ  نُورِ  مِثْلُ  رسول    شنيدم  ،۳۱2نُّورِ  حضرت  از 

اذان که    وسلموآله عليه اهللصلّی بي  ميفرمود هرکه  او را خدای منان در  ست سال مبعو  خواهد فرمود  بگويد 

 مان!  ود مثل وزن آس ور خواهد بيکه برای او ن درحالروز قيامت 
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َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَذَّنَ عَشْرَ سِنِينَ    الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هِ   اللَّ بِسْمِتم زياد بيان کن گفت بنويس  گف

هرکه اذان   موسله وآلعليه اهللصلّی حضرت رسول  گفت شنيدم از   ،۳۱۳أَْسکَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فِی قُبَّتِه 

 حضرت!   آن همراه ابراهيم خليل در قبهان خدای منرا و داد ا ل سکنی خواهد  گويد ده ساب

   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَذَّنَ َسنَةً وَاحَِدةً بنويس ْاد بيان کن گفت گفتم زي

ذُنُوبُهُ  غُفِرَتْ  قَدْ  الْقِيَامَةِ وَ  يَوْمَ  عَزَّ وَ جَلَّ  اللَّهُ  أُحُد   هَا کُلُّبَعَثَهُ  زِنَةِ جَبَلِ  کَانَ مِثْلَ  لَوْ  وَ  بَلَغَتْ  گفت    ،۳۱۴بَالِغَةً مَا 

مبعو  خواهد    ه اذان بگويد صرف يک سال که ميفرمود هرک   وسلم وآله عليه اهللشنيدم از حضرت رسول صلّی

که باشد    قدرباشد هراهد بود ی گناهان او را آمرزيده خوليکه تمامدر روز قيامت درحافرمود او را خدای منان  

  .ن کوه احد اشد به قدر وز رچه باگ

ن  ا و عمل کن بر آفظ بنما حديث رس ح ئيد خدا رحم کند بر شما گفت بسيار خوب پمان بفرگفتم زياد بيا

اللَّهِ صَلَاةً وَاحَِدةً  برای ثواب تحصيل نمودن بنويس مَنْ أَذَّنَ فِی َسبِيلِ  اللَّهِ ص يَقُولُ  وَ    ناًإِيمَا  َسمِعْتُ رَُسولَ 

بِالْعِصْاحْ مَنَّ عَلَيْهِ  وَ  لَهُ مَا َسلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ  اللَّهُ  عَزَّ وَ جَلَّ غَفَرَ  اللَّهِ  إِلَى  تَقَرُّباً  وَ  وَ  تِسَاباً  مِنْ عُمُرِهِ  بَقِیَ  فِيمَا  مَةِ 

الْجَنَّة  فِی  الشُّهَدَاءِ  بَيْنَ  وَ  بَيْنَهُ  شنيدم   ،۳۱۵جَمَعَ  رسول  گفت  حضرت  ميفرمود  وسلمه وآل عليهاهللصلّی   از    که 

رت خواهد  اهلل مغفی واب و قربه الصيل ثمرتبه از روی ايمان و برای تح ن بگويد در راه خدا صرف يکهرکه اذا

ر او در بقيه عمر او  حسان ميفرمايد به کرده است و ای ک واالکرام هر گناهاو خدای منان ذوالجالل ی  د برافرمو

   .هداء در جنات الخلودا همراه ش خواهد فرمود او ر دن و جمع کر   ازگناه که نگاه ميدارد او را

الِهِ   وَّی سَيِّدِنَا وَ نَبِيئِنَا مَُحمَّدٍ لَ عَاهللُوَ صَلَّی  لرّاحِمينَيَا اَرحَمَ ا تِکَ هُمَّ اجعَلنِی مِنهُم بِرَحمَاَللّ

 بِدِينَ. رِينَ اَبَدَاالالطَّاهِ
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 ل!به اعماورود اهل اسالم در معرض محاس 

اهد اب خواثنا عشريه ميباشد در معرض حس  اسالم را که غير فرقه شيعه  تعال اهلد از اين خداوند معنی بعي

زير از مشطلبيد  دهريين ا که  و  نمی يعو طب  رکين  بدون حسين حساب گرفته  را  ايشان  و  اب  شود  کتاب  و 

لَا   » الَ عَزَّوَجَّلَّفَقَاست  ور  ر و مسط واهند انداخت چنانکه در قرآن و احاديث مذکواعمال در جهنم خپرسش  

الْقِنُ يَوْمَ  لَهُمْ  وَزْنًاقِيمُ  در  ۳۱۶«   يَامَةِ  ما  روز  روز    يعنی  در  مقيامت  در  براقيامت  محشر  مشريدان  و  کيی  ن 

پرسش اعمال در جهنم خواهيم  ايشان را بدون  ستعمال نميکنيمن ادهريين و طبيعين حساب و کتاب و ميزا 

 فرستاد!    

الضَّلَالَةِ فَأُولَئِکَ  أَئِمَّةُ الْکُفْرِ وَ قَادَةُ  م و  سالاليه يرالمؤمنين علاج = عن ام کتابه االحتج  سی فی برالطقال  يث  الحد 

نَهْيِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  لَا يُعْبَأُ بِهِمْ بِأَمْرِهِ وَ  لَهُمْ وَزْناً وَ  خ طبرسی شي  هنم بغير حساب،و انهم يدخلون ج  ۳۱۷لَا يُقِيمُ 

عا در  ابیلیحمدبن  کر المنصور  نقل  حديثی  خويش  احتجاج  کهکتاب  ا  ده  حضرت  ن  ميرالمؤمنيفرمود 

و کتاب    يشان اقامه حساباللت پس برای ای ضب زنديقی فرموده که اما ائمه کفر و رؤساوادر ج   السالمعليه 

و نهی حضرت    امر ا برای  عالم دني  زيرا که ايشان در   و ميزان نخواهد شد برای ايشان هيچ اعتنا نخواهند کرد 

 د! ش  واهند ر جهنم داخل خبه اعمال دشان بدون محاس که ايردگار هيچ اعتنا نکردند بدرستيپرو

السالم حديث کرده است که  ليه العابدين عزين   از حضرت امام  ب مسيابن    و ابن يعقوب باسناد خود از سعيد 

اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ الشِّرْکِ لَا  م َالساله علي يقول  در جمعه ميفرمود ف فرمود آن حضرت در موعظه خود که  

لَ إِلى يُنْصَبُ  يُحْشَرُونَ  إِنَّمَا  وَ  الدَّوَاوِينُ  لَهُمُ  يُنْشَرُ  لَا  وَ  الْمَوَازِينُ  زُمَراً  هُمُ  نَشْرُ    جَهَنَّمَ  وَ  الْمَوَازِينِ  نَصْبُ  إِنَّمَا  وَ 

 ۳۱8.ا اللَّهَ عِبَادَ اللَّه قُوفَاتَّ  الدَّوَاوِينِ لِأَهْلِ الْإِْسلَامِ

هل شرک و دهريين و  که برای ااشيد که بالتحقيق  بدانيد و آگاه بميفرمود آن حضرت ای بندگان خدا    پس

ا گروه گروه در  ر  آنها  شوند بدرستيکه با کرده ميی اعمال آنها  نامهاميزان استعمال نخواهد شد و نه  طبيعين  

بالتحقي برد  خواهند  ک جهنم  اس بر  صرف ميزان    هق  اسالم  اهل  نامه ای  و  شد  خواهد  اهل  تعمال  اعمال  های 
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ا= زيرا که حضرت حق و  واالکرام ای بندگان خد الل حق ذوالج   پس بترسيد از حضرت   اسالم باز کرده ميشوند 

 موده است!  فرماده عمال مهيا و آی محاسبه ارقم شهادت براهفت   غيب مطلق 

موجودات علوی و سفلی عدالت حکم    و آخرين و تمامیلين  او  مخلوقاتوی تا که در ميدان محشر در پيش ر

ای تعالی برای  لی بلی اين حکم و فرمان خد ايند که بمخلوقات تصديق بنمخويش را نشان بدهد پس تمامی  

ر جهنم کليتاً بر عدالت و انصاف  د  ابدی   عذاب دائمی و  اهرين برایرسول و ائمه طدا و  شخص مخالف دين خ

ادای همنی شهادت خدای    پس برای  ،لم و اجحاف نيستذره در آن حکم ظيک    قدرس است بموس مبنی و  

امت  ر امتی راهمراه امام زمانة آن عدالت خود در ميدان محشر هدر محضر  محاسبة اعمال عبادمتعال در روز 

 .واهد طلبيد خ

 أُنَاس  مَ نَْدعُو کُلَّ يَوْ» لی و تعاه ن سبحايمه اظهار و اخبار فرموده است فقال کرآيه    طلب را در اينانچه اين م چن

امام زمانة آن شخص  بهمراهی    الت خويش هرکسی راما در ميدان محشر در محضر عد   يعنی  ۳۱۹«بِإِمَامِهِمْ

اجحاف و  و  ظلم    صاف شامل بدونکامل و ان  تی و با عدالتبدرس   اسبة اعمال خواهيم طلبيد تا که برای مح

کرد و فيصله قطعی خواهيم    يش قضاوت خواهيمان خو اظران و ند هياعتساف با شهادت عينی و حضوری ش 

 ند.چون و چرا باقی نخواهد ما ار وو انکمحل و مقام ايراد داد تا که برای هيچکس جای ترديد و 

 

َهاَضُروَرت َو ِاحِتَیاِج 
َ

 َدت ش

اين مد مسر  اين  فهميقام  بايد  اعمالد  ده شوئله  و  افعال  بر  که  باعث شده  اينقد اعب  که چه چيز  زد  ه  ياد ه 

ه شاهد ندگان کليه و جزئي الزمی شدند وقتيکه خودش خالق عالم بر تمامی افعال و اعمال ب  شهادا ضروری و

يد و  شهر شئ  ای متعال بر هدرستيکه خد يعنی ب«  يد شَهِ  َشیْء   کُلِّنَّ اللَّهَ عَلَى  إِ»ناظر است که ميفرمايد  و  

نها شهادت خدای متعال  قطعی دادن صرف ت  صلةکم و في و حدن  حاضر و ناظر است پس برای قضاوت نمو 

 کافی و شافی بود!  
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ودن در حکم و فيصلة  حيم برای قضاوت و عدالت نمرؤوف و ر  ليم و حکيم عادل ولذا باين جهت خدای ع

افقين و مجرمين و دهريين و طبيعين  منين و  مشرکين و جاحد کافرين و    مخلد و دائمی  عذاب  حبس دوام و 

ر هقم  هفت  قسم  و  ه فت  شهاداتفو  از  نوع  و    ت  شنيدن  و  ديدن  از  بعد  که  است  فرموده  آماده  و  مهيا 

د  نخواهنه بر زبان و نه در قلب باقی    را مجال و خيال چون و چرا  انه هيچکسآن شهادتهای هفتگ   گذرانيدن

و هر م بلی  خلوقی خواهماند  که  بد گفت  اين حکم را بلی  کافری  و  و منکری  لة  فيص و    ی همچنين ظالمی 

اصل انصاف    عذاب دائمی و بدون تخفيف و انقطاع الی ابدآلباد عين عدالت و   و تعذيب مخلد و  مدواحبس  

و   حکاست  اين  قدر  در  به  قضاوت  و  فيصله  و  ذره  م  ظبی يک  و  اعتساف  و  و  انصافی  است  لم  نشده  جور 

ا مبدرستيکه  و  آتش ج  و   نکرينين ظالمين  و مستحق همين عذاب  سزاوار  و    ودیدوزخ خلو    هنمکافرين 

فِیْ مَشِيَّتِهِ  رَ اجَوْلَ  اند ابدی بوده  لَامَيْلَ  قَضِيَّتِهِ وَ  الْ فِیْ  الْوَ ه وَ اهللُ  الْعَلِيم ،عَْدل   فيصله خدای متعال    در  حَکِيْم و 

 و عادل و حکيم و عليم است.   اهللعالی او سبحانه و تکجروی است ه در مشيت او  ت و ن هيچ جور نيس

نواِع  
َ
 ا

َ
ه فتَه َداِت َها  ش

َ
ان

َ
 گ

ة علم  ه خالل عالم بواسط واالکرام خواهد بود ک شهادت خود حضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل س اول  پ -1

هد و  شا  و لحظه  خود هر لمحه ت  خلوقار جميع افعال و اعمال عباد و م ط و قدرت بسيط عوالم خود بمحي

ء  کُلِّ َشیْ   أَ وَ لَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى   -  ۳20اًد يهَِش  یْء  َش  لِّکُ  إِنَّ اللَّهَ عَلَى  :چنانکه ميفرمايد   ستاظر احاضر و ن

کافی نيست اين امر که خدای    ان شاهد و ناظر است! و آياعالم امک  متعال هر ذره   خدایيعنی    ۳2۱  شَهيد 

 است!!  ر هر شئ شهيد عال بمت

پس    تیقمو  است نه  یائمست که داللت ميکند که اين صفت در فاعل ده  ت مشب شهيد صيغة صف  لفظ 

ز واقعه  حاضر باشد و بعد ارا ميگويند که قبل از واقعه موجود باشد و بر واقعه موجود و    شهيد آن کسی

 م موجود باشد!ه

د و  اش جود بو بر واقعه مواشته باشد  واقعه وجود د  يش ازحجت خدا هم بايد کسی باشد که پطور  و همين

و ايشان همان شهيدان عوالم امکانيه    هللِ الحُجَّه وَ   د يدهن خبر مامن بعد از واقعه هم موجود باشد که خدای 
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از و   ايجاد و حدو  وجود عالم  هستند که پيش  اين عالم حد   داشتند  و شاهد  بر وقت احدا   و  حاضر 

 والسالم.  الصلوه مخلوقات عالين عليهمد انانپس ايش ، ند بودموجود خواهشدن اين عالم فنا  بودند و بعد از 

تب  د= که آن شهادت همان نامة اعمال انسان است که ايشان او را مرتبان اعمال عبااککه  دت مالئشهاوم  د -2

لَمَا يَ»    ه کريمه خبر ميدهد در اين آي ميکنند چنانچه   إِلَّا  زند  ی نمی يعن  ۳22«يد  رَقِيب  عَتَِديْهِلْفُِظ مِنْ قَوْل  

در کتاب اعمال  تيد نام دارند  ع  ب و که رقي  ملک دو  اينکه او را فوری همان وقت آن  حرفی مگر  چ  ان هيانس

 سانی موجود هستند. او ثبت و ضبط ميکنند و آنها هميشه همراه هر ان

شهاد -3 صلّی سوم  رسول  حضرت  ب وآله همعلياهللت  حضرت  آن  که  است  واس وسلم  نورانه  شعاع  و  طة  يت 

فعال و اقوال  ا امیت بر تماس  پهنودشان که بر جميع عوالم امکانيه محيط و خ  ايجاديت محيط عالم روحان

 ظر هستند!  اعمال کليه و جزئيه مخلوقات و موجودات عالم امکان شاهد و نا و

اوصچهارم   -4 دوازده شهادت  رسوليای  حضرت  ا  است  وسلموآله عليه اهللصلّی   گانه  مانند که  هم  حضرت    يشان 

يط و  الم امکانيه محوع يع  ه بر جمن کدشابواسطة اشعه نورانيت و روحانيت خو  وسلمله وآيهعلاهللصلّی   رسول

موجودات عوالم    مخلوقات و جزئيه جميع افراد  پهن و حاوی است بر تمامی افعال و اقوال و اعمال کليه و  

شا چنانچه امکانيه  هستند  حاضر  و  ناظر  و  مو  حضرت   هد  مبين  سيد امام  و  االنا  امامنا  و  منين  مؤميرالنا 

 السَّلَامُ ليهِ فَقَال عَ :اند ه دو فرماظهار   را طلب الصلوه و السالم خودشان اين معليه 

 ۳2۳ الْعَالَمِيْنَ عَلِيْم ط  بِکُلِّمُحِيْ            وَ اِنِّیْ لَقَيُّومْ عَلی ک لِ قَيِّم   

ر جميع عوالم  ب  ستم وناظر و شاهد ه دی حاضر و  لق بر هر موجو يب مطاز جانب حضرت حق و غ  يعنی من 

باشم و هر ذرّه مخلوقات و هر شئ جزئی  محيط و حاوی مي  ودم ت خروحاني  و يت  امکانيه بواسطة شعاع نوران

 نم! و کلی را ميدانم و ميبي

است فقال  موده  ب را در اين آيه عظيمه بيان فر م برای همگی ايشان اين مطل ليم و حکيچنانچه خدای ع

يعنی    ۳2۴«  ُسولُ عَلَيْکُمْ شَهِيًدايَکُونَ الرَّوَِس  الَى النَّ عَ أُمَّةً وََسطًا لِتَکُونُوا شُهَدَاءَمْ نَاکُجَعَلْ  لِکََذوَکَ»  نه و سبحا

وسط در ميانی يعنی    برای اين مطلب و مقصد امت  شماها را  وسلم منوآله عليه اهللصلّی   ای اوصيای رسول
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عوالم  ساخته امکا  مرکز  شماهاام  نيه  ت  تاکه  بر  و  افمامی  بتوانيد  من  مخلوقات  و  موجودات  انواع  و  راد 

بن خصوبال بر  افعال  بآدم  ی  ص  تمامی  باشيد و ر  بوده  ناظر  و  و حاضر  و شاهد  آنها شهيد  واعمال  اقوال    و 

ناووآله يهعلاهللرسولصلّی  و  شهيد  شماها  بر  ما  کسلم  در  شماها  که  تا  باشد  بوده  شهظر  نظارت  ار  و  ادت 

 عليهم  همسال  و  اهلل  واتصل  نهايت درستی کار شهادت را سرانجام بدهيد ا  د و بانگاری نکنيلوتاهی و سهک

 .اجمعين

ارت اوصيای  هادت و نظوسلم و ش وآله ليهعاهللدکه اين شهادت و نظارت حضرت رسولصلّی کسی ميخواه  اگر

يقين بداند و از  البحق  عوالم امکانيه و موجودات  نواع مخلوقات  راد ارا بر تمامی افوسلموآله عليه اهللصلّی   رسول

علم  اصول  و  قواعد  ساييميش   ديد ج  روی  و  برقيه  ناوی  قوت  و  مطالعه  س  پس  بنمايد  مالحظه  و  مشاهد 

با نهايت ريت يا ظاهر و يا غائب که  بيان مظه   نورانيه خاکسار در بنمايد در کتاب المعرفه بال آنجا خاکسار 

 ه است. مسطور نمود ب را مذکور و ن مطلتفضيل اي

اعمال او خلق    و فعال و اقوال ابت و ضبط  ی ثراا بر ه حافظه هر انسان است که خالق عالم او قوهادت پنجم ش  -5

 وع و هر رقم حرکات و سکناتمال و هرنفعال و اقوال و اعفرموده است و برای يادداشت و دوسيه و پرونده ا

ن که مجموه عجائبات و  ساود انه است و در وجبداع فرمودنی اختراع و اانسا  و اصوات و الفاظ جزئيه و کليه

تا که تمامی افعال و اعمال خلوتی و جلوتی    است گذاشته است  خالق عالم رت  حضال  کمغرائبات قدرت و  

 نند.مصون بما ط بشوند و محفوظ واو در آن ثبت و ضب

افع محاسبه  وقت  در  همانپس  بندگان  و  عباد  اعمال  و  انسانی  قوه    ال  شکل  حافظه  به  يک  را  صورت  و 

ون آورده بدست او  کافر او را بير  و جاحد و   نکر م  سان انريکارد و دوسيه و پرونده از خود وجود  و  داشت  ياد

فر و  قرآن  مجيد  کتاب  در  چنانچه  گذاشت  دادهخواهد  خبر  فَقَ  قان خويش  ُسبحَانَهُ  است  إِنْسَان   وَکُلَّ  »  الَ 

غه  مله و حکمت بالابه قدرت ک   ما  یيعن  ۳2۵«   امَنْشُورً  يَلْقَاهُ  کِتَابًا  امَةِيَالْقِ  يَوْمَ  لَهُ  وَنُخْرِجُفِی عُنُقِهِ  رَهُ  أَلْزَمْنَاهُ طَائِ

آ او  گلوی  در  را  انسانی  هر  اعمال  نامة  قيامت  اينموده   يزانوخويش  روز  در  و  ميدان  م  وقت  در  بر  محشر 

اوو را از زير  ل  اعما  ويش همان نامةاز اعمال خمنکر و کافر    يد آن و افعال بندگان بر انکار و تردمحاسبه اعمال  
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بدستش خواهيم گذاشت که در آن کتاب  م بيرون آورده  و کتوب و مرقب ماکت  يک  گلوی او به شکل و صورت 

ی و جزئيه و کليه بدون  فعال و اعمال خلوتی و جلوت اقوال و ا اصوات و الفاظ و  تمامی حرکات و سکنات و همه

   .ودهند بب و مرقوم خواطور و مکتوکم و کاست مس يشی و کمی و ب

  لَا   الْکِتَابِ  َذا مَالِ هَ»    هد گفتهد گرديد و خواامبهوت خو  ر و يّحمتديد    و چون آن منکر و کافر او را خواهد 

ير را  مل صغتعجب است از اين کتاب که نه ع  يعنی خواهد گفت که  ۳2۶«  اهَاأَحْصَ  اإِلَّ  کَبِيرَةً   لَاوَ  صَغِيرَةً   يُغَادِرُ

يعنی هر عمل    ت اس   نموده  که هر جزئی و کلی را احصاء و شمارينمگر اعمل کبير را    ه است و نه ترک کرد 

 ه است!  درستی ثبت و ضبط کرده است و به قدر يک ذره هم فرو گذاشت نکرد زئی و کلی را بج

نها را در آن  ودند همة آن مرتکب شده بايشا  يعنی هر عملی که  ۳2۷«  وا حَاضِرًاوَجَُدوا مَا عَمِلُ  وَ »    زّوَجَلَّوَقَالَ عَ

ن را جزا و سزا داده  ل و افعال ايشااو مطابق آن اعم  فق اا که موائی حاضر و موجود خواهند يافت تخد کتاب  

 بشود.  

و آتش و دود    ان اعمال ايشان مار و عقربنان که همر اهل علم حکمت يوو اين عقيده حکما و فالسفه و اکث

تا   ايخواهند گرديد  بکه  قيا  نمايند صرفشان را عذاب  و وسوسه شيطانی  ی  س فکر و محض يک  و خيالی 

خالق عالم در دوزخ و جهنم پيش از خلقت مکلفين و    ن مارو عقرت را آآتش جهنم و در  که  س! زيرا است و ب

ايشان چن  اعمال  است  نموده  لخلق  از  نشانچه  حقيقت  و  بيان  صداقت  مرسلين  سان  و  انبياء  حضرات  ان 

هيد  اخو  فعال بد گان من اگر شماها اعمال زشت و اند ای ب  فرموده است کهد را آگاه  الم بندگان خو السمعليه

   ؛ کرد

بدا برای  نپس  اقسام مار و عقيد که من  انواع و  رب و درندگان  مجازات شماها جهنم و آتش و در آن آتش 

ام فقال  ين خلق نموده کافر  شماها و مجازات نمودن ملحدين ولن  و شير برای عذاب کردن  د گرگ و پمانن

بل از خلقت  ام عذاب جهنم قسم و انواع و اقجهن  آتشجهنم و  يعنی    ۳28«   تْ لِلْکَافِرِينََدّأُعِ»  حانه و تعالی  سب

ايشان مجازات  و  تعذيب  برای  مکلفين  اعمال  و  آماده    مکلفين  و  آن  کرده شده  خلق شده  است پس هرکه 

   .تخدا کرده اس ن دا و رسوالانکار قول خ  تکذيبفه و حکمای يونان دارد آن شخص عقيده فالس 
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 نِ. طَا سَه الشَّيْوَطِلَه وَ وَسْ بَاال دَه عَقِيْهذِِه الْ ذَنَا اهللُ عَنْااَعَ

 

 استعجائبات قدرت خدای متعال در وجود انسانی که عالم اکبر 

ق عالم وجود  ه خاله بنمايد هر آئينه خواهد ديد کساخت وجود انسانی را مطالعشم بصيرت  گر کسی به چا

ط  بو برای ثبت و ضست  اده  لق فرمو غرائبات حکمت و قدرت خويش خ  و  صنعت  جموعه عجائباتنسانی را ما

 ست.و ابداع فرموده ا ل و اعمال او يک يادداشت و دوسيه و کپيه و پرندة کامل اختراع افعال و اقوا

و  ا خارج ميشود  از دهان م  پيدا ميشود و  انسانآواز و صدا که از زبان و لسان  مالحظه بفرمائيد که همان    مثالً

منتمی   ونبير و فضا  هوا  در  پهآيد پس  و  فد ن ش شر  ميه  معدوم  و  آوگ ناء  و  ردد پس همان  بعينه  و صدا  از 

  ای جلب و جذب نمودن صداهاید ماها برلم آنها را در وجو های گوش ما که خالق عابجنسه به واسطة پرده 

ی و داخلی را آن  رجای خاهر آواز و صد   وده است پسائی اختراع نمون خد خارجی و داخلی يک صفحة گراماف

ول ی جون خدائصفحه گراماف  و   ب  بقوه  جذب مينمايد  را  او  برای    بعد  و  ثبت و ضبط  برای  را که  ما  حافظة 

و پرونده    دداشت و دوسيهاعمال ماها يک صفحة ورق يااقوال و    شتن تمامی افعال ومحفوظ و مصون نگاه دا

  گوش آن   هایساخته است پس پرده   Carbon gasز  هريت کاربن گاو را از جوه خالق عالم ا ک   استخدائی  

ئی  د پس آن آواز و صدا در آن صفحة يادداشت و دوسيه و پروندة خداسپارحافظه می   هآواز را بآن قو و    اصد 

  هيم که استماع بخوا  وباره اگر ما آن آواز و صدا راماند پس هرگاه دو مصون می ده محفوظ  ثبت و ضبط گردي

و بجنسه    و مخزون بعينه  صونمو   ز محفوظسوی قوه حافظه آن صدا و آوا  بهجزئی  س به يک توجه  بنمائيم پ

يرينه يک  و صدای د دوباره از آن آوازهای گوش ماها مصادم ميشود پس ما خيزد و بر پرده حافظه برمی   از قوه 

 کنيم!  و کيف می  بريملذت سماع می 

 ه! ظيمَعَال   نَّعَمهوَ الشُّکرُ عَلَی هذِِه ال لَحمدُرُوَ لِلّهِ اهللُ اَکبَ اَکبَرُاَ اَهللُاَهللُ اَکبَرُ

و دوسيه و  عقل و هوش و تدبر و تفکر اگر بسوی آن ورقه يادداشت و ريکارد  صاحب سماعت و    رپس حاال ه

هد کرد که از  س خواتوجه جزئی بنمايد پس فوری احسادر وجود خويش دارد صرف يک  خدائی که  پروندة  

زما و عقل  ابتدای  ر  تا خودش  نة هوش  روز هر آوازی و صدائی  ا  يده ا که شناين  اس و  نموده  خواه    تستماع 
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ية  رچه و دوس ويش که ورقه و دفتده يا داخلی همة آنها بالترتيب بعينه و بجنسه در قوت حافظه خخارجی بو

 د يافت!  خواه و ضبط و محفوظ و مصون و مخزون   و پروندة خدائی است ثبت

 ! اَکبَرُ   اِلهَ اِلَّااهللُ وَاهللُالهِ وَوَالَحمدُلِلّ انَ اهللِسُبَح

تمامی آينهم  و و سکنات  نطور  اعضا    حرکات  واسطة  به  و شرکه  اعمال خير  و  افعال  اکتساب  و  ارتکاب  و 

نها در وجود  که آ  های چشمهای ماهابه توسط پرده   د يا خواهند آمد همگی آنهااند آمده جوارح خودمان بوجو

مکمم يک  عکاس اها  رهسدائی  خخانه  ل  همه  ضبط  و  ثبت  برای  که  اشکاتند  وقم  و  صور  ل  حرکات  های 

گونسک اشارات  و  شدهات  ابداع  و  اختراع  ماها  چشم  اقسام  شة  و  انواع  تمامی  پس  و  اند  حرکات  صورهای 

قوه حافظة  وشة از خزانة  يک گ  ور و متشکل گرديده بالترتيب در بتوسط آنها عکاسی شده و مصنات ماها  سک

اند يا گذاشته  ظه( گذاشته شده حاف  قوه ت )جای  مقام خودش به قدر يک درهم اس ر  صرف دماها که جايش  

واهيم که  اگر ما بخد و هرگاه دوباره  ميشوند تا که هميشه در آن جای خودشان محفوظ و مصون بوده باشن

  ته ن گذش که در يک زما  خودمان را   افعال و اعمالاع و  و آواز و اصوات و الحان و اوض  آن حرکات و سکنات

بنمائيم   مشاهده  بوديم  ببينيکرده  پو  جزئی    به  سم  توجه  حافميک  قوه  بسوی  و  ا  شکلها  آن  تمامی  ظه 

ا  و  مشاصورتها  برای  دوباره  اطوار  و  ق وضاع  خزانة  از  ما  حافظه  هدة  روبروی چوت  بجنسه  و  بعينه  ما  ما  شم 

بريم  ده آنها حظ و لذت می اهاز مشچندين سالها    عد از مروردوباره بس ما  وند پکش و تقديم کرده ميشپيش

   !نيمکيف ميکو 

واس صحيح برای مشاهده ثانوی آن اشکال و صور و اوضاع و اطوار  هوش و عقل و ح   بوب حاال هر صاحخ

ده  ری کرچيزی را ديده بود يا خود يک کابچگی خودش گاهی در يک جای  طفوليت و  خودش که در زمانة  

س فوری  يدپابنمة خودش يک توجه جزئی بسوی قوت حافظ رف نها صشاهده نمودن آی ديدن و مبود پس برا 

اشکالير جزئی خواهد  خبدون تا نشان خواهد کرد= که همه آن  بيان حقيقت  اين  و تصديق  و    ديد  و صور 

شد و آن  کرده خواهند    تقديم کش و  فظة او برای رويت او پيش ار ديرينه از خزانة قوت حاضاع و اطوتمامی او

 ! !مودخواهد نز نظارة و مشاهدة آنها حاصل  ا و کيف ص دوباره لطف شخ
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عالب انسان  مهرحال خالق  وجود  گازدر  کابن  از  ورقه  و  يک صفحه  ابدا  Carbon gas ی  و  اختراع  ع  چنان 

و  قوال و افعال  ظ و ا و اصوات و آواز و الحان و الفاورقه تمامی حرکات و سکنات  ن صفحه و  فرموده است که آ

ه ميدارد=  اصون و محفوظ نگ و م  زوننسان مخعکاسی نموده در قوت حافظه ا  سهو بجنسان را بعينه  اعمال ان

دداشت و دوسيه  عمال و ياديان او را نامة ااالميگويند و صاحبان علم احبان علم االبدان او را قوت حافظه که ص

 وند!  ثبت و ضبط ميشسان در آن ال و اعمال انو اقوگويند که شهادات افعال ائی می و پروندة خد 

حد در معرض حساب  کر و کافر و جانحشر برای شخص من ماميد را در    س همين يادداشت و نامة اعمالپ

ه  شت چنانچه در اين آية کريمخواهد گذااج نموده بر دستش  خدای متعال از و جود او بيرون آورده و استخر

ُسبحَانَهُ  فَقَالَ  ميدهد  وَ  خبر  إِنْوَ»  تَعَالَی    أَلْزَمْکُلَّ  عُنُقِهِ    نَاهُ سَان   فِی    لْقَاهُ يَ   کِتَابًا  ةِ الْقِيَامَ   وْمَيَ   لَهُ   خْرِجُ وَنُطَائِرَهُ 

دداشت و نامة اعمال  و صفحة يار انسانی يک ورقه  گذرانيدن در وجود ه  يعنی ما برای شهادت  ۳2۹«   رًامَنْشُو

 ايم!سان آويزان کرده انگلوی د و او را در و ضبط گردناو در آن ثبت عمال ايم تا که تمامی افعال و اوده خلق نم

در  به شکل يک    مان ر همحشميدان    و  بدنکرا  از  باز  داد مالحظه    تاب  او خواهيم  بدست  آورده  بيرون  او 

  ا و اصوات و آوازها که از دهان ائق موجودات که تمامی صداهعرفان حق  تدبر و تفکر و اهلبفرمايند صاحبان  

ب می ما  آنها  آيند  يرون  پرده همگی  توسط  گ به  سينه   وش های  در  داماها  ماها  شده  های  ق همادر  خل  وت  ن 

 .د بت و ضبط ميشونثحافظة ماها 

ی شهدات  متعال برادر روز حزا خدای    پس همان صفحة يادداشت اعمال انسان را در معرض حساب و کتاب

ا  ت   ه شدهقوم و باز کرديک کتاب مر ه شکل و صورت  د و بزير گلوی اوست بيرون خواهد آوراز سينة او که در  

گذاشت پس آن وقت آن منکر  ان منکر خواهد  سد بر دست آن اناينبنمده  ند مشاهکه تمامی اهل محشر بتوان

   .گرديد  و کافر و جاحد متحيّر و مبهوت خواهد 

 نَ! مي عَالَلّهِ رَبِّ ال الَحمدُ لِنِیَ اهللُ فَهَدَااکُنتُ لِاهتَدِی لَوالَ اَن ذِی هَدَانِی لِهَذَا وَ مَلّهِ الَّاَلَحمدُلِ

انسانی    صورت نيافتن از عقيده   جو ميکنند و درتر قبر انسان جسا د ان رانساعمال    پس آن کسانی که نامة 

دن مادی و جسمانی  و روح انسانی است نه در ب ال در نفسند که آن نامة اعممنحرف ميگردند بايد ايشان بدان

 
 13اإلسراء :   329



489 
 

نف  پس هرگاه روح  بد و  از  انسان  انسان خاس  ات  آن قورج ميشوند پس  ن  انسانی همراه نفس  نسان  حافظة 

  .موجود است نه اينکه در بدن مادی انسان باقی ميماند  س تا روز قيامتف و همراه همان نود  مير  رون بي

 ن من الشاکرين. فتدبر وک

انسان    وقت شب از بدن ب در  که چون نفس انسان در حالت خوا  ئی است امر وجدانی و مشادهانچه اين  چن

ن وقت همه  آ و مشغول ميشود  وف  خی مصر برزی عالم  در سير و سياحت و تماشاو  يرود  ج شده بيرون مخار

بستانی    در باغی وابيده چنانچه اگر  انسانی همراه هيکل نفسانی انسان موجود ميباشند نه در بدن خو  قوای

ند  يکهده م ار و عقرب مشاست و اگر مها اا و ميوه م گلهيداند که اين باغ دارای همه رق داخل شده است پس م

و دستور ميدهد که مبادا آنها را در    را هدايت ميکند   وت حافظه او او ه قزيرا ک ند  رار ميکپس از آنها ترسيده ف

عالم خواب فرار  جهت همين ترس از آنها در    مرد پس ازپس آن وقت خواهی    دست بگيری که اگر گزيدند 

 ميکند!!

س اگر ت پنسان اس عمال همراه نفس و روح اا  نامة  بدانند که آن  رفت تحقيقیلم حقيقی و معبان عپس صاح

  کافر است در دوزخ ميرود و چون خدای متعال خالق عوالم مختلفه  شت ميرود و اگر همؤمن است در ب شخص

ن بدن اولی  پنها ا که در قبر هستند هيکل و صورتر روز قيامت آن خاک بدان رو کتاب د  دوباره برای حساب

و انسان به    خل خواهد فرموددا  دوبارهند  ابوده   عالم دنيا در آن بدندر  ه  را ک  آن نفس و روح  اهد داد پسخو

بحال را  اعمال  نامة  آن  بدن  آن  از  برميگردد پس آن وقت  اولی خود  آورد و ت  اهد  بدستش خو  يرون خواهد 

   .حقيقت نامة اعمال انسانگذاشت پس اين است اصل  

نَبِيّئِنَا مَُحمَّدٍ   سَيِّدِنَا وَ یلَی اهللٌ عَلَصَ يْنَ وَلِمِالظَّا مِ وَ يُضِلُّ اهللِيْ سْتَقِی صِرَاطٍ مُشَاءُ اِلَ مَنْ يَّ یْدِهْ يَوَاهللُ

 دِيْنَ. وَ آلِهِ الطّاهِرِيْنَ اَبَدَ الْابِ

عال و  بر افبدن را    اجزاینسانی است که خالق عالم تمامی  بدن و هر اعضاء و جوارح ا  ءدت هر جزششم شها -6

  يم اينقدر کابنکخالق عليم و ح  انیبدن انسزء  در هر جساخته است باينطور که  ر  و ناظل انسان شاهد  اعما

کنات  حرکات و س عل و عمل و تمامی  را وديعت گذاشته است که همان کاربن گاز هر ف  Carbon gas گاز
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انی  که در بدن انست شده است  )از تجربه ثابدارد  ذب نموده محفوظ و مصون نگاه مي و اصوات و الفاظ را ج

 فرموده است(خالق عالم خلق  وجود دارد يعنیتر نات بيشيواابدان حبن گاز دوازده بار از ارک

يادداشت و ريکارد و    ر جاحد آنای شخص منکر و کافپس هرگاه خالق عالم در روز محاسبه اعمال عباد بر

منکر و کافر    آنبدست  ستخراج نموده  آورده و ا  بدن او بيرون  ست از نامة اعمال را که قوت حافظة اوصفحه  

گذ  آ خواهد  و  ش اشت  خواهن  گ خص  نامة د  اين  که  ي  فت  صفحة  و  درست  اعمال  خودت  تو  اعمال  ادداشت 

ام  زشت را نکرده   کدام از اين افعال و اعمالاً از هيچال من نيست من ابد ئی اين ورقه و صفحه نامة اعمکرده 

 !ال من نيسترستی نامة اعمو بد  اين در حقيقت

تکذيالالق عپس آن وقت خ ترديد و  بر اين  انکم  و  بی ار  ب  زب  ايیحيو  او  بساو جسارت  را خواهد  و  نش  ت 

آنها آن افعال    به واسطة  خص کافر و منکر که هرگاه زبانش بسته شد پس آن وقت بر آن اعضاء و جوارح آن ش 

اوراق و  و  فحات  شار دادن بر صاد مانند فخواهد دفشار    فضائیت و قبيح را کرده بود به هوای  و اعمال زش 

ی آن اعضاء و جوارح آن شخص کافر  ة آن فشار هوائطافون پس به واس رامسوزن گ  وسط ون به ت گراماف  ريکارد

ن افعال و اعمال را به  ص کافر که به واسطة آنها آارح آن شخائی آن اعضاء و جوفشار هوکه به واسطة آنها آن 

صدای    فون ة گراماکرد چنانچه صفحه و ورقد  خواهنخود را بلند    فعل و عمل  همانطور صدای   ه بود جا آورد 

 پس ميدهد!  بلند ميکند و  اظ و مصون خود رحفو م

  است فَقَالَ ُسبحَانَهُ وَن فرموده  مجيد خوب واضح بياچنانچه اين مطلب را خدای عليم و حکيم در اين آيه  

و    ی هرگاه کافرينن يع ۳۳0کْسِبُونَ « يَ کَانُوا ابِمَ مْأَرْجُلُهُ وَتَشْهَُد مِْديهِأَيْ لِّمُنَاوَتُکَ مْأَفْوَاهِهِى  عَلَالْيَوْمَ نَخْتِمُ » تَعَالَی 

ت و  ترديد  را  ما  شهادتهای  تمامی  ظالمين  و  و جاحدين  و منکرين  کرد  خواهند  ي  کذيب  همه  و  از  ادداشتها 

هيم  وامهر خخواهيم بست و  ايشان را    آنوقت ما دهان د پس  و اعمال خويش انکار خواهند کر  های افعالنامه 

وارح آنها را پيش خواهيم کرد  نامة اعضاء و ج   س آن وقت شهادتد پاهيم نموخو  را گن   کرد و زبان ايشان

 بيان خواهند کرد!  خواهند داد و ايشان توضيح  ء و جوارحبيح ايشان را اعضاکه تمامی افعال و اعمال زشت و ق
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حل و  و مو زمان که خالق عالم هر وقت  ا  = زيرل و افعال استو جای اعماو مکان و محل زمان  هفتم شهادت   -7

رمکا انسان در  ن  اآا که  و  اکتساب  ميکند  نها  بد  فعل  يا  آنها  رتکاب عمل خير  انسان  اعمال  و  افعال  را  بر 

   اخته است!ناظر س  شاهده و

لوط  کاربن گاز مخ  اين اندازهو شجر و مدر بحجر    يم و حکيم در هوا و در آب و در باينطور که خالق عالم عل

و الحان و صور و هياکل    اصوات و الفاظ  وحرکات و سکنات  ام  اع و اقسانوها همه  مزوج نموده است که آنم  و

ما  رند چنانچه در چوب گرد و ش نگاه ميدارده محفوظ و مصون  را در خود جلب و جذب نموده و عکاسی ک

   .ائيد ه بنمميتوانيد اين مطلب را مشاهد 

نسرای شيخ  روادر دکان کااز  و عصاس   دستیدوق ساز و چوبصننجار  کان غالمحسين  اکسار در دچنانکه خ

ورتهای  دس روزی برای خريد يک چوبدستی رفته بودم بر يک صندوقچه چند صحمد در مشهد مقم فيض  

ه  مايان بود بند غی ناده بود و باالی آن يک صورت کال آنها يک صورت آهو که ايست  و در ميان ضعيف ديدم  

ئی است ای اين عکاسی خد ولو که جناب م  گفتنديد و ه جناب غالم حسين خک  يکردم به دقت نگاه م آنها را 

هرگاه    شوند سيار ديده می های درخت جوز کهن سال همچنين صورتها بمالحظه ميکنيد در کنده که شما  

 يدهند! ها را اره ميکنند و پايش مآن

ن  و رياحيئيگی اشجار  سادر همگاه سن  عقيق  شود که هريار مشاهده می يق بسو ديگر اين مطلب در عق

ميشوند که آن عقيق را شجری ميگويند بنده  حين در آن جذب  اآن اشجار و ري  های ود پس صورتميشواقع  

م مناظر گل و رياحين عکس  ی را ديدم که انواع و اقساعقيق شجر  ش تقريباً ده دانه بر يک دکان جوهر فرو

ح بودند  واضکامل پردارای عکس يک شجر    انش دویبودند که هر    خيلی بزرگ  است و دو دانهشده    کشيده

برده  بن فروش  ا گفتم که شما  پبه جناب شيخ  بفرمائيد که حاال جواهر  ابتياع  را  اين هر دو عقيق شجری 

ندارد    قيمت  يت خود خارج ميشود چندان قدر واه شئ از حد وضعيت و موزون ند که هرگ ايد ايشان گفتشده

 د! انرج رفته ه از حد موزونيت خاک  دارند بزرگ عکس شجر  هردو چنان و اين 

د لذا چو ان  نامه مال در ميدان معر روز محاسبه  و منکرين و ظالمين جميع شهادتهای  کافرين  های  حشر 

  و محل قت خدای متعال آن زمان و مکان  ب و ترديد خواهند کرد آن و ی را تکذيو يادداشتهای خدائاعمال  
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را که مقام  م  و  آنها  و  در  اعمال  و  ز  افعالرتکب  و ظلم  ابو   ستم شدهشت و قبيح  برای  و  يشادند  ن حاضر 

ل و در و ديوار و  ی آن هوا و فضاء و صحراء و محل و مقام و اشجار و انهار و جباخواهد ساخت يعن  موجود 

   .ن خواهد آوردر همگی را در پيش روی ايشادور و قصو 

وار  اط  اوضاع وال زشت و قبيح و  عمل و احالتهای افعا  و فوتوها و ی آنجا عکسها  چيزهاپس ايشان در همه  

واهند کرد و تمامی اهل محشر هم خواهند ديد پس ايشان  هده و مالحظه خاهای خويش را مشفعلکارها و  

د ديده  بودن  ر عالم دنيا مخفيانه مرتکب شدهافعال و اعمال خود را که دو اطوار   ا و اشکال و اوضاع آن صورته

متمشاهو   کرده  و ده  مبهوت  و  گر   و   عاجز   حير  خواهند  س خاموش  و  پارهاديد  را  خويش  انداخته    ئينی 

افت و هيچ شئ را  د گرديد و همه چيزها را بر ضد خود شاهد و گواه صادق خواهند يه و رسوا خواهند وشرمن

 ن خود نخواهند ديد.اصر و معين

اي  چنانچه در  را  مطلب  اين  متعال  آيه خدای  ب  ن  واضح  فرموده کريمه  مردم    يان  که  که    وند ش   متنبه است 

قُوَّة  وَ ال ناصِر»    یسبحانه و تعال   قالدست نرفته ف  از  و فرصت  هنوز موقع لَهُ مِنْ  يعنی در وقت    ۳۳۱«   فَما 

و اطوار و حاالت افعال و    تمامی صور و اشکال و اوضاعشهادت ما  ل عباد برای ادای  محاسبة افعال و اعما

ح و  قبياعمال زشت و  و    ب افعالارتکاکه در آنها  م  و مقاو مکان و محل  ز ان زمان  ر و منکر را ال کافاعما

تکذيب آنها  کار خواهيم ساخت پس آن وقت نه برای کافر و منکر قوت ترديد و  ودند ظاهر و آش بگناه کرده  

 نی پيدا خواهد شد! و نه برای او ناصری و معي  واهد ماند باقی خ

 هَدَانِیْ لِهَذَا وَمَا  لِلّهِ الَّذِیْرِ وَ الَْحمْدُکَادِ وَ االِنٌْحوْ ی الْج لِغَهُ عَلَ ذَوِاالْبَ هِ الْحَجَّهٌرٌ وَ لِلّاَهللُ اَکْبَبَرٌ اهلَلُ اَکْ

 ابِدِيْنَ. اَبَدَ الْ لطَّاهِرِيْنَهِ ا نَبِيْئِنَا مَُحمَّدٍ وَ آلِ اهللٌ عَلَی سَيِّدِنَا وَ وَ صَلَّیهَدَانِیَ اهللٌ  تُ لِاَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْکُنْ

ه حيثيت وجودی  والسالم بصلوه لاعصومين عليهم ه معالين چهارد  قاتات مخلووجودات مقدسه حضرل  بهرحا

در چهارده طبق    غيب مطلق  از جانب حضرت حق و خدائی ميباشند که     Radioخودشان چهارده ريديو  

قوال  ا  فاظ و و اصوات و ال  ات و سکناتمودن جميع حرکجذب ناند برای جلب و  منصوب گرديده   عالم امکان 

تا که ايشان هر فعل و عمل جزئی و    عوالم امکانيه  تلوقات و موجودامخ  افراد انواع  امیعمال تمو افعال و ا
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ميدان محشر در    بدارند و در روز قيامت در  مصون نگاهنزد خود محفوظ و    کلی را جلب و جذب نموده در

نه  بعيری خود  شهادت عينی و حضوی  ی ادا ال بندگان برافعال و اعموقت محاسبه ا  ئی در محضر عدالت خدا

 کش و تقديم بکنند!  يند و پيشر و موجود بنماضکمی و بيشی حا  دونو بجنسه ب

از افعال و  رکت يا صدائی حاد  و ناشی  انيه يک حدر جميع عوالم امکلذا در هر جای و محلی و مکانی  

ن  ن آند و چوی ايشان بايشان ميرسانير وّ اثو ج   eathery  بتهریامواج بحار ا  فوری   اعمال بندگان ميشود

بابدان مبار و صحرکت   بلند و آشکار ميگردد پس اين  ايشان مصادم م  ک دا  يشود پس مانند صدای ريديو 

و  شهيدان افعال  ناضران  عب  و  حافاعمال  قوه  در  را  او  فوراً  و  اد  ثبت  خويش  يادداشت  صفحه  و  ضبط  ظه 

خود در    وری نی و حض عي  ی شهادت ال و اعمال بندگان برا فعسبه اات در وقت محادر روز قي  ينمايند تا که م

   .بر وقت لزوم و احتياج بتوانند پيش کش و تقديم بنمايند ت عدالت خدائی رآن محض

وَ نَکْتُبُ ما  »م و فرقان عظيم فقال عج  قی اين آيه عظيمه قرآن کري تفسير حقياست اصل مفهوم و    پس اين

نيم هرچيزی  ثبت و ضبط ميک  وی ما مينويسيم  يعن  ۳۳2« ين مُبمام   إِ  ء  أَحْصَيْناهُ فی قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ َشیْ 

ص که به دستور او آن  عمل آن شخ ان و نيز در نامة  را که مردم و مخلوقات عمل ميکنند در نامة عمل ايش

م که بعد  سيمينويتی و قاضی هم  ة اعمال مفر يعنی در نام يا ش   رده شده است خواه عمل خير باشد عمل ک

 ار مفتی است!  ثميشود که از آ رده عمل کاو ر کتاب از مردن مفتی ب

ه را در وجود  لم امکانيقات و موجودات عواو عالوه برين ما هر فعل و عمل مخلوق و جميع افراد انواع مخلو

سالم است  الولوه الصمنين عليه ا اميرالمؤامامنا و سيدننا و ين خود که وجود اقدس حضرت موالمقدس امام مب

ريزه شمردن است که در آن صورت  صاء بواسطة سنگ حايم )معنی اده شمرک که  ستيم و بدراياحصاء نموده 

ديگر اينکه علم    و آفريش الی انقضای عالم و د!( از بد شونهمگی شمرده می شود  هيچ معدودی نظر انداز نمی 

و  ير  رای تدبمام مبين ما موجود است با  وجود   لم امکانيه در وجودات عواوبيت هر ذره م و رب  تدبير و تربيت 

 دادن در محضر عدالت خدائی!و برای شهادت   فو ربوبيت و تصر يم تنظ
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و ائمه جزئيه صرف شاهد و شهيد و ناظر هستند موجودات  والسالم بر تمامی الصلوهپس چون که ائمه کليه عليهم

نَلَی »عَاوَ تَهٌ  بْحَانَوَ اَخْبَرُ سُفَقَالَ    نداودهامت خود ب مال  افعال و اع شاهد و ناظر    خويش  بر اهل زمانه دْعُو کُلَّ يَوْمَ 

نه او خواهيم طلبيد برای امام زما  امتی را به همراهیدر روز محاسبه اعمال عباد ما هر    يعنی   333«   نَاسٍ بِإِمَاِمهِمْ أُ

هر   ند زيرا که اری بگذت عينی و حضورتا که شهادلت خدائی خود  ر عدادای شهادت عينی و حضوری در محضا

 فَليُبَصِّرُ هَذا. امت خويش است   لو اقوال و اعماال  ر افعناظشهيد و  امام امت  
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ئی برای محاسبه افعال و اقوال و اعمال کشيده ميشوند  محضر عدالت خدا  از مسلمانها درکه  کساني  اول پس  

الهيه    حضرت دين و مذهب اسالم را  بعد از آن ول خواهند بود که  اصحاب رس  را  بهم زده بودند و خالفت 

نممن باطل  و  تشکوده خالفت  سوخ  را  و  اجماعی  مرويل  خدای  چنانچه  دادند  علاج  حکيميم  تعال  ن  اي  و 

اي در  ر  بيا  نمطلب  تَعَالَی  آيه کريمه  وَ  ُسبحَانَه  فَقَالَ  ميفرمايد  يَعَضُّ   وَ »  ن  عَلَيَوْمَ  الظَّالِمُ    يَا   يَقُولُ   يََديْهِى   

  کَانَ وَذْ جَاءَنِی إِکْرِ بَعَْد الِذّی عَنِ نِأَضَلَّ لَقَْدخَلِيلًا  انًالَ فُ  ْذأَتَّخِ لَمْ یلَيْتَنِ ى يَا وَيْلَتَ يلًاَسبِ الرَُّسولِ  مَعَ تَّخَْذتُا لَيْتَنِی

الرَُّس  اخَُذولً  لِلْإِنْسَانِ  الشَّيْطَانُ إِنَّوَقَالَ  رَبِّ  يَا  قَوْمِولُ  هَ  اتَّخَُذوا    بِی ّ نَ  لِکُلِّ  اعَلْنَجَ  لِکَوَکََذمَهْجُورًا    آنَالْقُرْ   َذای 

  ۳۳۴« ا  يرًوَنَصِ ايًهَادِ کَبِرَبِّ  وَکَفَى   ينَمِمُجْرِ الْ مِنَ وًّاعَُد

د گزيد  شخص ظالم از روی افسوس و حسرت دست خنود را خواهن روزی را که  طر مردم بيار آ ايعنی به خ

اينکه   رحتی  خود  گفت  دست  خواهد  و  خورد  خواهد  را  همراه  ميکرديم  قبول  کاشکه  سول  ای 

  ه من شخص فالنی ش ک و مرگ کا سوس و ای افوسلم را  وآله عليه اهللی طريق رسول صلّ  وسلم وآله عليه اهلللّیص

قر خود  دوست  از را  يعنی  ذکر  از  مرا  کرد  گمراه  شخص  همان  که  بدرستی  نميدادم  طريق    ار 

يطان در  ل بکنم و آن ش آن عمآنکه آمده بود برای من که بر    وسلم يعنی قرآن بعد ازآله وعليهاهللرسولصلّی 

ن همين است  اکرد و کار شيط  الک مرا هم ه  د و هالک ش   و مددکار گذاشت خود   اريبی   ر مرا مخذول و آخ

از  که   بعد  و  و رسول کمک ميکند  کارهای خالف خدا  در  اول  را  دو   آنکه گمراه کرد پس انسان  او  ری  از 

 ی عذاب ترک ميکند! ميکند و او را تنها برا 

ن  ن آيه قرآاي قوم من گار من بدرستيکه اينردی پروواهد گفت که اوسلم خآله و عليهاهللی ولصلّپس آنوقت رس 

ق دستور تو  و موافند و از خودشان يک نفر را برای خالفت تو انتخاب کردند  کليته ترک کرد اا و احکام او رر
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بودی او    و مقرر فرموده معين  و آن خليفه که تو برای امت من  و مذهب مرا بر باد دادند    دند و دين عمل کر 

    ۳۳۵« أَرْضِ خَلِيفَةًاعِل  فِی الْجَإِنِّی »بودی ده ه تو فرموآنکو حال   او را مخذول گذاشتند و ردند  نشين کا خانه ر

 إِنَّا جَعَلْنَاکَ  يَا دَاوُودُ » فرموده بودی  دم و باز  ن بکنم و نه که مريعنی من بايد در زمين خليفة خود را معي

کار    ردن معين ک  مينی اهل زام يعنی خليفه برا خته سازمين  تو را خليفة    ای داود من  ۳۳۶« الْأَرْضِ    فِی خَلِيفَةً 

 . کار عوام مردم من است نه 

باد دادند برای   تو را بر  از تو ظالمين دين حاال خدای متعال ميفرمايد که ای رسول من تو غصه نخور که بعد 

دين مرا    و  اند ه ود خليفه گرفت کرده از خ  ء آنها را ترکخلفا  بق هم همينطور مردمان دنياپرسترسوالن سا

م کشيد= دشمنان انبياء و اوصياء در هر  ين انتقام خواهمی مجرمين و ظالماممن از توز  د و امر انخراب کرده 

 نصير بوده است!برای بندگان خويش هادی و  اهی ديانتگار تو در زمان تباند و پرورد زمان بوده 

 

 ن محشر میدا قرآن کریم در

روی و حسين و  خوش نسان  ک اصورت ي  فرقان عظيم را به شکل و   و  کريم   الق عالم قرآندان محشر خر ميد

عالم  مج در  که  خوش يل  چنان  کسی  هرگز  چنا  دنيا  آورد.  خواهد  بود  نديده  انسان  حضرت  شکل  نچه 

انسوآله هعلياهللرسولصلّی  همان  بسوی  نم وسلم  اشاره  منظر  خوش  و  خوشروی  خان  ای  وده  گفت  واهد 

ساخته    از خود يک مذهب و    بودند ده  ترک کر  و حجت بالغة تو را کليه   آن ين قراين قوم من ا  روردگار من پ

 !!! اند و دين اسالم مرا بر هفتاد و سه مذهب متفرق نمودند ل کرده بر آن عم

پرسيد که  واهد  غيره پس خدای متعال از قرآن خ شافعی يکی حنبلی و غيره و  مالکی يکیيکی حنفی يکی  

آنو  موسله وآل عليهاهللرسولصلّی   آنچه  قرآن من ميگويد درست است؟  پروردگافت  اهد گ خو  قت  ای  من    ر بلی 

درست   پاره  کليه  مرا  شده  طرف  من  با  بلکه  بودند  کرده  ترک  مرا  صرف  نه  آ است  در  و  کردند  تش  پاره 

ايشان  سوزاني از خلفای  باشد مرا در طناب و ريدند و يکی  بر دار کسمان  که وليد  تيروبسته  کمان  شيد و 

 ار گفت: اران نمود و بعد اين اشعب ا تيرآورده مر
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 ! قرآن ای

 د  ر  عَنِيْد            فَهَا اَنَا ذَاکَ جَبَّاعَنِيْ کُلَّ جَبَّار عُِد تُوْ اَ   

 د  ی وَلِيْقَنْرَبِّ مَزَّ  يَا  فَقُلْ   ر     مَ حَشْتَ رَبَّکَ يَوْلَاقَيْاِذَا                                 

س ببين که من همان  حشر ميترسانی پ مروز  اب  و از عذ نی  قرآن تو هر جبار عنيد را تهديد ميک  ی ای عني

بگو به پروردگار خويش که    ت کردی پس دگار خود را مالقاجبار عنيد هستم پس هرگاه در روز محشر پرور 

مرا وليد  پروردگار من خليفة  پاتير    ای  کرده  نمباران  پاره  يعنی خلفایره  و  ن  ايشا  ود  تو  ربوبيت  به  قائل 

وسلم تو ايمان آوردند و نه به امامت و واليت ائمه تو اقرار  وآله عليهاهللصلّی سولرسالت ربه  قيامت نبودند و نه  

 داشتند!

که  خواهد پرسيد    ايشانوسلم خطاب نموده از  وآله عليهاهللصلّی   ال باصحاب رسولخدای متع  پس آن وقت

د  و مخذول نمودي  لمعذو را  يفة او  خل  من   وسلموآله عليه اهللصلّی   عد از رسول ب  شماهادرست است که    آيا اين

خليفة   را  او  نموده  انتخاب  را  نفر  يک  خود  از  صلّیو  خليفه    وسلم وآله عليه اهللرسول  و  و  داديد  قرار  مردم 

تی هرطور  ملسی و  عد از آن هر ککنديد که باش  ا از ريشه الم رستور او عمل کرده اساس مذهب اس موافق د

ذهب اسالم مرا بر هفتادوسه  رد حتی اينکه مکعمل  آن  رده بر  ت ککه خواست برای خود يک مذهب درس 

 فرقه متفرق ساختيد!

ايشان کليه بلکه ما موافق دستور  گفت که ای پروردگار ما چنيو خواهند  انکارخواهند کرد    پس  ن نيست 

 رواج داديم!!! ن ی جهام را در تمامو دين اسال ايمعمل کرده  ول تو رس 

 

 شهادت امام زمانه 

آپ وس  م  قت ن  ايشاال  تعاخدای  زمانة  مبين  مام  امام  حضرت  پس  شهادت  برای  طلبيد  خواهد  را  ن 

يشان  از ا ودند خواهند آمد پس خدای متعالالم که امام زمانه ايشان بالسعليه  طالبابیابنعلی  اميرالمؤمنين

 گويند؟ وسلم درست می وآله عليه اهللی ول صلّاين اصحاب رس  سيد که آياخواهد پر
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ر من خير ايشان درست نميگويند هرگز ايشان بر فرمان رسول  که ای پروردگا  ت گفهد  ضرت خواح  آن   پس

و  نکردند    تو  عمل  رس قرآن  صلّی چنانچه  برای  وس وآله عليه اهللول  غديرخم  درمقام  مرا  تو  تلم  امت  دين  و  و 

بعد از    ماد ايک گفتنبر ا تشان قبول نمودند و مرمود و در آنجا همه ن  مقرر   و امام معين و مرا خليفه  خويش  

د که آن  شان و مرا رد کردنيک مجلس تشکيل دادند برای انتخاب خليفه رسول از در ميان خود  رسول تو

اب ميکنيد  ز خود انتخا شما خليفه اکه چرعقد کرده بودند و چون من گفتم  ساعده منجلس در سقيفة بنی م

ما خليفه ساخته است  رخم مرا برای ش يغد وز  در ر  لموس له وآعليه اهللاهلل صلّینموديد که رسول  وش فرام  آيا

 نند! يک بود که مرا به قتل برساتی که نزدی حن يَّقتُلُنَنِپس با من مخاصمه نمودند حَتّی کَادُوا اَ

ناز آيه را  تو اين  يَا  ل فرم هرگاه  الرَّوده بودی  بَلِّغ ايُّها  اِلَيکَ اُمَا    ُسول    ای رسول من برسان به مردم   ۳۳۷نزِلَ 

 .است بر تو  شدهزل ه که ناچآن

 

 هادت کاتبان اعمال ش

تبان  مال ايشان را پس مالئکه کاد نامه اعاهد فرمد که بيارنس آن وقت خدای متعال کاتبان اعمال را خوپ

نامه  ايشاعمال  اعمال  راهای  آورد    ان  را خواهند  آنها  و   پس  ايشان خواهند    ند خواه  باز ميکنند  خواند پس 

شی ثبت و ضبط هستند آن وقت ايشان خواهند گفت  بدون کمی و بي  ناايشاعمال    ل وقوادديد که تمامی ا 

يشه  ما همايم ای پروردگار ما!  ها نکرده يستند ما ابداً همچنين کارال ماها ناعمال اقوال و اعمکه اين اقوال و  

را    نيراشام و او    رومحتی اينکه در راه تو جهاد نموديم و ملک  م  ايده ن اسالم تو بو ج ديو ترويدر تشويق  

 و مردم را مسلمان کرديم!!. فتح نموديم  

 

 ایشان  ه شهادت قوت حافظ

دست  از نفسهای ايشان بيرون آورده بخويش قوت حافظة ايشان را    درت کاملة قت خالق عالم از ق س آن وپ

  ثبت و هً  جزئيهً و کلي آن قوت حافظه هر قول و فعل  ر  که د  ان خواهند ديد اشت پس ايشيشان خواهد گذ ا
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لَا  »  کرده شده است و نه عمل کبير همه ذره ذره مسطور و مرقوم است    ه عمل صغير ترکنت  ضبط اس 

همه مسطور و  سهو نشده    کبير هيچکدام  ه عمليعنی نه عمل صغير ن  «  حْصَاهَاوَلَا کَبِيرَةً إِلَّا أَغِيرَةً  يُغَادِرُ صَ

قدراس رقوم  م از  عمل  نامه  اين  که  گفت  خواهند  پس  تت  خلق ت  اس   و  همچنينمت  شده  ابداً  کارها    ا 

 ايم.نکرده 

 

 شهادت اعضا و جوارح انسانی 

آيا  و جوارح ايشان خواهد پرسيد که  ر خواهد فرمود و از اعضاء  شان را مهخالق عالم دهان ايس آن وقت  پ

 ن اعمال و کاتباما  اند که رسول ما و خليفه و امام  تکب شدهمر ده و  ال را بجا آورفعال و اعميشان همه آن اا

 اند يا خير؟ شهادت داده  و قوت حافظه  ما

  َد شَهِ  وهَاجَاءُ  مَا  ذَاإِى  حَتَّ   لنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَأَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى ايُحْشَرُ  وَيَوْمَ  »  د چنانچه در کتاب مجيد خبر ميده

عَلَيْنَا    ا لُووَقَا  ونَلُيَعْمَ  کَانُوا  ابِمَ  وَجُلُودُهُمْ  وَأَبْصَارُهُمْ  هُمْعَُسمْ  عَلَيْهِمْ ی  الَِّذ  اللَّهُ   اأَنْطَقَنَ  قَالُوالِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِْدتُمْ 

أَبْصَارُکُمْ  ا  نْ يَشْهََد عَلَيْکُمْ سَمْعُکُمْ وَلَأَ  رُونَ تُمْ تَسْتَتِ وَمَا کُنْ   تُرْجَعُونَ   يْهِ قَکُمْ أَوَّلَ مَرَّة  وَإِلَ کُلَّ َشیْء  وَهُوَ خَلَ أَنْطَقَ

جُلُولَوَ وَلَدُکُا  کَثِيرًا  لَا  اللَّهَ  أَنَّ  ظَنَنْتُمْ  کِنْمْ  تَعْمَلُو  يَعْلَمُ  أَرْدَاکُبِرَبِّ  نَنْتُمْظَ  الَّذِی  ظَنُّکُمُ  کُمْلِوَذَ   نَمِمَّا  مْ  کُمْ 

 ۳۳8«الْمُعْتَبِينَ  نَمِ هُمْ  افَمَ يَسْتَعْتِبُوا نْوَإِبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ  صْنْ يَ فَإِ اِسرِينَمِنَ الْخَ أَصْبَحْتُمْ فَ

صلّی  رسول  ای  بيار  مردم  ياد  به  آ  سلم  و  وآله  يهعل  اهلل  و  راما  روزی  رسول    ن  و  خدا  دشمنان  که 

دسته خواهند آورد  ه  ا دستهنم پس آنها رد به سوی جحشور خواهند ش هدی م وسلم و ائمه  وآله عليه اهللیصلّ

اضر خواهند شد و تمامی شهادتها را که  عمال حاة  محاسب  یالت خدائی براعد   حتی اينکه چون در محضر 

   . ديد خواهند کردکذيب و تر ماده فرموده است تخالق عالم برای ايشان آ

وقت   آن  مهر  پس  را  ايشان  دهان  متعال  ا  خواهد خدای  از  و  جوافرمود  و  شهادعضاء  ايشان  خوارح    هد ت 

واهند داد که بلی بلی ای  شهادت خ  شاناي  د ر ضتهای آنها بپوس طلبيد پس گوشهای آنها و چشمهای آنها و  

تبان اعمال تو شهادت السالم تو و مالئکه کايهمو ائمه علوسلم  وآله عليه اهللپروردگار ما همه آنچه رسول صلّی
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ت   همان شهادتها  هستند ماهم درست و صحيح    تمامااند  داده  ايشان تمامی آن اعمال  صد را  يق ميکنيم که 

 نکار ميکنند!  روی تو ايش ر پدال اند و حاده ب ش مرتک

زجر و مالمت خواهند  د  ه خواهد ش شان برداشتز دهانپس ايشان به اعضاء و جوارح خويش را هرگاه مهر ا

ما را خالق  ه  گفت کآنها خواهند    ايد پسزده بر ضد ما حرف  چرا    که ای اعضای ما و جوارح ما شماکرد  

را بگوئيم آيا شماها ايمان نداشتيد که    ما راستش  که  تا  مودهائی عطا فر گويعالم برای شهادت راست نطق و  

او س يائی ميدهد و حال  خالق عالم هر شئ راگو تعالی شما را در مآنکه  اولی خلق فرموده و  بحانه و  رتبه 

  صالً ت ما را هم گويا خواهد فرمود پس شماها اورقت ضر اشتيد که بر وما يقين ند پس آيا ش بود  داده گويائی

 ان نداشتيد که حاال ما را مالمت ميکنيد!!!خويش ايم گار ردو ت پربه ربوبي

تان و خيال  تان و جلدهایتان و چشمهایو از گوشهای  ال زشت رافی ميکرديد آن اعمو شما بوديد که مخ

  کارکليه غافل است و هيچ نميداند که شما چه  ا  شت شمعال و اعمال زر از آن افيد که پروردگاداشت  باطل

به    بود که به پروردگار خويش داشتيد پس امروز همان ظن شما شما راباطل شما  ظن  ک  ياين  ميکنيد و  

حاال خواه    يم پس وس از رحمت پروردگار رحيم و کرايد شما از خاسرين و مأيه است و شد   هالکت انداخته 

رزش  و عفو و آمهش  ف آتش جهنم است و پس و اگر شما حاال خواصرشما    ئيد يا نه جای ا صبر بنماشم

 ائيد بدرگاه پروردگار ابداً شما را عفو نخواهند کرد! عذاب بنم ب وتاع

 

 ن محل و مکان و زما شهادت 

ن آن  ائيکه ايشال و مکان را جآن مح مود مالئکه راکه حاضر بنمايند  وقت خالق عالم امرخواهد فرس آن  پ

بود    موده مخذول نو    ختند اس   ر آنجا معذول ا دبودند و منعقد ساخته بودند که خليفه مر  ده يل دامجلس تشک

و   بلقيس محل  مانند تخت  در چشم زدن  فوری  مالئکه  بنی پس  باسامقام سقيفه  را  و    عده  اوضاع  تمامی 

 ت!د ساخول حاضر خواهنر خليفه رس ی تعيين و تقرر برا و انصاعيت مردم و اجتماع قريش اطوار و جم

گرديد که يک انبوه کثير   خواهند   هوت و مب  ر ه نموده متحيّاهد پس تمامی اهل محشر آن محل و مقام را مش

انصار در ز و  اعيان قريش  و  اشراف  برگه از  بير يک سائبان  با جوش وخروش نشستهای خرما  و  به  اند  اهم 
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باشد که ما حضرت رسول    ما فه ازيد امير و خليگويد که بادارند يکی مي  صحبت  صدای بلند حرف ميزنند و 

اسال ترويج  در  ارا  مال  م  و  جان  و  رنصز  و  اکرده   کمکت  امير  بايد  خير  که  ميگويد  ديگری  و  يم 

عراب در خانوادة ما بوده  تيم هميشه رياست و امارت اة قريش هسباشد که از خانوادالمسلمين از ما  خليفه 

بلند گفته که    رت نی حضرت ثانی و فال وش جناب حضهمان جوش و خره در  است ک ابوبکر را به صدای 

   . لمين قبول کردم و بيعت بکنمالمس  فه خلي را  اشمه من از کن ک در  دست را

حضرت  ن بيعت کردند و بعد از آن  رد و ايشای حضرت عمر دراز کدست خود را به سو  پس حضرت ابوبکر 

ب برای تصديق خالفت بيعت  ناآن ج  تند که بر دستمردم را گف و نشانيدند و  ردند  ابوبکر را بر منبر رسول ب

لو آمد و بيعت کرد و تبريک خالفت و امامت گفت  مه بر سر جعما  شفيدريپيرمرد س   يک   بنمايند پس اول

ابوبکر ب بيعت هجو  قت عوام مردم برای و غائب شد آن و خطاب نمود  ه تمامی مردم  م آوردند پس حضرت 

النَّاُساَيُّ  :د فرمودن اَنْتُمْ هَا  َشيْی  اِلَ  تَسْرَعُوْنَ    لِیَ  اِنَّ  فَاعْلَمُوْا  يَعْطَبَيْعَتِیْ  رَنِیْتَرِيْاناً  فَاِذَا  ضَلَلْتُ    اِنِّی  ءاَيْتُمْ 

آگاه باشيد که برای    بر دست من بيعت بنمائيد پسايد که  ه شما که هجوم آورد  يعنی ای مردم  .فَاْستَقِيْمُوْنِی

ام پس مرا بر راه  که من راه را گم کرده د  ديدي  پس هرگاه شما  مراه ميکند که گاهی مرا گاست    من شيطانی 

 د! يمايی کنقيم رهنمست

ن پس هرگاه اص مودند و آن صدای  حاب رسول و قوم رسول اين منظر اصلی و حقيقی خويش را مشاهده 

که خ را  مِنکُم  ويش  وَ  اَمِير   بی   مِنَّا  شنيدند  را  ش اَمِير   مب  رمنده نهايت  و  متحير  گرديدنو  سرهای  هوت  و  د 

عليم و حکيم   چنانکه خدای ند دديد نکر يب و ترتکذ يين انداختند و خاموش گرديدند ديگر هيچ  پاش را خوي

ا لَهُ مِنْ قُوَّة  وَلَا  فَمَ  تُبْلَى السَّرَائِرُيَوْمَ  »دهد  ز اول خبر می در کتاب خويش برای توبه و اصالح حاالت بندگان ا

صور    ل وروزی را که تمامی اوضاع و اطوار و اشکا  آن بيار  طر بندگان من  ل ما به خايعنی ای رسو  ۳۳۹«صِر نَا

افعال  کرد  فتار و و گ و  باهر  اند صاف صاف ظو اعمال زشت و قبيح بندگان هنوز مخفی و پوشيده ار  و  اهر 

از د مانر هيچ قوت ترديد و تکذيب نخواه ت برای شخص منکر و کافآنوقيشوند پس  کرده م   د و نه کسی 

 را نصرت و کمک خواهد کرد! و رين ائق اولين و آختمامی خال
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 ثربر حوض کو  رینهائمه ط موالیان او  رفتن شیعیان

ت به وصی خود  د شد آنوقوم خويش فارغ خواهوسلم از شکايت قوآله عليه اهلله حضرت رسول صلّیس هرگاپ

باالحسن ببريد  ا که ياخواهد فرمود   الم ارشادهوالسالصلوه ه ن عليين موالنا و سيدنا اميرالمؤمنيحضرت امام مب

ند آب حوض کوثر را و لذت ببرند و  ن که بنوش ر موثک حوض  ش را بسوی  خويو محبان و دوستان  شيعيان  

ی همين روز به من  د زيرا که پروردگار من برااننوشيدهی را نچشيده و نه  کيف کنند که هرگز چنين شربت

  ۳۴0«  تَرُ بْالْأَئَکَ هُوَ انِإِنَّ َش فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ   رَکَوْثَطَيْنَاکَ الْنَّا أَعْإِ» رموده بود د و فوعده داده بو

ن  تريبزرگ   ن نهری است در جنتام برای تو کوثر و حوض کوثر و آای رسول و حبيب من عطا نموده يعنی  

لذائذ جنت را  اع لذتهای گان تمامی انونوشند يرين و معنبرين و لذيذ است که  نهرهای جنت و آبش چنان ش 

آن جاری  خ  در  شعبه  يک  نهر  همان  از  و  يافت  دخواواهند  کرد  ميداهم  خلمح  نر  يک  در  که  شر  يجی 

از آن بنوشند و  می خالئق  تمامحشر در مجمع    شيعيان و محبان و دوستان اهل بيت تو بتوانند در ميدان

 و کيف و سرور حاصل بنمايند.  لذت ببريند 

با  فیالشيخ    لحديثا اللَّهِ )صَلَّى  سناده  اماليه  رَُسولَ  أَنَّ  الْأَنْصَارِیِّ:  أَيُّوبَ  أَبِی  عَنِ  عَ  اللَّهُ عَنْ  ُسئِلَ  آلِهِ(  وَ  لَيْهِ 

فَضَّلَنِی   مِنَ  عَلَى مَنْ کَانَ قَبْلِی  الْحَوْضِ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا َسأَلْتُمُونِی عَنْهُ فَأُخْبِرُکُمْ أَنَّ الْحَوْضَ أَکْرَمَنِی اللَّهُ بِهِ، وَ 

آنِيَةِ عََددُ نُجُومِ السَّمَاءِ، يَسِيلُ فِيهِ خَلِيجَانِ مِنْ الْمَاءِ، مَاؤُهُ أََشدُّ  الْ  مِنَ  الْأَنْبِيَاءِ، وَ هُوَ مَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَ صَنْعَاءَ، فِيهِ

رَبِّی لَا    بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، حَصَاهُ الزُّمُرُّدُ وَ الْيَاقُوتُ، بَطْحَاؤُهُ مِسْک  أَذْفَرُ، َشرْط  مَشْرُوط  مِنْ 

نَ يُعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ   مِنْ أُمَّتِی إِلَّا النَّقِيَّةُ قُلُوبُهُمْ، الصَّحِيحَةُ نِيَّاتُهُمْ، الْمُسَلِّمُونَ لِلْوَصِیِّ مِنْ بَعِْدی، الَّذِيحَد دُهُ أَيَرِ

 مِنْ ِشيعَتِهِ کَمَا يَُذودُ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ  يْسَ مَنْ لَونَ مَا عَلَيْهِمْ فِی عُسْر ، يَُذودُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  فِی يُسْر ، وَ لَا يَأْخُُذ

 ۳۴۱الْأَجْرَبَ مِنْ إِبِلِهِ، مَنْ َشرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَداً.

رسول    اد خود از ابوايوب انصاری حديث ميکند که سؤال نمودند از حضرتامالی خود باسن  شيخ در کتاب

ز من پس خبر  ديد افرمود آن حضرت که حاال که پرسي  پس   وض کوثر وسلم در خصوص حوآله ليه عاهللصلّی
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ت  س و فضيلت داده امن  است که کرامت فرموده است مرا پروردگار    زیثر چياها که حوض کويدهم به شمم

افت در  زرگی آن به قدر مسمودن به من آن حوض کوثر بر آن رسوالن که بودند قبل از من و بمرا به عطا ن

  دو خليج از آب د و در آن  انرگان آسمانه ستان ظروف طال و نقره به قدر شمارآ در  است و    ن ايله و صنعاءبي

است  شنميبا سفيدتر  هم  شير  از  سفيدی  در  آبش  و  دد  شرينی و  عس  ر  شيرين   لاز  اهم  و  تر  ست 

وردگار من که  است از پربر است و شرط شده  اند و زمين آن مشک و عناز زمرد و ياقوت های آن  سنگريزه

  اوت و سد و بغض و عد باشد از ح  لبش پاک و صافکه ق  شد از امت من بر آن مگر آن کسی  اهد ارد نخوو

دستی هرچه  ند در فراخ ن کسانيکه ميدهآمن بعد از من    وصی يت او صحيح باشد و تسليم باشد به فرمان  ن

رد و  کهد  دور خوات که بگيرند و  ن واجب اس ی آنچه که بر ايشابر آنها واجب است و نميگيرند در تنگدست

ه نيستند از شيعيان او مانند  ک   نی را السالم آن کساطالب عليه ابیابنعلی   کوثر  دفع خواهد نمود از آن حوض

نمودن   را  شخص دفع  خارشتی  شتر  شتر  ميان  در  می از  هرکه  و  خويش  سالم  تشنه  ان  ابداً  آن  از  نوشد 

 نخواهد شد! 

ابی عن جدی  دثنی  يجعفر عن ابی عبداهلل قال ح اب   مسلم عنبی بصير و محمد بن  سناد عن اعنه باو  لحديثا

اللَّهِ ص وَ  فيه َ ال  ؤمنين انه علّم اصحابه اربعمائه حديث فقلماميراالسالم عن  همابائه علي  عن أَنَا مَعَ رَُسولِ   

إِنَّ لِکُلِّ أَهْلِ بَيْت  نَجِيب  وَ لَنَا َشفَاعَةً وَ  فَ  مَلِنَايَعْمَلْ بِعَمَعِی عِتْرَتِی عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ أَرَادَنَا فَلْيَأْخُْذ بِقَوْلِنَا وَ لْ

مِنْهُ أَحِبَّاءَنَا وَ أَوْلِيَاءَنَا وَ مَنْ  لِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا َشفَاعَةً فَتَنَافَسُوا فِی لِقَائِنَا عَلَى الْحَوْضِ فَإِنَّا نَُذودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا وَ نَسْقِی  

يَنْصَبَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا مِنْ تَسْنِيم  وَ الْآخَرُ     يَظْمَأْ بَعَْدهَا أَبَداً حَوْضُنَا مُتْرَع  فِيهِ مَثْعَبَانِلَمْ رْبَةً  رِبَ مِنْهُ َشَش

   ۳۴2. کَوْثَرمِنْ مَعِين  عَلَى حَافَتَيْهِ الزَّعْفَرَانُ وَ حَصَاةُ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ هُوَ الْ

  السالم فرمود آن عبداهلل عليه حضرت ابی   ازجعفر  مسلم از ابينير و محمدببصخود از ابیاد  سنان شيخ باز هما

آن  المؤمنين که  السالم از حضرت امير جد من از آبای خويش عليهم   مرا والد من از  رت که حديث کرد حض

يامت  ز قرو  ه من درانجا اين حديث فرمود کيش را چهارصد حديث و در هماصحاب خو  حضرت تعليم داد

ا  مض کوثر پس هرک  حو   اهم بود و همرا من عترت من خواهد بود برخووسلم  وآله عليه اهللول صلّی همراه رس 
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آ ميخواهد  زيرا  را  را  ما  کند عمل  و عمل  را  ما  قول  بگيرد  که  بايد  روز پس  کوثرن  از حوض  ما  دفع    که 

وشيد  ار خواهد نرکه از آن يکبس هپ  ا خويش ر  انيم دوستان و مواليانيم دشمنان خويش را و مينوش ميکن

ا بعد  بود هرز آن  پس  لبريز خواهد  آن  نخواهد شد و  رو    گز تشنه  از    خت دو شعبة جوب ي در آن خواهند 

نهر معين   از  و ديگری  بود  تسنيم خواهد  نهر  از  بر کنجنت که يکی  و  بود  سبزه زعفران  هايش  ارهخواهد 

 حوض کوثر!  د بود پس آنستاهنخو و ياقوت هايش مروراريد نگريزه خواهد بود و س 

موال حضرت  و  پس  عليه سينا  اميرالمؤمنين  امامنا  و  ا الصلوه  دنا  ميدانو  در  ب  لسالم  صدای  به  لند  محشر 

ثر و بنوشيد  بر حوض کوکجا هستيد بيائيد  خواهند فرمود ای شيعيان آل محمد و ای محبان و دوستان ما  

   ؛ه استمودفر  ا آمادهبرای شماها امروز او رکه خدای منان 

وض کوثر جمع  ر حشر خندان و شادان و صلوات و درودگويان بمحيدان  هر چهار سوی مين صدا از  پس بر ا

هرين از آن حوض  از شدت تشنگی العطش العطش فرياد خواهند کرد و شيعيان ائمه طاهند شد و مردم اخو

گاه کسی  اهند کرد و هرکش خويش ارف و پد و يکی ديگری را تعزرين و مرصع پر خواهند کر  ثر جامهایکو

در    که شما ماها را  د و خواهند گفتکر  ر آنجا خواهد آمد پس او را مسخره خواهند د   اندينمخالفين و مع  از

ميکرديد   اذيت  و  ميگفتيد  شرير  و  رافضی  و  گمراه  دنيا  موقع  عالم  اينکه  حتی  يافو  محل  هالک  و  ته 

   ؛ميکرديد 

شو دور  اال پس  و  ما  از حوض  خ  يد  پيش  خورد   يد واهچوب  ايشان  خواهنوايان خود  پس  لعنت  کرد را    و   د 

خوا خنده  شيعيان  و  داد  خواهند  غليظ  خو  هند فحش  اين  پس  از  اکرد  يکی  بود  که  هد  خدا  استهزاهای 

بِهِم و چون بر  خواهد خورد و آخر گريان و  ت پس چوب  آن شخص نخواهد رف  فرموده است وَاهللُ يَستَهزِأُ 

آن روز در عذاب شديد ر ردم دفت پس تمامی مئی خواهد ربا هزار رسوا کنان نتلع يان خود خود و بر پيشوا

مبتال  و کتاب  بود و شي خو حساب  و  عواهند  ائمه طاهرين صلواتيان و محبان   عليهموسالمه   اهللدوستان 

   . هند بودفرحان و خندان خوااجمعين شادان و 

ا وَ نَبِيِئنَا مَُحمَّدٍ وَّ الِهِ  نَيِّدِاهللُ عَلَی سَوَ صَلَّی لطّاهِرِيْنَ  هِ ا وَ الِ دٍمَُحمَّ هُمْ بََجاِهللّهُمَّ اَجْعَلْنِی مِنْاَ

 . دَالْابِدِيْنْاهِرِيْنَ اَبَلطَّا
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 آوردن مانع زکوه را در میدان محشر

  رحم مال من بايشان از روی تکه بياريد آن کسانی را که  واهد داد  به مالئکه فرمان خن وقت خدای متعال  آ

فرا زو   نمودم ر  م  وان عطا  آ و هرگاه  برای  از    نین کسان خودم  بودم  نداده  زر  و  مال  را  آنها    چهل که من 

ق کردم  سقسمت صرف يک  فقرامت خواهش  آن  دنيا  که  آن يک قسمت در  به عوض  که من  بدهند  را  ء 

دادند  ه م نبئی چيز جز رد اما ايشان آن يکاينقدر ميدهم که حساب ندا و در آخرتبار بيشتر ميدهم   هفتاد

راکردند که مو خيال   ايشان  داده   در اينق  ن که  فراوان  زر  و  ايشان دوست من مال  فقرای هس  ام  آن  و    تند 

د من  يال ايشان باطل بود يا اينکه من ايشان را دوست دارم و آنها را دشمن دارم اين خمفلس دشمن هستن

  دو را امتحان  بود که هر  مفلس گردانيده ا را  هآن  بودم و  ل و زر فراوان دادهبرای اين مطلب ايشان را ماصرف  

اء برای رضای من بر فقر  ببينم آيا فقر  ه ه دار مجازات ک م ن را دنيا را من صرف دار امتحان ساخته بودزيکنم  

و جزئی برای    وان به فقيران من چيزی کمی و زر فرا   اغنياء از آن مال  خود صبر ميکنند يا نه و ببينم که آيا

   .ا نهيند من ميدهرضای 

اختيار  و    را به آنها بدون حساب و کتاب خواهم داد  يشنت خومن در آخرت ج  صبر نمودند پس اگر فقراء  

رضای من به  ای  طور اغنياء اگر بربخواهند در جنت من همراه خود ببرند و همين د که هر که را  اخواهم د

در آخرت  بار بيشتر و    هفتاد يا  دن  د من در هلم مرحمت فرمودنحصه چمال فراوان خود صرف    ران من از فقي

 نخواهد داشت! اب دور و قصور و غرفات و نعمات بدهم که حس  دراينق الفردوس  جنات  در

  آن فقراء  ام برای کفالتيده ام و اغنياء را وکيل خود گردانمن بجای عيال خود محسوب کرده   را که فقراء رايز

ن مردمان دنياپرست اياما    ۳۴۳« وُ کَلَائِیغْنِيَاءُ  لِیْ وَ الْاَعَيَاءُ  راَاَلْفُقَ»خبر داده بود  چنانکه رسول من به شماها  

 هيچ به من خبر ندادند!!! يه رد کردند و  لق ايشان بودم کرازو   خواهش مرا که خالق

ش  ارج ميشود و هرگاه قبض روح ن اسالم خقيراط باشد از دي  همين جهت است که مانع زکوه اگرچه يک 

ود يا بر دين نصاری زيرا  يهدين    نمائيم آيا بر و را قبض به دين و روح تبر چ   بگو  که   ميپرسند ميکنند از او  

 ! خارج کرده است مال از دين اسالمتعکه تو را خدای  
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خود عن    باسناد  امالی خودبن يعقوب در کتاب  اند الحديث اچنانچه در اين حديث اين امر را بيان فرموده -۱

نَصْرَانِيّامَ  مَنْال  عبداهلل ق  بصير عن ابیابی أَوْ  يَهُودِيّاً  إِنْ شَاءَ  فَلْيَمُتْ  الزَّکَاةِ  بصير از  از ابی  ۳۴۴.نَعَ قِيرَاطاً مِنَ 

عل  صادق  جعفر  امام  والسالميه حضرت  که    الصلوه  ميکند  فراوان  حديث  مال  از  هرکه  حضرت  آن  فرمود 

ين يهود يا بر دين  ير بر دبم  ويند کهو را ميگ قت مردن اکواه هم ندهد پس وخويش اگر يک قيراط را هم ز

 ی!  ئج گرديده از اسالم خار که تونصاری زيرا 

حديث آورده  السالم   عليه عبداهلل  حضرت ابی  از  بصيرب در کتاب امالی باسناد خود از ابی قوبن يع و نيز ا-2

لَا السالم  قال عليه  رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّی    -وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ م   مُسْلِ  مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّکَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِن  وَ 

يکند )يک  م   ه منعيک قطره زکوا  از مال خودحضرت که هرکه  د آن  که فرمو  ۳۴۵.أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَکْت

نيست پس  ميباشد(  قران  يک  و   آن   قيراط  مؤمن  نه  ش   شخص  آن  مسلمان  مشرک  نه  حقيقت  در  خص 

پس در اين آيه کريمه خدای  ردگار را  يداند نه حضرت پروال خود را محافظ خود مف ما که صرميگردد زير

من مرا برگردان    ارروردگميکند که ای پدن التمای  که در وقت مر  ه استمتعال همين مطلب را بيان فرمود 

 را بدهم!    وام زکواه ترده ک کتا که از آن مالی که تر 

م پس   غيب  و  حق  حضرت  فرمان  مالموافق  زکواه می   ئکه طلق  مانعين  دسته  آرند  درحاليکه  راای را    شان 

آ بگردنهای در  و  بسته  و شان  بود  نخواهند  انگشتها  دستها  ص  ن  خواهبه  بلند  که  دای  گفت  آن  ند  ايشان 

انهايت خوشحالی  فرموده بود و ب  نيا فراوان عطات دکه خدای منان ايشان را مال و زر و نعما  ند ی هستکسان

ايشان به حضرت  دهند اما  بود که ب  فقراء خواهش کرده   يشان يک چيز جزئی برای ز ادند و ازندگانی ميکر

   .وردگار هيچ ندادند پر

محضر عدالت خدائی ميرسند سرهای    به چون    خواهند کرد و   ايشان لعنت گذرند مردم برکه ميپس از هرجا  

ايشان از روی قهر و  ر بت کردگاپشيمان خواهند بود پس حضر ت و سخت نادم وخين خواهند انداپايخود را 

  زر و   کسانيکه من شماها را از مال و  مخلوقات من شماها هستيد آنترين  شقی خواهد کرد که ای    خطاب

خود که فقرای    يال بعد از شما يک چيزی حقير و جزئی برای ع  و   دادم   يشتر و فراوان ز ديگران بنعمات دنيا ا
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يد م مرا وقعت نگذاشتبدهيد اما شما اينقدر ه   من  ای رضایش کردم و سؤال نمودم که برنيا بودند خواهد

برا ميگذ که  وقعت  دنيا  پادشاهان  پادشاهی  هرگاه  آنکه  حال  و  اشاره  شما    اشتيد  شما  چياز  کنايه  زی  و 

يکرديد  کش مديم و پيشقنهايت خوشدلی ت با  او را هزار بار بيشتر  ا هزار جان و منت  ب  د شماخواهش ميکر

 !  يه مرا قبول فرمودميکرديد که پادشاه ما هد ات و مباه و در ميان مردم فخر 

ی  ک چيزی جزئبودم از شما يدنيا  ی جهان و شاهنشاه تمامی شاهان  که خالق و رازق شما و تماماما من  

خواهم    نعمات ابدی عطا  شمارر آخرت بی و ددادم که در دنيا هفتاد بار بيشتر ميدهم  ه  و وعد خواهش کردم  

 ! داديد!!کرد اما شما مرا ن

يَبْعَثُ يَوْمَ    -وَ تَعَالى تَبَارَکَ    -عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: »إِنَّ اللَّهَ عَنْ أَبِی جَعْفَر     عَنْ أَبِی الْجَارُودِ:عنه باسناد    و   لحديثا

أَنْمُلَة ، مَعَهُمْ مَلَائِکَة   اوَلُوا بِهَا قِيسَ  تَنَأَنْ يَ  أَعْنَاقِهِمْ، لَايَسْتَطِيعُونَ   نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيِْديهِمْ إِلى الْقِيَامَةِ  

ؤُلَاءِ الَِّذينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلًا مِنْ خَيْر  کَثِير ، هؤُلَاءِ الَِّذينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ، فَمَنَعُوا  تَعْيِيراً َشِديداً، يَقُولُونَ: هيُعَيِّرُونَهُمْ  

 . ۳۴۶لِهِمْ« فِی أَمْوَاحَقَّ اللَّهِ 

باسناد  و شيخ  همان  ابی  از  از  حضرت  خودش  از  عليه امام  الجارود  فرمووا الصلوه محمدباقر  که  آن  لسالم  د 

روحض در  کرد  خواهد  مبعو   متعال  خدای  که  ق رت  مر ز  نوع  يک  قبرهایديامت  از  را  درحالی م  که  شان 

 شان بدون انگشتهایت دس  و گيرند را بند چيزی ه نميتوان شان کهایشان بسته خواهد بود با گردن دستهای

و خواهند گفت که ايشان  ی  ه سختخواهند داد ب  نها را عاراهند بود که آکه خوخواهند بود و همراه آنها مالئ 

را از مال بسيار ايشان آن مردم هستند که خدای  اشتند خير کمی  دنع کردند و باز ه مآن کسانی هستند ک 

ای  هم حق خدا را ندادند هرگاه خد   ما ايشان يک جزئی مال د ابو موده  ا فرعطبسيار  مال و زر  منان ايشان را  

   ؛ خواسته بودعال از ايشان مت

يشان  چه عذاب بکنم ا  ايد روا داشته   من  رای آن توهين و تحقير من که شماها در حقب  يد کهپس حاال بگوئ

بر   پروردگار ما غلط کرديم و حاال  ای  نادم  سخزشت خود  آن کردار  عرض خواهند کرد که  شيمان  و پت 

 واهيم کرد!  اء تقسيم خلها را بر فقرمی ماما را بسوی دنيا که ما آن تما هستيم پس برگردان 
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ناء کرده خواهد شد  ين عالم دنيا فاگفته بودند که ا نکه آيا رسوالن من به شماهب خواهد فرمود  وادر ج پس

ير  د از مردن دوباره برای خبع  بشود که   نيا کرده زندگانی دهرچه خير و خيرات کردنی هست بايد در همين  

ند سوای جنت و جهنم  ماواهد  دنيا چيزی نخ  ميشود بجایيد دنيا فناء  گردانو خيرات در دنيا نخواهند بر 

انم و حاال اين زمان زمان عمل کردن نيست اين زمان  حاال کجا برگرد ام شما راکرده اء پس دنيا را که من فن

   .استعمل دادن زمان جزای 

الئکه  همين است ای م مانی  ايکه نتيجة تکذيب رسوالن و بی شما را جزای عمل شما بدهم  يد  اال باحپس  

  نيد آنها را در کندادند و سرخ    من  ايشان را که جمع کرده بودند و يک جبه بهر  ل و زياريد همان مامن ب

ايش ايشان در سه جای  از همان محبوب  ايشان را  بان  آتش و داغ کنيد  بر پشت  و    ايشان  یر پيشانيعنی 

په بر هردو  و  تا که ذائقه عذاب  ايشان  ايشان  دنياودر محبت مال    بچشند لوهای  زر  رآن  چنانچه در قی  و 

دنيا يک وبال و عذاب    ه اين مال و زرکو آگاه بشوند    نبهم و فرقان عظيم خبر ميدهد تا که مردم متريک

   .نشوداين داده بزرگ و ابدی است اگر حق خدا و رسول از 

وْمَ  يَ  للَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب  أَلِيم  ا  بِيلِونَهَا فِی َسا يُنْفِقُلَ   فِضَّةَ وَالْ   وَ  ِذينَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَالَّ  وَ »انَهُ وَ تَعَالَی  بحَُس  الَفَقَ

وقُوا مَا کُنْتُمْ  فَُذ  لِأَنْفُسِکُمْ  زْتُمْ کَنَ  ا مَ  هََذا   مْظُهُورُهُ   جُنُوبُهُمْ وَ  وَ  جِبَاهُهُمْ  بِهَا   فَتُکْوَى  جَهَنَّمَ  ارِ نَ  فِی   لَيْهَاعَيُحْمَى  

ه به مردم که آن کسانيکه کنز و جمع  بد خبر    رسول ماست ای  ون کم و کاترجمه لفظی بد   ۳۴۷« نَ تَکْنِزُو

پس    ،دهند ه خدا هيچ صرف نميکنند يعنی حق خدا که زکوه است نمیاز آنها در را  و طال و نقره را  ند  ميکن

خالئق  مامی  قيامت در ميدان محشر در محضر تبزرگ و دردآور که در روز    ای عذاببر  بايشان  بشارت بده

سه    ند ايشان را بر يکنپس داغ مجهنم گرم و سرخ ميکنند مالئکه    تشدر آ طال و نقره راآخرين آن    اولين و

   ؛شان هایشان و پشت شان و پهلوهایپيشانی شانجای بدن 

بايشان خواهند گفت    شند آن وقت آن مالئکه عذابو داد ميکيق  د و جياختگی فرپس ايشان از شدت سو

نفسهای خويش و ابداً در راه خدا کسی    ای يد برزانه کرده بودآن کنز وخ  ال است که شمامان ماين جزای ه

اين  اعث  انه خويش را و جيق و داد و فرياد نکنيد که همانطور که بذائقه خز  بچشيد   يداديد پس حاالنم  را
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ت خدا و از فرمائشا  ايد ه ندگانی پر سرور و حبور گذرانيد ه دار امتحان بود خوب يک زر دنيا ک اد  زر در   و مال  

رس  ند و  باک  هيچ  عذاب  ح  اشتيد ول  ذائقه  ابداآلباد  الی  امروز  از  خدایبچشاال  وقت  آن  فرمان    يد  متعال 

را با من    ل دنياوی جالجاه و    ل و زر و مااهد داد که ببريد اين مشرکين باطنی را بسوی جهنم که ايشان  خو

خويش را  ر  کردگاه پروردگار و  دادند و ن   دنيا را قرار   فانی   ه مالک نفع و ضرر خود مال و زر اند کشريک کرده 

به مال و زر خوي ايمان آوردند  نو  ايماظه به من که به  ش  به مال و  اهر به من  باطن  بودند و در  ن آورده 

 ثروت خويش!!!! 

آن از  بعد  خ  و  داوفرمان  بکد  اهد  حاال  شريه  که  را  مشرکين  آن  شدهياريد  مقام  ک  در  من  با  ب  انتخا اند 

خليفه    م و ه من نبی و رسول انتخاب کرده بودم و اماک   نی را قات پس آن کساوصيای مخلو دن انبياء و انمو

را من    که ايشانول نکردند و اجماع نموده يا تنها فکر کرده از نوع و جنس خود  بودم ايشان قب  ه گردانيد 

و نبی    قرار دادند امام و خليفه  بی و  اده بودم برای خود و قوم خود نبوتی و امامتی و خالفتی ند القدس نح رو

عاطل و باطل و دين مرا  مرا    کردند و شريعت  عمله مرا ترک کردند و بر دستور و فتوای او  يفو خل  و امام

   .نمودن و بندگان مرا گمراه نمودند 

می  مالئکه  و  رپس  ظ  ناي  آرند می وند  همه مشرکين  و  را  م اهری  در  را  موجود  شان  و  حاضر  خدائی  حضر 

  کور ند گفت که ای پروردگار چرا امروز ما را  اهان خوود! آنوقت ايشر خواهند بشان کوو همة  ساخت  خواهند 

ان  ول ايشا در عالم دنيا چشم داشتيم و کور نبوديم چنانچه خدای متعال ق ی و حال آنکه مئمحشور فرموده 

  ای پروردگار   ۳۴8«بَصِيرًا  کُنْتُ  وَقَْدمَى  رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْ»  کر فرموده است فقال سبحانه آن کريم ذرر قرا د

   .بصير و بيننده ودم من در دنياه بئی و حال آنک امروز مرا کور محشور کرده  رامن چ

فرمود   خواهد  ايشان  در جواب  متعال    ۳۴۹« سَىتُنْ  الْيَوْمَ  وَکََذلِکَ   يتَهَاسِنَفَ  ا تُنَآيَا  أَتَتْکَ   لِکَکََذ»پس خدای 

پوشی کردی و با  از آنها چشمه  دانستداً و ديده و  تو قص   م پسود را فرستادييات خيعنی چونکه ما برای تو آ

تو هيچ  ما  جه  آنها  يعنی  فربنکردی  رسول  تو  شريعت  رای  کتاب  و  کرديم  معين  خليفه  و  امام  و  ستاديم 

هايت  با ن  خوانی پس تو همه کار دنياوی راان بياروری و کتاب ما را بام ما ايممو االن  رسوتو بر  فرستاديم که  
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فه و  ي د يک امام و خلخو   و نه بر رسول و ائمه ما ايمان آوردی از   دینخوانا قرآن ما را  ادگرفتی امسرگرمی ي

   . دی و بر حرفهای آن عمل کردیاختيار کر

م آيات  تو در دنيا  راپس همانطور که  راپوو چشم  دی  کر   وش فرام   ا  تو  امروز  ما هم  فراموش    شيدی پس 

  وهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّ  وهُ فَغُلُّوهُُذخُ»  ل  گفت خدای متعاان خواهند  م پس برای ايشانيديکرديم و چشم تو را پوش 

م  عد در جهنو ب  کنی  پس طوقرا  بگيريد يکی يکی ايشان    ۳۵0«   ا َسبْعُونَ ذِرَاعًا فَاْسلُکُوهُسِلَة  ذَرْعُهَثُمَّ فِی ِسلْ

ه اين به خدای  ک  درستی به    ۳۵۱« ظِيْمِاهلل الْعَ مِنُ بِلَايُوْانَ  اِنَّهُ کَ»هفتاد ذرغی بکشيد    بيندازيد و بعد در زنجير 

ول کريم و ائمه طاهرين که آيات پروردگار  خدای عظيم و رس   ی چون ايشان بهيعن بزرگ ايمان نياورده بود!  

 ند!  بود هستند ايمان نياورده

  ونَ تُْدعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَکْفُرُ    إِذْ أَنْفُسَکُمْمَقْتِکُمْ  أَکْبَرُ مِنْهِ  رُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّ إِنَّ الَِّذينَ کَفَ »هُ  ُسبحَانَ  الَقَ  وَ

رَبَّ أَمَتَّنَا قَالُوا  بِ  نَا  فَاعْتَرَفْنَا  اثْنَتَيْنِ  وَأَحْيَيْتَنَا  فَبِنَُذنُواثْنَتَيْنِ  اللَّ  مْلِکُ ذَ  َسبِيل    مِنْ   رُوج  خُإِلَى    لْهَ ا  دُعِیَ  إِذَا  هُ  بِأَنَّهُ 

   ۳۵2«لْکَبِيرِ ا الْعَلِیِّ  لِلَّهِ   فَالْحُکْمُؤْمِنُوا  تُ بِهِ   يُشْرَکْ نْوَإِرْتُمْ  وَحَْدهُ کَفَ

که  ود  يشفته مان گاند صدا کرده خواهند شد و بايشان محشر آن کسانی که کفر کرده درستيکه در ميد   به

گار  وبيت پروردمان آوردن برب ای ايای نفس خودتان هرگاه شما را برآن غضب که شما ميکرديد بر  بدانيد که

سيار زياد  ای شما از آن برمروز غضب خدا بد اختار و به واليت ائمه اطهار دعوت ميکردنم  رسول  و به نبوت

   .خواهد بود آماده باشيد 

ه کردی يعنی مرتبه  تبه ميراندی و دومرتبه زند را دو مر  تو ماما  وردگار  پرپس ايشان خواهند گفت که ای  

عالم  در  م  دنيا   اول  و  دادی  د مرگ  دوم  رجعت  رتبه  زمانه  ولی مهحضرت  ر  به  دی  را  ما  ايشان  که  تو  امر 

دو مرتبه زنده کردی بعد از مرگ يعنی در زمانه رجعت زنده  طور  ند و همين د ت به قتل رسانيشد   سختی و 

د   و   کردی  محاال  حيدان  ر  پس  به صدق  محشر  ما  و اال  گناهان  و بد   به  ميکنيم  اقرار  خود  ت  کاريهای  و  از 

   . هيمآمرزش ميخوا
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در جواب    ريم پس خدای قهايابهای شديد جهنم يک راهی هست که ما نجات بابين عذ برای ما از ا  پس آيا

را    هرگاه شماتيد که  سه  ن کسانیفرمود که خير برای شماها هيچ راه نجات نيست زيرا که شماها آ  خواهد 

آور  ايمان  برای  امؤمنين  و  او  رسول  و  واحد  خدای  به  ادن  ميکردنئمه  دعوت  کد  و  شما  انکار  پس  و  فر 

ائمه طاهرين شرک  و  کرديد مي و  با خدا و رسول  ايمان  شما پس به صدق    کردند پيشوايانمي  هرگاه  قلب 

 آورديد و بر حرفهای آنها عمل ميکرديد!  می 

امرو و علی ها بدست خصوص شماخر  ز حکم دپس  بزرگ  را در آتش جهنم    االعلی استدای  بايد شماها 

غ  درو راهنمايان شما شما را نجات نخواهند داد  ن  اال آی داده بشود حکفر و سرکشد که جزای آن  ندازيبي

 يم هستيد جنت مال شما است! ا بر صراط مستقمميگفتند که ش 

 

 ن محشراکنندگان را در مید آوردن لواطه 

ه  اند ک بد کرده عمل    اريد آن کسانی را که خالف فطرتعال فرمان خواهد داد که بيت خدای متآن وقس  پ

ونَ الرِّجَالَ  لَتَأْتُ»  لَّ  قَالَ عَزَّوَجَفَ   ه هيچ کس در عالم چنان عمل بد نکرده بوددکانده گناه مرتکب ش   ايشان آن

النِّسَاءِ دُونِ  مِنْ  َسبَقَکُ  َشهْوَةً  أَحَمِنْبِهَا    مْمَا  مِنَ    ای  ۳۵۳«الْعَالَمِينَد   شما  شهوترانی    آيا  مردان  با  لوط  قوم 

 . استل زشت اقدام نکرده کس از سابقين باين عميچکه ه  اين گناهی استايد کرده  و زنها را ترک کنيد مي

 نَکَحَ  مَنْوَ    سلمووآله عليه اهللحديثی است از ابن عباس قال قال النبی صلّی   االعمال  ب ثواب االحديث در کت

الْجِ أَنْتَنَ مِنَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَعَالَى  اللَّهُ  غُلَاماً حَشَرَهُ  أَوْ  رَجُلًا  أَوْ  النَّاُس حَتَّى  امْرَأَةً حَرَاماً فِی دُبُرِهَا  بِهِ  يَتَأَذَّى  يفَةِ 

مِنْهُ وَ يَدَعُهُ فِی تَابُوت  مَشُْدوداً بِمَسَامِيرَ مِنْ    َط أَحْبَ صِْدقاً وَ لَا عَْدلًا وَ يَدْخُلَ جَهَنَّمَ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ  اللَّهُ عَمَلَهُ 

يبشک   حَتَّى  بِصَفَائِحِهِ  التَّابُوتِ  فِی  عَلَيْهِ  يُضْرَبُ  وَ  عَحَِديد   عُرُوقِهِ  مِنْ  عِرْق   وُضِعَ  فَلَوْ  الْمَسَامِيرِ  تِلْکَ  لَى  فِی 

 ۳۵۴. مِيعاأَرْبَعِمِائَةِ أُمَّة  لَمَاتُوا جَ

و را در روز قيامت  ا  د کرد ری محشور خواهغالمی و پسی يا مردی يا  بر زن نی اگر کسی دخول کند درد  يع

واهند شد تمام اهل محشر از بوی بدش حتی  ه سخت متأذّی خک از چيزی مردار  ين  در ميدان محشر بدبوتر
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باطل خواهد  و نه مال و  ول  پ  ان نه ول نخواهد کرد از ايشو هرگز قبدر جهنم  آنها را    اينکه داخل خواهد کرد 

نی و  آه  در تابوتی که کوبيد خواهد بود از ميخهای ا  نها رخواهد گذاشت آآنها را و  نيک  می اعمال  د تماکر

کوب تختهيخواهد  آنها  بر  و چند  رفت  فرو خواهند  آنها  بدن  در  آن ميخها  اينکه  آهنی حتی  ين سخت  ای 

هر آئينه  صد امت و ملت  چهار  رگهای آنها را بگذارند بر از  ی  گر يکا و بوی بد آنها که اسوختن آنهاهد بود  خو

 آنها هالک خواهند شد!  فنو تع  شان از شدتمهه

ا امام جعفر  ز حو در حديث صحيح  از    القلوبحيواه م است در کتاب  السالعليه ادق صضرت  که هيچ بندة 

سنگينی از آن سنگها   عالمتخدای  قوم لوط را مگر آنکه  عمل زشت    ل شما رد ود که حال ردنيا بيرون نمی 

شد با  بينند مگر اينکه پيش از مرگ توبه کرده ینمو را  ت وليکن خلق اش در آن اس ميزند که مرگ گر اوبر ج

ن مردم  ان خود را از شرّ شيطان که همان لعين اين عمل قبيح را در ميافوظ بدارد بندگح خدای منان م

ر  ارج ميکند و د دين خفطرت بر باد ميدهد و از    الفخ  ل زشترت مردم را از اين عماست که آخاج داده  رو

 !ميکند ی جهنم مبتال عذاب ابد 

البن شهرآشوب أَبُو الْقَاِسمِ الْکُوفِیُّ وَ الْقَاضِی النُّعْمَانُ فِی کِتَابَيْهِمَا قَاال رُفِعَ إِلَى عُمَرَ    علیبن    محمد الحديث  

بِ أَنَّ عَبْداً قَتَلَ مَ فَأَمَرَ  قَالَ غَلَبَنِی عَلَى   فَقَتْلِهِ وْلَاهُ  قَتَلْتَ مَوْلَاکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلِمَ قَتَلْتَهُ  لَهُ أَ  دَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ 

قَالَ وَ نَعَمْ  لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَ دَفَنْتُمْ وَلِيَّکُمْ قَالُوا  أَتَانِی فِی ذَاتِی فَقَالَ  السَّاعَةَ قَالَ    وا هُ قَالُ مَتَى دَفَنْتُمُونَفْسِی وَ 

ثَلَاثَةُ أَيَّام  ثُمَّ قُلْ ثَلَاثَةُ أَيَّام     لِعُمَرَ احْبِسْ هََذا الْغُلَامَ فَلَا تُحِْد ْ فِيهِ حََدثاً حَتَّى تَمُرَّ  لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ إِذَا مَضَتْ 

یٌّ ع بِيَِد عُمَرَ وَ خَرَجُوا ثُمَّ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ فَقَالَ  لِخََذ عَ أَيَّام  حَضَرُوا فَأَفَاحْضُرُونَا فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ 

اللَّحْد  إِلَى  انْتَهَوْا  فَحَفَرُوا حَتَّى  احْفِرُوا  قَالَ  نَعَمْ  قَبْرُ صَاحِبِکُمْ قَالُوا  هََذا  لِأَوْلِيَائِهِ  فَنَظَرُ   عَلِیٌّ ع  وا  أَخْرِجُوا مَيِّتَکُمْ 

کْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ اللَّهِ مَا کَذَبْتُ وَ لَا کُذِبْتُ  کْفَانِهِ فِی اللَّحِْد وَ لَمْ يَجُِدوهُ فَأَخْبَرُوهُ بَِذلِکَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَى أَإِلَ

فَهُوَ مُؤَجَّل  إِلَى أَنْ يُوضَعَ    لَى ذَلِکَ عَيَمُوتُ َسمِعْتُ رَُسولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ يَعْمَلْ مِنْ أُمَّتِی عَمَلَ قَوْمِ لُوط  ثُمَّ 

يَ  لَمْ  فِيهِ  لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ  لُوط  الْمُهْلَکِينَ فَيُحْشَرَ  فِی  الْأَرْضُ إِلَى جُمْلَةِ قَوْمِ  مْکُثْ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَا   حَتَّى تَقِْذفَهُ 

 ۳۵۵مَعَهُمْ.
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ان در کتاب خودشان که يک قضيه  عماضی نوفی و قم کقاس الی از اب  نخبه خود   کتاب ب در  محمد شهرآشو

می آقای خود را به قتل رسانيده است پس ايشان به قتل او  شان که غالالف خت عمر در زمان حضربردند به 

ف از را حضرت    آن غالم   رمودند پسامر  و  ارباب خ  اميرالمؤمنين طلبيدند  تو  آيا  را او پرسيدند که  قتل    ود 

مقتول فرمود  ای  گفت که با من کار بد کرده پس حضرت باوليی  نمود   چرا قتلند  مودی فرگفت بلئی  کرده 

ضرت به  ه پس آن حايد گفتند الساعدفن کرديد گفتند بلی پرسيد حضرت کی دفن کرده آيا شما او را    که 

بفرمائمر فرمود  ع اينکه سه  که اين غالم را حبس  بيد و کاری نکنيد حتی  باولروز  تول  يای مق گذرند پس 

که هرودنفرم آه  گاه س د  قبر  بر  را حاضر کنيد  ما  بگذرند پس  ش روز  روز گذشتند    خص پس هرگاه سهن 

ول دستور  وليای مقتدند و باتول ايستاگرفته بيرون رفتند و بر قبر آن مق   را ت اميرالمؤمنين دست عمر  حضر

  مفقود مقتول    بدن ما  ند ارا ديد در لحدش کفن    دند و باز کنند تا لحدش پس ايشان کن  دادند که قبرش را 

   ست! ود پس خبر دادند که کفن است اما مرده نيب

را که  وسلم زي ه وآلعليه اهللصلّی   گفتم و نه رسول   کبر اهلل اکبر نه من کذبا  ير گفت اهللبپس آن حضرت تک

  لوط و قوم    ميشود به عمل   مرتکبوسلم که هرکه از امت من  وآله عليه اهللحضرت رسول صلّی  شنيدم از   من

ر جملة  اندازد درا می   وز سوم زمين او ر رس او را سه روز در قبرش مهلت ميدهند و دپ  ميرد توبه می   دونب

   .واهد شد ط محشور خة قوم لو شر در زمر قوم لوط که از عذاب خدا هالک شده بودند و در ميدان مح

  رَبِّکَ   عِنَْد  د  مُسَوَّمَةًضُومَنْ  ِسجِّيل   مِنْ  حِجَارَةً  عَلَيْهَا  ارْنَوَأَمْطَ  اهَلََسافِ  هَاعَالِيَ  لْنَاجَعَ  اأَمْرُنَ  جَاءَ  فَلَمَّا»لَّ  فَقَالَ عَزَّوَجَ

يم پس آن شهرهای ايشان را نازل کرد عذاب را  وم لوط ماپس هرگاه برای ق  ۳۵۶« بِبَعِيد  الظَّالِمِينَ مِنَ  هِیَ وَمَا

دار و نشان کرده شد  اغ ته دبی گلی ته  گهاندکار س وم بو بعد بر آن قيديم  واژگون نموديم و چپ و رو گردان

نها پاره پاره گرديدند و همينطور هرکه بعد از ايشان  يم که جگرهای آد ن رگبار بارانياراباسم هر يکی مانند ب

در  اه کبيره و عظيم بر جگر او هم  ميکند به مرتکب شدن اين گنخود ظلم    و بر نفسشت ميکند  آن عمل ز

او ميزن وق او ر  قوم   با آن   يم و ت مرگ  ناه در نزد  ن گاندازيم و ايحق مينمائيم و در جهنم می ملا هم  لوط 

آنها ت اول از  زشت است که برای قصاص او در عالم دنيا سه حد معين فرموده اس   پروردگار چنان  تحضر
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اين  سوم  تيز بکشند و    شمشير م اين است که او را به يک ضرب  و را در آتش بسوزانند و دواست که ا  اين

 ! دسنگها خورد بشو وی وه بلند فرد بنمايند و بيندازند که بر رک قلّة   او را از که تاس 

شد    د و گريان است که شخصی از شيعيان حضرت اميرالمؤمنين در خدمت آن حضرت آمچنانچه حديث  

ا  ن مرئی گفت شيطاه ه کرد ام مرا نجات بدهيد فرمودند چه ا اميرالمؤمنين من هالک شد نمود که يعرض  

من حد اين    ام پس برکرده   وبهو حاال سخت پشيمان هستم و ت  امزشت شدهل  کب عمود که مرتنم  هگمرا

فرمودند    گناه بيابم  نجات  که  بفرمائيد  جاری  شدهرا  پشيمان  توبه  ئهرگاه  و  خد ی  ت نمودی  منان  را  ای  و 

بدرستيکه خدای    ۳۵۷«هِّرِينَطَلْمُتَا  حِبُ يُ   وَ   ينَ وَّابِالتَّ  يُحِبُ  هَ اللَّ   إِنَ »خودش فرموده است    خواهد آمرزيد زيرا که 

د را از گناه به باعث ترک گناه طاهر ميکنند آنها را هم  د و کسانيکه خورگان را دوست دانند منان توبه ک 

 رو دوباره هرگز مرتکب مشو! ی است باف وبه تو کدارد پس تدوست 

ديوانه خواهم گرديد  ن  اال م بشوم و    مئنمطد که  رمائيبر من جاری بفد را  عرض کرد نه يا اميرالمؤمنين ح

است اول در آتش سوزانيدن  عمل قبيح سه چيز  بدانکه حد اين    اصرار ميکنی پسکه  پس فرمودند که حاال  

ی را برای خود اختيار  ی کوه فرو کردن پس کدام يک م از باالودن و سو ر هالک نمدوم به يک ضرب شمشي

و کنده جمع کن روز جمعه بر تو حدّ  ت  د سوخس فرمودن! پيد سوزانآتش بت دارم که در  ت دوس ميکنی گف

   .رفت و يک سوخت فراوان بيرون شهر انبار کرد چنانچه آن شخص   د جاری خواهم کر را خدائی

ابوذر  به  فرماهللرضی   پس حضرت  معنه  که  ر ودند  که  بده  خبر  را  نماز جمعه    وز جمعهردمان شهر  از  بعد 

شيع عليه علی بر  خ السالم  فالنة  حود  رای  خدائی  تماشا خ  جاری  د  و  بشوند  جمع  مردم  همه  فرمود  واهد 

وست و دشمن منتشر شد دشمنان خوشحال گرديدند که ببينند علی  خبر در ميان د  نايند! و چون ايبنم

از جمعه  از نمدوستان محزون گرديدند پس بعد    در آتش خواهد سوزانيد اما  عة خود راچطور شي  السالميه عل

بر کرده آمد  در  و آن شخص چون متمول بود لباس کتان سفيد  د  ع شدنن ميدان جمر آل شهر د اه  تمامی

به  ود که توخواهد فرمکه گر در آتش داخل نشوی و خانه برگردی خدای منان از تو عفو   او را فرمودند   رحض

   .ی گفت ممکن نيستئکرده 
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ص  آن شخن و بسوز پس  کن  آتش روش   و از دست خود  سوخت  که خودت برو در ميان اين انبار پس فرمود  

انه کشيدن شروع کرد و  آتش به تندی زب  دود بلند شد و  که  فوری در آن انبار بزرگ داخل شد و آتش زد 

يچاره  مبهوت شدند که چطور اين ب  متحيّر و   ديد مردم ناپديد گر های آتش  آن شيعة اميرالمؤمنين در شعله 

های آتش کمتر شدند مردم  ه ه شعلدند اما هرگارک   بر بلند کاو صدای اهلل ه شد  ور سوختدر اين آتش شعله 

 اهلل   صلّی   محمد   آل  و  م ايستاده است و بر محمد آتش صحيح و سال  همانطور در آن   شخص بينند که آن  می 

 . مُحَمَّد   عَلی مُحَمَّد  وَّ آلِهُمَّ صَلِّتد اَللّفرس ود می سلم در و  آله  و  عليه

و  وبة تو را قبول فرموده است  ت  منان  بيرون که خدای خالص بيا    ؤمن که ای مند  فرمودحضرت اميرالمؤمنين  

آمد لباس کتان سفيد او دودی هم نشده بود پس حضرت    ند و چون بيرون اکه تو را بسوز  را   نگذاشت آتش

موده  دوستان ما آتش جهنم را حرام فرخدای منان بر شيعيان ما و  مودند که  لسالم فر اين عليه اميرالمؤمن

ور  نهايت خوشحال و مسرزد پس همة دوستان بی سوآتش باين مؤمن در    مکن بود کهر مپس چطو  است

 نهايت محزون و رنجور گرديدند!!!ان و دشمنان بی قگرديدند و مناف 

 

 وو عذاب ا آوردن زانی در میدان محشر

آنپ فرمان خواوقت خدای  س  را  بياريد آن کسانی را  متعال مالئکه  داد که  ايهد  بکه  من  ه  ک اوجودی  شان 

  وقت برای ايشان  ر معين کنند آنمه  حالل کرده بودم که ضعيفه نکاح بخوانند و ا  خود رايشان کنيزان  برای  

داد  حالل ثواب خواهم  بسيار  بايشان  و من  واند  ايشان حکم  ترک    اما  بدومرا  هرکرده  که  ن صيغه  را  که 

تشر  منيشان  بوی بدی از ا  د و چنانورآخواهند  ی را  ن زانپس مالئکه مردما  د و زنا کردند خواستند پول دادن

 هند آمد!  خواخواهد شد که همه اهل محشر به فرياد 

إِذَا کَاثواب االعمال  از کتاب  ث  يالحد  الْمُؤْمِنِينَ ع  أَمِيرُ  قَالَ  بْنُ عَلِیٍّ  قَالَ زَيُْد  قَالَ  الْقِيَامَةِ  عَنْ حَفْص   يَوْمُ  نَ 

ى بِهَا أَهْلُ الْجَمْعِ حَتَّى إِذَا هَمَّتْ أَنْ تُمْسِکَ بِأَنْفَاِس النَّاِس نَادَاهُمْ مُنَاد  هَلْ تَْدرُونَ  ذَّ يَتَأَأَهَبَّ اللَّهُ رِيحاً مُنْتِنَةً

الَّتِی قَْد آذَتْکُم  الْمَبْلَغِ قَالَ فَيُقَالُ    مَا هَِذهِ الرِّيحُ  بَلَغَتْ مِنَّا کُلَّ  حُ فُرُوجِ الزُّنَاةِ  رِيهَِذهِ  فَيَقُولُونَ لَا وَ قَْد آذَتْنَا وَ 
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الْمَوْقِفِ  فِی  يَبْقَى  فَلَا  قَالَ  اللَّهُ  لَعَنَهُمُ  فَالْعَنُوهُمْ  يَتُوبُوا  لَمْ  ثُمَّ  بِالزِّنَا  اللَّهَ  لَقُوا  إِلَّالَِّذينَ  أَحَد   الْعَنِ    اللَّهُمَّ  قَالَ  ا 

 ۳۵8.الزُّنَاة

مت  السالم هرگاه روز قيايرالمؤمنين عليه ام  تد حضرو ی گفت که فرمعلزيدابن  يره از حفص از بن مغايحيی 

ه  خواهد وزانيد و چنان بوی بدی خواهد داشت که تمامی اهل محشر ب يک هوای متعفن    شود خدای متعال 

محشر آيا  اهل    پس يک منادی ندا خواهد کرد ای  نفسهای ايشان گرفته ميشود  حتی اينکهآيند  می فريايد  

ا  ر مين قدر که ما  ر همگ شان خواهند گفت که خير ما نميدانيم  اي  تجا هسکبوی بدی از    نيد که اينميدا

زح در  زنمت  سخت  مردمان  فروج  از  بدی  بوی  اين  که  ميشود  گفته  است پس  اانداخته  کننده  که  ا  ست 

د کند  شان را زيانها خدا لعنتبر آ   اند پس لعنت بکنيد القات نموده خدا را م  ردند و بدون توبه شان زنا کاي

باق اينکه خواهم  د هنخوا  یپس  ميدان محشر مگر  در  گ اند کسی  پروردگار د  ای  بر  فت  بکن  لعنت  اين    ما 

 د!شان را به سوی جهنم خواهد فرستامردمان زانی پس خدا همة 

 

 ان محشرار در میدن شرابخوآورد

متعاآ وقت خدای  آن کسن  بياريد  که  فرمود  رل خواهد  که آن چيزی  انی  بودمرا که من حا  کرده  و    رام 

ن کسانی را که گوشت  آرند آئکه می الپس مو نوشيدند  ند  را از خود بر ضد من حالل کرده خورد  او  نشااي

  لِ عَمَ  مِنْ   رِجْس   وَالْمَيْسِرُ رُالْخَمْ  إِنَّمَا»تَعَالی   انَهُ وَ الَ ُسبحَودند فَقَخنزير خورده بودند و شراب و عرق نوشيده ب

و راش   يکه ستبدر  ۳۵۹« نِبُوهُ فَاجْتَ  نِالشَّيْطَا اينها  ب  قمار  و  وَقَ  عرق  کنيد  عَزَّوَجَلَّ الَاجتناب    لَيْکُمُ عَ  حُرِّمَتْ »   

 خنزير. دگان من خون مردار و گوشت اها ای بنده بر شمام کرده ش حر ۳۶0« الْخِنْزيرِ لَحْمُ وَ  الدَّمُ  وَ  الْمَيْتَةُ

ثواالحديث   االدر کتاب  آورب  از حضرت عمال حديث  ال  ده  قال رسول م  الساليه علصادق  امام جعفر  اهلل قال 

لیَ  وم القيمه مسودا وجهه مزرقه عيناه مائال شدقه سائال لعابه د ئی ييج  ب الخمررشا  وسلموآله ه علياهللصلّی

ر روز  ه خواهد آمد دنوشند که شراب  وسلم  وآله عليه اهللد حضرت خاتم االنبياء صلّی که فرمو   ، من قفاه   لسانه
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دهان او کج    وبود چشمهای او  ند  خواهد بود روی او و ازرق خواهاه  ليکه سيحاشر درت در ميدان محقيام

 و! پس گردن ابود از  زان خواهد اهد بود و لعاب از دهان او جاری خواهد بود و زبانش پائين آويخو

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  هُ  ا َسقَا مَنْ َشرِبَ الْخَمْرَ فِی الدُّنْيَوسلم َوآله عليه اهللصلّیاهللقال قال رسول   عباس عن ابن الحديث  

حْمُهُ  سَّخَ لَوَ مِنْ َسمِّ الْعَقَارِبِ َشرْبَةً يَتَسَاقَُط لَحْمُ وَجْهِهِ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَهَا فَإِذَا َشرِبَهَا تَفَمِنْ َسمِّ الْأَسَاوِدِ 

حَ الْجَمْعِ  أَهْلُ  بِهِ  يَتَأَذَّى  کَالْجِيفَةِ  جِلُْدهُ  يُ وَ  وَ  ؤْتَّى  بَائِعُهَا  وَ  مُعْتَصِرُهَا  وَ  عَاصِرُهَا  وَ  شَارِبُهَا  وَ  النَّارِ  إِلَى  بِهِ  مَرَ 

إِلَيْهِ    أَوْ  رِهَا وَ إِثْمِهَا أَلَا وَ مَنْ َسقَاهَا يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاًوَ آکِلُ ثَمَنِهَا َسوَاء  فِی عَامُبْتَاعُهَا وَ حَامِلُهَا وَ الْمَحْمُولَةُ 

 ۳۶۱.بِيّاً أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاِس فَعَلَيْهِ کَوِزْرِ ُشرْبِهَاصَا

يخورد در دنيا پس  وسلم که هرکه شراب موآله عليه اهللاء صلّیاالنبيتم ابن عباس ميگويد که فرمود حضرت خا

حدت  ت وه از شد عقربها يک جرعه ک  و  مارهامت از زهرهای  در روز قياا خدای متعال  د و رخواهد خوراني

خو صور  اهد سميت  گوشت  ظروف تريخت  همان  در  ميکنند    ش  باد  پس  نوشيد  هرگاه  و  نوشيدن  از  قبل 

اهل محشر متأذی خواهند  ی بدی خواهد داشت که تمام  و چنان بو ار جيفه  مانند مرد گوشت و پوست او  

ب و دستور  شراو عاصر  ند و شراب نوشنده  ازبيند   تمام آتش جهنماو را در    امر خواهد شد   اينکهشد حتی  

راب و آن کسی که برای او حمل شده است و خورنده قيمت شراب  وشنده و حمال ش ره و خريدار و ف هند د

مساوهمة ميباشنشان  گناهی  در  امت  د  ای  باشيد  آگاه  عذاب  يهودی    و  بخورانيد  شراب  هرکه  يا من    را 

خواه کسی را  نی  وردن است يعه خ نند گناشد پس بر او هم مابای که  ت را يا هر کسپرس ستاره   نصرانی را يا

 وردن در گناه هر دو برابر هستند!  انيدن يا خود خرخو

الحديث   امالی  الصا  باسنادهو در کتاب  عليه عن  النبی صلّی ادق  قال  وآله عليهاهلللسالم عن  رَبِّی  وسلم  أَقْسَمَ 

لَّا َسقَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ مَا َشرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ مُعَذَّباً  إِ  نْيَاشْرَبُ عَبْد  لِی خَمْراً فِی الدُّجَلَّ جَلَالُهُ فَقَالَ لَا يَ

لَه  أَوْ مَغْفُوراً  السالم حديث است که گفت آن حضرت که فرمود  جعفر الصادق عليه   از حضرت امام  ،۳۶2بَعُْد 

در دنيا    ان من هرکه از بندگ  که   روردگار حضرت پوسلم که قسم خورده است  له وآعليه اهللصلّی حضرت رسول
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روز قيامت  خورده است  شراب و بقد همان  من  را آب حميم جهنم خواهم خورانيد  او  از شفاععد  ر  ت خواه 

 در جهنم برود!  مرزيده شود يا آ

برای او وعده داده است    و عذابها  ه عقابهاه است و چهرگاه خدای متعال شراب را چنان حرام فرمود   پس

يست بخورند زيرا  ن  د عيبان دوا بخورانشراب بعنو اگر حکيم حاذق د که  نجا باطل ميشواي  قيده از اين ع  پس

م  چيزی  هر  عالم  خالق  فرمود  فيد که  حالل  چيزی   ه را  هر  و  رسول    است  حضرت  بعد  و  حرام  را  مضر 

الْا شَفَاءَلَد ه که  وسلم فرمووآله عليه اهللصلّی رموده است در  م فياء حراالق اش يعنی چيزی را که خحَرَامِ   فِی 

نآن هر برای شفاء  سی که شراب نجسک  نيست  شخص حکيم حاذق يست پس آن  گز هرگز شفا  العين را 

اينقر  جائز و  ميدهد  است  ار  شده  شراب خورانيد   مشاهده  شفايش  برای  که  را  مريضی  هر  اند هالک  هکه 

 الک شده!ب هردن شرااز خو ام کهلوی رابنده خود ديده ی يوسف دهانچه آقاده است چنگردي

 ؤمن بر اين قول باطل عمل کند! م د شخصاست و بس نبايوای ابليس محض و صرف اغ  عقيدهاين 

 

 شر اهوال میدان مح در قلب مؤمن ازوف هول و خ

  دنيوری عن محمد ال  العباس   عن ابی  صالح  بن  مد عنه باسناد عن مح  اهللالشيعه صدوق رضی   صفاتز کتاب  ا

لَمَّقَالَ الحنفيه    بن و اتخذله طعاما    يسبی ق   ل دعاه االحنفل اهل الجملبصره بعد قتاا  نينِدمَ اميرالمؤما قَ 

احنف ادع لی اصحابی فدعاهم فدخل عليه قوم    م قال يا اقبل ثفو الی اصحابه    ليه فبعث اليه صلوات اهلل ع

طعام او من هول  ال  امن قلههم  هذا الذی نزل ب  المؤمنين مانف يااميرقال االحن بوالی فمتخشعون کانهم شنا

سک من هجم  تن  انه احب اقواما تنسکوا له فی دار الدنيابحهلل س يا احنف ان ا   عليه الفقال صلوات اهلللحرب  ا

و    اذا ذکر   ا و کانوامن يوم القيمه من قبل ان يشاهدوها فحملوا انفسهم علی مجهوده  ا علم من قربهم معلی  

ارک و  لی ربهم تبحشر الخالئق ار و ي عنق يخرج من الناوج  هموا خر تو  يوم العرض علی اهلل سبحانهاصباح  

و  يبدو  ک  رأوا  تعالی  ذن تابا  فضائح  االشهاد  رؤس  علی  انفسهموبهفيه  فکادت  تط   م  او  سال  قلوبهم  تسيل  ير 

بهم   اذا غلت  تفارقهم عقولهم  الخوف طيراناو  الباخنحه  اجل  الی من  انه غليانا فکانوا يحنون  اهلل سبح  تجرد 

ل االجسام خرينه  ذبمضوا  عليه انفسهم فا او قفوا  جعون من خوف موا يفدجی الظلم و کان  فی   الواله  نينح
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کانهم شنان بوالی قد اخلصوا اِهللِ اعمالهم طونهم متخشعون  بشفاههم خامصه    بلهقلوبهم کالحه وجوههم ذا

قلوتامن من    سرا و عالنيه فلم ليلتهم و قد  م فو رأيتهفل  نوا کمن حرسوا قباب خراجهمبهم بل کافزعه  ی 

هنب القيمه ههم  يوم  الوعيد    ول  سبحانو  قال  افأکما  هم  م   ه  و  باسنابياتا  يأتيهم  ان  القری  اهل  مون  نائن 

نون  يبهم و يرالی صلواتهم معولين باکين تاره و اخری مسبحين يبکون فی محار  فزعين و قاموا  افاستيقظوله

  ورهم يتلون مهم منحنيه ظهاقدا  ليلتهم قياما علیفی  ا احنف  م يظلمه بهماء يبکون فلورأيتهون ليله ميصطف

القران ااتلصلو  اجزاء  الناذا  هم قد اشتدت اعوالهم و نجيبهم و زفرهم  الی حال  قد اخذت منهم    رزفروا خلت 

رأيت قوما يمشون علی  رهم اذا لم فی نهاقلو رأيتهقيمهم و اذا عولوا حسبت السالسل قد صفدت فی اعناقهم  

مروا کراما قد قيدوا    غويالل  ما و اذ امرواقالوا سال   طبهم الجاهلونذا خاو ان للناس حسنا  ولو نا و يقهو  االرض

التهما من  و اقدامهم  السنته  ت  فی   م ابکموا  يتکلموا  يلجها خوض    ان  ان  اسماعهم  سبحوا  و  الناس  اعراض 

منا من الريب و  ن اخلها کان دو انتحوا دارالسالم التی مالمعاصی    البصر من ارهم بغض  خائض و کحلوا ابص

فشقق    ضاءلدار التی خلقها اهلل سبحانه من لؤلؤ بي ا  يا عننظرک الی الدناحنف شغلک  يا  ان فلعلک    الخرها

علی  د قدموا  احنف و ق  لعواتق من حورها ثم سکنها اوليائه و اهل طاعته فلو رأيتهم ياکبسها بارها و  افيها انه

طرت  غمامه فام   منها و اظلتهماحسن  يسمع السامعون ب  لم   باصوات   لهمت ربهم سبحانه و صوتت رواحزيارا

لزعفران  وقهم بين کثب ان ن و تخللت بهم  جناخيلولهم بين اعراص تلک ال  فران و صهلتزعالسک و  عليهم الم

ان و هاجت لهم ريح من  ابر الريحمتها بمنتهم قهار  و يتطاعوا من تحت اقدامهم اللؤلؤ و المرجان و استقبل

م يسجدون اهلل فی  ث  رضوانتح لهم الباب  بابها فيف  وان ذهبوا الیاالقحليهم الياسمين و  ت عرش فنثرالعقبل  

عنکم معونه العباده و اسکنتکم جنه الرضوان فان    م فانی قد رفعت کبار ارفعوا رؤس الج فناء الجنان فقال لهم  

و بين حميم ان و  ها  وفن بينلتطالقطران و  ترکن فی سرابيل  ر کالمی للک فی صد ما ذکرت    فانک يا احنف 

ال  لتسقن حار  فکم  شرابا  الناغليان  فی  من  يومئذ  مشوهصلر  و  مهشوم  وجه  و  محطوم  علی    ب  مضروب 

دون  حم الطوق بعنقه فلو رأيتهم يا احنف ينحدرون فی اوديتها و يصعامعه کفه و الت جطوم قد اکلت اللخرا

الما و قدا  جباله اقرنوالبسوا  القطران و  ا  ا واحجاره  مع  قطعات من  فاذا  دَّتْ  وا من حريق َشستغاثشياطينها 

ا و حللها  ويا اهل حليته  ا الجنه و نعميه  اهل لو رأيت مناديا يا ينادی و هو يقول يا    و   ياتهام عقاربها و حعليه
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من شيخ يومئذ ينادی و  سباب فکم  بهم اال  ب و تنقطعخلدوا فال موت! فعندها ينقطع رجاؤهم و تغلق االبوا

باقها محبوس  اطبين    ومئذ من مغموس ستور فکم يهتکت عنهم ال  يحتاه مرأه تنادی و افضن او کم م  تاهاشيب

ن و اکل الطعام الوانا بعد الوان لباسا لم يدع  برد علی الجذوامتان و الماء الالکيالک غمسه البستک بعد لباس  

اهلل  ا اعد للمجرمين و ذاک م  ا اعداهللذامبها الی الحبيب االفقأها هکنت تبصر  وال عينااالبيضه    لک شعرانا عما

 ۳۶۳. للمتقين

ند که  کحنفيه حديث ميدبنالعباس دنيوری از محمصالح از ابی حمدبنم  ود ازصدوق باسناد خ جناب شيخ  

بصره آن    ز بزرگانقيس اابنرت اميرالؤمنين بعد از جن  جمل در بصره تشريف بردند پس احنف هرگاه حض 

غذاهای و  کرد  دعوت  را  آماد خ  حضرت  س وب  آن  ه  از  بعد  و  را خوحضرت  اختخ  اصحاب  آن  و  پس  است 

ن هم فرستاد  اکن پس عقب ايش  صداا حنف فرمودند که ای احنف اصحاب مرا هم  ب  دند و حضرت تشريف بر 

آيد ی به نظر م   غری ت الع و از شّداند در منزل احنف يک قوم خاضع و خاش مشاهده کرد که داخل شده  پس

گ  خشک  مشکها  گويا  حضرت    پس  اند يدهردکه  آن  از  امير سؤال  احنف  يا  انمود  حالت  المؤمنين  چه  ين 

   ؛يا از خوف جن  تز کمی خوراک اس ا ااند؟ آيت داده است که چنين الغر گرديده دس يشان با

صلوات حضرت  آن  فرمود  نوسالمه اهللپس  چنين  احنف  ای  نه  تو عليه  که  مي  يست  بدرستگمان  يکه  کنی 

ی  نيوی برای رضااز لذائذ دختيار ميکنند  زهد ادارد آن قومی را که  ست  عالی دوخدای متعال سبحانه و ت

ول و دهشت و خوف  اند ههده کرده او يقين خويش مشلم  گارشان مانند زهد آن کسانی که به باعث عردپرو

   ؛اقع بشوند و عذابهای روز قيامت را قبل از اينکه آنها و

يت تهای سعی و جد به من برداری پروردگار خويش مانو فر دتنفسهای خويش را برای عباه ميکنند پس آماد

آورند که  شر را بخاطر می مح  خوف و هول هرگاه صبح روز قيامت و ميدان  ازگردد  شان منقلب ميو حاالت

شد چطور   خواهند  احضار  عالمين  شاهنشاه  پروردگار  حضرت  عدالت  محضر  جوا  در  ابرای  دادن  عمال  ب 

  ند که چطور و مشاهده ميکنجهنم  سای آتش های آسمانله شع ان آنيشپس مجسم ميشود در نظر ا خويش

اولين   و    ينو آخرخالئق  ميبينند    جاللهمطلق جل  غيبمحشور ميشوند در محضر عدالت حضرت حق  و 

 
 548ص:   ، 4سفینة البحار، ج 363



521 
 

شت و  ا اعمال زد در آنهکشف ميشونروی تمامی خالئق و  های اعمال را که باز کرده ميشوند در پيش نامه 

   ؛ فضيحت کننده ا وت رسوعنقبيح و قابل هزار ل

وند از بدنهای ايشان و نزديک ميرسد که  بشخارج شان ه جانهای يک ميشود کاين حاالت نزداهده پس از مش

بالهایلبهق با  بناشان  پرواز  بمودنی  ی خوف  پرواز  بشوند عقول مايند  نزديک ميگردد که جدا  ن هرگاه  شاو 

نمودن و    گريه   محشر پس شروع ميکنند ان  در ميد   ک شدن در محضر عدالت خدائید از نزديوش ميزننج

ل  و نند از خوف و هميکبت زدگان در تاريکی شب و سخت جزع و فزع  صيودن ممانند ناله نممينمايند    ناله

پس    قين خويشازعلم و ي بر آنها  اند نفسهای خويش را  قامات ميدان محشر که آگاه ساخته آن مناظر و م 

که الغر شدهاين س  است  و علت  مانبب  آنند  اند  نه  تومشکهای خشکيده  برده   که  گرديد   ئیگمان  اند ه لذا 

قلبهایال  ايشانجسمهای   و  صورتهایغر  و  محزون  رشان  لبهای ن   شان  و  خشک  ش پريده  و  الغر  و  ان 

 شان مشکهای خشکيده!!  شان چسبيده و بدنهایشکمهای

  شيدگی پس باوجود اين پو  هر و دربرای حضرت پروردگار در ظا  ل خويش رانند اعماخالص ميک  بدرستيکه

  ی وشان از آتش جهنم نهايت سعقلبهای ابدان  ست ر حراه هميشه در فکنيستند بلکهايشان مطمئن  قلب

بکار   را  بمزحمت  اگر  پس  تمامی  يبرند  حاليکه  در  را  ايشان  شب  تاريکی  وقت  در  احنف  ای  تو  بينی 

الت  در ح  اند و تمامی حرکاته ديد اموش گر ند و تمامی صداها ساکت و خااب رفته دم در خوچشمهای مر

ان محشر و  ميد را خوف و دهشت و هول روز قيامت و صباح    انت ايشبيدار کرده اس در حاليکه  اند  سکوت

ست  فرموده ا  حضرت کردگار که زهره انسان را آب ميکنند که در کتاب مجيد خود ديد و وعيدهای  هآن ت

سر  بياورد بر  ناگهان هجوم    اينکههرهای عالم دنيا از  و ش ممالک    اند اهالی قرای جهان و يده خوف گردی آيا ب

  ؛ند باش خبر ا در حاليکه ايشان در خواب غفلت بی م شديد  ايشان عذاب

تهدي اين  برپا ميشوو وعيد شديد ح  د پس  و  بيدار ميکند  را  آورده خود  به خاطر  را  برای  ضرت کردگار  ند 

ند پس نمايتقديس می يح و کمرتبه و دو مربته تسبد يميکنن  ز خوف وهول گريه و واويالرحاليکه امازشان دن

مح  گريه  عبادت ی  رابهاميکنند در  بسته  و صف  ميريزند  اشک  و  و    ینمايند در شبهامي  عبادتشان  تاريک 

بسياه   اگر  ميکنند پس  فزع  و  جزع  درحو  ايشان  شبهای  در  احنف  ای  ايسبينی  قدمها  اند تادهاليکه  ی  بر 
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  له و فريادشان شده است ناازشان و شديد  در نميخوانند آيات قرآن را  و م اند  دهشان خميخويش و پشتهای 

رگاه واويال ميکنند  گرفته است و ه  اشان فرا حلقوم ا تخيال خواهی کرد که گوا آتش جهنم ايشان رو  پس ت

بست  آتشين  زنجيرهای  که  کرد  استتو خيال خواهی  گلوه  ه شده  روز و  شان  ای در  وقت  را در  ايشان    اگر 

   ؛ کنیمي شاهدهم

اه ميروند و با مردم با کالم خوب  ر وقار خدا با نهايت  که بر زمينيک قوم هستند يشان ديد که ا پس خواهی

ک مرد جاهل با کلمه حقارت مخاطب ميکند پس او را سالم  گاه ايشان را يرصحبت دارند و ه ته  و شايس

از آن  شريف  پس مانند انسان کريم و    نند ميکبور  چيزهای لغو و بيهوده عهرگاه بر  يشوند و  او دور م  داده از 

  ش و زبانهای خوي  ائیتهمت و رسواند از رفتن در جاهای  زداشته بارا  ش  که قدمهای خويرند بدرستيدر ميگذ 

لجام کرده  ررا  بدگوئی و گوشهای خود  از  يعنی  اعراض مردم  در  از حرف زدن  بازداشتاند  ازه ا  شنيدن    اند 

اند از رده صی و قصد کشه چشم در معابه گواند از نظر کردن ا بسته ش رخويهای  گويان و چشمفهای ياوه حر

   ؛نه داخل شد در آ ر ک آن دارالسالم که هکه برسند بدارالسالم  هان چيزاي

را محبت  نف شايد تن و محفوظ است از حواد  و بالها و مصائب و رنج و غم پس ای احپس هميشه مأمو

بازد ندنيا  اينکه  از  است  کنی اشته  م  ظر  دارالسالمو  آن  بنمائی  و   شاهده  م   را  و  منازل  که  آن  را  خلق  قام 

ه است در  خشنده پس شگافتريعنی مرواريد د اء  لؤلؤی بيضخالق عالم سبحانه و تعالی از    رات او  فرموده اس 

نجا  سکنی خواهد داد در آوشجمال و  حوران خ  ن باکره و آن دارالسالم نهرها را و پرکرده است او را از خواتي

اند ايشان برای  ه ودام نمدر حاليکه اقد ايشان را    اگر تو ببينی  احنف   و اهل طاعت خويش را پس يا  تانس دو

س  خويش  پروردگار  دبحازيارت  و  تعالی  و  ميکرنه  صدا  ناقه حاليکه  که  نند  صدا  نوع  يک  به  ايشان  های 

   ؛ک نوع ابر ن ياسرايش است باالی انداخته  ها و سايه ز آن صداای بهتر ااند شنوندگان صد نشنيده

ی ايشان در مابين ميدانهای آن  هاد اسبو شيحه ميکشن  ر و زعفران شان مشک و عنبرهای بارد بر س پس می 

های زعفرا و لکدکوب ميکنند  از آللی و جواهرات در وسط تله   های مزين ناقه   ا برند ايشان ری س مبستانها پ

مان جنت  د خادآرنکش میجان را و برای پيش مر  آللی و   در زير پاهای خويش پيراسته    آراسته و ها  ناقه   آن

ش  ر رحمت از جانب عای  رياحين را و برخاسته است برای ايشان هو  ام و اقسهای انواع  ته ايشان گلدس برای  
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وازة  ند به در ه پس ميرس ر پس نثار ميکند برايشان گلهای ياسمين و اقحوان يعنی گل بنفشعظيم پروردگا

   ؛ ای ايشان رضوانبر د در رالسالم پس باز ميکندارا

واالکرام پس ميفرمايد حضرت  لجالل واعزه ذالای حضرت ربميکنند بر ارالسالم سجدهصحن دپس ايشان در 

ب دوست  رای جبار  ای  س ا ايشان  برداريد  من  برداشته رهای ن  من  حاال  که  زيرا  سجده  از  را  شماها  تان  از  ام 

زی که  آن چيپس ای احنف اگر از تو فوت شود  ان  جنت رضوام شماها را در  کنی داده ت را و س يليف عبادتک

   ؛مانموده الم خود بيان ا در صدر کمن او ر

های مسی و هر  ی جامههای قطران يعن نخواهی شد پيراهده  پس آن وقت تو گذاشته خواهی شد و پوشان

تو   نهايتبی   جهنم که   و آب حميمآئينه طواف خواهی کرد در ميان آتش جهنم   و    هند را خوا  گرم است 

هند بود و  واسته خش جهنم پشت شکروز در آت  ار مردم در آنر بسيوشانيد شراب حار جوش زن پس چقد ن

و زده خو بريان  و  بينی اهنروهای سوخته  بر  بدرستيکه یاهد شد  را دست  خواهند خورد کفهای   شان  شان 

   ؛شانی ر گردنهابيد طوق دبندهای آهنی و داغ و خواهد چس

ران زحمت  طور با هزاهای جهنم و چ ر دره احنف درحاليکه سرازير ميشوند دای    را  ی ايشاناگر تو ببينپس  

با سنگهای جهنم و  اند  بسته شده   وهای قطران  رچهپا  اند های جهنم درحالی که پوشيده روی کوه   ند ميرو  باال

و    حملهپس  ند کرد  ستغاثه خواهفرياد و ات تشنگی  گاه از شد پس هر با آن شيطان که او را گمراه کرده بود  

را که ندا ميکند و آن  ی  مناد   اگر ببينی تو   های جهنم و ای جهنم و مارعقربههجوم خواهند آورد بر ايشان  

هميشه ابداآلباد که  های جنت بمانيد  نت و حله ی اهل زيورات جاای اهل نعمت و  و    ميگويد ای اهل جنت 

   ؛اند رده خته معدوم کرا ذبح ساکه موت   ماها زيرانيست موت برای ش 

واهند  خ  مقفل   ات اهل جهنم واميدهای نجتمامی رجاء و  رديد  اين صدای منادی منقطع خواهند گپس بر  

چقدر بسيار پيرمردها در آن  س  ی اسباب نجات پماهند گرديد تماخو  های جهنم را پس منقطعنمود دروازه 

ت و رسوائی من  ی فضيحو اند کرد  رياد خواهار زنها فچقدر بسييری من و  روز فرياد خواهند کرد و ای ای پ

   ؛آنهاهای دريده شدند پرده 
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س خواهند بود  حبود بود مرد م در بين طبقهای آتش جهنم و مهنه خوان روز فرو رفتبسيار در آپس چقدر  

ه از  های فاخرو آن لباس هند پوشانيد تو را در آن روز چه لباسهای بدی بعد از پوشيدن تچه محبوسی خوا  ه ب

خوش مزه    ان و اقسامگوناگون و الومهای  کتان و بعد از خوردن تو آن طعاو ظريف  طيف ازک و لهای نهپارچ

هد سوزانيد و  را همه را خوا  یيک مور بدن تو  ت بهای ضريع و زقوم و لباسی که نخواهد گذاش اميذ طعو لذ 

ب  ا که نظرچشم تو ر  پوست را سفيد خواهد کرد و نخواهد گذاست سالم آن  ی  م به سوا آن چشميکردی 

را سفيد خواهد  حبوب خويم او  اينکه  مگر  و کور خواهگردانش  ا  د کرد يد  است چيزهائپس  آين  ده  ما يکه 

وده است خدای منان برای  ی که آماده فرماچيزههستند آن    نهاکرده است خدای متعال برای مجرمين و آ

 متقين! 
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ر همان وقت برای او قيام او برپا  ميرد پس دی هرکه می يعن ۳۶۴يَامَتُه قِ  فَقَد قَامَتتَ  ر حديث است که مَن مَاد

گر  ه قسم بازپرس از او ميشود پس ا ميشود و هم  ز او گرفته او اب و کتاب  روز حسا  نی درهمانشود يعمی 

 نند!  دنيا داخل ميکرا در جنت  ک مرد است او ني

نند و آن روز قيامت که برای  آتش عذاب ميک  درزخ ميبرند و  بر  و اگر بدکار است پس او را در جهنم دنيا و

د شد و اين  کرده خواهن  رهم و برهم ها دامی آسمانيد پس تمآگاه می تمامی اهل عالم معين و مقرر است هر

اين زمين يک ميدان وسيع    ود پسديل خواهند نمو عريض تب  ن وسيع و طويلميدا  زمين را در صورت يک

ی که او را يک اسب جواد و  راه خواهد بود يعن صدهزار ساله  يس   ولش به مسافته طو صاف خواهد شد ک

  ؛واهد رسيد وقت بآخرش خسال پس آن زار دت سيصد هود الی معت خود بد تندرو با منتهای سر

طوي ميدان  اين  در  عپس  و  م ل  تمامی  موجخلريض  و  و  وقات  اولين  يعنی    آخرينودات  سفلی  و  علوی  و 

آن روز را يَومُ الجَمِع خدای متعال گذاشته است    نمود لذا است  ند کجا جمع خواها يزمينی و آسمانی همه ر

از جميع مکلفين جن و انس    وقات دوباره خلوی تمامی مر   ان در پيشالشعظيم ع بزرگ و  پس در اين مجم

واالکرام  د حضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل ده خوت و حساب گيرنخواهند گرفحساب و کتاب    فردا  فردا 

ه  لم و قدرت خدای عليم و قدير را از چشمهای خويش تماشا بنمايند ک می مخلوقات عاتمد بود تا که  واهخ

طنی و خلوتی  و با  ال و اعمال خرد و بزرگ و ظاهریت که از افعاس نان عالمی  چ  گار ايشانکه پرورد بدانند  

   ؛لی ابداآلبادد ارّه ذرّه واقف و عالم بوده است و خواهد بو قات ذمی افراد مخلوجلوتی تما و

داشته  صون نگاه  ست که ذره ذره حرکات و سکنات مخلوقات را ثبت و ضبط و محفوظ و مچنان قادری ا  و

شده را  ت خاک و رميم  و مي  جميع مخلوقات خورد و بزرگ مرده و  وز قيامت  امر  آفرينش الی ت از بدو  اس 

ب دوب و  بعينه  است وه شخص اره  داده  و حيات  زندگی  کاست  و  کم  بدون  و حکچن  ه  عادل  است که    يمان 

دان  لی از مير مقصد او کرده است همه بر عين عدالت و حکمت مبنی و موسس بوده است المختص هرچه  
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علم  محشر   قد ارائه  اظهار  و  و  قدير  رت  و  عليم  و حکمت خدای  دبود    خواهد کمال  از مجمع و مقصد    وم 

ن انبياء و مرس مايش  ميدان محشر  نورانيت حضرت  و  اي  لينمرتبه و مقام  اهد  و مؤمنين خو  نشاو اوصيای 

 بود!  

اهد  ر خوئکه را امالکرام مالوالجالل متعال ذواپس بعد از حساب و کتاب جميع مکلفين جنی و انسی خدای  

مجتبی و محمد    احمد   سلم و حبيب منووآله ليه عاهللل صلّی ی رسوالفردوس و برا در جنات ه بروند  فرمود ک 

صلّی  نووسلوآله عليه اهللمصطفی  منبر  آن  کنرام  ضيابار  و  ميدان  ی  ميان  در  و  بياورند  است  وَِسيلَه  نامش  ه 

ميدان محشر خواهند آورد پس    وسيله را درنبر  فوری آن م  پس مالئکهبنمايند  ند و نصب  محشر او را بگذار

رد  اهد گرديد و در وسط آن ميدان نصب خواهند کار خور روشن و ضيابميدان محش  نيتش تمامی آننورا  از

آن   از  بعد  و  امنو  نورانی  دوازده بر  و  اوصيای  يمين  اطراف  در  و  آورد  را خواهند  آن حضرت  آن  گانه  يسار 

   مود! ب خواهند نا را منصوسيله آنهو

طراف و دور آن  در ا  خواهند آورد و بر نورانی  يای ايشان مناو اوصآن برای سائر انبياء و مرسلين  و بعد از  

ائمه طاهرين   و منابر  نمود پخب  السالم نصهمعليوسيله  و ضياباری آن وسيله در ميان  واهند  نورانيت  س 

السالم  ائمه طاهرين عليهمباری منابر  ضيا  نورانيت و   اهد بود و يابار خوخورشيد ض  ن مانند منابر ائمه طاهري

 د بدر منير نورافشان خواهد بود! مانن اوصيای مرضيينمرسلين و  نابر انبياء و يان مدر م

االنبيا باعث ايجاد  کرام به حبيب و رسول خود حضرت خاتموالجالل واالذق  حق و غيب مطلرت آن وقت حض

ال و  وس اعمحبوب و رسول من برويد در فرد  فرمود که ای اهد  م ارشاد خووسلوآله عليه هللارا صلّی هر دو س 

و    تاموت و جيغة کرنب  الخلود آراسته و پيراسته بنمائيد و تاجاتره جنو خلعتهای فاخز لباسهای  خود را ا

دولت ابد  ديهيم  ر  محشر و ب  کت الزوال و اقليم جاودان بر سر نهاده مراجعت بنمائيد در ميدانسلطنت ممل

محم مقام  کو  استود  وسيله  ميخواهم  جلوه   ه  من  بشويد  نوافروز  روحانکه  و  ش رانيت  بر  يت حقيقی  را  ما 

 .ازمقات و تمامی موجودات امروز ظاهر و باهر بسمخلو جميع

آن   وقت  کماهمظآن  و  جمال  جناتر  در  ذوالجالل  ذات  نسدسی  ل  لباسهای  از  را  خود  رفته  و الفردوس 

و شهنشاهی   رسالتوده و بر سر تاج کرامت و جيغه  ثار ملبس نمبر نو مشک و عنو ضيابار  نورانی    استبرقی
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  ات حسن و جمال ذهر  اشته مراجعت خواهد فرمود پس از ورود آن مظان گذ و مملکت جاود  لت ابد مدتدو

  مخلوقات  رديد و اززال تمامی ميدان محشر رخشان و درخشان و مشک و عنبرفشان خواهد گيزع و اليلم 

 .خواهد شد  بلند د و صلوات صدای درو 

 اسَکَنَاتِهَ ا وَکَ وَ مَصنُوعاتِکَ وَ عَدَدِ حَرِکَاتِهوقاتِذَرّاتِ مَخلُ  بِعَدَدِآلِه مَُحمَّدٍوَّ  لَّلهُمَ صَلِّ عَلی مَُحمَّدٍاَ

 .  اِلَیَ االَبَدِلِمِنَ االَزَ

 ديد! واهد گرز خه افرو خويش جلون جبروتی پس آن حضرت بر باالی آن منبر هزار درجه درشأ

طنت  ای سلانت و با تاجههای امحله تهای کرامت و  ا خلعگانة آن حضرت هم بصيای دوازده طور اوهمين و  

طور سائر انبياء و مرسلين و  ن هند شد و همياخوجلوه افروز    ويش های مملکت ابد بر مبابر خمخلد و جيغه 

خو منابر  بر  ايشان  مرضيين  ااوصيای  جلوه  خوا يش  شد فروز  وقت   پس  هند  ع  آن  چشمهخالق  در  ای  الم 

ينند و بالخصوص برای  را ببی ميدان محشر  وانند تماماهد داد که بت رت خوتمامی اهل محشر چنا قوت بصا

اقدس  اکمظاهر جمال و  ل متماشای نورانيت و جما حضرت کردگار طاقت و تحمل خواهد داد که  ل ذاتِ 

 الک نشوند.  موسی ه   ند حضرتماناحديت ات اقدس نورانيت ذبتوانند در وقت ظهور آن 

! آماده بشويد  محشر  کرد که ای اهل ندا خواهد ق و غيب مطلق  ضرت حپس آن وقت يک منادی از جانب ح

نورانيت   رؤيت  و  زيارت  م حقي برای  و  محبوب  و  وطلقی  حق  منان  ب حضرت  خدای  که  زيرا  مطلق  غيب 

 رمايد!افراز بفب خويش سرميخواهد که از جمال جهان آرای محبو

ب  حق و مطلو  يت حضرت محبوبروحانهای هفتادگانه از نورانيت و  ب حجاب از حجاالم يک  خالق ع  پس

م احمد  صلّی جتبی  مطلق  مصطفی  خواهوآله عليهاهللمحمد  بوسلم  )هنوز  د  حقيق  آنرداشت  ی  نورانيت 

و  ر عظمت  ت از نواس   تق شدهرا که مشوسلموآله عليهاهللالعالمين سيداالنبيای و المرسلين صلّی ّ محبوب رب 

ذات   هفجالل  در  مطلق  غيب  و  حق  حضرت  حاقدس  فرتاد  پوشيده  ک جاب  است  عاموده  اين  هنوز  لم  ه 

  .و  قوت تحمل او را ندارد حد 

قات حاد  خواهند توانست که آن نورانيت ذات  آن وقت مخلو   د موتحمل عطا فر  قوتو چون خالق عالم  

ات اقدس حضرت حق و  ال و کمال ذاظهار جم  بتدایچون اد و  ه بنمايناد  مشاهد واجب را از چشمهای ح
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به مخلوقات حاد  عطا خواهد فرمود(  ت را  وقت ان قوآن    اهد شد لذاقيامت شروع خوروز    غيب مطلق از 

گر خواهد  اهلل جلوه ر و خوش آينده از روی مبارک آن وجه گوايد و خوش د ش   يک نوری چنانقت  پس آن و 

کم  ه خواهند گرديد و بعد از آن کم ند شد و خير بهوت خواهر و ممتحيّحشر  می اهل مشمهای تماشد که چ

م هم  لسالانيت و روحانيت حضرات ائمه معصومين عليهم نورا  طور ازو همين هند برگشت  ه حال خود خواب

را    شد و چشمهای اهل محشر خيره خواهند گرديد )و باقی شصت ونه حجاب  رداشته خواهد بب  يک حجا

 ابداآلباد( الی اهند برداشتز جمعه خوهر روردوس الفدر جنات  کمکم 

وه والسالم تمامی ميدان محشر يک  الصلت عالين عليهممين مخلوقات چهارده معصوحضرا  پس از نورانيت

نور  آنخو  پارچه  گرديد  ج  توق اهد  عالم  محشر  خالق  اهل  ای  که  فرمود  خواهد  ارشاد  را  محشر  اهل  يمع 

  تعظيمی بجا بياريد همانطور که   مال من سجدة و جمال و کدرت  يت و قرانمظاهر نواين  برای  همگی شماها  

ن را  يشا  و در پشت و صلب آدم نورانيت و روحانيت ام حدوايشان در عال  بتدای ظهوردو آفرينش و ادر ب

 بوديد!  هود سجده نم

فت  د ر ده خواهنحشر در سجتمامی اهل م واالکرام  ر اين فرمان حضرت حق و غيب مطلق ذوالجالل پس ب

اکثده خواهند  ی سجيعن توانست که سجد کرد مگر  ايشان نخواهند  رد  ی خواهند کايند هرچند سعه بنمر 

هرة خدای عليم و  ه از قدرت قاکبلمانند ابليس  بر  ابق ايستاده خواهند ماند اما نه از راه تکطور س ايشان همان

 د!!  اهند گرديحکيم پشتهای آنها مانند شاخ گاو خشک و درشت خو

نخواهند    اما هرگز هرگزايند  دا را به جا بيارند و سجده بنمد که فرما خی خواهند کرسع  ان هرچهيشپس ا

  که چرا شماها   يد ان خواهد پرس ايشری شروع خواهند کرد آن وقت خدای متعال از  و زا  وانست پس تضرعت

زاری عرض خواه تضرّع و  نهايت  با  ايشان  نکرديد  مرا  فرمان  نمود کاطاعت  ای پروند  ما،رده  سعی    ما  گار 

 نميتوانيم! د از اين جهت انده يم اما چون پشتهای ما خشک گرديسجده بنمائ ميکنيم

يار بود  امتحان و اخترداالم دنيا که  ر عخواهد فرمود که معلوم شد شماها ايشان را دتعال  آنوقت خدای م

رآن و  ن در کتاب ق ا مانيد آيتوينجا نميرديد که اسجده نکرديد و بر فرمان و امر و حکم من در آنجا عمل نک

   .ايشان برسيد  روازةکه هرگاه بر د يد حتی اينما را سجده کنائمه خويش حکم و مر نداده بودم که  فرقان
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قت داخل شدن اول سجده بنمائيد و  د هميشه در و يشوداخل نايشان  زل  پس بدون سجده کردن اندرون من

و  ۳۶۶ن اندرون خانه يد سجده کنا پس داخل شو    ۳۶۵ « داً س جَّابَ الْبَ  ادْخُلُوا » فَ  لج زوبعد اندرون برويد فقال ع

فرما تمامی  کنييشان  بر  عمل  ايشانايشان  پس  اقرار  د  وقت  را  خواه  آن  ما  ما،  پروردگار  ای  بلی  کرد  ند 

وای خدای متعال کسی را سجده کردن شرک است و آن علمای  ميگفتند که س   کهمراه نمودند  ا گعلمای م

ند که  ر دادگر قائل بودند و ما را هم دستوفت کسانی ديبه امامت و خالتند  دانسم نمی و هرا امام تما ايشان  

اامام خدا    خليفه و و  ن گوش داديم  يشالذا ای پروردگار ما، ما بر حرفهای ا  ،هستند شخاص  فالن و فالن 

  مقام   و دربفرما  و  ما را عف  اند وگمراه شديم پس عذاب آنها را زياد کن که ما را گمراه کرده مل نموديم و  ع

   .را سجده کنيم که ما ايشاندنيا برگردان 

ام حاال  من حاال فنا نموده رالعمل بود  و دا  داراالمتحان  ه دنيا را ک  فرمود که عالمواهد  پس خدای متعال خ

مَا فَات  يگری نيست پس شماها را کجا بفرستم! هَيهَات هَيهَات قَد فَاتَ  آلخرت مقام داارارالجزاء و دی دسوا

اف ن من  رسوال  سوای جهنم جای ديگری نيست آيا  برای شماها  هرچه گذشت حاالس گذشت  سوافسوس 

عرض    م ديدنيا برميگر  در  ديد که دوبارهشما غافل بوديد يا خيال ميکرد که  ضيه خبر ندادنا از اين قشماها ر

د که  غالب آما  ما بر م  مگر شقاوتبودند    نمود که بلی بلی ای پروردگار تمامی رسوالن تو خبر داده خواهند  

چون  اهد فرمود که  را امر خو  آن وقت مالئکهم پس  فهای راست ايشان را باور نکردينموديم و حر ما تکذيب  

م دنيا سجده کردند و نه  را نه در مقامل  و جمال و جالمت  يشان مظاهر علم و کمال و هياکل نورانيت عظا

   . در اينجا

آ در  را  استثنا همگی  بدون  ايشان  يندازيد  ب  تش جهنملذا  تضرّع بی پس  خوا  نهايت  زاری  بر  و  و  کرد  هند 

هز خويش  خوااران  پيشوايان  لعنت  امهزار  کرد  حرفههند  بر  کسی  ايا  نخواهد  ای  گوش  چنانچه  داد  شان 

از روی ترحم بر بندگان خويش خوب واضح بيان فرموده    اين آيه قرآن   در اين قضيه را  يم  خدای عليم و حک

قل و هوش الزم است که متنبه  بر صاحبان ع تدارک کرد پس    است ميشود حل باقی  م موقع و  است که هنوز 

  مظاهر نورانيت و جمال حضرت حق و غيب مطلق  الل وآيات عظمت و جن بر تذکر  از سجده نمود   وند وبش
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مخلوق  که  و  ات حضرات  يعنی  عليهمعالين  معصومين  چهارده  مقدسه  و  قادسه  والسالم  جودات  الصلوه 

کوتميبا غفلت اهشند  و  تا   ی  م  نکنند  ميدان  در  پشيمان  که  هيچ  حشر  آنجا  در  پشيمانی  که    فائده نشوند 

 ! نخواهد داد!!

ضرت  ح ی  سيدی و موالئرت  اين کتاب شريف حقائق بيان هرگاه برای زيا  مؤلف  بخشاکسار بنی چنانچه خ

سلطان الحثامن عليهم جج  می االوصياء  مشرف  فرما السالم  موافق  اول  پس  حضرت  شوم  العزّت  رب ن 

فر ذوالجالل  که  است  واالکرام    وََسنَزِيُد   اکُمْ خَطَايَ  لَکُمْ  نَغْفِرْ  حِطَّة    ولُواوَقُ  سُجًَّدا  الْبَابَ  وَادْخُلُوا » موده 

هِ  اَقْرَرْنَا بِوِلَايَهِ مُحَمَّد  وَّ اَئِمَّن باشيد و بگوئيد  سجده کنايکه  لحااز دروازة دريد  پس داخل شو  ۳۶۷الْمُحْسِنِينَ«

ثواب ما را  خواهيم آمرزيد تمامی گناهان شماست پس ما    ی حِطَّه  همينکه معننَ  اهِرِيْطَّال يدهيم  و زياد 

رت کردگار  ضح   ن شخص در نزدد آآروکاران زيرا که هرکه اين عمل را بجا می به نک محسنين يعنی    برای

ه  مته مرحوم اب حطه اب  يکنم کهکوکار است بر باب و دروازه حرم مطهر اول بدرستی و راستی سجده مني

عاليات در   عتبات  و  ميکنم    هستند  ذکر  اين  از سجده    رِيمِاَلْکَ   رَبِّیَ  لِوَجْهِ  اَللَّئِيمُ  جْهِیَوَ  َسجََد سجده  بعد  و 

 . ومش ینمودن در حرم مطهر داخل م 

  جواب دادن   ها برایتن  ص بايد هر شخ  ۳۶8رَی لَاتَزِرُ وَازِرَهَ وِزْرَ اُخْو لوالقی معاذيره وَ  ی نفسه بصيره لع  واالنسان

 خدائی حاضر خواهد شد! محضر عدالت  اعمال خود در 

  انه فقال سبح  ما از اين قضيه خبر داده استل به  فوت وقت و مح   نان قبل ازميت ترحم خدايهت غالذا از ج

  يُْدعَوْنَ   وَ »يکشف الحجاب عن الحقيقه النورانيه المحمديه المحموديه   ای   ۳۶۹«يَوْمَ يُکْشَفُ عَنْ ساق»و تعالی  

يَسْتَطيعُون فَال  السُّجُودِ  ما سجدوهمال  ۳۷0« إِلَى  اال  نهم  دار  قَدْ  »متحان  فی  وَ  ذِلَّة   تَرْهَقُهُمْ  أَبْصارُهُمْ  خاِشعَةً 

السُّجُودِ إِلَى  يُْدعَوْنَ  الدن    ۳۷۱« کانُوا  دار  بافی  الف يا  و  سالِمُون»رقان  لقران  هُمْ  السجده    ۳۷2« وَ    فماالداء 

   .سجدوهم
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  ان پيش از ا پس فرمود خدای منلعزت به خاطر مردم بيار ای رسول ما آن وقت راب ود حضرت رمفرپس  

  در آن روز يک   هد شد من آن روز را که کشف کرده خوا  رای ای رسولبياد مردم بيا  و محل که  فوت وقت

ب از  نوحجاب  حقيقت  صلّی  رانيتاالی  محموديه  بشو  تا  وسلم وآله عليه اهللمحمديه  ظاهر  مخلوقات بد  که    ر 

ال  جمال و کمارای چه  صيای او دتبه و مقام محبوب من که دارای چه جمال و کمال است و همانطور اومر

  .هستند 

ل  آن مظاهر جما  ده بنمايند اهند شد که سجده خوشوند و فرمان دادعوت کرده می   امی مخلوقاتپس تم

ه نکرده بودند آن وقت  ا سجد الم دنيعن  امتحادر دار  را  ال ذات اقدس احديت را پس آن کسانيکه ايشان وکم

پس   بنمايند  سجده  که  توانست  نخواهند  زاهرگز  و  خواهنگريه  بر  ری  کرد  خود  استطاعت  که  عدم  د 

را تونمی فرمان پروردگار خود  ذل ميان آن م  بياورند پس دربجا    انند که  و  و  يل خوجمع رسوا  اهند گرديد 

دعوت   دنيا  عالم  در  آنکه  می کرد حال  براه  نموس ی  شند  برجده  فرقان  دن  و  قرآن  آيات  بواسطه  آنها  ای 

اما چون بر  سجده نمودن  برای خم شدن و  لم بودند  ان هم ساشتهای ايشدرحاليکه استطاعت داشتند و پ

   .ی خود بودند احکام علماتابع اقوال و صرف   قرآن ايمان نداشتند 

بِيُوْفَا  ر  ردگار خويش پروه نکردند مظاهر علم و کمال و قدرت و جمال  س سجد پ الْاَقَْدامِ خَُذ  وَ    ۳۷۳النَّوَاصِیُ 

واهند گرفت  شان خيشانیز پا و موهای پيکی را ا  يد و يکی خواهند کشپس مالئکه ايشان را به سوی جهنم  

انو در آتش جهنم خواه ه پاک و صاف خواهد گرديد و  ر کلي نها ميدان محشاز وجود آ  داخت! و هرگاهند 

  آله   و  عليه   اهلل  صلّی   ت خدای متعال به حضرت رسولاند آنوقند مهوای خاجدين باقن س صرف همان مؤمني

ته ای حبيد فرمود ک ارشاد خواه  سلم   و خوان که اين مؤمنين  ن يک خطبه بعريف و توصيف مب من در 

   .شان زياد بشودو معرفت ايمسرور بشوند  حال وساجدين خوش 

ان فصيح و بليغ خواهد  د يک خطبه چنوخ  بیدر زبان عرلم  وس وآله عليه اهللضرت خاتم االنبياء صلّیپس ح

ن آن حضرت  بود و بعد از آر نشنيده  پروردگا  ثنای حضرتچنان خطبه در حمد و    ، خواند که هيچ مخلوقی
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خوشحالی و سرور    که از که تمامی مالئاهد خواند  صيح و بليغ خوطبه فخر تعريف و توصيف مالئکه چنان  د

 .د وشحال گردانيخا ه ررتش مالئک ضح وجد خواهند نمود پس هرگاه 

بليغ خواهد خ  و  فصيح  مؤمنين يک خطبه  توصيف  و  تعريف  مآن وقت در  شادان  ؤمنين چنواند که  و  ان 

   .هند گفتند کشيد و خواخواه ه صدای بلند نعرة صلوات و درودگرديد که ب فرحان خواهند 

عاتِکَ وَ عَدَدِ حَرِکَاتِها وَ سَکَنَاتِهَا کَ وَ مَصنُو اتِخلُوقاتِ مَذَرّ ی مَُحمَّدٍ وَّ آلِه مَُحمَّدٍ بِعَدَدِ عَل لَّلهُمَ صَلِّاَ

 بَدِ لَیَ االَمِنَ االَزَلِ اِ

اال  فرمود که حخواهد    وسلمه وآله علياهللام به حضرت رسول صلّی واالکرجالل دای متعال ذوالآن وقت خ  پس

مق بر  و مقا  نآ  ويش برروتی خجب  ن افروز بشويد پس حضرت در شأمود خويش جلوه ام محشما  م  وسيله 

 افروز خواهد شد!  محمود جلوه 

ومطلوب من    توصيف محبوبو در تعريف و  ه برخيزيد فرمود ک  شاد خواهد آن وقت خدای متعال مالئکه را ار

کوتی خويش چنان خطبه فصيح  حن ملالحان در ل وش السالم خه ت اسرافيل عليل حضر خطبه بخوانيد پس او

ند کرد وصلوات و درود خواهند فرستاد و بعد از آن  حشر وجد خواهمل  امی اهکه تم  اند وو بليغ خواهد خ

 و محبور خواهد فرمود! ر را مسرور يغ خود اهل محشز خطبه بلم امين االسالليه حضرت جبرئيل ع

شر را مسرور خواهد  خواند و اهل مح  خواهد عجيب و غريب    م يک خطبهالسالحيل عليه رت راو بعد حض

 ! د گرداني

س   و مالبعد  قابلکئائر  موافق  خطبه ه  از  را  محشرا  اهل  خويش  خواهند  يت  محبور  و  مسرور  خويش  های 

 ردانيد. گ

از    و مبعد  انبيآن خدای  سائر  مرسلين تعال  و  تعري   اء  در  فرمود که  ت ارشاد خواهد  و    وصيف رسول عهد ف 

  در لحن داودی   و   برخاستخواهد  م  الالسها بخوانند پس اول حضرت داود عليه به خطلم  وس وآله عليه اهللصلّی

بعد از  ند کرد و  وجد خواهه سامعين  خويش در زبان عبرانی يک خطبه نهايت فصيح و بليغ خواهد خواند ک

 ردانيد! ر خواهند گمسرور و محبو شر راهای خويش اهل محرسلين از خطبه انبياء و م آن ديگر
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وق خداآن  که  ت  فرمود  خواهد  ارشاد  را  مؤمنين  متعال  تع  شماها  االحی  رسو  فري در  توصيف  ل  و 

خويش  وآله عليه اهللصلّی حض وسلم  اول  پس  بخوانيد  داريد  سلمان  هرچه  عاشق  السعليه رت  رسول  الم 

  آن حضرت ابوذر و بعد از    خواهند گرديد   وشحالبليغ خواهد خواند که سامعين خ   مين يک خطبهالعالربّ

موافق استعداد و قابليت    آن علمای امت  از و بعد  مقداد  رت  ضعنه خطبه خواهد خواند و بعد از آن حاهللرضی

آن   از  بعد  و  امتشعراخويش خطبات خواهند خواند  اشعا  ی  مدحية خاز  رر  اهل مجمع  ا مسرور و  ويش 

نوبم چون  و  گردانيد  خواهند  بخاحبور  اينت  مؤلف  شريف  کسار  پ  کتاب  رسيد  بند خواهد  اشعار س  از  ه 

درالنظيم   در کتاب  که  افسالمهای  ای  در حرم  اند  چاپ شده   ين لمعصوموصاف  که  خواهم خواند همانطور 

 خواند.م خواهم م ميخوانالسالالحجج عليه مطهر حضرت ثامن 

  يد خويش به يم در کتاب مجو حک  ب مقام محمود است که خدای عليم جيب و غريع  اسم همين مجمع  پس

ای حبيب ما من تو را به    يعنی  ۳۷۴ودًا « مُحْمَ  امَقَامً  کَ رَبُّ  يَبْعَثَکَ   أَنْ   عَسَى»فرمايد  ه می است کما خبر داده  

خرين  ت اولين و آم تمامی مخلوقادر آن مقاکرد که    روز خواهمافزودی در همچنين يک مقام محمود جلوه 

ثل من حمد و ثنا کرده  هم م  از آن روز تو  هند کرد پسو ثنای تو خواحمد    ترا هم سجده خواهند کرد و 

طور مجامع و محافل تشکيل داده خواهند شد و  ينالخلود هم ات نج  حشر دريدان مز ماخواهی شد يعنی بعد  

 .ند خواند تو را خواه نين حمد و ثنایلين و مؤم اء و مرس که و انبيدر آن مجامع مالئ

 .ه مَُحمَّدٍمَّدٍ وَّ آلِ مَُح اَلَّلهُمَ صَلِّ عَلی

  » وُجُوه هد  يد و خبر ميد ارماره ميف فل اش محاو  ان در اين آيه کريمه به طرف همان مجامع  ای منچنانچه خد 

«  يَوْمَئِذ  جنات نَاضِرَة   دخول  بعدا  صورتهای النعييعنی  شادنهايت  بی مؤمنين    م  و  تازه  و  ترو  آب  پر  تاب  ات 

د  ما  که  زيرا  گرديد  آنجخواهند  مر  در چشمهای  ع  ؤمنين چنانا  طاقت  و  ايشان  طا خوقوت  که  کرد  اهيم 

 مال ما را ببينند! اهر جمال و کظم و حقيقی اصلی يت انخواهند توانست که نور
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اگر    شدت دارد کهيت چنان حدت و  آن نوران  زيرا که  وز نداديمو در مقام دنيا ما نورانيت اصلی ايشان را بر

مل است نه دارالجزاء و نه  ارالعلم دنيا صرف دو اين عا  ! کستر خواهد شد ته خاظاهر بشود تمامی دنيا سوخ 

  .متکح غرائباترت و قد  المقام اظهار کم

 اللَّهِ ص مَا  قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوَسى الرِّضَا ع يَا ابْنَ رَُسولِبْنِ صَالِح  الْهَرَوِیِّ قَالَ: عن ابن بابويه باسناده  الحديث عن

رَبَّ يَزُورُونَ  الْمُؤْمِنِينَ  أَنَّ  الْحَِديثِ  أَهْلُ  يَرْوِيهِ  الَِّذی  الْحَِديثِ  فِی  أَبَا    هُمْ فِی تَقُولُ  يَا  ع  فَقَالَ  الْجَنَّةِ  فِی  مَنَازِلِهِمْ 

مُحَمَّداً ص عَلَى جَمِ نَبِيَّهُ  تَعَالَى فَضَّلَ  وَ  تَبَارَکَ  وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ  الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ  وَ الْمَلَائِکَةِ  النَّبِيِّينَ  مِنَ  يعِ خَلْقِهِ 

مُتَابَعَتَهُ  زِيَاطَاعَتَهُ وَ مُتَابَعَتَهُ  الْآخِرَةِ زِيَارَتَهُ وَ  الرَُّسولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ    رَتَهُ فِی الدُّنْيَا وَ  وَ  فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ يُطِعِ 

إِنَّ  أَيِْديهِمْقَالَ  فَوْقَ  اللَّهِ  يَُد  اللَّهَ  يُبايِعُونَ  إِنَّما  يُبايِعُونَکَ  الَِّذينَ  النَّبِیُّ ص مَنْ زَارَ    قَالَ  فِی حَوَ  بَعْدَ  نِی  أَوْ  يَاتِی 

نْ زَارَهُ فِی دَرَجَتِهِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ مَنْزِلِهِ  مَوْتِی فَقَْد زَارَ اللَّهَ تَعَالَى وَ دَرَجَةُ النَّبِیِّ ص فِی الْجَنَّةِ أَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ فَمَ

لَهُ يَ تَعَالَى قَالَ فَقُلْتُ  اللَّهَ تَبَارَکَ وَ  أَنَّ ثَوَابَ لَا إِلَهَ إِلَّا  ا ابْنَ رَفَقَْد زَارَ  الَِّذی رَوَوْهُ  اللَّهِ ص فَمَا مَعْنَى الْخَبَرِ  ُسولِ 

  هَ اللَّهِ هِ تَعَالَى فَقَالَ ع يَا أَبَا الصَّلْتِ مَنْ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِوَجْه  کَالْوُجُوهِ فَقَْد کَفَرَ وَ لَکِنَّ وَجْاللَّهُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّ

إِلَى دِ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ  إِلَى اللَّهِ  يُتَوَجَّهُ  وَ حُجَجُهُ ص هُمُ الَِّذينَ بِهِمْ  رُُسلُهُ  اللَّهُ  تَعَالَى أَنْبِيَاؤُهُ وَ  قَالَ  وَ  مَعْرِفَتِهِ  وَ  ينِهِ 

يَبْقى  وَ  فان   عَلَيْها  مَنْ  الْإِ  تَعَالَى کُلُّ  وَ  الْجَاللِ  ذُو  رَبِّکَ  َشیْ وَ    کْرام وَجْهُ  کُلُّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  وَجْهَهُ قَالَ  إِلَّا    ء  هالِک  

الْقِيَامَةِ وَ قَْد قَالَ النَّبِیُّ   نَّظَرُ إِلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ رُُسلِهِ وَ حُجَجِهِ ع فِی دَرَجَاتِهِمْ ثَوَاب  عَظِيم  لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَفَال

إِنَّ فِيکُمْ مَنْ لَا يَرَانِی بَعَْد أَنْ يُفَارِقَنِی يَا  ةِ وَ قَالَ  يَوْمَ الْقِيَامَ  وَ عِتْرَتِی لَمْ يَرَنِی وَ لَمْ أَرَهُ لَ بَيْتِیص مَنْ أَبْغَضَ أَهْ

 ۳۷۵.مهَاوَ الْأَوْ أَبَا الصَّلْتِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَا يُوصَفُ بِمَکَان  وَ لَا يُْدرَکُ بِالْأَبْصَارِ

  السالم ام رضا عليه از حضرت ام ميکند که روزی روی روايتن صالح هالسالم ابن بابويه باسناد خودش از عبد اب

  را   يفرمائيد در بابت آن حديثی که اهل حديث او چه مموسلوآله عليهاهللصلّی ی فرزند رسول  که ا  سؤال نمودم 

ديدار    ل خود خدای متعال را زيارت وشت از منازه مؤمنين در بهشت عنبرسره بالتحقيق کک د  روايت ميکنن

ضيلت  وسلم خود را ف وآله عليهاهللای متعال حبيب صلّی بدرستيکه خد که ای اباصلت    پس فرمود  اهند کردخو

ضرت را طاعت  حن  ئکه و طاعت آمالات و بر تمامی انبياء و مرسلين و بر جميع  مخلوقاست بر تمامی  داده  
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خرت  دنيا و آ  رت را در ارت آن حضو زيرا بيعت خود فرموده است  ت آن حضرت  خود قرار داده است و بيع

  ؛داده است يت خود قرار زيارت و رو

لم مرا او اطاعت ميکند مرا و فرموده  وس له وآعليه اهللرسول صلّی   ه اطاعت ميکند ه هرک چنانکه فرموده است ک 

در وقت بيعت دستهای خدا ت ميکند و  يکند او بر دست من بيعست تو بيعت مد ر  يب من هرکه بحب  که ای

  نتقال ميکند در حيات من يا بعد از ا  که زيارت منموده است که هرن حضرت فر و خود آ   های اويند بر دست

مرا ديده  که  کرده است و نيز فرموده است که بدرستيکه هرتعال  زيارت خدای م  ينه آن شخصمن مرا هر آئ

او خد   ره  است فآئينه  نيز  و  است  ديده  را  است  ا  فرموده  از  بعد  که  وجه خدا  آن  منم  تمکه  امی  نا شدن 

   ؛اند و زنده خواهم مدات باقی  موجو

مقام حضرت    رجه والفردوس دنات الخلود و جلت درماقم داراباص  فرمود که ای السالم  امام عليه   پس حضرت

صلّیخاتم مداه وآل عليهاهللاالنبياء  جمي  رجوسلماز  مقامات  او  مرسلين  و  انبياء  ارفعع  و  پس    علی  بود  خواهد 

کرد از منزل و مقام خود پس    ديدار خواهد لخلود زيارت و  ادر جناتو مقام    ر آن درجههرکه آن حضرت را د

 منازل و غرفات خودش!   ست ازمتعال کرده ا ديدار خدایگويا زيارت و شخص  آن

بود که مردم  چه خواهد    که پس معنی اين حديثسوال نمودم    شرتمن از حضوقت  آن  بوالصلت ميگويد که ا

 اهد بود!  روی خدا خو  نظر کردن بر اِلَّااهللُااِلَهَ ب کلمه لَروايت ميکنند که ثوا

امام عليه  اباصلالم فالسآنوقت  باوجوه مخلوقات يعنی عقيده  تعال  ميکند خدای م   ت هرکه وصف رمود ای  را 

ر و مشرک است زيرا  خدا و کاف  آن شخص کفر ميکند با نسان است پس  ات  دا مانند صورت خدارد که صور

توجه  اسطة ايشان مخلوقات بسوی خدا مای اينکه بورا گفته است برو اوصياء  انبياء    اهللوجه   که خدای متعال

   ؛وی معرفت خداو بس ه طرف دين خداه ميشوند بميشوند و متوج 

تم فنا  امیچنانچه ميفرمايد که هرگاه  جالل و   که صاحب  اهللدر آن وقت وجه واهند شد پس  خء  مخلوقات 

ميباشند که عددشان    رده معصوميناهلل که چهاجهعنی چون و ء نيست ياو را فنااکرام است باقی خواهد ماند  

  ء و لذا برای ايشان فنا  ،یُّ والقَيُّومُ هستند اَلحَن ايشان مظهر  وده است چومستور فرم  ۱۴  وجه  ظ لف  در همين 

ل نيست  ديدار  ذازوال  و  در جنات   رويت  در  اايشان  ثوالفردوس  مؤمنين  برای  ايشان  عاليه  ب عظيم  مقامات 
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بود  خو هماهد  برای  صو  رسول  هروسلم  وآله يهعلاهلللّی ين حضرت  که  است  ب  فرموده  من  که  بيت  اهل  و  ا 

   ؛رفته استگ د و پيشوای خو  يفه ايشان را ترک کرده کسی ديگری را امام و خلرد و بغض و عناد داعترت من 

روز  پس   وقيامت در مآن شخص در  نخواهد ديد  مرا هرگز هرگز  مق  يدان محشر  مرا    ام محمودنه در  من 

که ای  فرموده  کرد و بعد  محروم خواهد    ال من ا از رؤيت و ديدار و جمال و کممتعال او ر  خواهد ديد خدای ن

چون    اصحاب که  هستند  کسانی  شماها  ميان  در  از  ازدر  من  دنيا  پس  ن م  عالم  شدند  مرا  جدا   ابداآلباد 

 اند!يد و از ديدار من کليه محروم خواهند منخواهند د

  مها نميتوانند گز چشزه و مقدس است و او را هرگز هرف مکانيت منای متعال از وصرستيکه خد باصلت بد ای ا

زي سبحاببينند  او  که  و  را  همنه  و  هستند  حاد   مخلوقات  و  است  قديم  خينطتعالی  و  اوهام  هم  الياور  ت 

ارند که او  و عقيده داند  ائل کسانيکه قزيرا که رؤيت و ديدار خدا محال است و  دراک کنند  نند که او را انميتوا

ا از توحيد  د آنهانگز نشناختهرا هرگز هر الوجود  واجب  ديم و ار خواهند کرد پس ايشان خدای قبه ذاته ديد را  

 .۳۷۶صِرَاط  مُسْتَقِيْمْ اِلَی   يَّشَاءُ يَهِْدیْ مَنْوَاهللُ اند ک ر مشد و گمراه و ارنخدای متعال و قديم هيچ بهره ند 

کتاب   الزاز  الحد معالم  بامحيث  لفی  العباس  هاش مدبن  عن  ابوعبداهلل  مسناد  قال  قال  اسالم  عليه   الصيداوی 

ابيهابی وهو خي حدثنی   قانوسلم  وآله عليه اهللاهلل صلّیرسول ده  عن ج  ر منی عن  فُقَرَاءِ  ال  ه  مِنْ  مِنْ رَجُل   مَا 

عِلْتُ فَِداکَ وَ مَا التَّبِعَةُ قَالَ مِنَ الْإِحَْدى وَ الْخَمْسِينَ رَکْعَةً وَ مِنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ   لَيْسَ عَلَيْهِ تَبِعَة  قُلْتُ جُا إِلَّا وَِشيعَتِنَ

وَ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ  لِلرَّ الْقَمَرِأَيَّام  مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا کَانَ  الْبَدْرِ فَيُقَالُ  جُلِ مِنْهُمْ   لَيْلَةَ 

الْ  جَنَّةِ أَنْ يَزُورُوا مُحَمَّداً  َسلْ تُعَْط فَيَقُولُ أَْسأَلُ رَبِّیَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ مُحَمَّد  ص قَالَ فَيَأْذَنُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَهْلِ 

اللَّهِ لِرَُسولِ  فَيُنْصَبُ  قَالَ  مِنْبَص  ا ص  دَرَانِيکِ  مِنْ  دُرْنُوک   عَلَى  الْمِرْقَاةِ  ر   إِلَى  الْمِرْقَاةِ  بَيْنَ  مِرْقَاة   أَلْفُ  لَهُ  لْجَنَّةِ 

يْهِمْ  للَّهُ إِلَ فَيَنْظُرُ ارَکْضَةُ الْفَرَسِ فَيَصْعَدُ مُحَمَّد  ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فَيَحِفُّ ذَلِکَ الْمِنْبَرَ ِشيعَةُ آلِ مُحَمَِّد

وُجُوه  يَوْ قَوْلُهُ  إِلى وَ هُوَ  تَقِْدرِ    مَئِذ  ناضِرَة   لَمْ  إِذَا رَجَعَ  إِنَّ أَحََدهُمْ  النُّورِ حَتَّى  فَيُلْقَى عَلَيْهِمْ مِنَ  رَبِّها ناظِرَة  قَالَ 

 ۳۷۷.مِلُون مُ لِمِثْلِ هََذا فَلْيَعْمَلِ الْعَايَا هَاِش  قَالَ أَبُو عَبِْد اللَّهِ ع الْحَوْرَاءُ تَمْلَأُ بَصَرَهَا مِنْهُ قَالَ ثُم
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باس اب  محمد  عباس  هن  از  خودش  صناد  اباشم  حضرت  فرمود  که  گفت  که  ميکند  حديث  داهلل  وعبيداوی 

فاللساعليه  حديث  که  ام  و  خويش  پدربزرگوار  از  من  از  بهتراند  که  من  بزرگوار  والد  حرمود  از  ضرت  يشان 

بر    اگر نباشند شيعيان ما که  قرای  آن حضرت بالتحقيق که نيست از ففرمود    کهلموس آله وعليه اهللصلّی   رسول

روز در هر    وزه گرفتن سه رو  ک رکعت نماز  و يرسيد تبعه چيست فرمود که بجا آوردن پنجاه  اوی پاو تبعه ر

ايشان مبعو  خواه از  ماهی پس هرگاه روز قيامت خواهد شد  ز  شان اکه روهای ان درحاليش قبرهای ند شد 

واهد شد که  فته خکی از ايشان گود پس با يءبار خواهند بو ضياانند ماه شب چهاردهم نورافشان  رانيت منو

امت خواهد فرمود هرچه تو ميخواهی  که او ترا کر  وز ای متعال امرخد   ای شيعة محمد و علی سؤال کن از 

پرو از  من  که  گفت  خواهد  او  خود پس  صورت    ميخواهم  ردگار  نبکه  من  مبارک  نبياء االخاتم حمد  می 

 حال بشوم! د خوش ديدار نبی خو  از رويت و نشان بدهد که  لم را وس وآله عليه اهللصلّی

در جنات  منان  بپس خدای  ندا واس الفردوس  منادی  که وخ  طه  فرمود  برای    اهد  بشويد  آماده  اهل جنت  ای 

سريرهای جنت    ريری ازبر س وسلم  وآله ليه عاهللیرسول صلّ  برای حضرتالعالمين آن وقت  زيارت محبوب رب 

ک منبر نصب خواهند   آن سريکرد  برای  پلهه  هزار  و    ر  بود  پله   فاصلهخواهد  بين  و  هادر  راه  ماهه  يش يک 

جواد پس صعود خواهد فرمود باالی آن منبر نورانی حضرت  به تندی اسب    دنبود برای دوي هد  مسافت خوا

  اهللصلّی  ا پس تمامی شيعيان محمد المه عليهمس   و  اهلل  ين صلوتميرالمؤمنو حضرت االعالمين  محبوب رب 

  ه خواهند کرد حاطسرير مرصع و ضيابار خواهند نشست و او را ار آن  السالم بر دوو علی عليه وسلم  وآله يه عل

ل حضرت  مال و کمار ايشان به نظر رحمت نظر خواهد فرمود و ايشان بر هر دو مظاهر ج خدای منان ب   سپ

ی بر  يعن  ۳۷8ظِرَه رَبُّهاَ نَا  اِلی   ال و مسرور خواهند شد پس مفهوم کرد و خوشح  د نظر خواهن   طلق ق و غيب مح

 خواهند کرد!  رنظلمؤمنين است يرارب خويش که وجود اقدس حضرت رسول و حضرت ام انيت مظهر نور

اج بر  اميرالمؤمنين  و حضرت  رسول  نورانيت حضرت  اثر  که  فرمود  بر  پس  و    ان مؤمنين چنصورتهای  سام 

خود    منازل و غرفات زيارت به    بعد از رويت و رگاه  ر خورشيد ضيابار خواهند شد و ه ه مانند هزاک  خواهد بود 

مؤمن نورانيت  شدت  از  پس  کرد  خواهند  حورالعين  مراجعت  نخواهن  ينازواج  روی  ايشان  بر  که  توانست  د 
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نورانيت حورا آنکه  بيان شده ديت که در حشديد اس   لعين چنان ايشان نظر بنمايند و حال  اگر  ا  ث  ست که 

د و تمامی اهل زمين  اهد ش آفتاب زائل خونور وضيای  کند هر آئينه  ظاهر  ورالعين صورت خود را بر آسمان  ح

بع و  گرديد  خواهند  ا کور  فد  حضرت  اين  هاشمورم ز  ای  که  برای    د  که  است  الزم  کنندگان  عمل  برای 

   .ل بنمايند همچنين ثواب عم

 رِينَ. هِ الطّاهِ الَِحمَّدٍ وَّبِمُ اُهوَفِّقنَ للّهُمَّاَ

ک ذره و يک قطره از معدن  که ي  کانيه اين استن عوالم ام م از خلق نمودق عالالمختص اينکه مقصد خال

قدرت  و  علم  و جمو    کهسار  رحم   ال نورانيت  و  بيکران  و کمال  و  مواج  بحار  از  و  و حکمت  و  ت  والتناهی 

لم  گاه عااند و در نمايش ده بوده مخفی و پوشيبی الغيوغيب م زل در عالکه از ا رون آوردهغيرمحدود خويش بي

افروشه جلوه  بفرمايد! ودی  را  ز  مخلوقات  و   حواس   و  علم  عجائبات  تماشای  فرموده  کرامت  رت  قد   مدرکه 

  .ت و عظمت و رحمت و جمال و کمال غيرمحدود و بيکران بنمايد ائبات نورانيرغ التناهی و 

اَفَاَ  يَّاًخْفِنْزاً مَ کُنْتُ کَه فرموده  چنانک اُعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْحْبَبْتُ  اراالمتحان و  دنيا را د  پس مقام عالم   ۳۷۹!! قَنْ 

جزاء و محل ثواب معين  قبی را دراالعم  م آخرت و مقاعالعمل قرار داده او  بار و مقام تحصيل علم و  االخت

ل و  ی اظهار کامو فان  ام محدودمقدر اين  است پس    زه و فانیفرموده. لذا چن مقام دنيا محدود و چند رو

 ی ناممکن و محال بود! اودانود و ابدی و جی و غيرمحد و جمال التناهکمال بروز کلی از علم و قدرت و  

نورانيت و جمال و از حکمت و کمال و عظمت و  لم و قدرت و  عز  لی و مناسب از کلذا ظهور کامل و برو

آلخرت والجزاء و در  عقبی و داراعالم    مطلق در  يبحق و غ  قدس حضرتاهی ذات اجالل غيرمحدود والتن

و غيرفانی و ابدی است چنانچه خودش    تناهیغيرمحدود و القام و محل  هد شد که آن مد خواالخلوجنات

ح محضرت  داد ق  خبر  را  عَاه  ا  فَقَالَ  وََسارِعُوازَّوَجَلَّ  ست   وَاتُاالسَّمَ  رْضُهَاعَ  جَنَّة وَ  رَبِّکُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إِلَى  » 

   ِد « اِلَی الْاَبَ الْاَزَلِ  مُْدوْد  مِنَ وَ مَا طُوْل هاَ فَهُوَ مُمْتَدُّ  ضُ فَاَمَّالْأَرْ وَ

ل الی آخر االبد دراز و ممتد  لود پس از ازخالما طول جناتت ايعنی عرض جنات الخلود تمامی عالم دنيا اس 

حضرات ائمه  العالمين و  بوب رب  نبيا محاالخاتم   امل حضرتحقيقی و کو ممدود است! لذا نورانيت اصلی و  
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آئينه قم و ک طاهرين که مظاهر عل اند ت حق و غيب مطلق ل حضرو رحمت و جما  درت و حکمت مال و 

الخلود ظاهر و باهر خواهد فرمود  و غيرمحدود جناتقام التناهی  من  اجمعين در آ  يهم اهلل وسالمه علصلوات

 داد.  و نشان خواهد  

ا نورو  و ظهار  کماعل  انيت  و  قدرم  و  و  ل  حکمت  و  ائمه  ت  و  رسول  حضرت  جمال  و  ن  طاهريرحمت 

ذات اقدس    ماليت و علم و کمال و قدرت و حکمت و رحمت و جنورانعن عين اظهار  عليهم اجمياهللصلوات

ت  هر نورانيق است زيرا که صرف وجودات قادسه و مقدسة ايشان را خالق عالم مظحق و غيب مطل  رتحض

  را که فرموده   ديگریاست نه کسی  و جمال خويش ساخته  کمت و رحمت  درت و حآئينه قو    و کمالو علم  

 !۳80 الْاَفْلَاکَ لَقْتُ اکَ لَمَا خَلَوْلَ است

و جمال ذات اقدس حضرت حق و غيب   و عظمترانيت ون  کمت و رحمت وو حو چون علم و قدرت و کمال  

ا ای متعف خد اوصا  نه برای  ستند يعنیمطلق همه غيرمحدود و التناهی ه نه  و نه غايست  ال حدی  تی و 

 ! و التناهی استغيرمحدود  و تعالی شانهاوصف   سدياست و نه نهايتی هر

آن هم حدی و حصاری    اهد بود برای وخ  د و التنهاهیحدو نورانيتِ مظاهر اوصاف خدای متعال هم غيرم  لذا

  شه زيادتی و ت هم همينورانيآن    ذا در د يافت لتمه نخواهو غايتی و نهايتی نيست پس آن هم هيچ وقت خا

 ن.اضافه خواهد شد الی ابداآلبدي

وز هر جمعه  ر راالبد مؤمنين را د  واالکرام هميشه الی ل والجاله خدای منان ذآمده است کانکه در حديث  چن

ال  د هزار س ل يا هفتام دعوت خواهد فرمود و فاصله در ميان جمعه الی جمعه هفت هزار ساقام دارالسال م ر د

که پيش از آن  وان اشربه  دن انواع و الوشانيواع و اقسام غذاها و فواکه و نخورانيدن انبعد از    بود پساهد  خو

و ظاهر گردانيدن نورانتيت  ارائه دادن    زا  و نه در عطر   لذتآنها نخوره بودند و ننوشيده بودند نه در    مانند 

   ؛صورت زيبای محبوب خويش 

از جمال  خواهند گرد  وربهره لم  وس ه وآليه علاهلللّیالباقی صاهلليعنی وجه  داد  و غذا خواهد  ی مظهر  نورانانيد 

اانوار     ه ک   اهد بود زيرا خو  و دعوت خواهد کرد و اين بهترين نعمات جنت   ربانیز حسن الزوال  صمدانی و 
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وجودات  ديدار آن  ر ذات اقدس حضرت حق و غيب مطلق که ناممکن و محال است و رؤيت و  رؤيت و ديدا

است  اند ممکن  طلقغيب م ورانيت و حسن وجمال حضرت حق و  مظاهر عين ن مقدسه که    سه و ات قادذو  و

 ق! حق و غيب مطلرت ديدار ايشان خواهد بود نه رويت و ديدار حضيت و  الخلو روجنات پس در 

است که  جود اقدس  اندآن و جودات که مظاهر و آئينه ذات و صفات حضرت حق و غيب مطلق و اولين آن و

حضرت    يت و ديدارکرد آن شخص رو ر من  و ديدايعنی هرکه رويت     اهللَ فَقَدْ رَأیَ نْ رَّأنی  مَ  ه فرمود  ودش خ

 ق کرده است!  ب مطلحق و غي

 ر خدا است!!يداپس رؤيت و ديدار من رؤيت و د

ای  بعد از فن  ماند خواهم  قی  دا که باآن وجه خ  منماَنَا وَجْه  اهللِ الْبَاقِیُ بَعَْد فَنَاءِ کُلِّ َشئ     رمود آن حضرت فو  

القَيُّوُمُ خدای    حَیُّاسم اعظم اَل  مظهر کامل   ت زيرا که منم ل نيسجودات برای من هرگز فناء و زواتمامی مو

از آن  ئيکه در احاداج  وسلم لذا هرآله وعليه اهللمتعال صلّی  يث رؤيت خدا و ديدار خدا مذکور است مقصود 

 محال است عقالً و نقالً.   ذات خدا که  يت و ديداره رؤاست ن  مکناست که محبوب خدا رؤيت و ديدار م

بي  چه درچنان اَلَِّذیْ طَست  وده الب است که فرم ان همين مطدعای جامع  بِاِسْمِکَ  اَْسئَلُکَ  اَوَّوَ  بِهِ  ارَ  صَبْقْتَ 

م ازتو ای پروردگار من  ی سؤال ميکن يعنهللُ،  ا اَقِیْ يَبَايْمِ الْ الْکَرِکَ يَوْمَ الْقِيْمَه حَتَّی يَنْظُرُوْا اِلَی نُوْرِ وَجْهِکَ عِبَادِ

شمهای بندگان را که خواهند توانست در روز  داد چو قوت خواهی    طه آن طاقت ظم تو که بواس سم اعبا آن ا

بکقيا نظر  که  وج   د ننمت  نور  وجهبسوی  آن  که  تو  کريم  هرگاه  ه  يعنی  معبود  ای  است  باقی  هميشه  اهلل 

بوب  د برداشت پس شدت آن نورانيت محک حجاب خواهبوب خويش يی محت حقيق انيل از نورخدای متعا

تازه    قوتاو را ببيند مگر اينکه خدای منان طاقت و    ست که م نخواهد توانکه هيچ چش  نان خواهد بودچ

 مايد!ان کرامت بفرگند برای ب

اِنِّی   اَللَّهُمَّ  بِامَنْو در درود جامع اين جمله مذکور آمده  فَعَرَّفْ  مْ لَوَآلِهِ وَهُ عَليْهللُاصلّید   مُحَمَّتُ  نِ  جِنَاالنِی فِی اَرَهُ 

پس   ام ايشان راهيد رسول تو و ند سلمووآله عليه اهللام به محمد صلّین آورده ايما  ی پروردگار من امَ  کَرِيْالوَجهَهُ 

د که  ی دات خواهقو  و طاقت و ورانی را  آن وجه کريم و صورت ن  دهیتمنا دارم که در جنت مرا نشان می

دس  ات اقحسن و جمال ذ  هر نورانيتصورت زيبای مظانيت  نم پس اثر آن رويت و ديدار نورم او را ببيبتوان
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الخلود هفتاد  ورانيت جناتشد که خود ن  د اهلخلود اين خوات حضرت حق و غيب مطلق بر مؤمنين و بر جنا

 بار از سابق اضافه خواهد شد!

قدر  نيت و قوت برقيه زياد است همانهر قدر نوراهر وجودی    ی درست يعنت ات اصل قو صل نورانيو چون ا

ارالسالم در  م دالعالمين در مقا نورانيت حضرت محبوب ربّ ديدارِاز هر رؤيت و  ت لذا بعد  وت هم زياد اس ق

 گرديد!   می قوای جسمانی و روحانی مؤمنين هفتاد بار اضافه و زياد خواهند روز جمعه تما هر

در حدي آو  که ث  نعمات  بهت  مده  اعلی رين  لذا لذائذ جنات  ترينو  و  نعمت  خواهد   نکاح  الخلود  بود  و جماع 

ابق اضافه و  س ز  هفتاد بار ا  هم   مان است پس در قوت مردانه و رجوليت مؤمنينهم ه  در عالم دنيا   چنانکه

 مه! الکري عمه هذه الن الشکر علیالحمد و اکبر و هلل اکبر اهلل اکبر اهلل زيادتی خواهد شد اهلل

ات  عجائبنورانيت و در  ز جمعه در  البد در هر روآخرا  دار ابداآلبد خواهد بود پس الی ه رويت و ديو اين سلسل

در عطريات و در درخشندگی و در  اهد شد يعنی و خ افه و زياديتاض الخلود هفتاد بارو غرائبات نعمات جنات

جميع اشياء  ال صورت در  ر حسن و جمو د  ورانيتر ن علم و د  هيمه و درلذائذ اغذيه و اشربه و در قوای ب

و   اضافه  بار  و  زيادتهفتاد  رقم  ی خواهد شد  نو و جد هفتاد  زيادتی    يد هم اشيای  و  اضافه  اشيای سابق  بر 

 هد بود! باد جاری خوااآلين سلسله ابد و اخواهند شد 

رب  محبوب  حضرت  حقيقی  و  اصلی  نورانيت  است  اين  خاتم العالمپس  االنبيای  اين  ن  لمرسلي و 

  تحصيل هم اجمعين که  علياهللته طاهرين صلوات ائمو نورانيت اصلی و حقيقی حضرا  موسلوآله يه علاهللیصلّ

الزم و  واجب  مؤمنه  و  مؤمن  هر  بر  آن  اماس   معرفت  حضرت  که  بيايرت  در  بالنورانيت  لؤمنين  معرفت  ان 

   .ستو او مقصر اناقص است  مانشکند ايمي ت کوتاهیاين معرف اند که هرکه در تحصيلاند و فرموده فرموده 

ی اهللُ عَلَی  مِ وَ صَلَّيْظِلِّیِ الْعَ لْعَاحَوْلَ وَ لَا قٌوََّه اِلَّا بِاهللِ اوَ لَ  لطَّاهِرِيْنَ الِهِ ا  مَُحمَّدٍ وََّجاِهاَللّهُمَّ وَفِّقْنَاُه بِ

 . مَُحمَّدٍ وَّ آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ

 



542 
 

هدا برای  نمودن  و  رهنماييت  ما  یو  حکردن  موالناها  ا  ضرت  و  مبين  وسيدنا  امام  اميرالمؤمنين  مامنا 

ة آن  نازالعالمين را بر وقت خواندن نماز جحبوب ربضرت مروحانيت کلی حت حقيقی و  السالم نورانيعليه 

 :اند ر فرموده وسلم باين کالم و جمالت فصيح و بليغ عجيب و غريب ظاهر و باهله وآعليهاهللی حضرت صلّ

  هُ حُ وْرُ  یْ ِذلَّاَ  وتِ رُ بَجَالْ  امُ مَحَ  وَ اءِيَرِبْکِلْا  ُساوُطَ  ِدتَبَاألَ بُصَاحِوَ الْعََددِ  أَوَّلُ  هََذا  إِنَّ   هُمَّأَللَّ  الرحيم من  اهلل الرحبسم  

 .  تُوْمُايَلَ یِْذالَّ  یِّحَلْ ا ةُانَ زَخَ هُبُ لْقَ وَ  تِوْکُلَمَالْ وَ  کِلْمُالْ یانِعَمَ ةُ رَوْصُ هُُدسَجَ  وَ  هوتِالُالَّ  یفِ  ةِيَّ ِدحَأَالْ ةُخَسْنُ

جيعنی   اين  پروردگار  مطای  مطسد  و  محبوب  آن  هر  تو  تلوب  که  است  خودچيزی  اعداد  و  اول  را  او  ت 

و رحمت و جمال غيرمحدود و التناهی خويش  انيت و عظمت  رنورت و کمال و  قد   ئی يعنی تو علم و ساخته

اول ما صدر در عالم ايجاد  ن نورانی و  کل قدوسی و بد يطه همين هاس رده بوبيرون آو  الغيوبیرا از مقام غيب 

   ؛ئیافروز نموده ی و جلوه ئوده هر و باهر فرم و سفلی ظا مخلوقات علوی   ود برو شه

اقدس  وجود  همين  نوراني  را  و  عظمت    و ت  مظهر  سلطان  آئينه  ساخته  خود  جمال  و  جالل  طنت  سلو 

جاو مملکت  و  ملک  سرمابدومليک  و  قردان  دد  تار  بر  ديهيم  خاده  و  ابد  تاج ت  تاج گذ سرمد  و  پوشی  اری 

ال و نورانيت و عظمت تو  ل و کمو جماو قدرت و حسن  ريائی علم  اقدس طاوس کب  وجود   ئی که اينکرده 

نورانی  ين  ميباشد و هم نورانيت و  م جبروتی و حاحمهيکل  سن و جمال و حکمت و رحمت تو آمده که 

او مظهر آئينه    روحانيت  او مثو  مقام الهوت    حديت استال  بدر  و همين  دن مطهر معدن و صورت و  تو 

   ؛راد مخلوقات و مصنوعات عوالم امکانيهو اف  ت تمامی انواعت و روحانيحقائق و ملکو برای شکل است

و افراد موجودات عوالم امکانيه صرف يک ادنی کرشمه است از بدن  جميع انواع    تنيحانيت و نورارو  يعنی

حانيت اين  و رو د اقدس نه کرشمه و اثر نورانيتانی اين وجوست از طينت نورر اس و اثود اقد وجبارک اين  م

توجو و  اقدس  توصيف  د  و  معريف  و  قلب  ناممکن  است  امری  يک  مطهر  وجود  اين  ما  محابارک  که  ل 

کمت  ح  و جمال و  ح بدهيم زيرا که آن قلب مبارک برای نورانيت و علم و قدرت و حسننيم او را شراتونمی

و    لو و غيرمحدود نة ممالتناهی ذات قديم خودت يک خزا  غيرمحدود و  و جالل و عظمت  جود رحمت وو  

الی  است و نه زو یادايتی و نه نف نه حدی است و نه انتهای و نه غايتی است و نه  ای اواست که نه بر التناهی
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ود و رحمت و  وج  و حکمتقدرت    و  لم و کمالنواع و اقسام عاست از ازل اآلزال الی ابدآلباد برای جميع ا

   .ملو استر و مت و جاه و جالل و حسن و جمال پرانيت و عظمنو

دِ حَرِکَاتِها وَ سَکَنَاتِهَا اتِکَ وَ عَدَعو تِکَ وَ مَصنُوقا آلِه مَُحمَّدٍ بِعَدَدِ ذَرّاتِ مَخلُدٍ وَّ عَلی مَُحمَّلهُمَ صَلِّاَلَّ

 . مِنَ االَزَلِ اِلَیَ االَبَدِ

 

خواهد  رشاد  السالم اعليه موالنا و امامنا اميرالؤمنين    بين سيدنا وبه حضرت امام ممنان  دای  از اين خ  و بعد 

مؤم فرمو برای  که  جَد  الْخ لُوْدُ  نين  جَنَّاتُ  دُخ وْلِ  آن حضمت  مرحوَازِ  باين  جنجواز دخول    رت کند پس  ت 

الرَّ الرَّحْمَنِ  اهللِ  بِسْمِ  فرمود  اائّز زُ جَا جَوَاَذحِيْمِ هعبارت درست خواهد  اهللِ  مِنَ  ف لْعَزِيْزِ    بْنِ  لِفُلَانِ    لَان  الْکَرِيْمِ 

 مرحمت خواهند فرمود!  و بهر مؤمنی مَآلِهِ وََسلَّوَ یٌّ رَُسوْلِ اهللِ صَلَّی اهللُ عَلَيْهِ وَصِ اَبِيْطَالِب  لّیُ بْنُ اَمْضَاه  عَ

ای اهل  خواهد کرد که    ر ندا محش  جميع اهل   طلق برایپس آن وقت منادی از جانب حضرت حق و غيب م

ها که در  اين خلعت   که از اختيار داريد  لود شماها  الخويد بجنات که بر پروردگار شما اجازه داده است    محشر

الخلود است عبور کرده  بر سر و از پل صراط که راه جناتو تاج شاهی    د نيرا در بر بک  نهااند آآنجا انبار کرده 

 بشويد! النعيم تداخل جنا

  بار خواهند هند آورد و انن خواای جنت و تاج شاهی مملکت جاوداداران لباسهحشر برای روزه دان مر ميد

منادی پروردگا  ندا    کرد پس  برای  دنيا  عالم  در  هرکه  که  ماه ص خويخواهد  روزه  ا  مياش  است  ين  گرفته 

در جنات و  بگذارد  بر سر  تاج  و  بنمايد  بر  در  را  بشود  االخلود دخلعتهای جنت  صائمين    ؤمنينپس مخل 

ملک    نت ابد و جيغه و تاج سلط  ت در برميکنند اس جنآيند و از آن لبشحالی جلوه می ت سرور و خوبانهاي

 شوند! مي خلود روانه السرمد برسرگذاشته به سوی جنات

ت روانه  پوشد و به سوی جنآيد و از آن خلعتها می ند که هر مؤمنی جلو می ل محشر ميبين ها  پس چون

آنها که  ر! پس يکی از يا خي زه ماه مبارک رمضان گرفته است د که آيا رواو سؤال نميکننی از ا کسشود امی م

بود رو برمی می جلو    زه نگرفته  و يک خلعت  برميکند  آيد  بپس  دارد و در  دنش آن خلعت  بر  همانوقت که 

   .راست شد فوری آتش ميگردد و مشتعل ميشود
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ما آنجا کيست که او را  جات بدهيد اا از اين آتش نخدا مر   ایسوختم برتم  که سوخآيد  پس آن به فرياد می 

و  عنت و مالمت ميکنند که ای بد باطن هرگاه ت را ل  آيند و اومی   مالئکه جلو نجات بدهد پس  خدا    از عذاب

دنيا  د عالم  رزرور  خدا  واجب  روزه ه  لباس  اين  چطور  پس  بودی  نگرفته  اينجا ا  برکردی  در  را  عالم    داران 

   .د يافتنجا فروغ نخواهدروغ ايچ ت است هيآخر

ت لباس مار و عقرب گرديپس  اوارهای آن  از  هد کراو فرياد خوا  گزند ومی   زنند ورا می   ده  از آن  د و بعد 

اين حال   از    روغ بدباطن دمشاهده  فرار ميکننجآنکار همه  نگرفته ا  روزه  از آن کسانيکه  و هيچکس  اند د!! 

 فت!  ور خواهند ر رد و از آنجا دنخواهند کباس نظر بار ل ن انهرگز هرگز به سوی آ

خاتم حضرت  وقت  آن  مح بياء  االنپس  مجتبی  صاحمد  مصطفی  حضرت  وآله عليهاهلللّی مد  و  وسلم 

علی مبين  امام  عليابیبناميرالمؤمنين  بفرماياه طالب  به  لسالم  مطلق  غيب  و  حق  حضرت  ذات  امر  و  ش 

بر کناره جهن واهند شد و در  افروز خلوه ندليهای مرصع جآنجا بر صرفت و دراهند  م خونزديک پل صراط 

   ؛تان خواهند داش ير بردستهای خويش شمش

ج برو حضرت  امين  هرپهلو  برئيل  پس  شد  خواهد  ايستاده  برای خدمت  ايشان  صرکه  ی  پل  روی    اط بر 

اهد  خوپس او  يا خير  ی  و سؤال خواهند کرد که آيا دوست اميرالمؤمنين و ائمه طاهرين هستخواهد رفت از

ک بود گفت  بلی دوست  نامه  آنوقت  ام  ديد پس  را خواهند  او  اعمال  درة  مو   گر  و  ذوالقربآن محبت  ی  دت 

   .ستدروغ گفته ا  اگرالخلود و را بشارت ميدهند برای دخول جناتس او مرقوم است پ

دای  چه خچنانداخت  مشير که در دست دارند گردنش را ميزنند و در آتش جهنم خواهند ان پس از همان ش 

نفر    ای دو يعنی    عَنِيد کَفَّار     هَنَّمَ کُلَّ ی جَأَلْقِيَا فِه بيان فرموده است  ين آيه کريمر ان قضيه را د متعال همي

آتش جهنم هر کفار يعنی کفر کننده از  بيندازيد در    مالساللی عليه و عوسلم  وآله عليه اهلليعنی محمد صلّی 

 ۳8۱را.  دارنده بايشان د و عداوتعنا ين وئمه معصومالسالم و اواليت علی عليه 

 
آنها دررستاد  اهد فخوت العنیم  ا ت را در جنؤمناغیور است بدون پرسش مپس چون خدای منان    مؤمنینزوجات  برای  اما    381 غرفات    پس 

ند که مرد مؤمن ه خدای غیور میداد بود زیرا که خواهنستاد ومنازل مؤمنین از اول رفته خواهند بود و در انتظار مؤمنین دم درهای خویش ای
نه در  منان    خدای   یننودی مؤمنش ذا برای خورد لدر معرض پرسش باز دا  سؤال و جواب کند و   سی غیرل او ک ا عیاست که بنی  غمی  راهرگز  
فاقبر   الیقین  الحق  هو  هذا  آخرین  و  اولین  خالئق  مجمع  در  محشر  میدان  در  نه  و  میکند  رب  لحمدسؤال  و  هلل  العالمین 
 الطاهرین.  دوآلهمحمعلیللالّیص
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از قدرت حضرت    گلزاررياحين و گل ودار و  ايه پر از اشجار س ابان  ای مؤمنين پل صراط مانند يک خيپس بر

اي  و  گرديد  خواهند  ممد   شانپروردگار  سايه  فرحان    وددر  نظاره اشجار  خرامان  خرامان  شادان  بر  و  کنان 

   . اهند نموده راه را طی خوه هزارسالآن س شان  ک و عنبرفقطارهای گلهای رنگارن  مش 

عظيم پ دروازه  هرگاه  جناس  مشاهده الخت الشأن  را  نم  لود  مخواهند  و  متحيّر  از  بهوت  ود  گرديد  خواهند 

الوا و    کاری جواهرات ضيابارمرصع  فلزات  ون  زرنگاری  و   اقسام  لباسهای سندس  با  و مالئکه خدام رضوان 

ليهای زمرّد و ياقوت و  دست بر صند   کار در مرصع می  عصای خدا  ر بر و د  عنبرنثار  و   استبرق زرنگار و مشک 

رد و  د کاَکبَرُ بلند خواهن  اند پس نعره اَهللُ هنشست  ن برای درباين ان و درخشاز جواهرات رخشرصع االماس م

  عَالَمِيْنَ وَ صَلّی اهللُ هِ رَبِّ الْالْحَمُْدلِلّا اهللُ فَهََدانَ  لَا اَنْلَوْ لّهِ الَِّذی هََدانَا لِهََذا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَِدیْ  اَلْحَمُْدلِ  :تگفخواهند  

 .الطَّاهِرِيْنَلِهِ  حَمَّد  وَّآ نبِّئنَا مَُسيِِّدنَا وَلَی عَ

   يَا مَالئکَه اهللِ وَرَحْمَه اهللِ وَبَرَکَاتُه!   عَلَيْکُمْ مُااَلسَّلَ :کرد  هند و بر آن مالئکه سالم خوا

يْنَ هَاتِ هَا خَالِِدرِ فَادْخ لوُلدَّابَرْتُمْ فَنِعْمَ ع قْبَیَ ا مْ بِمَا صََسلَام  عَلَيکُ  اهند گفتيشان خوادر جواب    ئکهپس مال

نيا برای رضای حضرت پروردگار  ئب و نوائب دامصبر مکاره و   ايد ه صبر نموده يعنی سالم باد بر شما ک ازَ!لْجَوَا

مناز بهترين  به  دارالسالم و  يد حاال داخل بشودمقام پس    ل وپس رسيديد حاال  و هميشه    الخلودجناتر 

الخلود که برای شماها اين دروازه  جنات  ريد جواز دخول قام پس بيااين منازل و م د در  ابداالباد خواهيد مان

 باز کنيم؟ را زرنگار 

  ند و او نبيئکه می مالالخلود درآورده بدست آن دربانان خواهند داد پس  ز دخول جناتوقت همان جوانآ  پس

بلند خواهند ا به صد ر اهللِ خواند= که    ای  الرَّبِسْمِ  مِ هَذا جَوَار حِيْمِالرَّحْمنِ  الْ  جَائز   اهللِ  الْعَزيْنَ  لِمَوْلَوِیْ  زِ  کَرِيِمْ 

اَمْضَاهُ عَلِمَّنْ مَُدرِّجُ  بْن  الشَّيخْاِ  نَبیْ بَخْشْ اَبِيْطَالِب  وَصِیُ رَُسوْلِ ْس  وََسلَّعَلَيْهِ  اهللِ  ی  صَلَّاهللِ  یُّ بْنُ     يعنی    مَوَآلِهِ 

الخلود از جانب  تر جناای داخل شدن داز جائز برده اين است جوخشاينبنام حضرت پروردگار مهربان و ب 

امض او را اء  خدای عزيز و کريم که  برای  آله وعليه اهللصلّیب وصی حضرت رسول طالابیبنی لع  فرموده  وسلم 

 رس!جمن مد   خابن الشي بخشمولوی بنی 
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آن از آن  پس  به صوقت يکی  اين طور خواهند گفت کمالئکه  بلند  به تمادای  اهل محشر  ااَلمی  ااَل    شنوند 

ُدهَا اَبَداً پس آن وقت آن دروازه عظيم  يشقی بَعلَاَ  هً عَِد َسعَادَدَسبَخش بنُ اَلشَّيخ  جُمَّنُ مَُدرِس لَقَ  نَبی  مَولَوی

م نگار  جواهر  جناترصع الشان  خوالخلود    کار  باز  هميرا  و  کرد  در  اهند  آن  که  شد  جناتن  باز  الخلود 

من تماشا خواهد کرد که درختی است  پس مؤپهن خواهد شد  ه منتشر و  هزار ساله را  نت تا خوشبوهای ج

های رنگارن  و درخشان و خيابانی است عريض در  گلها وميوه   ين و رخشان وردّبا برگهای زمان  الشعظيم

آسماناش   ظل و    جار  اشگاف  و  مانواع  درختهای  پر  يوه قسام  عنبرفشدار  و  مشک  و  رسيده  اثمار  در از    ان 

دی  ر زمئی و برگهای  طالهای  اند با تنه ر دو جانب خيابان ايستاده بر ه  خوارظار ميوه با اشد انت صفوف و قطار  

 ده است! کشيده ش  يرالنهايتی غو صفوف سبزه و رياحين و گلزار در سايه آن اشجار پر اثمار ال و زبرجدی 

شد پس  وج زن ميباانب آن درخت م دو ج  لماس پر و لبريز از آب حيات درز ياقوت و ادو حوض بزرگ ا  و

اهلل در  يا ولی   مينمايند که  ضعر درود و سالم  و    جلو آمدند و بعد از تبريک باد شاهی جاودانخدام  مالئکه  

د  وش که ابداالباب حيات بنجرعه آ  کالماسی ي  حوض اين حوض ياقوت يک غوطه بخور و از ديگری آن  

   ؛ی ماند زنده خواه

ولی  ياقوتیه خدام در آن  مالئکاهلل طبق دستور  پس  بغوطه خورد و    حوض  از  چون  پر  را  آمد خود  يرون 

جمال و  حسن  و  وبی   ياقوت  يافت  حوض  عب  مثال  آن  از  خدام  د  مالئکه  پس  نوشيد  حيات  آب  الماسی 

ت ابد و جيعه ملک  رش تاج سلطن آراستند و بر س ورات جنت و از زي  د برش کردنو در  لباسهای جنت آوردند 

ورت بيمثال و هيکل شاهنشاهی الزوال  که ص ا جلوش آوردند نه صورت نمشتند وبعد آئيد گذاجاودان و سرم

 ماشا کند!  ا تخويش ر

ت  ر ئی پس صوشده   دنيا چه شکل و صورت داشتی و حاال چه  ممشاهده کن که در عالتند که حاال  فگ   و

کرد    روردگار خواهد شکر پ واهد گرديد و هزار هزار حمد و  ر و مبهوت خاهده کرده متحيخود را مشبهشتی  

بشو بر يکی    ار ی ولی خدا سوه ادر جلوش خواهند آورد و عرض خواهند نمود ک  مرکوببرايش انواع    آنوقت

 !  ز اينا تا که تماشا بنمائی باغها و قصرهای بيشمار خويش راا

 ه الطاهرين! و آل  علی سيدنا و نبئينا محمداهللمِين و صلّی العلَهِ رَبَّ َحمدُلِلّيرِ اَللَخت بِا تَمَّ
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از اينبيان جنت    و او را بخواند و بدرستاست    که بعد    پس که جنت چيست  يک  اگر کسی ميل دارد که 

 . د کرداه اهده خورا مش خاکسار را که در همين جا جنت جَنَّاتُ الُخلُودِ به کتاب رجوع بنمايد 

 

 
َ
ِه َو عراِف َبیَن َباُب اَل

َّ
ِئمَّ الَجن

َ
وِف اَل

ُ
اِر ِلَوق

َّ
اله َع  الن یِهم السَّ

َ
 ُم ل

ةِ  جَنَّ أَصْحَابَ الْ وَنَادَوْاعْرِفُونَ کُلًّا بِسِيمَاهُمْ    رِجَال  يَفِ الَى الْأَعْرَعَ وَ» و تَعَالَی ذُوالجَلَالِ وَ االِاکرَامِرَکَ   اهللُ تَبَاقَالَ 

عََس  أَنْ صُرِفَتْ   يَطْمَعُونَ   وَهُمْ  وهَايَْدخُلُ  لَمْ   لَيْکُمْ لَام   تِلْ أَبْ  وَإِذَا  أَصْصَارُهُمْ  النَّاقَاءَ  قَحَابِ  مَعَ  رِ  تَجْعَلْنَا  لَا  رَبَّنَا  الُوا 

الظَّالِمِوْالْقَ أَ  نَيمِ  بِسِيمَوَنَادَى  يَعْرِفُونَهُمْ  رِجَالًا  الْأَعْرَافِ  أَغْنَمَ  قَالُوااهُمْ  صْحَابُ    مْ کُنْتُ   وَمَا   جَمْعُکُمْ   مْعَنْکُى  ا 

   ۳82« مْ تَحْزَنُونَوَلَا أَنْتُ   مْف  عَلَيْکُخَوْالْجَنَّةَ لَا  ادْخُلُواهُ بِرَحْمَة  اللَّ  ا يَنَالُهُمُمْتُمْ لَِذينَ أَقْسَالَّ ءِؤُلَاأَهَ تَسْتَکْبِرُونَ 

)مقص بود  رجال خواهند  اعراف  مقام  بر  رجو  از  ائود  عال  السمه  ااند(  الم ليهم  را  او  که هر کسی  ز سيمای 

ا تحرير پيشانی  شخص رند بود که هر  لسالم خواهااهرين عليهمئمه طخواهند شناخت اين رجال حضرات ا

ار بر پيشانی او خواهند شناخت زيرا که  رت حضرت کردگد ق  يدان محشر ازر ماو خواهند شناخت زيرا که د 

ا بر پيشردگاضرت کز قدرت حدر ميدان محشر  انر  هَسانی مرقوم خواانی هر  اَهلِ  هد گرديد  مِّن  مُؤمِن   َذا 

ز  او  رد کافر است  ن مهََذا کَافِر  مِن اَهلِ النَّارِ يعنی اي ت وَ  از اهل جنت اس ؤمن است و  عنی اين مرد م ه! يالجَنَّ

نگاه  در آنجا  خود  مراه  ويش را ه السالم گنهکاران شيعيان زمان خست پس حضرات ائمه عليهم اهل جهنم ا

   .ند داشتخواه

دشان  را که هنوز خو زي   ،ميکنند   و بايشان سالمينند  ران صالحين خويش را در جنت ميبمذنبين براد و اين  

خول جنت را دارند و هرگاه  ند اما طمع دتهسمقام اعراف    بر   اند همراه امام زمانة خود درجنت داخل نشده 

اهند گفت  د ديد پس خواب مبتال خواهناقسام عذ   انواع و  م را درهنفتد و اهل جانظر ايشان بسوی جهنم می 

را ما  ما  پروردگار  ظالمين  همرا  ای  اين  داه  جهنم  آنوقت  در  مکن  ائمه    اصحاب خل  يعنی حضرات  اعراف 

ا  اينها کيستند و به شيعيان ما در عالم دنيا چه چيزه   ميدانندد که  نچو اهل جهنم را  م  السالطاهرين عليهم

   .ميگفتند 
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ی نکرد  مستغنای متکبرين آيا امروز شما را    شمنان دين وفرمود که ای د  ده خواهند خطاب کر   س آنها راپ

 دارا از عذاب خما  آن فخر ميکرديد که اين جماعت و علمای ما    که برجماعت شماها    عن کثيره وآن جمي

خواهند   رانجات  ما  محبان  و  دوستان  اين  ميشناسيد  شماها  آيا  ما    داد  همراه  هستکه  اينهااينجا  که    ند 

هما  هستند  اينها  نيستند  آيا  ميديد نها  را  ايشان  هرگاه  شماها  ميکه  اينه يد  که  اشرارگفتيد  که    ايند  مردم 

   .خواهد رسيد ا نب جماعت ميباشند هرگز هرگز رحمت خدا باينهف مذهمخال

ا  شيعيان مدوستان و  ی  واهند فرمود اه اينها کجا ميروند آنوقت به آن محبان مذنبين خ اال ببينيد کحس  پ

ت و خالفت  نکرين واليد متکبرين و مبودن  بر خالف خواهش ايشان که ايشان   مِ اَنفِهِمه جنت عَلی رَغب برويد  

 ود!يشان زياد بشاه ا که غم و غص ت ت روز بر شماها هيچ باکی و خوفی و ماللی نيسپس ام ما

س خواهند  الفردواتان به جندان و شادخنو خوشحالی و   پس آنوقت همه ايشان بسوی جنت با نهايت سرور

ش ما  خورد که ای کاوس خواهند فسوس هزار افسد و ام به طرف ايشان نگاه خواهند کر آن اهل جهن  رفت و

رُبَمَا  »   دهد ين آيه کريمه خبر می نها در اوس آسافای متعال از  خد   بوديم چنانکه هم در عالم دنيا از اينها می 

الَّ کَفَرُويَوَدُّ  مُسْلَوْ  مَّهِ الْاَئِ  وِلَايَه بِ   اِذينَ  کَانُوا  لِلْاَئِمّهِوَ    لِمِينَ  شر  ر ميدان محچندين مقام د  نی دريع  «مُنْقَادِيْنَ 

د فرمان  ع امر و منقاب تای کاش ما هم  ه اه طاهرين بسيار بسيار افسوس خواهند خورد کت ائممنکرين وال

 بوديم! ائمه طاهرين می 

مقام   اين  چلذا  نيست  داعراف  مگر  يزی  تويگری  مشده چندين  هستند های  عنبر  و  ج  ک  مابين  و  در  نت 

آنه بر  ايستادن  برای  اظهار فضيا به  جهنم  مرتبه جهت  ائمه    لت و  مقام  آنها  ن عليهمطاهريو  بر  السالم که 

يقت او را  انند مقام جنت و جهنم که مردمان ناواقف از حقجای ماندنی م  کهمايند نه اينبن  بايستند و توقف 

 اند: اند که گفته هم درآورده اند و در نظم خيال کرده گنهکار   دن مردمان ی مانجا

 د يتتتختتتوش ننما نيترانتتتان جتتتو ريستتت یا
o 

 نوشتت راستت  کيتمعشوق من آنستت کته نزد 
o 

 را دوزخ بتتتتود اعتتتتراف یحتتتتوران بهشتتتتت
o 

 پتترس کتته اعتتراف بهشتتت استتت انيتتاز دوزخ 
o 
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ائمه طاهر آنالسالم دين عليهمپس هرگاه حضرات  آنوقت  جا میر  اهل جايستند  از چشم خود  تمامی  هنم 

مشاهده نموده و افسوس بخورند و    آخرت   م را در مقامالسالعليهم ائمه طاهرين    حضراتواليت و خالفت  

 مالمت کنند!  هزار لعنت و  ن رال خود را هزاباطپيشوايان 

عْفَرُ بْنُ مُحَمَّد  ع الْأَعْرَافُ کُثْبَان  بَيْنَ الْجَنَّةِ  ِد اللَّهِ جَوَ قَالَ أَبُو عَبْاست  چنانچه در تفسير مجمع البيان حديث  

فَيُوقَفُ  النَّارِ  يَقِفُ    وَ  کَمَا  زَمَانِهِ  أَهْلِ  مِنْ  الْمُْذنِبِينَ  مَعَ  نَبِیٍّ  کُلُّ خَلِيفَةِ  وَ  نَبِیٍّ  کُلُّ  مَعَ  عَلَيْهَا  الْجَيْشِ  صَاحِبُ 

قَْد َسبَ  الضُّعَفَاءِ مِنْ جُنْدِهِ الْوَاقِفِينَ مَعَهُ انْظُرُوا إِلَى  وَ  لِلْمُْذنِبِينَ  الْخَلِيفَةُ  ذَلِکَ  الْمُحْسِنُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ  قَ 

الْجَنَّةِ أَنْ َسالم   ا أَصْحابَ  ْذنِبُونَ عَلَيْهِمْ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ وَ نادَوْإِخْوَانِکُمُ الْمُحْسِنِينَ قَْد َسبَقُوا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُسَلِّمُ الْمُ

هم    عَلَيْکُمْ. و  الجنة  يدخلوا  لم  المذنبين  هؤالء  يعنی  يَطْمَعُونَ  هُمْ  وَ  يَدْخُلُوها  لَمْ  أنهم  سبحانه  أخبر  ثم 

المذنبون إلى أهل النار و يقولون رَبَّنا ال  يطمعون أن يدخلهم اهلل إياها بشفاعة النبی و اإلمام و ينظر هؤالء  

 لْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثم ينادی أصحاب األعراف و هم األنبياء و الخلفاء أهل النار مقرعين لهم ما أَغْنى لْنا مَعَ اتَجْعَ

أ يعنی  أَقْسَمْتُمْ  الَِّذينَ  هؤاُلءِ  أَ  به  تَسْتَکْبِرُونَ  کُنْتُمْ  ما  وَ  جَمْعُکُمْ  کنتم    عَنْکُمْ  الذين  المستضعفين  هؤالء 

تستطيلون  و  علي  تحقرونهم  ادْخُلُوا  بدنياکم  بذلک  لهم  اهلل  من  أمر  عن  المستضعفين  لهؤالء  يقولون  ثم  هم 

 ۳8۳.الْجَنَّةَ ال خَوْف  عَلَيْکُمْ وَ ال أَنْتُمْ تَحْزَنُون 

در مابين جنت و نار  افور هستند  مشک و عنبر و کهای  تله   م اعراف السالعليه فرمود حضرت امام محمد باقر  

ير  ايستند امذنبين اهل زمانه خويش چنانکه می راه مصيای ايشان همو اونبياء  آنها اد شد برخواهنو ايستاده  

يش از  اند مؤمنين نيکوکار به داخل شدن در جنت پحال آنکه سبقت گرفته  ان لشکريان و فعي لشکر همراه ض

او  همراه  ان که  گنهکار  به آن السالم خواهد گفت  صی نبی عليه وسلم يا وه وآلعليه اهللنبی صلّی   ان پس آن ايش

 .نند بيدر جنت می   راايشان آنها  چوناند به جنت و رادران دينی خودتان که رفته به ب ستند نظر کنيد ه

گفت اس   :خواهند  همين  و  ما  دينی  برادران  ای  عَلَيکُم  قوَسلَام   معنی  که ت  خدا  ا  ل  ندا  فرموده  که  ست 

ايشان  ل که  دهد خدای عزوجخبر ميآن    و بعد از يکُم  عَلَ  ب جنت را و خواهند گفت َسلَام  ند کرد اصحاخواه

نبی خود يا امام خود پس نظر    ند شد بشفاعتهوا ند که داخل خداراند اما طمع  هنوز در جنت داخل نشده 
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آن پس  جهنم  اهل  بسوی  ايشان  در  ميکنند  را  شديها  دعذاب  مبتال  دد  خود  برای  کيده  خواهند  از  عا  رد 

کن بعد از آن حضرت امام  اخل نمين در جهنم دين ظالاه اا را همرما م  ردگارپروردگار خويش که ای پرو

  ؛سد شناان را می ش ه ل جهنم که هماه السالم با آن عليه 

از عذاب  ماعت شما  ی نکرد جرا مستغن   شماخطاب تحقير و توهين خواهد نمود که ای فالنی و فالنی آيا  

تيد  نميگفم دنيا و آيا  ا در عال م  ان و محبانيعياين ش ير نميشرديد و تعدی نميکرديد بيا شماها حقجهنم آ

ستند هرگز هرگز رحمت خدا  ب جماعت ما ههمذ ری که مخالف  نصاايشان را که اينهايند بدتر از يهود و  

مذنبين  نوقت به آن  سد يا خير پس آايشان ميرمت خدا بکه آيا رحباينها نخواهد رسيد پس حاال نظر کنيد  

بوديد در عالم  و محبان ما  عيان  تاب که شما شيحساب و کن  لفردوس بدواته جناخواهد فرمود که برويد ب

   .ست برای شماها نه برای ديگرانمروز مخصوص ااا مامی رحمت خد ه تدنيا و بدانيد ک 

خ خرامان  شادان  و  خندان  ايشان  به  پس  جناترامان  ش الفردوس    سوی  خواهند  هرگاه  روانه  پس  اهل  د 

را مشاهده م اين حالت  ايش  يکنند جهنم  به حدی  غم و غصه  ب   زياد خواهد شد ان  را  که  اهم يکی ديگری 

لعنت و مالمت خوا اگر    هند هزاران  کردند و مردم  بودند و ما را گمراه نمی ما نمی ائمه گمراه    نايکرد که 

   .رفتيمنها در جنت می روز مانند آآئينه ما هم امنستند هر  داه نمیام و خليفکثير اينها را ام

  نَميمُسْلِ  انُواک  لَوْ  کَفَرُوا  الَّذينَ  يَوَدُّ  رُبَما  دهد بر مين آيه کريمه خيشان در ايا  عال از نيات تای مچنانچه خد 

ا اميرالمؤمنين خيعنی بعد  امام مبين  برای منکرين واليت  آ  واهند آمد زمردن بسيار مواقع  نجا آرزو  که در 

  بوديم پس ت می امر آن حضرع کرديم و تابل می رالمؤمنين را امام و خليفه قبوکه ماهم امي ميکنند که کاش 

ر آن روز خواهند  ظاهری خود د  مچشاهل جهنم از  را  السلم  ت و خالفت حضرات ائمه طاهرين عليهم والي

 ديد که در عالم آخرت حکم حکم ايشان است و بس! 

لعنت و    هزار خود و جماعت کثير خود را هزار  و پيشوايان  جهنم ائمه خود  م در آتش  اهل جهن  پس آن روز 

چه    ما شديم ا نمی بتالبودند ما در اين عذاب شديد جهنم و دائمی منمی   که اگر اينها  خواهند کرد ت  مالم

  .وقت از دست رفته است افسوس هيچ فائده ندارد فائده که  
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  لّهِفَالَْحمْدُولِالَْخيْرِ بِهٌ تَمَّتَ کَالِهَ حَاضِرٌَه وَ الْغَفْلَه هَرْصَ الْفُلُوْنَ فَاِنَّا الْغَافِاَيُّهَ  دَبّرُوْافَتَفَکَّرُوا وَتَ

 نَ الطّاهِرِيْ هِمَّدٍ وَ آلِمَُحالْعلَميْنَ وَ صَلَّی اهللُ عَلَی رَبّ

 القعده  ذی  20. ۱۳۶0سنه 

 بخش مولوی نبی 
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  یرهغ شجر و باد و ابر و صبح و شام و وه و شهر و  قسمهای ک مجید ه در قرآن ل برای چخدای متعا جواب این سؤال که 

 است.  خورده

از سائب مقباشند  لين می عضی  نکه  مفهوم  و  فهميدن معنی  از سوال کردن  بلکه درمیصدشان  طن  اب  باشد 

ين قسم  باشد و ايه هم می يراد و اعتراض کردن ميباشد منجمله سوالهای سائلين از آيات قرآنمقصدشان ا

د که حروف  شخاص ميباش ا  ائلين از آن ن س اياز علم زبان عرب ميباشد يعنی    مردمان جاهلالها بيشتر از  سو

   ؛راهم به درستی نميتوانند که تلفط بنمايند  ن عربلسا

د پس  ندارند که بر محاورات و کالم عرب ايراد بگيرند و او را رد کنن  عقل ايشان حق  و   فاز روی انصا   پس

  يعنی   ن و لسان ن زباو لق کائنات و خالق الکالم و مکحضرت حق خا  شان که بر کالمت برای ايزاوار اس کی س 

 راد بنمايند!و اي   رآن نکته چينیبر آيات ق 

اند و خود  مشهور و معروف جهان بوده   غن کالم خويش بالدر فصاحت و    که   آن کالم که فصحا و بلغای عرب

گن  پس اين فصحا  ا عجم يعنی  ی تمامی جهان رتند و باقيان ميگفالبفصيح   برای خوبی بيان خود عرب را  

بلغای عرب   بتوانسن و  که  آياتند  ايرر  قرآن  و  ت  بنمايند  را اد  و    او  بدهند  نشان  بالغت  و  فصاحت  از  خارج 

وسلم از جانب حضرت حق برای اهل عرب پيش نهاد فرمود که اگر  ه وآل عليه  هللا   ضرت رسول صلی ه حهرگا

  ؛ميدانيد ن الم خدا الم را ک اها اين کشم

کنيد من    ودتان درستک آيت خ يعنی يقرآن  له  فصاحت و بالغت مانند يک جم  يک جمله در  پس صرف

اين کالم خدا است ترک خواهم کرد  عوی خهم د را که  بسيالب  تمامی فصحا وپس  ود  بسيرا  غای عرب  ر 

س از جن  و  وانستند پد اما نتغت بسازنسعی کردند که مانند يک آيت قرآن يک جمله در فصاحت و بال

  جن  اسلحه جان اينکه در    دند حتیدست ز  شمشيرو    کشيدند و به جن  نيزه و تيرل کالم دست  جدا

که  شيري نتوانستند  اما  دادند  دست  از  را  قرآنيه  بر  ن خويش  يراي آيات  بنمايند  پيدا  اد  آن  در  نقص  يک  ا 

 بکنند.

تی  ه را به درس عدد حروف عربي  ند که هشتنميتوان  عترضين کهپس تعجب است از اين قسم سائلين و م 

چنين اشخاص بر آيات قرآنيه  ند همن و قاف ميباش و ظا و عي اد و طااد و ضا و صء حتلفظ بنمايند که آنها ثا

 ست تا بکجا!!!ره از کجا ا ت اوکنند ببين تفمي ايراد و اعتراض 
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قرآن در  بيا  بهرحال سائل گفت که شما ميگوئيد که کتاب  و فصاحمقام  و بالغتن  بی بی   ت  و  انند  ممثل 

اعتبار کردن و  برای  زيرا که قسم    عنی دارند؟ند چه ماشده   خوردهيه  اين قسمها که در آيات قرآن  است پس

پ رفع کذب خورده ميشود  آ برای  ن  بر يا رسول خدا  س  اعتبار  قسم  خدا  که  برای خدا الزم شد  که  داشت 

باد و ابر صبح و  هر و شجر و  از نوع کوه و ش ورده است  مها که خد و آن قساثبات بنمايخورده اعتبار خود  

 تند! هس شام و غيره

چوب      وم به ايشان و باعظمت و جالل باشد نه که سنه متهيزی ميخورند ک ه قسم به چ م است کو مرسو

 ح و شام!!د و ابر و صباب و شهر و 

شما    جناب  البته  که  پرسيد  بايد  سائلين  همچنين  از  قرآنپس  ا  کتاب  از  آخرا  الی  دقت  ول  به  خوب  ر 

صحيح شما از    عقيده که ما هم در   آشنا کنيد   ا را هم م که مدوارياميايد  نقص او را بدست آورده  ايدکهواندهخ

يم! پس اگر بگويد که خير بنده از زبان عرب  را آسوده بکن  ودوزه و نماز خت رشما پيروی بنمائيم و از زحما

 .تند ربط هسسمها بی که اين ق ر ميدانما همين قد چندان بهره ندارم ام

ل بنمائيد و  تحصي  ب را به درستیول زبان عرست که اواجب ازم و ال  بايد گفت که پس بر جناب شماآنوقت  

ا به دقت بخوانيد پس آن وقت اگر اين  د کالم خدا رعب  ستی بفهميد و بدرمحاورات و اصطالحات ايشان را  

بدون دانستن زبان عرب  کنيد و اال  اريد که ايراد وقت حق د آمدند آنه به نظر  ربط و خالف محاور قسمها بی

ردن محض حماقت و جنون  است ظاهر است راض کق ايراد و اعتبر کالم ح  ت ايشانصطالحات و اوراو محا

 ؟ ئيد که اين قسمها چه معنی دارند وب شما بفرماخ ه خواهد گفت ک وقت که آن

و ميخورند هرگاه  ليه ميدهند  ن سات که در عد م قَسَم آاول قِس  و نوع استجواب بايد دانست که قسم بر د

 روغگو است. ذب و د شخص کا ه اينک  گمان ميکنند 

 ش ميخورند!ي خووست و محبوب ی دآن است که برای تعظيم و توقير و عزت افزائسَم  و قِسم دوم قَ

انيدن او  وشنود گردو برای ختکريم او  نانچه مرسوم استکه کسی را که زياد دوست دارند در مقام تعظيم و  چ

م اين  قَسَ  د از اين قِسمپس مقص  !!!رگ شما!! به من شماجای او ميگويند به سر شما! به  ی عزت افزائ و برا

 جان شما قسم ميخورم!  جوارح و به  وء م که با اعضادار است که چون من شما را بينهايت دوست 
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در و ديوار  زيادتی دوستی    از شدت و  دارند و  ب را دوستچنانچه رسم دوستی و محبت است که شهر محبو

  :اند ه محبوب را ميبوسند چنانچه گفت 

 لْجِدَاراً َدارَ وَ ذَاجِبِّلُ ذَوالْاُقَ يَارِ لَيُلَی                           رِ دِلَی الدِّيَا عَاَمُرُّ

 کَنَ الدِّيَاراًبُّ مَنْ َسوَلکِنْ حُ                      لْبِیْ    وَمَا حُبُّ الدِّيارِ َشغَفْنَ قَ 

رو ديوار آن شهر ار ميبوسم پس اين  لی ديشدت محبت به لکنم پس از  ر ليلی گذر ميدر شهيعنی هرگاه  

ک برابوسيدن   نيست  اين  آن شهمه  ی  عاشق  آن شهر  ر شده ن  در  محبوب من  که  است  اين  برای  بلکه  ام 

 سکنی داشت

بعپ درست  قسمه  ينه همينس  قرآنيه هستنطور  مای  که خدای  مطلوب خويش د  و  محبوب  برای    هربان 

 مايد: ميفر

نکه تو در اين  مگر برای اي   م وراين شهر نميخ م بيعنی من قس  ۳8۴نْتَ حِل ّ بِهََذا الْبَلَِدوَأَ  َذا الْبَلَِدقْسِمُ بِهَلَا أُ  .1

 شهر بلد سکنی داری  

و به کوه سينين اين شهر امين    و به زيتون  يخورم به انجير عنی قسم مي  ينِينَ طُورِ ِسوَ  وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .2

 ی سکنی تست!که جا

اين    ن چوخواهد شد که  لب  ون و طور سينين را بگيريم پس آنوقت اين مطو زيتعلحده انجير    ه اگر علحد   و

ذا من به  شده بود لگر  جلوه تو بر آن  اند و اين طور سينين که يکمرتبه نور  ز نورانيت تو بوجود آمده  هاميوه 

 م ميخورم آن قس

وِقْرًا امِلَفَالْحَ  الَذّارِيَاتِ ذَرْوًا وَ .3 ل  دانست که معنی ذاريات هواها نيستند که سائبايد    ۳8۵اتِ يُسْرًا يَالْجَارِفَ  اتِ 

امالت ابرها نيستند که سائل خيال کرده است بلکه معنی ذاريات  ن طور معنی حيهمهميده است و  ف

ند و ايدهفلی را اجرام و اجسام آنها پاش ات علوی و س که ارواح مخلوقسه هستند  سه و مقد نفوس قاد  آن

وجود  پاشند می  حضرات  اتکه  عليهمائمه    عالين  چالصلوه معصومين  و  ميباشند  ايشان  ون  والسالم 

 ا به ذات مقدسه ايشان قسم ميخورم= خورده است. بوب هستند لذ ح م اوصيای

 
 1البلد :   384
 3-1الذاریات :   385
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ميخورم به  سم  يعنی ق  ۳8۶حِجْر    لِِذی   سَم  قَ  لِکَهَلْ فِی ذَ  ذَا يَسْرِاللَّيْلِ إِوَ  وَالْوَتْرِلشَّفْعِ  وَا  شْر  يَال  عَوَلَ  وَالْفَجْرِ   .4

ت که در عالم  ورم به آن جفخمي اشورا و قسم  م عگانه اياعاشورا و قسم ميخورم به شبهای ده روز    بحص

يهما و  علاهللسالم  حضرت زهرا لسالم و  اين عليهمثل هستند يعنی حضرت اميرالمؤمنامکان يگانه و بی 

عاقسم   مخلوقات  يگانه  آن  به  امميخورم  ملم  که وجود  قسم  مي   حبوب منکان  و  آن  خورم  ميباشد  با 

راه در  که  بيت  اهل  مصائب  شبهای  ايشايری اس   قسمت  مجرن  شان  ظالمينن  سير  ا  که  ميکردند  بور 

 ؛ اندند ماز نوافل ميخوب ايشان ندر آخر ش ايشان که  بنمايند و حال آنکه آن وقت مخصوص بود برای 

اينها     ن همهچو  يعنی البتهشود  ورده بباينها قسم خ  عاقل  ا نيستند اين چيزها در نزد شخص پس آي

متعلقات محبوب و حبيت هستند  ملذ   ، از  قسا  آنها  با  بايد    يخورم و هرکه مم  ن  دارد  عقل و هوش 

 . تصديق بنمايد که اين قسمها درست هستند 

 

 

 
 5--1الفجر :   386
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 ق. ۱۴00تهران، 
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 ق.  ۱۴08، قم، السالم 
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 ق.  ۱۴22االعلمی، بيروت، 
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على  .38 بن  مازندرانى، محمد  آشوب  أبی طالب  ،ابن شهر  آل  )البن شهرآشوب  مناقب  السالم  ،  (عليهم 

 ق.  ۱۳۷۹عالمه، قم، 

 

 

 

 

 

 

 


	فهرست
	مقدمه
	نصیحت
	نقاشی شجره طیبه توسط مصنف
	تمثال مرحوم علامه مولوی نبی بخش مبارک پوری
	معرفی شخصیت مصنف
	قضیه غصب خلافت امیرالمومنین(
	منابع اصلی تحقیقات مصنف
	تقریضات علماء بر کتاب میدان محشر
	شعر آغازین
	خطبه مصنف
	مقدمه مصنف

	عقائد اهل عالم در خصوص معاد و عالم آخرت
	حقّانِیَّتِ مَذهَب اَزرُویِ عِبادَت
	فصل بیان این مطلب که ما از کجا آمدهایم و کجا میرویم و خالق
	فصل در بیان جنّت و اهمیت تحصیل جنّت
	فصل جنّت جسمانی و مادی منقول از قرآن
	مقدمات و تمهید اولی
	تَمْهیْد وَ مُقَدَّمَه دُوُّمِیْ
	بَیَانِ عِلَّتِ خِلْقَتِ عَالَمِ اِمْکَانْ وَ مُکَلِّفِیْنَ وَ اِنْسَانْ
	نکته بصیرت افروز

	حواس خمسه ظاهره و حواس خمسه باطنه
	و حواس خمسه باطنه
	این مضمون برای اثبات جنّت مادی و جسمانی القائی و الهامی است
	بَیَانِ غَذاهایِ حَوَاسِ خَمسَه ظاهِرَه وَ حَواسِ خَمسَه بَاطِنَه
	مضمون القائی

	علت و سبب خلق نمودن جنات النعیم و دارالخلود غیرمتناهی و غیرمحدود
	مقام جنّاتالنعیم و دارالخلودیک مهمانخانه بزرگ
	گمراهی بزرگ مسئله تسخیر ارواح است ارجمت لاعلمی

	معاد و حشر جسمانی
	مقدمه برای فهمیدن حق و باطل
	سؤال حضرت آدم برای ذریت خود از خدای منان

	باب غیرمعمولیت القاء و وحی ابلیس لعین
	مباحثه خاکسار با طبیعی
	بزرگترین دام ابلیس

	بیان صحیح و معقول خلقت عالم و آدم
	سلسله نزولی و صعودی
	تبصره
	دلیل اثبات روز قیامت
	حالا لازم شد که بدانیم که قیامت کبری چطور برپا خواهد شد
	انجیل برنابا فصل پنجاه و یکم
	فصل پنجاه و دوم
	فصل پنجاه و سوم
	فصل پنجاه و چهارم
	فصل پنجاه و پنجم
	فصل پنجاه و ششم
	فصل پنجاه و هفتم

	فصل در اثبات رفتن حیوانات و طیور و حشرات به جناتالنعیم و دارالخلود
	بیان میدان محشر از آیات قرآن مجید و فرقان حمید و احادیث
	مقدمه برای ادراک کیفیت میدان محشر

	فصل در قیام قیامت و میدان محشر
	فصل در بیان میدان محشر از صحیفه حضرت ادریس علیهالسلام
	فصل در طول و عرض میدان محشر

	فصل در برخاستن اول مخلوق در میدان محشر
	بیان اعراف که آن چیست؟
	بیان حوض کوثر که آن چیست؟
	باب ورود جهنم در میدان محشر

	فصل در بیان میزان
	فضل در بزرگی و عظمت اجسام ملائکه و موت آنها
	فصل فی بیان مواضع المختلفه فی عرصه المحشر
	عرش عظیم در میدان محشر
	وسیله در میدان محشر
	لواء حمد در میدان محشر
	حوض کوثر در میدان محشر
	میزان در میدان محشر
	جهنم در میدان محشر
	پل صراط در میدان محشر
	تَفرِیقُ فِرَقِ المُختَلِفَهِ در میدان محشر
	برای اقامۀ عدالت قیام قیامت از روی عقل یک امر ضروری و لازمی است

	عظمت و بزرگی میدان محشر
	فریاد حیوانات برای دادخواهی از ظلم بنیآدم در میدان محشر
	فصل در اثبات رفتن حیوانات و طیور و حشرات به جناتالنعیم و دارالخلود
	هذا هو الحق فی هذا المقام
	لطیفه= در لطائف خلقت و صنعت حضر کردگار بصیرت افروز و سعاد اندوز
	ورود حضرت سیدالشهداء در میدان محشر علیهالسلام
	سوالات عزازیل در بارگاه خداوند جلیل
	جوابات سوالات هفتگانه ابلیس لعین
	و جوابات تفضیلی اینهایند
	طریق تدبیر خدای منّان برای ذریت آدم علیهالسلام در مقابله ابلیس
	باب سیزدهم مکاشفه یوحنا

	معاوضه و ثواب ذبح عظیم و جزای آن از روی عدل
	اجر و ثواب زیارت حضرت سیدالشهداء علیهالسلام
	ثواب و اجر و اقامۀ عزای سیدالشهداء علیهالسلام
	قدر و قیمت اشک عزای سیدالشهداء علیهالسلام
	تنبیه مفید
	ورود حضرت سیدالشهداء علیهالسلام در میدان محشر

	آوردن ابلیس لعین در محضر حضرت حق ذوالجلال والاکرام
	عذر خواستن خدای متعال از فقرای شیعه
	محاسبات مؤمنین در میدان محشر و انواع تفضلات خدای منان

	بیان اصل حقیقت که از شیعیان امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین علیهمالصلوهوالسلام
	محاسبه اطفال غیرمسلمین و پیرهای بیعقل و دیوانهها و ضعفاء و کسانیکه بایشان تبلیغ نشده
	ورود مؤذنین در میدان محشر و اذان گفتن
	ورود اهل اسلام در معرض محاسبه اعمال!
	ضَرُورَت وَ اِحتِیَاجِ شَهَادَت
	اَنواعِ شَهَادَاتِ هَفتگَانَه
	عجائبات قدرت خدای متعال در وجود انسانی که عالم اکبر است

	شَکَایَتِ حَضْرَتِ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ صَلَّیاللهُعَلَیْهِوَآلِهِ وَسَلَّمَ
	دَرْ مَحْضَرِ عَدَالَتِ خُدَائِیْ دَرْ مِیْدَانِ مَحْشَرْ اَزْ اُمَّتْ وَ قَوْمِ خِویْشْ
	قرآن کریم در میدان محشر
	شهادت امام زمانه
	شهادت کاتبان اعمال
	شهادت قوت حافظه ایشان
	شهادت اعضا و جوارح انسانی
	شهادت محل و مکان و زمان

	رفتن شیعیان و موالیان ائمه طاهرین بر حوض کوثر
	آوردن مانع زکوه را در میدان محشر
	آوردن لواطه کنندگان را در میدان محشر
	آوردن زانی در میدان محشر و عذاب او
	آوردن شرابخوار در میدان محشر
	هول و خوف در قلب مؤمن از اهوال میدان محشر

	اِرائَة عَظِمَتْ وَ جَلَالِ مَخْلُوْقَاتِ عَالِیْنَ دَرْ مِیْدَانِ مَحْشَرْوَ نِشَانْ
	دَادَنِ مَدَارِجْ وَ مَعَارِجْ مَظَاهِرِ عِلْمُ وَ کَمَالِ ذَاتِ رَبُّالْعَالَمِیْنْ
	بَابُ الاَعرافِ بَینَ الجَنَّهِ وَ النَّارِ لِوَقُوفِ الاَئِمَّه عَلَیهِم السَّلامُ
	جواب این سؤال که خدای متعال برای چه در قرآن مجید قسمهای کوه و شهر و شجر و باد و ابر و صبح و شام و غیره خورده است.

	منابع و مآخذ

