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 های افراد مختلف نسبت به زندگی بعد الموتدیدگاه
 

 آلِهِ یعَلَ  وَ مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَیالطَّاهِرِ 

 ،ب مراحل فکری و عقيددیی و علمدی  ده نسدبت بده حالدت بعدد المدوت ا دتبر حسَ

فدر   ،نسدبت بده مدوت یفداوت بدودن احياندًی مدوت یدا بیان فرار عن الموت یدا یم  دجری

ب دابراین فرارادان  ،الموت حيدایی نيسدت  د.  سدانی هسدت د  ده مددعی هسدت د بعددمی

ب دابراین ای هدا یمدام  ،فات ا دت بهتر از مماتِ ،العدم ا ت. چون حياتالموت فرار عنعن

اان از برای ا تمرار و ا تقرار حيات دنيا دت. فعاليت اان واان و فکراان،  عیتجدیّ

زیدرا  ،یر د دالموت مدیچون از حالدت بعددنده ،اگر هم خود شی برای آنها پدي  بيایدد و

بلکه چون حيات راحدت را دو دت دارندد و ایدن زنددگی پدر از زحمدت و  ؛معتقد نيست د

 ،و احسا ی ندااته بااددطور  لی انسان ادراک    د  ه اگر بهحساب می ،ناگواری ا ت

ا دتمرار پيددا  ،بهتر از این ا ت  ه انسان در زندگی نداگوار ، ه بميرد و مات و فات گردد

   د. 

الموت اک دارندد، یقدين ندارندد  ده د ته دوم  سانی هست د  ه نسبت به حيات بعد

مدا     د آنچه از برایست و یا نه. ای ها حساب میهالموت حيات و حساب و جزائی بعد

در زنددگی دنيددا مددا بددا خدور و خددواب و خشددم و اددهوت و  ،الدنيا ددتةیقي دی ا ددت حيا
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   ديم و ایدن یقي دیالدنيا ا ت ا تفاده مدی الحياة ه متاع را حيوانيت و اهوانيت و آنچه

ما چرا یم ای مرگ دااته باايم یا از مرگ فرار نک ديم   1«بِالشَّكِّ اْليَقِينَ یَْ قُضُ لَاوَ»ا ت. 

دانيم  ه بعد از مدرگ زنددگی هسدت و یدا ادن ا ت. ما نمیاز یقين به اک م تقل چون

 ی موت نداریم، این د ته دوم. نيست، ب ابراین ما یم  

یهدود یدا نرداری یدا مسدلمين اهدل  تداب  ،د ته  وم  سانی هست د  ه اهدل  تاب دد

اهلل ا ت و معتقدند  ده ءی مرگ ندارند بلکه از مرگ با ای که لقااما باز نه ی ها یم   ،هست د

ُمْ»برای ای که  ،   دفرار می ،اهلل ا تلقاء چدون  2«دُْنيَداُُمْ عَمَّدرْیُمْ وَ آخِدرَیَُُمْ أَْخدرَبْتُمْ لِدََنَُّ

اندد یدا دنيای خود را بيشتر آباد  ردند و نسدبت بده پدز از مدرگ یواده در دتی نفر دتاده

ب دابراین از مدرگ  ،اب بدا هدم ا دتعذاب مطلق ا ت یا عذاب بيشتر ا ت یا عدذاب و ودو

دان دد  ده العدالمين مدییر  د. و یرک حيات دنيا را ورود در عذاب به ميزان عدد  ربمی

ای ها  ،ا الم  تابی مخروصً ای هم نيست. با ای که مرگ را به حساب دینِقابل مسامحه

خدراب ا دت ادان وضعاما چون  ،دان داهلل و عالم حساب و جزاء و عقاب میمرگ را لقاء

 یر  د. از مرگ می

ادان آبداد ا دت، عادل دد و در اان خراب نيسدت، وضدععده چهارمی هست د  ه وضع

العدالمين را هدا رعایدت امدر ربهدا و اوبداتیمام زندگی دنيا مراقبت دارند  ه در  ل نفدی

وم امدا عداد   ده معرد ،یر  د  این هم حسداب دارد. عادل ددبک  د، ای ها چرا از مرگ می

  دد و بين خوف و رجاء زنددگی مدی ،احيانً گ اهانی دارد ،احيانً خطاهایی دارد نيست،

الخوف والرجاء این خوف برای او هست  ه بعد از مرگ این گ اهدان  ده روی حساب بين

 ،اهلل دارنددگير او گردد. پز با ای که عالقده بده لقداءاحيانً از د ت او  ر زده ا ت گریبان

جریدان ان ا دت  یکدی ای کده، زیرا بعد از ای که مردند چ د جرید ؛به مرگ ندارند اما عالقه

چون عالم مرگ عالم یکليف نيسدت. مدادامی  ده در دنيدا  ،گردداعما  صالحه متوقف می

عما  صالحه یکليفً ا دتمرار دارد و نفدع دارد. ا دترفار از گ اهدان و أزنده هست د جریان 

یجابی و  لبی اگر زنده بمان د و بيشتر زندده بمان دد إعد این دو بُاهلل نفع دارد. در یوبه الی

محرمدات  اهلل ا دت و انجدام واجبدات و یدرکعدد ایجدابی  ده ایجداه الدیندافع ا دت. در بُ

 ،اهلل ا دت و جبدران گ اهدانی  ده  ردنددده نددارد. از نردر  دلبی یوبده الدیالموت فایدبعد

  ا ت اما عاد  اگر خوف  نسبت به بعضدی عاد .ولو عاد  ا تاود، الموت  ه نمیبعد
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اما جهت ایجابی موجدود ا دت. مدن هدر چده  ،از گ اهان  متر بااد  ه جهت  لبی ا ت

خطدر آمداده گدردم. اگدر انسدان ض و پرطویل و عدری یوانم از برای این  فرِبمانم بيشتر می

ا نهایت دارد مان د ی ةالج بيشتر آماده اود از برای این  فری  ه یا نهایت دارد مان د اهل

اهلل داریم و در مرحلده عددالت برای ای که ما ایجاه الی ،اهل نار  ه ما جزء اهل نار نيستيم

  د. هست  ه عرض  ردیم. ای ها هم خائف

نه یقردير  مرحله پ جم، مرحله پ جم معرومين)ع( هست د  ه نه قرور عملی دارند و

یی. نده قردور علمدی دارندد و نده یقردير عملی. نه قرور عقيدیی دارند و نه یقرير عقيد

ایدن آزادیدر  ،گدرددقدبض اهلل   دد و رو  او ةعلمی. هر آن  ه معروم اریحدا  الدی رحمد

 ردندد  ردند و ناله میاود. گ اهی ندارد  ه از گ اه بتر د. اگر معرومين)ع( گریه میمی

گ داه نيسدت. از مربوط بده  ،آن یک مطلب دیگری ا ت ، ردند ردند و زاری میو دعا می

 بلکده ،بلکده یدرک مرجوحدات ا دت ،یات حالت عرمت یرک گ اه ا ت و نه فقد رضرو

اهلل ده د  ده بعضدی از اوليداءالمقدور ع وان رجحان و یا ع وان وجوب میمباحات حتی

 درده  ده  رده و جددیت مدیرا نقل  ردند  ه  ار مبا  انجام نداده، امکان دارد. دقت می

گوی دد یا چده ر دد مرجدو   ده مدی ،مبا   ه طوری نيستمبا  نبااد. ، رجحان پيدا   د

مکروه و یا چه ر د حرام. در مرحله پ جم ما صدحبت داریدم. البتده در مرحلده قبلدی هدم 

ادان صحبت ا ت، در مرحله چهارم و پ جم، در مرحله چهارم  ه عدو  هست د و خوف

امدا رجدائی  ده دارندد نسدبت بده  ، تهایی در اور برخی از گ اهان  متر ااز احيانً عذاب

 ه هر چه بمان د در حيات دنيدا اعمدا  صدالحه آنهدا بيشدتر  ،جهت اوبایی ،جهت ایجابی

 اود. الموت نمیاین بعد ،اودمی

اما راجع به معرومين)ع( این  ؤا  بسيار باال ت. معرومين)ع(  ه بدا دیدد برديرت 

مسئو  نيسدت د. آنها  ،ر برزخ و در آخرتالموت دالعالمين را بعدهای رببي  د رحمتمی

احياندً گ اهدانی  ،مسئوليت دارنددمربوط به  سانی ا ت  ه  1«مَسْؤُلُونَ إِنَّهُمْ وَقِفُوهُمْ»ن ای

بدين آنهدا و حدق  دبحانه و یعدالی  ، ه مقربون هسدت ددارند، یقريرایی دارند. اما  سانی

جداه حجاب نکرده ا ت، دائمدً ای های نور هم در آنها ایجاد حجابی نيست، حتی حجاب

اهلل هدای ر دالت و دعدوت الدیهای عرمت و در زمانمخروصً در زمان ،اهلل داات دالی

یر د د بدا ای کده چرا از مرگ مدی ؛م یکليف ا ت. ای جا این  ؤا  خيلی قوی ا ت ه عالِ

هدا و از ز عثمدانهدایی  ده اهدا و نداراحتیاهلل ا ت و این ظلماهلل ا ت  مرگ  ه لقاءلقاء
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در  ،بي  ددبددیرها مدیو ها و از دیگدران ها و از ابو فيانمرها و از ابوجهلها و از عُابوبکر

 ،اهللقبات و عقوبات را فی  بيل   د یمام این عَعالم برزخ نيست. در ت ا ت یحمل می

 لِلَّدهِ اْليَدوْمَ اْلمُْلدكُ لِمَدنِ»طدور نيسدت. اما در عالم برزخ چ ين نيسدت، در عدالم قيامدت این

ی در آنجا وجدود نددارد، آنجدا عدالم عدد  ا دت و عدالم هيچ فعاليت ارّ 1،«اْلقَهَّارِ اْلواحِدِ

عدد فضل ا ت و عالم خير ا ت و هر  ز بده جدزای عادالنده و یدا فاضدالنه خدود  در بُ

   دد  ی مدوت ندارندد، پدز چدرا از مدوت فدرار مدیوواب خواهد ر يد. پز چرا ای ها یم  

ی موت آیدایی ا دت،  ده آیده ا دت از قدرآن بحد  ا حساب دارد. حاال راجع به یم  ی دچ

در صحبت مقدداری و مان بهتر بشود حا   ه  يم، حساب آنها را بعد عرض می ،  يممی

 بيشتر وارد نور بشویم. 

   د   وره مبار ده بقدره آیده ت  سانی  ه چرا یم ی موت نمیآیایی  ه راجع به مذمّ

 ُُْ دتُمْ إِنْ اْلمَوْتَ فَتَمَ َّوُا ال َّاسِ دُونِ مِنْ خالِرَةً اللَّهِ عِْ دَ اْلآخِرَةُ الدَّارُ لَُُمُ ُانَْت إِنْ ْلقُ»  94

ها و یخلفات  ردند. یخلف جل  ردند،العِه عبادةهایی ا ت  خطاب به یهودی .«صادِقينَ

بوده ا دت در هديچ امتدی از  ًاهایی  ه ضد اریعت خداوند در ميان قوم یهود ا ثرعريان

ةً اللَّهِ عِْ دَ اْلآخِرَةُ الدَّارُ لَُُمُ ُانَْت إِنْ قُْل»   وره مبار ه بقره 94امم نبوده ا ت. آیه   خالِردَ

ه دوز هدم  ،هدا ادعاهدایی داادت دیهدودی«. صادِقينَ ُُْ تُمْ إِنْ اْلمَوْتَ فَتَمَ َّوُا ال َّاسِ دُونِ مِنْ

های خددا در ما ت. رحمت از آنخالص  ةخره الدار اآلعاها این ا ت  از جمله اد .دارند

ولدو گو داله  ،در اختردا  ما دت، هدر چده بااديم 2«اْلََْنهدارُ یَحْتِهَدا مِدنْ یَجْدر  جَ َّاتٌ»

 پر ددتی ا ددت  دده آخددر ای ا ددت  دده راجددع بدده گو الهایددن بعددد از آیددهده ا ددت. پر ددتي

گوی دد مدیدند، ولدی ای ها گو اله پر تي 3،«بُُِْفرِهِمْ اْلعِجْلَ مُقُلُوبِهِ في وَأُْارِبُوا» فرماید می

چده  ،اذیت  ردیم ،مو ی را یکذیب  ردیم ،گو اله پر تيدیم ،ا رائيل هستيمچون ما ب ی

بدرای مدا « ةٌخالرد ةخدرالددار اآل» ردیم چه  ردیم، با این حا  عقيدده مدا ایدن ا دت  ده 

هدایی حدرف 4«یُعَدذببُُُمْ فَلِمَ قُْل وَأَحِبَّاؤُهُ اللَّهِ أَبْ اءُ نَحْنُ» د  گویها میخالص ا ت. بعضی

حتدی مشدر ين. مشدر ين و ندارندد، هدا را ها و هيچ قومی از اقوام این حرفدارند یهودی

رحمدات خددا القيامدة گوی د  ده یومگوی د  میمیچه ای ها  ،ملحدین این حرف را ندارند
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هيچ امامی، هيچ مؤم ی، هيچ عادلی، هديچ  سدی بده  در اخترا  ما ت. هيچ پيرمبری،

 در بهشت نيست، یا جدای او جاینبااد،  ا رائيلب یاگر از  ،ای از درجات بر دهر درجه

 ده یفسدير  لمدوده در یَیا نه جه م نه بهشت. حتی یکی از ادعاهایی  د ،در جه م ا ت او

 ا درائيلب ی انسان فقد  مدا اصالً  گوی دمی ه این ا ت  ،معروف یورات ا ت ای ها دارند

انسان نيست د اصالً. خداوند آنها را به چهره انسدان آفریدده ا دت  ا رائيلب یغير  ،يمهست

هدا و در ندارندد اید م. در یلموداصل ما هستي ،آنها نو رهای ما هست د ، ه ما بدمان نياید

دنيدا  ،اء اهلل هسدتيمودّأ ،ب داء اهلل هسدتيمأ ،اصيل هستيم یها ه دارند. ما انسان ادعاهایی

 بدرایدر آخدرت همده چيدز  ،ما ت برایدر دنيا  لطه  ،آخرت برای ما هست ،برای ما ت

هر چه باا د و هر  ه باا د. و نه در  ،دهست  ما ت.  سان دیگر نه در آخرت اهل نجات

اان  متر بدود. جاهليدت حرف  گفت دين چه میاود. جاهليّدنيا حساب انسان با آنها می

خواهدد هدر چده مدی هدا، مردهدا انسدان د. زنها انسان نيست د اصالًرب معتقد بود  ه زنع

انسان  ا رائيلب یها از غير بزرگ ،هاها و بچهها و زنگوی د مردمی هاد. ولی یهودی باا

چون حيدوان مدورد رحمدت ا دت، ای هدا حيوان دد،   د،نيست هم بلکه مورد رحمت ،نيست د

ادود و نده در گذااته می قعیوَنه در دنيا به آنها  ،رد رحمت هم نيست دانسان نيست د. مو

 من دون ال اس. این ادعا را دارند. ا ت ل ا ةآخرت. چون دار آخرت خالر

نده  ،ا درائيلب یهدایی  ده بدا یمدام ظلدم ،با یمام انحرافات عقيدیی و معرفتی و عملی

مطلدب دیگدری  1«یَعْددِلُونَ بِدهِ وَ بِداْلحَقِّ یَهْدُونَ ةٌأُمَّ مُو ى قَوْمِ مِنْ وَ»چون  ،اان البتههمه

 تاب دليل  ،  د و قرآن  تاب احتجاج ا تاان. ای جا خداوند احتجاج میا ت، ا ثریت

اما چه دليلی بداالیر از ادلده خداوندد داریدد  در  دل ابعداد معرفتدی، ابعداد علمدی،  .ا ت

 ،گوی د فلسفه را از غير قرآنل  ا ت  ه میدر  ل ابعاد و این غ ،فلسفی، عرفانی، م طقی

ادریف بهتدرین  تداب  مگر مالصدرا بهتر از خددا بلدد ا دت خدود  را بش ا داند  قدرآنِ

م تهدا بدا زبدان خيلدی  آن،ممکن نيست یدا چده ر دد بداالیر از  آنا تدال  ا ت  ه مان د 

دقدت  و  دد  د  ده  سدانی  ده لردت عربدی را بدانقدر خداوند  اده صحبت می اده. آن

بداز  ،   د برای آنها این احتجاج  افی ا ت و هر قدر مرحله علمی و معرفتی باالیر باادد

 فهم د و بيشتر و بيشتر. هم بيشتر می

ةً اللَّدهِ عِْ ددَ اْلدآخِرَةُ الددَّارُ»ها ادعا دارید  ده اما یهودی  ا تدال  یکدی از « ا َدلَ خالِردَ

 عِْ ددَ اْلدآخِرَةُ الددَّارُ لَُُدمُ ُانَدْت إِنْ قُدْل»فرماید  ، میيمهست چون اب اء اهلل این ا ت. ادعاها
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هدم لطدف « ال َّداسِ دُونِ مِدنْ»ه نداس. ایدن یع ی من دون بقيد« ال َّاسِ دُونِ مِنْ خالِرَةً اللَّهِ

، خيلدی لطدف «ال داس ةمدن دون بقيد»نفرمود « ال َّاسِ دُونِ مِنْ»یع ی اما نس ا يد،  ،دارد

ای جدا خداوندد همده را نداس حسداب  .«ال داس ةمن دون بقيد»نه  ،«ال َّاسِ ونِدُ مِنْ»ا ت. 

گویيدد همده ای هدا هديچ و زنيدد  ده مدیگوید اما نس ا يد  ه این حرف را مینکرده، می

 ،در دار دنيداهدا یهدودیچدرا  بدرای ای کده ادما «. اْلمَدوْتَ فَتَمَ َّوُا ال َّاسِ دُونِ مِنْ»فق  ما. 

هدا داریدد چده داریدد هایی دارند، مرلوميدتها دارید، زد و ب دد، گر  گیها داریگرفتاری

نز و جن دخالدت إهای از عالم غير خالص  ه ايطان. خالص نيستد، در ای جا چه داری

چدون در  ،ی مرگ بک يددیم   ،ها در  ار ا تها در  ار ا ت و ناگواری   د و ايط تمی

جدای آبداد بده از جدای خدراب  ه عالقده نددارد ت ،  يسةًاهلل ا ت خالریم ی مرگ لقاء 

بداز یدک  ،ه بااديددار و مرف دها پو ای جا برای اما خراب ا ت. هر قدر اما یهودی  برود

 الددَّارُ لَُُدمُ ُانَدْت إِنْ قُدْل»  دد. نگدران مدیو   دد دزدی چيزی هست اما را ناراحت می

بروید آنجایی  ده « صادِقينَ ُُْ تُمْ إِنْ اْلمَوْتَ فَتَمَ َّوُا اسِال َّ دُونِ مِنْ خالِرَةً اللَّهِ عِْ دَ اْلآخِرَةُ

 اما ت.  یمام  از آن

عد دارد  یک بعدد ی موت دو بُپز یم   ؛خوا تيم بفهميم این ا تای جا مطلبی  ه می

خدالص  ةی مدوت غلد   سدی ا دت  ده دار اآلخدریک بعد صحيح. یم   ،ی موت غل یم  

حساب در  دار  ،ا رائيلب یغير یا بااد  یا رائيلب ی ار ا ت. حساب در  ،برای او نيست

  د و ودواب و عقداب دارد. اگدر ایدن ا ت. روی حساب خدای محا ب عاد  حساب می

 ةخدرالددار اآل»به عکز ا دت  ده  ،  اما اگر به عکز ا تهی موت دیگر یع ی چا ت یم  

 بدرایان نه، بعد دوم فق  عد دیگراما ت  یک بُ برای عددو بُ صددرصدخالص « ةخالر

ی موت   يد. ای جدا  دؤا  یم   . پزخالص خالصِ ،هر  ه باايد و هر چه باايد ،اما ت

امدا  ،نيسدت ةًخالرد ،دارد  بلده مشدکلی اآلخدرةنسبت به معرومين)ع( مگر دار     يممی

بدرای عددو  علدی  ،بدرای معردومين علدی درجدایهم ا دت اآلخدرةدارد  نده، دار  مشکلی

امددا نسددبت بدده  ،نيسددت ةًبددرای مددؤم ين علددی درجددایهم ا ددت، خالردد ،ا ددتدرجددایهم 

مدؤم ين  ،غيدر عددو  هسدت د ،خدالص نيسدت البتهمعرومين)ع(  ه خوفی در  ار نيست، 

اهلل) ( معهم  ل ر ل الهدی  ده معردوم اان ر و هست د. ولی از برای ائمه)ع( و فو 

ی ، پز یم  ی نداردمشکل آنها  ه برای اما ،ندارد، خالص نيست مشکل اآلخرةدار  ،هست د

بده همدان    ددمی برگشت اود.مطر  می موت بک  د طوری نيست. در این آیه این  ؤا 

  ی مدوت ندارندد ه معرومين )ع( چه خوفی دارندد  ده ای هدا یم  د ، ؤالی  ه قبل  ردیم

جدا گيدر و دار وقتی  ده اخردی معردوم ا دت و این  حتی یک  سی این حرف را بزند
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برود آنجا دیگدر، انتحدار   دد. یدا و پز انتحار   د  ،الموت گير و دار نداردو اما بعدا ت 

 برود اهيد بشود.  یعمدًا ،ای که خود را به  بيل مرگ بي دازد

ه دوز بدين عدرا  و ایدران محاصره آبادان  ده  ،در محاصره خرمشهر  ه رفته بودیم ما

 یبداال -یدا همدان ا درائيلی – عراقدی یهداطيداره وج گ بود،  ه ما در  د گر خوابيددیم 

در آنجا ما یک نماز عيد فطری خواندیم در همان  دااه پا دداران  ، رد رمان حر ت می

یکدی از رفقدای مدا ایدن در   گفدتو آمدد  از پا ددارها مخترر. یکی ، البتهدر حا  ج گ

  دی  گفدت گفدتم چدرا چ دين مدیآورد، بدود، مددام  در  را بداال مدی خرمشهر در یانک

ایدن ادهيد نيسدت،  ،خواهم اهيد بشوم، این چطور ا ت اهيد ا ت یا نه  گفتم نخيدرمی

 ،مور به خود شدی نيسدتيم، مدا مدَموریم بدرویم جهداد   ديمَاین خود شی ا ت. ما  ه م

  !امددا بددرویم خود شددی   دديم .ولددو جددان مددا از بددين بددرود ،جددان ا ددالم را حفدد    دديم

طدور خيدا  این اهيد نيست. حاال  سدی این ولی ،جه م ا ت جای او خواهم بگویمنمی

مشدکلی اصدالً ادان در آنجدا روادن ا دت و وضع صددرصدبگوید معرومين  ه  و   د

هم ج دت رو  دارندد در مرحلده عليدا  1«دانٍ اْلجَ َّتَيْنِ جَ َى»بلکه « یَجْر  جَ َّاتٌ»د و نندار

یم ددی را مددرگ پددز ای هددا چدد ،ندارنددد مشددکلیهددم ج ددت جسددم دارنددد در مرحلدده عليددا و 

ایست د  ده آنهدا را بکشد د  چرا در ج گ نمی  اندازندچرا خود را به مرگ نمی     دنمی

 این یک آیه.

، البتده «زَعَمْدتُمْ إِنْ هدادُوا الَّدذینَ أَیُّهَدا یدا قُْل»  6آیه  ،آیه دیگر در  وره مبار ه جمعه 

هدادوا »ا ت. ای هدا « اهللادوا عنه» یا ت، یک« اهللهادوا الی» یدارد  یک ادو مع « واهادُ»

از هددایت « هدادوا»نيسدت. « هدادوا الدی اهلل»از خدا دت،  اعتدراضدیگدر.  هست د« اهللعن

ای جدا مخاطدب  .اهلل ا دت الدی الشديطاناهلل ا ت یکی هدایت عدنا ت. یکی هدایت الی

ُدمْ زَعَمْتُمْ إِنْ هادُوا نَالَّذی أَیُّهَا یا قُْل» .. هود به دو مع ا تهست د« اهللالذین هادوا عن»  أَنَُّ

 ه  يدد  ده اوليداء لل د، باز هم ای جا یعریض ا ت. اما خيا  مدی«ال َّاسِ دُونِ مِنْ لِلَّهِ أَوْلِياءُ

نخيدر ادما « ال َّداسِ دُونِ مِدنْ»حسدابی در  دار نيسدت.  بااديد،خواهيد هر چه می هستيد،

، یم دی مدرگ بک يدد. ایدن یدک «صدادِقينَ ُُْ دتُمْ إِنْ وْتَاْلمَد فَتَمَ َّوُا»اند. بقيه ناس ،نس ا يد

ی پدز یم  د ،بدرای او در  دار نيسدت مشدکلیاهلل ا ت و  حقيقتی ا ت  ه اگر انسان ولیّ

  فقد  ای  دا  چگوندهی مدرگ بک  دد. یم دی مدرگ مرگ باید بک د، پز باید ر دل یم  د

مقاومدت سدت ه هدر درگيری  دخود را به مردن بي دازد، از مردن فرار نک د.  ،نه  مردممی
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طدور ، این«صدادِقينَ ُُْ دتُمْ إِنْ اْلمَدوْتَ فَتَمَ َّدوُا»اود دیگر. طور میاین ، شته بشود ه  نک د

 ،برای اوبات حدق دليدل بيداورد، نخيدر را خواهد احتجاج   د باطلینيست  ه خداوند می

 دتدال  بده بداطلی  ه در بداب احتجداج اورد.  سدانیآمدیحق را برای اوبات حق دليدل 

ایدن غلد  ا دت. احتجداج صدحيح آن ا دت  ده مقردود  ،داند   د  ه طرف حق میمی

   دد. ها احتجاج مدیصحيح، احتجاج صحيح، مقدمات احتجاج همه صحيح، به صحيح

ی  ده طدرف قبدو  اهور نيست  ه خود  را بخواهد اوبات   د با مقدمات باطلطنحق ای

« أَبَددًا یَتَمَ َّوْنَدهُ واَل» آیددمدی پدي  باز این  دؤا « اْلمَوْتَ تَمَ َّوُافَ»او را فریب بدهد. دارد و 

هایی ا ت و آنچده  ده ای ها قبو  دارند  ه بعد از مرگ حساب 1،«أَیْدیهِمْ قَدَّمَْت بِما»چرا  

آن نيروهدای  ،یددی عملدی آنهداأعقيدیی آنهدا،  و یدی علمیأیدی فکری آنها، أ ،یدی آنهاأ

 بِمدا أَبَددًا یَتَمَ َّوْنَدهُ واَل»هایی  ه غل  فر تاده ا ت و غل   رده ا ت در زندگی نيرو ،آنها

 الَّدذ  اْلمَدوْتَ إِنَّ قُدْل»  يدد ادما از مدرگ فدرار مدی«. بِالرَّالِمينَ عَليمٌ وَاللَّهُ أَیْدیهِمْ قَدَّمَْت

. آیددرویدد، او بده  درام ادما مییبه  راغ  نمروید اما نمی 2«ماُلقيُُمْ فَإِنَّهُ مِْ هُ یَفِرُّونَ

 ُُْ دتُمْ بِمدا فَيُ َبِّئُُُمْ وَالشَّهادَةِ اْلرَيْبِ عالِمِ إِلى یُرَدُّونَ وُمَّ ماُلقيُُمْ فَإِنَّهُ» یوانيد فرار   يد.نمی

 «.  یَعْمَلُونَ

در جریدان  ،«اْلمَدوْتَ یَمَ َّدوْنَ ُُْ دتُمْ وَلَقَددْ»  143آیده عمدران،  وره مبار ده آ  ،آیه دیگر

، ای جدا  سدت بودنددج گ ا ت، در جریان ج گ ا ت  ه گروهی نفا   ردند، گروهدی 

گفت دد مدا   خطاب به  سانی ا ت  ه قبل از ای که ج گ پي  بياید میستخطاب به  ي

چ دين  و چ دين بهدادریم، چ دين دليدریم، چ دين ر دتم ،  ديمچ دان مدی ،  ديمچ ين مدی

ای هددا فددرار  ردنددد.  مددا ای کدده در  ددالم  ،نخيددر ،آمدددولددی ج ددگ  دده  هسددتيم! ا ددف دیار

در مجلدز نشسدته، چادق  3«َُيْدتَ وَ َُيْتَ اْلمَجَالِزِ فِيیَقُولُونَ »اميرالمؤم ين)ع( ا ت  ه 

زبدان دراز ا دت و هدر چدده  د،گویيداديری ی ا دت، مدی قليدان ا دت، چدایی ا دت، ،ا دت

، جهاد  ه آمد چه جهاد روحی «دِحَيَا حِيدِ  ْلتُمْقُ اْلقِتَا ُ جَاءَ فَإِذَا» گویيد.د میخواهيمی

طدور ا دت. . ای جدا هدم همين  يدد  يدد، د دته د دته فدرار میفرار میو چه جهاد بدنی 

برویدد  ، ردیدد  ده بميریددی مییم   ،ای که ج گ بشود ، قبل از«اْلمَوْتَ یَمَ َّوْنَ ُُْ تُمْ وَلَقَدْ»

قبل از ای که مالقات   يدد بدا زمي ده « یَْلقَوْهُ أَنْ قَبْلِ مِنْ» فالن.و در ج گ و اهيد بشوید 
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« یَْ رُدرُونَ وَأَْنتُمْ»اما دیدید موت را خودیان و دیگران « یَْ رُرُونَ وَأَْنتُمْ رَأَیْتُمُوهُ فَقَدْ»موت، 

ادروع  ردیدد فدرار  دردن و  ،پدي  آمدده بداری ه ادما دیدیدد  ده جریدان مرگو در حالی

 پز این چه یم ی مویی ا ت   ناراحت ادن،

 مِدنْ»ه هست د حاال اود  ه  سانی  ه اولياء لل بر مب ای این آیات این مطلب یر يز می

ا اب داء اهلل ه هسدت د یدآن دعوای یهود ا ت.  سانی  ه اولياء لل  ، ار نداریم را «ال َّاسِ دُونِ

« أَحِبَّداؤُهُ وَ اللَّدهِ أَبْ داءُ نَحْدنُ ل َّردار ا وَ اْليَهُدودُ وَقالَتِ»د  گویهست د  ه یهود می ودائهأو 

مخالفت  ردن با  -1ن چ د جواب دارد  چرا بمان د اصالً  ای ای ها یم ی مرگ بک  د دیگر،

ا ت  بد ا ت، با اراده یکدوی ی و بدا اراده یشدریعی حدق  دبحانه و  چگونهاراده خداوند 

فریده ا ت، در  ن چهل  دالگی پيرمبدر گوار را آریعالی مخالف  ردن. خداوند پيرمبر بز

یک  داری بکد م  ،ی مرگ دارمبياید بگوید من یم   44و  43و  42 حاال در   ه رده ا ت. 

ت  یع دی قبدل از آنکده خداوندد اراده این به چه مع ا داز بين بروم.   ه من  شته بشوم و

دا  ده ایشدان بميدرد، پي  از اراده خدا جلدو بيفتدد در اراده خد ،  د  ه ایشان از دنيا برود

 23اهلل نيست، این مخالفت با اراده اهلل ا ت این اوالً. وانيدً بدودن محمدد) ( در این لقاء

نه  متر نه زیادیر. اگر  متر  افی بود  متر، اگر زیادیر الزم بدود زیدادیر.  ، ا  حساب دارد

اگدر  ،د دا   درد روی حسداب بدو 63اهلل) ( را در  دن ای که خداوند قبض رو  ر و 

 23. یع دی ایدن ا دتروی روی حسداب  هدم  شتن هم بود روی حساب بود. حاال ای جدا

 ، افی بود. بعدًا هم ائمده)ع( ،عد اصلی و محوری ا  برای دعوت به آخرین اریعت در بُ

 ،بود. این ج به ايطانی داات  ده آن اديطان  شدت گی ال 63 در اهادت اميرالمؤم ين

خدواهم ادد. قضديه علدی)ع(  ده نمدی شته نمیه بشود، شتخوا ت  ولکن اگر خدا نمی

عد عردمت. ولی علی از ابراهيم خيلی باالیر ا ت در بُ گذارد،می ر  ابراهيمپا بر فَبگویم 

 وَ بَدرْدًا ُُدوني ندارُ یدا» م را گرفدت یمام عوامدل آید  گدرفتن ابدراهي جلوی چطور خداوند

بااد. ولی علی ای جا  ده ه وز هم براهيم باید چ د حساب داات، ا 1،«إِبْراهيمَ عَلى  اَلمً

ادد، ایدن امشدير  داری  شدته نمدیمثبدت بدود،  بودن  اگدر طبدق اراده الهدی ،اهيد اد

یوانست انجام بدهد.  ما ای که نسبت بده غيدر معردومين هدم چ دين جریدانی احياندً نمی

 افتد. ایفا  می

حسن بماند، این مقددار حسدين این مقدار  ،پز اراده الهی ا ت این مقدار علی بماند

او متو د   ،آن  متر بماندد ،االمر بماند، این از همه بيشتر بماندبماند و این مقدار صاحب
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در  .، ادکی نيسدتا دت معلدوم ،اهلل دارنددعالقه به لقداء  د، ی موت  اگر ای ها یم   .بماند

در  ،رندد در یمدام لحرداتاهلل دادر عدالم حيدات ای هدا لقداء ،اهلل ا دتلقاء هم دائمًای جا 

اهلل دارند، در خواب هدم خدواب نيسدت د، در خدواب هدم بيددار هسدت د. در خواب هم لقاء

خدواب  ،خواب آنها خواب جسدم ا دت ،بي  دمیما را ا وند، می لمات ما را خواب هم 

 ، ه بيداریم باز خواب رو  ا ت. آنها هميشه بيدار هست دخواب ما در حالی .رو  نيست

طور مطلدق ایدن ا دت  ده انسدان بدر اراده اهلل بهولکن مع ای لقاء ،اهلل هست دا  لقاءدر ح

این اوالً. وانيدً بدودن معردومين از ر دل و ائمده)ع( ایدن بدودن  ،خداوند مقدم اود  نخير

اهلل را من دعوت الی ،معروم بياید بگوید  ه نخيراهلل ا ت. برای چيست  برای دعوت الی

بروم  این ااکا  دوم. ااکا  او   ه بدر خدالف اراده اهلل ولدو  و ک   میر ،ناقص بگذارم

بدر  ،قدر بمانمب ده آدم عادی بر خالف اراده اهلل  ه خوا ته ا ت من این ،آدم عادی باام

 خالف اراده اهلل  اری   م  ه بروم، ولو آدم عادی. 

 ] ؤا [ -

 مدا  بده د دت بيداورم،م ی مقدمه  ار ا دت. مدن  ده یم دی دارفهمم، چون یم  می -

ی دارم  ده یمدام حفد  قدرآن را حفد  دیگر و اال غل  ا ت، اگر مدن یم  د رومدنبال  می

گدر. ی مقدمده ا دت دیحفد  نکد م. ایدن یم  د و ی   منه ای که یم   ،باید حف    م ،بشوم

 که صد آمد نود هم پي  ما ت. چون

 ] ؤا [ -

ولدو ه، چهار ایراد در ای جا وجدود دارد. . اما به این ایرادات یوجه   يد.  فهمممی -

اهلل ا دت، خددا  ه مخدالف ارادةکدای او   ایدراداهلل ا دت. عرم معرومين  ه ر و أبرای 

   قدر بمانم، من خودم را بي دازم و بکشم یا مقاومت نک م یا از بين بروم.خوا ته من ای

 ] ؤا [ -

مدن چده  ،ر مدرگ ب ا دت بيایدد، اگدبي دازم مرگ ا دررمن نباید خود ولی  ،فهمممی -

 اْلقَْتدلُ عَلَيْهِمُ ُُتِبَ الَّذینَ لَبَرَزَ بُيُویُُِمْ في ُُْ تُمْ لَوْ قُْل»، خود را به مرگ بي دازم چه ني دازم

 آن مطلب دیگری ا ت.  1«مَضاجِعِهِمْ إِلى

 ] ؤا [ -

ی ا دت یدک بحد   دلبم؛ دو بح  داریدر ای جا چون ما  ،  يمهم بح  می را آن -

ن چ دد من بدروم ولدو معردوم باادم. اید .  يمبح   لبی را داریم می .یک بح  ایجابی
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 -2. مایه   د خود را بده مدوت بي ددازمإمن بروم قبل از ای که خداوند اراده  -1دارد  ایراد 

اهلل) ( بدر حسدب نقشده ر دو  .ای داریدموظيفده یدک ده ب دده  یر این ا تیر؛ مهممهم

. اگدر ندد دا  بایدد بماندد و ما 23 ن در آخدرین مرحلده دعدوت ر دالتیالعدالميربانی رب

ن بميدرم بدرای ه مدن اآل ا  یا نداند، یم ی   دد  د 23بداند  ه  ،یم ی   داهلل) ( ر و 

اهلل بده مرحلده لقداء ،هدا و از ای هدا نجدات پيددا  د مها و ابولهبای که از گرفتاری ابوجهل

ست. این یرک وظيفده دعدوت ا دت. ایدن یم دی ني حجاب دنيا بر م  ه این بدون حجاب

ادود، الشديطان مدیادود، لقاءالعرديان مدیاهلل ا ت. این لقاءاهلل در ای جا خالف لقاءلقاء

خواهد آقدا را . ب ده دلم میباادعد مت اقض اود دو بُاود و نمیمی وظيفهلقاء یخلف از 

عالقده بده او مدن  ،ن آقا خدواب ا دتنشد. ای ،ا  را بشک مدر خانهو بعد لگد بزنم  ،ببي م

در اودر بيددار اددن  دکته   دد. ایدن ی داقض  ده از خواب بيدار    م طوری بروم  ،دارم

 ا ت. 

 مدا»  مثل قضيه آدم، ايطان به آدم چده گفدت  گفدت .خواهم لقاءاهلل پيدا   ممن می

ُما نَهاُُما در ای جدا آدم  1،«اْلخالِددینَ مِدنَ یَُُونا أَوْ نِمَلََُيْ یَُُونا أَنْ إاِلَّ الشَّجَرَةِ هذِهِ عَنْ رَبُُّ

بدرای ای کده اگدر بخوریدد  ،گفتده از ایدن ادجره نخوریدد ه خدا طان گفت  ااتباه  رد. اي

خواهدد بده دنيدا نمی ،اهلل عالقه داردبه لقاء هم آدم ،مانيداهلل میءلقا دار در این ،مانيدمی

  ددراتدر آن بددام از  ،در آن ج ددت بددود او 2،«یَعْددر  واَل هددافي یَجُددوعَ أاَلَّ لَددكَ إِنَّ»  دده بددرود

ایدن جریدان گرفدت. آدم هدم قبدل از ر دالت بدود قبدل از  فریب داد،آ مانی. ايطان آمد 

ُما نَهاُُما ما»  گفت ،بود عرمت جَرَةِ هدذِهِ عَنْ رَبُُّ  مِدنَ یَُُوندا أَوْ مَلََُديْنِ یَُُوندا أَنْ إاِلَّ الشدَّ

اجره بخورد  ده بماندد، از برای ای که  ،اجره خورد ، ازم از د ت  در رفتآد «.اْلخالِدینَ

ها نيفتد و ای جا و این حرف اقوتهای عالم دنيا و   بماند  ه به آن زحمتهبماند  ه چ

 وُدمَّ» رد. بعدد گ داه  دآدم  3،«فَرَو  رَبَّهُ آدَمُ وَعَرى»لذا و اهلل ا ت. این غل  ا ت.دار لقاء

  4«.وَهَد  عَلَيْهِ فَتابَ بُّهُرَ اجْتَباهُ

 تک بخورد، فح  بش ود، بيدرون    ه ای داردوظيفه ،ای داردمعروم)ع( یک وظيفه

 گو دف د بده  در  بریزندد، ج دگ بدرود، معدده، بخوان ددمج ون   ،طالب   د، اعب ابی
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ظيفده وظيفه دارد  شته اود، وظيفه دارد  تدک بخدورد، و ،وظيفه دارد این  ارها را بک د

العددالمين را اهانددت بک  دد. در راه ای کدده وحدی رببده او وظيفدده دارد  یحقيدر بشدود،دارد 

 ن غل  ا ت.ای ،  د یم ی لقاء گرا .  د هدایتدعوت   د و مردم را 

 ] ؤا [ -

 این بعد او   لبی ا ت.  ،بعد دوم نر يدیم ، ه وز بهاین بعد دوم ا ت ،ر يممی -

اهلل هدر چده اهلل، ر و معروم، معروم ر و  ،هر چه باادانسان هر  ه بااد و  ؛ وم

ای رفت یا نه  پز چرا یم ی مرگ بک د  یم ی مرگ یع ی در ایدن درجدهماند باالیر میمی

ت جددیّ ،یوانی با با  و هر چه بيشتر می ،نخير م به لقاء اهلل.جا برو ه من هستم همين

مگدر  ،نبااددت  دن  ده ن ببرد، جددیّبي  ن در بودن خود و آنچه موجب ا ت  ه یو را از

 -اراده خداوند یعلق بگيرد بدون اختيار و اراده یو  ه بميری. پدز بدودن  بدرای معردوم 

َْیِيَدكَ حَتَّدى رَبَّكَ وَاعْبُدْ» ا ت. ةالطاعمزید فی - گویيم یرک معريتنمی عدد بُ 1،«اْليَقدينُ یَ

اولد   2«وَارْ َ اْقدرَْأ» ا دت. ا دت دنياهللليدای ابعداد ه د ده ایجداه الدیاول   ده زاویده عُ

بيشتر در عالم یکليف و در  معرفتعبادت بيشتر و  ،عبادت بيشتر ،ای جا ت. معرفت بيشتر

بر گروهی در مسجد  وفده  ردند ( عبور مین)عای جا هست و لذا اميرالمؤم ي ،عالم اختيار

ایدن  ،   ددلع دت مدی ،ده ددای ها دارند به دنيدا فحد  مدی ند  هدید ،یا جای دیگر ظاهرًا

مآبی یدک مآب اددند، مقددسطدوری مقددساین گویدد.مید، دیگری گویآن می، گویدمی

دهيد  دنيدا دار الردالحين ا دت، دار ال بيدين حضرت فرمود چرا به دنيا فح  میطرفی. 

ده دد  بددون مدر ه نبااد  ه ما را  دام گوری راه مدی اینمدر ه ا ت. اگر ای جا ا ت، 

 یَحْتِهَدا مِدنْ یَجْدر  جَ َّداتٌ»ما  خواندن، بدون جهاد  ردن، بدون  ار  ردن  ه جای درس

خدوب رفتدار  ، اگر  سی با آن بد رفتار   د، بد ا ت، اگدر ه بد نيست نيست. دنيا« اْلََْنهارُ

جْنُ الددُّْنيَا»اود گفدت  نده، می 3«الدنيا ج ة المؤمن»خوب ا ت. و لذا  ،  د  .«اْلمُدؤْمِنِ  دِ

جْنُ رَبِّ»ت ا دت. ایدن  دجن ج دت ا دت. ولکن در عين  جن ج  د  مِمَّدا إِلَديَّ أَحَدبُّ السدِّ

امدا آزادی رو   ،زندان ین بود ،آن زندان یو ف 4،«َُيْدَهُنَّ عَ بي یَْررِفْ إاِلَّ وَ إِلَيْهِ یَدْعُونَ ي

ای ا دت از قدمدهالمؤمن ا ت برای او ماما این دنيا  ه  جن ،المؤمن ا تبود. دنيا  جن
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مزیدد طاعدت،  ؛عدد غيدر معردومينبرای آخرت. این مرحلده  دوم  ده هدر قددر بماندد در بُ

بعد از مدرگ مزیدد طاعدت نيسدت، ا دترفار از معرديت نيسدت. بدرای  .ا ترفار از معريت

 ةچدون معرديت در  دار نيسدت، ولدی مزیدد الطاعد ،معرومين ا ترفار از معريت نيسدت

 .چرا یم ی موت بک د  این جهت  لبی پز .ا ت ةا ت، مزید المعرف

الجمدع مقدام جمع الجمع ا ت.مقام جمع هم جمع ا ت، جهت ایجابی و هر دوو اما 

عد معرفتی داریم صدحبت یک ابعاد فلسفی دارد و یک ابعاد معرفتی. ما در بُ ؛ابعادی دارد

ای، رمدودهچدون ه دوز اراده نف ،خدواهم بميدرمالجمع، خدایا مدن نمدی  يم. مقام جمعمی

خدواهم لقداء یدو دعوت   م. اما می ه موریت و مسئوليت دارم َخواهم بميرم چون منمی

خدواهم خواهم بميرم. در نمیهم می ،خواهم بميرمرا هر وقت صال  بدانی. پز هم نمی

عدد او  یدا عدد ا دت  بُاهلل در عالم حيدات در چ دد بُاهلل ا ت. لقاءخواهم هر دو لقاءو می

باادم و دعدوت  ،باادمخدواهی یا می ؛عد دوملقاء اهلل ا ت. بُ . اینباام ،باام خواهیمی

باام و یرقدی  د م در معرفدت و  ،خواهی باامیا می  عد  وماهلل ا ت. بُلقاء ،اهلل بک مالی

 اهلل ا ت. عد لقاءدر این  ه بُ عبودیت.

از  .هسدتم ولکدن هدر وقدت  ده اجلدم ر ديد مدن آمداده ،اهلل  ر جای خدود این لقاء

  دد، اهلل پيددا  خوا ت د اریحا  الدیحسن مجتبی)ع(  ه در آن وقتی  ه می لمات امام 

آمداده  1«غَددًا یَمُوتُ َََُنَّكَ آلِخِرَیِكَ اعْمَْل وَ أَبَدًا یَعِي ُ َََُنَّكَ لِدُْنيَاكَ اعْمَْل»وصيت  ردند  

 یکدی ای کدهد باید دااته باايم  عدو بُ ،ا ت. ما مسافریم، اگر حالت مسافری دااته باايم

 یَعِدي ُ َََُنَّدكَ»ام آمداده باادد. باید وضع زنددگی ،اما وقتی  ه ه گام  فر نر يده ؛مسافرم

 ده یدو را از حالدت آمدادگی مدرگ بيدرون    ابدًاابدًا چگونهطور هستی. ولکن همين «أَبَدًا

ن اگر اميرالمؤم ين)ع( اجل  فرا بر د ن اآلهمي .«غَدًا یَمُوتُ َََُنَّكَ آلِخِرَیِكَ وَاعْمَْل» نک د

 ده مرحلده  ه آنگوید، چدرا  بدرای ای کدلبيک هم می ،  دالتماس هم می ،گویدلبيک می

ن ب ا دت یعلق نگرفتده  گرفتده، اآل اهلل ةیمام اد. آن  ه مرحله  ه مانع بود یمام اد. اراد

ا ای جا  رده، دیگر از ای جا بده دعوت الی اهلل ی ؛ف بشود به عالم برزخ. مرحله دوم ه مشرّ

اود.  دوم یرقيدایی ا دت  ده ب ا دت بک دد، آن بداالیرین مراحدل یرقدی در عدالم بعد نمی

ادد، خداوندد ایشدان را . اگدر بداالیر از آن مدی ه نيست یکليف را  ردند دیگر، باالیر از آن

در  دل ابعداد  اهلل در عدالم یکليدف  ردندد. اگر باالیر از آن یرقدی  ده ر دو دااتنگه می

ماندد. مدیبداز هدم  ،امکان داات ،درونی و برونی و  ل ابعاد اخری و اجتماعی دعویی
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ده داادت ود  اگدر فایدبدرای خد ،اهللاگر برای مردم هم لزوم نداات اضافه مانددن ر دو 

حداال  ،به باالیرین قله معرفتی در عالم یکليف ر يده ،ر يده هقمّماند. اما به آن حالت می

 . ا ت یمام اد. در ای جا در ت دیگر ،بيایيد

رِیعً وَفَدایِي عَجِّدْل إِلَهِدي یَدا». نيسدت وقدت  ،لقداء اهلل دارد پز این حدبّ بده ایدن  1« دَ

. آمداده هسدتم یع ی من ،نه خواهد بگوید خدایا قبل از ای که یو اراده داری،نمی، مع ا ت

ایدن  2،«أُمِّهِ بِثَدْ ِ الطبْفلِ مِنَ بِاْلمَوْتِ آنَزُ الِبٍطَ أَبِي لَابْنُ وَاللَّهِ»  ين فرمود مرالمؤای که امي

عدد اراده الهی یحقق پيدا   د در بُ ،خواهد بماند  این م افات با این ندارد  ه مییع ی چه

 وَاللَّدهِ»این م افات با این ندارد. ای که  ،بيشتر بااد صالحاتاهلل بااد و یکوین، دعوت الی

خواهد و آن مراحلدی یع ی آن وقت ، آن وقتی  ه خدا می ،«بِاْلمَوْتِ آنَزُ بٍطَالِ أَبِي لَابْنُ

 ،ای ندداردام دیگدر زمي دهاهلل  ه  دردهدیگر جا نيست. دعوت الی ،ام ه باید طی   م  رده

در هدر آندی مدن  ده نده یم دی مدوت  به ایدن مع دا، ی موتیر د. یم  وقت از مرگ نمیآن

 یَدا»ایدن دروم ا دت و ده دد العابددین)ع( مدیی  ه نسدبت بده زیندر آن چيز بميرم. مثالً

ایددن حددرف را ماهددا  .بزنددد چ ددين حرفددی العابدددیناددود زیننمددی« أُمِّددي یَلِدددْنِي لَددمْ لَيْتَ ِددي

زایيد  مدادر من را نمی ا  مادرم  چرا ای  «أُمِّي یَلِدْنِي لَمْ لَيْتَ ِي یَا»یوانيم بزنيم. چرا نمی

دارای آن مراحل عميدق معرفدت  ده بداالیرین  ،امام چهارم ا ت ،او را زایيدهالعابدین زین

ایدن   !ر يدمبه این مقامات نمی« لَيْتَ ِي یَا») ( ا ت. همراحل عرمت و معرفت محمدی

یدن ا «یُرابً لَيْتَ ي ُُْ تُ یا اْلُافِرُ وَیَقُو ُ»گوید. ا ت  ه  افر می 3«یُرابً ُُْ تُ لَيْتَ ي یا»همان 

ادان  متدر ا دت یدوانيم بگدویيم.  سدانی  ده ایمدانماها هدم نمدی !باید بگوید افر را آن 

یم دای خدالف اراده الهدی ا دت. موافدق اراده الهدی « ليدت یدا»یوان دد بگوی دد چدون نمی

 . ا ت العابدین در ت ادن ا ت، این در ت ادهنزی چيست  یکوی ً و یشریعً و معرفتً

 ] ؤا [ -

 وَعَمِّرْنِدي»گوید. ا ت، آن جای دیگر ا ت. آن را به زبان ما دارد می ییگرآن چيز د -

 .این ا ت 4«طَاعَتِكَ فِي بِْذلَةً عُمُرِ  َُانَ مَا
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 لَدمْ لَيْتَ ِدي یَدا»این در دعای مکارم االخال  ا ت. ]...[ خدایا اگر مدن ادقی هسدتم،  -

 «.أُمِّي یَلِدْنِي

 یک جدا جدای عبدادت ا دت، یدک ،در دو جا گفتهگوید. و این را برای خود  نمی -

قددر آن .حسدين)ع(العابددین آوردندد بعدد از ادهادت امامنآن بالهایی  ه  ر زی جا هم،

دور ادهر  بدهقدر اذیت  ردند به ا ارت و های  را آنعمه ،قدر خود  راآن ،اذیت  ردند

« أُمِّدي یَلِددْنِي لَدمْ لَيْتَ ِدي یَدا»یدوانم بگدویم. من نمدی ، ه قابل گفتن نيست غيره،گرداندن و 

 آخر ا ت.  این جای ،این جای  وم ا ت   نبود.ای جا جای

 ] ؤا [ -

 لَدمْ لَيْتَ ِدي یَا»  در مقایل این ا ت ،آن جای دیگر ا ت. اما مقایل را مالحره   يد -

بده قضديه  ، جا ت  در آنجایی ا دت  ده ایدن همده مرديبت ر ديده این در« أُمِّي یَلِدْنِي

، ر ديدخدایا ای  ا  بيشدتر بده مدن مرديبت در راه یدو مدی  باید عرض   دا ت. عکز 

مريبتی  ده بدرو و برگدرد  ،لذت داردمريبت در راه حق دان د اهل معرفت می لذت دارد.

، فح  ا يدن، گر  گی خوردن،  شته اددن، زخدم دیددن، لذت دارد، یحقير ادنندارد 

لدذت دارد بدرای اهدل  هداای  ،خدود  در راه خددا ادن، هجرت  ردن از یمام م افع آواره

 آن مطلب دیگر ا ت.   «أُمِّي یَلِدْنِي لَمْ لَيْتَ ِي یَا»گوید معرفت. چطور می

 1«جَمِيالً إِلَّا رَأَیْتُ مَا»  گویدمی کهحضرت زی ب -

هذا القليدل مدن نسدل » ل هم دارد.قلي ،داردقتيل « اللهم یقبل هذا القتيل»احس ت،  -

ولدی در  ،ادودناراحت می ،د بيعد بشری در ت ا ت صدمه میاین در بُ« هيم الخليلابرا

خواهيدد  درام یدک محبدوبی برویدد  ده آن اگر اما می ،عد ای که چون در راه حق ا تبُ

 دي   !طيداره یدا بدا یدرن بدروم  يد با حساب نمی ،محبوب را از خود بيشتر دو ت دارید

 قدرآید. چون رو  آنروید اصالً دردیان نمیبااد، میزخم  ، تک بااد ،مي  بااد ،بااد

ا  این ا ت  ده یدک وقدت نک دد فدرار   دد از بات انسان  ه عالقه لطه دارد بر یمام رغ

 ها. ها، ناراحتیخوردن ها، زخم جیناده

 وَأَمَّدا»  م در دقایق آخدر و از بداب عرض می نم به برادران ،مطلب  ه به ای جا ر يد

ی نددداریم، مدا  دده خدداک پدای اميرالمددؤم ين حسدداب ه ادعدایمددا  دد 2«فَحَددِّْ  رَبِّددكَ ةِبِ ِعْمَد

اویم. اما اگر برای حف  د دان باادد، حسين حساب نمیامام اویم. ما  ه خاک پاینمی
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بو ی باادد، حفد  جمعيدت باادد، حفد   دهم امدام باادد، چدرا مدن ای جدا حف  د ت

قددر ن، آاد ویدقددر فحد  مدیآن د آیيدرای چده مدیب د آیيچرا اماها ای جا می م آیمی

غلد  در  ماهلل ا ت، احساس  دردی تاب مچرا  چون احساس  ردی ا وید،می  جیناده

هدا، هدا، اذیدتهدا، فحد آوارگدیآن نيست. احساس  ردیم صدراط مسدتقيم ا دت. و لدذا 

در راه یثيبدت  ها بدرای مدا ودواب ا دت. هدر قددر بده ماهداها، لع ت جیناها، دهناراحتی

ب ندص سدَ ادود. ایدن بدر حَگ اهانی اگر ما داریم م تقل به آنها می ،اهلل فح  بده د تاب

  تاب و   ت ا ت. 

. اگر گریده یدَور هدم باادد {گریه او  ا ت نه گریه یَور}بانان دو تی... یا مکن با پيل

بر ديد  اگر ادما بده یدک محبدوبی ه او  ا ت.اما گری ،چون در راه خدا ت ،خوب ا ت

بي يدد گریده مدی  ده فرزنددیان، پددریان بعدد ، ه  اليان دراز فعاليت  ردید  ه به او بر يد

بده  ، الگی و اما در   ين دیگر 67  يد. خدا   د این گریه او  بااد  ه ما در  ن می

 مدا ای هدا بدرای ،هداهدا،  در و صدداها، مقدامها، پدو ها، اهرتجایی ر يدیم  ه جمعيت

 ه در رودخانه قدوی نشي د. انسان خورد پای لرز  میانسان  ه خربزه می مطلبی نيست.

طدرف همده از این ،  ديمما داریدم بده عکدز اد ا مدی ،  د  د و به عکز ا ا میا ا می

اهلل بر حسدب مراحدل. ایدن تابخواهيم برویم به طرف اهلل و  ما از آن طرف می ،روندمی

بشدود. اگدر در راه  ،خفه هم بشود د  خفه نشود اخص انترار دارد آب وارد دهان  نشو

اما رو  قدرت بگيرد و رو  و عت پيدا   د و رو   عادت پيدا  ،خفه بشوداین بدن خدا 

مطلبدی  ،خواهدد حاصدل ادودمدیبدرای انسدان اهلل به آن مع ایی  ده خداوندد   د و لقاء

 . اگر فردا زنده بودیم.. نيست. 


