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 ِبْسِم اهلل الّرْحمـِٰن الّرِحیِم

سازیفایلآمادهیمرحله

 ویرایشنهایی ذکرمآخذ تصحیحوویرایشاوّلیّه سازیپیاده

    

 

ها ها و تفاوت شباهت ،قيامت ، ظهور، رجعت

ظیمیع،سهحادثه،درپایانتاریخبراساسآنچهدرروایاتواحادیثقابلمشاهدهاست

وارواحن اف داهمه دی،ظه ورحر رتلاوّیحادث ه.ددادصورتپیاپیرخخواه جهانیبه

برپ ایی،میس و،وق و رجت توحادث هیدوم،حادث هیآنبزرگوارهتشکیلدولتحقّ

ان د.آنحر رتنامیده«ایّاماهلل»رااینسهواقتهدرروایتی،امامصادققیامتاست.

وو  اِئُمَلٌ  يوْْم  يوُوُْم ال ُـ  َلاَاّياُم اهلِل»:فرمایندمی

؛روزیکهایّامخداسهروزاست:1«اموٌِال َكَّرِة وو يوُْْم ال ُِی يوُْْم

آغ از.دوروزیکهرجتتبهوقو پیونددوروزیکهقیام تبرپ ا  وامکندقیقائم

هظه ورام ام.البتّ مق ارنخواه دب وددورانرجتتباآغازدورانظهورام امعص ر

دنانسانبتدازبهمتنایبازگشتروحبهب؛زیرارجتتبهمتنایرجتتنیستزمان

مص داقینوواه دموردامامزم انزمانیاستکهبدنراتركنمودهبودواینامردر

ب هام امزم ان،غیب تکهدربحثمفهومغیبتنیزا  ارهک ردیمطوردا ت.همان

،روحازب دنونا ناسآنحررتدربینمردماستودرایندورهمتنایزندگیعادّی
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هم ینظهورحررترارجتتبه  مارآورد؛بلک هکهبتوانایشانمفارقتننمودهاست

اعتق  ادب  های  نام  رک  هحر  رتهمچن  ین.زن  دگیطبیت  یوعنص  ریرادارن  د

خواهن دگش تونبازب هزم یارواحناف داههمزمانباظهورحررتمهدیمریمبنعیسی

نی ز،متاونووزیرویاورآنحررتخواهندبودودرنمازبهایشاناقت داخواهن دک رد

؛ان دازدنیانرفت همریمبن،حررتعیسیبرقولمشهوررابنا؛زیمصداقرجتتنیست

راب هیک یازک راتآس مانیب اهب ردهوآنحر رتعیس ی،بلکهخداوندمتت ال

متنای،بهبهزمینکنند.بنابراینبازگشتحررتعیسینوندرآنجازندگیمیاکهم

برخ یالبتّهبازگشتروحبهپیکرانسانینیستوازمصادیقرجتتبه مارنوواهدآمد.

اس تنبا ق رآنآی اتازایش ان،عروجازپسرا،عیسیحررتفوتماجرایمفسّران

ِّفیـََ وو ااِّفُکـََ   ِاِّنـ  ُمََْو »یرک همبایآی هاس تنادب هواندکرده

ف وتوآس مانازبازگشت،برممیباهخودسویبهوگیرمبرمیراتومنهمانا:2«ِاَلَ 

وف وتآی ه،ایندرراتوّفیمتنایمفسّرانازدیگریگروهامّااند. دهقائلحررتبرایرا

متن یب هزم ینب همریمبنعیسیشتبازگایشاننظرمطابقاند.ندانستهدنیاازرفتن

بود.نوواهدرجتتمصداقونیستایشانبدنبهروحبازگشت

دک هپ یشازکس انیهس تنگروهیازاصحابامامزمانمطابقبسیاریازاحادیث،

هایپیشینچوناصحابکه  ،چهازامّتاندوازدنیارفتهدهظهورآنحررتفوتکر

ایک هدرط ولت اریخزیس تندوچونمسلمانانو یتیانبرجس تهوچهازامّتاسالم

خواهن د،همگیدرعصرظهوربهاذنخداوندمتتالزندهگاهازاینعالمرختبربستندآن
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خواهن د  تافت.ارواحناف داهخواهندگشتوبهیاریونصرتحررتمهدی دوبهدنیاباز

یکساناس تونوس تینم واردرجت تدرزم انآغازرجتتروزمانآغازظهورباازاین

امّاهزمب هذک راس تک هآنچ ه.اتّفاقخواهدافتادارواحناف داههللاهعظما بقيّۀظهورحررت

حیاتظاهریوحکومتامام،ازاواخردورانی اخصدورانرجتتتتری  دهمنزلهبه

اهللالحس ینب دآغ ازخواه د  د.حر رتاباعوبارجتتامامحسینزمان

ک هدراواخ رعم ر3ندب ودخواهیمتصومینکنندهازبینائمّهرجتتاوّلین وص

ازدنی اکنن دوزم انیک هام امزم انبهاینعالمرجتتم یارواحنافداهحررتمهدی

،پیکرآنحررتراتغس یلوت(روند)چهبهمرگطبیتیوچهبا هادتومسمومیّمی

واهندخوان د؛چ ونپیک رمتص ومراج زوبرایشاننمازخخواهندکردنتکفینوتدفی

تواندغسلوتدفینکندوبراونمازبوواند.متصومنمی

،برزخوقیامت)ومابت دقیام تیتن یهایرجتتهاوتفاوت باهتدراینجاهزماست

یم.تفکیكکنسهواقتهراازیکدیگررابشناسیمتابتوانیماینبهشتودوزخ(

،پ ادا وعق اباعم الیآنهاکهدرهمهیزمانیدرآناست باهتاوّلاینسهدوره

هابهایشانخواهدرسید.اکنونمادرعالمعملقرارداریم؛امّابتدازموتاوّلک هانسان

هج زاوپ ادا برپ اخواه د  د.چنانک ،عالمهاآنراتجربهخواهندکردیانسانهمه

                                                 

ن هک وو يوّرِجعک ِاَلى َاَولو مون  َتن َشُّق ا الْاضک َع» :53ص،35ج،االنواربحارمجلسي،. 3

مي: « َعِلّي نوْب ل حکسوْینوا َایالّدّن  شکافته برایش زمین که کسي دنیانخستین به و شود

 است.عليبنگرددحسینبازمي
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:4«اموَوـهک مون  ماَت َّفَُّْد قاموْت ِقی»:فرمایندمیاکرمرسول

یدومرحل هالبتّ های نج زادرط ی5ّ.خی زدمیپاهقیامتشببهتحقیق،بمیردکسهر

یهادرعالمبرزخودوره.انسان،صورتخواهدگرفتوجزاینهایی)میانی(جزایاوسط

ب دکارانمج ازات،بدینمتناک هه مدرعص ررجت ترسند؛میرجتتبهجزایاوسط

یابن دوه مدرع المب رزخیخویشدستمی دهوندونیکوکارانبهحقوقغصب می

،ب هایش انخواه درس ید.ج زایکیفروپادا نیکانوبداندربهشتودوزخبرزخ ی

بدانبهسویدوزخنهاییمربو بهعالمقیامتاستکهنیکانبهسویبهشتجاودانو

ابدیخواهند تافتودرآنجایخواهندگرفت.

،دیگ ر،درایننکتهاستکهپسازم رگاوّل،برزخوقیامتمین باهتبینرجتتدو

رایطیکهاختیارایمانغیراختیاریوالجائیسودیبهحالانساننوواهدبوشیدودر 

زی رادر  رایطیاینوواهددا  ت؛توفایدهیّ،ایمانآوردناوخاصدازانسانسلب و

،یکیازمصادیقاینمطلبگذارد.ایمانتأثیریبروجودانساننمیکهاختیارسلب ود
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درداقيمصواستانفسيوآفاقيتفسیردودارای،شودميیادآنازدینيادبیّاتدرآنچههرکهاستیادآوریبهالزم. 5

بیرون؛جهاندرهمماستدرونهماخدتحجّدروني؛پیامبرهمداریمبیرونيبرپیامهم؛دارددرونجهاندروبیرونجهان

الهيکبرایآیتخداتحجّزیرا؛بیروندرهمدهدميرخمادروندرهم،خداحجّتبادیدارومالقاتوظهوروغیبت

.نیستمنازبزرگترایآیهخدابرای:«ك بوّرک ِمِنيَا َيوٌ  ماِ هلِل»:فرمودندالمؤمنینامیراست.

سونوّريِهْم »:فرمایدميکریمقرآندرمتعالخداوندطرفياز(.303ص،35ج،االنواربحار،مجلسي)

دروندرواطرافجهاندرراخودآیاتزودىبه:«َاّن فوِسِهْم  َياِتنا ّفي ا آلّفاِق وو يف

درراخودآیاتخداوخداستیآیهخداتحجّاگربنابراین(.35یآیه،فصّلتیرهسو).دهیممىنشانآنهابهشانهایجان

نیزرجعتروازاینکرد.دیدارومالقاتانفسدرهموآفاقدرهمراخداحجّتتوانميدهد،مينشاندرونوبیرون

بهبعدیهایبخشدر.استبیرونيرجعتبرناظرمابحثاینجادرباشد.بیرونيويدرونمصداقدوهردارایتواندمي

پردازیم.مينیزباطني رجعتبحث
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يوـْْمو ال  »:خ وانیمم یارواحناف داهام امزم انهدرزی ارت؛چنانک تدورانرجتتاس 

ْو  َاْبلو  مياّنوها َلْم َتكون  َموَنْت ِمن  قَ     ِايون َفعک َّنف سًا   

زمانیرسدکهایمانآوردنکسیکهت ا:6«ا َخْیّرًااِّنهِاميَكسوبوْت ِّفي 

،سودیب هح الشیاباایمانشخیریبهدستنیاوردهبا دآنزمانایماننیاوردهبا د

هایم انآوردنفرع وندر؛چنانک ،عالمبرزخاس تاینامرمصداقدیگر.نوواهدبوشید

ایبرایشندا تودروازترسمرگبودواقراراوکوچکترینفایدهآخرینلحظاتعمرا

محتررمرگرابهمتاینهویق ینفردکفرخودازدنیارفت.ایمانآوردندرهنگامیکه

بوشد.بنابراینایم انویاجبارواکراهاستوسودینمی،نهازسراختیاربلکهازرببیند

اینوواهددا  تیدهفایقیامتصررجتتوچهدرعرصهدربرزخوچهدرعالجائیچه

،ازوجوهمشتركرجتتوبرزخوقیامتاست.لهولذااینمسأ

ل ینواهخ رینوی وم، باهتبیشتریبهقیامتوحشراکب روی ومیجم الاهوّرجتت

دارد.ه ابهبهشتودوزخومابتدحسابرس ی، باهتبیشتریالحسابداردوعالمبرزخ

یم:کنهایرجتتباقیامتا ارهمیاینكبهچندمورداز باهت

؛ش تروحب هب دنجس مانیهس تند،ه ردون اظرب رع ودی ابازگرجتتوقیامت.1

گرددوبرزخباقالبمث الیوپیک رنمی،روحبهبدنجسمانیبازلمبرزخکهدرعادرحالی

 ود.برزخیسپریمی

،بهمدّتچه ل،قبلازوقو رجتتونیزقبلازبرپاییقیامتروایاتبهموجببرخی.2

ان ده اییک هازدنی ارفت ه،ب دنانس انروزازآسمانبارانیخواهدباریدکهدراث رآن
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:ان دفرم ودهص ادقجتف رام امخواه دگش ت.خواهد دوروحبهآنه ابازبازسازی

َُثَ  َان  اهللو َاااَد ِاذا» ّرَ  ال َخل ّقَ  يوْب ماءَ  َاْمَط  الَس

ى  ُِيَ  ا اَلْاِض َعَل َُتِ  صوباحاً  َاْابو صالو  َّفاْجََمو   وو ا اَلْو

انگیزان د،ب روکندزندهرامردمکهفرمایدارادهخداوندچون:7«الُلحکُْم َّنبوََِت

تگو  هاآنبرو ودمیجمالمفاصلپس؛باردمىبارانزمینبرآسمانازروزه بانچهل

. دخواهدروییده

،وج   وددارد.دردورانرجت   ت،حسابرس   یب   هاعم   الدررجت   توقیام   ت.3

نوس تمگرانرامحاکم ه،ظالم ابی تعص متوطه ارتواه لاکرمپیغمبر

دواینحسابرسیدرقیامتنیزرخخواهدداد.خواهندکر

ه اییک هوتم امس تمی ردگالنّاسموردرسیدگیق رارم ی،حقدررجتتوقیامت.4

؛س توتالف یق رارخواه دگرف تخوا،موردب ازاندهانسبتبهیکدیگرروادا تهانسان

،قیامتتوانگفتکهرجتتچنینچیزیوجودندارد.بهتتبیریمی،کهدربرزخدرحالی

است،بهشتودوزخصغریعالمبرزخ،رجتتکبریاست.ازطرفدیگرصغریوقیامت

رروای اتالمکبریاس ت.د،برزخکبرییابرهوتکبریودارالسّوبهشتودوزخقیامت

 دومح لّاجتم ان  والسّالمجمالمی،دروادیمرگنپسازآمدهاستکهارواحمؤمنا

السّ الموادیویم ن،درغری بوترس ناكبیاب انین امبره وت.برهوتاس تارواحا قیا

 ُمـِْْمن   ِمـن   مـا » :ن دفرمودص ادقام ام .استنج درمؤمنانقبرستان

ْتک  ي  يوُم ّْرقِ  ِّف ها  وو ا اَلْاِض َش ّرَ  ِااّل َغّْرِب لّ  اهللو َحَش   وو َج
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ا  هک  َع اِم؛  واِدي ِاىٰل اکوَح یلَ  الَس نَ  وو ِق   واِدي َاْي

 ال كوّْفٌَِ  وو الّنجَفِ  واِدي بوْینَ   قاَل:  السَاِم؟ 

َاِّني  مْ  َك ِبي   َخل ّق   ِبِه َّدلوْنَ  قوُکْد   َك  موناِبّرَ  َعلى   يوَََح

«ّنوْا  ِمن 
اوروحتتالىوتباركوندخدا،بمیردزمینغربیا رقدرکهیمؤمنهر:8

:ن دفرمود کجاس ت المالسّ وادى:  دپرسیده.برانگیزاندوکندمحشورالمالسّوادىدررا

وان دنشس تهن ورازىیمنبره اف رازبرکهرافراوانىگروهبینممىگویا؛کوفهونج میان

 ِاذا َعّدکَوّنا ِاّن»:استمنقولحررتآنازدیگریحدیثدرگویند.میسون

َّدتْ  بوَّرهکْتَ  واِدي ِاىٰل اکوحکهک  صاَاتْ  توُِّْفيو  ي  َّفاوخ ِل   ِّف

هِ  ن   اوط ُِموتْ  وو َعذاِب هِ  ِم ُِیوتْ  وو َزُقِْم ن   ُس هِ  ِم   َحِمیِم

،بمی ردم اد  منوقتى:9«ال ْاِدي ٰذِلَك ِمن  ِباهلِل واَّفاْسََُِیذو

ازوچش دم یومزقّ ازوب ودخواهددمولّآنجاعذابدرورودمیبرهوتوادىهبروحش

 وادى.اینازبریدپناهخداهب؛آ امدمىحمیم

ی،جنب ه،درای ناس تک هب رزخوقیام تهایرجتتبابرزخوقیام تیکیازتفاوت

آورندوپسازمی،ازعالمبرزخسردریافرادپسازرسیدنبهموتهمگانیدارندوهمه

درزم ینزن دگیهاازاوّلینوآخرینآنهاک هدرت اریخبش ر،تمامانسانطیکردنآن

؛امّ اگیرندوموردحسابرسیوپادا وکیفرقرارمی وند،درقیامتمحشورمیاندکرده

،ب های ننوس رانب دانبلکهتنهاگروهیازسراننیکا،یمردم،نههمهصررجتتدرع

خواهندگشت.عالمباز
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،حسابرس یهایرجتتوبرزخنیزدرایننکتهاستکهدرهردویآنه ایکیازمشابهت

احسابرس یدرب رزخامّ ؛برزخبرایهمهاس ت.،برایعموممردمنیستوکیفروپادا 

ِاّّنمـا   »:فرماین دم ینهاموتصّسراننیکانوسرانبداناست.امامص ادقت

َض ا      َأُيسْ  ِّرِه مون  موَح ي َقْب ضًا  مي اِللو ِّف َض   ْوَااَن موْح موَح

  ى هـَٰذْيِن َّفِاّّنهک ُيل ه    ى ال كوف َّر موْحضًا َّفَاّما ما ِسْ     

ق ] َعن هک  ٌَُِ   وو  ي الَّرْج م [ اَل ِّف عک  ِاّّن ى ِاا يوّْرِج  َل

َض ا   یاِم ال ُ  ا ِعن َّد قِ لُّدّن ی ا ْو َااَن مي اِلاِئِم مون  موَح

ضًا      َض ال كوف َّر موْح ْ    موَح ما ِس ا  ا  هٰـ  ى َّفَاّم َذْيِن َّف

«آِبيوِْْم ال م ِاىٰلاکجکَْع َلهکْم 
کس ىاس تبرایقبرهماناپرسش:10

نظ روازدیگ رانص رف  تهبا  دداوخ الصیاکفرمح ضوخالصکهایمانمحض

ودرقیامتبهحس ابآنه ارس یدگی  ود. تابتد وندمیوبهحالخودرها ودمی

ایم انمگرکسیکهگرددنازدنیابهب،هنگامظهورقائمند:[فرمودنیزرجتتیدرباره

آن.11دنوواه دب وتت یرج،دیگ رانت اقیام توبرای تهبا دمحضیاکفرمحضدا

ّن ِا»:فرماین  دب  ودنرجت  تم  ینهمگ  انیحر  رتدرح  دیثدیگ  ریدرخص  و 

ٌََُ َلْیسوتْ   يو خ   الَّرْج ٌٍ وو ِه عک   ِبُاَم ٌ  ال يوّْرِج   اّلِااَص

:12«ْو موَحَض الِشـّْرََ موْحضـاً  َااَن موْحضًا مياِلمون  موَحَض ا 
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اف رادتنه ابلک ه؛سرازقبردرآورندودونکهتماممردگانزنده  رجتتعمومىنیست

حکمتاینامرراگردندکهیامؤمنخالصویامشركمحضبا ند.دنیابرمیهىبخاصّ

کهتمامافرادتح تحک ومتش:اگرفرمانرواییدستوریصادرکندیمکنبامثالیبیانمی

.اس تالتم لاف راددرروی اروییب اآنمتف اوت،عک سملزمبهاجرایآنفرمانبا ند

کنندکنندودیگرانرانیزبهانجامآنتشویقمیعملمیگروهیمشتاقانهبهایندستور

وبهعبارتیازسراناطاعتوفرمانبریهس تندوتت دادیازا  وا نی زپی روایش ان

کنندکهخودبهدوگروهتقسیمیدیگرافرادازفرمانحاکمتمرّدمی؛امّادستهبا ندمی

،دیگ رانراکنن دهبرآنکهخودسرکشیم ی:گروهیازسرانعاصیانندکهعالو وندمی

کنن دوازفرم انس رتم یتبتیّ ،ازآن انوگ روهدیگ رکنندكمینیزبهمقابلهتحری

و.حالاگرروزیرسدکهدورانوفرصتاج رایای نفرم انب هاتم امرس دپیچندمی

،قطت ا ازاف رادبهفرم انبرانوکیف رعاص یانرادا  تهبا  ددادنسلطانقصدپادا 

اند.عصررجتتآغازج زاکندکهرهبرفرمانبرانیارهبرعاصیانبودهایآغازمیبرجسته

کند.واضحاستکهباتجلی لاینامرراباسرانهرگروهآغازمیوپادا استوخداوند

.کنن دحساسغروروافتوارم یواوند می،تماماعرایآنگروه ادازرهبریكگروه

،تمامی یتیانآنرادرصدربهشتجایدهدالمؤمنینگاهکهخداوندمتتالامیرآن

،ک  هوقت  یدرغ  دیرخ  م؛همچن  ان،غ  رقس  رورو   ادیخواهن  د   دحر  رت

،خودمترّف یکردن دیرابلندوآنحررترابهجانشیندستعلیاکرمپیامبر

،د  منانحر رت ادومسرور دندودرمقاب ل،،ابوذرومقداددوستانیچونسلمان

،واضحاستکهاگ ررهب رق ومیم ورداهان توکالفهوخشمگین دند.ازسویدیگر
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،پیرواناونیزایناهانترانسبتبهخودخواهنددانست.درزم اناحترامیقرارگیردبی

  وندمیگردندوتجلیلمیبهدنیاباز،کهسرانایمانندیمتصومیننیزائمّهرجتت

کنندوچهآن انآنانکهرجتتمیچه،یمؤمنانگیرندوهمهوحکومترابهدستمی

،ب هنح ویغ رقس رور  نوندوتنهاخبرای نواقت هرام یبرندکهدربرزخبهسرمی

   دهاس  ت.همچن  یناوّل  ین   وندک  هگوی  اای  نپ  ادا ب  هخ  ودایش  اناعط  ام  ی

،اینپسازظهورارواحنافداه،ابابکروعمرخواهندبود.امامعصرکنندگانازگروهبدانرجتت

ه اراب هدرخ تدهن دک هآندودس تورم یکش نم یدوتنراازگورهایش انبی رون

وده دوبرگم یود می،آندرختخشکیدهسبزدرهمانلحظهایببندند؛خشکیده

،حقراب هاب وبکروعم ریبسیاریازمردمبادیدناینصحنهآورد.عدّهمیوهبهبارمی

.نهندیگمراهیمیدهندوپابهعرصهمی

ایم انزدنمح كجهت،قبیلاینازعظیمیوگوناگونهایلغز گاهکهاستذکربههزم

،زم انام امظه وراز ب لقک هاس تآم دهدیگ رج ایدراست.الهیامتحانوافراد

دیگ رییصیحهامّا؛دهدمیالمؤمنینامیرحقّانیّتازخبرروزاوّلینیمهدرایصیحه

ای نازا واص یتنه اوده دمیعثمانوعمروابوبکرحقّانیّتازخبر،روزمدوینیمهدر

با  د.ک ردهس وخرجانش اندرایم انحقیق تک هآمدخواهندبیرونسربلند،امتحانات

وو هکْو اّلذي َاّن َشَاكوْم ِمن  َّنف س  »: فرمای دمیقرآندرمتتالخداوند

ياِت            ل َنا ا آل ّْد َّفَّص َََْْدع  َق ٌَََُّر وو ُمْس َّدٍة َّفُمْس واِح
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«ِلٍَُْْم يوف َُهکَْن
نظ راز   ماوآفری دنفسیكازرا ماکهاستکسىاو:13

ک هکس انىب راىراخ ودآی اتماوناپایداربترىوایدارپبترى؛هستیدگروهدو[ایمان

ومس تقرایم انیک یاست:نو دوافرادایمان،آیهاینطبقبر.نمودیمتشریحفهمند،مى

تیع ارین و ازایم انشک ه وصیقطالطوربهعاریتی؛ومستود ایماندیگریوپایدار

  د؛خواهدمحشورایمانبیوگرفتخواهندپساوازیادادخواهدپسراآنروزی،است

 د.نوواهدجدااوازقیمتیهیچبهو دهتثبیتمؤمنجانوروحدرمستقرایمانامّا

دوستازجانمنگرددهرگزجداپوستند کواتنازقصّابماگر

جانش اندرایم انک هوهیگرتااستالهیامتحاناتوتدابیراز،هالغز گاهگونهاینوجود

ند. وجدا،دارندراستینایمانکهگروهیازآنهاستلسانیلقلقهونکردهنفوذ

یاب وبکروعم رخواهن دب همحاکم هارواحن اف داهحررتمه دیپسازاینامتحانالهی،

پرداختودراینمحاکمهمجرمیّتایندونفررادرتمامجنایاتت اریخبش رازداس تان

،ب هاثب اتهابیلوقابیلتاآخرینجنایتیکهتاقیامتبهدستبشراتّفاقخواهدافت اد

ت وانجنای اتاینروایتازآندستهروایاتبسیارثقیلاست.چگونهم ی.رساندخواهند

کسینهادکهدردنیاعمرمحدودیک ردهاس ت اح ادیثیک هیتمامتاریخرابهعهده

کس یطین تکن د.وقت یکنندبهفهماینمطل بکم كم یمیبحثطینترامطرح

ه اکهبهانوا آلودگییافرادیهاستوهمهیبدیاستسرچشمهومنبالهمهسجّینی

ایازاینطینتسجّینیاستکهباطینتآنهامولو  دهو،بهعلّتذرّهند ودچارمی
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طینتسجّینیمتتلّقب هاب وبکرصل ودوچونامیسببسرزدنگناهوظلمازایشان

.هاهستندیبدییهمهالوبائثوسرچشمه،پسآنهاامّبا دوعمروعثمانمی

وعص متبی تاهلاوّلیدسته؛کردتقسیمدستهچهاربهراهانانساتوانمیکلّیطوربه

ک ههس تنداریا  ر،دوّمیدستهوبا ندمیعلّیینیطینتاصلکههستندطهارت

اوّلگ روه؛دارن دوج وددیگ رگروهدو،دستهدواینبینمابا ند.میسجّینیطینتاصل

مق دارواستگرفتهفراعلّیینیطینتراوجود انعظماقسمتکهاستافرادیازمتشکّل

مدوگ روهخطاکارن د.مؤمن انگ روهای ن؛است دهمولو آنباسجّینیطینتازکمی

ازکمیمقدارتنهاودهدمیتشکیلسجّینیطینتراآنهاطینتاکثرکههستندصیا وا

راوهی تک ههس تندم ؤمنیغیرافراد،دستهایناست. دهآمیوتهآنباعلّیینیطینت

زندمیسرآنهاازنیزخوبیرفتارهایبترا امّا؛اندپرداختهموالفتبهآنباواندنکردهقبول

متتالخداوند،قیامتروزدراست.علّیینیطینتاندكهمانبهمربو ،رفتاراینتعلّکه

 جـاءَ  ِاذاَّفـ »:فرماین دمیصادقامامکرد.خواهدجداهمازراگروهدواین

فصلروزچونو:14«الّطِیِب ِمَن اخَلِبیَث اهللو موَیَز ِلال َفّْص ُميوْْ

خ ودج ایب هچی زهر،قیامتردروازاین.کندجداپاكزاراناپاكوندخدا،آید)جدایی(

آمیوت همؤمنطینتباکهاستسجّینیطینتیزاییدهکهمتصیتیلذاوگشتخواهدباز

ورفتاره ا،دیگ رس ویازگش ت.خواه دبازصاحبشبهسجّینیطینتباراههم،بود ده

طین تب همتتلّ ق،زن دم یس ربی تاهلد منازگاهیکهنیکیاعمالوعبادات

،اس تس جّینیف ردای نطینتاصلچونوبود دهآمیوتهاوطینتباکهاستعلّیینی
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  ود.م یمؤمن انتحویلوستاندهبازاوازلذاونیستمتتلّقاوبه ایستهاعمالاینپس

«َاْصِلِه ِاىٰل ٍء َشْي كوُل يوّْرِجعک»:فرمایندمیباقرامام
ب هی زیچه ر :15

م وردنبای دوج هه یچب هلهمس أای نکهدا تنظرمدّبایدهالبتّ.گرددبازمیخوداصل

گن اهدرتج رّیسببتواندمی،موضو اینازناصحیحبردا تزیرا؛گیردقراراستفادهسوء

ک هدیگ ریینکت هکش اند.هالکتیورطهبه،گناهانوهاپلیدیغرقابدررافردودو 

؛ن دارداله یعدلبامنافاتیهیچ،فوقبیاناتکهاستآن،رسدمینظربهضروریآنذکر

اختص ا ،پ ذیردتتلّ قب دانمش یّتشک هکسهربهراخودرحمتمتتال،خداوندزیرا

  کرگزارباید یتیانکهاستوهیتنتمت،الهیهایرحمتترینعظیمازیکیودهدمی

موَِـِه  يوخ ـََُ  ِبَّرحْ »:فرمای دمیکریمقرآندرخداوند.با ندبزرگنتمتاین

«ال َفْضِل ال َُظیِممون  يوشاءو وو اهللو ذوو
ه رب هراخودرحمت :16

توانمیدیگربیانبهست.ابزرگفرلصاحبخداوندودهدمیاختصا بوواهدکهکس

دنی ادر،اس تده ممزوجسجّینیطینتباعلّیینیینت وجود اندرکهکسانیگفت

علّیین یطینتاقترایبهوببرندرااستفادهحسنخوداختیارازاگرلذاواختیارندصاحب

راهآندرخ دایارادهک هنیستبستهعالمنظامبود.خواهندرستگاراناز،کنندرفتارخود

تغیی ررایچی زه رخ وداختیاربهتوانستخواهدلحظههردرخداوندبلکه؛با دندا ته

گ لوآبدرهن وزخ دادس ت،دوهبیاسماعیلمحمّدحاجمرحومیفرمودهبهدهد.

وو قاَلـِت  »:استآمدهقرآندرهکچنانبا د. دهتمامکارکهنیستچنینواست
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ّديِهْم وو لوُِنوْا          ْت َاْي ٌ  غوّل ال یوهکْدک يوّدک اهلِل موغ لوَْل

قالوْا بول  يوّداهک موْبسُ         ما  َف    ِب ّقک َكْی َْطَاِن ُين ِف

«يوشاءو
خاطرهبوبادبسته انخودهایدست!استستهبخدادستگفتند:یهودو:17

روازای ن.بوش دمىبوواهد،گونههرواستبازخدادست!بادآنهابرخدالتنتسون،این

ای نردان د.گغال بماسجّینیطینتبرراماعلّیینیطینتکهخواستخداوندازتوانمی

ب رراعلّیین یطینت،خوداختیارازاستفادهحسنباتوانیممیماواستاختیارسرایعالم

برک تب هویمکن ط یچن انراکم الوایم انات بمرت اگردانیمپیروزسجّینیطینت

ازنمان د.باقیوجودماندرسجّینیطینتازاثریکهیابیمدستاینقطهبهبیتاهل

ودکنرفتارسجّینیطینتمقترایبهخوداختیارقدرتازاستفادهسوءباکسیگراطرفی

اس تدادهتوس تهعلّیینیطینتازراخودمحرومیّت،دهدقرارخودقلبییخواستهراآن

خواه دآل ودگییکپارچ هوگرف تخواهدفرارااووجودسراسرسجّینیینتطکهجاییتا

يوْمحکـْا  »:فرمای دم یمتتالخداوند.استپذیرامکانعالماینردجاییبهجاامّا د؛

«اهللو ما يوشاءو وو ُيث ِبـتک وو ِعن ـَّدهک اوم  ال ِكَـابِ   
18:

ن زدمحف و ل وحونویس دم یبوواه دراچههروکندمیمحوبوواهدراچههرخداوند

 ِّفـي  ِعنـَّدََ  كونتک ِان  وو»:خوانیممیصبحنمازتتقیبدرهمچنین.اوست

َابِ  اوِم ُِّیاً  الِك اجَُلِني  َش كَ  سوُیّداَ  َّف   َتمحکْ  َّفِاّّن

«الِكَاِب اوم  ِعنَّدََ وو توثِبتک وو َتشاءو ما
درت ون زداگرو:19
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ثاب تی امح وبوواهىراچههرتوکهدهقرارستادتمندمراپسهستم،ا قیاءازالکتابامّ

قاب لانسانخواستوخداعنایتبهخداراتمقدّتوست.نزددرتنهاالکتابامّوگردانىمى

یخواس تهک ه  دخواه دیوت هانگبرایگونهبهقیامتدرکسهرترتیببدین؛تغییرند

ط رفازس جّینی.ی ابا دعلّیینیطینت،صفتاینخواه؛استبودهآنبردنیادرشقلبی

گ ذاردنمیاجربیرااستسجّینیاونتطیاصلکهکسیصالحعملمتتالخداوند،دیگر

پ ادا ،مناس بموقتیّ توآب رو،سالمتی،وسیالرزقچونهایینتمتبادنیاهمیندرو

اث ردراس تعلّیینیاوطینتاصلکهکسیاگراینکهکما؛دادخواهدرااوی ایستهعمل

بدوناوعمل، وداییخطمرتکب دهواردوجود درکهسجّینیطینتاندكبوشآن

ازآی د،م یپیشبرایشکهمشکالتیوابتالئاتقالبدر،دنیاهمیندروماندنوواهدکیفر

دراله یعدالتبنابراینسید.رخواهداعمالشکیفربههاسوتیانوا وفقروبیماریقبیل

ک ارک هنییس جّو  قیف ردنآهم د.نوواهدظلماحدیبهوود میمراعاتجاهمه

آنه مو،دنیادرالبتّه،کندمیدریافتراخودپادا وماندینماجربیزدهسراوازخوب

دراگربنابراینماند.ینمکیفربدونسوئشعملاستینییعلّاواصلکهمؤمنوستیدفرد

ب هآنکیفره ایوتبت اتومؤمن انسوءاعمالیتنی، ودمیرفتارافرادباآنگونهقیامت

خ وداص لیص احبوریش هب هو  ودم یملح قبوده،ینیسجّطینتشاصلکهکسی

ب هب ودها قیادرکهینییعلّطینتازبوشیوا قیاصالحاعمالطرفآنازوگرددبرمی

؛اس تنگرفت هص ورتظلمیگونههیچگردد،بازمینیییعلّطینتاصلیصاحبانومنانمؤ

ب رایوب ودکردهدریافتراخوداعمالکیفروپادا دنیادراا قیوستداازهرکسچون
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.20دا ت

الجزاس تو،  رو دارودورانب رزخعصررجتتکه ویممییادآورمبحثاینپایاندر

خواهدبود.،مربو بهروزقیامتجزایعمومی



ُمَحَمّد وو    لَالّلـٰـهکَم صوِل َع

 َِل ُمَحَمّد وو َعِجل  ّفّرَجهکْم

                                                 

فرصتنیازمندوکردتبیینراآنعادبایهمهسطرچندایندرحدتواننميواستعمیقوپیچیدهبسیارطینتبحث. 20

،طالقانيعلينظرمولي:بهکنیدنگاهابهامرفعوموضوعایندرفيموشکاودقّتوبیشتراطّالعاتجهتاست.يمستقلّ

 .3جطیّب،مهدیتعلیقوتصحیح،االسرارکاشف


