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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 بهشت نقد

ُّكنّ » :گوید می بکر. بن یک روایت از موسَی ِّعْنَد ّاللِّّىِبّاَّا  .بودیم ما در حضور امام صادق «َعْبِد

طلبم  من از خدا بهشت را می :عرض کردمجلس  کسی از حضّار «اْلَجنَّةَّّّاللََّّّاْسَالُّّّاْلَمْجِلسِّّّىفِّّّرَُجلّ ّّالََّفق»

 امام صادق «اُكْمِّمْنهَاْنّالُّيْخرِجَّّاْلَجنَِّةّفَاْساَُلواّاللَّّىنْ ُتْمّفَِّاّّاَبُوَّعْبِدّاللِّاَلَّفق» .کنم و درخواست می

 زا، دعا کنید که خدا شما را کنیددعا خواهید  میاگر  .شما همین اآلن در بهشت هستید :فرمودند

نْ َياّىاَكَّنْحُنّفِّفَ ُقْلناُّجِعْلناِّفد» .یدهست ن اآلن در بهشتیمشما ه و االّ ؛بهشت بیرون نبرد به امام ما  «الدُّ

 «اَلْسُتْمّتُِقرُّوَنّبِِاماَمِتناََّفقاَلّ» ؟!کجا در بهشتیم .ما اآلن در دنیاییم !اهلل رسول یابن :عرض کردیم صادق

ی جمعیت عرض  همه «اُلواّنَ َعمّْق» ؟نداریداقرار شما به والیت و امامت ما آیا  :فرمودند امام صادق

ّكاََّمْنّّىِةّالَّذَِّمْعَنىّاْلَجنَّّاهٰ ذَفقاَلّ» .هستیممعتقد ما به امامت شما  آری، :کردند ّبِِه امام  «اْلَجنَّةِّّىاَنّفِّقَ رَّ

هرکس به  .همین بهشت والیت است ،معنای بهشتی که شما دنبال آن هستید :فرمودند صادق

از خدا تقاضا کنید  1«َّيْسُلَبُكمَّْاْنّالّفَاْساَُلواّاللَّ» .است «اْلَجنَّةِّّىفِّ» الواقع یفِ ،کنداقرار امامت و والیت ما 

به امامت و والیت ما اعتقاد و باور نسبت، یت را از شما سلب نکند و شما از توفیق اقرارکه این وال

 .اعتقاد به والیت ماست ،اصل بهشت گرنهبیت محروم نشوید و اهل

مامت را که اعظم جنّات ابهشت والیت و جا  همین بتوانیمها را باز کند تا  متعال چشم امیدواریم خدای

امّا یادش رفته  ؛چیزهای خیلی گرانبهایی را هم داشته باشدفرد ن ممکن است چو ؛ببینیم الهی است،
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بدون اینکه شما همین اآلن فرض کنید برد.  نمیاز آنها لذّتی و   بهره لذا ؛خبر نداشته باشدیا  و باشد

به  آن را که دانید شما نمی .بگذاریمقیمتی را کنار کیف یا جیب شما  الماس بسیار گرانخبردار شوید، 

برید.  لذّتی نمی از داشتنش ولی ؛ولو اینکه اآلن در اختیار شماست .برید لذّتی نمی پس ایم؛ شما داده

پس  .قیمتی به شما داده شده است گران چیزچه وقتی که خبردار باشید ؟برید لذّت می چه زمانی

ندی ما از م سبب بهره ،عنایت شده است ام کشف چیزهای ارزشمندی که به و بردن پی ،معرفت

امّا چون خبر  ؛بسا انسانی گنج عظیمی داردچه !کنیم ای از آن نمی ولی استفاده ،داریم االّ و ؛آنهاست

 کند.  با فقر زندگی می ،ندارد و فراموشش کرده است

 .ببینیم بهشت والیت راجا  همین، بیت یی در مسیر اهلوخدا توفیق دهد با رهپ امیدوارم

 پس از آن .مشاهده کنندو ببینند  ،باید این بهشت را کشف کنند .بهشتندجا در  والیت همین اهل

فرماید:  است که قرآن در مورد بهشتیان می مگر غیر از این ؟!ماند ببینم کسی غصّه و غمی برایش می

،  مگر غصّه ،ی معرفت باز شود و آن بهشت را ببینیم اگر دیده .1ای ندارند غصّه اندوه و ،هیچ حزن آنها

اینکه آن  با منتهی ؛غرق شادی و وجد خواهند شدوالیت  ی اهل همهماند؟  اندوهی باقی می ت وحسر

 ،حسرت ،بسا خدای نکرده اسیر غصّهچه، خبر نداریم از وجود آن ایم و چون ندیدهرا داریم؛ ولی 

 «اْلَجنَّةِّّىفِّّنْ ُتمّْاَّ» :فرمودند . این روایت بسیار زیبایی است که امام صادقشویم آنافسردگی و امثال 

هیچ زحمتی نصیب ما بی رانعمت والیت  که باشیم شاکر را متعال خدای .شما همین اآلن در بهشتید

 کرده است.
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 سنت در شأن امیرالمؤمنین هایی از اهل روایت

  .سنّت بخوانم از اهل امیرالمؤمنینروایت هم در شأن  دو ،یکی

 و سؤال قیامت برات نجات

ذاّاِّ» :نقل کرده است کهحدیث  اکرم از پیغمبراست و  طبری از علمای اهل سنّت نالدّی محبّ

ی خلق اوّلین و آخرین را جمع  در روز قیامت همهخدا  وقتی  «ةِّيامَّقِّالّّْمَّوّْي َّّينَّرِّآلخِّْاّّوَّّينَِّلّوَّّالَّْاّّاللَّّعَّمَّجَّ

پلی  "صراط") ؛کند جهنّم نصب می ا بر رویو پل صراط ر «مِّنَّهَّجَّّرِّسّْجِّّلیّٰعَّّراطِّالصّ ّبَّصََّنّّوَّ» ؛کند می

عبور  آنق باید از روی یی خال همهو  شود به بهشت منتهی می و کند است که از روی جهنّم عبور می

و جمعی  ندغلت فتند و در میا فرو می گروه زیادی از سمت راست یا از سمت چپ در داخل دوزخ .کنند

وقتی فرمودند:  اکرم پیغمبر (شوند.بهشت وارد می کنند و به هم به سالمت این مسیر را طی می

کند و پل صراط را هم بر روی دوزخ نصب  متعال خلق اوّلین و آخرین را در قیامت جمع می خدای

از روی  متبه سال تواند احدی نمی 3«بّ یّطالِِّبَّاّّنِّْبّّیّ لِّعَّّةِّاليَّوِِّبّّةّ رائََّبّّهَُّلّّتّْانَّکَّّّنّْمَّّالّ ِاّّدّ حَّهاّاَّزّْجَُّيّّمّْلَّ» ؛کند می

 .برائتی از آتش دوزخ به او موهبت شده باشد از دست امیرالمؤمنیناینکه  مگر ،این پل عبور کند

بنابراین راه پیدا کردن به بهشت و دچار نشدن به دوزخ  !گوید را یک عالم بزرگ سنّی میحدیث این 

 ند.به فرد برائتی از آتش دوزخ عنایت کن نیازمند این است که امیرالمؤمنین

این  دارد. "المعانی روح " کبیرنام تفسیر  به و کتاب تفسیری است سنّی مفسّر بزرگی ویک عالم آلوسی 

َّمْسُؤُلونَّ»ی  ذیل آیهدر تفسیر خود مفسّر سنّی  ِّان َُّهْم ِّقُفوُهْم روز قیامت از  :فرمایدکه قرآن می 4 «َو

 :گوید می ؛ورد بازخواست و سؤال قرار بگیرندم اینها باید ،اینها را متوقّف کنید :آید جانب خدا ندا می
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ترین سخن در  منتهی سزاوارترین و صحیح ؛اقوال مختلفی در مورد معنای این آیه نقل شده است

آنها را متوقّف  .شود ها سؤال میرابطه با این آیه این است که در روز قیامت از عقاید و اعمال انسان

والیت قطعاً تر  تر و عظیم و از همه مهم :گوید می اوعد خود ب .کنند سؤال می و از آنها کنند می

والیت  ،شود ترین چیزی که روز قیامت از آن سؤال می یعنی مهم ؛است هه هَجْوَ اهلله  َمرَّکَعلی

 6!استمفسّر بزرگ سنّی  یکاین حرف  .است امیرالمؤمنین

  .بخوانم در عظمت شخصیت امیرالمؤمنیناز قول علمای سنّی چند روایت هم 

 :فرمودند به امیرالمؤمنین اکرم پیغمبر :کنند نقل می اکرم علمای بزرگ سنّی از پیغمبر

ِةَّفالّّىُّّياَّعلَِّّّاْخِصُمكَّ» ّبَ ْعدِّبِالنُّبُ وَّ َة من در یک زمینه بر تو غالبم و آن این است که من !علییا  «ىّنُ بُ وَّ

ّتُّ» .ندارد که کسی بخواهد پیامبر شود تو نبیّ نیستی و بعد از من نبوّتی وجود نبیّم و الن اَسّ ْخِصمَُّو

ّالُّيحاجَُّكِّفيه و از آنها هفت ویژگی داری که بر آنها غالب  امّا تو هم در برابر مردم «َحد ِّمْنّقُ َرْيشّ اَّاِّبَسْبع 

هفت  .دینماو بر تو غلبه پیدا  دکنتواند در آن زمینه با تو محاجّه  که احدی از قریش نمی ؛هستی پیش

سبب شده است و به نقل عالمان بزرگ سنّی  اکرم ی پیغمبر یی که به فرموده ویژگی

ّْنَتّاَّ» :حضرت فرمودند ؟ی قریش برتر باشند چیست از همه امیرالمؤمنین ّبِاللِّاَِّاوَُّلُهْم اوّلین  «يمانًا

و  «َاْوفاُهْمِّبَعْهِدّاللَِّوّ» .دایمان آور «الل»برتری تو این است که تو نخستین کس از مردم قریشی که به 

ترین و  و مقاوم «َاقْ َوُمُهْمّبَِاْمِرّاللَِّوّ» .یا هکه با خدا بست هستی وفادارترین و پایبندترین آنها در پیمانی

مساوات قائل شدن بین مردم و  و و در انصاف «ْقَسُمُهْمّبِالسَّوِيَّةِّاََّوّ» .هستی پایدارترین آنها در اوامر الهی

 «الرَِّعيَّةِّّىْعَدُلُهْمّفِّاََّوّ» .از همه ممتازی یانقریش، در بین مردم و آنها طرفانه و یکسان رفتار کردن با بی

. هستی ی قریش تو برتر از همه ،گیرد به مردمانی که تحت امر تو قرار میو در عدالت ورزیدن نسبت
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«ّ ّبِاْلَقِضيَّةِّاََّو َوّ» .قریشیافراد صادر کردن هم تو بصیرترین  ی قضاوت و حکم و در عرصه «ْبَصُرُهْم

 . تر و بزرگتر هستی ی قریش عظیم از همهنزد خدا در مزیّت هم  و 5«َّمزِيَّةًَّاْعَظُمُهْمِّعْنَدّاللِّ

فراوان در آن هم  ؛کنند نقل می اکرم پیغمبر از سنّتی که این احادیث رادانم اهل من واقعاً نمی

 یبهره یا کم  بهرهکه بی سراغ کسی ؛بگذارندکنار گونه حاضرند افضل را چ ؛های مختلف خودشان کتاب

نقل  اکرم از پیغمبر سنّت احادیث فراوانیاهل ؟!نداو را به رهبری برگزین وبروند از فضیلت است 

باید،ميردبمنمثلوکندزندگيمنمثلدارددوستهرکس:فرمودند اکرم اند که پیغمبر مثالً نقل کردهاند؛  کرده

فردای قیامت  7.اند را علمای سنّی نقل کردهحدیث این  .باشدمتمسّک  طالب ابی بن علیّ  والیتبه

که خودتان ین چیزهاییابا وجود  :گوید و میگذارد  میسنّت  را جلوی اهل متعال این احادیث خدای

را به راهبری  انی جز علیرا برگزیدید و کس چگونه راهی غیر از راه امیرالمؤمنین ،اید نقل کرده

  انتخاب کردید؟!

 

مْ اَللّهُّم َصلِّ عیَٰل  ٍد َو ََعِّْل فََرََجُ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
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