ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْحـ ِٰن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیه

ذکر مآخذ

ویرایش دوم

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

بهشت نقد
یک روایت از موسَیبنبکر .میگویدُ « :كنّا ِ
ّع ْن َد ّّاَّبِى ّ َعب ِد ِ
ّاللّ
ْ

» ما در حضور امام صادق

بودیم.

الَّّ َر ُجلّّّفِّىّال َْم ْجلِ ِ
ْجنَّّةَ» کسی از حضّار مجلس عرض کرد :من از خدا بهشت را میطلبم
سّّاَ ْساَلُّّّ ّ
«فَق ّ
اللَّال َ
وّعب ِد ِ
ّاللّ
و درخواست میکنم« .فَق َ
الّاَبُ َ ْ

ّفِىّال ِ
ُواّاللَّاَ ْنّالّيُ ْخ ِر َّج ُك ْم ِّم ْنها» امام صادق
اساَل ّ
ْجنَّةّفَ ْ
ّّاَنْ تُ ْم ّ َ

فرمودند :شما همین اآلن در بهشت هستید .اگر میخواهید دعا کنید ،دعا کنید که خدا شما را از
ّفِىّالدُّنْ يَا» ما به امام
اكّنَ ْح ُن ّ
ْناّج ِعلْناّفِد َ
بهشت بیرون نبرد؛ و االّ شما همین اآلن در بهشت هستید« .فَ ُقل ُ
صادق
امام صادق

ِ ِ
مامتِنا»
عرض کردیم :یابنرسولاهلل! ما اآلن در دنیاییم .کجا در بهشتیم؟! «فَ َ
َستُ ْمّتُق ُّرو َنّبِا َ
قالّّاَل ْ
فرمودند :آیا شما به والیت و امامت ما اقرار ندارید؟ «قالُواّنَ َع ّْم» همهی جمعیت عرض

قال ّهٰذا ّمعنَىّالْجّنَّ ِة ّالَّ ِّذى ّمن ّّاَقَ َّر ّبِ ِه ّكا َن ِّ
ْجن َِّّة» امام
کردند :آری ،ما به امامت شما معتقد هستیم« .فَ َ
َْ
ّفى ّال َ
َْ
َ
صادق

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

امامت و والیت ما اقرار کند ،فِیالواقع «ّفِىّال ِ
ُواّاللَّاَ ْنّالّيَ ْسلُبَ ُك ّْم» 1از خدا تقاضا کنید
اساَل ّ
ْجن َّّة» است« .فَ ْ
َ
که این والیت را از شما سلب نکند و شما از توفیق اقرار ،اعتقاد و باور نسبتبه امامت و والیت ما
اهلبیت محروم نشوید وگرنه اصل بهشت ،اعتقاد به والیت ماست.
امیدواریم خدایمتعال چشمها را باز کند تا بتوانیم همینجا بهشت والیت و امامت را که اعظم جنّات
الهی است ،ببینیم؛ چون ممکن است فرد چیزهای خیلی گرانبهایی را هم داشته باشد؛ امّا یادش رفته
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باشد و یا خبر نداشته باشد؛ لذا بهره و لذّتی از آنها نمیبرد .همین اآلن فرض کنید بدون اینکه شما
خبردار شوید ،الماس بسیار گرانقیمتی را کنار کیف یا جیب شما بگذاریم .شما نمیدانید که آن را به
شما دادهایم؛ پس لذّتی نمیبرید .ولو اینکه اآلن در اختیار شماست؛ ولی از داشتنش لذّتی نمیبرید.
چه زمانی لذّت میبرید؟ وقتی که خبردار باشید چهچیز گرانقیمتی به شما داده شده است .پس
معرفت ،پیبردن و کشف چیزهای ارزشمندی که به ما عنایت شده است ،سبب بهرهمندی ما از
آنهاست؛ و االّ داریم ،ولی استفادهای از آن نمیکنیم! چهبسا انسانی گنج عظیمی دارد؛ امّا چون خبر
ندارد و فراموشش کرده است ،با فقر زندگی میکند.
امیدوارم خدا توفیق دهد با رهپویی در مسیر اهلبیت

 ،همینجا بهشت والیت را ببینیم.

اهلوالیت همینجا در بهشتند .باید این بهشت را کشف کنند ،ببینند و مشاهده کنند .پس از آن
ببینم کسی غصّه و غمی برایش میماند؟! مگر غیر از این است که قرآن در مورد بهشتیان میفرماید:
آنها هیچ حزن ،اندوه و غصّهای ندارند .1اگر دیدهی معرفت باز شود و آن بهشت را ببینیم ،مگر غصّه،
حسرت و اندوهی باقی میماند؟ همهی اهلوالیت غرق شادی و وجد خواهند شد؛ منتهی با اینکه آن
را داریم؛ ولی چون ندیدهایم و از وجود آن خبر نداریم ،چهبسا خدای نکرده اسیر غصّه ،حسرت،
افسردگی و امثال آن شویم .این روایت بسیار زیبایی است که امام صادق

ِ
ْجن َِّّة»
فرمودندّ« :اَنْتُ ّْمّفّىّال َ

شما همین اآلن در بهشتید .خدایمتعال را شاکر باشیم که نعمت والیت را بیهیچ زحمتی نصیب ما
کرده است.
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روایتهایی از اهلسنت در شأن امیرالمؤمنین
یکی ،دو روایت هم در شأن امیرالمؤمنین

از اهلسنّت بخوانم.

برات نجات و سؤال قیامت
محبّالدّینطبری از علمای اهل سنّت است و از پیغمبراکرم

حدیث نقل کرده است کهّ« :اِذاّ

ِ
يامّ ِّة» وقتی خدا در روز قیامت همهی خلق اوّلین و آخرین را جمع
آلخِّر َّ
ين ّ َّو ّّاْ ِّ
اللَ ّّاْ ّالََّّوّلِ َّ
َّج َّم َّع ّ ّ
ين ّيَّ ّْوَّم ّاّلْ ّق َ
س ِّر ّ َّج َّهنَّّ ِّم» و پل صراط را بر روی جهنّم نصب میکند؛ ("صراط" پلی
لی ّ ِّج ّْ
راط ّ َّع ّٰ
ب ّالصّ ِّ
ص َّ
میکند؛ « َّو ّّنَ َّ
است که از روی جهنّم عبور میکند و به بهشت منتهی میشود و همهی خالیق باید از روی آن عبور
کنند .گروه زیادی از سمت راست یا از سمت چپ در داخل دوزخ فرو میافتند و در میغلتند و جمعی
هم به سالمت این مسیر را طی میکنند و به بهشت وارد میشوند ).پیغمبراکرم

فرمودند :وقتی

خدایمتعال خلق اوّلین و آخرین را در قیامت جمع میکند و پل صراط را هم بر روی دوزخ نصب
یّطالِبّ» 3احدی نمیتواند به سالمت از روی
اليَِّةّ َّعّلِیّّّبْ ِّنّّاَّبِ ّ
تّّلَّهُّّبَراّئَةّّّبِِّو ّ
جّْزهاّّاَ َّحدّّّاِالّّ َّم ّْنّّ َّکاّنَ ّْ
میکند؛ «ّلَ ّْمّّيَ ُّ
این پل عبور کند ،مگر اینکه از دست امیرالمؤمنین

برائتی از آتش دوزخ به او موهبت شده باشد.

این حدیث را یک عالم بزرگ سنّی میگوید! بنابراین راه پیدا کردن به بهشت و دچار نشدن به دوزخ
نیازمند این است که امیرالمؤمنین

به فرد برائتی از آتش دوزخ عنایت کنند.

آلوسی یک عالم و مفسّر بزرگی سنّی است و کتاب تفسیری بهنام تفسیر کبیر "روحالمعانی" دارد .این
مفسّر سنّی در تفسیر خود ذیل آیهی «و ّقِ ُف ِ
ّم ْس ُؤلُو َّن»  4که قرآن میفرماید :روز قیامت از
َ ُ
وه ْم ّانَّ ُه ْم َ
جانب خدا ندا میآید :اینها را متوقّف کنید ،اینها باید مورد بازخواست و سؤال قرار بگیرند؛ میگوید:

3
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اقوال مختلفی در مورد معنای این آیه نقل شده است؛ منتهی سزاوارترین و صحیحترین سخن در
رابطه با این آیه این است که در روز قیامت از عقاید و اعمال انسانها سؤال میشود .آنها را متوقّف
میکنند و از آنها سؤال میکنند .بعد خود او میگوید :و از همه مهمتر و عظیمتر قطعاً والیت
علیکَرََّماهللهوَجْهَهه

امیرالمؤمنین

است؛ یعنی مهمترین چیزی که روز قیامت از آن سؤال میشود ،والیت
است .این حرف یک مفسّر بزرگ سنّی است!

6

چند روایت هم از قول علمای سنّی در عظمت شخصیت امیرالمؤمنین
علمای بزرگ سنّی از پیغمبراکرم

نقل میکنند :پیغمبراکرم

بخوانم.
به امیرالمؤمنین

فرمودند:

«اَ ْخ ِ
ياّعّلِ ُّّى ّبِالنُّبُ َّوةِ ّفَال ّنُبُ َّوةَ ّبَ ْع ِّدى» یا علی! من در یک زمینه بر تو غالبم و آن این است که من
ص ُم َ
كّ ّ َ
ِ
اسّ
نبیّم و تو نبیّ نیستی و بعد از من نبوّتی وجود ندارد که کسی بخواهد پیامبر شودَ « .و ّّتُ ْخص ُّم الن َ
ِ
كّفِيهاّّاَ َحد ِّم ْنّقُ َريْشّ» امّا تو هم در برابر مردم هفت ویژگی داری که بر آنها غالب و از آنها
س ْبعّالّيُ ُّ
حاج َ
بَ
پیش هستی؛ که احدی از قریش نمیتواند در آن زمینه با تو محاجّه کند و بر تو غلبه پیدا نماید .هفت
ویژگییی که به فرمودهی پیغمبراکرم
امیرالمؤمنین

و به نقل عالمان بزرگ سنّی سبب شده است

الل» اوّلین
ت ّاَ َّول ُُه ْم ّّاِيماناًّبِ ِّ
از همهی قریش برتر باشند چیست؟ حضرت فرمودندّ« :اَنْ َ

ّالل» و
فاه ْمّبِ َع ْه ِد ِّ
برتری تو این است که تو نخستین کس از مردم قریشی که به «الل» ایمان آوردَ « .وّاَ ْو ُ
ّالل» و مقاومترین و
وفادارترین و پایبندترین آنها در پیمانی هستی که با خدا بستهایَ « .و ّاَق َْوُم ُه ْم ّبِاَ ْم ِر ِّ
الس ِويَِّّة» و در انصاف و مساوات قائل شدن بین مردم و
ْس ُم ُه ْمّبِ َّ
پایدارترین آنها در اوامر الهی هستیَ « .وّّاَق َ
الر ِعيَّّةِ»
بیطرفانه و یکسان رفتار کردن با آنها ،در بین مردم و قریشیان از همه ممتازیَ « .و ّّاَ ْع َدل ُُه ْم ّ
ّفِى ّ َّ
و در عدالت ورزیدن نسبتبه مردمانی که تحت امر تو قرار میگیرد ،تو برتر از همهی قریش هستی.
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«و ّّاَبصرُهم ّبِالْ َق ِ
ضيَِّّة» و در عرصهی قضاوت و حکم صادر کردن هم تو بصیرترین افراد قریشیَ « .وّ
َ ْ َُ ْ
اَ ْعظَمهم ِ
ّم ِزيَّّةً» 5و در مزیّت هم نزد خدا از همهی قریش عظیمتر و بزرگتر هستی.
ّع ْن َد ِّ
ّالل َ
ُُ ْ
من واقعاً نمیدانم اهلسنّتی که این احادیث را از پیغمبراکرم

نقل میکنند؛ آن هم فراوان در

کتابهای مختلف خودشان؛ چگونه حاضرند افضل را کنار بگذارند؛ سراغ کسیکه بیبهره یا کمبهرهی
از فضیلت است بروند و او را به رهبری برگزینند؟! اهلسنّت احادیث فراوانی از پیغمبراکرم
کردهاند؛ مثالً نقل کردهاند که پیغمبراکرم
به والیت

علیّبنابیطالب

نقل

فرمودند:هرکسدوستداردمثلمنزندگيکندومثلمنبميرد،باید

متمسّک باشد .این حدیث را علمای سنّی نقل کردهاند 7.فردای قیامت

خدایمتعال این احادیث را جلوی اهلسنّت میگذارد و میگوید :با وجود این چیزهاییکه خودتان
را برگزیدید و کسانی جز علی

نقل کردهاید ،چگونه راهی غیر از راه امیرالمؤمنین

را به راهبری

انتخاب کردید؟!

اَللّهُ ّم َص ِّل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو ِآل ُم َح َّم ٍد َو َ َِّع ْل فَ َر َ َُج ْم
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