ﻋﻠﺖ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮس از ﺟﻬﻨﻢ
در ﺑﯿﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ۷
ﺑﻬﺸﺖ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد
ﺷﻮق و ﻋﺸﻖ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮس از ﺟﻬﻨﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﺑ ُﻌﺪ و
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﻮق ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ داﺷﺘﻦ
رﺿﺎﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح آن در اداﻣﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر(؛ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در
ﻗﺮآن ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﻔﺴﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ ﻫﺪی اﻟﻘﺮآن )ﻫﺪاﯾﺖ(
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ»ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ دام ﻇﻠﻪ« ،ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن در
دﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﻮره اﻧﺴﺎن
إِﻧَّﻤَﺎ ﻧُﻄ ْﻌِﻤُﮑ ُﻢْ ﻟِﻮَﺟ ْﻪِ اﻟﻠَّﻪِ ﻻَ ﻧُﺮ ِﯾﺪ ُ ﻣِﻨْﮑ ُﻢْ
ﺟ َﺰ َاءً وَﻻَ ﺷ ُﮑ ُﻮر ًا ﴿﴾۹
ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺧﻮراﻧﯿﻢ و ﭘﺎداش و ﺳﭙﺎﺳﻰ از
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ )(۹
إِﻧَّﺎ ﻧَﺨ َﺎفُ ﻣِﻦ ْ ر َﺑ ِّﻨَﺎ ﯾَﻮْﻣًﺎ ﻋ َﺒُﻮﺳًﺎ ﻗ َﻤْﻄ َﺮ ِﯾﺮ ًا
﴿﴾۱۰
ﻣﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن از روز ﻋﺒﻮﺳﻰ ﺳﺨﺖ ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﯿﻢ )(۱۰
ﻓ َﻮَﻗ َﺎﻫُﻢُ اﻟﻠَّﻪُ ﺷ َﺮ َّ ذ َﻟِﮏ َ اﻟْﯿَﻮْمِ وَﻟَﻘَّﺎﻫُﻢْ
ﻧَﻀ ْﺮ َه ً وَﺳُﺮ ُور ًا ﴿﴾۱۱
ﭘﺲ ﺧﺪا ]ﻫﻢ[ آﻧﺎن را از آﺳﯿﺐ آن روز ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺷﺎداﺑﻰ و
ﺷﺎدﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺖ )(۱۱

ﻣﺸﺮوح ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﭼﺮاﯾﯽ ﺷﻮق و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ  /ﺷﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﻋﺎﺷﻖ دارد؟ و ﭼﺮا ﮐ ُﻤﻠﯿﻦ ﺑﺸﺮ،
)ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ و داﻧﺎ و ﻓﺎﺿﻞ و ﺣﮑﯿﻢ( اﻧﺒﯿﺎء ،ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﻬﺪاء،
ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ در
اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟
در ﻓﺮازی از ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻬﺮ ﺑﺎر آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ۴
ﭘﺎﯾﻪ دارد :ﺷﻮق ،ﺷﻔﻘﺖ ،ﺻﺒﺮ ،ﺟﻬﺎد .و در رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﻓﻤﻦ
اﺷﺘﺎق إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻪ ﺳﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﻮات«؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻮق ﺑﻬﺸﺖ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺻﻼ دﻧﯿﺎ و ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ او ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد.
اﻧﻔﺎق اﻓﻄﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا و ﺑﻬﺸﺖ
آﻗﺎ اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻀﺮت ﺻﺪﯾﻘﻪ زﻫﺮا)س( و ﺣﺴﻨﯿﻦ)ع( ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﻓﻀﻪ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از آن روزه ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﻔﺎق ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮدﻧﺪ» .إِﻧ َّﻤ َﺎ ﻧ ُﻄ ْﻌِﻤ ُﮑ ُﻢ ْ
ﻟ ِﻮ َﺟ ْﻪِ اﻟﻠ َّﻪِ ﻻَ ﻧ ُﺮ ِﯾﺪ ُ ﻣ ِﻨْﮑ ُﻢ ْ ﺟ َﺰ َاءً وَﻻَ ﺷ ُﮑ ُﻮر ًا«.
)ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺧﻮراﻧﯿﻢ و ﭘﺎداش و ﺳﭙﺎﺳﻰ از
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ( آﯾﻪ  ۹اﻧﺴﺎن.
ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت،
آﺧﺮت اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،او آﺧﺮت را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ﺣﺘﯽ
اﯾﻨﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ

ﺑﺎﺷﻨﺪ

وﻟﯽ روح آﻧﻬﺎ ،ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

ﻣﺎﺟﺮای ﮔﻨﺞ ﺣﻮارﯾﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( و ﮔﻨﺞ واﻗﻌﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن
ﯾﮏ روز ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺣﻮارﯾﻮن از ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ،
در ﺑﯿﺮون از ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺠﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و از ﻋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ را
در ﻣﻮرد ﮔﻨﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم .اﻣﺎ ﺣﻮارﯾﻮن در آن ﺻﺤﺮا ﮔﻨﺠﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻨﺞ را در آوردﻧﺪ و ﺳﺮ آن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻌﻼ اول
ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ روی ﮔﻨﺞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﯾﮑﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ او ﺑﺮﮔﺸﺖ او
را ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺸﻮد ،و اﻣﺎ آن ﻓﺮد ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار رﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﻏﺬا زﻫﺮی رﯾﺨﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﮑﺸﺪ و ﮔﻨﺞ را ﺧﻮدش
ﺑﺒﺮد! و ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﯿﺮزﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮزن
ﻧﺎﻟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ! و اﺻﻼ ﻣﺎ ﮐﺠﺎ و
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺠﺎ! ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﭘﺴﺮت ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮود و ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه آﻣﺪ ،وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﻇﺮف ﯾﺎﻗﻮت و
ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺻﺪاق و ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع(
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻇﺮﻓﯽ ﺑﯿﺎور و در آن
ﻣﻘﺪاری ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺒﺮ .ﺑﻌﺪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ازدواج اﯾﻦ ﺟﻮان ﻓﻘﯿﺮ در آورد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻮت
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺟﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻮان ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻪ دﯾﺪن او رﻓﺖ ،اﯾﻦ ﺟﻮان ﺧﯿﻠﯽ زرﻧﮓ ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع ( را
دﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮای
ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدﯾﺪ و در ﻓﻘﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟!
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و
دﻧﯿﺎ ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎم ﺗﻘﺮب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻟﺬﺗﯽ ﻣﻌﻨﻮی رﺳﯿﺪه ام ﮐﻪ
ﻟﺬت دﻧﯿﻮی در ﺑﺮاﺑﺮش ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ
دو ﺗﺎ ﻧﺎن در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﺎن ﺧﺸﮑﯽ از دﯾﺸﺐ و دﯾﮕﺮی ﻧﺎن
ﺗﺎزه ای اﺳﺖ ،ﮐﺪام ﯾﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﺎن ﺗﺎزه

را.
ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﺧﺮت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ و
آﺧﺮت آن ﻧﺎن ﺗﺎزه اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﯾﻦ آﺧﺮت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻀﺮت را آن ﺟﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪه ﺷﻨﯿﺪ ،او
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﺒﺮ و ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺟﺰء
اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت رﻓﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺣﻮارﯾﻮن در ﺻﺤﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﺪ آﻧﻬﺎ
در ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺞ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮔﻨﺞ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺮه ﺗﻤﺎم
اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﻮﺧﯽ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ در ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا
ﺑﻬﺸﺖ ﭼﯿﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( در ﺷﺐ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺎد ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺷﻮﺧﯽ
اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺟﻨﮓ دارﯾﻢ! او ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﺮدا ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﻢ – ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎزی اﺳﺖ و ﺷﻤﯿﺸﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮرﯾﻢ و ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ –

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ .

ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ دﯾﺪم و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮان ﻫﺎی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﻋﺸﻖ و روﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﯿﺪ و اﯾﻦ روﺣﯿﻪ
را داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﻦ اﻣﺸﺐ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻪ ﺑ ُﻌﺪ از ﺑﻬﺸﺖ را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.
اول :ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ دﻟﯿﻞ اول ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻌﺪ اول ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﺎَ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ در راﻫﯽ رﻓﺘﯿﺪ و در اﯾﻦ راه ﻫﻤﻪ ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺣﺎﻻ
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در آﺧﺮت وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪ را در آﺗﺶ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻼﺋﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ وارد
ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪن و ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺸﺮ در دﻧﯿﺎ
ﺑﺸﺮ در دﻧﯿﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎی زﯾﺎدی را ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪﻓﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا
و اﺋﻤﻪ)ع( ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را از اﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .و

ـﻦ ِ اﻟﻨَّـ
ـﺰ ِحَ ﻋ َـ
ـﻦ ْ زُﺣ ْـ
ـﺪ» :ﻓ َﻤَـ
ـﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾـ
ـﺰ ﻣـ
ـﺪ ﻧﯿـ
ﺧﺪاوﻧـ
ـﺎرِ
ُ
وَأ دْﺧ ِﻞ َ اﻟْﺠ َﻨَّﻪَ ﻓ َﻘَﺪ ْ ﻓ َﺎزَ«) .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ
دور دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺑﺪی درآرﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺲ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪ ﯾﺎﻓﺖ آﯾﻪ ۱۸۵
آل ﻋﻤﺮان(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﻣﯿﺨﯽ ﮐﻪ
در دﯾﻮار ﮐﻮﺑﯿﺪﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ آن را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اول ﺗﮑﺎﻧﺶ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻞ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ درش ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺦ در آﺗﺶ ﻓﺮو
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎر دارد ﺗﺎ ﺧﻮد را از اﯾﻦ آﺗﺶ در ﺑﯿﺎورﯾﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت از ﺟﻬﻨﻢ در دﻋﺎی ﻗﻨﻮت
ﺟﻨﺖ ﺟﺎی ﺧﻮدش اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺠﺎت از
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ دﻋﺎی ﻗﻨﻮت اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را
ﮔﻮﯾﯿﻢ»:ر َﺑ َّﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻓ ِﯽ اﻟﺪ ُّﻧْﯿَﺎ
ﺣ َﺴ َﻨَﻪً وَﻗ ِﻨَﺎ ﻋ َﺬ َابَ اﻟﻨَّﺎرِ«.

دراﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ
آﺗﺶ اﺳﺖ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽ
ﺣ َﺴ َﻨَﻪً وَﻓ ِﯽ اﻵْ ﺧ ِﺮ َهِ
)ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ را از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی

دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﺮ دو ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدان و از ﻋﺬاب آﺗﺶ دوزخ ﻧﮕﺎه
دار.آﯾﻪ  ۲۰۱ﺑﻘﺮه( اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ » :ر َﺑ َّﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ﻓ ِﯽ
اﻟﺪ ُّﻧْﯿَﺎ ﺣ َﺴ َﻨَﻪً«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در آن آراﻣﺶ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﯿﺖ در آن ﺑﺎﺷﺪ را از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ » :وَﻓ ِﯽ اﻵْ ﺧ ِﺮ َهِ ﺣ َﺴ َﻨَﻪً « و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮت ﺣﺴﻨﻪ
را ﻫـﻢ درﺧﻮاﺳـﺖ دارﯾـﻢ ،و اﻣـﺎ ﺳـﻮم اﯾﻨﮑـﻪ » وَﻗ ِﻨَـﺎ ﻋ َـﺬ َابَ
اﻟﻨَّﺎرِ «؛ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺣﺴﻨﻪ دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آﺧﺮت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ،و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ
ﺧﺪاﯾﺎ

از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.

ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ،ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ

ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﯾﺎ دو ﺳﺎل ،ﯾﺎ
ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﻨﻢ
و ﺳﭙﺲ وارد ﺟﻬﻨﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻟﺬات دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﯽ ارزد!
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮدﻧﺪ و او را در آﺗﺶ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ در آورﻧﺪ؛ ﺣﺎﻻ از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در دﻧﯿﺎ ﺧﯿﺮ دﯾﺪی؟ او
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺧﯿﺮی ﻧﺪﯾﺪم ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ارزﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨﻢ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺳﯿﺪه و اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
رﺳﯿﺪن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺧﻮدش ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺎﻫﯽ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺠﺐ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت داد.در رواﯾﺖ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ اﻧﺪازه ﮐﻮه،
ﻋﻘﺮب آن اﻧﺪازه ﻗﺎﻃﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺮﯾﻪ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع( ﺑﺎ دﯾﺪن ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ
را روز ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺘﺮ
آﻗﺎ اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع(
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﺷﺪت ﺿﻌﻒ ﺣﻀﺮت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ
زﻧﺠﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و آﻗﺎ را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺒﺎﺛﺖ ﮔﺮدن آﻗﺎ را
ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮ را آوردﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ! ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯽ دﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﻤﺎﺗﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ
زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از زﻧﺠﯿﺮ و ﻏﻞ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺟﻬﻨﻢ اﻓﺘﺎدم.
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﭼﻪ ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ؟!
اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﻞ ﻟﺤﻈﺎت دﻧﯿﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت و ﺷﺐ ﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
دوم :ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر
ﻧﻌﻤﺖ دوم اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن اﯾﻦ آب در آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم در ورودی ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن ﺟﺎم آب ﮐﻮﺛﺮ
در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﺮ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِنَّ ﻫَﺬ َا ﮐ َﺎنَ ﻟَﮑ ُﻢْ ﺟ َﺰ َاءً وَﮐ َﺎنَ
ﺳَﻌْﯿُﮑ ُﻢْ ﻣَﺸ ْﮑ ُﻮر ًا «) .اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺑﺮاى ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺒﻮل اﻓﺘﺎده اﺳﺖ آﯾﻪ  ۲۲ﺳﻮره اﻧﺴﺎن( اﻣﺮوز ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﺑﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
رﺳﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﮑﻪ در ورودی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮏ ﺟﺎم آب ﻫﻢ ﺑﻪ

آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ .در رواﯾﺎت دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن آب ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه:
»ر َﺑ ُّﻬ ُﻢْ ﺷ َﺮ َاﺑ ًﺎ ﻃ َﻬ ُﻮر ًا«) .و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎده اى ﭘﺎک ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻣﻰ ﻧﻮﺷﺎﻧﺪ آﯾﻪ  ۲۱ﺳﻮره اﻧﺴﺎن(
ﻣﻨﻈﻮر از »ﺷ َﺮ َاﺑ ًﺎ ﻃ َﻬ ُﻮر ًا«  /ﭘﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ!
ﻃﻬﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ،
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺮض ﻫﺎ ،ﺑﺪی ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی و
ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ ﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ ﺟﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ زﺷﺖ اﺳﺖ زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص(ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣُﺴﻨﯽ آﻣﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن
و ﮔﻔﺖ :دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮم؛ اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮد ﭘﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ! ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮدی آﻣﺪ و ﻫﻤﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را داﺷﺖ و ﺑﺎز
ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣــﻮد :ﭘﯿﺮﻫــﺎ وارد ﺑﻬﺸــﺖ ﻧﻤــﯽ ﺷﻮﻧــﺪ! ﺑﻌــﺪ آﻗــﺎ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﺗﺸﺮﯾﻒ آورﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( رﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻤﯽ رودﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺟﻮان ﻣﯽ
ﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻦ از ﻻﺑﻼی رواﯾﺎت و آﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن آب را ﻣﯽ ﺧﻮرد،
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺪرت ﻣﺎدی اش ﻫﺰاران ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺮا
ی ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻮان ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رواﯾﺎت ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻏﺬاﺧﻮردن در ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ.
از ﻫﻤﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽ
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺎک ﺷﺪن از ﺣﺴﺪ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
و ﺑﻌﺪ دوم اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻟﺶ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ذره ﺗﮑﺒﺮ ،ﺣﺴﺪ ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و
اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎک ﺷﻮد .و ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»وَﻧَﺰ َﻋ ْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓ ِﯽ ﺻ ُﺪ ُورِﻫ ِﻢْ ﻣِﻦ ْ ﻏ ِﻞ ٍّ إِﺧ ْﻮَاﻧًﺎ ﻋ َﻠَﻰٰ
ﺳُﺮ ُرٍ ﻣُﺘَﻘَﺎﺑِﻠِﯿﻦ َ«) .و ﻣﺎ آﯾﯿﻨﻪ دﻟﻬﺎی ﭘﺎک آﻧﻬﺎ را از ﮐﺪورت
ﮐﯿﻨﻪ و ﺣﺴﺪ و ﻫﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ
ﺑﺮادروار روﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻋﺰت ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .آﯾﻪ  ۴۷ﺣﺠﺮ( ﻣﺎ
در دﻧﯿﺎ اﻓﺮادی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺴﺪ و
ﮐﯿﻨﻪ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺴﺪ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﯾﻢ و ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺧﻂ ﺑﯽ ﺧﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺴﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن)ﻋﺞ( ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز
دراﯾﺎم ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد وﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﺎد
ﺑﻮد! ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺷﺎدی را از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﻣﺮوز ﯾﻘﯿﻦ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺴﺪ ﻧﺪارم و ﺣﺴﺪ در دﻟﻢ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ » :ر َﺑ َّﻨَﺎ اﻏ ْﻔِﺮ ْ ﻟَﻨﺎ
وَ ﻹِ ِﺧ ْﻮاﻧِﻨَﺎ اﻟَّﺬﯾﻦ َ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧﺎ ﺑِﺎﻹْ ﯾﻤﺎنِ وَ ﻻ ﺗَﺠ ْﻌَﻞ ْ
ﻓﯽ ﻗ ُﻠُﻮﺑِﻨﺎ ﻏ ِﻼ ًّ ﻟِﻠَّﺬﯾﻦ َ آﻣَﻨُﻮا ر َﺑ َّﻨﺎ إِﻧَّﮏ َ ر َؤُ فٌ
ر َﺣﯿﻢٌ«) .ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ و ﺑﺮادراﻧﻤﺎن را ﮐﻪ در اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎﻣﺮز  ،و در دﻟﻬﺎﯾﻤﺎن ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﻗﺮار ﻣﺪه! ﭘﺮوردﮔﺎرا  ،ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﯿﻤﯽ .آﯾﻪ  ۱۰ﺳﻮره ﺣﺸﺮ( ﭘﺲ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺪ و ﮐﯿﻨﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﺮه زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن
ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ادای اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻢ و از ﺧﻄﺒﺎی
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺮه ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺰرﮔﻮاران ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ)ع( در ﻗﻠﻪ ﻫﺎی اﺧﻼق
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﺋﻤﻪ)ع( درس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺖ رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﻔﺖ رﺿﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻔﺲ
آﻧﻬﺎ راﺿﯽ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ از آن ﻫﺎ
َ
راﺿﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :ﯾَﺎ أ ﯾَّﺘُﻬ َﺎ اﻟﻨَّﻔْﺲ ُ
اﻟْﻤُﻄ ْﻤَﺌِﻨَّــﻪُ ؛ ار ْﺟ ِﻌِــﯽ إِﻟَــﻰٰ ر َﺑِّــﮏ ِ ر َاﺿ ِﯿَــﻪً

ﻣَﺮ ْﺿ ِﯿَّﻪً ؛ ﻓ َﺎدْﺧ ُﻠِﯽ ﻓ ِﯽ ﻋ ِﺒَﺎد ِی ؛ وَادْﺧ ُﻠِﯽ ﺟ َﻨَّﺘِﯽ«.
)ای ﺟﺎن آرام ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ!؛ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺎزﮔﺮد
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮ از او ﺧﺸﻨﻮدی و ﻫﻢ او از ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ در
ﻣﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ درآی ،و در ﺑﻬﺸﺘﻢ وارد ﺷﻮ .آﯾﺎت  ۲۸ﺗﺎ  ۳۰ﺳﻮره ﻓﺠﺮ(
آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﻔﺎت اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را در دﻧﯿﺎ در ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺠﺎد
و اﮔﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه دارد؟
ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺣﺴﺪی ﮐﻪ در
اول ﻓﺎﯾﺪه اش اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻃﺮف ﮐﺎرﻣﺎن آﺳﻮده اﺳﺖ.
داﺷﺘﻦ
دﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺒﺮ و ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮﻣﺎن ﺷﻮد،
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎﺷﮑﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺎ درآﺧﺮت ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺎراﺿﯽ ازﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ آﻗﺎﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻦ در ﻣﺴﺠﺪم در ﺑﻐﺪاد دﯾﺪم ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯽ آﯾﺪ در ﮔﻮﺷﻪ ای زا ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﮔﺪا ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻓﻠﺞ اﺳﺖ.
ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ او رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ و او ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﭽﻪ دار
ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ای ﻧﻤﯽ داد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺧﺘﺮی ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن
ﮔﻔﺘﻨﺪ او ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ رو ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺮدم و ﺑﺪﺟﻮر ﺑﻪ ﺧﺪا
ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دادی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺶ!
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮﻣﺎن از آن ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮد و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺧﯿﻠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ
وﻟﯽ ﯾﮏ روز ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﮔﺸﺘﯿﻢ
او را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،دﺧﺘﺮﻣﺎن ﺑﺎ
رﻓﯿﻘﯽ ﺑﺪ دوﺳﺖ ﺷﺪه و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ در ﻓﻼن ﮐﺎواره
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ دﯾﺪن دﺧﺘﺮﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن
ﮐﺎواره رﺳﯿﺪﯾﻢ و دﺧﺘﺮﻣﺎن را دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﻦ و ﻣﺎدرش ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎدرش
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﻮت ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم وﻟﯽ ﻓﻠﺞ
ﺷﺪم؛ ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪم اﯾﻦ ﺟﺰای ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز ﺑﻪ ﺧﺪا زدم ،ﺷﺎﯾﺪ
اﮔﺮ آن روز در ﺑﯿﻤﺎری دﺧﺘﺮﻣﺎن راﺿﯽ ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮدﯾﻢ و او ﻧﯿﺰ
ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺎراﺿﯽ از ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭘﺲ ﻧﺎراﺿﯽ از
ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و دوم ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮف زدﻧﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻓﺤﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪ اﯾﻦ
و آن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮف زدن ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ
آورد.
دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات دﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ!
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن دل و ﺣﺴﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،در ﻫﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺑﻬﺸﺖ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﻬﻮات و ﻟﺬاﯾﺬ دﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ،و ﻧﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﻮات دﯾﻦ را از ﺷﻤﺎ ﺑﮕﯿﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
دﯾﻦ ﻓﺮوﺷﯽ »ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب« ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ
»ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب« از ﺟﺎﻋﻼن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ
از ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﯿﻦ)ع( ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﯽ)ع( در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺪﻋﺖ آورده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﻫﻞ
ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ او ﭘﻮل زﯾﺎدی داد و ﮔﻔﺖ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﮔﺮان ﻓﺮوﺧﺘﯽ؟ وی ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﮔﻔﺖ :اﺻﻼ ﮔﺮان ﻧﻔﺮوﺧﺘﻢ– .
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار درﻫﻢ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪ – ﺣﺎﻻ ﺟﻨﺪب در ﺟﻮاب ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﺮان ﻧﻔﺮوﺧﺘﻢ و ﺧﯿﻠﯽ
ﻫﻢ ارزان ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻨﻢ را ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ دﯾﻦ ﺧﻮد را ارزان ﯾﺎ ﮔﺮان ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻫﺮ
دو ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .آﻗﺎ اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ)ع( در آﺧﺮﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد دادن ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آزاده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺪاری از آن ﺻﻔﺎت را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ در دﻧﯿﺎ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ در آﺧﺮت راﺣﺖ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﺷﺐ آﯾﻨﺪه درﺑﺎره ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی آﺧﺮت و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯿﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
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