مجلس پنجم :آثار و پیامدهای اخروی گناه
حجتاالسالم والمسلمین عبدالکریم پاکنیا

*

اشاره

در جلسه گذشته ،بعضی آثار دنیوی گناه بررسی شد .در این جلسه ،برخی از آثار اخروی گنـاه را
بررسی میکنیم .این بیث درمیورهای زیر سامان یافته است.
بایستگی معادباوری

امروزه ،برای تربیت انسان بیش از هر زمانی ،نیاز به تعمیق «معادباوری» است؛ زیرا از مهمتـرین
عوام تربیت انسان ،تقویت اعتقاد به حسابرسی در جهان آخـرت میباشـد .اگـر عمـوم مـردم،
بهویژه مدیران جامعه ،به روز قیامت یقین داشته باشند ،بیتردید ،از صراط مستقیم هدایت خـارج
ّ
مهم گناهان در جامعـه مـا و ریشـه نابسـامانیها ،ظلمهـا و
نخواهند شد؛ چراکه یکی از عوام

َ
َ
ـه ل ُُـمْ َعـذابْ
ـبیل الل ِْ
ون َعنْ َس ِ ْ
ذین َی ِضل َ ْ
حقکشیها ،غفلت و فراموشی روز قیامت است؛ « ِإنْ ال ْ
َ
َ
ساب؛ 1کسانی که [به جهت فراموشی روز قیامت و پیروی از هوای نفس]
شدیدْ ِبما ن ُسوا َیو َْ ال ِح ِ ْ

از راه خدا گمراه شوند ،عذاب شدیدی به سبب فراموشی روز حساب دارند».

ُ
همچنین ،از منظر کالم وحی ،انسان در جهان پس از مرگ ،در گرو عم خویش اسـت؛ « َ ْو كـلْ
ُ
ُ
ا َ ُ ُ ا
َ َ
َ َ َ
ج َل ُْه َیو َْ الق َ
تابـ ْ كفـی
ورا * اق َـرأْ ِك
قاه َمنش ْ
تابا یل ْ
یام ِْة ِك ْ
طائ َر ُْه ِفي ُعن ِق ِْه َ ْو نخر ُ ْ
ِإنسانْ ألزم ُْ
ناه
ِ
ِ
ِ
ا
َ َ
َ َ
یبا؛ 2نامه عم هـر انسـان را در گـردنش مـالزم کـردیم و در روز قیامـت
ِبنف ِس ْ ال َیو َْ َعلی ْ َح ِس ْ

برایش بیرون میآوریم؛ درحالیکه نامهای است گشوده و خوانا و [مـیگـوییم اکنـون] نامـهات را
ّ
* استاد سط عالی حوزه علمیه قم ،از مبلغان نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1سوره ص ،آیه .68
 .2سوره اسراء ،آیه 94و .93
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بخوان که خودت برای اینکه امروز حسابگر خویشتن باشی ،کافی است».
و یا در آیهای دیگر در مورد مکافات اخـروی گنـاه میفرمایـد« :امـروز (قیامـت) مـردم پراکنـده
بازمیگردند تا اعمال خو یش را ببینند .پس ،هرکس به اندازه ذرهای نیکی کند ،آن را میبیند و هـر
آنکه به مقدار ذرهای بدی نماید ،آن را خواهد دید».

1

پیامدهای اخروی گناه

مهمترین آثار اخروی گناه ،عبارت است از:
 .1عذاب قبر

هنگام مرگ ،روح انسان از بدن به طور کام جدا میشود و به هنگام رسـتاخیز ،خداونـد متعـال
بار دیگر بدن و استخوانهای پوسیده و خاکشده آدمی را حیات مجدد میدهد و روح ،دوباره بـه
آن برمیگردد 2.پاداشها و عذابهای اخروی ،از لیظه مرگ انسان و ورود به عـالم بـرزخ آغـاز
میشود و تا روز قیامت ادامه مییابد .مراد از برزخ ،عالم قبـر اسـت؛ جهـانی کـه انسـان تـا روز
َّ
ُ
قیامت در آن زندگی میکند .امام صادق در مورد گرفتاری عالم برزخ فرمود« :وِّ الل ِِّه ما أَّ ِّ
ااف
ُ َّ
عليكمِّ ِإ ِّال البرْخ؛3به خدا قسم! تنها چیزی که من برای شما مـیترسـم [کـه گرفتـارش شـوید]،
برزخ است».
چگونگی عذاب قبر

روح انسان بعد از پایان زندگی این جهان ،در بدن لطیفی قرار میگیرد که از بسـیاری از عـوار
ماده برکنار است و چون از هر نظر شبیه این جسم است ،به آن «قالب مثـالی» یـا «بـدن مثـالی»
میگو یند که نه بهکلی مجرد است و نه مادی میض؛ بلکه دارای نوعی «تجرد برزخی» است.
بعضی از میققان ،این پدیده را به وض روح در حالت خواب تشـبیه کـردهانـد کـه در آن حـال،
ممکن است با مشاهده نعمتهایی بهراستی لذت ببرد و یا بر اثر دیدن مناظر هولناک ،معـذب و
متألم شود؛ آنچنانکه گـاه واکـنش آن در همـین بـدن نیـز ظـاهر مـیشـود و بـه هنگـام دیـدن
خوابهای هولناک ،فریاد میکشد؛ حتی بعضی معتقدند که در حال خـواب ،بهراسـتی روح بـا
 .1سوره زلزال ،آیه  8ـ .8
 .2سوره یس ،آیه .11
 .3علیبنابراهیم قمی ،تفسیر قمی ،ج  ،6ص .13
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قالب مثالی فعالیت میکند و حتـی بـاالتر از آن ،معتقدنـد ارواح قو یـه 1اولیـای الهـی در حـال
بیداری نیز میتواند همان تجرد برزخی را نیز پیدا کند؛ یعنی از جسم جدا شده ،بـا همـین قالـب
مثالی به می خود و یا از طریق خوابهای مغناطیسی ،در جهان سـیر کنـد و از بعضـی مسـائ
2
باخبر گردد.
این موضوع ،در روایات متعددی آمده است که انسان در بدنی همانند بدن دنیـایی خـود زنـدگی
میکند 3.اگر اه طاعت بوده ،از لذتهای مادی و معنوی بهرهمند میگـردد و اگـر اهـ گنـاه و
کفر بوده ،از انواع عذابها میچشد.

4

نمونهای از عذاب قبر

میدث قمی میگوید :روزی برای زیارت اه قبور به وادیالسالم در نجف اشر رفتم .ناگهان
از دور صدای نعره شتری که میخواهند او را داغ کنند ،بلند شد .آن شـتر ،صـییهای میکشـید و
نالهای میکرد که گو یی زمین وادیالسالم میلرزید .بهسرعت به طر صدا رفتم؛ دیـدم شـتری
در کار نیست؛ بلکه جنازهای است که برای دفن آوردهاند و این نعرهها ،از اوسـت؛ ولـی اطرافیـان
ا
اصال متوجه نیستند.
این ،جنازه شـخص گنهکـاری بـود کـه بعـد از مـرگ و آغـاز زنـدگی اخـروی خـود و مشـاهده
5
صورتهای برزخی اعمالش ،چنین وحشت کرده بود.
 .2فشار قبر

َّ
ُ
ابِّ
فرمود« :الل ُه َِّّم ِإن أ ُع ِّ
وذ ِباكِّ ِمانِّ عاذ ِ

از پیامدهای اخروی گناه ،فشار قبر است .امام صادق
يق القب ِِّر وِّ ِمنِّ ضغط ِِّة القبار؛ 6خداونـدا! از عـذاب و تنگـی و فشـار قبـر بـه تـو پنـاه
القب ِِّر وِّ ِمنِّ ِض ِ ِّ
میبرم».

 .1ارواح قویه ،به ارواح اولیای الهی اطالق میشود که در اثر تالشهای معنوی ،روحشان چنان تقویت میگردد کـه
میتوانند در حالت بیداری هم به تجرد برزخی برسند؛ یعنی از جسم جدا شده و بـا قالـب مثـالی بـه میـ خـود ،در
جهان سیر کنند و از اسرار هستی و مسائ نهانی مث باطن انسانها باخبر شوند.
 .2ناصر مکارم شیرازی و دیگران ،تفسیر نمونه ،ج  ،93ص .466
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،8ص .661
 .4کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .634
 .5سید میمدحسین حسینی تهرانی ،معادشناسی ،ج  ،9ص .930
 .6حسنبنفض طبرسی ،مکارم األخالق ،ص .611
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قبر ،سرآغاز حیات برزخی انسان است و شخص خطاکار ،در شب ّاول دچار فشـار قبـر اسـت؛
البته باید توجه داشت که آدمی در بدن برزخی دچار عذاب و فشار میشود و نـه در بـدن مـادی؛
زیرا روح انسان در عالم برزخ ،با بدن برزخی که متناسب با آن عالم است ،همراه میشود.
یادآوری این نکته الزم است که مقصـود از فشـار قبـر ،ایـن نیسـت کـه دیوارهـای قبـری کـه در
گورستان حفر شده ،به هم نزدیک میشوند و بدن م ّیت را در تنگنا قرار میدهند؛ بلکـه مقصـود،
فشار نامریی و نامیسوسی است که بر روح و جسد برزخـی متوفـا ،وارد میآیـد و او را بهشـدت
ناراحت میکند 1.ازاینرو ،تفاوتی نمیکند که شخص به خاک سپرده شود ،به دار آویخته گـردد،

در دریا غرق شود و یا در آتش سوزانده گردد؛ به هر حال ،در صورتی که شخصی بـه گنـاه آلـوده
باشد ،از فشار قبر برخوردار خواهد بود .امام سجاد
ٌ

ٌ
فرمودِ « :إ َّ ِّن القبرِّ روِّض ِّة ِمنِّ ِر یاا ِ ِّ الج َّن ِاةِّ

أوِّ ُحفر ِّة ِمنِّ ُحف ِِّر النيران؛ 2قبر ،یا به منزله باغی از باغهای بهشت ،یا حفرهای از حفرههـای جهـنم

خواهد بود».

البته قبر برزخی و قبر خاکی ،ارتباط خاصی با هم دارند؛ ولی عمده مسائ شب ّاول قبر و پس از
آن ،مرتب با عالم برزخ است و نه قبر خاکی 3.بنابراین ،هم عذاب قبر و فشار آن ،و هم شادیهـا
و فراخیهای آن ،مرتب با عالم برزخ است و با قالب بدن برزخی صورت میگیـرد و قبـر خـاکی
در این موارد ،خصوصیتی ندارد.
 .1میمدتقی فلسفی ،معاد از نظر روح و جسم ،ج  ، 9ص .689
 .2علیبنابراهیم قمی ،تفسیر قمی ،ج  ،6ص .13
 .3بدون تردید ،میان قبر برزخی و قبر خاکی ،یعنی بین روح انسان در برزخ و بـدن مـادی او در قبـر خـاکی ،ارتبـاط
خاصی وجود دارد؛ چون روح با بدن مادی در دنیا با هم و متید بودند ،با قطـ تعلـق روح از بـدن پـس از مـرگ ،و
ّ
حضور روح در عالمی فوق ماده ،این ارتباط در حد پایینتری میان روح برزخی و بدن مادی و خاکی ادامه مییابـد و
روح توجه خاصی به بدنمادی و قبر خاکی خـود دارد .احکـام اسـالمی دربـاره قبـر ،تشـیی جنـازه ،حرمـت قبـر و
استیباب زیارت قبور ،بر اسا ،همین ارتباط است .این ارتباط موجب میشود که در کنار قبر خاکی ،ارتباط بهتـری
با روح مربوطه برقرار شود .این آداب در هر جایی برای مردگان خوب است؛ ولی به دلی ارتباط قبـر برزخـی بـا قبـر
خاکی ،بر انجام این آداب استیبابی بر سر قبرها ،تأکید بیشتری شده است .همچنین ،ارواح نیز به جهـت ارتبـاط بـا
ْ
ُ
بدن مادی و قبر خود ،از حضور مؤمنان خوشیال میشوند .امیر مؤمنان فرمـودُ « :ز ُوروا م ْوتـاک ْم فـنن ُه ْم یفر ُحـون
بز یارت ُکم؛ به زیارت مردگانتان بروید؛ آنان از زیارت شما خوشیال میشوندّ ».
(حر عـاملی ،وسـالل الشـیعة ،ج ،4
ص )664

مجلس پنجم :آثار و پيامدهای اخروی گناه 11 

امام صادق
است».

هم فرموده« :مقصود از قبر ،برزخ انسان است که از لیظه مرگ تـا روز رسـتاخیز

1

داستان سعدبنمعاذ

ســعدبنمعاذ ،از اصــیاب بــزرگ پیــامبر در مدینــه و دارای ســابقه درخشــان در جنگهــای
اسالمی ،مانند جنگ :بدر ،احد و خندق بود .این مجاهـد متعهـد ،در جنـگ خنـدق ،بهشـدت
ا
مجروح شد و بعد از مدتی ،به شهادت رسید .در تشـیی پیکـر سـعد ،رسـول خـدا شخصـا
جلوی تابوت را گرفته بود .سپس ،پیامبر اکرم جنازه سعد را حنوط کرد و آن را تا قبرستان بقیـ
با سروپای برهنه و بدون عبا حم نمود و جنازه سعد معاذ را دفن نمود .وقتی کـار دفـن بـه پایـان
رسید ،مادر سعد کنار قبر آمد و گفت« :یا سع ُ ِّد ه ِنيئاِّ لكِّ الج َّنة؛ ای سعد! بهشت بر تو گوارا بـاد!»
ُ
اك ف ِاإ َّ ِّن ساعداِّ قادِّ أصاابت ُِّه
رسول خدا به مادر سعد فرمود« :یا أ َِّّم سعدِّ مه! الِّ تج ِی ِما علای ر ب ِ ِّ
ض َّمة؛ ای مادر سعد! آرام باش! چیزی را به طور جزم بر خدا حکم نکن .همانا اکنـون فشـار قبـر،
سعد را گرفت».
ُ
ُ
َّ
ُ
رسول خدا در توضی این سخن فرمودِ « :إن ِّه كانِّ ِف َّل ِق ِِّه معِّ أه ِل ِِّه ُسوءاِّ؛ 2همانا [فشـار قبـر
او ،به دلی این است که] با خانوادهاش بداخالق بود».
 .3محوشدن اعمال نیك

یکی از پیامدهای اخروی گناه ،حب  ،یعنی میوشدن اعمال نیک است .آدم گنهکار نمیتواند بـه
کارهای نیکش دل ببندد؛ زیرا چه بسا گناهان او ،ثواب کارهای نیکش را از بـین میبرنـد .رسـول
گرامی اسالم فرمود« :روز قیامت ،شخصی در مقاب پروردگار خود میایستد و نامه عملـش
به او داده میشود .پس ،اعمال نیک خویش را در نامـه عملـش مشـاهده نمـیکنـد و میگویـد:
«پروردگارا! این پرونده عم من نیست؛ زیرا اعمال نیکی را که انجام دادهام ،در آن نمیبیـنم ».بـه
او گفته میشود :پروردگار تو چیزی را گم و فراموش نمیکند؛ بلکـه عمـ خـوب تـو بـه جهـت
غیبت از فالنی ،از بین رفت.
سپس ،شخص دیگری به پیشگاه الهی آورده میشود و نامه عملش بـه او داده میشـود .پـس ،در
پرونده خویش طاعات فراوانی مشاهده میکند و میگوید« :خدایا! این پرونده عم من نیسـت؛
 .1کلینی ،الکافی ،ج  ،4ص .636
 .2شیخ صدوق ،امالی ،ص .484
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زیرا من این اعمال نیک را انجام ندادهام ».به او گفتـه میشـود :فالنـی از تـو غیبـت کـرد .پـس،
1
خوبیهای او از نامه عملش به نامه عم تو منتق شده است».
ناگفته نماند که عکس این قضیه هم صادق است؛ یعنی اعمال نیک انسان میتواند آثـار ّ
مخـرب

نات ُیذ ِهب َ ْن الس ِّـیئات؛ 2همانـا نیکیهـا،
گناهان را از بین ببرد؛ چنانکه خداوند فرمودِ « :إنْ ال َح َس ِ ْ

بدیها را از میان میبرند ».کارهـای خـوبی همچـون :توبـه ،صـدقه ،صـله رحـم و بسـیاری از
رفتارهای خوب ،آلودگیها و پیامدهای گناهان را پاک میکنند.

 .4تجسم گناهان

از دیگر آثار گناهان ،تجسم اعمال انسان در قیامت است .این امر ،انسـان را بهشـدت مـیآزارد و

ُ
حاض اْرا؛ 3و آنچه را انجام دادند ،حاضر یابند».
شرمنده میکند؛ « َ ْو َو َج ُدوا ما َع ِملوا
ِ
در حقیقت ،آنچه در آخرت به عنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران و بدکاران داده میشـود ،تجسـم
عم خود آنهاست .گفتنی است که عم انسان دو چهره دارد :یکـی چهـره ظـاهری و ُملکـی ،و
دیگری چهره باطنی و ملکوتیُ .ملک ،به دنیای میسوسات میگویند که آدم با چشمش میبیند،
با گوشش میشنود و با قوه و نیروی المسه ،آن را لمس میکند .اینها ،چهره ملکی و دنیایی عمـ
است .عالوه بر این ،عم انسان ،یک چهره غیبـی و ملکـوتی نیـز دارد کـه در قیامـت ،مشـاهده
ا
خواهد شد؛ مثال خوردن مـال یتـیم ،چهـرهای ملکـی دارد و آن ایـن اسـت کـه آدم مـال یتـیم را
میخورد و در ظاهر لذت هم میبرد؛ ولی همین عم  ،یک چهره ملکـوتی دارد کـه بـه صـورت
ُ ا
ُُ
َ َ ُُ َ َ َ
ون في
ما ِإنما َیأ كل َ ْ
ال ال َیتامی ظل ْ
ون أمو ْ
ذین یأ كل ْ
آتش جلوه مینماید؛ قرآن کریم میفرمایدِ « :إنْ ال ْ
ا
ُُ
نارا؛ 4کسانی که اموال یتیمان را ستمکارانه میخورند[ ،در حقیقت ]،آتش میخورند».
ون ُِمْ ْ
بط ِ

 .5رسوایی در محشر

در روز قیامت ،عوام مختلفی رازهای پنهان خال کاران را فاش میکند که از جمله آنها ،زمـین
ُ َ

ُ
ث أخ َ
بارها؛ 5در آن روز ،زمین تمام خبرهایش را بازگو میکند ».پیامبر گرامـی
است؛ « َیو َم ِئذْ ت َح ِّد ْ
 .1نوری ،مستدرک الوسالل ،ج  ،1ص .969
 .2سوره هود ،آیه .993
 .3سوره کهف ،آیه . 31
 .4سوره نساء ،آیه .90
 .5سوره زلزله ،آیه .3
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اسالم

در تفسیر این آیه فرمود« :منظور از خبردادن زمین ،این است که اعمال هر مـرد و زنـی

را که بر روی زمین انجام دادهاند ،خبر میدهد و میگو ید :فالن شخص در فالن روز ،فـالن کـار
را انجام داد .این است خبردادن زمین».

1

 .6حسابرسی دقیق و سخت

از دیگر آثار گناه ،حسابرسی از گنهکاران در روز قیامت است .آنان باید حساب خطاهای خـود را
پس دهند .از آیات و روایات استفاده میشـود کـه انسـانها در قیامـت از جهـت حسابرسـی بـه
اعمالشان ،به چهار دسته تقسیم میشوند .9 :کسانی که بدون حساب وارد بهشـت میشـوند؛ .6
آنانکه میاسبه آسان دارند؛  .4کسانی که حسابرسی سختی در پیش خواهند داشت؛  .3آنها کـه
بدون حساب به جهنم داخ میشوند.
رسول خدا در مورد گروه ّاول ،دوم و سوم فرمود« :آنانی که در ایمـان و عبـادات و طاعـات و
کارهای نیک بر دیگران پیشی گرفتهاند ،بدون میاسـبه وارد بهشـت مـیشـوند و افـراد میانـه کـه
ا
میرمات را ترک کرده و واجبات را انجام دادهاند و احیانا به گناهان صغیره (لمم) 2مبتال شـدهاند،
حساب آسانی خواهند داشت؛ اما آنانکه اه گناه بوده و با بیتفاوتی به دسـتورات پروردگـار بـه
3
خویشتن ستم روا داشتهاند ،میاسبه آنان سخت و در طول مدت میشر به درازا میکشد».
نمونهای از کیفرحق الناس

در روز قیامت برای جبران ّ
حق النـا ،،از کارهـای خـوب و شایسـته بـدهکار برمـیدارنـد و بـه
حساب طلبکار میگذارند ،تا حسابش صا شود و اگر کارهای نیک بـدهکار کفایـت نکنـد یـا
نداشته باشد ،از گناهان طلبکار برمیدارند و به حساب بدهکار میگذارند ،تـا بـه ایـن صـورت،
شاکی راضی شود .اینجاست که بدهکار با دست خالی به دوزخ میرود.
پیامبر اکرم فرمود« :در قیامت ،بندهای که کار خوب بسیار دارد ،درحالیکه خوشیال است،
وارد میشر میشود .ناگهان شخصی از راه میرسد و میگوید :خداوندا! این شـخص [در دنیـا]
به من ظلم کرده است .پس ،از کارهای نیک او گرفته و به آن مظلوم داده میشود؛ تا جایی که کار
 .1مال میسن فیض ،تفسیر صافی ،ج  ،4ص .448
 .2سوره نجم ،آیه « .46لمم» ،یعنی بنده یک بار مرتکب گناه شده است .در روایات ،به گناهان صغیره مث یـک بـار
نظر به نامیرم ،تفسیر شده است( .کتاب العین ،ج  ،8ص )466
 .3میمدبنمیمدرضا قمی مشهدی ،تفسیر کنز الدقالق ،ج  ،90ص .484
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ّ
خوب و حسنهای برای بدهکار باقی نمیماند؛ ولی هنوز طلبکار راضی نشـده و حقـش را طلـب
میکند .آنگاه از گناهان طلبکار برداشته ،به بدهکار میدهند؛ تا آنجا که شخص بـدهکار کـه بـه
1
کارهای خوب خود دلخوش کرده و بهشتی بود ،جهنمی میشود».
 .7حبس طوالنیمدت

یکی از مهمترین عواقب گناه ،حبسهای طوالنیمدت در قیامت است .رسول خـدا فرمـود:
َ
َ 2
«إنْ ال َعب َْد َل ُیح َب ُ ْ َع َلی َذن ْ منْ ُذ ُنوب ْه م َائ َْة َعا ْ َ ْو إن ُْه َل َین ُظ ُ ْر إ َلـی َأز َ
ـة َی َتـنعم ْن؛
ـه ِفـي ال َجن ِْ
اج ِْ
و
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شخصی در جهان آخرت ،گاهی برای یکی از گناهانش صد سال حبس شـود و در همـان حـال،
خانواده خود را که در نعمت بهشت ميخرامند ،مشاهده میکند».
مال صال مازندرانی در شرح این حدیث میگوید« :این روایت ،داللت میکند که فرد گناهکـار
از ورود به بهشت من و در جایی حبس و نگهداری میشود و داللت ندارد که او در ایـن مـدت،
3
به جهنم میرود».
 .8آتش جهنم

َ

َ
َ
نار َج َُـن َْم؛
ص الل َْه َ ْو َر ُسول ُْه ف ِإنْ ل ُْه َ ْ
از آثار دیگر گناهان ،گرفتاری در آتش جهنم است؛ « َمنْ َیع ِ ْ
ا
کسی که از اطاعت خدا و رسولش سرپیچی کند ،آتش دوزخ ازآن اوست ».قطعا آتش دنیـا قابـ
مقایسه با آتش جهنم نیست؛ زیرا ما نمونهای از آتـش دوزخ در اختیـار نـداریم و فهـم دقیـق آن،
َ ُ
َ ُ ُ َ
جـار ْة؛ 5آتشـی کـه
اس َ ْو ال ِح
ودها الن ُ ْ
ار التی وق
برایمان ممکن نیست .قرآن کریم میفرمایـد« :الن َ ْ
هیزم آن ،مردمان و سنگها هستند».
4

سخن پایانی :بشارتهای امیدبخش

در اینجا مناسب است از بشارتهای اه بیـت بـه شـیعیان هـم سـخنی بگـویم .در مـورد
کیفرهای اخروی گناه ،مواردی بیان شد؛ اما اگر گناهکـاران توبـه کـرده و لغـزش خـود را جبـران
ا
نمایند ،قطعا از الطا الهی و امدادهای معنوی و الطا اه بیت برخـوردار خواهنـد شـد.
 .1میمد میمدی ریشهری ،حکم النبی األعظم ،ج  ،4ص 40؛ به نق از :نهایة البدایة والنهایة ،ج ،6ص.44
 .2کلینی ،الکافی ،ج  ،6ص .616
 .3مال صال مازندرانی ،شرح اصول کافی ،ج ،1ص .648
 .4سوره جن ،آیه .64
 .5سوره بقره ،آیه .63
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ابومیمد دیلمی ،از میدثان قرن هشتم ،روایت میکند:
روزی حارث همدانی ـ که از شیفتگان امیر مؤمنان

بود ـ به حضور حضرت آمـد .امـام

از

علت آمدن او جو یا شد .او گفت :عشق و عالقه به شما مرا به اینجا کشـانده اسـت .حضـرت در
تأیید سخن او فرمود« :به خدا همین طور است .هیچ انگیـزهای جـز میبـت مـا تـو را بـه اینجـا
نیاورده است ».آنگاه علی

به عنوان تشکر به او فرمود« :هیچ بندهای از دوسـتان مـا نمیمیـرد،

مگر اینکه در هنگام مردن ،مـرا آن طـوری کـه دوسـت دارد ،میبینـد و همچنـین ،از دشـمنان و
مخالفان ما هم کسی نمیمیرد ،تا اینکه در هنگام مرگ ،درحالیکه دلش نمیخواهد ،مرا میبینـد
و شرمنده میشود».

1

همچنین ،امام علی

به حارث فرمود[« :ای حارث!] دوستی و میبت ما اه بیت در سه جای

مهم و سرنوشتساز برای تو سود خواهد داد :هنگام نزول فرشته مرگ ،مـوقعی کـه در قبـر مـورد
سؤال و بازخواست قرار میگیری و زمانی که در روز قیامت در مقاب پروردگار ایستاده باشی».

 .1دیلمی ،أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،ص .338
 .2همان ،ص .389
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