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اذکاری  ،بعد از نماز،بهترینخوانید بگویید الحمد اهلل ببینید چه مقام باالیی این حمد دارد.اینکه به ما دستور دادند نماز می پس

اساسی دارد،که یک رکن  رکن سه است،که(علیها هلل سالم)زهرا حضرت تسبیح دهد  هزار مرتبه افزایش می که ثواب نماز را تا

  .اساسی آن الحمدهلل است

فضاها،فضای حمد ومقام حامدین است.حمد  که شرع مقدس ایجاد کرد و قرآن کریم روی آن تأکید کرد یکی از این فضایی را

 :السالم(بیان کنیم دارد.امروز می خواهیم چهارمین برکت حمد رااز زبان امام سجاد)علیه در کسب مقام عالیه تأثیر بسزایی

                          ُ ُ                       ُ                             ح مد ا ی ضیء  ل نا ب ه  ظ ل مات  الرز خ،و  ی س ه  ل  ع ل ینا ب ه  سبیل  الم بع ث 

که حمد به من می دهد بتوانم راه  ه که من با آن حمد و در پناه آن حمد و در آن انرژی بخشیکردنی به من توفیق د یک حمد

 بده که من در پناه آن بتوانم تمام گرفتاری ها،سختی ها،ترسها،دلهره برزخ را بیابم.خدایا یک حمدی به من توفیق

 .از قیامت،مسیر برزخ تا قیامت را مد نظر بگیرید شما ها،اضطرابها،شدائد برای پیمودن راه رفتن به قیامت را تسهیل نمایم،یعنی

کجا می رویم؟وارد قبر می شویم.قبر  و...(بعد از آن40،50،70،90در این دنیا هستیم،به اندازه ای که خدا عمر داده) ما االن

ورستان گ ر یک گوشه ای ازالسالم(ابتدای ورودی عالم برزخ است،نه این چاله ای که د کجاست؟قبر برابربا روایت اهل بیت)علیهم

است که جسم ما در آنجا بپوسد،مرکب یک روحی بوده  برای ما کنده اند.و جسم مادی مارا در آن دفن می کنند.این برای این

 ...است،دیگران اذیت نشوند و

ستان این قبری که در قبر می گویند عذاب قبر،نه برزخ،ابتدایی دارد که به آن قبر گفته می شود.آنجایی که روح ما می رود.لذا اما

داریم،گرفتاری  شود.برزخ،یک اولی دارد و یک انتهایی.در این برزخ ما یک زندگی برزخی است.تنگ می شود و یا گشاد می

قیامت در اینجا داریم.زندگی شبیه زندگی مثالی داریم؛مثل  داریم،حسابرسی هایی داریم،یک سری آماده سازی پرونده برای

 .هست،ناخوشی هست.درد هست،غصه هست یخواب لذت هست،خوش

تاریکی های برزخ رااز من دور کن.اما در این فقره  سجاد)علیه السالم(در فقره قبلی فرمود:خدایا آن گرفتاریهای برزخ را،آن امام

مین عال م.مثل دارد.مثل ه اینجا مربوط به خروجی برزخ است،در برزخ هم عالمی است که ابتدا و انتهایی از دعا می فرماید:خدایا

 سال 90ماه بوده،ابتدا و انتهای شکم دنیا شاید یک مقدار طوالنی تر باشدو  شکم مادر که بودیم.لکن ابتدا و انتهای شکم مادر نه

میلیون،میلیارد...سال که علمش نزد خدای متعال هست باشدو از  باشد،ابتدا و انتهای عالم دیگر که برزخ باشد نمی دانیم چند

 .سمت قیامت کبری برویم به آنجا باید

سجاد)علیه السالم( که می فرماید:این  رفتن به برزخ،خروجی برزخ به قیامت بسیارهولناک است . روایاتی است از امام این مسیر

ماده آ آماده کنی.باید برای خودت چیزهایی که اضطراب و نگرانی رااز تو دور می کند مسیر آنقدر هولناک است که تو باید نور

 .نیک
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مواردی که برای اربعین نیاز است درصدد فراهم  روزها بعضی از ما برای اربعین اباعبداهلل آماده می شویم.از همین االن آن این

آماده  اگر ندارند هره نداشته باشند.پاسپورت را آماده می کنند.مبلغیمربوط به اربعین است دل کردن آن هستند،تا آن روزی که

 .شعاری برای شیعه می خواهند بدهند می کنند،کوله پشتی را به خاطر پیاده روی آماده می کنند.یک

دلهره ها زیاد است،دغدغه ها خیلی زیاد  اینگونه اید.برای زیارت پروردگار در آن روز،در این مسیر،مشکالت اضطراب و شما هم

ا می نزد باب کاست.انسان اینجاست که می فهمد وقتی حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( وقتی است که باید از این دغدغه ها

رده،که تسبیح هدیه ک را(سالم اهلل علیها) هدیه ها،تسبیح حضرت زهرا آید و می فرماید: )بابا جان،یک هدیه به من بده(آقا در بین

فهمد چه عنصر با عظمتی داریم که مارا در سبیل مبعث قرار می  حضرت زهرا یکی از سه محور آن حمد است.حاال انسان می

عنایت فرمودی.گاهی یک الحمداهلل  رفتن به قیامت کبری را بر من هموار فرما،آن هم بوسیله ی حمدی که به من دهد.خدایا راه

 (برابر است با کل دنیاو مافیها.)الحمداهلل ل انسان برخیزدگفتن،نه زبانی بلکه از د

 .ستا سخت خیلی:فرماید می که دارد روایتی کلینی شیخ کافی کتاب است؟در سخت مبعث و  مگر رفتن به سمت قیامت

 255؛ص15در کافی،چاپ دارالحدیث:ج

                            ُ                            فی م سج د  رسول اهلل  صل ی اهلل  علیه و آله فقال :ح د   ث نی         ُی ح د  ث     الم      ُ                                                               ع ن ث و یر  بن أ بی فاخت ه،قال:س م عت  عل  ی بن  الحسین  ع ل یهما الس

 دادامه دار .........                                                      ُ       أ ن  ه  س م ع  أباه علی بن ابیطالب علیه السالم ی ح د  ث  الن اس أبی

 :ترجمه روایت

شنیدم از امام سجاد )علیه السالم (  :از ثویر بن ابى فاخته گوید255؛ ص 15کلینی در کافی )چاپ دار الحدیث( ؛ ج مرحوم]]-

 وآله ( )در مدینه ( حدیث مى فرمود که پدرم براى من حدیث کرد که از پدرش على که در مسجد رسول خدا )صلى اهلل علیه

  :بن ابى طالب )علیه السالم ( شنیده که به مردم مى فرمود
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حال تندرستى و تنهائى پاک از مو بصورت  روز رستاخیز شود خداوند مردم را از گورها بر انگیزاند با بدنهائى صاف و در همینکه

ه این است ک در یک زمین هموار که نور آنانرا براند و تاریکى گردشان آورد )ظاهرا مقصود جوانى که هنوز صورتش مو در نیاورده

کلما ) : گیرد بایستند و گرد هم جمع شوند، مانند آیه شریفه و روند و هر گاه تاریکى فرایشانهر گاه نورى بر آنها بتابد به جل

کنند، و  تا در گردنه محشر بایستند و از دوش همدیگر باال روند و در آنجا ازدحام (اضاء لهم مشوافیه و اذا اظلم علیهم قاموا

عرق زیادى کنند و کارها برایشان سخت گردد، و شیونشان  تند شود وجلوشان را از رفتن بگیرند، و در آنجا است که نفسهاشان 

 .گردد زیاد و صداهاشان بلند

زبر عرش خویش در انبوهى از فرشتگان  آن نخستین هراس روز قیامت است ، در آن هنگام خداى جبار تبارک و تعالى از فرمود: و

دا را کننده خ باشید و سخن ندا فریاد زند: اى گروه خالئق خموش  دهد تا در میان آنها بر آنها توجه کند و به فرشتگان دستور

وقت است که صداها شکسته شود و دیده ها ترسان گردد و لرزه  بشنوید، فرمود: در آن هنگام همگى این فریاد را بشنوند و آن

خواننده بروند، در این هنگام است  ى آندلها بطپد و سرها را به سوى ناحیه آن آواز بلند کنند و به سرعت به سو آنها را بگیرد و

منم  :فرمود: در اینوقت خداى جبار عزوجل و حاکم دادگر بر آنان توجه کند و فرماید که کافر گوید: امروز روز دشوارى است ،

که در میان شما از روى عدالت و انصاف  خدائى که معبودى جز من نیست ، حاکم دادگرى که ستم نکنم امروز روزى است

  .پیشگاه من ستم نشود ویش حکم کنم و نسبت به احدى درخ

 را بصاحبش باز گردانم و بوسیله حسنات است که حق ناتوان را از نیرومند بستانم و هر چه به ستم از کسى گرفته شده آن امروز

گردنه هیچ  بخشیده )و ذمه بدهکاران را برى کرده اند( پاداش نیک دهم .امروز از این و سیئات تقاص کنم و به آنانکه حق را

باشد جز آنکس که طرف او از حق خویش بگذرد، و  ستمکارى از پیش من نگذرد، و نه آن کس که حقى از دیگرى در گردنش

کس که به  آئید و حق خود را از هر هنگام حساب حقش را بگیرم پس اینک اى خالیق گرد هم من به او پاداش نیک دهم ، و

 . گواهى چون من بس است شما در دنیا ستم کرده بگیرید و من نیز گواه شمایم در آن ستم ، و

او در نزد دیگرى باشد جز آنکه به او  پس همدیگر را ببینند و گرد هم آیند و احدى به جاى نماند که طلبى یا حقى از :فرمود

 خدا خواهد و در نتیجه حالشان سخت گردد، و عرق زیادى بریزند، و اندوهشان تا هنگامى کهبچسبد، پس بدین حال باشند 

پایمال کنندگان آن واگذارند و از آنجا نجات  شدید شود و صداى شیون سختى از آنها بلند شود و آرزو کنند که حقوق خود را به

از اول تا به آخر بشنوند  و همه آنها -تبارک و تعالى ندا کند  اینحال آنانرا ببیند منادى از طرف او یابند، پس خداى عزوجل که

کنید: همانا خداى تبارک و تعالى فرماید: منم بخشایشگر اینک اگر  اى گروه خالیق به سخن گوینده خدا دل دهید و گوش -

 سخت و تنگنا و فشار جمعیت زیرا در وضع یکدیگر را ببخشید وگرنه حق شما را بگیرم ؟ فرمود: از این ندا شاد گردند خواهید

 گویند: امید اینکه از آن تنگنا آسوده شوند حق خود را مى بخشند، و برخى بجا مانند و واقع شده اند، پس برخى از آنها به

 ببخشیم ، فرمود: در این هنگام منادى از برابر عرش ندا کند: پروردگارا ستمهائیکه به ما شده بزرگتر از آن است که ما آنها را

 نگهبان باغهاى بهشت ، بهشتهاى فردوس ؟ کجاست رضوان

ساختمانها و خدمتکارانى که در آن  رضوان حاضر گردد( خداى عزوجل دستور دهد قصرى را از )قصرهاى ( نقره با تمام و )چون

 یبا هستند به مردمبدان اوصاف که در اطراف آن کنیزکان ماه رو و خدمتکاران ز هستند به مردم نشان دهد، و او نیز قصرى را

سرها را بلند کنید و بدین قصد بنگرید،  نشان مى دهد، پس منادى از جانب خداى تبارک و تعالى ندا کند: اى گروه خالئق

تعالى ندا  کدام از آنها آرزوى آن قصر را در دل بنماید، فرمود: پس منادى از جانب خداى فرمود: آنان سرها را بلند کنند و هر

فرمود: پس همگى آنها از حقوق خود در گذرند جز اندکى  خالئق این قصر از آن کسى است که از مؤ منى درگذرد، کند: اى گروه

  :، فرمود

ستمکارى نیز که از مسلمانى در نزد او  هنگام خداى عزوجل فرماید: امروز هیچ ستمکارى به سوى بهشتم نرود، و هیچ در این

شان راه اه حساب آن حق را از او بستاند. اى خالئق مهیاى حساب باشید. فرمود: سپسجایگ حقى هست بدوزخم عبور نکند تا در
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یکدیگر را به عقب رانند تا آنکه به عرصه محشر رسند و خداى جبار  را باز کنند و آنها به سوى گردنه بروند، و براى باال رفتن آن

پیمبران و گواهان در آنجا حاضرند و  ال گسترده شده وتعالى بر عرش عظمت و جالل استیال دارد، و نامه هاى اعم تبارک و

آنانرا به  گواهى دهد براى مردم زمان خود که در آنجا به دستور خدا به پا خواسته و گواهان همان امامان برحقند که هر امامى

 . راه خدا خوانده است

داشته باشد چه از آن مرد کافر  کافرى حقى از قریش عرض کرد: اى فرزند رسول خدا اگر مرد مؤ منى در گردن مرد پس مردى

 حضرت سجاد )علیه السالم ( فرمود: به اندازه همان حقى که مؤ من به گردن بر گیرد با اینکه آن مرد کافر اهل دوزخ است ؟

د، عذاب خواهد شکفر خود مى کشد به اندازه آنها نیز  کافر دارد از گناهان مؤ من بر مى دارند و کافر اضافه بر عذابى که بواسطه

ود: باز گیرند؟ فرم گاه مسلمانى بگردن مسلمان دیگرى حق داشته باشد چگونه حقش را از آن مسلمان مرد قرشى عرض کرد: هر

او بر دارند و به مظلوم دهند. مرد قرشى عرض کرد: اگر شخص  به اندازه حقى که مظلوم به گردن ظالم دارد از کارهاى نیک

یده گناهان آن ستمد ؟ فرمود: اگر شخص ستمکار کار نیکى نداشت ستمدیده گناهانى دارد پس از نداشت ستمکار کار نیکى

 -[[.بردارند و برگناهان ستمکار بیفزایند

ها از دوش بعضی ها باال می  قیامت،مردم گاهی با دیدن نور به سمت آن می روند،گاهی تاریک می شود و بعضی در مسیر

نیست،نفس کشیدنشان هم سخت می شود و عرق می کنند.ناله شان بلند  ردگی است.نوریروند،تاریک است جمعیت است،فش

 .تازه اول راه است؛یعنی انتهای برزخ و ابتدای قیامت می شود.اینها

دا به ملکی از ملکان مق رب خود که ن یکدفعه می بینند تحت سیطره قدرت جبروتی هستند.پس خداوند به من امر می کند اینها

دایی ن ساکت باشید،گوش کنید به آن ندایی که از سوی ندا کننده آمده و ببینید چه بدهد در میان همه مردم و خالیق،ای مردم

شود.وچشمها همه خاضع می شود.پوست بدنشان  داده؟!همه می شنوند.صوتهایی که بلند بوده از ترس قیامت،همه ساکت می

 شود.ضربان قلب باال می رود،سر هارا باال می آورند تا ببیند چه خبر است؟ رد و نفسها در سینه حبس میمی لز

 .آمده که : )هذای وم ع س ر(بر کافرین روز سختی است 8در سوره مبارکه قمر،آیه 

 .خداوند دوباره نظری می کند و سلطه خود را براین جمعیت نشان میدهد

دیروز می گفتی،امروز ظهور پیدا کرد.)أنا  م عدل است.)حاکمی که عادل است(ال اله اال اهلل هایی کهح ک م است و حک خدایی که

 (اهلل ال اله اال أنا

احدی هم ظلم نمی شود.از قوی ها  است که جور و ظلم و ستم نمی کند،من امروز با قسط و عدل برخورد می کنم.به خدایی

کرده،حقش را می گیریم و قصاص می کنیم،از حسنات او می گیرم و در  لمحق ضعفارا می گیریم،هرکس در حق دیگری ظ

این وقت چه کاری می کنم؟از  این مظلوم می نویسم،تاجایی که دیگر این شخص در پرونده اش حسنه ای ندارد.در پرونده ی

  !نویسم.خیلی سخت است؟ گناهان مظلوم می گیرم و در پرونده ظالم می

ندادید،شد تا قیامت،چطور معامله  ورضایت هم از شما نگرفتم و شما هم رضایت-خدای ناکرده-کردمحقی از شما ضایع  من یک

این فضا می گوییم من که چیزی ندارم حاال ادعا هم داشتیم که فرذ  می شود؟معافله راحت است؟بخشیدن راحت است؟در

کنیم.از سّیئات او در پرونده ات می  دیگر میام.تمام حسنات را دادم.می گوید حاال که هیچ چیزی نداری یک کار  مذهبی

یرم.مگر گ هدیه می دهم.امروز این عقبه روزی نیست که ظالم باشد و من حقش را می نویسیم البته من کسی هستم که به ثوابها

چون دیگر از او گذشت من هم در برابر این  اینکه صاحبان حق خودشان بگذرند.آن وقت دیگر گذشتم.اگر این باشد و

 .دهم.پس یک روزنه ی امیدی باز شد بخشش،ثوابهای فراوانی به او می
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 .من می بخشم که خدا آن ثواب عظیم را به من بدهد

بهتر از من،بگوئید و حقتان را  فرماید:ای بندگانی که مظلوم واقع شدید بیائید وسط،من خودم شاهدم،چه شاهدی خدا می

 ؟بستانید.از من محکم تر چه کسی را می خواهید

فرموده و در ابتدای ورودی قیامت با آن همه  خواهید از این فضایی که امام سجاد)علیه السالم(در برزخ و قیامت ترسیم اگر می

مد بشویم.ح گرفتاریها نجات پیدا کنید شرطش این است که مادر دنیا در مقام حامدین واقع اضطراب ها و دلهره هاوتاریکی ها و

 (نکته مهم است و هم در روح و جانمان پیاده کنیم.)اینرا جدّی بگیریم؛هم به لفظ 

معرفت امام سجاد)علیه السالم(روزی ما  شهادت امام سجاد)علیه السالم(است.ان شاءاهلل خداوند شفاعت و اخالق و علم و روز

ی)عجل مهد کریمه حضرتفرجه الشریف ( تعجیل بفرماید و این نظام اسالمی را به دولت  بفرمایدو در فرج بقیه اهلل )عجل اهلل

 .اهلل تعالی فرجه الشریف(متصل بفرماید

 والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته

 

 


