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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  .الحمد اهلل ربّ العالمین والصالةُ والسالم علی رسول اهلل و علی آله آل اهلل

     ُ    وم  ت جی                     م واق ف  األشهاد ،ی                                                                 ع ل ینا ب ه  س بیل  الم بع ث ،و  ی ش ر ف  ب ه  م ناز لنا  ع ند   ُل       ی س ه                          ُ ُ                حمدا  ی ض یء  ل ناب ه  ظ ل مات  الب رز خ،و »

  «                                                                 ی ظل مون .ی وم  الی غنی م ولی  ع ن م ولی  ش یئا  و ال ه م ی نص رون   ُ                           ک ل  نفس  ب ما ک س ب ت و هم ال

 

وسیعی را در مورد حمد برا  ما بیان  امام سجاد)علیه السالم(در قالب دعا،معارف و اطالعات کردیم وجود مبارک عرض

هایی باید  السالم(در ابتدا  دعا،محور ها  حمد را برا  ما شمردند که ما در چه محور کردند.وجود مبارک امام سجاد )علیه

خداوند عالم توحید را به ما نمایاند،همه اینها خداوند عالم را  حمد خدا کنیم.عرض شد از اینکه خداوند عالم واحد است.از اینکه
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ها  حمد را آقا برمی شمرند.االن بعد از  کنیم.بعد از این البته باز هم در پایان دعا و در موارد مختلف دوباره محور ستایش می

 .آقا بیان کردند بیان محور ها  حمد، اهمیت حمد را

ا زبان به شکر در برابر تو بگشائیم قطعا م ه ما یاد نمی دادید که ما چگونه تورا ستایش کنیم واگر شما اهمیت حمد را ب فرمودند

 .به با تالق حیوانیت می رفتیم.بعد از آن آقا آمدند برکات حمد را بر شمردند از جرگه   انسانیت خارج می شدیم و

     ّ                                                         و سه ل علینا به سبیل المبعث و شرف به منازلنا عند مواقف األشهاد،

مقدّست داشته باشم که آن حمد در  یک حمد  به من عطا کن و توفیق عنایت فرما، که من آن حمد را در برابر ذات خدایا

 .شاهدان ارتقا ببخشد فردا  روز قیامت،منیلمان را در پیشگاه

 .ود  داشتیم و یک خروجی ا ما در این دنیا آمدنمان یک ور

کسانی که برا  بار اول به این دنیا می آیند  ما موقعی بود که از دامن مادر بدنیا آمدیم و با گریه شروع شد و برا  همه ورورد 

 .حکمتهایی در این قضیه وجود دارد چییهایی گفته اند با گریه آغاز می شود.حاال چه

 .م جان دادن، هنگام احتضار.شما روایت در مورد احتضار را ببینیدورود  دنیا خروجی هم دارد؛یعنی هنگا

است.چند سال طول می کشد نمی  است.ورود  عالم برزخ قبر"قبر"ورود  برا  برزخ داریم که اسم آن در روایت  بعد یک

ندگی ز نیستیم.آنجا هم برا  عالم برزخ طول می کشد.باالخره آنجا هم ما ماندگار دانیم.میلیونها،میلیارد ها سال،کمتر یا بیشتر

 .إلی األبد ما نیست.آنجا هم موقتی است

إذا الشمس کُوّرت(،)إذا الن جوم ) ورود  هم یک خروجی دارد.خروجی این قسمت ورود  دنیا می شود.آن موقعی که این

 جلسه نام قیامت بشوید که در حاال شما می خواستید از این برزخ وارد عالم دیگر به .انکدرت(این آیات برا  ابتدا  قیامت است

 .قبل،مفصّل از اهواالت و سختیها و گرفتاریها و شدائد آن بیان شد

آورند.شاهدان چه کسانی هستند؟در قرآن کریم به  ابتدا  راه بود.خوب، حاال رفتیم برا  بازرسی اعمال،آنها شاهدان را می تازه

 : چند شاهد اشاره شده است

الهی،امامان معصوم )علیهم السالم( حتی ما شاهدانی  دا شاهد است،شهید است.مالئکه اهلل،انبیا از شاهدان،خود خداست.خ یکی

أ یدیه م(فردا  قیمت همین دستتان،این  داریم.در برخی از آیات و روایات داریم که )ی وم  ت شه د  ا رج ل ه م و  از اعضاء و جوارح خودمان

 .دهند پایتان،پوستتان)جلُود ه م( گواهی می

خوانده است،فردا  قیامت،صحنه محشر  شاهدان که اعمال مارا دیده اند اکنون می خواهند شهادت بدهند او نماز شب را این

رسوائی دیگر است، یا یک شرافت دیگر  است.یا مفتضح می شود یا شرافت  خود عمومیت،در معرض عموم بودن خودش یک

از  گویید )ببخشید(، یا)با عرض پوزش می گوید وقتی که سرفه می کند مییابد.ببینید اگر کسی که در تلویییون اخبار  می

 بینندگان محترم(.چرا؟

رادیو،تلویییون در برابر مردم قرار می گیرد عذر  آقا شاید صدها بار سرفه کند و یک ببخشید هم نگوید.اما همین که در این

 .شرافت عام بودن یا افتضاح به بار می آورد و یامحضر بودن و در مشهد بودن و در مأل خواهی می کند.چون خود در
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گوئید خدا منیلت ما،شخصیت ما،اعتبار و  می خواهیدبکنید؟می کار چه هستید که شاهدانی برابر در قیامت فردا   حاال شما

ه این دنیا داریم ک شاهدان )مالئکه اهلل،انبیاء،ائمه،صالحان خوبان (باال ببر.چه فاکتور هایی در فردا  قیامت نید اینعیت ما را 

 .علیهم السالم معرفی کردند فردا  قیمت،عی تمان حفظ شود؟این فاکتور هارا اهل بیت

فرمودند :یکی از آن حمد و به مقام حامدین رسیدن است.اهل ستایش بودن است،نه لفظ ستایش؛یعنی با تمام وجود بگوییم: 

 ()الحمد اهلل

کن که فردا  قیامت،به من عی ت بدهد، به  همین خاطر امام سجاد )علیه السالم( می فرماید:خدایا یک حمد  به من عنایت به

باشد،چنین  بدهد،حمد این چنین قدرتی دارد،یک حمد  که مبنا  آن برخاستن از قلب ارمن بیرگی بدهد،به من اعتب

 :52و  51آیات قرآن است.سوره مبارکه غافر،آیات  خصوصیتی دارد.شما می دانید که همین )مواقف االشهاد( برگرفته از

                                       ُ                        ُ                 ی و م  ال ی ن ف ع  الظ ال مین  م ع ذ ر ت ه م  و  ل ه م  الل ع ن ة  و  ل ه م  س وء   51           ُ               ی و م  ی ق وم  ال أ ش هاد                 ُ                         ُ                            إ ن ا ل ن ن ص ر  ر س ل نا و  ال ذین  آم ن وا ف ی ال ح یاة  الد ن یا و 

 52       الد ار 

 .آیه انرژ  بخش وگرما دهنده ا  است.یأس و ناامید  رااز ما دور می کند

حتما بی تردید پیامبرانمان را و هر کسی که ایمان  فرماید:شما نگران نباشید که بعضی ها،ع دّه و ع دّه دارند.مادر این دنیا می

چنین در  آل محمد )صلی اهلل علیه واله(سینه زد در همین زندگی دنیا،یار  می کنیم و هم آورد و در زیر علم محمد و

قیامت،کسانی که بر خود ستم کرده اند،عذر خواهی آنها سود   دن می آیند.در آن روزقیامت،روز  که گواهان برا  گواهی دا

 .(الدّار خدا بر آنها)ولهم اللغة(و سرا  سختی دارند،خانه بد  دارند.)ولهم سوء نمی دهد و لعنت

السالم( در دعا  سی و  امام سجاد )علیه یک حمد  به من بده که: )یشر ف به منازلنا عند مواقف االشهاد(وجود مبارک خدایا

 :می فرماید صحیفه،در دعا  سی و دوم یک دعایی دارد که بعد از نماز شب می خوانند.در آن دوم همین را تکرار می کند. در
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          المالئ کة     ن                         ع ند  مواق ف  األشهاد  م                                             األ فاء ،ف أ ج رنی م ن ف ضیحات  دار  البقاء                                                                      و  إ ذ س ت رت نی ب ع فو ک ،و ت غ م د ت ن ی ب ف ضل ک  فی دار الفناء        اللهم )

 ...   ّ      الص الحین                                            ُ        الم ق ر بین ،و الر س ل  الم ک ر مین  و الش  هداء  و

در برابر مردم،شامل حال من فرمود ،پس  اکنون که با پرده گذشت و عفوت مرا پوشاند  و در این جهان فانی،احسانت را خدایا

 هم شامل حال من بشود.خدایا مرا از رسوایی ها  جهان ابد  در برابر اهل محشر خدایا به همین طریق عفوت،فردا  قیامت

 .نجات بده

 «.مالئکه مقرب،پیامبران بیرگوار،شهداء و شایستگان و صالحین»اهل محشر کیانند ؟ 

 .خدایا حمد مرا در برابر اهل محشر سودمند بفرما

 این حمدی که بخواهد سود بدهد چه حمدی است؟ا-سوال

پروردگار شایسته و قابل برا  ستایش کردن می داند  قعی که زبان، نشان از درون پر از اعتقاد به پروردگار  باشد که اینمو گر

تمام حمد را برا   چون.است قیامت روز در ما نجات موجب  اهلل رب العالمین(است.اگر این حمد باشد و فقط هم برا  او )الحمد

 .تمام جهانیان است یعنی صاحب و پرورانندهکسی می داند که رب العالمین است؛

 آیا یک حمد گفتن این همه برکات دارد؟

 (  ُ    األ خر      ف ی      م نک        ع ل ی          س تر ه ا إلی                           ُ ُ            ّ                  الهی ق د س ت رت  ع ل ی  ذ ن وبا  ف ی الد نیا و أن ا  أ حوج ) : در مناجات شعبانیه داریم

ترم.چرا محتاج ترم؟ چون دراینجا به  رت به آن پرده پوشی ها محتاجتو از من در دنیا پرده پوشی هایی کرد  و در آخ خدایا

خرت اما در آ بروبم.اینجا می توانم خدا  نکرده دروغ و کلکی ببافم و شاهدان را دور بینم یک طریقی می توانم برف رااز سر خود

 .استنادات محکم چه کار می توانم بکنم.آن هم در مقابل این همه شواهد با مدارک و

مرا رسوا نساز.خدایا یک حمد  به من  دروغ و دغلی نیست.یوم القیامه است.همه چیی در آنجا ظاهر شده است.پس خدایا نجاآ

 شود.)یوم نمی ستم هم کس هیچ بر و شود می داده جیاء خود کرده  باشم،روز  که هرکس به بده تا در مقابل شاهدان رو سفید

 .برسد تجی  کل نفس بما کسبت و هم ال یظلمون(آن روز این حمدم به داد من

هیچ دوستی،از دوستی نیاز را بر آورده نمی کند.)یوم ال یغنی مولی عن مولی شیئا و ال هم ی نصرون(روز  است که همه از هم 

 .فرار می کنند

 (یوم یفر المرء من أخیه و أمّه و بنیه)

 .یاتی داشته باشد که از این همه رسوا شدن و دشواریها نجات دهدحمد من یک خصوص

 .خدایا لذت متاجات را به ما بچشان

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
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