
 1 اران فرخنده بختخنک هوشی

س معاد ست یمرحوم مجل سه جلد ا ست برا یکاف، که  سان آن چه را که در آ ینا یا  یشبرا یکنزد یندهکه ان

 . کند یرس، افتد یاتفاق م

یَابْنَ آدَم! لَمْ تَزَلْ فى هَدْمِ عُمْرِکَ مُنْذُ َسقَطْتَ مِنْ بَطْنِ اُمِّکَ، فَخُذْ " :السالم فرمودند یهعل یحضرت مجتب آقا

 2.مِمّا فى یَدَیْکَ لِما بَیْنَ یَدَیْکَ، فَإنَّ الْمُؤْمِنَ بَتَزَوَّدُ وَ الْکافِرُ یَتَمَتَّعُ

ه دارى براى ه اى، در حال گذراندن عمرت هستتتتى، از از آن فرمود: اى فرزند آدم از موقعى که به دنیا آمد

کن کافر در فکر یول زاد و توشه مى باشد ی آینده ات )قبر و قیامت( ذخیره نما، همانا که مؤمن در حال تهیّه

  ت.لذّت و آسایش اس

ست که فرمودند راحت یشهمان فرما یرنظ این ست یدهآفر یادن یندر ا یا شده ا ت دارد از فکر که مهل ینا. ن

 ه ین مرحلاو را به آ گذرد، یبداند هرچه مانسان که  ینهم. غم و اندوه است ینخودش باالتر رود یدست م

  بهره ببرد. یلذّت یچاز ه تواند ینم، نندک یم یکترخطرناک نزد

ست تذکر یمعاد چون بحث بحث س، یا سا ست که مؤمن با یمباحث ینتر یلذا از ا . بال کنددائم آن را دن یدا

انُ مَا غَرَّکَ بِرَبِّکَ وَ مَا جَرَّأَکَ عَلَ.. یَا أَیُّهَا الْإِ. وَ مِنْ کَلَامٍ لَهُ" :فرمایند یالستتالم م یهعل یرالمؤمنینام آقا ى نْستتَ

 ؟دن نفست مأنوس کرده استکر یعتو را به هالکت و ضا یزانسان چه چ یا "ذَنْبِکَ وَ مَا آنََسکَ بِهَلَکَةِ نَفِْسکَ

 یست؟ن یشفا و درمان یضیمر ینا یبرا یاآ "بُلُولٌ أَ مَا مِنْ دَائِکَ"

 !دهد یرا از دست م ها یهسرما یناست که انسان باالتر یمرض ینا چون
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 ؟ یستن یداریخواب را ب ینا یاآ "أَمْ لَیْزَ مِنْ نَوْمَتِکَ یَقَظَةٌ"

ا أَ مَا تَرْحَمُ مِنْ نَفِْسکَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَیْرِهَا فَلَرُبَّمَا" به نفز خودت رحم  یاآ“ "حِیَ لِحَرِّ الشَّمْزِ فَتُظِلُّهُتَرَى الضَّ

و خوابش  از حر و تابش آفتاب عرق کرده یکس ینیب یچه بسا م ی؟کن یرحم م یگرانآن ه را به د کنی ینم

 !کنی یفراهم م یبانسا یشبرا بینی یتا او را م، برده

، ای د یبه خود م یدکه از درد شد بینی یا مر یکس یا "جََسدَهُ فَتَبْکِی رَحْمَةً لَهُأَوْ تَرَى الْمُبْتَلِیَ بِأَلَمٍ یُمِضُّ "

 !شوی یم یانرحمت و محبت به او گر یو از رو، شود یم یتو جسدش اذ

َصائِبِکَ وَ عَزَّاکَ مِنَ الْبُ" از از چه روست صبرت بر   "کَاءِ عَلَى نَفِْسکَفَمَا َصبَّرَکَ عَلَى دَائِکَ وَ جَلَّدَکَ عَلَى مَ

 ؟یستیاست نگران ن یشکه در ا یو چطور به آتش، خودت یضیمر

  3!هاست نفز یزترینکه نفز توعز یدر حال "وَ هِیَ أَعَزُّ الْأَنْفُزِ عَلَیْکَ"

 .کنن یتشرا که نزد توست اذ یکس یزترینعز :ابوذر به او گفت. کن یحتبه ابوذر گفت من را نص کسی

إِنَّ أَوْحَشَ مَا یَکُونُ هَذَا الْخَلْقُ فِی ثَلَاثَةِ "، روزهاستتت ترین روز از حستتاس 3 :الستتالم فرمودند یهرضتتا عل امام

 آید یم یرونو از شکم مادر ب شود یکه فرد متولد م یروز "مَوَاطِنَ یَوْمَ یَلِدُ وَ یَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَیَرَى الدُّنْیَا

 کهکند یو آخرت را  مشتتاهده م میرد یکه م یروز "یَوْمَ یَمُوتُ وَ یُعَایِنُ الْآخِرَةَ وَ أَهْلَهَاوَ " بیند یرا م یاو دن

 یرونکه بناست از قبر ب یروز 4"لدُّنْیَایَوْمَ یُبْعَثُ فَیَرَى أَحْکَاماً لَمْ یَرَهَا فِی دَارِ او  " است یروز وحشتناک یاربس

 .است یدهند یاکه در دار دن بیند یم یو زنده شود. در آن روز قواعد یدهکش

از جهنم  خواهد یمؤمن م یوقت. دارد یاتح یامتق یواراستتت که در و د ینا، هستتت یامتکه در ق یامور از

شو یعنی "جُزْ" :گوید یآتش جهنم به او م، عبور کند  شود یم معلوم .کند ی! چون نور تو مرا نابود مزود رد 

در  یحرکت هر .ر او را از صتتتراب عبور دهدکه آن نو، کند یهخودش ته یبرا ینور یدفرد با، که در طول عمر
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کوتاه است  یمقدمه ا. آور است یرتح یادن یناست که واقعاً عمر ما در ا ینا. آن نور اثر دارد یتو تقو یلتشک

استتت که  ینا. ستتاخته شتتود یتشکند که ابد یهته یدبا یکوتاه چگونه نور ی مقدمه یندر ا. نهایت یب یبرا

 .ب داردحسا یادن این ی لحظه به لحظه

 :شرح است ینکه قرآن کرده است به ا هایی یماز ترس هایی نمونه

یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ "، گزد یکه ظالم دو تا دستتتتش را تا آرنج م یروز "یَدَیْهِ وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى"

 داشتم. یغمبربا ا یراه یککاش من  ای "الرَّسُولِ سَبیالً

غرّش جهنم  ای ذرّه "مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ ال یَسْمَعُونَ حَسیسَها وَ هُمْ فی"که  بیند یرا م یگروه اهآنگ

 .یمآن لذائذ را درک کن توانیم یهستند که ما نم یفاالبد در لذّت و ک یو ال شنوند یرا نم

روَ فِیهَا مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ " آمده استتت کهدیگر  تعبیریدر  مِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْ ِ بَشتتَ چنان  آن "وَ لَا أُذُنٌ ستتَ

 .خطور کرده است یاست و نه به قلب یدهرا شن یفشتوص یو نه گوش، یدهآن را د یهشب یکه نه چشم یلذائذ

 !؟از دست داده است یبه امور هوس ی،را مفت به امور جزئ ینهاا یندکه بب یخواهد داشت کس یچه حال آنگاه

 .است که دائماً تذکر و توجه الزم است ینا

 یم آنها ؟یدقبل از محاسبه آمد "؟قُولُونَ أوَ قَبْلَ الْحَِسابِفَیَ" گویند یمالئکه م. شوند یوارد بهشت م گروهی

سبه گویند صراب و محا صالً  سبه  یکه ب یدبود یشما از چه گروه :گویند یمالئکه م. یدیمنفهم ای ما ا محا

شت :گویند یها م؟ آنیدآمد صلت دا ض". یمما دو خ سیربال ینار ستح ی  یلبه رزق قل "عن اهلل ییو إذا خلونا لَن

 .کشیدیم یو در خلوت از خدا خجالت م یمبود یو راض یمکرد یاکتفا م یابه کمِ دن ،یمداشت یترضا

 یکه سر از قبر بر م یروز "قَطّ رَهایَاَحواالً لَم  یَرَی"السالم وارد شده که فرمودند یهمعل یناز معصوم یکی از

اولئِکَ لَهُمُ "ندارند یاضتتطرار یچه ای عده، و در این حال استتت یدهکه به عمرش ند بیند یم یزهاییچ، آورد

 !چقدر حسرت آور است "االَمن



 یروز "عَمِلَتْ مِنْ ُسوءٍحَْضراً وَ ما مُیَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْزٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ "! باب غوغا کرده است یندر ا قرآن 

نَّ بَیْنَها وَ بَیْنَهُ أَمَدًا تَوَدُّ لَوْ أَ" فرماید یادامه م در، یابد یم، انجام داده استتتت یو بد یرهرچه خ یکه هرکستتت

َسه بَعیداً وَ س "یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْ سخ کند یآرزو م، یردعمل را بگ ه ینام ینکه ا یک  شود ابارت ها که نامه فر

حال  ینع در "ترستتاند یو خدا شتتما را از مخالفت خودش م یدمد ینامه را من نم ینکاش ا ای. تر طرف آن

بران کند و جتواند  یم یبه راحت، اهل عقل باشتتد یحال اگر کستت ینا در "و اهلل رئوفٌ بالعباد" فرموده استتت

 .یایداو ب ه یبه درِ خان تواند یراحت م

باشتتد  ، و اگر این توجه به شتتکل جدی وجود داشتتتهدر جامعه منستتوش شتتده استتت یباًتقرمعاد  بحثامروزه 

 می کند! زندگی های ما تغییر 

الِحَاتِ " و آله  فرمودند یهاهلل عل ایامبرصلی ْسعُودٍ أَکْثِرْ مِنَ الصَّ خودت را به اعمال  توانی یتا م " الْبِروَیَا ابْنَ مَ

ِسی". مؤفق کن یرخ ِسنَ وَ الْمُ  یمانشهم خطاکاران هر دو ا و یکوکارانهم ن)در قیامت(  "ءَ یَنْدَمَانفَإِنَّ الْمُحْ

 یم حسرت مخوبان ه ه یهم. الحسره است یومگناهکاران  برای فقط که اند نفرموده !!الحسره است یوم .اند

نُ یَا لَیْتَنِی ازْدَدْتُ مِنَ ا" .عمل گذشتتت یتموقع یگرچون د. خورند نَاتِیَقُولُ الْمُحْستتِ  یشتتترکاش ب یا"لْحَستتَ

شه بر م شتم یتو شتر را ها مهلت. دا ستفاده م بی صی مثل کردم یا شخ ر د یعباس قم یخش حاجمرحوم ! 

ست داده یانجام م یدساعت کار مف 18شبانه روز  سن. ا ستراحت 6باال  یندر  ش بوده ساعت وقت خواب و ا

 .کند یاست که خدا عطا م یزیواقعاً برکت عمر چ. است

ِسی" گوید یگناهکار هم م رْتُوَ یَقُولُ الْمُ صَّ سنه انجام ندادم 5 "ءُ قَ  یم یبتکاش کمتر غ یا، بر فرض که ح

 !کردم یکاش کمتر گناه م. کردم

ُسون" یدفرما یم، دهد یدرجات بهشت را م یحتوض یقرآن وقت که اهل دقت  یافراد یدبا "فَلْیَتَنافَزِ الْمُتَنافِ

. یفتدنفز نفز بزند تا جلو ب یدآدم در وقت مستتابقه با. ستتتاز نفز زدن ا تنافز! مستتابقه بدهند، هستتتند

سابقه م شش م، گویند یتنافز را م ش امان .خواهد یچون کو سرِ  یطاناز  ستما که چطور  . را گرم کرده ا
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سا یدر فکر راحت گویا اکثر افراد ستند که ا یو تن ارور یشو آ صباح به لذّت ب ینه شترچهار   بگذرد و فکر ی

 6 !یدندکش یادیز های زحمت کنند یم یداکه درجه ا یکسان. اجر دارد یمکه هرچه زحمت بکش یمکن ینم
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ن ظاهر ناراحت افزودم. کمی نگاهم م ایدا بود که ناراحتم ولی کلماتی هم بر آظاهریدار ایشان رفتم. کسانی به د روزی با گله از نامردمی ها و ظلم های

 زیارت عاشورای امروزت را خوانده ای؟ گفتم: نه! و فرمودند: ندکرد

  برو زیارت عاشورایت را بخوان! ول کن این حرف ها را ...!پسر جان! برو فکر آخرتت باش! گفتند: 


