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هســتی بر محور حق و عدالت 
است و خداوند خاستگاه همه حقوق 
و عدالت ها.)بقره، آیه 147( از همین 
روست که انسانها را به حق و عدالت 
دعوت می کند.)نساء، آیه 58؛ نحل، 

آیه 90(.
یکــی از اصول دین اســامی 
اعتقاد و باور به عدالت الهی اســت. 
این عدالت نسبت به اعمال کافران 
نیز در دنیا خودش را نشان می دهد. 
شاید یکی از شبهات بسیاری از 
مســلمانان این باشد که چرا فانی 
که بی دین و بی نماز و بی خداست، 
وضعیت مالی اش بهتر از ماســت و 
کمتر دچار بیماری و با و ابتا است، 
اما وضعیت ما اهل نماز و دینداری 

بدتر از آنان است؟!
خداوند به این پرســش به دو 
شــکل پاسخ داده اســت: 1. گاهی 
می فرماید که هر کسی دنیا و آخرت 
را بخواهد مــا دنیا و آخرت را به او 
می دهیم و هر کســی که تنها دنیا 
بخواهد تنها برایش دنیا است و در 

آخرت نصیبی نمی برد. 
خداوند می فرماید: کســی که 
ِکشــت آخرت بخواهــد، برای وی 
در ِکشته اش می افزائیم و کسی که 
ِکشت این دنیا را بخواهد به او از آن 
می دهیم ولی  در آخرت او را نصیبی 
آیه 20(؛ 2. گاهی  نیست.)شوری، 
دیگر می فرماید: و اگر نه آن بود که 
همه  مردم در انکار خدا اّمتی واحد 
گردند، قطعاً برای خانه های آنان که 
به خدای  رحمان کفر می ورزیدند، 
ســقفها و نردبانهایی از نقره که بر 
آنها باال روند قرار می دادیم؛ و برای 
خانه هایشان نیز درها و تختهایی که 
بر آنها تکیــه زنند و زر و زیورهای 
دیگــر نیز. و همه اینهــا جز متاع 
زندگی دنیا نیســت و آخرت پیش 
پروردگار تو برای پرهیزگاران است.

از مهمترین برنامه های آموزشی و پرورشی قرآن، تربیت انسان 
بر غیب باوری اســت. همان اندازه که برای غیرمسلمان، حس و 
محسوس و جهان شهادت، مهم و ارزشی است، قرآن تاش دارد 
تا مســلمان را به فراسوی جهان شهادت هدایت کرده و براساس 

باور به غیب پرورش دهد.
 تاش آن اســت که انسان بیش از آنکه به جهان شهادت و 
محسوس گرایش داشته باشد بیشتر گرایش به جهان غیب پیدا 
کند؛ زیرا آن که حقیقت و خاستگاه جهان شهادت است، همان 
جهان غیب اســت و بر خاف تصور عمومی و توده مردم، همه 
حقیقت در جهان غیب است و به جای آنکه تمام توجه  و اهتمام 
آنان به جهان ماده و شهادت باشد، باید به سمت و سوی جهان 
غیب باشــد که مهم ترین آنها همان باور به خدا، معاد، فرشتگان 
و کارگزاران غیرمادی خدا و مانند آنهاســت.)بقره، آیات 2 و 3 و 

.)177
خداوند در قرآن به خداوند لطیفی اشاره می کند که بیرون از 

پرسش:
امدادهای غیبى چیســت و راه های دريافت الطاف و امدادهای الهى 

کدام است؟
پاسخ:

هر کمك ناپیدا و پیش بینی نشده ای را می توان امداد غیبی دانست؛ مثًا:
گاهی نزول فرشتگان، امداد غیبی است.

گاهی الهاماتی که به دل می شود، امداد غیبی است.
گاهی امداد غیبی از طریق جمادات حاصل می شــود؛ مثل شنهای صحرای 

طبس برای سرنگونی هلی کوپترهای دشمن.
گاهی توسط حیوانات؛ خداوند پرندگانی رابطور دسته جمعی مثل ابابیل آماده 
می کند و گاهی بطور فردی مثل کاغی که چیزی را زیر خاك کرد تا دفن مرده 
را به قابیل بیاموزد یا عنکبوتی که ورودی غار را پوشــاند تا مشــرکان بر پیامبر 

اکرم)صلی اهلل علیه و آله ( دست نیابند.
گاهی امداد از طریق افراد است، مثل شاهدی که به پاکدامنی حضرت یوسف 

علیه السام شهادت داد.
گاهی امداد از طریق کودکی همچون حضرت عیسی)ع( است که در گهواره، 

نبوت خود و پاکدامنی مادرش را ثابت کرد.
گاهی امداد از طریق گیاهان اســت، مثل درخت خشــکی که برای حضرت 

مریم)س( رطب و خرمای تازه آورد.
گاهی امداد غیبی از طریق تصرفی اســت که در نگاه های انسان است، مثًا 
در جنگ بدر خداوند دو تصرف در چشــمان کفار کرد. در مرحله اول، کفار مکه 
مسلمانان را کم دیدند: »یقللکم فی أعینهم« )انفالـ  44( تا آنجا که گفتند: بردگان 
ما این چند نفر را از پای درمی آورند و نیازی به خود ما نیست. این گونه خداوند 
دید آنها را عوض کرد؛ ولی همین که جنگ شــروع شد، در وسط جنگ، تصرف 
دوم صورت گرفت و آنها مسلمانان را دوبرابر خود دیدند وحشت کرده و جنگ را 
باختند: »یرونهم مثلیهم« )آل عمرانـ  13( در این ماجرا یك گروه در یك عملیات 
با یك نگاه، دو دید متضاد پیدا می کنند، نگاهی که مســلمانان را کم می پندارد 

و به آنها حمله می کند و نگاهی که مسلمانان را زیاد می بیند و خود را می بازد.
نمونه دیگر عصای حضرت موســی علیه السام است. در یك مرحله دریا را 
خشك می کند: »فاضرب بعصاك البحر« )شعراءـ  63( و در مرحله دیگر از سنگ 
ســفت و خشك دوازده چشمه بیرون می آورد: »اضرب بعصاك الحجر فانبجست 
منه اثنتا عشــرة عینا« )اعرافـ  160( یك موســی و یك دست و یك عصا ولی 

دو اثر متضاد.
راه های دريافت امدادهای غیبى

در قرآن برای دریافت الطاف الهی، راه های زیادی بیان شده است، از جمله:
1. ایمان، قرآن می فرماید: خداوند دوست و سرپرست مؤمنان است و آنان را 
از هرگونه ظلمات و تاریکی ها نجات  می دهد. »اهلّل ولّی الّذین امنوا یخرجهم من 

الّظلمات الی الّنور« )بقره ـ 257(
2. قرآن نوری اســت که تدبّر و تاوت آن، انسان را از تحّیر و بن بست نجات 

می دهد.
3. علم و فکر و مشورت هر کدام سهم وافری در هدایت انسان دارند.

4. قرآن، تقوا را وســیله  کسب نور می داند، »و من یّتق اهلّل یجعل له مخرجاً« 
)طاق ـ 2(

5. جهاد و تاش وســیله  راهگشــایی های الهی است، »و الذین جاهدوا فینا 
لنهدیّنهم سبلنا...« )عنکبوت ـ 69(، »ان تنصروا اهلّل ینصرکم« )محّمد ـ 7(

6. اگر راهی را برای مردم بگشاییم، گشایش هایی را از جانب خداوند دریافت 
می کنیم. »فافسحوا یفسح اهلّل لکم« )مجادله ـ 11(

7. اســتغفار و توبه از گناهان، رمز دریافت نعمت های الهی است، »استغفروا 
ربّکم ... یرسل الّسماء علیکم مدراراً« )هود ـ 52(

8. ایمان و عمل صالح، کلید محبوبیت و الطاف الهی است، »اّن الذین آمنوا و 
عمل الّصالحات سیجعل لهم الرحمان وّدا« )مریم ـ 96(

9. شــهامت و جرأت در انجام وظیفه، راههای جدیدی را بر روی انســان باز 
می کند.

10. پدر و مادر و نیاکان با ایمان، زمینه  کامیابی فرزندان آنهاست، دو پیامبر 
)موسی و خضر( دیوار خرابه ای را رایگان برای یتیمانی تعمیر کردند تا گنجی که 
از طرف پدر صالح آنان  ذخیره شده بود، به نااهان نرسد. »و کان أبوهما صالحا« 
)کهف ـ 82( چون پدرشان صالح و نیکوکار بود، خداوند از طریق آن دو پیامبر، 

به نسل او خیر رساند.

امدادهای غیبی و راه های دریافت آن

غیب باوری ؛ هدف تربیتی قرآن

جهان شهادت و جزو عالم غیب 
است. این خدای لطیف که با 
چشم حس درك نمی شود، با 
چشم باطن قابل ادراك است. 
این خدای لطیف در حقیقت 
روزی رســان به همه هستی 
اســت. چنان کــه در آیه 19 
سوره شــوری می فرماید: اهلَلّ 

لَِطیٌف بِِعَباِدهِ یَْرُزُق َمن یََشــاُء؛ خداوند لطیف به بندگانش است، 
هر کسی را بخواهد روزی می دهد.

در تفســیر لطف گفته اند که آن دقت و رقت در چیزی است 
به طوری که ادارك می شــود ولی دیده نمی شود. خداوند بر آن 
است تا مومنان را این گونه تربیت کند که به این خداوند لطیف 
اعتماد داشته و توکل نمایند و به ابزارها و مجاری حسی و مادی 

کمتر توجه یابند.
 البتــه این به معنای انکار حس و ماده و جهان شــهادت یا 
تاثیرگذاری اسباب نیست، بلکه به این معنا است که مومن نباید 

اسباب را جز طریقی از لطف الهی بشمارد. 
پس اگر اسباب، تاثیر می گذارند به قوت و عزت و اراده و مشیت 

و حکمت و مصلحت الهی است و گرنه اسباب مادی بدون مشیت 
الهی هیچ تاثیری نخواهد گذاشــت چنانکه آتش نمرودیان برای 

حضرت ابراهیم)ع( خنك و سامت شد.
 پس نه گرمای ســوزان داشــت و نه سرمای یخبندان که به 
سامت ایشان آسیب برساند. انسان مومن باید بیاموزد که آنچه 
حق و تاثیرگذار است همان اسباب غیبی است که از جمله آنها 
دعا و نیایش اســت که می تواند موجب بدا شــده و مرگ و اجل 
را تغییر دهد و یا حوادث و رخدادهای قطعی را دگرگون ســازد 
بی آنکه علم خدا جهل شــود؛ زیرا برای خداوند دو علم است که 
یکی را حتی کارگزاران از فرشتگان مقرب نمی دانند؛ و این همان 

علمی است که در بدا خودش را نشان می دهد.
انســان مومن با ایمان و تقوای الهی خویش، به جای راه های 
عادی کسب روزی به راه های غیبی بیشتر توجه دارد. او با آنکه 
بر حسب وظیفه به کارهای حسی و عادی در عالم شهادت عمل 
می کند، ولی می داند که تاثیرگذار واقعی همان اسباب غیبی است.

کافــر همانند چارپا عمل 
می کند و می داند باید به چرا 
برود و در مرتع بچرد تا تغذیه 
شــود و از اسباب مادی برای 
رزق و روزی اش بهره گیرد، اما 
مومن می داند که همه چیز از 
غیب تامین می شود و اگر غیب 
نباشد همان چرا و چریدن نیز 

نخواهد بود و سیری تحقق نمی یابد.
خداوند می خواهد مومن همواره با عالم غیب در ارتباط باشد و 
از آنجا بهره گیرد. اگر دیگران با عالم شهادت و اسباب ظاهری کار 
دارند، مومن با عالم غیب و اسباب باطنی و غیبی کار دارد. این گونه 
است که دعا و نماز و مانند آنها برایش اسباب عالی و برتر است.
 لذا با اقتدار تمام براساس »من حیث الیحتسب« عمل و رفتار 
می کند و تمام توجه و اعتماد و توکل وی به خدا و اسباب غیبی 
است. شخص مومن منکر سبب نیست ولی آن را مسبب می بیند. 
بدین ترتیب مومن متقی بر غیب تکیه و اعتماد دارد و غیرمومن 
و حتی مومن غیرمتقی به اســباب و عالم شهادت تکیه و اعتماد 

می کند. بنا براین مومن متقی هرگز نومید نمی شود.

عدالت خداوند 
نسبت به عمل نیک کافران

)زخــرف، آیات 33 تــا 35( خداوند 
در جایی دیگــر می فرماید: هر کس 
خواهان دنیای زود گذر است، بزودی 
هــر کــه را خواهیم نصیبــی از آن 
می دهیم، سپس جهنم را برایش مقّرر 
می کنیم تا نکوهیده و مطرود در آن 
وارد شود و هر کس آخرت خواهد و با 
سعی الزم برای آن بکوشد- در حالی 
که مؤمن باشد- آنانند که از سعیشان 
قدردانی خواهد شد، همه را، این گروه 
و آن گــروه را از عطای پروردگارت 
مدد می بخشــیم و عطای پروردگار 
تو از کســی منع نشده است«)اسراء، 

آیات 18 تا 20(.
مزد مومنان، ذخیره آخرت 

علت اینکه خداوند به کافران این 
همه نعمت می دهد براســاس همان 
قاعده عدالت الهی است. خداوند مزد 
اعمــال نیك کافران را در همین دنیا 
می دهد ولی مزد اعمال نیك مومنان را 

زندیق و کافری که دارای قدرت های 
بســیار بود، ولی پس از اسام آوری 
آنها را از دســت داده بود، به همین 
نکته اشــاره می کند و می فرماید که 
اعمال نیك او ذخیره آخرت وی شده 
و آن بهره هایی که به سبب اعمال در 
دنیا نصیب او بوده از وی گرفته شده 
و از همیــن رو دیگــر آن توان غیب 

گویی را ندارد.
در روایت است: شخصی زمان امام 
صادق )ع(، به مسجد مدینه وارد شد و 

مردم دورش را گرفتند.
 وقتی حضرت وارد مســجد شد، 
معرکه ای عجیب را در مسجد مشاهده 
کرد. همــه مردم، اطراف شــخصی 
اجتماع کرده بودند تــا او را ببینند. 
حضرت فرمود: اینجا چه خبر اســت 
و این شخص کیست؟! عرض کردند: 
شخصی اســت که از همه جای عالم 
خبر دارد. حضرت نــزد او رفت و به 

فرمود: در دست من چیست؟ شخص 
گفت: هم اکنون، هرچه را در زمین 
بوده اســت، در جای خود می بینم. 
فقط مرغی در فان جزیره، دو تخم 
گذاشته بود که اآلن یکی از آنها سر 

جایش نیست. 
چیزی که در دست شما است، 
باید تخم گمشــده باشــد. حضرت 
مشــتش را باز کــرد و همه دیدند 
که تخم پرنده ای اســت؛ سپس از 
مرد پرســید: این قــدرت را از کجا 
آورده ای؟! شخص گفت: این قدرت 
را از راه مخالفــت نفس به دســت 
آورده ام. هرچه دلم خواســت، با آن 
مخالفت کــردم. حضرت فرمود: آیا 
مایلی مســلمان شوی؟ شخص در 
ابتدا پاســخ منفــی داد؛ اّما عاقبت 
تحت تأثیر شخصیت و سخنان امام 
قرار گرفت و مســلمان شد. پس از 
پذیرش اسام، متوّجه شد چیزهایی 
را که پیشتر در اطراف عالم می دیده 

است، حاال نمی بیند. 
از امام صادق)ع( پرســید: آقا! 
چــرا قدرتم را از دســت دادم؟ اگر 
اسام دیِن حق است، باید قدرت و 

قــال االمام على)ع(: عجبت لمن يرجو رحمهًْ من فوقه، کیف 
اليرحم من دونه.

امام علی)ع( فرمود: در شگفتم از کسی که از ما فوق خود امید رحمت 
دارد چگونه به زیر دستان خود ترحم نمی کند؟!)1(

___________________________________

1- غررالحکم، ص 494

ترحم به زير دست الزمه دريافت رحمت خدا

امام رضا)ع( می فرماید: شش چیز بدون شش چیز دیگر مسخره است:
1- هرکس با زبان اســتغفار کند ولی در قلب استغفار نکند، خود را مسخره 

کرده است.
2- هر کس از خدا توفیق بخواهد و کوشش ننماید، خود را مسخره کرده است.

3- هر کس هوشیاری و احتیاط در زندگی بطلبد، ولی بی مباالتی کند، خود 
را مسخره کرده است.

4- هرکس از خدا بهشــت بخواهد و بر مشکات عبادت صبر نکند، خود را 
مسخره کرده است.

5- هر کس از آتش جهنم به خدا پناه برد ولی خواسته های نا مشروع دنیا را 
ترك ننماید، خود را مسخره کرده است.

6- هر کس به یاد خدا باشد ولی سرعت برای دیدارش نگیرد. خود را مسخره 
کرده است.)1(

___________________________________

1- بحاراالنوار، ج 78، ص 356

چه کسانى خود را مسخره مى کنند؟

)بدان ای ســالك راه خدا!( ثقه به معنی اعتماد و اطمینان است که به عنوان 
صفت  نیز به کار می رود. مایه تسلیم، تفویض و توکل ثقه است. اگر سالك واجد 
ثقه نباشد، این هر سه حال را دارا نخواهد بود. ثقه مراتبی دارد. درجه اول از ثقه 
ناامید شدن از غیر خدا و اعتماد به خداست در این مقام سالك از مقاومت با احکام 
الهی دست برداشته و نسبت به آنچه برای او مقرر شده سرمنازعت ندارد. با این 

ثقه او از اعمالی که موجب وقاحت و رسوایی است برکنار می ماند.
این حالت سلم و عدم تعارض که برای سالك حاصل می گردد، سالك را نسبت 
به حکم حق مطیع و منقاد می کند، هر چه برای او پیش آید از آن روگردان نیست 

و بدان راضی و دلشاد است.
آری، ســالك واثق که به حق متعال امیدوار گشته از نزاع و مخاصمت دست 

می کشد و به قسمت خود راضی می گردد.
درجه دوم از ثقه درجه امن است. یعنی ایمن بودن از فوت آنچه برای او مقرر 
و نوشته شده است، که این امن حاصل نمی گردد مگر به تهذیب و تزکیه نفس و 
وجدان روح رضا و مشاهده حقیقت به عین الیقین درجه سوم از ثقه با شهود ازلیت 
حق متعال اســت که ســالك با آن از محنت های قصدها و نظرها آزاد، از زحمت  
حمایات و رنج نظرات آسوده و از توجه به اسباب و وسایل خاص می گردد. و این 
درجه از ثقه اختصاص به عاشقان دارد و این عده هستند که از توسل به وسائل 

و رنج قصدها، و زحمت  حمایات راحت هستند.)1(
___________________________________

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 23

ثقه سالک و مراتب آن

چکیده  شبهه 
با تأمــل در آیات قرآن و تصویری که از معاد و رســتاخیز به 
دســت می دهد، ابهام های فراوانی در ذهن شکل می گیرد که باور 
به چنین مرحله ای از حیات را آن گونه که قرآن ترســیم می کند، 
دشــوار می ســازد! در قصه  جهان پس از مرگ قرآن، پرسش های 
زیادی قابل طرح اســت که ظاهرا پاسخ روشنی برای آنها نیست! 

پرسش هایی از این دست که:
1. کســی که در ســن کودکی از دنیا می رود، چه کسی از او 
مراقبت می کند و وقتی رشد نمی کند، چه لذتی از نعمت های ابدی 
بهشتی می برد و اگر به صورت جوان محشور شود، این جوان، دیگر 
آن کودك نیســت و عملی انجام نداده که بخواهد پاداش بگیرد یا 

عقاب شود!
2. کســی که در سن پیری از دنیا می رود، چگونه می خواهد از 
نعمت های بهشــتی اســتفاده کند و با درد و ضعف و مرض پیری 
چه می کند؟ اگر جوان شود، دیگر آن شخص نیست و قسمتی از 
عمرش، که بیشتر اعمال نیکش را در آن انجام داده است، نادیده 

گرفته می شود؛
3. تکلیف زنان در بهشتی که نعمت های آن برای مردان است، 

چه می شود؛
4. زندگی ابدی و یکنواخت چه لذتی دارد و خستگی و احساس 
بطالت را به همراه می آورد! 5. مباحث مطرح شده در قرآن با نتایج 

علوم طبیعی سازگاری ندارد! 6. ...
مقدمه

آموزه  معاد یکی از اصول دین است؛ یعنی جزو مسائلی است که 
انسان باید با تحقیق و بدون تقلید آن را باور کند؛ آن مقدار از این 
آموزه که با پای عقل می توان پیمود، اثبات اصل معاد و پاره ای از 
مختصات کلی آن است اما درباره  جزئیات آن باید به وحی پیامبران 
گوش سپرد؛ از این رو پس از باور به اصول دین با دلیل های محکم 
عقلی، خود عقل، ما را به تبعیت از قرآن و معصومان علیهم السام، 

در جزئیات مسائل مربوط به معاد، رهنمون می شود.
قلمرو علوم طبیعى، محدود به امور تجربه پذير

»علم تجربی بر دو پایه مبتنی اســت: فرضیه و آزمون؛  برای 
تبیین یك پدیده، ابتدا مسأله  و سپس فرضیه ای در ذهن یك محقق 
نقش می بندد و پس از آن، فرضیه مورد آزمایش قرار می گیرد؛ اگر 
آزمایش ها فرضیه را تأئید کرد به صورت یك اصل یا قانون علمی، 
مورد قبول واقع می شود و تا فرضیه  جامع تری نیامده، آن اصل به 
قوت خود باقی است؛ علم، از این راه به کشف علت ها می پردازد؛ این 
روش در کنار مزیت های زیادی که دارد، از کاستی ها و ضعف هایی 
هم رنج می برد؛ بزرگ ترین نارســایی آن این اســت که محدود به 

حقایقیازجهانآخرت

يکى از آموزهای بنیادين همه  اديان الهى، آموزه  باور به معاد و 
جهان پس از مرگ است؛ نزديک به بیش از يک سوم آيات قرآن 
کريم به مسأله  معاد و رستاخیز نیک و بد اختصاص يافته است؛ 
قرآن عالوه بر اســتفاده  انگیزشى از موضوع معاد برای ترغیب 
مؤمنان به کارهای نیک و پرهیز از کارهای بد و پلید، اساسا معاد 
را محصول و غايت معقول عالم معرفى مى کند و آن را بر توحید 
و غايتمندی حکیمانه  عالم مبتنى مى داند. در آيات قرآن هم بر 
ضرورت معاد استدالل شده و هم تصوير روشنى از رويدادهای آن 
ترسیم شده است. بدون شک حقیقت جهان آخرت و رويدادهای 
آن برای ما روشن نیست ويقینا تا در وضعیت عالم پس از مرگ 
قرار نگیريم، نخواهیم فهمید که حقیقت پاداش ها و کیفرهای 

اخروی چیست. امام على )ع( در نهج البالغه مى فرمايد: هرچه 
از دنیاست، شــنیدنش بزرگتر از ديدن آن و هرچه از آخرت 
است، ديدنش عظیم تر از شنیدن است! مع الوصف، مسأله  معاد 
همواره برای عده ای از انسان ها  ناموجه و نامعقول تلقى شده و 
آن را دور از واقعیت دانسته اند؛ البته همه  منکران معاد يکدست 
و يکسان نبوده و نیستند؛ عده ای، از خاستگاه شهوت عملى و 
برای رهايى از عذاب وجدان و آزادی عمل در هوس بازی به انکار 
معاد روی مى آورند و عده ای ديگر به سبب وجود شبهات علمى؛ 
در نوشتارحاضرکه توسط مرکز مطالعات و پاسخگويى به شبهات 
حوزه علمیه قم تهیه شده پاره ای از شبهات مربوط به معاد شناسى 

قرآن کريم مطرح و به آنها پاسخ داده شده است.

فقدان غم و اندوه و مالل در بهشت 
خداوند دانای توانا درقرآن برای توصیف بهشــت و نعمت های 
آن، از بــاغ و نهر و درختان میوه و... نام برده اســت؛ اما این بدین 
معنا نیست که آنچه در بهشت است، عیناً مانند نعمت های دنیوی 
اســت؛ بلکه به مراتب باالتر و واالتر از اینها است؛ خداوند در قرآن 
ةِ أَْعُیٍن َجزاًء بِما  می فرماید: »َفا تَْعلَُم نَْفٌس مــا أُْخِفَي لَُهْم ِمْن ُقَرّ
کانُوا یَْعَمُلون«)3(» هیچ شخصی نمی داند که خدا چه نعمت هایی، 
که مایه روشــنی دیده است، برای بهشتیان، در برابر اعمال نیکی 
که آورده اند، پنهان کرده اســت! مقصود از پنهان کردن این است 
که از حواس آنان پنهان است؛ زیرا آن نعمت  ها فوق علم و تصورات 

ذهنی آدمیان است)4(.
برخی می گویند که ماندن در بهشــت تا ابد، خســته کننده و 
مال آور اســت! اوال در همین دنیا هم همه  نعمت ها خسته  کننده 
نیســتند؛ آیا کسی که در سراســر عمر خود آب می نوشد یا غذا 
می خورد، خســته می شود؟ یا کسی را می توان سراغ گرفت که در 
منطقه  خوش آب  و هوا زندگی می کند، از آن خسته  شود و دوست 
داشته باشد به منطقه  بد آب و هوا برود؟! اگر بعضی از نعمت ها هم 

الهی دارد( و از آن خسته شود؛ انسان وقتی به آن هدف می رسد، 
معنا ندارد از هدف خودش، تنفر پیدا کند؛ انســان از چیزی تنفر 
پیدا می کند که هدف اصلی و اصیلش نیست؛)7( بنابر این اشکالی 
که بر زندگی پس از مرگ گرفته اند و گفته اند: نعمت های بهشتی 
از آن رو که ابدی هســتند، تکــراری و مال آورند، رنگ می بازد و 

وجاهت خود را  از دست می دهد!
کودکان و زندگى پس از مرگ

 کســی که در ســن کودکی از دنیا رفته مکلف نبوده است؛ نه 
گناهی انجــام داده تا کیفر ببیند و نه عمل صالحی تا ثوابی ببرد 
و  مستحق پاداش شــود؛ کودکان در عالم قیامت بر دو دسته اند: 
کــودکان مؤمنین و کودکان کفار و منافقین؛ کودکان مؤمنین به 
تفضل الهی به بهشــت خواهند رفــت؛ امام صادق )ع( می فرماید: 

هرگاه کودکی از مؤمنان از دنیا رفت، منادی در ملکوت آسمان و 
زمین ندا می دهد که فانی، فرزند فانی از دنیا رفته است؛ اگر پدر 
و مادر یا یکی از بســتگان مؤمن او ازدنیا رفته باشد، کودك را به 
او می سپارند تا از او پرستاری کند و اگر کسی یافت نشد، او را به 
حضرت فاطمه)س(می سپارند و آن حضرت تا زمانی که یکی از پدر 
و مادر یا نزدیکانش به او ملحق شوند، از کودك مراقبت می کند؛)8( 
در روایت دیگری امام صادق)ع( اســت که فرمود: خداوند کودکان 
مؤمنین را به ابراهیم)ع( و ساره می  سپارد تا تغذیه شان کنند ... وقتی 
روز قیامت برپا می شود آنان را لباس پوشانیده و معطر می کنند و به 
پدرانشان تحویل می دهند؛ پس آنان پادشاهانی هستند در بهشت 
با پدرانشــان!)9( طبق این روایات تا فرارسیدن قیامت، از کودکان 
مراقبت خواهد شد؛ اّما در روزقیامت، امام علی)ع( در ذیل آیه 21 
ســوره طور، از پیامبر اکرم)ص( نقل کرده اند که: »إن المؤمنین و 
اوالدهم فی الجنة« مؤمنان و فرزندانشــان در بهشت خواهند بود؛ 
در ذیل همین آیه ابن عباس می گوید: فرزندان به سن بلوغ رسیده، 
هرچند اعمالشان ناقص باشد، به منظور گرامیداشت پدرانشان، به 
درجات آنان ملحق می شــوند؛ )10( اما کودکان کفار و منافقین، به 
دلیل آیه »َو ال تَِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخری« )11( هیچ کس بار گناه دیگری را 
به دوش نمی کشد؛ هرگز به سبب گناه پدرانشان به جهنم نمی  روند 
اما اینکه سرنوشت آنان چه می شود، نظرات مختلفی وجود دارد که 
اآلن محل بحث نیست و امر آنان با خداست و گزاف نیست بگوئیم 
با رحمت و مهربانی خداوند به بهشت خواهند رفت؛  اما به هر روی، 
کودکان نیز به صورت کودك وارد بهشت نمی شوند و با قدرت الهی 

به صورت جوان به بهشت داخل خواهند شد.
بهشت، نزهتگاه جوانان 

 کسی که در سن میانسالی یا کهنسالی از دنیا می رود و انسان 
نیکوکاری اســت، در قیامت به صورت جوان وارد بهشت می شود؛ 
امام محمدتقی)ع( فرمود: »ألّن اهل الجنة کلهم شــبابا و الیکون 
فیهم کهل« )12( اهل بهشــت همه جواننــد و پیری در میان آنها 
نیســت؛ حال اگر کسی بگوید: اگر پیران به صورت جوان محشور 
شوند دیگر آن افرادی نخواهند بود که در سالمندی از دنیا رفته اند، 
پس مســأله  کیفر و پاداش اعمالش در دوران پیری چه می شود، 
می گوئیم: جوان شــدن باعث نمی شود اعمال دوران پیری فرد از 
بین برود؛ چون آنچه شــخصیت انسان را می سازد، روح اوست که 
همواره ثابت است و پیری در آن راه ندارد؛ من حقیقی هرشخص، 
جوهر وجود او، یعنی روح اوســت که در طول ده ها سال با وصف 

وحدت حقیقی، باقی می ماند و این وحدت و شخصیت یکپارچه را 
با علم حضوری خطاناپذیر می یابیم؛ درصورتی که اجرای بدن بارها 
عوض می شود؛)13( به همین جهت کسی که در سن جوانی جنایتی 
مرتکب شود، اگر پیر هم بشود، همه می گویند این همان شخص 
است و باید مجازات شود؛ در حقیقت آن جوان همان پیر کهنسالی 
است که سال ها اعمال نیك انجام داده و روح او در کالبدی جوان 
محشور شده است؛ روح انسان به سبب افکار، عواطف و رفتارهای 
صالح، نه تنها پیر نمی شود که هرروز، جوان تر، شاداب تر و شادمان تر 
می شــود و در هنگام ورود به بهشت، جسمی متناسب و همگن با 
روح جوان خویش پیدا می کند؛ در بهشت همه چیز باهم هماهنگ 
و همگن است و هیچ تغایر و بی تناسبی میان اجزای آن وجود ندارد!

زنان مؤمن و لذت های بهشتى
 خداوند متعال درتوصیف نعمت های بهشتی موارد بسیاری را 
بیان کرده اســت که هیچکدام اختصاصی به زنان یا مردان ندارد 
و همه  بهشتیان از آن بهره مند می شوند؛ تنها نعمتی که در ظاهر 
اختصاص به مردان دارد »حورالعین« است؛ اگر مردان، زنان متعدد 
خواهند داشت، زنان هم از نعمت همسران بهشتی برخوردار خواهند 
بود؛ این همسران یا همان همسران مؤمن دنیایی زنان هستند و یا 
با مردان بهشتی دیگری ازدواج خواهند کرد؛ اگر مرد و زن، هردو 
اهل بهشت باشند، هیچ زنی، مرد دیگری را بر همسر مؤمن دنیایی 
خود برنخواهد گزید و اگر مردی، اهل دوزخ و زنش اهل بهشــت 
باشــد، زن مخیر خواهد شد که با مرد دیگری ازدواج کند؛ از آنجا 
که بهشــت تجلی فطرت پاك الهی است و زنان فطرتا طالب یك 
مردند نه بیشــتر، در بهشت نیز همسران متعدد نخواهند داشت؛ 
طبق آیات قرآن زنان مؤمن در قیامت با همسران مؤمن خودشان 
َة أَنُْتْم َو أَْزواُجُکْم تُْحَبُرون« )14(  وارد بهشت می شوند :» اْدُخُلوا الَْجَنّ
شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. در منابع 
کامی و روایی آمده اســت که در روز قیامت اگر شوهر زن مؤمن 
اهل بهشت باشد، زن، او را با اختیار خود می پذیرد و اگر اهل جهنم 
باشــد، مردی را از میان مردان بهشتی انتخاب می کند؛ حال اگر 
زنی، شــوهرش از دنیا رفت و دوباره ازدواج کرد و هر دو مرد اهل 
بهشت بودند، زن به کدام  یك تعلق دارد؟ پیامبراکرم )ص( در جواب 
ام  ســلمه که این سؤال را پرسید فرمودند: »ای ام  سلمه! هرکدام 
که بهتر اســت و حسن خلقش بیشتر است را انتخاب می کند؛ )15( 
پس زنان هم در بهشت از همه  نعمت ها و از جمله، همسران پاك، 

برخوردار خواهند بود.
____________________
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* آموزه  معاد يکى از اصول دين و جزو مسائلى است که انسان بايد با تحقیق و بدون تقلید آن را باور کند؛ آن مقدار 
از اين آموزه که با پای عقل مى توان پیمود، اثبات اصل معاد و پاره ای از مختصات کلى آن است اما درباره  جزئیات آن 

بايد به وحى پیامبران گوش سپرد؛ از اين رو پس از باور به اصول دين با دلیل های محکم عقلى، خود عقل، ما را به 
تبعیت از قرآن و معصومان علیهم السالم، در جزئیات مسائل مربوط به معاد، رهنمون مى شود.

* مسائل مربوط به قیامت، در رتبه ای است که علم 
طبیعى و تجربى بشر نمى تواند درباره  آن قضاوت 
کند؛ علم تجربى نه مى تواند آن را اثبات و نه نفى 

کند؛ البته پهنه  طبیعت و فرآيندهايى که در دل آن 
رخ مى دهد و علم تجربى مى کوشد تا آنها را تبیین 
کرده و توضیح دهد، مى تواند به عنوان شواهدی بر 
امکان و وقوع معاد مورد توجه قرار گیرد؛ چنان که 

قرآن کريم در آيات متعددی برای رفع استبعاد 
از امکان و وقوع معاد، به رويدادهايى که در عالم 

طبیعت رخ مى دهد، استناد کرده است.

* کسى که در 
سن میانسالى يا 
کهنسالى از دنیا 
مى رود و انسان 

نیکوکاری است، در 
قیامت به صورت 
جوان وارد بهشت 

مى شود؛ امام 
محمدتقى )ع( 

فرمود:اهل بهشت 
همه جوانند و 

پیری در میان آنها 
نیست.

آزمون اســت؛ یعنی فقط درباره  چیزی می تواند اظهارنظر کند که 
قابل آزمایش باشد«)1(و به قلمروهایی که قابل آزمایش نیستند، راهی 
ندارد؛ بنابر این اگر نتواند چیزی را ثابت کند، دلیل بر نیستی آن 
نیست؛ مسائل مربوط به قیامت، در رتبه ای است که علم طبیعی و 
تجربی بشر نمی تواند درباره  آن قضاوت کند؛ علم تجربی نه می تواند 
آن را اثبات و نه نفی کند؛ البته پهنه  طبیعت و فرایندهایی که در 
دل آن رخ می دهد و علم تجربی می کوشــد تا آنها را تبیین کرده 
و توضیح دهد، می تواند به عنوان شــواهدی بر امکان و وقوع معاد 
مــورد توجه قرار گیرد؛ چنانکه قرآن کریم در آیات متعددی برای 
رفع اســتبعاد از امکان و وقوع معاد، بــه رویدادهایی که در عالم 
طبیعت رخ می دهد، اســتناد کرده است؛)2(. برای فهم جزئیات و 
توصیفــات جزئی معاد، راهی جز آموختن از پیامبران و کتاب های 

آسمانی، وجود ندارد.

موجب کسالت می شود به سبب ظرفیت محدود ماست؛ در حالی 
که در بهشت این مشکات وجود ندارد؛ برفرض اینکه برخورداری 
زیاد از نعمتی، موجب خستگی شود، در بهشت به سبب اینکه انواع 
نعمت ها فراهم است، هیچ چیز موجب دلزدگی بهشتیان نمی شود؛ 
خداوند متعال می فرماید: »لَُهْم فِیها ما یَشــاُؤن«)5( در آنجا هرچه 
بخواهند، فراهم است؛ »خالِِدیَن فِیها ال یَْبُغوَن َعْنها ِحَوال«)6( »منزل و 
مأوای بهشتیان مخصوصاً آنانی که در بهشت فردوس اسکان یافته اند، 
بقدری مطبوع و مطلوب است که اصا خواهان تحویل و تحول و 
تغییر مکان نیستند! از همه مهمتر اینکه: اگر آنچه در بهشت است از 
نوع آن چیزهایی باشد که در دنیا هم هست، یعنی با مطلوب واقعی 
انسان ســنخیت ندارد، خستگی آور است؛ ولی دلیلی ندارد انسان 
به چیزی برسد که آن چیز، عین خواسته  نهایی و فطری اوست یا 
پیوندی با خواسته های فطری و اصیل او دارد )یعنی جنبه  کرامت 

* انسان مومن با ايمان و تقوای الهى خويش، به جای 
راه های عادی کسب روزی به راه های غیبى بیشتر 
توجه دارد. او با آنکه بر حسب وظیفه به کارهای 
حسى و عادی در عالم شهادت عمل مى کند، ولى 

مى داند که تاثیرگذار واقعى همان اسباب غیبى است.

علت اينکه خداوند به کافران اين همه نعمت مى دهد براساس همان قاعده عدالت 
الهى است. خداوند مزد اعمال نیک کافران را در همین دنیا مى دهد ولى مزد اعمال 

نیک مومنان را ذخیره آخرت مى کند. البته مزد اعمال بد کافران را به آخرت گذاشته 
و مزد اعمال بد مومنان را در دنیا مى دهد. اين گونه است که کافران در آخرت 

نصیبى نمى برند و مومنان در دنیا با بال و ابتال مواجه مى شوند تا در آخرت مشکلى 
نداشته باشند و چوب اشتباهات و گناهان خود را همین جا بخورند.

ذخیره آخرت می کند. البته مزد اعمال 
بد کافران را به آخرت گذاشته و مزد 

اعمال بد مومنان را در دنیا می دهد.
 این گونه اســت کــه کافران در 
آخرت نصیبی نمی برند و مومنان در 
دنیا با با و ابتا مواجه می شوند تا در 
آخرت مشکلی نداشته باشند و چوب 
اشــتباهات و گناهان خود را همین 

جا بخورند.
در داستانی امام صادق)ع( به فرد 

او فرمود: آیا تو چنین اّدعایی داری؟! 
گفت: بله. حضرت دســتش را مشت 
کــرد و به او نشــان داد و فرمود: در 
دست من چیست؟ شخص تأّملی کرد 
و شــگفتی سر تا پایش را فرا گرفت. 
حضرت فرمود: نمــی توانی بگویی؟! 
گفــت: می توانم. حضرت فرمود: پس 
چرا نمی گویی؟! گفت: تعجب می کنم 
که شما آن را از کجا آورده اید و چطور 
به دست شما رسیده است؟! حضرت 

نورانیتم بیشتر شود. حضرت فرمود: 
تا به حال هرچه زحمت می کشیدی، 
خدا مزد زحماتت را در همین دنیا 
به تو عطا می کرد؛ اّما از حاال به بعد 
هرچه زحمت بکشی، خدا پاداش آن 
را برای آخرتت ذخیره می کند، مگر 
اینکه پاداش زحماتت را در همین 
دنیــا بخواهی و از پــاداش آخرت 
چشم بپوشی.)مصباح یزدی، عرفان 

اسامی، ص 241(.


