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رعنا وحدانى بنام

چكيده
ع�«تجسم اعمال»�است؛يعنى عملى كه ماضوط به قيامت،مواز جمله امور مربو

تىت به صورى انجام مى�دهيم،حقيقت و باطن آن در جهان آخرندگى دنيودر ز
ا ميان اعمـالد رد و آدمى خـودآور ظاهر مى�شـوشت يا زيبا،لذت بـخـش يـا درز

د مى�بيند.چنان چه از بعضى آيات به دست مى�آيد ايـن جـهـانم شد@ خـوّمجس
ار جهان ديگر است و عمل انسان به مانند دانه اى است كه او در دل خاككشتز

داشتى بـرده،در فصل درو،با مقادير زيـادتـرشد و نمو كـرمى�افشاند،سپـس ر
دد.د انسان باز مى�گراى ديگر به خود،اعمال انسان نيز در سرمى�شو

ع�«تجسم اعمال»ضوشيده تا موشتار كوع در اين نوضوجه به اهميت مونده با تو نگار
دان و امكان خوى در حد توآن با استفاده از كتب حديثى و تفسيرتو آيات قرا در پرر

ار دهد.هش قرد پژومور
آن.ت،عمل، قرتاب اعمال دنيا،آخرتجسم اعمال،قيامت،پاداش،بازه�ها:اژكليد و

م اعمال در قيامتّجتس
ت بهى انجام مى�دهيم،در جهان آخـرندگى دنيـو ما در زحقيقت و باطن عملـى كـه
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ا  ميان اعمالد  رد آور تجسم مى�يابد و آدمى خـو يا درشت يا زيبا،لذت بخـشت زصور
ندگانى او در قيامت،بستگى به همانع زشت انسان و نونود مى�بيند.سرمجسم شده خو

ا بر اساس حق و حقيـقـتى رد كه در اين جهان انجام داده است.اگـر عـمـراعمالـى دار
تى كماالتت باطنى و ملكوداخته،صورده و به تحصيل فضايل و كماالت پـرندگى كرز

ص] ناپذير دست مى�يابد.و به عكس،ا در آن جهان مشاهده مى�كند و به سعادتى ود رخو
ده،درا بر اساس عناد،حق كشى،ستم و اعمال ناشايست و بد سر كـرد رندگى خواگر ز

ام مى�يـابـد و او رّا تجـسدزحشت آور و درت�هـاى وشت او به صـوردار زآنجا همـيـن كـر
د.نج�ها مى�سازگ�ترين نكبت�ها و رش بزردستخو

دند:«هنگامى�كه انسان درموضمن حديثى فر(ع)�منين على�المؤت أميرچنان�كه حضر
ندان و اعمال اوال و فرزد، اموار مى�گيرت قرلين روز از ايام آخرآخرين روز ايام دنيا و او

�اعتنام مى�شوّش مجسابردر بر�ند.نگاهى به اعمالش مى�كند و مى�گويد:من نسبت به شما بى
اى من داريد؟عملش مى�گويد:ى  برديد،اآلن چه�چيزش من سنگين بودم هر چند بر دوبو

ت حضوردگارت هستم؛تا من و تو در پيشگاه پرورستاخيزمن همنشين تو در قبر و روز ر
��يابيم ».سپس امام�ترين انسانشبوت خوست خدا باشد،عملش به صورد:«اگر دوافزو)ع(

امشآرت باد بر تو به د و مى�گويد:بشاره و جالب�ترين لباس ظاهر مى�شوبا زيباترين چهر
ابشجوال مى�كند.تو كيستى؟او در كت و قدمت خير مقدم است سؤو نعمت و بهشت پربر

١م».ى بهشت مى�رواه توـ به سومى�گويد:من عمل صالح تو هستم كه از دنيا� ـ همر

�ى به رويشند،درش مى�گذارا در قبرقتى شخص با ايمـان رد:«ومو�فر(ع)امام صادق
ه مى�كند؛جالب اين�كه نيت�هـاىا در بهشت نظارد رد و آن�گاه جايگاه خـوده مى�شوگشو

دد…از آنم مى�گـرّحى آنان است،همانند اعمالشـان مـجـسدم كه عمل روب و بد مـرخو
د.شخص با ايمان بهج مى�شـو@ زيبا خاردى با چهرده شده،مرى كه به عالم غيب گشودر

ب توت خوّتر نديده�ام؟پاسخ مى�دهد:من نيب رواو مى�گويد:تو كيستى كه من از تو خو
ب تو هستم كه در دنيا انجام مى�دادى».دى و عمل خوهستم كه در دنيا بر آن بو

ى به رويشد،درد:«هنگامى�كه شخص كافر در قبر گذاشته مى�شوموت فرسپس حضر
شتدى زا در آتش مى�بيند:پس از همـان در،مـرد رد و آن�گاه جايگاه خـوده مى�شـوگشو

تى قبيح تر از تود. كافر به آن شخص مى�گويد:تو كيستى كه من صورج مى�شوى خاررو
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أى و عقيد@نديده�ام؟�پاسخ مى�دهد:من عمل بد تو هستم كه در دنيا انجام مـى�دادى و ر
٢م كه در دل داشتى».َاخبيث تو

اىد بردگان مى�گذرخ بر مـراسخين در علم،از آنچه در عالم بـرزنـد و رغير از خداو
ص در عالم كش]اد مخصوا گاهى بر بعضى از افرّگاهى باز نيست؛امالع و آّاه اطكسى ر
د.ه مى�شونه از آنها اشارم شده است كه در ادامه به يك نموهايى معلود چيزو شهو

ه�اى از مقابـرت بعضى از ارباب حال كه در مقبـر�به زيـاره)ّ�(قدس سرى شيخ بهايـىروز
ستان امر غريبـىفت.آن شخص به شيخ گفت:من در اين قبـرد،رده بوى كراصفهان مأو
ستان دفندند و در اين قبرا آوره�اى رده�ام و آن اين است كه ديدم جماعتى جنازمشاهده كر

ر ماندم؛ّد،متحيم نبوَهاى اين عالشى شنيدم كه از بوى خون ساعتى گذشت،بودند.چوكر
ا ديدمانى رش از كجاست،ناگاه جوى خودم كه ببينم اين بود نظر كراست و چپ خوبه ر
فت تا به آن قبرد.پس رد آن قبر مـى�روك�[=پادشاهان]�نزت كه در لباس ملـوش صورخو

د؛گويا كها بيشتر كرب مرّا نديدم و اين امر تعجديك شد،ديگر او رن به آنجا نزسيد و چور
د.داخل آن قبر شده بو

ى بدى،پليدترسيد كه از هر بـوى بدى به مشامـم رمانى نگذشت كه ناگـاه بـوپس ز
سيد و ناپديدد؛پس به آن قبر ران مى�روا  ديدم كه به دنبال آن جـودم،سگى رد.نگاه كربو

بم بيشتر شد.ّشد.باز تعج
اهى كه آمدهن آمد و از همان رت،بدحال و بدشكل بيـروش صوران خوناگاه آن جو

گو كند.ايم بازا بردم كه حقيقت حال راهش كرفتم و از او خوگشت؛من نيز به دنبال او رد،بازبو
ادم كه در قبر او باشم.آن سگى ردم و مأمور بواو گفت من عمل صالح اين ميت بو

ن كنم و به حق مصاحبت اوا از قبر بيرواستم او رد،من خوصالح او بوكه ديدى آمد،عمل غير
حم ساخت.آن چنان كه مى�بينىا كند و مجروشت مرفت و گوا دندان گرلى آن سگ مرفا نمايم وو

دم.ا تنها گذارن آمدم و او رش بمانم.بيروانستم در قبرو نگذاشت كه با او باشم.پس ديگر نتو
است گفتى ما قائليم بهد:رمود،شيخ فراى شيخ نقل كرا برد اين حكايت رن آن مرچو

٣اد.ال افرت�هاى مناسب به حسب احوفتن آنها به شكل�ها و صورت گرم اعمال و صورّتجس

سيده اى،و در زير خاك�هاندگى رمايد:«فكر كن كه به پايان زمى�فر�(ع)�ت علىحضر
ند،وت فرياد مى�زضه داشتند،آنجا كه ستمكار با حسرا بر تو عرپنهان شده،و اعمال تو ر
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٤د است.ه مسدوار و چاراه فرد؛ اما رگشت دارى بازصت�ها،آرزوتباه كننده عمر و فر

مايد:مى�فر(ص)�م� اكردر حديثى پيامبر:(ص)ت نور�در سخن پيامبر�م عمل به صورّتجس
ن لهل له أنا عملك فيكوة حسنة فيقـوه صور له عمله فى صورج من قبرمن إذا خر المؤَّ«إن
تىد،اعمالش به صـورج مى�شود خارمن از قبر خـوة؛هنگامى�كه مؤّ الى الجـنً و قائداًانور

ى درت نوردد و با او سخن مى�گويد كه من اعمال تو هستم و بـه صـورزيبا نمايان مى�گر
٥ى بهشت هدايت مى�كند».ا به سومى�آيد كه او ر

آن به ايـنى از آيات قرخداى متعال در بسيـاردار آدمى است:پاداش آدمى،همان كـر
؛«آيا جز بـه)٢٧/٩٠(النمـل،»ÓqÚð Ô−Úe?ÓËÚÊÓ≈ � ôÓ� UÔMÚ²?ÔrÚð ÓFÚLÓK?ÔÊuÓ¼ده است:«مـوه فرع اشارضـومو

ا داده مى�شويد».اعمالى كه انجام مى�داديد،جز
»�«ÚOÓuÚÂÓð Ô−ÚeÓËÚÊÓ� Ó� UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuÓ«،كرامروز همان ر)؛«٤٥/٢٨(الجاثية�ا مى�يابيد».ديد جزا كه مى
»�ÓOÚfÓ� ½ûÚ!ÓÊU≈ � ôÓÝ UÓFÓv�اى انسان جز سعى و تالشش».؛«نيست بر)٥٣/٣٩(النجم،»

د و با اوم مى�شوّش مجسابردار آدمى است كه در برپس در حقيقت همان اعمال و كر
ش همان عملش مى�باشد،همان استكبار وار مى�دهد.كيفـرا شكنجه و آزمى�ماند و او ر

،همان ظلم و(ص)� ن به آيات الهى و پيامبركفر و بى ايمانى،همان بستن اتهام شعر و جنو
٦ى�ها.شتكارى�ها و زبيدادگر

اىار سرد كه اين جهان كشتزاز بعضى آيات دريافت مى�شوت است:ار آخردنيا،كشتز
ديگر است و عمل انسان بسان دانه�اى است كه كشاورز در دل خاك مى�افشاند،سـپـس

د؛اعمال انسان نيز در قيامت،باداشت مى�شوده و بسيار بيشتر برشد و نمو كرهمان دانه ر
دند.د انسان باز�مى�گـرستاخيز است،به خـواى رم� سرى كه الزات بيشترتبدالت و تغييـر

؛)٤٢/٢٠ى، (الشور»�ÓsÚ� ÓÊUÓ¹ Ôdb¹ÔŠ ÓdÚÀÓšü« dÓ…½ ÓeœÚ� ÓtÔ/ Š wÓdÚŁtمايد:«ه مى�فرخداى متعال در اين بار
٧ايش مى�دهيم».ا افزاهد، كشت� او را بخوت ر«هر كس كشت آخر

٨ت است».ار آخرة؛دنيا كشتزعة االخرنيا مزرّمايد:«الدنيز مى�فر(ص)مدر حديثى پيامبر اكر

� منين علىالمؤو أمير��االخرالح حرّده است:«العمل الصمونيز در نهج البالغه فر)ع(�ة؛ث
٩ت است».عمل صالح كشت آخر

�نده،اى هر�كـارع؛برع ما زرار زّده است:«لكلمونيز نقل شده كه فـر(ع)�از امام صادق
١٠همان است كه كاشته».
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ËÓðÓeÓË]œÔ/ «ËÓSÊ]š ÓOÚdÓمايـد:«آن كريم مى�فرخداى متعال در قـرت است:ش8 آخـرعمل،تو

e�«]œ«²�« ]IÚuÓÈ«در اين رگيريد كه بهترين توش� بر؛«تو)٢/١٩٧ة،(البقر]�ى است».اه]�تقوشه
�ا كمندگى دنيا رابستگى به زده است:«وموه فرضمن خطبه اى در اين بار(ع)�امام على

دنه�اى سخت وديد،كه پيشاپيش شما گرت باز گرى آخرشه نيكو به سواد و توكنيد،و با ز
گاهق] كنيد.آد آييد و تود،كه بايد در آنجاها فرود دارجوسناك ول�گاه�هايى ترار،و منزدشو

ا در جان شماتاه است؛ گويا چنگال�هايـش رگ بر شما كوباشيد!كه فاصل� نگاه�هاى مـر
ا از شماسا آن رده،بالهاى طاقت فرا از يادتان برگ رار دنيا مرهاى دشوده است.كارفرو بر

١١ى كمك بگيريد».گارهيزا با دنيا قطع كنيد،و از پرد رندهاى خوپنهان داشته است؛پس،پيو

د:«اىمو�ضمن حديثى خطاب به قيس بن عاصم فـر(ص)مل اكرسورت:همسفر آخر
نده است ود؛در حالى كه او زقيس!ناگزير بايد همنشين و مصاحبى با تو در قبر دفن شو

ا ناكسداند و اگر ناكس باشد،تو رار مى�گرگوا بزرار باشد،تو رگوده�اى.پس اگر بزرتو مر
ى مگر با او،و ازد مگر با تو،و تو محشور نمى�شود.روز قيامت محشور نمى�شومى�ساز

اا مگر صالح و پسنديده،زيرار مده او رشتى و نيكى او؛پس قرال نمى�كنند مگر از زتو سؤ
اهى شد و اگر فاسده�مند خوفت و از محبت او بهراهى گرنسى خوُاگر پسنديده باشد با او ا

١٢اهد شد و آن مصاحب همان عمل تو مى�باشد».ت تو خوحشت و نفرباشد،تنها سبب و

ده است:شيخ بهايى در كتاب�«اربعين»�سرو
ا نيـكو جـليـسىكه باشد قبر رز فعل خويشتن بگزين أنيسى

د حال مثالـتان ظاهر شـوكـزد جز  فعـالتجليـس قبـر نبو
ىكه�باشد�روز�محشر�غمگـسارىگ�يـارد ناچـار بعد از مـربو

دد�فـراضى بـاشد از تو ايزكه ردى�كنى�بايد�چنان�كرپس� ار�كار
نـدضـا داده خـداوبجز آنچه را�به�شغلى�در�جهان�بندد�رمكن�خو

١٣شا جز فعل و كارد رنباشد مرشگ�يارگ�و�پيش�از�مركه�بعد�از�مر

ها�ـج از قبرمان خروده است:«هنگامى كه فرموضمن حديث مفصلى فر(ص)مل اكرسور
د،با هر انسانى اعمالى كه در دنيا انجـامافيل ـ�صادر مى�شـوند با صور اسرى خداواز سو

١٤ش با او همنشين و مصاحب مى�باشد».د در قبرا عمل هر فرد،زيرج مى�شوداده است خار

ايت مى�كند كهرو�(ع)�ل كافى از امام صادقشيخ كلينى در اصوج از قبر با اعمال:خرو
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د و به شخصج مى�شود،بدن مثالى با او خارج مى�شوقتى از قبر خارمن ود:«همانا مؤموفر
ه هست و از آنچهارده خير دهد و اين بدن مثالى با او هموا مژند تو رمن مى�گويد: خداومؤ

منده مى�دهد تا هنگامى كه مؤد مژست دارامش مى�بخشد و به آن�چه دوا آرسد،او رمى�تر
دهد،او گويد:مژسيد كه داخل بهشت شون دستور ردد،و چوند حاضر گردر پيشگاه خداو

ى.د كه داخل بهشت شوموند امر فرباد كه خداو
ده مى�دهىا مژج شدم مرقتى كه از قبر خارحمتت كند ومن گويد:تو كيستى!خدا رمؤ

م خبر مى�دهى؟دگارف پروردى و از طرس بواه مأنول رو با من در طو
اهمد فرمن خوان مؤادراى براو گويد:من همان سرور و شادى هستم كه تو در دنيا بر

احشـت رس و وت دهم و تـرا بشـاردى.من از همان سرور آفريـده شـده�ام تـا تـو رمى�آور
١٥امش بخشم».آر

دارد:«أعمال العباد فى عاجلهم،نصب أعينهم فى آجالهم؛كرموفر(ع)ت علىحضر
اىت سرا آخـر.زير١٦ه�گر است»ى آنان جلـوبندگان در دنيا،در جهان أبدى در پـيـش رو

د.د است كه هر نهانى آشكار ديده مى�شوشهو
ار دهد�ـمايد:«هر كس تازيانه�اى در دست ظالمى قرنيز مى�فر(ع)يان علىّالى متقمو

اعار ذرد كه شصت هزم مى�شوّدهايى از آتش مجـست اژاين تازيانه ـ روز قيامت به صور
١٧ند».ط مى�سازّاى هميشه بر آن شخص مسلم برّا در ميان آتش جهند،و آن رل دارطو

مينجب از زه يك ود به انـدازده� است:«هر كس به همسايه خـوموفر(ص)مپيامبر اكـر
مين،آتشا به اضافه طبقات هفتگانـه زند آن را غصب كند ـ �خـداومين او رخيانت كند ـ ز

١٨خ مى�افكند».ن دوزد و درودن او مى�آويزداند و روز قيامت به گرمى�گر

�اد ركات مال خـود:«هر كس زموايت شده كه فـر�رو(ع)در تفسير عياشى از امام بـاقـر
دل مى�كند؛سپس به او گفته مى�شـوّق�هايى از آتش مبـدا به طوند آن مـال رد،خداودازنپر

دارا برن آنها ردى،اكنود دور نمى�كرا از خوال رهمان�طور كه در دنيا به هيچ قيمت،اين امو
١٩د بيفكن».دن خوو به گر

؛)٣/١٨٠ان،(آل عمرÝÓOÔDÓu]7ÔÊuÓ� ÓÐ UÓ9KÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓÅåWمايد:«ه مى�فرخداى متعال در اين بار
ند».دن آنها مى�آويزقى در گرد آن بخل ورزيدند،همانند طوا كه در مورالى ردى امو«به زو

اليت آنها ره به اين حقيقت است كه انسان تمام سنگينى مسئـوم،اشارّنه تجساين�گو
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نى كه به طور جنوشارال سردد.اموه�مند گرن اين�كه از آثار آنها بهرد؛بدواهد كرل خوّتحم
اىندان،بـرنجير و زدد و در خدمت اجتماع نباشد،جـز زى گرى و نگهـدارآميز جمع آور

د معينىت،حدوى شخصى از مال و ثروه�گيرا مى�دانيم بهرى نيست،زيرصاحب آن چيز
اهد داشت مگرده نتيجه�اى نخوت و سنگينى بيهوع اسارد جز يك نود و از آن�كه بگذردار

د.ار گيرهاى مثبت قردار و در مسير كارخورى آن بركات معنواين كه از بر
د بلكه دراهد بودن صاحبانش خوق سنگينى بر گرال نه تنها در قيامت طونه امواين�گو

٢٠ى مى�باشد.ت مخفى�ترا و در اينجا به صورستاخيز آشكاراين دنيا نيز چنين است،منتها در ر

مايد:«هر كس[در دنيا]منافق و دو رو باشد،در قيامت مى�آيـدمى�فر(ص)ل خداسور
ان و شعله آتش ازى از جلو و هر دو آويزد؛ يكى از عقب و ديگردر حالى�كه دو زبان دار

د:اين استد؛پس گفته مى�شـوا آتش مى�گيـرى�كه تمام بدنش رن مى�آيد به طـورآنها بيرو
٢١د».ده و به اين كيفيت عذاب شناخته مى�شوآن�كه در دنيا دو رو و دو زبان بو

فته است.ت گرم اعمال در دنيا هم صورّان گفت تجسخى أحاديث،مى تو بر�بر پايه
لسونى به حضور ردند:«زموفر(ع)اى زير حاكى از  اين حقيقت است:امـام صـادقماجر
��خدا�شّن قدگشت،چون بـرقتى زد،وال كند؛عايشه در آنجا بـوآمد تا از مطلبى سئـو�)ص(

تفت.حضرد و بر او عيب مى�گره مى�كرتاهى او اشارد به كود،عايشه با دست خوتاه  بو�كو
ىل خدا آيا من چيزسود:اى رض كراغ كن؛عايشه عرن استفرد:اكنوموخطاب به عايشه فر

ـ همه ديدند كه ـ�پاغ كراغ كن.پس عايشه استفرد:اينك استفرموت  فرحضردم؟!بازخور ��هارد و
٢٢ن آمد».شت كوبيده از دهانش بيروگو

ع جسمد كه غيبت حتى در اين جهان به يك نوجه به اين حديث،دريافت مى�شوبا تو
َمت كه عالم آخرَسد به عـالم گشته است،تا چه رّل و مجسّشت ـ�مبدجى�ـ يعنى :گوخار

ظهور و بروز همه چيز است.
هى خورد تا بيمارا از بين مى�بردتر دين شخص ردن زود:«غيبت كرمو�فر(ص)م�پيامبر اكر

٢٣ا».بدن آدمى ر

»ËÓð ôÓ−Ó!]!ÔË «uÓ¹ ôÓGÚ²ÓVÚÐ ÓFÚCÔJÔrÚÐ ÓFÚCÎ√ UÓ¹Ô×V^√ ÓŠÓbÔ�ÔrÚ√ ÓÊÚ¹ ÓQÚ�ÔqÓ� Ó×ÚrÓ√ ÓštO� ÓOÚ²ÎÅU/ÓJÓd¼Ú²ÔLÔÁu«
�آياا مداريد!ا روس مكنيد و غيبت يكديگر رّنى هم]�تجس؛«و هر گز�[از حال درو)٤٩/١٢ات،(الحجر

ت داريد».اهت و نفرا بخوريد؛البته كه از آن كرد رده خوادر مرشت برست ميداريد گودو
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آن و جتسم اعمالقر
ه شده است؛چنان�كـهمى اشـارم اعمال به طور عمـوّع تجـسضوآن كريم به مـودر قر

¹ÓuÚÂÓð Ó−bÔ� Ôq^½ ÓHÚfÌ� ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚš ÓOÚdÌ� Ô×ÚCÓdÎË «Ó�ÓŽ UÓLKÓXÚ� sÚÝ Ô¡uÌمايد:«خداى متعال مى�فر

ðÓuÓœ^� ÓuÚ√ ÓÊ]Ð ÓOÚMÓN?ÓË UÓÐÓOÚMÓtÔ√ Ó�ÓbÎÐ «ÓFbOÎ«ì«ا ياد آوريد كه هر شخص هرى ر؛«روز)٣/٣٠ان،(آل عمـر
ده،آرزو مى�كند اىد حاضر مى�بيند و آنچه كه بـد كـركار نيكى انجام داده،در پيـش خـو

د».كاش ميان او و كار بدش مسافتى زياد فاصله بو
»¹ÓuÚ�Ó¾cÌ¹ ÓBÚbÔ—ÔM?�« ]”UÔ√ ÓýÚ²ÓðUÎ� UOÔdÓËÚ√ «ÓŽÚLÓ�UÓNÔ/¿rÓLÓs?Ú¹ ÓFÚLÓqÚ� ¦ÚIÓ‰UÓ– Ó—]…Ìš ÓOÚdÎ¹ «ÓdÓÁÔË¿ Ó�ÓsÚ¹ ÓFÚL?ÓqÚ

�¦ÚIÓ‰U?Ó– Ó—]…Ìý ÓdÒÎ¹ «ÓdÓÁ«آينـداكنده بيـروها پر؛«روز قيامت كه خلق از قـبـر)٨ـ ٩٩/٦لة،لـز(الز�ن مى
ه�اى عملّا مى�بيند* و هر كه به مقدار ذره اى عمل خير كند آن رّه ذر*پس هر كس به انداز

ا مى�بيند».بد انجام دهد آن ر
»ËÓËÓłÓbÔ� «ËÓŽ UÓLKÔŠ «uÓ{UdÎË «Ó¹ ôÓEÚKrÔ— ÓÐ̂pÓ√ ÓŠÓbÎ««،[درد ر؛«آنان اعمال خو)١٨/٤٩(الكه]�ا

ت به هيچ كس ستم نكند».دگارق] حساب]�حاضر مى�بينند و پرورمو
»¹ÓÐ UÔMÓw]≈ ½]NÓ≈ UÊÚð ÓpÔ� ¦ÚIÓ‰UÓŠ Ó³]WÌ� sÚš ÓdÚœÓ‰Ì/ Ó²ÓJÔsÚ/ ^ wÓ9ÚdÓ…Ì√ ÓËÚ/ !�« w]LÓËUÓ «√ ÓËÚ/ —_« wÚ÷

¹ÓQÚ Ð NÓK�« U]tÔ≈ Ê]K?�« ]tÓ� ÓDnOÏš Ó³dO«،كم!اگر عمل تو؛«[لقمان گفت]:اى پسـر)٣١/١٦(لقمان
د كها مى�آورمين باشد خدا آن ردلى و در تخته سنگى يا در آسمان�ها يا در زن دانه خرهموز

گاه است».خدا بس دقيق و آ
»¼ÔMÓ�UpÓð Ó³ÚKÔ� uÔq^½ ÓHÚfÌ� Ó√ UÓÝÚKÓHÓX«ا كه از؛«آن جاست كه هر كس هر چه ر)١٠/٣٠نس،(يو

مايد».ستاده،مى�آزپيش فر
»¹ÓuÚÂÓ¹ ÓMÚEÔdÔ�« ÚLÓdÚ¡Ô� Ó7 UÓb]�ÓXÚ¹ ÓbÓÁ««،بـا؛«روز)٧٨/٤٠(النبأ�ى كه آدمى هر چه�]از نيك و بد[

د حاضر مى�بيند».ى خوستاده در پيش رودست خويش پيش فر
»ÐÓqÚÐ ÓbÓ� «ÓNÔrÚ� Ó� UÓ½U?Ô¹ «uÔ9ÚHÔÊuÓ� sÚ7 Ó³Úq«،چـه ر)٦/٢٨(األنعام�ا پيش از اين پنهان؛«بلكه آن
د».ابر آنها آشكار شودند،در برمى�كر
»�ÓcÓ�pÓ¹ ÔdN¹rÔK�« ]tÔ√ ÓŽÚLÓ�UÓNÔrÚŠ Ó!ÓdÓ «ÌŽ ÓKÓOÚNr«اهايشان رنه خدا كار؛«اين گو)٢/١٦٧ة،(البقر

تهاست به آنان مى�نماياند».كه بر آنان ماي� حسر
»ËÓ√ÓÊ]Ý ÓFÚOÓtÔÝ ÓuÚ·Ó¹ ÔdÓ È«،به زو)٥٣/٤٠(النجـم�دى؛«و اين�كه�[نتيج�]�تالش او�]=آدمى[

د».ديده مى�شو
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دهموم اعمال تصريح فـرّد معين به تجـسارآن كريم گاهى نيز به طور خـاص در مـوقر
»Ê]�« ]cs¹Ó¹ ÓQÚ�ÔKÔÊuÓ√ Ó�ÚuÓ‰«Ó�« ÚOÓ²Ó�UÓþ vÔKÚLÎ≈ U½]LÓ¹ UÓQÚ�ÔKÔÊuÓ/ Ð wÔDÔ½uNrÚ½ Ó—UÎ≈مايد:«است؛ چنان�كه مى�فر

ËÓÝÓOÓBÚKÓuÚÊÓÝ ÓFdOÎ««،خورا به ستمگرال يتيمان ر؛«آنان كه امو)٤/١٠(النساء�ند،در حقيقتى مى
آيند».ان دردى در آتشى فروزند و به زوا فرو مى�برد آتش ردر شكم خو

»ËÓ¹ ôÓ×Ú!Ó³Ós]�« ]cs¹Ó¹ Ó³Ú9ÓKÔÊuÓÐ LÓð¬ UÓ¼UÔrÔK�« ]tÔ� sÚ/ ÓCÚKt¼ ÔuÓš ÓOÚdÎ� «ÓNÔrÚÐ ÓqÚ¼ ÔuÓý Ódy� ÓNÔrÚÝ ÓOÔDÓu]7ÔÊuÓ

�ÓÐ UÓ9KÔÐ «ut¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ�UÓW«ا از مالى كهان رق فقيرده و حقو؛«آنان كه بخل نمو)٣/١٨٠ان،(آل عمر
ند به فضل خويش به آنها داده ادا نمى�كنند،گمان نكنند كه اين بخل به منفعت آنهاخداو

د؛ بلكه به ضرر آنها است چه آن�كه آن مالى كه در آن بخل ورزيده�اند،در روزاهد بوخو
فت».اهد گرار خودن آنها قرق�هاى سنگين آتشين بر گرت  طوقيامت به�صور

اياتجتسم اعمال در رو
ايات نيـزآن است،بلكـه در روان قراود تصديق و تأكيد فـرمسأله تجسم نه تنـهـا مـور

نه� اى كه شيخ بهايى در يـكـى از سـخـنـانـشفته است؛بـه گـوار گـرجه قـرد توبسيـار مـور
ق المخال]ة من طرّرد فى احاديث متكثية قد ورّم االعمال فى النشأة االخروّمى�گويد:تجس

ر ضمن احاديثّت مكرع تجسم اعمال در جهان ديگر،به صورضوال]؛يعنى:موو المو
٢٤افقين و مخالفين آمده است.ق مونقل شده از طر

م القيـامـة؛ازه ظلمات يـوّا الظلـم فـإنوّده است: «إتـقموفـر(ص)�امى اسالمپيامبـر گـر
م و نمايانّت تاريكى�ها مجسا ظلم و ستم در روز قيامت به صورهيزيد؛زيرى بپرستمگر

٢٥اهد شد».خو

ت ظلمت ود ستم و ظلم در روز قيامت به صـورساند كه خوايت مـى�رظاهر اين رو
تاريكى تجسم مى�يابد.

�د:«عشض كر�آمده خطاب به ايشان عر�(ص)�د پيامبرئيل نـزد:جبرمو�فر(ع)امام صادق
ك مالقيه؛هر طورّقه و اعمل ما شئت فانك مفارّت و احبب ما شئت فانّك ميّما شئت فان
ستاهى دوا مى�خوى و هر چه و هر كس رانجام بايد بميرلى سرندگى كن؛وى،زكه ميل دار
 كه تو درًاهى بجا آور،حقـااهى شد،و هر عملى كه مى�خـوانجام از او جدا خوبدار،سر

٢٦د».اهى كرا مالقات خوقيامت آن ر
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�آن داللت مى�كندشته است:بيشتر آيات قرد�«تجسم اعمال»�نو�در موره)(قدس سرعالمه طباطبائى
متعالا در روز قيامت به عين اعمالى است كه انسان انجام داده؛چنان�كه خداى ر اين�كه جزب

؛)٦٦/٧(التحريم،» ¹Ó√ UÓ¹N̂Ó�« U]cs¹Ó� ÓHÓdÔð ô «ËÓFÚ²Óc—Ô�« «ËÚOÓuÚÂÓ≈ ½]LÓð UÔ−ÚeÓËÚÊÓ� Ó� UÔMÚ²ÔrÚð ÓFÚLÓKÔÊuده است:«موفر
٢٧د».اهد بواى شما،همان عمل شما خوان]�امروز عذر نياوريد!جز«[اى كافر

د مى�نويسد: به�طورعالمه طباطبائى پس از آن�كه بر اين مطلب هفت آيه شاهد مى�آور
ا غفلت در جايى گفتـهد؛زيراى مقصد كافى بود،برآن جز آي� ذيل نبـوحتم اگر در تمام قر

داشتنده برجه نشده و نيز كش] غطاء و پرده و به آن تود و حاضر بوجوى مود كه چيزمى�شو
ا كـه دراين،اگر آن رشيده�اى در كار باشد.بنـابـرد پوجـود كه مودى اطالق مى�شـودر مور

د از اينهااه او نباشد،صحيح نيست به او گفته شوندگى دنيا همر در زًقيامت مى�بيند،قبال
٢٩داشتيم.ده از آن برد و امروز پردى و از تو پنهان بوغفلت كر

�òÓIÓbÚ� ÔMÚXÓ/ ž wÓHÚKÓWÌ� sÚ¼ ÓcÓ/ «ÓJÓAÓHÚMÓŽ UÓMÚpÓž DÓ¡UÓ„Ó/ Ó³ÓBÓdÔ„Ó�« ÚOÓuÚÂÓŠ Óbb¹«،؛«تو از)٥٠/٢٢(ق
داشتيم،و امروزى ديدگانت برا از جلـوده غفلت ردى،پس اينك پراين روز در غفلت بو

چشمت تيزبين است».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٣١/ ٣؛الكافى، ١٠٦ و ٢٢٨/ ٥ .نور الثقلين، ١
.٢٤٣-٢٤١/ ٣ .الكافى، ٢
ستاخـيـز/ به نقل از دادگـاه ر٢٨٤اريـخ/  .منتخب الـتـو٣

١٧١-١٧٠.
.٤١/نامه٤١٤ .نهج البالغة«صبحى صالح»،٤
.٨/٢٣٥نه،؛تفسير نمو١٧/٢١٣ .مفاتيح الغيب،٥
.٤٧/ ١٩نه،  .تفسير نمو٦
.٣٨٧/ ٢نه،  .تفسير نمو٧
.٤٥٨/ ٢ .الكافى، ٨
.٢٣/خ٦٤ .نهج البالغة،٩

.٤٥٨/ ٢ .الكافى، ١٠
.٢٠٤/خ٣٢١.نهج البالغة،١١
 .٧/٢٢٨ار،.بحار األنو١٢
.٩٦ .أربعين،شيخ بهايى/ ١٣
.٢٩٥/ ٧٤ار، األنو .بحار١٤

.١٩١/ ٢ .الكافى، ١٥
.٧/حكمت٤٧٠ .نهج البالغة «صبحى صالح»،١٦
.٦٥٩اب األعمال/  .ثو١٧
.٣٣١ .همان/ ١٨
.١٩١/ ٣نه،  .تفسير نمو١٩
.١٩٠/ ٣نه، .تفسير نمو٢٠
.٢٥٩ـ١٢/٢٥٨سائل الشيعة،.و٢١
.٢٥٦/ ٧٥ار،  .بحار األنو٢٢
جـلّع فى دين الـرل الله�(ص)�:«الغيـبـة أسـرسـو .قال ر٢٣

.٢/٣٥٧فه»�ر.ك:الكافى،المسلم من االكلة فى جو
.٢٢٨/ ٧ار، . بحار األنو٢٤
.٢/٣٣٢.الكافى،٢٥
.٤١٤/ ٩. منشور جاويد، ٢٦
.١٤٣/ ١ان، . الميز٢٧
.١١٦. همان/ ٢٨


