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 معاد باوری

 شب عاشورا شب مصیبت عظمای شهادت اباعبداهلل الحسین علیه السالم واصحاب و فرزندان

 ویژگی های زیادی در اصحاب امام وجود داشت یکی موضوع معادباوری است

 صدها حدیث و هزاران نکته در سیره معصومین –صدها آیه 

 آخرت و معاد اعم از قیامت است -آخرت غیر از قیامت است

 محشر وقیامت )جهان پس از مرگ(-قبر-آخرت یعنی برزخ –قیامت یک منزل است 

 انسان که مرد آخرت شروع می شود

خطا + بازدارنده آخرت گرایی و معاد باوری = انسان را هدفدار و متعهد + بازدارنده از 

 از احساس پوچی )تمام جرم ها ناشی از ضعف باور است(

 کم فروشی یک خطر از یک سوپری تا کارخانه و مسئول و استاد و ...

 أَلَا يَظُنُِّ أُولَئِكَ أَنَِّهُم مَِّبْعُوثُونَ ...وَيْلٌ لِِّلْمُطَفِِّفِينَ

 کردن جواب چه کسی را می خواهی در قیامت بدهی اینهمه از تو خرید

 مثال: کارخانه هایی که به بهانه قیمت پایین کم می گذارند )ویل...(

ا مهنم می روند به آنها می گویند:                   لذا می فرماید جهنمی ها که به ج

ك ي           )مدثر(   ... چه چیز باعث شد که شما جهنمی شوید  سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
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« 33»وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ « 34» لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِِّينَ قالُواپاسخشان اين است: 

ما از نمازگزاران نبودیم. و    وَ كُنَِّا نُكَذِِّبُ بِيَوْمِ الدِِّينِ« 34»وَ كُنَِّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ 

یوسته و پرفتیم. کردیم و با اهل باطل در سخنان باطل فرو مىافراد مسکین را اطعام نمى

 کردیمروز جزا را تکذیب مى

 هر جا باشید هرکاره هر گناهی بکنید نماز بخوانید –نماز را جدی بگیریم 

فرمود نماز اورا  -جوانی است گناه می کند ولی نماز میخواند -مثال: به پیامبر

 = نجات انسان خاکروی  پیشانیگذاشتن  –اصالح می کند 

زندگى حقیقى، همان سراى      الدَِّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ وَ إِنَِّنظر قران درباره آخرت: 

 -روز حق -اصل ماندگاری – آخرت است

                 و ال تَكونوا مِن أبناءِ الدُّنيا   كونوا مِن أبناءِ اآلخِرَةِ علی)ع(: 

 (  71)اعلي/  وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى

 نه اینکه رو به قبله هیچ کار نکند . نه بلکه هر کار میکند در هر شغلی بداند آخرت هست و  

داستان طالوت و جالوت= بعضی از جالوت ترسیدند اینها دنیا را دیدند و برگشتند 

 لشگری که به آخرت اعتقاد داشت جنگید 

 یاد آخرت = شجاعت

 شکل بر میخورد =حمله گروهیتاریخ عاشورا: وقتی دشمن در جنگ تن به تن به م

 )به عباس و علی اکبر و امام حسین حمله گروهی کردند(
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جنگ تن به تن اگر بود غائله در یک روز تمام نمی شد. چرا؟ چون اینها شجاع 

 بودند تعلق مادی حکومت داری و... نداشتند. یاد آخرت= شجاعت

 ه کنداصحاب امام حسین می گفتند هر کس ترسید به امام حسین نگا

 علی)ع(: هروقت کار گره میخورد به پیامبر نگاه میکردیم-مثل زمان پیامبر

 سال دفاع مقدس با یک سخنرانی امام چه ها نکردند8رزمندگان ما در 

 مذاکره با عمرسعد با استفاده از حربه یادآوری آخرت = مذاکره باعزت

 عباس + علی اکبر + غالمش /// امام + پسرش + عمرسعد

ام به عمرسعد: اصال مهم نیست که دستور داری یا نه یا بدکردی یا نکردی جمله ام

 فقط یک سوال: ای پسر سعد آیا از قیامت نمی ترسی؟

 ترا به خدا این کجایش مذاکره به معنای فعلی معناش هست؟

 مقایسه مذاکره فعلی با مذاکره امام حسین زمین تا آسمان است

 ردند کجا باج دادند؟ یادآوری اصول ک -حضرت نصیحت کردند

 آنها امان نامه هم داده بودند چرا حضرت قبول نکرد

 االن امان نامه های دشمنان مثل امان نامه شمر است

تحریم را بر نمی دارند/ آب را باز نمی کنند  امان نامه را هم قبول کند می دانست

 چون دستور بود حسین باید از بین برود
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ا روی ی که سرها بر خاندان امام باز کردند؟ زمانبرداشتند؟ کی آب رمی دانید تحریم را کی 

 زنان و کودکان آوره شدند –جنازه والیت زیر سم اسبان بود  -نیزه بود

 دشمن در هدف خود مصمم است. میخواهد والیت نباشد حسین نباشد

 یزید زمان را بشناسیم –حسین زمان را بشناسیم 

ته باشیم می توانیم دشمن و یزید زمان رو بشناسیم اگر به قیامت و آخرت باور دش

 وگرنه دنیاطلبی و مسئولیت طلبی و راحت طلبی اجازه نمی دهد

 زمان دارد هی قضیه را یادآوری میکند به دشمن اعتماد نکن حسینِ

 خدا و مردم جواب بدین -امام-به یاد قیامت و اینکه باید به شهدا

 ر نسبت به معاد تذکردادندامام حسین هم روز عاشورا چندین با

شب عاشورا: وقتی امام حرفهای خود را زدند وقتی خالص ها ماندند و گفتند ما می 

 ایستیم حضرت: سرتان را باال بیاورید و جایگاه خود رو در بهشت ببینید 

 شب عاشورا همه شاد بودند چون جایگاهشان در قیامت را می دیدند

 نیست-زن نگرفتن-روبه قبله بودن-معادباوری به معنای درخانه نشستن

 زندگی کن اما با اصول با یاد آخرت-تفریح کن-اسالم میگوید کار کن

 اثرات معادباوری

 از بین بردن تکبر
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تِلْكَ الدَِّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها  امام علی در بازار کوفه را می رفت واین آیه رامی خواند:

 -بقالی در مقابل  الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَِّقِينَلِلَِّذِينَ ال يُرِيدُونَ عُلُو ِّا فِي 

 و... -آهن فروشی -عطاری

زور گفتن -1معنای ساده: کسی که به قیامت اعتقاد دارد دو چیز در زندگی ندارد: 

 فاسد و غذای حرامکارهای فاسد و رابطه فاسد و نگاه  -2و غرور 

و بازار چون امیرالمومنین در بازار این آیه را میخواند  کاش این تابلو شود در مغازه ها

و میفرمود از زمانی که میمیرید آخرت شروع میشود آنجا کسی راحته که زورگو و 

 اهل فساد نباشه. والعاقبه للمتقین وبرتری طلب 

داستان: بهلول رفت کاخ هارون الرشید که ظالم وزورگو بوده وقاتل امام موسی بن 

هلول دید هارون روی تخت نیست رفت با همان کفش و لباس روی جعفر هست. ب

تخت نشست و... ماموران او را باکتک انداختند بیرون. بهلول شروع به گریه کرد 

هارون فهمید صدا کرد جریان پرسید و گفت گریه نکند. بهلول: برای خودم گریه 

نقدر کتکم م اینمیکنم برای تو گریه میکنم. ئمن چند دقیقه روی اون تخت نشست

زدند تو که یه عمری اونجا نشستی چقدر کتک میخوری )میخواست معاد را 

 یادآوری کنه(

 -قران رو تا چشم داری باید بخوانی -شما اگر در جوانی به مسجد بروی ارزش دارد

  -خیابان ها رو ببینید اعالمیه جوانها -عمر هم که معلوم نیست تا کی داریم
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دن فایده ندارد فرعون لحظه غرق شدن در رود نیل پشیمان معاد را آخر عمر فهمی

 شد ظاهرا توبه کرد اما از او قبول نکردند و گفتند االن فایده ندارد

هارون الرشید در ایران بود مریض شد )قبر او در ایران است پشت قبر اما رضا لذا 

 نمستحب است موقع سالم به هارون هم لعن کنی( موقع مردن شروع به خواند

 قران کرد تا شاید با ایمان از دنیا بره این فایده نداره

حجاج بن یوسف ثقفی: چند هزارشیعه را کشته آخرین لحظات به یاد معاد افتاد 

)خباثت او همین بس: در زندان بر سر سایه بود دعوا بود سقف نداشت گفت سر 

ر همه خبیث وصدا هست دستور داد آنرا هم خراب کنند ////  عمربن عبدالعزیز اگ

های عالم را جمع کنند حجاج بر همه آنها غلبه دارد (   مرضی بنام آکله گرفت 

مثل تب و لرز از درون گرما و از بیرون سرد بود حسن بصری می گوید رفتم 

دیدنش گفت دعا کن بمیرم گفتم آنجا سخت تر است خیلی از قبور آرامگاه نیستند 

اج گفت توبه میکنم دعا کن بمیرم. آنجا آتش گاه هستند اسمش آرامگاه است. حج

 به یاد معاد افتاد

 –ش به زیردست–به همکارش  -اگر کسی به یاد معاد باشد زور نمیگه به دوستش

 به برادرش –به بچه اش  -به شوهرش -به خانمش

 زور گویی که فقط مخصوص پادشان نیست
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 انجام دادن عمل صالح

اى لق )قیامت( و پس هر کس به رَبِِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِح افَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ 

 پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد

 –به دور از ریا و خودنمایی  –هرکاری برای خدا 

 برای چه کسی هیئت و مجلس روضه میگیری)چشم هم چشمی نباشه(

 میلیون من دادم  22روی مسجدی رو کم کنم به فالن مداح 

 اینها ارزشی ندارد می شود مسجد ضرار که پیامبر تخریب کردند

در جنگ بدر شخصی بنام صهیب یکی از مشرکان مشهور را کشت. دوراین شخص 

شلوغ بودکس دیگری سمت پیامبر دوید و گفت یا رسول اهلل من فالنی رو کشتم 

برو از خودت دفاع کن خنده اش گرفت خدا که می داند پیامبرش  به صهیب گفتند

 هم می داند

و بگو که هر عمل کنید خدا  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَِّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

 121توبه شوندبیند و هم رسول و مؤمنان بر آن آگاه میآن عمل را می

ی یک-ی شود و خطا هم ندارد چون ناظر یکی خداستهرکاری کنیم سه جا ثبت م

 دیگری ائمه معصومین -پیامبر

 گفت من برای خدا او را کشتم بگذارید او بگوید که او کشته
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 سیره شهدا درباره گمنامی عمل کردن همین بوده

نه، وگر گمنامی، تنها برای شهرت پرستان دنیا طلب دردآور است؛شهیدآوینی: 

 ...امی استی اجرها در گمنهمه

کسی  که معادالوری داشته باشد و آخرت را مالک عمل خود قرار دهد گمنام است 

 مثل شهدای کربال که گمنامانه به شهادت رسیدند ومصیبت ها کشیدند

قران: وقتی صدقه می دهید آشکارا بدهید خوب است من جلوی چشم شما به فقیر 

 قَاتِ فَنِعِمَِّا هِيَإِنْ تُبْدُوا الصَِّدَکمک میکنم اشکالی ندارد 

هُوَ فَ اءَالْفُقَرَ وَتُؤْتُوهَا تُخْفُوهَا وَإِنْاما اگر مخفیانه بدهید این بهتر ازقبلی هست: 

  خَيْرٌ لَكُمْ

چقدر ما خیّر داریم حتی در این مجلس به جهازیه کمک می کنند به مسجد کمک 

 می کنند حتی اسمشان هم معلوم نیست خودشان نمی خواهند

اگر میدانستید در کار خیر انجام دادن بدون نام و نشان چه اجر و قربی است اجازه 

 –نمی دادید اسم شما رو در کمک به مسجد بگن شرط میکردی که اسم منو نیار 

 البته اسم آوردن هم اشکال نداره

به یکی از بستگان خود ناشناس کمک میکرد واو می گفت خدا پدرت امام سجاد 

 مام سجاد پسرعموی من است به ما کمک نمکندرا بیامرزد ا
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این ها ارزش اخالص است. اگر انسان معادباور باشد برای ترس پدر نماز نمی خواند 

حیا و عفاف را بخاطر  –از ترس معلم و مدرسه درس نمیخواند  -برای خدا میخواند

 خدا حفظ می کند

ار در زندگی شما بیاید ک اگر یاد معاد« طوبی لمن ذکر المعاد فاحسن»امام علی)ع(: 

 کار خوب را خوب انجام دادن مهم است -را خوب انجام می دهید

دیده اید بچه ای که کاردستی گفته اند درست کن یا امتحان میگیرد میگویند 

 همه نگاه خواهند کردبهترین را عرضه کنن چون 

اعمال ما در صحرای محشر جلوی همه عرضه خواهد شد کسانی که خوب عمل 

 نند لذت می برند و بعضی ها شرمنده می شوند.ک

 

 سومین اثر معاد باوری گناه نکردن

هر کس که زیاد به یاد   .مَن أكثَرَ مِن ذِكرِ اآلخِرةِ قَلَّتْ مَعصيتُهُامام علی)ع(: 

  آخرت باشد، گناه و نافرمانى او کم شود

الن رابطه با ف بعضی جوانان: نمی توانیم از گناه بگذریم میدانیم موسیقی بد ست

 نامحرم حرام است اما نمی توانیم

 این روایت کمک میکند برای ترک واقعا اگر از ته دل بخواهید

 اگر زیاد به فکر معاد باشید مشکل حل میشود
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 سابقادرست کردن قبردرخانه+خوابیدن+صورت در خاک+ آیه را تالوت می کردن

 ( 711-99)مومنون      لَعَلِِّي أَعْمَلُ صَالِح ا رَبِِّ ارْجِعُونِ

در قبر اصلی نمی شود برگشت از قبر بیرون می آمدند و به خودشان می گفتند 

 آمدی بیرون چکار می کنی

امام صادق)ع(: اگر جنازه ای را در خیابان می برند به آن نگاه کنید فکر کنید شما 

 در آن تابوت هستید

 اگر جنازه ای در تابوت دیدید فرض کنید شما رفته اید

 یاد مرگ از گناه دور میکند

 شیخ صدوق کتاب ثواب االعمال و عقاب االعمال درباره نوع عقوبت ها

 غیبت=زبان آدم دراز و همه لگد میزند به اندازه غیبت

 دو رو = با دو زبان اگر بداند انسان 

 تهمت میزند = در تپه ای از چرک و خون نگهداری میکنند

 جنسی ندارد = خوکبدزبان = سگ    /////   کنترل 

ی داد با نشان -برای یک یهودی است -داستان جوانی که انگشتر پیدا کرده بود

یهودی پرسید میدانستی مال یهودی است ونیاز داشتی قیمت انگشتر را می 

دانستی چرا دادی  گفت با خود فکر کردم قیامت اگر پیامبر تو حضرت موسی به 
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نداده بودی که مال مردم نخورند نمی خواستم پیامبر من بگوید به پیروانت یاد 

 پیش حضرت خجالت بکشد این یعنی معاد باوری

برابر از غریبه نمی 2معادباوری جلوی بسیاری از گناهان را میگیرد راننده تاکسی 

در  –معلم درس را خوب می دهد  –جنس را مغازه دار گران نمی دهد  –گیرد 

 -در خیابان ب ناموس مردم -ایی می کندادارات مردم را عالف نمی کند راهنم

 رشوه و ربا  و...

 راههای بسیاری برای دورزدن قانون هست  –قانون بازدارنده نیست 

یکی از اختالس گران را که میلیاردی اختالس کرده بود گرفتند گفت دو بسته 

 خرما بدین به من چند سال دیگه با همین سرمایه میام 

 که بازدارنده است نه قانونخداترسی و یاد قیامت است 
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 )چهارمین اثر یاد آخرت( سعی و تالش کردن

تالش و کوشش برای  عليك بالجِدِّ واالجتهاد في إصالح المَعادامام علی)ع(: 

 اصالح آخرت پر کردن پرونده آخرت

همه قبر و قیامت داریم پرونده های ما را به ما می دهند این پرونده ها و خزانه ها 

 ود وگرنه طی مسیر نمی شودباید پر ش

 اگر کار ناجور باشد -برای ساعت یه گرونده ای است اگر کار خوب باشد

اباذر غفاری پسرش فوت کرد کنار قبرش گریه میکرد دلداریش می دادند میگفت 

برای رفتن پسرم گریه نمی کنم = آیا می تواند سوال و جواب فرشته ها رو بدهد 

 ه از مراحل قبر عبور کندآیا اعمال او به طوری هست ک

 اگر به فکر قیامت باشیم براش تالش و کوشش می کنیم
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 نتیجه:

 .لشگریان عمرسعد به یاد معاد که نبودند و دینشان را فروختند به هیچ

 از طریق گناه می خواستند به هدف های مادی شان برسند

 یکی فرماندار بشود

 یکی پول  دار شود اما نشدند 

 را غارت کرد تا بپوشد اما نتوانست یکی لباس حسین

 عده ای آب را بستند اما خودشان از مرض تشنگی به درک واصل شدند

دف خود نرسیدند این قانون حتی یک نفر از آنها که مقابل حضرت بودند به ه

 دنیاست 

 اگر کسی بخواد با گناه به دنیا سوار بشه خدا می فرماید من اجازه نمی دهم 

وری بدهد اما مثل شمر و یزید و قارون و فرعون محو خواهند ممکن است یک مان

 این وعده خداست شد.
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