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تقديم به پيشگاه

مجاهد شهيدي كه تا زنده بود ،براي آرمان تنها دولت
منتظر ظهور در جهان زحمت كشيد
و دشمنان اسالم راستين را نابود كرد و رفتنش به دست
خبيثترين دشمنان خدا صورت گرفت.

پيشكش به روح بلند سرباز اسالم و واليت
حاج قاسم سليماني

يکي از رفقاي مدافع حرم که راوي کتاب ،در ايمان و
اخالص او شک ندارد ،مطلبي براي ما فرستاد که جالب بود.
هرچند خواب را حجت نميدانيم اما تأثيرگذار است:
شب چهلم حاج قاسم بود .سالن بزرگ و پر از جمعيت بود.
سخنران ميخواست به جايگاه برود .باتعجب ديدم سخنران،
خود حاج قاسم است!
يادم افتاد حاجي شهيد شده .جلو رفتم وگفتم :شما اينجا
چيکار ميکنيد؟ .
راستي ،چطور شهيد شديد؟
گفت :خيلي راحت ،يک گل خوشبو را مقابل من گرفتند و
بالفاصله به خدمت اميرالمؤمنين  7منتقل شدم.
گفتم :ما هم ميتوانيم شهيد شويم؟ گفت :بله ،دست خودتونه.
گفتم :راستي ،حساب و کتاب اونطرف چطور بود؟
عجله داشت.گفت :سه دقيقه در قيامت را خواندي؟ همون
جوريه...

مقدمه
دوستان گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي ،سالهاست كه در زمينه
شهدا فعاليت دارند .دهها عنوان كتاب كه هر كدام به نوعي با موضوع
شهدا در ارتباط است ،توسط اين مجموعه منتشر شده و مورد استقبال
مردم قرار گرفته است .سال  1396سفري به اصفهان داشتيم .آنجا
از يك دوست عزيز كه از فرماندهان سپاه بود ،شنيدم كه ماجراي
عجيبي براي همكارشان اتفاق افتاده .ايشان ميگفت :همكار ما جانباز
و از مدافعين حرم است .او در جريان يك عمل جراحي ،براي مدت ۳
دقيقه از دنيا ميرود و سپس با شوك ايجاد شده در اتاق عمل ،دوباره
به زندگي بر ميگردد .اما در همين زمان كوتاه ،چيزهايي ديده كه
درك آن براي افراد عادي خيلي سخت است! همکار ما براي چند نفر
از رفقاي صميمي ،ماجرايش را تعريف كرد ،اما خيلي نميخواست
ماجرايش پخش شود .در ضمن ،از زماني كه اين اتفاق افتاده و از آن
سوي هستي برگشته ،اخالق و رفتار فوقالعاده خوبي پيدا كرده!
مشتاق ديدار اين شخص شدم .تلفن تماس او را گرفتم و چندين
بار زنگ زدم تا باالخره گوشي را برداشت .نتيجه چندين بار مصاحبه
و چند سفر و ديدار و ...كتابي شد كه در پيش روي شماست.
البته ساعتها طول کشيد تا ايشان را راضي کنيم که اجازه چاپ
مطالب را بدهند .در ضمن ،شرط ايشان براي چاپ کتاب ،عدم ذکر
راوي ماجرا بود .لذا از بيان جزئيات و مشخصات و نام ايشان معذوريم.
در اين كتاب سعي بر اختصارگويي بوده و برخي موارد كه ايشان
راضي به بيانش نبود را حذف كرديم.
اين کتاب در درجه اول بر روي اعضاي گروه بسيار تأثيرگذار بود.
اميدواريم ماحصل پيگيري ما ،در بهبود معنويت همگان مؤثر باشد.
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ويرايشجديد،بهچهعلت؟!
کمتر از يکسال از چاپ کتاب سه دقيقه در قيامت گذشت .در اين
مدت استقبال بينظيري صورت گرفت و مجموع تيراژ کتاب به بيش
از يک ميليون نسخه رسيد و بيش از اين ميزان نيز دانلود در فضاي
مجازي داشتيم! هرچند ،همه گونه برخوردي را از دوست و دشمن
داشتيم .ولي آنقدر بازخوردهاي مثبت ديده شد که خستگي فشارها و
واکنشهاي منفي برخيها برطرف ميشد.
به ما تهمت زدند که از حاکميت ،کمک مالي گرفتند تا مردم در
مقابل خطاها و دزديها ساکت باشند!! اما خودشان بهتر ميدانستند که
ما به هيچ نهادي وابسته نيستيم و تاکنون سراغ هيچگونه حمايت دولتي
نرفتهايم و دليل موفقيت را در همين مطلب ميدانيم .اما در جواب
منتقدين گفتم :اتفاقاً اين کتاب ،بيشتر مسئولين بيتالمال را مخاطب
قرار داده ،آنها که فراموش کردند روز حسابي هم هست!
بگذريم .در مالقاتي که در تابستان  1399با راوي کتاب داشتم،
گفتند :من برخي افراد فاميل يا دوستان را بعد از سالها مالقات کردم
و بالفاصله ياد خاطراتي افتادم که از اين افراد در آن سوي هستي ديده
بودم .يا اينکه برخي ماجراها جديداً رخ داده که به واکنشهاي بعد از
ت اين بزرگوار
چاپ کتاب مربوط مي شود .باخوشحالي پاي صحب 
نشستم و خاطرات را مکتوب کردم .اما با خودم گفتم :شايد دوباره
برخي بدخواهان ،اضافه شدن مطلب به کتاب را مسخره نمايند ،با يکي
از علماي رباني مشورت کردم و ايشان تأکيد کرد که حتماً اين مطالب
را به کتاب اضافه کن و توضيح بده که چرا اين اتفاق افتاده .لذا اين کار
انجام شد و همزمان نسخه الکترونيک رايگان از ويرايش جديد کتاب
در فضاي مجازي پخش شد .اميدواريم مقبول حضرت حق باشد.
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اينمنترابخوانيد
يکي از بزرگترين رازها و ناشناختهترين پديدهها ،مرگ است.
مرگ واقعيتي است غيرقابل انكار و آدمي از ا ّولين روزهاي حيات
فكري خويش ،به تأمل در ماهيت مرگ پرداخته و اين كاوش
همچنان ادامه دارد .اديان ،به طرق مختلف سعي کردهاند که اين
پديده را براي انسانها روشنتر سازند ،اما براي دانشمندان ،هنوز
مرگ عرصهاي اسرارآميز است.
ولي براي برخي انسانها اتفاقاتي رخ ميدهد كه اصطالحاً به
آن اتفاق ،تجربه نزديك به مرگ ميگويند .يعني خروج روح از
كالبد مادي و گشت و گذار در عالم معني! آنچه در اين تجربهها
روي ميدهد ،سست شدن ارتباط روح و بدن مادي است که در
ي مييابد و به مشاهداتي نائل
پي ضعف اين رابطه ،روح ،آزاد 
ميشود كه پيش از آن برايش ميسر نبوده! در سالهاي اخير ،نظر
دانشمندان ،به خصوص در كشورهاي غربي ،به بررسي پديدهاي به
نام تجربههاي نزديک به مرگ جلب شده .حتماً داستانهايي را از
کساني که از آستانه مرگ به زندگي برگشتهاند شنيده يا خواندهايد؟
مث ً
ال برخي دچار ايست قلبي شده و روحشان از بدن خارج گرديده
و سپس در اثر يك اتفاق يا شوك ،روح دوباره به بدن برميگردد.
اين سؤالي است که براي بسياري مطرح است .تجربههاي نزديک
به مرگ ( )Near death experienceيا به طور مخفف  NDEچيست؟
 .1برخي كارشناسان ،اين تجرب هها را زائيدهي فعاليتهاي غيرطبيعي
مغز در لحظات بحراني دانسته و يا آن را نتيجهي نرسيدن اکسيژن
به مغز در اثر ايست قلبي و به همريختگي شيميايي مغز خواندهاند.
در پاسخ به اين گروه بايد به اين واقعيت اشاره کرد که از نظر
دانش پزشکي ،مقدار فعاليت مغزي افراد را در هر لحظه ميتوان با
نوار مغزي «اي اي جي» اندازهگيري کرد .بسياري افراد ،در حالي
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تجربهي نزديک به مرگ داشتهاند که نوار مغزي آنها يک خط
صاف را نشان ميداده! از نظر پزشکي ،اين هنگامي اتفاق ميافتد
که سلولهاي مغزي هيچ فعاليت الکتريکي ندارد .در چنين شرايطي
مغز توانايي تشکيل فکر و ايجاد تصور و تجسم را نخواهد داشت.
پيم ون لومنت ،1پزشک متخصص قلب در طول  20سال بهطور
علمي و با ديدي محققانه تعداد زيادي از بيماران را که دچار ايست
قلبي شده بودند مورد بررسي قرار داد و نتايج آن را در سال  2001در
مجلهي علمي الست منتشر نمود .نتيجهي تحقيقات او نشان ميدهد که
هيچ ارتباطي بين تجربههاي  NDEو طول زمان ايست قلبي يا بيهوشي
مريض ،داروهاي استفاده شده ،يا ترس قبلي شخص از مردن وجود
ندارد .همچنين مطالعات نشان ميدهند که ارتباطي بين زمينههاي
فرهنگي شخص ،نژاد ،طبقه اجتماعي ،تحصيالت و حتي آگاهي و
اطالع قبلي از اين پديده يا عدم آن ،در اين تجربهها وجود ندارد.
ون لومنت از تحقيقات خود نتيجه گيري ميکند که ضمير يا روح
ما بعد از مرگ باقي خواهد ماند.
 .2تعداد زيادي گزارش وجود دارد که در آن ،تجربه کننده
در حاليکه فاقد هرگونه عالئم حيات بوده ،توانسته اتفاقاتي که
در دنياي فيزيکي رخ ميداده ،مث ً
ال فعاليتهاي پزشکان در اتاق
بيمارستان بر روي بدن او يا حرفهاي اطرافيان را به طور دقيق،
ديده و شنيده و بعد از احيا ،آنها را با ذکر جزئيات بازگو کند!
در کشور خودمان ،بارها چنين اتفاقاتي افتاده است .حتي آنها،
آنچه در فکر اطرافيان بوده را بيان کردهاند! يکي از مشهورترين
موارد ،مربوط به آقاي محمد زماني 2است .او در سال  1356در سانحه
رانندگي از دنيا رفت .او عالئم حيات را کام ً
ال از دست داد ،اما بعد از
احيا و به هوش آمدن ،توانسته بود جزئيات آنچه در سردخانه و اتاق

 .1كتاب تداوم هوشياري بعد از مرگ نويسنده:پيم ون لومنت .جراح قلب هلندي
 .2ايشان ساکن اصفهان بوده و فيلم مصاحبهي ايشان بارها از رسانهها پخش شده.
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عمل رخ داده را كام ً
ال دقيق براي پزشکان و پرستاران بازگو کند!
گزارشهاي او با واقعيت کام ً
ال تطابق داشت و با اصول علمي
که ما ميشناسيم قابل توجيه نبوده و نيست.
او ميگويد در آن لحظات ،با ديگران از طريق ضمير صحبت
نموده؛ ولي بعد از مدتي به او گفته شد که بايد به بدن خود بازگردد.
 .3کساني که کور مادرزاد بودهاند ،توانستهاند در حين تجربهي
خود بهراحتي پيرامون خود را ببينند!
در کتاب «حيات پس از زندگي» دکتر مودي 1به گزارش زني
که از بچگي کور بوده اشاره ميکند .وي بعد از احيا ،جزئيات آنچه
در اتاق عمل رخ داده بوده و شکل ابزاري که مورد استفاده قرار
گرفته ،افرادي که به اتاق وارد و يا خارج شدهاند و گفتگوهاي ميان
آنها را بازگو کرد.
دکتر کن رينگ و شارون کوپر 2نتيجه تحقيقات خود بر روي
تجربههاي  NDEافراد نابينا را در کتاب «ديد ذهن» منتشر کردند.
 .4کودکان زيادي تجربهي نزديک به مرگ داشتهاند و
گزارشهاي آنها شباهت به تجربهي بزرگساالن دارد ،با اينکه
اين کودکان هنوز آشنايي قبلي با اين پديده ،يا با تعليمات ديني
و مذهبي نداشته و ذهنيتي نيز از مرگ و جهان ماوراء و معنويت
ندارند و محتواي ذهني آنها تفاوت زيادي با بزرگساالن دارد.
دکتر ملوين مورس ،3پزشک بخش کودکان بود .او هيچ اعتقادي
به زندگي بعد از مرگ نداشت .در سال  1982در حين طبابت ،با
اولين مورد  NDEيک کودک در کار خود روبرو شد .اين کودک
بعد از احيا براي دکتر تعريف کرد که چگونه بدن خود و دکتر را
درحاليکه روي بدن او کار ميکرده و سعي در احيا آن داشته از
 .1کتاب حيات پس از مرگ اثر ريموند مودي ، Moodyترجمه شهناز انوشيرواني
 Ring, Ken and Sharron Cooper .2نويسندگان کتاب «ديد ذهن»
 .3دكتر ملوين مورس :نويسنده كتاب «بچهها در آغوش نور» و «ادراكات نزديك
به مرگ» ترجمه رضا جماليان
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بيرون ميديده! همين اتفاق باعث تغيير اعتقادات دکتر مورس شد.
 .5تجربيات نزديك به مرگ ،در بسياري از افراد ،تأثيرات و
تغييرات عميقي داشته است .اين تجربهها اثرات عميق روي شخصيت
و جهان بيني افراد تجربه کننده ميگذارد .شخصي پس از چاپ اول
اين کتاب ،تماس گرفت و گفت« :من در شهر کوچکمان ،در
يک فروشگاه خدمات نرم افزاري کار ميکردم .با اينکه به نماز و
مسائل ديني توجه داشتم اما اين اواخر ،بيشتر کارم فروش فيلمهاي
مستهجن شده بود! تا اينکه ماجرايي نزديک به مرگ برايم پيش
آمد ،من مشاهده کردم که تمام افرادي که به آنها فيلم فروختم ،به
چه مشکالت اخالقي و  ...دچار شدند.
من ديدم که هر کسي که از من فيلم ميخريد ،بار سنگيني را بر
دوش من مينهاد! باري به سنگيني يک بلوک سيماني! کمرم طاقت
نداشت .داشتم از بار سنگيني که بر دوشم بود ،از پا در ميآمدم که
يکباره اجازه بازگشت دادند .من از روز بعد ،به دنبال افرادي راه
افتادم که به آنها فيلم فروخته بودم .به هر سختي بود آنها را راضي
ميکردم که ديگر سراغ اين مسائل نروند».
تغييرات اين افراد ،هميشه در جهت مثبت بوده ،مانند احساس
هدفدار بودن آفرينش ،احساس مسئوليت ،تغيير شغل و نحوهي
زندگي و گاهي وقف کردن زندگي خود به امور خيريه ،مهربانتر
و صبورتر شدن ،ترک اعتياد و ...حتي در غرب كه همه چيز براساس
ماديات تعريف ميشود اين تجربهکنندگان بسيار معنوي ميشوند.
 .6در اين تجربيات ،نتيجهي كارهاي انسان ،چه خوب و چه بد
مشاهده ميشود .اينكه خداوند در قرآن به پاداش دادن به ذرهاي
1
كار خوب و ذرهاي كار بد مثال زده است ،كام ً
ال مشخص ميشود.
آقاي زماني در قسمتي از خاطراتش ميگويد :در دوران كودكي
 .1قرآن کريم -سوره زالزال
سه دقيقه در قيامت 9 /

راهي مشهد بوديم .ماشين جوش آورد و در كنار روستايي متوقف
شديم .راننده ظرف آبي را به من داده و گفت که برو و از آن
چشمهاي که در آن نزديکي بود آب بياور .من ظرف را آب کردم
ولي براي من که بچه بودم حمل آن سنگين بود .در راه تصميم
گرفتم کمي از آب ظرف را خالي کنم تا سبکتر شود .چشمم
به درختي افتاد که به تنهايي در زميني خشک روييده بود.راهم را
دور کرده و آب را پاي درخت خالي کردم .در مرور زندگيم چنان
بهخاطر اين کارم مورد تشويق قرار گرفتم که باورکردني نبود!
گويي تمام ارواح به خاطر اين عملم به من افتخار ميکردند! به من
نشان دادند که اين عمل من ارزش بسياري داشته زيرا خالصانه بوده.
 .7ممکن است عدهاي اينگونه تصور کنند که اين گزارشها
ميتوانند دروغ باشند و براي کسب توجه ساخته و پرداخته شدهاند.
نفع شخصي يکي از بزرگترين انگيزههاي دروغ گفتن است.
افرادي که اين تجربهها را بازگو کردهاند ،نه تنها هيچگونه سودي
از بازگو کردن آن نبردهاند ،اکثراً با تمسخر ديگران روبرو شدهاند.
با نگاهي منصفانه نميتوان تمامي اين موارد را دروغ پنداشت.
تعداد گزارشهاي منتشر شد ه دراينباره ،به چند هزار ميرسد و
شباهتهاي بين آنها ،حتي شکاکترين افراد را به فکر فرو ميبرد.
برخي بر اين تصورند که اين گزارشها براي ترويج مذهب يا
اعتقاد به خدا ساخته شدهاند .همانگونه که گفته شد ،بسياري از
اين تجربهها توسط کودکاني گفته شده که آشنايي با هيچ گونه
دين و مذهب يا حتي مفهوم خدا يا جهاني ديگر نداشتهاند .بسياري
از تجربه کنندگان ،نه تنها مذهبي نبودهاند ،بلکه منکر خدا بودهاند.
 .8در اين اتفاق ،معموالً كل زندگي فرد در پيش چشم او حاضر
است و چشماندازي فيلمگونه ،از تمام كارهايي كه فرد در زندگياش
انجام داده ،در پيش رويش قرار ميگيرد .در اين حالت ،فرد ،اثرات
هر يك از اعمال خود را بر روي افرادي كه در زندگي در اطرافش
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بودهاند درك ميكند .مث ً
ال اگر كار محبتآميزي انجام داده ،بالفاصله
احساس خوشحالي ميكند ،اگر ديگران را آزرده ،احساس شرم دارد.
همچنين معموالً وجود نوراني ميپرسد كه :با عمر خود چه كردهاي؟
تقريباً همه كساني كه اين مرحله را ميگذرانند ،با اين عقيده به زندگي
بازميگردند كه مهمترين کار در زندگيشان ،عشق و محبت به خدا و
بندگان خداست و پس از آن علم و...
استاد قرائتي از تجربهاي نزديک به مرگ که براي يکي از بزرگان
حوزه رخ داد اينگونه ميفرمود :ايشان در آن سوي هستي ،يکباره
تمام اعمال دنيايي خود را مشاهده کرد .او ديد که عمرش را تباه کرده
و بيشتر اعمال خوبش(به خاطر ريا و نبود اخالص و )...از دست رفته
و گناهانش باقي مانده .چنان وحشتي سرتا پاي او را گرفته بود که
نميدانست چه کند .آنقدر به مالئک خدا التماس کرد تا اينکه به
واسطهي محبت اهلبيت :مورد شفاعت واقع شد.
 .9افرادي كه تجربه نزديك مرگ داشتهاند ميگويند :زمان
بهشدّت متراكم است و هيچ شباهتي به زمان عادي دنيا ندارد ،آنها
ميگويند :زمان در جريان تجربه نزديك به مرگ مثل حضور در
ابديت است .يعني ممكن است اتفاقات بسياري رخ دهد ،اما تمام
اينها فقط در چند ثانيه باشد! از زني سؤال كردند كه :تجربه شما چه
مدت به طول انجاميد؟ وي گفت :ميتوانيد بگوييد يك ثانيه و يا ده
هزار سال ،اص ً
ال زمان در اين تجربهها مطرح نيست .شايد در چند ثانيه
اتفاقاتي را مشاهده ميكنيد كه براي بيان آن ساعتها وقت بخواهيد.
 .10در مـرور زندگي ،افراد اتفاقاتي از گذشـتهي خود را ميبينند
کـه آن را بهکلـي فرامـوش کـرده و يـا ايـن اتفاقـات در زمانـي رخ
داده کـه خردسـال بودهاند و يـادآوري آن بعيد بوده .همچنين برخي
اقـوام يا دوسـتان درگذشـته خـود را مالقـات کردهاند .گاهـينيز ،از
مـرگ کسـي کـه روح او را ديده اسـت بيخبـر بوده!
کلتـون برپـو()Colton Burpoکه مطالـب او در كتاب عرش واقعي
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منتشـر شـد ،يک پسـر  4سـاله بـود کـه در سـال  2003در حين عمل
جراحـي ،بهطـور موقـت جان خـود را از دسـت داد .بعـد از به هوش
آمـدن ،در مـورد مالقـات بـا خواهرش کـه قبل از تولـد او در هنگام
تولـد مـرده بود سـخن گفت! بـراي پدر و مـادرش عجيب بـود ،زيرا
هيچکـس بـه او چيـزي دربـارهي اين خواهـر نگفته بـود .او همچنين
کارهايي که افراد ،در حين مرگ موقت او ميکردند را بازگو کرد!
بايد اشاره کرد که تجربههاي نزديک به مرگ ،موضوعي علمي
و قابل تجربه براي همگان نيست ،اما گزارشهاي دقيق اين افراد،
ميتواند بيانگر صداقت اين ماجرا باشد .البته كسي كه اطالعاتي
در مسائل ديني داشته باشد ،با مطالعه مطالب اين افراد ،به راحتي
ميتواند صحت و ُسقم مطالب آنها را احساس كند .بسياري از
سخنان اين افراد در كتب ديني اشاره شده است .البته برخي مواقع
نيز ،افرادي سودجو پيدا ميشوند تا از آب گل آلود ماهي بگيرند.
در پايان بايد اين نكته را يادآور شد كه تمام اين افراد ،براي لحظاتي
توانستهاند از محدوده زمان و مكان كه كالبد انسان در آن درگير است
خارج شوند .آنان پيمانه عمرشان به اتمام نرسيده و فرشته مرگ ،آنان
را براي هميشه از دنيا جدا نكرده است .لذا در اكثر اين مشاهدات،
حرفي از بررسي اعمال ،كه اعتقاد تمامي اديان است نشده ،بلكه
خداوند از اين طريق به بقيه انسانها يادآور ميشود كه اينقدر در دنياي
مادي غرق نشوند و خودشان را براي بازگشت و معاد آماده سازند.
با بيان اين مقدمه نسبتاً طوالني به سراغ يكي از كساني ميرويم كه
تجربهاي خاص داشته است .كسي كه براي چند دقيقه از دنياي مادي
خارج ميشود و با التماس به اين دنيا بر ميگردد! خاطرات زيباي او
در نوع خود بيبديل است .وقتي پس از پيگيري بسيارتوانستم ايشان
را ببينم و گفتگو انجام شد ،به اين نتيجه رسيدم كه صحبتهاي او،
گويي بيان مطالب كتابهاي معاد است! شما هم با ما همراه شويد.
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گذرايام
پسري بودم كه در مسجد و پاي منبرها بزرگ شدم .در خانوادهاي
مذهبي رشد كردم و در پايگاه بسيج يكي از مساجد شهر فعاليت
داشتم .در دوران مدرسه و سالهاي پاياني دفاع مقدس ،شب و روز ما
حضور در مسجد بود .سالهاي آخر دفاع مقدس ،با اصرار و التماس
و دعا و ناله به درگاه خداوند ،سرانجام توانستم براي مدتي كوتاه،
حضور در جمع رزمندگان اسالم و فضاي معنوي جبهه را تجربه كنم.
راستي ،من در آن زمان در يكي از شهرستانهاي كوچك استان
اصفهان زندگي ميكردم .دوران جبهه و جهاد براي من خيلي زود
تمام شد و حسرت شهادت بر دل من ماند.
اما از آن روز ،تمام تالش خودم را در راه كسب معنويت انجام
ميدادم .ميدانستم كه شهدا ،قبل از جهاد اصغر ،در جهاد اكبر موفق
بودند ،لذا در نوجواني تمام همت من اين بود كه گناه نكنم .وقتي به
مسجد ميرفتم ،سرم پايين بود كه نگاهم با نامحرم برخورد نداشته باشد.
يك شب با خدا خلوت كردم و خيلي گريه كردم .در همان حال و
هواي هفده سالگي از خدا خواستم تا من آلوده به اين دنيا و زشتيها و
گناهان نشوم .بعد با التماس از خدا خواستم كه مرگم را زودتر برساند.
گفتم :من نميخواهم باطن آلوده داشته باشم .من ميترسم به
روزمرگي دنيا مبتال شوم و عاقبت خودم را تباه كنم .لذا به حضرت
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عزرائيل التماس ميكردم كه زودتر به سراغم بيايد!
چند روز بعد ،با دوستان مسجدي پيگيري كرديم تا يك كاروان
مشهد براي اهالي محل و خانواده شهدا راهاندازي كنيم .با سختي
فراوان ،كارهاي اين سفر را انجام دادم و قرار شد ،قبل از ظهر پنجشنبه،
كاروان ما حركت كند .روز چهارشنبه ،با خستگي زياد از مسجد به
خانه آمدم .قبل از خواب ،دوباره به ياد حضرت عزرائيل افتادم و
شروع به دعا براي نزديكي مرگ كردم.
البته آن زمان سن من كم بود و فكر ميكردم كار خوبي ميكنم.
نميدانستم كه اهل بيت :ما هيچگاه چنين دعايي نكردهاند .آنها
دنيا را پلي براي رسيدن به مقامات عاليه ميدانستند .خسته بودم و سريع
خوابم برد .نيمههاي شب بيدار شدم و نمازشب خواندم و خوابيدم.
بالفاصله ديدم جواني بسيار زيبا باالي سرم ايستاده .از هيبت و
زيبايي او از جا بلند شدم .با ادب سالم كردم.
ايشان فرمود« :با من چكار داري؟ چرا اينقدر طلب مرگ ميكني؟
هنوز نوبت شما نرسيده ».فهميدم ايشان حضرت عزرائيل است .ترسيده
بودم .اما باخودم گفتم :اگر ايشان اينقدر زيبا و دوست داشتني است،
پس چرا مردم از او ميترسند؟!
ميخواستند بروند كه با التماس جلو رفتم و خواهش كردم مرا
ببرند .التماسهاي من بيفايده بود .با اشاره حضرت عزرائيل برگشتم
به سرجايم و گويي محكم به زمين خوردم!
در همان عالم خواب ساعتم را نگاه كردم .رأس ساعت  12ظهر
بود .هوا هم روشن بود! موقع زمين خوردن ،نيمه چپ بدن من به
شدت درد گرفت .در همان لحظات از خواب پريدم .نيمه شب بود.
ميخواستم بلند شوم اما نيمه چپ بدن من شديداً درد ميكرد!!
خواب از چشمانم رفت .اين چه رؤيايي بود؟ واقعاً من حضرت
عزرائيل را ديدم!؟ ايشان چقدر زيبا بود!؟
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روز بعد از صبح دنبال كار سفر مشهد بودم .همه سوار اتوبوسها
بودند كه متوجه شدم رفقاي من ،حكم سفر را از سپاه شهرستان
نگرفتهاند .سريع موتور پايگاه را روشن كردم و باسرعت به سمت سپاه
رفتم .در مسير برگشت ،سر يك چهارراه ،راننده پيكان بدون توجه به
چراغ قرمز ،جلو آمد و از سمت چپ با من برخورد كرد.
آنقدر حادثه شديد بود كه من پرت شدم روي كاپوت و سقف
ماشين و پشت پيكان روي زمين افتادم.
نيمه چپ بدنم به شدت درد ميكرد .راننده پيكان پياده شد و
بدنش مثل بيد ميلرزيد .فكر كرد من حتماً مردهام.
يك لحظه با خودم گفتم :پس جناب عزرائيل به سراغ ما هم آمد!
آنقدر تصادف شديد بود كه فكر كردم االن روح از بدنم خارج
ميشود .به ساعت مچي روي دستم نگاه كردم.
ساعت دقيقاً  12ظهر بود .نيمه چپ بدنم خيلي درد ميكرد!
يكباره ياد خواب ديشب افتادم .با خودم گفتم« :اين تعبير خواب
ديشب من است .من سالم ميمانم .حضرت عزرائيل گفت كه وقت
رفتنم نرسيده .زائران امام رضا 7منتظرند .بايد سريع بروم ».از جا بلند
شدم .راننده پيكان گفت :شما سالمي!
گفتم :بله .موتور را از جلوي پيكان بلند كردم و روشنش كردم.
با اينكه خيلي درد داشتم به سمت مسجد حركت كردم.
راننده پيكان داد زد :آهاي ،مطمئني سالمي؟
بعد با ماشين دنبال من آمد .او فكر ميكرد هر لحظه ممكن است
كه من زمين بخورم .كاروان زائران مشهد حركت كردند .درد آن
تصادف و كوفتگي عضالت من تا دو هفته ادامه داشت.
بعد از آن فهميدم كه تا در دنيا فرصت هست بايد براي رضاي خدا
كار انجام دهم و ديگر حرفي از مرگ نزنم .هر زمان صالح باشد
خودشان به سراغ ما خواهند آمد ،اما هميشه دعا ميكردم كه مرگ ما
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با شهادت باشد .در آن ايام ،تالش بسياري كردم تا مانند برخي رفقايم،
وارد تشكيالت سپاه پاسداران شوم .اعتقاد داشتم كه لباس سبز سپاه،
همان لباس ياران آخر الزماني امام غائب از نظر است.
تالشهاي من بعد از مدتي محقق شد و پس از گذراندن دورههاي
آموزشي ،در اوايل دهه هفتاد وارد مجموعه سپاه پاسداران شدم.
اين را هم بايد اضافه كنم كه؛ من از نظر دوستان و همكارانم ،يك
شخصيت شوخ ،ولي پركار دارم .يعني سعي ميكنم ،كاري كه به من
واگذار شده را درست انجام دهم ،اما همه رفقا ميدانند كه حسابي
اهل شوخي و بگو بخند و سركار گذاشتن و ...هستم.
رفقا ميگفتند كه هيچكس از همنشيني با من خسته نميشود.
در مانورهاي عملياتي و در اردوهاي آموزشي ،هميشه صداي
خنده از چادر ما به گوش ميرسيد .مدتي بعد ،ازدواج كردم و مشغول
فعاليت روزمره شدم .خالصه اينكه روزگار ما ،مثل خيلي از مردم ،به
روزمرگيدچارشدوطيميشد.روزهامحلكاربودمومعموالًشبها
با خانواده .برخي شبها نيز در مسجد و يا هيئت محل حضور داشتيم.
سالها از حضور من در ميان اعضاي سپاه گذشت .يك روز اعالم
شد كه براي يك مأموريت جنگي آماده شويد.
سال  1390بود و مزدوران و تروريستهاي وابسته به آمريكا ،در
شمال غرب كشور و در حوالي پيرانشهر ،مردم مظلوم منطقه را به خاك
و خون كشيده بودند .آنها چند ارتفاع مهم منطقه را تصرف كرده و
از آنجا به خودروهاي عبوري و نيروهاي نظامي حمله ميكردند ،هر
بار كه سپاه و نيروهاي نظامي براي مقابله آماده ميشدند ،نيروهاي اين
گروهك تروريستي به شمال عراق فرار ميكردند .شهريور همان سال
و به دنبال شهادت سردار جاننثاري و جمعي از پرسنل توپخانه سپاه،
نيروهاي ويژه به منطقه آمده و عمليات بزرگي را براي پاكسازي كل
منطقه تدارك ديدند.
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مجروحعمليات

عمليات به خوبي انجام شد و با شهادت چند تن از نيروهاي پاسدار،
ارتفاعات و كل منطقه مرزي ،از وجود عناصر گروهك تروريستي
پژاك پاكسازي شد .من در آن عمليات حضور داشتم .يك نبرد
نظامي واقعي را از نزديك تجربه كردم ،حس خيلي خوبي بود.
آرزوي شهادت نيز مانند ديگر رفقايم داشتم ،اما با خودم ميگفتم:
ما كجا و توفيق شهادت؟! ديگر آن روحيات دوران جواني و عشق به
شهادت ،در وجود ما كمرنگ شده بود.
در آن عمليات ،به خاطر گرد و غبار و آلودگي خاک منطقه و...
چشمان من عفونت کرد.آلودگي محيط ،باعث سوزش چشمانم شده
بود .اين سوزش ،حالت عادي نداشت .پزشك واحد امداد ،قطرهاي را
در چشمان من ريخت و گفت :تا يك ساعت ديگه خوب ميشوي.
ساعتي گذشت اما همينطور درد چشم ،مرا اذيت ميكرد.
چند ماه از آن ماجرا گذشت .عمليات موفق رزمندگان مدافع
وطن ،باعث شد كه ارتفاعات شمال غربي به كلي پاكسازي شود.
نيروها به واحدهاي خود برگشتند ،اما من هنوز درگير چشمهايم بودم.
بيشتر ،چشم چپ من اذيت ميكرد .حدود سه سال با سختي
روزگار گذراندم .در اين مدت صدها بار به دكترهاي مختلف مراجعه
كردم اما جواب درستي نگرفتم .تا اينكه يك روز صبح ،احساس
كردم كه انگار چشم چپ من از حدقه بيرون زده! درست بود!
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در مقابل آينه كه قرار گرفتم ،ديدم چشم من از مكان خودش
خارج شده! حالت عجيبي بود .از طرفي درد شديدي داشتم.
همان روز به بيمارستان مراجعه كردم و التماس ميكردم كه مرا
عمل كنيد .ديگر قابل تحمل نيست .كميسيون پزشكي تشكيل شد.
عكسها و آزمايشهاي متعدد از من گرفتند .در نهايت تيم پزشكي
كه متشكل از يك جراح مغز و يك جراح چشم و چند متخصص
بود ،اعالم كردند :يك غده نسبتاً بزرگ در پشت چشم تو ايجاد شده،
فشار اين غده باعث جلو آمدن چشم گرديده .به علت چسبيدگي اين
غده به مغز ،كار جداسازي آن بسيار سخت است .و اگر عمل صورت
بگيرد ،يا چشمان بيمار از بين ميرود و يا مغز او آسيب خواهد ديد.
كميسيون پزشكي ،خطر عمل جراحي را باالي 60درصد ميدانست
و موافق عمل نبود .اما با اصرار من و با حضور يك جراح از تهران،
كميسيون بار ديگر تشكيل و تصميم بر اين شد كه قسمتي از ابروي
من را شكافته و با برداشتن استخوان باالي چشم ،به سراغ غده در
پشت چشم بروند .عمل جراحي من در اوايل ارديبهشت ماه 1394
در يكي از بيمارستانهاي اصفهان انجام شد .عملي كه شش ساعت
به طول انجاميد .تيم پزشكي قبل از عمل ،بار ديگر به من و همراهان
اعالم كرد :به علت نزديكي محل عمل به مغز و چشم ،احتمال نابينايي
و يا احتمال آسيب به مغز و مرگ وجود دارد .براي همين احتمال
موفقيت عمل ،كم است و فقط با اصرار بيمار ،عمل انجام ميشود.
با همه دوستان و آشنايان خداحافظي كردم .با همسرم كه باردار
بود و در اين سالها سختيهاي بسيار كشيده بود وداع كردم .از همه
حالليت طلبيدم و با توكل به خدا راهي بيمارستان شدم.
وارد اتاق عمل شدم .حس خاصي داشتم .احساس ميكردم كه از
اين اتاق عمل ديگر بر نميگردم .تيم پزشكي با دقت بسياري كارش
را شروع كرد .من در همان اول كار بيهوش شدم.
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پايانعملجرایح
عمل جراحي طوالني شد و برداشتن غده پشت چشم ،با مشكل
مواجه شد .پزشكان تالش خود را مضاعف كردند .برداشتن غده
همانطور كه پيشبيني ميشد با مشكل جدي همراه شد .آنها كار را
ادامهدادندودرآخرينمراحلعملبودكهيكبارههمهچيزعوضشد...
احساس كردم آنها كار را به خوبي انجام دادند .ديگر هيچ
مشكلي نداشتم .آرام و سبك شدم .چقدر حس زيبايي بود! درد از
تمام بدنم جدا شد.
يكباره احساس راحتي كردم .سبك شدم .با خودم گفتم :خدا رو
شكر .از اين همه درد چشم و سردرد راحت شدم .چقدر عمل خوبي
بود .با اينكه كلي دستگاه به سر و صورتم بسته بود اما روي تخت
جراحي بلند شدم و نشستم.
براي يك لحظه ،زماني را ديدم كه نوزاد و در آغوش مادر بودم!
از لحظه كودكي تا لحظهاي كه وارد بيمارستان شدم ،براي لحظاتي با
تمام جزئيات در مقابل من قرار گرفت!
چقدر حس و حال شيريني داشتم .در يك لحظه تمام زندگي و
اعمالم را ديدم!
در همين حال و هوا بودم كه جواني بسيار زيبا ،با لباسي سفيد و
نوراني در سمت راست خودم ديدم.
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او بسيار زيبا و دوست داشتني بود .نميدانم چرا اينقدر او را دوست
داشتم .ميخواستم بلند شوم و او را در آغوش بگيرم.
او كنار من ايستاده بود و به صورت من لبخند ميزد .محو چهره
او بودم .با خودم ميگفتم :چقدر چهرهاش زيباست! چقدر آشناست.
من او را كجا ديدهام!؟
سمت چپم را نگاه كردم .ديدم عمو و پسر عمهام و آقاجان سيد
(پدربزرگم) و  ...ايستادهاند .عمويم مدتي قبل از دنيا رفته بود.
پسر عمهام نيز از شهداي دوران دفاع مقدس بود .از اينكه بعد از
سالها آنها را ميديدم خيلي خوشحال شدم.
زير چشمي به جوان زيبا رويي كه در كنارم بود دوباره نگاه كردم.
من چقدر او را دوست دارم .چقدر چهرهاش برايم آشناست.
يكباره يادم آمد .حدود  25سال پيش ...شب قبل از سفر مشهد...
عالم خواب ...حضرت عزرائيل...
با ادب سالم كردم .حضرت عزرائيل جواب دادند .محو جمال
ايشان بودم كه با لبخندي بر لب به من گفتند :برويم؟
باتعجب گفتم :كجا؟ بعد دوباره نگاهي به اطراف انداختم .دكتر
جراح ،ماسك روي صورتش را درآورد و به اعضاي تيم جراحي
گفت :ديگه فايده نداره .مريض از دست رفت ...بعد گفت :خسته
نباشيد .شما تالش خودتون رو كردين ،اما بيمار نتونست تحمل كنه.
يكي از پزشكها گفت :دستگاه شوك رو بياريد  ...نگاهي به
دستگاهها و مانيتور اتاق عمل كردم .همه از حركت ايستاده بودند!
عجيب بود كه دكتر جراح من ،پشت به من قرار داشت ،اما من
ميتوانستم صورتش را ببينم! حتي ميفهميدم كه در فكرش چه
ميگذرد! من افكار افرادي كه داخل اتاق بودند را هم ميفهميدم.
همان لحظه نگاهم به بيرون از اتاق عمل افتاد .من پشت اتاق را
ميديدم! برادرم با يك تسبيح در دست ،نشسته بود و ذكر ميگفت.
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خوب به ياد دارم كه چه ذكري ميگفت .اما از آن عجيبتر اينكه
ذهن او را ميتوانستم بخوانم!
او با خودش ميگفت :خدا كند كه برادرم برگردد .او دو فرزند
كوچك دارد و سومي هم در راه است .اگر اتفاقي برايش بيفتد ،ما با
بچههايش چه كنيم؟ يعني بيشتر ناراحت خودش بود كه با بچههاي
من چه كند!؟
كمي آنسوتر ،داخل يكي از اتاقهاي بخش ،يك نفر در مورد
من با خدا حرف ميزد!
من او را هم ميديدم .داخل بخش آقايان ،يك جانباز بود كه روي
تخت خوابيده و برايم دعا ميكرد.
او را ميشناختم .قبل از اينكه وارد اتاق عمل شوم با او خداحافظي
كردم و گفتم كه شايد برنگردم.
اين جانباز خالصانه ميگفت :خدايا من را ببر ،اما او را شفا بده .او
زن و بچه دارد ،اما من نه.
يكباره احساس كردم كه باطن تمام افراد را متوجه ميشوم .نيتها
و اعمال آنها را ميبينم و...
بار ديگر جوان خوشسيما به من گفت :برويم؟
خيلي زود فهميدم منظور ايشان ،مرگ من و انتقال به آن جهان است.
از وضعيت به وجود آمده و راحت شدن از درد و بيماري خوشحال
بودم .فهميدم كه شرايط خيلي بهتر شده ،اما گفتم :نه!
مكثي كردم و به پسر عمهام اشاره كردم .بعد گفتم :من آرزوي
شهادت دارم .من سالها به دنبال جهاد و شهادت بودم ،حاال اينجا و
با اين وضع بروم؟!
اما انگار اصرارهاي من بيفايده بود .بايد ميرفتم.
همان لحظه دو جوان ديگر ظاهر شدند و در چپ و راست من قرار
گرفتند و گفتند :برويم؟
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بياختيار همراه با آنها حركت كردم .لحظهاي بعد ،خود را همراه
با اين دو نفر در يك بيابان ديدم!
اين را هم بگويم كه زمان ،اص ً
ال مانند اينجا نبود .من در يك لحظه
صدها موضوع را ميفهميدم و صدها نفر را ميديدم!
آن زمان كام ً
ال متوجه بودم كه مرگ به سراغم آمده .اما احساس
خيلي خوبي داشتم .از آن درد شديد چشم راحت شده بودم .پسر عمه
و عمويم در كنارم حضور داشتند و شرايط خيلي عالي بود.
من شنيده بودم كه دو ملك از سوي خداوند هميشه با ما هستند،
حاال داشتم اين دو ملك را ميديدم.
چقدر چهره آنها زيبا و دوست داشتني بود .دوست داشتم هميشه
با آنها باشم.
ما با هم در وسط يك بيابان كويري و خشك و بيآب و علف
حركت ميكرديم .كمي جلوتر چيزي را ديدم!
روبروي ما يك ميز قرار داشت كه يك نفر پشت آن نشسته بود.
آهستهآهسته به ميز نزديك شديم!
به اطراف نگاه كردم .سمت چپ من در دور دستها ،چيزي شبيه
سراب ديده ميشد .اما آنچه ميديدم سراب نبود ،شعلههاي آتش بود!
حرارتش را از راه دور حس ميكردم.
به سمت راست خيره شدم .در دوردستها يك باغ بزرگ و زيبا،
يا چيزي شبيه جنگلهاي شمال ايران پيدا بود .نسيم خنكي از آن سو
احساس ميكردم.
به شخص پشت ميز سالم كردم .با ادب جواب داد .منتظر بودم.
ميخواستم ببينم چه كار دارد .اين دو جوان كه در كنار من بودند،
هيچ عكسالعملي نشان ندادند.
حاال من بودم و همان دو جوان كه در كنارم قرار داشتند .جوان
پشت ميز يك كتاب بزرگ و قطور را در مقابل من قرار داد!
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حسابریس
جوان پشت ميز ،به آن كتاب بزرگ اشاره كرد .وقتي تعجب من
را ديد ،گفت :كتاب خودت هست ،بخوان .امروز براي حسابرسي،
همين كه خودت آن را ببيني كافي است.
چقدر اين جمله آشنا بود .در يكي از جلسات قرآن ،استاد ما اين
آيه را اشاره كرده بود« :اقرا كتابك ،كفي بنفسك اليوم عليك
حسيبا 1».اين جوان درست ترجمه همين آيه را به من گفت.
نگاهي به اطرافيانم كردم .كمي مكث كردم و كتاب را باز كردم.
سمت چپ باالي صفحه اول ،با خطي درشت نوشته شده بود:
« 13سال و  6ماه و  4روز»

از آقايي كه پشت ميز بود پرسيدم :اين عدد چيه؟
گفت :سن بلوغ شماست .شما دقيقاً در اين تاريخ به بلوغ رسيدي.
به ذهنم آمد كه اين تاريخ ،يكسال از پانزده سال قمري كمتر است.
اما آن جوان كه متوجه ذهن من شده بود گفت :نشانههاي بلوغ فقط
اين نيست كه شما در ذهن داري .من هم قبول كردم.
قبل از آن و در صفحه سمت راست ،اعمال خوب زيادي نوشته
شده بود .از سفر زيارتي مشهد تا نمازهاي اول وقت و هيئت و احترام
به والدين و ...پرسيدم :اينها چيست؟ گفت :اينها اعمال خوبي است
 .1قرآن کريم .آيه  14سوره اسراء
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كه قبل از بلوغ انجام دادي .همه اين كارهاي خوب برايت حفظ شده.
قبل از اينكه وارد صفحات اعمال پس از بلوغ شويم ،جوان پشت
ميز نگاهي كلي به كتاب من كرد و گفت :نمازهايت خوب و مورد
1
قبول است .براي همين وارد بقيه اعمال ميشويم.
من قبل از بلوغ ،نمازم را شروع كرده بودم و با تشويقهاي پدر و
مادرم ،هميشه در مسجد حضور داشتم .كمتر روزي پيش ميآمد كه
نماز صبحم قضا شود .اگر يك روز خداي ناكرده نماز صبحم قضا
ميشد ،تا شب خيلي ناراحت و افسرده بودم .اين اهميت به نماز را از
بچگي آموخته بودم و خدا را شكر هميشه اهميت ميدادم.
خوشحال شدم .به صفحه اول كتابم نگاه كردم .از همان روز بلوغ،
تمام كارهاي من با جزئيات نوشته شده بود .كوچكترين كارها .حتي
ذرهاي كار خوب و بد را دقيق نوشته بودند و صرف نظر نكرده بودند.
تازه فهميدم كه «فمن يعمل مثقال ذره خيراًيره» يعني چه .هر چي كه
ما اينجا شوخي حساب كرده بوديم ،آنها جدي جدي نوشته بودند!
در داخل اين كتاب ،در كنار هر كدام از كارهاي روزانه من،
چيزي شبيه يك تصوير كوچك وجود داشت كه وقتي به آن خيره
ميشديم ،مثل فيلم به نمايش در ميآمد .درست مثل قسمت ويدئو در
موبايلهاي جديد ،فيلم آن ماجرا را مشاهده ميكرديم.
آن هم فيلم سه بعدي با تمام جزئيات! يعني در مواجه با ديگران،
حتي فكر افراد را هم ميديديم .لذا نميشد هيچ كدام از آن كارها
را انكار كرد .غير از كارها ،حتي نيتهاي ما ثبت شده بود .آنها همه

 .1پيامبر 9فرمودند :نخستين چيزي كه خداي متعال بر امتم واجب كرد،
نمازهاي پنج گانه است و اولين چيزي كه از كارهاي آنان به سوي خدا باال
ميرود ،نمازهاي پنج گانه است و نخستين چيزي كه درباره آن از امتم حسابرسي
ميشود ،نمازهاي پنجگانه ميباشد .كنز العمال،جلد هفتم ،ص  276وقتي آن
ملك ،اينگونه به نماز اهميت داد و بعد به سراغ بقيه اعمال رفت،ياد حديثي
افتادم كه فرمودند :اولين چيزي كه مورد محاسبه قرار ميگيرد ،نماز است .اگر
نماز قبول شود ،بقيه اعمال قبول ميشود و اگر نماز رد شود ...
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چيز را دقيق نوشته بودند .جاي هيچگونه اعتراضي نبود.
تمام اعمال ثبت بود .هيچ حرفي هم نميشد بزنيم .اما خوشحال
بودم كه از كودكي ،هميشه همراه پدرم در مسجد و هيئت بودم .از
اين بابت به خودم افتخار ميكردم و خودم را از همين حاال در بهترين
درجات بهشت ميديدم.
همينطور كه به صفحه اول نگاه ميكردم و به اعمال خوبم افتخار
ميكردم ،يكدفعه ديدم ،تمام اعمال خوبم در حال محو شدن است!
صفحه پر از اعمال خوب بود اما حاال تبديل به كاغذ سفيد شده
بود! باعصبانيت به آقايي كه پشت ميز بود گفتم :چرا اينها محو شد.
مگر من اين كارهاي خوب را انجام ندادم!؟
گفت :بله درست ميگويي ،اما همان روز غيبت يكي از دوستانت
را كردي .اعمال خوب شما به نامه عمل او منتقل شد.
باعصبانيت گفتم :چرا؟ چرا تمام اعمال من!؟
او هم غير مستقيم اشاره كرد به حديثي از پيامبر 9كه ميفرمايند:
سرعت نفوذ آتش در خوردن گياه خشک ،به پاي سرعت اثر غيبت
1
در نابودي حسنات يک بنده نميرسد.
رفتم صفحه بعد .آن روز هم پر از اعمال خوب بود .نماز اول وقت،
مسجد ،بسيج ،هيئت ،رضايت پدر و مادر و...
فيلم تمام اعمال موجود بود ،اما الزم به مشاهده نبود .تمام اعمال
خوب ،مورد تأييد من بود .آن زمان دوران دفاع مقدس بود و خيليها
مثل من بچه مثبت بودند .خيلي از كارهاي خوبي كه فراموش كرده
بودم تماماً براي من يادآوري ميشد .اما باتعجب دوباره مشاهده كردم
كه تمام اعمال من در حال محو شدن است!
گفتم :اين دفعه چرا؟ من كه در اين روز غيبت نكردم!؟
جوان گفت :يكي از رفقاي مذهبي ات را مسخره كردي .اين عمل
 .1بحاراالنوار :ج  ،٧٥ص -٢٢٩
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زشت باعث نابودي اعمالت شد.
بعد بدون اينكه حرفي بزند ،آيه سيام سوره يس برايم يادآوري
شد :روز قيامت براي مسخرهكنندگان روز حسرت بزرگي است.

سر ً＼ علي ال ِعباد ما يأتيهم من ٍ
رسول ا ّال كانوا به َيستهزؤن»
«يا َح َ

خوب به ياد داشتم كه به چه چيزي اشاره دارد .من خيلي اهل
شوخي و خنده و سركار گذاشتن رفقا بودم .با خودم گفتم :اگه
اينطور باشه كه خيلي اوضاع من خرابه!
رفتم صفحه بعد ،روز بعد هم كلي اعمال خوب داشتم .اما كارهاي
خوب من پاك نشد .با اينكه آن روز هم شوخي كرده بودم ،اما در اين
شوخيها ،با رفقا گفتيم و خنديديم ،اما به كسي اهانت نكرديم .غيبت
نكرده بودم .هيچ گناهي همراه با شوخيهاي من نبود .براي همين،
شوخيها و خندههاي من ،به عنوان كار خوب ثبت شده بود .با خودم
1
گفتم :خدا را شكر.
خوشحال شدم و رفتم صفحه بعد ،باتعجب ديدم كه ثواب حج در
نامه عمل من ثبت شده!
به آقايي كه پشت ميز نشسته بود بالبخندي از سر تعجب گفتم:
حج؟! من اين اواخر مکه رفتم ،در سنين نوجواني کي مكه رفتم که
خبر ندارم!؟
گفت :ثواب حج ثبت شده ،برخي اعمال باعث ميشود كه ثواب
چندين حج در نامه عمل شما ثبت شود .مثل اينكه از سر مهرباني به
پدر و مادرت نگاه كني .2يا مث ً
ال زيارت با معرفت امام رضا7و...
اما دوباره مشاهده كردم كه يكي يكي اعمال خوب من در حال
 .1امام حسين7ميفرمايند :برترين اعمال بعد از اقامه نماز ،شاد کردن دل
مؤمن است؛ البته از طريقي که گناه در آن نباشد .المناقب ،ج  ،4ص 75
 .2پيامبر فرمودند :هر فرزند نيکو کاري که با مهرباني به پدر و مادرش نگاه کند در
مقابل هر نگاه ،ثواب يک حج کامل مقبول به او داده ميشود ،سؤال کردند :اگر
روزي صد مرتبه به آنها نگاه کند؟ فرمود :آري ...بحار االنوار ،ج  ،74ص 73
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پاك شدن است! ديگر نياز به سؤال نبود.
خودم مشاهده كردم كه آخر شب با رفقا جمع شده بوديم و
مشغول اذيت كردن يكي از دوستان بوديم ،ياد آيه  65سوره زمر
افتادم كه ميفرمود « :برخي اعمال باعث حبط (نابودي) اعمال (خوب
انسان) ميشود».
به دو نفري كه در كنارم بودند گفتم :شما يك كاري بكنيد!؟
همينطور اعمال خوب من نابود ميشود و...
سري به نشانه نااميدي و اينكه نميتوانند كاري انجام دهند برايم
تكان دادند .همينطور ورق ميزدم و اعمال خوبي را ميديدم كه
خيلي برايش زحمت كشيده بودم ،اما يكي يكي محو ميشد.
فشار روحي شديدي داشتم .كم مانده بود دق كنم .نابودي همه
ثروت معنويام را به چشم ميديدم .نميدانستم چه كنم!
هرچه شوخي كرده بودم اينجا جدي جدي ثبت شده بود .اعمال
خوب من ،از پروندهام خارج ميشد و به پرونده ديگران منتقل ميشد.
نكته ديگري كه شاهد بودم اينكه؛ هرچه به سنين باالتر ميرسيدم،
ثواب كمتري از نمازهاي جماعت و هيئتها در نامه عملم ميديدم! به
جواني كه پشت ميز نشسته بود گفتم :در اين روزها من تمام نمازهايم
را به جماعت خواندم .من در اين شبها هيئت رفتهام .چرا اينها در
اينجا نيست؟
رو به من كرد و گفت :خوب نگاه كن .هرچه سن و سالت بيشتر
ميشد ،ريا و خودنمايي در اعمالت زياد ميشد .اوايل خالصانه به
مسجد و هيئت ميرفتي اما بعدها ،مسجد ميرفتي تا تو را ببينند .هيئت
ميرفتي تا رفقايت نگويند چرا نيامدي!
اگر واقعاً براي خدا بود ،چرا به فالن مسجد يا هيئت كه دوستانت
نبودندنميرفتي؟
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ن ّيت
«و کتاب اعمال آنان در آنجا گذارده ميشود .پس گنهکاران را
ميبيني در حالي که از آنچه در آن است ترسان و هراسان هستند و
ميگويند :واي بر ما ،اين چه کتاب است که هيچ عمل کوچک و
بزرگ را کنار نگذاشته ،مگر اينکه ثبت کرده است .اعمال خود را
1
حاضر ميبينند و پروردگارت به هيچ کس ستم نميکند »
صفحات را كه ورق ميزدم ،وقتي عملي بسيار ارزشمند بود ،آن
عمل ،درشتتر از بقيه در باالي صفحه نوشته شده بود.
در يكي از صفحات ،به صورت بسيار بزرگ نوشته شده بود:
كمك به يك خانواده فقير

شرح جزئيات و فيلم آن موجود بود ،ولي راستش را بخواهيد من
هرچه فكر كردم به ياد نياوردم كه به آن خانواده كمك كرده باشم!
يعني دوست داشتم ،اما توان مالي نداشتم كه به آنها كمك كنم.
آن خانواده را ميشناختم .آنها در همسايگي ما بودند و اوضاع مالي
خوبي نداشتند .خيلي دلم ميخواست به آنها كمك كنم ،براي همين
يك روز از خانه خارج شدم و به بازار رفتم .به دو نفر از اعضاي فاميل
كه وضع مالي خوبي داشتند مراجعه كردم .من شرح حال آن خانواده
را گفتم و اينكه چقدر در مشكالت هستند ،اما آنها اعتنايي نكردند.
 .1قرآن کريم .سوره کهف .آيه49
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حتي يكي از آنها به من گفت :بچه ،اين كارا به تو نيومده .اين كار
بزرگترهاست .آن زمان من  15سال بيشتر نداشتم ،وقتي اين برخورد
را با من داشتند ،من هم ديگر پيگيري نكردم .اما عجيب بود كه در نامه
عمل من ،كمك به آن خانواده فقير ثبت شده بود!
به جوان پشت ميز گفتم :من كاري براي آنها نكردم!؟ او گفت :تو
نيت اين كار را داشتي و در اين راه تالش كردي ،اما به نتيجه نرسيدي.
1
براي همين ،نيت و حركتي كه كردي ،در نامه عملت ثبت شده.
البته فكر و نيت كار خوب ،در بيشتر صفحات ثبت شده بود .هرجايي
كه دوست داشتم كار خوبي انجام دهم ولي امكانش را نداشتم ،اما
براي اجراي آن قدم برداشته بودم ،در نامه عمل من ثبت شده بود.
ولي خدا را شكر كه نيتهاي گناه و نادرست ثبت نميشد.
در صفحات بعد و جاي جاي اين كتاب مشاهده ميكردم كه
چنين اتفاقي افتاده .يعني نيتهاي خوب من ثبت شده بود.
البته باز هم مشاهدهكردم كه اعمال خوبم با اشتباهات و گناهاني
که هيچ منفعتي برايم نداشت از بين رفته! به قول معروف :آش نخورده
و دهان سوخته .هرچه جلو ميرفتم ،نامه عملم بيشتر خالي ميشد!
خيلي از اين بابت ناراحت بودم .از طرفي نميدانستم چه كنم.
اي كاش كسي بود كه ميتوانستم گناهانم را به گردن او بيندازم و
اعمال خوبش را بگيرم! اما هرچه ميگذشت بدتر ميشد.
جوان پشت ميز ادامه داد :وقتي اعمال شما بوي ريا بدهد پيش خدا
ارزشي ندارد .كاري كه غير خدا در آن شريك باشد به درد همان
شريك ميخورد .اعمال خالصت را نشان بده تا كار شما سريع حل شود.
مگر نشنيدهاي« :اَ َ
ال ُ
عمال بِالنيات .اعمال به نيتها بستگي دارد».
.1رسول گرامي اسالم در نهج الفصاحه ،ص 593ميفرمايد« :خداي واال
ميفرمايند :وقتي بنده من كار نيكي اراده كند و نكند(يا نتواند انجام دهد) آن را
يك كار نيك براي وي ثبت ميكنم»...
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نجاتيكانسان
همين طور كه با ناراحتي ،كتاب اعمالم را ورق ميزدم و با اعمال
نابود شده مواجه ميشدم ،يكباره ديدم باالي صفحه با خط درشت
نوشته شده« :نجات يك انسان»
خوب به ياد داشتم كه ماجرا چيست .اين كار خالصانه براي خدا
بود .به خودم افتخار كردم و گفتم :خدا را شكر .اين كار را واقعاً
خالصانه براي خدا انجام دادم .ماجرا از اين قرار بود كه يك روز در
دوران جواني با دوستانم براي تفريح و شنا كردن ،به اطراف سد زاينده
رود رفتيم .رودخانه در آن دوران پر از آب بود و ما هم مشغول تفريح.
يكباره صداي جيغ يك زن و فريادهاي يك مرد همه را ميخكوب
كرد! يك پسر بچه داخل آب افتاده بود و دست و پا ميزد ،هيچكس
هم جرئت نميكرد داخل آب بپرد و بچه را نجات دهد.
من شنا و غريق نجات بلد بودم .آماده شدم كه به داخل آب بروم
اما رفقايم مانع شدند! آنها ميگفتند :اينجا نزديك سد است و ممكن
است آب تو را به زير بكشد و با خودش ببرد .خطرناك است و...
اما يك لحظه با خودم گفتم :فقط براي خدا و پريدم داخل آب.
خدا را شكر كه توانستم اين بچه را نجات بدهم .هر طور بود او را
به ساحل آوردم و با كمك رفقا بيرون آمديم .پدر و مادرش حسابي
از من تشكر كردند .خودم را خشك كردم و لباسم را عوض کردم.
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آماده رفتن شديم .خانواده اين بچه شماره آدرس مرا گرفتند.
اين عمل خالصانه خيلي خوب در پيشگاه خدا ثبت شده بود .من
هم خوشحال بودم .الاقل يك كار خوب با نيت الهي پيدا كردم.
ميدانستم كه گاهي وقتها ،يك عمل خوب با نيت خالص ،يك
انسان را در آن اوضاع نجات ميدهد .از اينكه اين عمل ،خيلي بزرگ
در نامه عملم نوشته شده بود فهميدم كار مهمي كردهام .اما يكباره
مشاهده كردم كه اين عمل خالصانه هم در حال پاك شدن است!
با ناراحتي گفتم :مگر نگفتيد فقط كارهايي كه خالصانه براي خدا
باشد حفظ ميشودُ ،خب من اين كار را فقط براي خدا انجام دادم.
پس چرا پاكشد؟! جوان پشت ميز لبخندي زد و گفت :درست
است ،اما شما در مسير برگشت به خانه با خودت چه گفتي؟
يكباره فيلم آن لحظات را ديدم .انگار نيت دروني من مشغول
صحبت بود .من با خودم گفتم :خيلي كار مهمي كردم .اگر جاي
پدر مادر اين بچه بودم ،به همه خبر ميدادم كه يك جوان به خاطر
فرزند ما خودش را به خطر انداخت .اگه من جاي مسئولين استان
بودم ،يك هديه حسابي و مراسم ويژه ميگرفتم .اص ً
ال بايد روزنامهها
و خبرگزاريها با من مصاحبه كنند .من خيلي كار مهمي كردم.
فرداي آن روز تمام اين اتفاقات افتاد .خبرگزاريها و روزنامهها با
من مصاحبه كردند .استاندار همراه با خانواده آن بچه به ديدنم آمد و
يك هديه حسابي براي من آوردند و ...جوان پشت ميز گفت :تو ابتدا
براي رضاي خدا اين كار را كردي ،اما بعد ،خرابش كردي...
آرزوي اجر دنيايي كردي و مزدت را هم گرفتي .درسته؟
گفتم :همه اينها درسته .بعد باحسرت گفتم :چه كنم؟! دستم
خالي است .جوان پشت ميز گفت :خيليها كارهايشان را براي خدا
انجام ميدهند ،اما بايد تالش كنند تا آخر اين اخالص را حفظ كنند.
بعضيها كارهاي خالصانه را در دنيا نابود ميكنند!
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سفركربال

حسابي به مشكل خورده بودم .اعمال خوبم به خاطر شوخيهاي
بيش از حد و صحبتهاي پشت سر مردم و غيبتها و ...نابود ميشد و
اعمال زشت من باقي ميماند .البته وقتي يك كار خالصانه انجام داده
بودم ،همان عمل باعث پاك شدن كارهاي زشت ميشد.
1
السيئات».
الحسنات ُيذ ِه َ
چرا كه در قرآن آمده بود« :اِ َن َ
بن َ
زيارتهاي اهلبيت :بسيار در نامه اعمال من تأثير مثبت داشت.
البته زيارتهاي بامعرفتي که با گناه آلوده نشده بود.
اما خيلي سخت بود .هر روز ما ،دقيق بررسي و حسابرسي ميشد.
كوچكترين اعمال مورد بررسي قرار ميگرفت .همينطور كه
اعمال روزانهام بررسي ميشد ،به يكي از روزهاي دوران جواني
رسيديم .اواسط دهه هشتاد.
يكباره جوان پشت ميز گفت :به دستور آقا اباعبداهلل7پنج سال
از اعمال شما را بخشيديم .اين پنج سال بدون حساب طي ميشود.
باتعجب گفتم :يعني چي!؟
گفت :يعني پنج سال گناهان شما بخشيده شده و اعمال خوبتان
باقي ميماند .نميدانيد چقدر خوشحال شدم.
اگر در آن شرايط بوديد ،لذتي كه من از شنيدن اين خبر پيدا كردم
را حس ميكرديد .پنج سال بدون حساب و كتاب؟!
 .1كارهاي خوب ،گناهان را پاك ميكند(.قرآن کريم .سوره هود آيه )114
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گفتم :اين دستور آقا به چه علت بود؟
همان لحظه به من ماجرا را نشان دادند .در دهه هشتاد و بعد از
نابودي صدام ،بنده چندين بار توفيق يافتم كه به سفر كربال بروم .در
يكي از اين سفرها ،يك پيرمرد كر والل در كاروان ما بود.
مدير كاروان به من گفت :ميتواني اين پيرمرد را مراقبت كني و
همراه او باشي؟ من هم مثل خيليهاي ديگر دوست داشتم تنها به حرم
بروم و با موالي خودم خلوت داشته باشم ،اما با اكراه قبول كردم.
كار از آنچه فكر ميكردم سختتر بود .اين پيرمرد هوش و
حواس درست و حسابي نداشت .او را بايد كام ً
ال مراقبت ميكردم.
اگر لحظهاي او را رها ميكردم گم ميشد.
خالصه تمام سفر كربالي من تحت الشعاع حضور اين پيرمرد شد.
اين پيرمرد هر روز با من به حرم ميآمد و برميگشت .حضور قلب
من كم شده بود .چون بايد مراقب اين پيرمرد ميبودم.
روز آخر قصد خريد يك لباس داشت .فروشنده وقتي فهميد كه
او متوجه نميشود،قيمت را چند برابر گفت.
من جلو آمدم و گفتم :چي داري ميگي؟ اين آقا زائر موالست.
چرا اينطوري قيمت ميدي؟ اين لباس قيمتش خيلي كمتره.
خالصه اينكه من لباس را خيلي ارزانتر براي اين پيرمرد خريدم .با
هم از مغازه بيرون آمديم .من عصباني و پيرمرد خوشحال بود.
با خودم گفتم :عجب دردسري براي ما درست شد .اين دفعه
كربال اص ً
ال به ما حال نداد .يكباره ديدم پيرمرد ايستاد .رو به حرم
كرد و با انگشت دست ،مرا به آقا نشانداد و با همان زبان بيزباني
براي من دعاكرد .جوان پشت ميز گفت :به دعاي اين پيرمرد ،آقا امام
حسين7شفاعت كردند و گناهان پنج سال تورا بخشيدند.
بايد در آن شرايط قرار ميگرفتيد تا بفهميد چقدر از اين اتفاق
خوشحال شدم .صدها برگه در كتاب اعمال من جلو رفت .اعمال
خوب اين سالها همگي ثبت شد و گناهانش محو شده بود.
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آزارمؤمن
در دوران جواني در پايگاه بسيج شهرستان فعاليت داشتم .روزها
و شبها با دوستانمان با هم بوديم .شبهاي جمعه همگي در پايگاه
بسيج دور هم جمع بوديم و بعد از جلسه قرآن ،فعاليت نظامي و گشت
و بازرسي و ...داشتيم .در پشت محل پايگاه بسيج ،قبرستان شهر ما قرار
داشت .ما هم بعضي وقتها ،دوستان خودمان را اذيت ميكرديم! البته
تاوان تمام اين اذيتها را در آنجا دادم.
برخي شبهاي جمعه تا صبح در پايگاه حضور داشتيم .يك شب
زمستاني ،برف سنگيني آمده بود .يكي از رفقا گفت :كسي جرئت
داره االن تا انتهاي قبرستان برود؟! گفتم :اينكه كار مهمي نيست .من
االن ميروم .او هم به من گفت :بايد يك لباس سفيد بپوشي!
من سرتا پا سفيدپوش شدم و حركت كردم .خسخس صداي
پاي من بر روي برف ،از دور هم شنيده ميشد .من به سمت انتهاي
قبرستان رفتم! اواخر قبرستان كه رسيدم ،صوت قرآن شخصي را از
دور شنيدم! يك پيرمرد روحاني كه از سادات بود ،شبهاي جمعه تا
سحر ،در انتهاي قبرستان و در داخل يك قبر مشغول تهجد و قرائت
قرآن ميشد .فهميدم كه رفقا ميخواستند با اين كار ،با سيد شوخي
كنند .ميخواستم برگردم اما باخودم گفتم :اگر االن برگردم ،رفقاي
من فکر ميکنند ترسيدهام .براي همين تا انتهاي قبرستان رفتم.
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هرچه صداي پاي من نزديكتر ميشد،صداي قرائت قرآن سيد
هم بلندتر ميشد! از لحن او فهميدم كه ترسيده ولي به مسير ادامه دادم.
تا اينكه به باالي قبري رسيدم كه او در داخل آن مشغول عبادت بود.
يكباره تا مرا ديد فريادي زد و حسابي ترسيد .من هم كه ترسيده بودم
پا به فرار گذاشتم.
پيرمرد سيد ،رد پاي مرا در داخل برف گرفت و دنبال من آمد.
وقتي وارد پايگاه شد ،حسابي عصباني بود.
ابتدا كتمان كردم ،اما بعد ،از او معذرتخواهي كردم .او با ناراحتي
بيرون رفت .حاال چندين سال بعد از اين ماجرا ،در نامه عملم حكايت
آن شب را ديدم.
نميدانيد چه حالي بود ،وقتي گناه يا اشتباهي را در نامه عملم
ميديدم ،خصوصاً وقتي كسي را اذيت كرده بودم ،از درون عذاب
ميكشيدم .گويي خودم به جاي آنطرف اذيت ميشدم.
از طرفي در اين مواقع ،باد سوزان از سمت چپ وزيدن ميگرفت،
طوري كه نيمي از بدنم از حرارت آن داغ ميشد!
وقتي چنين اعمالي را مشاهده ميكردم ،به گونهاي آتش را در
نزديكي خودم ميديدم كه چشمانم ديگر تحمل نداشت.
همان موقع ديدم كه آن پيرمرد سيد ،كه چند سال قبل مرحوم شده
بود ،از راه آمد و كنار جوان پشت ميز قرار گرفت.
سيد به آن جوان گفت :من از اين مرد نميگذرم .او مرا اذيت كرد.
او مرا ترساند.
من هم گفتم :به خدا من نميدانستم كه سيد داخل قبر عبادت
ميكند .جوان رو به من گفت :اما وقتي نزديك شدي فهميدي كه
مشغول قرآنخواندن است .چرا همان موقع برنگشتي؟ ديگه حرفي
براي گفتن نداشتم .خالصه پس از التماسهاي من ،ثواب دو سال
عبادتهاي مرا برداشتند و در نامه عمل او قرار دادند تا راضي شود.
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دو سال نمازي كه بيشتر به جماعت بود .دو سال عبادت را دادم به
1
خاطر اذيت و آزار يك مؤمن!
٭٭٭
در البهالي صفحات اعمال خودم به يك ماجراي ديگر از آزار
مؤمنين برخوردم .شخصي از دوستانم بود كه خيلي با هم شوخي
ميكرديم و همديگر را سركار ميگذاشتيم .يكبار در يك جمع
رسمي با او شوخي كردم و خيلي بد او را ضايع كردم.
خودم هم فهميدم كار بدي كردم ،براي همين سريع از او
معذرتخواهي كردم .او هم چيزي نگفت .گذشت تا روز آخر كه
ميخواستم براي عمل جراحي به بيمارستان بروم.
دوباره به همان دوست دوران جواني زنگ زدم و گفتم :فالني ،من
خيلي به تو بد كردم .يكبار جلوي جمع ،تو را ضايع كردم .خواهش
ميكنم مرا حالل كن .من شايد از اين بيمارستان برنگردم.
بعد در مورد عمل جراحي گفتم و دوباره به او التماس كردم تا
اينكه گفت :حالل كردم ،انشاءاهلل كه سالم و خوب برگردي.
آن روز در نامه عملم ،همان ماجرا را ديدم .جوان پشت ميز گفت:
اين دوست شما همين ديشب از شما راضي شد .اگر رضايت او را
نميگرفتي بايد تمام اعمال خوب خودت را ميدادي تا رضايتش را
2
كسب كني ،مگر شوخي است ،آبروي يك انسان مؤمن را بردي.
 .1امام صادق 7فرمودند :حرمت مؤمن حتي از كعبه باالتر است .مصاحبه با
راوي اين کتاب ،بارها به خاطر گريههاي ايشان قطع شد .يادآوري اين خاطرات
برايش بسيار سخت بود.
 .2بعدها مطلبي از رسول گرامي اسالم 9ديدم كه تأثيرگذار بود .روزي آن
حضرت به کعبه نگاه کردند و فرمودند:
« اي کعبه! خوشا به حال تو ،خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامي
داشته! به خدا قسم حرمت مؤمن از تو بيشتر است ،زيرا خداوند تنها يک چيز را
از تو حرام کرده ،ولي از مؤمن سه چيز را حرام کرده :مال ،جان و آبرو ،تا کسي
به او گمان بد نبرد» روضئ الواعظين ،ج ،2ص293

 / 36سهدقيقهدرقيامت

حسينيه
مي خواستم بنشينم و همانجا زار زار گريه كنم .براي يك شوخي
بيمورد دو سال عبادتهايم را دادم .براي يك غيبت بيمورد ،بهترين
اعمال من محو ميشد .چقدر حساب خدا دقيق است .چقدر كارهاي
ناشايست را به حساب شوخي انجام داديم و حاال بايد افسوس بخوريم.
دراينزمان،جوانپشتميزگفت:شخصياينجاستكهچهارساله
منتظر شماست! اين شخص اعمال خوبي داشته و بايد به بهشت برزخي
برود ،اما معطل شماست .با تعجب گفتم :از چه كسي حرف ميزنيد؟
يكي از پيرمردهاي اُمناي مسجدمان را ديدم كه در مقابلم و در
كنار همان جوان ايستاده .خيلي ابراز ارادت كرد و گفت :كجايي؟
چند ساله منتظرت هستم .بعد از كمي صحبت ،اين پيرمرد ادامه داد:
زماني كه شما در مسجد و بسيج ،مشغول فعاليت فرهنگي بوديد،
تهمتي را در جمع به شما زدم .براي همين آمدهام كه حاللم كنيد.
آن صحنه برايم يادآوري شد .من مشغول فعاليت در مسجد بودم.
كارهاي فرهنگي بسيج و ...اين پيرمرد و چند نفر ديگر در گوشهاي
نشسته بود .بعد پشت سر من حرفي زد كه واقعيت نداشت.
او به من تهمت بدي زد .او نيت ما را زير سؤال برد .عجيبتر اينكه،
زماني اين تهمت را به من زد كه من ابتداي حضورم در بسيج بود و
نوجوان بودم!!
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آدم خوبي بود .اما من نامه اعمالم خيلي خالي شده بود .به جوان
پشت ميز گفتم :درسته ايشان آدم خوبي است ،اما من همينطوري
1
نميگذرم .دست من خالي است .هر چه ميتواني از او بگير.
جوان هم رو به من كرد و گفت :اين بنده خدا يك وقف انجام
داده كه خيلي بابركت بوده و ثواب زيادي برايش ميآيد.
او يك حسينيه را در شهرستان شما ،خالصانه براي رضاي خدا
ساخته كه مردم از آنجا استفاده ميكنند .اگر بخواهي ثواب كل
حسينيهاش را از او ميگيرم و در نامه عمل شما ميگذارم تا او را
ببخشي.
با خودم گفتم« :ثواب ساخت يك حسينيه بهخاطر يك تهمت؟!
خيلي خوبه ».بنده خدا اين پيرمرد ،خيلي ناراحت و افسرده شد ،اما
چارهاي نداشت .ثواب يك وقف بزرگ را به خاطر يك تهمت داد
و رفت به سمت بهشت برزخي .براي تهمت به يك نوجوان ،يك
حسينيه را كه بااخالص وقف كرده بود ،داد و رفت!
اما تمام حواس من در آن لحظه به اين بود كه وقتي كسي بهخاطر
تهمت به يك نوجوان ،يك چنين خيراتي را از دست ميدهد ،پس ما
كه هر روز و هرشب پشت سر ديگران مشغول قضاوت كردن و حرف
زدن هستيم چه عاقبتي خواهيم داشت؟! ما كه بهراحتي پشت سر
مسئولين و دوستان و آشنايان خودمان هرچه ميخواهيم ميگوييم...
2
باز جوان پشت ميز به عظمت آبروي مؤمن اشاره كرد.
.1تازه معناي آيه  37سوره عبس را فهميدم «هرکسي(در روز جزا براي خودش)
گرفتاري دارد و همان گرفتاري خودش برايش بس است و مجال اين نيست که
به فکر کس ديگري باشد».
.2آيه  19سوره نور ميفرمايد« :کساني که دوست دارند زشتيها در ميان مردم
باايمان رواج يابد ،براي آنان در دنيا و آخرت عذاب دردناکي است »...
امام صادق 7در تفسير اين آيه ميفرمايد :هر کس آنچه را دربارهي مؤمني ببيند
يا بشنود ،براي ديگران بازگو کند ،از مصاديق اين آيه است.
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اعجازاشک
ايستاده بودم و مات و مبهوت به کتاب اعمالم نگاه ميکردم.
انگار هيچ ارادهاي از خودم نداشتم .هيچ کار و عملم قابل دفاع
نبود .فقط نگاه ميکردم.
يکي آمد و دو سال نمازهاي من را برد! ديگري آمد و قسمتي از
کارهاي خير مرا برداشت .بعدي...
بالتشبيه شبيه يک گوسفند که هيچ ارادهاي ندارد و فقط نگاه
ميکند ،من هم فقط نگاه ميکردم.
چون هيچگونه دفاعي در مقابل ديگران نميشد کرد .در دنيا،
انسان هرچند مقصر باشد ،اما در دادگاه از خود دفاع ميکند و با
گرفتن وکيل و ...خود را تاحدودي از اتهامات تبرئه ميکند.
اما اينجا ...مگر ميشود چيزي گفت؟! فقط نگاه ميکردم .حتي
آنچه در فکر انسان بوده براي همه نمايان است ،چه رسد به اعمال
انسان .براي همين هيچکس نميتواند بيدليل از خود دفاع کند.
درکتاب اعمال خودم چقدر گناهاني را ديدم که مصداق اين
ضرب المثل بود :آش نخورده و دهن سوخته.
شخصي در مقابل من غيبت کرده يا تهمت زده و من هم در گناه او
شريک شده بودم .چقدر گناهاني را ديدم که هيچ لذتي برايم نداشت
و فقط سرافکندگي برايم ايجاد کرد.
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خيلي سخت بود .خيلي .حساب و کتاب خدا به دقت ادامه داشت.
اما زماني که بررسي اعمال من انجام ميشد و نقايص کارهايم را
ميديدم ،گرماي شديدي از سمت چپ به سوي من ميآمد! حرارتي
که نزديک بود تمام بدنم را بسوزاند .اما...
اين حرارت تمام بدنم را ميسوزاند ،طوري که قابل تحمل نبود.
همه جاي بدنم ميسوخت ،بجز صورت و سينه و کف دستهايم!
براي من جاي تعجب بود .چرا اين سه قسمت بدنم نميسوزد؟!
الزم به تکلم نبود .جواب سؤالم را بالفاصله فهميدم.
من از نوجواني در هيئت و جلسات فرهنگي مسجد محل حضور
داشتم .پدرم به من توصيه ميکرد که وقتي براي آقا امام حسين 7
و يا حضرت زهرا  3و اهل بيت :اشک ميريزي ،قدر اين
اشک را بدان .اشک بر اين بزرگان ،قيمتي است و ارزش آن را در
قيامت ميفهميم .پدرم از بزرگان و اهل منبر شنيده بود که اين اشک
را به سينه و صورت خود بکشيد و اين کار را ميکرد .من نيز وقتي
در مجالس اهلبيت:گريه ميکردم .اشک خود را به صورت و
سينهام ميکشيدم .حاال فهميدم که چرا اين سه عضو بدنم نميسوزد!
نکته ديگري که در آن وادي شاهد بودم بحث اشک و توبه بر
درگاه الهي بود .من دقت کردم که برخي گناهاني که مرتکب شده
بودم در کتاب اعمالم نيست!
بعد از اينکه انسان از گناهي توبه ميکند و ديگر سمتش نميرود،
ال مرتکب شده کام ً
گناهاني که قب ً
ال از اعمالش حذف ميشود.
آنجا رحمت خدا را به خوبي حس کردم .حتي اگر کسي حقالناس
بدهکار است اما از طلبکار خود بياطالع است ،با دادن ر ّد مظالم
برطرف ميشود .اما حقالناسي که صاحبش را بشناسد بايد در دنيا
برگرداند .حتي اگر يک بچه از ما طلبکار باشد و در دنيا حالل نکرده
باشد ،بايد در آن وادي صبر کنيم تا بيايد و حالل کند.
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بيتاملال
از ابتداي جواني و از زماني كه خودم را شناختم ،به حقالناس و
بيتالمال بسيار اهميت ميدادم.
پدرم خيلي به من توصيه ميكرد كه مراقب بيتالمال باش .مبادا
خودت را گرفتار كني .از طرفي من پاي منبرها و مسجد بزرگ شدم
و مرتب اين مطالب را ميشنيدم.
لذا وقتي در سپاه مشغول به كار شدم ،سعي ميكردم در ساعاتي
كه در محل كار حضور دارم ،به كار شخصي مشغول نشوم .اگر
در طي روز كار شخصي داشتم و يا تماس تلفني شخصي داشتم،
به همان ميزان و كمي بيشتر ،اضافهكاري بدون حقوق انجام ميدادم
كه مشكلي ايجاد نشود .با خودم ميگفتم :حقوق كمتر ببرم و حالل
باشد خيلي بهتر است .از طرفي در محل كار نيز تالش ميكردم كه
كارهاي مراجعين را به دقت و با رضايت انجام دهم.
اين موارد را در نامه عملم ميديدم .جوان پشت ميز به من گفت:
خدا را شكر كن كه بيتالمال برگردن نداري وگرنه بايد رضايت
تمام مردم ايران را كسب ميكردي!
اتفاقاً در همانجا كساني را ميديدم كه شديداً گرفتار هستند.
گرفتار رضايت تمام مردم ،گرفتار بيتالمال .اين را هم بار ديگر اشاره
كنم كه بُعد زمان و مكان در آنجا وجود نداشت.
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يعني به راحتي ميتوانستم كساني را كه قبل از من فوت كردهاند
ببينم ،يا كساني را كه بعد از من قرار بود بيايند! يا اگر كسي را ميديدم،
الزم به صحبت نبود ،به راحتي ميفهميدم كه چه مشكلي دارد .يكباره
و در يك لحظه ميشد تمام اين موارد را فهميد.
من چقدر افرادي را ديدم كه با اختالس و دزدي از بيت المال به
آن طرف آمده بودند و حاال بايد از تمام مردم اين كشور ،حتي آنها
كه بعدها به دنيا ميآيند ،حالليت ميطلبيدند!
اما در يكي از صفحات اين كتاب قطور ،يك مطلبي براي من
نوشته بود كه خيلي وحشت كردم! يادم افتاد كه يكي از سربازان ،در
زمان پايان خدمت ،چند جلد كتاب خاطرات شهدا به واحد ما آورد و
گذاشت روي طاقچه و گفت :اينها اينجا بماندتا سربازهايي كه بعداً
ميآيند ،در ساعات بيكاري استفاده كنند.
كتابهاي خوبي بود .يك سال روي طاقچه بود و سربازهايي كه
شيفت شب بودند ،يا ساعات بيكاري داشتند استفاده ميكردند.
بعد از مدتي ،من از آن واحد به مكان ديگري منتقل شدم .همراه با
وسايل شخصي كه ميبردم ،كتابها را هم بردم.
يك ماه از حضور من در آن واحد گذشت ،احساس كردم كه اين
كتابها استفاده نميشود.
شرايط مكان جديد با واحد قبلي فرق داشت و سربازها و پرسنل،
كمتر اوقات بيكاري داشتند .لذا كتابها را به همان مكان قبلي منتقل
كردم و گفتم :اينجا بماند بهتر استفاده ميشود.
جوان پشت ميز اشارهاي به اين ماجراي كتابها كرد و گفت :اين
كتابها جزو بيتالمال و براي آن مكان بود ،شما بدون اجازه ،آنها
را به مكان ديگري بردي ،اگر آنها را نگه ميداشتي و به مكان اول
نميآوردي ،بايد از تمام پرسنل و سربازاني كه در آينده هم به واحد
شما ميآمدند ،حالليت ميطلبيدي!
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واقعاً ترسيدم .با خودم گفتم :من تازه نيت خير داشتم .من از كتابها
استفاده شخصي نكردم .به منزل نبرده بودم ،بلكه به واحد ديگري بردم
كه بيشتر استفاده شود ،خدا به داد كساني برسد كه بيتالمال را ملك
شخصي خود كردهاند!!!
در همان زمان ،يكي از دوستان همكارم را ديدم .ايشان از بچههاي
بااخالص و مؤمن در مجموعه دوستان ما بود.
او مبلغي را از فرمانده خودش به عنوان تنخواه گرفته بود تا برخي
از اقالم را براي واحد خودشان خريداري كند .اما اين مبلغ را به جاي
قرار دادن در ُكمد اداره ،در جيب خودش گذاشت!
او روز بعد ،در اثر سانحه رانندگي درگذشت .حاال وقتي مرا در
آن وادي ديد ،به سراغم آمد و گفت« :خانواده فكر كردند كه اين
پول براي من است و آن را هزينه كردهاند .تو رو خدا برو و به آنها
بگو اين پول را به مسئول مربوطه برسانند .من اينجا گرفتارم .تو رو خدا
براي من كاري بكن».
تازه فهميدم كه چرا برخي بزرگان اينقدر در مورد بيتالمال
1
حساس هستند .راست ميگويند كه مرگ خبر نميكند.

 .1من بعدها پيغام اين بنده خدا را به خانوادهاش رساندم .ولي نتوانستم بگويم كه
چطور او را ديدم .الحمدهلل مشکل ايشان حل شد.
در سيره پيامبر گرامي اسالم نقل است :روز حرکت از سرزمين خيبر ،ناگهان به
يكي از ياران پيامبر تيري اصابت کرد و همان دم شهيد شد .يارانش همگي گفتند:
بهشت بر او گوارا باد.
خبر به پيامبر گرامي اسالم رسيد .ايشان فرمودند :من با شما هم عقيده نيستم،
زيرا عبايي که بر تن او بود از بيت المال بود و او آن را بياجازه برده و روز
قيامت به صورت آتش او را احاطه خواهد کرد .در اين لحظه يکي از ياران
پيامبر گفت :من دو بند کفش بدون اجازه برداشتهام .حضرت فرمود :آن را
برگردان و گرنه روز قيامت به صورت آتش در پاي تو قرار ميگيرد .فروغ
ابديت ج 2ص 261
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صدقه
در ميان روزهايي كه بررسي اعمال آنها انجام شد ،يكي از روزها
براي من خاطره ساز شد .چون در آن وضعيت ،ما به باطن اعمال آگاه
ميشديم.
يعني ماهيت اتفاقات و علت برخي وقايع را ميفهميديم .چيزي كه
امروزه به اسم شانس بيان ميشود ،اص ً
ال آنجا مورد تأييد نبود ،بلكه
تمام اتفاقات زندگي به واسطة برخي علتها رخ ميداد.
روزي در دوران جواني با اعضاي سپاه به اردوي آموزشي رفتيم.
كالسهاي روزانه تمام شد و برنامه اردو به شب رسيد ،نميدانيد كه
چقدر بچههاي هم دوره را اذيت كردم .بيشتر نيروها خسته بودند و
داخل چادرها خوابيده بودند ،من و يكي از رفقا ميرفتيم و با اذيت
كردن ،آنها را از خواب بيدار ميكرديم!
براي همين يك چادر كوچك ،به من و رفيقم دادند و ما را از بقيه
جدا كردند.
شب دوم اردو بود كه باز هم بقيه را اذيت كرديم و سريع برگشتيم
چادر خودمان كه بخوابيم .البته بگذريم از اينكه هرچه ثواب و اعمال
خير داشتم ،بهخاطر اين كارها از دست دادم!
وقتي در اواخر شب به چادر خودمان برگشتيم ،ديدم يك نفر سر
جاي من خوابيده!
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من يك بالش مخصوص براي خودم آورده بودم و با دو عدد پتو،
براي خودم يك رختخواب قشنگ درست كرده بودم.
چادر ما چراغ نداشت و متوجه نشدم چه كسي جاي من خوابيده،
فكر كردم يكي از بچهها ميخواهد من را اذيت كند ،لذا همينطور
كه پوتين پايم بود ،جلو آمدم و يك لگد به شخص خواب زدم!
يكباره ديدم حاج آقا ...كه امام جماعت اردوگاه بود از جا پريد و
قلبش را گرفته و داد ميزد :كي بود؟ چي شد؟
وحشت كردم .سريع از چادر آمدم بيرون .بعدها فهميدم كه حاج
آقا جاي خواب نداشته و بچهها براي اينكه مرا اذيت كنند ،به حاج آقا
گفتند كه اين جاي حاضر و آماده براي شماست!
اما لگد خيلي بدي زده بودم .بنده خدا يك دستش به قلبش بود و
يك دستش به پشتش!
حاج آقا آمد از چادر بيرون و باعصبانيت گفت :الهي پات بشكنه،
مگه من چيكار كردم كه اينجوري لگد زدي؟
جلو رفتم و گفتم :حاج آقا غلط كردم .ببخشيد .من با كسي ديگه
شما را اشتباه گرفتم .اص ً
ال حواسم نبود كه پوتين پايم كردم و ممكن
است ضربه شديد شود.
خالصه اون شب خيلي معذرت خواهي كردم .بعد به حاج آقا
گفتم :شرمنده ،شما برويد بخوابيد ،من تو ماشين ميخوابم ،فقط با
اجازه بالش خودم رو برميدارم.
چراغ برداشتم و رفتم توي چادر ،همين كه بالش رو برداشتم ،ديدم
يك عقرب به بزرگي كف دست زير بالش من قرار دارد!
حاج آقا هم داخل شد و هر طوري بود عقرب رو كشتيم .حاجي
نگاهي به من كرد و گفت :جان مرا نجات دادي ،اما بد لگدي زدي،
هنوز درد دارم .من هم رفتم داخل ماشين خوابيدم .روز بعد اردو تمام
شد و برگشتيم.
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روز بعد ،من در حين تمرين در باشگاه ورزشهاي رزمي ،پايم
شكست .اما نكته جالب توجه اين بود كه ماجراي آن روز در نامه
عمل من ،كامل و با شرح جزئيات نوشته شده بود.
جوان پشت ميز به من گفت :آن عقرب مأمور بود كه تو را بكشد،
اما صدقهاي كه آن روز دادي ،مرگ تو را به عقب انداخت!
همان لحظه فيلم مربوط به آن صدقه را ديدم .يام افتاد عصر همان
روز ،خانم من زنگ زد و گفت :فالني كه همسايه ماست ،خيلي
مشكل مالي دارد .هيچي براي خوردن ندارند .اجازه دارم از پولهايي
كه كنار گذاشتي مبلغي به آنها بدهم؟ گفتم :آخه اين پولها براي
خريد موتور است .اما عيب نداره .هر چقدر ميخواهي به آنها بده.
جوان گفت :صدقه مرگ تو را عقب انداخت .اما آن روحاني كه
لگد خورد؛ ايشان در آن روز كاري كرده بود كه بايد اين ضربه را
ميخورد .ولي به نفرين ايشان ،پاي تو هم شكست.
1
بعد به اهميت صدقه دادن و خيرخواهي براي مردم اشاره كرد.
البته اين نکته را بايد ذکر کنم« :به من گفته شد که صدقات،
صلهرحم ،نمازجماعت و زيارت اهلبيت:و حضور در جلسات
ديني و هر کاري که خالصانه براي رضاي خدا انجام دهي جزو مدت
عمرت حساب نشده و باعث طوالنيشدن عمر ميگردد».

 .1آيه  29سوره فاطر ميفرمايد« :كساني كه كتاب الهي را تالوت ميكنند و نماز
را بر پا ميدارند و از آنچه به آنها روزي دادهايم پنهان و آشكار انفاق ميكنند،
تجارت (پرسودي ) را اميد دارند كه نابودي و كساد در آن نيست».
يا حديثي كه امام باقر 7فرمودهاند :صدقه دادن ،هفتاد بال از بالهاي دنيا را دفع
ميكند و صدقه دهنده از مرگ بد رهايي مييابد.
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گرهگشايی
بيشتر مردم از کنار موضوع مهم «حل مشکالت مردم» به سادگي
عبور ميکنند .اگر انسان بتواند حتي قدمي کوچک در حل گرفتاري
بندگان خدا بردارد ،اثر آن را در اين جهان و در آنسوي هستي بهطور
کامل خواهد ديد .در بررسي اعمال خود ،مواردي را ديدم که برايم
بسيار عجيب بود .مث ً
ال شخصي از من آدرس ميخواست .من او را
کامل راهنمايي کردم .او هم دعا کرد و رفت.
من نتيجة دعاي او را به خوبي در نامه عملم مشاهده کردم!
يا اينکه وقتي کاري براي رضاي خدا و حل مشکل مردم انجام
ميدادم ،اثر آن در زندگي روزمرهام مشاهده ميشد.
اينکه ما در طي روز ،حوادثي را از سر ميگذرانيم و ميگوييم
خوب شد اينطور نشد .يا ميگوييم :خدا را شکر که از اين بدتر نشد،
به خاطر دعاي خير افرادي است که مشکلي از آنها برطرف کرديم.
من هر روز براي رسيدن به محل کار ،مسيري را در اتوبان طي
ميکنم .هميشه  ،اگر ببينم کسي منتظر است ،حتماً او را سوار ميکنم.
يک روز هوا باراني بود .پيرزني با يک ساک پر از وسايل زير
باران مانده بود .با اينکه خطرناک بود اما ايستادم و او را سوار کردم.
ساک وسايل او گلي شده و صندلي را کثيف کرد ،اما چيزي
نگفتم .پيرزن تا به مقصد برسد مرتب براي اموات من دعا کرد و
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صلوات فرستاد .بعد هم خواست کرايه بدهد که نگرفتم وگفتم:
هرچه ميخواهي پول بدهي براي اموات ما صلوات بفرست.
من در آنسوي هستي ،بستگان و اموات خودم را ديدم .آنها از
من بهخاطر دعاهاي آن پيرزن و صلواتهايي که برايشان فرستاد،
حسابي تشکر کردند .اين را هم بگويم که صلوات ،واقعاً ذکر و دعاي
معجزهگري است .آنقدر خيرات و برکات در اين دعا نهفته است که
تا از اين جهان خارج نشويم قادر به درکش نيستيم.
٭٭٭
پيامبر اکرم 9فرمودند« :گرهگشايي از کار مؤمن از هفتاد بار
حج خانه خداوند باالتر است ».ثمرات اين گرهگشايي آنجا بسيار
ملموس بود .بيشتر اين ثمرات در زندگي دنيايي اتفاق ميافتد .يعني
وقتي انسان در اين دنيا ،خودش را بهخاطر ديگران بهسختي بياندازد،
اثرش را بيشتر در همين دنيا مشاهده خواهد کرد.
يادم ميآيد که در دوران دبيرستان ،بيشتر شبها در مسجد و بسيج
بودم .جلسات قرآن و هيئت که تمام ميشد ،در واحد بسيج بودم و
حتي برخي شبها تا صبح ميماندم و صبح به مدرسه ميرفتم.
يک نوجوان دبيرستاني در بسيج ثبت نام کرده بود .او چهرهاي زيبا
داشت و بسيار پسر سادهاي بود.
يک شب ،پس از اتمام فعاليت بسيج ،ساعتم را نگاه کردم .يک
ساعت به اذان صبح بود .بقيه دوستان به منزل رفتند .من هم به اتاق
دارالقران بسيج رفتم و مشغول نماز شب شدم.
همان نوجوان يکباره وارد اتاق شد و سريع در کنارم نشست!
وقتي نمازم تمام شد باتعجب گفتم :چيزي شده؟
با رنگ پريده گفت :هيچي ،شما االن چه نمازي ميخواندي؟
گفتم :نمازشب .قبل اذان صبح مستحب است که اين نماز را
بخوانيم .خيلي ثواب دارد .گفت :به من هم ياد ميدهي؟
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به او ياد دادم و در کنارم مشغول نماز شد .اما ميدانستم او از چيزي
ترسيده و نگران است .بعد از نماز صبح با هم از مسجد بيرون آمديم.
گفتم :اگر مشکلي هست بگو ،من مثل برادرت هستم.
گفت :روبروي مسجد يک جوان هرزه منتظر من بود .او با تهديد
ميخواست من را به خانهاش ببرد .حتي تا نيمه شب منتظرم مانده بود.
من فرار کردم و پيش شما آمدم.
روز بعد يک برخورد جدي با آن جوان هرزه کردم و حسابي او
را تهديد کردم .آن جوان هرزه ديگر سمت بچههاي مسجد نيامد .اين
نوجوان هم با ما رفيق و مسجدي شد .البته خيلي براي هدايت او وقت
گذاشتم .خدا را شکر االن هم از جوانان مؤمن محل ماست.
مدتي بعد ،دوستان من که به دنبال استخدام در سپاه بودند ،شش
ماه يا بيشتر درگير مسائل گزينش شدند .اما کل زمان پيگيري استخدام
بنده يک هفته بيشتر طول نکشيد! تمام رفقاي من فکر ميکردند که
من پارتي داشتم اما ...آنجا به من گفتند :زحمتي که براي رضاي خدا
براي آن نوجوان کشيدي ،باعث شد که در کار استخدام کمتر اذيت
شوي و کار شما زودتر هماهنگ شود .البته اين پاداش دنيايياش بود.
پاداش آخرتياش در نامه عمل شما محفوظ است.
حتي به من گفتند :اينکه ازدواج شما به آساني صورت گرفت و
زندگي خوبي داري ،نتيجه کارهاي خيري است که براي هدايت
ديگران انجام دادي.
من شنيدم که مأمور بررسي اعمال گفت :کوچکترين کاري که
براي رضاي خدا و در راه کمک به بندگان خدا کشيده باشيد ،آنقدر
در پيشگاه خدا ارزش پيدا ميکند که انسان ،حسرت کارهاي نکرده
را ميخورد.
يك روز همسرم به من گفت :دختري را در مدرسه ديدهام كه از
لحاظ جسمي خيلي ضعيف است .چندين بار از حال رفته و...
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من پيگيري كردم ،او يك دختر يتيم و بيسرپرست است .بيا
امروز به منزلشان برويم .آدرسشان را بلدم.
باهم راه افتاديم .در حاشيه شهر ،وارد يك منزل كوچك شديم
كه يك اتاق بيشتر نداشت ،هيچگونه امكانات رفاهي در آنجا ديده
نميشد .يك يخچال و يك اجاقگاز در كنار اتاق بود.
مادر و دو دختر در آن خانه زندگي ميكردند .پدر اين دخترها در
سانحه رانندگي مرحوم شده بود.
به بهانهي خوردن آب ،سر يخچال رفتم .هيچ چيزي در اين يخچال
نبود! سرم داغ شده بود .خدايا چه كنم؟!
خودم شرايط مالي خوبي نداشتم .چطور بايد به آنها كمك
ميكردم؟ فكري به ذهنم رسيد .به سراغ خالهام رفتم.
او همسر شهيد و انسان مؤمن و دست به خيري بوده و هست .او را
به منزل آنها آوردم .شرايط منزلشان را ديد .خودم نيز كمي كمك
كردم و همان شب براي آن دو دختر ،كاپشن و لباس مناسب خريديم.
خالهام آخر شب با كلي وسايل برگشت و يخچال آنها را پر از مواد
غذايي كرد .در ماههاي بعد ،تا توانست زندگي آنها را تأمين نمود.
وقتي در آن سوي هستي مشغول بررسي اعمال بودم ،مشاهده
كردم كه شوهر خالهام به سمت من آمد .او از رفقايم بود كه شهيد
شد و در كنار ديگر شهدا در بهشت برزخي ،عند ربهم يرزقون بود.
به من كه رسيد ،در آغوشم گرفت و صورتم را بوسيد .خيلي از من
تشكر كرد .وقتي علت را سؤال كردم گفت :توفيق رسيدگي به آن
خانواده يتيم را شما به همسر من دادي ،نميداني چه خيرات و بركاتي
نصيب شما و همسر من شد .خدا ميداند كه با گرهگشايي از كار
1
مردم ،چه مشكالت دنيايي و آخرتي از شما حل ميشود.
 .1امام صادق 7فرمودند :هركس يك حاجت برادر مومن خود را برآورده كند،
خداوند در قيامت ،صدهزار حاجت او را برآورده كند كه يكي از آنها بهشت
است و ديگر آنكه خويشان او را به بهشت بفرستد .اصول كافي جلد 2ص3
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بانامحرم
خيلي مطلب در موضوع ارتباط با نامحرم شنيده بودم .اينكه وقتي
يك مرد و زن نامحرم در يك مكان خلوت قرار ميگيرند ،نفر سوم
آنها شيطان است .يا وقتي جوان بهسوي خدا حركت ميكند ،شيطان
با ابزار جنس مخالف بهسوي او ميآيد و ...يا در جايي ديگر بيان
شده كه در اوقات بيكاري ،شيطان به سراغ فكر انسان ميرود و...
خيلي از رفقاي مذهبي را ديدهام كه به خاطر اختالط با نامحرم ،گرفتار
وسوسههاي شيطان شده و در زندگي دچار مشكالت شدند.
اين موضوع فقط به مردان اختصاص ندارد .زناني كه بانامحرم در
تماس هستند نيز به همين دردسرها دچار ميشوند .اينجا بود كه كالم
حضرت زهرا 3را دركکردم كه ميفرمودند« :بهترين (حالت)
براي زنان اين است (که بدون ضرورت) مردان نامحرم را نبينند و
نامحرمان نيز آنان را نبينند».
شكر خدا از دوره جواني اوقات بيكاري نداشتم كه بخواهم به
موضوعات اينگونه فكركنم و در همان ابتداي جواني شرايط ازدواج
براي من فراهم شد .اما در كتاب اعمال من ،يك موضوع بود كه خدا
را شكر به خير گذشت.
در سالهاي اولي که موبايل آمده بود براي دوستان خودم با
گوشي پيامك ميفرستادم .بيشتر پيامهاي من شوخي و لطيفه و ...بود.
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آن زمان تلگرام و شبكههاي اجتماعي نبود .لذا از پيامك بيشتر
استفاده ميشد .رفقاي ما هم در جواب براي ما ُجك ميفرستادند.
در اين ميان يك نفر با شمارهاي ناآشنا براي من لطيفههاي عاشقانه
ميفرستاد .من هم در جواب براي او ُجك ميفرستادم .نميدانستم
اين شخص كيست .يكي دو بار زنگ زدم اما گوشي را جواب نداد.
اما بيشتر مطالب ارسالي او لطيفههاي عاشقانه بود .براي همين يكبار
از شماره ثابت به او زنگ زدم ،به محض اينكه گوشي را برداشت و
بدون اينكه حرفي بزنم متوجه شدم يك خانم جوان است!
بالفاصله گوشي را قطع كردم .از آن لحظه به بعد ديگر هيچ پيامي
برايش نفرستادم و پيامهايش را جواب ندادم.
يادم هست با جوان پشت ميز خيلي صحبت كردم .بارها در مورد
اعمال و رفتار انسانها براي من مثال ميزد .همينطور كه برخي اعمال
روزانه مرا نشان ميداد ،به من گفت :نگاه حرام و ارتباط با نامحرم
خيلي در رشد معنوي انسانها مشكلساز است .مگر نخواندهاي كه
خداوند در آيه  30سوره نور ميفرمايد« :به مؤمنان بگو :چشمهاي
1
خود را از نگاه به نامحرم فرو گيرند».
بعد به من گفت :اگر شما تلفن را قطع نميکردي ،گناه سنگيني در
نامهي اعمالت ثبت ميشد و تاوان بزرگي در دنيا ميدادي.
جوان پشت ميز ،وقتي عشق و عالقه من را به شهادت ديد جملهاي
بيان كرد كه خيلي برايم عجيب بود .او گفت« :اگر عالقمند باشيد و
براي شما شهادت نوشته باشند ،هر نگاه حرامي كه شما داشته باشيد،
شش ماه شهادت شما را به عقب مياندازد».
خوب آن ايام را به خاطر دارم .اردوي خواهران برگزار شده بود .به
من گفتند :شما بايد پيگير برنامههاي تداركاتي اين اردو باشي.
 .1امام صادق7در حديثي نوراني ميفرمايد« :نگاه حرام تيري مسموم از
تيرهاي شيطان است .هر کس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند ،خداوند آرامش
و ايماني به او ميدهد که طعم گواراي آن را در خود مييابد».
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اما مربيان خواهر ،كار اردو را پيگيري ميكنند ،فقط برنامه تغذيه و
توزيع غذا با شماست .در ضمن از سربازها استفاده نكن.
من سه وعده در روز با ماشين حامل غذا به محل اردو ميرفتم و
غذا را ميكشيدم و روي ميز ميچيدم و با هيچكس حرفي نميزدم.
شب اول ،يكي از دختراني كه در اردو بود ،ديرتر از بقيه آمد و
وقتي احساس كرد كه اطرافش خلوت است ،خيلي گرم شروع به
سالم و احوالپرسي كرد .من سرم پايين بود و فقط جواب سالم را دادم.
روز بعد دوباره با خنده و عشوه به سراغ من آمد و قبل از اينكه با
ظروف غذا از محوطه اردوگاه خارج شوم ،مطلب ديگري گفت و
خنديد و حرف هايي زد که ...من هيچ عكسالعملي نشان ندادم.
خالصه هربار كه به اين اردوگاه ميآمدم ،با برخورد شيطاني اين
دختر جوان روبرو بودم .اما خدا توفيق داد که واکنشي نشان ندادم.
در بررسي اعمال ،وقتي به اين اردو رسيديم ،جوان پشت ميز به من
گفت :اگر در مكر و حيله آن زن گرفتار ميشدي ،به جز آبرو ،كار
و حتي خانوادهات را از دست ميدادي! برخي گناهان ،اثر نامطلوب
اينگونه در زندگي روزمره دارد...
يكي از دوستان همكارم ،فرزند شهيد بود .خيلي با هم رفيق بوديم
و شوخي ميكرديم .يكبار دوست ديگر ما ،به شوخي به من گفت :تو
بايد بروي با مادر فالني ازدواج كني تا با هم فاميل شويد .اگه ازدواج
كنيد فالني هم پسرت ميشود! از آن روز به بعد ،سر شوخي ما باز
شد .اين رفيق را پسرم صدا ميكردم و ...هر زمان به منزل دوستم
ميرفتيم و مادر اين بنده خدا را ميديديم ،ناخودآگاه ميخنديديم.
در آن وادي وانفسا ،پدر همين رفيق من در مقابلم قرار گرفت.
همان شهيدي كه ما در مورد همسرش شوخي ميكرديم.
ايشان با ناراحتي گفت :چه حقي داشتيد در مورد يك زن نامحرم
و يك انسان اينطور شوخي كنيد؟
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باغبهشت
از ديگر اتفاقاتي كه در آن بيابان مشاهده كردم ،اين بود كه برخي
بستگان و آشنايان كه قب ً
ال از دنيا رفته بودند را ديدار كردم .يكي از
آنها عموي خدا بيامرز من بود .او در بيمارستان هم كنار من بود .او را
ديدم كه در يك باغ بزرگ قرار دارد .سؤال كردم :عمو اين باغ زيبا
را در نتيجه كار خاصي به شما دادند؟
گفت :من و پدرت در سنين كودكي يتيم شديم .پدر ما يك باغ
بزرگ را به عنوان ارث براي ما گذاشت .شخصي آمد و قرار شد در
باغ ما كار كند و سود فروش محصوالت را به مادر ما بدهد.
اما او با چند نفر ديگر كاري كردند كه باغ از دست ما خارج شد.
آنها باغ را بين خودشان تقسيم كردند و فروختند و ...البته هيچكدام
آنها عاقبت به خير نشدند .در اينجا نيز تمام آنها گرفتارند.
چون با اموال چند يتيم اين كار را كردند .حاال اين باغ را به جاي
باغي كه در دنيا از دست دادم به من دادهاند تا با ياري خدا در قيامت
به باغ اصلي برويم .بعد اشاره به در ديگر باغ كرد و گفت:
اين باغ دو در دارد كه يكي از آنها براي پدر شماست كه به
زودي باز ميشود .در نزديكي باغ عمويم ،يك باغ بزرگ بود كه سر
سبزي آن مثال زدني بود .اين باغ متعلق به يكي از بستگان ما بود .او
بهخاطر يك وقف بزرگ ،صاحب اين باغ شده بود.
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همينطور كه به باغ او خيره بودم ،يكباره تمام باغ سوخت و تبديل
به خاكستر شد!
اين فاميل ما ،بنده خدا باحسرت به اطرافش نگاه ميكرد .من از اين
ماجرا شگفتزده شدم .باتعجب گفتم :چرا باغ شما سوخت؟!
او هم گفت :پسرم ،همه اينها از باليي است كه پسرم بر سر من
ميآورد .او نميگذارد ثواب خيرات اين زمين وقف شده به من برسد.
اين بنده خدا با حسرت اين جمالت را تكرار ميكرد .بعد پرسيدم:
حاال چه ميشود؟ چه كار بايد بكنيد؟
گفت :مدتي طول ميكشد تا دوباره با ثواب خيرات ،باغ من آباد
شود ،به شرطي كه پسرم نابودش نكند .من در جريان ماجراي او و
زمين وقفي و پسرناخلفش بودم ،براي همين بحث را ادامه ندادم...
آنجا ميتوانستيم به هركجا كه ميخواهيم سر بزنيم ،يعني همين
كه اراده ميكرديم ،بدون لحظهاي درنگ ،به مقصد ميرسيديم!
پسر عمهام در دوران دفاع مقدس شهيد شده بود .يك لحظه
دوست داشتم جايگاهش را ببينم .بالفاصله وارد باغ بسيار زيبايي شدم.
مشكلي كه در بيان مطالب آنجاست ،عدم وجود مشابه در اين
دنياست .يعني نميدانيم زيباييهاي آنجا را چگونه توصيف كنيم؟!
كسي كه تا كنون شمال ايران و دريا و سرسبزي جنگلها را نديده
و هيچ تصوير و فيلمي از آنجا مشاهده نكرده ،هرچه برايش بگوييم،
نميتواند تصور درستي در ذهن خود ايجاد كند.
حكايت ما با بقيه مردم همينگونه است .اما بايدطوري بگويم كه
بتواند به ذهن نزديك باشد.
من وارد باغ بزرگي شدم كه انتهاي آن مشخص نبود .از روي
چمنهايي عبور ميكردم كه بسيار نرم و زيبا بودند .بوي عطر گلهاي
مختلف مشام انسان را نوازش ميداد .درختان آنجا ،همه نوع ميوهاي
را در خود داشتند .ميوههايي زيبا و درخشان.
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من بر روي چمنها دراز كشيدم .گويي يك تخت نرم و راحت
و شبيه پر قو بود .بوي عطر همه جا را گرفته بود .نغمه پرندگان و
صداي شرشر آب رودخانه به گوش ميرسيد .اص ً
ال نميشود آنجا را
توصيف كرد .به باالي سرم نگاه كردم .درختان ميوه و يك درخت
نخل پر از خرما را ديدم .با خودم گفتم :خرماي اينجا چه مزهاي دارد؟
يكباره ديدم درخت نخل به سمت من خم شد .من دستم را بلند
كردم و يكي از خرماها را چيدم و داخل دهان گذاشتم .نميتوانم
شيريني آن خرما را با چيزي در اين دنيا مثال بزنم.
در اينجا اگر چيزي خيلي شيرين باشد ،باعث دلزدگي ميشود .اما
آن خرما نميدانيد چقدر خوشمزه بود .از جا بلند شدم .ديدم چمنها
به حالت قبل برگشت .به سمت رودخانه رفتم .در دنيا كنار رودخانهها،
زمين گلآلود است و بايد مراقب باشيم تا پاي ما كثيف نشود.
اما همين كه به كنار رودخانه رسيدم ،ديدم اطراف رودخانه مانند
بلور زيباست! به آب نگاه كردم،آنقدر زالل بود كه تا انتهاي رود
مشخص بود .دوست داشتم داخل آب بپرم.
اما با خودم گفتم :بهتر است سريعتر به سمت قصر پسر عمهام بروم.
ناگفته نماند .آن طرف رود ،يك قصر زيباي سفيد و بزرگ نمايان
بود .نميدانم چطور توصيف كنم .با تمام قصرهاي دنيا متفاوت بود.
چيزي شبيه قصرهاي يخي كه در كارتونهاي بچگي ميديديم،
تمام ديوارهاي قصر نوراني بود .ميخواستم به دنبال پلي براي عبور
از رودخانه باشم ،اما متوجه شدم ،اگر بخواهم ميتوانم از روي آب
عبور كنم! از روي آب گذشتم و مبهوت قصر زيباي پسر عمهام شدم.
وقتي با او صحبت ميكردم ،ميگفت :ما در اينجا در همسايگي
اهل بيت :هستيم .ما ميتوانيم به مالقات امامان برويم و اين يكي
از نعمتهاي بزرگ بهشت برزخي است .حتي ميتوانيم به مالقات
دوستان شهيد و شهداي محل و دوستان و بستگان خود برويم.
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جانبایزدرركابموال
سال  1388توفيق شد كه در ماه رجب و ماه شعبان ،زائر مكه و مدينه
باشم .ما ُمحرم شديم و وارد مسجدالحرام شديم .بعد از اتمام اعمال،
به محل قرار آمدم .روحاني كاروان به من گفت :سه تا از خواهران
االن آمدند ،شما زحمت بكشيد و اين سه نفر را براي طواف ببريد.
خسته بودم ،اما قبول كردم .سه تا از خانمهاي جوان كاروان به
سمت من آمدند .تا نگاهم به آنها افتاد ،سرم را پايين انداختم.
يك حوله اضافه داشتم .يك سر حوله را دست خودم گرفتم و سر
ديگرش را در اختيار آنها قرار دادم .گفتم :من در طي طواف نبايد
برگردم .حرم الهي هم بهخاطر ماه رجب شلوغ است .شما سر اين
حوله را بگيريد و دنبال من بياييد.
يكي دو ساعت بعد ،با خستگي فراوان به محل قرار كاروان
برگشتم .در كل اين مدت ،اص ً
ال به آنها نگاه نكردم و حرفي نزدم.
وظيفهاي براي انجام طواف آنها نداشتم ،اما فقط براي رضاي خدا
اين كار را انجام دادم .در روزهايي كه در مكه مستقر بوديم ،خيليها
مرتب به بازار ميرفتند و ...اما من به جاي اينگونه كارها ،چندين بار
براي طواف اقدام كردم .ابتدا به نيت رهبر معظم انقالب و سپس به نيابت
شهدا ،مشغول شدم و از فرصتها براي كسب معنويات استفاده كردم.
در آن لحظاتي كه اعمال من محاسبه ميشد ،جوان پشت ميز به
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اين موارد اشاره كرد و گفت :بهخاطر طواف خالصانهاي كه همراه
آن خانمها انجام دادي ،ثواب حج واجب در نامه اعمالت ثبت شد!
بعد گفت :ثواب طوافهايي كه به نيابت از ديگران انجام دادي،
دو برابر در نامه اعمال خودت ثبت ميشود...
اوايل ماه شعبان بود كه راهي مدينه شديم .يك روز صبح در حالي
كه مشغول زيارت بقيع بودم ،متوجه شدم که مأمور وهابي دوربين يک
پسر بچه را که ميخواست از بقيع عکس بگيرد را گرفته ،جلو رفتم
و به سرعت دوربين را از دست او گرفتم و به پسر بچه تحويل دادم.
بعد به انتهاي قبرستان رفتم .من در حال خواندن زيارت عاشورا
بودم كه به مقابل قبر عثمان رسيدم .همان مأمور وهابي دنبال من آمد و
چپچپ به من نگاه ميكرد .يكباره كنار من آمد و دستم را گرفت و
به فارسي و با صداي بلند گفت :چي گفتي!؟ لعن ميكني؟
گفتم :نهخير .دستم رو ول كن .اما او همينطور داد ميزد و با سر و
صدا ،بقيه مأمورين را دور خودش جمع كرد .در همين حال يكدفعه به
من نگاه كرد و حرف زشتي را به موال اميرالمؤمنين 7زد.
من ديگر سكوت را جايز ندانستم .تا اين حرف زشت از دهان او
خارج شد و بقيه زائران شنيدند ،ديگر سكوت را جايز ندانستم .يكباره
كشيده محكمي به صورت او زدم .بالفاصله چهار مأمور به سر من
ريختند و شروع به زدن كردند .يكي از مأمورين ضربهي محکمي
به كتف من زد كه درد آن تا ماهها اذيتم ميكرد .چند نفر از زائرين
جلو آمدند و مرا از زير دست آنها خارج كردند و سريع فرار كردم.
اما در لحظات بررسي اعمال ،ماجراي درگيري در قبرستان بقيع را
به من نشان دادند و گفتند :شما خالصانه و فقط به عشق موال علي7
با آن مأمور درگير شديد و كتف شما آسيب ديد .براي همين ثواب
1
جانبازي در ركاب موال علي7در نامه عمل شما ثبت شده است!
 .1البته اين ماجرا نبايد دستاويزي براي برخورد با مأمورين دولت سعودي گردد.

 / 58سهدقيقهدرقيامت

شهيدوشهادت
در اين سفر كوتاه به قيامت،نگاه من به شهيد و شهادت تغيير كرد.
علت آن هم چند ماجرا بود:
يكي از معلمين و مربيان شهر ما ،در مسجد محل تالش فوقالعادهاي
داشت كه بچهها را جذب مسجد و هيئت كند.
او خالصانه فعاليت ميكرد و در مسجدي شدن ما هم خيلي تأثير
داشت.
اين مرد خدا ،يكبار كه با ماشين در حركت بود ،از چراغ قرمز
عبور كرد و سانحهاي شديد رخ داد و ايشان مرحوم شد.
من اين بنده خدا را ديدم كه در ميان شهدا و هم درجه آنها بود!
من توانستم با او صحبت كنم.
ايشان بهخاطر اعمال خوبي كه در مسجد و محل داشت و رعايت
دستورات دين ،به مقام شهدا دست يافته بود .در واقع او در دنيا شهيد
زندگي کرد و به مقام شهدا دست يافت.
اما سؤالي كه در ذهن من بود ،تصادف او و عدم رعايت قانون و
در واقع علت مرگش بود.
ايشان به من گفت :من در پشت فرمان ماشين سكته كردم و از
دنيا رفتم و سپس با ماشين مقابل برخورد كردم .هيچ چيزي از صحنه
تصادف دست من نبود.
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در جايي ديگر يكي از دوستان پدرم كه اوايل جنگ شهيد شده
بود و در گلزار شهداي شهرمان به خاك سپرده شده بود را ديدم .اما
او خيلي گرفتار بود و اص ً
ال در رتبه شهدا قرار نداشت!
تعجب كردم .تشييع او را به ياد داشتم كه در تابوت شهدا بود و...
اما چرا؟!
خودش گفت :من براي جهاد به جبهه نرفتم .من به دنبال كاسبي و
خريد و فروش بودم كه براي خريد جنس ،به مناطق مرزي رفتم که
آنجا بمباران شد.
من کشته شدم .بدن مرا با شهداي رزمنده به شهر منتقل شد و فکر
کردند من رزمندهام و...
اما مهمترين مطلبي كه از شهدا ديدم ،مربوط به يكي از همسايگان
ما بود.
خوب به ياد داشتم كه در دوره دبستان ،بيشتر شبها در مسجد
محل ،كالس و جلسه قرآن و يا هيئت داشتيم.
آخر شب وقتي به سمت منزل ميآمديم ،از يك كوچه باريك و
تاريك عبور ميكرديم.
از همان بچگي شيطنت داشتم .با برخي از بچهها زنگ خانه مردم
را ميزديم و سريع فرار ميكرديم!
يك شب من ديرتر از بقيه دوستانم از مسجد راه افتادم .وسط همان
كوچه بودم كه ديدم رفقاي من كه زودتر از كوچه رد شدند ،يك
چسب را به زنگ يك خانه چسباندند! صداي زنگ قطع نميشد.
يكباره پسر صاحبخانه كه از بسيجيان مسجد محل بود ،بيرون آمد.
چسب را از روي زنگ جدا كرد و نگاهش به من افتاد.
او شنيده بود كه من ،قب ً
ال از اين كارها كردهام ،براي همين جلو
آمد و مچ دستم را گرفت و گفت :بايد به پدرت بگويم که چهكار
ميكني!
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هرچي اصرار كردم كه من نبودم و ...بيفايده بود .او مرا به مقابل
منزلمان برد و پدرم را صدا زد.
آن شب همسايه ما عروسي داشت .توي خيابان و جلوي منزل ما
شلوغ بود.
پدرم وقتي اين مطلب را شنيد خيلي عصباني شد و جلوي چشم
همه ،حسابي مرا كتك زد.
اين جوان بسيجي كه در اينجا قضاوت اشتباهي داشت ،چند سال
بعد و در روزهاي پاياني دفاع مقدس به شهادت رسيد.
اين ماجرا و كتك خوردن به ناحق من ،در نامه اعمال نوشته شده
بود .به جوان پشت ميز گفتم :من چطور بايد حقم را از آن شهيد
بگيرم؟ او در مورد من زود قضاوت كرد.
او گفت :الزم نيست كه آن شهيد به اينجا بيايد .من اجازه دارم
آنقدر از گناهان تو ببخشم تا از آن شهيد راضي شوي.
بعد يكباره ديدم كه صفحات نامه اعمال من ورق خورد! گناهان
هر صفحه پاك ميشد و اعمال خوب آن ميماند.
خيلي خوشحال شدم .ذوق زده بودم .حدود يكي دو سال از اعمال
من اينطور طي شد.
جوان پشت ميز گفت :راضي شدي؟
گفتم :بله ،عالي است .البته بعدها پشيمان شدم .چرا نگذاشتم تمام
اعمال بدم را پاك كند!؟
اما باز بد نبود .همان لحظه ديدم آن شهيد آمد و سالم و روبوسي
كرد .خيلي از ديدنش خوشحال شدم.
گفت :با اينكه الزم نبود ،اما گفتم بيايم و حضوري از شما حالليت
بطلبم .هرچند شما هم بهخاطر كارهاي گذشته در آن ماجرا بيتقصير
نبودي.
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قرآن
در ميان دوستان ما جوان فوق العاده پر استعدادي بود که در
نوجواني حافظ و قاري قرآن شد و براي بسياري از بچههاي محل
الگو گرديد.
از لحاظ درس و اخالق از همه بهتر بود و خيلي از بزرگترها به ما
ميگفتند :كاش مثل فالني بوديد.
اين پسر به دنبال مفاهيم قرآن رفت ،در شانزده سالگي يك استاد
كامل شده بود.
در جلسات هفتگي مسجد ،براي ما از درسهاي قرآن ميگفت و
در جواناني مثل من ،خيلي تأثير داشت.
دوران دبيرستان تمام شد ،او به دانشگاه يكي از شهرها رفت و ما
هم استخدام شديم .ديگر از او خبر نداشتم.
گذشت تا اينكه در آن وادي ،يكباره ياد او افتادم .البته به ياد قرآن
افتادم.
چون ديدم برخي از كساني كه در دنيا با قرآن مأنوس بودند و به
آن عمل ميكردند چه جايگاه وااليي داشتند .آنها همينطور آيات
قرآن را ميخواندند و باال ميرفتند.
اما برخالف آنها ،قاريان و كساني كه مردم ،آنها را به عنوان
حافظ و عامل به قرآن ميشناختند ،اما اهل عمل به دستورات قرآن
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نبودند ،در عذاب سختي گرفتار بودند .به خصوص كساني كه برخي
حقايق قرآني در زمينه مقام اهل بيت :و پيروي از اين بزرگواران
را فهميده بودند ،اما در عمل ،در مقابل اين واقعيتهاي ديني موضع
گرفتند.
من يكباره دوست قرآني دوران نوجواني ام را در چنين جايگاهي
ديدم.
جايي در جهنم براي او آماده شده بود كه بسيار وحشتناك بود.
خداوند قسمت كسي نكند ،چنان ترسي داشتم كه نميتوانستم سؤالي
بپرسم ،اما با يك نگاه دقيق ،كل ماجرا را فهميدم.
او با اينكه بسياري از حقايق قرآني را فهميده بود ،اما به خاطر
روحيه راحت طلبي و تحت تأثير برخي اساتيد كه بحث يكسان بودن
اديان را مطرح ميكردند ،دين خودش را تغيير داد!!
دوست قرآني من ،با آنكه راه درست را ميشناخت ،اما با تغيير
دين ،راه جهنم را براي خود هموار كرد.
او حتي در زمينه گمراهي برخي جوانان محل ،مجرم شناخته شد.
چرا كه الگويي براي آنها شده بود و خبر تغيير دين او ،واكنشهاي
بدي در بين جوانان ايجاد كرد.
البته اساتيد او هم در اين گمراهي و در آن جايگاه جهنمي با او
شريك بودند.
از ديگر موقعيت هايي كه در جهنم و در نزديكي او مشاهده كردم،
نحوه عذاب برخي افراد بود كه من از سابقه ايمان و انقالبي بودن آنها
مطلع بودم!
مث ً
ال جايي را ديدم كه شبيه يك سطح معمولي بود ،وقتي خوب
دقت كردم ديدم اين سطح ،پر از نوك شمشير يا نيزه است!
اص ً
ال نميشد آنجا راه رفت! يعني شبيه پشت جوجه تيغي بود .بعد
ديدم كسي را از دور ميآورند.
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پاهايش را بسته بودند ،او را سر و ته آويزان کرده و بدنش را روي
اين سطح ميكشيدند .فريادهاي او دل هر كسي را به لرزه ميانداخت.
تمام بدنش زخمي بود.
كمي آن طرفتر را نگاه كردم ،يك استخر پر از مواد مذاب بود.
مانند آنچه از آتشفشانها خارج ميشود!
يك سيني گرد ،با قطر حدود يك متر در وسط آن قرار داشت و
شخصي روي اين سيني نشسته بود.
هر چند دقيقه يكبار ،اين شخص تعادل خود را از دست داده و
داخل مواد مذاب ميافتاد ،بعد تالش ميكرد و به روي اين سيني بر
ميگشت!
كمي كه دردهاي بدنش بهتر ميشد دوباره همين ماجرا تكرار
ميشد .واقعاً وحشت كردم.
من اين افراد را شناختم و گفتم :اينها كه خيلي براي اسالم و
انقالب زحمت كشيدند ،فقط در چند مورد...
نگذاشتند سخن من تمام شود .ماجراي طلحه و زبير را به ياد من
آوردند ،كساني كه در صدر اسالم و در جواني ،براي خدا و اسالم
بسيار زحمت كشيدند ،اما سرانجام در مقابل اسالم واقعي قرار گرفتند
و فتنههاي بزرگي ايجاد كردند.
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حقالناسوحقالنفس
از وقتي كه مشغول به كار شدم ،حساب سال داشتم .يعني همه
ساله ،اضافه درآمدهاي خودم را مشخص ميكردم و يك پنجم آن را
بهعنوان خمس پرداخت ميكردم.
با اينكه روحانيان خوبي در محل داشتيم ،اما يكي از دوستانم
گفت :يك پيرمرد روحاني در محل ما هست .بيا و خمس مالت را به
ايشان بده و رسيدش را بگير.
در زمينه خمس خيلي احتياط ميكردم .خيلي مراقب بودم كه چيزي
از قلم نيفتد .من از اواسط دههي هفتاد ،مقلد رهبري معظم انقالب
شدم .يادم هست آن سال ،خمس من به بيست هزار تومان رسيد.
يكي از همان سالها ،وقتي خمس را پرداخت كردم .به آن پيرمرد
تأكيد كردم كه رسيد دفتر رهبري را برايم بياورد.
هفته بعد وقتي رسيد خمس را آورد ،باتعجب ديدم كه رسيد دفتر
آيت اهلل ...است!
گفتم :اين رسيد چيه؟ اشتباه نشده!؟ من به شما تأكيد كردم مقلد
رهبري هستم.
او هم گفت :فرقي ندارد.
باعصبانيت با او برخورد كردم و گفتم :بايد رسيد دفتر رهبري را
برايم بياوري.
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من به شما تأكيد كردم كه مقلد رهبري هستم و ميخواهم خمس
من به دفتر ايشان برسد.
او هم هفته بعد يك رسيد بدون مهر برايم آورد كه نفهميدم
صحيح است يا نه! از سال بعد هم خمس خودم را مستقيم به حساب
اعالم شده توسط دفتر رهبري واريز ميكردم.
يكي دو سال بعد ،خبردار شدم اين پيرمرد روحاني از دنيا رفت.
من بعدها متوجه شدم كه اين شخص ،خمس چند نفر ديگر را هم به
همين صورت جا به جا كرده!
در آن زماني كه مشغول حساب و كتاب اعمال بودم ،يكباره همين
پيرمرد را ديدم .خيلي اوضاع آشفتهاي داشت.
در زمينه حقالناس به خيليها بدهكار و گرفتار بود .بيشترين
گرفتاري او به بحث خمس برميگشت .برخي آدمهاي عادي
وضعيت بهتري از اين شخص داشتند!
پيرمرد پيش من آمد و تقاضا كرد حاللش كنم .اما اينقدر اوضاع او
مشكلداشتكهبارضايتمنچيزيتغييرنميكرد.منهمقبولنكردم.
در اينجا بود كه جوان پشت ميز به من گفت :اينهايي كه ميبيني،
اين كساني كه از شما حالليت ميطلبند يا شما از آنها حالليت
ميطلبي ،كساني هستند كه از دنيا رفتهاند .حساب آنها که هنوز در
دنيا هستند مانده ،تا زماني که آنها هم به برزخ وارد شوند.
حساب و كتاب شما با آنها كه زندهاند ،بعد از مرگشان انجام
ميشود .بعد دوباره در زمينه حقالناس با من صحبت کرد و گفت:
واي به حال افرادي که سالها عبادت کردهاند اما حقالناس را مراعات
نکردند.
اما اين را هم بدان ،اگر کسي در زمينه حقالناس به شما بدهکار بود
و او را در دنيا ببخشي ،ده برابر آن در نامهي عملت ثبت ميشود .اما
اگر به برزخ کشيده شود ،همان مقدار خواهد بود.
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اما يكي از مواردي كه مردم نسبتاً به آن دقت کمتري دارند ،حقاهلل
است .ميگويند دست خداست و انشاءاهلل خداوند از تقصيرات ما
ميگذرد .حقالناس هم که مشخص است .اما در مورد حقالنفس
يعني حق بدن ،تقريباً حساسيتي بين مردم ديده نميشود! گويي حق
بدن را هم خدا بخشيده!
اما در آن لحظات وانفسا ،موردي را در پروندهام ديدم كه مربوط
به حق بدن(حق النفس) ميشد.
در روزگار جواني ،با رفقا و بچههاي محل ،براي تفريح به يكي از
باغهاي اطراف شهر رفتيم .كسي كه ما را دعوت كرده بود ،قليان را
آماده كرد و با يك بسته سيگار به سمت ما آمد.
سيگارها را يكييكي روشن كرد و دست رفقا ميداد .من هم در
خانهاي بزرگ شده بودم كه پدرم سيگاري بود ،اما از سيگار نفرت
داشتم.
آن روز با وجود كراهت ،اما براي اينكه انگشت نما نشوم ،سيگار
را از دست آن آقا گرفتم و شروع به كشيدن كردم! حالم خيلي بد شد.
خيلي سرفه كردم .انگار تنگي نفس گرفته بودم.
بعد از آن ،هيچوقت ديگر سراغ قليان و سيگار نرفتم .اما در آن
وانفسا ،اين صحنه را به من نشان دادند و گفتند :تو كه ميدانستي
سيگار ضرر دارد چرا همان يكبار را كشيدي؟ تو حق النفس را
رعايت نكردي و بايد جواب بدهي .همين باعث گرفتاري ام شد!
در آنجا برخي افراد را ديدم كه انسانهاي مذهبي و خوبي بودند.
بسياري از احكام دين را رعايت كرده بودند ،اما به حقالنفس اهميت
نداده بودند.
آنها به خاطر سيگار و قليان به بيماري و مرگ زودرس دچار شده
بودند و در آن شرايط ،بهخاطر ضرر به بدن گرفتار بودند.
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شراکت
از همشهريهاي ما بود .كسي كه به ايمان او اعتقاد داشتيم .او
مدتي قبل ،از دنيا رفت .حاال او را در وضعيتي ديدم كه خوشآيند
نبود! گرفتار عذاب نبود ،اما اجازه ورود به بهشت برزخي را نداشت!
وقتي مرا ديد ،با التماس از من خواهش كرد كه كاري برايش انجام
دهم .الزم نبود حرفي بزند ،من همه چيز را با يك نگاه ميفهميدم.
گفتم اگر توانستم چشم.
او هم مثل خيليهاي ديگر گرفتار حقالناس بود .مدتي پس از
بهبودي ،به سراغ برادر كوچكترش رفتم ،بلكه بتوانم كاري برايش
انجام دهم.
به برادرش گفتم :خدا رحمت كند برادر شما را ،اما يك سؤال
دارم ،از برادرتان راضي هستي؟
نگاهي از سر تعجب به من كرد وگفت :اين چه حرفيه ،خدا
رحمتش كنه ،برادرم خيلي مؤمن بود .هميشه برايش خيرات ميدهم.
گفتم :اما برادرت پيغام داده كه من گرفتار حق الناس هستم .بايد
برادر كوچكترم مرا حالل كند.
ايشان با اخم مرا نگاه كرد و گفت :اشتباه ميكني.
گفتم :اما برادرت به من توضيح داده .اگه لطف كني و بشنوي
برايت ميگويم .ولي بايد قول بدهي كه او را حالل كني.
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لبخند تلخي برلبانش نقش بست و گفت :جالب شد ،بگو ،اگر
واقعاً درست باشد حاللش ميكنم.
گفتم :شما بيست سال قبل با برادرت در يك كار اقتصادي شراكت
داشتيد .صد هزار تومان شما و صد هزار تومان برادرت آورديد و
برادرت اين پول را به كسي داد كه كار كند.
اين بنده خدا گفت :بله ،خوب يادمه .يك سال شراكت داشتيم.
آن شخص سود را ماهيانه به حساب برادرم ميريخت و او هم هر ماه
دو هزار تومان به من ميداد.
گفتم :مشكل همين مطلب است .حق شما سه هزار تومان بوده كه
هزار تومان را برادرت بر ميداشت.
او باز هم باتعجب نگاهم كرد و گفت :از كجا ميداني؟
گفتم« :او خودش همين مطلب را به من گفت .اما قول دادي
حاللش كني ».من اين را گفتم و رفتم.
يكي دو ماه بعد ايشان به سراغ من آمد و گفت :آن روز كه شما
آمدي ،از همان شخصي كه پول در اختيارش بود و كار اقتصادي
ميكرد پيگيري كردم .حرف شما درست بود ،اما برادرم حكم پدر
برايم داشت ،او را حاللش كردم.
همان شب برادرم را در خواب ديدم .خيلي خوشحال بود و همينطور
از من تشكر ميكرد .بعد هم به من گفت :برو داخل حياط خانه مادر،
فالن نقطه را حفر كن .يك جعبه گذاشتهام كه چند سكه طال داخل
آن است .گذاشته بودم براي روز مبادا ،اين سكهها هديه براي توست.
ايشان ادامه داد :من رفتم و سكهها را پيدا كردم .حاال آمدهام پيش
شما و ميخواهم دوسه تا از اين سكهها را براي كار خير بدهم تا
ثوابش براي برادرم باشد.
من هم خدا را شكر كردم .يكي دو خانواده مستحق را به او معرفي
كردم و الحمدهلل پول خوبي به آنها پرداخت شد.
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تشكيلخانوادهوصلهرحم
در مورد اهميت تشكيل خانواده ،شايد الزم به هيچ گونه تذكري
نباشد .درست است كه قبول بار خانواده ،كار سخت و سنگيني است.
اما در روايات ما ،ازدواج ،سنت پيامبر اسالم معرفي شده و تكامل
نيمي از دين انسان ،منوط به ازدواج و تشكيل خانواده است .وقتي هم
1
كه فرزندي متولد شود ،خيرات و بركات بر اهل خانه نازل ميشود.
البته اين را هم بايد اشاره كرد كه تمام امور دنيا ،بخصوص همين
تشكيل خانواده ،با سختي وگرفتاري همراه است .چرا كه خداوند
در آيه 4سوره بلد ميفرمايد« :بدرستي كه ما انسان را (همواره)
در سختي و رنج آفريدهايم ».يعني حال دنيا اينگونه است كه با
سختيها و مشكالت آميخته شده .اما در آن سوي هستي مشاهده
كردم كه هر بار انسان در كنار خانواده و همسر خود قرار ميگيرد،
2
خيرات و بركات الهي بر او نازل ميگردد.
از طرفي ،بسياري از خيرات ،توسط فرزند براي او ارسال ميشود.
شايد هيچ باقيات الصالحاتي بهتر از فرزند صالح براي انسان نباشد.
.1خداوند در آيه  31سوره اسراء در مورد رزق و روزي خانواده ميفرمايد:
« ...ما آنها و شما را روزي ميدهيم ».در اين آيه ،روزي همسر و فرزندان،
قبل از انسان بيان شده .به تعبيري بايد گفت :بسياري از بركات و روزيها به
خاطر وجود اوالد به سوي انسان نازل ميشود.
 .2پيامبر اسالم فرمودند :در پيشگاه خداوند تعالي ،نشستن مرد در كنار همسر خود ،از
اعتكاف در مسجد من (در مدينه) محبوبتر است .بحاراالنوار جلد 104ص.132
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براي همين است كه امام رضا  7ميفرمايد :وقتي خداوند خير
1
بندهاش را بخواهد ،وي را نميميراند تا فرزندش را ببيند.
بنده از نوجواني ياد گرفتم كه هر كار خوبي انجام ميدهم يا اگر
صدقهاي ميدهم ،ثواب آن را به روح تمام كساني كه به گردن من حق
دارند ،از آدم تا خاتم و تمام اموات شيعه و پدران و مادرانم نثار كنم.
در آن سوي هستي ،پدر بزرگم را همراه با جمعي كه در كنارش
بودند مشاهده كردم .آنها مرتب از من تشكر ميكردند و ميگفتند:
ما به وجود اوالدي مثل تو افتخار ميكنيم .خيرات و بركاتي كه از
سوي تو براي ما ارسال شده ،بسيار مهم و كارگشا بود .ما هميشه
برايت دعا ميكنيم تا خداوند بر توفيقات تو بيفزايد.
در ميان بستگان ما خيلي از افراد در فاميل ازدواج ميكنند .من هم
با دختردايي خودم ازدواج كردم .از طرفي من در ميان فاميل معروف
هستم كه خيلي اهل صلهرحم هستم .زياد به فاميل سر ميزنم.
عمهاي دارم كه مادرشهيد است .همان که پسرش در اتاق عمل
باالي سرم بود .تمام فاميل به من ميگويند كه تو پسر اين عمه هستي.
از بس كه به عمه سر ميزنم و تالش در راه حل مشكالت ايشان دارم.
دعاي خير اهل فاميل همواره مشكل گشاي گرفتاريهايم بوده.
حتي به من نشان دادند که در برخي موارد ،حوادث سختي كه شايد
2
منجر به مرگ ميشد ،با دعاي فاميل و والدين من برطرف شد!

 .1وسائل الشيعه ج  15ص  -96نگارنده ميگويد :بنده دوستي داشتم كه مسائل
ديني را به خوبي رعايت ميكرد .وضع مالي بسيار خوبي داشت اما زير بار ازدواج
نرفت و تا آخر عمر مجرد ماند .او انسان خيري بود كه چندين مسجد و مدرسه و...
بنا نمود .دوست ما در اثر يك سانحه مرحوم شد .او را در عالم رويا مشاهده كردم.
به من گفت :جاي من خوب است اما حسرت ميخورم كه چرا باوجود توانايي
مالي ،خانواده تشكيل ندادم! اگر يك اوالد صالح داشتم از تمام اين موقوفات
براي من باالتر بود .من با مجرد ماندن ،از درجات و توفيقات بسياري محروم شدم.
 .2امامصادق 7ميفرمايد:صلهارحام،اخالقرانيکو...روزيرازيادميکندومرگ
رابهتأخيرمياندازد.پيامبراکرم 9فرمودند:کسيکهباجانومالشبهدنبالصلهرحم
باشد ،خداوند متعال اجر صد شهيد را به او عطا ميکند .وسائل الشيعه ،ج  ،۶ص ۲۸۶
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اعمال
جوان پشت ميز ،وقتي نابودي بسياري از اعمال مرا ديد ،نكته جالبي
را به من يادآور شد وگفت« :من ديدهام برخي انسانهاي دانا ،جداي
از اينكه كارهاي خود را براي رضاي خدا انجام ميدهند ،اما در ادامه،
ثواب كارهاي خوبي كه در دنيا انجام ميدهند را به يکي از چهارده
معصوم :هديه ميكنند.
انسان ها ،ممكن است در ادامه زندگي به خاطر گناهان و اشتباهات،
ثواب اعمال خوب خود را از دست بدهند ،در نتيجه وقتي به برزخ
ميآيند ،مانند تو دست خالي هستند ،در اين زمان ،آنها كه اين ثوابها
را هديه گرفتهاند به آن شخص سر ميزنند و از او دلجويي ميكنند.
اين بزرگواران كه به اين ثوابها احتياج ندارند ،لذا اين اعمال خير
را به همان شخص بر ميگردانند .بنابراين به شما توصيه ميكنم كه
خالصانه اين كار را انجام دهيد؛ يعني ثواب تمام كارهاي خير خودتان
را به مقربين درگاه الهي هديه نماييد ».اين مطلب خيلي به دلم نشست.
به جوان پشت ميز گفتم :چرا خداوند به بعضي از كساني كه دين و
ايمان درست و حسابي ندارند ،اينقدر مال و ثروت ميدهد؟ اين كار،
اهل ايمان را در مورد راه درست ،به شك و ترديد مياندازد.
او هم گفت« :خداوند برخي افراد كه از مسير او دور شده و غرق
در دنيا شدند و براي دستورات پروردگار ارزشي قائل نيستند را به حال
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خود رها ميكند تا در آن سوي هستي به حساب آنها رسيدگي شود.
برخي از اين افراد ،به محض اينكه از خداوند چيزي از مال دنيا
بخواهند ،سريع به آنها داده ميشود تا ديگر با خدا حرف نزنند .به
تعبير شما ،سريع او را رد ميكنند كه صداي او را نشنوند!
برخي از اين افراد فكر ميكنند كه مقرب خدا هستند كه هر چه
ميخواهند فراهم ميشود ،اما در واقع اينطور نيست .اينها به حال خود
رها شدهاند .ميخواهند كار خوب كنند ،اما توفيق نمييابند .كار خيري
هم اگر انجام دهند ،يا باعث فساد ميشود و يا آن را نابود ميكنند».
من اين گفتگو را به ياد داشتم .تا اينكه سال بعد در يك جلسه
فاميلي ،يكي از افراد ثروتمند بي ايمان را ديدم .درست مصداق
همان كالم بود .او اهل نماز و عبادت نبود ،اما ميگفت هر چه از
خدا بخواهم سريع ميدهد! به او گفتم :كدام كشورها رفتهاي؟ گفت:
بيشتر كشورهاي دنيا را رفتهام و همينطور اسم كشورها را برد.
گفتم :چند بار تا حاال كربال رفتي؟ چند سفر مشهد رفتي؟
خندهاي از سر تمسخر كرد و گفت :كربال كه فع ً
ال امنيت ندارد .اما
اگر بخواهم يك قطار را كامل ميخرم و همه را مشهد ميبرم.
دوباره سؤالم را تكرار كردم :چندبار تا حاال مشهد رفتي؟
گفت :يكبار براي پروژه اقتصادي رفتم ،اما زود برگشتم.
گفتم :حرم امام رضا  7هم رفتي؟
گفت :فرصت نشد .اما اراده كنم ميروم .بعد يكي از بزرگترهاي
هيئت فاميلي را صدا كرد وگفت :حاجي ،امسال هزينه غذاي ده شب
محرم رو به حساب من بذار .اين را گفت و بلند شد و رفت.
درست يكي دو شب به محرم ،اعضاي هيئت به سراغ او رفتند كه
هزينه غذا را بگيرند،اما خارج از كشور بود! اين آقا بعد از عاشورا
برگشت .باز مثل هميشه ،مردمان عادي هزينه محرم را پرداخت كردند.
خبر دارم كه هنوز اين شخص توفيق زيارت مشهد را پيدا نكرده!
سه دقيقه در قيامت 73 /

يازهرا

3

خيلي سخت بود .حساب و كتاب خيلي دقيق ادامه داشت .ثانيه به
ثانيه را حساب ميكردند.
زمانهايي كه بايد در محل كار حضور داشته باشم را خيلي بادقت
بررسي ميكردند كه به بيتالمال خسارت زدهام يا نه!؟
خدا را شكر اين مراحل به خوبي گذشت .زمانهايي را كه در
مسجد و هيئت حضور داشتم محاسبه كردند و گفتند دو سال از
عمرت را اينگونه گذراندي كه جزو عمرت محاسبه نميكنيم .يعني
بازخواستي ندارد و ميتواني بهراحتي از اين دو سال بگذري.
در آنجا برخي دوستان همكارم و حتي برخي آشنايان را ميديدم،
بدن مثالي آنهايي را در آنجا ميديدم كه هنوز در دنيا بودند!
ميتوانستم مشكالت روحي و اخالقي آنها را ببينم.
عجيب بود كه برخي از دوستان همكارم را ديدم كه بهعنوان شهيد
راهي برزخ ميشدند و بدون حساب و بررسي اعمال بهسوي بهشت
برزخي ميرفتند! چهره خيلي از آنها را به خاطر سپردم.
جواني كه پشت ميز بود گفت :براي بسياري از همكاران و
دوستانت ،شهادت را نوشتهاند ،به شرطي كه خودشان با اعمال اشتباه،
توفيق شهادت را از بين نبرند .به جوان پشت ميز اشاره كردم و گفتم:
چكار ميتوانم بكنم كه من هم توفيق شهادت داشته باشم.
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او هم اشاره كرد و گفت :در زمان غيبت امام عصر زعامت و
رهبري شيعه با ولي فقيه است .پرچم اسالم به دست اوست.
همان لحظه تصويري از ايشان را ديدم .عجيب اينکه افراد بسياري
كه آنها را ميشناختم در اطراف رهبر بودند و تالش ميكردند تا به
ايشان صدمه بزنند ،اما نميتوانستند! من اتفاقات زيادي را در همان
لحظات ديدم و متوجه آنها شدم .اتفاقاتي كه هنوز در دنيا رخ نداده بود!
خيليها را ديدم كه به شدت گرفتار هستند .حقالناس ميليونها
انسان به گردن داشتند و از همه كمك ميخواستند اما هيچكس به
آنها توجه نميكرد .مسئوليني كه روزگاري براي خودشان ،كسي
بودند و با خدم و حشم فراوان مشغول گذران زندگي بودند ،حاال
غرق در گرفتاري بودند و به همه التماس ميكردند.
بعد سؤاالتي را از جوان پشت ميزپرسيدم و او جوابداد.
مث ً
ال در مورد امام عصر و زمان ظهور پرسيدم.
ايشان گفت :بايد مردم از خدا بخواهند تا ظهور مواليشان زودتر
اتفاق بيفتد تا گرفتاري دنيا و آخرتشان برطرف شود .اما بيشتر مردم با
وجود مشکالت ،امام زمان را نميخواهند .اگر هم بخواهند براي
حل گرفتاري دنيايي به ايشان مراجعه ميكنند .بعد مثالي زد و گفت:
مدتي پيش ،مسابقه فوتبال بود .بسياري از مردم ،در مکانهاي مقدس،
امام زمان را براي نتيجه اين بازي قسم ميدادند!
من از نشانههاي ظهور سؤال كردم .از اينكه اسرائيل و آمريكا
مشغول دسيسهچيني در كشورهاي اسالمي هستند و برخي كشورهاي
به ظاهر اسالمي با آنان همكاري ميكنند و...
جوان پشت ميز لبخندي زد و گفت :نگران نباش .اينها كفي بر
روي آب هستند .نيست و نابود ميشوند .شما نبايد سست شويد .نبايد
ايمان خود را از دست دهيد .مگر به آيهي 139سوره آل عمران دقت
نکردهايَ « :والتَهنُوا َوالتَح َزنوا و اَنتُم ا َ
العلَون اِن ُکنتُم ُمؤمِنين»
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در اين آيه خداوند متعال ميفرمايندُ :سست نشويد و غمگين
نباشيد ،شما اگر ايمان داشته باشيد ،برترين(گروه انسانها) هستيد.
نكته ديگري كه آنجا شاهد بودم ،انبوه كساني بود كه زندگي
دنيايي خود را تباه كرده بودند ،آن هم فقط بهخاطر دوري از انجام
دستورات خداوند! جوان گفت :آنچه حضرت حق از طريق معصومين
براي شما فرستاده است ،در درجه اول ،زندگي دنيايي شما را آباد
ميكند و بعد آخرت را ميسازد .مث ً
ال به من گفتند :اگر آن رابطه
پيامكي با نامحرم را ادامه ميدادي ،گناه بزرگي در نامه عملت ثبت
ميشد و زندگي دنيايي تو را تحتالشعاع قرار ميداد.
در همين حين متوجه شدم كه يك خانم باشخصيت و نوراني پشت
سر من ،البته كمي با فاصله ايستادهاند! از احترامي كه بقيه به ايشان
گذاشتند متوجه شدم كه مادر ما حضرت فاطمه زهرا 3هستند.
وقتي صفحات آخر كتاب اعمال من بررسي ميشد و خطا و
اشتباهي در آن مشاهده ميشد ،خانم روي خودش را بر ميگرداند.
اما وقتي به عمل خوبي ميرسيديم ،با لبخند رضايت ايشان همراه بود.
تمام توجه من به مادرم حضرت زهرا 3بود .من در دنيا ارادت
ويژهاي به بانوي دو عالم داشتم .مرتب در ايام فاطميه روضه خواني
داشتيم و سعي ميكردم كه همواره به ياد ايشان باشم.
ناگفته نماند كه جد مادري ما از علما و سادات بوده و ما نيز از
اوالد حضرت زهرا 3به حساب ميآمديم .حاال ايشان در كنار من
حضور داشت و شاهد اعمال من بود.
نه فقط ايشان که تمام معصومين را در آنجا مشاهده کردم! براي
يک شيعه خيلي سخت است که در زمان بررسي اعمال ،امامان
معصوم :در کنارش باشند و شاهد اشتباهات و گناهانش باشند.
از اينكه برخي اعمال من ،معصومين را ناراحت ميكرد .ميخواستم
از خجالت آب شوم...
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خيلي ناراحت بودم .بسياري از اعمال خوب من از بين رفته بود.
چيز زيادي در كتاب اعمالم نمانده بود .از طرفي به صدها نفر در
موضوع حقالناس بدهکار بودم که هنوز به برزخ نيامده بودند.
براي يك لحظه نگاهم به دنيا و به منزل خودمان افتاد .همسرم كه
ماه چهارم بارداري را ميگذراند ،بر سر سجاده نشسته بود و با چشماني
گريان ،خدا را به حق حضرت زهرا 3قسم ميداد كه من بمانم.
نگاهم به سمت ديگري رفت .داخل يك خانه در محله خود ما،
دو كودك يتيم ،خدا را قسم ميدادند كه من برگردم .آنها به خدا
ميگفتند :خدايا ،ما نميخواهيم دوباره يتيم شويم.
اين را بگويم كه خدا توفيق داد كه هزينههاي اين دو كودك يتيم را
ميدادم و سعي ميكردم براي آنها پدري كنم .آنها از ماجراي عمل
خبر داشتند و همينطور با گريه از خدا ميخواستند كه من زنده بمانم.
به جواني كه پشت ميز بود گفتم :دستم خالي است .نميشود كاري
كني كه من برگردم؟ نميشود از مادرمان حضرت زهرا 3بخواهي
كه مرا شفاعت كند .شايد اجازه دهند تا من برگردم و حقالناس را
جبران کنم .يا كارهاي خطاي گذشته را اصالح كنم.
جوابش منفي بود .اما باز اصرار كردم .گفتم از مادرمان حضرت
زهرا 3بخواه كه مرا شفاعت كنند.
لحظاتي بعد ،جوان پشت ميز نگاهي به من كرد و گفت :بهخاطر
اشكهاي اين كودكان يتيم و به خاطر دعاهاي همسرت و دختري
كه در راه داري و دعاي پدر و مادرت ،حضرت زهرا 3شما را
شفاعت نمود تا برگرديد.
به محض اينكه به من گفته شد« :برگرد» يكباره ديدم كه زير پاي
من خالي شد! تلويزيونهاي سياه و سفيد قديمي وقتي خاموش ميشد،
حالت خاصي داشت ،چند لحظه طول ميكشيد تا تصوير محو شود.
مثل همان حالت پيش آمد و من يكباره رها شدم...
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بازگشت
کمتر از لحظهاي ديدم روي تخت بيمارستان خوابيدهام و تيم
پزشكي مشغول زدن شوك برقي به من هستند .دستگاه شوك را چند
بار به بدن من وصل كردند و به قول خودشان؛ بيمار احيا شد.
روح به جسم برگشته بود ،حالت خاصي داشتم .هم خوشحال بودم
كه دوباره مهلت يافتهام و هم ناراحت بودم كه از آن وادي نور ،دوباره
به اين دنياي فاني برگشتهام.
پزشكان بعد از مدتي كار خودشان را تمام كردند .در واقع غده
خارج شده بود و در مراحل پاياني عمل بود كه من سه دقيقه دچار
ايست قلبي شدم .بعد هم با ايجاد شوك ،مرا احيا كردند.
من در تمام آن لحظات ،شاهد كارهايشان بودم .پس از اتمام كار،
مرا به اتاق مجاور جهت ريكاوري انتقال داده و پس از ساعتي ،كمكم
اثر بيهوشي رفت و درد و رنجها دوباره به بدنم برگشت.
حالم بهتر شد و توانستم چشم راستم را باز كنم ،اما نميخواستم
حتي براي لحظهاي از آن لحظات زيبا دور شوم.
من در اين ساعات ،تمام خاطراتي كه از آن سفر معنوي داشتم را
با خودم مرور ميكردم .چقدر سخت بود .چه شرايط سختي را طي
كردم .من بهشت برزخي را با تمام نعمتهايش ديدم .من افراد گرفتار
را ديدم .من تا چند قدمي بهشت رفتم.
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من مادرم حضرت زهرا 3را با كمي فاصله مشاهده كردم .من
مشاهده کردم که مادر ما چه مقامي در دنيا و آخرت دارد .برايم
تحمل دنيا واقعاً سخت بود.
دقايقي بعد ،دو خانم پرستار وارد سالن شدند تا مرا به بخش منتقل
كنند .آنها ميخواستند تخت چرخدار مرا با آسانسور منتقل كنند.
همينكهازدورآمدند،ازمشاهدهچهرهييكيازآنانواقعاًوحشت
كردم .من او را مانند يك گرگ ميديدم كه به من نزديك ميشد!
مرا به بخش منتقل كردند .برادر و برخي از دوستانم باالي سرم
بودند .يكي دو نفر از آشنايان به ديدنم آمده بودند.
يكباره از ديدن چهره باطني آنها وحشت كردم .بدنم لرزيد .به
يكي از همراهانم گفتم :بگو فالني و فالني برگردند .تحمل هيچكس
را ندارم.
احساس ميكردم كه باطن بيشتر افراد برايم نمايان است .باطن
اعمال و رفتار و...
به غذايي كه برايم ميآوردند نگاه نميكردم .ميترسيدم باطن غذا
را ببينم .اما از زور گرسنگي مجبور بودم بخورم.
دوست نداشتم هيچكس را نگاه كنم .برخي از دوستان و بستگان
آمده بودند تا من تنها نباشم ،اما نميدانستند كه وجود آنها مرا بيشتر
تنها ميكرد!
بعداز ظهر تالش كردم تا روي خودم را به سمت ديوار برگردانم.
ميخواستم هيچكس را نبينم .اما يكباره رنگ از چهرهام پريد! من
صداي تسبيح خدا را از در و ديوار ميشنيدم.
دو سه نفري كه همراه من بودند ،به توصيه پزشك اصرار ميكردند
كه من چشمانم را باز كنم .اما نميدانستند كه من از ديدن چهره
اطرافيان ترس دارم و براي همين چشمانم را باز نميكنم.
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دكرت
دكتر جراحي كه مرا عمل كرد ،انسان مؤمن و محترمي بود.
پزشكي بسيار باتقوا.
به گونهاي كه صبح جمعه ،ابتدا دعاي ندبه اش را خواند و سپس
به سراغ من آمد.
وقتي عمل جراحي تمام شد و ديدم كه برخي از انسانها را به
صورت باطني ميبينم و برخي صداها را ميشنوم ،ترسيدم به دكتر
نگاه كنم.
باالي سرم ايستاده بود و ميگفت :چشمانت را باز كن .فكر
ميكرد كه چشم من هنوز مشكل دارد .اما من وحشت داشتم.
با اصرارهاي ايشان ،چشمم را باز كردم .خدا را شكر ،ظاهر و
باطن دكتر ،انسان گونه بود .انگشتان دستش را نشان داد و گفت :اين
چندتاست؟ و سؤاالت ديگر.
جوابش را دادم و گفتم :چشمان من سالم است .دست شما درد
نكنه ،اما اجازه دهيد فع ً
ال چشمانم را ببندم.
دكتر كه خيالش راحت شده بود گفت :هر طور صالح ميداني.
چند دقيقه بعد ،يك جوان كه در سانحه رانندگي دچار مشكالت
شديد شده بود را به اتاق من آوردند و در تخت مجاور بستري كردند
تا آماده عمل جراحي شود.
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من با چشمان بسته مشغول ذكر بودم .اما همين كه چشمانم را باز
كردم ،حيوان وحشتناكي را بر روي تخت مجاور ديدم! بدنش انسان و
سرش شبيه حيوانات وحشي بود .من با يك نگاه تمام ماجرا را فهميدم.
او شب قبل ،همراه با يك دختر جوان كه مدتي با هم دوست
بودند ،به يكي از مناطق تفريحي رفته بود و در مسير برگشت ،خوابش
برده و ماشين چپ كرده بود.
حالش اص ً
ال مساعد نبود ،اما باطن اعمالش برايم مشخص بود .من
تمام زندگي اش را در لحظهاي ديدم.
ساعتي بعد دكتر او هم باالي سرش آمد .من همين كه بار ديگر
چشمم را باز كردم ،ديدم يك حيوان وحشي ديگر ،باالي تخت اين
جوان ايستاده و دستهايش كه شبيه چنگال حيوانات بود را روي بدن
او ميكشد!
اين دكتر را كه ديدم حالم بد شد .او در نتيجه حرام خواري اينگونه
باطن پليدي پيدا كرده بود .ميخواستم از آنجا بيرون بروم اما امكان
نداشت.
چند دقيقه بعد دكتر رفت و پدر اين جوان ،در حال مكالمه با تلفن
بود .به كسي كه پشت خط بود ميگفت :من چيكار كنم ،دكتر ميگه
غير هزينه بيمارستان ،بايد ده ميليون تومان پول نقدي بياوري و به من
بدهي تا او را عمل كنم .من روز تعطيل از كجا ده ميليون تومان نقد
بيارم؟!
دكتر خودم بار ديگر به اتاق ما آمد .گفتم :خواهش ميكنم من رو
مرخص كن يا به يك اتاق خالي ديگر ببريد .گفت :چشم ،پيگيري
ميكنم.
همان موقع يكي از دوستان ،با برادرم تماس گرفت و ميخواست
براي مالقات من به بيمارستان بيايد .اما همين كه به فكر او افتادم ،چنان
وحشتي كردم كه گفتني نيست.
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به برادرم گفتم هرطور شده به او بگو نيايد.
من ابتدا فقط با نگاه ،متوجه باطن افراد ميشدم ،اما حاال...
اين شخصي كه ميخواست به بيمارستان بيايد مشكالت شديد
اخالقي داشت.
او با داشتن سه فرزند ،هنوز درگير كارهاي خالف اخالقي بود و
باطني بسيار آلوده داشت.
اما بدتر از آن ،مشاهده كردم كه فرزندانش كه االن خردسال
هستند ،در آينده منبع فساد و آلودگي شده و از پدرشان باطني آلودهتر
خواهند داشت!
علت اين مطلب هم مشخص بود .ازدواج اين مرد با زنش مشكل
داشت .آنها به هم حرام بودند و اين فرزندان ،ناپاك به دنيا آمده
بودند! من حتي علت اين موضوع را فهميدم.
اين مرد ،قبل از ازدواج با همسرش ،با خواهر همسرش رابطه
نامشروع داشت و اين مسئله هنوز ادامه داشت و همين باعث اين
1
مشكل شده بود.

 .1بنا به نظر برخي مراجع ،اگر پسري با يك دختر يا پسر ديگر ،رابطه نامشروع
داشته باشد ،حق ازدواج با خواهر او را ندارد و ازدواج آنها باطل است.
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تنهايی
آن روز در بيمارستان ،با دعا و التماس از خدا خواستم كه اين
حالت برداشته شود .من نميتوانستم اينگونه ادامه دهم.
با اين وضعيت ،حتي با برخي نزديكان خودم نميتوانستم صحبت
كرده و ارتباط بگيرم!
خدا را شكر اين حالت برداشته شد و روال زندگي من به حالت
عادي بازگشت.
اما دوست داشتم تنها باشم .دوست داشتم در خلوت خودم ،آنچه
را در مورد حسابرسي اعمال ديده بودم ،مرور كنم.
تنهايي را دوست داشتم .در تنهايي تمام اتفاقاتي كه شاهد بودم را
مرور ميكردم .چقدر لحظات زيبايي بود.
آنجا زمان مطرح نبود .آنجا احتياج به كالم نبود .با يك نگاه ،آنچه
ميخواستيم منتقل ميشد.
آنجا از اولين تا آخرين را ميشد مشاهده كرد .من حتي برخي
اتفاقات را ديدم كه هنوز واقع نشده بود.
حتي در آن زمان ،برخي مسائل و قضايا را متوجه شدم كه گفتني
نيست.
من در آخرين لحظات حضور در آن وادي ،برخي دوستان و
همكارانم را مشاهده كردم كه شهيد شده بودند ،ميخواستم بدانم اين
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ماجرا رخ داده يا نه؟!
از همان بيمارستان توسط يكي از بستگان تماس گرفتم و پيگيري
كردم و جوياي سالمتي آنها شدم .چندتايي را اسم بردم.
گفتند :نه ،همه رفقاي شما سالم هستند.
تعجب كردم .پس منظور از اين ماجرا چه بود؟ من آنها را درحالي
كه با شهادت وارد برزخ ميشدند مشاهده كردم.
چند روزي بعد از عمل ،وقتي حالم كمي بهتر شد مرخص شدم.
اما فكرم بهشدت مشغول بود .چرا من برخي از دوستانم كه االن
مشغول كار در اداره هستند را در لباس شهادت ديدم؟
يك روز براي اينكه حال و هوايم عوض شود ،با خانم و بچهها
براي خريد به بيرون رفتيم.
به محض اينكه وارد بازار شدم ،پسر يكي از دوستان را ديدم كه از
كنار ما رد شد و سالم كرد.
رنگم پريد! به همسرم گفتم :اين فالني نبود!؟
همسرم كه متوجه نگراني من شده بود گفت :چيزي شده؟ آره،
خودش بود!
اين جوان اعتياد داشت و دائم دنبال كارهاي خالف بود .براي به
دست آوردن پول مواد ،همه كاري ميكرد.
گفتم:اينزندهاست؟منخودمديدمكهاوضاعشخيليخراببود.
مرتب به مالئك التماس ميكرد .حتي من علت مرگش را هم ميدانم.
خانم من با لبخند گفت :مطمئن هستي كه اشتباه نديدي؟ حاال
علت مرگش چي بود؟
گفتم :باالي دكل ،مشغول دزديدن كابلهاي فشار قوي برق بوده
كه برق او را ميگيرد و كشته ميشود.
خانم من گفت :فع ً
ال كه سالم و سر حال بود.
آن شب وقتي برگشتيم خونه خيلي فكر كردم .پس نکنه اون
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چيزهايي كه من ديدم توهم بوده؟!
دو سه روز بعد ،خبر مرگ آن جوان پخش شد .بعد هم تشييع
جنازه و مراسم ختم همان جوان برگزار شد!
من مات و حيران مانده بودم كه چه شد؟ از دوست ديگرم كه با
خانواده آنها فاميل بود سؤال كردم :علت مرگ اين جوان چه بود؟
گفت :بنده خدا تصادف كرده.
من بيشتر توي فكر فرو رفتم .اما خودم اين جوان را ديدم .او حال و
روز خوشي نداشت .گناهان و حق الناس و ...حسابي گرفتارش كرده
بود .به همه التماس ميكرد تا كاري برايش انجام دهند.
چند روز بعد ،يكي از بستگان به ديدنم آمد .ايشان در اداره برق
اصفهان مشغول به كار بود.
البهالي صحبتها گفت :چند روز قبل ،يک جوان رفته بود باالي
دكل برق تا كابل فشار قوي را قطع كند و بدزدد .ظاهراً اعتياد داشته
و قب ً
ال هم از اين كارها ميكرده .همان باال برق خشكش ميكند و به
پايين پرت ميشود.
خيره شده بودم به صورت اين مهمان و گفتم :فالني رو ميگي؟
شما مطمئن هستي؟
گفت :بله ،خودم باال سرش بودم.
اما خانوادهاش چيز ديگهاي گفتند.
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نشانهها
پس از ماجرايي كه براي پسر معتاد اتفاق افتاد ،فهميدم كه من
برخي از اتفاقات آينده نزديک را هم ديدهام.
نميدانستم چطور ممكن است .لذا خدمت يكي از علما رفتم و اين
موارد را مطرح كردم.
ايشان هم اشاره كرد كه در اين حالت مكاشفه كه شما بودي،
بحث زمان و مكان مطرح نبوده .لذا بعيد نيست كه برخي موارد مربوط
به آينده را ديده باشيد.
بعد از اين صحبت ،يقين كردم كه ماجراي شهادت برخي همكاران
من اتفاق خواهد افتاد.
يكي دو هفته بعد از بهبودي من ،پدرم در اثر يك سانحه مصدوم
شد و چند روز بعد ،دار فاني را وداع گفت .خيلي ناراحت بودم ،اما
ياد حرف عموي خدا بيامرزم افتادم كه گفت :اين باغ براي من و
پدرت هست و بهزودي به ما ملحق ميشود.
در يكي از روزهاي دوران نقاهت ،به شهرستان دوران كودكي و
نوجواني سر زدم ،به سراغ مسجد قديمي محل رفتم و ياد و خاطرات
كودكي و نوجواني ،برايم تداعي شد.
يكي از پيرمردهاي قديمي مسجد را ديدم .سالم و عليك كرديم
و براي نماز وارد مسجد شديم.
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يكباره ياد صحنههايي افتادم كه از حساب و كتاب اعمال ديده بودم.
ياد آن پيرمردي كه به من تهمت زده بود و بهخاطر رضايت من،
ثواب حسينيهاش را به من بخشيد.
اين افكار و صحنه ناراحتي آن پيرمرد ،همينطور در مقابل چشمانم
بود .باخودم گفتم :بايد پيگيري كنم و ببينم اين ماجرا تا چه حد صحت
دارد .هرچند ميدانستم كه مانند بقيه موارد ،اين هم واقعي است .اما
دوست داشتم حسينيهاي كه به من بخشيده شد را از نزديك ببينم.
به آن پيرمرد گفتم :فالني را يادتان هست؟ همان كه چهار سال
پيش مرحوم شد.
گفت :بله،خدا نور به قبرش بباره .چقدر اين مرد خوب بود .اين
آدم بيسر و صدا كار خير ميكرد .آدم درستي بود .مثل آن حاجي
كم پيدا ميشود.
گفتم :بله ،اما خبر داري اين بنده خدا چيزي تو اين شهر وقف
كرده؟ مسجد ،حسينيه؟!
گفت :نميدانم .ولي فالني خيلي با او رفيق بود .حتماً خبر دارد.
االن هم داخل مسجد نشسته.
بعد از نماز سراغ همان شخص رفتيم .ذكر خير آن مرحوم شد و
سؤالم را دوباره پرسيدم :اين بنده خدا چيزي وقف كرده؟
اين پيرمرد گفت :خدا رحمتش كند .دوست نداشت كسي خبردار
شود ،اما چون از دنيا رفته به شما ميگويم.
ايشان به سمت چپ مسجد اشاره كرد و گفت :اين حسينيه را
ميبيني كه اينجا ساخته شده .همان حاج آقا كه ذكر خيرش را كردي
اين حسينيه را ساخت و وقف كرد .نميداني چقدر اين حسينيه خير
و بركت دارد.
االن هم داريم بنايي ميكنيم و ديوار حسينيه را برميداريم و
ملحقش ميكنيم به مسجد ،تا فضا براي نماز بيشتر شود.
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من بدون اينكه چيزي بگويم ،جواب سؤالم را گرفتم .بعد از نماز
سري به حسيني ه زدم و برگشتم .من پس از اطمينان از صحت مطلب،
از حقم گذشتم و حسينيه را به باني اصلياش بخشيدم.
شب با همسرم صحبت ميكرديم .خيلي از مواردي كه براي من
پيش آمده ،باوركردني نبود.
بالبخند به خانمم گفتم :اون لحظه آخر به من گفتند :بهخاطر
دعاهاي همسرت و دختري كه تو راه داري شفاعت شدي .به همسرم
گفتم :اين هم يك نشانه است .اگه اين بچه دختر بود ،معلوم ميشه كه
تمام اين ماجراها صحيح بوده .در پاييز همان سال دخترم به دنيا آمد.
اما جداي از اين موارد ،تنها چيزي كه پس از بازگشت ،ترس
شديدي در من ايجاد ميكرد و تا چند سال مرا اذيت ميكرد ،ترس از
حضور در قبرستان بود! من صداهاي وحشتناكي ميشنيدم كه خيلي
دلهرهآور و ترسناك بود.
اما اين مسئله اص ً
ال در كنار مزار شهدا اتفاق نميافتاد .در آنجا
آرامش بود و روح معنويت كه در وجود انسانها پخش ميشد.
لذا براي مدتي به قبرستان نرفتم و بعد از آن ،فقط صبحهاي جمعه
راهي مزار دوستان و آشنايان ميشدم.
اما نکته مهم ديگري را که بايد اشاره کنم اين است که :من در
كتاب اعمالم و در لحظات آخر حضور در آن دنيا ،ميزان عمر خودم
را كه اضافه شده بود مشاهده كردم .به من چند سال مهلت دادند که
آن هم به پايان رسيده! من اکنون در وقتهاي اضافه هستم!
اما به من گفتند :مدت زماني كه شما براي صله رحم و ديدار والدين
و نزديكانت ميگذاري جزو عمر شما محسوب نميشود .همچنين
زماني كه مشغول بندگي خالصانه خداوند يا زيارت اهلبيت3
هستيد ،جزو اين مقدار عمر شما حساب نميشود.
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مدافعانحرم
ديگر يقين داشتم كه ماجراي شهادت همكاران من واقعي است.
در روزگاري كه خبري از شهادت نبود ،چطور بايد اين حرف را ثابت
ميكردم؟ براي همين چيزي نگفتم .اما هر روز كه برخي همكارانم
را در اداره ميديدم ،يقين داشتم يك شهيد را كه تا مدتي بعد ،به
محبوب خود خواهد رسيد مالقات ميكنم .هيجان عجيبي در مالقات
با اين دوستان داشتم .ميخواستم بيشتر از قبل با آنها حرف بزنم و ...
من يک شهيد را که به زودي به مالقات الهي ميرفت ميديدم.
اما چطور اين اتفاق ميافتد؟ آيا جنگي در راه است!؟
چهار ماه بعد از عمل جراحي و اوايل مهرماه  1394بود كه در
اداره اعالم شد :كساني كه عالقمند به حضور در صف مدافعان حرم
هستند ،ميتوانند ثبت نام كنند.
جنبوجوشي در ميان همكاران افتاد .آنها كه فكرش را ميكردم،
همگي ثبت نام كردند .من هم با پيگيري بسيار توفيق يافتم تا همراه
آنها ،پس از دوره آموزش تكميلي ،راهي سوريه شوم.
آخرين شهر مهم در شمال سوريه ،يعني شهر حلب و مناطق مهم
اطراف آن بايد آزاد ميشد ،نيروهاي ما در منطقه مستقر شدند و كار
آغاز شد .چند مرحله عمليات انجام شد و ارتباط تروريستها با تركيه
قطع شد .محاصره شهر حلب كامل شد.
سه دقيقه در قيامت 89 /

مرتب از خدا ميخواستم كه همراه با مدافعان حرم به كاروان شهدا
ملحق شوم .ديگر هيچ عالقهاي به حضور در دنيا نداشتم.
مگر اينكه بخواهم براي رضاي خدا كاري انجام دهم .من ديده
بودم كه شهدا در آن سوي هستي چه جايگاهي دارند .لذا آرزو داشتم
همراه با آنها باشم.
كارهايم را انجام دادم .وصيتنامه و مسائلي كه فكر ميكردم بايد
جبران كنم انجام شد .آماده رفتن شدم.
به ياد دارم كه قبل از اعزام ،خيلي مشكل داشتم .با رفتن من موافقت
نميشد و ...اما با ياري خدا تمام كارها حل شد.
ناگفته نماند كه بعد از ماجراهايي كه در اتاق عمل براي من پيش
آمد ،كل رفتار و اخالق من تغيير كرد .يعني خيلي مراقبت از اعمالم
انجام ميدادم ،تا خداي نكرده دل كسي را نرنجانم ،حق الناس بر گردنم
نماند .ديگر از آن شوخيها و سر كار گذاشتنها و ...خبري نبود.
يكي دو شب قبل از عمليات ،رفقاي صميمي بنده كه سالها با هم
همكار بوديم ،دور هم جمع شديم .يكي از آنها گفت :شنيدم كه
شما در اتاق عمل ،حالتي شبيه مرگ پيدا كرديد و...
خالصه خيلي اصرار كردند كه برايشان تعريف كنم .اما قبول
نكردم .من براي يكي دو نفر ،خيلي سر بسته حرف زده بودم و آنها
باور نكردند .لذا تصميم داشتم كه ديگر براي كسي حرفي نزنم.
جوادمحمدي ،سيديحييبراتي ،سجادمرادي ،برادر كاظمي ،برادر
مرتضي زارع و شاهسنايي و ...در کنار هم بوديم .آنها مرا به يكي از
اتاقهاي مقر بردند و اصرار كردند كه بايد تعريف كني.
من هم كمي از ماجرا را گفتم ،رفقاي من خيلي منقلب شدند.
خصوصاً در مسئله حقالناس و مقام شهادت .چند روز بعد در يكي
از عملياتها حضور داشتم .در حين عمليات مجروح شدم و افتادم.
جراحت من سطحي بود اما درست در تيررس دشمن افتاده بودم.
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هيچ حركتي نميتوانستم انجام دهم .كسي هم نميتوانست به من
نزديك شود .شهادتين را گفتم .در اين لحظات منتظر بودم با يك
گلوله از سوي تك تيرانداز تكفيري به شهادت برسم.
در اين شرايط بحراني ،عبدالمهدي كاظمي و جواد محمدي
خودشان را به خطر انداختند و جلو آمدند .آنها خيلي سريع مرا به
سنگر منتقل كردند .خيلي از اين كار ناراحت شدم .گفتم :چرا اين
كار رو كرديد؟ ممكن بود همه ما رو بزنند .جواد محمدي گفت :تو
بايد بماني و بگويي كه در آن سوي هستي چه ديدهاي.
چند روز بعد ،باز اين افراد در جلسهاي خصوصي از من خواستند
كه برايشان از برزخ بگويم .نگاهي به چهره تكتك آنها كردم.
گفتم چند نفري از شما فردا شهيد ميشويد.
سكوتي عجيب در آن جلسه حاكم شد .با نگاههاي خود التماس
ميكردند كه من سكوت نكنم.
حال آن رفقا در آن جلسه قابل توصيف نبود .من تمام آنچه ديده
بودم را گفتم .از طرفي براي خودم نگران بودم .نكند من در جمع
اينها نباشم .اما نه .انشاءاهلل كه هستم.
جواد با اصرار از من سؤال ميكرد و من جواب ميدادم.
در آخر گفت :چه چيزي بيش از همه در آنطرف به درد ميخورد؟
گفتم بعد از اهميت به نماز ،با نيت الهي و خالصانه ،هر چه ميتوانيد
براي خدا و بندگان خدا كار كنيد .روز بعد يادم هست كه يكي از
مسئولين جمهوري اسالمي ،در مورد مسائل نظامي اظهار نظري كرده
بود كه براي غربيها خوراك خوبي ايجاد شد .خيلي از رزمندگان
مدافع حرم از اين صحبت ناراحت بودند.
جواد محمدي مطلب همان مسئول را به من نشان داد و گفت:
ميبيني ،پسفردا همين مسئولي كه اينطور خون بچهها را پايمال
ميكند ،از دنيا ميرود و ميگويند شهيد شد!
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خيلي آرام گفتم :آقا جواد ،من مرگ اين آقا را ديدم .او در همين
سالها طوري از دنيا ميرود كه هيچ كاري نميتوانند برايش انجام
دهند! حتي مرگش هم نشان خواهد داد كه از راه و رسم امام و شهدا
فاصله داشته.
چند روز بعد ،آماده عمليات شديم .جيره جنگي را گرفتيم و
تجهيزات را بستيم .خودم را حسابي براي شهادت آماده كردم .من
آرپي جي برداشتم و در كنار رفقايي كه مطمئن بودم شهيد ميشوند
قرار گرفتم .گفتم اگر پيش اينها باشم بهتره .احتماالً با تمام اين افراد
همگي با هم شهيد ميشويم.
نيمههاي شب ،هنوز ستون نيروها حركت نكرده بود كه جواد
محمدي خودش را به من رساند.
او كارها را پيگيري ميكرد .سريع پيش من آمد و گفت :االن
داريم ميرويم براي عمليات ،خيلي حساسيت منطقه باالست .او
ميخواست من را از همراهي با نيروها منصرف كند.
من هم به او گفتم :چند نفر از اين بچهها به زودي شهيد ميشوند.
از جمله بيشتر دوستاني كه با هم بوديم .من هم ميخواهم با آنها
باشم ،بلكه بهخاطر آنها ،ما هم توفيق داشته باشيم.
دستور حركت صادر شد .من از ساعتها قبل آماده بودم .سر
ستون ايستاده بودم و با آمادگي كامل ميخواستم اولين نفر باشم كه
پرواز ميكند.
هنوز چند قدمي نرفته بوديم كه جواد محمدي با موتور جلو آمد و
مرا صدا كرد .خيلي جدي گفت :سوارشو ،بايد از يك طرف ديگر،
خط شكن محور باشي.
بايد حرفش را قبول ميكردم .من هم خوشحال ،سوار موتور جواد
شدم .ده دقيقهاي رفتيم تا به يك تپه رسيديم .به من گفت :پياده شو.
زود باش.
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بعد جواد داد زد :سيديحيي بيا.
سيد يحيي سريع خودش را رساند و سوار موتور شد.
من به جواد گفتم :اينجا كجاست ،خط كجاست؟ نيروها كجايند؟
جواد هم گفت :اين آرپيجي را بگير ،برو باالي تپه .بچهها تو را
توجيهميكنند.
رفتم باالي تپه و جواد با موتور برگشت! اين منطقه خيلي آرام بود.
تعجب كردم! از چند نفري كه در سنگر حضور داشتم پرسيدم :چه
كار كنيم .خط دشمن كجاست؟
يكي از آنها گفت :بگير بشين .اينجا خط پدافندي است .بايد فقط
مراقب حركات دشمن باشيم.
تازه فهميدم كه جواد محمدي چه كرده! روز بعد كه عمليات
تمام شد ،وقتي جواد محمدي را ديدم ،باعصبانيت گفتم :خدا بگم
چيكارت بكنه ،برا چي من رو بردي پشت خط؟!
او هم لبخندي زد و گفت :تو فع ً
ال نبايد شهيد شوي .بايد براي مردم
بگويي كه آن طرف چه خبر است .مردم معاد رو فراموش کردهاند.
براي همين جايي تو را بردم كه از خط دور باشي.
اما رفقاي ما آن شب به خط دشمن زدند .سجاد مرادي و سيديحيي
براتي كه سر ستون قرار گرفتند ،اولين شهدا بودند ،مدتي بعد مرتضي
زارع ،بعد شاهسنايي و عبدالمهدي کاظمي و ...در طي مدت کوتاهي
تمام رفقاي ما كه با هم بوديم ،همگي پركشيدند و رفتند .درست
همانطور كه قب ً
ال ديده بودم.
جواد محمدي هم بعدها به آنها ملحق شد .بچههاي اصفهان را به
ايران منتقل كردند .من هم با دست خالي از ميان مدافعان حرم به ايران
برگشتم .با حسرتي كه هنوز اعماق وجودم را آزار ميداد.
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مدافعانوطن
مدتي از ماجراي بيمارستان گذشت .پس از شهادت دوستان مدافع
حرم ،حال و روز من خيلي خراب بود.
من تا نزديكي شهادت رفتم ،اما خودم ميدانستم كه چرا شهادت
را از دست دادم!
به من گفته بودند كه هر نگاه حرام ،حداقل شش ماه شهادت آنان
كه عاشق شهادت هستند را عقب مياندازد.
روزي كه عازم سوريه بوديم ،پرواز ما با پرواز آنتاليا همزمان بود!
چند دختر جوان با لباسهايي بسيار زننده در مقابل من قرار گرفتند و
ناخواسته نگاه من به آنها افتاد .بلند شدم و جاي خودم را تغيير دادم.
هرچه ميخواستم حواس خودم را پرت كنم انگار نميشد .اما ديگر
دوستان من ،در جايي قرار گرفتند كه هيچ نامحرمي دركنارشان نباشد.
اين دختران دوباره در مقابلم قرار گرفتند .نميدانم ،شايد فكر كرده
بودند من هم مسافر آنتاليا هستم .هرچه بود ،گويي ايمان من آزمايش
شد .گويي شيطان و يارانش آمده بودند تا به من ثابت كنند هنوز آماده
نيستي .با اينكه در مقابل عشوههاي آنان هيچ حرف و هيچ عكس
العملي انجام ندادم ،اما متأسفانه نمره قبولي از اين آزمون نگرفتم.
در ميان دوستاني كه با هم در سوريه بوديم ،چند نفر را ميشناختم
كه آنها را جزو شهدا ديدم .ميدانستم آنها نيز شهيد خواهند شد.
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يكي از آنها علي خادم بود .علي پسر ساده و دوستداشتني سپاه
بود .آرام بود و بااخالص .در فرودگاه جايي نشست كه هيچ كسي در
مقابلش نباشد .تا يك وقت آلوده به نگاه حرام نشود.
در جريان شهادت رفقاي ما ،علي هم مجروح شد ،اما همراه با ما
به ايران برگشت .من با خودم فكر ميكردم كه علي بهزودي شهيد
خواهد شد ،اما چگونه و كجا؟!
يكي ديگر از رفقاي ما كه او را در جمع شهدا ديده بودم ،اسماعيل
كرمي بود .او در ايران بود و حتي در جمع مدافعان حرم حضور
نداشت .اما من او را در جمع شهدايي كه بدون حساب و كتاب راهي
بهشت ميشدند مشاهده كردم!
من و اسماعيل ،خيلي با هم دوست بوديم .يكي از روزهاي سال
 1397به ديدنم آمد .ساعتي با هم صحبت كرديم .او خداحافظي كرد
و گفت :قراراست براي مأموريت به مناطق مرزي اعزام شود.
رفقاي ما عازم سيستان و بلوچستان شدند .مسائل امنيتي در آن
منطقه بهگونهاي است كه دوستان پاسدار ،براي مأموريت به آنجا اعزام
ميشدند .فرداي آن روز سراغ علي خادم را گرفتم .گفتند سيستان
است .يكباره با خودم گفتم :نكند باب شهادت از آنجا براي او باز شود!؟
سريع با فرماندهي مكاتبه كردم و با اصرار ،تقاضاي حضور در
مرزهاي شرقي را داشتم .اما مجوز حضورم صادر نشد.
مدتي گذشت .با رفقا در ارتباط بودم ،اما نتوانستم آنها را همراهي
کنم .در يکي از روزهاي بهمن  97خبري پخش شد .خبر خيلي كوتاه
بود .اما شوك بزرگي به من و تمام رفقا وارد كرد.
يك انتحاري وهابي ،خودش را به اتوبوس سپاه ميزند و دهها
رزمنده را كه مأموريتشان به پايان رسيده بود به شهادت ميرساند.
سراغ رفقا را گرفتم .روز بعد ليست شهدا ارسال شد .علي خادم و
اسماعيل كرمي هر دو در ميان شهدا بودند.
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توفيقشهادت
وقتي با آن شهيد صحبت ميكردم ،توصيفات جالبي از آن سوي
هستي داشت .او اشاره ميكرد كه بسياري از مشكالت شما با توكل
به خدا و درخواست از شهدا برطرف ميگردد.
مقام شهادت آنقدر در پيشگاه خداوند با عظمت است كه تا وارد
برزخ نشويد متوجه نميشويد .در اين مدت عمر ،با اخالص بندگي
كنيد و به بندگان خداوند خدمت كنيد و دعا كنيد مرگ شما هم
شهادت باشد.
بعد گفت« :اينجا بهشتيان همچون پروانه به گرد شمع وجودي
اهلبيت :حلقه ميزنند و از وجود نوراني آنها استفاده ميكنند».
من از نعمتهاي بهشت که براي براي شهداست سؤال كردم .از
قصرها و حوريهها و...گفت« :تمام نعمتها زيباست ،اما اگر لذت
حضور در جمع اهلبيت :را درك كني ،لحظهاي حاضر به ترك
محضر آنها نخواهي بود .من ديدهام كه برخي از شهدا ،تاكنون سراغ
حوريههاي بهشتي نرفتهاند ،از بس كه مجذوب جمال نوراني محمد و
آل محمد :شدهاند».
صحبتهاي من با ايشان تمام شد .اما اين نکته که زيبايي جمال
نوراني اهل بيت :حتي با حوريهها قابل مقايسه نيست را در ماجراي
عجيبي درک کردم.
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در دوران نوجواني و زماني که در بسيج مسجد فعال بودم ،شبها
در قبرستان محل ،که پشت مسجد قرار داشت ،رفت وآمد داشتيم.
ما طبق عادت نوجواني ،برخي شبها به داخل قبرهاي خالي
ميرفتيم و رفقا را ميترسانديم! اما يکشب ماجراي عجيبي پيش
آمد .من داخل يک قبر رفتم ،يکباره متوجه شدم ديواره قبر کناري
فروريخته و سنگ لحدهاي قبر پيداست! من در تاريکي ،از حفره
ت يک انسان پيدا بود! از
ايجاد شده به درون آن قبر نگاه کردم .اسکل 
نشانههاي روي قبر فهميدم که آنجا قبر يک خانم است.
همان لحظه يکي از دوستانم رسيد و وارد قبر شد .او ميخواست
اسکلتهاي مرده را بردارد! هرچه با او صحبت کردم که اين کار
را نکن ،قبول نکرد .من از آنجا رفتم .لحظاتي بعد صداي جيغ اين
دوستم را شنيدم! نفميدم چه ديده بود که از ترس اينگونه فرياد زد!
من او را بيرون آوردم و بالفاصله وارد قبر شدم ،به هر طريقي
بود ،قسمت سوراخ قبر را پوشاندم و با گذاشتن چند خشت و ريختن
خاک ،قبر آن مرحومه را کامل درست کردم.
در آن سوي هستي و درست زماني که اين ماجرا را به من نشان
دادند ،گفته شد :آن قبري که پوشاندي،مربوط به يک زن مؤمن و
باتقوا بود .به خاطر اين عمل و دعاي آن زن ،چندين حوريه بهشتي در
بهشت منتظر شما هستند .همان لحظه وجود نوراني اهل بيت:در
مقابل من قرار گرفتند و من مدهوش ديدار اين چهرههاي نوراني
شدم .از طرفي چهرهي زيباي آن حوريه ها را نيز به من نشان دادند.
اما زيبايي جمال نوراني اهل بيت :کجا و چهرهي حوريههاي
بهشتي؟! من در آنجا هيچ چيزي به زيبايي جمال اهل بيت :نديدم.
٭٭٭
اما نكته مهمي كه در آنجا فهميدم و بسيار با ارزش بود اينكه؛ توفيق
شهادت نصيب هر كسي نميشود.
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انسان بااخالصي كه بتواند از تمام تعلقات دنيايي دل بكند ،لياقت
شهادت مييابد .شهادت يك اتفاق نيست ،يك انتخاب است .يك
انتخاب آگاهانه كه براي آن بايد تمام تعلقات را از خود دور كرد.
مثالي بزنم تا بهتر متوجه شديد .همان شبي كه با دوستانم در سوريه
دور هم جمع بوديم وگفتم چه كساني شهيد ميشوند ،به يكي از رفقا
هم تأكيد كردم كه فردا با ديگر رفقا شهيد ميشوي.
روز بعد ،در حين عمليات ،تانك نيروهاي ما مورد هدف قرار
گرفت .سيديحيي و سجاد ،در همان زمان به شهادت رسيدند .درست
در كنار همين تانك ،آن دوست ما قرار داشت كه من شهادت او را
ديده بودم .اما اين دوست ما زنده ماند و در زير بارش سنگين رگبار
نيروهاي داعش ،توانست به عقب بيايد!
من خيلي تعجب كردم .يعني اشتباه ديده بودم؟! دو سه سال از اين
ماجرا گذشت .يك روز در محل كار بودم كه اين بنده خدا به ديدنم
آمد .پس از كمي حال و احوال ،شروع به صحبت كرد و گفت :خيلي
پشيمانم .خيلي ...باتعجب گفتم :از چي پشيماني؟
گفت« :يادته تو سوريه به من وعده شهادت دادي؟ آن روز ،وقتي
كه تانك مورد هدف قرار گرفت ،به داخل يك چاله كوچك پرت
شدم .ما وسط دشت و درست در تيررس دشمن بوديم.
يقين داشتم كه االن شهيد ميشوم .باور كن من ديدم كه رفقايم
به آسمان رفتند! اما همان لحظه ،فرزندان خردسالم در مقابل چشمانم
آمدند .ديدم نميتوانم از آنها دل بكنم!
در درونم به حضرت زينب  3عرض كردم :خانم جان ،من
لياقت دفاع از حرم شما را ندارم .من ميخواهم پيش فرزندانم برگردم.
خواهش ميكنم ...هنوز اين حرفهاي من تمام نشده بود كه حس
كردم يك نيروي غيبي به ياري من آمد! دستي زير سرم قرار گرفت و
مرا از چاله بيرون آورد .آنجا رگبار تيربار دشمن قطع نميشد.

 / 98سهدقيقهدرقيامت

من به سمت عقب ميرفتم و صداي گلولهها كه از كنار گوشم
رد ميشد را ميشنيدم ،بدون اينكه حتي يك گلوله يا تركش به من
اصابت كند! گويي آن نيروي غيبي مرا حفاظت كرد تا به عقب آمدم.
اما حاال خيلي پشيمانم .نميدانم چرا در آن لحظه اين حرفها را
زدم! توفيق شهادت هميشه به سراغ انسان نميآيد».
او ميگفت و همينطور اشك ميريخت...
درست همين توصيفات را يكي ديگر از جانبازان مدافع حرم
داشت .او ميگفت :وقتي تير خوردم و به زمين افتادم ،روح از بدنم
خارج شد و به آسمان رفتم.
يك دلم ميگفت برو ،اما با خودم گفتم خانم من خيلي تنهاست.
حيفه در جواني بيوه شود .من خيلي او را دوست دارم...
همين كه تعلل كردم و جواب ندادم ،يكباره ديدم به سمت پايين
پرت شدم و با سرعت وارد بدنم شدم .درست در همان لحظه،
پيكرهاي شهدا را كه من ،همراه آنها بودم ،از ماشين به داخل
بيمارستان بردند كه متوجه زنده بودن من شدند و...
شبيه اين روايت را يکي از جانبازان حادثه انفجار اتوبوس سپاه
داشت .او ميگفت :همين كه انفجار صورت گرفت ،همراه دهها
پاسدار شهيد به آسمان رفتم! در آنجا ديدم كه رفقاي من ،از جمع
ما جدا شده و با استقبال مالئك ،بدون حساب وارد بهشت ميشدند،
نوبت به من رسيد .گفتند :آيا دوست داري همراه آنها بروي؟
گفتم :بله ،اما يکباره ياد زن و فرزندانم افتادم .محبت آنها يکباره
در دلم نشست .همان لحظه مرا از جمع شهدا بيرون کردند.
من بالفاصله به درون بدنم منتقل شدم.
حاال چقدر افسوس ميخورم .چرا من غفلت كردم!؟ مگر خداوند
خودش ياور بازماندگان شهدا نيست؟ من خيلي اشتباه كردم .ولي
يقين پيدا کردم که شهادت توفيقي است که نصيب همه نميشود.
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حسرت
اين مطلب را يادآور شوم که بعد از شهادت دوستانم ،بنده راهي
مرزهاي شرقي شدم.
مدتي را در پاسگاههاي مرزي حضور داشتم .اما خبري از شهادت
نشد! در آنجا مطالبي ديدم که خاطرات ماجراهاي سه دقيقه براي من
تداعي ميشد.
يک روز دو پاسدار را ديدم که به مقر ما آمدند .با ديدن آنها
حالم تغيير کرد! من هر دوي آنها را ديده بودم که بدون حساب و در
زمرهي شهدا و با سرهاي بريده شده راهي بهشت بودند.
براي اينکه مطمئن شوم به آنها گفتم :نام هر دوي شما محمد
است؟ آنها تأييد کردند و منتظر بودند که من حرف خود را ادامه
دهم ،اما بحث را عوض کردم و چيزي نگفتم.
از شرق کشور برگشتم .من در اداره مشغول به كار شدم .با حسرتي
كه غير قابل باور است.
يك روز در نمازخانه اداره دو جوان را ديدم كه در كنار هم نشسته
بودند .جلو رفتم و سالم كردم.
خيلي چهره آنها برايم آشنا بود .به نفر اول گفتم :من نميدانم
شما را كجا ديدم .ولي خيلي براي من آشنا هستيد .ميتوانم فاميلي
شما را بپرسم؟
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نفر اول خودش را معرفي كرد .تا نام ايشان را شنيدم ،رنگ از
چهرهام پريد!
ياد خاطرات اتاق عمل و  ...برايم تداعي شد .بالفاصله به دوست
كناري او گفتم :نام شما هم بايد حسين آقا باشه؟
او هم تأييد كرد و منتظر شد تا من بگويم كه از كجا آنها را
ميشناسم .اما من كه حال منقلبي داشتم ،بلند شدم و خداحافظي
كردم.
خوب به ياد داشتم كه اين دو جوان پاسدار را با هم ديدم كه وارد
برزخ شدند و بدون حسابرسي اعمال راهي بهشت شدند .هر دو با هم
شهيد شدند درحاليكه در زمان شهادت مسئوليت داشتند!
باز به ذهن خودم مراجعه كردم .چند نفر ديگر از نيروها براي من
آشنا بودند.
پنج نفر ديگر از بچههاي اداره را مشاهده كردم كه االن از هم جدا
و در واحدهاي مختلف مشغول هستند ،اما عروج آنها را هم ديده
بودم .آن پنج نفر با هم به شهادت ميرسند.
چند نفري را در خارج اداره ديدم که آنها هم...
هرچند ماجراي سه دقيقه حضور من در آن سوي هستي و بررسي
اعمال من ،خيلي سخت بود و آن لحظات را فراموش نميكنم ،اما
خيلي از موارد را سالها پس از آن واقعه ،در شرايط و زمانهاي
مختلف به ياد ميآورم.
چند روز قبل در محل كار نشسته بودم .چاپ اول كتاب سه دقيقه
در قيامت انجام شده بود .يكي از مسئولين از تهران ،براي بازرسي به
ادارهي ما آمد.
همينكه وارد اتاق ما شد ،سالم كرد و پشت ميز آمد و مشغول
روبوسي شديم .مرا به اسم صدا كرد و گفت :چطوري برادر؟
من كه هنوز او را به خاطر نياورده بودم ،گفتم :الحمدهلل
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گفت :ظاهراً مرا نشناختي؟ ده سال قبل ،در فالن اداره براي مدت
كوتاهي با شما همكار بودم .من كتاب سه دقيقه در قيامت را كه
خواندم ،حدس زدم كه ماجراي شما باشد ،درسته؟
گفتم :بله و كمي صحبت كرديم .ايشان گفت :يکي از بستگان من
با خواندن اين كتاب خيلي متحول شده و چند ميليون رد مظالم داده
و به عنوان بازگشت حقالناس و بيتالمال ،كلي پول پرداخت كرده.
بعد از صحبتهاي معمول ،ايشان رفت و من مشغول فكر بودم كه
او را كجا ديدم!
يكباره يادم آمد! او هم جزو كساني بود كه از كنار من عبور كرد
و بيحساب وارد بهشت شد .او هم شهيد ميشود.
ديدن هر روزه اين دوستان بر حسرت من ميافزايد ،خدايا نكند
مرگ ما شهادت نباشد .به قول برادر عليرضا قزوه:
وقتي كه غزل نيسـت شـفاي دل خسـته
ديگـر چـه نشـينيم بـه پشـت در بسـته؟
رفتند چه دلگير و گذشـتند چه جانسوز
آن سـينهزنان حرمـش دسـته بـه دسـته
ميگويم و ميدانم از اين كوچه تاريك
راهي اسـت به سرمنزل دلهاي شكسته
در روز جزا جرئت برخواسـتنش نيست
پايـي كـه بـه آن زخـم عبوري ننشسـته
قسـمت نشـود روي مـزارم بگذارنـد
سـنگي كـه گل اللـه به آن نقش نبسـته
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تجربهایجديد
كتاب سه دقيقه در قيامت ،چاپ و با ياري خدا ،با اقبال مردم روبرو
شد .استقبال مردم از اين كتاب خيلي خوب بود و افراد بسياري خبر
ميدادند كه اين كتاب تأثير فراواني روي آنها داشته.
بارها در جلسات و يا در برخورد با برخي دوستان ،اين كتاب به
من هديه داده ميشد! آنها من را كه راوي كتاب بودم نميشناختند،
و من از اينكه اين كتاب در زندگي معنوي مردم موثر بوده بسيار
خوشحال بودم.
يك روز صبح ،طبق روال هميشه از مسير بزرگراه به سوي محل
كار ميرفتم.
يك خانم خيلي بدحجاب كنار بزرگراه ايستاده و منتظر تاكسي
بود .از دور او را ديدم كه دست تكان ميداد ،بزرگراه خلوت و هوا
مساعد نبود ،براي همين توقف كردم و اين خانم سوار شد.
بيمقدمه سالم كرد و گفت :ميخواهم بروم بيمارستان  ...من
پزشك بيمارستان هستم .امروز صبح ماشينم روشن نشد .شما مسيرتان
كجاست؟
گفتم :محل كار من نزديك همان بيمارستان است .شما را
ميرسانم .آن روز تعدادي كتاب سه دقيقه در قيامت روي صندلي
عقب بود.
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اين خانم يكي از كتابها را برداشت و مشغول خواندن شد .بعد
گفت :ببخشيد اجازه نگرفتم ،ميتونم اين كتاب را بخوانم؟
گفتم :كتاب را برداريد .هديه براي شماست .به شرطي كه بخوانيد.
تشكر كرد و دقايقي بعد ،در مقابل درب بيمارستان توقف كردم.
خيلي تشكر كرد و پياده شد.
من هم همينطور مراقب اطراف بودم كه همكاران من ،مرا در اين
وضعيت نبينند! كافي بود اين خانم را با اين تيپ و قيافه در ماشين من
ببينند و...
چند ماه گذشت و من هم اين ماجرا را فراموش كردم .تا اينكه
يك روز عصر ،وقتي ساعت كاري تمام شد ،طبق روال هميشه ،سوار
ماشين شدم و از درب اصلي اداره بيرون آمدم.
همين كه خواستم وارد خيابان اصلي شوم ،ديدم يك خانم چادري
از پياده رو وارد خيابان شد و دست تكان داد!
توقف كردم .ايشان را نشناختم ،ولي ظاهراًاو خوب مرا ميشناخت!
شيشه را پايين كشيدم .جلوتر آمد و سالم كرد وگفت :مرا شناختيد؟
خانم جواني بود .سرم را پايين گرفتم وگفتم :شرمنده ،خير.
گفت :خانم دكتري هستم كه چند ماه پيش ،يك روز صبح لطف
كرديد و مرا به بيمارستان رسانديد .چند دقيقهاي با شما كار دارم.
گفتم :بله ،حال شما خوبه؟
رسم ادب نبود ،از طرفي شايد خيلي هم خوب نبود كه يك خانم
غريبه ،آن هم در جلوي اداره وارد ماشين شود.
ماشين را پارك كردم و پياده شدم و در كنار پياده رو ،در حالي كه
سرم پايين بود به سخنانش گوش كردم.
گفت :اول از همه بايد سؤال كنم كه شما راوي كتاب سه دقيقه
هستيد؟ همان كتابي كه آن روز به من هديه داديد؟ درسته؟
ميخواستم جواب ندهم ولي خيلي اصرار كرد.

 / 104سهدقيقهدرقيامت

گفتم :بله بفرماييد ،در خدمتم.
گفت :خدا رو شكر ،خيلي جستجو كردم .از مطالب كتاب و از
مسيري كه آن روز آمديد ،حدس زدم كه شما اينجا كار ميكنيد .از
همکارانتان پيگيري کردم ،االن هم يكي دو ساعته توي خيابان ايستاده
و منتظر شما هستم.
گفتم :با من چه كار داريد؟
گفت :اين كتاب ،روال زندگي ام را به هم ريخت .خيلي مرا در
موضوع معاد به فكر فرو برد .اينكه يك روزي اين دوران جواني
من هم تمام خواهد شد و من هم پير ميشوم و خواهم رفت .جواب
خداوند را چه بدهم؟!
درسته که مسائل ديني رو رعايت نميكردم ،اما در يك خانواده
معتقد بزرگ شدهام.
يك هفته بعد از خواندن اين كتاب ،خيلي در تنهايي خودم فكر
كردم .تصميم جدي گرفتم كه توبه كامل كنم.
من نميتوانم گناهانم را بگويم ،اما واقعاً تصميم گرفتم كه تمام
كارهاي گذشتهام را ترك كنم .درست همان روز كه تصميم گرفتم،
تصادف وحشتناكي صورت گرفت و من مرگ را به چشم خود ديدم!
من كام ً
ال مشاهده كردم كه روح از بدنم خارج شد ،اما مثل شما،
ملك الموت مهربان و بهشت و زيباييها را نديدم!
دو ملك مرا گرفتند تا به سوي عذاب ببرند ،هيچكس با من مهربان
نبود .من آتش را ديدم .حتي دستبندي به من زدند كه شعلهور بود.
اما يكباره داد زدم :من كه امروز توبه كردم .من واقعاً نيت كردم كه
كارهاي گذشته را تكرار نكنم.
يكي از دو مأموري كه در كنارم بود گفت :بله ،از شما قبول
ميكنيم ،شما واقعاً توبه كردي و خدا توبهپذير است .تمام كارهاي
زشت شما پاك شده ،اما حق الناس را چه ميكني؟
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گفتم :من با تمام بديها خيلي مراقب بودم كه حق كسي را در
زندگيام وارد نكنم.
حتي در محل كار ،بيشتر ميماندم تا مشكلي نباشد .تمام بيماران از
من راضي هستند و...
آن فرشته گفت :بله ،درست ميگويي ،اما هزار و صد نفر از مردان
هستند كه به آنها در زمينه حق الناس بدهكار هستي!
وقتي تعجب مرا ديد ،ادامه داد :خداوند به شما قد و قامت و
چهرهاي زيبا عطا كرد ،اما در مدت زندگي ،شما چه كردي؟!
با لباسهاي تنگ و نامناسب و آرايش و موهاي رنگ شده و بدون
حجاب صحيح از خانه بيرون ميآمدي ،اين تعداد از مردان ،با ديدن
شما دچار مشكالت مختلف شدند.
بسياري از آنها همسرانشان به زيبايي شما نبودند و زمينه اختالف
بين زن و شوهرها شدي .برخي از مردان جوان كه همكار يا بيمار شما
بودند ،با ديدن زيبايي شما به گناه افتادند و...
گفتمُ :خب آنها چشمانشان را حفظ ميكردند و نگاه نميكردند.
به من جواب داد :شما اگر پوشش و حريمها و حجاب را رعايت
ميكردي و آنها به شما نگاه ميكردند ،ديگر گناهي براي شما
نبود .چون خداوند به هر دو گروه زن و مرد در قرآن دستور داده كه
چشمانتان را حفظ كنيد.
اما اكنون به دليل عدم رعايت دستور خداوند در زمينه حجاب ،در
گناه آنها شريك هستي.
تو باعث اين مشكالت شدي و اين کار ،از بين بردن حق مردم
در داشتن زندگي آرام است .تو آرامش زندگي آنها را گرفتي و
اين حقالناس است .پس به واسطه حقالناس اين هزار و صد نفر ،در
گرفتاري و عذاب خواهي بود تا تكتك آنها به برزخ بيايند و بتواني
از آنها رضايت بگيري.
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اين خانم ادامه داد :هيچ دفاعي نميتوانستم از خودم انجام دهم.
هرچه گفتند قبول كردم.
بعد مرا به سمت محل عذاب بردند .من آنچه كه از آتش و عذاب
جهنم توصيف شده را كامل مشاهده كردم.
درست در زماني كه قرار بود وارد آتش شوم ،يكباره ياد كتاب
شما و توسل به حضرت زهرا  3افتادم.
همانجا فرياد زدم و گفتم :خدايا به حق مادرم حضرت زهرا 3به
من فرصت جبران بده .خدا...
تا اين جمله را گفتم ،گويي به داخل بدنم پرتاب شدم! با بازگشت
عالئم حياتي ،مرا به بيمارستان منتقل كردند و اكنون بعد از چند ماه
بهبودي كامل پيدا كردم.
اما فقط يك نشانه از آن چند لحظه بر روي بدنم باقي مانده.
دستبندي از آتش بر دستان من زده بودند ،وقتي من به هوش آمدم،
مچ دستانم ميسوخت ،هنوز اين مشكل من برطرف نشده!
دستان من با حلقهاي از آتش سوخته و هنوز جاي تاولهاي آن
روي مچ من باقي است! فكر ميكنم خدا ميخواست كه من آن
لحظات را فراموش نكنم.
من به توبهام وفادار ماندم .گناهان گذشتهام را ترك كردم .نمازها
را شروع كردم و حتي نمازهاي قضا را ميخوانم.
ولي آنچه مرا در به در به دنبال شما كشانده ،اين است كه مرا
ياري كنيد .من چطور اين هزار و صد نفر را پيدا كنم؟ چطور از آنها
حالليتبطلبم؟
اين خانم حرفهاي آخرش را با بغض و گريه تكرار كرد.
من هم هيچ راه حلي به ذهنم نرسيد .جز اينكه يكي از علماي رباني
را به ايشان معرفي كنم.
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پرسشوپاسخ
پس از چاپ اول اين كتاب ،تماسهاي بيشماري داشتيم .از سوي
افرادي كه با خواندن اين كتاب ،متحول شده و براي عرض تشكر تماس
ميگرفتند ،فردي كه پس از خواندن اين كتاب متحول شد و دهها ميليون
تومان را به بيت المال برگرداند ،تا جواني كه كارهاي زشت گذشتهاش را
ترك كرد و با پدر و مادرش آشتي نمود.
اما كساني هم بودند که انتقاداتي نسبت به موضوعات مطرح شده در
اين كتاب داشتند .در اين زمينه ،يكي از علما كه در زمينهي معاد ،مطالعات
وسيعي داشتند ،اين كتاب را در ميان اهالي مسجد خودشان توزيع كردند و
هر شب يك بخش كتاب را به جاي سخنراني قرائت كردند .سپس براي
جوانان ،جلسات پرسش و پاسخ برقرار نمودند .ما نيز اين سؤاالت مردمي را
در جلسات ايشان مطرح كرده و پاسخ ايشان و يا برخي ديگر از علما را در
اين قسمت مكتوب نموديم .اميدواريم راهگشا باشد.

سؤال  :1آيا ممكن است كسي به خاطر يك تهمت ،مجبور شود يك
حسينيه يا خيرات فراواني كه برايش بسيار زحمت كشيده را از دست بدهد؟

همان طور كه در متن كتاب آمده ،حرمت مؤمن از كعبه باالتر است.
برخي تهمتها با آبروي يك انسان بازي ميكند و نتيجه زحمات چند
سالهي انسان را يكباره نابود ميكند .به قول برخيها ،زخم شمشير خوب
ميشود اما زخم زبان ...
در كتب اخالقي ،مانند معراج السعاده و سياحت غرب و ...اشاره شده
كه برخي افراد ،به خاطر يك قضاوت نابجا و يا يك تهمت ،عذابهاي
برزخي فراواني را متحمل شدند .اين عذابها به خاطر عظمت گناهي است
كه مرتكب شدهاند .وقتي از راوي اين كتاب سؤال شد ،ايشان گفتند كه
تهمت اين شخص با آبروي من بازي كرد و نگاه برخي افراد و اهالي مسجد
را به من تغيير داد .براي همين است كه به جبران اين گناه بزرگ ،چنين
خسارتي را متحمل ميشود.
سؤال  :2آيا ممكن است انساني در مدت سه دقيقه ،اين همه مطالب
مختلف مشاهده كرده باشد؟

فكر ميكنم در كتاب هم اشاره شده كه وقتي روح از بدن خارج ميشود،
ديگر بحث زمان و مكان مطرح نيست .چه يك ثانيه و چه ده هزار سال!

 / 108سهدقيقهدرقيامت

يادم هست خاطرات تجربه نزديك به مرگ يك خانم را ميخواندم كه
بسيار ماجراي طوالني و زيبايي داشت و جالب اينكه كمتر از ده ثانيه قلب
او متوقف شده بود! شايد يكي از داليلي كه در سوره معارج ،در مورد روز
قيامت گفته ميشود كه معادل پنجاه هزار سال (اين دنياست) به همين دليل
است .زمان در آن سوي هستي با آنچه ما احساس ميكنيم كام ً
ال متفاوت
است .اين را برخي از افراد در خواب و رويا متوجه ميشوند.
سؤال  :3چطور است بيشتر افرادي كه تجربه نزديك به مرگ داشتهاند،
فقط از عشق و پاكي و نور الهي حرف ميزنند ،اما ايشان از بررسي اعمال
ميگويد؟

تفاوتي كه ايشان با تمام كساني كه تجربه نزديك به مرگ داشتند ،در
بررسي اعمال است .ايشان از داالن نور و ...خبري ندارد .ايشان ميگويد كه
احتماالً قرار به بازگشت من نبوده .براي همين است كه حسابرسي اعمال را
مشاهده كردم .شايد هم خدا ميخواسته توسط ايشان تلنگري به ما بزند.
اما تشابهي كه در ميان تمام اين افراد است ،اين بوده كه بعد از بازگشت،
فوق العاده انسانهاي با محبتي شده و در راه رضاي خداوند ،خالصانه عمل
ميكنند .اين عشق الهي در كارهاي تمام اين افراد ديده ميشود.
نگارندهي كتاب ميگفت :چند روز در محل كار ايشان حضور داشتم.
هركسي هر كاري داشت به ايشان مراجعه ميكرد و او در راه انداختن كار
مراجعين ،خيلي تالش ميكرد .سربازها و كاركنان اداره ،خالصانه او را
دوست دارند ،چون او هم خالصانه براي همه فعاليت ميكند.
وقتي از او در مورد علت اين همه تالش سؤال كردم گفت :ما يك
فرصت كوتاه داريم تا براي رضاي خدا به بندگانش خدمت كنيم.
شبيه اين جمله را در خاطرات بيشتر تجربه كنندگان مرگ شنيدهايم.
آنها انسانهايي ميشوند كه عشق به كار براي رضاي خدا در تمام افعال
آنها ديده ميشود.
البته در خاطرات ايشان هم هست كه وقتي كاري عاشقانه و خالصانه
براي خدا باشد ارزشمند است .وگرنه ...مانند ماجراي نجات يك انسان.
كاري كه نيت غير خدايي پيدا كند ارزش خود را از دست ميدهد.
سؤال  :4در موضوع ارتباط با نامحرم ،ايشان خيلي سخت گيرانه صحبت
ميكند .آيا شرايط جامعه را نميبيند؟ آيا كشورهاي غربي را نميبينند؟ مگر
ميشود انسان هيچگونه ارتباطي نداشته باشد؟
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سؤال خوبي است .اينكه يك گناه در جامعه رواج فراواني داشته باشد،
دليل بر اين نميشود كه ديگر گناه بودنش كم شده!
بدي پوشش و آزادي ارتباط با نامحرم ،از گناهاني است كه عواقب
سنگيني در زندگي روزمره دارد .اص ً
ال بحث نافرماني دستور خدا را كنار
بگذاريد ،اگر كسي ميخواهد آرامش روحي در زندگي داشته باشد بايد
به اين موضوع اهميت بدهد.
تمام مطالبي كه در اين موضوع در كتاب به آنها اشاره شده ،در روايات
و آيات به آن تأكيد شده .از طرفي شما به تاريخ كشف حجاب و برهنگي
در كشور خودمان و كشورهاي غربي نگاه كنيد .تا شصتهفتاد سال پيش،
بيشتر مادران و مادر بزرگهاي ما ،با پوشيه و روبند بودند .فيلمهايي كه
از اوايل دوره پهلوي نمايش داده ميشود ،به همين موضوع اشاره دارد.
آنقدر بحث حجاب در خانوادهها محكم بود كه پهلوي اول با زور اسلحه
نيز نتوانست حجاب را بردارد.
آيا مادر بزرگهاي ما با آن همه سختي در زندگي ،دوست نداشتند
راحت و آزاد باشند؟ يا آنها به مسائل مهمي دقت ميكردند كه ما فراموش
كردهايم!
در غرب نيز همين وضعيت بود .بيشتر فيلمهايي كه مربوط به صد سال
پيش است ،زنان را با لباس بلند ،آستين پوشيده و كاله نشان ميدهد .تمام
تصاوير و مجسمههاي حضرت مريم در كليساهاي قديمي ،ايشان را با
پوشش و حتي چادر نشان ميدهد! اما از زماني كه نظريه فرويد اجرايي شد
و برهنگي فرهنگي رواج يافت ،جامعه غربي با مشكل تشكيل خانواده و
عدم اعتماد روبرو شد .اين مشكل در دهههاي اخير به ايران نيز سرايت كرد.
آمار باالي طالق و طالق عاطفي حكايت از همين موضوع است.
مطلبي كه راوي كتاب ميگويد كام ً
ال صحيح و قابل امتحان است .اگر
انسان ،از ابتدا سعي كند كه چشم و ارتباط خود را بانامحرم حفظ كند ،به
يقين زندگي و همسر پاكي خواهد يافت و برعكس .اين مطلب را از آيه 24
سوره نور نيز ميتوان دريافت.
جالب است كه شخصي بعد از مطالعهي اين كتاب به من گفت :من
اين قسمت از سخنان ايشان را امتحان كردم .در محل كار ،بنده هر روز با
خانمهاي همكار بگو بخند و شوخي داشتم .از طرفي بيشتر مواقع با همسرم
در خانه مشكل داشتم .بيشتر شبها جداي از هم ميخوابيديم و خيلي از
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اين موضوع ناراحت بودم .اما مدتي است كه تصميم به امتحان اين موضوع
گرفتم .اتاق كارم را عوض كردم و كمتر با زنان همكار حرف ميزنم.
نگاهم را در كوچه و خيابان،بيش از قبل كنترل ميكنم ،حتي در فضاي
مجازي نگاهم را كنترل ميكنم.
در اين مدت دقت كردم ،برخورد همسرم با من فوق العاده بهتر شده .از
زندگي خودم خيلي لذت ميبرم.
سؤال  :5آيا بهتر نبود نام كتاب سه دقيقه در برزخ باشد؟

بله ،شايد هم مناسب بود ،حضرت آيت اهلل مصباح يزدي نيز وقتي کتاب
را مشاهده کردند ،گفتند شايد بهتر بود نام کتاب سه دقيقه در برزخ باشد.
اما بسياري از تجربهكنندگان مرگ موقت ،شرايطي از برزخ را مشاهده
ميكنند .اما همان طور كه راوي محترم توضيح دادند ،ايشان به بررسي
اعمال مشغول شدند كه مربوط به قيامت است .در برزخ اينگونه به اعمال ما
پرداخته نميشود .ولي رواياتي هم داريم که شروع قيامت را از مرگ انسان
ميدانند .البته تمام اينها ،چه برزخ و چه قيامت ،براي ما تلنگري است كه
به فكر باشيم.
شايد به جرئت بتوان گفت كه تمام مشكالت امروز ما در نتيجه فراموش
كردن روز قيامت است .اگر بدانيم كه در آن روز ،ذرهاي كار خوب و بد،
به انسان باز ميگردد ،به يقين بيشتر در اعمال خودمان دقت ميكنيم.
دوست عزيزي از قم مراجعه كرد و تعدادي از اين كتاب را براي
شاگردانش گرفت .ايشان ميگفت :من مدتها بود از خدا ميخواستم راه را
به من نشان دهد كه در چه موضوعي وقت بگذارم و كار فرهنگي و اعتقادي
كنم ،تا اينكه يك شب در عالم رويا وجود نازنين حضرت معصومه  3را
ديدم كه به من فرمودند :بسياري از مشكالت به خاطر اين است كه مردم،
مرگ و قيامت را فراموش كردهاند .در اين زمينه كار كنيد.

سؤال  :6آيا ميشود حضرت عزرائيل كسي را قبض روح نمايد و او بار
ديگر به دنيا برگردد؟ مگر نداريم كه هيچ تغييري در زمان مرگ وجود
ندارد؟

بله ،مرگ حتمي هيچ انساني به تأخير نميافتد .اين در علم ازلي خدا ثبت
است .اما اگر قرار باشد كه روح از بدن کسي خارج شده و دوباره بازگردد،
خداوند از اين موضوع نيز با خبر است .تمام تجربيات نزديك به مرگ،
با جدا شدن روح از جسم همراه است .حاال اين جدا شدن روح ،توسط
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مالئكه يا حضرت عزرائيل صورت ميگيرد .اما اينكه به طور مشخص نام
حضرت عزرائيل برده ميشود ،بايد گفت كه ما در مورد شخص حضرت
رسول اكرم  9روايت داريم كه دوبار مرگ ايشان به تعويق افتاد ،دوبار
حضرت عزرائيل به درب منزل ايشان مراجعه و به خاطر حضرت زهرا 3
بازگشتند.
بار سوم پيامبر فرمودند كه دخترم ،ايشان برادرم عزراييل هستند ،تا كنون
از هيچ كس اجازه نگرفته ،بگو داخل شوند .يعني مقام حضرت صديقه3
باعث تأخير در قبض روح پيامبر  9شد .در اين كتاب هم اشاره ميكند
كه با التماس از حضرت زهرا  3ميخواهد كه برگردد و به او فرصت
ميدهند .از طرفي بايد گفت كه برخي اعمال ،مرگ انسان را به تأخير
مياندازد .ما در روايات داريم كه صله رحم و دعاي والدين ،مرگ را به
تأخير مياندازد و عاق والدين و قطع رحم ،باعث ميشود مرگ زودتر رخ
دهد.
سؤال  :7آيا انسان ميتواند در جريان تجربهاي نزديك به مرگ،
حوادث و اتفاقات آينده را مشاهده نمايد؟

بله ،اين ماجرا چيز عجيبي نيست .بنده دهها شهيد را ميشناسم كه قبل از
شهادت ،تاريخ و ساعت دقيق شهادت خود يا اطرافيان را بيان ميكردند .با
اينكه تجربه نزديك به مرگ نداشتند.
بنده دوستي داشته و دارم كه بسياري از اتفاقات آينده را در خواب
نيري عمل كرد .شهيد نيري در نامهاي كه در
ميبيند .او به توصيه شهيد ّ
كتاب عارفانه چاپ شده ميگويد :اگر چند روز گناه نكنيد ،شگفتيها را
در خواب ميبينيد .و اگر به چهل روز برسد در بيداري خواهيد ديد .كه البته
براي چهل روز ،روايت معتبر داريم .در تجربههاي نزديك به مرگ كه در
كشور ما رخ داده ،افراد تجربه كننده بسياري از اتفاقات آينده را مشاهده
كردهاند .كتاب آنسوي مرگ و بازگشت به چند مورد آن پرداخته است.
سؤال  :8آيا ميتوان در اين تجربهها ،حسابرسي اعمال را ديد؟

خداوند براي آگاهي بشر از آنچه در سراي ديگر اتفاق ميافتد ،ابتدا
پيامبر خود را در شب معراج به آسمانها برد و به او نشان داد كه بهشت و
جهنم و حسابرسي اعمال چگونه است .برخي از انسانهاي ديگر توانستند
با تجربهاي نزديك به مرگ و يا ...مشاهدات خود را براي ديگران مكتوب
نمايند .كتاب سياحت غرب چنين حكايتي دارد.
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همچنين در خاطرات برخي از بزرگان ،نظير عالمه طباطبايي آمده كه
چنين وضعيتي براي آنها پيش آمده.
يكي از علما از قول استادش ميگفت :يكبار ماجراي تجربه نزديك به
مرگ برايم پيش آمد .من از پل صراط گذشتم و قبل از ورود به بهشت در
مقابل مالئك قرار گرفتم .آنها گفتند :براي خداوند چه آوردي؟
گفتم :من اين همه نماز خواندم .گفتند :تو به راحتي از صراط گذر
كردي .اين نتيجه نمازهايت بود .گفتم :من اين همه روزه گرفتم .گفتند:
در عبور از صراط اثري از عذاب جهنم به تو نرسيد .اين نتيجه روزهها بود.
خالصه هر چه كه از اعمال خود گفتم ،آنها جواب دادند كه نتيجهاش
را يا در دنيا و يا اينجا گرفتهاي .براي خداوند چه آوردي؟
گريهام گرفت .هيچ چيزي براي ارائه نداشتم .مانده بودم كه چه كنم.
بسياري از اعمال من ،خالصانه براي خدا نبود .براي همين در كتاب اعمالم
اثري از آنها ديده نميشد .اما اشتباهات و گناهان من مانده بود.
يكباره با صداي بلند گفتم :درسته من هيچ كاري نكردم .اما آيا واليت
اهلبيت  :را قبول نكردم؟ من بنده خالص خداوند ،حسين  7را دوست
نداشتم؟ من امام رضا  7را دوست نداشتم؟ من براي مصيبتهاي حضرت
زهرا  3گريه نكردم؟ مالئكه در برابر من سكوت كردند و گفتند :اين را
از شما قبول ميكنيم .يك رشته نور در اعمال شما وجود دارد كه همان
واليت اهل بيت :است .اين را قبول ميكنيم.
سؤال  :9ما شنيدهايم كه بهشت و نعمتهاي بهشت براي روز قيامت
است .آيا ممكن است كسي در تجربهاي اينگونه بهشت را ديده باشد؟

بسياري از كساني كه در تجربه خود ،بهشت را مشاهده كردهاند ،بهشت
برزخي را ديدهاند .مكاني كه همين حاال وجود داشته و مومنين حاضر در
برزخ ،از آن استفاده ميكنند .اما مشاهده بهشت نيز امر عجيبي نيست .پيامبر
خدا در معراج خود ،بهشت را ديده و بسياري از بزرگان ما كه توانايي معنوي
فوق العاده داشتهاند ،در ملكوت سير كرده و بهشت را ديدهاند .در خاطرات
عالمه طباطبايي ،ميرزا جواد آقاي تهراني و ...به اين دست خاطرات برخورد
ميكنيم .شهيد حميد كرمانشاهي در نوار خاطراتي كه قبل از شهادت از
ايشان ضبط شده ،به اين موضوع اشاره دارد كه در تجربهاي اينگونه ،بهشت
الهي را ديده است و تعداد زيادي از رفقايش را نام ميبرد كه همراه با او وارد
بهشت شدهاند .او حتي از كساني كه بعدها راهي بهشت ميشوند نام ميبرد.
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سؤال :10آيا مطالب ايشان ،القاي سختي برزخ و نااميدينيست؟

اينگونه نيست .ما در مفاهيم ديني داريم که خداوند در جاي خود
مهربانترين مهربانان است ،حتي بيان ميشود که محبت مادر به فرزند،
ذرهاي از محبتي است که خداوند به بندگانش دارد .لذا خداوند باب توبه را
براي بندگانش باز نمود تا رحمت خويش را نشان دهد.
اما در جاي ديگر ،خداوند شديدترين مجازات کنندگان است .اين با
عدل خداوند هم سازگار است .در روايات هم به اين موضوع تأکيد شده
که مث ً
ال در موضوع حقالناس ،خداوند بسيار سختگير است.
از راوي کتاب شنيدم که گفت :برخي از مواردي که ما ،ناخواسته به
بيتالمال صدمه زديم و يا حقالناسي که نميدانيم مربوط به چه کسي است
را ميشود با ردمظالم برطرف کرد .بعد ايشان گفت :واي به حال آنکه دانسته
به ديگران لطمه ميزند .مث ً
ال ميداند اين خانه يا ماشين که ميخواهد بفروشد،
عيب و ايراد دارد اما به خريدار حرفي نميزند .اينها خيلي گرفتار ميشوند.
اما ايشان فقط از سختگيري و عذاب صحبت نميکند .بارها از رحمت
خداوند حرف زدهاند .از اينکه توبه باعث ميشود اثري از گناه در کتاب
اعمال نماند .يا برخي کارهاي خوب که باعث نابودي گناهان ميشوند.
سؤال  :11ما بارها واژهي نامه اعمال را شنيدهايم ،اما ايشان از کتاب
اعمال صحبت ميکند .چگونه است؟

اين هم براي ما جالب بود .از کودکي بارها عبارت «نامه اعمال» را
شنيدهايم .اماوقتيبهکالمخداوندمراجعهميکنيم،فقطعبارتکتاباعمال
را مشاهده ميکنيم .البته نامه هم ميتواند مثل کتاب چندين صفحه باشد.

سؤال :12چطور ميشود به تجربههاي نزديك به مرگ اعتماد كرد؟ آيا
علم ،اين تجربهها را قبول ميكند؟

مطالب علمي ،بحثهايي هستند كه قابل تجربه و امتحان ميباشند .مث ً
ال
ميگويند آب در  100درجه بخار ميشود .همه ميتوانند امتحان كنند .اما
اين تجربههاي نزديک به مرگ قابل امتحان نيست.
كالم اينگونه افراد را وقتي ميتوان قبول كرد كه با آنچه در دين گفته
مطابقت دهيم .اگر منافاتي نداشت ميتوان آنها را پذيرفت.
مث ً
ال در بيشتر تجربهها از عشق به نور مقدس و ذات الهي صحبت
ميشود .اين كه دوست داشتند با آن نور مقدس يكي شوند .خداوند متعال
در قرآن ميفرمايند كه من از روح خودم در انسان دميدم .يكي از تجربه
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كنندگان ميگويد :من معناي اين آيه را در آنجا فهميدم.
از طرفي افرادي كه بازگشتهاند عاشقانه در راه خدا خدمت و عبادت
ميكنند .ما نيز در دين خودمان داريم كه بهترين بندگي را كسي انجام
ميدهد كه نه از ترس جهنم باشد و نه از شوق بهشت ،بلكه خالصانه و
عاشقانه ،بندگي خدا را انجام دهد .در كل بايد با تيزبيني به كالم اينگونه
افراد دقت نمود ،چرا كه برخي ميتوانند خود را به دروغ ،جزو تجربه
كنندگان معرفي كرده و آنچه ميخواهند بيان دارند.

سؤال  :13من با هيچ كجاي اين كتاب مشكلي ندارم .همه را قبول دارم
و چندبار خواندهام ،اما در مورد واليت فقيه كه ساخته جمهوري اسالمي
است بحث دارم .اگر اين موضوع هم بوده ،چرا در كتاب آورده شده و
اين كتاب خوب ،جنبه سياسي پيدا كرده؟

بايد گفت واليت فقيه ساخته و پرداخته جمهوري اسالمي نيست .اين
يك بحث فقهي ريشهدار و تاريخي است كه از آغاز زمان غيبت مطرح
بوده ،ما شاهد هستيم سالها قبل از انقالب ،وقتي آيت اهلل بروجردي مشغول
ساخت مسجد اعظم قم بودند ،در مشكلي كه با صاحب برخي مقبرهها
ايجاد شد ،دستور تخريب مقبرهها را داده و در مقابل اعتراض برخي علما
گفتند :من از حكم واليت فقيه استفاده كردم و همه ساكت شدند.
قبل از آن هم نمونههاي تاريخي زيادي از بحث واليت فقيه مطرح بوده،
اما نكته مهم اين است كه اين مسئله فقهي تا زماني كه حكومت اسالمي
ايجاد نشود ،قابليت اجرايي ندارد .همه شاهد بوديم كه در طي چهاردهه
حضور ولي فقيه در رأس امور ،مردم و سران كشور ما در آن موضوعات
كه به كالم ولي فقيه گوش دادند ،پيروز ماجرا بودند و هرجا گوش نكردند،
ضرر كرديم.
اين حرف ما نيست ،بني صدر ،اولين رييس جمهور ايران كه عامل
منافقين بود و از ايران فرار كرد ،ميگويد :اگر امروز (امام) خميني زنده بود،
(امام) خامنهاي را تمجيد و تحسين ميكرد .به اين خاطر كه به خوبي نظام
ايران را در طي اين سالها(با تمام مشكالت و دشمنيها) حفظ كرده است.
بسياري از دشمنان قسم خورده نظام نيز شبيه اين عبارات را تكرار
كردهاند.
البته بايد واقعنگر بود .مسائل و مشكالت در كشور ما بسيار است ،اما
آنجا كه به رهبري نظام مربوط ميشود ،مانند مسائل نظامي و امنيتي ،ايران
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در اوج قدرت منطقهاي قرار دارد ،اما وقتي با مشكالت اقتصادي روبرو
هستيم ،بايد قبول كنيم كه به انتخاب مردم و دولتهايي كه در كشور در
رأس قدرت قرار ميگيرند مربوط ميشود.
واليت فقيه كمترين دخالت را در امور اجرايي انجام ميدهد تا كسي
نگويد كه دست مسئولين اجرايي بسته است و رهبر همه كاره است.
فقط آنجا كه مسئولين ،از خط و مسير صحيح منحرف ميشوند،
واليتفقيه به آنها تذكر ميدهد .اگر گوش نكنند در مجامع عمومي و...
اما رهبر انقالب ،معموالً مانع كار مسئولين اجرايي نميشوند .مانند
ماجراي برجام .حاال اگر آنها گوش ندهند ديگر قضاوت با مردم است...
به قول حضرت امام ،واليت فقيه استمرار حركت انبياست .ما در
كشورهاي اسالمي كه واليت فقيه ندارند ،مشاهده ميكنيم كه چه اوضاع
آشفتهاي برقرار است .استكبار در اين كشورها جوالن ميدهد و  ...خالصه
اينكه سكان امنيت و اقتدار كشور ما همين موضوع واليت فقيه است...
و خدا رحمت کند شهيد ابراهيم هادي را ،نگارنده کتاب سالم بر ابراهيم
ميگفت :روز عاشوراي سال  1388در عالم رويا ديدم که يک منبري برپا
شده و تمام دوستان حضوردارند.
روي منبر شهيد هادي نشسته و مردم را موعظه ميکرد .من ميخواستم
از احواالت مرجعي که در آن ايام از دنيا رفته بود بدانم.
ابراهيم با صداي بلندگفت :آقايان ،بيش از قبل تابع واليت فقيه باشيد.
اگر کوتاهي کنيد عواقب سختي خواهد داشت و ثمره انقالب و خون شهدا
نابود ميشود و در برزخ گرفتار خواهيد شد.
بعد ادامه داد :االن يکي از علماي رباني و مراجع انقالبي را در برزخ
نگه داشتهاند و ميگويند :چرا در فتنه سال  1378سکوت کردي و از اصل
واليت فقيه حمايت نکردي؟ سکوت خواص جامعه در برخي شرايط
خطرناک است.
حاال تصور کنيد مرجعي که جايگاه واليتفقيه را ميداند اما با آن
مقابله ميکند چه وضعي دارد!؟
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دوستان و همراهانم که روزها و شبها با هم بوديم .اما آنها رفتند و من ...

شهيد سيد يحيي براتي

شهيد مرتضي زارع
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شهيد جواد محمدي

شهيد مدافع حرم جواد محمدي را ميتوان باني اين کتاب نام نهاد .او در شب عمليات ،راوي
کتاب را به عقب فرستاد تا خاطرات او براي آيندگان حفظ شود.
جواد در وصيت شفاهي که تصوير آن موجود است ميگويد:

« اگر خدا لطف کرد و شهادت را نصيبم کرد ،بنده از آن شهدايي هستم که حتماً يقه
بيحجابها و آنها که ترويج بيحجابي ميکنند را در آن دنيا خواهم گرفت».

شهيد علي شاه سنايي
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شهيد علي خادم

سيد ،يكي از بچههاي مدافع حرم اعزامي
از اصفهان و از رفقاي شهداي ذكر شده در
اين كتاب بود .اما زندگي خانوادگي اش دچار
مشكالت شده بود .مهمترين مشكل آنها اين
بود كه فرزندانشان قبل از تولد از دنيا ميرفتند!
سومين فرزند هم به همين صورت .دكتر
پس از ديدن نتيجه سونوگرافي گفت :بچه
در شكم مادر مرده ،فردا اول وقت بياييد براي
خارج كردن فرزند .بيشتر از اين هم اگر نگه
داريد مادر از دنيا خواهد رفت .خيلي به هم
ريخته بود .همسرش را كه رساند به خانه،
بيرون رفت و با خداوند خلوت كرد .گفت:
همسرم ديگر تحمل ندارد .دوست داشتم
فرزندم ميماند و سرباز امام عصر ميشد .بعد به سر مزار شهيد جواد محمدي
رفت .به جواد گفت :تو هم مث ً
ال رفيق ما هستي؟ نميبيني چه مشكالتي برايم پيش
آمده؟ يك كاري بكن.
صبح فردا ميخواستند راهي بيمارستان شوند .قبل از رفتن ،مادر همسرش از راه
رسيد و گفت :صبر كنيد .االن شهيد جواد محمدي را در خواب ديدم .به من برگهاي
داد وگفت :به سيد بگو فرزندت با لطف خدا سالم است .باور نكردند .قبل از رفتن
به بيمارستان ،دوباره سونوگرافي كردند و پيش همان خانم دكتر بردند .چند بار
سونوگرافي ديروز و امروز را كنار هم گذاشت و نگاه كرد! بعد گفت :يكي از اينها
حتمًا اشتباه است .اما نميدانست كه خداوند متعال به دعاي يك شهيد ميتواند
سرنوشت انساني را حتي در رحم مادر تغيير دهد.
االن مدتي است كه اين سيد كوچك به دنيا آمده
اما سید میگفت :زمانی که جواد محمدی شهید شد تا مدتی پیکر او مفقود بود.
من برای کار دیگری خدمت آیت اهلل ناصری رسیدم .به ایشان تصویر شهید جواد
محمدی را نشان دادم و گفتم :حاج آقا دعا کنید پیکر این شهید برگردد.
آیت اهلل ناصری لبخندی زدند و فرمودند :ایشان در لحظه شهادت مورد عنایت
خاص حضرت ولیعصر قرار گرفتند .به زودی هم پیکرشان باز میگردد.
1
مدت کوتاهی بعد از این صحبت ،پیکر شهید جواد محمدی به میهن بازگشت.
 .1نگارنده میگوید :پدرم سالها از خادمين هيئتهاي تهران بود .عمرش را در راه نوكري مواليش
سپري كرد .در اوايل سال  1399و در ماه رمضان از دنيا رفت .چند روزي از او خبر نداشتيم.
نميدانستيم در برزخ وضعيتش چگونه است .يكي از بستگان ،جوان خوش سيمايي را در خواب
ديد كه گفت :نگران پدرتان نباشيد .او در اعلي عليين و در محضر آقا اباعبداهلل  7است .آنجا نيز
مانند دنيا به مهمانان مواليش خدمت ميكند .بعد خودش را معرفي كرد وگفت« :من جواد محمدي
هستم .از شهداي مدافع حرم ،تصويرم را در كتاب ديدهايد ».تازه او را شناختم.
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شهيد احمدعلي نيري شخصيتي بود که در ۱۹
سالگي با شهادت به مالقات خدا رفت.
او به خاطر عمل به دستورات دين ،به درجاتي
از عرفان و معرفت رسيد که گفتني نيست.
او آنچه تجربهکنندگان مرگ در آن لحظات
ديدهاند را دربيداري ميديد! آيت اهلل
حقشناس در مراسم ختم او گفت :بگرديد در
تهران و ببينيد مانند اين شهيد وجود دارد؟!

اولين اثر از گروه شهيد هادي
خاطرات زيباي اين شهيد ،مورد استقبال مردم
ايران و ساير کشورها قرار گرفت.
کتاب او به هفت زبان ترجمه و در خارج از
کشور منتشر گرديده است .اين کتاب از سال
 ۸۹تا  ۹۸بيش از يک ميليون و دويست هزار
نسخه منتشر گرديد و رکورد فروش کتاب در
حوزه اجتماعي ايران را کسب کرد.

طلبهاي که پس از خود سازيها راهي جبهه
شد و کرامات فراواني از او نقل شده.
علي سيفي به سختي مجروح شد و ميخواستند
پايش را قطع کنند اما در تجربهاي عجيب
چيزهايي ديد که قابل درک نبود.
او اجازه نداد پايش را قطع کنند .با ويلچير راهي
مشهد شد و با پاي شفايافته به جبهه بازگشت!
علي چشمانش به آن سوي هستي باز شده
و نکات زيبايي نقل ميکرد .او زمان شهادت
خودش را ميدانست و همراه با غ ّواصان اروند
به شهادت رسيد.

شير پاک خوردهاي بود که دبيرستان را رها
کرد و راهي جبهه شد .در همان سه ماه
اول ،چشمان او باز شد! آنچه تجربه کنندگان
مرگ در زمان کوتاهي ميديدند ،کاظم در
تمام لحظات مشاهده ميکرد .براي همين به
دوستانش توصيههايي ميکرد که از آن سوي
هستي و از دوستان شهيدش شنيده بود .او
چهار سال قبل از شهادت ،زمان عروج خود
را به رفقايش گفت .خاطرات او در اينکتاب،
درسهايي براي زندگي الهي است.

براي دانلود قانوني و با کيفيت کليه کتابهاي نشر شهيد هادي
به سايت فراکتاب يا سايت طاقچه مراجعه نماييد.

