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 ستایش خمصوص اهلل، پروردگار جهانیان است... او که رمحان است و رحیم و مالک روز جزا است...

اهلل است... او که رحیم است و  کرمی خبشنده... ستایش خمصوص  ستایش از آن اهلل است... آن  
ی گر است... و از بنی برندهصحیح هدایت ی اوست که به سوی راه  ویژه ،پذیر... محد و سپاستوبه

 ها است...ها و مصیبتسختی

انده ها بزداید... او که پاسخگوی دعای درمها را از دلها و غصهستایش خمصوص اهلل است که غم
ی شنود و سرنوشت مههکس از او خنواست که نومید شود... سخن آشکار و پنهان را میاست... هیچ

خملوقات به دست اوست... پاک و منزه است او که چه بزرگ خدایی است! مهانند و مهتا ندارد... 
 اوست... به سوی ،اوست پروردگار ما که معبودی دیگر جز او نیست، بر او توکل منودمی و بازگشت

پاک و منزه است آنکه قدرت و استیال تنها از آن اوست و بقا و ابدیت تنها او را شایسته است و 
 دیگر آفریدگان را با فنایی که برایشان در نظر گرفته کوچک منوده است...

 دهم که معبودی به حق نیست جز اهلل...و گواهی می

 اما بعد...

 های مرگ...باغچه

هایی که در انتظار رستاخیزند... در انتظار اند... بدنا را به زیر خاک پنهان ساختههقربهایی که بدن
 اینکه در صور دمیده شود...

 ی پنهان و آشکار...اند و از حال آنان باخرب نیست مگر دانندهاهل این قبور به زیر خاک یکجا شده

 آری...
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 آن مرگ است...

 ها را به مبارزه طلبیده...انسانی بزرگرتین چالشی که خداوند با آن مهه

 دستان... ثرومتندان و فقریان...پادشاهان و امریان... درباریان و وزیران... جنیبان و پاینی

 خداوند عاجز ماندند: طلبی  مهه از ایستادگی در برابر این مبارزه

 چژ ڑ ڑ ک  ک ک ک      گچ

 ...«گویید مرگ را از خود دور کنیدبگو اگر راست می»

 کجایند سپاهیان؟ کجایند پادشاهان؟ کجا است جاه و منزلت؟

 کجایند خسروان؟ کجایند قیصرها؟

 کجایند رهربان؟

 و رفتند گویا که هیچگاه نبودند... ،مهه دچار چیزی شدند که راه فراری از آن نیست

 و پادشاهی و امالکی که داشتند چنان شد که گویا خوابی بود و رویایی...

اش شدت گرفت... فرزندانش به وی پیشنهاد هلل عنه در بسرت بیماری افتاد و بیماریابوبکره رضی ا
دادند که برایش طبیبی بیاورند، اما او نپذیرفت... هنگامی که در حال مرگ افتاد بر سر فرزندانش فریاد 

 گوید مرگ را دور کند... زد که: کجاست طبیبتان؟ اگر راست می

 توانستند روحش را به او باز گردانند...آمدند منیی پزشکان دنیا میهاما به خدا سوگند که اگر مه

ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ 

ڇ     ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ   ڎ      ڎ ڈ ڈ ژ  ژ      ڑ ڑ   ک ک ک ک گ 
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گ گ گ  ڳ   ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ 

 1چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 آن به ما و( ۳4) گریدنظاره هنگام آن در مشا و( ۳3) رسدمی گلو به[ جان] که آنگاه چرا پس»
 و] مانیدمی جزابی مشا اگر چرا پس( ۳۸) بینیدمنی ولی ترمینزدیک مشا از[ مرگ حال در شخص]

 اگر اما و( ۳۸) گردانید؟منی بر[ را روح] گوییدمی راست اگر( ۳۸[ )نیست کار در کتابی و حساب
 یاران از اگر اما و( ۳۸[ )بود خواهد] پرنعمت هبشت و راحت و آسایش[ در( ]۳۳) باشد مقربان از

 است گمران کنان تکذیب از اگر اما و( ۸1) باد سالم تو بر راست یاران از( ۸۹) باشد راست
 این( ۸4) است جهنم در افتادن[ عاقبتش] و( ۸3) شد خواهد پذیرایی جوشان آبی با پس( ۸2)

 « گوی تسبیح خود بزرگ پروردگار نام به پس( ۸۸) یقنی[ و] راست حقیقت مهان است

 این است مرگ...

 ی فرزندان...ها... و یتیم کنندهی مجعها... جدا کنندهی لذتاز بنی برنده

هر که در مرگ نظر کند خواهد دانست که امری است بس بزرگ... جامی است که به نوبت به مهه 
 رسد... بر آنکه یکجا نشسته و آنکه در سفر است... می

 روند...به سوی هبشت یا دوزخ بریون می که بندگان با آن از دنیا

ها و روزهای زیبا، باز هم برای حتی اگر مرگ چیزی نبود جز نابودی و پوسیدن جسم و فراموشی شب
 حال اصحاب نعمت کافی بود... اهل لذت و تغیری   مکدر شدن خوشی  

* * * 

ی که مهه از آن خواهند  اوازهاست؛ در  وازهاما مشکل در مردن نیست... چرا که مرگ تنها یک در 
 گذشت...

 مشکل بس بزرگ چیزی است که پس از مرگ است...

                                                           

 ۸۸ - ۳3واقعه:  1
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 چه خواهد بود؟ وازهاینکه بعد از این در 

 2؟چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ چ آیا 

 3چی ی جئچیا 

دانند که از روی آن به سوی دار پروردگارند و مرگ را پلی میبرای مهنی است که صاحلان مشتاق دی
 آخرت عبور می کنند...

 شوند...ند از رسیدنش شاد میکان را به پروردگارشان نزدیک میآری... مادامی که مرگ آن

دمشنان به یکی از مرزهای اسالمی محله بردند... عبدالواحد بن زید که  نویسد:مییکی از مورخان 
ها و واعظ بصره بود به سخنرانی پرداخت و مردم را به بذل مال و جهاد تشویق منود و نعمتخطیب و 

 های هبشت را وصف کرد و سپس به وصف حور العنی پرداخت...خوشی

های خود را در راه خدا ی برخی از آنان بلند شد و جانپس مردم مشتاق هبشت شدند و صدای گریه
 ارزان دانستند...

نی ـ که مادر ابراهیم بصری بود ـ از میان زنان برخاست و گفت: ای اباعبید! ابراهیم، فرزند ناگهان پریز 
 شناسی؟مرا می

کنند و من از پذیرش آن خبیلی می اشاو کسی است که امرای بصره برای دخرتانشان خواستگاری
 کنم!می

م که عروسم باشد... باز اما به خدا سوگند از این دخرتی که تو وصفش کردی خوشم آمد و راضی شد
 اوصاف او را تکرار کن شاید او نیز مشتاق شود...

 خطیب باز ابیاتی در وصف حور العنی خواند... مردم به هیجان آمدند و تکبری گفتند...

 مادر ابراهیم دوباره برخاست و گفت:

                                                           

 ۸۸-۸4قمر: « ( در قرارگاه صدق نزد آن پادشاه توانا۸4ها و رودها )در باغ» 2
 24قمر: « در گمراهی و آتش» 3
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اکنون او را به شود همای اباعبید! به خدا سوگند راضی شدم که این دخرت مهسر ابراهیم باشد... آیا می
اش از من بپذیری؟ چه بسا که خداوند شهادت را هزار دینار به عنوان مهریهازدواجش درآوری و ده

 نصیب او کند و در قیامت شفیع من و پدرش باشد...

 عبدالواحد گفت: چننی کردم... به خدا قسم امیدوارم رستگاری بزرگی به دست آورید...

 د: ای ابراهیم... ای ابراهیم...پریزن فرزندش را صدا ز 

 سیما از میان مردم برخاست و گفت: لبیک مادرم...جوانی خوش

 گفت: پسرم آیا دوست داری این دخرت در مقابل جانت که در راه خدا بدهی مهسرت شود؟

 گفت: آری مادرم، به خدا سوگند راضی هستم...

رد و در دامن عبدالواحد گذاشت، سپس اش رفت و ده هزار دینار آو آن پریزن به سرعت به خانه
دهم که فرزندم را به ازدواج این دخرت در چشمانش را به آمسان باال برد و گفت: خداوندا من گواهی می

 ترین مهربانان...آوردم در مقابل اینکه جانش را در راه تو دهد... از من بپذیر ای مهربان

ی آن دخرت است... با آن جماهدان در راه خدا را ریههزار دینار مهسپس گفت: ای اباعبید... این ده
 جمهز کن...

سپس رفت و برای فرزند خود اسب و سالحی مناسب خرید و روزها را برای رفنت فرزندش مشرد و با هر 
 کرد...شنید گویا با وی وداع میای که از او میکرد و هر کلمهنگاهی که به او می

شدند... هنگامی که وقت رفنت شد، ابراهیم نیز به سرعت آماده می جماهدان برای خروج به سوی جهاد
گرفتند و قاریان این آیه را بریون رفت و جماهدان دیگر نیز برای رسیدن به میدان نربد از هم پیشی می

 کردند که:قرائت می

 4چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ  ۅچ

 ...«باشد آنان برای هبشت آنکه[ هبای] به خریده را هایشانمال و هاجان مومنان از اهلل مهانا »

                                                           

 111توبه:  4
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کنند به او هنگامی که خواست با فرزندش وداع کند یک کفن و عطری که با آن مردگان را خوشبو می
 آمد، سپس گفت:اش بریون میداد سپس نگاهی به او انداخت... گویا قلبش داشت از سینه

ا بپوش و از این عطر استفاده کن... و فرزندم... هنگامی که خواستی با دمشن روبرو شوی این کفن ر 
 زهنار که خداوند تو را در راهش مقصر ببیند...

های خود را گرفت و او را بویید و بوسید و با وی وداع  سپس او را در آغوش گرفت و جلوی اشک
 کرد...

 ..سپس گفت: برو فرزندم... خداوند من و تو را دیگر یکجا نکند مگر روز قیامت در برابر خودش.

کرد تا آنکه مهراه با لشکر از دیدگان پنهان ابراهیم رفت در حالی که پریزن با چشمانش او را دنبال می
 شد...

هنگامی که به سرزمنی دمشن رسیدند و جنگاوران با یکدیگر روبرو شدند ابراهیم خود را به جلوی 
 لشکر رساند...

 به رقابت پرداختند...نربد آغاز شد و تریها از دو سو پرتاب شد و قهرمانان 

جنگید تا آنکه بیش از سی نفر از ارتشیان داد و مانند قهرمانان میابراهیم اما میان دمشن جوالن می
دمشن را کشت... دمشنان که چننی دیدند مجعی بسیار را به سوی او فرستادند و از هر سو به وی ضربه 

جنگید تا آنکه نریویش متام شد و از اسب و می کرداش گرفتند... اما او مقاومت میزدند و در حماصره
 افتاد و او را به شهادت رساندند...

 مسلمانان پریوز شدند و کافران شکست خوردند، سپس ارتش اسالم به بصره بازگشت...

 هنگامی که به بصره رسیدند مردم به استقبال آنان آمدند... مردان... پریان... کودکان...

 نگریست...میان استقبال کنندگان بود و به لشکریان میمادر ابراهیم نیز در 

ی مرا پذیرفته تا تربیکم گویند یا آن را هنگامی که عبدالواحد را دید گفت: ای اباعبید! آیا خداوند هدیه
 بازگردانده تا تسلیتم گویند؟!



۳ 
 

 های مرگباغچه

ه با شهیدان نزد اکنون فرزندت مهراات را پذیرفته و امیدوارم همعبدالواحد گفت: بلکه خداوند هدیه
 شود...خداوند روزی داده می

ام را از اش درست بود و قربانیمادر ابراهیم از شادی فریادی کشید و گفت: احلمدهلل که گمامن درباره
 من پذیرفت...

اش بازگشت در حالی که شوق بسیاری به دیدار او داشت... به سپس تنها ـ بدون فرزند ـ به خانه
بوسید.. تا آنکه به خواب بویید و میهایش را میبویید... لباسمد و آن را میآرختخواب فرزند می

 رفت...

 فردای آن روز مادر ابراهیم به جملس ابوعبید رفت و گفت:

 سالم بر تو ای اباعبید... بشارت! بشارت!

 خرب باشی ای ام ابراهیم! چه خرب؟ابوعبید گفت: مهیشه خوش

ای سبزرنگ بر وی بود و بر ختتی دم... در باغی بسیار زیبا.. که قبهگفت: دیشب پسرم ابراهیم را دی
گفت: مادرم! مژده و می بر سر داشتاز مروارید نشسته بود... در حالی که تاجی درخشان و زیبا 

 بده... مهریه را پذیرفتند و عروس را آوردند...

 آری...

نابراین پیش از آنکه بیاید خود به دیدار آن دانستند از مرگ فراری نیست... بآنان کسانی بودند که می
 رفتند...

دار مالقات آنان شد، و جان خود را به راحتی مالقات خداوند را دوست داشتند و خداوند نیز دوست
 در راه خداوند ارزانی داشتند...

 اما پاداششان چیست؟

گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ چ

ۇ   ۆ  ڭ  ڭ ڭ ۓ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ
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ۆ   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ 

 5چەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ 

 داده روزی پروردگارشان نزد که اندزنده بلکه مپندار مرده را اندشده کشته اهلل راه در که کسانی هرگز»
 پی از که کسانی برای و شادمانند است داده آنان به خود فضل از اهلل آنچه به( 1۸۸) شوندمی

 شوندمی اندوهگنی نه و است ایشان بر بیمی نه که کنندمی شادی اندنپیوسته آنان به هنوز و ایشانند
( 1۸1) کنندمی شادی گرداندمنی تباه را مؤمنان پاداش اهلل اینکه و اهلل فضل و نعمت بر( 1۸۹)

 از کسانی برای کردند، اجابت را[ او] پیامرب و اهلل دعوت بودند برداشته زخم آنکه از پس که کسانی
 «است بزرگ بس پاداشی کردند پرهیزگاری و نیکی که آنان

 آری به خدا سوگند... این است پریوزی بزرگ...

شان شوند... رویاند شاد میآنگاه که در برابر پروردگار بایستند برای چیزی که به سبب آن جان داده
 سفید است و درجاتشان واال...

شدند اما توجهی گرفتند و هتدید به مرگ میخود مورد آزمایش قرار میحتی صاحلان در دین 
 کردند...منی

در درون خود مصمم بودند و حمکم و تنها یک هدف داشتند: مرگ در راهی که خداوند از آن راضی 
 باشد...

 آنان مهانگونه بودند که خداوند امرشان منوده:

 6چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ چ 

اید تقوای اهلل را آنگونه شایسته است پیشه سازید و منریید مگر در حالی که امیان آورده ای کسانی که»
 «.مسلمانید

                                                           

 1۸۸آل عمران:  5
 1۹2آل عمران:  6
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 آری... منریید مگر در حالی که مسلمانید...

ها هنگامی که کفار خبیب بن عدی را به خنل بستند تا او را بکشند نرتسید و ننالید، بلکه به آن
 نگریست و چننی سرود:

 اندشان را حتریک کردهاند و قبایلن مجع شدهاحزاب دور م

 اند...و مهه را یکجا کرده

 ام هنگام مرگغربتم و سختی

 اند راو آنچه دمشنامن برامی تدارک دیده

 برمتنها به خداوند شکایت می

 شوموقتی در حال مسلمانی کشته می

 برامی مهم نیست بر کدام طرف به زمنی افتم

 د است و اگر خبواهدو این تنها برای خداون

 دهد...بدن تکه تکه را برکت می

اش چننی فریاد زد: با گروهی به نزد تو و هنگامی که سعد بن معاذ بر پادشاه فارس وارد شد در چهره
 ام که مرگ را دوست دارند، چنانکه مشا زندگی را دوست دارید!آمده

های کافران به سوی رسول خدا ـ صلی در نربد احد، هنگامی که مسلمانان بسیاری کشته شدند و تری 
اش را سپر کرد و گفت: ای پیامرب خدا تریی به ابوطلحه ـ رضی اهلل عنه ـ سینه اهلل علیه وسلم ـ شتافت،

 د... گردن من پیش از گردن تو... )من مبریم و تو منریی(تو خنور  

 آری... تا وقتی که مرگ در راه خداوند است، خوش آمدی ای مرگ!

دادند اما به آن توجهی ها را به صاحلان پیشنهاد میها و گناهان و خوشیاهان و شهوتحتی گن
گزیدند... چرا که پروردگارشان برایشان از کردند و آن را برمیها را به مرگ هتدید میکردند، و آنمنی

 هر چیزی بزرگرت است...
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 نه ـ ارتشی را به جنگ رومیان فرستاد...اند که عمر بن اخلطاب ـ رضی اهلل عابن کثری و دیگران آورده

 سهمی... یدر این ارتش جوانی از جوانان صحابه بود به نام عبداهلل بن حذافه

نربد میان مسلمانان و رومیان به طول اجنامید و قیصر از پایداری مسلمانان و جراتی که در برابر مرگ 
 مسلمان را به نزد او بیاورند... نشان دادند به شگفت آمد، پس دستور داد تا یکی از اسرای

عبداهلل بن حذافه را کشان کشان در حالی که در غل و زجنری بود به نزد او آوردند و در برابر پادشاه 
 نگه داشتند...

اش تعجب کرد، پس به او گفت: نصرانی شو تا تو قیصر کمی با او سخن گفت و از هشیاری و زرنگی
 را آزاد کنم...

 گفت: هرگز...

 دهم...ام را به تو میصر گفت: نصرانی شو و نصف پادشاهیقی

 گفت: هرگز...

دهم و تو را در حکومتم شریک ام را به تو میگفت: نصرانی شود و در مقابل نصف پادشاهی
 کنم!می

خودت و پدرانت و ملک عرب و عجم را به من دهی تا به  عبداهلل گفت: به خدا اگر پادشاهی  
 هم زدن از دینم برگردم، چننی خنواهم کرد! ی یک چشم بهاندازه

 کشم...قیصر خشمگنی شد و گفت: پس تو را می

 عبداهلل گفت: بکش!

 قیصر دستور داد تا او را کشان کشان بربند و بر چوبی آویزان کنند...

ندهند،  سپس آمد و دستور داد تا تریاندازان تریهایشان را به دور و بر او بزنند و او را مورد اصابت قرار
 پذیرفت و منتظر مرگ بود...کرد... اما آن جوان منیو در مهنی حال نصرانیت را به او عرضه می
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آب و  و کننداش کنند... سپس زجنریهایش را باز  هنگامی که قیصر پایداری او را دید دستور داد زندانی
 غذا را از او باز دارند... پس چننی کردند...

 گوشت خوک و مخر آوردند...  شتشنگی و گرسنگی مبرید برایهنگامی که نزدیک بود از 

[ در دین من حالل ها ]در حالت اضطرارمن خوردن اینداعبداهلل که چننی دید گفت: به خدا سوگند می
 خواهم کفار را شاد کنم! و به آن غذا نزدیک نشد...است، اما منی

 ی خوبی برایش بربند...قیصر را از این جریان باخرب کردند... پس دستور داد غذا

 سپس دستور داد زنی زیبا را بر وی وارد کنند و خود را برای زنا به او عرضه کند!

زن بر وی وارد شد و خود را در معرض او قرار داد اما عبداهلل به او توجهی نکرد... در برابر وی کرمشه 
 و ناز کرد اما عبداهلل حتی به وی نگاهی نکرد!

نی دید در حالی که عصبانی بود خارج شد و گفت: به خدا مرا بر مردی وارد  هنگامی که آن زن چن
 به خدا ندانست که من زمن یا مرد! دامن انسان بود یا سنگ!کردید که منی

 هنگامی که قیصر از او مایوس شد دستور داد تا دیگی مسی را آماده کنند و در آن روغن داغ کنند...

گه داشتند و یکی از اسریان مسلمان را که در قید و بند بود آوردند و سپس عبداهلل را در برابر دیگ ن
 هایش بر روی روغن آمد...در دیگ انداختند... بدن آن اسری در میان روغ داغ ناپدید شد و استخوان

 نگریست...ها میعبداهلل درا ین حال به استخوان

رد... عبداهلل نپذیرفت، پس قیصر به سپس قیصر رو به او کرد و دوباره نصرانیت را به وی عرضه ک
 شدت عصبانی شد و دستور داد تا وی را در دیگ روغن اندازند...

 کشاندند و حرارت آتش را احساس کرد، گریست...هنگامی که او را به سوی دیگ می

 دهم...قیصر خوشحال شد و گفت: نصرانی شو... به تو چننی و چنان می

 گفت: هرگز!

 چه گریستی؟ قیصر گفت: پس برای
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عبداهلل گفت: بر این گریه کردم که چرا تنها یک جان دارم که در این دیگ انداخته شود و مبرید! به خدا 
 دادم...در راه خدا می ،قسم دوست داشتم صد جان داشتم و مهه را مانند این مرگ

 کنم...قیصر گفت: سرم را ببوس و تو را آزاد می

 رای مسلمان را؟ی اسعبداهلل گفت: مهینطور مهه

 گفت: باشد...

 سپس سر قیصر را بوسید و او و دیگر اسریان را آزاد کرد...

 عجیب است!!

 چننی پایداری و ثباتی امروزه کجاست؟ 

 که مسلمانید... منریید مگر در حالی

آیند یا در پی شهوات و برخی از مسلمانان در این زمانه در برابر چند درهم از دین خود کوتاه می
 رسد، والعیاذ باهلل...افتند... سپس با فرجام بد کارشان به پایان میها میتلذ

رسد که بر اساس این از عدل خداوند است که غالبا کار بنده در این دنیا بر مهان حالتی به پایان می
 اند...آن زندگی کرده

اش نیز با کارهای زندگی بنابراین هر کس در زندگی خود به ذکر و مناز و صدقات و روزه مشغول بوده،
 رسد...نیک به پایان می

و هر کس از عمل خری روی گرداند، ترس از این است که بر مهان حالتی از دنیا برود که به آن خو  
 کرده است...

 کردند...برای مهنی تفاوت بزرگ است که صاحلان پیش از مرگ خود را برای آن آماده می

های عمر خود را صرف توشه گرفنت برای آخرت و و واپسنی حلظهها حتی برخی از آنان آخرین نفس
 کردند...باال بردن درجات خود نزد خداوند می
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بینی که تا آخرین نفس به جهاد و امر به معروف و هنی از منکر و اشتغال به برخی از آنان را می
 پرداختند...طاعات می

یامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ پس از در صحیحنی و دیگر منابع حدیثی به ثبوت رسیده که پ
آورد و هر بازگشت از حجة الوداع بیماری وفاتش شدت گرفت و در هر سخنی که بر زبان می

 کرد...نگاهش، با این دنیا وداع می

هنگامی که تبش شدید شد و مطمئن شد در حال سفر به سوی جهان  دیگر است، خواست با مردم 
 وداع کند...

و به فضل بن عباس دستور داد تا مردم را در مسجد مجع کند... فضل مردم را فرا  سرش را بست
خواند... آنگاه رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به فضل تکیه کرد و به منرب باال رفت؛ سپس محد و 

 ثنای خداوند را به جای آورد و فرمود:

 اما بعد...

 و دیگر مرا در این جایگاه خنواهید دید...ای مردم رفنت من از نزد مشا نزدیک شده است، 

 ام، این پشت من است... انتقام بگرید...آگاه باشید... هر کس به پشتش شالق زده

 ام... این مال من است؛ از آن بردارد...هر کس مال او را برداشته

 ام... این آبرومی... انتقام بگرید...هر کس آبرویش را برده

ترسم... چرا که کینه و دمشنی نه از طبع من است و نه از پیامرب می یکسی نگوید من از کینه
 اخالقم...

 ترین مشا نزد من آن است که اگر حقی بر گردن من دارد آن را بگرید...حمبوب

 یا آنکه مرا حالل کند، تا آنکه در هنگام مالقات خداوند ستمی از کسی بر گردمن نباشد...

کرد تا آنکه برد و حتمل میاش رفت... تب مهچنان نریوی او را میانهسپس از منرب پاینی آمد و به خ
 مناز مغرب روز مجعه را با اصحابش خواند...
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اش رفت و تبش شدت گرفت، پس برای او رختخوابی آورند و بر آن دراز کشید و سپس به خانه
 سوخت...مهچنان بر رختخواب خود در تب می

 سپس بیماری وفات وی شدت گرفت...

مردم برای مناز عشاء مجع شدند و منتظر امام خود ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بودند تا با آنان مناز گزارد، و 
کرد از عی میسکرد... پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در این حال با بیماری دست و پنجه نرم می

 از تاخری کند...توانست و این باعث شد برای شرکت در منبسرت خود بلند شود اما منی

 زدند: مناز! مناز!در این حال برخی از مردم صدا می

 «آیا مردم مناز گزاردند؟»پیامرب به کسانی که اطراف او بودند نگریست و گفت: 

 گفتند: نه ای پیامرب خدا... منتظر تو هستند...

 د...شاما حرارت باالی بدن ایشان ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ مانع از برخاسنت وی می

 «.از خمصب )که ظرفی است بزرگ( بر من آب بریزید»پس فرمود: 

 پس از آن ظرف بر بدن وی آب رخیتند...

هنگامی که بدنش سرد شد و کمی احساس سرزندگی کرد با دستانش به آنان اشاره کرد، و توقف  
 کردند...

س به هوش آمد و مهنی که سعی کرد با تکیه بر دستانش بلند شود بیهوش شد... مدتی گذشت، سپ
 «آیا مردم مناز خواندند؟»اولنی چیزی که پرسید این بود: 

 گفتند: نه ای پیامرب خدا... منتظرت هستند...

برایش آب گذاشتند... شروع به شسنت خود با آن آب کرد و «... برامی در ظرف آب بریزید»فرمود: 
 رخیتند...ها بر وی آب میآن

 خواست برخیزد اما باز هم بیهوش شد...هنگامی که کمی احساس نشاط کرد 

 «آیا مردم مناز خواندند؟»مدتی گذشت... سپس به هوش آمد و خنستنی چیزی که پرسید این بود: 
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 گفتند: نه ای پیامرب خدا... در انتظار مشا هستند...

بر  دبرایش آب در ظرف رخیتند و شروع کردند به رخینت آب سر «... برامی در ظرف آب بریزید»فرمود: 
بدن ایشان... آب بسیاری بر وی رخیتند تا آنکه با دستانش به آنان اشاره کرد... سپس بر دستانش 

 تکیه کرد تا برخیزد، پس از هوش رفت...

شان گریان... و مردم در مسجد نگریستند، در حالی که قلبشان ناآرام بود و چشماش او را میخانواده
 به انتظار ایشان نشسته بودند...

گفتند: نه... در انتظار مشا هستند ای « آیا مردم مناز خواندند؟»س از مدتی به هوش آمد و فرمود: پ
 پیامرب خدا...

که تب بدنش را ضعیف    ضعیت جسمانی خود اندیشید و دانستپیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به و 
 کرده... آن بدن مبارک...

 انیان جهاد منود...بدنی که دین را یاری داد و برای پروردگار جه

 آن بدن...

 بدنی که شریینی عبادت و سختی زندگی را چشید...

 بدنی که پاهایش از طول مناز ورم کرد...

 چشمانش از خشیت خداوند گریست...

 در راه خداوند شکنجه دید... گرسنگی کشید... و جنگید...

یماری بر خود را دید به آنان روی  هنگامی که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ حال خود و مسلط شدن ب
 کرد و گفت:

 «...ابوبکر را امر کنید تا برای مردم مناز گزار د»

بالل مناز را اقامه کرد و ابوبکر به امامت مناز جلو رفت... در حمراب پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با 
 شنیدند...را به سختی میمردم مناز گزارد، در حالی که از شدت گریه و غمی که داشت مردم صدایش 
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 مناز عشاء به پایان رسید...

سپس مردم برای مناز صبح مجع شدند و ابوبکر برایشان مناز گزارد و مهینطور چند روز ابوبکر امام مردم 
 بود و رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بر بسرت بیماری بود...

ی اهلل علیه وسلم ـ احساس سبکی کرد... عباس و روز مجعه، پیامرب خدا ـ صل ظهر یا عصر   هنگام مناز  
بریون آمد در حالی   دو تکیه کرد و سپس میان آن انعلی را فرا خواند و از مست راست و چپ بر آن

 شد...که پاهایش بر زمنی کشیده می

 ی میان خود و مسجد را کنار زد... دید مناز برپا شده و مردم در حال منازند...سپس پرده

 های منازند... در آنان نگریست...د را دید که در صفاصحاب خو 

 هایی پاک...هایی مبارک... بدنچهره

 کسی از آنان نبود مگر آنکه در راه خداوند آسیبی دیده بود...

 برخی دست نداشتند... برخی چشمان خود را از دست داده بودند...

 برخی بدنی پر زخم داشتند...

 هایی که با هم داشتند...زارده بود... چه جهادها... چه جملسچه منازها که با این خوبان گ

 ها که با هم به مناز ایستاده بودند... چه روزها که با هم روزه بودند...چه شب

 ای که با هم داشتند...ها صرب کرده بود... چه دعاهای خملصانهچقدر با آنان در برابر سختی

دا نشدند... از خانواده و برادران و خواهران... و عزیزان و برای نصرت دین خداوند از چه چیزها که ج
 هایشان را ترک گفتند...سرزمنی

 ها جان خود را دادند و کسانی در انتظار... اما تغیری نکردند...کسانی از آن

ها را تشویق به ای که مهیشه آنشود... به سوی مهان خانهو اکنون... اوست که دارد از یارانش جدا می
 کرد...کنای آن میس  
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 ای از ماه بود...اش تکههنگامی که آنان را در حال مناز دید لبخند زد... گویا چهره

 سپس پرده را انداخت و به بسرتش بازگشت و شروع به دست و پنجه نرم کردن با مرگ منود...

 گوید:ام املومننی می

زدش ظرف آبی بود... دستش را در آن ظرف پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ را در حال وفات دیدم که ن
 «ال اله اال اهلل؛ آری مرگ سکرات دارد...»گفت: کشید و میاش میکرد سپس به چهرهمی

پدرم! و پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به او رو کرد و   گفت: وای بر سختی  گریست و میفاطمه می
 «...از امروز پدرت دیگر سختی و دردی ندارد»گفت: 

 کردم...اش و برایش دعای شفا میسپس شروع کردم به دست کشیدن بر چهره

 «ئیل و میکائیل و اسرافیل...انه... از خداوند پیوسنت به رفیق اعلی را خبواه... مهراه با جرب »فرمود: 

سپس نفسش تنگ شد و سکراتش شدت گرفت و پیش از وداع سخنان پایانی را گفت... چیزهایی را  
 ش مهم بود... امتش را از انواع شرک بر حذر داشت و فرمود:گفت که برای

 «...خداوند لعنت کند یهود و نصاری را؛ قربهای پیامربانش را مسجد قرار دادند»

 «...خشم خداوند بر قومی شدت گرفت که قربهای پیامربانشان را مسجد قرار دادند»

مناز را، مناز را... و »ـ این بود:  مهچننی از آخرین سخنان پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم
 «بردگانتان...

 سپس از دنیا رفت...

 آری... سرور پیامربان... امام متقیان... حمبوب پروردگار جهانیان... از دنیا رفت...

 در حالی از دنیا رفت که هیچکس حقی بر گردن او نداشت و کسی را با سخنی نیازرده بود....

 حرام و غیبت و گناهان نبود... در حالی که آلوده به مال  

 در حالی که دعوتگر به سوی خداوند بود... در حالی که به خبشش پروردگارش امیدوار بود...
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 داشت...پرستی باز میکرد و از شرک و بتدر حالی که به مناز و عبادت خداوند امر می

ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  چ

 7چۆ ۆ

ن آمد که در رنج افتادن مشا برایش دشوار است و به ]هدایت[ مشا شک برایتان پیامربی از خودتابی»
 «.و نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است ،حریص

* * * 

صاحلان پس از پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نیز با طاعات بسیار و شتاب به سوی قـ ر بات، خود را 
 ...دکردنبرای مرگ آماده می

شدند به  بسیار و کارهای نیکشان، هنگامی که ناگهان با مرگ روبرو میخری اما آنان، با وجود اعمال  
 بستند...ترسیدند و به اعمال خود دل منیاو می بستند و از جمازات  رمحت پروردگارشان امید می

ی راشد... کسی که دین خدا را یاری داد و برای پروردگار جهانیان جهاد  عمر بن اخلطاب... خلیفه
 ومت جموس را خاموش کرد....کرد و آتش حک

 شان ابولؤلؤ جموسی بود...توز ترینی او را در دل داشتند و کینهکافران به شدت کینه

ساخت... نوعی آسیاب دستی که از کرد و آسیاب میای بود که در مدینه آهنگری و جناری میاو برده
آرد  ،دم یا جو میان آنگن  یشود که بر روی هم قرار دارند و دانهدو سنگ صاف تشکیل می

 شود...می

اند تو اگر به من گفته»او منتظر فرصت انتقام از عمر بود... روزی عمر او را در راه دید و به او گفت: 
 «توانی آسیابی بسازی که با باد آرد کند؟خبواهی می

هل مشرق و ای در هم به او نگریست و گفت: آری؛ برایت آسیابی خواهم ساخت که اابولؤلؤ با چهره
 اش سخن بگویند!مغرب درباره

                                                           

 12۳توبه:  7
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 «...برده مرا هتدید کرد»عمر به مهراهانش روی کرد و گفت: 

اش وسط  آن بود، به طوری که اگر از هر سر سپس آن برده رفت و خنجری دو سر ساخت که دسته
کرد یا با یزد کشنده بود و آن را زهرآگنی کرد آنطور که اگر با آن به کسی ضربه وارد مآن ضربه می

 کشت یا با اثر سم...قدرت خنجر می

ای تاریک خمفی شد و مهاجنا ماند تا آنکه عمر وارد آنگاه در تاریکی شب وارد مسجد شد و در گوشه
مسجد شد و مردم را متوجه مناز کرد... سپس مناز اقامه شد و عمر به امامت جلو رفت و تکبری  

 گفت...

گاه خود بریون آمد و در یک چشم به هم زدن سه ن جموسی از خمفیهنگامی که قرائت را آغاز کرد آ
ی سوم در زیر ی خنجر بر امری املومننی وارد ساخت... یکی در سینه و دومی در هپلو و ضربهضربه

 ناف...

 خواند که:عمر فریاد کشید و به زمنی افتاد در حالی که این سخن خداوند متعال را می

 8چۓ ڭ ڭ ڭ ڭچ

 ...«هلل مهواره تقدیری است اجتناب ناپذیرا و امر  »

 عبدالرمحن بن عوف مناز را با مردم ادامه داد...

رسد شکافت و از راست و چپ به هر کس میابولؤلؤ اما با چاقوی خود صف مسلمانان را می
 کرد تا سیزده نفر را زمخی کرد که هفت تن از آنان جان باختند...ای به او وارد میضربه

ای شد به وی ضربهبه او نزدیک می هتاد و خنجر خود را به سوی مردم گرفت و هر کسپس ایس
زد... تا آنکه مردی ردایی کلفت را روی او انداخت... جموسی که دید گری افتاده مضطرب شد و می

 خودکشی کرد...

 راه او رفتند...گریستند به مهاش بردند... مردم در حالی که میعمر را در حالی که بیهوش بود به خانه

                                                           

 3۳احزاب:  8
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ی کسانی که نزد او مهچنان بیهوش بود تا آنکه خورشید طلوع کرد... هنگامی که به هوش آمد به چهره
 گفتند: آری...« آیا مردم مناز گزاردند؟»او بودند نگریست... سپس اولنی سوالی که پرسید این بود: 

 «احلمدهلل... کسی که مناز را ترک گوید اسالم ندارد...»گفت: 

 از خبواند اما نتوانست...سپس آب خواست و وضو گرفت و خواست من

گاه او کرد تا بتواند فرزندش عبداهلل دستش را گرفت و او را پشت سر خود نشاند و خود را تکیه
 بنشیند...

 ریزی کرد...زمخش شروع به خون

 گرفت...ی خونریزی را منیگذاشتم اما جلو گوید: به خدا انگشتامن را روی زخم میعبداهلل بن عمر می

 زمخش را را با عمامه بستیم و مناز صبح را به جای آورد...

 «ای ابن عباس؛ بنگر ببنی کی مرا کشت؟»سپس گفت: 

 ی جموسی تو را خنجر زد... سپس گروهی دیگر را نیز ضربه زد سپس خود را کشت...گفت: آن برده

تواند نزد خداوند به سبب حتی یک سجده با من ه منیعمر گفت: احلمدهلل که قاتل مرا کسی قرار داد ک
 حجت بیاورد...

هایش سپس پزشک بر عمر وارد شد تا زمخش را ببیند؛ به او آبی خملوط با خرما خوراند اما آب از زخم
 بریون رخیت...

د بریون پزشک گمان کرد شاید خونابه باشد؛ بنابراین به او شری خوراند، اما شری از زمخی که زیر ناف بو 
ها بدن او را پاره پاره ساخته... پس گفت: ای امری مومنان... وصیت  آمد... پزشک دانست که ضربه

 دارم بیش از امروز یا فردا زنده مبانی...نکن که گمان 

 «...دانستمراست گفتی و اگر جز این گفته بودی دروغگویت می»عمر گفت: 

داشتم آن را در برابر جنات از ترس ایستادن در برابر ی دنیا را به خدا سوگند اگر مهه»سپس گفت: 
 «...کردمخداوند ]به حساب و کتاب[ فدا می
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 ابن عباس گفت: حتی اگر چننی بگویی، باز هم خداوند پاداش خریت دهد...

ی تو اسالم را عزت دهد در آن آیا رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ دعا نکرد که خداوند به واسطه
 ر مکه در حالت ترس بودند؟حال که د

 تو آشکار شد... مسلمان شدن  با  ،اما هنگامی که اسالم آوردی، اسالمت عزت بود و اسالم

ای که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ هجرت کردی... و هجرت تو فتح بود و سپس از هیچ صحنه
 در آن حاضر بود غایب نبودی...

ی او را یاری دادی و او در حالی ی بود... سپس خلیفهو در حالی از دنیا رفت که از تو راض
 درگذشت که از تو خشنود بود...

ها را آباد کرد و اموال را سپس به هبرتین حنو بر مردم حکومت کردی... خداوند به دست تو سرزمنی
 رسد... مبارکت باد...فراهم آورد و دمشن را دور کرد... و اکنون کارت با شهادت به پایان می

 «...مرا بنشانید»عمر گفت: 

 ...«سخنت را تکرار کن»هنگامی که نشست خطاب به ابن عباس گفت: 

خورده آن است که مشا به خدا سوگند، فریب»ابن عباس سخنش را تکرار کرد... آنگاه عمر گفت: 
 «دهی؟فریبش دهید! آیا هنگام مالقات با خداوند نزد او مهنی شهادت را می

 «...گومیخداوندا ستایتشت را می»... عمر خوشحال شد و گفت: ابن عباس گفت: آری

 سپس مردم به دیدار او آمدند و ثنایش گفتند و با او وداع کردند...

رسول خدا ـ  ی  تو را ای امری مومنان... صحاب در این حال جوانی بر عمر وارد شد و گفت: مژده باد
ی و عدالت ورزیدی... و سپس به شهادت صلی اهلل علیه وسلم ـ بودی... سپس به حکومت رسید

 رسیدی...

 «...دوست داشتم مهه چیزم برابر بود... نه به زیامن و نه به سودم»عمر گفت: 
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شود... پس گفت تا جوان هنگامی که جوان در حال رفنت بود عمر دید که لباسش به زمنی کشیده می
ماند و هم به تر میلباست را بلند کن که هم پاکام... برادر زاده»را باز گردانند و خطاب به او فرمود: 

 «...تقوای پروردگارت نزدیک است

 سپس دردش بیشرت شد و از حال رفت...

 گوید: پدرم بیهوش شد پس سرش را بر پاهامی گذاشتم...عبداهلل بن عمر می

ش آمد وقتی به هوش آمد گفت: سرم را بر زمنی بگذار.. سپس دوباره از حال رفت و وقتی به هو 
 سرش بر دامان من بود...

 گفت: سرم را بر زمنی بگذار... گفتم: پدر، آیا دامان من و زمنی یکی است؟

مرا شتابان  ،مرد  گفت: صورمت را بر زمنی بگذار، شاید خداوند مرا مورد رمحت خود قرار دهد... وقتی م  
 گذارید...ری را از گردن خود میبرید یا شبه سوی قربم بربید، زیرا یا خریی است که مرا به سویش می

 سپس گفت: وای بر عمر و وای بر مادرش اگر آمرزیده نشود...

از دنیا رفت... رضی اهلل  آنگاههایش به مشاره افتاد و سکرات مرگش شدت یافت... سپس نفس
 عنه...

 او را کنار دو یارش به خاک سپردند...

 حقیقت منرده است... آری... عمر نیز درگذشت... اما کسی مانند او در

 او به سوی اعمال صاحل خود و درجات واالیی که به دست آورده بود، رفت...

 اش از خشیت خداوند، یار او در قرب هستند...و گریه ،خواندقرآنی که می

 برد...اوست، و جهادش مقام او را باال می در تنهایی  آجنا، منازش مهدم  

 در آخرت اسرتاحتی طوالنی دارد...در این دنیا کمی زمحت کشید، اما 

 بلکه پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ او را جزو ده کسی گرداند که در دنیا به آنان بشارت هبشت داد...



24 
 

 های مرگباغچه

در حالی که خواب »نه تنها این، بلکه خباری روایت منوده که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روزی گفت: 
کیست؟    گرفت. گفتم: این قصر  دیدم که کنار قصری وضو می بودم هبشت را دیدم؛ ناگهان زنی را

 «...گفتند: قصر عمر است. پس غریت او را یاد آوردم و برگشتم

 «...آیا بر تو غریت بیاورم ای پیامرب خدا؟!»عمر گریست و گفت: 

* * * 

 آری...

 آمدنش بودند... یهصاحلان اینگونه بودند... به آمدن مرگ یقنی داشتند، بنابراین در هر حلظه آماد

جان دادن شد و نفس نفس  عابد  زاهد، عبداهلل بن ادریس فرا رسید و دچار سختی   هنگامی که مرگ  
 زد، دخرتش گریست...

اش برای ام، که مههگفت: دخرتکم گریه نکن... چرا که در مهنی خانه چهار هزار بار قرآن را ختم کرده
 جان کندن بود... هنگام  

اش دور و بر او در حال  کشید و خانوادهآخر را می یها بن زبری در بسرت مرگ، نفسعامر بن عبداهلل
 گریسنت بودند...

هایش گفت... در حالی که نفسدر حال جان دادن صدای موذن را شنید که برای مناز مغرب اذان می
 داد...آمد و به سختی جان میبه سختی بریون می

 ه کسانی که اطرافش بودند گفت: دستم را بگریید!هنگامی که صدای موذن را شنید ب

 روی؟گفتند: به کجا می

 گفت: به مسجد...

 گفتند: با این حال؟!

 مناز را بشنوم و او را اجابت نکنم؟ دستم را بگریید... گفت: سبحان اهلل! صدای منادی  
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ورد و در سجده جان دو مرد از دو سو او را به مسجد بردند... یک رکعت را مهراه با امام به جای آ
 که در سجده بود...داد  داد... آری در حالی جان 

د و بر طاعت موالیش صرب پیشه کند کارش با خشنودی خداوند به پایان ر  هر که مناز را به جای آو  
 رسد...می

* * * 

کردند ای کاش خوردند... آرزو میصاحلان حتی هنگام مرگ از ف راق اعمال صاحل حسرت می
های خود ای بیشرت برای باال بردن درجات و بیشرت کردن نیکیشد تا توشهتر مین طوالنیشازندگی

 اندوختند...می

 عبدالرمحن بن اسود در حال احتضار بود...

 کنی؟گریست... گفتند: تو که در عبادت و خشوع و زهد و خضوع، چننی و چنانی، چرا گریه می

خواند تا جان گرمی... سپس مهچنان قرآن میاز و روزه میگفت: به خدا سوگند در تاسف جدایی از من
 داد...

 هنگامی که مرگ یزید رقاشی در رسید گریست و گفت:

 گرید؟خواند؟ چه کسی برایت روزه میای یزید... وقتی مردی چه کسی برایت مناز می

 کند؟...چه کسی برای گناهانت استغفار می

 سپس شهادتنی را گفت و درگذشت...

 های درگذشت اهل راز و نیاز...بود صحنهاین 

گفتند... از ترس روزی که در آن اگر آنانی را دیده بودی که گرمای بسرت را هنگام سحرگاه ترک می
 شود...ها زیر و رو میها و دیدهدل

 پنهان و آشکار را از خود راضی کرده بودند... یو در حالی به زیر خاک رفتند که داننده

 مومنان... و آنچه نزد خداوند است، هبرت و ماندگارتر است... های جان کندن  هاین بود صحن
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* * * 

 و برده و امری فرقی ندارد.. برای مرگ بزرگ و کوچک، غنی و فقری

 هارون الرشید...

 مردی که پادشاه زمنی بود و سربازانش جهان را پر کرده بودند...

باری یا در چنی... یا هر جایی که در هند می: »گفتکرد و به ابر میکسی که سرش را بلند می
 «..پادشاهی من است خواهی... به خدا قسم هر جا که بباری زیر  می

 هارون روزی برای شکار بریون رفت و از کنار هبلول گذشت... به او گفت: مرا نصیحت کن...

 هبلول گفت: ای امریمومنان! پدران و اجدادت کجایند؟

 هارون گفت: مردند...

 گفت: قصرهایشان کجاست؟

 گفت: آجنا است...

 گفت: و قربهایشان کجاست؟

 گفت: این قربهایشان است...

هبلول گفت: آن قصرهایشان است و این قربهایشان... حال قصرهایشان چه سودی برای آنان در 
 قربهایشان داشت؟

 ..هارون گفت: راست گفتی... بیشرت نصیحتم کن ای هبلول.

گفت: قصرهای دنیایت که فراخ است و وسیع... کاش قربت نیز پس از مرگت مهینطور گسرتده 
 باشد...

 هارون گریست... گفت: باز هم نصیحتم کن...
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ها نیز زنده ماندی... های کسرا را صاحب شدی و سالگنج  یگفت: ای امریمومنان... فکر کن مهه
چیزهایی که داشتی سوال  یمهه یست؟ و آیا پس از آن دربارهای نیبعدش چه؟ آیا قرب، عاقبت  هر زنده

 خنواهی شد؟

 گفت: آری...

 آنگاه هارون بازگشت... سپس بیمار شد و طولی نکشید که در بسرت مرگ افتاد...

 سکرات بر سر فرماندهان و حاجبانش فریاد کشید: سربازامن را مجع کنید... تهنگام مرگ و شد

آمدند... مهه حتت فرمان هایشان که از بس زیاد بودند در مشار منیشریها و زرهآنان را آوردند، با مش
 او...

شود... رحم کن بر آنکه هنگامی که آنان را دید گریست، سپس گفت: ای کسی که م لکش زائل منی
 ملکش رو به زوال است...

 وفاتش گریست... یسپس تا حلظه

 ای تنگ گذاشتند...ود در حفرهسپس آن خلیفه را که ملک دنیا در دستانش ب

 نشینش...هم نه وزرایش مهراه او بودند و نه ندمیان  

 نه غذایی با او دفن کردند و نه در قربش فرشی گسرتدند...

 نیاز نکرد...پادشاهی و مالش او را بی

 اما عبدامللک بن مروان...

های شد، دستور داد پنجرههایش تنگ مرگ را دریافت و نفس هنگامی که مرگش فرا رسید و سختی  
 سال فقریی را دید که در دکان خود نشسته بود...اتاقش را باز کردند... بریون را نگریست و غ  

عبدامللک گریست و گفت: ای کاش غسال بودم... ای کاش جنار بودم... ای کاش محال بودم... ای  
 شت...پذیرفتم... سپس درگذکاش هیچ مسئولیتی از امور مسلمانان را منی

 عجیب است...
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* * * 

ای که  ای منتقل شدند که نه در آن خادمی هست برای خدمتگذاری و نه خانوادهآری به خانه
 نشنی آنان باشند...شان دارد و نه وزیرانی که همگرامی

اعمالشان... و پروردگارت  یشان نامهاست و مدعی اننشنی آنان اعمالشای رفتند که تنها همبه خانه
 ورزد...ق بندگانش ستم منیدر ح

* * * 

شان را سامل، از آمادگی برای مرگ غافل شان را فراخ ساخت و بدناما برخی از مردم، که خداوند روزی
 شدند تا آنکه مرگ آنان را غافلگری منود...

 شان بودند... وشان را متفرق ساخت و آنان را در حالی ربود که در حال اجنام کارهای زشتمرگ مجع
هنگامی که مرگ را به چشم دیدند درخواست بازگشت به دنیا منودند... اما نه برای جتارت و پول... و 

 نه برای خانواده و خویشان... بلکه برای هببود حال و خشنود ساخنت خداوند متعال...

 اما آفریدگار بزرگ چننی حکم منوده که آنان به دنیا باز خنواهند گشت...

 معصیت... آن غافالنی که عمر خود را تباه ساختند... آن گناهکاران اهل  

جدایی از زندگی برایشان عذاب است و  یکه حمبت دنیا بر آنان غالب شده... و در نتیجه حلظه
 ...یان آنان و پروردگار جدایی افتادوحشت... و م

* * * 

 ،دنیا مشغول شده بود قرطبی آورده که مردی از اهل دنیا که آرزوهای طوالنی فریبش داده بود و به
هنگام مرگ و سختی جان کندن، فرزندانش دور و بر او مجع شدند تا با او وداع گویند... به او 

زد... دوباره تکرار کردند... کشید و فریاد میگفتند: بگو ال اله اال اهلل... اما او به سختی نفس میمی
 شان گفت:اما او در پاسخ

کنید... در فالن باغ این چیز و آن چیز بکارید... از مستاجر فالن مغازه فالن خانه را اینطور تعمری  
 رد...اینقدر بگریید... و مهینطور این سخنان را تکرار کرد تا م  
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 بله، مرد!

 م رد و باغ و مغازه را رها کرد تا وارثان از آن هبره برند و چیزی که باقی ماند، حسرت او بود...

* * * 

کرد... هنگام مرگ یکی از اطرافیانش به او  نشینی میمردی با اهل مخر هم کند:ابن قیم ذکر می
 گفت: فالنی، بگو ال اله اال اهلل... فالنی، بگو ال اله اال اهلل...

 اش تغیری کرد و رنگش پرید و زبانش سنگینی کرد...ناگهان چهره

 باز دوستش به او گفت: فالنی بگو ال اله اال اهلل...

 او کرد گفت: نه! اول تو بنوش بعد به من بده... اول تو بنوش بعد بده من بنوشم!آن مرد رو به 

 مهنی را تکرار کرد تا آنکه روحش پر کشید...

 9چک ک ک ک گ  گ گ گ  ڳ ڳچپناه بر خدا: 

 «خواستند فاصله افتاد چنانکه از قبل با امثال آنان چننی شدو میان آنان و آنچه می»

* * * 

کرد... هنگامی که مست نشینی مینوشید و با مهسرش همند که مردی مخر میکصفدی روایت می
خوابید و به پایش طناب رفت! برای مهنی بر پشت بام میخوابید بدون آنکه بداند راه میشد و میمی
 بست تا نیفتد...می

م افتاد و با شبی مست کرد و خوابید... شب در حال خواب بلند شد و شروع کرد به راه رفنت و از با
 طناب آویزان شد... مهانطور تا صبح آویزان ماند و مرد...

* * * 
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ای مردی بدکاره بود و به نوشیدن مخر عالقه« حممد بن مغیث»آمده که  10«أمنوذج الزمان»در کتاب 
 شد...بسیار داشت، طوری که کم از مخارخانه خارج می

یش رو به ضعف هناد، یکی از اطرافیانش به او  هنگامی که بیمار شد و در بسرت مرگ افتاد و نریو 
 کنی بتوانی راه بروی؟گفت: آیا هنوز نریویی در بدن داری؟ احساس می

 توامن به میکده بروم!گفت: آری... اگر خبواهم می

 گویی به مسجد بروم؟!دوستش گفت: پناه بر خدا! چرا منی

کند که زمان زیادی به آن دت میگریست و گفت: این بر من غالب شده... هر کس به چیزی عا
 ام به مسجد بروم!عادت کرده... عادت نکرده

* * * 

 گوید:رواد میابن ابی

کردند.. اما نزد کسی رفتم که در حال مرگ بود... کسانی که اطرافش بودند شهادتنی را به او تلقنی می
آوردند، کردند و خدا را به یاد او میتوانست آن را بگوید و برایش سنگنی بود... باز بر او تکرار میمنی

 اما او در حال سختی بود...

هنگامی که نفسش به مشاره افتاد بر سرشان فریاد زد و گفت: او به ال اله اال اهلل کافر است... سپس 
 اش خارج شد و مرد...صدایی از سینه

 بوده...اش پرسیدم... فهمیدم معتاد مخر اش دربارهوقتی دفنش کردمی از خانواده

 برمی...از پایان بد به خدا پناه می

 برمی...ها )مخر( به خدا پناه میزشتی ها و سر  از مادر پلیدی

                                                           

 أمنوذج الزمان يف شعراء القریوان، تالیف: حسن بن رشیق القریواين. 10
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شود... و هر کس در دنیا لب به مخر هر کس در دنیا مخر بنوشد در آخرت از نوشیدن آن حمروم می
اب پرسیدند: طینة اخلبال بزند بر خداوند حق خواهد بود که از طینة اخلبال به او بنوشاند... اصح

 «...اهل دوزخ؛ مگر آنکه پیش از مرگ توبه کند یچرکابه»چیست؟ فرمود: 

* * * 

 شوند...اهل موسیقی و ترانه هنگام مرگ دچار سختی و بالیی دشوار می اما

گوید: مرگ مردی از اهل غنا و آالت طرب فرا رسید... هنگامی که جان کندنش سخت ابن قیم می
 ای کرد...گفتند: بگو ال اله اال اهلل... اما او شروع به تکرار ابیاتی از ترانه  شد به او

گفت: تنتنا... کرد و میباز او را تلقنی کردند: بگو ال اله اال اهلل... او اما مهان ترانه را تکرار می
 تنتنا...

 خواند!تا آنکه روحش از بدن خارج شد در حالی که ترانه می

* * * 

 ن جنایت بزرگ...اما اهل آ

 آنان که یاران شیطان و دمشنان خدایند...

 خصم مومنانند و برادر کافران...

 شوند...شود و مهراه آنان در آتش زیر و رو میکسانی که با فرعون و هامان حمشور می

 انسان و کفر و شرک مهنی ترک مناز است... آنان تارکان منازند... و میان  

 تر است...پس از آن بدتر و وحشتناک و ،آنان هنگام مرگ حال  

 گوید:ابن قیم می

شخصی که در زندگی خود اهل معصیت و کوتاهی در امر دین بود، در بسرت وفات افتاده بود... 
ال اله اال اهلل را به او تلقنی  هنگام مرگ اطرافیان نزد او آمدند و خدا را به یاد او آوردند و گفنت  

 منودند...
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گرفت... سپس هنگامی که روحش از بدن خارج هایش را میبه سختی جلوی اشکاو در این حال 
آید خورد که یادم منیشد با صدای بلند گفت: بگومی ال اله اال اهلل؟ ال اله اال اهلل به چه درد من میمی

 برای خدا یک مناز گزارده باشم!!

 سپس جان داد...

* * * 

 آخرت... راه   این است مرگ... آغاز  

 تر و بزرگرت است...پس از آن هولناک اما

 تر است...احوال اهل قبور، بس سخت

 کشند...های زیبا... که امروز در قرب فریاد میهای فصیح و چهرههای صحیح و زبانچه بسیار بدن

 رفنت به سوی خداوند... اند پشیمانند و در حال  از کارهایی که کرده

اش شرکت کرد... هنگامی که بدن یکی از اعضای خانواده یازهروزی عمر بن عبدالعزیز در تشییع جن
 ها سپرد و در خاک دفنش منود، رو به مردم کرد و گفت:او را به کرم

 ای مردم... قرب از پشت سرم مرا صدا زد... بگومی چه گفت؟

 گفتند: آری...

 اران چه کردم؟پرسی با یگفت: مرا صدا زد و گفت: ای عمر بن عبدالعزیز... آیا از من منی

 گفتم: آری...

 ها را خوردم...ها را مکیدم... گوشتها را پوساندم... خونها را تکه تکه کردم... بدنگفت: کفن

 ها چه کردم؟پرسی که با بند بند بدنآیا از من منی

 گفتم: آری...
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ها... از کتف ها را از بازوها کندم... بازوها راگفت: دو کف دست را از ساعد جدا کردم... ساعد
 ...جدا کردم ها را از پاهاو ساق ،هاها را از ساقو زانو ،ها را از زانوهاو ران ،هاها را از رانلگن

 سپس عمر گریست و گفت: بدانید که دنیا ماندنش کم است و عزیزش ذلیل...

 مریند...رسد و زندگانش میاش به پریی میجوانی

 ا خور د...خورده کسی است که فریب دنیفریب

 ساکنانش که شهرها را ساختند کجایند؟

 هایشان آورد؟خاک چه بالیی بر سر بدن

 هایشان چه کردند؟ها و مفصلها با استخوانکرم

 بودند... ،شده چیدههایی های نرم و بالشدر این دنیا بر ختت

 ند...داشتشان میای که گرامیمیان خدمتکارانی که در خدمت آنان بودند و خانواده

 هایشان نزدیک است...اگر از کنار قربهایشان گذشتی صدایشان بزن... ببنی قربهایشان چقدر به خانه

 از ثرومتندشان بپرس از ثروتش چه باقی است و از فقریشان بپرس از فقرش چه مانده؟

ها گفتند... از چشمی که با آن به خوشیزبانی بپرس که با آن سخن می یاز آنان درباره
 نگریستند...می

 ها با آن چه کردند؟های لطیف بپرس که کرمهای زیبا و بدننرم و چهره یهاپوست یاز آنان درباره

ها ها حمو شد... گردنها از بنی رفت... زیباییها خورده شد... چهرهها رفت... گوشترنگ
 ها آشکار شد و اعضا از هم گسیخت...شکست... استخوان

 شان و کجا رفت گنجشان؟و بردگان؟ کجا است مجعکجایند خدمتکاران 

 به خدا قسم نه برایشان فرشی گسرتدند و نه بالشی...

 نه این است که اکنون در منزل تنهایی و زیر باری از خاکند؟
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 نه این است که شب و روزشان یکسان است؟

 نه این است که میان آنان و اجنام اعمال صاحل جدایی افتاد؟

 شان جدا شدند؟از دوستان و خانوادهنه این است که 

 شان ازدواج کردند و فرزندانشان پراکنده شدند و خویشان خانه و مریاثشان را صاحب شدند...زنان

 مند...ها هبرهاما برخی دیگر هستند که قربشان گسرتده است... شادند و خوشحال و از لذت

 سپس عمر گریست و گفت:

 ..شوی.ای آنکه فردا ساکن قرب می

 این دنیا فریبت داد؟! چه چیز  

 کجا رفت لباس لطیفت؟ کجا رفت آن عطر و خوشبویی؟

 کنی؟با خشونت خاک چه کار می

 اند...ات را اول خوردهها کدام سوی چهرهدانستم کرمکاش می

 ک املوت هنگام خروج از دنیا چگونه با من برخورد خواهد کرد؟ و از سوی پروردگارل  دانستم م  کاش می
 چه پیامی دریافت خواهم کرد؟

 سپس به شدت گریست و بازگشت و پس از آن جز یک هفته زنده مناند... رمحه اهلل...

* * * 

 اهل قبور یا در عذابند یا در نعمت...

بلکه حتی ممکن است در یک قرب چند نفر دفن شوند و یکی به سوی هبشت رهسپار باشد و دیگری 
 به سوی دوزخ...

تر از این است... شاید مهنی االن زیر پاهایت کسانی در حال عذاب یا در اوج حتی قضیه عجیب
 لذت باشند...
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های آتش حمبوسند... که ای از حفرهاکنون در زیر مهنی اتاق خوابت کسانی در حفرهشاید هم
 شوند...گاهان بر آتش عرضه میصبحگاهان و شام

 آنان تنگ است...داند... مردم بسیارند و زمنی برای کسی چه می

 كدام زندگی است که مرگ آن را تلخ نساخته؟

 ها است که با مرگ نلغزیده؟کدام گام

 آیا پدران و پدربزرگان را با خود نربد؟ آیا عاشق و معشوق را از هم جدا نکرد؟

 آیا زنان را بیوه نکرد و کودکان را یتیم؟

* * * 

 های آتش...ای از چالهچالههای هبشت، یا بنابراین قرب یا باغی است از باغ

 شود...ساز که حال انسان در آن مشخص میای است سرنوشتقرب مرحله

 اگر خوب بود، آنچه پس از آن نزد خداوند است برای بنده هبرت خواهد بود...

 بود... دای که از راه خداوند باز داشته است، بدتر خواهاما اگر بد بود، پس از آن برای بنده

* * * 

ای، مهراه با رسول اهلل م امحد در مسند خود از براء بن عازب روایت کرده که گفت: برای تشییع جنازهاما
 ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ رفتیم... وقتی به گورستان رسیدمی، مردم مشغول حفر حلد بودند... 

حرکت به چنان بی رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ رو به قبله نشست و حاضرین گرد او نشستند... ما
 اند... دادمی که گوئی باالی سر ما پرندگان نشستهسخنان آن حضرت گوش می

 رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در این حال فرمود: 

این را سه بار فرمود، و ما هر سه بار گفتیم: از عذاب قرب به « از عذاب قرب، به خدا پناه جوئید.»
 برمی...خداوند پناه می
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 فرمود:  سپس

های درخشانی مانند خورشید رود، فرشتگانی با چهرهی مومن، وقتی از این دنیا بسوی آخرت میبنده»
 آیند... از آمسان بسوی او فرود می

ها و مواد خوشبویی از هبشت مهراه دارند... تا جائی که چشم مومن کار کند اطراف او آنان کفن
 نشینند... می

گوید: ای نفس پاک بشتاب نشیند و میآید و باالی سرش میمرگ( می یسپس، ملک املوت )فرشته
 ای که از جانب اهلل برای تو مهیا شده است...بسوی مغفرت و خشنودی

 گرید...موت آن را می یشود و فرشتهمانند چکیدن قطره از مشک آب بریون می ،آن مومن روح  

های گان حاضر، بالفاصله آن را از او گرفته و در کفنکند، فرشتموت روح او را قبض می یوقتی فرشته
 سازند...گذارند و با مواد خوشبویی که مهراه دارند آن را معطر میهبشتی می

 آید که نظری آن هرگز بر روی زمنی دیده نشده است... ها بریون میچنان عطر و بوی خوشی از کفن

گویند: این گذرند، آهنا میر هر گروهی از فرشتگان که میها میربند. از کنافرشتگان آن روح را به آمسان
 چه کسی است؟  پاکیزه از آن   روح  

گویند: فالنی فرزند فالنی فرشتگان در جواب با ذکر هبرتین نامی که او در دنیا داشته است می
 ...است

 شود... میی آمسان گشوده رسند، دروازهترین آمسان به زمنی( میوقتی به آمسان دنیا )نزدیک

 رسند...کنند تا زمانی که به آمسان هفتم میهر آمسان تا آمسان دیگر آن را تشییع می فرشتگان مقرب  

نی بنویسید... و او را به زمنی برگردانید، لی  ی مرا در ع  ]اعمال[ بنده کتاب  »فرماید: خداوند متعال می
 آفریده و به زمنی برگردامن و بار دیگر آهنا را از ها( را از زمنیام که: آنان )انسانچرا که من وعده کرده

 «....زمنی بریون بیاورم
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نشانند و از وی آیند و او را میشود، سپس دو فرشته به نزد او میپس روح او به بدنش باز گردانده می
 پرسند: پروردگارت کیست؟ می

 گوید: پروردگار من اهلل است.... می

 پرسند: دینت چیست؟ می

 وید: دین من اسالم است... گمی

 کنند: این مرد که میان مشا مبعوث شده است، چه کاره است؟ سوال می

 گوید: او رسول خدا است... می

گوید: قرآن خدا را خواندم و به آن امیان آوردم و آن را ای؟ میکنند: در دنیا چه عمل منودهسوال می
 تصدیق کردم... 

گوید... فرش هبشتی برایش هپن کنید و لباس ی من راست میبنده: »آیدها ندا میآنگاه از آمسان
 ...«هبشتی بر او بپوشانید و دری به سوی هبشت برایش بگشایید

کند قربش رسد، و تا جایی که چشمش کار میآنگاه نسیم خوش هبشت از آن روزنه به مشامش می
 ...شودتوسعه داده می

 آید...وب و معطر، نزد او میسپس مردی زیبا و خوش چهره با لباس خ

 ...کندگوید: مژده باد تو را به چیزی که شادت میمی

 این مهان روزی است که در دنیا به تو وعده داده شده بود... 

 ات نشان از خری دارد...گوید: تو چه کسی هستی؟ چهرهانسان مومن می

داوند شتاب داشتی و در گوید: من عمل صاحل تو هستم... به خدا سوگند که در طاعت خمی
 «...معصیت او کند بودی... بنابراین خداوند به تو جزای خری داد

 آری برادران و خواهران من...
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 گوید: من عمل صاحل تو هستم... به او می

 ات هستم...ات هستم... من نیکی و صدقهمن مناز و روزه

 ی تو هستم...من گریه و خشیت تو هستم... من حج و عمره

 قرائت تو هستم... من حمبت تو نسبت به پروردگارت هستم...من 

 من نیکی تو هستم که در حق والدینت داشتی... من جستجویی هستم که در طلب علم داشتی...

 کردی...من دعوت تو در راه خدا هستم... منم جهادی که در راه او می

دهد، نگاهی به دور و بر خود بشارت می بیند که او رای زیبا را میی مومن این چهرههنگامی که بنده
بیند که قربش وسیع و فراخ شده... که در آن فرشی از هبشت گسرتده است و به لباس اندازد و میمی

 نگرد که از هبشت است...خود می

داند این خوشی در برابر چیزی که در هبشت منتظر اوست هیچ نیست... پس اینجاست که می
 گوید: پروردگارا قیامت را برپا کن... تا به سوی خانواده و اموامل برگردم...د و میخوانپروردگارش را می

 سپس پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در ادامه فرمود:

 شود...ی کافر یا فاجر... وقتی از این دنیا رخت سفر بسته و راهی دیار آخرت میاما بنده»

، در حالی که لباس خشن که از مو بافته و با آتش ای بسیار تند و خشن و زشتفرشتگانی با چهره
کند پریامون او آیند و تا آجنائی که چشم او کار میآمیخته است در دست دارند، از آمسان نزد او می

 نشینند... می

 گوید: نشیند و میآید و نزد او میی مرگ میسپس، فرشته

 ای روح پلید! بسوی خشم و غضب خدا بریون شو... 

 شود... در متام جسد متفرق میروح 

های خیس خارج های زیادی داشته باشد و از میان پشمسپس آن روح مانند درخت خاردار که شاخه
 شوند... های بدن پاره میرگ یمهراه با بریون آمدن آن، مهه ؛آیدشود، بریون می
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 فرستند... متام فرشتگان موجود از زمنی تا آمسان بر او لعنت می

 شوند... ه درهای آمسان به روی او بسته میآنگا

 کند... ی مرگ روح را قبض میفرشته

ی سیاه و بالفاصله ماموران خداوند که در آجنا حضور دارند، آن روح را از وی گرفته در مهان پارچه
 شود...پیچند و بدترین بویی که در روی زمنی دیده شده است از آن خارج میخشن می

 کنند... ها صعود میا گرفته و به آمسانفرشتگان روح ر 

 پلید از آن چه کسی است؟  کنند: این روح  رسند، آنان سوال میای از فرشتگان که میبه هر دسته

شد، یاد گویند: فالنی فرزند فالنی است... و او را با بدترین نامی که در دنیا از وی یاد میمهراهان می
 کنند... می

 خواهند که دروازه را باز کنند... رسند، از مامورین آمسان میآمسان می ترینوقتی به نزدیک

 «.... شوداما درهای آمسان برایش باز منی

 در اینجا رسول اهلل این آیه را تالوت منود: 

 11چ گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ 

ر این که شرت از سوراخ شوند. مگدرهای آمسان برای آنان گشوده خنواهد شد و آنان وارد هبشت منی»
 «.سوزن گذرانده شود

ترین مکان( فرماید: نام او را در لیست دوزخیان )سجنی( و در اسفل السافلنی )پاینیآنگاه خداوند می»
 بنویسد...

 «...شودآن روح از آمسان به زمنی انداخته می

 در اینجا رسول اهلل این آیه را تالوت منود:

                                                           

 4۹اعراف:  11
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 12چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺچ 

اند یا باد او و هر کس به اهلل شرک ورزد چنان است که گویا از آمسان فرو افتاده و پرندگان او را ربوده»
 «.را به جای دور افکنده است

 پرسند:نشانند و از وی میآیند و او را میسپس دو فرشته می»

 دامن...گوید: وای... وای... منیپروردگارت کیست؟ می

 پرسند: دین تو چیست؟سپس می

 دامن...گوید: وای... وای... منیمی

 ی این مرد که به سوی مشا مبعوث شده است، نظرت چیست؟پرسند: دربارهسپس از وی می

 دامن...گوید: وای... وای... منیآن شخص می

 ...گویند: تو هرگز ندانستی و اعرتاف نکردیبه او می

گوید... جایگاه او را از آتش فرش کنید و دری دهد: دروغ میدا میای از آمسان ندر آن هنگام منادی
 از دوزخ برایش بگشایید تا گرمی و تپش دوزخ به او برسد...

های رود و عالوه بر آن مردی بد قیافه با لباسشود که هپلوهایش در هم فرو میو قربش چنان تنگ می
 ...آیدزشت و با بوی بسیار تند و متعفن، نزد او می

ی آن به کند... این مهان روز است که در دنیا وعدهآنچه که ناراحتت میبه گوید: مژده باد تو را می
 ...تو داده شده بود

 ات نشان از خوبی ندارد!پرسد: تو چه کسی هستی؟ چهرهمی

گوید: من مهان اعمال ناپاک تو هستم... به خدا سوگند تو در اجنام اطاعت پروردگار بسیار  می
کردی ولی در ارتکاب گناه شتابان بودی... خداوند نیز پاداش جزای کارهای بدت را تاهی میکو 
 «دهد...می

                                                           

 31حج:  12
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 کردی...به غری خدا یاد می که  دادی... قسمیآری منم شرکی که اجنام می

 نوشیدی...کردی... منم شرابی که میمنم طوافی که به دور قربها می

 شنیدی...هایی که میخوردی... منم ترانهربایی که می شدی... منممنم زنایی که مرتکب می

 کردی... من جراتی هستم که بر پروردگار جهانیان داشتی...من تکربی هستم که در حق ناصحان می

 ای دارد؟!حسرت دیگر فایده خورد، اما مگر اشک  اینجا است که بنده حسرت می

 ستی؟نگریکجا بود این گریه هنگامی که به سوی حرام می

 شدی؟ها هنگامی که مرتکب فاحشه میکجا بود این اشک

 چقدر تو را نصیحت کردند که پاکدامنی پیشه کنی؟

 چقدر نصیحتت کردند که گوش و چشم خود را از گناه حفظ کنی؟

 امروز چه اشک بریزی چه نریزی، تو را از عذاب رهایی نیست...

 13 چٿ   پ پ  ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ

دادید جمازات ید؛ خواه صرب کنید یا صرب نکنید برایتان یکسان است. تنها به آنچه اجنام میوارد آن شو »
 «.شویدمی

 تر و ماندگارتر است...داند آنچه پس از قرب در انتظار اوست، سختسپس آن بنده می

 برای مهنی خواهد گفت: پروردگارا قیامت را برگزار نکن...

شود و چوبی در دست دارد که اگر بر کوه بزند به ر او گماشته میسپس ماموری نابینا، کر و الل ب»
 خاک مبدل گردد...

 کند... کند به طوری که او را خاکسرت میبا مهان چوب یک ضربه بر او وارد می

 خداوند بار دیگر او را به حالت اول برمی گرداند... 
                                                           

 1۸طور:  13
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ها، سایر ها و جنآید که جز انسانبار دیگر مورد ضربه قرار گرفته و چنان به آه و ناله در می
 14«...شنوندموجودات صدای او را می

* * * 

 برادران و خواهران...

 پیش از پایان الزم است پنج مساله مهم از مسائل مربوط به جنایز و قبور را یادآور شوم...

 نخست: یمساله

 شود...ای پیش و پس منیمرگ هنگامی که فرا رسد حلظه

 فرماید:خداوند متعال می

 15چڱ  ڳ  ڳ ڱ گ گ  گ گ ڳ ڳچ

 «.و هیچ کسی را نسزد که مبرید مگر به فرمان اهلل، در کتابی دارای وقت معنی و معلوم»

 داند کی و کجا خواهد مرد...هیچکس منی

 گویند وزیری بلندپایه نزد داوود علیه السالم بود...می

 ...به وزارت سلیمان بن داوود رسید ، ویپس از مرگ داوود

 روزی هنگام چاشت، سلیمان علیه السالم در جملس خود نشسته بود و این وزیر نیز نزد او بود...

مهنی گاه مردی وارد شد و بر او سالم گفت... سپس به سخن گفنت با سلیمان مشغول شد و در مهنی 
 شد...حال به آن وزیر خریه می

شد وزیر از سلیمان پرسید: ای پیامرب خدا! این  وزیر از او ترسید! هنگامی که آن مرد از نزد وی خارج
 مرد که اکنون از نزد تو برخاست، که بود؟ به خدا از او ترسیدم!

                                                           

امحدی استفاده کردم فارسی أحکام اجلنائز عالمه آلبانی توسط استاد عبداهلل ریگی  یاین حدیث از ترمجه یدر ترمجه 14
 )مرتجم(.

 14۸آل عمران:  -15
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 شود...آید و بر من وارد میسلیمان گفت: این ملک املوت است... به شکل انسان درمی

 وزیر هراسناک شد و گریست و گفت:

که به باد دستور دهی تا مرا به دورترین جا، به هند خواهم  ای پیامرب خدا! به خاطر خدا از تو می
 بربد...

 سلیمان به باد دستور داد و باد او را برد...

 روز بعد ملک املوت طبق معمول بر سلیمان وارد شد...

 کردی؟سلیمان به او گفت: دیروز دوست مرا ترساندی... چرا آنطور به او نگاه می

ن هنگام چاشت نزد تو آمدم در حالی که خداوند به من دستور ملک املوت گفت: ای پیامرب خدا... م
 داده بود هنگام ظهر در هند روح او را قبض کنم! برای مهنی تعجب کردم که او نزد توست!

 سلیمان گفت: پس چکار کردی؟

ملک املوت گفت: به مهان جایی که خداوند دستورم داده بود رفتم و دیدم که او منتظر من است و 
 گرفتم!  روحش را

ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ىائ ائ  ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ       چ

 16چۈئ

آید؛ آنگاه به سوی دانای هنان و آشکار گریزید قطعا به سراغ مشا میبگو آن مرگی که از آن می»
 «.کردید آگاهتان خواهد کردبازگردانیده خواهید شد و به آنچه ]در روی زمنی[ می

رگ به دنیا باز خنواهد گشت و از قرب خود بریون خنواهد آمد تا و هر که مبرید به هیچ عنوان پس از م
 آنکه هنگام قیامت در شیپور دمیده شود...

بنابراین هر کس ادعا کند کسی از امامان یا اولیای خداوند یا پیامربان پس از مرگ به دنیا باز خواهد  
 ..شیطان است. گشت بزرگرتین دروغ را به خداوند نسبت داده و از یاران  

                                                           

 ۳مجعه:  16
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* * * 

 دوم: یمساله

 فرماید:عذاب قرب و نعیم  آن در قرآن و سنت ثابت است. خداوند متعال می

ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ چ

 17چہ ھ ھ

شوند و روزی که قیامت ( صبح و شام بر آتش عرضه می4۸و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت )»
 «.ترین عذاب درآوریددر سختآید که[ آل فرعون را برپا شود ]ندا می

 فرماید:ی منافقان میمهچننی خداوند متعال درباره

 18چڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ    ڌ  ڌ چ 

 «.شوندکنیم، سپس به عذابی بزرگ باز گردانده میبه زودی آنان را دو بار عذاب می»

 است، سپس گویند: عذاب اول در دنیا و عذاب دوم در قربابن مسعود و دیگران در تفسری این آیه می
 شوند...به عذاب بزرگ در آتش جهنم باز گردانده می

ی اثبات عذاب و نعیم قرب وارد شده بسیار است و حتی ابن قیم و دیگران به اما احادیثی که درباره
اند... من اکنون بیش از پنجاه حدیث در این باره در برابر خود دارم، از متواتر بودن آن تصریح کرده

نی خباری و مسلم روایت است که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ از کنار دو قرب گذشت، مجله در صحیح
شوند؛ یکی از آن دو خود را شوند و برای کار بزرگی عذاب منیشک آن دو عذاب میبی»پس فرمود: 

 «.کرد...چینی میداشت و دیگری سخناز ادرارش پاک منی

فرمود: خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در دعای خود میمهینطور در صحیحنی روایت است که رسول 
 «برم...خداوندا از عذاب قرب به تو پناه می»
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* * * 

 سوم: یمساله

ترین صفات شود، و امیان به غیب از مهمعذاب و نعیم قرب از مسائل غیب است که با عقل قیاس منی
 فرماید:مومنان است، چنانکه خداوند متعال می

 19چپپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ 

(  3( آن کتابی است که در آن هیچ شکی نیست ]و[ رهنمونی است برای متقیان )1الف الم میم )»
 «آوردند...کسانی که به غیب امیان می

قرب، عذاب برزخی  آنچه شایسته است دانسته شود این است که عذاب  »گوید: ابن قیم ـ رمحه اهلل ـ می
برد، چه دفن ای از این عذاب میحالی مبرید که مستحق عذاب است، هبره است؛ بنابراین هر کس در

شود چه دفن نشود... حتی اگر حیوانات وحشی او را خبورند یا بسوزد تا آنکه خاکسرت شود و در هوا 
رسد  پاشیده شود، یا به صلیب کشیده شود یا در دریا غرق شود، باز به روح و بدن وی مهان عذابی می

 «...رسدمدفون می که به میت

* * * 

 چهارم: یمساله

سرایی هنگام داد و بیداد و نوحه ،زنداز مجله امور حرامی که از برخی مردم ـ به ویژه زنان ـ سر می
 مصیبت است...

از ما نیست کسی که بر صورت زند »در صحیحنی آمده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «.لیت گویدو گریبان درد و سخن جاه

گر اگر نوحهزن  »مهچننی خباری و مسلم روایت است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند: 
پوشیده است و بدنش خیزد که شلواری از قطران پیش از مرگ توبه نکند روز قیامت در حالی برمی

 «...دچار خارش است
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انتظار اجر آن را داشته باشد و برای پاداش کسی که دچار مصیبت مرگ حمبوبی شده باید صرب کند و 
شود بشارت دهد... زیرا در صحیحنی از رسول اهلل ـ صلی اهلل بزرگی که به سبب صربش نصیب او می

او از  یمومن من هنگامی که برگزیده یبنده»فرماید: علیه وسلم ـ روایت است که خداوند متعال می
 «...کند، نزد من پاداشی جز هبشت نداردصرب پیشه میگریم و به امید پاداش اهل دنیا را می

* * * 

 پنجم: یمساله

زیارت قبور مشروع است و هدف از آن عربت گرفنت است.. نه به قصد تربک جسنت از قرب یا خاک 
 قرب یا سود بردن از میتی که آجنا دفن است...

از پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ ثابت مهینطور جایز نیست که روزی خاص را برای زیارت تعینی کرد، زیرا 
هر کس در این امر ما )یعنی دین( »نشده که روزهای خاصی را برای زیارت قبور معنی کرده باشد و 

 «...چیزی نو بیاورد که از آن نیست، کارش مردود است

ز پیامرب ـ خوانند که چننی کاری بدعت است و افاحته را می یبرخی از مردم هنگام زیارت قبور سوره
صلی اهلل علیه وسلم ـ به ثبوت نرسیده که هنگام زیارت قبور چیزی از قرآن خبواند، بلکه برای اموات دعا 

 کرد...و استغفار می

مهچننی سفر خاص برای زیارت قبور جایز نیست چرا که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرموده است: 
« و مسجد االقصی ،من : مسجد احلرام و این مسجد  بار سفر بسنت جایز نیست مگر به سه مسجد»

 ]متفق علیه[.

* * * 

 مساله ششم:

های گل بر روی جنازه یا قرب است. این  دسته گذاشنت    ،های جنایزاز دیگر موارد خالف شرع و بدعت
و رسول خدا ـ صلی اهلل  ،کار در واقع تقلید و شبیه ساخنت خود به کافران در دین و آینی آنان است

 ]به روایت امحد[.« هر کس خود را به گروهی شبیه سازد از آنان است»فرماید: علیه وسلم ـ می
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مهینطور اظهار احرتام به ارواح شهدا یا دیگران با سکوت به مدت یک دقیقه که بدعتی است منکر، و 
 دعا و استغفار برای آنان کافی است...

ان برای یادبود آنان یا هر هدف دیگری جایز نیست، مهینطور آویزان کردن تصاویر مردگان و حتی زندگ
هیچ تصویری را مگذار »چرا که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ خطاب به علی ـ رضی اهلل عنه ـ فرمود: 

]به روایت « سطح بگردانیمگر آنکه آن را معدوم سازی، و قربی را رها نکنی مگر آنکه با زمنی هم
 مسلم[.

شرع، بلند کردن صدا هنگام تشییع جنایز و گفنت ال اله اال اهلل یا تکبری به صورت  از دیگر امور خالف  
 دست مجعی است... مشروع این است که انسان به صورت انفرادی دعا کند یا ذکر خداوند گوید...

مهینطور گفنت اذان در قرب یا پس از گذاشنت میت در قربش جایز نیست و چننی کاری از پیامرب خدا ـ 
هر کس »اهلل علیه وسلم ـ و اصحابش ـ رضی اهلل عنهم ـ به ثبوت نرسیده و ایشان فرموده است:  صلی

 «...در این امر ما چیزی را نو پدید آورد که از آن نیست، کارش مردود است

یا پس از دفن میت است... مشروع آن است   ،ها دعای دست مجعی پس از مناز جنازهاز دیگر بدعت
 ای میت دعا کند...که هر کس خود بر 

دفن میت در تابوت جایز نیست و اصل این است که میت با کفن خود و بدون تابوت در قرب گذاشته 
مثال جنازه به شدت آسیب دیده باشد و از هم پاشیده شود یا  ،شود، مگر آنکه نیاز به تابوت باشد

ر به اطاعت از قانون باشند  نظام آن حکومت اجازه دفن بدون تابوت را ندهد و خویشان آن میت جمبو 
 توان میت را در تابوت دفن کرد...که در این صورت می

* * * 

 هفتم: یمساله

اجنام کارهای نیک از سوی شخص زنده و اهدای ثواب آن برای متوفی در حدود شرع جایز است، 
کسی که درگذشته واجب از   یمانند دعا برای او یا حج و عمره و صدقه و قربانی برای او و اجنام روزه

 واجب بر گردنش هست... یو روزه
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اما قرائت قرآن یا مناز به نیت اهدای ثواب برای میت جایز نیست چرا که این کار از پیامرب ـ صلی اهلل 
 علیه وسلم ـ ثابت نشده است...

 های دیگر اجاره کردن قاری برای خواندن قرآن در جمالس عزا است...مهچننی از بدعت

* * * 

 هشتم: یلهمسا

های وی را پرداخت منود و وصیتش پیش از توزیع مریاث باید خمارج کفن و دفن میت را جدا کرد و قرض
هایش آویزان است تا آنکه نفس مومن به قرض»فرماید: را اجنام داد... پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

 «...از وی پرداخت شود

* * * 

 پایانی: یمساله

دهد، مانند کسانی  لی و مصیبت بزرگ است، شرکی است که نزد برخی از قبور رخ میاص یکه مساله
خواهند یا اعتقاد دارند که اولیای مرده توانایی کنند یا از اهل قبور حاجت میکه بر قربها طواف می

 برآورده ساخنت نیازها را دارند...

 فرماید:در حالی که خداوند متعال می

ى ى ائ  ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې چ

 20چەئ

خوانید بندگانی هستند مانند مشا، بنابراین آنان را ]در  شک کسانی را که به جز اهلل به فریاد میبی»
 «.ها[ فرا خبوانید؛ اگر راستگویید باید مشا را اجابت کنندگرفتاری
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به آن  د وزننکشند و بر آن بوسه میدست می کنند و به آنبرخی از بندگان قبور آنان را طواف می
کنند... شفای ایستند و نیازهای خود را عرضه میبرند و در برابر آن با فروتنی و خشوع میسجده می

 بیماران یا درخواست فرزند!

ام... الن شهر به سوی تو آمدهزنند که ای سرورم! از فحتی گاه زائران قبور صاحب قرب را فریاد می
 امیدم مکن!!نا

 فرماید:حال آنکه خداوند متعال می

 21چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ یچ

دهد خواند که تا روز قیامت او را پاسخ منیتر از آنکه به جای اهلل کسی را به فریاد میو کیست گمراه»
 «...خربندها از دعایشان بیو آن

لی مبرید که مهتایی هر کس در حا»و در خباری روایت است که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...شودخواند وارد آتش میبه جز اهلل را به فریاد می

نیاز شد یا فالن مریض دعا  کند فالن فقری نزد قرب فالنی دعا کرد و بیفریب شایعاتی را خنور که ادعا می
 کرد و شفا یافت یا صاحب فرزند شد...

 ساخنت مساجد بر قربها حرام است...

آن قربی وجود دارد جایز نیست، زیرا پیامرب خدا  یکه در آن یا در صحن یا قبلهبلکه مناز در مسجدی  
بدانید که پیشینیان مشا قبور پیامربان »فرماید: ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در روایتی که مسلم ختریج کرده می

 «...کنمیکردند... قرب مرا مسجد نکنید که من مشا را از این کار هنی مشان را مسجد میو صاحلان

بلکه ساخنت بنا بر روی قرب به هر شکلی جایز نیست... در صحیح مسلم آمده که پیامرب ـ صلی اهلل 
«... کاری شود یا بر آن بنشینند یا بر آن بنایی ساخته شودعلیه وسلم ـ هنی کرد از اینکه قرب گچ

بر آن رخیته شود و ارتفاع  مشروع این است که پس از دفن میت مهان خاکی که از قرب بریون آورده شده
 قرب از یک وجب بیشرت نشود...
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چنانکه ساخنت گنبد بر قرب جایز نیست زیرا رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ خطاب به علی ـ رضی 
با زمنی  کهسازی و قربی را مگذار مگر آن شتصویری را مگذار مگر آنکه معدوم»اهلل عنه ـ فرمود: 

 وایت مسلم[...]به ر  «بگردانی شسطحهم

قرب و نشسنت بر روی آن و  کاری  گوید: پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ از گچو جابر ـ رضی اهلل عنه ـ می
 بنا کردن بر آن هنی منود ]به روایت مسلم[...

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے چ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۉ  ې ېې ې ى ى ائ    ائ  ەئ ەئ 

ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ  مئ ىئيئ جب حب خب مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ىب    يب جت حت  

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦ 

 22چڦ ڄ ڄ

( و 1۸1آفرینند و خودشان خملوقند؟ )گردانند که چیزی را منیآیا کسانی را ]با او[ شریک می»
ها را به هدایت فرا خوانید از ( و اگر آن1۸2نه خویشنت را یاری دهند ) توانند آنان را یاری کنند ومنی

( در حقیقت  1۸3ها را خبوانید یا خاموش مبانید برای مشا یکسان است )کنند چه آنمشا پریوی منی
گویید ها را خبوانید، اگر راست میخوانید بندگانی امثال مشا هستند پس آنکسانی را که به جای اهلل می

هایی دارند که با آن  ها پاهایی دارند که با آن راه بروند یا دست( آیا آن1۸4ید مشا را اجابت کنند )با
هایی دارند که با آن بشنوند؟ بگو هایی دارند که با آن بنگرند یا گوشکاری اجنام دهند یا چشم

تردید سرور ( بی1۸۸) من حیله به کار برید و مرا مهلت مدهید یشریکان خود را خبوانید سپس درباره
( و کسانی که به جای او 1۸۸دار صاحلان است )من آن اهلل است که کتاب را نازل منود و او دوست
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ها را به هدایت فرا ( و اگر آن1۸۸توانند مشا را یاری کنند و نه خویشنت را یاری دهند )خوانید منیمی
 «...بینندنگرند در حالی که منییبینی که به سوی تو مها را میشنوند و آنخوانید منی

* * * 

اند ما را تنها برای خود خالص گرداند و مسلمانانی را که به گمراهی رفته از خداوند خواهامن که توحید  
 هدایت مناید...

 ...سازگردان و به سوی آنچه باعث خشنودی تو است رهنمون  خداوندا ما را عامل به طاعت خود

روز قیامت امین   بزرگ   ترین مهربانان... و از هراس  ن که از ما خشنودی ای مهربانو ما را در حالی مبریا
 گردان...

به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی



۸2 
 

 های مرگباغچه

 

 

 

 


