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 اللھم  من احييته  منا فاحيه على اسالم  ʘر لحينا وميتنا وشاھدنا وغايـبنا  وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا  وأنثانا ـاللھم اغف « 

  .»   على االيمانومن توفيته منا فتوفه 

  !خواننـدۀ محترم

 عزاداری ألۀمس ،ميت  ، حمل وتـــدفيـنهشامل احکام مربوط به غسل ميت، تکـفيـن ميت ، نمازجنازجنازه احکام 

ه که در اين رساله ، در مورد ھر کدام ازاين بخش ھا ومطالب مرتبط  ب.   گردد می... ومجالس فاتحه خوانی وغيره

 خواھم در مورد حالت احتضار  قبل از ھمه میينجا ھمچنان ادر. گردد لوماتی تقديم شما میمع جز ومختصر،ؤطور م

   .روشنی اندازموجايب اقارب و مکلفيت ھای شان نيز 

  

  حالت احتــضارچيست؟ 

 گردد، که نفس گويند مرگ واقعی  زمانی واقع می می .احتضار می نامند   درونى انسان را در ھنگام جان دادن، حالت 

  .انسان  تا حلـقـوم بــرسد

 احتضار می گويند که وقت حضور ،سکرات مرگ در واقع ھمان حالت احتضار است، از آن جھت به حالت دم مرگ

      .مرگ، وقت حضور مالئک است

خداوند عزوجل . رو خواھد شده مرگ دارای شرايط و حاالت خاصی است که ھر انسانی موقع احتضار با آنھا روب

سرانجام فرا ) سكرات مرگ   (  )١٩:  قۀسور(   » َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ « : فرمايد می

ھای دنيای جديد  كند، و حوادث و صحنه  قيامت را به رويتان باز میۀو دريچ) آورد  ھمراه میه  واقعيت را ب(رسد و می

گرفتی  اين ھمان چيزی است كه از آن كناره می (زند كه بدين ھنگام انسان را فرياد می. ادرا كم و بيش نشانتان خواھد د

   ) .گريختی و می

   :فرمايد امام راغب در مفردات القرآن می. منظور از سكرات مرگ دشواری و مشكالت آن است

كه ميان انسان و عقلش حايل و معنای مستی و اين مستی حالتی است ه سکر بالسكر حالة تعرض بين المرء و عقله  « 

  . کند مانع ايجاد می

ھوشی ناشی از درد و  رود ولی بر غضب، عشق، درد، خواب، ُچرت و بی كار میه اصطالح سكر اغلب برای شراب ب

فتح الباری . (ھوشی ناشی از درد و رنج قبض روح است گردد و منظور از سكرات مرگ بی ناراحتی نيز اطالق می

١١/٣۶٢. (   

  . مواجه شده و درد آن را تحمل فرموده است) سكرات(هللا مقبول ما محمد صلی هللا عليه وسلم نيز با اين حالت  ولرس

که پيامبر اسالم دربستر مريضی مرگ قرار داشت تشت آب را در نزديک پيامبر صلی هللا  زمانی: نويسند محدثين می

ماليد  نمود و بر پيشانی خويش می  ت مباركش را در آب داخل ميـهللا صلی هللا عليه وسلم دس عليه وسلم آوردند، رسول

ُ إِنَّ لِْلَمْوِت َسَكَراتٍ : (فرمود  ومی بخاری كتاب ) (ی داردئھا ترديد مرگ سختی بی . خداوند يگانه است) (اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

   ).١١/٣۶١فتح الباری. رقاق با سكرات موت

  :     اين وضعيت پيامبر اسالم را چنين بيان داشته است حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا

  .ام ھيچ ناراحتيی را شديدتر از ناراحتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مريضی  مرگش نديده

براء بن «شوند،  كافر و فاجر بيش از مؤمن رنج و درد سكرات مرگ را متحمل می: در اين ھيچ جای شک نيست که 

 در حديثی در اين مورد میيکی از ياران با وفای پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم )  اوسۀيلاز قب (»عازب انصاری

  :فرمايد
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سوی خشم و ناراحتی خداوند، در ه بيرون بيا و برو ب: گويد  مرگ خطاب به آن میۀروح كافر و فاجر، وقتی كه فرشت

ھای تر شده بيرون  ھای زيادی دارد از ميان پشم هداری كه شاخ  مرگ آن را مانند درخت خارۀشود و فرشت بدن ذوب می

 .كند ھا و اعصاب را تكه تكه می آورد كه ھنگام بيرون آمدنش تمام رگ آورده شود، بيرون می

  :کشد ن ھنگام مرگ رابه تعبير زيبا چنين  به تصوير میاقرآن کريم شدت و نارحتی کافر

ِن اْفتََرى َعلَى ّهللاِ «   َكِذبًا أَْو قَاَل أُْوِحی إِلَی َولَْم يوَح إِلَيِه َشیٌء َوَمن قَاَل َسأُنِزُل ِمْثَل َما أَنَزَل ّهللاُ َولَْو تََرى إِِذ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ھُوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى ّهللاِ الظَّالُِموَن فِی َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكةُ بَاِسطُوْا أَيِديِھْم أَْخِرُجوْا أَنفَُسُكُم اْليْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب الْ 

  ).٩٣: سوره  األنعام(» َغيَر اْلَحقِّ َوُكنتُْم َعْن آياتِِه تَْستَْكبُِرونَ 

يا اين كه . و بگويد كه كتابی بر كسی نازل نشده است(چه كسی ستمكارتر است از كسی كه دروغی بر خدا ببندد (

 كّذاب ۀُمَسيلم: از قبيل(به من وحی شده است، و بدو اصالً وحی نشده باشد : بگويديا اين كه ) خدا را فرزند است: بگويد

! نازل كرده است خواھم آورد) برمحّمد(من ھم ھمانند آنچه خدا : و يا كسی كه بگويد.) و أَْسَود َعنسی و طُلَيحه أََسدی

  ! ).سرايم گويم و می  آن را میھای گذشتگان است و شعری بيش نيست، اگر بخواھم مثل چرا كه قرآن افسانه(

) ھنجار و دور از گفتاری دارنده و بدانی كه چه وضع ناب(ستمكاران را ببينی )  ستمگران، از جمله اينۀحال ھم(اگر 

و بر بناگوششان (اند  دراز كرده) به سوی آنان(اند و فرشتگان دستھای خود را  در آن ھنگام كه در شدايد مرگ فرو رفته

  .خويشتن را برھانيد) توانيد از اين عذاب الھی اگر می: گويند زنند و بديشان می شتشان تازيانه میسيلی و بر پ

ای  كرديد، عذاب خواركننده آيات او سرپيچی می) پذيرش(بستيد و از  ی كه بر خدا میئ اين زمان به سبب دروغھا

  ).بينيد می

 عذاب زنجير، عقاب، طوق، ۀكه فرشت ھنگامی: ع خواھد پيوستفرمايدـ به وقو  ـ ھمانگونه که ابن کثير میتمصداق آي(

شود و عصيان  دھند، روح او در جسدش پراكنده می دوزخ، آب گرم و سوزان و خشم غضب خدا را به کافر مژده می

سد كه روح او از ج دھند تا اين  شالق قرار میۀنھد، فرشتگان، كفار را مورد ضرب كند و از بيرون آمدن سر باز می می

   ) .بيرون بيايد

ابن  »أَْخِرُجوْا أَنفَُسُكُم اْليْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى ّهللاِ َغيَر اْلَحقِّ  «  :گويند فرشته خطاب به كفار می

 مائده تکند، ھمانگونه که در دو آي  میرا به زدن فرشتگان تفسير» َواْلَمآلئَِكةُ بَاِسطُوْا أَيِديِھمْ  « تکثير درمورد تفسير آي

ذيل به ھمان مفھوم به کار » َويْبُسطُوا إِلَيُكْم أَيِديھُْم َوأَْلِسنَتَھُم بِالسُّوءِ «و » لَئِن بََسطَت إِلَی يَدَك لِتَْقتُلَنِی « ٢ و ممتحنة ٢٨

  .رفته است

  : مؤرخين مينويسند

  : فرزندش خطاب به وی گفتکه  مبتال به مريضی مرگ شد، عمروبن العاص زمانی

ديدم تا مشاھداتش  را در  ـ ای كاش انسان عاقل ، خردمندی ودانشمندی را در حال سكرات ميـ: گفتی  پدرجان، تو ميـ

  .کرد ،  آن انسان عاقل تو ھستی،  پس حاال مشاھداتت را برای من قصه کن  لحظات مرگ برايم قصه می

    :گويد  عمروبن العاص  در جواب پسرش می

ھا  ای کاش قبل از آشکار شدن اين حالت در بلندی کوه (» ليتنی کنت قبل ما قد بدا لی فی تالل الجبال ارعی الوعوال« 

  .).کردم چشم احساس می چراندم تا آن تنگ نفسی که حاال می گوسفند  را می

  : ی  مشھور پيامبر صلی هللا عليه وسلم  ھمين است که می فرمود ھايکی از دعا

  . سان بگردان آسختی مرگ وجان کندن را برای من ! يا خدا

در بارگاه خداوند دعا کنيد که تحمل مشقت ورنج جان : حضرت عيسی عليه السالم خطاب  به حواريون خود فرمود 

  .کندن را برای من آسان کند ، زيرا ترس مرگ مرا به مرگ نزديک نموده است 
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مشورت کردند وتصميم گرفتند ھم ه قبرستان رسيد واعضای آن جماعت با گويند جماعتی از زاھدان بنی اسرئيل ب می

تا از خداوند بخواھند يکی از مردگان را زنده کند تا از او بپرسند که ھنگام مرک بر او چه گذشته است ؟ بنابراين ، آنھا 

   .ديده می شوددعا کردند ومرده ای از قبر بلند شد که به علت کثرت عبادت ، نشان سجده بر پيشانی اش 

  .کنم می خواھيد از من بپرسيد ؟ پنچاه سال از مرگ من گذشته است وھنوز اثر درد وناراحتی را در بدنم حس می: گفت

روزی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھنگام ذکر سختيھای مرگ : در حديثی از حضرت حسن رضی هللا عنه  روايت است 

  .شدن سيصد زخم شمشير بر بدن است اذيت مرگ به اندازه ای وارد : فرمودند 

 : که حضرت علی کرم هللا وجھه مسلمانان را برای جھاد تشويق می کرد ، اظھار داشت یھنگام

قسم به کسی که جان من در اختيار  اوست ، اندوه ومصيبت . اگر شما در جھا د کشته نشديد، در رختخوابھا می ميريد 

  . بر بدن است  ھزار زخم شمشيرۀمرگ دردناک تر از ضرب

  .مردگان تا روز حشر سختيھای ھنگام مرگ را حس می کنند: امام اوزاعی می گويد 

مرگ را چگونه يافتی ؟ گفت احساس می کردم که گويا : گويند وقتی حضرت موسی وفات کرد ، خداوند پرسيد  می

  ! ونمی تواند پرواز کند گنجشک زنده ای را در آتش بريان می کنند در حالی که روح از تنش جدا نمی شود 

  .مثل اين بود که پوست گوسفند زنده ای را می کنند: حضرت موسی گفت : در روايتی ديگر آمده است 

  

  :قبض روح پيامبر صلی هللا عليه وسلم توسط ملک الموت 

رديده است  که در مورد قبض روح پيامبر صلی هللا عليه وسلم در رويات اسالمی وارد گیمستند ترين روايت اصح و

گويند در ھمين  می. که وقت موعود رسيد  سختی مرگ بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فشار آورد  زمانی: ھمين است 

  . ورد آلحظه  اسامه  نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم تشريف 

 دست ھای خويش توانست آنحضرت صلی هللا عليه وسلم در حالتی قرار داشت که توان سخن گفتن را نداشت وفقط می

  . را  به سوی آسمان بلند کند 

. عايشه، پيامبر را در آغوش گرفته بود. کند گرديد که برايش دعا می گويند  در ھمين اثناء اسامه  متوجه می محدثين می

ه پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ب. در اين اثنا عبدالرحمن بن ابوبکر در حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت

  . مسواک او چشم دوخته بود

عايشه چوب مسواک را از برادرش گرفت . بلی:  سر گفتۀآن را برای شما بگيرم؟ با اشار: حضرت بی بی عايشه گفت

:  ايشان مسواک را در دھان گرفت و مسواک زد و اين جمله را تکرار نمود. و آن را جويد و نرم کرد و به پيامبر داد

 دوست دارم به رفيق اعلی بپيوندم و دستش را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود، فرو يعنی» فی الرفيق االعلی«

مرگ َسَکرات دشواری ! ال اله اال هللا«).سکرات إن للموت ال اله اال هللا،: (گفت ماليد و می اش می برد و به چھره می

  »!دارد

ال کردند، و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و که از مسواک زدن فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را با ھمين

  :آنحضرت گفتند. عايشه با دقت گوش فراداد. ھای مبارکشان به حرکت درآمد لب

. اللھم اغفرلی وارحمنی وألحقنی بالرفيق األعلی. مع الذين أنعمت عليھم من النبيين والصديقين و لشھداء والصالحين«

  »اللھم، الرفيق األعلی

بارخدايا، مرا بيامرز و مرا مشمول ! پيامبران، صديقان، شھيدان و صالحان: ای نی که به آنان اِنعام فرمودهبا آن کسا«

  »!یبارخدايا، ملکوت اعل!  برسانیرحمتت قرار ده، و مرا به ملکوت اعل

  :اين عبارت اخير را سه بار تکرار کردند، و دستشان به يک طرف افتاد، و به ملکوت اعال پيوستند
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و در روايتی ) »باب مرض النبی« و۴۴۴٩   و۴۴٣٧، کتاب المغازی، شماره بخاری .(» !إليه راجعون إنا  وإنا« 

  . )٩٧٨، کتاب الجنائز، شماره الترمذی .(ھای مرگ ياری نما مرا در سختی! بار الھا: آمده است که فرمود

ه رضی هللا عنھا در مورد سخنان پايانی پيامبر اما در مورد سکرات موت، ھمانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايش

ُ، إِنَّ لِْلَمْوِت َسَکَراتٍ «  :صلی هللا عليه وسلم در ھنگام لحظات چنين نقل می کند که ايشان فرمودند ال «  :يعنی »ال إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

  .» ھمانا مرگ، سختيھا دارد اله اال هللا،

  

  :سيلی زدن ملک الموت توسط حضرت موسی 

نزد حضرت موسی عليه » ملک الموت «  مرگ ۀکه فرشت لحظا تی:  بسياری از داستان ھای دينی نقل شده است که در

ورد  تا اورا  قبض  روح نمايد ، حضرت موسی عليه السالم وی را به سيلی زد او با يک عالم پريشانی آالسالم تشريف 

  :وشکوه نزد پروردگار برگشت 

اين  باشد و  اھل  حديث در اين مورد چه میین داستان چه است ؟ ونظريات وتفاسير  علماکه  واقعيت اي در مورد اين

وقوع پيوسته است ، بھتر خواھد بود  به حديثی که در صحيح بخاری وصحيح مسلم   روايت گرديده ه داستان چگونه ب

  :يم ئاست مراجعه نما

  :در حديثی از ابو ھريره آمده  است 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َجاَء َملَُک عن أَبُی ھَُرْيَرةَ «  ِ َصلَّی هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََذَکَر أََحاِديَث ِمْنھَا َوقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ َصلَّی هللاَّ  َعْن َرُسوِل هللاَّ

فََرَجَع : ِه السَّاَلم َعْيَن َملَِک اْلَمْوِت فَفَقَأَھَا، قَالَ فَلَطََم ُموَسی َعلَيْ : قَالَ . أَِجْب َربَّکَ : اْلَمْوِت إِلَی ُموَسی َعلَْيِه السَّاَلم فَقَاَل لَهُ 

ِ تََعالَی فَقَالَ  ُ إِلَْيِه َعْينَهُ َوقَالَ : قَالَ . إِنََّک أَْرَسْلتَنِی إِلَی َعْبٍد لََک اَل يُِريُد اْلَمْوَت َوقَْد فَقَأَ َعْينِی: اْلَملَُک إِلَی هللاَّ ی اْرِجْع إِلَ : فََردَّ هللاَّ

 ً.اْلَحيَاةَ تُِريُد، فَإِْن ُکْنَت تُِريُد اْلَحيَاةَ فََضْع يََدَک َعلَی َمْتِن ثَْوٍر فََما تََواَرْت يَُدَک ِمْن َشْعَرٍة فَإِنََّک تَِعيُش بِھَا َسنَة: َعْبِدی فَقُلْ 

ُ َعلَْيِه فَاآْلَن ِمْن قَِريٍب َربِّ أَِمتْ : قَالَ . ثُمَّ تَُموتُ : ثُمَّ َمْه؟ قَالَ : قَالَ  ِ َصلَّی هللاَّ نِی ِمْن اأْلَْرِض اْلُمقَدََّسِة َرْميَةً بَِحَجٍر قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ لَْو أَنِّی ِعْنَدهُ أَلََرْيتُُکْم قَْبَرهُ إِلَی َجانِِب الطَِّريِق ِعْنَد اْلَکثِيِب اأْلَْحَمر: َوَسلَّمَ    ).روايت مسلم( » َوهللاَّ

  : حديث ۀترجم

ملک الموت نزد موسی عليه : ريرة رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه و سلم روايت شده است که فرموداز ابو ھ(

ک موسی عليه السالم به چشم مل: گفت) پيامبر(، » دعوت پروردگارت را استجابت کن «  : السالم آمد و به او گفت

مرا به بنده ای «  : ملک الموت نزد خداوند برگشت و گفت: گفت) پيامبر(الموت ضربه ای زد و چشمش را کور کرد، 

خداوند چشمش را به او برگرداند و به او : گفت) پيامبر(، » فرستاده ای که خواھان مرگ نيست و چشمم را کور کرد 

  خواھی؟  می) دنيوی(آيا زندگی : به بنده ام برگرد و به او بگو« : گفت

 ی ھر موۀی که دستت برسد به اندازئخواھی پس دستت را پشت گاوميشی بگذار و تا ھر جا می) دنيوی(اگر زندگی 

  » .يک سال عمر داده برايت داده خواھد شد 

پس «: ، موسی گفت» آيد سپس مرگ به سراغت می«  : ، ملک الموت گفت»  شود؟ سپس چه می«  : موسی گفت

، پيامبر » فاصله انداختن يک سنگ مرا نزديک بيت المقدس بميران ۀطلبم، پروردگارا، به انداز ن مرگ را میھمين اآل

دادم که در جانب راه و  قسم به خدا، اگر نزديک آنجا بودم قبرش را به شما نشان می« : صلی هللا عليه و سلم فرمود

  ). ريگ سرخ ھستۀنزديک تود

  .ه داشته اند ئی ارافلماء تفسير مختلدر توضيح وتفسير اين حديث  ع
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طبق اين حديث و احاديث صحيح ديگر، اين درست  است که حضرت موسی عليه السالم  :دنفرماي تعدادی از علماء می

پروردگار باعظمت   که در فوق ذکر  يافت ، به چشم ملک الموت ضربه زده و چشمش را کور کرده، ولی طوری

  .دارند  اند، ولی  علماء علت و حکمت اين حادثه را اينچنين توصيف  وتفسير میچشمش را دوباره به او برگرد

  :اول 

عنوان مالئکه و برای قبض روح موسی عليه ه را ب» ملک الموت  « قبل از ھمه بايد گفت که پروردگار با عظمت ما 

تاد، لذا موسی عليه السالم ندانست السالم نفرستاد، بلکه او را بصورت بشر و برای آزمايش نزد موسی عليه السالم فرس

 حضرت موسی  عليه ۀست، بلکه او را يک شخص غريبه پنداشت که بدون اجازه واذن وارد خاناکه او ملک الموت 

که اگر شخصی بدون  ست، يعنی  ايناست که در اسالم نيز جائز االسالم شده بود ، لذا او را ضربه زد، و اين چيزی 

   کسی بنگرد و سپس صاحب خانه متوجه شود و چشمش را کور کند گناھی برگردن او ۀ خاناجازه و بی خبر به داخل

نگريست، ولی پيامبر   پيامبر صلی هللا عليه و سلم میۀنيست و حکم قصاص ندارد، زيرا يک روز شخصی به داخل خان

نگری  انست که داخل خانه را مید صلی هللا عليه و سلم بعد از مدتی متوجه آن شده بود و به آن شخص گفت که اگر می

  . زدم  چشمت را ضربه می

سالم که اين شخص را غريبه پنداشت لله در اسالم نيز جائز ھست، و برای ھمين حضرت موسی عليه اأبنابراين اين مس

ست نيز ايرادی نيست، زيرا مالئک اکه موسی عليه السالم ندانست که او ملک الموت  چشمش را ضربه زد، و در اين

يل عليه السالم در لباسی ئکه انبياء آنھا را بشناسند، ھمانطور که جبر آمده اند بدون اين صورت بشر نزد انبياء میه ب

کس  سفيد و پاک نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و از او ارکان اسالم و ايمان و در مورد احسان سؤال کرد و ھيچ

يل بود و ئ صلی هللا عليه و سلم او را شناخت و به صحابه گفت که او جبر، ولی ھنگامی که رفت پيامبرخترا نشنا آن

آمده که دينتان را به شما تعليم دھد  و ھمچنين ابراھيم عليه السالم و لوط عليه السالم که داستانشان در قرآن در سوره 

 آمدند ندانستند که آنھا مالئکه صورت بشر نزد آنھاه و غيره آمده، ھنگامی که مالئکه ب»  الذاريات« و »  ھود« ھای 

  .که آنھا خودشان را مالئکه و فرستاده خداوند معرفی کردند بودند تا اين

  :دوم 

گويند موسی عليه اسالم طبع و سرشت خشنی داشت، لذا وقتی آن  قول ديگر علماء در مورد اين داستان اينست که می 

اه ضربه ای به چشمش وارد شد وکور شد، ولی در گو ناخودآمرد ناشناس را داخل خانه اش ديد به جنگ او برخاست 

که خداوند چشمش را به او بازگردانده بود، موسی عليه السالم فھميد که او از طرف خداوند آمده لذا   دوم بعد از اينۀدفع

  .تسليم امرش شد و ملک الموت قبض روحش کرد

  :سوم 

اين ضربه به امر خداوند و آزمايشی برای ملک : دارند ن میبرخی ديگر ازعلماء علت اين ضربه زدن را چنين بيا

الموت بود که صبرش را بيازمايد، ھمانطور که صبر موسی عليه السالم را با خضر عليه السالم مورد آزمايش قرار داد 

  .آزمايد ولی موسی عليه السالم بی صبری نشان داد، و خداوند متعال ھر آنطور که بخواھد بندگانش را می

  :ھارم چ

برخی ديگر از علماء بدين نظر اند که  به او ضربه زد زيرا ملک الموت موسی را مخير نکرد که بميرد و يا زنده 

که قبل از  بماند، زيرا طبق فرمايشات پيامبر صلی هللا عليه و سلم در احاديث صحيح ھيچ پيامبری نيست مگر اين

حتی خود پيامبر صلی هللا عليه و سلم نيز در رويات آمده که ملک شود که زنده بماند و يا بميرد، و  مرگش مخير می

اللھم الرفيق « : الموت او را بين زنده ماندن در اين دنيا و يا مردن مخير کرد ولی پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

، و لذا وقتی که » )لبمط يعنی مردن و نزد خداوند رفتن را می(طلبم  بارخدايا، دوست باال را می« : ، يعنی» االعلی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ملک الموت برای بار دوم نزد موسی عليه السالم آمد و موسی عليه السالم را مخير کرد تسليم امر وی شد و مرگ را 

  .انتخاب کرد

  .نمايند   بھترين قول بيان نموده اند وبر آن استناد میۀرا از جمل تعداد کثيری از  علماء قول چھارم  ، توضيح وتفسير آن

  

  :ات مرگ شھيـدسکر

حضرت ابوھريرة رضی هللا عنه  .  مطابق روايت اسالمی  شدت سکرات  مرگ انسان شھيد در معرکه تخفيف می يابد

  :در حديثی ميفرمايد 

ِھيُد ِمْن اْلقَْتِل إاِلَّ َكَما يِجُد أََحُدُكْم ِمْن اْلقَْرَصةِ « ن را تنھا مانند شھيد درد كشت.) (٢٢٧٨) (صحيح ابن ماجه( » َما يِجُد الشَّ

 ).كند گـزيدن مورچه احساس می

  

  :ندامت وپيشمانی در موقع سكرات

کند که يکبار ديگر به زندگی  گيرد ،  آرزو می رسد، ودر لحظات سکرات مرگ قرار می وقتی مرگ انسان فرا می

 كند چنين آرزويی را در دل كه توبه خاطر اينه كه مسلمان شود وانسان  گناه كار ب خاطر اينه ی  برگردد، كافر بئدنيا

  .پرورانند خود می

  : ن اين حقيقت را چنين بيان فرموده است أقرآن عظيم الش

ائِِھم بَْرَزٌخ لََعلِّی أَْعَمُل َصالًِحا فِيَما تََرْكُت َكالَّ إِنَّھَا َكلَِمةٌ ھَُو قَائِلُھَا َوِمن َورَ * َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدھُُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن  «

   ).١٠٠ – ٩٩: سوره  المؤمنون( » إِلَى يْوِم يْبَعثُونَ 

) به دنيا(مرا ! پروردگارا: گويد رسد، می و زمانی كه مرگ يكی از آنان فرا می) دھند كافران به راه غلط خود ادامه می(

ھرگز راه ! (نه. ام جبران نمايم ادهی را كه از دست دئتا اين كه كار ھای خوبی را انجام دھم و فرصتھا. باز گردانيد

  ).بازگشتی وجود ندارد

  او به زندگی دنيا برگردد، باز به ھمان  شيوه وبرنامه به زندگی اً و اگر احيان(راند  اين سخنی است كه او بر زبان می

گردند   زنده میو دوباره(شوند  در پيش روی ايشان جھان برزخ است تا روزی كه برانگيخته می). دھد خويش  ادامه می

    ).شوند و برای سعادت سرمدی يا شقاوت ابدی به صحرای محشر گسيل می

  !خواھر وبرادر گرامی

که  روح به  شود وبه ياد داشته باشيد که توبه زمانی به ياد داشته باشيد که ايمان زمان فرا رسيدن مرگ پذيرفته نمی

  .فايده ای  ندارد حلقوم برسد سودی و

  :فرمايد ان می قرآن عظيم الش

َوَء بَِجھَالٍَة ثُمَّ يتُوبُوَن ِمن قَِريٍب فَأُْولَئَِك يتُوُب ّهللاُ َعلَيِھْم َوَكاَن ّهللاُ َعلِيماً َحِكيماً «  * إِنََّما التَّْوبَةُ َعلَى ّهللاِ لِلَِّذيَن يْعَملُوَن السُّ

يئَاِت َحتَّى  إَِذا َحَضَر أََحَدھُُم اْلَمْوُت قَاَل إِنِّی تُْبُت اآلَن َوالَ الَِّذيَن يُموتُوَن َوھُْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك َولَيَسِت التَّْوبَةُ لِلَِّذيَن يْعَملُوَن السَّ

  ).١٨ – ١٧: سوره  النساء(» أَْعتَْدنَا لَھُْم َعَذابًا أَلِيًما

 شھوت ۀاشی از شّدت خشم و غلبو سفاھت و حماقت ن(پذيرد كه از روی نادانی   كسانی را میۀبيگمان خداوند تنھا توب( 

 خود ۀو از كرد(گردند  برمی) پيش از مرگ، به سوی خدا(يازند، سپس ھرچه زودتر  به كار بد دست می) بر نفس

كنندگان  از مصالح بندگان و صدق نيت توبه(و خداوند آگاه . پذيرد ، خداوند توبه و برگشت آنان را می)گردند  پشيمان می

    ). كنندگان باز گذاشته است  از روی حكمت درگاه توبه را بر روی توبهو (حكيم است ) است و
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 خويش ۀنمايند وبركرد و به دنبال انجام آنھا مبادرت به توبه نمی(گردند   كسانی پذيرفته نيست كه مرتكب گناھان میۀتوب

  :گويـد يرسد ومی  که سکرات مرگ به فرازش میکه لحظات تا زمانی) گردند پشيمان نمی

شود که  بر كفر   كسانی پذيرفته نمیۀھمچنين توب). دارم  و پشيمانی خويش را اعالم می(خواھم که توبه کنم   اال میح

  .).ايم ھم برای اينان و ھم آنان عذاب دردناكی را تھيه ديده). گويند و جھان را كافرانه ترك می(ميرند  می

  :نويسد  حافظ ابن كثير مفسر شھير جھان اسالم می

َ يْقبَُل تَْوبَةَ اْلَعْبِد َما لَْم يَغْرِغرْ «: پذيرد رسد، می که روح به حلقوم می  بنده را تا زمانیۀوردگار توبپر خداوند تا ( » إِنَّ هللاَّ

  ).پذيرد  بنده را میۀقبل از رسيدن روح به حقلوم توب

  ) اين روايت را ابن ماجه و ترمذی نقل نموده اند(

.  قريب است اما بايد اساس آن توبه اخالص و راستی باشدتاش به تعبير اين  آي ند، توبهھركس قبل از مرگ توبه ك

  .که اجلش  فرا رسد بايد  توبه كند، چون در لحظات سکرات امکان توبه وجود ندارد بنابراين انسان پيش ازاين

  

  :ياد وشوق موت

  :ه وسلم فرموده است در حديثی از حضرت اوبوھرة روايت است که رسول هللا صلی هللا علي

جامعه الترمذی ، سنن ابن ماجه ، ( کند  مرگ را ياد کنيد وبه ياد داشته باشيد که لذت ھای دنيوی را ختم می! ای مردم 

  ).معارف الحديث 

 ۀھمچنان در حديث ديگری  ازعبد هللا بن عمر  روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است که تحف

  ).شعب االيمان للبھيی ، معرف الحديث(  است مؤمن مرگ

  

  :آرزوی مرگ وممانعت از طلب آن

ه کسی از شما ب: از حضرت انس رضی هللا تعالی عنه روايت است که رسو ل هللا صلی هللا عليه وسلم فرموده است

اللھم احيينی ما کانت « : خاطر تکليف وغم تقاضای مرگ را نکند ونه دعا نمائيد واگر مجبور شديد  اين گونه بگوئيد 

اگر  ای پروردگار اگر حيات طيبه نصيب من باشد من را زنده دار و( » الحيوة خيرآ وتو فنی اذاکانت او فاة خيرآ لی 

  ).صحيح بخاری ، مسلم ، حصن حصين ، معارف الحديث( مرگ برايم بھتر باشد از دنيا خالصم کن 

  

  :سرور وخوشحالی مؤمن در حال سکرات

شتابند، آثار فرح و سرور وشادی بر   مؤمن میۀشتگان خدای رحمن با مژده از طرف خداوند منان به سوی بندوقتی فر

  .گردد ولی بالعکس ، آثار غم، اندوه، خستگی و ناراحتی بر رخسار کافر ھويدا می شود،  مؤمن ظاھر میۀچھر

كند، ولی انسان كافر و فاجر ديدار  آرزو می مؤمن در حالت احتضار و سكرات مرگ، ديدار خدا را ۀ بنا بر اين بند

  .خدای قھار را دوست ندارد

   :هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود از حضرت انس بن مالك رضی هللا عنه روايت شده که رسول

ُ لِقَا«  ِ َكِرهَ هللاَّ ُ لِقَاَءهُ َوَمْن َكِرهَ لِقَاَء هللاَّ ِ أََحبَّ هللاَّ َءهُ قَالَْت َعائَِشةُ أَْو بَْعُض أَْزَواِجِه إِنَّا لَنَْكَرهُ اْلَمْوَت قَاَل لَيَس َمْن أََحبَّ لِقَاَء هللاَّ

ِ وَ  ا أََماَمهُ فَأََحبَّ لِقَاَء هللاَّ ِ َوَكَراَمتِِه فَلَيَس َشیٌء أََحبَّ إِلَيِه ِممَّ َر بِِرْضَواِن هللاَّ ُ َذاِك َولَِكنَّ اْلُمْؤِمَن إَِذا َحَضَرهُ اْلَمْوُت بُشِّ أََحبَّ هللاَّ

ُ لِقَاَءهُ  ِ َوَكِرهَ هللاَّ ا أََماَمهُ َكِرهَ لِقَاَء هللاَّ ِ َوُعقُوبَتِِه فَلَيَس َشیٌء أَْكَرهَ إِلَيِه ِممَّ َر بَِعَذاِب هللاَّ بخاری، ( »لِقَاَءهُ َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا ُحِضَر بُشِّ

   ).كتاب الرفاق
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پسندد و ھركس ديدار با خدا را مكروه بداند، خداوند نيز از  يز ديدار با وی را میھركس ديدار با خدا را بپسندد، خدا ن(

  . ديدن او خوشحال نيست

ما ! هللا ای رسول: هللا صلی هللا عليه وسلم عرض كرد حضرت عايشه رضی هللا عنھا يا يكی ديگر از ھمسران رسول

  .پسنديم مردن را نمی

 رضايت و کرامت را دريافت ۀ چنين نيست، چون مؤمن با فرا رسيدن مرگش، مژد:هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول

پسندد  تر ھستند، بنابراين مؤمن در آن ھنگام ديدار با هللا  را می کند، آينده و ديدار مژده برای او از ھر چيزی محبوب می

گردد،  ب خداوند و عقوبت او مطلع میخواھد، ولی انسان كافر موقع احتضار وقتی از عذا و خداوند نيز لقای او را می

پسندد و خداوند نيز  اش ناخوشايند است، لذا ديدار با هللا  را نمی داند و نسبت به آينده اش را بد می بيش از ھر چيز آينده

   ).خواھد ديدار با وی را نمی

ھای خداوند  تر از نعمت  تا سريعخواھد ھرچه زودتر او را به خاك بسپارند  صالح از تشييع كنندگان میۀاينجاست كه بند

  .زند مند شود، ولی انسان شوم و بد عمل از رفتن به سوی گورستان ھراس دارد و بر سر و روی خود می بھره

 در صحيح بخاری و سنن نسائی حضرت ابو سعيد خدری رضی هللا عنه اينگونه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت 

  :کند می

ُمونِی هللا صَ  أَنَّ رسول« َجاُل َعلَى أَْعنَاقِِھْم فَإِْن َكانَْت َصالَِحةً قَالَْت قَدِّ ُ َعلَيِه َوَسلََّم قَاَل إَِذا ُوِضَعْت اْلِجنَاَزةُ َواْحتََملَھَا الرِّ لَّى هللاَّ

ْنَساَن َولَْو َسِمَعهُ َصِعقَ َوإِْن َكانَْت َغيَر َصالَِحٍة قَالَْت يا َويلَھَا أَيَن يْذھَبُوَن بِھَا يْسَمُع َصْوتَھَا ُكلُّ شَ  فتح الباری ( » یٍء إاِلَّ اإْلِ

ھرگاه جنازه گذاشته : هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول ) (.۴/۴١نسائی کتاب جنائز باب سرعة فی الجنائز . ٣/١٨۴

جلو ببريد و اگر بد مرا زودتر به : گويد كنند، اگر نيكوكار باشد، می ھای خود حمل می را روی دوش شود و مردان آن

شنوند و اگر  بريد، جز انسان تمام موجودات اين صدا را می وای بر من، مرا كجا می: گويد عمل و بدكار باشد، می

  .).بخاری کتاب جنائز باب قدمونی).( گردند ھوش می ھا آن را بشنوند بی انسان
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