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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٤ اپريل ٢٥

  
  آداب جنازه

١٣  
  

  : در تاريخ بشريتتدفين

سی قرار رر زندگی انسان از بدو مورد تحقيق وبراگ گويند، دفن در لغت به معنای زير خاک قرار دادن ميت را می

 از اشکال یبه شکلرا  خلقت، مردگان خويش ء ابو البشر از ابتداۀوضاحت  تام در خواھيم يافت ، که اوالده بگيرد، ب

 حضرت آدم ۀ و قابيل ،از اوالددفن داستان ھابيل دادنند، مشھور ترين داستان در اين مورد دفن وزير خاک قرار می

  .تاس

که قابيل برادر خويش ھابيل رابه قتل رسانيد، در فکر آن شد که چه بايد بکند که  جسد برادر خويش را   گويند زمانی می

  .از ديد پدر وماد ر خويش مخفی بدارد 

طرف سرگردان  می دويد، ناگھان  زاغی از آسمان برزمين  ن آاين طرف و  ناچارجسد  برادر را بر شانه انداخته و

 مرده را روی زمين گذاشت و به   در حالی که زاغ مرده ای را به منقار داشت، پس از نشستن برروی زمين،نشست،

ری  در زمين ايجادشد ، زاغ مرده را با منقار خود به طرف قُ که مقداری چُ  پس از آن. سرعت مشغول کندن زمين شد

اھايش خاک را که از چقری در آورده بود، روی را در ھمان چقری  انداخت و سپس با پ چقری کش کرد ودر نھايت آن

  . زاغ مرده انداخت  و رفت 

 را بر  زمين  پس از ديدن  اين منظره ، قابيل جسد برادر. و اين اولين درسی بود که اوالد آدم از طبيعت می آموخت 

ادر خود را در زير به سرعت شروع به کندن زمين نموده و ھيکل بی جان بر  گذاشت و پس از بازرسی اطراف خود،

  .خاک ھای سرد زمين مدفون نمود

 نموده اند، که برخی از اشکال اين  تدفين دفن از اشکال یشکله از آن تاريخ تا امروز انسانھا مردگان خويش را ب 

  :معروف ومشھور  عبارتند از

  

  :دفن در حالت جنينى

ت آمده که تاريخ شان، به پنجاه ھزار سال قبل  از دسه قديمترين قبر ھای ب: نويسند   محقيقن در تحقيقات خويش می

مبين اين امر است که انسانھا دربدو ، مردگان  خويش را  مانند جنين که در شکم مادر قرار دارد،  ، رسد ميالد مسيح می

  .  مى خواباندند،به يک پھلو در قبر که از سنگ ساخته شده بود
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اميد بر بيداری دوباره اش ويا تولد دوباره اش  ساند که مرده به خواب رفته ور اين نوع تدفين به انسانھا  اين فھم را می

  .در روز  رستاخيز است

  

  :طناب پيچ کردن مردگان

منطق طناب پيچ کردن مرده  ھا به . طناب پيج کردن مرده ھا شکل ديگری از تدفين مرده ھا در  زمانه ھای گذشته بود 

  .ترسيدند که  مردگان شان  زنده نشوند وبه  سراغ زندگان بيايند   زنده  مییاين معنی بود که انسانھا

  

  :جمعی در يک قبره دفن دست

دھد که قبر ھای    به سه ھزار و پانصد سال پيش از ميالد مسيح مى رسد ، نشان می درقبرستان  قديمه که تاريخ   شان

وشيده  شده در آن  اضافتر از  يک صد جنازه توسط يک تخته سنگی  پ رسد و بزرگی که  طول  شان به دوازده متر می

  .جا شده استه جا ب

  

   :دفن در سنگ آھک شده 

نام ه در يونان قديم  انسانھا مردگان را در تابوتى که  از سنگ آھک  شده بود قرار مى دادند و اين تابوت سنگى را ب

لمانى و فرانسه  از ھمين کلمه اا مانند اصطالح  تابوت در برخى از زبان ھ سارکوفاگوس يا گوشتخوار مى نمودند و

  .سارکوفاگ استخراج  گرديده است 

  

  :ھراجو دفن مرده با شتر و

س شتر را در حاليکه سر شتر به أدر بين عرب دوران جاھليت  رسم  بر اين بود که در قبر مرده ھمراه  ميت، يک ر

حکمت  اين امر بدين معنی بود که در .  دفن ميگرد ھر ، ھمراه مرده يک جاابا مقداری از جو شد، عقب بر گشتانده می

  .  خود داشته باشد ومحتاج کسی نگرددیپولی برای معيشت زندگ روز اخرت  مرده وسيله برای سواری و

  

  :دفن قلب جدا از جسم

تعدادی از بدين اساس تعدادی از  پادشاھان و  . در قرون وسطى  اعتقاد براين بود که  روح انسان در قلب او جاى دارد

را  نوشتند، که بعد از وفاتشان ، قلب شان را  از جسم شان  بيرون اورده وآن  خويش میۀھنرمندان شھير در وصيت نام

ه از جمله ريچارد شيردل، ناپلئون بناپارت، دانته و شوپن از مشاھيرى اند که قلب آنان ب. در قبر جداگانه دفن  کنند

  .طورجداگانه دفن شده است

  

  : درختانۀتندفن در 

 را در تنه ھای  درختان مى ان سميول از قبايل سرخپوست مردگانشۀخصوص  در فلوريدا قبيله ب مريکاى شمالى،ا در 

 برخى قبايل سرخپوست ھنگام کوچ از محلی به محلی  ديگری مردگان شان را روى. گذاشت تا به تدريج تجزيه شود

   .درختان می گذاشتند

  

  :تدفين در آب
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ھمين حاال در کشور . آنان را به دريا می انداختند ۀ يا مريضان جذام  مى مردند، جناز ھرگاه زنان  حامله ودر تبت، 

  خصوص در کشور المان تدفين در آب  رواج بيشتر يافته است ه ی  بئھای اروپا

ان را در ظرفی  ی ھا در اين اواخر جسد مردگان خويش در  داش ھای  مخصوصی می سوزانند ، بعدا خاگستر شئاروپا

  .در آب می اندازند  انداخته و

  

  :سوختاندن مرده

 گفتيم از جمله  کشور  المان  مردم که که قبالً  ی  طوریئکشور ھای اروپااز  در تعدادی اً در کشور ھندوستان واخير

  .می سوزانند را اجساد مردگان خويش  

و خاکستر ند  خويش را مى سوختاندۀمسيح ژرمن ھا مردھزار و پانچصد سال پيش از ميالد : نويسند تاريخ نويسان می

را در آب می  آن را به ھمراه اشياى قيمتی که از مرده به ميراث مانده ،  در يک ظرف گلى ساده جمع مى کردند وآن

که،  فھم  اعتقادی داشته، مشکل   حريق جسد در کشور المان  قبل  از اينۀولی در شرايط فعلی  اين شيو. انداختند

 ۀرا بدون زيورات در يک کوز کند ، مرده را بعد از حريق، خاگستر آن اقتصادی در آن  رول  عمده ای را بازی می

جا نموده  ودر آب می اندازند  وحتی بسياری از فاميل  ھا نسبت قيمت گزاف  قبرستان ھا ، تنھا  به حريق ه لی  جا بگ

  .نمايند  جسد مردگان خويش  اکتفاء می

رود در ميان ھندوھا رسم است که  شمار میه ر ھندوستان، سوختاندن  مرده ھا مرسوم ترين شکل تدفين باما در کشو

ھندوھا اعتقاد دارند که  .نمايد   آتش را روشن میۀوقتى کسى مى ميرد، اگر داراى فرزند است، پسر بزرگش اولين شعل

   .روح مرده با سوختاندن  جسم او آزاد مى شود

  

  : تدفين و مذھب

گويند در  می. وردآبارمی ه در اين ھيچ جای شک نيست که با تدفين ميت، نوعی از تسلی  برای بازماندان  متوفی ب

زمان  رومی  ھا وقتى مرده اى در آتش مى سوخت، بازماندگان از ديدن دودى که از جنازه برمى خاست تصور مى 

فکر خود را تسلى مى دادند در حالى که بعدھا   اين ترتيب ،کردند که روح مرده ھمراه با آن دود به آسمان مى رود و با

  .رفت  شماره خصوص  دين اسالم سوختاندن  مرده، نوعی از  بى احترامى به جسم انسان به با آمدن مسيحيت و ب

انيده  يا کيد نموده اند که  جسم انسان بعد از وفات بايد  در کفن پيچأدين مقدس اسالم  در تعليمات خويش ت مسيحی ودين 

 خويش عقب نشينی ۀوری در دين از اين نظريآاگرچه مسيحيت امروزی  بنابر نو . ( در تابوت  در قبر  قرار داده شود 

  .)نموده وھمين حاال مرده ھای خويش را حريق می نمايند 

صرف اجساد   حريق  اجساد مردگان  بنابر قوت عقايد مذھبی تضعيف يافت ، ۀگويند که در قرون وسطى مفکور می

  .شد  که در محاکم فيصله عليه شان  صورت می گرفت ، جسد شان در آتش سوختانده می زنان جادوگر را ، بعد از اين

 حريق جسد زن جادگر ، روح شيطانى  جادوگری  ھمراه با جسم شان براى اردند که ب کآنان بدين بترتيب فکر می

  .گردد   ھميشه نابودمی

 تدفين  جنازه  تغيير  يافت وھم دين يھودی ، ھم در دين ۀتشار  اديان ابراھيمی، شيون شد با ا گفتهکه قبالً  ھمانطوری

کيد  داشتند که أت خصوص دين مقدس اسالم مخالفت صريح خويش در حريق  جسد ميت اعالن  نموده  وه  وبیمسيح

  .طورحتمی در خاک دفن گردد ه جسد مرده، ب

م در دين مقدس اسالم  قبرستان ودفن ميت در زير خاک از مفھوم  خاصی ھم در دين  يھودی ، دين مسيحی  وھ

  .باشد  برخوردار می
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  :تدفين در مسيحيت

ردند  کزمين  ساخته بودند  دفن میزير  که در ستانی خويش را در قبرۀمسيحيان اوليه مانند يھوديان و رومى ھا، جناز

خاطر مراسم تعزيت کليسا ھای مخصوصی را در ه ه بودند بلکه بمسيحيان نه تنھا در زير زمينی قبرستان بزرگی  ساخت

  .نمودند   زير زمين اعمار می

  

  : تدفين در دين  يھوديت

  :از جمله . مراسم تعزيت  وضع گرديده بود  در دين يھودی احکام  خاصی برای جنازه و

ورت قطع ممنوع بود، اگر صه  شخص که در حال جان دادن ويا احتضار  باشد ، دست زدن به شخص محتضر ب-١

رد ، اين عمل شخص بدان می ماند که گويا  قتل نفس  کرا لمس می يا آن  کسی برشخص محتضر دست می زد واً احيان

  .انجام داده است 

گفتند محتضر ،  گذاشتند ، اگر تکان نمی خورد ، می داد ،  پر مرغى را نزديک بينى او می که محتضر جان می زمانی

  .ست فوت  نموده ا

ى که نزد مرده حضور داشتند ئ آنھاۀرد ، ھم کدر دين يھودی  محتضر  را تنھا نمی گذاشتند ، وقتی محتضر فوت می

  .مکلف بودند  لباس ھاى خويش  را پاره کنند

 ليتر آب  را برسر ميت  می ٢٠تمام بدن ميت را با آب گرم می شستند ، بعد از اتمام غسل مقداری   :غسل دادن ميت-٢

  .زند ري

کنند  ،  نامى براى او مى نھند و بعد او را   اول تولد می مرد ،  او را در کنار قبر ختنه میۀ اگر طفل نوزاد  در ھفت-٣

 قدمى قبر رساندند، بايد ھر چھار قدم به چھار قدم مکث کنند، وقتى وارد قبر کردند ٣٠وقتى تابوت را به . دفن مى کنند

  .دعاى مخصوص مى خوانند

آرامش روح و مراسم سوگوارى، انتشارات / حزقيا زرگدماى/موشه بن حافام،   معلومات مزيد مراجعه شود به ،برای(

  .)١۵ ١۶ ش، ص ١٣۶١بنى توراه، 

  

  :مراسم سوگوارى در يھوديت

ب اين رسم مذھبی بوده واز کتا ييالن  يک رسم کھنه وقديم است ، وابه اصطالح  سوگوارى  در بين اسر مراسم فاتحه و

، بالفاصله پس از تدفين  آغاز مى  مراسم سوگوارى  در دين يھودی. ريشه گرفته است) تورات(مقدس يھوديان  تورا

وی خاک می نشيند وسايرين رگردد ، بوت ھای  خود از پای خود کشيده ، بر  به خانه بر میاً شخص سوگوار  راس .شود

  .نمايند  برای تعزيت  نزد شان مراجعه می

نام سعودت و ه روند با خود  غذای مخصوصی ب  سوگوار میۀسايگان  که غرض تسليت وسوگواری به خاندوستان وھم

  .ورند  آ، میمی دارندتھيه ) غذای مخصوصی است که برای فاميل عزادار(ھبرائا

 .مه می يابد ادا) ھفت روز(گردد ، واين تعزيت برای مدت  شيبعا  ياد می) نيحوم آبليم(نام ه مراسم تسليت در يھوديت ب

  .واعياذ صورت گيرد ) شنبه(ولی اين مراسم نبايد در ايام شبات  

يا اصطالح  غاز از روز تدفين حق ندارند که اصالح ريش وآباشند برای مدت سه روز،  فاميل  يھودی که عزادر می

  .آرايش نمايند 
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ماه پس از روز تدفين ھر روز، و ھر سال در مدت يازده ه براى  بزرگداشت ياد پدر يا مادر ب) پسر(اوالد بزرگ فاميل 

  . مى خواند، طلب آمرزش مى کنند»قديش«روز درگذشت 

اين . را پيش می برندمردگان آن جامعه ) قبورا(طور داوطلبانه امور تدفين ه در بين  يھودان تعدادی  از مردان و زنان ب

در بين يھوديان  برای اولين بار  در قرن ) يشحبرا قد(ھمچو کميته ھا .باشد    مسمی می»حبرا قديش« بهافراد 

. ( دھد  تشکيل میرا  يھودى در ھر محل ۀ اصلى جامعۀ اين کميته ھا ھستاً مد ، وتقريبآوجود ه چھاردھم در اسپانيا  ب

  )واژه ھاى فرھنگ يھود :خذ أم

  

  :سوگ  داری در بين يھوديت 

  ) :لباس پاره کردن(قِريعا 

که ذکر  باشد، مسمی می) لباس رئوبن(نام  ه تعزيت  در بين يھودان ، رسم  معمول بوده وبلباس پاره کردن در مراسم 

  .عمل آمده است ه آن کتاب تورات عھد عتيق ب

: ٢٩: پيدايش. (رئوبن ھنگامى که سرچاه برمى گردد و مى بيند که يوسف در چاه نيست  لباس خود را  پاره می کند

٣٧.(  

  

  :خاک انداختن بر سروروی 

اک انداختن بر سر وروی در جنب آن  لباس پاره کردن  وروی خراشيدن وموی کندن از جمله عادت ھای قديمی است خ

که بر زمين افتادند  گويند اين عادت از  يوشع و مشايخ اسرائيل  زمانی می، که تا به امروز  در بين يھوديت مروج بوده 

حزقيال  / ۶: ٢۶ و ٢۵: ٣۴ارمياء  / ١٣: ١٩دوم سموئيل  / ٧: ۶يوشع (گرفته شده است  . و خاک به سر خود پاشيدند

  ) ٢: ١٠ مراثى ٢٧: ٣٠

  

  :رايشآعــدم 

  است که يھودان در ايام یتاوشوی موی ھا از جمله عاد عدم ارايش و اجتناب از پوشيدن زيورات وعدم شست

سف أن عادت منع نموده است ولی با تصورت مطلق از ايه دين مقدس پيروان خويش را ب. ورند  آعمل میه عزاداری ب

خصوص در روز شھادت  امام ه بايد گفت که زياتر از مسلمان  با رسم يھودی در ايام عزادری دست به چنين اعمال ب

  .حسين می زنند

  

   عــذاب قـبـر 

ا تفصيل بيان وضاحت تام به ب) غافرۀ   سور۴۶ – ۴۵ تآي( در  آن قبل از ھمه بايد گفت که عذاب قبر حق است وذکر 

  . گرديده است 

ا َوَعِشيا َويْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ « :پروردگار با  عظمت ما ميفرمايد  َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب النَّاُر يْعَرُضوَن َعلَيھَا ُغُدًوّ

اينك آتش دوزخ را صبح و شام بر آنھا . تسخت فرا گرفو فرعونيان را عذاب ( »  أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذاِب 

 ) فرعونيان را به سخترين عذاب جھنم وارد كنيد : دارند، و چون روز قيامت شود خطاب آيد كه عرضه می

  :گويد امام  قرطبی می

جمھور بر اين  رأی می باشند كه «) الجمھور على أن ھذا العرض يكون فی البرزخ وھو حجة فی تثبيت عذاب القبر (

  »  ن حال و وضع آنھا در برزخ دليل بر ثابت بودن عذاب قبر استاي
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  ) وھذه اآلية أصل كبير فی استدالل أھل السنة على عذاب البرزخ فی القبور: (گويد و ابن كثير می

كه عذاب قبر در  اين اصل بزرگی است در استدالل كردن اھل سنت برت و اين آي«   ).١٣۶ / ٧تفسير ابن كثير جلد (

  . »    وجود داردبرزخ

  « :  نمايند  استدالل   می  متبرکهتبه اين آي که عذاب قبر حق است، ھمچنين تعدادی زيادی از علماء در مورد اين

وَن إِلَى َعَذاٍب َعِظيم تَيِن ثُمَّ يَردُّ بُھُْم َمرَّ دو   بار آنھا را عذاب می دھيم سپس آنھا به «) ١٠١ تتوبه  آي  ۀسور(   » َسنَُعذِّ

  .»شوند عذابی بزرگ بازگردانيده می

  :قتاده می گويد

منظور از دو عذاب، عذاب دنيا و عذاب قبر است سپس به   «) عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم (

  .»سوی عذابی بزرگ برگردانيده می شوند

ير آن برای احاديث در   مورد عذاب  قبلی بر عذاب قبر در تفست و آيت هللا   به وسيله اين آيةامام بخاری رحم

   ).٢٣١ / ٣(صحيح البخاری باب ما جاء فی عذاب القبر   فتح الباری  .(قبراستدالل  كرده است

اما دليل بر نعمت و عذاب قبر در سنت بسيار است كه از آن جمله در صحيحين از عبدهللا بن عمر    رضی  هللا عنھما    

  :می فرمايند  روايت  است كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

ِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة َوإِْن َكاَن ِمْن أَْھِل النَّاِر فَِمْن إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَيِه َمْقَعُدهُ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشی إِْن َكاَن «

ُ يْوَم اْلقِياَمةِ    ).٢٨۶۶(، وصحيح مسلم برقم ) ١٣٧٩( صحيح البخاری برقم (»أَْھِل   النَّاِر فَيقَاُل ھََذا َمْقَعُدَك َحتَّى يْبَعثََك هللاَّ

اگر جنتی  باشد جايگاھش در بھشت . د، صبح و شام، جايگاھش به او عرضه می شودھر وقت، يكی از شما فوت كن«

اين، جای توست تا روز : شود و به او گفته می. واگر دوزخی باشد، جايگاھش در دوزخ، به او نشان داده می شود

  . »قيامت كه   خداوند تو را حشر می نمايد

َ  أَْن  «:می فرمايند   صلی هللا عليه وسلمو در صحيح مسلم از انس روايت است كه رسول هللا لَْواَل أَْن اَل تََدافَنُوا لََدَعْوُت هللاَّ

اگر ترس از دفن نكردن مردھايتان نبود از خداوند می خواستم  «).٢٨۶٨(صحيح مسلم برقم  (»يْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ 

  . »كه  عذاب قبر را بشنويد

برای جسم است ويا  بر روح   ؟ واين عذاب  چگونه عملی خواھد شد ، موضوعی است که که عذاب قبر  در مورد  اين

  .خود مشغول ساخته است ه فکر  بسياری از انسانھا را ب

  .تفاسير متفاوت  را ارايه نموده اند  علماء ومفسرين در اين مورد  نظريات و

 که جسم مورد عذاب قرار می گيرد ، يعنی اين  می جسم صورتۀ بدين عقيده اند تعذيب ميت در محدودءبرخی از علما

 که  بر تعذيب جسم وھم بر ئیولی  ھستند ،  علما نمايند، کيد میأ تنھا بر تعذيب روح تءگرد، ولی برخ ديگری از علما

  :نمايند  تعذيب روح در  قبر حکم صادر نموده وچنين استدالل می

پس روح وقتی كه متـنعم يا معذب می شود به بدن متصل است پس . نعمتھا و عذاب قبر برای جسم و روح با ھم است

نعمت و عذاب برای ھر دوی آنھاست ھمانگونه كه روح گاھگاھی كه از بدن جدا می شود و متـنعم يا معذب می 

و دليل بر اين گفته كتاب و سنت است و . پس نعمت و عذاب برای روح از بدن جدا نيست). گردد شامل ھر دو می(گردد

ھل سنت و جماعت بر آن اتفاق دارند خالف كسانی كه گمان می كنند نعمت و عذاب قبر در ھر حال تنھا برای روح ا

  .است و به بدن تعلق ندارد

إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا «:فرمايند می  دليل بر آن حديث انس بن مالك رضی هللا عنه است كه در آن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

ٍد ُوِضَع فِی قَ  ُجِل لُِمَحمَّ ْبِرِه َوتََولَّى َعْنهُ أَْصَحابُهُ َوإِنَّهُ لَيْسَمُع قَْرَع نَِعالِِھْم أَتَاهُ َملََكاِن فَيْقِعَدانِِه فَيقُواَلِن َما ُكْنَت تَقُوُل فِی ھََذا الرَّ

ا اْلُمْؤِمُن فَيقُوُل أَْشھَُد أَنَّهُ َعبْ  ُ َعلَيِه َوَسلََّم فَأَمَّ ُ بِِه َمْقَعًدا َصلَّى هللاَّ ِ َوَرُسولُهُ فَيقَاُل لَهُ اْنظُْر إِلَى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر قَْد أَْبَدلََك هللاَّ ُد هللاَّ
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ُجِل فَيقُوُل اَل أَدْ  ا اْلُمنَافُِق َواْلَكافُِر فَيقَاُل لَهُ َما ُكْنَت تَقُوُل فِی ھََذا الرَّ ِری ُكْنُت أَقُوُل َما يقُوُل النَّاُس ِمْن اْلَجنَِّة فَيَراھَُما َجِميًعا َوأَمَّ

صحيح البخاری  (»فَيقَاُل اَل َدَريَت َواَل تَلَيَت َويْضَرُب بَِمطَاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربَةً فَيِصيُح َصيَحةً يْسَمُعھَا َمْن يلِيِه َغيَر الثَّقَلَينِ 

گردند و می روند، ميت صدای پاھايشان  ر میگذارند و دوستانش ب ھنگامی كه بنده ای را در قبرش می«).١٣٣٨(برقم 

 اين شخص، يعنی ۀدربار: پرسند در اين ھنگام، دو مالئكه نزد او می آيند، او را می نشانند و از وی می. را می شنود

 خدا و ۀبند  من گواھی می دھم كه محمد صلی هللا عليه وسلم: محمدصلی هللا عليه وسلم چه می گفتی؟ جواب می دھد

  .وسترسول ا

. »ی در بھشت، عوض كرده استئرا برای تو با جا خداوند آن. به جايگاه خود در دوزخ نگاه كن: مالئكه ھا می گويند

اما اگر آن شخص، كافر يا منافق باشد، . را می بيند) بھشت و دوزخ(پس ھر دو جا : فرمود  پيامبر صلی هللا عليه وسلم

تو : به او می گويند. نيز می گفتم  ھر چه مردم می گفتند، من. دانم من چيزی نمی: گويد در جواب مالئكه ھا، می

آنگاه، چنان فريادی .  محكمی بر فرق سرش، می كوبندۀ آھنی، ضربرزسپس، با گ. ندانستی و نه سعی كردی كه بدانی

  .»مخلوقات اطراف او، فريادش را می شنوندۀ جز انسانھا و جن ھا، ھمـه سر می دھد كه ب

صورت مرفوع از پيامبر صلی هللا عليه ه د، حاكم و ديگران بوطوالنی براء بن عازب كه احمد، ابوداوو در حديث 

فَتَُعاُد ُروُحهُ فِی َجَسِدِه «: روايت كرده اند بعد از ذكر خروج روح و باال رفتن روح مؤمن به آسمان می فرمايد  وسلم

می شود پس دو مالئكه می آيند و او را می روحش در جسمش برگردانيده »« َربُّكَ  َمنْ فَيأْتِيِه َملََكاِن فَيْجلَِسانِِه فَيقُواَلِن لَهُ 

، ) ۴٧۵٣( برقم ۵/٧۵٧۵  دوسنن أبی داو و ،۴۴/٢٨٧مسند اإلمام أحمد »پروردگارت كيست؟: به او می گويند. نشانند

   .٣٨ -٣٧ / ١: والمستدرك 

در اين سخن پيامبر صلی هللا عليه . ح و جسم با ھم داللت دارنداين دو حديث بر واقع شدن عذاب و نعمت ھای قبر بر رو

داللت بر اين دارد كه لفظ عبد برای جسم و » بنده ھنگامی كه در قبر قرار گرفت» «إن العبد إذا وضع فی القبر« وسلم

 بن عازب كار می رود و ھمچنين برگشت روح به جسم ھنگام سؤال كردن ھمانگونه كه در حديث براءه روح با ھم ب

) فيقعدانه(»يسمع قرع نعالھم« : كه گذشت اين از صفات جسم است مانند اين سخنیآمده ھمراه با آنچه در دو حديث

» فيصيح صيحة»«ويضرب بمطارق من حديد«و» پس او را می نشانند»«صدای پاھايشان را می شنوند كه می روند«

 اينھا اين نتيجه حاصل می شود كه ۀاز ھم. »بلند سر می دھدپس صيحه ای بسيار »«و با پتكی از آھن او را می زنند«

  .نعمتھا و عذاب قبر شامل جسم و روح با ھم می گردد

ی واقع می شوند كه از ئبا اين وصف در بعضی از نصوص آمده كه نعمتھا و عذاب بر روح در بعضی حاالت به تنھا

ا أُِصيَب «: می فرمايد  ل هللا صلی هللا عليه وسلمآن جمله حديث عبدهللا بن عباس رضی هللا عنھما است كه رسو لَمَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ أَْرَواَحھُْم فِی أَْجَواِف طَيٍر ُخْضٍر تَِرُد أَْنھَاَر اْلَجنَِّة تَأُْكُل ِمْن ثَِماِرھَا َوتَأِْوی إِلَى قَنَاِديَل ِمْن  إِْخَوانُُكْم بِأُُحٍد َجَعَل هللاَّ

ھنگامی كه برادران شما در روز اُحد دچار مصيبت شدند خداوند ارواحشان را در داخل » «شِ َذھٍَب فِی ِظلِّ اْلَعرْ 

ی از طال ئپرندگان سبز رنگ قرار داد كه آنھا بر رودھای بھشت می گذرند و از ميوه ھای آن می خورند و به آويزھا

 ، وصححه ٢٩٧، ٨٨ / ٢المستدرك ، والحاكم فی ٢۶۶/ ١أخرجه أحمد فی المسند (  .» عرش نزول می يابندۀدر ساي

  ) .ووافقه الذھبی

ی در آن واقع می ئاين خالصه ای از نعمتھا و عذاب بود كه بر جسم و روح در قبر واقع می شوند و روح گاھی به تنھا

  . شود

اق أھل والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتف: (له می گويندأبعضی از امامان محقق در سنت در بيان اين مس

وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بھا، فيكون النعيم والعذاب  السنة والجماعة، تنعم النفس

به اتفاق اھل سنت و جماعت، نعمت و عذاب بر «) عليھما فی ھذه الحال مجتمعتين كما يكون للروح منفردة عن البدن
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شود و عذاب آن به بدن وصل و بدن به  ی متنعم و معذب میئ بدن به تنھاروح جدا از. روح و جان توأم صورت می گيرد

پس نعمت و عذاب بر آن دو در اين حال جمع می گردد ھمانگونه كه برای روح . متصل می شود) نعمت يا عذاب(آن 

  "».جدا از بدن واقع می شود

  :نوت

ليف جمعی از علمای أ پرتو کتاب و سنت ت اھل سنت درۀاصول عقيد: برای معلومات مزيد مراجعه شود به  کتاب(

  ). عربستان سعودیۀمتخصص عقيد

  

  :کيفيت عذاب قبر

شكل و صورت ه گذارند ، فرشتگانی ب  در قبر میراکه ميت  زمانی: در مورد کيفيت عذاب قبر  در احاديث آمده است 

ی خاصی بيان  گرديده ئيده است با زيبانوع آمدن در حديثی که در سنن ترمذی بيان گرد و آيند ای نزد او می ناشناخته

  :است 

إَِذا قُبَِر اْلَميُت أَْو قَاَل أََحُدُكْم أَتَاهُ َملََكاِن أَْسَوَداِن أَْزَرقَاِن يقَاُل أِلََحِدِھَما اْلُمْنَكُر َواآْلَخُر النَِّكيُر فَيقُواَلِن َما ُكْنَت تَقُوُل فِی ھََذا « 

ُجِل فَيقُوُل َما َكاَن ي ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ الرَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ِ َوَرُسولُهُ أَْشھَُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ َوإِْن َكاَن ُمنَافِقًا قَاَل . ... قُوُل ھَُو َعْبُد هللاَّ

  .»َسِمْعُت النَّاَس يقُولُوَن فَقُْلُت ِمْثلَهُ اَل أَْدِری

آيند، يكی را منكر و   سياه رنگ و سرخ چشم نزد او میۀد، دو فرشتشو ھرگاه ميت يا يكی از شما به خاك سپرده می(

 اين مرد ۀدربار: گويند كنند و می ال میؤهللا صلی هللا عليه وسلم س  رسولۀگويند، از او دربار ديگری را نكير می

شته به فرشتگان جواب گويد؟ او در جواب بر اساس ھمان اعتقادی که در دنيا  دا چه می) هللا صلی هللا عليه وسلم رسول(

 او ۀدھم كه جز هللا معبودی وجود ندارد و محمد صلی هللا عليه وسلم بنده و فرستاد گواھی می: گويد دھد، يعنی می می

گفتند، من نيز ھمان را گفتم و بيش از اين   او چيزی میۀاز مردم شنيدم كه دربار: گويد است، اگر ميت منافق باشد، می

   ).خذ حديث ترمذی، كتاب جنازه باب ماجاء فی عذاب القبرأم).  ( دانم چيزی نمی

  : هللا صلی هللا عليه وسلم چنين  روايتی آمده است  ھمچنان در حديث ديگری از حضرت براء بن عازب از رسول

  :پرسند نشانند و از وی می شوند و او را می آيند و بر وی خشمگين می كه دو فرشته بسيار خشمناك نزد او می

  وردگار تو كيست؟  پر

  دينت چيست؟

   و پيامبرت چه كسی است؟ 

که ھمين  مطلب در قرآن عظيم  آيد، طوری من به عمل میؤال وجوابی است که از  مؤال وجواب   آخرين  سؤاين س

  .ن چنين بيان گرديده است أالش

  ٢٧: إبراھيم» ْنيا َوفِی اآلِخَرةِ يثَبُِّت ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِی اْلَحياِة الدُّ «

در برابر زرق و برق ماديات و بيم و (ھم در اين جھان )  پايدارشانۀو عقيد(خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (

پايان،  ايشان را در نعمتھای فراوان و عطايای بی(و ھم در آن جھان ) نمايد ھراس مشكالت محفوظ و مصون می

  )دارد دگار میجاويدان و مان

  : گويد او در جواب می

  . پروردگار من هللا است و دين من اسالم و پيامبر من محمد صلی هللا عليه وسلم است

  .گويد  من راست میۀبند: گويد آيد و می ی از آسمان میئندا

  :ال وجواب از شخص  كافر و فاجر در رواياتی اسالمی آمده است ؤاما در  مورد س
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  : پرسند  نشانند و از وی ميـ گيرند و او را می  بر وی خشم ميـ. آيند خشمناك میدو فرشته بسيار 

  دانم،  وای، وای نمی: گويد پروردگار تو كيست؟ می

  . دانم وای، وای نمی: گويد دين تو چيست؟ می: پرسند می

 پيامبر صلی هللا عليه وسلم تواند نام ی؟ نمیئگو  اين مردی كه به طرف شما فرستاده شده است چه میۀدربار: پرسند می

  را بر زبان بياورد، 

  : شود به او گفته می

: گويند گفتند، آنگاه اين دو فرشته خطاب به او می دانم، از مردم شنيدم كه چنين می وای، وای نمی: گويد محمد، آنگاه می

 .ه است من دروغ گفتۀدھد كه بند منادی ندا در می. دانستی و نه از مردم تبعيت كردی نه می

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

 فِی اْلَعْبُد إَِذا ُوِضَع فِی قَْبِرِه َوتُُولِّی َوَذھََب أَْصَحابُهُ َحتَّى إِنَّهُ لَيْسَمُع قَْرَع نَِعالِِھْم أَتَاهُ َملََكاِن فَأَْقَعَداهُ فَيقُواَلِن لَهُ َما ُكْنَت تَقُولُ «

ُ بِِه َمْقَعًدا  ِ َوَرُسولُهُ فَيقَاُل اْنظُْر إِلَى َمْقَعِدَك ِمْن النَّاِر أَْبَدلََك هللاَّ ُ َعلَيِه َوَسلََّم فَيقُوُل أَْشھَُد أَنَّهُ َعْبُد هللاَّ ٍد َصلَّى هللاَّ ُجِل ُمَحمَّ ھََذا الرَّ

ُ َعلَيِه َوسَ  ا اْلَكافُِر أَْو اْلُمنَافُِق فَيقُوُل اَل أَْدِری ُكْنُت أَقُوُل َما يقُوُل النَّاُس ِمْن اْلَجنَِّة قَاَل النَّبِی َصلَّى هللاَّ لََّم فَيَراھَُما َجِميًعا َوأَمَّ

   ).د، نسائیوبخاری، مسلم، ابو داو(  » فَيقَاُل اَل َدَريَت َواَل تَلَيَت 

آيند  شنود، دو تا فرشته نزد او می ه رفتن آنھا را میگردند، او صدای را ھرگاه انسان در قبر گذاشته شود و دوستانش بر(

ی؟ انسان مؤمن ئگو  محمد صلی هللا عليه وسلم چه میۀدربار: كنند ال میؤنشانند، از وی س و او را بلند كرده و می

  .) خدا و رسول او استۀدھم كه محمد بند گواھی می: گويد می

  :گويد اما كافر و منافق می

نه خودت چيزی فھميدی ونه از ديگران : شود نمودم، به او گفته می گفتند و من ھم تکرار می انی میدانم، مردم سخن  نمی

  ).پيروی کردی

شوند، بعد از مدتی خداوند او  دانست كه اين امت در قبر عذاب داده می  امر نمییهللا صلی هللا عليه وسلم در ابتدا رسول

: كند اش، عايشه رضی هللا عنھا چنين روايت می ی هللا عنه از خالهرا از اين مطلب آگاه ساخت، عروه بن زبير رض

ُ َعلَيِه َوَسلََّم َوِعْنِدی اْمَرأَةٌ ِمْن اْليھُوِد َوِھی تَقُوُل ھَْل َشَعْرِت أَنَُّكْم تُْفتَنُوَن فِی اْلقُبُوِر قَالَْت  َدَخَل َعلَی رسول( هللا َصلَّى هللاَّ

ُ  فَاْرتَاَع رسول ُ َعلَيِه َوَسلََّم ھَْل   َعلَيِه َوَسلََّم َوقَاَل إِنََّما تُْفتَُن يھُوُد قَالَْت َعائَِشةُ فَلَبِْثنَا لَيالِی ثُمَّ قَاَل رسولهللا َصلَّى هللاَّ هللا َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَيِه َوَسلََّم بَْعُد يْستَِعيُذ ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر  َشَعْرِت أَنَّهُ أُوِحی إِلَی أَنَُّكْم تُْفتَنُوَن فِی اْلقُبُوِر قَالَْت َعائَِشةُ فََسِمْعُت رسول هللا َصلَّى هللاَّ

   ) .صحيح مسلم كتاب الساجد و مواضع الصلوة) ( 

دانی كه  آيا می:  من بود و او به من گفتۀهللا صلی هللا عليه وسلم نزد من آمد و زنی از يھودی ھای مدينه در خان رسول(

هللا صلی هللا عليه وسلم از سخن زن يھودی تعجب  رسول: گويد شويد؟ عايشه رضی هللا عنھا می شما در قبر تعذيب می

چند روز سپری شد و بعد : گويد شوند، عايشه رضی هللا عنھا می ھا در قبر عذاب داده می البته يھودی: كرد و گفت

. شوند  شده كه مسلمانان در قبر عذاب داده میدانی بر من وحی نازل ای عايشه می: هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول

هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم كه از عذاب قبر به خدا  بعد از اين جريان من ھمواره از رسول: فرمايد حضرت عايشه  می

  .)خواست پناه می
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