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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١۴ می ٠٣
  

  آداب جنازه
١۵  

  

  :ن گرديده است ؟يآياوقت اجل از قبل تعي

تواند ازآن زمان مشخص و  و کسی نمی و مشخص  گرديده استزمان مرگ  از قبل معين  بلی در فھم شرع  وقت و

  .تجاوز و تخطی  نمايد  ن شده ومقرر شده از جانب  پروردگاريتعي

را در  ھا را مقدر کرده و در لوح المحفوظ به ثبت رسانده است و فرشتگان کرام آن خداوند عزوجل  وقت  اجل انسان

ای پيشی می گيرد، اگر کسی در اثر ھر   نه ساعتی پس می افتد و نه لحظهنويسند، حالی که در شکم مادر قرار دارد می

ای از قبيل قتل، غرق، سقوط طياره ، تصادف، آتش سوزی و غيره بميرد، با ھمان اجلی خواھد مرد که  جريان و حادثه

َوَما َکاَن لِنَْفٍس أَْن  «: رسانند در ازل  برايش مقرر گشته است، آيات و نصوص فراوانی از قرآن اين اصل را به اثبات می

الً  َؤجَّ و ھيچ کسی را نسزد که بميرد مگر به فرمان خدا، و  ( ) ١۴۵  تآي:   آل عمرانۀسور( » تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن هللا ِکتَابًا مُّ

ُم اْلَمْوُت أَْينََما تَُکونُواْ «  ) .خداوند عزوجل وقت آن را دقيقاً در مّدت مشّخص و محدودی ثبت و ضبط کرده است  يُْدِرککُّ

َشيََّدةٍ  يابد، اگرچه در برجھای محکم و  ھرکجا باشيد، مرگ شما را در می(  )٧٨:  النساءۀسور( »  َولَْو ُکنتُْم فِی بُُروٍج مُّ

  ) .استوار جايگزين باشيد

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاء أََجلُھُْم الَ يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوالَ يَ «  ھر گروھی دارای مّدت (  )٣۴:  األعرافۀسور( » ْستَْقِدُمونَ َولُِکلِّ أُمَّ

تأخير خواھند کرد ) از آن(ای  آنان به سر رسيد، نه لحظه) محدود(که زمان  است، و ھنگامی) مشّخص و معلوم(زمانی 

  .)گيرند پيشی می) برآن(ای  و نه لحظه

وَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ «  گريزيد، سرانجام با  قطعاً مرگی که از آن می: بگو( )٨:   الجمعةۀسور( »  ُماَلقِيُکمْ قُْل إِنَّ اْلَمْوَت الَِّذی تَفِرُّ

  . )يابد گردد و شما را درمی شما روياروی می

ْرنَا بَْينَُکُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِينَ «  ايم،  ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته( )۶٠:   الواقعةۀسور( » نَْحُن قَدَّ

  ).شود و ھرگز بر ما پيشی گرفته نمی

هللا  رسول حبيبه رضی هللا عنھا ھمسر گرامی  ام: فرمايد در صحيح مسلم از حضرت عبدهللا بن مسعود روايت شده که می

هللا صلی هللا عليه وسلم و پدرم ابوسفيان و  پروردگارا تا من زنده ھستم، ھمسرم رسول: صلی هللا عليه وسلم فرمود

  .درم معاويه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بھره ببرمبرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

َل َشْيئًا قَْبَل ِحلِِّه : (هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول َ آِلَجاٍل َمْضُروبٍَة َوأَيَّاٍم َمْعُدوَدٍة َوأَْرَزاٍق َمْقُسوَمٍة لَْن يَُعجِّ قَْد َسأَْلِت هللاَّ

َر َشْيئًا َعْن ِحلِِّه  َ أَْن يُِعيَذِک ِمْن َعَذاٍب فِی النَّاِر أَْو َعَذاٍب فِی اْلقَْبِر َکاَن َخْيًرا َوأَْفَضلَ أَْو يَُؤخِّ   )َولَْو ُکْنِت َسأَْلِت هللاَّ

  ).١/٣٩٠/۴١٣/۴۴۵:( مسلم در کتاب قدر و احمد در مسند

 پيش از اجل خواھيد؟ ھرگز چيزی روزھای مشخص و شمرده شده و رزق تقسيم گشته را از خداوند عزوجل می(

اگر از خداوند عزوجل . اندازد خير نمیأاش به ت گيرد و خداوند عزوجل ھيچ چيزی را از زمان تعيين شده صورت نمی

  .)خواستی که تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات دھد، خيلی بھتر بود می

زمان . داند  زمان مردن را نمی،کسی جز خداوند يگانه. ھمچنين بندگان ھيچ اطالعی از فرا رسيدن اجل خود ندارند

َوِعنَدهُ َمفَاتُِح « : فرمايد خداوند عزوجل می.  پروردگار استۀمردن از جمله کليدھای پنھان و غيبی است که علم آن ويژ

و از آنھا آگاه ھای غيب و کليد آنھا در دست خدا است و کسی جز ا گنجينه( )۵٩:   األنعامۀسور(» اْلَغْيِب الَ يَْعلَُمھَا إاِلَّ ھَُو 

  )نيست

اَذا تَْکِسُب َغًدا َوَما تَْدِری نَْفٌس بِأَیِّ أَْرٍض «  ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم َما فِی اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِری نَْفٌس مَّ َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَزِّ إِنَّ هللاَّ

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ   خدا است و او است که باران را ۀآگاھی از فرا رسيدن قيامت ويژ ( )٣۴:   لقمانۀسور(» تَُموُت إِنَّ هللاَّ

آورد، و  داند فردا چه چيز فراچنگ می است، و ھيچ کسی نمی) مادران(باراند، و مّطلع است از آنچه در رحمھای  می

  ). .  است- از موارد مذکور- قطعاً خدا آگاه و باخبر . ميرد داند که در کدام سرزمينی می ھيچ کسی نمی

ھای  سوای خداوند کسی ديگر غيب: خدا صلی هللا عليه وسلم فرمود کند که رسول امام بخاری در صحيح خود روايت می

  .داند  را نمیتآي ۀپنچ گان

إَِذا أََراَد : (هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود اند که رسول امام احمد، ترمذی و غيره از گروه زيادی از صحابه روايت کرده

  )ِح َعْبٍد بِأَْرٍض َجَعَل لَهُ فِيھَا أَْو قَاَل بِھَا َحاَجةً قَْبَض ُرو

ھرگاه خداوند عزوجل خواسته باشد روح بنده را در سرزمينی ديگر قبض کند، به دليلی او را نيازمند آن سرزمين (

  ).به سراغش آيد گرداند، تا برای تأمين نيازش به آنجا برود و مرگ می

  

  :آغاز مرگ 

زمين ! خدايا : وقتی خداوند آدم وفرزندانش را آفريد ، فرشتگان عرض کردند : می گويد ) رض( حضرت حسن -١

  .گنجايش اين ھمه  انسان ھا را ندارد 

  .فرينم آمن مرگ را می : فرمود 

  .اگر مرگ آفريده شود ، زندگی برای آنھا خوشايند نمی شود : فرشتگان عرض کردند 

  ) ابن ابی شيبه فی المصنف ، امام احمد فی الزاھد . ( من اميد  را می آفرينم : فرمود 

برای تخريب ، تعمير کن وبرای فنا ! ای آدم : وقتی آدم به زمين آورده شد ، خداوند به او فرمود : گويد   مجاھد می-٢

  ) ابو نعيم فی الحلية . ( شدن ، فرزند به دنيا بيار 

  . شد ددگی می کنيد  به زودی زير خاک  دفن خواھي رفيع وبلند زنیکه در قصر ھا وکاخ ھا ای کسانی

  .يد وبرای تخريب تعمير کنيد ئبرای مرگ بزا: فرشتگان ھر روز چنين ندا می زند 

  

   روح جزئی از بدن است ويا از آن مستقل است ؟

صفات بدن ند که روح جزئی از اجزای بدن يا صفتی از  گروھی از متکلمين مبتدع از جھميه و معتزله بر اين باور

  .روح عبارت است از حيات، مزاج يا خود بدن و جسم: گويند و برخی ديگر می. است
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کنند و  ماند اما نفس را به صفات باطلی متصف می مشائيان از فالسفه بر اين باوراند که نفس بعد از جدا شدن باقی می

زد آنھا مجرد از ماده و پيوندھای مادی است و عقل ھم ن. گردد شود به عقل مبدل می روح وقتی از بدن جدا می: گويند می

شود و قطعاً  ماده ھم جسم است و عقل نزد آنان وجودی مستقل و جدا از بدن دارد و متصف به حرکت و سکون نمی

  .گردد احوال آن تجديد نمی

ت و مزاج و بدن بودن اند، متکلمين مبتدع مذموم که قايل به حيا ھردو گروه گذشته در مورد روح راه اشتباھی را پيموده

در عالم برزخ روحی وجود ندارد تا عذاب ببيند يا از نعمات : گويند روح ھستند، بسياری از آنان منکر عذاب شدند و می

  .کنند بھره ببرد، تا در نھايت نصوص وارد شده در اين مورد را رد می

روح وقتی از بدن جدا شد، : گويند شود، می  میکنند روح بعد از جدا شدن از بدن به عقل تبديل ای که گمان می فالسفه

ای مانند ديدن و شنيدن و دانستن و سرور و ناراحتی و غيره  يابد، يعنی افعال حادثه ھيچ حالتی از احوال برايش تجدد نمی

 نفس ماند، ھمانگونه که نزد آنھا عقل و شود، بلکه برای ھميشه بر يک حالت باقی می زند و ايجاد نمی از آن سر نمی

  .دارای چنين حالت و کيفيتی ھستند

روح نه داخل بدن است و نه خارج : گويند کنند و می روح را با صفات واجب الوجود متصف می گروھی ديگر از فالسفه 

آيد و جسم و  ين میئکند و نه پا از آن، نه مغاير با بدن است و نه داخل در آن، نه متحرک است نه ساکن، نه صعود می

  .»مجموع الفتاوی شيخ االسالم«. يستعرض ھم ن

باشد   در مسايل غيبی و اخروی میائیعلت اساسی اشتباه اين دو گروه اعتماد کردن بر عقل و پيريزی کردن مقايس دني

ی قابل مقياس و تفکر نيستند، گروه اول منکر وجود روح مستقل از بدن ھستند و اين در واقع تکذيب ئکه با چنين چيزھا

ين و کسانی که ئ مشاۀآيند و گروه دوم يعنی فالسف  متواتر است و انکار ضروريات دينی به حساب میو نفی نصوص

دانند و آنرا  ديدگاه آنان ھستند، ھر چند به استقالل روح از بدن ايمان دارند، اما چون روح را از جنس بدن نمی حامی

مجموع . حرکاتی که در نصوص نقل شده باور ندارندپندارند، به چنين حاالت و   موجودات ظاھری ديگر میۀمخالف ھم

  )٣/٣١(الفتاوی شيخ االسالم 

 آنھا تعريف و تصوير روح بر اساس آن خيلی سخت و دشوار و حتی ناممکن است، تعبيرات و ۀبنابر اصل تدوين شد

 اجابت کردند و به قياس آنھا قادر به تصوير کشيدن از روح نيست و بی ترديد خداوند کسانی را که از خدا و رسول

است به اعتبار ماھيت از  اند که روح جسمی ھای خدا و رسول ايمان آوردند، ھدايت نموده است و آنان بر اين عقيده گفته

است نورانی، علوی، خفيف و متحرک و مانند جريان آب در گالب  اين جسم مادی و محسوس متغاير است و آن جسمی

پس تا زمانی که اين بدن توان تحمل . و در اعضا مانند آب در درخت جريان دارديا روغن در زيتون و آتش در زغال 

نمايد،  آورد و حرکات ايجاد می کند و آثار و نتايج را ھم از راه بدن به بار می روح را داشته باشد، روح در آن زندگی می

زند و  بول چنين آثار و حرکتی سر باز میآيد و از ق ولی اگر بدن فاسد شد و توان تحمل را نداشت، روح به پرواز در می

  .آيد به سوی عالم برزخ به پرواز در می

» االنوار البھية«را بيان کرده است و امام اسفراينی در کتاب  آن» الروح « اين تعريف ابن قيم جوزی بود که در کتاب 

شرح طحاوية (را نقل کرده  عبارت آناين مطلب را نقل کرده و به ابن قيم نسبت داده است، و طحاوی با ھمين ) ٢/٢٩(

اين قول درستی است و ھر قول ديگری به جز اين نادرست و غير صحيح : فرمايد ابن قيم بعد از بيان تعريف می). ۴٣٣

 دليل را ١١۵کنند، سپس  يد میئرا تأ است، نصوص فراوانی از قرآن و سنت و اجماع اصحاب و ادله عقلی و فطری آن

  .پردازد د ديدگاه ابن سينا و ابن حزم و ديگران میکند و به ر ذکر می

َواْلَمآلئَِکةُ بَاِسطُوْا «: که روح موجودی مستقل و جدا از بدن است، وجود دارند داليل زيادی را از قرآن مبنی بر اين

   )٩٣: سوره األنعام( »  أَْيِديِھْم أَْخِرُجوْا أَنفَُسُکمُ 
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زنند و بديشان  و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه می(اند  دراز کرده) به سوی آنان(فرشتگان دستھای خود را  (

  ) خويشتن را برھانيد) توانيد از اين عذاب الھی اگر می: گويند می

! ای پيغمبر(اگر ببينی ( )۵٠: ال األنفۀسور( » َولَْو تََری إِْذ يَتََوفَّی الَِّذيَن َکفَُروْا اْلَمآلئَِکةُ يَْضِربُوَن ُوُجوھَھُْم َوأَْدبَاَرھُمْ « 

گيرند و سر و  گاه که فرشتگان جان کافران را می بدان) دھد ھول و ھراس و عذاب و عقابی را که به کافران دست می

  )را بچشيد ) اعمال بد خود(عذاب سوزان ): گويند بديشان می(زنند و  می) از ھر سو(صورت و پشت و روی آنان را 

ُ يَتََوفَّ «  خداوند ( )۴٢:  الزمرۀسور( » ی اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا َوالَّتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمھَا فَيُْمِسُک الَّتِی قََضی َعلَْيھَا اْلَمْوتَ هللاَّ

ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنان را صادر . گيرد ارواح را به ھنگام مرگ انسانھا و در وقت خواب انسانھا برمی

  ) دارد میکرده است نگاه 

که جان به گلوگاه  پس چرا ھنگامی( )٨۴ – ٨٣:  الواقعةۀسور( » َوأَنتُْم ِحينَئٍِذ تَنظُُرونَ * فَلَْواَل إَِذا بَلََغِت اْلُحْلقُوَم « 

  ) نگريد و شما در اين حال می!). توانائی بازگرداندن آن را نداريد؟(رسد،  می

 ۀسور(» إِلَی َربَِّک يَْوَمئٍِذ اْلَمَساقُ * َواْلتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق * َوَظنَّ أَنَّهُ اْلفَِراُق * يَل َمْن َراٍق َوقِ * َکالَّ إَِذا بَلََغْت التََّراقَِی « 

از طرف حاضران و اطرافيان  ( . که جان به گلوگاه برسد ھنگامی. برند چنين نيست که گمان می( )٣٠ – ٢۶: القيامة

افسون و تعويذی ) برای نجات او(آيا کسی ھست که : شود گفته می) نه و مأيوسانه او، عاجزاۀسراسيمه و دستپاچ

 پيچد و پاھا جفت يک  ساق پائی به ساق پائی می . کند که زمان فراق فرا رسيده است يقين پيدا می) محتضر( و    ! بنويسد؟

  )  . به سوی پروردگارت خواھد بود) ھمگان( در آن روز، سوق  . گردد ديگر می

  .گيرند بايد حقيقت داشته باشد و از بدن مستقل باشد را می رسد و فرشتگان آن شود و به حلقوم می چيزی که گرفته می

کند و فرشتگان آن را در   مرگ روح را قبض میۀکه فرشت هللا صلی هللا عليه وسلم داير بر اين و رواياتی را از رسول

شود، اگر نيکوکار و صالح باشد،  ھا باال برده می بعد به سوی آسمانگذارند و  ھای بھشت يا دوزخ می کفنی از کفن

شود، مورد  شوند، سپس روح به جسد برگردانده می شوند و اگر بدکار باشد درھا بسته می درھای آسمان برويش باز می

شوند  ن کرده میمنان بر درختان بھشت آويزاؤ مءبيند و ارواح شھدا شود و عذاب می گيرد، خوشحال می ال قرار میؤس

طور مجموع دال بر اين ه کنند، اين نصوص و نصوص فراوان ديگر که ب را دنبال می ھا آن چشم و وقت قبض روح 

  .مانند مطلب ھستند که روح موجودی مستقل و جدا از اجساد است و بعد از مفارقت برای ھميشه باقی و ماندگار می

  

  :محل استقرار روح در بدن

خود مشغول  ساخته ه ح درکدام حصه ای  از جسم انسان مستقر است، ذھن بسياری از انسانھا  را بکه رو درمورد اين

روح به ھيچ جای بدن : فرمايد ابن تيميه می. روح در سرتاسر بدن انسان جريان دارد: فھم کلی  ھمين است که . است  

ون زندگی مشروط به روح است، تا زمانی اختصاص ندارد، بلکه مانند حيات و زندگی در تمام بدن جريان دارد؛ چ

رساله العقل و . سازد روح در جسد باشد، جسد زنده است و ھرگاه از جسد جدا شد، زندگی و حيات نيز جسد را رھا می

  ).٣/۴٧:(الروح، مجموعه رسال المنيريه

  

  :آيا روح مردگان دراين دنيا قابل احضاراست

 چنين !گردد  يا خير ؟ جواب شرع ھمين است که خير که روح مردگان در اين دنيا احضار می حکم شرع در مورد اين

ی می کنند  که گويا اروح ئ دين مقدس اسالم وجود ندارد و کسانی که چنين ادعاتیچيزی در اصول شرعی وعقيد

  ...مردگان در دنيا قابل احضار است ، در حقيقت با اجنه ارتباط دارند نه روح مردگان
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  :داليل شرع در اين بايت

ھيچ دليلی از کتاب هللا  و سنت  پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر اين امر که ارواح مردگان قابل احضار ھستند وجود : اوال

 روح ی مطرح کنيم که مثالً ئندارد، بنابراين چون شريعت چنين چيزی را تصديق نکرده ما ھم بدون دليل نمی توانيم ادعا

  .استقابل احضار 

نام عالم برزخ منتقل می شود، و ما در اين ه روح ھر انسانی با مرگش قبض می شود و روح به دنيای ديگری ب: دوم

دنيا ھيچ ارتباطی با دنيای برزخ نداريم و ھمينطور روح مردگان ھم در دنيای برزخ ھيچ ارتباطی با دنيای ما ندارند، و 

  !بايد از قرآن و حديث دليل بياورند که ندارندکسانی که می گويند اين ارتباط وجود دارد 

 نصوص شرعی دقت کنيم متوجه يک حقيقت خواھيم شد و آن اينکه روح مردگان در قبر و دنيای ۀو اگر ما به مجموع

  :برزخ دو حالت بيشتر ندارند

  .از باغھای بھشت ھستند باغچه ای  يا در-

  . يا در گودالی از گودالھای جھنم-

نَّ أََحَدُکْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعلَْيِه َمْقَعُدهُ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشیِّ إِْن َکاَن ِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة فَِمْن أَْھِل اْلَجنَِّة َوإِْن َکاَن ِمْن أَْھِل إِ «: و فرمودند

ُ يَْومَ    ) .٢٨۶۶(، وصحيح مسلم ) ١٣٧٩(بخاری »  اْلقِيَاَمةِ النَّاِر فَِمْن أَْھِل النَّاِر فَيُقَاُل ھََذا َمْقَعُدَک َحتَّی يَْبَعثََک هللاَّ

اگر جنتی  باشد جايگاھش در بھشت . ھر وقت، يکی از شما فوت کند، صبح و شام، جايگاھش به او عرضه می شود« 

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

  .»که خداوند تو را حشر می نمايدقيامت 

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

  ) .٢٨۶٨(مسلم » يُْسِمَعُکْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ 

 بلکه قرآن کريم صراحتاً !  انسانھای زنده قابل احضار به دنيا ھستند و حديثی ذکر نشده که ارواح توسطتو در ھيچ آي

  :نگه می دارد) در دنيای برزخ(اعالم فرموده که خداوند متعال ارواح را قبض کرده و نزد خود 

ُ يَتََوفَّی اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا َوالَّتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمھَا فَيُْمِسُک الَّتِی قَضَ « ی َعلَْيھَا اْلَمْوَت َويُْرِسُل اأْلُْخَری إِلَی أََجٍل ُمَسًمّی هللاَّ

  ).۴٢ : ت زمرآيۀسور(» إِنَّ فِی َذلَِک آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَکَُّرونَ 

گيرد؛ سپس  اند نيز به ھنگام خواب می کند، و ارواحی را که نمرده خداوند ارواح را به ھنگام مرگ قبض می: يعنی

گرداند تا  بازمی) که بايد زنده بمانند(دارد و ارواح ديگری را   فرمان مرگشان را صادرکرده نگه میارواح کسانی که

  !کنند ھای روشنی است برای کسانی که انديشه می سرآمدی معيّن؛در اين امر نشانه

 خرافات ھمگون پس کسانی که اين ادعاھای مضحک و باطل را مطرح می کنند يا ديانتی غير اسالم دارند و دينشان با

  .شده و يا مسلمانان منحرفی ھستند که بدون دليل و سند از کتاب و سنت اين ادعای باطل را تکرار می کنند

درشب معراج آدم عليه السالم را در آسمان اول ديدند و به ھمين طريق بقيه پيامبران را ) صلی هللا عليه وسلم(پيامبراکرم

خواستم بدانم  ين تر از مقام پيامبران است حال میئکه مقام انسانھای معمولی بسيار پاکه می دانيم  در بقيه آسمانھا واين

که در قيامت پيامبران  رسند؟ يا اين پس انسانھای معمولی که حتی به مقام حضرت آدم نمی رسند پس به چه آسمانی می

  . در عالم برزخ به اين صورت ھستندرسند وفعالً  به مقام وجايگاه واقعی خود می

  

  :جای روح  بعد از قبض در کجا است
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 بمانند آنچه که در -در ھيچ نصی از نصوص شرعی کتاب و سنت اشاره ای به رفتن روح انسانھا به يکی از آسمانھا 

  . نشده است-حديث معراج در خصوص آن پيامبران وارد شده 

صورت مرفوع از ه د، حاکم و ديگران بواوتنھا در حديث طوالنی از براء بن عازب رضی هللا عنه که امام احمد، ابود

که روح او به سوی  روايت کرده اند که ايشان بعد از ذکر خروج روح از بدن مؤمن، و اين  پيامبر صلی هللا عليه وسلم

مسند إمام » لَهُ َمْن َربُّکَ فَتَُعاُد ُروُحهُ فِی َجَسِدِه فَيَأْتِيِه َملََکاِن فَيُْجلَِسانِِه فَيَقُواَلِن «: آسمان باال می رود می فرمايد

  .۴/٢٨٧أحمد

پرورگارت : به او می گويند. روحش در جسمش برگردانيده می شود پس دو مالئکه می آيند و او را می نشانند«

  .»کيست؟

 به سوی آسمانھا عروج می کند و سپس به ءو از اين حديث چنين استنباط می شود که روح مؤمن پس از وفاتش ابتدا

  .ال قرار می گيرد و وارد عالم برزخ می شودؤته و مورد سقبرش بازگش

در قبرش خوشبخت می شود و جای  ھمچنين در احاديث ذکر شده اند که در عالم برزخ ھرکس که اھل نجات باشد،

 خويش را در بھشت مشاھده می کند وھفتاد زراع قبرش گشاده می شود و بوی رياحين و نسيم بھشت را استشمام می

که تمام استخوانھايش   شخص کافر و بدکردار جای خويش را در دوزخ ديده و قبر بر او فشار می آورد تا اينکند، اما

در ھم پيچيده می شود، و قبرش گودالی از گودالھای آتش مبدل می گردد و حرارت و گرمی آتش دوزخ به وی می 

  .رسد

طبرانی  .از گودالھای دوزخ، چنانکه در حديث آمده استپس دانستيم که قبر يا باغی از باغھای جنت  است و يا گودالی 

  ).٨۶١٣(در معجم االوسط 

من در عالم برزخ به فالن آسمان می رسد، بلکه جايگاه ؤ فالن ميم که مثالً ئبنابراين ما نيز بدون دليل نمی توانيم بگو

  .ما انسانھا نيستمنان در عالم برزخ ھمانست که در حديث فوق اشاره شده و بيشتر از آن در علم ؤم

ولی قابل ذکر است که در قيامت چون مراتب بھشت متفاوت است، ھر کس که ايمان و تقوايش بيشتر باشد جايگاه او در 

بھشت رفيعتر خواھد بود، و باالترين مکان بھشت فردوس است که در زير عرش الھی قرار دارد، و عرش الھی ھم 

  .باالی آسمانھاست

پيامبران در بھشت خواھند بود، و خود بھشت باالی آسمانھاست، و باالتر از آسمان ھفتم، و ۀ و قطعا در قيامت ھم

  .ھمچنين عرش خداوند بر باالی بھشت است

َ فَاْسأَلُوهُ اْلفِْرَدْوَس فَإِنَّهُ أَْوَسطُ اْلَجنَِّة َوأَْعلَی اْلَجنَّ «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ْحَمِن فَإَِذا َسأَْلتُُم هللاَّ ِة فَْوقَهُ َعْرُش الرَّ

ُر أَْنھَاُر اْلَجنَّةِ  ھرگاه شما چيزی از خداوند خواستيد فردوس را از او بخواھيد که آن بھترين جای بھشت و » «َوِمْنهُ تَفَجَّ

   ). ٢٧٩٠(بخاری . »ی جاری می شوندئباالترين آن است و باالی آن عرش رحمان قرار دارد که از آن رودھا

بھتر است به اينگونه مسائل غيبی نپردازيم، زيرا بعضی از مسائل غيب ھستند و ما :  الزمست که متذکر شويمدر انتھا

  .به آنھا اشراف و اطالعی نداريم، لذا به نتيجه نخواھيم رسيد

  

  :جايگاه ارواح پيامبران، شھداء، گناھکاران و کافران در عالم برزخ

اند، با توجه به نصوص وارد شده در قرآن و سنت متوجه  يگاه و منازل متفاوتارواح بندگان در عالم برزخ به لحاظ جا

  :شويم که جايگاه و منزل انسان بنا به تقسيم ذيل است می

  

  : ارواح انبياء -١
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منين عايشه رضی هللا عنھا ؤالم ام. گزينند ارواح پيامبران در بھترين منازل و در اعلی عليين نزد پروردگار سکنی می 

فِيَق اأْلَْعلَی: (هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود سلم در پايان عمرش شنيد که رسول هللا صلی هللا عليه و ولاز رس ) اللَّھُمَّ الرَّ

  .)روم نزد رفيق اعلی می! پروردگارا.(صحيح بخاری، کتاب الرقاق

  

   :ء ارواح شھدا-٢

  : فرمايد اوند میخورند، خد  زنده ھستند و در نزد پروردگار روزی میءارواح شھدا

  ).١۶٩:   آل عمرانۀسور( » َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوْا فِی َسبِيِل ّهللاِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاء ِعنَد َربِِّھْم يُْرَزقُونَ «

ده اند و بديشان نزد پروردگارشان روزی دا شوند، مرده مشمار، بلکه آنان زنده و کسانی را که در راه خدا کشته می(

مسروف از عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه ). داند و بس و چگونگی زندگی و نوع خوراک ايشان را خدا می(شود  می

ی ئھا  در شکم پرندگان سبز رنگی ھستند و روی قنديلءارواح شھدا: ال کرد، ابن مسعود گفتؤ ست اين آيۀدربار

مشکاة . آيند کنند و در فضای بھشت به پرواز در می میشوند و به ھر جای جنت  پرواز  عرش آويزان می) لوسترھا(

  ).٢/٣۵١(المصابيح

ی  که بر گردن ئخاطر قرض ھاه  بء، چون ارواح بعضی از شھداء شھداۀ ھستند نه ھمءالبته اين ارواح بعضی شھدا

  . شوند دارند ار رفتن به جنت  منع می

اگر من در راه خدا : هللا صلی هللا عليه وسلم آمد و گفت در مسند از عبدهللا بن جحش روايت شده که مردی نزد رسول

نِی بِِه : (هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود کشته شوم، چه پاداشی به من خواھد رسيد؟ رسول ْيُن َسارَّ ا َولَّی قَاَل إاِلَّ الدَّ اْلَجنَّةُ فَلَمَّ

  )ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّاَلم آنِفًا

البته َدين و بدھی مانع رفتن به بھشت است، ھمين : هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود ولجنت ، وقتی آن مرد رفت، رس(

عالمه البانی در تعليقی بر شرح طحاوية در مورد اين .) حاال جبرئيل عليه السالم اين مطلب را با من در ميان گذاشت

  .اند حديث صحيح است و جندين حديث در اين معنی روايت شده: فرمايد حديث می

  

  : ارواح گناھکاران -٣

ه نصوصی دال بر معّذب بودن گناھکاران  قبال بيان شد که  ھرکس مرتکب دروغی شود که آثارش آفاق را فرا گيرد، ب

شوند و  ھا در ذھن او گذاشته شده و از پشت گردن بيرون آورده می شود، اين قالب ھای آھنين عذاب داده می وسيله قالب

شود و مردان و زنان زناکار   سنگی کوفته میۀوسيله فلت نماز واجب را ترک کند، سرش بکسی که در اثر خواب و غ

ور است، عذاب داده  اش تنگ و قسمت زيری گشاد و آتش درون آن روشن و شعله ای مانند تنور که دھانه در حفره

ا با سنگ سخت مورد ضرب شود و در ساحل کسانی ھستند که او ر شوند و انسان رياکار در دريای خون شناگر می می

کنند و يا کار ناشايست سخن چنينی  ھم چنين رواياتی داير بر معذب بودن کسانی که از پيشاب پرھيز نمی. دھند قرار می

  .کنند، بيان گرديد المال استفاده می شوند و از اموال غنيمت و بيت را مرتکب می

  

  : ارواح کفار-۴

ختی در ھنگام خروج روح مواجه می شوند و بعد از بيرون رفتن روح ھمچنان به  با عذاب سءارواح کفار از ھمان ابتدا

رسند، نگھبانان زمين خطاب به  رسد، تا به درب زمين می رسد، و بوی فوق العاده بدی از روحشان به مشام می آنھا می

مؤمن من الکراھية عند خروج ما يلقی ال« باب » جنائز«اين بوی بد مال چه کسی است؟ نسائی کتاب : گويند فرشتگان می

  ).۴/٨(» النفس
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تک تک : آورد آيد چنين سخن به ميان می  روح ناپاک که از جسد کافر بيرون میۀهللا صلی هللا عليه وسلم دربار رسول

شود، نگھبانان ھر در از خداوند  کنند، درھای آسمان بر روی آن بسته می فرشتگان زمين و آسمان آن را لعنت می

کند حتی برای يک لحظه در   که اين روح را از درب آنھا عبور ندھد، فرشته مرگ وقتی آن را قبض میخواھند می

کنند، بدترين بوی بد روی زمين از آن  را کفن می  آتشين آنۀگيرند و در پارچ شود، بلکه آن را می دست او گذاشته نمی

: کنند ال میؤکنار ھر گروھی از فرشتگان که بگذرد، سبرند، از  ھا می سوی آسمانه رسد، فرشتگان آن را ب به مشام می

که در دنيا داشت از  با بدترين نامی(است  فالنی، فرزند فالنی: گويند اين روح ناپاک از آن چه کسی است؟ فرشتگان می

ی آسمان بر زنند، درھا برسند، برای آن روح کافر در را می) ترين آسمان نزديک(و وقتی به آسمان دنيا ) کنند او ياد می

  :را تالوت فرمودت هللا صلی هللا عليه وسلم اين آي شود، در اين لحظه رسول روی آن گشوده نمی

بُوْا بِآيَاتِنَا َواْستَْکبَُروْا َعْنھَا الَ تُفَتَُّح لَھُْم أَْبَواُب السََّماء َوالَ يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ َحتَّی يَلَِج اْلَجَملُ «   فِی َسمِّ اْلِخيَاِط َوَکَذلَِک إِنَّ الَِّذيَن َکذَّ

  ).۴٠:   األعرافۀسور( » نَْجِزی اْلُمْجِرِمينَ 

و به بھشت وارد ) ماند ارزش می ارج و اعمالشان بی و خودشان بی(گردد  دوازه ھای آسمان بر روی آنان باز نمی(

رد، و لذا ايشان ھرگز به جنت که به ھيچ وجه امکان ندا(شوند مگر اين که شتر از سوراخ سوزن خياطی بگذرد  نمی

  .).دھيم اين چنين ما گناھکاران را جـزا و سـزا می). گردند داخل نمی

 مرا به زمين ۀبند: فرمايد ترين مکان در ليست اھل دوزخ بنويسيد، سپس می ينئنام او را در پا: فرمايد خداوند می

م و آنان را به زمين بر گردانم و بار ديگر ايشان را از ھا را از زمين بيآفرين برگردانيد، چون من وعده کردم که انسان

شود که در الشه قرار گيرد،  ای به سوی زمين انداخته می آنگاه روح کافر از آسمان ھفتم به گونه. زمين بيرون بياورم

ِ فََکأَنَّ «:  مبارکه را تالوت کردتهللا صلی هللا عليه وسلم اين آي سپس رسول َّ َماِء فَتَْخطَفُهُ َوَمن يُْشِرْک بِا َما َخرَّ ِمَن السَّ

يُح فِی َمَکاٍن َسِحيقٍ     ).٣١: سوره  الحج(» الطَّْيُر أَْو تَْھِوی بِِه الرِّ

از آسمان فرو افتاده ) به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض کفر(زيرا کسی که برای خدا انبازی قرار دھد، انگار  (

ربايند، يا اين که تندباد او را به مکان بسيار  او را می) ھای بدن تّکه(و پرندگان ) تو به بدترين شکل جان داده اس(است 

ای از آن به  کوبد که بدنش متالشی و ھر قطعه و وی را آن چنان بر زمين می(کند  پرتاب می)  ژرفیۀو در(دوری 

  ).شود ای پرت می نقطه

  

 ادامه دارد


