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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ می ٠٨
  

  آداب جنازه
١۶  

  :تعلق اراوح در بـدن

  :تعلق ارواح در بدن به پنج قسم است 

  . اين تعلق  ضعيف است  تعلق در شکم مادر که البته-١

  . تعلق از وقت پيدايش  تا تمام عمر  اين تعلق نسبت به تعلق  اولی قوی است -٢

  : تعلق در حالت خواب -٣

 تعلق در بدن ضعيف اين اءً باشد بن اين تعلق زياد کمزور وضعيف است زيرا که در خواب  تعلق روح به عالم برزخ می

  . سيل عالم برزخ می باشد ۀ نتيجدربيند  ی آدم میی که بنئشود وخوابھای راست وصفا می

باشد  ی نمیئباشد اگر سبب مرگ روح بدن را بگذارد لکن ميان روح وبدن جدا  تعلق در برزخ که بعد از مرگ می-۴

از يک عالم  به  زند از يک جا به جای ديگری  و باشد وروح چکر خود را می بلکه ھمراه بدن تعلق روح يک قسم  می

دم خواب رفت در خواب دريک آن تمام دنيا را سيل آکند مثل که  آمد می رود ودر يک ساعت رفت و ديگری میعالم 

يد بنابر آ را می بيند  وساعت بر ساعت می غريبکند وعجيب   لکه بعضی وقت از آسمان ھفتم  ھم باال سيل میبکند 

دھد  اين تعلق تا قيامت  شنود وجواب ھم می وح میھمين تعلق  زيارت قبر مسنون گرديده  وسالم  زيارت کننده را ر

  .باقی  است 

باشد ضعيف  شود تعلق زياد قوی وکامل می باشد ھر گاه مردھا از قبر ھا بلند کرده می تعلق پنج در روز قيامت می-۵

شود ونه  راب میشود  ونه خ نکرده ونه عبس گردد وبا تعلقات قبل  اين ھيچ تعلق  ندارد زير که اکنون بدن نه گنده می

  ).  نوشته مفتی رفيع عثمانی ٢۵۴ ۀتفصيل موضوع در کتاب احکام ميت  صفح. ( مرگ می آيد 

  

  : موضوع قبض روح حيوانات

که وی موظف به  قبض  يا اين موظف است که صرف ارواح انسان را قبض نمايد و» ملک الموت « که  در مورد اين

  .باشد  می... نيات، فرشته ھا وروح تمام مخلوقات، از جمله حيوانات، ج

َل بُِکْم ثُمَّ إِلَی َربُِّکْم تُْرَجُعونَ   «:فرمايد  در مورد قبض روح پروردگاربا عظمت ما می لَُک اْلَمْوِت الَِّذی ُوکِّ » قُْل يَتََوفَّاُکم مَّ

جان ھا نموده است به مور قبض ارواح و گرفتن أفرشته ای که خداوند آن را م: بگو :يعنی). ١١: سوره سجده آيه (

سپس به نزد پروردگارتان » ثُمَّ إِلَی َربُِّکْم تُْرَجُعونَ « . کمک ھمکارانش به سراغ شما می آيد و جانتان را می گيرد
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و شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کرده ايد . بازگردانده می شويد آنگاه شما را طبق اعمالتان سزا و جزا خواھد داد

  !نديشيد که خداوند با شما چه خواھد کردپس بنگريد و بي

مبارک درمی يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانھا  است، ولی ھيچ نصی از قرآن يا احاديث ت بر طبق اين آي

صحيح نبوی صلی هللا عليه وسلم وارد نشده است که روح حيوانات چگونه و توسط چه کسی قبض می شود، ولی ھستند 

آجال البھائم کلھا من القمل والبراغيث والجراد « :نمايند از جمله  برخی بر آن استناد می د آن جعلی واحاديثی که اسنا

والخيل والبغال کلھا والبقر وغير ذلک ، آجالھا فی التسبيح ، فإذا انقضی تسبيحھا قبض هللا أرواحھا ، وليس إلی ملک 

  .»الموت من ذلک شیء 

ک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگی ي قبيل مورچه و شپش و کزمان مرگ تمامی حيوانات از: يعنی

پايان رسيد خداوند روح آنھا را قبض می کند، و ملک الموت چيزی ه به زمان تسبيح آنھا دارد، ھرگاه تسبيح گفتن آنھا ب

  .را برعھده ندارد از آن

را در   هللا آنةوده و دروغ ست و عالمه البانی رحمکه در فوق  بيان شد سند اين احاديث دقيق نب ولی ھمانطوری

  .را دروغ دانسته است بيان داشته و آن) ۴/١٨٨(»  السلسلة الضعيفة«

را قبض می کند، و بعضی ديگر ) انسان و حيوانات(ملک الموت ارواح جميع مخلوقات :  گفته اندءو لذا بعضی از علما

  :نگاه کنيد به . » مرگ  ۀ فرشت ستاند، نه  را می  حيوانات واح خود ار  سبحان خدای« :از اھل علم گفته اند

  ).١/١٠٠(» الفواکه الدوانی« ، ) ٧۵(للقرطبی صفحه  »  التذکرة «

  :شيخ  ابن عثيمين عالم شھير جھان  اسالم 

شان در مورد که از اي  را خارج از تکليف انسان دانسته و پرداختن به بحث را  بی فايده دانسته است، چنانألهاين مس

ملک الموت مأمور : نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که «:قبض ارواح حيوانات پرسيده شد و ايشان جواب دادند

آيا صحابه در اين مورد از رسول صلی هللا عليه وسلم ! اين چيست؟ۀ قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست، فايد

تر در يادگيری و کسب علم حريص بودند، و رسول خدا صلی هللا عليه که آنھا از ھرکسی بيش ال کردند، در حالیؤس

ال ؤال آنھا از ھرکسی تواناتر بود، ولی با اين وجود ھرگز صحابه از ايشان در اين مورد سؤوسلم در پاسخ دادن به س

لَُک اْلَمْوتِ  «:نکردند، آنچه که خداوند متعال می فرمايد اينست  ملک الموت مأمور قبض ارواح بنی يعنی» قُْل يَتََوفَّاُکم مَّ

  ).١۴۶/١١(» لقاء الباب المفتوح«  .آدم است، اما در مورد ارواح غير انسانھا چيزی ثابت نشده و خدا بدان آگاھتر است

بنابراين چون ھيچ دليلی از کتاب و سنت در اين خصوص وارد نشده که چه کسی مأمور قبض ارواح حيوانات است، 

اسراء (» الَ تَْقُف َما لَْيَس لََک بِِه ِعْلمٌ  و«:  دليل حکم به چيزی داد، زيرا خداوند متعال می فرمايدنمی توان بدون وجود

  .از آنچه به آن آگاھی نداری، پيروی مکن :يعنی).٣۶

ن يک مسلمان است که در موضعاتی به تفحص وتحقيق بپردازد که  به نفع قيامتش باشد و بتواند توسط آن از أھمچنان ش

ناه دور شده و به حسنات نزديک گردد، انسان ھمواره بايد تالش کند تا بار حسناتش را زياد کند و در پی کسب علمی گ

مأمور قبض ارواح حيوانات چه  :ھرگز در قيامت از ما پرسيده نمی شود که مثالً . باشد که وی را به اين ھدف می رساند

  .االتؤو يا از اين قبيل ستعداد پيامبران چند نفر بودند؟ : کسی بود؟ يا 

  

  يا حيوانات روح دارند؟آ

 آيا حيوانات نيز ھمانند انسانھا دارای روح ھستند: بايد پرسيد که . که موضوع قبض روح حيوانات  مطرح است  زمانی

  .فرمايند که بلی حيوانات  ھم دارای  اروح اند ، ولی کيفيت روح آنھا مجھول است تر علماء میدياخير ؟ زيا و

  :می گويد شيخ عبد الرحمن السحيم
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که هللا تعالی در مورد عيسی عليه  روح فقط به انسان منحصر نيست ھر چند که اين امر در انسان ظاھر تر است چنان «

ِ َوَکلَِمتُهُ أَْلقَاھَا إِلَی َمرْ : (می فرمايد الصالة والسالم  : ت نساء آيۀسو)(يََم َوُروٌح ِمْنهُ إِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسی اْبُن َمْريََم َرُسوُل هللاَّ

١٧١(  

) شايسته( نمود؛ و روحی ءاوست، که او را به مريم القا) و مخلوق (ۀ خدا و کلمۀمسيح عيسی بن مريم فقط فرستاد :يعنی

  .از طرف او بود

ِ « : می فرمايد) عيسی(و نيز در مورد او  ۀ سور(»   ْذنِی فَتَْنفُُخ فِيھَا فَتَُکوُن طَْيًرا بِإِْذنِی َوإِْذ تَْخلُُق ِمَن الطِّيِن َکھَْيئَِة الطَّْيِر بِإ

  ).١١٠ :  تمائده آي

ای  دميدی، و به فرمان من، پرنده ساختی، و در آن می صورت پرنده میه ھنگامی که به فرمان من، از گل چيزی ب: يعنی

  ...شد می

ه روح دارد نھی کرده است و اين شامل تمامی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نقاشی کردن آنچه را ک و برای اين

يعنی نھی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در به تصوير (مخلوقات دارای روح از پرندگان و حيوانات و حشرات می شود 

کشيدن حيوانات داللت بر داشتن روح می کند زيرا در روز قيامت هللا تعالی به تصويرگران امر می کند که به 

  )مترجم-ده اند روح بدمندتصاويری که کشي

و شخصی نزد ابن عباس رضی هللا عنه آمد و به وی گفت که من مشغول کشيدن تصاوير ھستم و با آن امرار معيشت 

ٍر فی النَّاِر يُْجَعُل لَهُ « : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم يَقُول« :می کنم، ابن عباس به وی گفت  بُِکلِّ ُکلُّ ُمَصوِّ

بُهُ فی جھَنَّم  َرھَا نَْفٌس فَيَُعذِّ   .متفٌق عليه. فَإْن ُکْنَت ال بُدَّ فَاٍع ال، فَاْصنَِع الشََّجَر َوما ال ُروح فِيه: قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ » ُصوَرٍة َصوَّ

ھر عکسی که ھر صورتگر در دوزخ است و در برابر : از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می فرمود:يعنی

  .کشيده موجودی برايش ساخته شده و او را در دوزخ شکنجه و عذاب می کند

  .اگر حتماً اين کار را می کنی، پس درخت و آنچه که روح ندارد، بساز: ابن عباس گفت

به اين حديث استدالل می شود جھت جواز تصاوير آنچه که دارای روح نيست از جمله درختان،  :گويد و ابن حجر می

  .آفتاب  و ماه

 بين موجوداتی که روح دارند و آنچه روح ندارد فرق می گذارند، و برای موجوداتی که روح دارند دو قسمت ءو علما

  :قرار داده اند

  . آنچه که جان روان و سيالی دارد، و منظور حيواناتی ھستند که دارای خون متحرک در بدن ھستند-

 منظور از آن حشراتی ھستند که دارای خون متحرک نيستند مانند پشه و مگس و  آنچه که دارای جان روانی نيستند، و-

که  بی جان يعنی آنچ: شيخ قرطبی می گويد. اما آنچه که روح ندارد به مرده يا بی جان اسم گذاشته می شود. ھمانند آنھا

  ."روح ندارد ھمانند سنگ و چوب

  

  :حشر حيوانات 

 دوباره انات نيز دارای روح ھستند، ھمچنين حيوانات ھم حشر می شوند ولی بعداً حيو: ور شديم آکه درفوق ياد  طوری

  .نابود می شوند و جنت ودوزخ  فقط مخصوص انسان و جن است

ْطنَا فِی َوَما ِمن َدآبٍَّة فِی األَْرِض َوالَ طَائٍِر يَِطيُر بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُکم « : ن آمده است که أدر قرآن عظيم الش ا فَرَّ مَّ

ای در زمين نيست و نه ھيچ  ھيچ جنبنده: يعنی.) ( ٣٨: ت  انعام آيۀسور( » الِکتَاِب ِمن َشْیٍء ثُمَّ إِلَی َربِِّھْم يُْحَشُروَن 

ی مانند شما ھستند ما ھيچ چيزی را در کتاب ئھا گروه] نيز[که آنھا  کند مگر آن ای که با دو بال خود پرواز می پرنده

  .به سوی پروردگارشان محشور خواھند گرديد] ھمه[ايم سپس  فروگذار نکرده] وح محفوظل[
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َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَثَّ فِيِھَما ِمن َدابٍَّة َوھَُو َعلَی َجْمِعِھْم إَِذا يََشاء قَِديٌر « :و نيز می فرمايد   ۀسور» َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

جنبنده در ميان آن ] انواع[اوست آفرينش آسمانھا و زمين و آنچه از ] قدرت[ھای  ز نشانها: يعنی.) ( ٢٩ : تشوری آي

  .دو پراکنده است و او ھرگاه بخواھد بر گردآوردن آنان تواناست

که کتاب و سنت بر آن  ھمه حشر می شوند چنان اما حيوانات ؛:  می گويدتشيخ االسالم ابن تيميه با استناد به اين دو آي

   .)۴/٢۴٨مجموع الفتاوی (  . داردداللت

اِة اْلقَْرنَاءِ « :و چنان که در حديث صحيح آمده اِة اْلَجْلَحاِء ِمْن الشَّ    )٢۵٨٢مسلم (  »إِنَّ هللاَ لَيَقتَصُّ لِلشَّ

  .و اين دليل بر حشر شدن حيوانات است» .هللا تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار می گيرد«

و بازگشت آنھا ھمانند  اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت تصريح دارد:  با استناد به حديث فوق می گويدنووی  امام

که در آن  سوگند به روزی: يعنی ) َوإَِذا اْلُوُحوش ُحِشَرتْ : که هللا تعالی می فرمايد چنان بازگشت انسانھا در قيامت،

نيست و منظور از قصاص ) آنھا(عقوبت شرط بازگشت و حشر مجازات و :  می گويندءحيوانات حشر می شوندو علما

  .مثل استه عنوان مقابله به بلکه قصاص ب قصاص تکليف نيست، در حديث فوق،

  

  :عذاب ونعمت ھای قبر متواتر ھستند

  :نويسد  شارح طحاويه در اين مورد می

هللا عليه وسلم به طور تواتر روايت هللا صلی  ن از حضرت رسولا عذاب قبر برای مستحقۀ اخبار و احاديث در بار

ال منكر و نكير در حد تواتر ھستند، بنابراين ؤگرديده است ، واين روايات در اختيار ما قرار دارد ،  ھم چنين احاديث س

 نحوه و چگونگی عذاب قبر ما مجاز به اظھار نظر نيستيم ۀاعتقاد و ايمان به حقانيت آنھا واجب و الزم است، البته دربار

 عمل عقل خارج است و از طرف ديگر ۀ آن را ندارد و از حوزۀدانيم، چون عقل صالحيت درك نحو و كيفيت آن را نمی

مرتبط به دنيای واقع نيستند تا بر اساس عقل باشند يا بتوان آنھا را عقالنی ساخت، در دين اسالم تنھا احکام  چنين احکامی

 مشروع گردد که عقل بشری تاب و توان آن شوند و بايد احکامی  می عقل بشری نازلۀ ھاضمۀی در حوزئشريعت دنيا

 قوانين و سنن مألوف و معھود بشر نيستند تا ۀرا داشته باشد، بازگشت روح به جسد و احکام ديگر قبر و قيامت در حوز

  )۴۵٠: (شرح عقيده الطحاويه. (ی بشر سر تسليم فرود آورندئدر مقابل عقل دنيا

   :گويد ی ديگر میئو در جا

بايد بدانيم كه عذاب قبر ھمان عذاب برزخ است، ھركس كه از اين دنيا كوچ كند و مستحق عذاب باشد، فرق نمی کند که 

 حريق شود و به خاكستر مبدل ۀدفن شود يا نه، سھم خود را از عذاب خواھد چشيد، خواه درندگان او را بخورند يا طعم

ر آويخته شود و يا در بحر  و آب غرق شود، در ھر حالتی باشد ھمان عذاب را  پراكنده شود، يا به داءگردد و در فضا

شود، بر ما الزم  چشد که برای جسم مدفون در خاک مقرر گشته است و دچار فشار و خورد شدن استخوان ھم می می

:  عقيده الطحاويهشرح.( است نصوص صحيح وارد شده ازپيامبر صلی هللا عليه وسلم را بدون افراط و تفريط فھم کنيم

)۴۵١(  

  :گويند اند، منكر عذاب قبر ھستند، آنھا می كه به مذھب فالسفه گرويده مالحده و بسياری از انديشمندان اسالمی

كنند كه ما قبور را باز كرديم  گونه وجود خارجی ندارد و برای اثبات ادعای خود به اين مطلب استناد می عذاب قبر ھيچ

  ) ١٢۵:  القرطبیةتذكر. (ھای وارد شده در نصوص را مشاھده نکرديم  از عذاب يا نعمتای گونه نشانه اما ھيچ

 ۀضرار بن عمر و بشر مريسی نيز منكر عذاب قبر ھستند، البته قاطب  خوارج و بعضی از معتزله مانندۀھمچنين فرق

 .)٣/٢٣٣: (فتح الباری.(اھل سنت و اغلب معتزله با اين گروه اختالف نظر دارند و به عذاب قبر ايمان دارند

كنند  اند و توان احاطه بدان را ندارند و گمان می  علم خود بدان دست پيدا نکردهرۀکنند که در داي  آنھا چيزی را انکار می
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شنود، ولی ما امروزه اسرار و رموزی را از جھان   صداھا را میۀبيند و گوش آنھا ھم كه چشم آنھا ھمه چيزھا را می

  .نيم که چشم و گوش از پی بردن به آنھا عاجز و ناتوان ھستندک ھستی درک می

  .پذيرد ھركس به خدا ايمان داشته باشد اخبار و کالمش را با جان و دل می

در قرآن اشاراتی داير بر وجود و حقانيت عذاب قبر وجود دارد و امام بخاری در صحيح خود بابی را تحت عنوان 

   .کند  عنوان باب آيات زير را برای اثبات عذاب قبر ذکر میۀ نموده است و در اداممطرح» باب ما جاء فی عذاب القبر«

:    األنعامۀسور(» إِِذ الظَّالُِموَن فِی َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلئَِكةُ بَاِسطُوْا أَيِديِھْم أَْخِرُجوْا أَنفَُسُكُم اْليْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُونِ «

  )٩٣ تآي

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

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

اين زمان . خويشتن را برھانيد) توانيد از اين عذاب الھی اگر می: دگوين زنند و بديشان می تپانچه و بر پشتشان تازيانه می

  ).بينيد   ای می كرديد، عذاب خواركننده آيات او سرپيچی می) پذيرش(بستيد و از  به سبب دروغھائی كه بر خدا می

وَن إِلَى َعَذاٍب َعِظيمٍ «  تَيِن ثُمَّ يَردُّ رَّ بُھُم مَّ   )١٠١  تآي:  التوبةۀسور(  » َسنَُعذِّ

 درد و حسرت و خشم و ۀبار با پيروزی شما بر دشمنانتان كه ماي يك(: دھيم  دو بار شكنجه می) در ھمين دنيا(ايشان را (

 عذاب ۀروان) در آخرت(سپس ). برداری از نفاقشان  پردهۀگردد، و بار دوم با رسواكردن ايشان به وسيل كين آنان می

  )گردند بزرگی می

ُ سَ « اَعةُ أَْدِخلُوا * يئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذابِ فََوقَاهُ هللاَّ ا َوَعِشيا َويْوَم تَقُوُم السَّ النَّاُر يْعَرُضوَن َعلَيھَا ُغُدّوً

  ٤٦ – ٤٥: غافر» آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذابِ 

ھا و نيرنگھای ايشان محفوظ و مصون داشت، ولی  طئهاو را از سوء تو)  مؤمنی را تنھا نگذاشت وۀچنين بند(خداوند (

. شوند  و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاھان آنان بدان عرضه می . عذاب بدی خاندان فرعون را در بر گرفت

و (خاندان فرعون ) دھد خدا به فرشتگان دستور می(شود  و اّما روزی كه قيامت برپا می) اين عذاب برزخ ايشان است(

  .)را به شديدترين عذاب دچار سازيد) پيروان او

 . اول كه امام بخاری آن را بيان فرمود در مورد عذاب كفار توسط فرشتگان در حال سكرات مرگ استتآي

شوند، عذاب اول عذاب   دوم حكايت از آن دارد كه منافقان بيش از عذاب روز قيامت به دو عذاب ديگر گرفتار میتآي

امام . شود و عذاب دوم عذاب دردناک قبر است منان يا مستقيم از طرف خدا به منافقان چشانده میؤ مدنيا است که توسط

  )٣/٢٣٣: (فتح الباری.( منظور از مرتين، عذاب دنيا و قبر است: فرمايد حسن بصری در تفسير دو عذاب می

  :گويد طبری می

اسير، قتل و اذالل  ری عذاب گرسنگی، قحطی، غالب اين است كه منظور از دو عذاب، يکی عذاب قبر است و ديگ

  )٣/٢٣٣فتح الباری .( باشد

فرمايد كه آل  كيد میأدليل روشنی برای اھل سنت مبنی بر اثبات عذاب قبر است، چون خداوند متعال ت  سوم تو آي

شوند و اين احضار پيش از روز قيامت است، زيرا بعد از اين آيه خداوند  ون صبح و شام در كنار آتش حاضر میفرع

  ).٤٦: سوره  غافر( »تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذابِ « : فرمايد می

.( گيرد در كنار آتش در عالم برزخ صورت میامام قرطبی و جمھور مفسرين بر اين عقيده ھستند كه عرض آل فرعون 

  ). ١١/٢٣٣: (فتح الباری

ْنيا َوفِی اآلِخَرةِ « : کند  قبر داللت میۀ زير به روشنی بر عذاب و فتنتآي » يثَبُِّت ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِی اْلَحياِة الدُّ

  .٢٧: إبراھيم
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در برابر زرق و برق ماديات و بيم و (ھم در اين جھان ) و عقيده پايدارشان(ار استوار خداوند مؤمنان را به خاطر گفت(

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

   .دارد  می)جاويدان و ماندگار

به الوھيت خدا و : گويد شود و در جواب فرشتگان می  نشانده میمن در قبرؤدر حديث براء بن عازب آمده بود که وقتی م

 . استتدھم، اين ثبات و استقامت ھمان تثبيت مذکور در آي رسالت محمد صلی هللا عليه وسلم شھادت می

  ) صحيح بخاری، كتاب جنايز.( عذاب قبر نازل شده است، دربارتدر حديثی ديگر آمده است كه اين آي

 او رفت و صحبت از عذاب قبر به ميان ۀنين رضی هللا عنھا روايت شده كه يك زن يھودی به خانمؤاز عايشه ام الم

  : آورد و به عايشه رضی هللا عنھا گفت

ال ؤ عذاب قبر سۀهللا صلی هللا عليه وسلم دربار عايشه رضی هللا عنھااز رسول. خداوند تو را از عذاب قبر نجات دھد

بعد از آن جريان : گويد حضرت عايشه  می. بلی، عذاب قبر حق است:   وسلم فرمودهللا صلی هللا عليه رسول. كرد

بخاری کتاب جنائز باب ما جا ء فی .( برد خدا صلی هللا عليه وسلم بعد از ھر نمازی از عذاب قبر به خدا پناه می رسول

  .٣/٢٣١فتح الباری . عذاب القبر

بی : ه است که دو پيرزن از يھوديان مدينه پيش من آمدند و گفتنددر صحيح مسلم از عايشه رضی هللا عنھا روايت شد

من سخنان آن دو پپيرزن را رد كردم و : فرمايد شوند، عايشه رضی هللا عنھا می ھا در قبر عذاب داده می ترديد انسان

هللا صلی هللا عليه وسلم  آنھا از خانه من بيرون رفتند و رسول. دروغ تلقی نمودم و دوست نداشتم كه سخنان آنھا را بپذيرم

َصَدقَتَا إِنَّھُْم يَعذَّبُوَن «:  به منزل آمد، من ھم جريان را برای ايشان باز گو نمودم ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود

ُذ ِمْن َعَذاِب الْ    .»قَْبرَعَذابًا تَْسَمُعهُ اْلبَھَائُِم قَالَْت فََما َرأَيتُهُ بَْعُد فِی َصاَلٍة إاِلَّ يتََعوَّ

 .).رسد  حيوانات میۀشوند كه صدای آه و فغان آنھا به گوش ھم راست گفتند، اھل قبور در قبر چنان عذاب داده می(

بعد از آن رسول خدا صلی هللا عليه وسلم بعد از ھر نمازی از عذاب قبر به خدا پناه : فرمايد عايشه رضی هللا عنھا می

   .).صحيح مسلم، كتاب المساجد. (برد می

داد و  هللا صلی هللا عليه وسلم به دليل حساس بودن و اھميت عذاب قبر، اصحاب و ياران را در اين باره تعليم می رسول

در صحيح بخاری از اسماء بنت ابی بكر رضی هللا عنھا . حتی يك دفعه خطبه را به اين موضوع اختصاص داده است

ھا بدان مبتال   قبر كه انسانۀ فتنۀی برای ايراد سخن بلند شد و دربارسلم روز هللا صلی هللا عليه و روايت شده که رسول

به شدت به لرزه در آمدند و ) شنوندگان(شوند، به ايراد خطبه پرداخت، وقتی عذاب قبر را عنوان كرد، مسلمانان  می

  )٣/٢٣٢فتح الباری . بخاری کتاب جنائز باب عذاب قبر.( ترس و وحشت آنھا را فرا گرفت

هللا صلی هللا  از شنيدن سخنان رسول: گويد اسماء رضی هللا عنھا كه راوی حديث است می: يت نسائی آمده استدر روا

هللا صلی هللا عليه وسلم را درست  ی بلند شد كه من مفھوم سخنان رسولئ عذاب قبر چنان سر و صداۀعليه وسلم دربار

هللا صلی هللا عليه  خداوند تو را بيامرزد، رسول: رسيدمدرك نكردم، وقتی سر و صدا خاموش شد، از بغل دستی خود پ

قَْد أُوِحی إِلَی أَنَُّكْم : (هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول: وسلم در پايان سخنان خود چه فرمود؟ او در جواب گفت

الِ    .مراجعه شود) ١١/١٧٠(: نسائی، به جامع االصول ) [تُْفتَنُوَن فِی اْلقُبُوِر قَِريبًا ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ

هللا صلی هللا عليه وسلم صدای معذبين  رسول(شود  دجال دامنگير مردم میۀای ھمانند فتن به من وحی شده که در قبر فتنه(

در حديثی كه . ی را عنايت فرموده که صدای معذبين قبر را بشنودئخود اين توانا شنودخداوند به پيامبر گرامی را می

هللا صلی هللا عليه وسلم در  روزی كه رسول:  حضرت زيد بن ثابت روايت كرده، چنين آمده استصحيح مسلم آن را از

هللا صلی هللا  كرديم، ناگھان مركب رسول ھای بنی نجار سوار بر قاطر بود و ما نيز ايشان را ھمراھی می باغی از باغ
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هللا صلی هللا عليه وسلم را بر زمين  سولعليه وسلم از مسير منحرف شد و به سرعتش چنان افزود كه نزديك بود ر

  :هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود بيندازد ـ بالفاصله نگاه ما به شش يا پنج يا چھار قبر اطراف مسير افتاد ـ رسول

ةَ تُْبتَلَى فِی َمْن يْعِرُف أَْصَحاَب ھَِذِه اأْلَْقبُِر فَقَاَل َرُجٌل أَنَا قَاَل فََمتَى َماَت ھَُؤاَلِء قَاَل َماتُوا فِ «  ْشَراِك فَقَاَل إِنَّ ھَِذِه اأْلُمَّ ی اإْلِ

َ أَْن يْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر الَِّذی أَْسَمُع ِمْنهُ   ).صحيح مسلم، كتاب الجنه(» قُبُوِرھَا فَلَْواَل أَْن اَل تََدافَنُوا لََدَعْوُت هللاَّ

: هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول ! من يا رسول: ز حاضران گفتشناسد؟ يكی ا چه كسی صاحبان اين قبور را می(

  اند؟ اينھا در چه تاريخی فوت كرده

قطعاً اين امت در قبور : هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود رسول. اند اينھا در زمان كفر و در حالت شرك فوت كرده: او گفت

خواستم که  کنيد، از خداوند می داشتم که مردگان را دفن نمی نمیگيرند، اگر از اين ھراس  مورد فتنه و عذاب قرار می

  .صدای عذاب اھل قبور را به شما بشنواند

هللا صلی هللا  اند، حكايت از آن دارد كه رسول حديثی كه بخاری و مسلم آن را از ابن عباس رضی هللا عنه روايت كرده

هللا صلی هللا عليه وسلم از كنار دو  رسول: ديث چنين آمده استدر اين ح. شنيد عليه وسلم صدای اموات معذب قبر را می

  .).اھل اين قبور در حال عذاب ھستد و عذاب آنھا به خاطر جرم و گناه بزرگی نيست: قبر عبور کرد و فرمودند

  

  :شنيدن ديگران

ی وجود دارد ئھا  آنھا شخصيتاند، از ميان ھا ھمواره مدعی ھستند كه صدای معذبين قبر را شنيده يا ديده بعضی از انسان

  : فرمايد ھا شک نمود، مثالً شيخ عالمه ابن تيميه در اين باره می توان بدان که مرد دروغ نيستند و نمی

اند،  شود که بدان علم دارند و به اثبات ھم رسانيده ی كشف میئگاھی برای مردم زمان ما در خواب و بيداری چيزھا

  ).٢۴/٣٧۶: (مجموع الفتاوی. (چنين مواردی نزد ما كم نيستند

وقتی معلوم است كه شخص در حال خواب روحش : گويد ی ديگر در راستای نفی ديدگاه منكرين عذاب قبر میئدر جا

دھد و بدن از انجام آن  ی با روح خود انجام میئھا زند و توسط باطن بدنش کار رود و حرف می راه می شود و  بلند می

کند، در حالی که جسدش دراز کشيده و خوابيده است و چشمانش را گشوده و دھانش را   میكارھا احساس لذت يا عذاب

كنند و گاھی بلند  بسته و اعضای بدنش از حرکت باز افتاده است، اما گاھی بر اثر قوت حركت داخلی حركت می

کار انسان مرده ھم از اين . رندگي ھا در اثر نيروی درونی انجام می  اين حركتۀزند، ھم رود و جيق می شود، راه می می

گويد در حالی که نشسته  دھد و سخن می شد و جواب میچ بيند و لذت می موضوع مھمتر نيست، چون روحش عذاب می

ای است که در عالم خارج  و روحش متصل به الشه و در قبر تنگ و تاريک دراز کشيده است، حتی شدت آن به گونه

سازد و حتی افراد  آورد و او را در قبر به جنب و جوش وادار می رکت در میشود و بدن را به ح ھم احساس می

شنوند و حتی ديده شده که از شدت عذاب از قبر بيرون آمده است،  را از بيرون می شماری ھم صدای ناله و فغان آن بی

شود، بلکه به شدت و  ی نمیای دچار چنين حالت ای الزم نيست، ھمانطور که ھر خوابيده البته اين حالت برای ھر مرده

 )..۵/۵٢۵فتاوی ابن تيميه .(ضعف عذاب و خواب بستگی دارد

  

  :دنشنو آيا مرده ھا صدای زنده ھا را می

 گويند که اموات صدای احياء را نمی  صديقه رضی هللا عنھا و گروھی از علماء احناف میۀبرخی از علماء مانند عايش

َ يُْسِمُع َمن يََشاء : " فرمايد  متعال در قرآن میشنوند و دليلشان بر اينست که خداوند َوَما يَْستَِوی اأْلَْحيَاء َواَل اأْلَْمَواُت إِنَّ هللاَّ

﴾، و در جنک بدر که پيامبر صلی هللا عليه و سلم به سران قريش که ھالک ٢٢: فاطر " (َوَما أَنَت بُِمْسِمٍع مَّن فِی اْلقُبُور 

 و در مورد حديث شنيدن ميت صدای  دانند ز معجزات پيامبر صلی هللا عليه و سلم میکرد را ا شده بودند خطاب می
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ولی اين داليل قوی (توانند بشنوند   نمیگويند که فقط مخصوص پس از دفن ميت ھست، ولی بعداً  نعال زنده ھا نيز می

  .)نيستند

  :داليل زيره شنوند ب گويند که اموات صدای احياء را می و برخی ديگر از علماء می 

متفق (» إنه ليسمع خفق نعالھم إذا انصرفوا « : فرمايد  حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم که در مورد ميت می-١ 

  ".شنود می) پس از دفنش(صدای نعال احياء را ) شخص ميت: " (، يعنی)عليه

ودند و بعد از سه روز خطاب به  حديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم که سران قريش که در جنگ بدر ھالک شده ب-٢ 

  : آنھا گفت

يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فإنی قد وجدت  يا أبا جھل بن ھشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة« 

وا قال وقد جيف فسمع عمر قول النبی صلی هللا عليه وسلم فقال يا رسول هللا کيف يسمعوا وأنی يجيبوا ما وعدنی ربی حقا

متفق (» يجيبوا ثم أمر بھم فسحبوا فألقوا فی قليب بدر والذی نفسی بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منھم ولکنھم ال يقدرون أن

ی را که ئای ابو جھل بن ھشام، ای امية بن خلف، ای عتبة بن ربيعة، ای شيبة بن ربيعة، آيا وعده ھا: " ، يعنی)عليه

". به ما داده بود را حقيقت يافتيم   ی را که پروردگارمئحقيقت يافتيد، زيرا من وعده ھا پروردگارتان به شما داده بود

شود که  چطور می: " سپس ھنگامی که عمر رضی هللا عنه اين خطاب را شنيد به پيامبر صلی هللا عليه و سلم گفت

قسم به آن کسی که جانم : " يه و سلم فرمودکه گنديده شده اند و مرده اند؟ پيامبر صلی هللا عل صدايت را بشنوند در حالی

، سپس دستور داد که آنھا را در چاه بدر "توانند پاسخ دھند در دست اوست، شما از آنھا شنواتر نيستيد ولی نمی

  ".بيندازند

يه و سلم وارد شده است که پيامبر صلی هللا عل   روايتی که در سالم کردن به اھل قبور از پيامبر صلی هللا عليه و سلم-٣

سالم بر شما ای : " ، يعنی)متفق عليه(» السالم عليکم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء هللا بکم الحقون  قولوا  «: فرمود

شنوند، و  ، و اين خطاب به اھل مقابر ھست، يعنی آنھا می"سرزمين مؤمنان، و ما ان شاء هللا به شما ملحق خواھيم شد 

ما من مسلم يمر علی  : "دھد، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند واب سالم زنده را میدر حديثی ديگر آمده که ميت ج

ھيچ مسلمانی نيست که بر : "يعنی" هللا عليه روحه حتی يرد عليه السالم قبر أخيه کان يعرفه فی الدنيا فيسلم عليه إال رد

که خداوند روحش را به  کند مگر اين و سالم میشود و بر ا شناخته رد میی که او را در دنيا م) دينيش(قبر برادر 

که ميت سالم زنده را ميشنود و پاسخ  ، و اين دليل روشنی ھست بر اين"گرداند تا جواب سالمش را بدھد جسدش برمی

  .دھد می

 خبر میولی اين روايات به اين معنا نيست که ميت از اھل دنيا با خبر ھستند، بلکه ھر وقت خداوند بخواھد آنھا را با 

سازد، زيرا در حديث طوالنی که از پيامبر صلی هللا عليه و سلم در مورد زندگانی بعد از مرگ وارد شده است پيامبر 

  :صلی هللا عليه و سلم فرمود

ذا فعل ما: فلھُم أشدُّ فرحاً به من أحدکم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه - يعنی الذين ماتوا قبله -فيأتون به أرواح المؤمنين ... «

صحيح ( ...ُذھب به إلی أمه الھاوية :أما أتاکم؟ قالوا: دعوه، فإنه کان فی غمِّ الدنيا، فإذا قال: فعل فالن؟ فيقولون فالن؟ ماذا

 که قبالً (آيند نزد ارواح مؤمنان  می) ارواح مردگان مؤمن پس از مرگشان(پس  ... «: ، يعنی) روايت منسائی و حاکم-

شوند که يک مسافر به اھلش برگردد، و به اين مرده  خيلی خوشحالتر از کسانی می)  اين مالقاتدر(و آنھا ) مرده اند

او را : گويند ، سپس می)پرسند يعنی حال و احوال زندگان را از اين تازه مرده می(فالن و فالن چکار کردند : گويند می

 گويد که او قبالً  کنند، و اين ميت می ز شخصی سؤال میکه ائی رھا کنيد زيرا تازه از ھم و غم دنيا نجات يافته، تا آنجا

) لذا با ارواح مؤمنان نتوانست مالقات کند(او را به دوزخ بردند : گويند مرده مگر نزد شما نيامد؟ مالئکه در پاسخ می
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که  ر اين اينست که ميت از حال و احوال زنده ھا خبر ندارد مگۀ، و اين روايت و برخی روايات ديگر نشاندھند..."

  .خداوند متعال آنھا را با خبر کند

تواند  گذشته از اين، اگر خداوند متعال ميت را از حال و احوال زنده ھا با خبر کند، معنايش اين نيست که او آزادانه می

برای شخص زنده شفاعت کند و يا واسطه شود تا دعای زنده قبول گردد، زيرا ميت عملش منقطع شده و ديگر کاری از 

دستش ساخته نيست، چه پيامبر باشد و چه کسی ديگر، و اگر کسی از ميت چيزی طلب کند و به او متوسل شود که 

شود زيرا ھيچ فرقی با  رود يعنی آن شخص از دائره اسالم خارج می مشکالتش حل کند از شرک اکبر به شمار می

  .ان بر آورده نيستطلب کردن از بت را ندارد زيرا ھم بت و ھم ميت ھيچ کاری از دستش

شود چيزی بوده که نزد  گويند که پس از متوسل شدن به امام مرده مشکالتشان حل می که در گاھی اوقات آنھا می و اين

گويند نزد بت دعاء کرده و مشکالتشان حل شده، پس بت  خداوند مقدر بوده، و حتی ھندو نيز اين ادعا را دارد، زيرا می

  .شد کردند نيز مشکالتشان حل می ل از ازل مقدر بوده، يعنی حتی اگر دعاء نمیولی اين مسائ!  حق است هب

اينچنين نيست )  مشرک شدن آنھا را فراھم کند؟ۀآيا اين با حکمت خدا سازگار است که زمين(يد ئگو که شما می و اين

 د و يگانگیي ساخته، و توحوضوح روشن کرده و حق را از باطل آشکاره زيرا خداوند متعال در قرآن کريم آياتش را ب

 ء و خداوند ابتدا گيرند گيرند و معظم آيات را ناديده می ی از آنھا را میئش را بيان فرموده، ولی اين اشخاص فقط جزا

دھد ولی اگر کسی پس از روشن شدن حجت و داليل عناد ورزد خداوند نيز آنھا را  راه ھدايت را به بندگانش نشان می

  :داوند متعال ميفرمايدکند، خ گمراھتر می

بِيَن َحتَّی نَْبَعَث َرُسواًل «    )پردازيم ما تا پيامبری برنينگيزيم به عذاب نمی(﴾١۵: ﴿ اسراء »َوَما ُکنَّا ُمَعذِّ

بَُّک ُمْھلَِک اْلقَُری بِظُْلٍم َوأَْھلُھَا َغافِلُونَ « :فرمايد و می  بدان سبب ] اتمام حجت[اين ( ﴾ ١٣١: ﴿انعام  » َذلَِک أَن لَّْم يَُکن رَّ

  :و ميفرمايد )است که پروردگار تو ھيچ گاه شھرھا را به ستم نابوده نکرده در حالی که مردم آن غافل باشند

ٍة َونََذُرھُْم فِی طُْغيَانِِھْم يَْعَمھُونَ «  َل َمرَّ و دلھا و ديدگانشان ( ﴾١١٠: عام ﴿ان ) َونُقَلُِّب أَْفئَِدتَھُْم َوأَْبَصاَرھُْم َکَما لَْم يُْؤِمنُوْا بِِه أَوَّ

کنيم  که نخستين بار به آن ايمان نياوردند و آنان را رھا می چنان) آورند در نتيجه به آيات ما ايمان نمی[گردانيم  را برمی

  :و ميفرمايد )تا در طغيانشان سرگردان بمانند

ُ اَل يَْھدِ «  ُ قُلُوبَھُْم َوهللاَّ ا َزاُغوا أََزاَغ هللاَّ برگشتند خدا دلھايشان را ] از حق[پس چون ( ﴾ ۵: الصف ( » ی اْلقَْوَم اْلفَاِسقِينفَلَمَّ

  )کند  برگردانيد و خدا مردم نافرمان را ھدايت نمی

 خودش دست نکشد خداوند ۀبنابراين پس از اتمام حجت و برھان و دليل اگر کسی ھنوز تکبر ورزد و از تقليد کورکوران

  : که به سزای اعمالش در روز قيامت برسد کند تا اين  را بر او مزين میرسازد و راه نا ا مینيز او را در گمراھيش رھ

ْرِجُعھُْم فَيُنَبِّئُھُم بَِما َکانُوْا يَْعَملُونَ «  ٍة َعَملَھُْم ثُمَّ إِلَی َربِِّھم مَّ اين گونه برای ھر امتی (﴾ ١٠٨: ﴿انعام  » َکَذلَِک َزيَّنَّا لُِکلِّ أُمَّ

دادند آگاه  ان را آراستيم آنگاه بازگشت آنان به سوی پروردگارشان خواھد بود و ايشان را از آنچه انجام میکردارش

  )خواھد ساخت

توانسته اند  بوده اند که نمی» گنک و الل و کور« يعنی » صم بکم عمی« زيرا نه نقل به کارش آمده و نه عقل، لذا آنھا 

در ضمن، برای شرح بيشتر در مورد مسائل روح  .صلی هللا عليه و سلم دريابندحرف حقيقت را از قرآن و سنت پيامبر 

 شرح داده را مفصالً  مؤلف ابن قيم جوزية مراجعه شود که مسائل روح" الروح " شايسته است که به کتاب ارزشمند 

  .است
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