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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ می ١۵
  

  آداب جنازه
١٨  

  

  مــرگ

ْنيا إاِلَّ َمتَاُع  ْلقِياَمِة فََمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخلَ ُكلُّ نَْفٍس َذآئِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يْوَم ا« اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوما اْلَحياةُ الدُّ

    ) ١٨۵: آل  عمران  ( » اْلُغُرور

  ھمه کس مرگ را می چشد و به تحقيق در روز قيامت مزد اعمال شما را، به کمال خواھند داد و (

  ) زند وبه بھشت درآورند به پيروزی رسيده است واين زندگی دنيا جز متاعی فريبنده نيست ھر کس را ازآتش دورسا

َوَما تَْدِری نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًدا َوَما تَْدِری نَْفٌس بِأَی «  :  فرمايد   می  )  ٣۴:  لقمان ۀسور(  ھمچنان  خداوند  پاك  در 

داند  كه به كدامين سر زمين خواھد  ردا چه كار خواھد  كرد  و ھيچ كسى نمیوھيچ کسی   نمى داند  ف(  » أَْرٍض تَُموتُ 

  » مرد

چون وقت مقرر أجل فرا رسد ،   ( » إَِذا َجاَء أََجلُھُْم فاَل يْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال يْستَْقِدُمونَ «  : فرمايد  ھمچنان خداوند پاك می

  .شود خير  انداخته میأنه ساعتى  پيش  رود  ونه به ت

  !  فرمايد   پروردگار با عظمت می

پروردگار  مشغول گرداند  ھر كس  چنين  فرزندان شما  از ياد نبايد شما را   اموال  و! اى مسلمانان  اگاه وبيدار باشيد

  »فکر کند  به تحقيق  در خسران خواھد بود 

 مرگ شمارا ۀكه  ذايق   صدقه كنيد   قبل از اينپس(  » أنفقوا مما رزقناكم قبل أن ياتی أحدكم الموت «فرمايد  وباز می

  ) ٩-١١  المنافقون  ۀسور(  )فرا گيرد 

که  روزی  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در حالی: روايت   است که فرموده است )   رضى هللا  عنھما ( از  ابن عمر 

ب  يا رھگذرى ھستى  ، چون شام  نمودى  درد نيا  چنان باش  كه گويا  غري« :  مرا محکم گرفته بود فرمود ۀشان

انتظار  صبح  را نداشته  باش  وچون  صبح  نمودى  منتظر  شب مباش  واز سالمتى  ات  براى مريضى ات  واز ز 

دنيا شود وبه آن ۀ انسان نبايد شيفت: مفھوم   اين حديث   به انسان می آموزاند  معنا و » ندگيت  براى مركت بھره گير 

وطورى تصور كند كه در آن ھميشه  باقى  . انسان نبايد اين دنيا  را وطن  ھميشگى  خود قرار دھد . پيدا  كنددلبستگى 

  .زنده  خواھد ماند  و
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 شمار  رفته وه   بزرگترين د رس عبرت  بۀمثابه گاه وھوشيار بآفاتحه  براى انسان ھاى  اشتراك  در مراسم  جنازه و

  . گردد وجب ھوشيارى  پند وعبرت او میديدن  جنازه براى  غافالن  م

  : سف  بايد  گفتأ ولى  با ت

شود، چرا   اين حالت ھا  پند  نگرفته ، بالعكس   بر قساوت  وغفلت  شان  افزوده میۀى كه از ھمئبا آنھم  ھستند انسانھا

 وقت اين   تصور   را به خود   ديگران  را تماشا خواھند كرد ، وھيچۀمان  مى برند   كه براى ھميشه  جنازگكه  آنان  

    .  خود شان  ھمينطور  بر تابوت  حمل خواھند شدۀراه نمى دھند كه روزى ھم آمدنى است  كه جناز

 ۀمدنى است  كه جنازآوجود  مى اورد  كه  روزى  ھم ه اشتراك در مراسم  تدفين و جنازه براى  انسان  تصور ى  را ب

  .د خواھد شد خودش  توسط  شانه ھاى ديگران بلن

يع جنازه يخصوص تشه ب  که انسان بايد از اشتراک خود  در مراسم فاتحه وئیعلماء بدين  باور اند که  يکی از درس ھا

   .شود  خودش است كه حمل میۀ تابوت وجنازۀمثابه بياموزد ، اينست که در ھر لحظه منتظر باشد که  اين تابوت ب

رساند كه به  زدوى نوبت  خودش  نچندان  دور  شايد   گاه  اين مفھوم  را میآ اشتراك در مراسم جنازه  براى انسان 

    .  ! ھمين  امروز  و يا ھم فردا   خواھد رسيد

شما برويد ما  ھم به  «  :  ، جنازه را  مى  ديد  مى گفت )رض(که  ابو ھريره  گويند زمانی می: در روايتی آمده است 

  » مدنى ھستيم آدنبال  تان  

گريان كند كه  . حال خود ھم بايد  گريان كند ه نسان  درمراسم  جنازه  بايد  حزين باشد ، نه تنھا  به حال ميت  بلكه با

      .نچندان  دورى نوبت  خودش ھم خواھد رسيد 

است  به كنند در خطاب  به آنان  گفت  بھتر   اكرم  عده اى از مردم راد يد كه گريه  میۀابراھيم  زيات يكى از صحاب

  :ى  يافته است ئكنيد  از سه خطر اساسى  رھا چر اين مرده كه بر سر آن گريه می. حال خود  گريه كنيد 

  . فرشته  مرگ ۀاز ديدن  قياف: اول   

  .او ديگر تلخى مرگ را چشيده است : دوم   

  .از خوف سوء  خاتمه امين شده است : سوم  

  ۀانسان بايد در بار . عمل نمايد ع گاه ، با تفكر عميق  وبا فروتنى وتواضآا  فكر در مراسم تدفين و جنازه  انسان بايد  ب

كه  اگر انسان  ھر چه قدر كه انسان   خاطر آنه ميت حسن ظن داشته باشد ودر مورد خود   ونفس خود سوء ظن ، ب

پايان  كار  را  د پاك  حقيقت وصالح ھم  باشد چون پايان زندگى  وعاقبت  كار بسيار  پر خطر است ، كسى جز خدا ون

   .نمى داند

  

  :حـقـيـقـت مـرگ 

 ۀطقن  . زندگى ، ھستى  وپيدايش  ، مفھوم  روشن  وعامى دارد  كه براى  كسى  پوشيده نيستۀ مرگ ، مانند كلمۀكلم

در كمين انسان  تواند ، مرگ  در ھمه جا  وھر  لحظه   توجه آنست كه ھيچ كس  از  مرگ  فرار  كرده نمی قابل  دقت و

     .رديگ   می،نشسته است و اخراالمر  گريبان  انسان را  چه پس باشد  ويا  پيش

  جاندران ، ستارگان ،  كھكشان  ھا  از ۀداند  ھمين  انسان است  در غير آن  ھم  كه مفھوم مرگ را مییيگانه مخلوق

يا نابود   خواھند  نمى فھمند كه خواھند مرد ، و   وگاه نيستندآروند  وزوال  مى يابند  ولى بر واقعيت مرگ   بين می

    .از مرگ  نجات ھم  ندارد ميرد و فھمد  كه در نھايت امر  میی داند وم جز انسان  كه میه شد، ب
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ميرد ، مگر  به تدريج  به مفھوم  مرگ   دانست كه می  بدو خلقت از مفھوم  مرگ  اطالع  نداشت  ونمیدرانسان  ھم 

گاھى ندارند ازمرگ  خويش نه ترس آ  كه از مرگ خود  یولى موجودات.   آن آشنا  شدۀبر حكمت وفلسف پى  برد  و

  .دھند ه نمیاخود ره ھم ب  نگرانی را،راس وھيچ وقت در موردھدارند ونه 

گاه شدن لحظات  مرگ  خويش  ، دچار اضطراب  ونگرانى آ  با اً گاه شدن  از مرگ ، مخصوصآ ولى انسان  با  

  . شب  وروز براى  پيدا كردن جواب براى مفھوم مرگ  است اءً بن.  گردد  ديدی میش

  

  :مرگ چيست

ت از خواب قھيچ و نوعی خواب معرفی  نموده است، انسان در طول زندگی ھميشه خوابيده است  و خداوندمرگ را

ال ؤايد از مرگ ترسيد ، بلکه از س اگر قرار باشد که انسان از مرگ ترس داشته باشد  نه  بءً ترس نداشته است ، بنا

  .عمل می ايد  بايد ترسيد ، از گناه وخطا که در زندگی  مرتکب شده است بايد ترسيد ه آن ب وجواب که از

  :فرمايد  پروردگار با عظمت در خطاب به يھودان می

فَتََمنَُّوْااْلَموَت إِن ُكنتُم  « مـرگ کنيد اگر راست می گوئيد  آرزوی  مرگ می تـرسيد، از پس چرا خدا ھستيد اگردوستدار

   .خداوند توضيح می دھدكه آنان از اعمال قبلی شان می ترسيدند كه البته )» ۶/جمعه «َصاِدقِين

   .يعنی کسی از مرگ می ترسد که وجدانش اعمالش را به زيرسؤال می برد

ضربه چگونه است ؟ يا در آيات  اين که فرشتگان به ظالمان درھنــــگام مرگ ضربه می زنند،  خداوند خبرمی دھد

چگونه شادی می کنند؟ حتی نسبت بــه کسانی  خودشان شادمان ھستند ،  می گويـد در بدِن قالب برزخی ءمربوط به شھدا

کردند ولی دسته ای  مثل کسانی که بــــــه قصد رسيدن به محلی امن حرکت .  شادمانند ،آنان ملحق نشدند که ھنوز به 

به خودشان شادمان می شوند ، ھـم نسبت به دوستانی  ھم نسبت  ند می بينند چقدر نعمت و رفاه حاضر است،زودتررسيد

   !که پس از آنان خواھند رسيد

 اين گونه آيات برای ۀھم. می شوند  ديگر است که ھمديگر رامی شناسند وخوشحال  يکه  الحاق بۀاين آيات نشان دھند

   !مسلمانان سؤال برانگيزاست 

 يک بعد حيات دنيوی گذريست از  آدميان ۀواصوالً از نظر قرآن کريم مرگ به معنی نابودی وجود ندارد، مرگ ھم

   .است)بدن برزخی(به بعد ديگر) ترک جسم(

   : ديگر می فرمايدتدر آي

َسّمی ثُمَّ إِلَيِه ھَُو الَِّذی يتََوفَّيُكم بِالَّيِل َو يْعلَُم َماَجَرْحتُم بِاْلنَّھَاِر ثُمَّ يْبَعثُُكْم فِ  َمْرِجُعُكْم ثُمَّ ينَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم  يِه لِيْقَضی أََجٌل مُّ

   )۶٠/انعام(تَْعَملُون

كرده ايد می داند آنگاه  وھرچه در روز ) قبض موقّت(قبض روح می کند  )درخواب( اوست كه شمارادرشب :يعنی

تا آن مّدت معين كه عمرتان به پايان برسد، سپس ) بدن دد روح به بازگشت مج( زنده می سازد را شما )بيداری( بامدادان

   .و شما را از آنچه كرده ايد آگاه می كنم  )كامل روح قبض (بازگشتتان به سوی ماست

ھم اين جسِم  زمان می بيند و  مرگ تشبيه كرده تا ھم انسان بداند كه جسمش را درآن ۀخواب انسانھا را به نيم خداوند

   !رؤيت نيست حی را درخود جای داده كه فعالً برايش قابل فعلی ، رو

را ندارد ، روح به عالم   بازگشت به جسم و دنيا ۀمرحله ای است که روح اجاز )مرگ(  قبض کامل روحۀمرحل در اّما

ه و جديدی می شود، يعنی روح توسط فرشتگان قبض شد  ۀمرحل گردد ، ازاين مرحله روح انسان وارد ديگری منتقل می

   .بيند فرشتگان مرگ را می قالب روح مجرد می رود  و خارج وبه » جسم« از كالبد مادی
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است و اين را باور می کند که او  د که دنيا پل انتقالی انسان از جھان فانی به عالم باقی نبا اينگونه تعاليم مسلمان می آموز

) کتاب هللا( وھرقدرکه آن کسبيات بيشترومطابق ميزاندنيائی اوست را به سوی جايگاھی می برند که متناسب کسبيات 

پيام در فرھنگ  باشد به نعمت ھای مادی و معنوی بزرگتری می رسد، بنابراين انسان توحيدی ومطيع  صورت گرفته 

عالمی می رسد که ھيچ شباھتی به زندگی دنيائی او   دّوم زندگی اوست ، به ۀتربيتی اش می آموزد که مرگ آغاز مرحل

که نه  مادر با زندگی دنيائی ھيچ شباھتی ندارد ، بنابراين خبر می دھد به عالمی می آئيد  که زندگی رحمی  دارد ، چنانن

   . چشمی ديده نه گوشی شنيده و نه ازقلبی خطور کرده است

می گذارد، آنھم را پيش رويش  را با حضور شيطان و وسوسه ھايش قانون مدار بودن زندگی   عبور از پل دنياۀاّما الزم

  .می کند، و خطر بازی گرفتن زندگی را به او گوشزد می کند نه قانون بشری بلکه قانون ورضايت الھی را مطرح 

ْنيا إاِلَّ لَِعٌب َولَْھٌو َولَلدَّاُر اآلِخَرةُ َخيٌر لِلَِّذيَن يتَّقُوَن أَفاَلَ تَْعقِلُون    . )٣٢/انعام(َوَما اْلَحياةُ الدُّ

که تقوی داشته باشند بھتراست آيا  کسانی  بيش نيست و سرای آخرت برای ۀ کودکانۀ که زندگی دنيا جز بازيچآگاه باشيد

  .نمی انديشيد؟

ً َعن طَبَق «  :قرآن كريم می فرمايد   ) وحال(وضع ) وحالی که داريد( وضع)اين(پس از) =١٩/انشقاق(» لَتَْرَكبُنَّ طَبَقَا

   . ديگری خواھيد يافت  

  .تا بفھمد به كجا می رود و انسان در دنيا آمده ) ز معانی طبق در زبان عرب از حالی به حال ديگر رفتن استيكی ا(

نطفه ، خون بسته،  علقه ، گوشت ، استخوان ، که حيات يا روح گرفته،  (  :واين مراتب را خداوند ياد آوری می كند 

  ...وديد بايدرفت .......و)  جددجسمحيات م(ادامه حيات روح در برزخ ، قيامت مرگِ جسم ، 

  :خداوند می فرمايد

گوش، دندان،  ابزارقوای ظاھری جسم شما مثل چشم،  ۀھر چه را كه مجانی در دنيا به شما داده ام می گيرم يعنی ھم

   ) ۵/حج(َكياَل يْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلٍم َشياً   ، حافظه ، باسره كهیمو

   .  حافظه را از دست می دھندۀدانستن ، ھمكه بعد از) كسانی ھستند( :يعنی 

 جدا شدن روح از جسمش بينائی، انسانی با  ھر زمانی که فرشتگان مرگ روح را از جسم جــــدا می کنند به زبانی ديگر

 انسانھا يکسان است، حتی پيامبران و اين ۀواين مسيربرای ھم . قطع می شود دنيا شنوائی وحتی ارتباط روحی اش با

 ءعالم است ، بقا مرگ قانون فنای  که انسان از روز اّول تولّدش جريان مرگ و بقاء رابا خود می آورد، ل است يک اص

   .بودن خلقت است  تکامل خلقت و آفرينش باقی است که خود دليل ھدفمند ۀھم نشان

طُون َجاَء أََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفَّْتهُ ُرُسلُنَا َوھُْم  إَِذا  َوھَُو اْلقَاِھُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويْرِسُل َعلَيُكْم َحفَظَةً َحتَّى«       ) ۶١/انعام( » الَيفَرِّ

وا إِلَى ّهللاِ َمْوالَھُُم اْلَحقِّ أاَلَ لَهُ اْلُحْكُم َوھَُو أَْسَرُع اْلَحاِسبِين    ) ۶٢/انعام(ثُمَّ ُردُّ

رسد فرستادگان بی ھيچ  ه مرگ يکی ازشما فرا ک او بربندگانش مسلط است و مراقبانی برشما می فرستد تا زمانی

   .کوتاھی جانش رابگيرند

مخصوص اوست و او سريع ترين  فيصله   سپس به سوی هللا که خالق حقيقی آنــــــھا است باز می گردند بدانيد  حکم و

   . حسابرسان است 

ُ سَ « َل هللاَّ ُ يْعلَُم إِْسَراَرھُْم ذلَِك بِأَنَّھُْم قَالُوا لِلَِّذيَن َكِرھُوا َما نَزَّ   ) ٢۶/محّمد(  نُِطيُعُكْم فِی بَْعِض اأْلَْمِر َوهللاَّ

   ) .٢٧/محّمد (فََكيَف إَِذا تََوفَّْتھُُم اْلَمالَئَِكةُ يْضِربُوَن ُوُجوھَھُْم َوأَْدبَاَرھُمْ 

َ َوَكِرھُوا ِرْضَوانَهُ فَأَحْ    . )٢٨/محّمد (بَطَ أَْعَمالَھُمْ ذلَِك بِأَنَّھُُم اتَّبَُعوا َما أَْسَخطَ هللاَّ

پاره ای ازکارھا ازشما پيروی می  ما در : بدين سبب بودکه به کسانی که نسبت به آيات خداوند کراھت داشتند می گفتند

   .ی آنھا آگاه استئکنيم و خدا از پنھان گو
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   . زنند پشتشان می چگونه خواھند بــود آنگاه که فرشتگان آنھا رامی ميرانند برچھره ھا و

خوشنودش می ساخته کراھت داشته  اين کيفرآن است که از آنچه خدا را به خشم می آورد پيروی می کردند و از آنچه 

   . اند پس خداوند اعمالشان را نابود می کند

ٍه أََجلَھَا َو َما «  خر نخواھد شدؤو اجل ھيچ امتی مقّدم و م    )۴٣/نمؤمنو(»يْستَأِخُرون  َماتَْسبُِق ِمن أُمَّ

  . )۵٧/عنكبوت ( » ُكلُّ نَْفٍس ذائِقَهُ اْلُموت«  ھمه كس طعم مرگ را می چشد 

  )٣٠/زمر(» إِنََّك َميٌت َو إِنَّھُْم َميتُون  «  می ميرند)ھم(تومی ميری وديگران)ای پيامبر(

ی از عالم زندگان بی خبرمی يعنی ھرمرده ا اين آيات نشان می دھد پيامبران ھم مرده اند و مرده با زنده يکسان نيست ، 

   .ماند که آيات آن گذشت

ٍه أََجٌل فَإَِذا جاَء « نشوند و چون اجلشان فرا رسد ساعتی پس و پيش  )معين(و برای ھر امتی مدت عمری است  َو لُِكلِّ أُمَّ

   ).٣۴/اعراف(» ...أََجلُھُْم اَليْستَأِخُروَن َساَعهً َو اَليْستَْقِدُمون

، يعنی حقيقت و ماھيت در   ماھيت و شخصيتش راخودش می سازد ،وجودآمدنه ب از  که بـــعدانسان موجودی است

 انسان در گوھِر نفس انسان  نھفته شده كه ۀاست ارزش دھند جسم او قرار نگرفته ، چشم و گوش و دست در ھمه يكسان 

   .  خويشتن خويش را می سازد

 آنان در ۀكه مركز ھم. است  ف ، منبع اصلی نفس ، مِن وجودی انسان چشم و گوش و دست و پا ابزار جسم ھستند نه ھد

   . باطن است

رود ، قسمت بسيار مختصری  که انسان بداند به کجا می   مرگ برای اينۀخداوند پس از مشخص كردن چگونگی مرحل

   . معاد است  كه ھمان   قيامت راھـــم برای او ترسيم می كند ،ۀاز صحن

 

   :ی انسانمجھول دّوم ذھن

  سراغ انسان می آيد؟ه مرگ چگونه ب

 «  )که در خواب است می آورد مثال انسانی را ( چگونه می ميرد و قبض روح می شود که انسان بداند خداوند برای اين

ُ يتََوفَّى اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا    .را قبض می کند) جان ھا(خداوند است که ھمه نفوس  »  هللاَّ

   )است و ازمحيط اطراف بی اطالع  ده نه چشمش می بيند و نه گوشش می شنودانسان خوابي(

   چيزی قبض شده ؟  و مؤمن، بدن مرده روی زمين است ، چه  کافر مرگ بــرای ھمه عموميت دارد،

   .يتََوفَّی اأْلنفَُس ، قبض كامل که اين ھمان مرگ است 

  ). می گيرد(درھنگام خوابش قبض می کند)آن را(که نمرده است ) جانی( نفسیو  نيز  ،َوالَّتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمھَا«  

  »اين قبض ناقص چون ارتباط او ھم با محيط اطراف قطع می شود«   

چون (راکه حکم به مرگ داده است  )یئجانھا(  ، پس خـــدا نگه می دارد آن نفوس َعلَيھَا اْلَمْوتَ  فَيْمِسُك الَّتِی قََضى«  

   . نگاه می دارد ) شده ديگر می گويد بازگشتی در کار نيستقبض کامل 

 . )می شوند يعنی قبض ناقص دارند که از خواب بيدار ( تا مدتی معين باقی می گذارد َويْرِسُل اأْلُْخَرى، آن ديگررا« 

   .باقی می گذارد)وقت مرگ فرابرسد(  أََجٍل ُمَسّمًى ، تا اجل معين إِلَى

ھيچ (   .ی است ئنشانه ھا ، بيگمان دراين امربرای گروھی که انديشه می کنند)۴٢/زمر (اٍت لِقَْوٍم يتَفَكَُّرونَ إِنَّ فِی ذلَِك آَلي

 . .)فھم انسان بيرون است  ۀكيفيت آن به ميان نمی آورد، چون می داند دردنيا از حوز كميت و سخنی از

می شود و مجدداً به بدن باز می  وح شما موقتاً جذب خداوند در اين آيات می فرمايد مرگ شبيه خواب است در خواب ر

   .نمی تواند باز گردد گردد ولی درزمان مرگ روح جذب می شود و ديگر 
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ديگرمثل جسم قابل تجزيه نيست كه  و  به صورت مجرد درآمده و استقالل ديگری پيدا می کند چون روح ازجسم جدا شد

می شود که به طوركلی با دنيا قطع رابطه كرده و ھيچ گونه اطالعی  بلکه به عالم ديگری برده  واردخاك شده وبپوسد،

خداوند روزی  از »عندربھم« و »دارالسالم« اوھم دری واوليا فرموده است حتی انبياء جھت خداوند از اين  .ندارد

   ! با او ارتباط برقرارکند تاقبر نه در معنوی می برند، 

باال می شود و روح آدمی  چون رھا شود جذب  انھا در زمان مرگ مانند باد كنكی است در زير آب ،روح انس: مثال

ممكن  جذب عالم باال می شود كه دسترسی برای بشر غير دھد  زمانی كه جسمش استعداد نگھداری آن را از دست می

بود ) صلی هللا عليه وسلم(ه رسول اكرم ميّسر ساخت ك يك لحظه آن ھم برای يك فرد است و خداوند اين امر را برای 

   ) .در قضيه معراج(

ھمه مخلوق او ھستند  اجبار، زيرا انساِن درحاِل مرگ درحالت تسليم محض قرار می گيرد، تسليمی به  :قرآن می گويد

 تسليم به اختيار ولی دينداران مخلصی كه در دنيا با نماز .بيدين است چنين حالتی وجه اشتراكی ديندارو . وامرامِر اوست

  درلحظه مرگ سختی و مشكلی ندارد ) من خودم راتسليم خداكرده ام= »٢٠/آل عمران«  أَْسلَْمُت َوْجِھی ( شده اند

   :بنابراين قرآن کريم انسان را با خبر می کند که 

ان جذب به طور ولی در خواب ھم به عالم برزخ انتقال می يابد  مرگ نوعی خواب است كه روح كامالًجذب شده و

   . موقّتی صورت می گيرد

دنيامی آيد که ه ب ـ وانسان .مرگ بيشتر وجود ندارد و گذر زمان ھم درعالم برزخ مطرح نيست ـ برای ھر انسانی يك 

  . بداند به كجا می رود و چه بايد بكند

انبياء ھم با  ساب و كتاب خوِد  خداست نه انبياء و اولياء او، و حتی حۀِكرد آدمی فقط بر عھد ـ حساب و كتاب عمل 

   . خداست

  دستانی دارندكه باآن بگيرند ، نه پا ھائی كه با آن راه بروند    نه  نـه جوابی می دھند، ـ مردگان نه صدائی می شنوند،

  .جائی در كتاب خداندارد جمعه مردگان منتظرند كه شب اّول قبرو فشارقبری دركاراست وشبھای  ـ و اين

تفاوتی  در اعمال او مؤثر نيست ، بنابراين قبر رايگان دردل كويرو قبر ميليونی مشھد ھيچ  يچ مرده ای ھم ـ محل دفن ھ

   .در سرنوشت ميت ندارد

  

  : مجھول سّوم ذھنی انسان-

  ل خود درآورد ؟وآيا بشرمی تواندمرگ را به کنتر

  . نمی توانند: خداوند می فرمايد

نما اَصاَب ِمْن مُّصيبٍَه فِی ا«     )٢٢/ حديد (» قَْبِل اَْن نِّْبَراَھَا الَْرِض وَّ ال فِی اَْنفُِسُكْم ااِلَّ فِی ِكتاٍب مِّ

) تقديرالھی(كنيم در كتاب   ھيچ مصيبتی نه در زمين و نه در نفوستان به شما نرسد مگر پيش از آن كه خلقش  :يعنی 

   .مذكوراست 

َن اْلَخْوفِ «  ِر َو لَنَْبلَُونَُّكْم بَِشیٍء مِّ َن ااْلَ ْمواِل َو ااْلَْنفُِس َو الثََّمراِت َو بَشِّ ابِرينَ   َواْلُجوِع َونَْقٍص مِّ    )١۵۵/بقره( » الصَّ

وفرآورده ھا می آزمائيم و به  ترس وگرسنگی وكاھش اموال وجانھا }قبيل{ی ازئو به يقين ما شمارا باچيزھا: يعنی 

   .مژده بده }براين آزمون{صابرين

   :كند شوند را مشخص می چنين ميدان آزمايشی مواجه می بزرگ كسانی كه با وسپس امتياز

ِ َواِنَّآ اِلَيِه راِجعُون«  ّ ِ    )١۵۶/ بقرهۀسور( » اَلَّذيَن اِذآ اَصابَْتھُْم مَّصيبَهٌ قالُوا اِنَّا 
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  .سوی اوباز می گرديم ه ھمـه ازسوی خدائيم وب :گويند چون مصيبتی ببينند،) مؤمنان واقعی كسانی ھستند كه(يعنی  

ْن رَّ بِِّھْم َو َرْحَمهٌ وَّ اُولئَِك ھُُم الُمْھتَُدونَ     )١۵٧/بقره( اُولئَِك َعلَيِھْم َصلَواٌت مِّ

   .درود و رحمت خداوند برايشان باد كه ايشان راه يافتگانند : يعنی

   )١۴۵/آل عمران(َؤجَّالً َوَما َكاَن لِنَْفٍس اَْن تَمُوَت ااِلَّ بِاِِ◌ْذِن هللاِ ِكتاباً مُّ 

   .است  اين كتابی است كه ازقبل نوشته شده  ھيچ نفسی نمی ميرد مگر به دستورخدا و) بدانيد كه(

الھُْم يْنَصرُوْن  ْولی َشيئاً وَّ    )۴١/دخان(يْوَم اليْغنِی َمْولی َعْن مَّ

  .شوند ياری نمی دفع كند وآنان  دوست ديگر چيزی را از روزی كه ھـيچ دوستی نتواند: يعنی

اُكم بِِه لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  « َم ّهللاُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ ذلُِكْم َوصَّ ) کشتنش(جانی را که خـداوند  و( )١۵١/اتعام(» َوالَ تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِی َحرَّ

   . است باشد که خرد ورزيداست که شما را به آن سفارش نموده  را حرام نموده است جز به حّق مکشيد، ايــــن حکم 

   . من حّق ايمان نداردۀگاھی می گويد ھيچ نفسی ھم بدون اجاز

ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ يْعقِلُونَ  ِ َويْجَعُل الرِّ که  و ھيچ کس را نرسد مگر آن) (١٠٠/يونس (َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تُْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن هللاَّ

گاھی قرآن کريم نفس را يک تن واحد . يابند، پليدی قرار می دھد برآنان که درنمی  د وبه خواست خداوند ايمان آور

  . کند  معرفی می 

  . ھمسرش را ازآن پديد آورد شما را ازيک تن آفريد سپس ) = ۶/الزمر( » َخلَقَُكم ِمن نَْفٍس َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا«

اَمةِ َوالَ أُْقِسُم بِالنَّْفِس «     .وسوگند به نفس نکوھشگر ياد می کنم ) ( ٢/القيامه( » اللَّوَّ

   ) انسان است اينجا من وجودی (بيشترين ظلم رابه خودتان کرديد  اگر به طرف زشتی برويد

ُ يتََوفَّى اأْلَنفَُس ِحيَن َمْوتِھَا َوالَّتِی لَْم تَُمْت فِی َمنَاِمھَا فَيْمِسُك الَّتِی قََضى  أََجٍل ُمَسّمًى إِنَّ   إِلَى َويْرِسُل اأْلُْخَرى لَيھَا اْلَمْوَت  عَ  هللاَّ

   )۴٢/زمر (فِی ذلَِك آَلياٍت لِقَْوٍم يتَفَكَُّرونَ 

ھنگامی که در خـواب ) راھم آن ( و نيز نفسی که نمرده است را ھنگام مرگشان می ستاند) نفس ھا(خداست که جان ھا  

بی گمان اين برای گروھی که انديشه می کنند ، نشانه . می گذارد ) باقی(معين گامی وآن ديگرراتـا ھن )می گيرد( است

   .ی است ئھا

آل عمران (َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن ّهللا  « .برخی از آيات از نفس به عنوان يک تن يا يک انسان ياد کرده 

  ) ھيچ نفسی نمی ميرد مگر به اذن خدا (  )١۴۵/

   مرگ است ) طعم (ۀھر موجود زنده ای چشند )١٨۵/آل عمران (ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوت

کس ھر )٣٢/مائده (النَّاَس َجِميعاً  َمن قَتََل نَْفساً بَِغيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِی اأْلَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً َوَمْن أَْحياھَا فََكأَنََّما أَْحيا 

ی ئبکشد چنان است که گو) شده باشد مرتکب (جزبه سبب فسادی که درزمين ) کسی يا(قصاص ِ)درمقام(کسی را جز 

    . استماندن کسی شود ، چنان است که ھمه مردم را زنده داشته زنده ) سبب(ھمه مردم را کشته و ھــر آن کس که 

نِّ َوَكتَْبنَا َعلَيِھْم فِيھَا أَنَّ النَّْفَس بِالنَّ  نَّ بِالسِّ َق  ْفِس َواْلَعيَن بِاْلَعيِن َواأْلَْنَف بِاأْلَْنِف َواأْلُُذَن بِاأْلُُذِن َوالسِّ َوالُجُروَح قَِصاٌص فََمن تََصدَّ

   ) ۴۵/مائده (الظَّالُِمون بِِه فَھَُو َكفَّاَرةٌ لَهُ َوَمن لَْم يْحُكم بَِما أَْنَزَل ّهللاُ فَأُولئَِك ھُُم 

و  )مشخص نکرده که زن باشد يا مرد  ، جنسيت ھم النَّْفَس بِالنَّْفس(نان مقرر داشتيم که جان در برابر جان و در آن برآ

دارد و جراحتھا ) قصاص(در برابر گوش و دندان در برابر دندان  چشم در برابر چشم ، و بينی در برابر بينی و گوش 

حکم نکند  ش کفاره است ، و ھرکس به آنچه خدا نازل کرده ھر کس از آن در گذرد ، آن براي ھم قصاص دارند ، پس 

   .اينانند که ستمکارند
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قُْل لَّْوُكْنتُْم فِی بُيُوتُِكْم لَبََرَزالَّذيَن ُكتَِب َعلَيِھُم القَْتُل «  :قرآن کريم خط فكری تازه ای را درپيش روی مسلمانان قرارمی دھد

باپای «   درخانه ھای خويش ھم بوديد ، كسانی كه كشته شدن برآنھا مقرربود حتی اگر  بگو ،: يعنی (  »اِلی َمضاِجِعِھم

   .به قتلگاه خويش می آمدند » خود 

َص َما فِی قُلُوبُِكمْ «  تا خداوندآنچه راكه درسينه ھايتان  :يعنی  ( )١۵۴/آل عمران( » َولِيْبتَلِی هللاُ َما فِی ُصدُوِرُكْم َولِيَمحِّ

   .سازد   خالص ، چه دردل داريدداريد بيازمايد وھرآن

   .بداند اين نوع آيات آگاھی دادن خالق بشراست ، تا انسان فلسفه و علّت حضورش رادر دنيا 

  

  مـــرگ چيست؟

يكى . را مورد  تعريف قرار داد ن آتوان  با ضد آن  شناخت و مشھور است  كه ميگويند ھر چيز را  می مثل معروف و 

    .زندگى است گ و مرألۀاز اين مسايل  مس

 يا اين وى با مرگ  پايان  مى رسد ، ويكه   زندگى  دن وى، ويا ايني مرگ يعنى  به تعريف ساده يعنی  پايان زندگى دن

  .رزو ھا  وھدف  ھاى  انسان در اين دنيا   پايان  مى بخشد آليت ھا ، تالش ھا، وكه مرگ  به  مسؤ

شود كه غير از خود زندگى  به چيزى ديگرى  بود  كمتر كسى يافت می  می واگر واقعٱ زندگى  دائمى ، طوالنى وابدى

  . داشت توجه می

ولى با آنھم  . يد  ھيچ كدام آن قابل  تعريف  وتوصيف  نيست آ كه  در دم مرگ  پديد مى یولى  تعريف مرگ  وعوارض  

  .رم بياوعمل ه مده  اشاره  بآعمل  ه ب  كه  از مرگ   ھاتوصيف يد  كه به برخى از  تعريف  ھا وآعمل مى ه كوشش ب

  :اول    

که انسان  با اين تجربه  ارتباطش را  با   شخصى است ،  يعنی اينۀ  بدين باور اند كه مرگ  يك تجربءبرخى از  علما

  نديده   نمى تواند  تجربه اش  را با ديگران  در ميان  بگذارد ما كسى را پس از مرگشاءً بن.  ديگران  از دست  مى دھد

  .  مرگ ، خويش برای ما قصه کندۀايم  که از  تجرب

  :دوم   

بخواھند ، داستان مرگ   مرگ  چنان  پيچيده  وپر  راز  ورمز است  كه اگر  مردگان  ھم به دنيا  باز گردند  وۀپــديد

  .را بيان بدارند خويش  را به ما  تعريف و  توصيف  كنند ، نخواھند توانست بدرستی آن

     :سوم 

با جھان  جھان باطن ، به دليل  بطون  نھادى خود ، بر اھل  ظاھر  قابل  شناخت نيست ، يعنى جھان محسوس  ودنيا ،

 الی آن مقداری که در قرآن  .دنيا  ھستيم ، از آخرت  بى خبريم که در غيب  وآخرت ، از جنس ھم نيستند ولذا  تا  زمانی

  . است ن واحاديث نبوی بيان گرديدهأعظيم الش

  : رمز  قرار دارد ى  است كه در  راز وئھمه  حال  مرگ يكى از حالت ھاه  ب  

 جنين  در  رد ؟ چگونه بريگ شود ؟ چه  سان جان كسى رامی  انسان  میۀداند كه مرگ  چگونه  وارد  خان ھيچ كس نمی

ذن پروردگارش، خواست  مرگ را  رود ؟ يا جان جنين، به ا به  سراغ جان جنين  می شكم  مادر  دست مى يابد ؟ و

بايد اضافه كرد،  توصيف ھا       درون  مادر  جاى دارد ؟ۀگردن مى نھد ؟ يا آن كه مرگ  از ھمان  آغاز، در الي

مد ھمه  تعريف ھاى  عرفى مرگ  بود ولى  بياييد  ببينم  كه در تعريف مرگ  آعمل  ه ى كه از مرگ  بئوتعريف  ھا

  :فرمايد  م محمد صلی هللا عليه وسلم چه میپيغمبر  بزرگوار  اسال

 بدن او  بر بعضى ديگر  سالم  داده  باھم خدا  یھنگامى كه زمان  وفات  مسلمان  فرا  رسيد، بعضى  از اعضا« 

  :ديگر  چنين  مى گويند  و به ھم! حافظى مى كنند 
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وحلول آن در بدن ، ) روح( يامت كه با ھم ھمراهسالم بر تو  ،  تو از من  ومن نيز از تو  مفارقت  مى كنم  تا روز  ق

  .»روز رستاخيزھمديگر  را مالقات  كنيم 

يفرمايد  مرگ دريچه اى  م مرگ را  بيدارى  معرفى داشته،  و  پيامبر صلى هللا  عليه وسلم   زندگى  دنيا را  خواب  و

  .  يتاست  براى خروج  از عالم  خيال   و   ورود به جھان  حقيقت  و  واقع

  ی ورود  به اين دنياو   عوالم  آن  براى ما شگفت انگيز ۀرو  مى كند  كه ھمه   تازه  اى  روبیمرگ مارا  با دنيا

  . جديد ، تنھا  با بر افتادن  پرده اى  امكان  مى يابد  كه به دست  مرگ  فرو افتد

  :فرمايد  پيامبر اسالم می

  : ران  بشنويد اى مردم اين حقيقت  را  از خاتم  پيامب

اگر  در ظاھر  پوسيده  مى شود  در باطن  چيزى از ما پوسيده  نمى شود  ھر كه  مى ميرد  در حقيقت  نمرده است ،  و

  .   بلكه پايدار مى ماند

أصبح مر تحآل  عن الدنيا  و تركھا ال ھلھا فإن  كان قد «  : كه فوت كرده بود  فرمود  ی اسالم در مورد مردپيامبر   

او از دنيا  رفت  وآن را  براى ساكنان  آن  ( » ضى  فال يسره أن  يرجع  إلى الدنيا  كما  اليسر أحد  يرجع إلى بطن أمهر

اگر از اين سفر  راضى  باشد  ، دوست   ندارد  به دنيا بر گردد ھمانگونه  كه ھيچ  يك شما   دوست  . به جا گذاشت 

  .). د  كه به شكم  مادرش  برگردديندار

پيامبر اسالم  با ذكر اين مثال با صراحت  توضيح داد  كه گسترش  آخرت  نسبت  به دنيا مانند  گسترش  دنيا نسبت  به   

  .  رحم  تاريك مادراست

  

  :تـــرس از مرگ 

 ی گفته ماءً بن.   طبعيى است  ترس از مرگ ، ھم كامالً .  طبعيى است كه  عشق وعالقه  به زندگى  كامالً   ھمانطوری 

دشوار ترين  شرايط ھم  دل از زندگى  بر  انسان  در سخت ترين و .توانيم  علل ترس از مرگ  عشق  به زندگى است 

انسان زندگى را  در  شرايط  تلخ  وناگوار   ھم بر .   عشق به زندگى  يك عشق  غريزى  ونھادى استاً واقع. نمى دارد 

   .دھد  مى نازند  ،  ترجيح میآن به    آن ، اگرچه  برخى از اوقات  یمرگ  وتلخى ھا

  :ترسد دو كس از مرگ سخت می

   . كه  مرگ را  به معناى نيستى  وفناى مطلق  تعبير وتفسير  مى كند آنكسی:  اول 

   .تاريك در زندگی ، داشته باشد  سياه  وۀكه  دوسي آن كسی:  دوم 

   .راسى ندارندھ وآن گروه نيستند  واز مرگ  ھم  که  متعلق به اين گروه ستا یگروه سوم عبارت از گروپ: سوم

مده توسط مراكز نظر سنجى مراكز تحقيقاتى   در مورد مفھوم مرگ بيشتر مردم  از نام مرگ  ، آعمل ه قرار تحقيقات ب

، خوانند و از بحث مرگ  ،  كفن ،  جنازه ، قبر  وقبرستان  مر گ را  بحث ناخويشاند میۀترسند، و بحث در بار ھم می

   .ھم  متنفر اند 

   

  :ترس  گمرھان از بيم مرگ

  )١٠٣: آل عمران ( » اتقوا هللا حق تقاته  وال تموتن  اال وانتم مسلمون«  : فرمايد   خداوند پاك می 

   . بدون ترديد  از ھمه بدتر  مرگ در حال كفر  وگمراھى  است (

   شمااً اگر از او فرار كنى  او به سراغ شما مى ايد وحتم  کهمرگ! مادگى داشته باشد آانسان بايد   ھميشه براى مرگ  

را   فراموش ھم  كنيد مرگ شمارا  فراموش   كند واگر مقيم باشيد  باز ھم به سراغ شما مى ايد واگر  آن را پيدا می
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مادگى آ ن آنزمابيايد ولى او تاوی غ اسخترين لحظات  براى انسان  زمانى خواھد بود كه مرگ  به سر  .نخواھد كرد

  .خويش را برای مرگ اتخاذ نكرده باشد

  .گردد در فھم قرآن عظيم الشان  آروزى مرگ  نشان عشق  انسان به پروردگار محسوب می

  : فرمايد  خداوند پاك می 

  دوستان  خدا مى دانيد ، پس آرزوى مر گ کنيد اگر راست  مى ار بگو اى  يھوديان  اگر  از ميان  مردم  تنھا  خود«

گردد كه به يقين  دريابد  كه   او اگر چه  در اين   انسان  زمانى  به مرگ مشتاق می )  (۶ تآي: جمعه  : ۀسور(» .ئيد گو

  .).مده است ؛ اما  از اين جھان  نبوده وبه جھان  ديگرى  تعلق  داردآجھان خاكى  پديد 

  :دانـشـمندی را گفتند  

   .که  بتوانم  اين دو كتاب  را كه دردست دارم  به پايان  برسانم  ن  وقتیتا آ:خواھى  زنده بمانى  ؟  گفت  تا كى می

  

  : مرگ پايان زندگى نيست

داند  كه حيات  با اوصاف  وشرايط   انسان  با مرگ  انديشى  به حيات جاودانه  پس از مرگ  پى مى برد  ومی

  پس از مرگ  ھمراه  با خوشبختى  يا بدبختى  نه تنھا  زندگى . خوشبختى  وبدبختى  پس از مرگ  نيز ادامه  دارد 

ابن سينا  مى  . لذا  بايد  بيشتر  از حيات  دنيوى  مورد توجه  قرار گيرد ادامه  مى يابد  بلكه  جاودانه  ھم مى باشد  و

 جدا شده ى  جان  از تنشان ئعارفان واھل  معنى  در ھمين دنيا ودر پوشش ھاى جسمانى  خويش چنانند كه گو«  : گويد 

  »وبه عالم  باال  رفته  اند 

 چاپ - موالنا دكتور سعيد افغانى   ۀبرای معلومات مزيد مراجعه شود به کتاب  ابن سينا ، االشارات  والتبيھات ، نوشت(

  ).كابل

د  خود را از  توجه  به مرگ  است  كه در  ارزيابى  دنيا  تجديد نظر  مى كند  ودر نتيجه  مى توانۀانسان  تنھا  در ساي  

    .چون دنيا  با توجه  به مرگ  ارج  ومنزلت  خود را از دست  مى دھد. دنيا  نجات بخشد 

يك بار  براى خروج  از زندگى  دنيا  و ورود  در عالم برزخ  : ن  انسان  دوبار  مى ميردأدر منطق قرآن عظيم الش

  .رت خآويك بار  براى خروج  از زندگى  برزخى و  ورود  در عالم 

دوبار  ما را ميراندى  ودوبار  ما را  زنده  كردى ،  !  پروردگارا  (»  ... ربنا امتنا اثنتين  واحييتنا  فاعترفنا  بذنوبنا« 

  ). ١١ تآي:  غافر ۀسور) (از اينرو  به گناھان  خود اعتراف  كرديم 

  :وامام قرطبی

است  رگ سھمناك ترين جريان است، بدترين پديده است، جامیبدان كه م: کند ی میئدر بيان مرگ اينگونه زيبا قلم فرسا

 ۀ آرامش و جلب كنندۀ لذات است و قطع كنندۀكه طعم آن بسيار تلخ و نامطلوب است و بيش از ھر چيز ديگر نابود كنند

نت را منھدم ھا است، اگر چيزی كه بتواند مفاصل تو را قطع كند و اعضای بدنت را از ھم جدا نمايد و اركان بد ناپسندی

تذکرة امام   (سازد، يقيناً آن کار خطرناک و جريان سھمناك مرگ است و فرا رسيدن چنين روزی بزرگترين روز است

  ) .٢۴(قرطبی 

  

 ادامه دارد


