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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

  ٢٠١۴ می ١٩

  آداب جنازه
١٩  

  :حيات انسان  

حيات انسان   كه حيات برزخى  نام دارد ،  كه انسان  با فرا رسيدن روز قيامت  ، دومين  : گويد  ن  میأقرآن عظيم الش

   .رســـد با مرگ  دوم  به پايان  مى رسد  پس از حيات  برزخى ، نوبت  به حيات  اخروى می

روز   اعتقاد  داشتن  به قيامت  و  .وحيات اخروى حيات برزخى  حيات  دنيوى   :   انسان دارائی  سه حيات است اءً بن

 كه از قيامت  وروز حشر  غافل ی ، سعادت ،  تكامل  وسر بلندى  انسان  است ،  آنانحشر، ضامن  فضيلت ، كرامت

اين افراد واشخاص كسانى اند  كه  . خرت  غافل ساخته اند آز ياد انھا را آمقام   برق دنيا  ، جاه  ومال ،  و زرق و اند  و

يعلمون ظاھر من  الحياة  الدنيا وھم عن  االخرة    «. ى  چسپيده اند  وھرگز  به ياد  آخرت ومرگ نيستند ئامور دنيابه 

ظاھرى  از زندگى  دنيا  را  مى شناسند  واز اخرت  ، غافلند اينھا  در دعا  ھاى  خود ، دنيارا  طلب  (  » ھم  غافلون

   ). ٧ تآي: روم  : ۀسور) (مى كنند  واز اخرت بى بھره اند

 خداوند پاك می.    زندگی  آنھا  نيست ۀ ، خالصه  نكرده وياد آخرت ، خالصى  كه زندگى  دنيا را  ياد آخرتئ آنھا-٢  

دسته  اى از مردم   در دعاى  » ومنھم من يقول  ربنا آتنا  فى الدنيا  حسنة  وفى  االخرة  وقنا عذاب  النار« : فرمايد 

طا كن  ومارا  از عذاب   آتش ، نگاه  دار پروردگار  در دنيا  به ما نيكى  بده  ودر  آخرت به مانيكى  ع: خود مى گويند 

ان ، ھمگبراى (» اولئك  لھم  نصيب مماكسبوا «  :فرمايد  آنھا میۀوسپس خداوند پاك در بار)   (١٩٨:   بقره ۀسور.(

يم ئاگر ما به داستان  زر اندوزى  قارون  توجه نما ) ( ٢٠٢ تآي:  بقره ۀسور) (از آنچه كسب  كرده اند ،  بھره اى است 

وابتغ فيما آتاك  هللا  الدار االخرة والتنس « : ص من  نمودند  به او گفتند يكه  قومش اورا حر در خواھيم يافت زمانی

در آنچه خداوند  (  »نصيبك  من الدنی  واحسن  كما احسن  هللا  اليك  والتبغ الفساد  فى االرض ان هللا  اليحب المفسدين

جو  كن  ونصيب  خود را  از دنيا  فراموش  مكن  ونيكى كن ،  چنانكه  خداوند   و جست آخرت  را ۀبه تو بخشيده ، خان

 : ۀسور ).دبه تو نيكى كرده  ودر  روى زمين  به دنبال  فساد نباش  كه خداوند ، فساد  كنند گان  را دوست  نمى  دار

  ) ٧٨آيه : قصص (

 وخلقت ، اشتراك  در نوع دارند  وھمگى  در انسانيت ، با ھم   انسانھا از  لحاظ اصل فطرتۀست  كه ھمي نیدر اين شك   

ه  وساختارى كه  از حيث عمل  براى خود فراھم  يمشتركند ، ولى به لحاظ كردار وگفتار  وپندار  واز جھت  فطرت  ثاني

  . است  آنھا نيز متنوع یند وبه ھمين خاطر است  كه سعادتھا  وشقاوتھاامى كنند ، داراى  انواع متعدد 

  امور دنيوى را  ۀى  كه زندگى  دنيا را  در ياد  وتحصيل  آخرت ، خالصه  كرده  وبه طور خالص ، دنيا  وھمئ آنھا-٣

عمر وزندگى  ومال  ومنال ، اگر  به طور  خالص در راه اطاعت . د نبراى  آخرت  وكماالت  اخروى مى خواھ
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خداوند پاك ھيچ    . مطلوب بالذات  واگرچنين نباشد مطلوب نيستوبندگى صرف شود ، مطلوب است ، البته  بالتبع  نه

 است ، نياز انسان تنھا  نياز مادى  نيست ، نياز ھاى  روحى  وعاطفى  ،  گسترده هنياز وحاجت انسان را الجواب نماند

    . تر  وپر دامنه  ترند

  

  :زندگى زيبا است ولى  ھدف نيست

 بقاى زندگى  تپ وتالش می طورغريزى ، براى استمرار وه ھر زنده اى  ب !ت زندگى دوست داشتنى ، زندگى زيباس  

 . بخشند می ورده به حيات خود استمرار  و  دوام  آكند  ودر مسير اين تالش ھا  است  كه نيازھاى  زندگى  را بر 

ر زندگى    نباشد ،  توانى نيست   اگاً واقع  .ن سير نمى گرددآھيچ زند اى در ھيچ لحظه اى زندگى  را كافى  نداسته  واز 

 خويش در غم ھاى خويش  در یما زندگى را با تمام وجود  خويش  دوست داريم  در خوشى ھا. ولذتى ھم وجود ندارد 

خواھم    ولى  می؛حتى  در  بستر  مريضى  ھاى طوالنى خويش  خويش  وی خويش  ، در مريضى ھایجان جورى ھا

در اين جا ھيچ شك نيست كه .  انسان  بايد  ھيچ وقت مرگ را فراموش  نكند ،تن ھا اين دوست  داشۀبگويم  با ھم

  .دوست داشتنى است، اما  ھدف نيست زندگى   زيبا و

  

  :مرگ از ديد استاد سعيد افغانی

  :مـــرگ

 :نويسد   ھجری شمسی  در مورد مرگ می١٣۵٢مرحوم موالنا دکتور سعيد افغانی  در سال 

بی ځايه    چه خطا نشم، زيات ډاريـږم ، ډاريږم   څخه  مگـر زه د ژونــد ډاريـــږی ،  څـخه   د مرگ اکثر خلک « 

 خطا نشی او د بی عدالتی او  رسالت را څخه د ژوند   ونه گرځم ،  موجب قــدم کيږنه ږدم ، دچــا د بې مـوجبه تکليف 

   نشم مرتکب  انصافی   بی 

  .اود خالصون چاره ورڅخه نشته مرگ حــق دی ، ضرور ھــرچاته رسيږی 

وی ھر  مـرگ  منـدانه  شرافت  چه  خو  به مرې ؛  مرې، څنگه  څه به  په  به مــرې ،  سړی نه پوھيږی چه چيرته

د فعاليت  ډاره چه د سړی د ژوند  څخه دومره   د مرگ  پروانشته ، کيږی  چه  په ھــر شواخــون   وی او  چی چيرته 

داسی ويره دسړی د بی   په لياره کښې فلـج پاتی شی  حق او حقانيت او د عـدل او منصفانه قضاوتونيسې ، او د مخه 

 .ايمانی څخه تعبيرکوی او داسی ژوند د مرگ په حساب بايد شمارشی

چه دمرگ   په صورت کی کيدای شی  د ايمان او ميړانې چه   غواړی   او ميړانه ايمان پوره   د جوړولو کار  د ژوند

 .ی ھم په آسانه تيرشی سلگ

داسی ژوند  ارزی ، او نه  کولو نه   په ژوند   وی نه دپاره  کيدو او سعادت د تا مينيدو د ژوند د الښه  داسی ژوند چه 

 برابر او  شرايط  وسايل او   الزم بايد دپاره  د تامينيدو  الښه کــيدو او سعادت  خو د ژوند  ته بايد ژونــد وويلی شی ،  

بدو اعمـالوعالقه  او د ښو  سره  د روح  شکوی ، خو  عالقه  او روح  د بدن  مرگ  جوړ شی شوی پروگرام   ټکول

 . شکيږی نه   او ارتباط  

په ډيرو عادی شيانو مشغول   جــوړ شی ، ځکه ډير ژوندی  بايد   پوه شو چه څنگه ژوند په دی کار دی چه  ډيرزياد په 

 او په   چه د کارنظام د اکثروخلکو خطاء دی، او په خطاء کښی دخطاء مرتکب گــرځی گـورو او مصروف دی ، مونږ

لری ، ډير خلک ډيراللھنده اوپه ډيرو کارونو کښې مصروف  د تشکر او تقديرھيله ھـم  اکثر کله ´ خطائی کښی

 ترتيب ئی  اسی او بنيادیاس دپاره په درد نه خوری ، او د خلکو دگتو  خطاء  ټول   وشی اومشغول وی خو که ښه دقت 

نو په دی اساس؛ مـرگ، مـرگ او بيا ھـم مـرگ   خطاء او په يوی خطائی کښيې د نورو ډير وخطاء ، مرتکب گرځې 
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» سعيدافغانی   « محمد سعيد  داکتر .  دھغه چا د پاره چـه د معصومو انسانانو د مرگ موجبات برابر وی  !! 

 .»ھجری شمسی کال ـ کابل ١٣۵٢ د

  

  بعث بعد از مــوت  

  :كيفيت مرگ 

اين چگونى گاھى به خود مرگ  . س  وترس است چگونكى مرگ استارھ كه انسان از مرگ در ی از عوامليكى  

  .مربوط  است  وگاھى  به شرايط  وموقعيت مرگ

داند كه مرگ  مھمان  دھد، انسان مفھوم جان دادن  را  نمى داند ،  انسان نمى  انسان  نگرانى  دارد  كه چگونه  جان می

   .د  خويش  قرار ميدھۀكه با لكشر درد ورنج ما رادر  محاصر!  است  ناخوانده  وناخوشياند  

  .اھى  عالوه  برخود مرگ  ، از شرايط  خاص مرگ   نيز نگران است گانسان 

  گد بود  ويا بى ايمان ،  مرھنگام ،  مرگ با  ايمان خواھه   كه مرگش تصافى خواھد بود  ويا ھم  مرگ  نا بددان  نمی

دست ديگران  ه پيكار ، مرگ  بعد از مريضى  طوالنى خواھد بود ويا ھم كه ب  كار وۀيا  در جبھ دربستر خواھد بود و

  مرگ  ۀ عوامل  نگرانى انسان  در بارازيكى ديگر   .كشته  خواھد  شد ،  مرگ در وطن خواھد  بود ويا ھم در غربت 

  امروزى از جمله  بى سرپرست یدو دسته  عوامل  دنياه  بگ است كه اين  نگرانى ھا  معموالً حوادث  بعد از مر

  وقسمت دوم  از اين نگرانى  ..  اطفال   زن وخانواده ،  تقسيم وتصرف مال ،  كاميابى وخوشحالى دشمنان  وغيرهنماند

ال وجواب   ؤبر ، روز حشر، پل صراط   ستوان ازعذاب ق شود از آن جمله می   ديگرى  مییھا  شامل حال  دنيا

  .نام برد .. وغيره 

  :خويش  عوامل  واسباب  ترس  از مرگ را از ديگاه  اشخاص مختلف در كتاب ۀابن سينا ھم  

  : جمعندى  نموده و طور فشرده  بيان فرموده است   )رسالة  فى دفع  الغم  من الموت (مجموعه رسائل ، ( 

  .نھا از مجھول بودن  ومرموز  بودن مرگ مى ترسنداز انساای عده : الف  

   .س اندارھعده اى ھم  از معلوم نبودن سرنوشت  انسان  پس از متالشى  شدن  بدن  در : ب 

   .ترسند وبعضى ھا  از نابودى  مطلق  جسم وروح می: ج

  .ترسند  برخى  از انسانھا از  درد ورنج  جان دادن می: د

   .سندھرامرگ  در از  عذاب بعد برخى از انسانھا از: ه  

  . زندگىیى مال  ، جاه  منزلت  وخوشى ھائوبرخى از جدا: و

  

  : ياد مــرگ

ھای آن  ثير دنيا و لذتأبدون شک ياد مرگ در تزكيه و اصالح نفس نقش ارزنده و قابل توجھی دارد، چون نفس تحت ت

شود و در  ھا متمايل می سوی گناھان و معصيته گاھی بگيرد و دوست دارد تا مدتی طوالنی در دنيا بماند و  قرار می

نمايد، اما زمانی كه تصور و ياد مرگ ھمواره در خاطر انسان باشد، دنيا در نگاه او بی  طاعت و بندگی كوتاھی می

  .نمايد شود و انسان را وادار به تالش در اصالح کجی و انحرافات می ارزش می

صحيح خود و بزار در مسندش با سند صحيح از انس رضی هللا عنه چنين نقل بيھقی در شعب ايمان، ابن حبان در 

أكثروا ذكر ھاذم اللذات، فإنه لم يذكره أحد فی ضيق إال وسع عليه،  « :هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود کنند که رسول می

  )١٢٢٢: شماره) ١/٣٨٨: (صحيح الجامع(  »  وال ذكره فی سعة إال ضيقھا عليه
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شود و  برد به كثرت ياد كنيد، چون ياد مرگ در تنگنا موجب فرح و خوشی می خوشی و لذات را از بين میمرگ كه (

  .)آورد در حالت لذت سختی و ناراحتی به بار می

شود و  اگر ياد و ذكر مرگ يك لحظه از من جدا شود، دل من بسته می:  از ابن مبارك روايت شده كه صالح مری گفته

  .گردد حتی میدچار فساد و نارا

  :کند کسی که مرگ را زياد ياد کند به سه نعمت و کرامت دست پيدا می: گويد دقاق می

شتاب در توبه، قناعت قلبی و شور و نشاط در عبادت و نيايش و اگر کسی مرگ را ياد نکند به تأخير انداختن توبه و 

   .)٩(هتذکرة امام قرطبی صفح.( شود عدم رضايت و تنبلی در عبادت دچار می

  : گويد  قرطبی ميـ

الزھد و . آورد بدان كه ياد مرگ احساس جدا شدن و دوری كردن از دنيای فانی و توجه به دار باقی را به وجود می

   ٨٨صفحه  : الرقاق، ابن المبارك

  : گويند می

: ا خطاب به او فرمودزنی از قساوت قلب خود نزد ام المؤمنين عايشه رضی هللا عنھا شكايت کرد، عايشه رضی هللا عنھ

المؤمنين را به جا آورد و صفای قلب و آرامش خاطر  آن زن سخن ام. خيلی مرگ را ياد كن تا قساوت تو بر طرف شود

  ) . ٩صفحه : تذكرة القرطبی. (را به دست آورد 

  :گويد قرطبی می

كند و مغرور شدن به دنيا را پوچ   نرم میھای سخت را دارد، دل ياد مرگ انسان را از ارتكاب گناه باز می: اند  گفتهءعلما

  )١٢ص : تذكرة القرطبی.( نمايد ھا را آسان می سازد و بال و مصيبت می

  :گويد  میءقرطبی به نقل از علما

ھا سودمندتر از زيارت قبور نيست، مخصوصاً اگر قلب سخت و سياه باشد بايد با سه روش ذيل  ھيچ چيزی برای دل

  :معالجه و مداوا گردد

 حاضر شدن در مجالس علم، وعظ، تذكير، تخويف، ترغيب و اخبار و سرگذشت ۀوسيله ھا ب كندن دل از دلبستگی -١

  .شوند ھای پاک و وارسته، چون ھمه اينھا باعث نرم شدن دل می انسان

  .سازد ياد مرگ، چون لذات را نابود و جماعات را متفرق و دختر و پسران را يتيم می -٢

د كسانی كه در حالت سكرات مرگ ھستند، چون نگاه كردن به سوی ميت و مشاھده نمودن سكرات و  حاضر شدن نز-٣

برند، سرور  ی ھستند كه لذت نفس را از بين میئھا  ميت بعد از مرگ، امور و صحنهۀنزعات و تأمل نمودن در چھر

دارد و انسان را به انجام اعمال وا   نگاه میکند و جسم را از آرامش دور ھا را از خواب بيدار می زدايد، چشم ھا را می دل

  ).١٢ص : تذكرة القرطبی. (شود دارد و موجب تالش و زحمت بيشتری برای قيامت می می

ھای او نگاه  از حسن بصری نقل شده که جھت عيادت نزد مريضی رفت، او را در سكرات مرگ ديد، به مشكل و سختی

امام در جواب . غذا حاضر است: زنش خطاب به او گفت. اش بازگشت  خانهکرد و در آن تأمل نمود، با رنگی ديگر به

کنم   گيرم و مدام تالش می ای را ديدم که تا رسيدن بدان صحنه ھرگز آرام نمی شما غذا بخوريد، من امروز صحنه: گفت

  ).١٢ص : تذكرة القرطبی.( 

  :حضرت ابودرداء ميفرمايد 

 ).كتاب الزھد ابن المبارك .  (رود شود و حسدش از بين می ھايش كاسته می یھركس مرگ را زياد ياد كند، از خوشحال

  

  :پندھای پند آموزان 
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يتُونَ «: دھد  مرگ پند میۀخداوند پيامبرش را اينگونه به وسيل   )٣٠: الزمر(» إِنََّك َميٌت َوإِنَّھُم مَّ

. خوابد  می  ھمه كسۀشتری است كه بر در خان انسانھا در آن يک برابر اند  و ۀمرگ از مسائلی است كه ھم! ای محّمد

 ).و سرانجاِم نيك و خوش و جاويدان از آِن پرھيزگاران است) ميرند  آنان میۀميری، و ھم تو ھم می(لذا 

از حضرت علی رضی هللا عنه » مستدرك«و حاكم در » حليه« و ابو نعيم در» اوسط«را در  در حديثی كه طبرانی آن

  :هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود ه است که رسولنقل كردند، چنين آمد

يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت « : جاء جبريل عليه السالم إلى النبی صلى هللا عليه وسلم، فقال« 

  ).يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس« : ثم قال» فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزی به 

روی، محبت كن با ھركس كه  ای محمد ھرچند كه تو زنده بمانی باالخره روزی از دنيا می: جبرئيل نزد من آمد و گفت(

را خواھی  طور لزوم پاداش آنه خواھی انجام بده، ب قطعاً تو روزی از وی جدا خواھيد شد، ھرچه می مايل ھستی، 

 .) از ديگران استءی و عزت او در استغنادار من در شب زندهؤگرفت، بدان كه شرافت وكرامت م

  :فرمايد علی بن ابی طالب رضی هللا عنه می

شما فرزندان آخرت باشيد نه . آيد، ھركدام از اين دو فرزندانی دارد گردد و آخرت از طرف جلو می دنيا به عقب بر می

  .)٢/٢۵٩: (مشكاة المصابيح( .گيرد اخذه بودن عمل صورت میؤاخذه است و فردا مؤدنيا، چون امروز عمل بدون م

  :فرمايـد شيخ جليل القدر امام قرطبی می

ھا، جدا  ھا، گريه كردن چشم ايد بينديشيد، مرگ برای ترس دل را خورده ای انسانی که فريب مرگ و سختی و فريب  آن

  .ھا و قطع آرزوھا کافی است ھا، نابود کردن لذت كردن جماعت

  ای؟  شوی، انديشيده افتی و از جای خود به جائی ديگر منتقل می وزی كه بر زمين می رۀپس ای فرزند آدم ھرگز دربار

شوی، دوستان و ھمراھان مرتکب  ی که وسعت دارد  به جای  تنگی منتقل میئالن وجاک وخروزی كه از جای فرا

جای رختخواب و لحاف  هشويد و ب شوند و از فراش به خاک رھسپار می شوند و برادر و دوست از تو جدا می خيانت می

پوشانند، پس ای انسانی كه در جمع اموال و تحكيم ساختمان در تكاپو و تالش ھستيد، سوگند  نرم، تو را با خاك و گل می

 تو رو به زوال و نابودی و بدنت غذای خاک ۀشود، قطعاً اموال اندوخت  تو نمیۀبه خدا جز کفن چيزی از اموال بھر

  .است

ای  ای؟ آيا اين اموال تو را از ھالكت نجات داد؟ ھرگز بلكه اموالت را برای كسی گذاشته  اندوختهپس كجا است مالی كه

   )..٩: امام قرطبی  تذكرة.(گويد و با بار گناھان نزد كسی آمدی كه عذر تو را نخواھد پذيرفت كه تو را سپاس نمی

نابود شو ای يزيد، بعد از مرگ : آيد دش به سخن میکند که اينگونه با خو قرطبی رضی هللا عنه از يزيد رقاشی نقل می

گيرد؟ بعد از مردن چه كسی پروردگارت را  خواند؟ بعد از مردن چه كسی برای تو روزه می چه كسی برای تو نماز می

  سازد؟ خشنود و راضی می

  :گويد بعد می

خواند؟ چه قبری  د؟ چه قبری تو را فرا میافتي  باقی مانده از زندگی خود به گريه و زاری نمیۀای مردم چرا بر چند لحظ

شود؟ با اين حال در انتظار روز حشر به سر  دوست و انيس تو می گردد؟ چه کرمی خانه و چه خاکی فراش تو می

   ).٩: امام قرطبی  تذكرة.(برد، چه حالی دارد؟  می

  :گويد ی ديگر میئقرطبی در جا

ھا بر تو ھجوم  شوند، آه و فغان و بيھوشی ھای مرگ بر تو نازل می  ای انسان آن صحنه را به خاطر بياور كه سختی

فالنی زبانش بند آمده و دگر : زند فالنی وصيت کرده و مالش تقسيم گشته، ديگری فرياد می: گويد آورند، يكی می می

  .گويد شناسد و با برادرانش سخن نمی زند و ھمسايه و دوست را نمی حرف نمی
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پس ای فرزند آدم بينديش برای روزی كه از . كنم كه توان پاسخ گفتن را نداريد ه سوی تو نگاه میكه در حالی ب  مثل اين

گذارند و دوستان و نزديكان از تو  دھند و كفن را بر تنت می روی، تو را غسل می  غسل میۀرختخواب به سوی تخت

كجاست ھمسر فالنی تا وی را حالل : گويد کنند و غاسل می وحشت دارند و دوستان و برادران بر تو زار زار گريه می

 :سرايند توانند او را ببينند، سپس اين اشعار را می کند، فرزندان يتيمش کجا ھستند؟ ديگر ھرگز نمی

  :فرمايد از پندھای صحابی بزرگوار حضرت ابودرداء رضی هللا عنه اين است که می

  : اند هسه چيز مرا به گريه و سه چيز ديگر مرا به خنده در آورد

پروراند و مرگ در تعقيب او است، انسان غافل و بی خبری كه خداوند  كسی كه آرزوی دور و دراز دنيا را در سر می

کشد در حالی که به خشنودی خداوند و عدم آن علم  زند و قھقھه می از وی غافل نيست، انسانی كه با تمام وجود خنده می

  .و آگاھی ندارد

ھا و سكرات مرگ و حاضر شدن در  ر صلی هللا عليه وسلم و گروه پيرو و راھروش، سختیو دوری از دوستان پيامب

ی به سوی جھنم يا بھشت، ئشوند و مشخص نبودن مسير نھا ھا آشكار می محضر عدل الھی در روزی كه رازھا و پنھان

  .آورد مرا به گريه در می

  :ين روايت شدهاز ابوذر رضی هللا عنه يا حضرت ابودرداء رضی هللا عنه چن

دست آوردن اشيای ناپايدار حريص و طمع ه سازيد و برای ب يد و برای تخريب جھان را آباد میئآ  برای مرگ به دنيا می

   ) .٨٨ص : ابن مبارك: كتاب الزھد و رقاق(کنيد کار ھستيد، ولی کردار پايدار و ثابت را رھا می

  :ويدگ در لباس واعظ و ناصح می» تذكره«قرطبی در کتاب 

را برای موارد دشوار و روزھای سخت پس انداز وذخيره   تو كجاست؟ اموالی كه آنۀ ای انسان ضعيف، اموال اندوخت

شويد، ثروت مندی را به نداری و عزت را به ذلت مبدل ساختيد، ای  کرده  بودی، قطعاً موقع مرگ از آن محروم می

 رسانيد؟ ايد، چگونه شب را به روز می يارت جدا شدهبريد و از اھل و د کسی که در گرو گناھان به سر می

ايد، مگر  ترين زاد و توشه را ذخيره کرده راه ھدايت بر تو پوشيده نبود، ولی برای اين سفر طوالنی و خطرناک کم

رسد، بلكه تو در  سوی اين روز پر خطر ضروری است و در آنجا قيل و قال به دادت نمیه دانيد که کوچ کردن ب نمی

 و جوارح ءای و با اعضا ای و با زبان بدان سخن گفته سوی آن راه رفتهه ای و با پاھا ب ھايت گرفته ابر آنچه كه با دستبر

رويد و اگر از  ای محاسبه و مؤاخذه خواھی شد، اگر مشمول الطاف الھی قرار گيريد، به سوی بھشت می بدان عمل كرده

  .آن محروم باشيد راھی جز آتش نداريد

 آسان است یبری مصيبت ساده است و گمان میای كنی معامله   خبر غفلت و سستی از اين خطرھا تا کی؟ فكر میای بی

آيد؟ يا  رسد؟ يا ثروت و سامان به دادت می پنداری كه وقت فرا رسيدن كوچ و مردن، حال و مقام به فريادت می و می

خدا سوگند چنين تفکری از ه ب! بان و بخشنده ھستند؟ ھرگزای به ھمراه دارد؟ يا دوستان ھنگام حشر مھر پشيمانی بھره

شوی و پند و موعظه را  اساس و بنيان اشتباه است، الزم است كه بدانی تو به اندك قانع نيستی و به حرام سير نمی

و پذيری و از وعيدھا ھراسی نداريد، پيروی از ھوا و ھوس و حرکت کردن کورکورانه به عادت و منش ھميشگی ت نمی

سر ه ای، ای كسی كه در خواب غفلت ب ات را فراموش كرده تبديل شده است، به جوانمردی خود خوشحال ھستی و آينده

شوی و  كنی كه آزادانه رھا كرده می روی، اين غفلت و سستی تا كی؟ آيا فكر می راھه می بری و در بيداری به بی می

  يابيد؟  دادن از مرگ نجات میتر رشوكنی كه در براب گردی؟ آيا فكر می فردا مؤاخذه نمی

رسانند، خوشا  توانند مرگ را از تو دفع كنند، تنھا کردار نيک به انسان سود و بھره می مال و فرزندان نمی! خير، ھرگز

ھا   تن را بپوشاند و آنھا را محقق سازد، نفسش را از ھوسۀبه حال كسی كه بشنود و به خاطر بسپارد و بر آرزوھا جام
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ارد و يقين پيدا کند كه متقين نجات يافتگانند و انسان تنھا به تالش خود دسترسی دارد و زحمت خود را خواھد ديد، باز د

  .پس ای غافل از اين خواب بيدار شو و با اعمال نيک خود را مسلح کن

  

  :احوال روز قيامت

ان «  : يف وفورمولبندى   نموده است روز قيامت را  چنين  تعر) عقيدة المؤمن(ابو بكر الجزائرى در كتاب خويش  

فنا ء  ھذه  العوالم  كلھا  وانتھا ھذه الحياة بكاملھا  والثانى إقبال  الحياة  اآل خرة  وابتد :   المراد  من يوم  القيامه  امران 

انيه اذ ھو  يوم  واحد  ال إھا ، فدل لفظ  اليوم اآل خر على آخر  يوم ھذه الحياة  وعلى  اليوم  االول واالخر  من الحياة  الث

   :ھدف از  روز قيامت  دو چيز است(  » ثانيه  له  فيھا  البتة

  .   وختم  زندگىء ھمه اين  جھان ، فنایاول زوال وفنا

  .  زندگى ديگریغاز وابتداآدوم  

 دوم داللت میخرين روز   زندگى زندگى  آ وحشرخرين روز  زندگى   اين  جھان  وبر اولين روزآخرت  بر آپس لفظ 

ھو الحادثه  الكونية  العظمى  التى  تطوى عند  ھا «  . كه  تعريف روز   قيامت  چنين بيان يافته است خاطر اينه كند ، ب

روز قيامت  يك حادثه  بزرگ كونى است كه در آن آسمانھا  ( » السموات  واالرض وينتشر  فيھا  النظام  الكونى  

  .).گردد نظام كونى امروزه درآن در ھم وبرھم میوزمين  با ھم درھم مى چسپد و

  

   :زيارت قبور

گويند ، زيارت قبور،   خاص خود است  ، برخی از علماء میۀزيارت قبور در دين مقدس اسالم دارای ، حکمت وفلسف

جوانی  که روزی، نيرو و ئیانديشيدن برحال انسانھا  .برای پند وعبرت است  ، پندگرفتن از سرنوشت گذشتگان است

 .شدند  آرزوھا و آرمانھای طوالنی، اسير خاکۀو حاال باھم.... و خانوده داشتند داشتند، قدر و مقام و خانه

چـرا  ھميشه در كنار گورستانھا  جاى  گزيده !  منين  ؤيا امير الم :   به امام على بن  ابى  طالب كرم هللا وجھه  گفتند 

  .دانم   خويش  میۀيمرده ھـار ا بھترين  ھمسا: اى ؟ گفت 

داد   شود وچنان گـريه سر می مى گذشت ايستاده میی منين  حضرت على  كرم هللا وجھه  ھرگاه بر سر  قبرؤ امير الم

   .كـه ريش مباركش  تر ميشد

يه پيامبرصلی هللا عل: گويد   از  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  روايت فرموده ، مییحضرت على كرم هللا وجھه در حديث

ھمين رھگذراست که  از. خود مشغول کند و روزگار ايشان آموزگارما گردده انسان را بايد ب« وسلم فرموده است  

أحمد (» ی ی القبور فزوروھا فإن فيھا عبره نھيتكم عن زياره إنى«: می فرمايند» صلی هللا عليه و آله وسلم«رسول هللا 

وأخرجه . رجال الصحيح  رجاله) : ٣/۵٨(، قال الھيثمى ) ١١٣۴٧رقم  ، ٣/٣٨(أخرجه أحمد ) المناوى( عن أبى سعيد 

  )  ٣٣۴١ ، رقم ٢/٢٩۴(أخرجه الديلمى ) .٩٨۵ ، رقم ٣٠٣ص ( ، وعبد بن حميد) ١٣٨۶ ، رقم ١/۵٣٠(الحاكم : أيًضا 

ر انسان را  به ياد چون  زيارت  قب! من  شما را  از زيارت  قبور  نھى  كرده  بودم  ولى اكنون  آن  را زيارت  كنيد 

  .يدئآخرت  مى اندازد  اما از گفتن  سخنان  ناشايسته   بايد  اجتناب  ودورى   نما

  ) من شما را از زيارت قبرھا باز داشته بودم حاال به ديدرا قبرھا برويد که برای شما پند و عبرت است 

  :كند كه   روايت میيابن ملي

اى ام : گفتم  .  بى عـايشه  رضى هللا  عنھا  از قبرستان   برمى  گشت منين  حضرت بىؤ روزى  ديدم  كه ام الم

  منين  از كجا  بر مى گردى؟ ؤالم
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! گفتم مگر آيا   پيامبر صلى هللا عليه وسلم از زيارت قبور نھى نكرده است؟ !  از سر قبر  برادرم  عبدالرحمن : گفت 

  . ولى  بعد  به آن دستور  داد. بلى : گفت 

  :گويد مینافع   

  . كه  ابن عمر  بر  سر قبرستان مى گذشت برسر  قبر مى ايستاد وبر او سالم  مى فرستاد  زمانی

 كسى كه قبر مرا  زيارت  كند  (» من زار  قبرى  فقد وجب له شفاعتى «  : پيامبر صلى هللا عليه وسلم مى فرمايد 

  .).شفاعت من براى  او حتمى وقطعى مى گردد

  :  اداب زيارت قبور نوشته اند اسالم دریعلما

 مستحب است كه  انسان به ھنگام  زيارت قبر، پشت  به قبله   و رو به روى  ميت  بنشيند  وبر اوسالم  كند  اما نبايد  

   .اين گونه  رفتار ھا  از عادت  نصارى است. دست  بر روى قبر بمالد    ويا آن  را ببوسد 

ابن عمر  را ديدم  كه  بر سر قبر  پيامبر صلى هللا  عليه وسم   مى آمد  ومى گفت  سالم بيش  از صد بـار  : نـافع  گويد 

 .نگاه  بعد از دعا بر مى گشت آبر  پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، سالم  بر ابو بكر ، سالم بر پدرم  

  روز ھاى  دوشنبه  موكول  نمى چرا  آن  را به: بدو گفتند . محمد بن  واسع  روزھاى  جمعه  به زيارت قبر مى رفت   

شنيده ام  مرده ھا   روز ھاى  جمعه  ويك روز  قبل  ويك روز بعد  از آن ،  مى دانند  چه كسانى  به : كنى ؟  گفت 

 زيارتشان  آمده است ؟

 اين بنابر. ھدف از زيارت قبر براى  شخص  زاير  عبرت  پذيرى  وبراى ميت  بھره مند  شدن  از دعاى  زاير است 

   . كسى كه به زيارت  قبر  مى رود از دعا  براى  خود  وميت  دريغ  ننمايد

 مؤمن  آنچه  را براى خود  دوست دارد  براى  دوست خود  نيز در دعا  بخواھد ، در اصل دعا براى   دوست  دعا  

  .براى خود  شخص است 

ھر گاه   (»ولك مثل ذالك : آل خيه فى ظھر  الغيب قال الملك اذا دعا الرجل  «   پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرموده است 

  اين دعا  خداوند  به خودت  عطا  ۀبه انداز:    دعا  كند  فرشتگان  مى گويند  اً انسان  براى دوست  وبرادر خود  غياب

  !)كند

  : حضرت بى بى   عايشه  رضى هللا  عنھا   مى گويد 

ھر گاه  يكى از رفيقانتان  مرد  او ( » إذا مات صا حبكم فد عوه وال تقعو ا فيه«    :  پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود

  ) .ى  از او مشغول  نشويدئبه عيب جو! را  دعا كند 

مرده ھا  را مورد دشنام  (  »وال تسبو ااالموات فإنھم أفضوا إلى ما قـدموا«: فرمايد  پيامبر صلى هللا عليه وسلم می   

  . فرستاده اند رسيده اند) به آن دنيا( آنان به آنچه  كه براى  خود !  ندھيد وناسزا  قرار

  :يكى از محدثين  مشھور اسالم  ابو دردا ء مى گويد

ورم  آزبان میه  من  به ھنگام  سجده  براى ھفتاد نفر  از  دوستانم  دعا  مى كنم  ونام ھريك  از آنان را در وقت سجده ب

  ! محترم ۀخوانند.

 پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھم  می. که روز موعودش فرا رسد می ميرند   انسانھا زمانیۀکه که گفته شد ھم طوریھمان

   :ميرد 

  )  النحلۀسور(» إَِذا َجاَء أََجلُھُْم فاَل يْستَأِْخُروَن َساَعةً َوال يْستَْقِدُمونَ «: فرمايد   خداوند پاك می

    ادامه دارد-)شود خير  انداخته میأاعتى  پيش  رود  ونه به تچون وقت مقرر أجل فرا رسد ،   نه س(

  

 


