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  عبداهللا بن عبدالمحسن التركي ةدممق
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  اما بعد:
كودكي وجواني، پيري و كهنسالي  هاي مختلف انسان همواره در طول حياتش در دوره

نيازي، غم  در حال دگرگوني است و همواره از حاالت مختلف سختي و آساني، فقر و بي
  گذرد. و شادي، بيماري و تندرستي، ضعف و قوت و ... مي

هاي طول حياتش، مخاطب قرار دهي به  هنگامي كه بخواهي انسان را، با اين پيچيدگي
در آن قرار دارد در نظر بگيري تا كالم به مقتضاي حال او مناسب ناچار بايد حالتي را كه 

قرار گيرد و منفعت و اثر مفيدي بر جاي گذارد و اهداف آن تحقق يابد. از اين نظر 
كوشد و با  دانشگاه اسالمي امام محمد بن سعود براي اداي رسالت علمي و رهبريش مي

جامعه مشاركت دارد و احوال جامعه گذاري به  هاي مختلف خود در خدمت افراد و گروه
ورزد و نياز به جامعه را به توجيه و ارشاد  را روشن ساخته و نسبت به آن اهتمام مي

بندي بر  اي سالم مبتني بر محبت و خيرخواهي و پاي در ايجاد جامعهنمايد. تا  احساس مي
  احكام و آداب اسالمي كه صورت قولي، عملي و اعتقادي سهيم باشد.

ها را به قشري از اقشار جامعه كه بيشتر نياز  مين راستا به صورت پياپي اين كتابدر ه
نمايد و اين اقشار در واقع غافالن، بيماران و  به تذكّر، نصيحت و ارشاد دارند تقديم مي

افراد مسن جامعه هستند كه در آن احوال شديدترين نياز را به تذكر و تشويق بر استقامت 
دن راه راست و صبر مصيبت و رجوع به سوي خداي متعالي در سختي در راه حق و پيمو

و تنگدستي و ايمان به قضا و تقدير خير و شر و غنيمت شمردن فرصت براي توبه 
نصوح و پايداري در راه حق و اميد پاداش و ثواب و نيك گماني نسبت به خداي متعال 

  دارند.
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ر شخص مسلمان منت نهاده و احسان و اهللا تعالي با اعطاي نعمت هدايت به اسالم، ب
نموده است براي مسلمان شايسته است كه قدر اين نعمت را بداند و شكر آن را به جاي 
آورد و در حفاظت آن بكوشد و همواره قلبش بين شوق و بيم و اميد و خوف باشد و 
غرق شدن در آرزوهاي دنيوي او را از عذاب خدا غافل نكند و همچنين ترس از عذاب 

  ه نا اميدي از رحمت خدا منجر نشود. بلكه در حالتي بين آن دو قرار داشته باشد.ب

﴿* ø⋅Ém<tΡ ü“ÏŠ$t6Ïã þ’ ÎoΤr& $tΡ r& â‘θà�tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊆∪ ¨βr&uρ ’ Î1#x‹ tã uθèδ Ü>#x‹ yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$# ∩∈⊃∪ ﴾

  ]50 - 49[الحجر: 
و مهربانم و به درستي كه عذاب من به بندگان من خبر ده كه همانا من آمرزنده  ،اي پيامبر«

  .»همان عذاب درددهنده است

همچنين انسان مسلمان بايد در اداي شعائر اسالمي بكوشد و خود را براي خدا 
خالص گرداند. در كسب روزي حالل تالش نمايد و از دنياي خود طوري بهره بگيرد كه 

  بر دينش تأثير نگذارد و به آخرتش نيز ضرري نرساند.
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  ]77[القصص: 
آخرت را طلب كن حصه خو را از دنيا فراموش  در آنچه خداوند به تو داده است، سراي«

گونه كه به تو نيكويي كرده، توهم نيكوئي كن و در روي زمين فساد را مجوي.  مكن و همان
  .»دارد همانا خداوند فسادكنندگان را در روي زمين دوست نمي

كند، در پند دادن مسلمان  دانشگاه در حالي كه اين سلسله غذاي روحاني را تقديم مي
اهللا در هر وقت و آگاه نمودن او به كارهايش و چگونگي  و تشويق كردن او به رجوع الي

 �گرامي اسالم  معامله و رفتارش با جامعه در پرتو هدايت قرآن كريم و سنّت رسول
  كوشد. مي

از خداوند متعال مسئلت دارم كه آن را نافع و مبارك و خالص براي رضاي خود و 
ان بگرداند و به همه توفيق عمل صالح و حركت بر صراط موثر خير براي خوانندگ
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مستقيم را عنايت كند و گمراهان مسلمين را هدايت نمايد و امراض آنها را شفا دهد. و 
  آنها را اجرا و عافيت و حسن خاتمه نصيب فرمايد. آمين اّنه سميع مجيب.

  
  عبداهللا بن عبدالمحسن التركي

  مدير دانشگاه امام محمد بن سعود



  مقدمه مترجم
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اي مؤمنان! مبادا ثروت و دارائي و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نمايند زيرا در اين «
  .»گيرد صورت در آخرت جزء ضرر كنندگان قرار مي

از آنجائي كه مرگ آمدني است و هر شخص بايد با خاك يكسان و با كرمهاي قبر 
نكير روبرو شود و مدتهاي طوالني در زير زمين مدفون بماند  رفيق و مونس، و با منكر و

هاي وحشتناك قيامت را تماشا كند و معلوم نيست كه وارد بهشت يا دوزخ شود،  و منظره
  الزم است كه هميشه خوف و بيم مرگ او را به خود مشغول نمايد.

مال و منال ان  يابد و دوستان من! زندگي دنيا هر قدر طوالني باشد سرانجام پايان مي
شود و نعمتهاي آن  رود، اما زندگي آخرت هرگز تمام نمي هر اندازه زياد باشد، از بين مي

اي عقل و شعور داشته باشد بايد چيزي را انتخاب كند  هميشگي است. اگر شخص ذره
كه بتواند هميشه با خود داشته باشد و انتخاب كردن چيزي كه نتواند آنرا هميشه نگه دارد 

اي كشيده شده است به زيبايي اتاق  ل ابلهي و ناداني است، ولي چون بر عقل ما پردهكما
  ي ما را نيك گرداند. ايم. خداوند متال خاتمه انتظار ايستگاه دنيا دل بسته

آوري كتاب خصوصاً برادران  در خاتمه از تمام عزيزاني كه بنده را در رابطه با جمع
و آقاي حامد عصار رودي متصدي كيميا رايانه  طيف شعبانيلعزيز جناب آقاي عبدال

شهرستان خواف كه در امور تايپ و خواهر زهرا خوشامن كه در امور ويرايش كتاب 
  اينجانب را همكاري كردند كمال تشكر و امتنان را دارم.

  عبدالحميد گل مهرآبادي



  تقريظ موالنا مطهري 
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 -2نافرماني والدين  - 1زيز آقا عبدالحميد گل مهرآبادي سه رساله بنامهاي ي ع طلبه
احكام تفريح و ورزش در اسالم را كه از عربي به فارسي ترجمه كرده  -3ي نيكو  خاتمه

ي قسمتي از مطالب رسئائل مذكور و مضامين آن را  بود به اينجانب ارائه نمود. با مطالعه
يافتم اميد است كه طالب و اهل علم احساس مسؤوليت نافع و مفيد براي خوانندگان 

ي فرهنگ اسالمي به مردم كوتاهي  نموده و از هر گونه سعي و تالش جهت ارائه
  نفرمايند.

ي عزيز از خداوند متعال  اينجانب ضمن تقدير و تشكر براي توفيق بيشتر اين طلبه
  التماس دعا دارم.

  

 (موالنا) حبيب الرحمن مطهري

ي احناف خواف هي علمي ه مدير حوز  

17/3/1385  



  نا شهاب الدين شهيدي (حفظه اهللا)تقريظ موال

  حوزه علميه احناف خواف شيخ الحديث

4��F�� ��*+� �%& �%"1 � )�21 
باشد و ابعاد مختلف موضوع را  ي در پيش كه موضوعش خاتمه نيكو مي اما بعد رساله

بن عبدالمحسن تركي كه توسط طالب  ي عبداهللا بررسي نموده برگرداني است از رساله
عزيز عبدالحميد گل مهر آبادي ترجمه و جهت استفاده عموم به زبان فارسي ترجمه 
گرديده است و در اختيار مردم قرار داده شده است اميد است خداوند به مترجم عزيز و 

فاده محترم توفيق خدمت بيشتر و بهتر و به جوانان عزيز و مسلمانان شوق و عالقه است
  كاملتر از اين رساله عنايت بفرمايد.

  

 با التماس دعاي خير

 (موالنا) شهاب الدين شهيدي



  والنا عبداهللا موحدي (حفظه اهللا)تقريظ م

  حوزه علميه احناف خواف استاد حديث

��� � �J�� �:�
� � ,�JK3� =�L�� )M	�& �%& '!+ 
نافرماني  -2رزش در اسالم احكام تفريح و و -1ي  حقير چند صفحه از سه رساله

ي نيكو، كه توسط برادر عزيز و ارجمند عبدالحميد گل مهرآبادي وفقه   خاتمه - 3والدين 
اهللا ترجمه گرديده و از اين حقير تقاضاي تقريظ نموده بود مطالعه نمودم و چون 
موضوعات رسائل مذكوره كه مبتال به عموم مردم بوده و بويژه براي نسل جوان عصر 

ي استدالل و اسلوب بيان موضوعات،  ر بسيار مفيد يافتم خيلي خوشحال شدم شيوهحاض
طوري عالمانه و وضاحت دارد كه بهر خوانندگان اطمينان قلبي بخشيده و مجذوب آن 

گردد، در خاتمه از اهللا تعالي خواستارم كه به عمر و علم و عمل مذكور (جزاه اهللا عنا  مي
زاء) بركت عطا فرموده و ايشان را براي موضوعات علمي و و عن سائر المسلمين خير الج

ديني بيشتر و بهتر موفق نموده و اين گونه خدمات علمي و ديني را مورد قبول خود قرار 
  دهد آمين و هللا الحمد اوالً و آخراً.

 االحقر الداعي ابوالفضل عبداهللا موحدي عفي عنه
. ق ه 14/5/1427. ش مطابق با  ه 21/3/1385  
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تمامي چيزها گسترانيده شده است. حمد و سپاس بيكران آن ذاتي را كه رحمتش بر 

كند و در دنيا براي بندگانش اسبابي را فراهم  بر هر كس از بندگانش بخواهد رحم مي
آورده تا سبب علو درجات آنها در آخرت قرار گيرد. اگر بر طاعت و بندگي او صبر 

شكر كردند و در عبادت كوشيدند و هنگامي كه به آنها سرور و خوشحالي رسيد، اهللا را 
كردند، اين عمل براي آنها بسيار نيكو و با ارزش است و اگر به آنها ضرري رسيد و در 

دهد كه در موردشان  مقابل صبر را اختيار كردند، اهللا تعالي آنها را جزء گروهي قرار مي
  فرموده است:

﴿$yϑ ‾Ρ Î) ’ ®ûuθãƒ tβρç� É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t�ô_r& Î� ö�tóÎ/ 5>$|¡Ïm﴾  :10[الزمر[  
  .»شود زد صابرين بيشمار و كامل داده ميهمانا م«

دهم بر اين كه هيچ معبودي غير او وجود ندارد، از شريك مبرا و پاك است  گواهي مي
بنده و رسول مبعوث او و رحمت للعالمين است  �دهم بر اين كه محمد و گواهي مي

  درود و سالم فراوان بر او باد.
ست اگر در اين مدت كوتاه عمرش چيزي نصيب هر شخصي از دنيا عمر او ا ،اي انسان

را ذخيره كرد كه براي سراي آخرتش سود داشته باشد و سبب نجات او از دوزخ شود آن 
شخص در تجارت سود و منفعت زيادي را كسب كرده است. اما اگر برعكس عمل كرد و به 

ار گرفت سوي معاصي و گناه رفت و به درگاه الهي رجوع و توبه نكرد در زمره خاسرين قر
است و چه بسيار افرادي كه در زير خاك هستند و جز افسوس، چاره ديگر ندارند كه چرا در 
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دنيا عملي را انجام ندادند. كه در روز جزا و در دار آخرت برايشان منفعتي داشته باشد. اما 
  اي جز ندامت و پشيماني در بر ندارد. اين افسوس هيچ نتيجه

خورد، كه كاش در دنيا عمل نيك بيشتري انجام  شخص بهشتي بر اين افسوس مي
گرفت و شخص جهنّمي نيز بر اين حسرت  داد. تا در آخرت در مقام باالتري قرار مي مي

خورد كه چرا در اين دنيا در مدت عمر خود به معاصي روي آورد. و گناه  و افسوس مي
  انجام داد، و به سوي خداوند رجوع نكرد و فريب شيطان را خورد.

ما اي انسان، آگاه باش كه عاقل و دانا كسي است كه قبل از اين كه خداوند او را ا
پردازد و از گناهان خود نيز ترس دارد كه  محاسبه كند خود به حساب نفس خويش مي

  فرمايد: مي �مبادا سبب هالكت او شود چنان كه حضرت عبداهللا بن مسعود

a -	b O�X Pc �&	@ ��1	� ��*1d e�� =If>���%& YB� 9,gD 
بيند كه زير آن نشسته است و ترس  شخص مؤمن، گناهان خود را مانند كوهي مي«

  .»دارد كه سبب هالكت او قرار گيرد
دهند و  چه بسيار افرادي هستند كه بر گناهان صغيره استمرار دارند و آن را انجام مي

ني همين گناهان كوچك كنند كه زما براي آنها انجام گناه صغيره آسان است اما فكر نمي
  گذارد. شو و در خاتمه آنها اثر سوء مي سبب هالكت آنها مي

  فرمايد: مي �چنان كه انس بن مالك

a< 9*%
7� 4F1, �h ^�&, �� iM,]*+� �U& �� 	h�
1 	�� �
j�� =I 4F��& ��� 
k	B�*>� =IgD 

مويي بسيار  ماننددهيد، كه در نزد شما   م ميشما اعمالي را انجا ،اي بندگان خدا«
آنها را از مهلكات به حساب  �خدا رود. در حالي كه در زمان رسول كوچك به شمار مي

  .»شود ها سبب هالكت شخص مي آورديم و عقيده داشتيم كه همين مي
اند.  گردد، چنانكه بزرگان فرموده چه بسا انجام گناه صغيره سبب انجام گناه كبيره مي

a�� �l"7(I =I �	��� 4m
I�ng.  
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  .»گيرد هايي كوچك سرچشمه مي هاي بزرگ آتش از آتش پاره شعله«
اهللا تعالي تمامي مؤمنين را به اهميت حسن خاتمه (خاتمه نيكو) ترغيب و تشويق 

  كند. و فرموده است. مي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ ﴾ آل]

  ]102عمران: 

  .»بترسيد از اهللا چنانكه بايد و نميريد مگر در حالي كه مسلمان باشيد ،اي مسلمان«

ô‰ç6ôã﴿ و در جايي ديگر فرموده است: $# uρ y7 −/u‘ 4®Lym y7 u‹Ï? ù'tƒ ÚÉ) u‹ ø9 $# ∩∪ ﴾ :الحجر]

  .»عبادت كن پروردگارت را تا وقتي كه مرگ تو فرا برسد« ]99

و آگاه باش كه امر به تقوي و ترس از اهللا و طاعت و بندگي او تا آخرين رمق انسان 
  به خاطر كسب خاتمه نيكو ادامه دارد.

اند كه بعضي از مردم در طاعت و بندگي خداوند بسيار  فرموده �خدا چنان كه رسول
گناهان  كنند و مدت بسيار زيادي از دوران حيات خود را با دوري از تالش و كوشش مي

رسد به سوي معاصي و گناهان روي  كنند، اما آنگاه كه زمان مرگشان فرا مي سپري مي
گذارد. و سبب بدبختي آنها در سراي  آورند كه همين عمل بر خاتمه آنها اثر سو، مي مي

  فرمايد: مي �خدا گردد. رسول آخرت مي

a O
� O
�� OX��� 9<�, ��o� Oh� ���� 9*F� 	I �7: A 	U���<^  ?	7F�� ��%& p�(�� q��d
 O
� O
��,	U%C��� �	��� OhgD 

دهند تا اينكه بسيار به جنّت نزديك  افرادي هستند كه عمل اهل جنّت را انجام مي«
دهند و از  گيرد و عمل اهل جهنم را انجام مي شود اما اجل و تقدير بر آنها پيشي مي مي

  .»گيرند اهل دوزخ قرار مي
در جنگي  �خدا روايت شده است كه رسول �بن سعد ساعدي در حديثي از سهل

مقابل مشركين صف آرايي كردند و بعد از جنگ هر يك از دو طرف به سوي لشكريان 
نيز به طرف مجاهدين آمدند. در همين اثنا در ميان  �خدا خود برگشتند. و رسول
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مام گوشه و كنار اصحاب مردي بود كه از همه بيشتر در اين جنگ تالش كرده بود يعني ت
آورد و به  ديد، او را از پاي درمي زد و اگر شخص از كّفار را مي جنگ را گشت مي

گفته شد كه امروز هيچ شخصي اندازه  �خدا فرستاد. بعد به رسول السافلين مي اسفل
فالني اجر و پاداش كسب نكرده است و هيچ كس گوي سبقت را از او نگرفته است. 

او جهنمي است. يكي از اصحاب » �I	 Oh� =I ��1< ���	�«رمودند: در جواب ف �خدا رسول

شوم تا ببينم عاقبت  را شنيد، گفت: من با او همراه مي �خدا هنگامي كه اين قول رسول
  شود. اين شخص چه مي

اين سخن را فرمود. و با او همراه شد و به دنبال او رفت. در حين  �خدا كه رسول
رسيد و بر اين زخم و مجروحيت خود طاقت نياورد و جنگ به او مجروحيت شديدي 

خودكشي كرد شمشير خود را بر زمين گذاشت و تيزي او را ميان سينه خود قرار داد و 
كرد، به  خود را بر آن رها كرد و خود را از پاي درآورد. اين صحابي كه او را همراهي مي

  .a, �US,r1 �� ]*+�gآمد و گفت:  �خدا نزد رسول

آن شخصي كه گفتي، جهنمي است، راست «فرمود: چه شده؟ جواب داد  �خدا رسول
آور بود و به  بودند، تعجب �اهللا سخني كه گفت، براي مردمي كه در اطراف رسول» گفتي

نظرشان بزرگ و عجيب آمد آن صحابي گفت: من او را دنبال كردم. و در هنگام جنگ با 
هنگامي كه اين  �خدا شي كرد. رسولمجروحيت شديدي روبرو شد. صبر نكرد و خودك

  كالم را شنيدند فرمودند:

a OX��� 9<� �	��� Oh, =I =I *h� s	�%� ���� ��� A�o� Oh, O& O
�� OX��� 9<
A�o� Oh, =I *h� s	�%� ���� ��� �	��� Oh, O& O
��«.  

ردم دهند. و م افرادي هستند كه عمل اهل جنّت يعني عمل نيكو و صالح انجام مي«
يقين دارند كه آنها بهشتي هستند. در حالي كه اهل دوزخند و در مقابل انساني ديگر 

كند، و مردم گويند كه او از اهل  هست كه از نظر كردار و عمل مانند اهل جهنم عمل مي
  .»دوزخ است. در حالي كه او بهشتي است
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%βÎ) tÏ¨﴿ :صفات مؤمنين را در قرآن بيان نموده است �اهللا ©!$# Νèδ ôÏiΒ ÏπuŠô±yz Ν ÍκÍh5u‘ 

tβθà) Ï� ô±•Β ∩∈∠∪ tÏ% ©!$# uρ Οèδ ÏM≈ tƒ$t↔Î/ öΝ Íκ Íh5u‘ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈∇∪ tÏ% ©!$# uρ Ο èδ öΝ ÍκÍh5t� Î/ Ÿω šχθä.Î� ô³ç„ ∩∈∪ 

tÏ% ©!$# uρ tβθè? ÷σ ãƒ !$tΒ (#θs?#u öΝåκ æ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ öΝ åκ̈Ξr& 4’ n< Î) öΝÍκ Íh5u‘ tβθãèÅ_≡u‘ ∩∉⊃∪ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû 
ÏN≡u� ö�sƒø: $# öΝèδ uρ $oλm; tβθà) Î7≈ y™ ∩∉⊇∪ ﴾ :61 – 57[المؤمنون[ 

آنان كساني كه از عذاب پروردگار خود ترس دارند. آنان كه به آيات پروردگار خود 
دهند.  كنند. و آنان كه مي ايمان دارند. و آنان كه براي پروردگار خود شريك مقرر نمي

دهند در حالي كه دلهايشان ترسان است. به سبب آن ايشان به سوي رب خويش  آنچه مي
شتابند و به سوي آن سبقت  كنندگانند اين جماعت كساني هستند كه در نيكي مي رجوع

  كنندگانند.
در اين آيات چند صفت از مؤمنين را بر شمرده است كه در وجود هر كس اين  �اهللا

به آيات الهي  -2از عذاب الهي خوف بسيار دارند.  -1صفات يافت شد او مؤمن است. 
كنند در  در راه خداوند انفاق مي -4كنند.  د شريك مقرر نميبراي خداون -3ايمان دارند. 

دارند.   ها شتاب در نيكي -5حالي كه دلهايشان براي رجوع به رب خويش ترسان است. 
  دهند. در شتاب به سوي نيكي با همديگر رقابت دارند و مسابقه مي -6

از اهللا ترس  طور بود كه اهللا عليهم اجمعين نيز همين حاالت تمامي اصحاب رضوان
دادند و هر كس قصد داشت از ديگري سبقت  داشتند و عمل نيكوي زيادي انجام مي

  فرمود: كند كه مي روايت مي �بگيرد چنانكه (احمد) از حالت حضرت ابوبكر

aI ��& ��X �� #�
S ��1, kM�M�f� ,=I9	� ���� � �1	(%� _(� eL�� �Lh ]*B�
,M��*>� �1M��gD 

زبان خود را  �و در حالي كه حضرت ابوبكر» مؤمن بودمكاش من مويي در بدن «
  گفت: اين زبان، مرا در جاهايي بسيار وارد كرده است. گرفته بود مي
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چگونه بوده،  �بوده است. اما حالت حضرت علي �اين حالت بهترين امت پيامبر
 آرزوهاي طوالني -1روايت شده كه اين حضرت فرمود: من از دو چيز زياد ترس دارم 

  گردد. پيروي هواههاي نفساني، كه اين دو چيز سبب هالكت بسياري از مردم مي -2
شود كه انسان از  فرمايد: آرزوهاي طوالني سبب مي اما سبب خوف ايشان چه بود؟ مي

رسد و مرگ  آخرت فراموش كند. چه بسا انسان آرزوهايي را در دل دارد و به آنها نمي
نه براي آخرت خود چيزي را ذخيره كرده و نه به آرزوي  آيد. در حالي كه به سراغ او مي

گرداند. و در  خويش رسيده است. اما پيروي هواهاي نفساني انسان را از حق منحرف مي
رود. يعني دنيا به آخر الزمان  فرموده كه دنيا پشت كرده و مي � جايي حضرت علي

آيد. و اين را بدانيد  يرسيده و قيامت نزديك است. و آخرت به سرعت به سوي انسان م
كه هر يك از اين دو (دنيا و آخرت) فرزنداني دارد. شما كاري كنيد كه از فرزندان آخرت 
باشيد و مواظب باشيد تا از فرزندان دنيا قرار نگيريد. كه دنيا و محبت و آرزوهاي آن 

 شود. بدانيد كه امروز روز عمل و كشت و كار سبب هالكت شخص در هر دو جهان مي
است. و روز حساب و برداشت نيست. اما فردا (آخرت) روز بر داشت و حساب است و 
روز عمل و كشت نيست. و اگر كسي چيزي را در اين دنيا كشت كرد فردا آن را برداشت 

دانيد مرگ ناگهاني در اسالم بسيار زشت و ناپسند است. زيرا  طور كه مي كند. همان مي
دهد و چه بسا  گونه مهلتي به او نمي گيرد. و هيچ ا ميخبري فر انسان را در حالت بي

اند و در همان حال روحشان از بدن جدا شده و  انسانهايي بودند كه مشغول معصيب بوده
گذارد خداوند ما را در  خاتمه آنها با معصيت و گناه همراه شده است و اثر بدي بر او مي

  پناه حّقش محافظت فرمايد.
از خاتمه سوء، ترس بسيار زيادي داشتند، چنان كه سهل همچنين سلف صالح ما، 

فرمايد: صديقين در تمامي اوقات عمر خود از اين ترس داشتند كه مبادا با  تستري مي
آنها را در قرآن توصيف  �گونه كه اهللا خاتمه سوء از اين دنيا رخت سفر ببندند همان

öΝåκ﴿: نموده است æ5θè= è% ¨ρ î's# Å_uρ﴾ تند كه قلوبشان ترسان است. انسان بايد در آنها افرادي هس
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تمامي حاالت متوجه باشد كه عملي را انجام ندهد كه بر خاتمه او اثر سوء بگذارد و با 
  خاتمه سوء از اين دنيا برود.

و بايد هميشه اين حالت در مقابل چشمش مجسم و ظاهر باشد. زيرا همين خوف از 
مل نيك روي بياور و عمل خود را به طور شود كه انسان به سوي ع خاته سوء سبب مي

C =I	a t%� u�M, =I� ,u�M, -اند:  فرموده �خدا  صحيح انجام دهد. چنان كه رسول

%+ �9< ^, ,]v�>�A ��	w ��A 
%+ �9< ^,A  ��o� ��AgD 

كند و كسي كه شتاب كرده به  كسي كه از خاتمه خود ترس داشته باشد شتاب مي
باشيد، كاالي خداوندي بسيار گران است و كاالي الهي جنّت است كه  رسد. آگاه منزل مي

طور كه  آيد و بايد براي به دست آوردن آن زحمت كشيد. همان به آساني به دست نمي
براي به دست آوردن هر چيزي بايد زحمت بكشيم. و براي اشخاصي كه موت آنها فرا 

د اميد آنها در آن هنگام بيشتر رسيده و عالمات مرگ در وجودشان ظاهر شده است باي

B� �:, =I	a �:, �� Qشود. و براي مالقات اهللا مشتاق باشند. چنانكه گفته شده است 
)Q	B� ��g »جالله نيز مشتاق مالقات با او  كسي كه مشتاق مالقات با اهللا باشد اهللا جل

  .»است

4 ^�*�= ,aفرمودند:  �خدا رسول��:� ^< �	� =m�� =(� *hOX�v&g » در

  .»گمان نيك داشته باشيد �حالي از دنيا برويد كه نسبت به اهللا
اما چه بسيار از مسلمانان جاهل بر وسعت رحمت الهي و بر عفو و مغفرت او توكل 

غفور و رحيم و رحمت او وسيع است. و در بحر گناهالن  �گويند كه اهللا اند و مي كرده
خبرند و به سوي او توبه و  دهند و از خدا بي ام مياند و گناهان بسياري انج ور شده غوطه

بخشنده و مهربان است و بر جهل  �اند كه اهللا كنند و فقط بر اين توكل كرده رجوع نمي
اند در حالي كه اين استدالل آنها بسيار خطا است و سبب هالكت آنها  خودشان باقي مانده


� �<*aI x�F���M =� �(J1 9 kاند:  ه فرمود �خدا گردد. چنان كه رسول مي� 	> O&
 =I vX	
���,�� �%& ��y 	h�*h �(J1 Y��g » عاقل، كسي است كه نفس خود را پست
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بشمارد و براي بعد از مرگ عمل كند و شخص عاجز و نادان، كسي است كه از هواهاي 
  .»نفساني خود پيروي كند و بر خدا توكل داشته باشد

، غفور الرحيم است در مقابل شديد العقاب نيز هست بدان در حالي كه خدا ،اي انسان
  و در قرآن در جاهاي متعددي به آن اشاره كرده است.

﴿* ø⋅Ém<tΡ ü“ÏŠ$t6Ïã þ’ ÎoΤr& $tΡ r& â‘θà�tóø9 $# ÞΟŠÏm§�9 $# ∩⊆∪ ¨βr&uρ ’ Î1#x‹ tã uθèδ Ü>#x‹ yèø9 $# ÞΟŠÏ9 F{$# ∩∈⊃∪ ﴾

  ]50 – 49[الحجر: 

مانا من آمرزنده مهربانم و بدرستي كه عذاب من بندگان مرا خبر ده ه �اي پيامبر«
  .»عذاب درد دهنده است

  و در جايي ديگر فرموده است:

﴿ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tG Å3ø9 $# zÏΒ «! $# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠÎ= yèø9 $# ∩⊄∪ Ì� Ïù% yñ É= /Ρ ¤‹9$# È≅ Î/$s% uρ É> öθ−G9 $# Ï‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9 $# 

“ÏŒ ÉΑ öθ©Ü9$# ( Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ( Ïµø‹ s9 Î) ç�� ÅÁyϑ ø9   ]3 – 2[المؤمن: ﴾ ∪⊃∩ #$

نازل كردن كتاب از جانب خداوند غالب و داناست، آمرزنده گناه و پذيرنده توبه و «
  .»كننده است سخت عقوبت
  خردي است. كني عين بي اميد رحمت داشتن از كسي كه او را اطاعت نمي :فرمايد كرخي مي

شد كه اگر از مردم قرضي دارد و همچنين شخص مسلمان بايد هميشه در اين فكر با
روايت شده كه  � آن را ادا كند و بر ادا كردن آن حريص باشد و حديثي از رسول خدا

  فرمودند:

a =I, LC, ���� s	��� ]�*I, 	hQ�M,� ��& �� eM =I, ���� LC< 	U�!�,��%& �� �J%�gD 
وند از جانب او كسي كه اموال مردم را بگيرد و قصد اداي آن را داشته باشد خدا«

نمايد، و اگر قرض  كند يعني خداوند طريقه اداي قرضش را فراهم مي قرضش را ادا مي
كند و اصال  گرفت اما قصد تلف مال مسلمان را داشت. خداوند نيز مال او را تلف مي

  .»نخواهد توانست مال را فراهم كند
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به فكر حالليت آن  اگر بر شخصي ظلم و ستمي روا داشته يا از او غيبت كرده بايد
باشد و از طرف مقابل، طلب عقو و بخشش كند. زيرا هيچ شكي نيست، كه در روز 

كند و حتما خداوند او را محاكمه خواهد كرد و  قيامت آن شخص حقش را مطالبه مي
شود و  روايت شده كه اگر حيواني، حيواني ديگر را شاخ بزند در روز قيامت زنده مي

كه مديون است يا ظلمي را بر برادر خود روا داشته، اگر گيرد. شخصي  قصاص مي
شود و اگر نيكي  حسناتي در اعمال نامه او باشد، از حسنات او به طرف مقابل داده مي

شود و به او داده خواهد شد. و  نداشته باشد از گناهان طرف مقابل برداشته مي
  تا بر او فيصله شود.فرمودند: كه نفس مومن به خاطر دينش معلّق است  �خدا رسول



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل دوم

  اسباب خاتمه سوء

  



  اسبابي كه منشاء خاتمه سوء انسان است

  آرزواي طوالني -2  تأخير در توبه -1
  خودكشي -4  حب معصيت و انجام آن -3

  تأخير در توبه

چه بر همه مسلمانان واجب است اين است كه در تمام دوران و لحظات زندگي به  آن
در قرآن فرموده  �رجوع كنند و به درگاه او توبه و استغفار نمايند: اهللا �سوي اهللا

  است:

﴿(#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «! $# $�èŠÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø�è? ∩⊂⊇∪ ﴾ :31[النور[  

  .»اي مومنان به سوي خداوند رجوع كنيد تا رستگار شويد«
صوم است و تمامي گناهان ماضي و آينده او مع �خدا دانيد رسول طور كه مي همان

  كردند. بخشيده شده است با اين حال روزي صدبار به سوي خداوند توبه و استغفار مي
  فرمودند: �خدا كند كه رسول روايت مي � المزنيو اغر 

a 	�,s	��� 	z!  �*�*�<� �� ��8 �1,0	I '*��� �� ?*�A #�IgD 
رجوع كنيد زيرا من در روزي صدبار به سوي او  به سوي خداوند توبه و !اي مردم«

  .»كنم توبه مي

�1 �=aو در جايي فرموده است: L�� =I �0	7�� 9< �� �1d ^g »كننده از گناه  توبه

  .»مانند شخصي است، كه گناه ندارد
اگر شخصي از آماج حمالت وساوس و فريب شيطان كه به وسيله آن انسان را گمراه 

دچار وساوس شيطاني نشد او پيروز شده است. زيرا شيطان در دل  كند نجات يافت و مي
گويد، كه براي رجوع به سوي خداوند و فرصت زيادي  كند و به او مي انسان رسوخ مي

دهد تا در توبه تأخير كند. و همچنين در  دارد و او را با فكر و وسوسه خود فريب مي
بار ديگر مرتكب آن گناه شدي، توبه  كند كه اگر توبه كردي و بعد از آن دلش وسوسه مي

گويد: اي انسان تو حاال جواني هستي از اين جواني  شود يا اين كه مي اصال پذيرفته نمي
بند به طاعت و  و شكوفه عمرت استفاده كامل را بگيرد و خود را در اين مدت زياد پاي
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صوح خواهي ) رسيدي توبه ن60تا  50بندگي قرار نده، و هنگامي كه به سن كهولت (
كرد. در آن وقت مسجد را بر خود الزم بگيرد و اعمالي را انجام بده تا مقرّب درگاه الهي 
شوي. اما اي انسان آگاه باش كه اينها همه وساوس شيطاني است و چه بسا افراد هستند 

آورند. در آيات و احاديث است  رسند. يا فرصت توبه را دست نمي كه به سن كهولت نمي
صدبار توبه كردي و بعد از آن گناه انجام دادي از درگاه الهي نااميد مشو و شاعر كه اگر 

  شيرين سخن فرموده:
اند: كه همين كه در توبه، امروز و فردا كردي، يكي  همچنين بعضي از بزرگان فرموده
هميشه در اين فكر است، كه انسان را از حق منحرف از وساوس شيطاني است و شيطان 

گرداند براي مومن مقيد به امور شرعي و انسان مفرط (كه از احكام شرع غافل شده 
اند: مثال اين دو شخص مانند قومي است كه اراده سفر به  اند فرموده است)، مثالي زده

رسد در ميان ايشان  مي كند و به مقصد شهري را دارند. هنگامي كه در اين سفر حركت مي
افتد و به  دو نفر هستند. كه يكي به محض رسيدن به مقصد، به فكر كارهاي خويش مي

كند. و كوله بار سفر را  شود. تمام مايحتاج سفر خود را آماده و مهيا مي شهر رهسپار مي
كند كه چه چيزي در طول مسافرت الزم است  بندد و خوب فكر مي براي برگشت مي

كند و شادمان، منتظر اعالن حركت است. اما شخص ديگر از اول كه به  مهيا ميهمه را 
روم و  گويد (فردا به شهر مي مقصد رسيده، هيچ به فكر سفر خود نيست و با خود مي

دهد و هيچ فرصتي  كنم). تا اينكه امير قافله اعالن حركت مي مايحتاج خود را آماده مي
  د.براي تأمين مايحتاج خود را ندار

دنيا به منزله همين شهر است كه بايد انسان براي سراي آخرت تمام زاد و توشه خود 
را مهيا كنند و آماده سفر به دار آخرت باشد مومن راسخ هنگامي كه در اين دنيا فاني به 

دهد و تمام امور شرعي را مطابق با قرآن و سنّت  فكر آخرت است و عمل نيكو انجام مي
آيد، با آغوش باز از او استقبال  هد و هنگامي كه مرگ به سراغش ميد انجام مي � رسول

ها در  الماوي كه تمامي نعمت كند و خوشحال است. كه به مالقات پروردگار و جنّت مي
كنند مانند همان  رود اما شخص كه در انجام امور شرعي كوتاهي مي وشد مي آن يافت مي
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اي خود آماده نكرده و هنگامي كه مرگ به اي بر مسافرت غافل است كه هيچ زاد و توشه
خورد كه اي كاش عمل  شود و در آن هنگام افسوس مي سراغش بيايد خيلي ناراحت مي

داشتم اما اين افسوس خوردن جز  اي براي آخرتم بر مي دادم و زاد و توشه نيكو انجام مي
  گويد. ندامت و پشيماني نتيجه ديگري ندارد و در آن وقت مي

﴿#̈Lym # sŒÎ) u !% ỳ ãΝ èδ y‰tnr& ßN öθyϑ ø9 $# tΑ$s% Éb> u‘ ÈβθãèÅ_ö‘ $# ∩∪ þ’Ìj?yès9 ã≅ yϑ ôã r& $[sÎ=≈ |¹ $yϑŠÏù 

àM ø.t� s? ﴾ :100 – 99[المؤمنون[  

  .»پروردگارا! مرا به دنيا برگردان تا عمل صالح انجام دهم«
  شد. اما در اين وقت هيچ چيزي، نصيب او نمي شود و توبه او نيز پذيرفته نخواهد 

  آرزوهاي طوالني

سبب بدبختي بسيار از مردم همين آرزوهاي طوالني است طوري كه شيطان آنها را 
كشند آنها را طوري  كند و در مقابل چشمانشان عمر زيادي را به تصوير مي وسوسه مي
شوند و مدام در اين فكرند كه چگونه به اين  كند كه از آخرت غافل مي وسوسه مي

بياد اي  آورند و اگر لحظه گاه مرگ ديگران را نيز به ياد نمي د و هيچآرزوهاي خود برسن
گيرند زيرا كه به لذات و  كنند و از مرگ ديگران نيز عبرت نمي آورند به آن توجه نمي

اند و محبت دنيا جلو چشمانشان را گرفته است و چشم  خوشگذراني دنيا مشغول شده
ا نظر كنند اين دنيا مثل باد زودگذر است. و بصيرت هم ندارند كه با چشم بصيرت به دني

C	I �S, -	 a< 9,فرمايند:  اند و مي ، امت خود را از دو چيز بر حذر داشته�خدا رسول
|� ]*�� e*5� q	��� :9	7%"C 4F�%&� ,OIT� e*5� q	��� 	I8� p�� =& ��"� �1, 	I

|�  ]*�� OI8	�1�%� ��� �1gD 
پيروي از هواهاي  - 1 ترسم: د دو چيز براي شما ميركه من در مو«فرمود:  � پيامبر
كند، و  آرزوهاي طوالني. پيروي هواهاي نفساني شما را از حق منحرف مي - 2نفساني 

  .»گردد آرزوهاي طوالني سبب افزايش محبت دنيا در قلوب شما مي
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انسان بايد آخرت را بر دنيا ترجيح دهد و اول به فكر آبادكردن خانه آخرت خود 
د. زيرا آبادكردن خانه آخرت اصل است و بعد به فكر دنيا باشد، زيرا دنيا محل كشت باش

باشد. هرطور كشت كردي  است و آخرت محل برداشت كشت كه همان عمل صالح مي
كني، و بايد انسان طوري در دنيا عمل كند كه  به همان طريق كشت خود را برداشت مي
ر گرداند زيرا آنها به فكر خانه آخرت خود خداوند او را با منعمين درگاه خودمحشو

بودند و دنيا در مقابل چشمان آنان هيچ ارزشي نداشت. معني واقعي چهار گروه هستند 

tΒ﴿ كه خداوند آنها را در قرآن ذكر نموده است: uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $#uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù yìtΒ tÏ% ©!$# 

zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ν Íκö� n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# tÉ)ƒÏd‰Å_Á9 $# uρ Ï!# y‰pκ ’¶9 $# uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $#uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í× ‾≈ s9'ρé& $Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪ ﴾

 يكسان ني) همنشز،يرا اطاعت كند، (در روز رستاخ امبريكه خدا و پ يو كس«  ]69[النساء: 
و  و شهدا قانيو صد امبرانيخواهد بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پ

 »هستند! يخوب يقهايصالحان؛ و آنها رف

صالحين ـ اما در مقابل كسي كه دنيا را بر  -4شهدا  - 3گويان  راست -2انبيا  -1
آخرت خود ترجيح داد، آثار و عاليم محبت دنيا در وجودش ظاهر است و آن شخص 
مشغول به زيورآالت و لذات دنيا است و چنين شخصي خودش موجبات هالكت خويش 

كنندگان درگاهش محروم  راهم آورده و خداوند او را از آخرت و از حشر با انعامرا ف
مبادرت و سبقت  - 1گرداند. اما آثار و عاليم قصر (آرزوهاي كوتاه) در دو چيز است:  مي

غنيمت شمردن اوقات زودگذر عمر، زيرا مدت عمر  -2به سوي اعمال خير و نيكو 
شود و در اختيار او است و هرچه از  و زياد نميمقدر است و كم  �انسان از طرف اهللا

  گردد. گاه بر نمي دست رفت هيچ
 :در حديثي ما را به سبقت گرفتن در هفت چيز امر كرده است و فرموده �خدا رسول

a �	
}� ~+ �] ~� }&~|	�� �� ���M	� }� ~� }O ~h , �	�(� �I ���B~� �^< ~9� ���m~7 �	� �lK �I ��� �w }�~, ,,  �I �	� ~� ~I }�~, ��� �(J,  }�~,
 ���� }J �I �	I ~� ~h,  ��vU} �� �	�* ~I }�~,,  ��~m~7}� �� ���0	 ~w � ~n~� ~]	 �X ���� }�~,,  � ~hM, �A ~&	 �(�	� ~A ~&	 �(�� }�~,

 �� ~I~, ~�gD  
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كشد مگر فقري را كه  پيش از هفت چيز به انجام اعمال صالحه بشتابيد: آيا انتظار مي«
كه شما را طغيانگر سازد، يا بيماري كه وجودتان را شما را بفراموشي وا دارد يا ثروتي 

فاسد كند يا پيريي كه شما را خَرِف و تنبل كند يا مرگي كه شما را بشتاب دريابد و يا 
كشند. يا قيامت كه حقا قيامت، بزرگترين  دجال كه بدترين غايبي است كه انتظارش را مي

  .»شان است ترين آزمون و تلخ
هاي مرا گرفتند  شانه �خدا كند. كه روزي رسول روايت مي �رحضرت عبداهللا بن عم

  و فرمودند:

a� 	�1��� �� =�T ����w _1,O��+ ��	& � g» در دنيا مانند: شخص بيگانه يا مسافر

دهد. و  شود. كارش را انجام مي ـ زيرا شخص مسافر به جايي كه داخل مي »زندگي كن
ايد تا عمل نيكو انجام دهيد. و  در اين دنيا آمده رود. شما هم در دنيا مانند آنها باشيد. مي

  براي آخرت زاد و توشه برداريد و كوچ كنيد.

�! ��,a< �dفرمود:  �عبداهللا بن عمر P�(I7 �	�"�� �m<� �d,�� !� P2�3 �m7
� Q	(>�_�*> _�	�: =I� _��> _723 =I LC«.  

گر به صبح رسيدي هنگامي كه شب كردي، در انتظار صبح مباش و ا ،اي انسان«
انتظار شب مباش و از وقت حيات براي بعد از مردن خود توشه بگير يعني عمل صالح 
انجام ده و در انجام افعال نيك تأخير مكن كه اگر مرض يا موت به سراغت بيايد در آن 

  .»وقت استطاعت نداري كه عمل نيكو انجام دهي
آرزوهاي طوالني نشتابند و با  كند. كه به طرف مومنين را نصيحت مي �و رسول خدا

چشم بصيرت به دنيا نگاه كنند زيرا دنيا مثل باد زود گذر است چنانكه در قصه حضرت 
كرد كه اي سليمان آيا كرد از ايشان سوال  اي ايشان را نصيحت مي سليمان كه مورچه

بخاطر  داني، خداوند چرا باد را در اختيار تو قرار داد؟ فرمود (خير) ـ مورچه گفت: مي
اينكه دنيا مثل باد است. كسي كه بر دنيا اعتماد كرد مانند آن است كه بر باد اعتماد كرده و 

  رود. وزد و سريع مي وزد و يك بار نمي يكي از صفات باد اين است كه يك بار مي
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  حب معصيت و انجام گناه

درگاه الهي هنگامي كه انسان با گناه مانوس شد و گناه را به كرّات انجام داد و به 
شود تا اينكه او را از هدف اصلي  رجوع نكرد. شيطان لعين بر وجود و فكر او غالب مي

دارد و حتي در لحظات آخر حياتش نيز  كه رضايت الهي و رسيدن به جنت است باز مي
شود. كه هر چه خويشاوندان و  اي بر او مستولي مي گذارد يعني به گونه او را تنها نمي
شود و  كنند. گناه و معصيت بر فكرش غالب مي ه شهادت را به او تلقين مياطرافيانش كلم

استطاعت ندارد كلمه شهادتين را بر زبان جاري كند و از كارهايي كه قبل از مرگ انجام 
كند و بدون كلمه شهادتين و با همان حالت فجيع از دنيا رخت  داده است صحبت مي مي

  بندد. سفر برمي
  فايد نخواهد بود: ه بيان شده است كه ذكر آن در اينجا بيدر اين باره چند قص

كرد. هنگامي كه مرگش فرا رسيد و  مردي در بازار دالل بود و خريد و فروش مي -1
در بستر مرگ افتاد، فرزندانش قصد داشتند. شهادتين را به او تلقين كنند و به نزدش 

 4، 5گفت ( د، او در جواب ميكردن آمدند. و در حالي كه شهادتين را به او تلقين مي
تومان)و اصال قادر به گفتن كلمه شهادتين نشد و بدون كلمه از  4، 5تومان  5، 5تومان 

  دنيا رفت.
شخص ديگري مرگش فرا رسيد. به او گفتند كلمه شهادتين را بر زبان جاري كن.  -2

  گفت: در جواب مي

� 	I*� �%0	@ ?� 	�P�
� �@  
 

  p��K�� ���<�I '	� ��?	�  
 

شخص ديگري مرگش فرا رسيد. به او گفتند: (كلمه شهادتين را بر زبان جاري  -3
  كن)

  گفت: (من به اين كلمه نيازي ندارم) كرد و مي نياز مي در جواب اظهار بي
بر زبان من و شما و تمامي مسلمين كلمه شهادتين را جاري گرداند. چه  �خداوند

بر  �د. كه او مشغول معصيت و گناه است و اهللاآي بسا مرگ در حالي به سراغ انسان مي
كند و روحش در همان حالي كه به غضب الهي دچار شده از بدن جدا  او غضب مي
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a =Iاند:  فرموده �خدا گيرد و رسول شود و بر همان حال در حضور الهي قرار مي مي
�S �%& k	IQ ��%& �� � 
� gنها را قبض بندگان خود را بر همان حالي كه جان آ �اهللا

  گرداند. كرده است. محشور مي

  خودكشي

هنگامي كه به انسان مصيبت و باليي رسيد و در مقابل صبر كرد و از خداوند اجر و 
كند. اما اگر در مقابل  پاداش طلب نمود، خداوند نيز پاداش بسياري زيادي نصيب او مي

خالصي از اين صبري كرد و از زندگي به تنگ آمد و خودكشي را بهترين روش  بي
مشكالت و مصائب خود يافت، بدون هيچ شكي به سوي معصيت و غضب الهي روي 
آورده و غضب خداوند را براي خود فراهم آورده است و نفسي را به ناحق از بين برده 

��a �(J1 p�b eLكند كه فرمود:  روايت مي �خدا از رسول �است و حضرت ابوهريره
=
K� eL��� ,�	��� �� 	UB�b �	��� �� 	U�
K� �(J1g  هر انساني كه خود را در دنيا خفه

كند در آتش دوزخ نيز خود را خفه خواهد كرد و هر كسي خود را در دنيا نيزه بزند در 
آخرت نيز خود را نيزه خواهد زد. يعني هر شخصي به هر حالتي كه در دنيا خودكشي 

  ه خواهد شد.كند در آخرت نيز به همان صورت در آتش دوزخ عذاب داد
در غزوه خبير  �خدا روايت كرده است كه شخصي با رسول �و همچنين ابوهريره
كرد اشاره كرد كه او جهنمي است.  به او كه اداي اسالم مي �خدا شركت نمود و رسول

هنگامي كه جنگ شروع شد اين شخص در مقابل مشركين خوب جنگ را شروع كرد و 
ه او مجروحيت شديدي رسيد و در همين هنگام با آنها جنگيد ولي در اثناي جنگ ب

آمد و گفت: (آن شخص كه تو گفتي جهنمي است با  �خدا شخصي به نزد رسول
باز هم فرمود (اهل دوزخ است)  �خدا مشركين خوب جنگيد و فوت كرد). رسول

را شنيدند: تعجب كردند. اما در همين اثنا  � هنگامي كه مسلمانان اين كالم رسول
زد رسول آمد و گفت كه او فوت نكرده، بلكه موضوع از اين قرار است كه شخصي به ن

در هنگام جنگ شديدا مجروح شد و بر اين جراحت خود طاقت نياورد و صبر نكرد و 
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�US, �1 ,�], , ���در اين هنگام گفت:  �خدا در پاسي از شب خودكشي كرد. رسول
� ����OC�� =� �1 >�براي مردم اعالن كند.  ، و به حضرت بالل دستور داد تا��+*��&

�o�A <%(I xJ1 ^A �<�� �� 9f =���� �Lh ����	�X	J�� OX�� 
شود. مگر اين كه مسلمان كامل  اي مردم! آگاه باشيد كه هيچ شخصي داخل جنت نمي

  كند. باشد و همانا خداوند دين خود را با مرد بدكار نيز نصرت و تقويت مي
  



  
  
  
  
  
  
  

  :فصل سوم

  غفلت و جهالت از سباب نجات قلبا

  



اما چگونه قلوب خود را از غفلت و جهالت نجات دهيم و به طرف اعمال نيكو 
چند مورد را براي ما بيان نموده است كه در همين  �خدا بشتابيم. در اين باره رسول

  فصل بيان خواهد شد.

  اسباب نجات قلب از غفلت و جهالت:

  زيارت قبرستان -2  ياد مرگ -1
  حضور در تشييع جنازه -4  غسل دادن اموات -3
  زيارت صالحين -6  عيادت مريض -5

  دهيم: در اينجا هر يك را مختصراً شرح مي

  :ياد مرگ

گرداند و به سوي آخرت راهنمائي  رغبت مي ياد مرگ، انسان را نسبت به دنيا بي
وري نمايد. شود كه انسان براي عمل نيكو كوشش كند. و از شهوات د كند و سبب مي مي

  كند كه فرمود: روايت مي �خدا از رسول �حضرت ابوهريره

ak� �L�%�� 'M	h ��d =I ��� ��g 
ي لذات دنيا است زياد ياد كنيد يعني مرگ را به خاطر  چيزي را كه از بين برنده

  بياوريد.

a����' ���	� s	 ��� x��,	"1,� s	�@ =I :	@ :]	I OX� ]= �| ب&= ��= &
]*+� B� ?��]	� :,��d k*%� 4h� � �� , �,�� ��M��
7+� 4h�S,  ,s	��|� 4h _���,

V� AI���� 	�1��� -n� �*�hd#�CgD 
سوال كرد: داناترين و بزرگوارترين مردم چه  �خدا مردي انصاري از رسول

كسي كه مرگ را زياد به خاطر بياورد و بيشترين آمادگي «فرمود:  �خدا اند؟ رسول كساني
ترين و بزرگوارترين مردم هستند كه با شرافت  داشته باشد. اين گروه عاقل را براي مرگ

  .»روند دنيا و كرامت آخرت از دنيا مي
انديشد كه زماني قدرتمند بودند و اموال فراواني  هنگامي كه انسان در مورد مردگان مي

نايي دور كردن اند و توا ها بر آنان مسلط شده داشتند اما اكنون در زير خاك و ماران و كرم
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توانست به آنان نزديك شود و  ها را ندارند، در حالي كه در زمان حياتشان، كسي نمي كرم
شد، اما امروز استخوانهايشان پراكنده شده و  كردند، اطاعت مي هر دستوري كه صادر مي

كند كه آيا من نيز به جايي خواهم  اثري از آنها بر جا نمانده است، در مورد خود فكر مي
آيد؟  رفت كه اين شخص رفته است، يا نجات خواهم يافت؟ آيا مرگ به سراغ من نيز مي

كند و به  بيند كه راه رهايي برايش وجود ندارد، خود را براي آخرت آماده مي وقتي مي
دهد زيرا همين عمل صالح در آخرت سبب  رود و عمل نيكو انجام مي سوي اعمال مي

  شود. نجات و سرافرازي او مي

  :ارت قبرستانزي

زيارت قبرستان، پند بسيار خوبي براي بيداري قلب انسان است و انسان را از غفلت و 
بيند كه با دست  دهد. هنگامي كه انسان اين جايگاه حفر شده را مي جهالت نجات مي

ا را بر روي لحد  كند و خشت خويش اموات خود را در لحد بسيار تنگي دفن مي
كنند و با  گردد و اموال او را تقسيم مي ريزد و سپس بر مي يگذارد و خاك بر او م مي

شود در حالي كه قبل از  بعد از مدت بسيار كمي فراموش ميكنند. و  همسر او ازدواج مي
اش بود انجام  مرگ كسي جرات تعريض بر او را نداشت و هر كاري كه موافق خواسته

افكند و  در اين هنگام در خود نظر مي تواند انجام دهد گرفت، اما اكنون هيچ كاري نمي مي
شوم و فراموش خواهم  گيرد كه من هم، چند روز ديگر به اين حالت گرفتار مي عبرت مي

كند  رجوع و توبه مي �شود در اين صورت به سوي خداوند شد و اموال من تقسيم مي
  نمايد كه فرموده است: را درك مي �خدا و اهمي قول رسول

a� �*�B�� �����8�k*>� ��L� 	g »افتيد قبور را زيارت كنيد كه به ياد مرگ مي«.  

  :غسل اموات و تشييع جنازه

دهند و هيچ حركتي  بيند كه او را بر روي چوب دور مي هنگامي كه انسان ميت را مي
از خود ندارند در حالي كه قبل از مرگ اينگونه نبوده است اين پند بسيار خوبي است 

اند در حالي كه بعد  ي كه قبل از مرگ انسانهاي بسيار نيرومندي بودهزيرا چه بسيار افراد
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دهد به هر  از مرگ جسدشان خميده شده و هيچ حركتي ندارد و كسي كه او را غسل مي
  چرخاند. طرف كه بخواهد او را مي

اي را  گفت: هنگامي كه جنازه ديد مي اي را مي مكحول دمشقي هنگامي كه جنازه
يابيم كه در غفلت به سر  دهند و هيچ حركتي از خود ندارد در مي يبينم كه غسل م مي
برد و  بريم و مرگ ناخودآگاه همگي ما را يك به يك از دنيا فاني به سراي آخرت مي مي

  آيد. شويم كه مرگ چه وقت به سراغمان مي هيچ يك از ما متوجه نمي
صي حاضر طوري بود هنگامي كه در تشييع جنازه شخ �و حالت حضرت عثمان

را ديدند. تعجب  �كرد هنگامي كه مردم اين عمل حضرت عثمان شد بسيار گريه مي مي
چه خبر است؟ هنگامي كه از بهشت و دوزخ  �كردند و به آن حضرت گفتند: اي عثمان

شوي بسيار گريه  كني اما هنگامي كه در سر قبر شخصي حاضر مي شود گريه نمي ياد مي
  كني؟ مي

�#�I ]�,�C	�a< [B�� 9V� ]شنيدم فرمودند:  �خدا از رسول در جواب فرمود: كه ,9 8
	�1  )�
� �� ��:	3 ��I,� ��I ��< )�
� �� ��I u�� � 9,�SgD  

قبر اولين منزل آخرت است. اگر از قبر به سالمتي عبور كرد و برايش مشكلي پيش «
آخرت كه قبر است به نيامد، ما بعد آن برايش آسان خواهد شد اما اگر از اولين منزل 

. يعني »تر است سالمتي عبور نكرد و به مشكل برخورد كرد بعد از آن هم برايش سخت
اگر شخصي در دنيا عمل صالح انجام داد و از عذاب قبر در امان ماند ما بعد آن كه قيامت 

 آيد. اما اگر از فتنه قبر در امان نماند عبور از مراحل است هيچ مشكلي برايش پيش نمي
بعد قيامت برايش مشكل خواهد بود و در روز حساب و كتاب در بارگاه الهي شرمنده 

  يابد. نمي �شود و هيچ جوابي را در مقابل اهللا مي

  :زيارت صالحين

آيد  شود و به وجد در مي بيند قلبش بيدار مي هنگامي كه انسان شخص صالحي را مي
آورد هنگامي كه  ت الهي روي ميشود و به طرف عمل صالح و رضاي همتش برانگيخته مي
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كنند و با يكديگر در مورد اطاعت از  بيند آنان در عبادت و بندگي الهي تالش بسيار مي مي
الهي و رسيدن به جنت  دهند و هيچ هدفي جز رضاي رقابت دارند و مسابقه مي �اهللا

ند، به سوي ا كنند و آن را پشت سر خويش انداخته ندارد و از اين دنياي فاني اعتراض مي
رود زيرا اگر انسان به دنيا مشغول شد از رسيدن به هدف اصلي يعني همان  نيكي مي

را امر به  �خدا در قرآن، رسول �ماند. اهللا و رسيدن به جنت باز مي �رضايت اهللا
مجالست با اين گروه نموده و فرموده است كه اين چنين مومنين مخلص را از صحبت و 

�÷﴿ ا و آنها را از خود جدا مكن.مجالست خود مستقيد نم É9 ô¹$# uρ y7 |¡ø� tΡ yìtΒ tÏ% ©!$# 

šχθãã ô‰ tƒ Ν æη −/u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ ÄcÅ ýèø9 $# uρ tβρß‰ƒÌ� ãƒ … çµyγô_uρ ( Ÿωuρ ß‰÷ès? x8$uΖ øŠtã öΝ åκ÷] tã ß‰ƒÌ� è? sπoΨƒÎ— Íο4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿωuρ ôìÏÜè? ôtΒ $uΖ ù= x� øîr& … çµt7 ù= s% tã $tΡ Ì�ø. ÏŒ yìt7 ¨? $# uρ çµ1uθyδ šχ% x.uρ … çνã�øΒ r& $WÛã� èù ∩⊄∇∪ ﴾

كنند،  نفس خود را با آنان كه پروردگار خويش را در صبح و شام باد مي« ]28[الكهف: 
خواهند و يابد چشمان تو آنها را نگذارد از اين افراد،  حبس كن كه آنها رضاي او را مي

ه ما دلشان را از ياد خويش غافل ساختيم كني. از كساني ك آرامش زندگي دنيا را طلب مي
 .»اند، اطاعت مكن و كار او از حد گذشته است و از هواهاي نفساني پيروي كرده

براي حسن گفتند: اي ابا سعيد: با چه گروهي مجالست نماييم؟ آيا با گروهي كه از ما 
واب فرمود: ترسند مجالست كنيم كه قلوب ما به پرواز درآيد و به وجد درآئيم؟ در ج مي

ترسند مجالست كنيد تا از شما امنيت و آرامش را  اگر با آن اشخاص كه از شما مي
دريابند بهتر است از اين كه با گروهي مجالست نماييد كه از جانب شما در امنيت قرار 

  دارند اما بعد از مجالس با شما خوف و ترس را بيابند.



  
  
  
  
  
  
  
  

  :فصل چهارم

 هاعمالي كه بر حسن خاتم

  داللت دارند

  



فرمود: اگر وفات هر شخص با يكي از اين اعمال به پايان برسد اين  �خدا سولر
  باشد: بشارتي است بر اين كه خاتمه او نيك مي

  كسي كه آخرين سخن او، كلمه شهادتين باشد:
  روايت كرده كه فرمود: �خدا از رسول �چنان كه معاذ بن جبل

a^ �I!� �C/ 9	� =I < ��<�� ^�o� OCM Ag 
  شود. كسي كه آخرين كالم او كلمه شهادت باشد داخل جنت مي

  كسي كه بخاطر اعالي كلمه اهللا شهادت نصيبش شود:
  در قرآن فرموده است: �چنان كه اهللا

﴿Ÿωuρ ¨t|¡øtrB tÏ% ©!$# (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# $O?≡uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í !$uŠômr& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ tβθè% y— ö� ãƒ  tÏmÌ� sù 

!$yϑ Î/ ãΝßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù tβρç� Å³ö;tG ó¡o„uρ tÏ% ©!$$Î/ öΝs9 (#θà)ysù= tƒ ΝÍκ Í5 ôÏiΒ öΝ ÎγÏ� ù= yz āωr& ì∃öθyz 
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tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9   ]171 – 169[آل عمران:  ﴾#$
اند، و  اي پيامبر! هرگز گمان مبر كساني كه در راه خدا كشته شدند، مردگانند! بلكه آنان زنده«

شوند. ـ آنها بخاطر نعمتهاي فراواني كه خداوند از فضل خود  نزد پروردگارشان روزي داده مي
اند (مجاهدان و  آنها ملحق نشدهبه ايشان بخشيده است، خوشحالند؛ و بخاطر كساني كه هنوز به 

دانند) كه نه  بينند؛ و مي شهيدان آينده)، خوشوقتند؛ (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مي
ترسي بر آنهاست، و نه غمي خواهند داشت. ـ از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نيز) 

كند؛ (نه پاداش شهيدان، و نه  ع نميبينند كه) خداوند، پاداش مؤمنان را ضاي مسرورند؛ و (مي
  .»پاداش مجاهداني كه شهيد نشدند

  :هنگامي كه در حال جهاد يا در حال محرم بودن براي حج، وفات كند

��O« :فرمودند �خدا رسول+ �� O7@ =I � ���S *U� �� *U� �� O��+ �� k	I =I
��USgD 
  .»د آن شخص، شهيد استكسي كه در راه خدا كشته شود يا در راه خدا وفات كن«
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در مورد كسي كه براي حج احرام بست و در وسط راه، سواريش او را  �خدا و رسول

�� �*��� �aانداخت و وفات نمود فرموده است:  )*�J� � ��+� Q�� )*%(w� ���� ^
� �+,�8	���%I AI	�B�� '*� �
�� ��1gD 

د و او را در لباسش كفن شخص كه به اين حالت بميرد او را با آب و سدر بشوئي«
  .»گردد كنيد و سرش را هم نپوشيد زيرا در روز قيامت، تلبيه گويان محشور مي

  هنگامي كه اطاعت اهللا آخرين عمل او باشد:

�l7�� �� ^ �X	@ =I< ��< Q	a ^ ]:  كند كه فرموده روايت مي �خدا از رسول �حذيفه
� 	I*� '	3 =I� A�o� OCM 	� �� 47C ��7�� Q	l� ,A�o� OCM 	� �� 47C �� �X =I

A�o� OCM 	� �� 47C �� �X� Q	l7�� A@�"� i�"�gD 
اند كه اگر انسان آخر عمرش با اين  در اين حديث رسول خدا سه چيز را بيان نموده

گفتن كلمه  -1سه چيز همراه باشد و هدف او رضاي الهي باشد. اهل جنت است. 
  صدقه دادن. - 3روزه گرفتن  -2شهادتين 

كسي كه به خاطر دفاع از پنج چيز كه شريعت نيز حقوق آنها را حفاظت كرده، كشته 
  عقل: - 5آبرو  -4مال  -3نفس  -2دين  -1شود.  شود شهيد محسوب مي

�a *Uكند. كه فرمودند:  روايت مي �خدا سعيد بن زيد از رسول ��	I 9�M O7@ =I
�US =I� ��US *U� �%h, 9�M O7@ =I � ,�� ,��US *U� ���M 9�M O7@ �IM 9�M O7@ =I

��US *U�gD 
كسي كه به خاط دفاع از مال و خانواده دين و خونش (نفس خود) كشته شود، شهيد 

  است.
كسي كه به سبب امراض واگيردار فوت كند در حالي كه بر آن مريض صبر كرده و از 

  يان شده:ب �خدا خداوند اجر و ثواب طلب كند. در ذيل چند چيز از رسول
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��K	&*9 «كند كه فرمود:  روايت مي �خدا از رسول �طاعون: انس بن مالك -1
4%(I OF� #M	USg .براي هر مسلمان مرض طاعون شهادت است  

@O7 �<)%4 «كند كه فرمود:  روايت مي �خدا از رسول �سل: راشد بن جيش -2
� #M	US(��� #M	US Q	
E 	h��� 	U%7B� #,�>� � #M	US 9*&	K��#M	US OgD 

زني كه  -3كسي كه به مرض طاعون بميرد.  -2شخص كه به ناحق كشته شود.  -1
كسي كه با مرض سل بميرد و بخاطر آن فوت كرد.  -4بخاطر والدت فرزند خود بميرد. 

  اين چهار گروه شهيد هستند.

3- Q�M =K�  )امراضي كه در شكم موجود است( ��

�a *Uكه فرمود:  كند روايت مي �خدا از رسول �ابوهريره =K��� �� k	I =I�
��US g»هر انساني به خاطر امراض شكم بميرد شهيد است«.  

4- ��o� k�d :كند، كه فرمودند:  روايت مي �خدا از رسول � عتيك بن جابر

a���US ��o� k�d �:	3g كسي كه مرض ذات الجنب داشته باشد شهيد محسوب :

  شود. مي
تولد فرزند جانش را از دست دهد. عباده بن زني كه در عده نفاسش به خاطر 

h	 �U%7B	 ��a �#,�>كند فرمود:  روايت مي �خدا از رسول �صامت ����  �Q	
E ,�#M	US 
	h��� 	h���  �)��� ;<  �A�o��: » زني كه به خاطر والدت فرزند بميرد شهيد است و فرزند

  .»برد مادرش را با ناف به سوي جنت مي
بسوزد و كسي كه ديوار يا خانه بر روي او منهدم شود. كسي كه غرق شود يا 


*a 9كند كه فرمودند:  روايت مي �خدا از رسول �ابوهريرهK>� :A(� Q��Uj��
�� i�l��� 9*K�>�'�5� �:	3gD 
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كسي كه داء البطن  - 2كسي كه نيزه از دشمن بخورد.  -1شهداء پنج گروهند: «
كسي كه خانه يا ديوار بر روي او  - 4ق شود. كسي كه غر -3(امراض شكم) داشته باشد. 

  .»منهدم شود


e*+ A «كند كه فرمود:   روايت مي �خدا از رسول �و جابر بن عيتك�+ Q��Uj��
B��� ��US ��o� k�d �:	3� ��US p��l��� ��US 9*
K>� :�� O��+ �� O7�>� 9*K

� ��USS i���� ��US '�5� Pc k*� eL��� ��U k*y #,�>�#��US Y��gD 
كسي كه  -1گروهند:  7غير از مجاهد في سبيل اهللا كه در راه خدا كشته شود، شهدا 

كسي كه مرض  -4كسي كه غرق شود.  - 3كسي كه بسوزد.  -2نيزه به بدن او بخورد. 
اي  ديوار يا خانه -6كسي كه مرض داء البطن داشته باشد.  - 5ذات الجنب داشته باشد. 

كسي كه به خاطر والدت فرزند بميرد يعني در هنگام تولد  -7د. بر روي او منهدم شو
  بچه جان خود را از دست بدهد.

 �خدا از رسول �شخصي كه در شب جمعه وفات كند: حضرت عبداهللا بن عمر


a Aكند كه فرمودند:  روايت ميo� '*� k*� 4%(I =I 	I,� %��A  A
o�< �� )	@� ^
[B�� A�7�gD 

ه در شب يا روز جمعه بميرد خداوند او را از فتنه و عذاب قبر هر مسلمان ك«
  .»نمايد حفاظت مي

 �هر مسلماني كه هنگام مرگ در پيشاني او عرق پديدار شود: بريده از حصيب

��f6<«فرمودند:  �خدا كند كه رسول روايت ميo� i�
� k*� =IgD 
  .»دار شودشود كه در پيشاني او عرق پدي مومن در حال قبض روح مي«
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، آنها را سبب حسن خاتمه قرار داده است مختصر ذكر �در اينجا مواردي كه اهللا
  شود. مي

در هر حالت (پنهان، آشكارا)، تمسك و چنگ زدن به آنچه كه  �ترس از خدا -1
 براي آن مبعوث شده است: �خدا رسول

  قرآن و امور شرعي

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®? $# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪﴾  آل]

  ]102عمران: 
بترسيد آنچنان كه بايد و نميريد مگر در حالي كه مسلمان  �از اهللا ،اي مسلمانان«
  .»باشيد

بر تمامي بندگان الزم است كه از معاصي و گناهان دوري كنند زيرا گناهان كبيره 
گيرد. و گناهان صغيره هم با اصرار و تكرار كردن تبديل به  ص قرار ميسبب هالكت شخ

شود و كسي كه آن را انجام دهد و به سوي خدا رجوع نكند و توبه و  گناه كبيره مي
شود و سبب هالكت او در دنياو  استغفار ننمايد مثل گناه كبيره بر فكر وجودش غالب مي

��M >��� «فرمودند:  �خدا گردد. رسول آخرت مي ~� �=}K~� �� �*�� ~v ~1 �' }* ~B ~� �?*�1 �L�� �k� ~� �B~ �$ ~� }4 ��	
 	~ �� }L ~C }f �� �~7 ~I �?*�1 �L�� �k� ~� �B~ �$ �9�< ~� }4� ~W ~v}� �C �* �� ~�}1~, ��7 ~: �M*�
�� � ~d ~Q	 ~X ~� �M*�
�� � ~d ~Q	 ~�~�

 �� }F�% } �W 	 ~U�� �:	 ~3«.  

د قومي كه در صحرايي فرود آيند. (اطراق پرهيز كنيد از گناهان كوچك (صغيره) مانن«
كنند) و هر كدام يك چوب بياورند ( تا به آن آتشي روشن كنند) و نانشان را بپزند همانا 

سازد  گناهان كوچك هرگاه صاحب آن با آن مواخذ شود (اين گناهان) او را هالك مي
همچنين  شود يعني چنانچه چوبهاي متفرق كه در كنار هم سبب روشن شدن آتش مي

  .»شود گناهان صغيره سبب هالكت صاحب خود مي
مداومت كند و  �: شخصي كه بر ذكر خداوند�استمرار و مداومت بر ذكر اهللا -2
گاه وجودش از ياد الهي غافل نباشد و در سكرات موت نيز با ياد او مشغول باشد و  هيچ
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 باشد، بشارت كند كلمه شهادتين يا ذكر اهللا آخرين كالمي كه بر زبان جاري مي

 � =I< ��<A�o� OCM �� ^g	a ^ �I!� �C/ 9شود:  شامل حال او مي �خدا رسول
  .»شود كسي كه آخرين كالم و سخن او، كلمه شهادت باشد داخل جنت مي«

سؤال شد. چه عملي از  �خدا كند از رسول روايت مي �سعيد بن منصور از حسن
  فرمودند: �خدا سولهمه اعمال افضل و بهتر است؟ در جواب ر

a� k*y '*� k*y 9,�� ��d =I ��� _1	(�gD 
  .»در حالي از اين دنيا بروي كه زبان تو با ذكر اهللا تر و تازه باشد«

%��� ,	U���*C 	���&, �C O
X� 4U �C, =�L�� YI 	�%
X�� ,_0	B� '*� 	UI	�
,%& P
1� �� �%3� ���*X� _7�X �� 4U�$ 	����1 �%& 4%+� � ��/ �%&���23D 

بار الها بهترين عمل ما را در روز خاتمه ما قرار بده، و بهترين روز را براي ما روز 
مالقات خود قرار ده و ما را با آن گروهي كه برايشان در جنت جوار خود انعام كردي 

  حشر گردان و درود فراوان بر پيامبر و آل و اصحاب بفرست. (آمين)
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