
 
 

 
 

 زند مرگ در مي

 

 
 
  

 :تأليف

 محمد جمال زهي



 
 

 
 
 
 
 

 شده است.دانلود  دهيكتابخانه عقاز سايت كتاب  ناي
www.aqeedeh.com 

 

 آدرس ايميل:  
 book@aqeedeh.com 

 

 

 هاى مفيد سايت

www.nourtv.net 
www.sadaislam.com 
www.islamhouse.com 
www.bidary.net 
www.tabesh.net 
www.farsi.sunnionline.us 
www.sunni-news.net 
www.mohtadeen.com 
www.ijtehadat.com 
www.islam411.com 
www.videofarsi.com 
 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.ahlesonnat.com 
www.isl.org.uk 
www.islamtape.com 
www.blestfamily.com 
www.islamworldnews.com 
www.islamage.com 
www.islamwebpedia.com 
www.islampp.com 
www.videofarda.com 
 

 



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م
 بفهرست مطال

 4 ............................................................................................................................. خبر

 6 ................................................................................................. آمد خواهد روز آن و

 8 ................................................................................................................ اللذات هادم

 9 ............................................................. ؟يكن يم چه مرد، يخواه فردا نديبگو اگر

 10......................................................................................................... قبر بش نياول

 10.......................................................... راحت شب اي وحشت شب قبر، شب نياول

 11.................................................................................. ؟يا دهيد يقبر حال به تا ايآ

 12.......................................................................................................................... مرگ

 14.................................................................................................. ديبپرس مردگان از

 15......................................................................................................... وحشت رهيجز

 15.............................................................................................................. غفلت يك تا

 18.................................................................................................................... نفس يا

 20................................................................................................... شدگان غرق احوال

 20................................................................... ؟يستيك تو گناه در غرق نيمسك يا

 23.................................................................غافل انسان يا و قبر، يفردا ساكن يا

 24............................................................................................ كوچولو  يماه داستان





 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

كنند، زكات را  كنم كه در اداي نماز سستي مي ا با كساني آغاز ميسخن خود ر
اند.  شان كرده اند، دروغ را پيشه و حرفه پندارند، قرآن را مهجور قرار داده خسارت مي

اند، در درياي معاصي و گناه  اند. والدين را عاق شده گرفته  هاي داخل را به عبادت بت
روند و صبح نيز با  اي فيلم و غفلت به خواب ميورند، شب را بر موسيقي و تماش غوطه

داري و جلسات عيش  شان فداي شب زنده شوند. نماز صبح اين حالت از خواب بيدار مي
هاي دنيا، و روز تولد آنها را  شدگاني است كه نام فوتباليست شود. سخنم با غرق شبانه مي
ن با افراد غافلي است كه و اصحاب او غافلند. سخ صاهللا اند و از زندگي رسول از حفظ

گذاراني است كه اس�م از آنها  اند، سخن با بدعت هم و غم خود را دنياي ناچيز قرار داده
اند. سخن با افرادي است كه با دست خويش دوستان را به  بيزار و آنها از اس�م به دور

كه لباس  سپارند و خود از گور و مرگ غافلند. سخن با مردان و زناني است خاك گور مي
 پوشند و از لباس قبر فراموشند. فاخر مي

اند. از  كنند و از زاد آخرت فراموش آري، با كسانيكه براي زندگي دنيا توشه جمع مي
ترسند ولي از خشم خداي قادر و قهار غافلند، به قبر و عذاب او، به  خشم بندگان مي

 كنند. ي آن روز ت�ش نميقيامت و احوال آن، به حساب و ميزان، ايمان دارند ولي برا



 
 

 خبر

 اي؟؟؟ آقاي ... تصادف كرده ... . آيا شنيده
 .نه!!!

 متأسفانه فوت شده ... .

 .»له راجعونإناإهللا و  ناإ«
افكار و ساالت متعددي مرا تكان داد، راستي دوستم هفته قبل، نه، همين ديروز، با 

 من بود، سالم و تندرست و الن كجاست؟
ها، بهشت، جهنم، پل  از مرگ، سكرات، تهديدات بعد از مرگ، بشارتمرگ، عالم بعد 
 صراط، ميزان، و ... .

گويند نه،  ها مي گويند مرگ و سكرات سخت و شديد است و بعضي ها مي بعضي
ترسيم ولي از  گويند ما از مرگ نمي مرگ چيزي نيست كه از آن بترسيم. و برخي مي

هايي  �ً غافلند، گويا هرگز نخواهند مرد، ساختمانترسيم و برخي ديگر كام اعمال خود مي
 سال استوار بماند. 1000كنند، كه تا  را بنا مي

به تفكر عميقي فرورفتم راستي آن ثانيه و دقايقي كه در قبر گذارده شوم، از تاريكي و 
ظلمت آن، از وحشت تنهايي، از اينكه مونسي و رفيقي نخواهد بود، از ساال نكير و 

اي از بهشت خواهد  اي از جهنم يا قطعه توانم جوابگو باشم؟، از قبر كه حفره ا ميمنكر، آي
كنند و زندگي خود را  اي كه فراموشم مي بود، از خانإل زيبايي كه بايد ترك كنم، از خانواده

كنند.  ام را چگونه و كجا مصرف مي بدون من ادامه خواهند داد، از فرزندانم كه دارايي
عزيزي كه به خاطر آنها عبادت خدا را ترك كرده، مال و وقت عزيز آري! به دوستان 

 خود را با آنها به تفريح و عيش و نوش گذراندم.
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بعد از من چه خواهند كرد آيا هر روز به ياد من خواهند بود، برايم گريه خواهند كرد، 
نم، به مال ك كنند. به منصب و مقام و كرسي خود كه به ديگران واگذار مي ام مي يا مسخره

و شهرتي كه از اين كرسي كسب كردم و از آن استفاده نكردم. به كودكانم كه در آغوش 
هايشان  گرفتم و بعد از امروز آغوش من برايشان باز نخواهد بود و خنده خود آنها را مي

 را نخواهم شنيد و شادي و بازي آنها را نخواهم ديد.
ي به هدر دادم و از آنها براي امروز استفاده كه به سادگ انديشيدمهايي  به وقت و فرصت

و به فرزندانم كه  ،گرفتم خواندم، روزه مي هاي ط�يي، كه بايد نماز مي نكردم، به فرصت
آموختم و نياموختم، به حقوقي كه ضايع كردم و به جلسات غيبت و  بايد به آنها علم مي

كردم، ولي نكردم،  مي شانايد كمككردم و به يتيماني كه ب هاي خودم كه نبايد مي چيني سخن
كردم ولي اهميت ندادم، به زنان و  به مسلماناني كه بايد مشك�ت آنها را برطرف مي

 آموختم و نياموختم. ا به آنها ميبايست حجاب و اس�م ر دخترانم، كه مي
هايم، يا بهتر بگويم دشمن اموال و ثروتم كه بعد از من آنها  آري فرزندانم، جگرگوشه

كنند، شايد چند  كنند و يك ريال آن را براي شادي روح پدرشان صدقه نمي غارت مي را
دانم، ديگر به چه  فحش نيز نثارم كنند كه چرا ثروت بيشتري برايشان جمع نكردم. نمي

 توانستم انجام بدهم ولي ندادم. فكر كنم، به كارهايي كه مي
اري جمع كردم، چقدر مصائب و به اموال و ثروتي كه با قسم دروغ، فريب و ك�هبرد

آوري آنها به جان خريدم چقدر سرما و گرما را تحمل كردم. و  مشك�ت را براي جمع
شد آنها را نيز با من  شوند، كاش مي اينك، ديگران بدون رنج و مشقت آنها را صاحب مي

اني و هايي كه گذشته، دقايقي كه ديگر در دستم نيست، به جو كردند. به تمام سال دفن مي
ام، كه فريب آنها را  شادابي كه داشتم، به موهاي سياه و چهره صاف و درخشان جواني

 خوردم و گمان كردم كه در جواني، مرگ به سراغم نخواهد آمد.
ديدم در همين افكار ناگهان از جا  ام پيش رويم بود، همه اعمالم را مي نوار زندگي

اس گفتم، هنوز زنده هستم و وقت دارم تا پريدم، بيدار شدم، و با خوشحالي خدا را سپ
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هايم توبه كنم و مسير زندگي خود را برگردانم  به سوي پروردگارم رجوع كنم، بر گذشته
 ام افسوس نخورم. اي كه بر افكار گذشته به گونه

 و آن روز خواهد آمد 

زنند، ملك  هاي غيب را از جلوي ديدگانت كنار مي آري آن روز خواهد آمد كه پرده
كند، آري به آن لحظه بيانديش كه چون  الموت با هيبت براي قبض روح تو نزول مي

تحرك و جامد تو را به  هايت براي هميشه روي هم گذاشته شوند و كالبد و جسد بي پلك
غسالخانه ببرند و آن روز تو هيچ قدرتي بر جسدت نخواهي داشت، ديگران تو را 

 شويند. مي
هاي فاخر و زيبا را از بدنت بيرون  كفن بپوشانند و لباس آن روز خواهد آمد كه تو را

تنگ و تاريكي كه داخل قبر (لحد) است بگذارند، راستي آن روز   كنند و تو را در حفره
هاي كوچك را با خشت و  ها و سوراخ برق و روشنايي را فراموش كن، كه حتي روزنه

ها با تو همراه  ر تمام سختيبندند، دوست و برادر و حتي همسر عزيزت را كه د گل مي
ترسد) پس از اينكه چاله قبر را  بود تو را تنها خواهند گذاشت (حتي از قبر و جسد تو مي

ماني و تنهايي قبر، تو  گويند خدا رحمتش كند و تو مي از خاك پر كنند همه با زبان مي
 خواهي بود و اعمالت، تو و نكير و منكر، تو و تو.

خواني كه براي روح مرحوم تو  خواني، حتي در همان فاتحه تحهپس از آن، چند روز فا
هاي تو و از تقسيم مال تو، سخن خواهد بود. بعد از آن نيز تو را  اند، از بدي گرفته

فراموش خواهند كرد اما تو اينك به حال و اعمال خود گرفتاري، آنجا آتش سوزان را 
اشي، آنجا گرياني، به تو خواهند گفت هاي سرسبز و خرم را، اگر بد ب خواهي ديد يا باغ

 اين را با دست خود كاشتي، و اگر خوب و نيك باشي سعادتمندي.
راستي، آن روز خدا را چه جوابي خواهي داد وقتي از عمر تو ساال شود؟ به زبانت 

 دهد؟ كه بر عليه تو گواهي مي
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 شوند؟ به اعمال سياهي كه براي رسوايي تو بلند مي
 كنند. ات دست به يكي مي كه براي نابوديبه تمام جوارحت 

آري، آن روز خواهد آمد، مرگ خواهد آمد و تو را ع�ج و درمان پزشك نجات 
نخواهد داد و گريه دوستان و خانواده نيز كاري نخواهد كرد. بيدار شو، كه ساختمان، پول 

اين كتاب را  داني كه و پارتي، مانع رسيدن مرگ نخواهند شد، شايد فردايي نباشد، چه مي
تمام نكرده، بميري. به سوي امور خير و طاعات بشتاب، قرآن نور و روشنايي قبر است و 
نماز راه سعادت و خوشبختي است، بر فقرا ببخش كه در بانك آخرت ذخيره خواهد شد، 

 ركعتي نماز مقبول براي سعادت آخرت كافي است.
نود سال؟ صد سال؟ دويست  خواهي زندگي كني؟ هفتاد سال؟ هشتاد سال؟ چقدر مي

 سال؟ هزار سال؟ پس از آن چه؟ پس از آن مرگ و فنا شدن، پس از آن... قيامت.
آن گونه كه ملك الموت بر بالين ديگران آمده بر بالين تو نيز خواهد آمد و زندگي هر 

 پذيرد. همه خواهند مرد، صالحان و فاجران، متقين قدر ادامه داشته باشد با مرگ پايان مي
و مذنبين، پهلوانان و ضعيفان، ترسوها و شجاعان، دوستداران دنيا و دوستداران آخرت، 

 فكران، همه و همه خواهند مرد: هاي عالي و كوته صاحبان همت

﴿ ّ  .]26الرحمن: [ ﴾٢ فَانٖ  َهاَعلَيۡ  َمنۡ  ُُ

﴿ ّ ٓ  ٖس َ�فۡ  ُُ ۡ ٱ �َِقةُ َذا  .]185عمران:  آل[ ﴾تِ َموۡ ل
كنند و تو غافلي، غير از تو  كه همگان به سوي او رجوع مياي غافل، پس بيا بنگر 

اند و تو همچنان بر تكبري، راستي تكبر با چه كسي؟ با  همه راه توبه را پيش گرفته
خواني  خواني و اگر مي پروردگارت؟ با او كه تو را از نيستي خلق كرد؟ بر نمازي كه نمي

ات كه سحرش با حرام  است؟ به روزه با سستي و بعد از وقت؟ به اعمالي كه سراسر ريا
هايش عمل  كني و به سنت و افطارش با غيبت است؟ به اظهار محبتي كه با رسول مي

 رسد؟ كني ولي به قلبت نمي كني؟ به دعايي كه بر زبان جاري مي نمي
 راستي حريفت بس عظيم و قدرتمند است.
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 هادم اللذات 

لما از آن سخن گفتند، همان لحظاتي كه اين همان لحظاتي هستند كه بارها و بارها ع
 كرد، قرآن بر وقوع آن تأكيد مي

﴿ ّ ٓ  ٖس َ�فۡ  ُُ ۡ ٱ �َِقةُ َذا  .]185عمران:  آل[ ﴾تِ َموۡ ل
 ها، پايان همه اميدها. ها و مصيبت ها، همه رنج ها و لذت مرگ يعني، پايان همه خوشي

جسدي بيش گمان كن كه ملك الموت روح تو را از كالبد خارج كرده و اكنون 
بيني و  كنند. تو نيز گريه آنها را مي نيستي، تو را غسل داده و اهل و عيال بر تو گريه مي

شنوي اما قدرت بر تكلم و حركت نداري و چند ساعتي ديگر تو را به سوي قبرستان  مي
كشد و  كردي. ولكن قبر انتظار تو را مي برند جايي كه از آنجا نفرت داشتي و فرار مي مي

اند. اولين چيزي كه بر ذهنت خطور  اله را براي كسي ديگر بجز تو حفر نكردهآن چ
مونس بودن است، ديگر دوستي نيست با تو سخن بگويد و تو  خواهد كرد تنهايي و بي

همواره با او مزاح كني، به كنار تو بنشيند و تو را از تنهايي برهاند. و به راستي كه تنهايي 
 كه، هميشگي باشد.سخت است و بدتر از آن اين

اي كه ديگر در قبر  شود همه اين مصائب پيش رو را سهل كرد، به گونه آري، مي
ها و تاريكي و عذاب قبر در ايمن بود، و اين نيز  احساس تنهايي نكرد و از ساال فرشته

ممكن است كه انسان با خود ساختمان و ثروت به داخل قبر ببرد كه بالترين ثروت و 
 هاي خدا بعد از مردن است. است و بهترين مونس يقين به رحمت دارايي ايمان

تواني هر كاري را انجام دهي، هر معصيتي را مرتكب شوي، هر مالي را غصب  و امروز مي
گناهي را صادر كني و از  كني و كسي مانع نشود و تو را تعقيب نكند دستور قتل هر انسان بي

دي را بخوري و كسي مقابل تو نباشد، هر جنايتي تو كسي ساال نكند، مال هر يتيم و مستمن
 هاست. را مرتكب شوي و در پي تو نباشند ولي مرگ پايان همه قدرت
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﴿ ٓ ۡ ٱ َرةُ َسكۡ  َءۡت وََجا ِ  تِ َموۡ ل ٰ  ّقِ� �َۡ ٱب � ٱ ِ�  َونُفِخَ  ١ َ�ِيدُ  هُ ِمنۡ  ُكنَت  َما لَِك َ� ورِ ُّ ٰ  ل  مُ يَوۡ  لَِك َ�
ۡ ٱ ٓ  ٢ وَِ�يدِ ل ّ  َءۡت وََجا ٓ  ّمَعَها ٖس َ�فۡ  ُُ  َذاَ�ٰ  ّمِنۡ  لَةٖ َ�فۡ  ِ�  ُكنَت  ََّقدۡ  ٢ َوَشِهيدٞ  �ِقٞ َسا

ٓ  َعنَك  َنافََكَشفۡ   .]22-19ق: [ ﴾٢ َحِديدٞ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ َ�َبَ�ُكَ  َءكَ ِغَطا

 كني؟  اگر بگويند فردا خواهي مرد، چه مي

 شوي؟ هاي يك شهر را به تو ببخشند آيا خوشحال مي اگر ثروت و ساختمان
 كني؟ تو را حاكم آن مملكت قرار دهند آيا قبول مياگر 

 شوي؟ ها را اجرا كنند شاد مي ترين برنامه اگر بهترين لحظات و خوش
 خوري؟ ها را برايت آماده كنند مي اگر بهترين غذا و خوردني

 دهي؟ اگر بهترين فيلم و موسيقي را بياورند گوش مي
 نگري؟ ر آينه به آن مياگر بهترين سيما و چهره را به تو عطا كنند د

 كنند. اي اهل و فرزندان بر تو گريه مي گمان كن مرده
 دهد. شور تو را غسل مي گمان كن در غسالخانه مرده

 كنند. ريزند و تو را خوشبو مي گمان كن بر تو سدر و كافور مي
 اند. هاي تنت را كنده و كفن سفيد بر تو انداخته گمان كن لباس

 برند. گرفته و به سوي قبرستان ميوت گذاشته و چهار طرف آن را گمان كن تو را در تاب
 كند. خواند و آخرين تكبيرات را ادا مي گمان كن امام بر تو نماز ميت مي

 گذارند. گمان كن تو را در قبر گذاشته و خشت بر دروازه آن مي
 ريزند. گمان كن بر تو خاك مي

 اي. آن مكان دراز كشيدهكس در تاريكي  گمان كن اينك در قبر تنها و بي
 كنند. گمان كن اينك نكير و منكر از تو ساال مي
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يقين كن كه اين سلسله كارها و عمليات را روزي تجربه خواهي كرد همان گونه كه 
دوستان تو جلوتر از تو و پادشاهان و قدرتمندان تجربه كردند و ما هر روز به اين اصل 

سال به سال، ماه به ماه، هفته به هفته، ساعت به شويم. قدم به قدم،  مكتوب نزديكتر مي
 ساعت و ثانيه به ثانيه و تمام،

ۡ ٱ ِِنّ  قُۡل ﴿ ِيٱ َت َموۡ ل ٰ  ۥفَِِنّهُ  هُ ِمنۡ  ََفِّرونَ  َّ  .]٨: ةاجلمع[ ﴾قِيُ�مۡ ُمَ�

 اولين شب قبر 

ات تجربه نخواهي كرد، شبي با  دوست عزيزم: تو بيشتر از دو شب را در زندگي
دوستانت در خنده و شادماني و در صحت و س�متي، در خوشي و سرخوشي خانواده و 

به خنده و قهقهه. و شب ديگر، اولين شب قبر، كه در خوف و هراس در ساال و جواب، 
شب تنهايي و بدون همراهي زن و فرزند، آري اولين شب قبر، شبي كه كمر علماء رباني 

به تپش واداشته، شبي كه انبياء و فرستادگان و بزرگان را خميده و مايل كرده و قلبشان را 
خدا را به شكايت و زاري و انابه كشانده، شبي كه اگر تو را ترساندند و اعمالت را 

كنند. شبي  نپذيرفتند، بيچاره و بدبخت شدي. شبي كه سرنوشت دايم تو را مشخص مي
 كه صبح آن قيامت است و طلوع خوشيد ديگري را در بر ندارد.

» 
َ
ْصبَْحت فََال تَنْتَِظْر الَْمَساءَ إَذا أ

َ
اَح َو�َِذا أ

بَ َّ َسْْت فََال تَنْتَِظْر ال اگر شب « .»ْْ
 .»كردي به انتظار صبح مباش و اگر صبح كردي به انتظار شب منشين

 اولين شب قبر، شب وحشت يا شب راحت

خ� الَالة «: شبي كه ديگر ماذن براي نماز صبح اذان نخواهد نگفت. ديگر از نداي
شبي كه ماذن صبح آن اسرافيل است و چون او ندا برآورد  ،خبري نيست »ن  الوم
 هاي پوسيده بلند شوند و به دربار و مقام رب العالمين درآيند. استخوان
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ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ ﴿ ُّ  .]99[الكهف:  ﴾اعٗ َ�ۡ  ُهمۡ َ�ٰ فََجَمعۡ  ل
 د. آري نماز و روزه تمام شد، ديگر سحر و افطاري وجود ندار

 اي؟  آيا تا به حال قبري ديده

 گويند. نام اين مكان قبر است به اين جا گور نيز مي
اين جا موطن و منزل علما و جاه�ن، ثروتمندان و مستمندان، مستكبران و 

 مستضعفان، پادشاهان و رعاياست.
 اين جا مكان عبرت و هادم اللذات است.

 هاست. ريادها و جنگها و پايان ف ها و قهقهه اين جا پايان خنده
 كنند. هايي است كه از بدن انسان تغذيه مي اين جا جولنگاه حشرات و كرم

 اين جا آتش جهنم و عذاب است.
 هاي فراوان است. اين جا بهشت و نعمت

 اين جا محل وعظ و اندرزگوي ساكت است.
 شوند. اين جا مكان نسيان و فراموشي است كه دوستان فراموش مي

 ها هستند. ن خاك و ساكنان آن جسدها و كرماين جا فرش آ
 اين جا كساني محتاج به يك ركعت نماز و محتاج به يك عمل خيرند.

 اين جا خانه اكرام و يا خانه عذاب است.
 اين جا آخرين منزل دنيا و اولين منزل آخرت است.

 اين جا پايان و انتهاي همه آرزوهاست.
 اين جا درس است، فكر و انديشه است.

 ن جا قبر است، مكاني كه از آن نفرت داريم و غافليم، آري اين جا قبر است.اي
اي؟ آيا از وحشت آن  اي؟ آيا تاريكي آن را احساس كرده راستي آيا تا به حال قبري ديده

 اي؟ ا و حشرات آن را مشاهده كردهه اي؟ آيا كرم خبر داري؟ آيا تنگي آنجا را سنجيده
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 ان را فراموش كني.ياد كن روزي را كه همه عزيز
 ياد كن روزي را كه ترازوي عدل الهي نصب شود و تو را با اعمالت به آن جا ببرند.

 ياد كن روزي را كه به تو بگويند از پل صراط عبور كن.
 ياد كن روزي را كه تو را به نام پدرت صدا كنند تا از تو حساب و كتاب بگيرند.

و صداي وحشتناك غرش جهنم قلب را  ياد كن روزي را كه مفاصل از هم جدا شده
 از جا بكند و موها را سفيد كند.

 ياد كن روزي را كه از قبر غبارآلود و عريان، با چشماني خيره بلند شوي.
ياد كن روزي را كه پرونده تكميل شود و اسباب قطع شوند و تو بماني و در مقابلت 

 پروردگاري عظيم، جبار و قدرتمند.
صدا زده شوي و جز تو كسي ديگر بلند نشود، ضعف آن روز، ياد كن روزي را كه 

 شدت ترس و خوف آن مكان را فراموش مكن.
ياد كن روزي را كه از تو درباره عمر ساال كنند و اگر تو را بگويد اين همه احسان 

 كردم، چگونه شكرگزاري كردي چه جوابي خواهي داشت؟

نِيُبوٓ ﴿
َ
ْ َوأ سۡ  َرّ�ُِ�مۡ  َِِ�ٰ  ا

َ
ْ لُِموَوأ ن لِ َ�بۡ  ِمن ۥَ�ُ  ا

َ
  أ

ۡ
ونَ  َ�  ُُمّ  َعَذاُب َۡ ٱ �َِيُ�مُ يَأ  ﴾٥ َُنَ�ُ

 .]54[الزمر: 

 مرگ 

شود از ترس اينكه مبادا بميرد سريعاً خود  كند و چون مريض  انسان از مرگ فرار مي
گذارند، ولي  آيد آن جا پا نمي كند بوي مرگ مي كند، جايي كه احساس مي را معالجه مي

تر است هر  شود و هر قدر زرنگ باشي، مرگ از تو باهوش ه ديگر وارد ميمرگ از را
اي را به نيت  كند. او هزگز درب خانه دار باشي او كارش را مي اندازه گردن كلفت و مايه

شود و بدل هم قبول  زند و هيچ حجاب و ديواري مانع ورود او نمي اجازه گرفتن نمي
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كند. پول و ثروت انسان مانع از  چك و بزرگ نميخواهد، رحم بر كو كند، كفيل نمي نمي
 پذيرد. كند، پارتي و سفارش كسي را نمي شود رشوه قبول نمي كار او نمي

كند، او حق است، او مهماني است  برد و عمل انسان را قطع مي ها را از بين مي لذت
ه را در گلو خشكاند، قهقه ها مي شود. لبخندها را بر لب خبر بر صاحبخانه وارد مي كه بي

كند، كالبد را  دهد، انسان را از ثروتش جدا مي كند، مقام و پست را به ديگران مي خفه مي
كند، فريادها را  زند، دوستان را جدا مي كشان را گردن مي دارد، گردن از حركت باز مي

 ريزد، شرارت، قلدري، زورگويي و ها را به هم مي ريزي ها و برنامه كند، برنامه ساكت مي
 دهد. ها را پايان مي ستم

كنم، شربتي كه طعم آن را گناهكاران و فرمانبرداران  مرگ حقيقتي كه از آن هم فرار مي
اند، حقيقتي كه منكرين خدا و دوستان خدا به  اي كه از آن انبياء و رسل نوشيده اند، كاسه چشيده

 آن فرار كرد:ناديده گرفت و از  توان آن را اند. حقيقتي كه نمي آن اذعان كرده

ۡ ٱ ِِنّ  قُۡل ﴿ ِيٱ َت َموۡ ل ٰ  ۥفَِِنّهُ  هُ ِمنۡ  ََفِّرونَ  َّ  .]8[الجمعه:  ﴾قِيُ�مۡ ُمَ�
اي بر او گروه  آري، او شما را م�قات خواهد كرد هر جا كه باشيد، هر شخص زنده

آوري فراموش خواهد شد. هر كرسي خالي و هر  ديگري گريه خواهند كرد و هر نام
خواهد شد، دوستان، برادران، همسايگان، زن و فرزندان، ترك خواهند  منصبي واگذار

صاحب خواهند ماند  هاي زيبا و قشنگ بي حركت و لباس شد. دست و پاهاي متحرك، بي
ها و  و زنگ (الرحيل، الرحيل) كوچ و خداحافظي نواخته خواهد شد و طوفان مرگ برنامه

 (نيك و بد) بسته خواهد شد. اميدها را با خود خواهد برد و پرونده اعمال
شود، آيات قرآن تعبير خواهند شد،  پرده كنار زده خواهد شد و حجاب برداشته مي

شيريني زندگي، تلخ و يا تلخي آن شيرين خواهد گشت. قطار زندگي متوقف و سفر 
هاي الهي متحقق خواهند شد،  يابد و جا و مكان مشخص خواهد گرديد و وعده پايان مي

 بردار جسد نخواهد بود، آري آن روز خواهد آمد و حتماً خواهد آمد.روح فرمان
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ها و محاسن از  ها زير خاك پوسيده خواهند شد چهره آرزوها نابود، بناها خراب و بدن
 ها و حشرات خواهند شد. رمهاي گنديده و طعمه ك هاي معطر به لشه هم پاشيده و بدن

 از مردگان بپرسيد 

يبا و صورت نوراني شما را چه شد؟ اجسام نرم و لطيف شما با شما چه كردند؟ رخ ز
 كو؟ خاك و حشرات قبر با آنها چه كردند؟

هاي سفيد و زيباي شما كجاست؟ و چشمان درشت و موهاي براق و پرپشت  دندان
شما را چه شد؟ افكار و سياست و سواد و مديريت شما چه شد؟ نعره و فرياد، امر و 

هاي نرم و حريرين  دار، لباس خواهي شما كجاست؟ درختان ميوه نهي، زورگويي و باج
ماليديد بوي آنها  ر جسم و جانتان ميهاي كه ب شما را چه شد، عطرها و خوشبويي

هاي زمستان و تابستان شما، غرش فرياد شما را چه شد؟ كجاست آن  كجاست؟ لباس
هاي رنگين و  داديد؟ كجاست سفره هاي مستمند را نمي روز، كه شما جواب س�م انسان

كه خورديد؟ كجايند زنان زيبا و نوازشگر شما  ملون شما كه با تمام اشتها و لذت مي
هاي مدل بال كه كوچكترين  دادند؟ كجايند؟ ماشين متلمقانه دست و پاي شما را مالش مي

ها  كرديد؟ كجايند فاميل، قوم و قبيله بزرگ شما كه بدان خراشي را بر بدنه آنها تحمل نمي
هاي قدرتمند و فولدين و كوبنده شما كه استخوان و  كرديد؟ كجاست دست افتخار مي

شكست؟ كجاست اسلحه و تفنگ و  فان و ضعيفان را درهم ميهاي مستضع دنده
شد. راستي  دفاع خالي مي هاي بي هاي پر شما كه به ناحق بر سر و بدن انسان خشاب

 كجاست اميد و آرزوهاي شما؟ كجاست ... .

 

 



 15  زند مرگ در مي

 

 جزيره وحشت 

اي كه دين و  دنيا با تمام رنگ و آرايش و زينت خود بر ما روي آورده است. به گونه
خرت را به متاع كم آن فروختيم، حب آن را طوري نوشيديم كه در جزء جزء بدن و آ

هاي ما جاري شد، به عمر كوتاه، به پول و دلر آن، به رنگ و روغن و ماشين زيبا و به  رگ
به خوشي و  ،هاي مرمرين آن، دل بستيم به شيريني و برق كالي آن فريب خورديم ساختمان

عده آن اميدوار شديم، با ساز آن رقصيديم، با لقمه حرام او خود را از لذت آن دل بستيم، به و
مهر پروردگار محروم كرديم و منكر آن را لبيك گفتيم، به مقامش توجه كرديم، براي به دست 

گناه را ريختيم و به عيش گذران آن فريب خورديم، ساختمان و  هاي بي آوردن آن خون انسان
و نهرهاي آن، فرزند و قدرت و مقام او چشم دل ما را نابينا كرد بناي آن، درختان و سرسبزي 

و اين عجوزه هزار داماد ما را از پروردگارمان  نديديماي كه هيچ چيزي را به غير او  به گونه
دور كرد. در گناهان غرق شديم، شيطان ما را فريفت، خدا را به تمسخر گرفتيم، به خاطر 

زندگي دايم خود را نابود  ،م، به خاطر زندگي چند روزكردي يرضايت نفس خالق را ناراض
كرديم، به خاطر عيش دنيا، عيش عقبي را از دست داديم، به خاطر شادي دوستان و فرزندان 

صد افسوس و خود را از شادي آخرت محروم كرديم. وا اسفا، يا حسرتا، وا ندامتا، افسوس 
 كرديم نكرديم. نچه را كه بايد ميكه هر آ

 غفلت تا كي 

اي، دوستان و خويشان خود را با  اي و قبر را ديده آيا صداي مرگ را شنيده
اي، كه چگونه از قصرها به  اي و مرگ آنها را نيز مشاهده كرده هايت تشييع كرده دست

ها و  قبرها انتقال يافتند، از نور منزل به ظلمات قبر، از آغوش گرم خانواده به آغوش كرم
از بسترهاي نرم به خاك خشن قبر منتقل شدند، از كنار شما به حشرات سكني گزيدند، 

جوار مردگان كوچ كردند. روزي كنار قبرشان فرياد بزن و از آنها بپرس، از لشكر و 
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زدند بپرس از چشماني كه با آن لذت  شان ساال كن، از زباني كه با آن حرف مي دارايي
رش آنها بپرس، از زبان چرب و كردند، از زور و قدرت آنها، از خشم و غ حاصل مي

شان ساال كن. حتماً با آه و حسرت خواهند گفت: ما  سخنور آنها، از تكبر و باد گلوي
 فريب خورديم، ضرر كرديم و غافل مانديم.

پس دوست عزيز! تا كي در غفلت و اعراض از اهللا؟ تا كي فرمانبردار شيطان و نفس 
 به توبه نرم كنيم؟بودن، آيا وقت آن نرسيده كه قلب سخت را 

لَمۡ ﴿
َ
�  

ۡ
ِينَ  نِ يَأ َّ ِ ْ َءاَمُنوٓ  ل ن ا

َ
ِ�ۡ  قُلُوُ�ُهمۡ  َشعَ َ�ۡ  أ ِ ٱ رِ َِ  .]16[الحديد:  ﴾قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما َّ

شود، مال، جواني، مقام مانع او نخواهند بود، قطار  موت فقط يك بار بر تو نازل مي
 دور شود. توبه را سوار شو قبل از اينكه از ايستگاه

از آن روزهايي كه از عمرت گذشته و به آنچه خدا داده است مغرور مباش، كه بقيه 
سان خواهند گذشت و نكند خواب باشي و زماني بيدار شوي كه دير  عمرت نيز بدين

 شنود. كند و جواب مي شده است. چون انسان بميرد از خدا درخواست بازگشت مي

﴿ ۚ ٓ ّ ٓ  وَ هُ  َ�َِمةٌ  ِِّ�َها ََ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  .]100[المامنون:  ﴾َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  َِِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا
كني،  پس اي دوست عزيز: همين امروز، نه، همين ساعتي كه اين قسمت را مطالعه مي

برخيز و از صميم قلب و با اصرار به سوي خدا برگرد و بر معاصي گذشته و عمري كه 
استغفار كن و بر استغفارهاي گذشته نيز استغفار كن كه بسياري از اي  بيهوده ضايع كرده

 خواهي دارند. ها و استغفارها، خود نياز به معذرت توبه
كنيم در حالي كه  رود تا به قلب برسد. استغفار مي تر نمي استغفار ما از حنجره پايين

كنيم، با زبان  مي كنيم در حالي كه به دنيا فكر قلب ما مملو از كينه است. استغفار مي
خبر است. خداوند با  كنيم در حالي كه قلب ما از اين رجوع و استغفار بي استغفار مي

كسي سر دشمني ندارد، همه گناهكاراني كه توفيق عبادت از آنها سلب شده و امراض بر 
اند و غم و اندوه و مصائب آنها را در بر گرفته،  آنها هجوم آورده و از تنگي رزق شاكي

 يجه بذري بوده كه خود آنها كاشتند:نت
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﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
يَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ ُِ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما ّم

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  .]30[الشوري:  ﴾٣ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

كند، فريب نماز خواندن، روزه  فهمد، جبران مي كند، مي آري، عاقل سريع درك مي
شجاع باش، بترس از اينكه به دنياي  خورد. و تو نيز گرفتن، زكات دادن و حج را نمي

يابد. افسوس و حسرت بر  اندك مغرور شوي، اگر آخرين نفر دنيا باشي موت تو را در مي
آن روز كه موت برسد و توبه نكني، افسوس بر تو كه به توبه دعوت شوي و اجابت 

خود را نكني، به راه خدا فراخوانده شوي و توبه نكني. هيچ عاقلي به خاطر دنيا آخرت 
كند پس همين اكنون برخيز، مستحكم و قوي، با اراده و همت بال، با يقين  ويران نمي

كامل، به سوي دوست مهربان و منتظر خويش برگرد. مطمئن باش كه بهترين لحظه 
زندگي تو فراق و دوري از معصيت است، لحظه دور گذاشتن دوستان بد، و بهترين 

انجام عمل خير و مواسات با   حظه دعا و لحظهلحظات لحظه سجود و ركوع توست. ل
ايست كه دعاي تو را بپذيرند و نام تو را در  برادر مسلمان است، بهترين لحظه، لحظه

ليست بزرگان و شاكران بنويسند. در ليست كساني كه چون چشم فرو ببندند با محمد 
 كنند: و صحابه مصافحه و روبوسي مي صاهللا رسول

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ٰ  لّرُسوَل ٱوَ  َّ ََ ْو
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ � يقِ�َ ٱوَ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  َّ ّدِ ِ ُّ  ل

ٓ ٱوَ  ٰ ٱوَ  ءِ لّشَهَدا َّ ٰ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ َ ََ ْو
ُ
 .]69[النساء:  ﴾٦ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

ير و هاي بهشت، نهرها و جويبارهاي عسل مصفي و ش در ليست كساني كه نعمت
حورالعين در انتظار آنهاست. پس آماده باش، خود را با عطر ايمان معطر و با لباس تقوا 
مزين و با آب توبه و انابت شستشو و با اعمال صالحه آرايش كن و كمر با كمربند طاعت 
ببند كه م�قات نزديك است. هرآن بيم آن است كه تو را پادشاه پادشاهان به حضور 

يست كه غبارآلود و آشفته به حضور او حاضر شوي، و بترس كه با اين بطلبد و زيبنده ن
هيبت تو را قبول نكنند. چگونه است كه در مهماني دوستان با لباس منزه و تميز حاضر 

 گذاري. شوي ولي به بارگاه او بدون آمادگي قدم مي مي
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ان راه بس خطرناك و رفتني است و شياطين در كمين، موعد قيامت نزديك و ميز
 نصب شده و احوال عظيم و زلزله قيامت نزديك است:

ۡ  َِِذا﴿  ٱ زََِتِ ُزل
َ
ۡ  ُض �ۡ� خۡ  ١ َزالََهازِل

َ
 ٱ رََجتِ َوأ

َ
ُۡ  ُض �ۡ�

َ
 ٣ لََها َما نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوقَاَل  ٢ َقالََها�

ُث  َم�ِذٖ يَوۡ  خۡ  ُ�َّدِ
َ
نّ  ٤ َبارََهاأ

َ
وۡ  َرّ�َك  بِأ

َ
ُۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  ٥ لََها َ�ٰ أ شۡ  اُس َّ ٱ ُدرُ يَ

َ
وۡ  اَتا�ٗ أ َ�َُِّ ْ  ا

عۡ 
َ
 ﴾٨ ۥيََرهُ  �َ�ّٗ  َذّر�ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذّر�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن ٦ لَُهمۡ َ�ٰ أ
 .]8-1: الزلزلة[

افكند و انسان  چون زمين به سختي به لرزه انداخته شود و سنگيني بار خود را بيرون مي«
گويد زيرا پروردگارت به او پيام  زمين را چه شده، در آن روز خبر خود را باز ميگويد (واي)  مي
آيند تا نتيجه اعمال خود را ببينند و هر شخصي  دهد. در آن روز مردم دسته، دسته بيرون مي مي
اي كار بد كرده باشد آن را خواهد  بيند و هر شخصي ذره اي كار نيك كرده باشد آن را مي ذره
 .»ديد

كني؟ و به كدام يك از  ك�م، ك�م و خبر پروردگار است. تو آن روز كجا فرار مي اين
 كني؟  بري و كدام زمين را براي پنهان شدن انتخاب مي فاميل و خويشان پناه مي

 اي نفس 

چقدر از تو خسته شدم، چقدر وادارم كردي به خاطر تو مشك�ت را متحمل شوم. به 
خود تنگ كنم، به خاطر پوشيدن و سير كردن شكم و عياشي خاطر اشتباه تو زندگي را بر 

تو مرتكب ربا، نزول و ك�هبرداري شوم، خواب و راحت را ترك كنم، حرام و ح�ل را 
 فراموش كنم، شب و روزم يكي شود، سرما و گرما را حساس نكنم.

هاي خدا محرومم كردي. از  اي نفس، با گناه و وسوسه مرا ه�ك كردي، از رحمت
هاي آن و از رضاي پروردگار، دورم كردي. اي نفس، تا كي، تا  هشت جاويد و از نعمتب

كي، افكار و عمر عزيزم را به خاطر لذت تو صرف كنم و به خاطر تو بايد در جهنم و 
عذاب الهي گرفتار باشم، با لهو و لعبت سعادت آخرتم را نابود كردي، باعث شدي از 
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و به آتشي بسوزم كه توانايي آن را ندارم مگر غير از اين آوري توشه آخرت باز مانم  جمع
است كه از پوست و خون و گوشت هستم، چقدر تحمل دارم؟ اي نفس، اي ظالم، اي 

چيني را يادم دادي  ام كردي، ذليل و خوارم نمودي، حسادت و سخن دشمن خدا، بيچاره
كردي جان برادر مسلمانم را ام  ام كردي تا آبروي برادر مسلمانم را بريزم، وسوسه وسوسه
 بگيرم.

 ها با هم برابر بودند. آه، اي نفس اگر تو نبودي همه انسان
 اگر خواهشات، لهو و لعب تو نبود، دزدي و غارت نبود.

 طلبي تو نبود، و برادركشي و غارت، فريب و ك�هبرداري نبود. اگر تمنا و زياده
و بيزار است، چگونه مسلماني كه با داني در حالي كه اس�م از ت خود را مسلمان مي

دهد، پند  شوي ولي ك�م و سخن پروردگار تو را تكان نمي موسيقي هيجان زده مي
شوي، قرآن ك�م خدا را ت�وت  شناسي تابع آن نمي شوي حق را مي شنوي بيدار نمي مي
گذاري ولي از فحشاء و منكرات باز  كني و قلبت همچنان سنگ است، نماز مي مي

آيي؟ آه، آي متكبر مغرور، از كاروان نيكان و بندگان مخلص خدا دورم كردي به  نمي
يابم لطف و نظر پروردگار را از من  اي كه راه را گم كردم و اثري از آن كاروان نمي گونه

كنم، تأثيري ندارد. دنيا را شيرين و محبوب جلوه  اي كه هر چه دعا مي جدا كردي به گونه
ام تلخ نيست. وا اسفا، كه جايگاهت زير پا بود و  كه حرام آن بر ذائقهاي  اي به گونه داده

 من تو را بر ديده گذاشتم. تا كي؟ تا كي بايد جور و جفاي تو را تحمل كنم؟
 اي نفس توبه كن و به سوي پروردگارت برگرد.

ها و ثروت و دارايي را  اي اماره سركش، تمرد را كنار بگذار، تمناي داشتن ساختمان
گويي توبه كردم،  شناسم مي شناسند من تو را مي اموش كن. اگر ديگران تو را نميفر

 كجاست نشانه توبه و برگشت تو؟
 گويي پشيمانم و نادمم، كجاست اشك ندامت و اثر پشيماني؟ مي
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جهت  گويي منم، فقط من، در حالي كه تو هيچ نيستي، قدر و منزلتي نداري و بي مي
 داني. را پيش مردم مهم مي خود را بزرگ و اعمال خود

 هرگز تو را قانع نيافتم و هرگز سير نشدي.
 گويي كمي خواب.  گويم نماز صبح، مي گويي فردا، مي گويم طاعت و بندگي، مي مي
 گويي طاقت ندارم. گويم روزه مي گويي ندارم. مي گويم صدقه، مي مي
گويي هنوز  ش است ميگويم مرگ و قبري در پي ميرم، مي گويي مي گويم جهاد، مي مي

گويي هنوز زود است. واي بر تو. كي اشك  گويم توبه و انابت مي فرصت هست. مي
 ات ببينم؟ ندامت و توبه را بر گونه

 شدگان  احوال غرق

شدگان در درياي  گويم، سخن از غرق شدگان در دريا و آب سخن نمي من از غرق
كنند و نماز صبح را  ها را دنبال مي الگناه و معاصي است، از كساني كه شبانه فيلم و سري

شان به سجده و كمرها را به ركوع  اند، كساني كه در مساجد جبين و پيشاني در خوب
ها، بازيگران،  اند، از كساني كه نام هنرپيشه كنند ولي بيرون مددكار شيطان خسته مي

از سيرت او و اند ولي از نام و لقب سيد البشر و  خوان را حفظ رقاصان و زنان آوازه
 اش غافلند. اصحاب و ازواج

 اي مسكين غرق در گناه تو كيستي؟ 

كني كه اولين و آخرين اوست، قادر و تواناست و  داني تو خدايي را نافرماني مي آيا مي
گيرد. اي ضعيف ناتوان، تو پروردگاري را نافرماني  هيچ امري به غير اذن او انجام نمي

 تواناست. كني كه او پادشاه قادر و مي
داند سر و نجوايت  شنود، جايگاهت را مي اي مكتبر مغرور، بترس كه او ك�مت را مي
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 شنود و آگاه به همه احوالت است: را مي

ونَ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿ ّ ِِ ُ  .]77: ة[البقر ﴾لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما ُ
پوشي و از او كه رب  چگونه است كه اعمال و كردار ناشايست خود را از بندگان مي

كني؟ نظر و نگاه بندگان را بزرگ و نظر پروردگارت را  پروردگار بندگان است حيا نمي و
پوشد، كدام زمين به  داني، راستي اگر او خشم گيرد كدام آسمان تو را مي كم اهميت مي

 دهد و كجا ايمن خواهي بود؟ تو جا و مكان مي
پوشاند گرسنه بودي مگر او نبود كه از عدم خلقت نمود، لباس نداشتي تو را لباس 

 سيرت كرد، تشنه بودي آب به تو عنايت كرد؟
 دهي، بخشش و عطا را با گناه و معصيت؟ چگونه نعمت را با كفر جواب مي

خوري  كني از فضا و هوا و از سفره او مي در ملك و زمين و زير آسمان او، زندگي مي
 كني؟ و ناسپاسي و نافرماني او را مي

، به عيش و لهو و لعب مشغولي و بالي سرت رب و خندي، شاد و سرحالي مي
شوي در ملك و خانه تو، در  پروردگارت خشمگين و ناراض است؟ آيا راضي مي

حريمت، عليه شخص و نفس تو توطئه شود و تو آرام باشي؟ ولي خود در ملك خدايت 
 كني و به رحمت او اميدواري: به معصيت مشغولي. گناه مي

مۡ ﴿
َ
ِيٱ َحِسَب  أ ْ جۡ ٱ نَ َّ ن اتِ  َٔ لّسّ�ِ ٱ َ�َُحوا

َ
ۡ  أ ِينَ ٱكَ  َعلَُهمۡ َّ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا َّ ٓ  ِت لَِ�ٰ َ  ءٗ َسَوا

 ۡ ٓ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  َياُهمۡ َّ  .]21: اجلاثية[ ﴾٢ ُكُمونَ َ�ۡ  َما ءَ َسا
داني كه موت را سكرات و قبر را تاريكي و ميزان را دقت و حشر را اهوال  آيا نمي

و تو در دنيا در امتحان و آزمايش الهي قرار داري و هر امتحاني را مردود شدن و است 
 خسارتي است؟

كنند قادر بر انجام آن نيستند؟ اگر امروز برنگردي پس  كني آناني كه گناه نمي گمان مي
 كي برخواهي گشت؟ آن روز كه بخواهي و نتواني؟ آن روز كه بگويي:

﴿ ٓ خۡ  َرّ�َنا
َ
 .]107[المامنون:  ﴾١ لُِمونَ َ�ٰ  فَِِنّا نَاُعدۡ  فَِِنۡ  اهَ ِمنۡ  َنارِجۡ أ
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 پس جواب آيد: 

ْ  ُٔ َ� خۡ ٱ﴿   .]108[المامنون:  ﴾ََُ�لُِّمونِ  َوَ�  �ِيَها وا
شود، از  گذرد، مال آن زايل مي خفه و ساكت! برگشتي نيست. دنيا زود و سريع مي

دك آن جوان و جوان آن شود و بر حرام آن عذاب است. كو ح�ل آن حساب گرفته مي
 شود. پير و عمر فنا مي

گذرند، با شادي باشند يا غم، با اطاعت يا معصيت، با فقر يا  روزها سريع يا دير مي
ثروت. دنيا محل ممر است نه دارالمقر، چون لباس كفن را پوشيدي و پرونده بسته شد 

لك فروبندي قبر به تو مانند و چون پ همه آرزوهاي دنيوي و دارايي موجود از تو باز مي
اي خوشا و  خواهد گفت: من خانه تنهايي و تاريك تو هستم اگر با طاعت و آمادگي آمده

 اي واي بر تو. مرحبا به آمدنت و اگر با معصيت و گناه آمده
شنوي،  كند، ولي تو نمي زباني تو را وعظ مي كني و او با زبان بي از كنار قبر عبور مي

كني و بر فراق آنها اشك  گذاري، در چاله گور تنها دفن مي دوستان را بر دوش مي
 گيري. ريزي و خود پند نمي مي

خيزي ولي به خاطر فرض الهي از خواب  به خاطر انجام كارهايت صبح زود برمي
ترسي.  خيزي، از مراقبت و نظارت كارفرما بيم داري ولي از مراقبت و نظارت خدا نمي برنمي

ايستي خميازه داري، منزل و  شخصي دقت داري و چون به نماز ميبه هنگام انجام كارهاي 
 از تعمير خانه آخرت و قبر غافلي.كني و  آميزي مي كاري و رنگ خانه خود را آينه

ترسي، از سلب شدن ايمان قبل از موت، از سوء خاتمه، از  از هاويه و جهنم نمي
بخواهي شهادتين را تكرار  روزي كه قلب و زبان بر تو خيانت كنند و تو بر فراش مرگ

 كني و نتواني و ربا، نزول و گناه، ديوار بين تو و كلمه توحيد قرار گيرند. 
گشت رو به دوستانش كرد و گفت: قبر  روزي عمر ابن عبدالعزيز از قبرستان برمي

 خواهيد برايتان بازگو كنم؟ چيزي گفت آيا مي
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ها  ها تكه تكه شدند، خون شدند بدنها پاره  ياران گفتند: آري، فرمود: قبر گفت كفن
ها از ساق و  ها خورده شدند، انگشتان از دست و مچ جدا شدند و مچ خشكيدند، گوشت

ساق از آرنج و كتف جدا شدند و كمرها شكسته، دنيا بقاي آن كم و عزيز آن ذليل و 
 هاي بشاش و ميرد. چقدر از اجساد سالم متحرك و چهره جوان آن پير و زنده آن مي

اند و بر  هاي سخنور كه امروز بر زمين، زير صدها خروار خاك خوابيده نوراني و زبان
 اند. اوقات از دست داده شده نالن و پشيمان

هاي ابريشمي كه به جاي آنها  چقدر از ثروتمندان كه به صدقه نيازمنداند چه فرش
يحت بستري از خاك و سنگ فرش شده است. روزي هارون الرشيد از بهلول نص

 خواست، بهلول گفت: كجاست پدر و آباء تو و كجايند قصر آنها و كجاست قبر آنها؟ 
 هارون گفت: اين قصر آنهاست و آن قبرشان.

 رسانند. بهلول گفت: آيا اين قصرها نفعي به آن قبرها مي
 كاش به جاي وسعت اين قصرها قبرهايشان نيز وسيع بود.

 اي ساكن فرداي قبر، و اي انسان غافل 

چون بر قبر وارد شوي ملك الموت گويد اي فرزند آدم كجاست گوش تو كه 
درازي كني؟ مال و دارايي تو چه  بشنوي؟ و كجاست چشم تو كه ببيني؟ زبانت كه زبان

شد؟ تو دنيا را جمع كردي يا دنيا تو را جمع كرد؟ دنيا را ترك كردي يا دنيا تو را ترك 
شتي، بدون گناه متولد شدي با بار گناه مردي. كرد؟ از خاك بلند شدي و به خاك برگ

 ضعيف و ناتوان و گريان وارد شدي با تكبر و غرور از دنيا رفتي.
كني؟ به خاطر  و اي انسان آزاد و عاقل به خاطر چه كسي قبر و عذابش را فراموش مي

دوستانت و رفقاي سوء و بد كه قبرشان از تو جدا خواهد بود و دور و بر تو را خلوت 
خواهند كرد؟ به خاطر منافقان و زناكاران، ظالمين و رباخواران، نماز خود را ضايع 

 كني: مي
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نُتمۡ  ٨ ُقومَ لۡ �ُۡ ٱ بَلََغتِ  َِِذا َ�ٓ فَلَوۡ ﴿
َ
قۡ  نُ َوَ�ۡ  ٨ ََنُظُرونَ  ِحيَن�ِذٖ  َوأ

َ
 ِمنُ�مۡ  هِ َِِ�ۡ  َرُب أ

ونَ ُ�بۡ  ّ�  ِ�نَوَ�ٰ   .]85-83: الواقعة[ ﴾ ٨ ِ�ُ
كننده دختران  ها، مفرق جماعات، يتيم است هادم اللذات، نابودكننده لذتو اين مرگ 

كنندگان و شادي  و پسران، روز فراق و جدايي. روز فرياد و سكوت، روز گريه گريه
ترين احوال، خ�صي يا  كنندگان، روز عقاب، روز پاداش، روز حساب، روز سخت شادي

ار شدن. چه روزي است روز مردن؟ عقاب، روز تكه شدن جگرها، روز نجات يا گرفت
بكوش و بكوش كه امر خطير و راه طولني و دشمنان زيادند و دوستان كم، روزي كه 
طومار اعمال پيچيده شود و ميزان نصب و پل لغزنده شود و بدبخت آنكه اين روز را 
فراموش كند و شهوات او را مجذوب خود كنند، بر گناهان اصرار ورزد و فراموش كند 

در دارالمتحان است و زماني به هوش آيد كه دير شده و عذرها را نپذيرند و  كه
 ها را بگيرند. فرصت

 كوچولو  داستان ماهي

گفت: مادرم، هرگز بالي آب و بر  كرد مي روزي ماهي كودك خود را نصيحت مي
 سطح دريا شنا مكن زيرا آن جا موجودي به نام انسان وجود دارد، او با تورهايي مشبك

كنند بر آنها نمك و  كنند و چون به منزل بردند شكم آنها را پاره مي ها را شكار مي ماهي
كنند، ماهي  پزند و يا بر سيخ زده و روي آتش بريان مي ادويه پاشيده و با روغن داغ مي

ها بدهكار نبود خود را به سطح دريا رساند لحظاتي  كوچولو كه گوش او به اين نصيحت
پريد و همه  ها ديد، چون از دريا جدا شد به اطراف مي ن تور شكارچيبعد خود را درو

هاي مادر را يقين كرد. پاره شدن شكم، نمك و ادويه، روغن و سيخ و آتش و  آن نصيحت
 بريان شدن.
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ها را از حوادث بعد از  آري: داستان انسان نيز اين چنين است، انبياء و علماء، انسان
كند. چون بميرد و به برزخ رود همه آن چه را كه  نمي  توبه كنند و انسان مرگ باخبر مي

 كند. كردند يقين مي پيامبران در دنيا بدان انذار مي
هر آغازي را پاياني و هر قوتي را ضعفي است و هر حياتي را مرگي. پس بخوان و 

 سپارند. يقين كن كه خواهي مرد و تو را از قصر به شكم قبر مي

﴿ ۡ�
َ
ْ  َنَما� ۡ ٱ رِ�ّ�مُ يُدۡ  ََُ�ونُوا  .]78[النساء:  ﴾ّمَشّيَدةٖ  بُُروجٖ  ِ�  ُكنُتمۡ  َولَوۡ  ُت َموۡ ل

 


	خبر
	و آن روز خواهد آمد
	هادم اللذات
	اگر بگویند فردا خواهی مرد، چه میکنی؟
	اولین شب قبر
	اولین شب قبر، شب وحشت یا شب راحت
	آیا تا به حال قبری دیدهای؟
	مرگ
	از مردگان بپرسید
	جزیره وحشت
	تا کی غفلت
	ای نفس
	احوال غرقشدگان
	ای مسکین غرق در گناه تو کیستی؟
	ای ساکن فردای قبر، و ای انسان غافل
	داستان ماهی کوچولو

