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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

و مرگ: حقیقت، نهایت و ذبح آن 

 ی غم انگیزهاداستان

ةُ كُلل ن فْسٍللَا ِْا   ْلل قال تعااا:   

الٍمْوٍت  وْإ فَّمْا تُوْفَّوٍنْ أُجُللوكْكُمٍ وْللوٍ ْ 

الٍ  يْامْة  فْمْنٍ زُحٍز حْ عْن  النَّاك  وْأُدٍخ  ْ 

الٍجْنَّةْ فْ ْدٍ فْازْ وْمْا الٍحْيْاةُ الللدنفٍيْا إ   

)هر  [185]آل عمران:  مْتْاعُ الٍغُرُوك 
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چشااو   شخصی طعاام گاار  ی  گاای

طوی کاگل  جرهای شما ی ز قیاگت به 

شود، پس کسی کااه  ز به شما د ده گی

آتش جهنم نجات پیو  کنااو   د  اال 

بهشت گردد، حقیقتاً کاگیاب شوه  ست 

  زنوگی دنیوی چیاا ی نیساات گ اار 

 کاالی فریب(.

»   فرگااوده  ساات  یسول  هلل

  «إلللإ إ  اهللإ إن لومللوت لسلل رات  
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ی )هیچ پرسااتش شااونوه ]متسق عويإ[

د نااو ید   باار ی برحقی ج   هلل  جااو

 (....هایی  جود د یدگر  سختی
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 مقدمه

 :سالم عل    :صالة    :حمو هلل  

 و. صااح.ه.. علاا  آ:ااه   یسااول  هلل  

 بعد:

گر  حااا  ساات  :اای بااا  یاا  

 حو ل تماگی گردم  ز  ی  حا کر هت 

كُ ن فْسٍَا   فرگایود ینو،  هلل تعا:ی گی

)هاار شخصاای طعاام  ِْا   ْةُ الٍمْللوٍت 

چشو( بااه  یاا  گعنااا کااه ی  گیگر  
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گریاا ی  جااود نااو ید کااه بایااو بااه 

خ کوچ نمود   آن زگااان زسرزگی  بر

به پایان یسیون  جل  ست،  هلل تعااا:ی 

فْللذ ِْا جْللاَْ أْجْوُ ُللمٍ     فرگایااوگاای

 وْسٍتْأٍخ رُونْ سللْاعْةو وْ  وْسللٍتْ ٍد مُونْ

)  هن اگی کااه  جاال  [34]األعراف: 

قااب نیافتاااده    ی عآنها برسو :حظااه

ی  فتااو(. دیبااایه ی[ جلو نماای]:حظه

گر  بسیای فکر صویت گرفته  ساات 
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هااا هماار ه ی آن دی کتابچااه  دیبااایه

د ستانهای   قعی که  فاار د بینااا  ز آن 

آگوزنو، بسیای نوشااته شااوه ع.رت گی

 ز گاااوالی  اااود سااا.حانه  ، سااات

نماااییم تااا گااا ی   ز دی و ساات گاای

آنهااا زیاااد  فر دی قر ی دهو که عماار 

کشااو   دی آن عماار نمااودن طول گی

شااود   بااا نیکاای  عمال آنها نیکو گی

 .شونو اتمه یست ای گی
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 ...باشوتوفیا دهنوه گی  هلل  

*** 

 مرگ در دیدگاه عقل سالم

 ی کااه هر کو م  ز گا به گرده گر 

د   دی ر ز  ی  دنیا جو  شوه  ست، بن 

پس آن تفکر نمایااو   تااوبر کنااو، بااه 

یسااو کااه بااه شاار   یاال قی گیحقای

  هستنو

گعنای گر  به  نتها یساایون  -1
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  کااوچ ، باشااو جل دی  ی  دنیااا گاای

نمودنی  ز آن  ست که بازگشتی نو ید 

  آن  گااری  ساات کااه گریاا ی  ز آن 

 جود نو ید، حتی  گر عمر زیاد طول 

-بکشو؛ به  ی  د:یل که  هلل تعا:ی گاای

 مْللوٍت كُ ن فْسٍللَا ِْا   ْللةُ الٍ  فرگایو

)هر شخصی طعاام  [185]آل عمران: 

 چشو(.گر  ی  گی

 هل، گال گر  جو  شون  ز  -2
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 یریدی گقابل تقو   فرزنو  ست   همه

تو ننااو دی آن   نمی قر ی د ینوحتمی 

-  ]همچنی [ نماایتغییری  یجاد کننو 

تو ننو آن ی  جلو یا عقب بیانو زنو،  هلل 

ال فْوُ ُمٍ إ ِْا جْاَْ أْجْ  فرگایوتعا:ی گی

  وْسٍتْأٍخ رُونْ سْاعْةو وْ  وْسللٍتْ ٍد مُونْ

)هن اگی که  جاال آنهااا  [49]ووفَ: 

- ی عقب نیافتاده   ]:حظهبرسو :حظه

  فتو(. ی[ جلو نمی
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 ایج شون ی    ز بااون    -3

 باااااااقی گانااااااون  جسااااااوی 

تو نااو، حرکتاای  نجااام جان که نمیبی

دهااو   د ی ی  ی ده، قااویت، عقاال   

  فرگایااوباشو،  هلل تعا:ی گااینمیتفکر 

ْوْق ي ْ مْنٍ  * كْال إ ِْا بْوْغْت  التَّرْاق ي

وْالٍتْسَّللت   * وْظْنَّ أْفَّإُ الٍس رْاقُ * كْاقا

 [29-26]ال يامللة:  السَّاقُ ب السللَّاق 
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) یاا  چناای  نیساات،  قتاای ی   بااه 

شود چااه   گفته گییسو * حلقوم گی

اصل کنو *   یقی  حکسی  فسون گی

کنو که زگااان جااو یی فاار  یساایوه گی

 گردنو(. ست *   پاها جفت گی

گااار  فر یسااایون  پایاااان  -4

باشو   آنچه ی  گردش دی  ی  دنیا گی

تصاامیم گیااری  که عقل باار ی آینااوه

کنااو    هلل نموده  ساات ی   یاار ن گاای



مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح   //12

 آن

 

                 

-گویو که گاایبسیای ب ی  ی ست گی

 وْمْا تْشللْاَُونْ إ   أْنٍ وْشللْاَْ  فرگایو

و یاا ه و  )  نماای [30]اإلفسان:  اهللُ

 گ ر آن که  هلل بخو هو(.

گر  برگرفته شااون  حتماای  -5

اهللُ   فرگایااو ست، زیر   هلل تعا:ی گاای

]الزمللر:  وْتْوْفَّى األْفٍسَُْ ح ينْ مْوٍت  ْا

) هلل جانهااا ی  هن ااام گاار  باار  [42
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یسااو کااه گیرد(   آن  قتی فر  گیگی

-شااخن نماایآن گ  قتق.ل  ز آن، 

 .باشو

گر  بر عکس زنوگی  ست  -6

  آن چی ی نیست که گلموس یا حس 

 پنهااانیشوه باشااو   آن فقاار  گااری 

ی گاار  یااا گال اا   ست که فرشااته

عماال آن  ،دی ر، با ق.ض نمااودن ی  

دهنو،  هلل ی  به  گر  هلل س.حانه  نجام گی
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قُ ٍ وْتْوْفَّاكُمٍ مْوْكُ   فرگایوتعا:ی گی

]السللجدة:  ذ ي وُكِّ ْ ب  ُللمٍالٍمْوٍت  الَّ

ی گر  که بر شااما )ب و  فرشته [11

-گماشته شوه  ساات، جانتااان ی  گاای

حْتَّللى إ ِْا   فرگایوگیرد(. همچنی  گی

جْاَْ أْحْدْكُمُ الٍمْللوٍتُ تْوْفَّتٍللإُ كُسللُوُنْا 

)تااا  [61]األفعللا :  وْهُمٍ   وُسْرِّطُونْ

هن اگی که گاار  یکاای  ز شااما فاار  
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 جااان    ی   و، فرسااتادگان گااایساا گی

 کننو(.ستاننو   آنها کوتاهی نمیگی

 ی نیست که بااا گر   سیله -7

آن حلقوم بریوه شود یا گااردن   ی  

قطع گردد یا به گاننو چی های کشاانوه 

به سر غ  نسان یا هر صاااحب ی حاای 

بیایااو، بلکااه آن جااو  شااون ی     

 ااایج شااون آن  ز باای  عصااب، 

 ن  سااااتخو ن، گوشاااات    ااااو
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باشو   به شکل شااویوی صااویت گی

گیرد، همان گونه که پشم گرطااوب گی

شود   بر ی ی  با چن   کشیوه گی

دیدهایی  جود د ید که به آن سکر ت 

فرگااوده  شود، زیاار  پیاااگ.رگفته گی

]متسللق  «»إن لوموت لسلل رات   ست

هااایی )همان بر ی گر  سختی عويللإ[

  جود د ید(.
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 گر  جااو  شااون  ز دنیااا   -8

 نتقال یافت  به سرزگی  برزخ  ست که 

همان ق.ری  ست که باغی  ز باغهااای 

های آتااش  ی  ز حفرهبهشت یا حفره

 .باشوگی جهنم

گااار  یاااادآ ییی بااار ی  -9

-زنوگان  ست   آن  قتی صویت گی

کننااو  ی ی  حمل گیگیرد که آنها گرده

برنو تا آن ی  بااا  ااا    به ق.ری گی
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کااه گاارده  بپوشاننو   آن  قتی  ساات

تماگی آنچه گا:  بوده  ست ی  تاار  

کنو   پاهای    بااه هاام چساا.انوه گی

گیاارد کااه شود   دی کفنی قر ی گیگی

 .حرکتی نو ید

گر  حقی  ساات کااه هاار  -10

گخلوقی بر ی ی زگاای ،  نتظااای آن ی  

کشو   آن گخلوق نس.ت به زگان   گی
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-گکان آن جاهل  ست،  هلل تعا:ی گاای

دٍك ي فْسٌٍَ ب أْيِّ أْكٍضا وْمْا تْ  فرگایو

د نااو )کسی نمی [34]ل مان:  تْمُوتُ

رد(.  گکااان کو م زگی   و هااو گ اا  دی

یا  ز آن  نو ید که بشود  ز آن فر ی کرد

 ی گخفی گانو یا دی بر بر آن دی قلعااه

  فرگایااوقر ی گرفت، زیر   هلل تعا:ی گی

ٍلْو  أْوٍنْمْا تْ ُوفُوا وُدٍك ك نمُ الٍمْوٍتُ وْ

]النسللاَ:  كُنٍتُمٍ ف للي بُللرُوُا مُشللْيَّدْةا
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-)هر کجا باشیو گر  ی  دی گی [78

های  سااتو ی   یابیو، حتی  گر دی قلعه

 گحکم باشیو(.

گر  قسمتی  ز عو :ت  هلل  -11

س.حانه بر ی ی  ی  زگی   ست؛   هر 

 گیاارد،  هلل تعااا:ی گخلوقی به ز دی گی

 الٍمْوٍت  كُ ن فْسٍَا ِْا   ْةُ  فرگایوگی

)هر شخصی طمااع  [185]آل عمران: 



//مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح آن
21 

    

   

چشااو(   کساای گاهیاات گر  ی  گاای

؛ د نااو، گ اار  ااا:اگاار  ی  نماای

گرد   بعضی  ز آنها با سختی  نجام گی

بعضاای بااا نرگاای   بعضاای بااه طااوی 

  فرگایاااوناگهاااانی،  هلل تعاااا:ی گااای

وْالنَّاشلل اْات   * وْالنَّاز عْللات  رْرٍقوللا

)قساام بااه  [2إ 1]النازعللات:  فْشٍاوا

ستاننو گال کی که با سختی جان ی  گی

*   قسم به گال کی که به نرگی جااان 
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  فرگوده  ست ستاننو(   پیاگ.رگیی  

)گاار   «»موت السجاَة أخللذة أسلل 

انی گرفتناای تفساار آ ی  ساات(. هناگ

 .]كواه أحمد وأبو داود[

گر  حاضر شون گال اا   -12

  جثمان آنها بر جسوی  ست که  جل 

-  یسیوه  ست      آنها ی  گاایآن فر

دفاع کنو    ز  ود تو نو بینو  :ی نمی
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یا آنها ی  ید نمایااو    یاا  دی حااا:ی 

 دی کنااای  یکااه  ساات کااه  هاال    

،  هلل تعااا:ی بیننااوآنهااا ی  نماای هستنو،

 فْوْوٍ  إ ِْا بْوْغْت  الٍحُوٍ ُو ْ  فرگایوگی

نُ وْفْحٍلل  * وْأْفٍتُمٍ ح ينْئ للذا تْنٍرُللرُونْ *

لْيٍلللإ  م لللنٍ ُمٍ وْلْ  لللنٍ    أْقٍلللرْإُ إ 

)پااس  [85-83]الواقعللة:  تُبٍص رُونْ

یسو ]  هن اگی که ی   به حلقوم گی

  تو نای برگرد نون آن ی  نو ییااو[ * 
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ن ریو *   گا به شما دی آن هن ام گی

 آن  ز شااااما ن دیکتااااریم  :اااای 

 بینیو(.نمی

گر   ایج شون  ز زنو ن  -13

بهشتی بر ی کافر دنیا  آن کهدنیا  ست 

دی آن  .  زنااو نی باار ی گااتگ   ساات

که ی   دی نعمتهایی  ست   ست هن ام

که  هلل تعا:ی باار ی بنااوگان پرهی گااای 
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 ود گهیا فرگوده  ست   یا دی عذ بی 

ی   کافر   ست که گخصوصدیدنا  

به همسرش  آقای گا بالل، باشوگی

گفاات  کرد   گیدی حا:ی که گریه گی

انه  ست گفت  بلکه ب و چه چه غم ین

شادگانه  ست زیر  فرد  د ستان  ااود 

-ی    ی  گالقات گاایگحمو   صحابه

  فرگایااوگاای س.حانه همچنی   هلل. کنم

النَّاكُ وُعٍرْضُونْ عْوْيٍ ْا رُدُوًّا وْعْش يًّا 
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)  آن آتش جهاانم  ساات  [46]رافر: 

-که ص.ح   شااام باار آن عرضااه گاای

ص د ید بااه شونو(.    ی  آیه   تصااا

عذ ب ق.ری که بعااو  ز گاار   جااود 

 .د ید

گااار  ی حااات شاااون  ز    -14

گشکالت دنیا   سااختی  آن    نتقااال بااه  

باشااو  جایی  ست که سختتر   تلختر گاای 
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سو :ی  ست که دی ق.ر پرساایوه     که شاگل 

شود   عذ ب   تاییکی    حشت آن  گی 

 قتی  ست که د سااتی  جااود  آن  ست؛ 

 ی  نجات دهنوه    نو ید، گ ر عمل صا:ح 

-کااه گاای   جود نو ید، گ ر گااوالی 

ُوْثبِّللُت اهلُل الَّللذ وْن آْمُنللوا ب للاٍلْ ٍول     فرگایو 

الثَّاب للت  ف للي اٍلْحْيللاة  الللدنٍفْيا ْوف للي ا خ للرْة   

َُ ا   وُْوض  ن اهلُل الرَّال م يْن وْْوٍسْعُ  اهلُل ْمللا ْوشللْ

 هلل کسااانی ی  کااه  یمااان  )  [ 27]إبراهيم: 
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نو با سخ  ثابت دی زنوگی دنیااوی    آ یده 

د ید    هلل    دی آ اارت ثاباات قااوم گاای 

سازد    هلل هر چااه  ستم ر ن ی  گمر ه گی 

 دهو(. بخو هو ی   نجام گی 

گاار  یعناای بسااته شااون  -15

ی  عمال دی  ی  دنیا؛ زیر  عمل پر نوه

یسو   بر ی گرده با گر  به پایان گی

باشااو، گ اار بعو  ز گرگش چی ی نمی
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باشو یا علماای  ی که جایی گیصوقه

شود یااا فرزنااو که  ز آن سود برده گی

 .نمایوصا:حی که بر ی گرده دعا گی

گر  توقر زنااوگی باار ی  -16

گاارده  ساات؛ نااه غااذ یی د ید   نااه 

نوشوینیی   نه  ریو   فر شاای   نااه 

گرفت    ید کردنی      به آنچه که دی 

-بعو  ز گر   جود د ید،  نتقال گاای

-تی سو ل کردن به پایان گاای ق؛ یابو
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شااود   بااه یسااو   عماال بسااته گاای

شااود؛ د ستش دی ق.ر سااالم د ده گاای

 گر دی  یر بوده باشو باار ی     یاار 

 ست    گر دی شر بوده باشو، بر ی    

 ی باار ی شرّ  و هو بود، سپس ی زنه

شود تا گکانش ی  دی علیاای     باز گی

ب.ینو   یا آن که دی آتش جهنم ب.ینو   

 . ی  بر  ساس نوع عمل     و هو بود
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 گاار  نسااان  ز ی ه دیساات  -17

-گنحرف شوه باشو، گر  پنو دهنااوه

ا آن تاا  ،باشوتری  چی  بر ی  نسان گی

 بوست آ یدن ثو ب بیافتو که به دن.ال

ی   به سوی  هلل س.حانه بر ی گذشااته

 ود توبه نمایو    ز آنچه  فر ط نموده 

 یاا   ساات، طلااب  سااتغفای نمایااو   

ی حا:تی  ست که  ز  هلل تعا:ی به  نو زه

 کنااو، زیاار  پیاااگ.رحقش حیااا گاای
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»اسللتحيوا مللن اهلل حللق   ست فرگوده 

ی حااا حیااا پیشااه )به  نو زه «الحياَ

. (!حیااا پیشااه کنیااو ،  ز   کردن  ز  هلل

گفتیم   ی یسااول  هلل آیااا  ز  هلل حیااا 

 ی  دی حااا:ی  ساات کااه پیشه کنیم   

 ستایش  ست، فرگااود بر ی    شکر   

»ليَ ِاكإ ول ن ا سللتحياَ مللن اهلل 

حسظ الرأس وما وعىإ حق الحياَ أن ت
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والبان ومللا حللولإ ولتللذكر المللوت 

والبوىإ ومن أكاد ا خللرة تللرك زونللة 

الدفيا وآثر ا خرة عوى األولللىإ فمللن 

فع  ِلك ف للد اسللتحيي مللن اهلل حللق 

)گنظویم  ی  نیست  :اای حیااا  «الحياَ

ی حقااش آن  هلل به  نو زه پیو  کردن  ز

- ست که سرت ی    آنچه ی  که گاای

شنود ی  حفظ کنی   شکمت   آنچااه 

  حفااظ نمااایی کنااو ی  آن ی  پر گاای
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]همچنی [ گر    نیستی ی  یاد نمایی 

  کسی که آ رت ی  بخو هااو، زیناات 

کنو   آ رت ی  بر دنیا دنیا ی  تر  گی

گ ینو   کساای کااه آن ی   نجااام بر گی

ی حا حیااا انا  ز  هلل به  نو زهدهو هم

]أخرجللإ  پیو  کردن، حیا نموده  ست(.

 .رمذي[الت 

گاار  یکاای  ساات  :اای  -18
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 و ست   ، باشوهای آن زیاد گیس.ب

باار  یاا  قاار ی د ید کااه  ی  هلل ی ده

های زیادی بر ی گر  قر ی دهو س.ب

تا آن که قضااا   قااوی ی  بااه  جاار  دی 

 آ ید   ی ست گفته  ساات، کساای کااه

 گفته  ست 

 گ  :اام یماات با:ساایر گااات بغیااره

کسی که با شمشیر نمیرد با غیاار آن 

 گیردگی

  



مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح   //36

 آن

 

                 

 تعاااودت  اسااا.اب   :ماااوت   حاااو  

 ها گتعود  ست  :ی گر  یکی  ستس.ب
 ی باار قااویت گر   شایه -19

گع.ود ی انه د ید   قویت    بر چیااره 

شااون باار گتک.اار ن    ااو ی نمااودن 

اشاانو   بکسانی  ست که سلطه جو گی

 ی  یکی  ز گعناهای ب یگی  ست کااه 

دی » هلل  ک.اارو  جااود د ید،    گااام   
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نمازگ  ی ن دی هن ام نماز  و نون باار 

 ؛کننااوگیت آن ی  چهای بای تکر ی گاای

بوی  صویت  ست کااه قااویت، جاااه، 

تو ن   گال هر چقوی زیاد که باشاانو، 

کننااو   گاار  ی   ز  نسااان دفااع نماای

گری ی نیست که گر  زگانی که  جل 

 .آیوفر  برسو به سر غ  نسان گی

گرگی حقی  ست که  ز آن  -20

شااود کر هت د ینو   کسی یافت نماای
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که آن ی  د ست د شته باشو،  ز نکات 

 ساات کااه  قتاای ساا   ی   قابل توجه

طااوالنی  ود   عماارشاا  نسان زیاد گی

جسو ضعیر ی آن دی نتیجهگردد، گی

شود  :ی د   صاالت دی    قااوی گی

بااه آنهااا  شااایه  شود که پیاااگ.رگی

»و للر  ابللن آد  ووشلل    فرگود  ست

فيللإ اثنتللان: الحللرا عوللى المللال 
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)فرزنااو آدم ی   «والحرا عوى العمللر 

کنااو   آن گاایگیر د  چی  پیر   زگی 

گاننو  حاارص باار د  دی  ی جو ن گی

]مصابيح گال   حرص بر عمر نمودن( 

بینیااو کااه دی حا:تی گاای ی     ، السنة[

کنااو    ز بر ی باقی گانون تالش گاای

-ترس فقر   تهی دستی حرین گاای

پنو ید که دی  یاا  شود    ی  گونه گی

 .دنیا تا زگان زیادی باقی  و هو گانو
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ایج شااون گر   اا  گعنای -21

ی    ز بون  ست، همااان ی حاای کااه 

گوتی ی  دی زنااوگی  یاا  دنیااا دی آن 

-سپری نموده  ست   به آن باار نماای

گااردد، گ اار هن ااام سااو ل ق.اار   

بر ن یخته شون  بعااو  ز گاار ؛ بااوی  

صویت که با د  ل شااون بااه بهشاات 

بر ی کسی کااه  یمااان آ یده  ساات   
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عمل صا:ح  نجااام د ده  ساات   تقااو  

گنااو  ست،  ز نعمتهااا بهااره پیشه کرده

شود   یا بر ی کسی که گمر ه شوه گی

 ست    نحر ف یافته  ست    ز هااوی 

 .ت.عیت نموده  ست، عذ ب  و هو بود

گر  حکمی  :هی   قطعی  -22

 ست بر ی هر گخلوقی که دی آساامان 

یا زگی  باشو   آن بر حسب به پایااان 

باشو   هن اگی که یسیون  جل    گی
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شااود بااه صااویتی یوه گیدی صوی دگ

-شود،  هلل تعااا:ی گاایجمعی  جر  گی

وْفُس خْ ف ي الصنوك  فْصْع قْ مْنٍ   فرگایو

ف ي السَّمْوْات  وْمْللنٍ ف للي األْكٍض  إ   

)  دی  [68]الزمللر:  مْللنٍ شللْاَْ اهللُ

شود   تماااگی کسااانی صوی دگیوه گی

-باشنو، گیکه دی آسمانها   زگی  گی

 ه  هلل بخو هو(.گیرنو، گ ر کسی ک
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گر   گری  ست که  جازه  -23

به آیز ی آن د ده نشااوه  ساات، زیاار  

 ز آن نهی نموده  ساات    یسول  هلل

»  وتمنَّللينَّ أحللدكم   فرگااوده  ساات

 ]متسللق عويللإ[ «الموت لضُرٍّ فزل بإ   

)کسی  ز شما بر ی ضریی که بااه  ی 

 یسیوه  ست، تمنای گر  نکنو...(

-ی :ذتگر  پایان دهنوه -24

، باشااوها گیی جمعیتها   جو  کننوه
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»أكثللروا   فرگوده  ساات زیر  پیاگ.ر

ی ) ز بی  برنوه «من ِكر هاد  الوذات

]كواه :ااذتها ی  زیاااد یاااد کنیااو(. 

 .باشوگعنای آن گر  گی. رمذي[الت 

تااری  چیاا    ب یگتااری  عجیب

شااود  گری که  ز آن ع.رت کسب گاای

ی آن  ساات کااه دی ی ز قیاگاات باار  

   یاا  ، گاار ،  بحاای  جااود د ید
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  حکاام   ی  ز قااویت  هللگوشااه

 نمااااااااااااااااااااااااودن  ی 

باشو. پس آن چ ونه  و هو بااود  گی

 ساات کااه  جو ب آن سخ  پیاااگ.ر

بللالموت ك يئللة  ى»وؤت  فرگوده  ست

  كبش أموح فينادي منادا: وا أه  الجنة

هلل   فيشللر بون وونرللرونإ في للول:

تعرفللون هللذاق في ولللون: فعللمإ هللذا 

تإ وكو م قد كآهإ ثم ونللادي: وللا المو
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أه  الناكإ فيشر بون وونررونإ في ول: 

ه  تعرفون هذاق في ولللون: فعللمإ هللذا 

المللوتإ وكو للم قللد كآهإ فيللذبح ثللم 

و ول: وا أه  الجنة خوللود فللال مللوتإ 

ووا أه  الناك خوود فال موتإ ثم قللرأ: 

 ْوْأْفٍذ كٍهُمٍ وْللوٍ ْ الٍحْسللٍرْة  إ ٍِ قُضلل ي

هُللمٍ ف للي رْسٍوْللةا وْهُللمٍ   األْمٍللرُ وْ

)گاار  بااه [ 39 « ]مللروم:وُؤٍم نُللونْ
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گاننااو قااوچی کااه ساافیو  ساات   بااه 

شااود   نمایااو آ یده گاایسیاهی گاای

 گنااااااااااااادیی نااااااااااااو  

دهااو   ی  هاال بهشاات! آنهااا ی ی گی

گویااو  کننو.    گاایکننو   ن اه گیگی

  بلااه گوینااوشناسیو  گیآیا  ی  ی  گی

ی   ا آن ی  گر   ساات   تماااگی آنهاا 

دهااو   ی  هاال بیننو، سپس نو  گیگی

-کننو   ن اه گاایآنها ی ی گی جهنم!
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 گویااو  آیااا  یاا  ی  کننااو.    گاای

گوینو  بله  یاا  گاار  شناسیو  گیگی

بیننااو    ست   تماگی آنهااا آن ی  گاای

گویااو   ی  هاال شااود   گاای بح گاای

 و هیو بو ن گر     هجا د ن !بهشت

   ها د ناا ج!    ی  هل آتش جهنمبود 

بو ن گر   و هیو بود، سپس قر  ت 

فرگااود  )  آنهااا ی  دی حااا:ی کااه دی 
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آ ینااو غفلت هستنو   آنها  یمان نماای

ی   ز ی ز حسرت، بترسان، آن اااه کااه 

 گذید((.کای  ز کای گی

 سااااا.حانهدی  اتماااااه  ز  هلل 

نمااایم کااه بااه گااا دی دی و ست گاای

ی های گر  کم  نمایو   توبهسختی

  یحمت هن ام گاار     ق.ل  ز گر 

آگاارزش دی ی ز حساااب   کتاااب ی  

 .بر ی گا حاصل فرگایو
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*** 

 ی مرگای دربارهقصیده

یأیاات  :مااوت 

 یطرق کاال باااب

 

 یاااو ل د ن  

إ ن أ  جااو ب 
(1) 

 

یااااو هم فاااای 

 :مناااااااااازل 

   :صااااااحایی

 

 فااای أعتااا   

 :حصااااون أ  

  :ق.اااااااااب 

 

یر بر فی  :طریا 

  ال نااااااااار ه

 

 یمضااااااای  

:لمصااااااای.  

 کا:شااااااهاب

 

 ال یخشاااااا  

 سالحًا أ  دفاعًااا

 

گااا   :رجااال  

 :عجااااااوز أ  

  :شااااااا.اب

 

 یفتی د ن  عو 

 أ   عیااااااااوٍ

 

 ال یصغی :لوم  

 أ  عتاااااااب

 

 ال یخشاااااا  

 :ااو ول علاا  

  :عااااااااذ ی 

 

سو ء با:ساافوی  

 أ   :حجاااااب

 

 
 األبيات من نظم الكاتب.  (1)
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 یاافتی :لصااغیر 

  ال ی.اااااااا:ی

 

بیتم حل فیه أ   

  ضااااااطر ب

 

یخااوا  :.حاار 

   اگو ج تطغاا 

 

 یمخااار فااای  

 :لجاااج  فاای 

  :ع.اااااااااب

 

 یاااو ل فااای 

  :.و  ر د ن إ ن

 

 یصااعو :لسااما  

 فوق  :سااحاب

 

 ال تجااااااوی 

 :وساااااااط  أ  

 سااااااااااو ها

 

إ    اجل  نته   

  فااا  :کتاااب

 

إ:هااای عفاااو  

  :ماافگول نرجااو

 

:تو لنا  :جنان  

 باااال حسااااب
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 های واقعی و غم انگیزقصه

 چاه شوم

کردنو، گر هی چاهی ی  حفر گی

، سه یونو قتی به عما چهای گتری یس

نفر پایی  یفتنااو    ااا    ساان  ی  

ییختنو که ش.یه سطل دی ن چی ی گی

  گر هی دی اار دی باااالی چاااه ، بود

-بودنو که طناب ی   ز چاه بیر ن گاای
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کشیونو دی حااا:ی کااه بااه آن طناااب، 

سطل آهنیی  صل بود   باال یفت  آن 

بعو  ز چنااو ی ز :.اااس  ،شوکاگل گی

ناای گیاار یکی  ز کایگر ن به طناب آه

دی  ،کرد   با سطل  ااا  باااال یفاات

کرد تا :.اسااش ی  هن اگی که سعی گی

 ز آه  جو  کنااو، سااطل بااا ساان    

 ا  بر ی ی آن د  نفر کااه تااه چاااه 

بودنو، ییخت   گر  بااه ساار غ آنهااا 
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آگو   گردنو   زگااان  جاال آنهااا فاار  

یسیو  :ی د ست آنها  جل    به پایان 

ر  ی  قاار ی ی  هلل تعا:ی بنرسیو    ی ده

گرفت که    باااال ی د، بااو ن آن کااه 

 .بمیرد
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  شود ز  ی  سخ  برد شت گی

پایان یسیون  جاال آن د  نفااری 

که گردنو، فر  یسیوه بود   کساای کااه 

، دست عنایت  :هاای    ی   نتقااال نمرد

تا آن که سا:های باقی  ود ی  دی ؛ د د

 ی  حیات به پایااان یسااانو   یسااول 

ت کااه فرگااوده ی ست گفتااه  ساا   هلل

»إن كوح ال للدس فسلل  فللي    ساات

وعللي أفللإ لللن تمللوت فسللَ حتللى كُ
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كزق للاإ   جو للا وتسللتوعأتسللتوفي 

فللات وا اهلل وأجموللوا فللي الاولل إ و  

الللرزق أن  وحموللن أحللدكم اسللتبااَُ

فللذن اهلل تعللالى    ؛واوبإ بمعصللية اهلل

)ج.ر یل دی  «ونال ما عنده إ  بااعتإ

گ اار  گیردگ  دگیو که کسی نمی بقل

آن که  جلش کاگل شود   یزق    بااه 

پایان برسو، پس  ز  هلل تقو  پیشه کنیو 
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  طلب نمودن  ااود ی  زی.ااا نماییااو، 

 ،کسی  ز شما بر ی عقب  فتادن ی زی

آن ی  با نافرگانی  هلل طلب ننمایو؛ زیر  

شااود، به آنچه ن د  هلل  ست یسیوه نمی

]كواه أبو فعيم  گ ر با  طاعت  ز  ی(.

 .[2085لحوية: صحيح الجامع في ا

 ربــقـع

گادیی با همر هاای فرزنااوش  ز 
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جاز ن به سوی ییاا با هو پیما سفر 

نمود. گادی حس نمااود کااه چیاا ی  ز 

جانب پشتش به د  ل :.اسااش شااوه 

 ست،  :ی فرزنو    نتو نست که آن ی  

پیو  کننو   گادی ص.ر نمود تا آن که به 

ی ییاااا  زد  ج دگن ل فرزنوش کااه 

ده بااود یساایو، بااه ساارعت باار ی کر

گشکلش شکایت نمود   آنچااه ی  کااه 
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. د تر حس کرده بود به د ترش گفت

آگو   دستش ی  د  ل :.اس گااادیش 

ی ب یگاای ی  برد، دی آن هن ام حشره

یاا     آنیافاات   آن ی  گرفاات کااه 

گاجر ی غم  ن یاا   تفاااق  عقرب بود!

عقاارب دی دساات د تاار جااای ؛  فتاد

زد   سم آن د  ل  ش     ی  نی رفتگ

دسااتش شااو   بااه جساام    ساار یت 

نمااود،. بااه بیمایسااتان باارده شااو   
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آگ.والنس   د ی  به    سود نرسانو   

 . ز دنیا جو  شو

  گویم ینجاست که گی

  ی  عقرب کجا بود 

چه کساای آن ی  گنااع نمااود کااه 

سمش ی  به گادی ب نااو   آن ی  باار ی 

  د تر باقی گذ شت

د    قتی آیا  ی  عقرب  و ب بو
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  د تر آن ی  گرفت بیو ی شو

آیا یگاا ی گخفاای دی پااس  یاا  

  ی غم  ن ی   جود د یدحادثه

بله آن  گر  هلل تعا:ی   قضا   قوی 

باشو   دی آن باار ی صاااح.ان  ی گی

 . رد، ع.رتی  جود د ید

*** 

 ماجرای غم انگیز در روز عید

گردی همسر   شش فرزنو  ود 
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مساار ی  همر ه پسر باا یگش کااه  ز ه

 آنهااا دی ر  ود بااود ی   د ع گفاات  

بر ی گذی نون تعطیلی عیو قربان ناا د 

ی همساار   ن دیکااانش دی  ااانو ده

ی  :وسطی یفتنااو. پساار باا ی  گنطقه

. دی ی ه بودنااو کااه ی گاشی  بودی ننوه

یکی  ز السااتیکهای گاشاای  ترکیااو   

تو زن گاشی  به هاام  ااوید   ی ننااوه 
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زگااانی نتو نست کایی  نجام دهو؛ آن 

بود کااه قضاااء   قااوی  تفاااق  فتاااد   

گاشاای  چنااوی  بااای بااه د ی  ااود 

ی  یاا  چر یو   بعو ثابت گانو. نتیجه

همساار    ی دیدنا   ی  شو کهحادثه

پنج فرزنو همر ه    گردنو   ی ننوه بااه 

فر  یفت   دی بیهوشاای    ءحال  غما

بو ن سخ  گفت  تحت نظر گرک  قر ی 

ی که بچااه   دی  ی  حا:ت بود ،گرفت



مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح   //64

 آن

 

                 

ششم دی س  یکسال   نیمی زنوه گانو 

    یتی به    نرسیوه بود! پا    گن ه 

-کنو   گی ست  هلل تعا:ی که زنوه گی

 ی بر ی حکمی کااه گیر نو   ید کننوه

نموده  ست  جااود نااو ید   باار ی    

کلیوهای آسمانها   زگی   ست    گاار 

دی دست   ست   بازگشت بااه سااوی 

 .باشو ی گی
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 ینجااا   جااب  ساات کااه دی 

  قااویت   اشااعانه دی گقاباال  ی ده

بایسااتیم    ز  ودگااان سااو ل   هلل

  کنیم

ی کوچاا  ی  چه کسی  ی  بچااه

گاار  ی  باار ی گااادی     نجااات د د

  نمود تقویربر دی نش 

ی د یی  ز چ ونااه بااه نقطااه

گاشی  پرت شو   جساام    گشااکلی 
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پیو  نکرد    ستخو نهای ناارم    سااا:م 

  !گانو

 سااات       ن قاااویت  هللآ

 . ست بایی  بی    بسیای آگاه

*** 

 سنگ فرستاده شده

یکاااای  ز د سااااتان هماااار ه 

همکای نش دی یکی  ز گکانهای سن ی 
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کرد. شو، کای گیکه سن  آنها کنوه گی

بر ی آن که سن ها به ی حتی به سااوی 

کننااو گاشینهایی که سن  ی  حمل گی

برده شونو، گری ی ن.ود جاا   یاا  کااه 

 ی کااه باار ی نها توسر گو د گنفجاارهآ

 ی  گنظوی سا ته شوه بودنو، گنفجاار 

 ،شااوگردنو.  ی  عملیات  نجااام نماای

گ ر بعااو  ز آن کااه باار ی ی ساان ها 

شااو    یاا  گااو د گود :هایی کنوه گاای
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شااو گنفجره دی آن گود :ها گذ شته گی

  هاار کااو م  ز آن گااو د گنفجااره بااا 

ی  ی طوالنی گااوید  سااتفاده قاار  فتیله

گرفت   دی هن ام  نفجای  ی  گونه گی

شونو   بود که کایگر ن  ز آن د ی گی

دی  تاقی که بر ی زنوگی آنها بود، پناه 

یساایو   آن گرفتنو. ]یک.ای[  قاات گی

زگان  نفجای گشخن شو   د ست گا 
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 ،دی یکی  ز  تاقهای گجا ی پناه گرفت

گساالول  نفجااای فتیلااه ی  آتااش زد   

ی  بااه ساا.ب  هم ی صو ی ترسااناکی

پرتاب شون آن سن های گنفجر شااوه 

ی حااس کنااو شنیونو. بو ن آن که کس

بااا ساارعت  ز یکاای  ز آن ساان ها 

ی کوچکی کااه باار ی ی دیااو ی پنجره

 تاقی بود که د ست گا   همکااای نش 

  بااه ساار     ،دی آن بودنو د  ل شااو
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یفت    ءبر وید نمود   به حا:ت  غما

بعو  ز گذشت چنو ساعت  ز زنااوگی 

 .دنیوی جو  شو

   ینجا بایو سو ل کنیم

چه کسی آن سن  ی  فرسااتاد   

   ز پنجره آن ی  د  ل نمود

چ ونااه  ساات کااه فقاار بااه آن 

شخن بر وید نمود   به همکای نش 
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   صابت نکرد

جااو ب  یاا   ساات  آن  گاار  هلل 

تعااا:ی   قضااا   قااوی     ساات    هلل 

  فرگایااوگویو که گاایتعا:ی ی ست گی

أْجْوُ ُللمٍ   وْسللٍتْأٍخ رُونْ فْللذ ِْا جْللا َْ

]األعللراف:  سللْاعْةو وْ  وْسللٍتْ ٍد مُونْ

) قتاای  جاال آنهااا فاار  برسااو،  [34

 ی[  فتااو ]  :حظااه ی عقب نماای:حظه

  فتو(.جلو نمی
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*** 

 دوست محترم

کایگنو نی  ز  هل ی سااتای گااا، 

 نوشوص.ح هر ی ز دی گکانی جمع گی

که به آن گرک  حرکت  توبااوس گفتااه 

 یستاد    قتی شو. ی   توبوس گیگی

آگو تا تعو دی  ز یشو دی ری گپ ر گی

. ]شخصی بااه نااام[  فر د ی  سو ی کننو
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ها یکی  ز  ی   توبوس حمو آگو تا بر 

سو ی شود   آن ی  دی حا:ی یافت کااه 

پ ر شوه بود   جایی دی آن باقی نمانوه 

بود.    به  ضااطر ب  فتاااد   نای حاات 

دی گوعو گقری سر کااای شو  ز  ی  که 

شااو.  قتاای حا:اات  ود حاضر نماای

 ضطر ب    ی  د ستش ]که دی گاشی  

نشسته بود[ دیو    ی  صااو  زد تااا دی 

جای    بنشینو    حمااو ی ضاای نشااو 
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 :ی د ستش    ی  قسم د د تا جای    

   ،بنشینو؛ زیر  د ست  عجله نو شاات

 حمو ی ضی شو   گر گی د شتی که  ز 

اد شو ی   سااتجابت طرف د ستش  یج

نمود.  توبوس به حرکت  فتاااد    یاا  

شااو   دی حا:ی بود که بای ن نازل گی

گردیااو. صاانو:ی گوتی بعااو قطااع گاای

 حمو دی طرف ی ننوه بود   گاشی  بااا 
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نمااود. دی سرعت باالیی حرکاات گاای

هن ام غفلت ی ه  توبااوس ی  بااایبری 

ب ی  قطع نمود   با آن بر وید نمود 

تاد کااه قاباال حساااب    تفاق بوی  ف

ی جلوی گاشی  شکساات ن.ود. شیشه

  فرگان دی شکم ی ننوه فاار  یفاات   

 توبااوس گساایرش عااوا شااو    ز 

ی هش  نحر ف یافت   بر پهلو  فتاد   

کسانی که سو ی آن بودنااو بعضاای باار 
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ی ی بعضی دی ر  فتادنو   تعو دی  ز 

 ی  ز آنها، دساات     عوه ،آنها گردنو

و  ز  فااات پایشااان شکساات    حماا 

کننوگان بود. به ساارعت  هاال ی سااتا 

 جمع شونو تا حادثه ی  گشاهوه کننااو

  د ست  حمو کسی که جایش ی  بااه 

 حمو د ده بااود یساایو   :حظاااتی بااه 

کرد، بااه کساای ن اااه د ستش ن اه گی
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کرد که دست قضا   قوی  هلل تعااا:ی گی

   ی  یبوده بود،  هلل س.حانه کااه زنااوه، 

-ه  ست کسی که نمیبرپا   برپا د ینو

 .گیرد و بو   نمی

*** 

 هــمـاتـخ

 هلل سااااا.حانهدی پایاااااان  ز   

نماااییم تااا گااا ی  دی دی و ساات گاای

هااای گاار  یااایی فرگایااو   سااختی



مرگ، حقیقت آن، نهایت آن و ذبح   //78

 آن

 

                 

آ ری  سخ  گا دی  ی  دنیا ی  گو هی 

ی بااه  یاا  کااه پرسااتش شااونوه ند د

برحقی ج   هلل تعا:ی  جااود نااو ید   

ی  ی  ساات، گحمو بنااوه   فرسااتاده

ق.رهااای گااا    . همچناای قاار ی دهااو

ق.رهای پوی ن   گادی ن گا ی  باغی  ز 

باغهای بهشت قر ی دهو   زبان گااا ی  

دی جاااو ب د دن باااه ساااو الت د  
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  گااا ی   ز  ،ی ق.ر یایی فرگایوفرشته

مت    حشاات آن حفااظ ظل ،تاییکی

ی فرگایااو   همچناای  گااا ی   ز فتنااه

زنوگی   گر  حفااظ نمایااو   گااا ی  

پیاااگ.ر ن، صااویقان   شااهیو ن همر ه 

 .د  ل بهشت فرگایو

   :حمو هلل یب  :عا:می ...

 * * * * 


