 ‐ 45325اﺳﺒﺎب ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ
ﺳﻮال
ﻣﺧﻮاﻫﻢ درﺑﺎرهی ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﻣﺷﻮد ﺑﺪاﻧﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺳﺒﺎب ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺒﺎب را ﯾﺠﺎ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧ درﺑﺎرهی اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻋﺬاب اﺻﺤﺎب ﻗﺒﻮر ﻣﺷﻮد ،ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﺗﻮان از دو ﺟﻨﺒﻪ داد:
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺠﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﻤﻞ ﺳﺒﺐ ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪن آﻧﺎن ﺟﻬﻠﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮاﻣﯿﻦ او و ارﺗﺎب ﻣﻌﺎﺻ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣ را ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﻣﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻧﻮاﻫاش دوری ﺟﺴﺘﻪ ﻋﺬاب ﻧﻤدﻫﺪ و ﺑﺪنِ آن را ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ
دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و و ﻋﺬابِ آﺧﺮت ،اﺛﺮِ ﺧﺸﻢ اﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهی اوﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ اﻟﻪ را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎزد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻣﺷﻮد ،ﮐﺴ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴ ﮐﻤﺘﺮو ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮده و
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺗﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮده.
اﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﺎ را از دو ﻣﺮدی آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺣﺎل ﻋﺬاب در ﻗﺒﺮﺷﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد؛ ﯾ از آﻧﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺳﺨﻦﭼﯿﻨ ﻣﮐﺮد و دﯾﺮی ﺧﻮد را از ادرارش ﭘﺎک ﻧﻤداﺷﺖ .ﯾ از آن دو ﻃﻬﺎرت واﺟﺐ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و دوﻣ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺎری را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دﺷﻤﻨ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﺮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ راﺳﺖ ﻣﮔﻔﺖ) .ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﺣﺘ اﮔﺮ ﺳﺨﻨ ﮐﻪ از ﮐﺴ ﻧﺰد ﮐﺲ دﯾﺮی ﺑﺮده ﻣﺷﻮد درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ(.
و اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد دﺷﻤﻨ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺳﺨﻦ دروغ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺑﻬﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد از ادرار اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻋﺬابِ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز ـ ﮐﻪ ﭘﺎﮐ از ادرار ﯾ از واﺟﺒﺎت و ﺷﺮوط آن
اﺳﺖ ـ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .و در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎ ﯾ از آن دو ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدم را ﻣﺧﻮرد .اﯾﻦ ﮐﺴ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدم را ﻣﮐﺮد و دﯾﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺳﺨﻦﭼﯿﻨ ﻣﮐﺮد.
و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻋﺬاب ﻣﺮدی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﻨﺎن ﺷﻼق ﻣزدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺿﺮب آن ﻗﺒﺮش ﭘﺮ از
آﺗﺶ ﻣﺷﺪ ،زﯾﺮا ﯾ ﻧﻤﺎز را ﺑﺪون وﺿﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی آورده ﺑﻮد و از ﮐﻨﺎر ﻣﻈﻠﻮﻣ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ او را ﯾﺎری ﻧﺮده ﺑﻮد.
و در ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻤﺮة در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری درﺑﺎرهی ﻋﺬاب ﺷﺨﺼ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ دروﻏ ﻣﮔﻮﯾﺪ و دروﻏﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد...
و درﺑﺎرهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻮب ﻣرود و روز ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ...
و درﺑﺎرهی ﺷﻨﺠﻪی زﻧﺎن و ﻣﺮدان زﻧﺎﮐﺎر...
و ﻋﺬاب رﺑﺎﺧﻮاران ،ﭼﻨﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻧﺎن را در ﺑﺮزخ دﯾﺪ.
و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﻨ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﺷﺪ زﯾﺮا ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻮد) ...ﺑﺮای ﻧﻤﺎز از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺷﺪﻧﺪ(
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺿﺮﯾﻊ و زﻗﻮم )ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎن( رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا زﮐﺎت اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻧﻤدادﻧﺪ...
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﻧﺎﮐﺎری ،ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻣﺧﻮردﻧﺪ...
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻟﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﭽﻫﺎی آﻫﻨ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺳﺨﻦ و ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﻣﺷﺪﻧﺪ...
و در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮﺧ از ﮔﻨﺎﻫﺎران آﻣﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ رﺑﺎﺧﻮاران ﮐﻪ ﺷﻢﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮد...
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﺮدﻧﺪ و در آن اﺧﺮ ﻣاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻨﺸﺎن ﺑﯿﺮون
ﻣآﻣﺪ...
و زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر ﮐﻪ از ﭘﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ...
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و ﺑﺮﺧ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﮐﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮردﺷﺎن ﻣدادﻧﺪ ،و آﻧﺎن اﻫﻞ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ...
و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﻣﺮدم را ﻣﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦﻫﺎی ﻣﺴ ،ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺧﺮاش ﻣدادﻧﺪ...
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﺎ را از ﺣﺎل ﮐﺴ آﮔﺎه ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ﺟﻨ ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ،ﭼﺎدری را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن در ﻗﺒﺮش
آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪور ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ او از ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺣﻘ داﺷﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻠﺐ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﻫﺎن و زﺑﺎن و ﺷﻢ و ﺷﺮﻣﺎه و دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻫﻤﻪی ﺑﺪن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮔﯿﺮد:
ﮔﻨﺎﻫﺎن زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ و دروﻏﻮ و اﻫﻞ ﻏﯿﺒﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت دروغ ﻣدﻫﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ زن و ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ ﻣزﻧﺪ و آﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻋﺘ دﻋﻮت ﻣدﻫﺪ و آﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻨ را ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﻣدﻫﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ.
و رﺑﺎﺧﻮار و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ را ﺑﺎﻻ ﻣﮐﺸﺪ و آﻧﻪ از راه ﺑﺎﻃﻞ اﻣﻮاﻟ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآورد ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺷﻮه.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ اﻫﻞ ﭘﯿﻤﺎن را ﻣﺧﻮرد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺮاﺑﺨﻮار.
و زﻧﺎﮐﺎر و اﻫﻞ ﻟﻮاط و دزد و ﺧﺎﺋﻦ و ﮐﻼﻫﺒﺮدار.
و ﮔﯿﺮﻧﺪهی رﺑﺎ و دﻫﻨﺪه و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺷﺎﻫﺪان آن ،و ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧ را ﺑﺮای ﻣﺮدی ﺣﻼل ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای او اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و آﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن واﺟﺒﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ و ارﺗﺎب ﺣﺮام ﺣﯿﻠﻪﮔﺮی ﮐﻨﺪ.
و آﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اذﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در ﭘ ﭘﻮﺷﯿﺪهﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﮐﻤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﺣﻢ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﻮا دﻫﺪ و آﻧﻪ در راه ﮔﻨﺎه
و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﯾﺎری دﻫﺪ.
و ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻔﺲِ ﺣﺮام و آﻧﻪ در ﺣﺮم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺤﺎد ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎمﻫﺎی اﻟﻪ و ﺻﻔﺎت او را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ رای و ذوق و ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻘﺪم ﺑﺪارد.
و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮان و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻮش دﻫﺪ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﺎن ﺟﻬﻨﻢ ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪای را ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش آن را

5/3

ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪه و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ ...و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮر ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺳﺎزﻧﺪ و آن )ﻗﺒﻮر( را ﭼﺮاﻏﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،و ﮐﻢ
ﻓﺮوﺷﺎن ،ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻖ دﯾﺮان را ﮐﻢ ﻣدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ.
و ﺳﺘﻤﺮان و ﻣﺘﺒﺮان و رﯾﺎﮐﺎران و ﻃﻌﻨﻪ زﻧﺎن و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرهی ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو دﯾﺮان را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ در
ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﻃﻌﻦ وارد ﻣﺳﺎزﻧﺪ.
و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﯿﺸﻮﻫﺎ ﻣروﻧﺪ و از آﻧﺎن ﺳﻮال ﻣﮐﻨﻨﺪ و راﺳﺘﻮﯾﺸﺎن ﻣداﻧﻨﺪ.
و ﯾﺎران ﺳﺘﻤﺮان و ﮐﻪ آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﺮان ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ اﮔﺮ او را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧ و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ او ﯾﺎدآور ﺷﻮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﻧﻤﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ او را
از ﻣﺨﻠﻮﻗ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧ ﻣﺗﺮﺳﺪ و دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﻣدارد.
و آﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﮔﻤﺎن ﻧﯿ دارد را ﺑﺸﻨﻮد ـ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ
دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺷﻮد ـ ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﺑﻪ آن ﭼﻨ ﻣزﻧﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮ او ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﻤﮔﺬارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺴﺘﻪاش ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﺻﺪای ﻗﺮآن ﺷﯿﻄﺎن و ﻣﺎدهی ﻧﻔﺎق )ﻣﻮﺳﯿﻘ (را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺷﺎد ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣآﯾﺪ و ﻃﺮﺑﻨﺎک ﻣﺷﻮد و آرزو
ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﻮد!
و آﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺴﻢ ﻣﺧﻮرد و دروغ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﺎن ﺧﻮدش و ﻧﺰدﯾﺎﻧﺶ و دﯾﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗ ﮐﻪ
ﻧﺰدش دارای اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرد دروغ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﺪ و آن را ﻣﯿﺎن ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻋﻠﻨ ﻣﮐﻨﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧ او را ﺑﺮ ﻣﺎل و ﺣﺮﯾﻤﺖ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺪاﻧ و اﻧﺴﺎن ﺑﺪزﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺷﺮ زﺑﺎﻧﺶ او را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣاﻧﺪازد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮک زدن ﮐﻼغ آن را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و در ﻧﻤﺎزش
ﺟﺰ اﻧﺪﮐ اﻟﻪ را ﯾﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺪﻟ ﻧﻤدﻫﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ] ﻣﺎﻟ و ﺑﺪﻧ [ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﻤرود و ﺣﻘﻮﻗ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻫﺴﺖ را ادا ﻧﻤﮐﻨﺪ.
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و آﻧﻪ در ﻧﺎه و ﺳﺨﻦ و ﻏﺬا و ﮔﺎمﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮﻣدارد ﺗﻘﻮا را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده از
ﭼﻪ راﻫ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮا و ﺑﯿﻮه و ﯾﺘﯿﻢ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﯾﺘﯿﻢ را ﻣراﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻏﺬا دادن ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و رﯾﺎ ﻣﮐﻨﺪ و از اﻣﺎﻧﺖ دادن وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮدداری ﻣورزد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﻋﯿﺐ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﻣﺮدم ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮدم ﻣﭘﺮدازد.
اﯾﻦﻫﺎ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ـ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد و ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼ ـ در ﻗﺒﻮر ﺧﻮد ﻋﺬاب ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ.
و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﯾﻨﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﻗﺒﻮر دﭼﺎر ﻋﺬاب ﻣﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻢاﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺒﻮر ﺧﺎک ،اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺣﺴﺮت اﺳﺖ و ﻋﺬاب.
ﻇﺎﻫﺮ آن را ﺑﺎ ﺳﻨ و ﻧﻘﺶ و ﻧﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻦ آن ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﺑﻼ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش
ﻣآﯾﺪ و ﺣﻖ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ و ﺷﻬﻮتﻫﺎ و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎده.
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻗﺒﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﯿﺤﺘﺮان ﺟﺎﯾ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،و ﻧﺪا ﻣزﻧﺪ ﮐﻪ :ای آﺑﺎدﮔﺮان دﻧﯿﺎ ،ﺧﺎﻧﻪای را آﺑﺎد
ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ زواﻟﺶ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ ،و ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی را آﺑﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺮان در آن زﻧﺪﮔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،و ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾ
ﺟﺰ آن ﻧﺪارﯾﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و اﻧﺒﺎر اﻋﻤﺎل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺘﻦ ،و اﯾﻨﺠﺎ )ﻗﺒﺮ( ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺮت اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺎﻏ اﺳﺖ از ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ و ﯾﺎ
ﭼﺎﻟﻪای از ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی آﺗﺶ.«...
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب اﻟﺮوح ) (۹۵اﺛﺮ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺼﺮف.
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