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 ونریلیم داستان

 ی هیورد و رق مارانیاز ب یاوقات بر بعض یبود و بعض یمرد صالح دوستم
از تاجران  یکیروز تلفنم زنگ زد، پسر  کیبه من گفت:  خواند، یم یشرع

 دنشیبه د میاست، عالقه دار ضیپدرم مر خ،یش ی: اگفت یبزرگ بود، م
 .یبر او بخوان یشرع ی هیو رق ییایب

 شیوارھایکه نعمت از د دهیکاخ سر به فلک کش کیجا رفتم،  آن به
رو شدند و به من خوش آمد گفتند. نعمت  با من روبه شیبود. پسرھا ریسراز

پدرشان  یماریظاھر بود. در مورد ب شانیھا بر چھره یگذران و خوش
 شیکبد بود، چند روز پ ییاز آنان گفت: پدرم مبتال به نارسا یکی دم،یپرس
که به سرطان خون ھم مبتال شده است. پزشک با ما صحبت کرد  میافتیدر

 ماند یم یباق اینشانگر آن است که فقط چند روز در دن یکه گزارشات پزشک
 .داند یرا خدا م قتیو حق
بود بر او وارد  کینزد یآنان حرکت کردم تا نزد پدرشان بروم، وقت با

فراموش  خواھم، یمعذرت م خ،یش یو گفت: ا دیاز آنان مرا کش یکی میشو
چون  داند، ینم یزیچ اش یماریب قتیکه پدرمان از حق مییکه بگو میکرد
 ادتریکه غمش ز میدیترس د،یاز ما پرس شاتیآزما ی جهینت ی درباره یوقت

در شکم  یکه مبتال به التھابات میکند، به او گفت شرفتیپ اش یماریب ایشود 
 .رود یم نیاز ب یاست که به زود

 کیکه در آن  کیاتاق ش کیخدا توکل کردم. مرا نزد پدرشان بردند.  به
. آثار گذشت یاز پنجاه م یبود که عمرش اندک یت مردتخ یتخت بود و رو

با  متیداشت. با مال یقو یھنوز بدن یبود، ول ضینعمت بر او ظاھر بود، مر
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نشستند. او  رامونشینشستم. پسرانش ھم پ نشیاو دست دادم، سپس بر بال
خارج شدند و در اتاق را  یرو به آنان کرد و دستور داد که خارج شوند. ھمگ

سکوت کرد، سپس  یگرفت و اندک نییسرش را پا م،یبستند. من و او ماند
بود رو به من کرد و  ریسراز شیھا بر گونه شیھا که اشک یدر حال ست،یگر

 .!خیش یگفت: آه ا
 : تو را چه شده است؟گفتم
وت از نماز، تال یحت کنم، یسال است آن را جمع م یکه س ایدن نی: اگفت

: گفت یو م کرد یم حتیمرا نص یقرآن و مجالس ذکر ھم زدم، ھر وقت کس
فرزندان و ختم قرآن توجه  تینافله، ترب ی به آخرت، نماز جماعت، روزه یفالن

شدم  سالهشصت  یوقت کنم، یمال جمع م ی: تا شصت سالگگفتم یکن، به او م
عمرم  ی هیو بق سپارم یم یگریآنان را به د کنم، یخودم را از کارھا بازنشسته م
 .کنم یام و عبادت صرف م را به انفاق آن چه جمع کرده

به من ھجوم آورده که روز به روز بدتر  یماریب ینیب یکه م چنان اآلن
 باال گرفت. اش هیسپس گر شود، یم

 یخواھ یو آن طور که م افتی ی: مژده بده، به اذن الله شفا خواھگفتم
تو مقدر کند ـ ھمه  یاگر خداوند مرگ را برا یکرد، حت یعبادت خواھ

مرد ـ مالت بعد از مرگت به تو نفع خواھد رساند، پسرانت ھرگز تو را  میخواھ
را کفالت  ھا میتیتو مساجد بنا خواھند کرد،  یکرد، برا فراموش نخواھند

 عبادت خواھند کرد. تیتو صدقه خواھند داد و به جا یکرد، به جا خواھند
 و گفت: بس است. دیکش سرم داد بر
: پسرانت به کرد یکردن و تکرار م هیبچه شروع کرد به گر کیمانند  و

ھا را  نجس نیتو صدقه خواھند داد! مسجد خواھند ساخت! تو ا یجا
 .!یشناس ینم

 او گفتم: چرا؟ به
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 کنند، یم ینسبت به من اظھار محبت و دلسوز هپسرانم ک نی: اگفت
 خواستم یم د،ینشستن آنان به درازا کش دور من نشسته بودند و شبید
بروند، لذا به آنان نشان دادم که در خواب ھستم و چشمم را بستم و  رونیب

 بهشروع کردند  ام، دهیشروع کردم به خر خر، گمان کردند که من واقعًا خواب
 چی! ھشود یھر کدام چقدر م راثیکه م نیسخن گفتن در مورد ثروتم و ا

با ھم اختالف کردند و بگو  دانند، ینم یزیچ راثیم میکدام در مورد تقس
 یکه در جا میھا از ساختمان یکیباال گرفت، تا آن جا که در مورد  یمگو

 باشد. وسھم ا خواست یاز آنان م کیشدند و ھر  ریھست با ھم درگ یممتاز
 که دلم به حالش سوخت. ستیقدر گر آن سپس

 :کردم یرا تکرار م هیآ نینزدش خارج شدم و ا از

﴿ ٓ �ۡ  َما
َ
 .]۲۹-۲۸[الحاقة:  ﴾٢٩َهلََك َ�ّ�ِ ُسۡلَ�ٰنَِيهۡ  ٢٨َماِ�َهۜۡ  َ�ّ�ِ  َ�ٰ أ

 .»من برفت  فک) قدرت من از ۲۸. (دیمال من، مرا سودی نبخش«
اش جمع خواھند شد تا اموالش  افراد در خانه نیتر از مرگش محبوب بعد
: رود یدنبالش م زیو سه چ ردیم یکنند، نه اعمالش را. م میرا تقس
از آن  گرانیتا د گردند یاش، ثروتش و عملش. خانواده و ثروت بر م خانواده

بله  ماند، یکه او آنان را جمع کرده است و عملش م یاستفاده کنند، در حال
 .ماند یعملش م
نماز شب،  شود؟ یو با او وارد قبرش م ماند یم یعمل با او باق کدام

نگاه کردن به  ن،یدر مورد د یانگار سھل ایصدقه و ساخت مسجد، 
 با فاجران؟ ینیمبتذل و ھمنش یھا کانال

شود به نفع خودش  تیھر کس ھدا کند، یکس ظلم نم چیبه ھ پروردگار
 یگریکس بار گناه د چیاست و ھر کس گمراه شود به ضرر خودش است و ھ

 .میبفرست یکه رسول نیتا ا میکن یو ما عذاب نم دارد یرا بر نم
*** 
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 !خورد یبهشت م یها وهیم از

به خارج از  یخارج شدند، وقت نهیاز مد ارانشیبا  Ìر امبیروز پ کی
به او نگاه کرد  Ì امبریسواره به طرفشان در حرکت بود، پ کی دندیرس نهیمد

 .»سواره دنبال شماست نیا ییگو«فرمود:  ارانشیسپس به 
و به آنان  ستادیکه آن مرد با شترش آمد و در برابرشان ا دیینپا یرید

 نگاه کرد.
 .»؟ییآ یاز کجا م«به او فرمود:  Ì امبریپ

 انیگفت: از م زد یسفر نفس نفس م یمرد که از شدت راه و سخت آن
 .ام لهیخانواده، فرزندان و قب

 .»؟یرو یبه کجا م: «فرمود
 : نزد رسول الله.گفت

 .»ینزدش آمد: «فرمود
رسول الله، به من  ایو گفت:  دیاش درخش مرد خوشحال شد و چھره آن

 ست؟یچ مانیبده ا ادی
و محمد رسول الله  ستیجز الله ن یکه معبود یشھادت بدھ: «فرمود

 یرمضان را به جا ی روزه ،یزکات را بپرداز ،یبدار یاست، نماز را بر پا
 .»یالله را انجام دھ ی و حج خانه یآور

 کردم.: اقرار گفت
اقرار آن مرد به اسالم تمام نشده بود که شتر حرکت کرد و دست  ھنوز

گردنش  یافتاد و مرد از باال، رو نیافتاد و شتر بر زم یشتر به سوراخ موش
 که مرد. نیتا ا خورد یتکان م یافتاد، مدت نیبر زم
 .»دیاوریآن مرد را نزد من ب«فرمود:  Ì امبریپ
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بر خواستند و او را نشاندند، ننشست، او را  È فهیو حذ اسری عمار
 حرکت نکرد. یحرکت دادند، ول

 مرد قضا کرده و مرده است. نیرسول الله، ا ای: گفتند
 فهی. سپس رو به حذگرداندیبه او رو کرد، سپس ناگھان از او رو Ì امبریپ

گرداندم؟ من دو  یمرد رو نیاز ا دیدیند ایآ«کرد و فرمود:  Èو عمار 
دانستم که گرسنه  گذارند، یبھشت را در دھانش م یھا وهیکه م دمیدفرشته 

 (حسن: احمد).» مرده است.

ۡكَرامِ ٱوَ  ۡ�ََ�ٰلِ ٱَو�َۡبَ�ٰ وَۡجُه َرّ�َِك ُذو  ٢٦فَانٖ  َهاَعلَيۡ  ُ�ُّ َمنۡ ﴿ ِ�ۡ٢٧﴾ 
 .]۲۷-۲۶[الرحمن: 

ھستند ، دستخوش فنا  نیزم یه بر روک یسانکو ھمه  زھایھمه چ«
 ».ماند و بس ی. و تنھا ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مگردند یم

 :فرمود یم Ì امبریشده است که گفت: پ تیروا یخدر دیابو سع از

ْ�نَاقِِهْم فَإِْن اَكنَْت َصاحِلًَة قَالَْت:  إَِذا«
َ
نَاَزُة فَاْحتََملََها الرَِّجاُل ىلَعَ أ ِ

ْ
وُِضَعْت اجل

ُموِ�  ْهِلَها:  �َ َو�ِْن اَكنَْت غَ  ،قَدِّ
َ
  لََها�وَ  ايَصاحِلٍَة قَالَْت ِأل

َ
 ْسَمعُ �بَِها؟  ْذَهبُونَ ي نَ يأ

�ْسَ  ءٍ َصْوَ�َها لُكُّ ىَش  ِ
ْ

 اإل
َّ

�َْساُن لََصِعَق  انَ إِال ِ
ْ

 ).ی(بخار» َولَْو َسِمَع اإل
بردن شد و مردان آن را بر  ی نھاده و آماده نیبر زم یا ه جنازهک یوقت«

 ری! و اگر غدیببر شی: مرا پدیگو یصالح باشد، مردند، اگر کدوش خود حمل 
و ھر  د؟یبر یجا مکبر او! او را به  یوا ی: ادیگو یاش م صالح باشد، به خانواده

و نقش بر  ھوشیب شنود،و اگر انسان ب شنود یاو را م یجز انسان صدا یزیچ
 ».شود یم نیزم

*** 
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 بستر مرگ بر

در حال جان کندن بود،  یکار و مقصر آورده است که فرد گنه میق ابن
شدند، خودشان  تاب یب رامونشیکه مرگ بر او فرود آمد، افراد پ دیینپا یرید

ال إله إال الله  نیخدا و تلق یآور ادیرا در برابرش انداختند و شروع کردند به 
شروع به  روحش یوقت گرفت، یرا م شیھا اشک ی. او به زحمت جلویبه و

ال إله إال  م؟یزد و گفت: ال إله إال الله بگو ادیبلند فر یخارج شدن کرد با صدا
خدا  ینماز برا کیام  بالغ شده یمن دارد؟ از وقت یبرا یالله چه نفع

 که مرد. نیام! سپس به نفس نفس افتاد تا ا نخوانده
 یسخت یلیفرود آمد خ سیمرگ بر عابد زاھد عبدالله بن ادر یوقت

به او گفت:  ست،یدخترش گرشروع شد  دنشینفس کش یوقت د،یکش
ام،  خانه چھار ھزار بار قرآن را ختم کرده نینکن، من در ا هیدخترکم گر

 به خاطر امروز بوده است. ھا نیا ی ھمه
را  شیھا نفس نیبر بستر مرگ بود و آخر ر،یعامر بن عبدالله بن زب اما

که با مرگ دست و  یزمان ستند،یگر یم رامونشیاش پ . خانوادهدیکش یم
 دھد، ینماز مغرب اذان م یکه برا دیمؤذن را شن یصدا کرد یپنجه نرم م

شده  ادینزع روح سخت شده بود، فشار ز کرد، ینفس در حلقش حرکت م
 .دیگفت: مرا ببر رامونشیبه افراد پ دیاذان را شن یوقت ،بود

 : به کجا؟گفتند
 : به مسجد.گفت

 است؟ نیچن نیا تتیکه وضع ی: در حالگفتند
 .دینماز را بفھمم و اجابت نکنم! مرا ببر یمناد ی: سبحان الله، صداگفت

رکعت با امام خواند و در سجده جان  کیبر دو نفر او را بردند.  هیتک با
 مرد. کرد یکه سجده م یداد، بله در حال
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شد،  دیشد یابو عبدالرحمن سلم یماریبن سائب گفته است: ب عطا
نشسته بود،  خواند یدر مسجد نماز م شهیکه ھم ییاو در جا م،ینزدش آمد

کندنش شروع شد و روحش شروع به خارج شدن کرد، دلمان  جان یسخت
بھتر است، چون  ی: اگر به رختخواب برومیبه حالش سوخت و به او گفت

 است. تر میتر و مال نرم
کرد که  انیب ثیمن حد یبرا یبه خودش فشار آورد و گفت: فالن او

نمازش منتظر نماز  یکه در جا یاز شما تا زمان کیھر «فرمود:  Ì امبریپ
 جانم گرفته شود. تیوضع نیبه ا خواھم یمن م» باشد در نماز است.

 یا نار جنازهکشده است که گفت: صحابه از  تیروا Ó  انس بن مالک از
 .»واجب شد!«فرمود:  Ì امبریردند، پک ادیاز او  یکیردند و به نکعبور 

 Ì امبرینمودند، پ ادیاز او  یگذشتند و به بد یگرید یا نار جنازهکاز  بعد
 .»واجب شد!«فرمود: 
 واجب شد؟ زیگفت: چه چ Ó  عمر

او  یبھشت برا د،یردک ادی یکیمرده، از او به ن نیا«فرمود:  Ì امبریپ
او واجب شد،  شما  یدوزخ برا د،یاو را گفت یبد ،یکیواجب شد، و آن 

 )ی(بخار.» دیھست نیشاھدان خداوند در زم
 فرمود: Ì اکرم امبریشده است که پ تیروا Ó رهیابو ھر از

َنَاَزَة َحىتَّ  َمنْ «
ْ
ُ  اٌط �َ فَلَُه �ِ  َص�ِّ يَشِهَد اجل

َ
َوَمْن َشِهَد َحىتَّ تُْدَ�َن اَكَن هل

َبَلَ «: قَاَل  َراَطاِن؟یَوَما اْلقِ  َل یقِ  .»اَطانِ �َ �ِ 
ْ
َعظِ  �ِ ِمثُْل اجل

ْ
 ).ی(بخار »�ِ مَ يال

ند و بر آن حاضر شود تا بر او نماز ک یرا ھمراھ یا س جنازهکھر «
س تا وقت دفن بر جنازه حاضر باشد، کاجر دارد، و ھر  یراطیگزارده شود، ق

 ».اجر دارد راطیدو ق
 ست؟یچ راطیشد: دو ق گفته
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 .)وه بزرگ استک: (مانند دو فرمود
*** 

 ها خواب نیتر بیعج از

بعد از نماز، رو به طرف  Ì : رسول اللهدیگو یم Ó بن جندب سمره
 »است؟ دهید یاز شما خواب یسک شب،ید ایآ: «دیپرس یو م ردک یمردم م
ه خدا کطور  آن Ì و رسول الله ردک یم انیبود، ب دهید یخواب یسک اگر

: دیعادت پرس حسب Ì رسول الله ،ی. روزردک یم ریآن را تعب خواست، یم
 .»است؟ دهید یاز شما خواب یسک شب،ید ایآ«

 .ری: خمیگفت
ه دو نفر نزد من آمدند، دستم را ک دمیخواب د شب،یمن د یول: «فرمود

نشسته و  یجا، شخص مقدس بردند. در آن نیگرفتند و مرا به طرف سرزم
قالب را در  ستاده،یدر دست داشت. شخص ا یو قالب ستادهیا یگریشخص د

و بعد،  دیشک یو تا پشت سر او م برد یطرف دھان شخص نشسته، فرو م کی
 نی. در ادیشک یو تا پشت سر او م داد یدھانش قرار م گریدر طرف د اآن ر

ارش کدوباره ھمان  ستادهی. و مرد اشد یفاصله، طرف اول دھانش درست م
 ست؟یچ نی: ادمی. پرسردک یرار مکرا ت

 جلوتر. می: بروگفتند
 دهیه به پشت، خوابک میدیرس یبه شخص هک نیتا ا مین ادامه دادراھما به

ه در دست دارد، کرا  یو تخته سنگ ستادهینارش اک یگریاست و شخص د
ه آن شخص ک یو تا وقت افتد یو دور م غلتد یو آن سنگ م وبدک یبر سرش م
 ،و آن شخص گردد یسته، دوباره به حالت اول بر مکسرش آورد، یسنگ را م
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. شود یرار مکچنان ت عمل ھم نیو ا وبدک یآن سر را با سنگ ممجددا 
 ست؟یک نی: ادمیپرس

 .می: جلوتر بروگفتند
. میدیه مانند تنور بود، رسک ینار خندقک هک نیتا ا میراه خود ادامه داد به
افروخته  یآن، آتش ریبود و در ز عیوس اریآن، تنگ و داخلش بس ی دھانه

از زنان و مردان لخت و برھنه در آن خندق، بودند.  یا شده بود. عده
بود  کینزد هک یبه طور آمدند، یآنان باال م د،یشک یه آتش زبانه مک یھنگام

داخل  رد،ک یش مکه آتش فروک ی. و ھنگامندیایب رونیخندق، ب ی از دھانه
 ست؟یچ نی: ادمی. پرسرفتند یخندق فرو م

 : به راھت ادامه بده.گفتند
را  یو شخص میدیاز خون رس یبه نھر هک نیتا ا میبه راه افتاد سپس،

است و  ستادهینار نھر اک گر،ید یو شخص ستادهیه در وسط نھر، اک میدید
ه وسط نھر بود، به راه ک یقرار دارد. مرد شیرو شیسنگ، پ یمقدار

در  ینھر بود، سنگ رونیه بک یاما شخص د،یایب رونیب خواست یو م افتاد یم
رار کچنان ت ار ھمک نیو ا گرداند یو او را به وسط نھر بر م دیوبک یم ھانشد
 چست؟ نی: ادمی. پرسشد یم

 : به راھت ادامه بده.گفتند
سر سبز و شاداب  اریبس یبه باغ هک نیتا ا میادامه داد شیراه خو به

 کیآن،  ریوجود داشت و در ز یبزرگ اریه در آن، درخت بسک میدیرس
آتش روشن  ،یآن درخت، مرد کینشسته بودند و نزد کودکو چند  رمردیپ
ه ھرگز کبردند  یدرخت، به ساختمان ی. آن دو نفر، مرا باالردک یم

در  کودکجوان، زن و  رمرد،یپ یا بودم. عده دهیآن، ند ییبایز هب یساختمان
ردند و ک رونی. سپس، مرا از آن ساختمان، بردندک یم یآن ساختمان زندگ

بود. در  باتریبھتر و ز اریه از ساختمان اول، بسکبردند  گرید یبه ساختمان

 



 سفر به آسمان  ١٠

 م. گفتم: تماردندک یم یو جوان زندگ رمردیپ یساختمان ھم، تعداد نیا
ھا را  نون آن صحنهکھم ا د،یرا به من نشان داد یمختلف یھا شب، صحنه

 .دیدھ حیتوض میبرا
ه کبود  ییدروغگو شد، یه دھان او پاره مک یدو نفر، گفتند: بله، شخص آن

 شیھا ه دروغک یبه طور رساندند، یم گرانیرده به دکاو را گوش ھای  مردم دروغ
 است. امتیمجازات دروغگو، تا روز ق نیو ا دیرس یم اینار دنکبه گوشه و

ه خداوند او را علم و کبود  یسک شد، یم دهیوبکه سر او با سنگ ک یسک
و روزھا  دیخواب یھا م شب رد،ک ینم معارف قرآن داده بود، اما او بدان، عمل

در  امت،یرد، او تا قک یعمل نم یام الھکو به اح گذراند یرا به غفلت م
 عذاب، گرفتار خواھد بود. نیھم

 اران بودند.کزنا  ،یدیه برھنه در تنور دکرا  یسانک
 ربا خوار بود. ،یدیه در نھر خون دکرا  یشخص

ه کبود  ÷ میابراھ ،یدیدرخت د ریه با چند بچه زکرا  یھنسالک مرد
 مردم، اطراف او جمع شده بودند. یھا بچه

 ؛ نگھبان دوزخ؛ بود.کمال افروخت، یه آتش را مک آن
 خانه و ساختمان عموم مؤمنان بود. ،یه داخل شدک یا خانه نیاول

 به شھدا اختصاص دارد. بایز اریساختمان بس نیا
 ن.کن سرت را بلند نوکاست. ا لیائکیم نیھستم و ا لیجبرئ من

 یزیسرم چ یردم، باالکسرم را بلند  ی: وقتدیفرما یم Ìالله  رسول
 ان تو است.کمنزل و م ن،ی. آن دو، به من گفتند: ادمیمانند ابر د

 تا وارد منزلم شوم. دی: اجازه بدھگفتم
) کعمر (مبار یامل نشده است. وقتکاست و  ی: ھنوز عمر تو باقگفتند

 .»شد یرسد، وارد آن خواھ انیبه پا
*** 
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 مرا صدا زد قبر

از فرزندانش خارج شد،  یکی ی جنازه عییتش یبرا زیبن عبدالعز عمر
 یا«ھا سپرد رو به مردم کرد و گفت:  او را در خاک قرار داد و به کرم یوقت

 .»به شما چه گفت؟ میبه شما نگو ایمردم، قبر از پشت مرا صدا زد آ
 : بگو.گفتند
از من  ایآ ز،یعبدالعز نعمر ب یقبر مرا صدا زد و گفت: ا«: گفت

 با دوستان چه کردم؟ یپرس ینم
 : بله.گفتم
و گوشت را  دهیخون را مک ده،یھا را در ، بدن ھا را پاره کرده : کفنگفت
 ھا چه کردم؟ با بند یپرس یاز من نم ایخوردم، آ
 : بله.گفتم
ق را از دو بازو، دو باسن : دو دست را از دو ساق جدا کردم، دو ساگفت

از دو ساق و دو ساق را از دو  را از دو ران، دو ران را از دو زانو، دو زانو را
 .»پا

گاه باش«و گفت:  ستیعمر گر سپس اندک است،  ایدن یکه ماندگار دیآ
خورده  بیو فر ردیم یاش م زنده شود، یم ریعزتش ذلت است، جوانش پ

 »را بخورد. بشیاست که فر یکس
چه  شانیھا اند کجا ھستند؟ خاک با بدن ھا را ساخته که شھر ساکنانش

 یھا ھا بر تخت چه کرد؟ بدن شانیھا ھا و گوشت ھا با استخوان کرد؟ کرم
و  کردند یکاران به آنان خدمت م نرم بودند، خدمت یھا صاف و فرش

اگر  یکه از کنارشان گذشت ی. زمانداشتند یم یھمسران آنان را گرام
آنان را بخوان، به قبرھا و  یخواھ یآنان را صدا بزن و اگر م یاھخو یم

بپرس از  رینگاه کن، از ثروتمند بپرس از ثروتش چه مانده؟ از فق گاھشانیجا
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 کردند، یکه با آن صحبت م ییھا فقرش چه مانده؟ از آنان بپرس، از زبان
 یھا چھره نرم، یھا پوست کردند، یھا نگاه م ھا به لذت که با آن ییھا چشم

ھا محو شد،  اند؟ رنگ ھا چه کرده ھا با آن که کرم میمال یھا و بدن بایز
محو شد، پشت شکسته  ھا ییبایشد، ز یھا خاک ھا خورده شد، چھره گوشت

پاره شد، خدمت کاران و بردگانشان کجا  ھا کریھا ظاھر شد، پ شد، استخوان
به آنان  یرشکجاست؟ به خدا قسم ف شانیھا نهیھستند؟ ثروت و گنج

 یھا طبق ریدر ز ستند،یآنان نگذاشتند، مگر تنھا ن یبرا ییندادند، متکا
آنان و عمل  انیدر م ست؟یھا برابر ن آن یمگر شب و روز برا ستند؟یخاک ن

اند، زنانشان ازدواج  مانع افتاده است، از دوستان و خانواده جدا شده
را  راثشانیثروت و م کانیھا رھا ھستند، نزد در راه شانیھا اند، بچه کرده
تر  یزھایاست، در قبر چ عیقبرشان وس یاند. به خدا قسم بعض کرده میتقس

 یو گفت: ا ستیگر /سپس عمر  برند، یھا لذت م و تازه دارند و از آن
 گول زده است؟ ایتو را در دن زیچه چ یشو یکه فردا در قبر ساکن م یکس

 نرم و نازکت کجاست؟ یھا لباس
 کجاست؟ تیعطرھا

 خاک چگونه است؟ یبا درشت تتیوضع
 کند؟ یات شروع م کرم از کدام گونه دانم ینم
با من رو  یزیملک الموت با چه چ شوم یخارج م ایاز دن یوقت دانم ینم

 شود؟ یبه رو م
 آورد؟ یمن م یاز پروردگارم برا یامیپ چه

سپس رفت و  د،یبگو یزیکه نتوانست چ نیتا ا ستیبه شدت گر سپس
 جمعه زنده بود و مرد. خدا او را رحمت کند. کیعد از آن فقط ب

*** 
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 میگرد یاو بازم یسو ...و ما به

 ریتصادف مرا غافلگ کیدر راه  رفتم، یبه مکه م نیمن گفت: با ماش به
بودم که به آن جا  یکس نیرخ داده بود. من اّول یکه به تازگ نیکرد، مثل ا

رفتم،  نیرا نگه داشتم و به سرعت به طرف ماش نمی. ماشدمیرس
با او دست زدم،  اطیرا که در آن است، نجات دھم، با احت یکس دمیکوش یم
بغض  د،یدستمانم لرز د،یتپ ینگاه کردم، قلبم به شدت م نیداخل ماش هب

 نیماش ی ! رانندهبیعج ی صحنه کی ه،یگر ریرا گرفت، سپس زدم ز میگلو
که با انگشست سبابه به آسمان اشاره  جان یب یا فرمان افتاده بود، جثه یرو
 ییگو پوشاند، یصورتش را م یپر پشت شیبود، ر یاش نوران چھره کرد، یم

دختر  کیناگھان  گشتم، یرا م نیداخل ماش وانهیاز ماه است، مانند د یا پاره
ن مرد انداخته را به گردن آ شیھا که به پشت افتاده و دست دمیکوچک را د

 ال الله.إله إدرود گفته بود. ال را ب یاست، او جان داده و زندگ
آرامش، وقار و استقامت از  دیخورش ام، دهیند نیمانند ا یبه حال مرد تا
اش که در وقت جان دادن  انگشت سبابه ی اش طلوع کرده بود، صحنه چھره

که با آن به درود گفته بود،  یلبخند ییبایو ز گفت یخدا را م دیتوح
 .کردند یتوقف م نشیماش رامونیپ یعبور یھا نیماش

اتفاق افتاد، فراموش کردم  یبیبه سرعت عج ھا نیا ی باال رفت، ھمه ھا صدا
کنم، مانند فرد فرزند مرده  یبودند بررس نیرا که در ماش یافراد ی هیکه بق

گمان  دید یکه مرا م یکس دم،کر یرا احساس م رامونمیافراد پ کردم، یم هیگر
زن و چند بچه  کیزدند  ادیاز مردم فر یمرده ھستم، بعض کانیاز نزد کرد یم

را  شیھا عقب ھستند، شکه شدم، به عقب نگاه کردم، زن لباس یدر صندل
 کرد یداشت، آرام نشسته بود و به ما نگاه م یبود و حجاب کامل دهیچیدورش پ

چسبانده بود. آنان به  اش نهیبودند به س دهیند یبیکوچک را که آس ی و دو بچه
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احساس  کرد، یو آنان را آرام م کرد یم ذکربودند و او خدا را  دهیشدت ترس
فرود  نیکه از ماش دیکوش یم یبیکوه استوار است، با ثبات عج کیکردم که او 

 یکس م،یآورد رونیب نیآنان را از ماش ی و نه نوحه. ھمه غینه ج ه،ینه گر د،یآ
 ام هیزده ھستم نه او. گر بتیمن مص کرد یگمان م دید یکه من و آن زن را م

 کرد یآن را قطع م هیکه گر ییزن با صدا کردند، یباال گرفت، مردم به من نگاه م
بر او غلبه کرد و  هیاست، سپس گر ینکن، او مرد صالح هیگفت: برادرم بر او گر

 ساکت شد.
آمد و دو کودکش را به بغل گرفت، مواظب حجاب و چادرش بود.  فرود

جا دور شد.  از آن یبا دو کودکش کم دیمردم را د یازدحام و شلوغ یوقت
کرد. زن از  مارستانیاقدام به حمل آن مرد و دخترش به ب کوکارانیاز ن یکی

و  ردو کودک را از نگاه کردن به پد دیکوش یو م کرد یدور به ما نگاه م
کردم با من سوار شود تا او  شنھادیخواھرشان باز دارد. نزدش رفتم و به او پ

آرام پاسخ داد: نه، به خدا قسم  یکامل و صدا یایرا به منزلش برسانم. با ح
 که در آن زن باشد. ینیمگر در ماش شوم یسوار نم

من از دور  داد، یشروع به رفتن کردند، ھر کس به راھش ادامه م مردم
گذشت و ما در  یادیمراقبش بودم، احساس کردم مسئولشان ھستم، مدت ز

و او مثل کوه استوار بود، دو ساعت کامل  میسخت قرار داشت تیآن وضع
ھمراه  یاز کنارمان گذشت که در آن مرد نیماش کیکه  نیگذشت تا ا

 میاز او خواست م،یخبر آن زن را به او گفت م،یبود. او را نگه داشت اش خانواده
 که او را به منزلش برساند و او موافقت کرد.

 یاحساس کردم کوھ رفت یم یبا دو کودکش آمد و با آنان سوار شد، وقت زن
که از آن ثبات بزرگ  یبرگشتم در حال نمی. به ماشکند یحرکت م نیزم یرو

مرد صالح  ی چگونه خداوند خانواده نی: ببگفتم یتعجب کرده بودم و با خودم م
 آوردم: ادیسخن خدا را به  کند، یرا بعد از او حفظ م
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َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ ُن َ�ۡ  ٣٠تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ� 
َ
ِ ٱأ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة  .]۳۱-۳۰[فصلت:  ﴾...ِخَرةِ �ٱَوِ�  �ُّ

 ستادگییه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس اکسانی ک قت،یدر حق«
و  دیمدار می:] ھان، بندیگو [و می ندیآ ردند، فرشتگان بر آنان فرود میک

. در زندگی دیشاد باش دیبود افتهیه وعده کو به بھشتی  د،یمباش نیغم
 ».مییو در آخرت دوستانتان ما ایدن

چون ما  دینداشته باش میب دیا گذاشته ایکه در دن یبله. نسبت به کسان
شما را حفظ  ی بعد از شما خانواده م،یھست ایدن یشما در زندگ یایاول
رزقشان را  م،یکن یدلشان را محکم م م،ینشان یترسشان را فرو م م،یکن یم

 باستیزقرآن، چه  باستی. چه زمیکن یم ادیو عزتشان را ز میکن یم نیتضم
است که  یا و مستحکم باشد، چون او زنده یکه ارتباطت با خدا قو

 .ورزد یاست که بخل نم یو ثروتمند ردیم ینم
 ند،یو در روز قران خوان بب انیکه خداوند تو را در شب گر باستیز چه

حرام فروھشته و گوشت را  دنیچشمت را از د ندکهیکه تو را بب باستیچه ز
 :یتا در نزد خدا محبوب باش ،یسخنان گناه باز داشت دنیاز شن

ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ ﴿  .]۳۱[آل عمران:  ﴾و�َُ�مۡ ُذنُ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ
تا خدا دوستتان بدارد و گناھان شما را بر شما  دینک روییاز من پ«

 ».دیببخشا
*** 

 



 سفر به آسمان  ١٦

 !کند یرحم نم یبه کس مرگ

 امبریاز دختران پ یکیکه  میبود Ì امبریگفت: نزد پ È دیبن ز اسامه
فرستاد که فرزندم در حال مرگ  امبریپ یبرا یا توسط پسر بچه یغامیپ

 .دیاوریب فیاست؛ تشر
به پسر بچه فرمود: نزدش برگرد و به او بگو: خداوند، ھرچه را  Ì امبریپ

نزد او، وقت  زیاز آن او و ملک اوست و ھر چ کند، یعطا م ای ردیگ یکه م
 پاداش خداوند باشد. دیصبر کند و به ام دییدارد؛ بگو ینیمع

شد و  نیغمگ شتریاو ب یسفارش را به او رساند، ول نیبچه رفت و ا پسر
 .دیاوریب فیکه تشر  دھد یپسر بچه دوباره آمد و گفت: او شما را قسم م

که تند  یبرخاست و رفت و کودک را در حال ارانشیاز  یبا برخ Ì امبریپ
به  Ì امبریدادند، دل پ امبریبه پ رفت، یم نییباال و پا اش نهیو س زد ینفس م

سؤال شد،  اش هیگر ی رحم آمد و چشمان مبارک پر از اشک شد. درباره
و  دھد یرحم است که خداوند متعال، در دل بندگانش قرار م نیا«فرمود: 

 ).ی(بخار» رحم باشند. یکه دارا کند یرحم م یخداوند، تنھا به بندگان
 ی فهیخل گریسال د ستیشام بود، ب ریسال ام ستیب Ó هیمعاو

مرگ به  یوقت افت،ی یانتقال م گریملک به ملک د کیمسلمانان بود، او از 
. او را نشاندند. شروع کرد به ذکر خداوند، دیسراغش آمد گفت: مرا بنشان

و  یا و انھدام آمده یاکنون بعد از نابود ه،یمعاو یو گفت: ا ستیسپس گر
 یترو تازه و پر نشاط بود یکه جوان یچرا زمان ؟یکن یم ادیرا  ردگارتپرو
 رمردیپ نیو گفت: پروردگارا، پروردگارا، به ا ستیسپس گر ؟ینکرد نیچن

و با  امرزیکار سنگدل رحم کن. پروردگارا، لغزش را کم کن و خطا را ب گنه
 یاز تو اعتماد ریغ یندارد و به کس یدیاز تو ام ریکه به غ یحلمت به کس

 ارد رحم کن. سپس روحش پرواز کرد.ند

 



 ١٧ سفر به آسمان

جان کندن  یھا یآمد و سخت / مرگ به سراغ عبدالله بن مبارک یوقت
اش  چھره یسپس به ھوش آمد و پارچه را از روشد،  ھوشیبر او فشار آورد ب

عمل کنندگان عمل  دیبا یروز نیچن یبرداشت و لبخند زد و گفت: برا
 کنند. ال إله إال الله. سپس روحش پرواز کرد.

آمد، ھمسرش گفت: واحزناه! (چه غم و  Óکه مرگ به سراغ بالل  یزمان
 .)یاندوھ

که در حال جان کندن بود  یصورتش کنار زد و در حال یرا از رو پارچه
) فردا با دوستان مالقات یوسرور یگفت: بلکه بگو: وافرحاه! (چه خوشحال

 .ارانشیبا محمد و  م،یکن یم
*** 

  

 



 سفر به آسمان  ١٨

 عبرت کیو  ریتصو کی

 شده است که گفت: تیروا Ó ابن مسعود از

ا ىف انلَّىِب  َخطَّ  ا ُمَر�َّعاً، وَخطَّ َخطًّ الْوََسِط َخارِجاً منُْه، وََخطَّ ُخططاً  َخطًّ
 ِ
َّ

ِ  ىف یِصَغاراً إِىل َهَذا اذل
َّ

َهَذا اِإل�َساُن، «الوََسِط، َ�َقاَل:  ىف یالوََسِط ِمْن َجانِبِِه اذل
َجلُُه ُ�ِ 

َ
َحاَط بِِه َوَهَذا ا طاً يَوَهَذا أ

َ
ِ بِِه أو قَد أ

َّ
َطُط  یذل

ُ
َملُُه َوَهِذهِ اخل

َ
ُهَو َخاِرٌج أ

ُه َهذا َ�َهَشُه َهذاالصِّ 
َ
ْخَطأ

َ
ُه َهَذا، َ�َهَشُه َهذا، َو�ِْن أ

َ
ْخَطأ

َ
ْعراُض، فَإِْن أ

َ
» َغاُر األ

 ).ی(بخار
ه از مربع ک دیشکخط، در وسط آن  کیرسم فرمود و  یمربع Ì امبریپ«

از قسمت داخل به طرف آن خط  زین یکوچک یھا خارج شده بود و خط
ه بر کاجل اوست  ن،یانسان است و ا ن،یاگاه فرمود:  رسم نمود و آن یوسط

، کوچکخطوط  نیاوست و ا یه خارج از آن است، آرزوک او احاطه دارد و آن
او را  گریآن آفت د ابد،ی ییآفت رھا نیه اگر از اک باشند یعوارض و آفات م

 ».گزد یرا م یو یگرید ابد،ی ییرھا زین یکی نیو اگر از ا گزد یم
*** 

  

 



 ١٩ سفر به آسمان

 به آسمان یسفر

 رامونشیجنازه رفت و کنار قبر نشست، پ کی عییتش یبرا Ì امبریپ
 .دیبودند، فرمود: از عذاب قبر به خدا پناه ببر ارانشی

نده باشد و ک ایدل از دن ایمؤمن اگر در دن ی فرمود: بنده سپس
روی  دیھمه به آخرت باشد در دم مرگ فرشتگانی نورانی و سف اش یدلبستگ

شوند و در چشم  از حنوط بھشت نازل می ھای بھشتی و حنوطی فنکبا 
 ک. آن گاه ملندیب ه مؤمن ھمه را میکبه طوری  نند،ینش انداز مؤمن می

شو  رونی، بک: ای جان پادیگو و می ندینش او می نیآمده در بال ودالموت فر
ه از دھان کپروردگارت. پس جانش مانند آبی  یسوی آمرزش و خشنود به

ه ک نیھم رد،یگ یو ملک الموت آن را م دیآ یم رونیب زدیر فرو می کمش
چشم بر ھم زدن در دست او بماند، فورًا از او  کیگذارند حتی  گرفت نمی

 یبو نیبسان بھتر ییگذارند و بو فنش میکو در الی حنوط و  رندیگ می
او  بیترت نیو به ا شود یوجود دارد از آن خارج م نیزم یکه در رو یمشک

از در  گذرند یبرند و از کنار ھر دسته از فرشتگان که م را به آسمان باال می
 ست؟یروح پاک ک نی: اندیگو یتعجب م

 : فالن بن فالن.ندیگو یم
 نیه به اکآورند، تا آن  ھای او را به زبان می اسم نیبھتر جا نیدر ا البته

ورود خواسته پس از  ی جا اجازه برسانند، در آن شیایمنوال به آسمان دن
 شوازشیآن آسمان به پ نیشوند، در ھر آسمانی مقرب وارد میسب رخصت ک

که به آسمان  نیند تا اک وی را بدرقه می گریدام تا آسمان دکو ھر  ندیآ می
بنده مرا  ی ه نامهکرسد  پروردگار خطاب می ی هیجا از ناح ھفتم برسد، در آن

من را از چون من بندگان مؤ د،یبرگردان نیو او را به زم د،یسیبنو نییدر عل

 



 سفر به آسمان  ٢٠

 نیاز زم امتیگردانم، و در ق بر می نیو دوباره به زم ام دهیآفر نیزم
 دھم. آورم، و آن وقت روحشان را به جسدشان عودت می می رونشانیب

در قبرش فرود  کگردانند و آن دو مل روحش را به جسدش بر می پس
 ست؟یکپرسند: پروردگارت  نشانند، و از او می آمده او را می

 تعالی پروردگار من است. ه: اللَّ دیگو جواب می در
 ست؟یچ نتی: دندیگو می
 من اسالم است. نی:ددیگو می
 اره است؟کشما مبعوث شده چ نیه در بکمرد  نی: اپرسند می
ه و فرستادهدیگو می  الله است. ی : رسول اللَّ
 ی؟یگو جا میک: از پرسند می
 نمودم. قشیورده و تصدآ مانیتاب خدا را خواندم، به او اک: دیگو می
و از بھشت  دینک قیمرا تصد ی ه بندهکرسد  می ییاز آسمان ندا جا نیا در

 .دینکسوی بھشت باز  فرش و لباس برده، از قبرش دری به شیبرا
ه کجا  وزد و قبرش تا آن و بوی بھشت تا قبرش می مینس جهینت در

و خوشبو ، خوش لباس  ند فراخ شده آن وقت مردی خوش روکار کچشمش 
ه باعث مسرت تو ک زیی: بشارت باد تو را به چدیگو و به او می دیآ نزدش می

 وعده داده شدی. ایه در دنکبود آن روزی  نیاست، ا
 بارد؟ می ریخ تیه از سر و روک ستییک: تو پرسد می
و در  عی: من عمل صالح توام. به خدا تو در طاعت الله سردیگو مرد می آن

 دھاد. کویخدا تو را پاداش ن ،یخدا کند بود تیمعص
: من عمل صالح تو ھستم، دیگو یراست فرمود. بله، به او م Ì الله رسول

 تتیو خش هیات ھستم، من گر و صدقه یکیات ھستم، من ن من نماز و روزه
 تو به پدر و مادرت ھستم. یکیات ھستم، من ن ھستم، من حج و عمره

 



 ٢١ سفر به آسمان

که در  ندیکه قبرش گشاد شده و بب ندیو بب ندیرا بب نیکه مؤمن ا یزمان
: پروردگارا، کند یو دعا م شود یآن نعمت بھشت است مشتاق بھشت م

 را بر پا کن تا نزد خانواده و ثروتم بروم. امتیق
فاسق وقتی به طرف آخرت و  ایافر ک ی فرمود: بنده Ì رسول خدا سپس

چھره با  اهیشود، فرشتگانی س می دیناام ایآورد و از دن مرگ روی می
ند در چشم کار که چشمش کجا  خشن به استقبالش آمده و تا آن ییھا پالس

: ای دیگو حاضر شده می نشتیالموت بر بال کآن گاه مل نند،ینش اندازش می
 آی. رونیسوی خشم و غضب پروردگار ب از بدن خود به ثیخب جان

را از  جان او ردیگ را از پشم تر می که خس و خاشاکگاه مانند شانه  آن
ه روحش را گرفت فرشتگان کگاه پس از آن  شد، آنک می رونیالبدش بک

ھا نھاده باال  ای درنگ آن را از دست وی گرفته و در آن پالس بدون لحظه
 چیھ هاز ھر مردار از آن خارج شده ب تر دهیگند ییبو جا نیبرند، در ا می

پرسند  تعجب می ه از درک نیشود، مگر ا جماعتی از فرشتگان عبور داده نمی
 ست؟یکاز  دیروح پل نیا

 روح فالن بن فالن است. نی: اندیگو می
آورند و ھم چنان  او را به زبان می یھا نام نیتر جواب زشت نیدر ا البته
خواھند، و  جا اجازه ورود می برسند، در آن ایبرند تا به آسمان دن او را می

 نند.ک در را به روی شان باز نمی نکیل
 را قرائت فرمود: هیآ نیا Ì رسول الله نجایا در

بۡ  لَُهمۡ  ُ�َفتَّحُ  َ� ﴿
َ
ٓ ٱ َ�ُٰب � َما ٰ يَلَِج  نَّةَ �َۡ ٱ ُخلُونَ َوَ� يَدۡ  ءِ لسَّ ِ�  َمُل �َۡ ٱَح�َّ

 .]۴۰[األعراف:  ﴾َياطِ ۡ�ِ ٱَسّمِ 
مگر  شوند یو به بھشت وارد نم گردد یآنان باز نم یآسمان بر رو یدرھا«
 ».بگذرد یاطیسوراخ سوزن خه شتر از ک نیا

 



 سفر به آسمان  ٢٢

 نیا ی ه نامهکند به فرشتگان ک فرمود: خدای تعالی خطاب می سپس
 .دیسیبنو نیطبقات زم نیتر نییدر پا نیشخص را در سج

خطاب، روح او را به وضع خفت باری دور  نیا دنیپس از شن فرشتگان
 را تالوت فرمود: هیآ نیا Ìاندازند. سپس رسول خدا  می

ِ  كۡ َوَمن �ُۡ�ِ ﴿ ِ ٱب �ََّما َخرَّ ِمَن  �َّ
َ
ٓ ٱفََك� َما ۡ�ُ ٱ َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ وۡ  لطَّ

َ
 وِيَ�هۡ  أ

 .]۳۱[الحج:  ﴾َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  لّرِ�حُ ٱ بِهِ 
قرار دھد ، انگار از آسمان فرو افتاده است  یخدا انباز یه براک یسک رایز«

ان کتندباد او را به مه ک نیا ای،  ندیربا یبدن) او را م یھا هکو پرندگان (ت
 ».کند یپرتاب م یدور اریبس

 کنند، سپس دو ملک گاه روحش را در قبر به جسدش ملحق می آن
 ست؟یکپرسند: پروردگار تو  نشانند، و از وی می مأمور پرسش قبر، او را می

 دانم. :: ھاه ھاه، نمیدیگو جواب می در
 ست؟یتو چ نی: دپرسند می
 دانم. ، نمی:: ھاه ھاهدیگو جواب می در

 گفت؟ شما مبعوث شده بود چه می نیه در بکمرد  نی: اپرسند می
 دانم. : ھاه ھاه، نمیدیگو در جواب می باز

 .یو نه خواند یدی: نه فھمندیگو یم
من دروغگو است، بسترش را از  ی بنده نیرسد: ا گاه از آسمان ندا می آن

تا از حرارت دوزخ و  دینکو از قبرش دری به دوزخ باز  دینکآتش فراھم 
در ھم خرد  شیھا ه شانهکسموم آن به او برسد، و قبر او چنان تنگ گردد 

 شود.
و بدبو در برابرش مجسم شده او را به وضع  فیثکرو،  گاه مردی زشت آن

فرا  ایانب ایه در دنکھمان روزی بود  نی: ادیگو دھد و می بت بارش بشارت میکن
 دادند. را وعده می دنشیرس

 



 ٢٣ سفر به آسمان

 بارد؟ شر می تیه از سر و روک ستییک: تو پرسد می
 : من عمل بد توام.دیگو می

: من کار بد تو ھستم، من دیگو یراست فرمود: بله، به او م Ì الله رسول
خدا خوردن تو ھستم، من طواف تو به دور قبرھا ھستم، من  ریقسم به غ

 تو ھستم و من زنا، ربا و ترانه ھستم. یشراب خوار
 .!خورد یافسوس به درد م ایآ یول خورد، یبنده افسوس م جا نیا در
 .دارد! یا دهیفا ختنیاشک ر ایآ یول شود، یم مانیپش اریبس
کردند که از شرمگاھت محافظت کن و چشم و  حتیقدر تو را نص چه

 گوشت را نگه دار؟!
بدتر است، پس  دیآ یچه بعد از قبر م که آن کند یم نیقیبنده  جا نیا در

 را بپا مدار. امتیند: پروردگارا قک عرض می
گرز است که اگر  کیکه در دستش  دیآ یکور، کر و گنگ م یجا فرد نیا در
که به  زند یضربه به او م کیو  شود یم لیبزند به خاک تبد یبه کوھ یا ضربه

 یا و ضربه گرداند یسپس خداوند او را به حالت اّولش بر م شود، یم لیخاک تبد
از جن و انس آن را  ریغبه  زیکه ھر چ کشد یم یادیاو فر زند، یبه او م گرید
 .)کرده است تیرا احمد روا ثیحد نی(مفھوم ا ثی... تا آخر حدشنوند یم

*** 
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 به دردم نخورد مالم

 لیقا یبرده و آزاد فرق ر،یبزرگ و کوچک، ثروتمند و فق انیدر م مرگ
 .ستین

را پر از سرباز کرده بود، او  نیبود و زم نیزم یکه فرمانروا دیالرش ھارون
ببار، ھر جا که  نی: در ھند و در چگفت یو به ابر م کرد یکه سرش را بلند م

تحت فرمان من  یکه ببار ینیببار، به خدا قسم در ھر سرزم یخواھ یم
بھلول  وگذشت که به ا یروز به شکار رفت و از کنار مرد کیاست. او 

 .گفتند یم
 بھلول. ین اگفت: مرا موعظه ک ھارون

 Ìپدران و پدر بزرگانت کجا ھستند؟ از رسول الله  نیالمؤمن ریام ی: اگفت
 تا پدرت؟

 گفت: مردند. ھارون
 کجاست؟ شانی: کاخ ھاگفت
 است. شانیھا ھا کاخ : آنگفت
 کجاست؟ شانی: قبرھاگفت
 است. شانیقبرھا نی: اگفت

 شانیھا پس کاخ شان،یقبرھا ھا نیاست و ا شانیھا ھا کاخ گفت: آن بھلول
 به دردشان نخورد. شانیدر قبرھا
 بھلول. یبگو ا شتریب ،ی: راست گفتگفت
است، کاش قبرت بعد از مرگت ھم  عیوس ایدر دن تیھا : اما کاخگفت

 شود. عیوس
 بگو. شتریو گفت: ب ستیگر ھارون
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را به  یکسر یھا نهیکه تو گنج میریفرض بگ ن،یالمؤمن ریام ی: اگفت
ھر  انیمگر قبر پا شود؟ یبعد از آن چه م ،یھا عمر کرد و سال یدست آور

 ؟یشو یسؤال نم زھایچ نیا ی و بعد از آن در مورد ھمه ستین یا زنده
 .ی: آرگفت

 اش یپزشکان از بھبود یافتاد. وقت یماریبرگشت و بر بستر ب ھارون
بر سر  دیجان کندن را د یھا یشدند، مرگ به سراغش آمد و سخت دیناام

 .دیرا جمع کن انمیزد: لشکر ادیفر انشیفرماندھان و دربار
جز خدا  یآمدند، تعدادشان را کس شانیھا و زره ھا ریھمه با شمش

 ستیگر دیآنان را د یآنان تحت فرمان او بودند، وقت ی ھمه دانست، ینم
که ملکش زائل شد  یبه کس شود یکه ملکش زائل نم یکس یسپس گفت: ا

 رحم کن.
 .دیاوریمن ب یکفن برا یھا گفت: پارچه سپس

 .دیمن حفر کن یبرا یاو آوردند. گفت: قبر یبرا
او حفر کردند. به قبر نگاه کرد و گفت: مالم به دردم نخورد، قدرتم  یبرا

 نابود شد.
 یـ که فرمانروا فهیخل نیا یتا مرد. وقت کرد یم هیچنان گر ھم سپس

 رانشیتنگ گذاشته شد. نه وز ی حفره کیبود ـ مرد، برداشته شد و در  ایدن
 یبا او دفن کردند و نه فرش یینه غذا مانش،یدر آن حفره با او بودند و نه ند

 و مالش به دردش نخورد. ییپھن کردند. فرمانروا شیبرا
جا کندن او را  یمرگ به سراغ عبدالملک بن مروان آمد و سخت یوقت اما

اتاقش را باز  یھا ر داد پنجرهدستو شد، یو نفسش تنگ م گرفت یدر بر م
 د،یرا در دکانش د یریفق یشو لباس کینگاه کرد،  رونیکنند. به ب

بودم، کاش من  یشو لباس کیو سپس گفت: کاش من  ستیعبدالملک گر
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از امر مؤمنان را به  یزیحمال بودم، کاش چ کیکاش من  ودم،نجار ب کی
 .گرفتم یعھده نم

 مرد. سپس
از کنار  Ìشده است که رسول الله  تیروا یانصار یابو قتاده بن ربع از

 گذشت و فرمود: یجنازه ا

اٌح ِمنْهُ  حٌ �ُمْسرَتِ «  ».َوُمْسرَتَ

ِ َما الُْمْسرَتِ  اي: قَالُوا اُح ِمنُْه؟ حُ �رَُسوَل ا�َّ  َوالُْمْسرَتَ
َعبُْد الُْمْؤِمُن : «قَاَل 

ْ
نْ  حُ �ْسرَتِ �ال   ايِمْن نََصِب ادلُّ

َ
َذاَها إىِل

َ
َعبُْد َوأ

ْ
ِ َوال رمَْحَِة ا�َّ

َفاِجُر 
ْ
َوابُّ  حُ �ْسرَتِ �ال َجُر َوادلَّ َِالُد َوالشَّ

ْ
ِعبَاُد َوابل

ْ
 ).ی(بخار» ِمنُْه ال

 ».احت شونده و راحت شونده از اوستاو ر«
 ست؟یرسول الله، راحت شونده و راحت شونده از او چ ای: گفتند
و به رحمت  شود یراحت م ایو رنج دن یمؤمن از خستگ ی بنده«: فرمود

کار  گنه ی از دست بنده انیو مردم، شھر، درختان و چھار پا ونددیپ یخدا م
 ».شوند یراحت م

*** 
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 اعترافات

آمد فرزندانش را صدا زد و به آنان  Ó یمرگ به سراغ ابوموس یوقت
 .دیمن حفر کن یبرا قیعم یقبر دیگفت: برو

از دو منزل است،  یکیبه خدا قسم  د،یکار را کردند. گفت: مرا بنشان نیا
چھل زرع است و  اش هیکه وسعت ھر زاو شود یم عیمن وس یقبرم برا ای

که از آن به منزل، ھمسران و  شود یمن باز م یاز بھشت برا یا دروازه
... کنم یکرده، نگاه م ایمن از مھ یکه خداوند در بھشت برا ییھا نعمت

بلدم و از بو و گل  ایدن نیلم در ااز منز شتریسپس منزلم در بھشت را ب
 تا مبعوث شوم. رسد یبھشت به من م

 یھا جا که استخوان تا آن شود یبشود قبرم بر من تنگ م یگریاگر د
 یکیو  شود یو چنان م نیتر از چن که تنگ نیتا ا رود یدر ھم فرو م میپھلو

و  گاھمیبه جا کنم یپس نگاه م شود، یمن باز م یجھنم برا یاز درھا
بندھا و  رھا،یکرده است مانند زنج ایمن مھ یکه خداوند برا ییزھایچ

 ایاز منزلم در دن شتریرا ب روم یدر جھنم م گاھمیسپس من جا ھا، نیھمنش
 .شوم یکه مبعوث م نیتا ا رسد یبلدم و از گرما و حرارتش به من م

 .ستیگر سپس
آمد گفت: بسترم را به صحن  Óمرگ به سراغ عباده بن صامت  یوقت

 .دیببر اتیح
 .دیرا جمع کن گانمیگفت: خانواده و ھمسا سپس

روز آخرت من  نیو اول ایروز دن نیرا جمع کردند. گفت: امروز آخر ھمه
ام که به خدا  کرده یدستم در حق شما کوتاھ ایبا زبان  دیشا دانم، یاست، نم

که  دھم یشما را قسم م ی را به دنبال دارد، ھمه امتیقسم قصاص در روز ق
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که  نیا زقبل ا ردینسبت به من دارد از من قصاص بگ یزیاگر در دلش چ
 روحم خارج شود.

 .یو مھربان بود یما بسان پدر ی: تو براگفتند
 د؟یدی: ھر چه بوده بخشگفت

 : بله.گفتند
ما را بر حذر . شدیشاھد باش. اما اکنون سفارشم را گوش کن ای: خداگفت

 د،یریروح از بدنم خارج شد خوب وضو بگ یکند. وقت هیکه گر نیاز ا دارم یم
خودش ومن  یاز شما وارد مسجد شود و نماز بخواند و برا کیسپس ھر 

 :دیفرما یم یتعال یطلب استغفار کند چون خدا

ْ سۡ ٱوَ ﴿ ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة  ﴾٤٥َ�ِٰشعِ�َ لۡ ٱ��ََّها لََكبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ  لصَّ
 .]۴۵[البقرة: 

ار] گران است، مگر بر ک[ نی. و به راستی ادییجو ارییو نماز  ییبایکاز ش«
 ».فروتنان

 .دیبه سرعت مرا به لحدم ببر سپس
 فرمود: Ì شده است که رسول الله تی: از ابن مسعود رواموعظه

ُد ىِف  اَرةِ �َ�ْن زِ  تُُ�مْ يَ�هَ  ُكنُْت « ُقبُوِر فَُزوُروَها فَإِ�ََّها تَُزهِّ
ْ
نْ  ال ُر  ايادلُّ َوتَُذكِّ

ِخَرةَ 
ْ

 (ابن ماجه).» اآل
چون  د،یکن ارتیھا را ز کرده بودم، اکنون قبر یقبور نھ ارتیشما را از ز«

 ».شود یآخرت م یآور ادیو  ایباعث زھد در دن
*** 
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 با ام الخبائث! وداع

آمد که با شراب خواران نشست  یاست: مرگ به سراغ مرد گفته میق ابن
از افراد  یکه جان دادنش شروع شد، فرد یو برخواست داشت، وقت

 ال إله إال الله بگو. ،یفالن یرو به او کرد و گفت: ا رامونشیپ
 شد و زبانش بند آمد. اهیکرد، رنگش س رییتغ اش چھره

 ال إله إال الله بگو. یتکرار کرد: فالن دوستش
زد: نه، اّول تو بنوش بعد به من بده. اّول تو بنوش  ادیاو نگاه کرد و فر به

 بعد به من بده.
خالقش پرواز کرد.  یسو که روحش به نیتا ا کرد یجمله را تکرار م نیا و

 پناه بر خدا.

شۡ  فُعَِل  َكَما َتُهونَ �َشۡ  َما َو�َۡ�َ  َنُهمۡ وَِحيَل بَيۡ ﴿
َ
[سبأ:  ﴾ُل َ�بۡ  ّمِن َياِعِهمبِأ

۵۴[. 
 رد،یگ قرار می لییخواستند حا آنچه [به آرزو] می انیآنان و م انیو م«

 ».رفت نیچن شانیبا امثال ا ربازیه از دکھمان گونه 
و با شراب خواران  خورد یشراب م یذکر کرده است که مرد یصفد

و  رفت یراه م دیخواب یو م شد یمست م ینشست و برخواست داشت، وقت
 یسمانیرا با ر شیو پا دیخواب یپشت بام م ی. او رورود یراه م دانست ینم
بلند شد و شروع کرد به راه  د،یشب مست شد و خواب کی فتد،یتا ن بست یم

او را نگه داشت، پس واژگون در ھوا  سمانیر یاز پشت بام افتاد، ول ورفتن 
 که مرد. نیمعلق ماند تا ا

در شراب خانه  شهیبود و ھم یرد فاسق و شراب خوارم ثیبن مغ محمد
از  یرفت مرد لیتحل شیرویشد و مرگ به سراغش آمد و ن ضیمر یبود. وقت
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راه  یتوان یم ایمانده؟ آ یباق یدر بدنت قدرت ای: آدیاز او پرس رامونشیافراد پ
 ؟یبرو

 به شراب خانه بروم. توانم ی: بله، اگر بخواھم مگفت
 به مسجد بروم؟ یگفت: پناه بر خدا، چرا نگفت دوستش

است  یزیبر من غلبه کرده است، ھر کس را چ نیو گفت: ا ستیگر او
 که در زمانه با آن عادت کرده است. عادتم رفتن به مسجد نبوده است.

افراد  داد، یبودم که جان م یمرد نیرواد گفته است: بر بال یاب ابن
او و ال إله إاال الله  انیم یول کردند، یم نیبه او تلق ال إله إاال الله را رامونشیپ

و خدا را  کردند یبود. آنان دوباره تکرار م نیبود و بر زبانش سنگ یمانع
نفسش  یداشت. وقت ارقر یدیشد یو او در سخت شدند یآور م ادی شیبرا

 و گفت: او به ال إله إاال الله کافر است. دیتنگ شد بر سرشان داد کش
 و مرد. دیکش ینفس سپس

 میافتیو در میشد ایاش جو را از خانواده تشیوضع میاو را دفن کرد یوقت
 که شراب خوار است.

 بزرگ است. یبتیو مص یاھل ساز و آواز را در وقت مرگ، سخت اما

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ دَ إِنَّ وَعۡ  �َّاُس ٱ � َّ�  ۖ نَُّ�مُ  فََ�  َحّقٞ �ۡ ٱ َيٰوةُ �َۡ ٱ َ�ُغرَّ َوَ�  َيا�ُّ

 ِ نَُّ�م ب ِ ٱَ�ُغرَّ  .]۵[فاطر:  ﴾٥َغُرورُ لۡ ٱ �َّ
شما را  ایزندگی دن نیخدا حّق است. زنھار تا ا ی ای مردم، ھمانا وعده«
 ».بدیخدا نفر ی شما را درباره بندهی] فر طاِن یندھد، و زنھار تا [ش بیفر

*** 
  

 



 ٣١ سفر به آسمان

 ...دیایاجلشان ب یوقت

 .ردیم یو کجا م یک داند یکس نم چیھ
داود وفات  یبود، وقت ÷القدر نزد داود  لیجل ریوز کیکه  اند آورده
در  ÷ مانیروز در وقت ظھر سل کیشد.  بن داود مانیسل رینمود وز

 ÷ مانیسالم بر سل یبرا ینزدش بود. مرد رینشسته بود و وز گاھشیجا
 ریوز نیبه ا یکرد و به تند ÷ مانیوگو با سل وارد شد و شروع به گفت

برخواست  ریخارج شد وز یشد. وقت شانیپر شیھا از نگاه ری. وزکرد ینگاه م
که از نزدت  یمرد که بود؟ مرد نیخدا، ا امبریپ ی: ادیپرس ÷ مانیو از سل

 خارج شد، به خدا قسم ظاھرش مرا به وحشت انداخت.
مرد بر من  کیملک الموت بود، که به صورت  نیفرمود: ا ÷ مانیسل
 .شود یوارد م
خدا، تو را به خدا قسم  امبریپ یو گفت: ا ستیمضطرب شد و گر ریوز

 مکان در ھند ببرد. نیکه به باد دستور ده تا مرا به دورتر دھم یم
 به با دستور داد و باد او را برد. ÷ مانیسل

وارد  ÷ مانیسالم گفتن بر سل یملک الموت مثل گذشته برا فردا
 شد.

به او  زیت زیچرا ت ،یرا ترساند دوستم روزیبه او گفت: تو د ÷ مانیسل
 ؟یکرد ینگاه م

خدا، من قبل از ظھر بر تو وارد شدم و  امبریپ یالموت گفت: ا ملک
 رم،یخداوند به من دستور داده بود که بعد از ظھر روحش را در ھند بگ

 تعجب کردم که چرا نزد توست؟
 ؟یگفت: پس چکار کرد مانیسل
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رفتم که الله دستور داد روحش را در آن جا  ییالموت گفت: به جا ملک
 منتظرم است و روحش را گرفتم. دمید رم،یبگ

ۡ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ ِيٱ َت َموۡ ل وَن ِمنۡ  �َّ  َ�ٰلِمِ  إَِ�ٰ  تَُردُّونَ  ُ�مَّ  ُمَ�ٰقِيُ�ۡمۖ  ۥفَإِنَّهُ  هُ تَفِرُّ
َ�َٰدةِ ٱوَ  بِ َغيۡ لۡ ٱ  .]۸[الجمعة:  ﴾٨َملُونَ َ�عۡ  َ�ُينَّبِئُُ�م بَِما ُكنُتمۡ  لشَّ
آن گاه  د،یآ قطعًا به سر وقت شما می د،یزیگر ه از آن میکبگو: آن مرگی «
شد و به آنچه [در روی  دیخواھ دهیار بازگردانکسوی دانای نھان و آش به
گاھتان خواھد  د،یردک ] می نیزم  ».ردکآ

*** 
  

 



 ٣٣ سفر به آسمان

 هستند! ییها چه انسان ها نیا

رفت و گفت: از  ادتشیبه ع Ó شد، عثمان ماریب Ó عبدالله بن مسعود
 ؟یکن یم تیچه شکا
 : از گناھانم.گفت
 ؟ی: چه اشتھا دارگفت
 : رحمت پروردگارم.گفت
 د؟یایب ات نهیمعا یبرا یدستور دھم پزشک ای: آگفت
 کرده است. ماری: پزشک مرا بگفت
 بدھم. تیبرا یو بخشش هیدستور عط ای: آگفت
 ندارم. یازی: من به آن نگفت
: شگفتا گفت یعرب بود و ھمواره م زھوشانیاز ت یکی Ó بن عاص عمرو

آن  تواند یکه مرگ به سراغش آمده و عقل با اوست، چگونه نم یاز کس
 کند. فیراتوص

 ادیکرد. پسرش سخنش را به  یتاب یب یلیمرگ به سراغش آمد، خ یوقت
 کن. فیمن توص یآورد و گفت: پدر جان، مرگ را برا

 شود. فیز آن است که توصتر ا : فرزندم، مرگ بزرگگفت
ھستم که  یا خواھم کرد. من به گونه کیمن آن را به ذھن تو نزد یول

در شکمم خار است و به  ایگردنم است، گو یرو یسلسله جبال رضو ایگو
 .شود یخارج م یجانم از سوراخ سوزن ایھستم که گو یگونه ا

که  یدر حال ست؟یچ یتاب یب نیبه او گفت: پدر جان ا Ó عبدالله پسرش
و تو را به عنوان کارگزار انتخاب  کرد یم کیتو را به خود نزد Ì رسول الله

 کرد؟ یم
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در گذشته بود. به تو خواھم گفت. به خدا قسم من  نی: فرزندم، اگفت
 و به دست آوردن دل. فیبه خاطر تأل ایبه خاطر محبت بود  نیا دانم ینم

اش گذاشت و گفت:  شد دستش را بر چانه ادیفشار بر او ز یوقت
و ما  یکرد فیبه ما تکل م،یو ما ترک کرد یپروردگارا، تو به ما دستور داد

 .خورد یجز مغفرتت به درد ما نم یزیو چ میانجام داد
شروع کرد به تکرار ال إله إال الله تا روحش از بدنش خارج شد و از  سپس

 رفت. ایدن
ھمسرش فاطمه دختر عبدالملک گفته است:  ز؛یعمر بن عبدالعز اما

ساعت ھم  کی یبرا یحت ا،ی: خدادیگو یکه عمر در مرض مرگش م دمیشن
 بدار. یکه شده مرگم را از آنان مخف

از نزدت خارج شوم، چون  ایشدت گرفت به او گفتم: آ اش یماریب یوقت
 ؟یا دهیتو نخواب

 یخدا ی مودهفر نیکه ا دمیدر اتاق نشستم. شن یشدم و جلو خارج
 :خواند یرا م یتعال

ارُ ٱ َك تِلۡ ﴿ ِينَ  َعلَُهاَ�ۡ  ِخَرةُ �ٱ �َّ  ٱ ِ�  �ُعلُوّٗ  يُِر�ُدونَ  َ�  لِ�َّ
َ
َوَ�  ِض �ۡ�

 .]۸۳[القصص:  ﴾٨٣ُمتَّقِ�َ لِلۡ  َ�ٰقَِبةُ لۡ َوٱ �ۚ فََسادٗ 
خواستار  نیه در زمک میدھ سانی قرار میکآن سرای آخرت را برای «

 ».است زگارانی] از آِن پرھ و فرجام [خوش ستندیبرتری و فساد ن
کم شد، سپس ساکت شد. بر او  شیسپس صدا کرد یآن را تکرار م بارھا

از  یکیمرده، صورتش را به طرف قبله گردانده و  دمیوارد شدم، د
 چشمانش گذاشته است. یرا بر رو یگریدھانش و د یرا بر رو شیھا دست

که نماز ظھر را خواند و در مورد نماز عصر  ین عساکر است، اماماب نیا
 یکه نشسته بود کلمه گفت و گفت: راض یوضو گرفت و در حال د،یپرس یم
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 Ìمن است و محمد  نیکه الله پروردگار من است، اسالم د نیھستم از ا
کن، لغزشم را استوار دار و به  نیحجتم را به من تلق ایرسول من است. خدا

 تم رحم کن.غرب
 السالم. کمیعلچشمش را باال گرفت و گفت: و سپس
 مرد. سپس

 یھستند؟ و در وقت مرگ چه سرور و خوشحال ییھا چه انسان ھا نیا
 آنان را گرفته است؟!

*** 

 کفر کننده ایشکر گزار است  ای

بِيَل ٱ َ�ٰهُ إِنَّا َهَديۡ ﴿ ا َشاكِرٗ  لسَّ ا �إِمَّ  .]۳[اإلنسان:  ﴾٣َكُفوًرا �مَّ
 ».انکار کننده ایشکرگزار است و  ایحال او  م،یما را را به او نشان داد«

*** 
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 خوانم یعشق تو ترانه م در

 افتنی انیدر شمال عربستان داشتم، بعد از پا اتیبه بخش قر یسفر من
جوف ـ مسافرت  یبه طرف جنوب ـ به سمت بخش سکاکا ھا یسخنران

ترانه بود. بعد  رامونیپ» الحان و اشجان«سکاکا به عنوان  یکردم. سخنران
ساله بود. به  ازدهی یکه متأثر شده بود نزد من آمد. با او پسر یاز آن شخص
بچه ھم با من بود، در  نیا ایدر راه آمدنم از بخش قل خ،یش یمن گفت: ا

که  پیج نیماش کیوحشتناک عبور کردم،  ی حادثه کیراه از کنار  انیم
شان معلق  نیبار ماش نی. چندآمدند یجوان در آن سوار بودند و از... م دو

و  تآنان به ھر طرف پر ی هیپرت شدند و اثاث شهیکه از ش نیزد تا ا
و بالفاصله با  دمیبودم که به آنان رس یکس نیپاره شد. من اّول شانیھا لباس

نبود که شاھد تصادف  یبار نیاّول نیاورژانس تماس گرفتم. در واقع ا
ھا عادت  صحنه نیا دنیھاست که بر د مرده ھستم. مدت دنید ای نیماش

 شانیھا و مد موھا نگاه به لباس نیام، رفتم به آنان نگاه کنم، از اول کرده
اند. ال إله إال الله، خداوند از ما در گذرد.  آن جا بوده لیدانستم که به چه دل

آنان را نجات  توانم یجا که م تا آن دمیکوش یبه سرعت به طرفشان رفتم، م
اش در خاک بود و ھنوز  افتاده بود و چھره نیبه صورت به زم یدھم. اول

پاره و غبار با  راھنشینه، شلوار و پ ای بودمرده  ایآ دانم یبدنش گرم بود، نم
انگشتان  یکرده بود مخلوط شده بود. حت یرا رنگ شیھا که لباس یخون

خون در امان نمانده بود. او را به پشت برگرداندم، ناگھان دستش از زخم و 
از صورتش نمانده مگر چند تار  یزیکه گوشت صورتش کنار رفته و چ دمید

 .لشیمو از سب
مرده است، به سرعت به طرف  دمیکردم، او را حرکت دادم و د شیصدا

غرق در خون و  رامونشیرفتم، او ھم بر صورت افتاده بود و خاک پ یدوم
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 ی که ضربه نیزده بود. مثل ا رونیب شیھا قرمز و استخوان شیھا لباس
اش شکافته شده بود و مغزش  به سرش خورده بود، چون جمجمه یمحکم

 بود. نتوانستم صحنه راتحمل کنم. ختهیر رونیب
 دمیپسرم شدم که با من است، صورتم را به طرف او گرداندم، د متوجه

تا  رمیاو و جسد قرار بگ انیخواستم در م کند، یکه او مات و مبھوت نگاه م
 .ندینب

جسدش پخش بود نگاه کردم، گذرنامه،  رامونیکه پ یا هیاسباب و اثاث به
نکرد، من منتظر  ریمرا غافلگ ھا نیاز ا کی چی. ھگاریپول، ساک و پاکت س

 ینوار رو کیمصحف و مسواک نبودم، به سمت سرش نگاه کردم  دنید
وجب بود، سرم را  کیسرش و آن نوار فقط  نیب ی فاصله افتاده بود، نیزم
نوار افتاد  یاز مغز بر رو یا گرفتم تا به اسم نوار نگاه کنم، ناگھان تکه نییپا

و اسمش را پوشاند. به زحمت خودم را نگه داشتم و نوار را با دستم 
 شیرا که رو یبرداشتم تا مغز نیرا از زم یبرداشتم تا به آن نگاه کنم، سنگ

 .»خوانم یم رانهدر عشق تو ت«نوار ترانه به نام  کیپاک کنم،  ختهیر
وصل است،  رونیداخل کاست به ب یکیکردم که نوار پالست مالحظه

 دمید رسد، یبه کجا م نمیوصل بود، دنبالش را گرفتم تا بب زیچ کیھنوز به 
در  شیافتاده و به خاطر شدت حادثه از جا نیزم یرو نیضبط صوت ماش

و  دهیپر رونیخورده نوار از آن ب نیکه به شدت بر زم نیه و بعد از اآمد
در عشق تو « ی. بله تا روزدیبر شیجوان افتاده تا مغزش رو نیسر ا یوجل

 .زدیبر »خوانم یترانه م
از شما آن گونه مبعوث  کیبه خدا قسم، مشکلش عشقش بود. ھر  بله،

ھر کس از آن جا  شدند، یم ادیما ز رامونیکه مرده است. مردم پ شود یم
تا حادثه نگاه کند،  آمد یو م داشت یرا نگه م نشیماش کرد، یعبور م

 کیھر  یکرد و رو نهیپزشک به سرعت آنان را معا د،یآمبوالنس رس
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انداخت. در آن جا گمان کردم که روح ھر دو به آسمان  دیفس ی ملحفه
و  مینس ی و مژده ودش یآنان باز م یآسمان برا یدرھا ایآ دانم یرفته. نم

و پرندگان آنان را  افتد یاز آسمان فرو م ایدر انتظارشان است  حانیر
 اندازد؟ یم یقیعم یباد آن را ه جا ای ندیربا یم

ھا کردند. من  آمبوالنس و دوستانش شروع به حمل جنازه ی راننده
 نیساک است، ا کی نیآنان کردم، ا ی پراکنده ی هیشروع به جمع کردن اثاث

 نی. در اگذاشتم یم سهیک کیآنان را داخل  ن،یدورب کیساعت، آن  کی
اش پاره شده بود و  گوشه نیزم یکه با افتادن رو دمیپاکت بسته د کیزمان 

 نوشته شده بود: برسد به دست ابو محمد. شیرو
از آن چند کلمه نوشته شده بود که عالقه ندارم آنان را ذکر کنم. به  بعد

از پنجاه  شتریآوردم ب رونیعکس. آنان را ب یادیتعداد زداخلش نگاه کردم 
آنان را از چشم مردم دور کنم تا آن دو جوان رسوا  دمیعکس زن لخت. کوش
است،  ایدن ییرسوا نیرا گرفتم و گفتم: ا میھا اشک ینشوند. به شدت جلو

 نیآخرت در نزد اّول ییپس رسوا شنوند، یکه آن را نم یتعداد اندک انیدر م
 یھا چگونه خواھد بود؟ با آن ترس و اضطراب و پخش شدن نامه نیو آخر

 ما را با پوشش خودت بپوش. ایاعمال، خدا
 یادیز ی نهیھز کردند، یاگر از خدا اطاعت م دیرس یبه آنان م یضرر چه

 ھا نینماز، انجام واجبات، ترک محرمات و در ا ی آنان نداشت، پنج وعده یبرا
که  کند یاست و بنده ضرر نم یمحدود ییزھایھا چ محرا ست،ین یھم مشقت

و وارد  بدارداگر آنان را به خاطر اطاعت از الله ترک کند تا او را دوست 
 بھشت کند.

 انیپا
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