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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 69الهدی، ص آثار زیارت اهل قبور: مصباح

  ،مؤمنی  شود. دیدارشود و غم دنیا از او برداشته می سبک میانسان به قبرستان که برود

 .طور استهمین که به موت تن داده باشد هم

 رود،. انسان در صورت ظاهر هم که به قبرستان میبردقبرستان، غم دنیا را از بین میداریم که 

و داخل قبر م یمیرفردا که می ،داشتیم اگر خوریم که نداریم،می هبیند چیزهایی که ما غصّ می

روزی تمام باالخره  و همیشگی نیستما هم نداری این نداری لذا آید؟ با ما میکدامیک  رویم، می

و خانه همیشه بیاگر چیزی نداریم،  غل و مقام نداریم،شاگر  . اگر خانه نداریم، اگر پول نداریم،شود می

هم که شود. مشکلی پولی تمام میبی و خانگیاین بیو م یمیرمی روزیباالخره  پول نخواهیم بود.بی

، در این ابد استگویند فالنی زندانی وقت می باالخره پایانی دارد، تحمّلش خیلی ساده است. یک

بگویند شما زندانی هستید؛ منتها به مدت ده سال، ا اگر به او امّ ؛گذردمی خیلی بدبه او  صورت، زندان

و روزی بیرون شود تمام میمانیم. ده سال باالخره ده سال را می ده سال؟ مشکلی نیست؛ گویدمی

ْنيا » ؛است طور. سجن دنیا هم همینهمیشگی نیستچون  ؛شودل میقابل تحمّ آییم؛می   نجْ س  الدُّ

دنیا به مؤمن خیلی  شودیکی از چیزهایی که سبب می .گذرد میانسان بد  زندان بهدر  .1«اْلُمْؤم ن  

چهار صباح دیگر از زندان  .دوران زندانی بودنش کوتاه استسخت نگذرد، توجّه به این نکته است که 

افتد که یادش میبه  و بیندرا میحقیقت این  رود،میانسان به قبرستان وقتی حال،  شود. آزاد میدنیا 

در  .شویمآزاد میمثل اینها روزی  ا هماند؛ مها همه آزاد شدهببین این .این زندان همیشگی نیست
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 رود.یها، کبرها و غرورها ممنّیت ،هارود، طمعها میرود، حسرتمی هاهغصّ ،شودسبک مینتیجه، 

بیشتر برویم. در  اهلل خدا توفیق دهد انسان بتواند برود.شاءخیلی خوب است. ان رفتن به قبرستان

؛ خیلی برندها میمرده ای است که، خیلی بیشتر از بهرهبرندمیها ای که زندهبهرهزیارت اهل قبور، 

رستان در آن قب یستن . الزمبرود بگذارد و شابیشتر. این است که انسان انجام این کار را در برنامه

رحم  یصله؛ چون با این کار خیلی بهتر است، باشداگر البته ؛ دفن باشد حتماً یکی از فامیل شخص

و خود من دانشجو  در فالن شهر دفن استمثال فامیل من  .عیبی ندارد ،گر هم نبودا اامّ ؛کندمی

ل قبور، زیارت اه است. درشده ناینجا دفن از بستگان من کسی  خوانم.درس می و در تهران هستم

رستان مؤمنین گودر فقط مدّتی برود  . انسانباشددر قبرستان مدفون  حتماً الزم نیست فامیل فرد

ر سنگینی از مثل این است که با ،آیدمی کند. وقتی بیرونسبک میاین کار انسان را خیلی  نشیند.ب

 آید.می بیرون بار سبکی خیل است؛ شده برداشتهروی روحش 

 فرض کنید برادر یا طور است.دیدار مؤمنی که به موت تن داده باشد هم همین در ادامه فرمود:

 شده جادیااستعداد موت در او ؛ پذیرای موت شده است است؛ به موت تن دادهداریم که  یخواهر مؤمن

بینیم کامالً می ،شویمبعد که بلند می ،شینیمناو ب یک ساعت نزد به مالقات او هم برویم و اگر .است

بلند  بعد که ،نشینیدبا دوستانتان که میاید. هلمس کردهم  خودتان این راایم. احتماالً هسبک شد

داشت، چقدر  کینهچقدر  ه داشت،غصّچقدر آمده بود بیند وقتی انسان می ید.راحتبینید می ،دیشو می

که نشست،  فالن خواهر مؤمنش ،؛ امّا پهلوی فالن برادر مؤمن یاآرزوی دنیا داشت حسرت، طمع و

چقدر راحت نفس  .هیچ خبری از آنها نیستو دیگر اش رفت همه نکهیا مثلشود، بلند می اآلن که

نشستن با مؤمن  اش رفت. این عنایت خدا بود.، همهشد! وقتی وارد آن فضای باز روحانی دکشمی

 ی بعدی را ببینید!از رفتن به زیارت اهل قبور نیست. جمله کمتر

  در دوران جوانی روزی به نوجوانی که به کمال معنوی رسیده بود و از اهالی دوالب بود و

آقای دوالبی بود. عکسش هم اینجاست. سنّشان  وان، رفیق حاجآن نوج شناختم، برخوردم.او را می

شدم، های دوالب رد میکردند که یک روز در کوچهتعریف میحاج آقا آقا خیلی کمتر بود.  هم از حاج
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ی ما روی، چرا به خانهاو مرا دید و گفت: محمد اسماعیل! تو که برای زیارت اهل قبور به قبرستان می

زند! عنایت خدا شامل حالش بوده و از ی کم سن و سال این حرف را مییک بچّه آیی؟ یک بچه!نمی

برای زیارت اهل قبور به  :آیی؟ گفتماز کجا می :پرسیدکرده است. بچّگی در موت زندگی می

ی ما هم روید، پس به خانهشما که به زیارت اهل قبور می :قبرستان رفته بودم. وی پاسخ داد

ی ی ما هم مثل قبرستان است و من خودم از اهل قبور هستم. او مردهیعنی خانه بیایید.برای دیدن 

فَ ْلَينُظر »رونده نگاه کند، ی راهخواهد به مردهکه در حدیث داریم که هر کس میرونده است. چنانراه

طرف موت زندگی  ت؛ آنی راه رونده اسابیطالب نگاه کند. او مردهبنبه علی :«إلی َعلی ا ْبن  اَبيطال بْ 

ی ما هم روی، به خانهگوید: تو که برای زیارت اهل قبور به قبرستان میکند. ببینید! یک بچّه می می

 اش هم من.برای زیارت اهل قبور بیا. مرده

اند، حضور در محضرشان اقالً آثار و برکات او تلویحاً گفت اهل کمال که به موت نائل شده

موت  طرف آنوجود کسی که  است دارد. شده دادهه در روایات بشارت زیارت اهل قبور را ک

مرده است، هنوز اول که  .شودمیو سرد بدنش خنک  ،میردمیاید کسی که دیده .خنک است ،است

کم بعد کمو شود می لیاول مغزش خا .آیدکم میموت کمهمانطور که گفتیم،  ؛ چونگرم است کمی

سرد  رد، بدنش سردِمُ کامالً ا وقتیام؛ شودسرد میکم کملذا بدن  شود؛خاموش میی وجودش همه

داغی  حرص،های اهل دنیا، داغی ی؛ یعنی داغخنک است سرد و ،کسی هم که به موت رسیده .است

 وقتی انسان پهلوی او چون خنک است، خنک است. نیست؛ در وجودشو ...  ، داغی طمعحسد

گذارید؛ میوه که می کنار یخ ،خواهید خنک شود ا که میچیزی ر . شماشودمیخنک  نشیند، می

داغ  ای، ل که از بازار آوردهاوشود. هندوانه، خیار و سیب را خودش هم خنک می، باشد یخ درکنار

 . انسانی هم کهشودخنک می گذاری ومی یخ ا وقتی آوردی، آن را کنارام؛ زیر آفتاب بوده؛ چون است

، راهش این است که پهلوی کسی که خنک اگر بخواهد خنک شود ست،از دنیا داغ ا کردهانی خدا

. کندداغ میانسان را چون دنیا دائم  بنشیند؛ ای یک ساعت کنار چنین شخصیاست، بنشیند. هفته

ی دنیا که خارج از جاذبه تواند او را داغ کند.نمیدیگر دنیا  رسد کهمی ییجا بهمؤمن اهلل شاء البته ان
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 یدیگر . او جایکنددر دنیا زندگی نمیدیگر او  .کاری کند کند که بخواهدغلط میدیگر دنیا  شد،

 . گفت:است

 ؟ای غایب شنیده هرگز وجود حاضرِ

 

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است 

 

و  دنراهکسانی که هنوز بین اما  .کندتواند ب او کاری نمی ؛ لذا دنیا بااینجا نیست ؛دیگر است یاو جای

 کمی آلود خوابفرد  ؛است آلود خواب .آیدغفلت میباالخره چون  ؛کندداغشان میبعضی اوقات دنیا 

 ؛کنددنیا داغش می شود؛داغ میباالخره  ،زندکه چرت می یوقت .بیدار است و کمی زندچرت می

ما  ،الن چیز را داردمثالً فالن فامیلم فبیداد!  دادی ا :گویدمی باره کی ؛افتدان مییس؛ به نرودیادش می

ی خانهاینطوری دارد،  ؟ چرا فالنی لباس اینطوری دارد، جواهر آنطوری دارد، ماشینچرا نداریم

. چنین کسی برای اینکه خنک شود، راهش همین شودداغ میو در نتیجه  ؟من ندارم و طوری دارد آن

دیگر  کنار او نشست، است که درکنار شخصی که خنک است؛ یعنی به موت رسیده، بنشیند. وقتی

بلند و شود خنک می ،کشدمی راحت نفس کانسان ی رود.میهمه ها هو غصّ ها یمندار ،چراها یهمه

کم کم طرف؛ آن رودکم خودش هم میکم ،ادامه دهداگر مدتی به این صورت  رود.و می شودمی

یعنی  شد؛ یخچال ل داغ بود؛ بعد خنک شد، بعداو یخچال. شودمی ؛شودخودش هم خنک می

 .کندم را خاموش میجهنّ، کندعبور میکه م هم جهنّاز  . مؤمنمؤمن یخچال است شد. کننده خنک

رسیده زیارت مؤمنی که به موت به هر حال،  .کندمی نکها را هم خداغی ،شودخودش داغ نمی تنها نه

 زیارت مؤمنی که آماده است؛اقالً آثار و برکات زیارت اهل قبور را دارد؛  است، تن دادهبه آن و 

 .برودو فتد گویند بیا، او هم راه بیموقع می چهکه است  راه به چشم

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ


