
 فصل سوم
  جنائز

  تلقين محتضر:

ھرگاه کسی از مسلمانان در حالت احتضار قرار گرفت بر نزديک�انش مس�تحب اس�ت ک�ه 
  کلمه شھاده را به او تلقين کنند : 

ب�ه « [615](لقنوا موتاکم � إل�ه إ� هللا)فرمود :  rاز ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر
  ».کسانی که در حال احتضار ھستند 5 إله إ5 هللا را تلقين کنيد

به تلقين، ب�ه اي�ن امي�د اس�ت ک�ه آخ�رين س�خن محتض�ر 5 إل�ه إ5 هللا باش�د. از  rامر پيامبر
�ل فرم���ود :  rرواي���ت اس���ت : پي���امبرمع���اذبن جب���ل ���ه إ� هللا دخ���ه � إل���ر ک%م���ان آخ���ن ک��(م

  ».شود کسی که آخرين سخنش 5 إله إ5 هللا باشد، داخل بھشت می« [616]الجنة)

  ماندگانش رعايت موارد زير 5زم است : و چون روحش تسليم شد بر باز

  چشمھای ميت را ببندند و برای او دعا کنند : 2و  1

بر ابوسلمه وارد ش�د در ح�الی ک�ه چش�مھايش ب�از ب�ود،  rاز ام سلمه روايت است : پيامبر
وقت�ی ک�ه « (إن ال�روح إذا ق�بض تبع�ه البص�ر)چشمھای ابوسلمه را بست و فرمود :  rپيامبر

 rکند برخی از نزديکانش ش�يون و گري�ه کردن�د، پي�امبر  شم آنرا دنبال میروح قبض شود، چ
دع�ای « (�تدعوا علی أنفس�کم إ� بخي�ر، ف�إن الم%ئک�ة يؤمن�ون عل�ی م�ا تقول�ون)فرمود : 

س��پس فرم��ود : » گوين��د گويي��د آم��ين می خي��ر ب��رای خودت��ان کني��د، چ��ون مHئک��ه ب��ر آنچ��ه می
�ه ف�ی المھ�ديين، و اخلف�ه ف�ی عقب�ه ف�ی الغ�ابرين، و (اللھم اغفر Gب�ی س�لمة، و ارف�ع درجت

پرودرگارا! گناھ�ان « [617]اغفرلنا و له يا رب العالمين، و افسح له فی قبره، و نور له فيه)
در مي���ان ھ���دايت يافتگ���ان رفي���ع فرم���ا و از فرزن���دانش اب���و س���لمه را بي���امرز و مق���ام او را 

جانشينی برای او در ميان بازماندگان قرار بده، ای پروردگ�ار عاليم�ان! گناھ�ان م�ا و او را 
  ».بيامرز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانی فرما

  ای که تمام بدنش را فرا گيرد : پوشاندن او با پارچه -3

�واز عايش��ه رواي��ت اس��ت : ��رة) rل هللا(أن رس��رد حب��جی بب��وفی س��ين ت�وقت��ی « [618]ح
  ».دار يمانی پوشانده شد ای خط فوت کرد با پارچه rپيامبر

  عجله برای تجھيز و خارج کردن آن برای دفن : -4



(أس�رعوا بالجن�ازة ف�إن ت�ک ص�الحة فخي�ر فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
�ابکم)��ن رق��عونه ع��ر تض��ک فش��ر ذل��ن غي��ه، و إن تک��دمونھا علي�در تجھي��ز و دف��ن « [619]تق

رس�انيد، در  ي�د؛ چ�ون اگ�ر (جن�ازه) انس�انی ص�الح باش�د، خي�ری را ب�ه او میجنازه عجل�ه کن
  ».گذاريد غير اينصورت شری است که از گردنتان پائين می

بعضی از نزديکان مي�ت باي�د ف�ورا اق�دام ب�ه پرداخ�ت دي�ون مي�ت از داراييھ�ايش نماين�د  -5
  اگرچه قرض تمام مالش را فرا گيرد : 

�عناه اس��ت :  از ج��ابر ب��ن عب��دهللا رواي��ت��اه، و وض��اه و حنطن��لناه و کفن��ل، فغس��ات رج�(م
بالص�%ة علي�ه فج�اء  rحيث توضع الجنائز، عند مقام جبرئيل ثم آذنا رسول هللا rلرسول هللا

معنا خطی، ثم قال : لعل علی صاحبکم دينا، قالوا : نعم ديناران، فتخلف، فقال ل�ه رج�ل من�ا 
يقول : ھما علي�ک و ف�ی مال�ک  rعلی فجعل رسول هللايقال له أبو قتادة : يا رسول هللا ھما 

إذا لق�ی أب�ا قت�ادة يق�ول : م�ا  rو الميت منھما بری، فقال نعم فصلی علي�ه، فجع�ل رس�ول هللا
�ين ��ال : اaن ح��ول هللا، ق��ا رس��يتھما ي��د قض��ال : ق��ک ق��ر ذل��ان آخ��ی ک��ديناران؟ حت��نعت ال�ص

مردی فوت ک�رد، او را غس�ل داده و کف�ن ک�رديم و ب�وی خ�وش ب�ه . «[620]بردت عليه جلده)
در مح��ل مخص��وص جن��ازه ن��زد مق��ام جبرئي��ل ق��رار دادي��م.  rاو زدي��م و آن��را ب��رای پي��امبر

فرم�ود : ش�ايد دوس�ت  را برای خواندن نماز خبر کرديم چند ق�دمی ب�ا م�ا آم�د، س�پس rپيامبر
برگش�ت، م�ردی  rشما دينی بر گردن داشته باشد، گفتند : بله، دو دينار بدھکار است، پيامبر

ش�د ب�ه او گف�ت : ای رس�ول خ�دا! پرداخ�ت آن دو دين�ار ب�ر  از ما ک�ه ب�ه او ابوقت�اده گفت�ه می
ت�و پرداخ�ت  چند مرتبه فرمود : آيا آن دو دينار بر عھده توس�ت و از م�ال rعھده من، پيامبر

ھ�ر  rشود و ميت از آن بری است؟ گفت بله، سپس ب�ر او نم�از خوان�د، بع�د از آن پي�امبر می
فرمود : با آن دو دينار چه کردی؟ بع�د از م�دتی (ابوقت�اده) گف�ت  ديد، می وقت ابوقتاده را می

  ».فرمود : ا5ن عذاب از او برداشته شد r: ای رسول خدا آنھا را پرداخت کردم، پيامبر

  فھرست

  :آنچه برای حاضرين بر جنازه و غير آنان جايز است

او برای آنان جايز اس�ت ک�ه پ�رده از ص�ورت او بردارن�د و او را ببوس�ند و س�ه روز ب�ر 
دخ�ل عل�ی عثم�ان ب�ن مظع�ون و ھ�و مي�ت،  r(أن النبیگريه کنند : از عايشه روايت است : 

 [621]فکشف عن وجھه، ثم أکب عليه فقبله، و بکی، حتی رأيت الدموع تسيل علی وجنتي�ه)
بر او وارد شد، پارچ�ه ص�ورتش را برداش�ت و  rبن مظعون فوت کرده بود. پيامبر عثمان«

  ».ھاش جاری شد بر او خم شد و او را بوسيد و گريست بطوريکه ديدم اشک بر گونه

أمھ�ل آل جعف�ر ث%ث�اً أن ي�أتيھم، ث�م أت�اھم  r(أن النب�یاز عبدهللا بن جعف�ر رواي�ت اس�ت : 
�بع�د از ف�وت جعف�ر، س�ه روز ب�ه اھ�ل  rپي�امبر« [622]وم...)فقال : �تبکوا علی أخ�ی بع�د الي

بيت او مھلت داد و ن�زد آن�ان نرف�ت، س�پس ن�زد آن�ان رف�ت و فرم�ود : از ام�روز ب�ه بع�د ب�ر 
  ».بردارم گريه نکنيد



  آنچه بر بازماندگان ميت واجب است

  رسد، دو چيز بر بازماندگان وی واجب است :  وقتی خبر مرگ کسی می

  فرمايد :  چراکه خداوند متعال می ،صبر و راضی بودن به تقدير -1

ِمَن الَخوِف َوالُجوِع َو نَقٍص ِمَن اqمَواِل َو اqنفُِس َو الثََّمَراِت َوَلنَبلَُونَُّکم بَِشيٍی  (
ابِِريَن، الَِّذيَن إَذا أَصابَتُھم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا tِ َو إنَّا إلَيِه َراِجُعوَن،  ِر الصَّ َو بَشِّ

- 155(بقره :  )ھتَُدونَ أولَئَِک َعلَيِھم َصلَواٌت ِمن َربِِّھم َو َرحَمةٌ َو أولَِئَک ُھُم المُ 
157(  

و قطعا شما را با برخی از (امور ھمچون) ترس و گرسنگی و زيان مالی و «
کنيم و مژده بده به بردباران، آن کسانی که  ھا آزمايش می جانی و کمبود ميوه

گويند : ما از آن خدا ھستيم و به سوی او باز  رسد، می وقتی بHيی بدانان می
اف و رحمت و احسان و مغفرت خدايشان شامل حالشان گرديم، آنان الط می
  ».اند گردد و مسلماً ايشان راه يافتگان می

ک�رد،  از کنار زن�ی ک�ه در کن�ار قب�ری گري�ه می rروايت است : پيامبر tاز انس بن مالک
(آن » تقوای خدا را پيشه ک�ن و ص�بر ک�ن« (إتقی هللا و اصبری)عبور کرد و به او فرمود : 

ای ان�س گف�ت :  ز من دور شو، که به مص�يبتی مانن�د مص�يبت م�ن گرفت�ار نش�دهزن) گفت : ا
آن زن، پيامبر را نشناخت، به آن زن گفتند اين رسول خ�دا اس�ت، گوي�ا ک�ه او را م�رگ ف�را 

رفت و درب�ان و ح�اجبی نياف�ت. گف�ت ای رس�ول خ�دا م�ن ت�و  rگرفت، به در خانه رسول هللا
ص�بر باي�د در ابت�دای وارد « [623](إن الصبر عند أول الص�دمة)فرمود :  rرا نشناختم. پيامبر
  ».آمدن مصيبت باشد

   صبر بر وفات فرزندان پاداش زيادی دارد

زی ب�ر م�ا مق�رر ک�ن (جھ�ت گفتن�د رو rاز ابوسعيد خدری روايت است : زن�ان ب�ه پي�امبر
(أيم�ا ام�رأة م�ات لھ�ا ث%ث�ة م�ن الول�د ب�رای آنھ�ا موعظ�ه ک�رد و فرم�ود :  rموعظه)، پيامبر

�ان)��ال : واثن��ان؟ ق��رأة، و اثن��ت ام��ار، قال��ن الن��ا م��ا حجاب��انوا لھ�ھ��ر زن��ی ک��ه س��ه ت��ا از « ک
نی گف�ت شوند، ز فرزندانش را از دست بدھد، (فوت فرزندانش) برای او مانع آتش جھنم می

[624]».فرمود : دو فرزند ھم r: دو فرزندھم؟ پيامبر
  

  فھرست

  دوم : آنچه بر نزديکانش واجب است

  استرجاع : 



استراجاع اين است که شخص بگويد : إنا i و إنا اليه راجع�ون، ھمچنانک�ه در آي�ه آم�د و 
خداوندا! م�را در اي�ن « (اللھم أجرنی فی مصيبتی و أخلف لی خيرا منھا)بعد از آن بگويد : 

  ».فرمامصيبت مأجور بگردان و بھتر از آنرا برايم جايگزين ب

فرمود : ھر مس�لمانی ھنگ�ام گرفت�ار  کند : از پيامبر خدا شنيدم که می روايت می tام سلمه
(إن�ا t و إن�ا الي�ه راجع�ون شدن به مصيبتی چيزی را بگويد که خدا به آن امر کرده اس�ت : 

خداون�د چي�زی بھت�ر از آن را ب�رای او «، اللھم آجرنی فی مصيبتی و اخلف لی خي�را منھ�ا)
کن��د، (ام س���لمه) گف��ت : ھنگ��امی ک���ه ابوس��لمه ف��وت ک���رد، گف��تم ک���داميک از  ين میج��ايگز

 rای ب��ود ک��ه ب��ه س��وی پي��امبر مس��لمانان از ابوس��لمه بھت��ر ھس��تند، خ��انواده او اول��ين خ��انواده
�اھج��رت ک��رد؟ س��پس گف��تم : ��را منھ��ی خي��ف ل��يبتی و اخل��ی مص��ی ف��م أجرن�، و خداون��د اللھ

[625]».دادرا به جای ابوسلمه به من  rپيامبر
  

  فھرست

  :آنچه بر بازماندگان ميت حرام است

  شيون و نوحه: -1

(أربع ف�ی أمت�ی م�ن أم�ور الجاھلي�ة فرمود :  rاز ابومالک اشعری روايت است که پيامبر
 � يترکونھن : الفخر فی اqحساب، والطعن فی اqنساب، و ا�ستس�قاء ب�النجوم، و النياح�ة)

دارن��د، افتخ��ار ب��ه  چھ��ار چي��ز در ام��ت م��ن از ام��ور ج��اھلی ھس��تد ک��ه از آن دس��ت برنمی«
(النحائحة إذا ل�م و فرمود : » خوانی لب باران با ستارگان، و نوحهنياکان، طعن در نسب، ط

اگ�ر زن « [626]تتب قبل موتھا تقام يوم القيامة و عليھا سربال من قطران و درع من جرب)
شود در حاليکه پيراھن�ی آغش�ته ب�ه  توبه نکند روز قيامت زنده می خوان قبل از مرگش نوحه

  ».ای از زنگار بر تن دارد روغن (قيرمانند) و زره

  ھا و پاره کردن گريبان: زدن به گونه -3و  2

(ليس منا من لطم الخدود، و ش�ق الجي�وب، و فرمود :  rاز عبدهللا روايت است که پيامبر
ھايش بزن�د و گريب�انش را پ�اره  از ما نيس�ت کس�ی ک�ه ب�ر گون�ه« [627]دعا بدعوی الجاھلية)

  ».کند و شيون و زاری جاھHنه سر دھد

  کندن مو: -4

علي�ه، و رأس�ه ف�ی (وجع أبوموسی وجعا فغشی از ابودبرده بن ابوموسی روايت است : 
حجر امرأة من أھله، فصاحت امرأة من أھله، فلم يستطع أن يرد عليھا شيئا فلم�ا أف�اق ق�ال 

�ول هللا��ه رس��ری من��ن ب��ری مم��ا ب��ول هللاr: أن��إن رس��ة و  r، ف��القة و الحالق��ن الص��ری م�ب
�اقة)�ابوموس��ی دچ��ار بيم��اری ش��ديدی ش��د و بيھ��وش ش��د در ح��الی ک��ه س��رش در « [628]الش

آغ��وش زن��ی از اھل��ش ب��ود، زن فري��اد کش��يد، (ابوموس��ی) نتوانس��ت ج��وابش دھ��د، وقت��ی ب��ه 
از او اظھ��ار بي��زاری ک��رده اس��ت.  rھ��وش آم��د، گف��ت : م��ن بي��زارم از کس��ی ک��ه رس��ول خ��دا



ه ب�ا ص�دای بلن�د گري�ه کن�د و کس�ی ک�ه ھنگ�ام مص�يبت، م�وی بيزار است از کسی ک� rپيامبر
  ».سرش را بتراشد، و کسی که لباسش را چاک کند

  ژوليده کردن مو : -5

به دليل حديثی که يکی از زنان بيعت کننده (در بيعت عقبه) رواي�ت ک�رده و گفت�ه اس�ت : 
�ول هللا��ا رس��ذ علين��ا أخ��ان فيم��ا  r(ک��ذ علين��ذی أخ��روف ال��ی المع��ه : و أن ف��يه في�أن �نعص

از کارھای خ�وبی « [629]�نخمش وجھا، و �ندعو بويل، و�نشق جيبا، و أن �ننشر شعرا)
ک��ه ھنگ��ام مص��يبت از م��ا ب��رآن عھ��ده گرف��ت ت��ا از آن س��رپيچی نکن��يم اي��ن ب��ود  rک��ه پي��امبر

صورتمان را نخراشيم، و وايH نگوييم، و گريب�ان چ�اک نکن�يم، و موھايم�ان را ژولي�ده رھ�ا 
  ».نکنيم

  فھرست

  :آنچه برای ميت واجب است

انجام چھار چيز بر بازماندگان ميت و غير در حق او واجب است : غسل، تکفين، نم�از، 
  تدفين.

  :غسل -او�ً 

  به آن امر فرموده، گرفته شده است : rوجوب غسل ميت از احاديث زير که پيامبر

درباره شخصی که احرام بسته بود و از م�رکبش ب�ر زم�ين افت�اد و ف�وت ک�رد  rپيامبر -1
  ».او را با آب و سدر غسل دھيد... [630]سلوه بماء و سدر ...)(واغفرمود : 

  پس از فوت دخترش زينب(رض) فرمود :  rپيامبر -2

  ».او را سه يا پنج يا ھفت بار غسل دھيد...« [631](اغسلنھا ث%ثا أو خمسا أو سبعا...)

  فھرست

  :چگونگی غسل

(إب�دأن بميامنھ�ا ھنگام غسل دخترش به آن�ان فرم�ود :  rام عطيه روايت است : پيامبر از
  ».از طرف راست بدن و اعضای وضوی او شروع کنيد« [632]و مواضع الوضوء منھا)

ب�وديم ک�ه پي�امبر زن�د م�ا  rھمچنين از ام عطيه روايت است : در حال شستن دختر پي�امبر
(اغسلنھا ث%ثا أو خمس�ا أو أکث�ر م�ن ذل�ک إن رأي�تن ذل�ک، بم�اء و س�در، و آمد و فرمود : 

اجعلن فی اaخرة ک�افورا أو ش�يئا م�ن ک�افور، ف�إذا ف�رغتن ف�آذننی، فلم�ا فرغن�ا آذن�اه ف�ألقی 
(او را با آب و سدر سه بار يا پنج ب�ار ي�ا بيش�تر  [633])(**)فقال : أشعرنھا إياه، (*)إلينا حقوه



از آن اگر 5زم دانستيد، بشوييد، و آخرين بار او را با کافور ي�ا چي�زی از ک�افور بش�وئيد، و 
تی که تمام شديد، مرا صدا بزنيد، وقتی تمام شديم، او را صدا زديم، إزارش را ب�ه م�ا داد وق

  ».و فرمود : با اين پارچه او را بپوشانيد بطوريکه اين پارچه اولين پوشش او باشد

م�وی « [634](فضفرنا شعرھا ث%ثة أث%ث قرنيھا و ناصيتھا)ھمچنين از او روايت است : 
  ».اش سه قسمت کرديم و بافتيم سرش را در دو طرف سر و پيشانی

م�وی « [635](فضفرنا شعرھا ث%ثة ق�رون و ألقيناھ�ا خلفھ�ا)ھمچنين از او روايت است : 
  ».سرش را در سه دسته بافتيم و آنرا در پشت سرش قرار داديم

  فھرست

  چه کسی غسل را بر عھده گيرد؟

دان��د، غس��ل مي��ت را بعھ��ده گي��رد؛ و اگ��ر از  کس��ی ک��ه از ھم��ه بھت��ر س��نتھای غس��ل را می
ش��دند از  rدار غس��ل پي��امبر خ��انواده و نزديک��انش باش��د بھت��ر اس��ت. چ��ون کس��انی ک��ه عھ��ده

  خانواده ايشان بودند : 

الميت فلم أر ش�يئا، فجعلت أنظر ما يکون من  r(غسلت رسول هللاز علی روايت است : 
را شس�تم، نگ�اه ک�ردم آي�ا چي�زی ک�ه از مي�ت خ�ارج  rپي�امبر« r([636]و کان طيبا حيا و ميت�ا

  ».خوشبو بودشود، چيزی را نديدم، او در حال حيات و مرگش پاک و  شود، ديده می می

5زم است که غسل مذکر را مردان و غس�ل مؤن�ث را زن�ان ب�ر عھ�ده گيرن�د، ول�ی زن و 
  تواند ديگری را غسل دھد :   شوھر از اين قاعده مستثنی ھستند و ھر کدام از آنھا می

غي�ر  r(لو کنت استقبلت من أم�ری م�ا اس�تدبرت م�ا غس�ل النب�یاز عايشه روايت است : 
�ائه)��را کس���ی ج���ز زن���انش  rدانس���تم، پي���امبر دانم ق���بH می اگ���ر آنچ���ه را ا5ن م���ی« [637]نس

  ».شست نمی

�ول هللاھمچن��ين از عايش��ه(رض) رواي��ت ش��ده ک��ه گف��ت : ��ی رس��ع إل��ازة  r(رج��ن جن�م
ی رأسی و أقول : وارأساه فقال : بل أنا و اراساه، ما ض�رک ل�و بالبقيع، و أنا أجد صداعا ف

�ک)��ک و دفنت��ليت علي��م ص��ک ث��لتک و کفنت��ی فغس��ت قبل�بع��د از ب��ه خ��اک  rپي��امبر« [638]م
گفتم :  ای در بقيع، نزد من بازگشت، در حالی ک�ه س�ردرد ش�ديدی داش�تم و م�ی جنازهسپاری 

ت��و را چ��ه زي��ان رس��د اگ��ر قب��ل از م��ن ». وای س��رم«فرم��ود : بلک��ه م��ن  rوای س��رم، پي��امبر
  ».بميری، من تو را بشويم و کفن کنم و سپس بر تو نماز بخوانم و تو را به خاک بسپارم؟

  جنگ مشروع نيست: غسل دادن شھيد ميدان -تذکر

�ائھم فرم��ود :  rاز ج��ابر رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر��ی دم��وھم ف��م  –(ادفن��د و ل��وم أح��ی ي�يعن
  ».نشست و آنھا را –يعنی روز جنگ أحد  –آنھا را با خونشان دفن کنيد « [639]يغسلھم)



  فھرست

  دوم : کفن کردن

در م�ورد ش�خص ُمحِرم�ی ک�ه ش�تر گ��ردنش را  rوج�وب آن ب�ه اي�ن دلي�ل اس�ت ک�ه پي��امبر
او را ب�ا آب « [640]ف�ی ث�وبين...)(اغسلوه بماء و سدر، و کفنوه شکست (و مرد)، فرمود : 

  ».و سدر بشوييد و در دو پارچه کفن کنيد

شود اگرچه غير از آن مالی به جای نگذاشته باش�د  کفن يا قيمت آن از مال ميت گرفته می
 :  

نل�تمس وج�ه هللا، فوق�ع أجرن�ا عل�ی  r(ھاجرن�ا م�ع النب�یخب�اب ب�ن أرت :  به دليل حديث
هللا، فمنا م�ن م�ات ل�م يأک�ل م�ن أج�ره ش�يئا، فم�نھم مص�عب ب�ن عمي�ر، و من�ا م�ن أينع�ت ل�ه 
�ت ��ا بھ�ا رأس�ه خرج��ا نکفن�ه إ� ب�ردة إذا غطين��د فل�م نج�د م��دبھا. قت�ل ي�وم أح�ثمرت�ه فھ�و يھ

�ه،��رج رأس��ه خ��ا رجلي��%ه، و إذا غطين��ی رج��ا النب��ی  rفأمرن��ل عل��ه و أن نجع��ی رأس�أن نغط
�ر)��ن اGذخ��ه م�ب��ه خ��اطر هللا ھج��رت ک��رديم، پ��اداش م��ا ب��ا خداس��ت،  rب��ا پي��امبر« [641]رجلي

چي��زی از غن��ائم جنگ��ی درياف��ت بعض��ی از م��ا از جمل��ه مص��عب ب��ن عمي��ر ف��وت کردن��د و 
اش رس�يد و آن�را چي�د (پ�اداش خ�ود را از غن�ايم درياف�ت ک�رد)  ننمودند و بعض�ی از م�ا مي�وه

مصعب که روز جنگ أحد کشته شد، چيزی برای کفن او غير از چادری که اگ�ر س�رش را 
گرف���ت  پوش���انديم س���رش را نمی گرف���ت، و اگ���ر پاھ���ايش را می پوش���انديم پاھ���ايش را نمی می

به ما امر کرد که سرش را پوشانده و روی پاھايش را ب�ا اذخ�ر (ن�وعی گي�اه  rيافتيم. پيامبرن
  ».خوشبو) بپوشانيم

ای اس�ت ک�ه تم�ام ب�دن را بپوش�اند، و اگ�ر تنھ�ا تک�ه  حداقل مق�دار 5زم ب�رای کف�ن، پارچ�ه
ا پارچة کوتاھی در دسترس باشد که برای تمام بدن کافی نباشد، در اين صورت س�ر مي�ت ب�

  کفن و پاھايش با اذخر پوشانده شود، ھمانطور که در حديث خباب گذشت.

  مستحبات کفن:

(البس�وا م�ن ثي�ابکم البي�اض، فإنھ�ا خي�ر ثي�ابکم و :  rدليل فرموده پيامبررنگ سفيد:  -1
�ا)���وا فيھ��لب���اس س���فيد بپوش���يد ک���ه بھت���رين لباس���ھايتان اس���ت و ب���ا پارچ���ة س���فيد « [642]کفن

  ».ھايتان) را کفن کنيد (مرده

ف�ی ث%ث�ة  کف�ن r(أن رسول هللابه دليل حديث عايشه که فرمود : بايد سه پارچه باشد:  -2
در س�ه  rپي�امبر« [643]أثواب يمانية بيض سحولية من کرسف ليس فيھا قميص و �عمام�ة)

ه در ش�د) از ج�نس پنب�ه ک� تکه پارچه يمنی سفيد سحولی (لباسی که از يمن به مدينه برده می
  ».آنھا پيراھن و عمامه نبود کفن کرده شد

: ب�ه دلي�ل  دار) باش�د ھا حب�ره (ن�وعی ب�رد يمن�ی خ�ط اگر امکان داش�ت يک�ی از پارچ�ه -3
(إذا توفی أحدکم فوجد شيئا فليکفن فی ث�وب روايت کرده است :  rحديث جابر که از پيامبر



ھرگاه يکی از شما فوت کرد و م�الی داش�ت در ص�ورت امک�ان در ي�ک لب�اس « [644]حبرة)
  ».دار کفن شود خط

  فھرست

  نماز ميت: -سوم

در چن�دين ح�ديث ب�ه آن  rنماز خواندن بر جنازه مسلمان فرض کفاي�ه اس�ت؛ چ�ون پي�امبر
  امر فرموده است : 

�یاز زي��د ب��ن خال��د جھن��ی رواي��ت اس��ت : ��حاب النب��ن أص��% م��ر،  r(أن رج��وم خيب��وفی ي�ت
فتغيرت وج�وه الن�اس ل�ذلک، فق�ال : فقال : صلوا علی صاحبکم،  rفذکروا ذلک لرسول هللا

�اوی ��ود �يس��رز اليھ��ن خ��رزا م��دنا خ��ه فوج��نا متاع��بيل هللا، ففتش��ی س��ل ف��احبکم غ�إن ص
 rرا ب�رای پي�امبر روز خيب�ر ف�وت ک�رد. جري�ان rم�ردی از اص�حاب پي�امبر« [645]درھمين)

 (*)ب��ازگو کردن��د، فرم��ود : ب��ر دوس��تتان نم��از بخواني��د ب��ا اي��ن س��خن چھ��ره م��ردم تغيي��ر ک��رد
فرمود : دوست شما خيانت ک�رده و ب�ه ن�احق از غنيم�ت برداش�ته اس�ت، وس�ايلش را  rپيامبر

  ».ھای يھود پيدا کرديم که دو درھم ارزش نداشت ای از مھره بازديد کرديم، مھره

  شوند و نماز بر آنھا واجب نيست: گفتيم دو گروه استثناء میاز آنچه 

و ھ�و اب�ن  r(م�ات إب�راھيم ب�ن النب�یاز عايش�ه(رض) رواي�ت اس�ت :  کودک ناب�الغ : -1
در ھجده م�اھگی  rابراھيم پسر پيامبر« r([646]ثمانية عشر شھرا، فلم يصل عليه رسول هللا

  ».بر او نماز نخواند rفوت کرد، پيامبر

(أن شھداء أحد لم يغسلوا، و دفنوا بدمائھم، و لم يصل از انس روايت است :  شھيد : -2
شھدای احد غسل داده نشدند و با خونھايشان دفن شدند و ب�ر آنھ�ا نم�از خوان�ده « [647]عليھم)

  ».نشد

  کند :  اما عدم وجوب نماز، جواز نماز بر آن دو گروه را نفی نمی

 [648]بصبی من ص�بيان اqنص�ار، فص�لی علي�ه) r(أتی رسول هللا: از عايشه روايت است 
  ».آورده شد و بر او نماز خواند rکودکی از کودکان انصار نزد پيامبر«

أمر يوم أح�د بحم�زة فس�جی بب�ردة، ث�م  r(أن رسول هللاز عبدهللا بن زبير روايت است : 
�ه ���يھم، و علي���لی عل���فون، و يص���القتلی يص���ی ب���م أت���رات، ث���ع تکبي���ر تس���ه فکب���لی علي��ص

�م)�ای بپوش��انند و ب��ر او نم��از  را ب��ا پارچ��هروز اح��د دس��تور داد ت��ا حم��زه  rپي��امبر« [649]معھ
ش�دگان (ديگ�ر) را آوردن�د و آن�انرا در چن�د ص�ف ق�رار  خواند و نُه تکبير گف�ت، س�پس کشته

  ».بر آنان و بر حمزه به ھمراه آنان نماز خواند rدادند و پيامبر

  فھرست



  ھرچه تعداد نمازگزاران بر جنازه بييشتر باشد، بھتر است:

(ما من ميت تصلی عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة کلھم يش�فعون فرمودند :  rپيامبر
ھ�يچ ميت�ی نيس�ت ک�ه جم�اعتی ص�دنفره ب�ر او نم�از بخوانن�د و دع�ا « [650]له إ� شفعوا في�ه)

  ».کند کنند، مگر اينکه خداوند دعای آنانرا اجابت می

(م�ا م�ن رج�ل مس�لم يم�وت، فيق�وم عل�ی جنازت�ه أربع�ون در حديثی ديگر فرموده است : 
ھر مسلمانی بمي�رد و چھ�ل نف�ر ک�ه ب�ر « [651]رج%ً � يشرکون باt شيئا إ� شفعھم هللا فيه)

خدا شرک نکرده، بر جنازه او نماز بخوانند، حتما خداوند دعای آنھا را (درب�اره او) اجاب�ت 
  ».کند می

  دادشان کم باشد:مستحب است پشت سر امام سه صف تشکيل شود اگرچه تع

(م�ا م�ن مي�ت يم�وت فرم�ود :  rاز مرثد يزنی از مالک بن ھبيره رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
�ل ��تقل أھ��ک إذا اس��ان مال��ال : فک��ب. ق��لمين إ� أوج��ن المس��فوف م��ة ص��ه ث%ث��لی علي�فيص

ھيچ ميتی نيست که سه ص�ف از مس�لمانان ب�ر « [652]الجنازة جزاھم ث%ثة صفوف، للحديث)
(مرث�د يزن�ی) گوي�د : ھ�ر » کن�د او نماز بخوانند، مگر اينک�ه خداون�د دع�ای آن�انرا اجاب�ت می

نازه کم است باز ھم آنانرا ب�ه دلي�ل اي�ن ح�ديث در ديد تعداد نمازگزاران بر ج وقت مالک می
  داد. سه صف قرار می

  اگر در يک زمان چندين جنازه زن و مرد وجود داشته باشد: 

ی آنھ�ا  ای نمازی جداگانه خوانده ش�ود، ول�ی اگ�ر ب�ر ھم�ه اصل اين است که بر ھر جنازه
د مقابل ام�ام و زن�ان يک نماز خوانده شد نيز صحيح است، افراد ذکور ھر چند کوچک باشن

  شوند :  و دختران بعداز آنان، رو به قبله قرار داده می

(أنه صلی علی تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يل�ون از نافع از ابن عمر روايت است : 
اGمام و النساء يلين القبلة فصفھن صفا واحدا، و وض�عت جن�ازة أم کلث�وم بن�ت عل�ی ام�رأة 

يقال له زيد فوضعا جميع�ا، و اGم�ام يومئ�ذ س�عيد ب�ن الع�اص، و عمر بن الخطاب و ابن لھا 
فی الناس ابن عباس و أب�و ھري�رة و أبوس�عيد و أب�و قت�ادة، فوض�ع الغ�%م مم�ا يل�ی اGم�ام، 
فقال رجل : فأنکرت ذلک، فنظرت إلی ابن عب�اس و أب�ی ھري�رة و أب�ی س�عيد و أب�ی قت�ادة، 

او در نماز نُه جنازه ب�اھم ش�رکت داش�ت، م�ردان در « [653]فقلت ما ھذا؟ قالوا : ھی السنة)
ی ام کلث�وم دخت�ر  جھت امام و زنان در جھت قبله و در ي�ک ص�ف ق�رار داده ش�دند و جن�ازه

در آنج�ا گذاش�تند، س�عيد ب�ن ع�اص ب�ر علی و ھمسر عم�ر ب�ن خط�اب و زي�د پس�ر او را ني�ز 
آن��ان نم��از خوان��د، در حاليک��ه اب��ن عب��اس، اب��وھريره، ابوس��عيد وابوقت��اده در آنج��ا حض��ور 
داشتند. پسر بچه جلو امام قرار داده شد. مردی گف�ت : اينک�ار ب�ه نظ�ر م�ن ناپس�ند اس�ت، ب�ه 

چيس�ت؟ گفتن�د س�نت  ابن عباس و ابوھريره و ابوس�عيد و ابوقت�اده نگ�اه ک�ردم، گف�تم اي�ن ک�ار
  ».است



  فھرست

  محل خواندن نماز جنازه:

    خواندن نماز بر جنازه در مسجد جايز است

يم�روا أن  r(لم�ا ت�وفی س�عد ب�ن أب�ی و ق�اص أرس�ل أزواج النب�یازعايشه روايت است : 
بجنازته فی المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به علی حجرھن يص�لين علي�ه، أخ�رج ب�ه 
من باب الجن�ائز ال�ذی ک�ان إل�ی المقاع�د، ف�بلغھن أن الن�اس ع�ابوا ذل�ک و ق�الوا : م�ا کان�ت 
الجنازة يدخل بھا المسجد فبلغ ذلک عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلی أن يعيبوا ما �عل�م 

�ا ص�لی رس�ول هللالھ�م ب�ه، ��ازة ف�ی المس�جد، و م��ابوا علين�ا أن يم�ر بجن��ن  rع��ی س�ھيل ب�عل
 rوقتی که س�عد ب�ن أب�ی وق�اص ف�وت ک�رد، زن�ان پي�امبر« [654]بيضاء إ� فی جوف المسجد)

فرس�تادند ت�ا ب�ه مس�جد آورده ش�ود و ب�ر آن نم�از بخوانن�د. اي�ن ک�ار را  کسی را دنبال جن�ازه
قرار دادند و ب�ر آن نم�از خواندن�د و از طري�ق  rکردند، و جنازه را مقابل حجره زنان پيامبر

گفتن�د  rب�ود جن�ازه را خ�ارج کردن�د. ب�ه زن�ان پي�امبر» المقاع�د«که روبروی » باب الجنائز«
ھ�ا ب�ه مس�جد ب�رده ش�وند.  ان�د س�ابقه نداش�ته ک�ه جنازه فته و گفتهکه مردم از اين کار ايراد گر

گيرن�د،  دانن�د اي�راد می اين خبر به عايشه رسيد، گفت : مردم چقدر شتابان از چي�زی ک�ه نمی
در داخل مس�جد، ب�ر س�ھيل  rاند که جنازه به مسجد برده شده، در حالی که پيامبر  عيب گرفته

  ».بن بيضاء نماز خواند

ام��ا بھت��ر آن اس��ت ک��ه خ��ارج از مس��جد و در محل��ی ک��ه مخص��وص نم��از مي��ت اس��ت، ب��ر 
چنين بود و اکثر احادي�ث نب�وی ھ�م اي�ن را  rجنازه نماز خوانده شود. ھمچنانکه زمان پيامبر

  کنند :  تأييد می

برجل م�نھم و ام�رأة زني�ا، ف�أمر  r(أن اليھود جاءوا إلی النبیاز ابن عمر روايت است : 
يھودي�ان م�رد و زن�ی را ک�ه زن�ا  [655]جما قريب�ا م�ن موض�ع الجن�ائز عن�د المس�جد)بھما، فر

دس���تور رج���م آن���انرا داد و آن���ان نزدي���ک مح���ل  rآوردن���د، پي���امبر rک��رده بودن���د ن���زد پي���امبر
  ».برگزاری نماز جنازه در کنار مسجد رجم شدند

نعی النجاشی فی اليوم الذی مات في�ه، خ�رج  r(أن رسول هللاز ابوھريره روايت است : 
�ا)��ر أربع��م و کب��ف بھ��لی، فص��ی المص�خب��ر  rروزی ک��ه نجاش��ی ف��وت ک��رد، پي��امبر« [656]إل

مرگ او را به مردم اعHم کرد و به طرف مصلی خارج شد و مردم را صف ک�رد و چھ�ار 
  ».تکبير گفت

نھ�ی أن يص�لی  r(أن النب�ینماز ميت در بين قبور درس�ت نيس�ت، ب�ه دلي�ل ح�ديث ان�س : 
  ».ازخواندن نماز ميت در بين قبور نھی کرد rپيامبر« [657]علی الجنائز بين القبور)

  فھرست



  ايستد: امام کجا می

(ش�ھدت أن�س ب�ن مال�ک ص�لی عل�ی جن�ازة رج�ل، فق�ام از ابوغالب خياط روايت اس�ت : 
عند رأسه، فلما رفع أتی بجنازة امرأة من قريش أو من اqنصار، فقيل له ي�ا أب�ا حم�زة ھ�ذه 

�طھا، و ��ام وس��ا، فق��لی عليھ��ا، فص��ل عليھ��%ن فص��ة ف��ة ابن��ازة ف%ن��اد جن��ن زي��%ء ب��ا الع�فين
العدوی، فلما رأی اخت%ف قيامه علی الرج�ل و الم�رأة ق�ال ي�ا أب�ا حم�زة، ھک�ذا ک�ان رس�ول 

يقوم حيث قم�ت، و م�ن الم�رأة حي�ث قم�ت؟ ق�ال نع�م، ق�ال : فالتف�ت إلين�ا الع�%ء فق�ال :  rهللا
أن�س ب�ن مال�ک را دي�دم ک�ه ب�ر جن�ازه م�ردی در حاليک�ه کن�ار س�رش ايس�تاد « [658]احفظوا)

نماز خواند. وقت�ی (جن�ازه) برداش�ته ش�د، جن�ازه زن�ی از ق�ريش ي�ا از انص�ار آورده ش�د. ب�ه 
انس گفته شد أی ابوحمزه اين جنازه فHن�ی دخت�ر فHن�ی اس�ت، ب�ر او نم�از بخ�وان، ان�س در 
وس��ط او ايس��تاد و ب��ر او نم��از خوان��د، در مي��ان م��ا ع��Hء ب��ن زي��اد ع��دوی ب��ود وقت��ی تف��اوت 

ھ�م ھمانج�ايی ک�ه ش�ما  rايستادن انس را ب�رای م�رد و زن دي�د گف�ت ای اب�وحمزه، آي�ا پي�امبر
ايس�تاد؟ (ان�س) گف�ت: بل�ه، (ابوغال�ب) گوي�د : ع�Hء رو ب�ه م�ا  برای مرد و زن ايستادی، می

  ».ا به خاطرتان بسپاريدکرد و گفت : اين ر

  روش خواندن نماز ميت: 

ھ�ر ب�ار ب�ه يک�ی از اينھ�ا  rش�ود. پي�امبر در نماز ميت چھار يا پنج ال�ی نُ�ه تکبي�ر گفت�ه می
نع�ی النجاش�ی ف�ی  r(أن رس�ول هللاکرد. دليل چھار تکبير ح�ديث اب�وھريره اس�ت :  عمل می

روزی ک�ه نجاش�ی « [659]بع�ا)اليوم الذی مات فيه فخ�رج إل�ی المص�لی فص�ف بھ�م و کب�ر أر
خب�ر م�رگ او را ب�ه م�ردم اع�Hم ک�رد و ب�ه ط�رف مص�لی خ�ارج ش�د و  rفوت ک�رد، پي�امبر

  ».مردم را صف کرد و چھار تکبير گفت

(ک�ان زي�د ب�ن أرق�م يکب�ر عل�ی ب�ن اب�ی ليل�ی اس�ت : و دليل پنج تکبير ح�ديث عب�دالرحمن 
 [660]يکبرھ�ا) rجنائزنا أربعا، و إنه کبر علی جنازة خمس�ا، فس�ألته، فق�ال : ک�ان رس�ول هللا

ای پ�نج تکبي�ر گف�ت، از او  گفت، و بر جن�ازه کبير میھای ما چھار ت زيئد بن أرقم بر جنازه«
  ».گفت پنج تکبير می r(علت را) پرسيدم، گفت پيامبر

اند، چ�ون  و درباره شش و ھفت تکبير، بعضی آثار موقوف آمده است که در حکم مرفوع
اند بدون اينکه کسی ب�ه  بعضی از بزرگان صحابه آن را در حضور ديگر صحابه انجام داده

  عتراض کند : آنھا ا

(أن عل�ی ب�ن أب�ی طال�ب ص�لی عل�ی س�ھل ب�ن حني�ف، از عبدهللا بن معق�ل رواي�ت اس�ت : 
�دری)��ه ب��ال : إن��ا فق��ت إلين��م التف��تا، ث��ه س��ر علي�عل��ی ب��ن اب��ی طال��ب ب��ر س��ھل ب��ن « [661]فکب

  ».حنيف نماز خواند و شش تکبير گفت، سپس رو به ما کرد و گفت او بدری است

(أن علي�ا ص�لی عل�ی أب�ی قت�ادة فکب�ر علي�ه از موسی بن عب�دهللا ب�ن يزي�د رواي�ت اس�ت : 
علی بر ابوقت�اده نم�از خوان�د و ھف�ت تکبي�ر گف�ت، ابوقت�اده ب�دری « [662]سبعا، و کان بدريا)

  ».بود



 rيکبر عل�ی أھ�ل ب�در س�تا، و عل�ی أص�حاب النب�ی t(کان علیاز عبد خير روايت است : 
�ا)��اس أربع��ائر الن��ی س��ا، و عل�ب��ر اھ��ل ب��در ش��ش تکبي��ر و ب��ر )ديگ��رt  (عل��ی« [663]خمس

  ».گفت پنج تکبير و بر ساير مردم چھار تکبير می rاصحاب پيامبر

ص�لی عل�ی  r(أن النبیو دليل نه تکبير حديثی است که عبدهللا بن زبير روايت کرده که : 
  ».بر حمزه نماز خواند و نه تکبير گفت rپيامبر« [664]حمزة فکبر عليه تسع تکبيرات...)

  فھرست

  نمازگزار مشروع است که دستھايش را در تکبير اول بلند کند برای 

کان يرف�ع يدي�ه عل�ی الجن�ازة ف�ی أول  r(أن رسول هللاز عبدهللا بن عباس روايت است : 
ک�رد و (در  در تکبي�ر اول نم�از مي�ت دو دس�تش را بلن�د می rرپي�امب« [665]تکبيرة ثم �يعود)

  ».کرد تکبيرات بعدی) اين کار را نمی

داد و آن دو را   سپس دست راستش را بر پشت ک�ف و م�چ و س�اعد دس�ت چ�پش ق�رار م�ی
  داد :  اش محکم قرار می روی سينه

يمن�ی عل�ی (ک�ان الن�اس ي�ؤمرون أن يض�ع الرج�ل الي�د الاز سھل بن س�عد رواي�ت اس�ت : 
شد که ھنگ�ام نم�از دس�ت راس�ت را روی  به مردم امر می« [666]ذراعه اليسری فی الص%ة)

  ».ساعد چپ قرار دھند

  : خواند  ای ديگر می سپس بعد از تکبير اول، سوره فاتحه و سوره

علی الجنازة، فق�رأ  t(صليت خلف ابن عباساز طلحه بن عبدهللا بن عوف روايت است : 
بفاتحة الکت�اب و س�ورة، و جھ�ر حت�ی أس�معنا، فلم�ا ف�رغ أخ�ذت بي�ده فس�ألته؟ فق�ال : إنم�ا 

�ق)��نة و ح��ا س��وا أنھ��رت لتعلم�نم��از جن��ازه خوان��دم، س��وره  tپش��ت س��ر اب��ن عب��اس« [667]جھ
ای ديگ��ر را ب�ا ص��دای بلن�د خوان��د ت�ا م�ا آن را بش��نويم، وقت�ی نم��از تم�ام ش��د،  فاتح�ه و س�وره

دستش را گرفتم و (در اين باره) از او سؤال کردم، گفت به اين خاطر با صدای بلند خوان�دم 
  ».است که بدانيد اين سنت و حق

شود؛ به دليل حديث ابو أمام�ه ب�ن س�ھل ک�ه گف�ت :  نماز ميت به صورت سری خوانده می
(السنة فی الص%ة علی الجن�ازة أن يق�رأ ف�ی التکبي�رة اqول�ی ب�أم الق�رآن مخافت�ة، ث�م يکب�ر 

سنت در نماز ميت اين است که بعد از تکبير اول س�وره « [668]ث%ثا، و التسليم عند اaخرة)
فاتح�ه ب��ه ص��ورت س��ری خوان��ده ش��ود، س��پس س�ه ب��ار تکبي��ر گفت��ه ش��ود و س��Hم باي��د بع��د از 

  ».آخرين تکبير باشد

ق�بHً صلوات بفرستد : به دليل حديث أبو أمامه که  rسپس تکبير دوم را بگويد و بر پيامبر
(أن السنة ف�ی الص�%ة عل�ی به من خبر داد که :  rبيان شد و گفت : مردی از اصحاب پيامبر

�م ��ه، ث��ی نفس��را ف��ی س��رة اqول��د التکبي��اب بع��ة الکت��رأ بفاتح��م يق��ام، ث��ر اGم��ازة أن يکب�الجن



التکبرات الث%ث، �يقرأ ف�ی ش�ی م�نھن، ث�م و يخلص الدعاء للجنازة فی  rيصلی علی النبی
سنت در نماز ميت اين است که امام تکبي�ر بگوي�د، س�پس بع�د از « [669]يسلم سرا فی نفسه)

س��پس در س��ه تکبي��ر باقيمان��ده ب��ر تکبي��ر اول، س��وره فاتح��ه را ب��ه ص��ورت س��ری بخوان��د، 
ص��لوات بفرس��تد و خالص��انه ب��رای مي��ت دع��ا کن��د، و در ھ��يچ ک��دام از آنھ��ا ق��رآن  rپي��امبر

  ».نخواند، سپس آھسته سHم دھد

و بعد از تکبير دوم، بقيه تکبي�رات را بگوي�د و در آن خالص�انه ب�رای مي�ت دع�ا کن�د : ب�ه 
ھرگ�اه ب�ر مي�ت « [670]فأخلص�وا ل�ه ال�دعاء) (إذا ص�ليتم عل�ی المي�ت:  rدليل فرم�وده پي�امبر

  ».نماز خوانديد، خالصانه برای او دعا کنيد

اند. از جمل�ه اي�ن دعاھ�ا  نق�ل ش�ده rدر نماز ميت باي�د دعاھ�ايی خوان�ده ش�ود ک�ه از پي�امبر
ای نم�از خوان�د و قس�متی  بر جنازه rيی است که از عوف بن مالک روايت است : پيامبردعا

(اللھم اغفرله و ارحمه و عاف�ه واع�ف فرمود :  خواند حفظ کردم. او می از دعايی را که می
عنه، و أکرم نزله، و وسع مدخله، و اغسله بالماء و ال�ثلج و الب�رد و نق�ه م�ن الخطاي�ا کم�ا 

يض من الدنس، و أبدله دارا خي�را م�ن داره و أھ�% خي�را م�ن أھل�ه و زوج�ا ينقی الثوب اqب
خيرا من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و عذاب النار قال : فتمني�ت أن أک�ون 

خداوندا! او را بيامرز و به او رح�م ک�ن، و او را از ع�ذاب نج�ات ده، « 6][71أنا ذلک الميت)
و او را مورد عفو خويش قرار بده و مکانش را در بھشت رفيع گردان و جايگ�اھش را (در 
قب��ر) فراخ��ی و وس��عت ده، و او را (از گناھ��ان) ب��ا آب و ب��رف و تگ��رک بش��وی و او را از 

ای بھت�ر از  ش�ود، و ب�رای او خان�ه از چ�رک پ�اک میخطاھا پاک کن ھمچنانکه پارچه س�فيد 
اش و اھلی بھتر از اھل�ش و ھمس�ری بھت�ر از ھمس�رش ج�ايگزين بفرم�ا، و او را وارد  خانه

بھشت کن و او را از عذاب قبر و ع�ذاب آت�ش دور بفرم�ا، (ع�وف ب�ن مال�ک) گف�ت : آروز 
  ».بودم داشتم که آن ميت من می

آخر و سHم باش�د؛ ب�ه دلي�ل ح�ديث ابويعف�ور ازعب�دهللا  مشروع آن است که دعا بين تکبير
ي�دعوا ث�م  –يعن�ی  –(شھدته کبر عل�ی جن�ازة أربع�ا، ث�م ق�ام س�اعة که گفت :  tبن أبی أوفی

او « [672]ک�ان يکب�ر أربع�ا) rقال : أترونی کنت أکبر خمس�ا؟ ق�الوا : �، ق�ال : إن رس�ول هللا
را ديدم که ھنگام خواندن نماز ميت چھار تکبير گفت، سپس مدتی ايستاد و دعا کرد و گف�ت 

  ».گفت چھار تکبير می r: آيا پنج تکبير گفتيم؟ گفتند خير، گفت : پيامبر

ب�ه ط�رف چ�پ، ب�ه  سپس مانند نماز واجب دو سHم بدھد يکی به طرف راست و ديگری
يفعلھن ترکھن الناس، إحداھن  r(ث%ث خ%ل کان رسول هللا:  tدليل حديث عبدهللا بن مسعود

آنھ�ا را  rپي�امبرس�ه خص�لت اس�ت ک�ه « [673]التسليم علی الجن�ازة مث�ل التس�ليم ف�ی الص�%ة)
ان�د، يک�ی از آنھ�ا س�Hم ب�ر جن�ازه اس�ت ک�ه مانن�د  داد ولی م�ردم آنھ�ا را ت�رک کرده انجام می

  ».سHم نماز است

(أن رس�ول هللا ص�لی عل�ی توان به سHم اول ھم اکتفا کرد ب�ه دلي�ل ح�ديث اب�وھريره :  می
ب�ر ميت�ی نم�از خوان�د و چھ�ار  rپي�امبر« [674]جنازة فکبر عليھا أربعا و سلم تسليمة واحدة)

  ».تکبيرگفت و يک سHم داد



  فھرست

�ت ��از مي��دن نم��ت خوان��ر در حال��ت، مگ��ايز نيس��ت، ج��رام اس��دن ح��ه نمازخوان��اتی ک�در اوق
  ضرورت: 

ينھان�ا أن نص�لی ف�يھن أو  r(ث%ث ساعات کان رسول هللا:  tبه دليل حديث عقبه بن عامر
أن نقبر فيھن موتان�ا : ح�ين تطل�ع الش�مس بازغ�ة حت�ی ترتف�ع، و ح�ين يق�وم ق�ائم الظھي�رة 

�مس ل��يف الش��ين تض��مس، و ح��ل الش��ی تمي��رب)حت��ی تغ��روب حت�م��ا را از  rپي��امبر« [675]لغ
ھايم�ان را دف�ن کن�يم نھ�ی ک�رد، ھنگ�امی ک�ه  اينکه در سه وقت (زي�ر) نم�از بخ�وانيم ي�ا مرده

شود، و وسط روز تا وقتی که خورش�يد زوال  کند تا وقتی که بلند می طلوع میتازه خورشيد 
  ».شود تا غروب کند کند و وقتی که خورشيد به غروب نزديک می

  فھرست

  فضيلت نماز ميت و تشييع آن:

�ه فرم��ود :  rاب��وھريره رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر از��ا فل��م يتبعھ��ازة و ل��ی جن��لی عل��ن ص�(م
ھ�ر « [676]قيراط، فإن تبعھا فله قيراطان، قيل و م�ا القيراط�ان؟ ق�ال : أص�غر ھم�ا مث�ل أح�د)

ای نم�از بخوان�د ول�ی آن را تش�ييع نکن�د ي�ک قي�راط (أج�ر) دارد و اگ�ر آن را  ازهکس ب�ر جن�
تشييع کند دو قيراط (أجر) دارد، گفته شد دو قيراط چقدر اس�ت؟ فرم�ود : ک�وچکترين آن ب�ه 

  ».اندازه کوه أحد است

زن�ان  rش�ود؛ چ�ون پي�امبر فضيلت تشييع جنازه فقط برای مردان است و ش�امل زن�ان نمی
رکت در تش��يع جن��ازه نھ��ی فرم��وده اس��ت البت��ه اي��ن نھ��ی، نھ��ی تنزيھ��ی اس��ت. أم را از ش��

ھ�ا من�ع  از تش�ييع جنازه« [677](نھينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا)عطيه(رض) گويد : 
  ».به طور قطعیشديم ولی نه 

تشييع جنازه با ارتکاب اعمالی که مخالف ش�ريعت باش�د ج�ايز نيس�ت، در س�نت نب�وی ب�ه 
  دو مورد تصريح شده، که عبارتند از : 

  گريه کردن با صدای بلند و تشييع ھمراه با روشن کردن بخور (آتش):

جن�ازه ب�ا س�ر و ص�دا و « [678](� تتب�ع الجن�ازة بص�وت و �ن�ار) rبه دليل فرم�وده پي�امبر
  ».آتش تشييع نشود

ش�ود؛ چ�ون اي�ن  اين نھی، ذکر کردن با ص�دای بلن�د در پيش�اپيش جن�ازه را ني�ز ش�امل می
يکرھ�ون رف�ع الص�وت عن�د  rالنب�ی (ک�ان أص�حابکار بدعت است و ق�يس ب�ن عب�اد گوي�د : 

». دانس�تند بلند کردن صدا ھنگام تشييع جن�ازه را مک�روه می rاصحاب پيامبر« [679]الجنائز)
خوان�دن انجي�ل و دعاھايش�ان، چراکه اينکار مشابھت به نصاری است، چون آن�ان ب�ه ھنگ�ام 

  کردند. آوازشان را ھمراه با کشيدن صدا و لحن دادن به آن و غمناک کردن آن بلند می



انگي�ز  تر از آن اين است که تشييع جن�ازه ب�ا ن�واختن آ5ت موس�يقی ب�ا ص�دايی حزن زشت
ر اي�ن پيشاپيش جنازه ھمراه باشد، ھمچنان که در بعضی از ممالک اس�Hمی ب�ه تقلي�د از کف�ا

  .-وهللا المستعان –دھند.  کار را انجام می

  سرعت در بردن جنازه، بدون دويدن واجب است:

(أسرعوا بالجنازة، فإن تک صالحة فخي�ر تق�دمونھا علي�ه و إن :  rبه دليل فرموده پيامبر
�ابکم)��ن رق��عونه ع��ر تض��ک فش��ر ذل��ن غي�در دف��ن جن��ازه عجل��ه کني��د؛ چ��ون اگ��ر « [680]تک

رسانيد و اگر غي�ر از آن باش�د، ش�ری اس�ت  (جنازه) انسان صالحی باشد خيری را به او می
  ».داريد که از دوش خود برمی

جايز است تشييع کننده از جلو و پشت سر و ط�رف راس�ت و چ�پ جن�ازه حرک�ت کن�د ب�ه 
اينکه به جنازه نزديک باشد مگر اينکه س�واره باش�د ک�ه در اينص�ورت باي�د پش�ت س�ر  شرط

  فرمود :  rجنازه حرکت کند؛ به دليل حديث مغيره بن شعبه که گفت : پيامبر

س�واره پش�ت س�ر جن�ازه و پي�اده « [681](الراکب خلف الجنازة و الماشی حيث ش�اء منھ�ا)
  ».از ھر طرفی که خواست حرکت کند

اس�ت:  rچ�ون اي�ن ام�ر مط�ابق اي�ن فرم�وده پي�امبر اما حرکت پشت سر جنازه بھتر است؛
  ».ھا را دنبال کنيد و جنازه«(واتبعوا الجنائز) 

(المشی خلفھا أفضل من المشی أمامھ�ا، گويد :  کند، که می نيز اين را تأييد می tقول علی
�ذا)��%ته ف��ی ص��ة عل��ی جماع��ل ف��%ة الرج��ل ص�فض��يلت حرک��ت ک��ردن پش��ت س��ر « [682]کفض

  ».دی استجنازه بر حرکت کردن جلو آن مانند فضيلت نماز جماعت بر نماز فرا

  فھرست

  اگر کسی وارد قبرستان شد يا از کنار آن عبور کرد چه دعايی را بخواند:

از عايش��ه رواي��ت اس��ت : گف��تم ای رس��ول خ��دا(وقتی داخ��ل قبرس��تان ش��دم) چ��ه بگ��ويم؟ 
(الس%م علی أھل الديار من الم�ؤمنين و المس�لمين، و ي�رحم هللا المس�تقدمين فرمود : بگو : 

اي�ن  سHم ب�ر مؤمن�ان و مس�لمانان« [683]منا و المستأخرين، و إنا إن شاء هللا بکم ل%حقون)
ديار باد! خداوند به گذشتگان و آيندگان ما رحکم کند، و ما ھم إنشاهللا به شما ملح�ق خ�واھيم 

  ».شد

داد ھرگاه ب�ه قبرس�تان  به آنان ياد می rاز سليمان بن بريده از پدرش روايت است : پيامبر
هللا بک�م  (الس%م عليکم أھل الديار من الم�ؤمنين و المس�لمين، و إن�ا إن ش�اءرفتند بگويند : 

سHم بر شما مؤمنان و مسلمانان اين ديار؛ و م�ا « [684]ل%حقون، أسأل هللا لنا و لکم العافية)
  ».کنم عافيت میھم انشاءهللا به شما ملحق خواھيم شد، از خداوند برای خود و شما طلب 



  دفن ميت:  -سوم

  دفن ميت واجب است اگرچه کافر باشد.

ھا را در قبرستان بقيع دف�ن  مرده rسنت است دفن در قبرستان صورت گيرد؛ چون پيامبر
اند و دف�ن در غي�ر قبرس�تان از ھ�يچ ي�ک از  کرد، و اخبار در اين م�ورد ب�ه ت�واتر رس�يده می

اش که ب�ه ت�واتر رس�يده اس�ت. و اي�ن از  در حجره rبرافراد سلف روايت نشده، بجز دفن پيام
(لّم�ا است ھمانطور که حديث عايشه بر آن د5لت دارد، عايش�ه گوي�د :  rخصوصيات پيامبر

ش�يئا م�ا نس�يته  rاختلفوا فی دفنه، فق�ال أب�وبکر : س�معت م�ن رس�ول هللا rقبض رسول هللا
�د��ب أن ي���ذی يح���ع ال���ی الموض��ا إ� ف���بض هللا نبي���ا ق���ال : م��ع ق���ی موض���دفنوه ف���ه، ف��فن في

نظ�ر پي�دا  فوت ک�رد، اص�حاب در م�ورد مح�ل دف�نش اختHف rوقتی که پيامبر« [685]فراشه)
فرم�وده :  rام، پيامبر ام که آن را فراموش نکرده شنيده rکردند، ابوبکر گفت چيزی از پيامبر

خداون��د ھ��يچ پي��امبری را ق��بض روح نک��رده مگ��ر در مک��انی ک��ه دوس��ت داش��ته در آن دف��ن 
  ».شود، لذا او را در محل بسترش دفن کردند

شھدای ميدان جنگ از اين حکم مس�تثنايند و در مح�ل شھادتش�ان دف�ن ش�ده و ب�ه قبرس�تان 
  :   tشوند. به دليل حديث جابر منتقل نمی

: إن رس�ول  rن ي�وم أح�د، حم�ل القتل�ی لي�دفنوا ب�البقيع، فن�ادی من�ادی رس�ول هللا(لما ک�ا
ش�دگان را ب�ر  کشتهدر روز جن�گ اح�د « [686]يأمرکم أن ت�دفنوا القتل�ی ف�ی مض�اجعھم) rهللا

ب�ه ش�ما  rاع�Hم ک�رد : پي�امبر rسواريھا گذاشتند ت�ا آنھ�ا را در بقي�ع دف�ن کنن�د، من�ادی پي�امبر
  ».شدگان را در محل شھادتشان دفن کنيد دھد تا کشته دستور می

  فھرست

  دفن در اوقات زير جايز نيست مگر ھنگام ضرورت:

�ول هللاز عقب��ه ب��ن ع��امر رواي��ت اس��ت :  -1��ان رس��اعات ک��%ث س��لی  r(ث��ا أن نص�ينھان
فيھن، أو أن نقبر ف�يھن موتان�ا، ح�ين تطل�ع الش�مس بازغ�ة حت�ی ترتف�ع، و ح�ين يق�وم ق�ائم 

س�ه وق�ت « [687]ب)الظھيرة حتی تميل الش�مس، و ح�ين تض�يف الش�مس للغ�روب حت�ی تغ�ر
ھايم�ان را دف��ن  ک�رد ک�ه در آن اوق�ات نم�از بخ�وانيم ي�ا مرده م�ا را نھ�ی می rاس�ت ک�ه پي�امبر

ش�ود  کند تا وقتی که بلند شود، و وقتی ک�ه نيم�ه روز می خورشيد طلوع میکنيم، ھنگامی که 
ش�ود ت�ا آنک�ه  ت�ا ھنگاميک�ه خورش�يد زوال کن�د، و وقت�ی ک�ه خورش�يد ب�ه غ�روب نزدي�ک می

  ».غروب کند

ذکر رج% م�ن أص�حابه ق�بض فکف�ن ف�ی کف�ن غي�ر  r(أن النبیاز جابر روايت است :  -2
يقبر الرجل بالليل حتی يصلی عليه، إ� أن يض�طر اGنس�ان أن  rطائل و قبر لي% فزجر النبی

ای  درباره يکی از اص�حابش ک�ه ف�وت ک�رده ب�ود و او را در پارچ�ه rپيامبر« [688]إلی ذلک)
و شب ھنگام دفن ک�رده بودن�د ص�حبت ک�رد م�ا را از دف�ن  پوشاند، کفن که تمام بدنش را نمی



ک�ردن مردگ��ان در ش�ب من��ع ک��رد ت�ا (ص��بح م��ردم بيش�تری جم��ع ش��وند) ب�ر او نم��از خوان��ده 
  ».شود، مگر اينکه ضرورتی پيش بيايد

توان برای تسھيل عم�ل  توان مرده را شبانه دفن کرد، و می اگر ضرورت ايجاب کند، می
أدخ�ل رج�% قب�ره ل�ي%،  r(أن رس�ول د : به دليل حديث ابن عباس : دفن از چراغ استفاده کر

�ره)��ی قب��رج ف�م��ردی را در ش��ب دف��ن ک��رد و )ب��رای تس��ھيل عم��ل دف��نr  (پي��امبر« [689]و أس
  ».دداخل قبرش، از چراغ استفاده کر

  واجب است قبر عميق، وسيع و خوب باشد:

(لما کان يوم أح�د، أص�يب م�ن أص�يب م�ن المس�لمين، و از ھشام بن عامر روايت است : 
أصاب الناس جراحات، فقلنا ي�ا رس�ول هللا، الحف�ر علين�ا لک�ل إنس�ان ش�ديد، فکي�ف تأمرن�ا؟ 

�ين و��وا ا�ثن��نوا، و ادفن��وا، و أحس��عوا، و أعمق��روا و أوس��ال : احف��ر، و  فق��ی القب��ة ف�الث%ث
زم�انی ک�ه « [690]قدموا أکثرھم قرآنا، قال: فکان أبی ثالث ث%ثة، و کان أکثرھم قرآنا، فقدم)

م جراحاتی برداشتند، گفت�يم ای ھ جنگ احد روی داد، بسياری از مسلمانان کشته شدند و عده
ای رس��ول خ��دا کن��دن قب��ر ب��رای ھ��ر ک��دام از آنھ��ا ک��ار دش��واری اس��ت، ب��ه م��ا چ��ه دس��توری 

فرمود : قبرھا را به صورت وسيع، عميق و خوب حف�ر کني�د، و دو نف�ر و  rدھيد؟ پيامبر می
ق�دم سه نفر را در يک قبر دفن کنيد و کسی را که قرآن بيش�تری (از حف�ظ) داش�ته در دف�ن م

کنيد (ھشام بن عامر) گفت : پدرم سومين شخص�ی ب�ود ک�ه کش�ته ش�ده ب�ود و بيش�تر از ھم�ه 
  ».قرآن را از حفظ داشت، در نتيجه او را جلوتر از ھمه دفن کردند

 rچ�ون در زم�ان پي�امبر کندن قبر ھم به صورت لحد و ھ�م ب�ه ص�ورت ش�ق ج�ايز اس�ت:
: از ان�س ب�ن مال�ک رواي�ت اس�ت : ھر دو صورت رواج داشته است، ولی لح�د بھت�ر اس�ت 

کان بالمدين�ة رج�ل يلح�د، و آخ�ر يض�رح، فق�الوا : نس�تخير ربن�ا، و نبع�ث  r(لما توفی النبی
وقت�ی « r([691]إليھما، فأيھما سبق ترکناه فأرسل إليھما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنب�ی

فوت کرد، در مدينه (دو قبر کن بود که يکی) قب�ر را ب�ه ص�ورت لح�د و ديگ�ری ب�ه  rپيامبر
کنيم و ب�ه دنب�ال آن  کرد. اصحاب گفتن�د از پروردگارم�ان اس�تخاره م�ی صورت شق حفر می

حفر کند، به دنب�ال آن دو فرس�تادند، لح�دکن زودت�ر فرستيم ھر کدام زودتر آمد قبر را  دو می
  ».قبر را به صورت لحد حفر کردند rآمد لذا برای پيامبر

؛ چ��را ک��ه در زم��ان ش��ود مي��ت اگرچ��ه زن باش��د، توس��ط م��ردان ب��ه داخ��ل قب��ر گذاش��ته می
  د.دھن دادند، و تاکنون نيز مسلمانان اين کار را انجام می مردان اين کار را انجام می rپيامبر

  ؛ به دليل عموم فرموده خداوند متعال : تراند اوليای ميت در گذاشتن ميت در قبر مستحق

  )6(احزاب :  )َو أُولُوا اqرَحاِم بَعُضُھم أولَی بِبَعٍض فِی ِکتَاِب هللا  (

و خويشاوندان نسبت به ھمديگر بعضی بر بعضی در کتاب خدا از اولويت «
  ».بيشتری برخوردارند



، ف�ذھبت أنظ�ر م�ا يک�ون م�ن المي�ت فل�م أر r(غس�لت رس�ول هللا:  tو به دليل حديث عل�ی
طيبا، حيا و ميتا و ولی دفنه و إجنابه دون الن�اس أربع�ة : عل�ی و العب�اس و  rشيئا، و کان

 [692]لحدا و نصب علي�ه الل�بن نص�با) r، و لحد لرسول هللاrالفضل و صالح مولی رسول هللا
ھ�م  rش�ود، چي�زی را ندي�دم، پي�امبر را شستم، نگاه کردم به آنچه از ميت خ�ارج می rپيامبر«

در حال حيات و ھم در حال وفات پاک و خوشبو بود، و از ميان م�ردم فق�ط چھ�ار نف�ر کف�ن 
 r، و ب�رای پي�امبرrگرفتن�د؛ عل�ی، عب�اس، فض�ل و ص�الح م�و5ی پي�امبرو دفنش را برعھ�ده 

  ».لحدی حفر کردند و بر آن خشت خام قرار دادند

  فھرست

  تواند ھمسر خودش را دفن کند: مرد می

فی اليوم ال�ذی ب�دی في�ه، فقل�ت : وارأس�اه  r(دخل علی رسول هللايشه : به دليل حديث عا
�ک ...)���ک و دفنت���ی، فھيات���ا ح���ان و أن���ک ک���ال : وددت أن ذل�� rروزی ک���ه پي���امبر« [693]فق

فرم�ود : دوس�ت داش�تم ک�ه وقت�ی ت�و  r، پي�امبر»وای س�رم«مريض ب�ود، ن�زد م�ن آم�د، گف�تم 
  ».کردم بودم و تو را تجھيز و تدفين می مردی من زنده می می

در غي�ر اي�ن ص�ورت  در آن شب با زنش آميزش نکرده باشدولی منوط به اين است که 
اگ�ر دارای ش�رط م�ذکور  برايش مشروع نيس�ت ک�ه زن�ش را دف�ن کن�د و بھت�ر اس�ت غي�ر او

  باشد، زنش را دفن کند، به دليل حديث انس که گفت : 

جالس علی القبر، فرأيت عينيه ت�دمعان، ث�م ق�ال  r، و رسول هللاr(شھدنا ابنة لرسول هللا
: ھل منکم من رجل لم يقارف الليل�ة؟ فق�ال أب�و طلح�ة : أن�ا ي�ا رس�ول هللا ق�ال : ف�أنزل، ق�ال 

در حاليک�ه روی  rحاضر بوديم، پيامبر rدر تشييع جنازه دختر پيامبر« [694]فنزل فی قبرھا)
قبر نشسته بود، ديدم که اشک از چشمانش جاری بود، سپس فرمود، آي�ا از مي�ان ش�ما کس�ی 

 rيکی نکرده باشد؟ ابوطلحه گفت من،ای رسول خدا، پي�امبرھست که ديشب با ھمسرش نزد
  ».فرمود : پس پايين برو، (انس) گفت : و (ابوطلحه) داخل قبرش شد

  فھرست

گي�رد) داخ�ل قب�ر گذاش�ته  (ج�ايی ک�ه پ�ای مي�ت ق�رار میسنت است ميت از طرف پايين قب�ر 
  شود: 

(أوصی الحارث أن يصلی عليه عبدهللا بن يزيد، فص�لی علي�ه، به دليل حديث ابواسحاق : 
ح�ارث وص�يت ک�رد ک�ه « [695]ثم أدخله القبر من قب�ل رجل�ی القب�ر و ق�ال : ھ�ذا م�ن الس�نة)

عبدهللا بن يزيد بر او نماز بخواند، لذا عبدهللا ب�ر او نم�از خوان�د س�پس او را از ط�رف پ�ايين 
  ».قبر داخل قبر کرد و گفت : اين کار، سنت است



و رو ب��ه قبل��ه گذاش��ته ش��ود ب��ه طوريک��ه س��رش در س��مت  مي��ت در قب��ر ب��ر پھل��وی راس��ت
ت�اکنون ب�دين  rو پاھايش در سمت چپ آن قرار گيرد، مس�لمانان از زم�ان پي�امبرراست قبله 

  اند. طريق عمل کرده

(بس�م هللا و عل�ی س�نة رس�ول هللا  دھد بگويد سنت است کسی که ميت را در قبر قرار می
  ».به نام خدا و بر سنت پيامبر خدا يا دين پيامبر خدا« أو ملة رسول هللا)

ک�ان إذا وض�ع المي�ت ف�ی القب�ر ق�ال : بس�م هللا و  r(أن النب�ی:  از ابن عم�ر رواي�ت اس�ت
بس�م هللا «فرم�ود :  داد می وقتی ميت را در قبر قرار می rپيامبر« [696]علی سنة رسول هللا)

  .»و علی سنه رسول هللا

  که فرمود :  rاز رسول خدا tو به دليل حديث بياضی

 tا�(الميت إذا وضع فی قبره، فليقل الذين يضعونه حين يوضع ف�ی اللح�د : بس�م هللا، و ب
ش�ود، کس�انی ک�ه او را در  ميت در قب�رش گذاش�ته میوقتی که « [697]و علی ملة رسول هللا)

  .»بسم هللا و باt و علی ملة رسول هللا«گذارند بگويند :  لحد می

ھا) ب�اھر  و برای کسی که کنار قبر است مستحب است بع�د از بس�تن لح�د (گذاش�تن س�نگ
 r(أن رس�ول هللاب�ه دلي�ل ح�ديث اب�وھريره :  دو دستش سه مشت خاک ب�ر روی قب�ر بري�زد؛

ای  ب�ر جن�ازه rپي�امبر« [698]صلی علی جنازة، ثم أتی الميت فحثی عليه من قبل رأسه ث%ث�ا)
  ».نماز خواند؛ سپس نزديک قبر شد و از طرف سرش سه مشت خاک بر آن ريخت

  فھرست

  بعد از دفن ميت موارد زير سنت است: 

تا مشخص شود که قب�ر اس�ت و ب�ه آن اھان�ت  قبر حدود يک وجب از زمين بلند شود، -1
ألح�د ل�ه لح�د، و نص�ب علي�ه الل�بن نص�با، و رف�ع  r(أن النب�ی:  tنشود، به دليل ح�ديث ج�ابر

، لح�دی کن�ده ش�د و ب�ر او خش�ت ق�رار rب�رای پي�امبر« [699]قبره من اqرض نحوا من ش�بر)
  ».کرده شدداده شد و قبرش به اندازه يک وجب از زمين بلند 

  به دليل حديث سفيان تمار که گفت :  قبر مقداری مرتفع شود، -2

را ديدم ک�ه (ب�ه ش�کل کوھ�ان ش�تر) برجس�ته  rقبر پيامبر« [700]مسنما) r(رأيت قبر النبی
  ».بود

، آن را مش�خص دادن تک�ه س�نگی ي�ا ش�بيه آن در قس�مت ب�ا5ی قب�ر (س�رميت)با ق�رار -3
کند، تا ھرگاه کسی از بستگان ميت بميرد ن�زد او دف�ن ش�ود، ب�ه دلي�ل ح�ديث مطل�ب ب�ن اب�ی 

رج% أن يأتي�ه بحج�ر،  r(لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبی tوداعه
�ول هللا��ا رس��ام إليھ��ه، فق��تطع حمل��م يس��ذی  rفل��ال ال��ب : ق��ال المطل��ه، ق��ن ذراعي��ر ع�و حس



ح�ين حس�ر عنھ�ا، ث�م  r: ک�أنی أنظ�ر إل�ی بي�اض ذراع�ی رس�ول هللا rيخبرنی عن رسول هللا
 [701]حملھا فوضعھا عند رأسه، و قال : أتعلم بھا قبر أخی، و أدفن إليه من مات م�ن أھل�ی)

ب�ه  rاش را بيرون بردند و دفن کردن�د. پي�امبر وقتی که عثمان بن مظعون فوت کرد، جنازه«
 rمردی دستور داد تا سنگی برای او بياورد، آن شخص نتوانست سنگ را حمل کن�د، پي�امبر

ب�ه م�ن خب�ر  rرا با5 زد، مطلب گويد : کسی که از پي�امبر(به طرف سنگ) رفت و آستينش 
آستينش را برای برداشتن س�نگ ب�ا5 زد، س�فيدی س�اعدھايش را  rداد گفت : وقتی که پيامبر

ديدم، سنگ را حمل کرد و در کنار سر عثمان قرار داد و فرمود: با اي�ن س�نگ قب�ر ب�رادرم 
  ».کنم کند نزداو دفنش میکنم و ھر کس از خويشاوندانم فوت   را نشانه می

و حاض�ران را ني�ز ب�ه  با5ی قبر بايستد و برای پايداری ميت دعا و طلب مغفرت کند -4
إذا فرغ م�ن دف�ن المي�ت  r(کان النبی:  tاين کار سفارش کند؛ به دليل حديث عثمان بن عفان

�أل)��ه اaن يس��ت فإن��ه التثبي��لوا ل��يکم، وس��تغفروا qخ��ال : اس��ه فق��ف علي�وقت��ی ک��ه « [702]وق
فرم��ود : ب��رای برادرت��ان  ايس��تاد و می ش��د، ب��ا5ی س��ر او می از دف��ن مي��ت ف��ارغ می rپي��امبر

  ».شود یطلب مغفرت کنيد و برای او از خدا طلب پايداری کنيد که ا5ن از او سؤال م

جايز است که ھمراھان جنازه، ھنگام دفن کنار قبر بنشينند تا م�رگ و ح�وادث بع�د از آن 
  را به ياد بياورند، به دليل حديث براء بن عازب : 

فی جن�ازة رج�ل م�ن اqنص�ار، فانتھين�ا إل�ی القب�ر و لم�ا يلح�د، فجل�س  r(خرجنا مع النبی
�ول هللا��نا الط rرس��ی رؤس��أن عل��ه، و ک��نا حول��ی وجلس��ت ف��ل ينک��ود فجع��ده ع��ی ي��ر، و ف�ي

اqرض فرفع رأسه فقال : استعيذوا باt من عذاب القبر، مرتين أو ث%ثا، ثم ق�ال : إن العب�د 
�ماء ��ه م%ئک�ة م�ن الس��ال م�ن اaخ�رة، ن�زل إلي��اع م�ن ال�دنيا، و إقب�الم�ؤمن إذا ک�ان ف�ی انقط

�وط م�ن حن�وط الجن�ة بيض الوجوه کأن وجوھھم الشمس، معھم کفن من أکفان الجنة، و حن
حتی يجلسوا منه مد البصر ثم يجی ملک الموت عليه الس%م حتی يجلس عند رأسه، فيقول 
: أيتھا النفس الطيبة، أخرجی إلی مغفرة من هللا و رضوان، ق�ال : فتخ�رج تس�يل کم�ا تس�يل 
القطرة من فی السقاء، فيأخذھا، فإذا أخذھا ل�م ي�دعوھا ف�ی ي�ده طرف�ة ع�ين حت�ی يأخ�ذوھا، 
ليجعلوھا ف�ی ذل�ک الکف�ن و ف�ی ذل�ک الحن�وط، و يخ�رج منھ�ا کأطي�ب نفح�ة مس�ک وج�دت 
علی وجه اqرض، قال : فيصعدون بھا، ف%يمرون يعنی بھا علی م� م�ن الم%ئک�ة إ� ق�الوا 
: ما ھذا الروح الطيب، فيقولون ف%ن بن ف%ن، بأحسن أسمائه الت�ی ک�انوا يس�مونه بھ�ا ف�ی 

ا إلی السماء الدنيا، فيستفتحون له فيف�تح لھ�م، فيش�يعه م�ن ک�ل س�ماء الدنيا. حتی ينتھوا بھ
مقربوھا إلی السماء الت�ی تليھ�ا، حت�ی ينتھ�ی ب�ه إل�ی الس�ماء الس�ابعة، فيق�ول هللا عزوج�ل، 
اکتبوا کتاب عبدی فی عليين، و أعيدوه إل�ی اqرض، ف�إنی منھ�ا خلق�تھم و فيھ�ا أعي�دھم، و 

تعاد روحه فی جسده، فيأتيه ملکان فيجلسانه، فيقو�ن له منھا أخرجھم تارة أخری. قال : ف
: من ربک؟ فيقول : ربی هللا، فيقو�ن له : ما دينک؟ فيقول دينی اGس%م، فيقو�ن له : م�ا 

�و رس�ول هللا��ث ف�يکم؟ فيق�ول :ھ��ول :  rھ�ذا الرج�ل ال�ذی بع��ه : و م�ا علم�ک؟ فيق�فيق�و�ن ل
���ادی من��دقت، فين��ه ص��ت ب��اب هللا فآمن��رأت کت��ن ق��وه م��دی فافرش��دق عب��ماء : أن ص�اد فيالس

الجنة، و ألبسوه من الجنة، و افتحوا له بابا إلی الجنة، قال : فيأتيه من روحھ�ا و طيبھ�ا، و 
يفسح له فی قبره مد بصره، قال : و يأتي�ه رج�ل حس�ن الوج�ه، حس�ن الثي�اب، طي�ب ال�ريح، 



�ه : م�ن أن�ت؟ فوجھ�ک فيقول : أبش�ر بال�ذی يس�رک ھ�ذا يوم�ک ال�ذی کن�ت توع�د. فيق�ول ل
بالخير؟ فيقول : أنا عملک الصالح، فيق�ول : رب أق�م الس�اعة حت�ی أرج�ع إل�ی  ءالوجه يجی

  أھلی و مالی.

قال : و إن العبد الکافر إذا ک�ان ف�ی انقط�اع م�ن ال�دنيا وإقب�ال م�ن آ�خ�رة، ن�زل إلي�ه م�ن 
�م ��ر، ث��د البص��ه م��ون من��موح، فيجلس��م الس��وه، معھ��ود الوج��ة س��ماء م%ئک��ک الس��ی مل�يج

�ن هللا ��خط م��ی س��ی إل��ة، أخرج��نفس الخبيث��ا ال��ول : أيتھ��ه، فيق��د رأس��س عن��ی يجل��وت حت�الم
وغضب، قال : فتفرق فی جسده فينتزعھا کما ينتزع السفود من الصوف المبل�ول فيأخ�ذھا، 
فإذا أخذھا، لم يدعوھا فی يده طرفة ع�ين حت�ی يجعلوھ�ا ف�ی تل�ک الس�موح، و يخ�رج منھ�ا 

���ة وج��ح جيف��أنتن ري��ن ک��� م��ی م��ا عل��رون بھ��ا ف%يم��عدون بھ��ه اqرض، فيص��ی وج�دت عل
الم%ئکة إ� قالوا : ما ھذا الروح الخبيث؟ فيقول�ون ف�%ن ب�ن ف�%ن ب�أقبح أس�مائه الت�ی ک�ان 
يسمی بھا فی ال�دنيا، حت�ی ينتھ�ی ب�ه إل�ی الس�ماء ال�دنيا، فيس�تفتح ل�ه ف�% يف�تح ل�ه، ث�م ق�رأ 

�ول هللا����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  :  rرس
فيق�ول هللا  )لس�ماء و �ي�دخلون الجن�ة حت�ی يل�ج الجم�ل ف�ی س�م الخي�اط�تفتح لھم أبواب ا (

و م�ن  (عزوجل : اکتبوا کتابه فی سجين فی اqرض السفل فتطرح روح�ه طرح�ا، ث�م ق�رأ : 
 )يشرک باt فکأنما خ�ر م�ن الس�ماء فتخطف�ه الطي�ر أو تھ�وی ب�ه ال�ريح ف�ی مک�ان س�حيق 

فيقو�ن له : من ربک؟ فيق�ول : ھ�اه ھ�اه �  فتعاد روحه فی جسده و يأتيه ملکان فيجلسانه
أدری. فيقو�ن له : ما دينک؟ فيق�ول ھ�اه ھ�اه، � أدری. فيق�و�ن ل�ه : م�ا ھ�ذا الرج�ل ال�ذی 
بعث فيکم؟ فيقول : ھ�اه ھ�اه � أدری. فين�ادی من�اد م�ن الس�ماء : أن ک�ذب فافرش�وا ل�ه م�ن 

س�مومھا، و يض�يق علي�ه قب�ره حت�ی النار، و افتحوا ل�ه باب�ا إل�ی الن�ار، فيأتي�ه م�ن حرھ�ا و 
تختلف فيه أض�%عه، و يأتي�ه رج�ل قب�يح الوج�ه، قب�يح الثي�اب، من�تن ال�ريح، فيق�ول : أبش�ر 
بالذی يسؤک، ھذا يومک الذی کنت توعد، فيقول :من أن�ت فوجھ�ک الوج�ه يج�یء بالش�ر؟ 

ل�ه أعم�ی و فی رواية : ث�م يق�يض  –فيقول : أنا عملک الخبيث. فيقول : رب �تقم الساعة. 
أصم أبکم، و فی يده مرزبة لو ضرب بھا جبل کان ترابا، فيضربه ضربة حتی يص�ير تراب�ا، 
�یء إ� ���ل ش���معه ک���يحة يس���يح ص���ری، فيص���ربة أخ���ربه ض���ان فيض���ا ک���ده هللا کم���م يعي��ث

ب�ا جن�ازه م�ردی از انص�ار خ�ارج ش�ديم ت�ا ب�ه قب�ر رس�يديم در  rھمراه پي�امبر« [703]الثقلين)
نشس�ت، م�ا ھ�م (آرام و س�اکت) دور او نشس�تيم،  rحاليکه ھن�وز لح�د آم�ده نش�ده ب�ود، پي�امبر

مثل اينکه با5ی سرمان پرنده بود، و در حالی که چ�وبی در دس�ت داش�ت و آن را ب�ر زم�ين 
رد و دو يا سه بار فرمود، از عذاب قب�ر ب�ه خ�دا پن�اه ببري�د، س�پس کوبيد، سرش را بلند ک می

فرمود : وقتی که بنده مؤمن در حال بري�دن از دني�ا و رو ک�ردن ب�ه آخ�رت اس�ت فرش�تگانی 
ھ��ای بھش��ت و  ک��ه صورتھايش��ان س��فيد و مانن��د خورش��يد (درخش��ان) اس��ت، و کفن��ی از کفن

نوطھ�ای بھش�ت ب�ه ھم�راه دارن�د، از زنن�د) از ح حنوطی (ھر چيز خوشبويی که به جس�د می
نش�ينند،  آيند و تا جايی که چشم، توانايی ديدن دارد مHئک�ه کن�ار او می آسمان به سوی او می

گوي��د : أی روح پ��اک! ب��ه س��وی  نش��يند و می آي��د و کن��ار س��رش می می uس��پس مل��ک الم��وت
ه از لب��ه ای ک�� فرم��ود : پ��س روح مانن��د قط��ره rمغف��رت و رض��وان الھ��ی خ��ارج ش��و، پي��امبر

گي���رد، وقت���ی آن���را گرف���ت،  ش���ود و مل���ک الم���وت آن را می چک���د، خ���ارج می مش���ک آب می
گيرن�د و در آن کف�ن و ب�وی  ھا) آن را می ماند که فوراً (ساير مHئک�ه ای در دستش نمی لحظه

دھن���د و از آن روح ب���ويی خوش���تر از بھت���رين مس���ک روی زم���ين خ���ارج  خ���وش ق���رار می



گذرن�د  برند و از کنار ھ�ر گروھ�ی از مHئک�ه ک�ه می و را با5 میفرمود : ا rشود، پيامبر می
گوين��د : فHن��ی پس��ر فHن��ی اس��ت، و او را ب��ا بھت��رين  پرس��ند : اي��ن روح پ��اک کيس��ت؟ می می

دھن��د، ت��ا اينک��ه او را ب��ه آس��مان دني��ا  نامھ��ايی ک��ه در دني��ا داش��ته، م��ورد خط��اب ق��رار می
ش�ود و از  کنند، دروازه بر آنھا باز می سمان میرسانند، برای او طلب باز شدن دروازه آ می

کنند تا ب�ه آس�مان ھف�تم  ھر آسمانی تا آسمان بعدی مقربان (بين دو آسمان) او را ھمراھی می
ام را در مي���ان نام���ه اعم���ال  فرماي���د : نام���ه عم���ل بن���ده ش���ود، خداون���د عزوج���ل می ب���رده می

ام و  ن آنھ�ا را از (خ�اک) زم�ين آفري�دهنيکوکاران بنويسيد و او را به زمين بازگردانيد. که م
فرم��ود : روح��ش ب��ه  rکنم، پي��امبر گردانم و ب��ار ديگ��ر آنھ��ا را از آن خ��ارج م��ی ب��ه آن ب��ازمی

نش�انند و  آين�د و او را می شود و دو مHئکه (نکير و منکر) ن�زد او می جسدش بازگردانده می
است ،از او ميپرس�ند:دينت  پرسند:پروردگارت کيست؟جواب ميدھد:پروردگارم هللا از او می

پرس��ند اي��ن م��ردی ک��ه از مي��ان ش��ما  دھ��د : دي��نم اس��Hم اس��ت ،از او می چيس��ت؟ ج��واب می
دان�ی؟  پرس�ند از کج�ا می دھد : او فرستاده خدا اس�ت، از او می مبعوث شد کيست؟ جواب می

اي��ن دھ��د : کت��اب خ��دا را خوان��دم و ب��ه آن ايم��ان آورده و آن را تص��ديق ک��ردم. در  ج��واب می
ام راست گفت؛ پس از فرش بھش�ت ب�رای او پھ�ن  دھد بنده ای از آسمان ندا می زمان ندادھنده

فرم�ود :  rکنيد و از لباس بھشت او را بپوش�انيد و ب�رای او دری از بھش�ت ب�از کني�د. پي�امبر
رس�د و قب�رش ب�ه ان�دازه دي�د چش�مش وس�عت پي�دا  نسيم و ب�وی خ�وش بھش�ت ب�ه مش�ام او می

آي�د  ) فرمود : سپس مردی زيباروی با لباسی زيبا و ب�ويی خ�وش ن�زد او میrبرکند. (پيام می
کند. اين ھمان روزی اس�ت ک�ه ب�ه ت�و  گويد، مژده باد تو را به چيزی که خوشحالت می و می

گوي�د : ت�و کيس�تی؟ ص�ورت ت�و مانن�د ص�ورت کس�ی  وعده داده شده ب�ود پ�س ب�ه آن م�رد می
گوي��د م��ن عم��ل ص��الح توھس��تم. (بن��ده م��ؤمن)  ) میآور نيک��ی اس��ت. (آن م��رد اس��ت ک��ه پي��ام

  گويد : پروردگارا! قيامت را برپا کن تا به سوی اھل و مالم برگردم. می

ی ک��افر در ح��ال بري��دن از دني��ا و انتق��ال ب��ه آخ��رت  ) فرم��ود : و ھنگاميک��ه بن��دهr(پي��امبر
ھايی  ت، پارچ�هآيند که صورتشان سياه اس� ھايی از آسمان به سوی او پايين می است، مHئکه

بافته شده از مو (با الياف زبر و درشت) به ھمراه دارند و تا چشم قدرت دي�دن دارد مHئک�ه 
گوي��د :ای  نش��يند و می آي��د و کن��ار س��رش می گيرن��د، س��پس مل��ک الم��وت می اط��راف او را می

) فرم��ود : روح در جس��د او rروح خبي��ث! ب��ه س��وی خش��م و ع��ذاب خ��دا خ��ارج ش��و، (پي��امبر
شود، و ملک الموت روحش را مانند کشيدن سيخ خاردار از پشم خ�يس  و متفرق میپراکنده 

مان�د بلک�ه ف�وراً آن�را  ای در دستش باقی نمی آورد ھمينکه آن را بيرون آورد لحظه بيرون می
دھن�د، در حليک�ه ب�ويی   ھای بافته شده از مو (با الياف زب�ر و درش�ت) ق�رار می در آن پارچه

برند، از کن�ار  شود، روحش را با5 می 5شه روی زمين از آن خارج می ترين بدتر از گنديده
گوين��د اي��ن روح خبي��ث کيس��ت؟  دھن��د مگ��ر اينک��ه می ھ��يچ گروھ��ی از مHئک��ه عب��ورش نمی

ترين نامھ��ايی ک��ه در دني��ا داش��ته او را م��ورد  گوين��د : فHن��ی پس��ر فHن��ی اس��ت و ب��ا زش��ت می
ش�ود، آنگ�اه ب�رای او طل�ب ب�از ش�دن  ي�ا ب�رده میدھن�د ت�ا اينک�ه ب�ه آس�مان دن خطاب قرار می

اي�ن آي�ه را ت�Hوت  rکنند، سپس پي�امبر کنند، ولی دروازه را بر او باز نمی دروازه آسمان می
  کرد : 



َماِء َو �َيَدُخلُوَن الَجنَّةَ َحتَّی يَلَِج الَجَمُل فِی َسمِّ الِخيَاِط  (  )�َتُفَتَُّح لَُھم أبَواُب السَّ
  ).40(ا�عراف: 

شوند تا اينکه  گردد و به بھشت وارد نمی درھای آسمان به روی آنھا باز نمی«
  ».شتر از سوراخ سوزن خياطی بگذرد

فرمايد : نامه عمل او را در ميان بدکاران در زمين س�فلی بنويس�يد، پ�س  خداوند متعال می
  ) اين آيه را خواند : rشود؛ سپس (پيامبر روح او پرت می

يُح ِفی َو َمن يُّشر ( َماِء فَتَخطَفُهُ الطَّيُر أو تَھِوی بِِه الرِّ ک بِاtِ فََکأنََّما َخرَّ ِمَن السَّ
  ).31(حج:  )َمَکاٍن َسِحيق 

ھر کس که برای خدا شريکی قرار دھد انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان «
حضيض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترين شکل جان داده است) به 

ربانيد يا اينکه تندباد او را به مکان بسيار  ھای بدن او را می و پرندگان تکه
  ».کند دوری (و دره ژرفی) پرتاب می

نش�انند  شود و دو مHئکه (نکير و منکر) او را می سپس روحش به جسدش بازگردانده می
پرس�ند  دانم از او می دھد : ھاه! ھ�اه! نم�ی پرسند : پروردگارت کيست؟ جواب می می و از او

پرسند اين مردی که در ميان ش�ما  دانم، از او می دھد : ھاه! ھا! نمی دينت چيست؟ جواب می
ای از آسمان ن�دا  دانم، در اين حال ندادھنده دھد : ھاه! ھاه! نمی مبعوث شد کيست؟ جواب می

دروغ گفت؛ پس فرشی از آتش برای او پھن و دری از آتش برای او باز کني�د، دھد که :  می
ش��ود ب��ه ط��وری ک��ه  آي��د و قب��رش ب��ر او تن��گ می از گرم��ا و ح��رارت جھ��نم ب��ه س��وی او می

شود و مردی با رويی زشت و لباسی قبح و بويی ب�د  اش درھم شکسته می ھای سينه استخوان
کن�د، اي�ن ھم��ان  و را ب�ه چي�زی ک�ه ت��و را ناراح�ت میگوي�د : م�ژده ب��اد ت� آي�د و می ن�زد او می

گوي�د : ت�و کيس�تی؟ ص�ورت  روزی است که به تو وعده داده شده بود، (آن شخص کافر) می
گويد من عم�ل خبي�ث ت�و ھس�تم،  آور شر است. (آن مرد) می تو مانند صورت کسی است پيام

  گويد : پروردگارا قيامت را برپا مکن. (شخص کافر) می

کن��د ک��ه  ت��ی آم��ده ک��ه : س��پس خداون��د ک��ور و ک��ر و 5ل��ی را ب��رای او م��أمور میدر رواي
کن�د، ب�ا  عصايی آھنی در دست دارد که اگر با آن به کوه زده ش�ود آن را ب�ه خ�اک تب�ديل می

زن��د ت��ا ب��ه خ��اک تب��ديل ش��ود س��پس خداون��د او را ب��ه حال��ت اول ب��از  ای ب��ه او می آن ض��ربه
کشد که غي�ر از ج�ن و ان�س ھ�ر  زند و فريادی می او میای ديگر به  گرداند، سپس ضربه می

  ».شنود چيزی آن را می

  فھرست



  تعزيه:

ب�ين رود موجب تسليت آنھا شده و اندوه آنان را از  تعزيه اھل ميت با کلماتی که گمان می
کن��د، مش��روع اس��ت. و باي��د ب��ا کلم��اتی ک��ه از  ب��رد و آنھ��ا را ب��ه رض��ا و ص��بر توص��يه می می

در اي�ن زمين�ه  rاند، به اھل ميت تسليت گفته ش�ود، و اگ�ر چي�زی از پي�امبر ثابت شده rپيامبر
در ذھ��ن نداش��ت، باي��د ب��ا ھ��ر س��خن نيک��ويی ک��ه مخ��الفتی ب��ا ش��رع نداش��ته و ھ��دف را تحق��ق 

  سليت بگويد : بخشد، به آنھا ت

�یاز أس��امه ب��ن زي��د رواي��ت اس��ت : ��د النب��ا عن��دعوه و  r(کن��ه ت��دی بنات��ه إح��لت إلي�فأرس
ارج�ع إليھ�ا فأخبرھ�ا : أن t م�ا  rتخيره أن صبيا لھا أو ابنا لھا فی الموت، فقال رسول هللا

ن�زد « [704]أخذ، و له ما أعطی، و کل شی عنده بأجل مسمی، فمرھا فلتص�بر و لتحتس�ب...)
بوديم که يکی از دخترانش (زينب) کسی را به دنبال او فرستاد تا او را طل�ب کن�د و  rپيامبر

فرم�ود ب�ه س�وی او  rپس�ر زين�ب در ح�ال م�رگ اس�ت. پي�امبر (*)به او اطHع دھد که بچه ي�ا
گي�رد و آنچ�ه بخش�يده، مل�ک اوس�ت و ھ�ر چي�زی ن�زد او  برگرد و به او بگو : آنچ�ه خ�دا می

  ».اجلی معين دارد و به او بگو صبر کند و طلب ثواب کند

5زم است (که در امر تعزيه) از دو چيز دوری شود، اگرچه مردم بر انجام آنھا ح�ريص 
  باشند : 

  کانی مخصوص مانند خانه يا مقبره يا مسجد.يکی تجمع برای تعزيه در م

ديگری درست کردن غذا از طرف اھل مي�ت ب�رای پ�ذيرايی از کس�انی ک�ه ب�ه ع�زاداری 
  :  tآيند : به دليل حديث جرير بن عبدهللا بجلی می

م�ا جم�ع « [705](کنا نعد اGجتماع إلی أھل الميت، وص�نيعة الطع�ام بع�د دفن�ه م�ن النياح�ة)
ش��دن ن��زد اھ��ل مي��ت و درس��ت ک��ردن غ��ذا (ب��رای م��ردم) بع��د از دف��ن مي��ت را از نياح��ت 

  ».دانستيم خوانی) می (سوگواری و نوحه

سنت آن است ک�ه نزديک�ان و ھمس�ايگان مي�ت ب�رای خ�انواده مي�ت غ�ذايی درس�ت کنن�د و 
: وقت�ی ک�ه جعف�ر کش�ته ش�د و جن�ازه او را  tنھا را سير کند؛ به دليل حديث عبدهللا بن جعفرآ

�ا فرم��ود :  rآوردن��د، پي��امبر��اھم م��غلھم، أو أت��ر يش��اھم أم��د أت��اً، فق��ر طعام��نعوا aل جعف�(اص
برای خانواده جعفر غذايی درست کنيد؛ چ�ون ک�اری برايش�ان پ�يش آم�ده ک�ه « [706]يشغلھم)

آنھا را مشغول کرده اس�ت ي�ا (فرم�ود) چي�زی برايش�ان پ�يش آم�ده ک�ه آنھ�ا را مش�غول ک�رده 
  ».است

  فھرست



  رساند: آنچه به ميت نفع می
  برد ميت در چند مورد از عمل ديگران نفع می

  به دليل فرموده خداوند متعال :  دعای مسلمانان برای او: -1

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمن َبعِدِھم يَقُولُوَن َربَّنَا اغِفرلَنَا َو Gِخَوانِنَا الَِّذيَن َسبَقُونَا  (
ِحيم  (حشر :  )بِاGيَماِن َو�َتَجَعل فِی قُلُوبِنَا ِغ%ً لِلِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إنََّک َرُؤٌف رَّ

10(  

گويند : پروردگارا، ما را و   آيند می و کسانی که پس از مھاجرين و انصار می«
به ای نسبت  اند، بيامرز و کينه برداران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشی گرفته

مؤمنان در دلھايمان جای مده، پروردگارا تو دارای رأفت و رحمت فراوانی 
  ».ھستی

�د :  rو ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر��تجابة، عن��ب مس��ر الغي��ه بظھ��لم qخي��راء المس��وة الم�(دع
 [707]رأسه ملک موک�ل، کلم�ا دع�ا qخي�ه بخي�ر ق�ال المل�ک الموک�ل ب�ه : آم�ين و ل�ک بمث�ل)

گ��ردد، (چ��ون) در کن��ار  دع��ای انس��ان مس��لمان ب��رای ب��رادرش در غي��اب او مس��تجاب می«
گوي�د، آم�ين و  ای مأمور شده، که ھ�ر وق�ت ب�رای ب�رادرش دع�ای خي�ر کن�د می سرش فرشته

  ».مانند ھمين دعا برای توباشد

چ��ون ق��بHً بي��ان ش��د ک��ه  پرداخ��ت ک��ردن ق��رض مي��ت، از ط��رف ھ��ر کس��ی ک��ه باش��د: -2
  ابوقتاده دو دينار را بجای ميت پرداخت کرد.

(أن�ه قضای نذر از ميت، روزه باشد ي�ا غي�ر روزه : ب�ه دلي�ل ح�ديث س�عد ب�ن عب�اده :  -3
 rاز پي�امبر« [708]فقال : إن أمی ماتت و عليھا نذر؟ فقال : اقضه عنھا) rاستفتی رسول هللا

فرم�ودآن را ب�ه  rسؤال کرد و گفت : مادرم در حالی فوت کرد که ب�ر او ن�ذری ب�ود؟ پي�امبر
  ».جای او ادا کن

  دھد:  اعمال صالحی که فرزند صالح انجام می -4

  فرمايد :  تعال میخداوند م

  )39(نجم :  )َو أن لَيَس لِ�نَساِن إ�َّ َما َسَعی  (

ای نيست جز آنچه خود برای آن تHش  و اينکه برای ھر انسان پاداش و بھره«
  ».نموده است

�به)فرماي��د :  می rو پي��امبر��ن کس��ده م��به، و إن ول��ن کس��ل م��ل الرج��ا أک��ب م� [709](إن أطي
خورد اين اس�ت ک�ه از کس�بش باش�د و فرزن�د انس�ان  پاکترين و بھترين چيزی که انسان می«

  ».ھم از کسب او است



  گذارد:  صدقات جاريه و اعمال صالحی که از خود برجای می -5

�ن فرم��ود :  rرواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر tوھريرهاز اب����ه إ� م��ع عمل��ان انقط��ات اGنس�(إذا م
وقتی ک�ه انس�ان « [710]ث%ث : إ� من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)

ش��ود مگ��ر از س��ه چي��ز : ص��دقه جاري��ه، علم��ی ک��ه م��ورد اس��تفاده  عمل��ش قط��ع میمي��رد  می
  ».کند گيرد، و ولد صالحی که برای او دعا می ديگران قرار می

  فھرست

  زيارت قبور:

د گ��رفتن و ي��ادآوری آخ��رت مش��روع اس��ت، ب��ه ش��رط اينک��ه در زي��ارت قب��ور بمنظ��ور پن��
قبرستان چيزی ک�ه موج�ب غض�ب خداون�د متع�ال ش�ود مانن�د خواس�تن از ص�احب قب�ر و ب�ه 

(إن�ی فرم�ود :  rکمک طلبيدن او مانند اينھا نگويد. از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر
م�ن « [711]قول�وا م�ا يس�خط ال�رب)نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا ف�إن فيھ�ا عب�رة، و �ت

گويم :) به زيارت قب�ور بروي�د؛  (قبHً) شما را از زيارت قبور نھی کرده بودم ولی (ا�ن می
  ».عبرت است و چيزی نگوييد که خشم خدا را برانگيزدچون در آن 

زيارت قبور برای زنان ھم جايز است؛ چون زنان ھم در علت زيارت قب�ور (پن�د گ�رفتن 
و يادآوری آخرت) با مردان شريک ھستند و به دليل آنچه قبHً درباره دع�ای ھنگ�ام زي�ارت 

کن��د چ��ه دع��ايی  را زي��ارت میس��ؤال ک��رد وقت��ی قب��ور  rقب��ور گفت��ه ش��د ک��ه عايش��ه از پي��امبر
بخوان��د پي��امبر ھ��م ب��ه او ي��اد داد ک��ه چ��ه دع��ايی بخوان��د و او را (از زي��ارت) نھ��ی نک��رد 

  ونفرمود که زنان حق زيارت قبور را ندارند.

  فھرست

  :اعمالی که در کنار قبور حرام است

عق�ر (ذب�ح ب�ر « (�عقر ف�ی اGس�%م):  rبه دليل فرموده پيامبر ذبح برای رضای خدا: -1
(*)».قبر) در اسHم نيست

  

�اة)عب��دالرزاق اب��ن ھم��ام گوي��د: ��رة أو ش��ر بق��د القب��رون عن��انوا يعق�آن��ان (اھ��ل « [712](ک
  ».بريدند جاھليت) گاو يا گوسفندی را کنار قبر سر می

(نھ�ی رس�ول رواي�ت اس�ت :  tاز ج�ابر چيزھايی که در حديث زير نھی شده اس�ت: -2-6
�ر، و أن rهللا����ص القب����ب  أن يجص����ه، أو يکت����زاد علي����ه أو ي����ی علي����ه، و أن يبن����د علي���يقع

کاری قبر و نشستن و بنا کردن روی آن و بلند کردن بيش از ح�د  از گچ rپيامبر« [713]عليه)
  ».ه استشرعی، و از نوشتن روی آن، نھی کرد



 [714](�تص�لوا إل�ی القب�ور...):  rب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبر نماز خوان�دن روب�روی قب�ر: -7
  ».رو به قبور نماز نخوانيد«

از ابوسعيد خدری رواي�ت  ن باشد:نماز خواندن کنار قبور اگرچه بدون رو کردن به آ -8
  فرمود :  rاست که پيامبر

�ام)��رة و الحم��جد إ� المقب��ا مس�ت��وان روی تم��ام زم��ين نم��از خوان��د  می« [715](اqرض کلھ
  ».بجز مقبره و حمام

(لما نزل برسول از عايشه و عبدهللا بن عباس روايت است :  ساختن مسجد روی قبر: -9
�و  rهللا��ال : و ھ��ه فق��ن وجھ��فھا ع��ا کش��تم بھ��إذا اغ��ه، ف��ی وجھ��ه عل��ة ل��رح خميص��ق يط�طف

�ا ���ذر م���اجد، يح���ائھم مس���ور أنبي���ذوا قب���اری اتخ���ود و النص���ی اليھ���ة هللا عل���ذلک، لعن��ک
ای روی ص�ورتش کش�يد،  م�ريض ش�د (بيم�اری وف�اتش) پارچ�ه rوقتی پي�امبر« [716]صنعوا)

داشت درھمان حال فرمود : لعنت خدا ب�ر يھ�ود  شد آن را از صورتش برمی ھرگاه اذيت می
تب��ديل کردن��د، از آنچ��ه آنھ��ا کردن��د  و نص��اری ب��اد ک��ه قبرھ��ای پيامبرانش��ان را ب��ه مس��جد

  ».داشت (مسلمانان را) بر حذر می

ای ک��ه از آن بھب��ود نياف��ت فرم��ود :  در بيم��اری rاز عايش��ه(رض) رواي��ت اس��ت : پي��امبر
(لعن هللا اليھود و النصاری اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد، قال�ت فل�و� ذل�ک أب�رز قب�ره غي�ر 

�جدا)��ذ مس��ی أن يتخ��ه خش�خداون��د يھ��ود و نص��اری را لعن��ت کن��د؛ (چراک��ه) قب��ور « [717]أن
کردن�د،  پيامبرانشان را مسجد قرار دادند. (عايشه) گفت : اگر اين نبود، قبرش را آش�کار می

  .»اما بيم آن داشت که مسجد قرار داده شود

و رفتن به قبرستان در اوق�ات مع�ين و  تبديل کردن قبرستان به محل برگزاری اعياد -10
ھای مع��روف ب��ه قص��د عب��ادت ن��زد قب��ور ي��ا غي��ر آن : ب��ه دلي��ل ح��ديث اب��وھريره از  مناس��بت

(�تتخ�ذوا قب�ری عي�دا، و�تجعل�وا بي�وتکم قب�ورا، و حيثم�ا کن�تم فص�لوا که فرمود :  rپيامبر
�%تکم تب���إن ص���ی ف���ی)عل��قب���ر م���را ب���ه (مح���ل برگ���زاری) اعي���اد ق���رار ندھي���د، و « [718]لغن

ھايتان را قبرستان نکنيد و ھر جا بوديد بر من صلوات بفرستيد؛ چون صلوات ش�ما ب�ر  خانه
  ».رسد من می

(إن کس�ر عظ�م الم�ؤمن ميت�ا مث�ل :  rبه دليل فرم�وده پي�امبر وان ميت:شکستن استخ -13
�ا)��ره حي�شکس��تن اس��تخوان مي��ت م��ؤمن مانن��د شکس��تن اس��تخوانش در ح��ال حي��ات « [719]کس

 ».است


