فصل سوم
جنائز
تلقين محتضر:
ھرگاه کسی از مسلمانان در حالت احتضار قرار گرفت بر نزديکانش مستحب است که
کلمه شھاده را به او تلقين کنند :
از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر rفرمود ) :لقنوا موتاکم ال إله إال ﷲ(]» [615به
کسانی که در حال احتضار ھستند ال إله إال ﷲ را تلقين کنيد«.
امر پيامبر rبه تلقين ،به اين اميد است که آخرين سخن محتضر ال إله إال ﷲ باشد .از
معاذبن جبل روايت است  :پيامبر rفرمود ) :من کان آخر کالمه ال إله إال ﷲ دخل
الجنة(]» [616کسی که آخرين سخنش ال إله إال ﷲ باشد ،داخل بھشت میشود«.
و چون روحش تسليم شد بر بازماندگانش رعايت موارد زير الزم است :
 1و  2چشمھای ميت را ببندند و برای او دعا کنند :
از ام سلمه روايت است  :پيامبر rبر ابوسلمه وارد شد در حالی که چشمھايش باز بود،
پيامبر rچشمھای ابوسلمه را بست و فرمود ) :إن الروح إذا قبض تبعه البصر( »وقتی که
روح قبض شود ،چشم آنرا دنبال میکند برخی از نزديکانش شيون و گريه کردند ،پيامبرr
فرمود ) :التدعوا علی أنفسکم إال بخير ،فإن المالئکة يؤمنون علی ما تقولون( »دعای
خير برای خودتان کنيد ،چون مالئکه بر آنچه میگوييد آمين میگويند« سپس فرمود :
)اللھم اغفر إلبی سلمة ،و ارفع درجته فی المھديين ،و اخلفه فی عقبه فی الغابرين ،و
اغفرلنا و له يا رب العالمين ،و افسح له فی قبره ،و نور له فيه(]» [617پرودرگارا! گناھان
ابو سلمه را بيامرز و مقام او را در ميان ھدايت يافتگان رفيع فرما و از فرزندانش
جانشينی برای او در ميان بازماندگان قرار بده ،ای پروردگار عاليمان! گناھان ما و او را
بيامرز و قبرش را گشاد و فراخ و نورانی فرما«.
 -3پوشاندن او با پارچهای که تمام بدنش را فرا گيرد :
از عايشه روايت است ) :أن رسول ﷲ rحين توفی سجی ببرد حبرة(]» [618وقتی
پيامبر rفوت کرد با پارچهای خطدار يمانی پوشانده شد«.
 -4عجله برای تجھيز و خارج کردن آن برای دفن :

از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :أسرعوا بالجنازة فإن تک صالحة فخير
تقدمونھا عليه ،و إن تکن غير ذلک فشر تضعونه عن رقابکم(]» [619در تجھيز و دفن
جنازه عجله کنيد؛ چون اگر )جنازه( انسانی صالح باشد ،خيری را به او میرسانيد ،در
غير اينصورت شری است که از گردنتان پائين میگذاريد«.
 -5بعضی از نزديکان ميت بايد فورا اقدام به پرداخت ديون ميت از داراييھايش نمايند
اگرچه قرض تمام مالش را فرا گيرد :
از جابر بن عبدﷲ روايت است ) :مات رجل ،فغسلناه و کفناه و حنطناه ،و وضعناه
لرسول ﷲ rحيث توضع الجنائز ،عند مقام جبرئيل ثم آذنا رسول ﷲ rبالصالة عليه فجاء
معنا خطی ،ثم قال  :لعل علی صاحبکم دينا ،قالوا  :نعم ديناران ،فتخلف ،فقال له رجل منا
يقال له أبو قتادة  :يا رسول ﷲ ھما علی فجعل رسول ﷲ rيقول  :ھما عليک و فی مالک
و الميت منھما بری ،فقال نعم فصلی عليه ،فجعل رسول ﷲ rإذا لقی أبا قتادة يقول  :ما
صنعت الديناران؟ حتی کان آخر ذلک قال  :قد قضيتھما يا رسول ﷲ ،قال  :اآلن حين
بردت عليه جلده(]» .[620مردی فوت کرد ،او را غسل داده و کفن کرديم و بوی خوش به
او زديم و آنرا برای پيامبر rدر محل مخصوص جنازه نزد مقام جبرئيل قرار داديم.
پيامبر rرا برای خواندن نماز خبر کرديم چند قدمی با ما آمد ،سپس فرمود  :شايد دوست
شما دينی بر گردن داشته باشد ،گفتند  :بله ،دو دينار بدھکار است ،پيامبر rبرگشت ،مردی
از ما که به او ابوقتاده گفته میشد به او گفت  :ای رسول خدا! پرداخت آن دو دينار بر
عھده من ،پيامبر rچند مرتبه فرمود  :آيا آن دو دينار بر عھده توست و از مال تو پرداخت
میشود و ميت از آن بری است؟ گفت بله ،سپس بر او نماز خواند ،بعد از آن پيامبر rھر
وقت ابوقتاده را میديد ،میفرمود  :با آن دو دينار چه کردی؟ بعد از مدتی )ابوقتاده( گفت
 :ای رسول خدا آنھا را پرداخت کردم ،پيامبر rفرمود  :االن عذاب از او برداشته شد«.
فھرست
آنچه برای حاضرين بر جنازه و غير آنان جايز است:
برای آنان جايز است که پرده از صورت او بردارند و او را ببوسند و سه روز بر او
گريه کنند  :از عايشه روايت است ) :أن النبی rدخل علی عثمان بن مظعون و ھو ميت،
][621
فکشف عن وجھه ،ثم أکب عليه فقبله ،و بکی ،حتی رأيت الدموع تسيل علی وجنتيه(
»عثمان بن مظعون فوت کرده بود .پيامبر rبر او وارد شد ،پارچه صورتش را برداشت و
بر او خم شد و او را بوسيد و گريست بطوريکه ديدم اشک بر گونهھاش جاری شد«.
از عبدﷲ بن جعفر روايت است ) :أن النبی rأمھل آل جعفر ثالثا ً أن يأتيھم ،ثم أتاھم
فقال  :التبکوا علی أخی بعد اليوم» [622](...پيامبر rبعد از فوت جعفر ،سه روز به اھل
بيت او مھلت داد و نزد آنان نرفت ،سپس نزد آنان رفت و فرمود  :از امروز به بعد بر
بردارم گريه نکنيد«.

آنچه بر بازماندگان ميت واجب است
وقتی خبر مرگ کسی میرسد ،دو چيز بر بازماندگان وی واجب است :
 -1صبر و راضی بودن به تقدير ،چراکه خداوند متعال میفرمايد :
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»و قطعا شما را با برخی از )امور ھمچون( ترس و گرسنگی و زيان مالی و
جانی و کمبود ميوهھا آزمايش میکنيم و مژده بده به بردباران ،آن کسانی که
وقتی باليی بدانان میرسد ،میگويند  :ما از آن خدا ھستيم و به سوی او باز
میگرديم ،آنان الطاف و رحمت و احسان و مغفرت خدايشان شامل حالشان
میگردد و مسلما ً ايشان راه يافتگاناند«.
از انس بن مالک tروايت است  :پيامبر rاز کنار زنی که در کنار قبری گريه میکرد،
عبور کرد و به او فرمود ) :إتقی ﷲ و اصبری( »تقوای خدا را پيشه کن و صبر کن« )آن
زن( گفت  :از من دور شو ،که به مصيبتی مانند مصيبت من گرفتار نشدهای انس گفت :
آن زن ،پيامبر را نشناخت ،به آن زن گفتند اين رسول خدا است ،گويا که او را مرگ فرا
گرفت ،به در خانه رسول ﷲ rرفت و دربان و حاجبی نيافت .گفت ای رسول خدا من تو
را نشناختم .پيامبر rفرمود ) :إن الصبر عند أول الصدمة(]» [623صبر بايد در ابتدای وارد
آمدن مصيبت باشد«.
صبر بر وفات فرزندان پاداش زيادی دارد
از ابوسعيد خدری روايت است  :زنان به پيامبر rگفتند روزی بر ما مقرر کن )جھت
موعظه( ،پيامبر rبرای آنھا موعظه کرد و فرمود ) :أيما امرأة مات لھا ثالثة من الولد
کانوا لھا حجابا من النار ،قالت امرأة ،و اثنان؟ قال  :واثنان( »ھر زنی که سه تا از
فرزندانش را از دست بدھد) ،فوت فرزندانش( برای او مانع آتش جھنم میشوند ،زنی گفت
][624
 :دو فرزندھم؟ پيامبر rفرمود  :دو فرزند ھم«.
فھرست
دوم  :آنچه بر نزديکانش واجب است
استرجاع :

استراجاع اين است که شخص بگويد  :إنا  iو إنا اليه راجعون ،ھمچنانکه در آيه آمد و
بعد از آن بگويد ) :اللھم أجرنی فی مصيبتی و أخلف لی خيرا منھا( »خداوندا! مرا در اين
مصيبت مأجور بگردان و بھتر از آنرا برايم جايگزين بفرما«.
ام سلمه tروايت میکند  :از پيامبر خدا شنيدم که میفرمود  :ھر مسلمانی ھنگام گرفتار
شدن به مصيبتی چيزی را بگويد که خدا به آن امر کرده است ) :إنا  tو إنا اليه راجعون
اللھم آجرنی فی مصيبتی و اخلف لی خيرا منھا(» ،خداوند چيزی بھتر از آن را برای او
جايگزين میکند) ،ام سلمه( گفت  :ھنگامی که ابوسلمه فوت کرد ،گفتم کداميک از
مسلمانان از ابوسلمه بھتر ھستند ،خانواده او اولين خانوادهای بود که به سوی پيامبرr
ھجرت کرد؟ سپس گفتم  :اللھم أجرنی فی مصيبتی و اخلف لی خيرا منھا ،و خداوند
][625
پيامبر rرا به جای ابوسلمه به من داد«.
فھرست
آنچه بر بازماندگان ميت حرام است:
 -1شيون و نوحه:
از ابومالک اشعری روايت است که پيامبر rفرمود ) :أربع فی أمتی من أمور الجاھلية
ال يترکونھن  :الفخر فی األحساب ،والطعن فی األنساب ،و االستسقاء بالنجوم ،و النياحة(
»چھار چيز در امت من از امور جاھلی ھستد که از آن دست برنمیدارند ،افتخار به
نياکان ،طعن در نسب ،طلب باران با ستارگان ،و نوحهخوانی« و فرمود ) :النحائحة إذا لم
تتب قبل موتھا تقام يوم القيامة و عليھا سربال من قطران و درع من جرب(]» [626اگر زن
نوحهخوان قبل از مرگش توبه نکند روز قيامت زنده میشود در حاليکه پيراھنی آغشته به
روغن )قيرمانند( و زرهای از زنگار بر تن دارد«.
 2و  -3زدن به گونهھا و پاره کردن گريبان:
از عبدﷲ روايت است که پيامبر rفرمود ) :ليس منا من لطم الخدود ،و شق الجيوب ،و
دعا بدعوی الجاھلية(]» [627از ما نيست کسی که بر گونهھايش بزند و گريبانش را پاره
کند و شيون و زاری جاھالنه سر دھد«.
 -4کندن مو:
از ابودبرده بن ابوموسی روايت است ) :وجع أبوموسی وجعا فغشی عليه ،و رأسه فی
حجر امرأة من أھله ،فصاحت امرأة من أھله ،فلم يستطع أن يرد عليھا شيئا فلما أفاق قال
 :أنا بری ممن بری منه رسول ﷲ ،rفإن رسول ﷲ rبری من الصالقة و الحالقة و
الشاقة(]» [628ابوموسی دچار بيماری شديدی شد و بيھوش شد در حالی که سرش در
آغوش زنی از اھلش بود ،زن فرياد کشيد) ،ابوموسی( نتوانست جوابش دھد ،وقتی به
ھوش آمد ،گفت  :من بيزارم از کسی که رسول خدا rاز او اظھار بيزاری کرده است.

پيامبر rبيزار است از کسی که با صدای بلند گريه کند و کسی که ھنگام مصيبت ،موی
سرش را بتراشد ،و کسی که لباسش را چاک کند«.
 -5ژوليده کردن مو :
به دليل حديثی که يکی از زنان بيعت کننده )در بيعت عقبه( روايت کرده و گفته است :
)کان فيما أخذ علينا رسول ﷲ rفی المعروف الذی أخذ علينا أن النعصيه فيه  :و أن
النخمش وجھا ،و الندعو بويل ،والنشق جيبا ،و أن الننشر شعرا(]» [629از کارھای خوبی
که پيامبر rاز ما برآن عھده گرفت تا از آن سرپيچی نکنيم اين بود که ھنگام مصيبت
صورتمان را نخراشيم ،و وايال نگوييم ،و گريبان چاک نکنيم ،و موھايمان را ژوليده رھا
نکنيم«.
فھرست
آنچه برای ميت واجب است:
انجام چھار چيز بر بازماندگان ميت و غير در حق او واجب است  :غسل ،تکفين ،نماز،
تدفين.
اوالً -غسل:
وجوب غسل ميت از احاديث زير که پيامبر rبه آن امر فرموده ،گرفته شده است :
 -1پيامبر rدرباره شخصی که احرام بسته بود و از مرکبش بر زمين افتاد و فوت کرد
فرمود ) :واغسلوه بماء و سدر  [630](...او را با آب و سدر غسل دھيد.«...
 -2پيامبر rپس از فوت دخترش زينب)رض( فرمود :
)اغسلنھا ثالثا أو خمسا أو سبعا» [631](...او را سه يا پنج يا ھفت بار غسل دھيد.«...
فھرست
چگونگی غسل:
از ام عطيه روايت است  :پيامبر rھنگام غسل دخترش به آنان فرمود ) :إبدأن بميامنھا
و مواضع الوضوء منھا(]» [632از طرف راست بدن و اعضای وضوی او شروع کنيد«.
ھمچنين از ام عطيه روايت است  :در حال شستن دختر پيامبر rبوديم که پيامبر زند ما
آمد و فرمود ) :اغسلنھا ثالثا أو خمسا أو أکثر من ذلک إن رأيتن ذلک ،بماء و سدر ،و
اجعلن فی اآلخرة کافورا أو شيئا من کافور ،فإذا فرغتن فآذننی ،فلما فرغنا آذناه فألقی
إلينا حقوه)*( ،فقال  :أشعرنھا إياه)**((]) [633او را با آب و سدر سه بار يا پنج بار يا بيشتر

از آن اگر الزم دانستيد ،بشوييد ،و آخرين بار او را با کافور يا چيزی از کافور بشوئيد ،و
وقتی که تمام شديد ،مرا صدا بزنيد ،وقتی تمام شديم ،او را صدا زديم ،إزارش را به ما داد
و فرمود  :با اين پارچه او را بپوشانيد بطوريکه اين پارچه اولين پوشش او باشد«.
ھمچنين از او روايت است ) :فضفرنا شعرھا ثالثة أثالث قرنيھا و ناصيتھا(]» [634موی
سرش را در دو طرف سر و پيشانیاش سه قسمت کرديم و بافتيم«.
ھمچنين از او روايت است ) :فضفرنا شعرھا ثالثة قرون و ألقيناھا خلفھا(]» [635موی
سرش را در سه دسته بافتيم و آنرا در پشت سرش قرار داديم«.
فھرست
چه کسی غسل را بر عھده گيرد؟
کسی که از ھمه بھتر سنتھای غسل را میداند ،غسل ميت را بعھده گيرد؛ و اگر از
خانواده و نزديکانش باشد بھتر است .چون کسانی که عھدهدار غسل پيامبر rشدند از
خانواده ايشان بودند :
از علی روايت است ) :غسلت رسول ﷲ rفجعلت أنظر ما يکون من الميت فلم أر شيئا،
و کان طيبا حيا و ميتا» [636](rپيامبر rرا شستم ،نگاه کردم آيا چيزی که از ميت خارج
میشود ،ديده میشود ،چيزی را نديدم ،او در حال حيات و مرگش پاک و خوشبو بود«.
الزم است که غسل مذکر را مردان و غسل مؤنث را زنان بر عھده گيرند ،ولی زن و
شوھر از اين قاعده مستثنی ھستند و ھر کدام از آنھا میتواند ديگری را غسل دھد :
از عايشه روايت است ) :لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت ما غسل النبی rغير
نسائه(]» [637اگر آنچه را االن میدانم قبال میدانستم ،پيامبر rرا کسی جز زنانش
نمیشست«.
ھمچنين از عايشه)رض( روايت شده که گفت ) :رجع إلی رسول ﷲ rمن جنازة
بالبقيع ،و أنا أجد صداعا فی رأسی و أقول  :وارأساه فقال  :بل أنا و اراساه ،ما ضرک لو
مت قبلی فغسلتک و کفنتک ثم صليت عليک و دفنتک(]» [638پيامبر rبعد از به خاک
سپاری جنازهای در بقيع ،نزد من بازگشت ،در حالی که سردرد شديدی داشتم و میگفتم :
وای سرم ،پيامبر rفرمود  :بلکه من »وای سرم« .تو را چه زيان رسد اگر قبل از من
بميری ،من تو را بشويم و کفن کنم و سپس بر تو نماز بخوانم و تو را به خاک بسپارم؟«.
تذکر -غسل دادن شھيد ميدان جنگ مشروع نيست:
از جابر روايت است که پيامبر rفرمود ) :ادفنوھم فی دمائھم – يعنی يوم أحد و لم
يغسلھم(]» [639آنھا را با خونشان دفن کنيد – يعنی روز جنگ أحد – و آنھا را نشست«.

فھرست
دوم  :کفن کردن
حرمی که شتر گردنش را
وجوب آن به اين دليل است که پيامبر rدر مورد شخص ُم ِ
][640
»او را با آب
شکست )و مرد( ،فرمود ) :اغسلوه بماء و سدر ،و کفنوه فی ثوبين(...
و سدر بشوييد و در دو پارچه کفن کنيد«.
کفن يا قيمت آن از مال ميت گرفته میشود اگرچه غير از آن مالی به جای نگذاشته باشد
:
به دليل حديث خباب بن أرت ) :ھاجرنا مع النبی rنلتمس وجه ﷲ ،فوقع أجرنا علی
ﷲ ،فمنا من مات لم يأکل من أجره شيئا ،فمنھم مصعب بن عمير ،و منا من أينعت له
ثمرته فھو يھدبھا .قتل يوم أحد فلم نجد ما نکفنه إال بردة إذا غطينا بھا رأسه خرجت
رجاله ،و إذا غطينا رجليه خرج رأسه ،فأمرنا النبی rأن نغطی رأسه و أن نجعل علی
رجليه من اإلذخر(]» [641با پيامبر rبه خاطر ﷲ ھجرت کرديم ،پاداش ما با خداست،
بعضی از ما از جمله مصعب بن عمير فوت کردند و چيزی از غنائم جنگی دريافت
ننمودند و بعضی از ما ميوهاش رسيد و آنرا چيد )پاداش خود را از غنايم دريافت کرد(
مصعب که روز جنگ أحد کشته شد ،چيزی برای کفن او غير از چادری که اگر سرش را
میپوشانديم پاھايش را نمیگرفت ،و اگر پاھايش را میپوشانديم سرش را نمیگرفت
نيافتيم .پيامبر rبه ما امر کرد که سرش را پوشانده و روی پاھايش را با اذخر )نوعی گياه
خوشبو( بپوشانيم«.
حداقل مقدار الزم برای کفن ،پارچهای است که تمام بدن را بپوشاند ،و اگر تنھا تکه
پارچة کوتاھی در دسترس باشد که برای تمام بدن کافی نباشد ،در اين صورت سر ميت با
کفن و پاھايش با اذخر پوشانده شود ،ھمانطور که در حديث خباب گذشت.
مستحبات کفن:
 -1رنگ سفيد :دليل فرموده پيامبر) : rالبسوا من ثيابکم البياض ،فإنھا خير ثيابکم و
کفنوا فيھا(]» [642لباس سفيد بپوشيد که بھترين لباسھايتان است و با پارچة سفيد
)مردهھايتان( را کفن کنيد«.
 -2بايد سه پارچه باشد :به دليل حديث عايشه که فرمود ) :أن رسول ﷲ rکفن فی ثالثة
أثواب يمانية بيض سحولية من کرسف ليس فيھا قميص و العمامة(]» [643پيامبر rدر سه
تکه پارچه يمنی سفيد سحولی )لباسی که از يمن به مدينه برده میشد( از جنس پنبه که در
آنھا پيراھن و عمامه نبود کفن کرده شد«.
 -3اگر امکان داشت يکی از پارچهھا حبره )نوعی برد يمنی خطدار( باشد  :به دليل
حديث جابر که از پيامبر rروايت کرده است ) :إذا توفی أحدکم فوجد شيئا فليکفن فی ثوب

حبرة(]» [644ھرگاه يکی از شما فوت کرد و مالی داشت در صورت امکان در يک لباس
خطدار کفن شود«.
فھرست
سوم -نماز ميت:
نماز خواندن بر جنازه مسلمان فرض کفايه است؛ چون پيامبر rدر چندين حديث به آن
امر فرموده است :
از زيد بن خالد جھنی روايت است ) :أن رجال من أصحاب النبی rتوفی يوم خيبر،
فذکروا ذلک لرسول ﷲ rفقال  :صلوا علی صاحبکم ،فتغيرت وجوه الناس لذلک ،فقال :
إن صاحبکم غل فی سبيل ﷲ ،ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليھود اليساوی
درھمين(]» [645مردی از اصحاب پيامبر rروز خيبر فوت کرد .جريان را برای پيامبرr
)*(
بازگو کردند ،فرمود  :بر دوستتان نماز بخوانيد با اين سخن چھره مردم تغيير کرد
پيامبر rفرمود  :دوست شما خيانت کرده و به ناحق از غنيمت برداشته است ،وسايلش را
بازديد کرديم ،مھرهای از مھرهھای يھود پيدا کرديم که دو درھم ارزش نداشت«.
از آنچه گفتيم دو گروه استثناء میشوند و نماز بر آنھا واجب نيست:
 -1کودک نابالغ  :از عايشه)رض( روايت است ) :مات إبراھيم بن النبی rو ھو ابن
ثمانية عشر شھرا ،فلم يصل عليه رسول ﷲ» [646](rابراھيم پسر پيامبر rدر ھجده ماھگی
فوت کرد ،پيامبر rبر او نماز نخواند«.
 -2شھيد  :از انس روايت است ) :أن شھداء أحد لم يغسلوا ،و دفنوا بدمائھم ،و لم يصل
عليھم(]» [647شھدای احد غسل داده نشدند و با خونھايشان دفن شدند و بر آنھا نماز خوانده
نشد«.
اما عدم وجوب نماز ،جواز نماز بر آن دو گروه را نفی نمیکند :
از عايشه روايت است ) :أتی رسول ﷲ rبصبی من صبيان األنصار ،فصلی عليه(
»کودکی از کودکان انصار نزد پيامبر rآورده شد و بر او نماز خواند«.

][648

از عبدﷲ بن زبير روايت است ) :أن رسول ﷲ rأمر يوم أحد بحمزة فسجی ببردة ،ثم
صلی عليه فکبر تسع تکبيرات ،ثم أتی بالقتلی يصفون ،و يصلی عليھم ،و عليه
معھم(]» [649پيامبر rروز احد دستور داد تا حمزه را با پارچهای بپوشانند و بر او نماز
خواند و نُه تکبير گفت ،سپس کشتهشدگان )ديگر( را آوردند و آنانرا در چند صف قرار
دادند و پيامبر rبر آنان و بر حمزه به ھمراه آنان نماز خواند«.
فھرست

ھرچه تعداد نمازگزاران بر جنازه بييشتر باشد ،بھتر است:
پيامبر rفرمودند ) :ما من ميت تصلی عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة کلھم يشفعون
له إال شفعوا فيه(]» [650ھيچ ميتی نيست که جماعتی صدنفره بر او نماز بخوانند و دعا
کنند ،مگر اينکه خداوند دعای آنانرا اجابت میکند«.
در حديثی ديگر فرموده است ) :ما من رجل مسلم يموت ،فيقوم علی جنازته أربعون
رجالً ال يشرکون با tشيئا إال شفعھم ﷲ فيه(]» [651ھر مسلمانی بميرد و چھل نفر که بر
خدا شرک نکرده ،بر جنازه او نماز بخوانند ،حتما خداوند دعای آنھا را )درباره او( اجابت
میکند«.
مستحب است پشت سر امام سه صف تشکيل شود اگرچه تعدادشان کم باشد:
از مرثد يزنی از مالک بن ھبيره روايت است که پيامبر rفرمود ) :ما من ميت يموت
فيصلی عليه ثالثة صفوف من المسلمين إال أوجب .قال  :فکان مالک إذا استقل أھل
الجنازة جزاھم ثالثة صفوف ،للحديث(]» [652ھيچ ميتی نيست که سه صف از مسلمانان بر
او نماز بخوانند ،مگر اينکه خداوند دعای آنانرا اجابت میکند« )مرثد يزنی( گويد  :ھر
وقت مالک میديد تعداد نمازگزاران بر جنازه کم است باز ھم آنانرا به دليل اين حديث در
سه صف قرار میداد.
اگر در يک زمان چندين جنازه زن و مرد وجود داشته باشد:
اصل اين است که بر ھر جنازهای نمازی جداگانه خوانده شود ،ولی اگر بر ھمهی آنھا
يک نماز خوانده شد نيز صحيح است ،افراد ذکور ھر چند کوچک باشند مقابل امام و زنان
و دختران بعداز آنان ،رو به قبله قرار داده میشوند :
از نافع از ابن عمر روايت است ) :أنه صلی علی تسع جنائز جميعا ،فجعل الرجال يلون
اإلمام و النساء يلين القبلة فصفھن صفا واحدا ،و وضعت جنازة أم کلثوم بنت علی امرأة
عمر بن الخطاب و ابن لھا يقال له زيد فوضعا جميعا ،و اإلمام يومئذ سعيد بن العاص ،و
فی الناس ابن عباس و أبو ھريرة و أبوسعيد و أبو قتادة ،فوضع الغالم مما يلی اإلمام،
فقال رجل  :فأنکرت ذلک ،فنظرت إلی ابن عباس و أبی ھريرة و أبی سعيد و أبی قتادة،
فقلت ما ھذا؟ قالوا  :ھی السنة(]» [653او در نماز نُه جنازه باھم شرکت داشت ،مردان در
جھت امام و زنان در جھت قبله و در يک صف قرار داده شدند و جنازهی ام کلثوم دختر
علی و ھمسر عمر بن خطاب و زيد پسر او را نيز در آنجا گذاشتند ،سعيد بن عاص بر
آنان نماز خواند ،در حاليکه ابن عباس ،ابوھريره ،ابوسعيد وابوقتاده در آنجا حضور
داشتند .پسر بچه جلو امام قرار داده شد .مردی گفت  :اينکار به نظر من ناپسند است ،به
ابن عباس و ابوھريره و ابوسعيد و ابوقتاده نگاه کردم ،گفتم اين کار چيست؟ گفتند سنت
است«.

فھرست
محل خواندن نماز جنازه:
خواندن نماز بر جنازه در مسجد جايز است
ازعايشه روايت است ) :لما توفی سعد بن أبی و قاص أرسل أزواج النبی rأن يمروا
بجنازته فی المسجد فيصلين عليه ،ففعلوا ،فوقف به علی حجرھن يصلين عليه ،أخرج به
من باب الجنائز الذی کان إلی المقاعد ،فبلغھن أن الناس عابوا ذلک و قالوا  :ما کانت
الجنازة يدخل بھا المسجد فبلغ ذلک عائشة فقالت  :ما أسرع الناس إلی أن يعيبوا ما العلم
لھم به ،عابوا علينا أن يمر بجنازة فی المسجد ،و ما صلی رسول ﷲ rعلی سھيل بن
بيضاء إال فی جوف المسجد(]» [654وقتی که سعد بن أبی وقاص فوت کرد ،زنان پيامبرr
کسی را دنبال جنازه فرستادند تا به مسجد آورده شود و بر آن نماز بخوانند .اين کار را
کردند ،و جنازه را مقابل حجره زنان پيامبر rقرار دادند و بر آن نماز خواندند و از طريق
»باب الجنائز« که روبروی »المقاعد« بود جنازه را خارج کردند .به زنان پيامبر rگفتند
که مردم از اين کار ايراد گرفته و گفتهاند سابقه نداشته که جنازهھا به مسجد برده شوند.
اين خبر به عايشه رسيد ،گفت  :مردم چقدر شتابان از چيزی که نمیدانند ايراد میگيرند،
عيب گرفتهاند که جنازه به مسجد برده شده ،در حالی که پيامبر rدر داخل مسجد ،بر سھيل
بن بيضاء نماز خواند«.
اما بھتر آن است که خارج از مسجد و در محلی که مخصوص نماز ميت است ،بر
جنازه نماز خوانده شود .ھمچنانکه زمان پيامبر rچنين بود و اکثر احاديث نبوی ھم اين را
تأييد میکنند :
از ابن عمر روايت است ) :أن اليھود جاءوا إلی النبی rبرجل منھم و امرأة زنيا ،فأمر
بھما ،فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد(] [655يھوديان مرد و زنی را که زنا
کرده بودند نزد پيامبر rآوردند ،پيامبر rدستور رجم آنانرا داد و آنان نزديک محل
برگزاری نماز جنازه در کنار مسجد رجم شدند«.
از ابوھريره روايت است ) :أن رسول ﷲ rنعی النجاشی فی اليوم الذی مات فيه ،خرج
إلی المصلی ،فصف بھم و کبر أربعا(]» [656روزی که نجاشی فوت کرد ،پيامبر rخبر
مرگ او را به مردم اعالم کرد و به طرف مصلی خارج شد و مردم را صف کرد و چھار
تکبير گفت«.
نماز ميت در بين قبور درست نيست ،به دليل حديث انس ) :أن النبی rنھی أن يصلی
علی الجنائز بين القبور(]» [657پيامبر rازخواندن نماز ميت در بين قبور نھی کرد«.
فھرست

امام کجا می ايستد:
از ابوغالب خياط روايت است ) :شھدت أنس بن مالک صلی علی جنازة رجل ،فقام
عند رأسه ،فلما رفع أتی بجنازة امرأة من قريش أو من األنصار ،فقيل له يا أبا حمزة ھذه
جنازة فالنة ابنة فالن فصل عليھا ،فصلی عليھا ،فقام وسطھا ،و فينا العالء بن زياد
العدوی ،فلما رأی اختالف قيامه علی الرجل و المرأة قال يا أبا حمزة ،ھکذا کان رسول
ﷲ rيقوم حيث قمت ،و من المرأة حيث قمت؟ قال نعم ،قال  :فالتفت إلينا العالء فقال :
احفظوا(]» [658أنس بن مالک را ديدم که بر جنازه مردی در حاليکه کنار سرش ايستاد
نماز خواند .وقتی )جنازه( برداشته شد ،جنازه زنی از قريش يا از انصار آورده شد .به
انس گفته شد أی ابوحمزه اين جنازه فالنی دختر فالنی است ،بر او نماز بخوان ،انس در
وسط او ايستاد و بر او نماز خواند ،در ميان ما عالء بن زياد عدوی بود وقتی تفاوت
ايستادن انس را برای مرد و زن ديد گفت ای ابوحمزه ،آيا پيامبر rھم ھمانجايی که شما
برای مرد و زن ايستادی ،میايستاد؟ )انس( گفت :بله) ،ابوغالب( گويد  :عالء رو به ما
کرد و گفت  :اين را به خاطرتان بسپاريد«.
روش خواندن نماز ميت:
در نماز ميت چھار يا پنج الی نُه تکبير گفته میشود .پيامبر rھر بار به يکی از اينھا
عمل میکرد .دليل چھار تکبير حديث ابوھريره است ) :أن رسول ﷲ rنعی النجاشی فی
اليوم الذی مات فيه فخرج إلی المصلی فصف بھم و کبر أربعا(]» [659روزی که نجاشی
فوت کرد ،پيامبر rخبر مرگ او را به مردم اعالم کرد و به طرف مصلی خارج شد و
مردم را صف کرد و چھار تکبير گفت«.
و دليل پنج تکبير حديث عبدالرحمن بن ابی ليلی است ) :کان زيد بن أرقم يکبر علی
جنائزنا أربعا ،و إنه کبر علی جنازة خمسا ،فسألته ،فقال  :کان رسول ﷲ rيکبرھا(
»زيئد بن أرقم بر جنازهھای ما چھار تکبير میگفت ،و بر جنازهای پنج تکبير گفت ،از او
)علت را( پرسيدم ،گفت پيامبر rپنج تکبير میگفت«.
][660

و درباره شش و ھفت تکبير ،بعضی آثار موقوف آمده است که در حکم مرفوعاند ،چون
بعضی از بزرگان صحابه آن را در حضور ديگر صحابه انجام دادهاند بدون اينکه کسی به
آنھا اعتراض کند :
از عبدﷲ بن معقل روايت است ) :أن علی بن أبی طالب صلی علی سھل بن حنيف،
فکبر عليه ستا ،ثم التفت إلينا فقال  :إنه بدری(]» [661علی بن ابی طالب بر سھل بن
حنيف نماز خواند و شش تکبير گفت ،سپس رو به ما کرد و گفت او بدری است«.
از موسی بن عبدﷲ بن يزيد روايت است ) :أن عليا صلی علی أبی قتادة فکبر عليه
سبعا ،و کان بدريا(]» [662علی بر ابوقتاده نماز خواند و ھفت تکبير گفت ،ابوقتاده بدری
بود«.

از عبد خير روايت است ) :کان علی tيکبر علی أھل بدر ستا ،و علی أصحاب النبیr
خمسا ،و علی سائر الناس أربعا(]» [663علی tبر اھل بدر شش تکبير و بر )ديگر(
اصحاب پيامبر rپنج تکبير و بر ساير مردم چھار تکبير میگفت«.
و دليل نه تکبير حديثی است که عبدﷲ بن زبير روايت کرده که ) :أن النبی rصلی علی
حمزة فکبر عليه تسع تکبيرات» [664](...پيامبر rبر حمزه نماز خواند و نه تکبير گفت«.
فھرست
برای نمازگزار مشروع است که دستھايش را در تکبير اول بلند کند
از عبدﷲ بن عباس روايت است ) :أن رسول ﷲ rکان يرفع يديه علی الجنازة فی أول
تکبيرة ثم اليعود(]» [665پيامبر rدر تکبير اول نماز ميت دو دستش را بلند میکرد و )در
تکبيرات بعدی( اين کار را نمیکرد«.
سپس دست راستش را بر پشت کف و مچ و ساعد دست چپش قرار میداد و آن دو را
روی سينهاش محکم قرار میداد :
از سھل بن سعد روايت است ) :کان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنی علی
ذراعه اليسری فی الصالة(]» [666به مردم امر میشد که ھنگام نماز دست راست را روی
ساعد چپ قرار دھند«.
سپس بعد از تکبير اول ،سوره فاتحه و سورهای ديگر میخواند :
از طلحه بن عبدﷲ بن عوف روايت است ) :صليت خلف ابن عباس tعلی الجنازة ،فقرأ
بفاتحة الکتاب و سورة ،و جھر حتی أسمعنا ،فلما فرغ أخذت بيده فسألته؟ فقال  :إنما
جھرت لتعلموا أنھا سنة و حق(]» [667پشت سر ابن عباس tنماز جنازه خواندم ،سوره
فاتحه و سورهای ديگر را با صدای بلند خواند تا ما آن را بشنويم ،وقتی نماز تمام شد،
دستش را گرفتم و )در اين باره( از او سؤال کردم ،گفت به اين خاطر با صدای بلند خواندم
که بدانيد اين سنت و حق است«.
نماز ميت به صورت سری خوانده میشود؛ به دليل حديث ابو أمامه بن سھل که گفت :
)السنة فی الصالة علی الجنازة أن يقرأ فی التکبيرة األولی بأم القرآن مخافتة ،ثم يکبر
ثالثا ،و التسليم عند اآلخرة(]» [668سنت در نماز ميت اين است که بعد از تکبير اول سوره
فاتحه به صورت سری خوانده شود ،سپس سه بار تکبير گفته شود و سالم بايد بعد از
آخرين تکبير باشد«.
سپس تکبير دوم را بگويد و بر پيامبر rصلوات بفرستد  :به دليل حديث أبو أمامه که قبالً
بيان شد و گفت  :مردی از اصحاب پيامبر rبه من خبر داد که ) :أن السنة فی الصالة علی
الجنازة أن يکبر اإلمام ،ثم يقرأ بفاتحة الکتاب بعد التکبيرة األولی سرا فی نفسه ،ثم

يصلی علی النبی rو يخلص الدعاء للجنازة فی التکبرات الثالث ،اليقرأ فی شی منھن ،ثم
يسلم سرا فی نفسه(]» [669سنت در نماز ميت اين است که امام تکبير بگويد ،سپس بعد از
تکبير اول ،سوره فاتحه را به صورت سری بخواند ،سپس در سه تکبير باقيمانده بر
پيامبر rصلوات بفرستد و خالصانه برای ميت دعا کند ،و در ھيچ کدام از آنھا قرآن
نخواند ،سپس آھسته سالم دھد«.
و بعد از تکبير دوم ،بقيه تکبيرات را بگويد و در آن خالصانه برای ميت دعا کند  :به
دليل فرموده پيامبر) : rإذا صليتم علی الميت فأخلصوا له الدعاء(]» [670ھرگاه بر ميت
نماز خوانديد ،خالصانه برای او دعا کنيد«.
در نماز ميت بايد دعاھايی خوانده شود که از پيامبر rنقل شدهاند .از جمله اين دعاھا
دعايی است که از عوف بن مالک روايت است  :پيامبر rبر جنازهای نماز خواند و قسمتی
از دعايی را که میخواند حفظ کردم .او میفرمود ) :اللھم اغفرله و ارحمه و عافه واعف
عنه ،و أکرم نزله ،و وسع مدخله ،و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا کما
ينقی الثوب األبيض من الدنس ،و أبدله دارا خيرا من داره و أھال خيرا من أھله و زوجا
خيرا من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و عذاب النار قال  :فتمنيت أن أکون
أنا ذلک الميت(]» [671خداوندا! او را بيامرز و به او رحم کن ،و او را از عذاب نجات ده،
و او را مورد عفو خويش قرار بده و مکانش را در بھشت رفيع گردان و جايگاھش را )در
قبر( فراخی و وسعت ده ،و او را )از گناھان( با آب و برف و تگرک بشوی و او را از
خطاھا پاک کن ھمچنانکه پارچه سفيد از چرک پاک میشود ،و برای او خانهای بھتر از
خانهاش و اھلی بھتر از اھلش و ھمسری بھتر از ھمسرش جايگزين بفرما ،و او را وارد
بھشت کن و او را از عذاب قبر و عذاب آتش دور بفرما) ،عوف بن مالک( گفت  :آروز
داشتم که آن ميت من میبودم«.
مشروع آن است که دعا بين تکبير آخر و سالم باشد؛ به دليل حديث ابويعفور ازعبدﷲ
بن أبی أوفی tکه گفت ) :شھدته کبر علی جنازة أربعا ،ثم قام ساعة – يعنی – يدعوا ثم
قال  :أترونی کنت أکبر خمسا؟ قالوا  :ال ،قال  :إن رسول ﷲ rکان يکبر أربعا(]» [672او
را ديدم که ھنگام خواندن نماز ميت چھار تکبير گفت ،سپس مدتی ايستاد و دعا کرد و گفت
 :آيا پنج تکبير گفتيم؟ گفتند خير ،گفت  :پيامبر rچھار تکبير میگفت«.
سپس مانند نماز واجب دو سالم بدھد يکی به طرف راست و ديگری به طرف چپ ،به
دليل حديث عبدﷲ بن مسعود) : tثالث خالل کان رسول ﷲ rيفعلھن ترکھن الناس ،إحداھن
التسليم علی الجنازة مثل التسليم فی الصالة(]» [673سه خصلت است که پيامبر rآنھا را
انجام میداد ولی مردم آنھا را ترک کردهاند ،يکی از آنھا سالم بر جنازه است که مانند
سالم نماز است«.
میتوان به سالم اول ھم اکتفا کرد به دليل حديث ابوھريره ) :أن رسول ﷲ صلی علی
جنازة فکبر عليھا أربعا و سلم تسليمة واحدة(]» [674پيامبر rبر ميتی نماز خواند و چھار
تکبيرگفت و يک سالم داد«.

فھرست
خواندن نماز ميت در اوقاتی که نمازخواندن حرام است ،جايز نيست ،مگر در حالت
ضرورت:
به دليل حديث عقبه بن عامر) : tثالث ساعات کان رسول ﷲ rينھانا أن نصلی فيھن أو
أن نقبر فيھن موتانا  :حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع ،و حين يقوم قائم الظھيرة
حتی تميل الشمس ،و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب(]» [675پيامبر rما را از
اينکه در سه وقت )زير( نماز بخوانيم يا مردهھايمان را دفن کنيم نھی کرد ،ھنگامی که
تازه خورشيد طلوع میکند تا وقتی که بلند میشود ،و وسط روز تا وقتی که خورشيد زوال
کند و وقتی که خورشيد به غروب نزديک میشود تا غروب کند«.
فھرست
فضيلت نماز ميت و تشييع آن:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :من صلی علی جنازة و لم يتبعھا فله
قيراط ،فإن تبعھا فله قيراطان ،قيل و ما القيراطان؟ قال  :أصغر ھما مثل أحد(]» [676ھر
کس بر جنازهای نماز بخواند ولی آن را تشييع نکند يک قيراط )أجر( دارد و اگر آن را
تشييع کند دو قيراط )أجر( دارد ،گفته شد دو قيراط چقدر است؟ فرمود  :کوچکترين آن به
اندازه کوه أحد است«.
فضيلت تشييع جنازه فقط برای مردان است و شامل زنان نمیشود؛ چون پيامبر rزنان
را از ش رکت در تشيع جنازه نھی فرموده است البته اين نھی ،نھی تنزيھی است .أم
عطيه)رض( گويد ) :نھينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا(]» [677از تشييع جنازهھا منع
شديم ولی نه به طور قطعی«.
تشييع جنازه با ارتکاب اعمالی که مخالف شريعت باشد جايز نيست ،در سنت نبوی به
دو مورد تصريح شده ،که عبارتند از :
گريه کردن با صدای بلند و تشييع ھمراه با روشن کردن بخور )آتش(:
به دليل فرموده پيامبر) rال تتبع الجنازة بصوت و النار(]» [678جنازه با سر و صدا و
آتش تشييع نشود«.
اين نھی ،ذکر کردن با صدای بلند در پيشاپيش جنازه را نيز شامل میشود؛ چون اين
کار بدعت است و قيس بن عباد گويد ) :کان أصحاب النبی rيکرھون رفع الصوت عند
الجنائز(]» [679اصحاب پيامبر rبلند کردن صدا ھنگام تشييع جنازه را مکروه میدانستند«.
چراکه اينکار مشابھت به نصاری است ،چون آنان به ھنگام خواندن انجيل و دعاھايشان،
آوازشان را ھمراه با کشيدن صدا و لحن دادن به آن و غمناک کردن آن بلند میکردند.

زشتتر از آن اين است که تشييع جنازه با نواختن آالت موسيقی با صدايی حزنانگيز
پيشاپيش جنازه ھمراه باشد ،ھمچنان که در بعضی از ممالک اسالمی به تقليد از کفار اين
کار را انجام میدھند – .وﷲ المستعان.-
سرعت در بردن جنازه ،بدون دويدن واجب است:
به دليل فرموده پيامبر) : rأسرعوا بالجنازة ،فإن تک صالحة فخير تقدمونھا عليه و إن
تکن غير ذلک فشر تضعونه عن رقابکم(]» [680در دفن جنازه عجله کنيد؛ چون اگر
)جنازه( انسان صالحی باشد خيری را به او میرسانيد و اگر غير از آن باشد ،شری است
که از دوش خود برمیداريد«.
جايز است تشييع کننده از جلو و پشت سر و طرف راست و چپ جنازه حرکت کند به
شرط اينکه به جنازه نزديک باشد مگر اينکه سواره باشد که در اينصورت بايد پشت سر
جنازه حرکت کند؛ به دليل حديث مغيره بن شعبه که گفت  :پيامبر rفرمود :
)الراکب خلف الجنازة و الماشی حيث شاء منھا(]» [681سواره پشت سر جنازه و پياده
از ھر طرفی که خواست حرکت کند«.
اما حرکت پشت سر جنازه بھتر است؛ چون اين امر مطابق اين فرموده پيامبر rاست:
)واتبعوا الجنائز( »و جنازهھا را دنبال کنيد«.
قول علی tنيز اين را تأييد میکند ،که میگويد ) :المشی خلفھا أفضل من المشی أمامھا،
کفضل صالة الرجل فی جماعة علی صالته فذا(]» [682فضيلت حرکت کردن پشت سر
جنازه بر حرکت کردن جلو آن مانند فضيلت نماز جماعت بر نماز فرادی است«.
فھرست
اگر کسی وارد قبرستان شد يا از کنار آن عبور کرد چه دعايی را بخواند:
از عايشه روايت است  :گفتم ای رسول خدا)وقتی داخل قبرستان شدم( چه بگويم؟
فرمود  :بگو ) :السالم علی أھل الديار من المؤمنين و المسلمين ،و يرحم ﷲ المستقدمين
منا و المستأخرين ،و إنا إن شاء ﷲ بکم لالحقون(]» [683سالم بر مؤمنان و مسلمانان اين
ديار باد! خداوند به گذشتگان و آيندگان ما رحکم کند ،و ما ھم إنشاﷲ به شما ملحق خواھيم
شد«.
از سليمان بن بريده از پدرش روايت است  :پيامبر rبه آنان ياد میداد ھرگاه به قبرستان
رفتند بگويند ) :السالم عليکم أھل الديار من المؤمنين و المسلمين ،و إنا إن شاء ﷲ بکم
لالحقون ،أسأل ﷲ لنا و لکم العافية(]» [684سالم بر شما مؤمنان و مسلمانان اين ديار؛ و ما
ھم انشاءﷲ به شما ملحق خواھيم شد ،از خداوند برای خود و شما طلب عافيت میکنم«.

سوم -دفن ميت:
دفن ميت واجب است اگرچه کافر باشد.
سنت است دفن در قبرستان صورت گيرد؛ چون پيامبر rمردهھا را در قبرستان بقيع دفن
میکرد ،و اخبار در اين مورد به تواتر رسيدهاند و دفن در غير قبرستان از ھيچ يک از
افراد سلف روايت نشده ،بجز دفن پيامبر rدر حجرهاش که به تواتر رسيده است .و اين از
خصوصيات پيامبر rاست ھمانطور که حديث عايشه بر آن داللت دارد ،عايشه گويد ) :ل ّما
قبض رسول ﷲ rاختلفوا فی دفنه ،فقال أبوبکر  :سمعت من رسول ﷲ rشيئا ما نسيته
قال  :ما قبض ﷲ نبيا إال فی الموضع الذی يحب أن يدفن فيه ،فدفنوه فی موضع
فراشه(]» [685وقتی که پيامبر rفوت کرد ،اصحاب در مورد محل دفنش اختالفنظر پيدا
کردند ،ابوبکر گفت چيزی از پيامبر rشنيدهام که آن را فراموش نکردهام ،پيامبر rفرموده :
خداوند ھيچ پيامبری را قبض روح نکرده مگر در مکانی که دوست داشته در آن دفن
شود ،لذا او را در محل بسترش دفن کردند«.
شھدای ميدان جنگ از اين حکم مستثنايند و در محل شھادتشان دفن شده و به قبرستان
منتقل نمیشوند .به دليل حديث جابر: t
)لما کان يوم أحد ،حمل القتلی ليدفنوا بالبقيع ،فنادی منادی رسول ﷲ : rإن رسول
ﷲ rيأمرکم أن تدفنوا القتلی فی مضاجعھم(]» [686در روز جنگ احد کشتهشدگان را بر
سواريھا گذاشتند تا آنھا را در بقيع دفن کنند ،منادی پيامبر rاعالم کرد  :پيامبر rبه شما
دستور میدھد تا کشتهشدگان را در محل شھادتشان دفن کنيد«.
فھرست
دفن در اوقات زير جايز نيست مگر ھنگام ضرورت:
 -1از عقبه بن عامر روايت است ) :ثالث ساعات کان رسول ﷲ rينھانا أن نصلی
فيھن ،أو أن نقبر فيھن موتانا ،حين تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع ،و حين يقوم قائم
الظھيرة حتی تميل الشمس ،و حين تضيف الشمس للغروب حتی تغرب(]» [687سه وقت
است که پيامبر rما را نھی میکرد که در آن اوقات نماز بخوانيم يا مردهھايمان را دفن
کنيم ،ھنگامی که خورشيد طلوع میکند تا وقتی که بلند شود ،و وقتی که نيمه روز میشود
تا ھنگاميکه خورشيد زوال کند ،و وقتی که خورشيد به غروب نزديک میشود تا آنکه
غروب کند«.
 -2از جابر روايت است ) :أن النبی rذکر رجال من أصحابه قبض فکفن فی کفن غير
طائل و قبر ليال فزجر النبی rأن يقبر الرجل بالليل حتی يصلی عليه ،إال أن يضطر اإلنسان
إلی ذلک(]» [688پيامبر rدرباره يکی از اصحابش که فوت کرده بود و او را در پارچهای
که تمام بدنش را نمیپوشاند ،کفن و شب ھنگام دفن کرده بودند صحبت کرد ما را از دفن

کردن مردگان در شب منع کرد تا )صبح مردم بيشتری جمع شوند( بر او نماز خوانده
شود ،مگر اينکه ضرورتی پيش بيايد«.
اگر ضرورت ايجاب کند ،میتوان مرده را شبانه دفن کرد ،و میتوان برای تسھيل عمل
دفن از چراغ استفاده کرد  :به دليل حديث ابن عباس ) :أن رسول  rأدخل رجال قبره ليال،
و أسرج فی قبره(]» [689پيامبر rمردی را در شب دفن کرد و )برای تسھيل عمل دفن(
داخل قبرش ،از چراغ استفاده کرد«.
واجب است قبر عميق ،وسيع و خوب باشد:
از ھشام بن عامر روايت است ) :لما کان يوم أحد ،أصيب من أصيب من المسلمين ،و
أصاب الناس جراحات ،فقلنا يا رسول ﷲ ،الحفر علينا لکل إنسان شديد ،فکيف تأمرنا؟
فقال  :احفروا و أوسعوا ،و أعمقوا ،و أحسنوا ،و ادفنوا االثنين و الثالثة فی القبر ،و
قدموا أکثرھم قرآنا ،قال :فکان أبی ثالث ثالثة ،و کان أکثرھم قرآنا ،فقدم(]» [690زمانی که
جنگ احد روی داد ،بسياری از مسلمانان کشته شدند و عدهای ھم جراحاتی برداشتند ،گفتيم
ای رسول خدا کندن قبر برای ھر کدام از آنھا کار دشواری است ،به ما چه دستوری
میدھيد؟ پيامبر rفرمود  :قبرھا را به صورت وسيع ،عميق و خوب حفر کنيد ،و دو نفر و
سه نفر را در يک قبر دفن کنيد و کسی را که قرآن بيشتری )از حفظ( داشته در دفن مقدم
کنيد )ھشام بن عامر( گفت  :پدرم سومين شخصی بود که کشته شده بود و بيشتر از ھمه
قرآن را از حفظ داشت ،در نتيجه او را جلوتر از ھمه دفن کردند«.
کندن قبر ھم به صورت لحد و ھم به صورت شق جايز است :چون در زمان پيامبرr
ھر دو صورت رواج داشته است ،ولی لحد بھتر است  :از انس بن مالک روايت است :
)لما توفی النبی rکان بالمدينة رجل يلحد ،و آخر يضرح ،فقالوا  :نستخير ربنا ،و نبعث
إليھما ،فأيھما سبق ترکناه فأرسل إليھما ،فسبق صاحب اللحد ،فلحدوا للنبی» [691](rوقتی
پيامبر rفوت کرد ،در مدينه )دو قبر کن بود که يکی( قبر را به صورت لحد و ديگری به
صورت شق حفر میکرد .اصحاب گفتند از پروردگارمان استخاره میکنيم و به دنبال آن
دو میفرستيم ھر کدام زودتر آمد قبر را حفر کند ،به دنبال آن دو فرستادند ،لحدکن زودتر
آمد لذا برای پيامبر rقبر را به صورت لحد حفر کردند«.
ميت اگرچه زن باشد ،توسط مردان به داخل قبر گذاشته میشود؛ چرا که در زمان
پيامبر rمردان اين کار را انجام میدادند ،و تاکنون نيز مسلمانان اين کار را انجام میدھند.
اوليای ميت در گذاشتن ميت در قبر مستحقتراند؛ به دليل عموم فرموده خداوند متعال :
ب ﷲ ( )احزاب (6 :
) َو أُولُوا
األرح ِام بَع ُ
َ
ض فِی ِکتَا ِ
ض ُھم أولَی بِبَع ٍ
»و خويشاوندان نسبت به ھمديگر بعضی بر بعضی در کتاب خدا از اولويت
بيشتری برخوردارند«.

و به دليل حديث علی) : tغسلت رسول ﷲ ،rفذھبت أنظر ما يکون من الميت فلم أر
شيئا ،و کان rطيبا ،حيا و ميتا و ولی دفنه و إجنابه دون الناس أربعة  :علی و العباس و
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الفضل و صالح مولی رسول ﷲ ،rو لحد لرسول ﷲ rلحدا و نصب عليه اللبن نصبا(
»پيامبر rرا شستم ،نگاه کردم به آنچه از ميت خارج میشود ،چيزی را نديدم ،پيامبر rھم
در حال حيات و ھم در حال وفات پاک و خوشبو بود ،و از ميان مردم فقط چھار نفر کفن
و دفنش را برعھده گرفتند؛ علی ،عباس ،فضل و صالح موالی پيامبر ،rو برای پيامبرr
لحدی حفر کردند و بر آن خشت خام قرار دادند«.
فھرست
مرد میتواند ھمسر خودش را دفن کند:
به دليل حديث عايشه ) :دخل علی رسول ﷲ rفی اليوم الذی بدی فيه ،فقلت  :وارأساه
فقال  :وددت أن ذلک کان و أنا حی ،فھياتک و دفنتک » [693](...روزی که پيامبرr
مريض بود ،نزد من آمد ،گفتم »وای سرم« ،پيامبر rفرمود  :دوست داشتم که وقتی تو
میمردی من زنده میبودم و تو را تجھيز و تدفين میکردم«.
ولی منوط به اين است که در آن شب با زنش آميزش نکرده باشد در غير اين صورت
برايش مشروع نيست که زنش را دفن کند و بھتر است غير او اگر دارای شرط مذکور
باشد ،زنش را دفن کند ،به دليل حديث انس که گفت :
)شھدنا ابنة لرسول ﷲ ،rو رسول ﷲ rجالس علی القبر ،فرأيت عينيه تدمعان ،ثم قال
 :ھل منکم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة  :أنا يا رسول ﷲ قال  :فأنزل ،قال
فنزل فی قبرھا(]» [694در تشييع جنازه دختر پيامبر rحاضر بوديم ،پيامبر rدر حاليکه روی
قبر نشسته بود ،ديدم که اشک از چشمانش جاری بود ،سپس فرمود ،آيا از ميان شما کسی
ھست که ديشب با ھمسرش نزديکی نکرده باشد؟ ابوطلحه گفت من،ای رسول خدا ،پيامبرr
فرمود  :پس پايين برو) ،انس( گفت  :و )ابوطلحه( داخل قبرش شد«.
فھرست
سنت است ميت از طرف پايين قبر )جايی که پای ميت قرار میگيرد( داخل قبر گذاشته
شود:
به دليل حديث ابواسحاق ) :أوصی الحارث أن يصلی عليه عبدﷲ بن يزيد ،فصلی عليه،
ثم أدخله القبر من قبل رجلی القبر و قال  :ھذا من السنة(]» [695حارث وصيت کرد که
عبدﷲ بن يزيد بر او نماز بخواند ،لذا عبدﷲ بر او نماز خواند سپس او را از طرف پايين
قبر داخل قبر کرد و گفت  :اين کار ،سنت است«.

ميت در قبر بر پھلوی راست و رو به قبله گذاشته شود به طوريکه سرش در سمت
راست قبله و پاھايش در سمت چپ آن قرار گيرد ،مسلمانان از زمان پيامبر rتاکنون بدين
طريق عمل کردهاند.
سنت است کسی که ميت را در قبر قرار میدھد بگويد )بسم ﷲ و علی سنة رسول ﷲ
أو ملة رسول ﷲ( »به نام خدا و بر سنت پيامبر خدا يا دين پيامبر خدا«.
از ابن عمر روايت است ) :أن النبی rکان إذا وضع الميت فی القبر قال  :بسم ﷲ و
علی سنة رسول ﷲ(]» [696پيامبر rوقتی ميت را در قبر قرار میداد میفرمود » :بسم ﷲ
و علی سنه رسول ﷲ«.
و به دليل حديث بياضی tاز رسول خدا rکه فرمود :
)الميت إذا وضع فی قبره ،فليقل الذين يضعونه حين يوضع فی اللحد  :بسم ﷲ ،و باt
و علی ملة رسول ﷲ(]» [697وقتی که ميت در قبرش گذاشته میشود ،کسانی که او را در
لحد میگذارند بگويند » :بسم ﷲ و با tو علی ملة رسول ﷲ«.
و برای کسی که کنار قبر است مستحب است بعد از بستن لحد )گذاشتن سنگھا( باھر
دو دستش سه مشت خاک بر روی قبر بريزد؛ به دليل حديث ابوھريره ) :أن رسول ﷲr
صلی علی جنازة ،ثم أتی الميت فحثی عليه من قبل رأسه ثالثا(]» [698پيامبر rبر جنازهای
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:
 -1قبر حدود يک وجب از زمين بلند شود ،تا مشخص شود که قبر است و به آن اھانت
نشود ،به دليل حديث جابر) : tأن النبی rألحد له لحد ،و نصب عليه اللبن نصبا ،و رفع
قبره من األرض نحوا من شبر(]» [699برای پيامبر ،rلحدی کنده شد و بر او خشت قرار
داده شد و قبرش به اندازه يک وجب از زمين بلند کرده شد«.
 -2قبر مقداری مرتفع شود ،به دليل حديث سفيان تمار که گفت :
)رأيت قبر النبی rمسنما(]» [700قبر پيامبر rرا ديدم که )به شکل کوھان شتر( برجسته
بود«.
 -3با قراردادن تکه سنگی يا شبيه آن در قسمت باالی قبر )سرميت( ،آن را مشخص
کند ،تا ھرگاه کسی از بستگان ميت بميرد نزد او دفن شود ،به دليل حديث مطلب بن ابی
وداعه) tلما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ،أمر النبی rرجال أن يأتيه بحجر،
فلم يستطع حمله ،فقام إليھا رسول ﷲ rو حسر عن ذراعيه ،قال المطلب  :قال الذی

يخبرنی عن رسول ﷲ : rکأنی أنظر إلی بياض ذراعی رسول ﷲ rحين حسر عنھا ،ثم
][701
حملھا فوضعھا عند رأسه ،و قال  :أتعلم بھا قبر أخی ،و أدفن إليه من مات من أھلی(
»وقتی که عثمان بن مظعون فوت کرد ،جنازهاش را بيرون بردند و دفن کردند .پيامبر rبه
مردی دستور داد تا سنگی برای او بياورد ،آن شخص نتوانست سنگ را حمل کند ،پيامبرr
)به طرف سنگ( رفت و آستينش را باال زد ،مطلب گويد  :کسی که از پيامبر rبه من خبر
داد گفت  :وقتی که پيامبر rآستينش را برای برداشتن سنگ باال زد ،سفيدی ساعدھايش را
ديدم ،سنگ را حمل کرد و در کنار سر عثمان قرار داد و فرمود :با اين سنگ قبر برادرم
را نشانه میکنم و ھر کس از خويشاوندانم فوت کند نزداو دفنش میکنم«.
 -4باالی قبر بايستد و برای پايداری ميت دعا و طلب مغفرت کند و حاضران را نيز به
اين کار سفارش کند؛ به دليل حديث عثمان بن عفان) : tکان النبی rإذا فرغ من دفن الميت
وقف عليه فقال  :استغفروا ألخيکم ،وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل(]» [702وقتی که
پيامبر rاز دفن ميت فارغ میشد ،باالی سر او میايستاد و میفرمود  :برای برادرتان
طلب مغفرت کنيد و برای او از خدا طلب پايداری کنيد که االن از او سؤال میشود«.
جايز است که ھمراھان جنازه ،ھنگام دفن کنار قبر بنشينند تا مرگ و حوادث بعد از آن
را به ياد بياورند ،به دليل حديث براء بن عازب :
)خرجنا مع النبی rفی جنازة رجل من األنصار ،فانتھينا إلی القبر و لما يلحد ،فجلس
رسول ﷲ rوجلسنا حوله ،و کأن علی رؤسنا الطير ،و فی يده عود فجعل ينکت فی
األرض فرفع رأسه فقال  :استعيذوا با tمن عذاب القبر ،مرتين أو ثالثا ،ثم قال  :إن العبد
المؤمن إذا کان فی انقطاع من الدنيا ،و إقبال من اآلخرة ،نزل إليه مالئکة من السماء
بيض الوجوه کأن وجوھھم الشمس ،معھم کفن من أکفان الجنة ،و حنوط من حنوط الجنة
حتی يجلسوا منه مد البصر ثم يجی ملک الموت عليه السالم حتی يجلس عند رأسه ،فيقول
 :أيتھا النفس الطيبة ،أخرجی إلی مغفرة من ﷲ و رضوان ،قال  :فتخرج تسيل کما تسيل
القطرة من فی السقاء ،فيأخذھا ،فإذا أخذھا لم يدعوھا فی يده طرفة عين حتی يأخذوھا،
ليجعلوھا فی ذلک الکفن و فی ذلک الحنوط ،و يخرج منھا کأطيب نفحة مسک وجدت
علی وجه األرض ،قال  :فيصعدون بھا ،فاليمرون يعنی بھا علی مأل من المالئکة إال قالوا
 :ما ھذا الروح الطيب ،فيقولون فالن بن فالن ،بأحسن أسمائه التی کانوا يسمونه بھا فی
الدنيا .حتی ينتھوا بھا إلی السماء الدنيا ،فيستفتحون له فيفتح لھم ،فيشيعه من کل سماء
مقربوھا إلی السماء التی تليھا ،حتی ينتھی به إلی السماء السابعة ،فيقول ﷲ عزوجل،
اکتبوا کتاب عبدی فی عليين ،و أعيدوه إلی األرض ،فإنی منھا خلقتھم و فيھا أعيدھم ،و
منھا أخرجھم تارة أخری .قال  :فتعاد روحه فی جسده ،فيأتيه ملکان فيجلسانه ،فيقوالن له
 :من ربک؟ فيقول  :ربی ﷲ ،فيقوالن له  :ما دينک؟ فيقول دينی اإلسالم ،فيقوالن له  :ما
ھذا الرجل الذی بعث فيکم؟ فيقول :ھو رسول ﷲ rفيقوالن له  :و ما علمک؟ فيقول :
قرأت کتاب ﷲ فآمنت به صدقت ،فينادی مناد فيالسماء  :أن صدق عبدی فافرشوه من
الجنة ،و ألبسوه من الجنة ،و افتحوا له بابا إلی الجنة ،قال  :فيأتيه من روحھا و طيبھا ،و
يفسح له فی قبره مد بصره ،قال  :و يأتيه رجل حسن الوجه ،حسن الثياب ،طيب الريح،

فيقول  :أبشر بالذی يسرک ھذا يومک الذی کنت توعد .فيقول له  :من أنت؟ فوجھک
الوجه يجیء بالخير؟ فيقول  :أنا عملک الصالح ،فيقول  :رب أقم الساعة حتی أرجع إلی
أھلی و مالی.
قال  :و إن العبد الکافر إذا کان فی انقطاع من الدنيا وإقبال من آالخرة ،نزل إليه من
السماء مالئکة سود الوجوه ،معھم السموح ،فيجلسون منه مد البصر ،ثم يجی ملک
الموت حتی يجلس عند رأسه ،فيقول  :أيتھا النفس الخبيثة ،أخرجی إلی سخط من ﷲ
وغضب ،قال  :فتفرق فی جسده فينتزعھا کما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذھا،
فإذا أخذھا ،لم يدعوھا فی يده طرفة عين حتی يجعلوھا فی تلک السموح ،و يخرج منھا
کأنتن ريح جيفة وج دت علی وجه األرض ،فيصعدون بھا فاليمرون بھا علی مأل من
المالئکة إال قالوا  :ما ھذا الروح الخبيث؟ فيقولون فالن بن فالن بأقبح أسمائه التی کان
يسمی بھا فی الدنيا ،حتی ينتھی به إلی السماء الدنيا ،فيستفتح له فال يفتح له ،ثم قرأ
رسول ﷲ: r
) التفتح لھم أبواب السماء و اليدخلون الجنة حتی يلج الجمل فی سم الخياط (فيقول ﷲ
عزوجل  :اکتبوا کتابه فی سجين فی األرض السفل فتطرح روحه طرحا ،ثم قرأ  ) :و من
يشرک با tفکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تھوی به الريح فی مکان سحيق (
فتعاد روحه فی جسده و يأتيه ملکان فيجلسانه فيقوالن له  :من ربک؟ فيقول  :ھاه ھاه ال
أدری .فيقوالن له  :ما دينک؟ فيقول ھاه ھاه ،ال أدری .فيقوالن له  :ما ھذا الرجل الذی
بعث فيکم؟ فيقول  :ھاه ھاه ال أدری .فينادی مناد من السماء  :أن کذب فافرشوا له من
النار ،و افتحوا له بابا إلی النار ،فيأتيه من حرھا و سمومھا ،و يضيق عليه قبره حتی
تختلف فيه أضالعه ،و يأتيه رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب ،منتن الريح ،فيقول  :أبشر
بالذی يسؤک ،ھذا يومک الذی کنت توعد ،فيقول :من أنت فوجھک الوجه يجیء بالشر؟
فيقول  :أنا عملک الخبيث .فيقول  :رب التقم الساعة – .و فی رواية  :ثم يقيض له أعمی
أصم أبکم ،و فی يده مرزبة لو ضرب بھا جبل کان ترابا ،فيضربه ضربة حتی يصير ترابا،
ثم يعيده ﷲ کما کان فيضربه ضربة أخری ،فيصيح صيحة يسمعه کل شیء إال
الثقلين(]» [703ھمراه پيامبر rبا جنازه مردی از انصار خارج شديم تا به قبر رسيديم در
حاليکه ھنوز لحد آمده نشده بود ،پيامبر rنشست ،ما ھم )آرام و ساکت( دور او نشستيم،
مثل اينکه باالی سرمان پرنده بود ،و در حالی که چوبی در دست داشت و آن را بر زمين
میکوبيد ،سرش را بلند کرد و دو يا سه بار فرمود ،از عذاب قبر به خدا پناه ببريد ،سپس
فرمود  :وقتی که بنده مؤمن در حال بريدن از دنيا و رو کردن به آخرت است فرشتگانی
که صورتھايشان سفيد و مانند خورشيد )درخشان( است ،و کفنی از کفنھای بھشت و
حنوطی )ھر چيز خوشبويی که به جسد میزنند( از حنوطھای بھشت به ھمراه دارند ،از
آسمان به سوی او میآيند و تا جايی که چشم ،توانايی ديدن دارد مالئکه کنار او مینشينند،
سپس ملک الموت uمیآيد و کنار سرش مینشيند و میگويد  :أی روح پاک! به سوی
مغفرت و رضوان الھی خارج شو ،پيامبر rفرمود  :پس روح مانند قطرهای ک ه از لبه
مشک آب میچکد ،خارج میشود و ملک الموت آن را میگيرد ،وقتی آنرا گرفت،
لحظهای در دستش نمیماند که فوراً )ساير مالئکهھا( آن را میگيرند و در آن کفن و بوی
خوش قرار میدھند و از آن روح بويی خوشتر از بھترين مسک روی زمين خارج

میشود ،پيامبر rفرمود  :او را باال میبرند و از کنار ھر گروھی از مالئکه که میگذرند
میپرسند  :اين روح پاک کيست؟ میگويند  :فالنی پسر فالنی است ،و او را با بھترين
نامھايی که در دنيا داشته ،مورد خطاب قرار میدھند ،تا اينکه او را به آسمان دنيا
میرسانند ،برای او طلب باز شدن دروازه آسمان میکنند ،دروازه بر آنھا باز میشود و از
ھر آسمانی تا آسمان بعدی مقربان )بين دو آسمان( او را ھمراھی میکنند تا به آسمان ھفتم
برده میشود ،خداوند عزوجل میفرمايد  :نامه عمل بندهام را در ميان نامه اعمال
نيکوکاران بنويسيد و او را به زمين بازگردانيد .که من آنھا را از )خاک( زمين آفريدهام و
به آن بازمیگردانم و بار ديگر آنھا را از آن خارج میکنم ،پيامبر rفرمود  :روحش به
جسدش بازگردانده میشود و دو مالئکه )نکير و منکر( نزد او میآيند و او را مینشانند و
از او میپرسند:پروردگارت کيست؟جواب ميدھد:پروردگارم ﷲ است ،از او ميپرسند:دينت
چيست؟ جواب میدھد  :دينم اسالم است ،از او میپرسند اين مردی که از ميان شما
مبعوث شد کيست؟ جواب میدھد  :او فرستاده خدا است ،از او میپرسند از کجا میدانی؟
جواب میدھد  :کتاب خدا را خواندم و به آن ايمان آورده و آن را تصديق کردم .در اين
زمان ندادھندهای از آسمان ندا میدھد بندهام راست گفت؛ پس از فرش بھشت برای او پھن
کنيد و از لباس بھشت او را بپوشانيد و برای او دری از بھشت باز کنيد .پيامبر rفرمود :
نسيم و بوی خوش بھشت به مشام او میرسد و قبرش به اندازه ديد چشمش وسعت پيدا
میکند) .پيامبر (rفرمود  :سپس مردی زيباروی با لباسی زيبا و بويی خوش نزد او میآيد
و میگويد ،مژده باد تو را به چيزی که خوشحالت میکند .اين ھمان روزی است که به تو
وعده داده شده بود پس به آن مرد میگويد  :تو کيستی؟ صورت تو مانند صورت کسی
است که پيامآور نيکی است) .آن مرد( میگويد من عمل صالح توھستم) .بنده مؤمن(
میگويد  :پروردگارا! قيامت را برپا کن تا به سوی اھل و مالم برگردم.
)پيامبر (rفرمود  :و ھنگاميکه بندهی کافر در حال بريدن از دنيا و انتقال به آخرت
است ،مالئکهھايی از آسمان به سوی او پايين میآيند که صورتشان سياه است ،پارچهھايی
بافته شده از مو )با الياف زبر و درشت( به ھمراه دارند و تا چشم قدرت ديدن دارد مالئکه
اطراف او را میگيرند ،سپس ملک الموت میآيد و کنار سرش مینشيند و میگويد :ای
روح خبيث! به سوی خشم و عذاب خدا خارج شو) ،پيامبر (rفرمود  :روح در جسد او
پراکنده و متفرق میشود ،و ملک الموت روحش را مانند کشيدن سيخ خاردار از پشم خيس
بيرون میآورد ھمينکه آن را بيرون آورد لحظهای در دستش باقی نمیماند بلکه فوراً آنرا
در آن پارچهھای بافته شده از مو )با الياف زبر و درشت( قرار میدھند ،در حليکه بويی
بدتر از گنديدهترين الشه روی زمين از آن خارج میشود ،روحش را باال میبرند ،از کنار
ھيچ گروھی از مالئکه عبورش نمیدھند مگر اينکه میگويند اين روح خبيث کيست؟
میگويند  :فالنی پسر فالنی است و با زشتترين نامھايی که در دنيا داشته او را مورد
خطاب قرار میدھند تا اينکه به آسمان دنيا برده میشود ،آنگاه برای او طلب باز شدن
دروازه آسمان میکنند ،ولی دروازه را بر او باز نمیکنند ،سپس پيامبر rاين آيه را تالوت
کرد :

س َما ِء َو الَيَ ُ
س ﱢم ال ِخيَا ِط (
اب ال ﱠ
) الَتُفَتﱠ ُح لَ ُھم أب َو ُ
الج َم ُل فِی َ
الجنﱠةَ َحتﱠی يَلِ َج َ
دخلُونَ َ
)اآلعراف.(40 :
»درھای آسمان به روی آنھا باز نمیگردد و به بھشت وارد نمیشوند تا اينکه
شتر از سوراخ سوزن خياطی بگذرد«.
خداوند متعال میفرمايد  :نامه عمل او را در ميان بدکاران در زمين سفلی بنويسيد ،پس
روح او پرت میشود؛ سپس )پيامبر (rاين آيه را خواند :
س َما ِء فَتَخ َ
يح ِفی
) َو َمن ﱡيشرک بِا ِtفَ َکأنﱠ َما َخ ﱠر ِمنَ ال ﱠ
طفُهُ الطﱠي ُر أو تَھ ِوی ِب ِه ال ﱢر ُ
س ِحيق ( )حج.(31 :
َم َکا ٍن َ
»ھر کس که برای خدا شريکی قرار دھد انگار )به خاطر سقوط از اوج ايمان
به حضيض کفر( از آسمان فرو افتاده است )و به بدترين شکل جان داده است(
و پرندگان تکهھای بدن او را میربانيد يا اينکه تندباد او را به مکان بسيار
دوری )و دره ژرفی( پرتاب میکند«.
سپس روحش به جسدش بازگردانده میشود و دو مالئکه )نکير و منکر( او را مینشانند
و از او میپرسند  :پروردگارت کيست؟ جواب میدھد  :ھاه! ھاه! نمیدانم از او میپرسند
دينت چيست؟ جواب میدھد  :ھاه! ھا! نمیدانم ،از او میپرسند اين مردی که در ميان شما
مبعوث شد کيست؟ جواب میدھد  :ھاه! ھاه! نمیدانم ،در اين حال ندادھندهای از آسمان ندا
میدھد که  :دروغ گفت؛ پس فرشی از آتش برای او پھن و دری از آتش برای او باز کنيد،
از گرما و حرارت جھنم به سوی او میآيد و قبرش بر او تنگ میشود به طوری که
استخوانھای سينهاش درھم شکسته میشود و مردی با رويی زشت و لباسی قبح و بويی بد
نزد او میآيد و میگويد  :مژده باد تو را به چيزی که تو را ناراحت میکند ،اين ھمان
روزی است که به تو وعده داده شده بود) ،آن شخص کافر( میگويد  :تو کيستی؟ صورت
تو مانند صورت کسی است پيامآور شر است) .آن مرد( میگويد من عمل خبيث تو ھستم،
)شخص کافر( میگويد  :پروردگارا قيامت را برپا مکن.
در روايتی آمده که  :سپس خداوند کور و کر و اللی را برای او مأمور میکند که
عصايی آھنی در دست دارد که اگر با آن به کوه زده شود آن را به خاک تبديل میکند ،با
آن ضربهای به او میزند تا به خاک تبديل شود سپس خداوند او را به حالت اول باز
میگرداند ،سپس ضربهای ديگر به او میزند و فريادی میکشد که غير از جن و انس ھر
چيزی آن را میشنود«.
فھرست

تعزيه:
تعزيه اھل ميت با کلماتی که گمان میرود موجب تسليت آنھا شده و اندوه آنان را از بين
میبرد و آنھا را به رضا و صبر توصيه میکند ،مشروع است .و بايد با کلماتی که از
پيامبر rثابت شدهاند ،به اھل ميت تسليت گفته شود ،و اگر چيزی از پيامبر rدر اين زمينه
در ذھن نداشت ،بايد با ھر سخن نيکويی که مخالفتی با شرع نداشته و ھدف را تحقق
بخشد ،به آنھا تسليت بگويد :
از أسامه بن زيد روايت است ) :کنا عند النبی rفأرسلت إليه إحدی بناته تدعوه و
تخيره أن صبيا لھا أو ابنا لھا فی الموت ،فقال رسول ﷲ rارجع إليھا فأخبرھا  :أن  tما
أخذ ،و له ما أعطی ،و کل شی عنده بأجل مسمی ،فمرھا فلتصبر و لتحتسب» [704](...نزد
پيامبر rبوديم که يکی از دخترانش )زينب( کسی را به دنبال او فرستاد تا او را طلب کند و
به او اطالع دھد که بچه يا)*( پسر زينب در حال مرگ است .پيامبر rفرمود به سوی او
برگرد و به او بگو  :آنچه خدا میگيرد و آنچه بخشيده ،ملک اوست و ھر چيزی نزد او
اجلی معين دارد و به او بگو صبر کند و طلب ثواب کند«.
الزم است )که در امر تعزيه( از دو چيز دوری شود ،اگرچه مردم بر انجام آنھا حريص
باشند :
يکی تجمع برای تعزيه در مکانی مخصوص مانند خانه يا مقبره يا مسجد.
ديگری درست کردن غذا از طرف اھل ميت برای پذيرايی از کسانی که به عزاداری
میآيند  :به دليل حديث جرير بن عبدﷲ بجلی: t
)کنا نعد اإلجتماع إلی أھل الميت ،وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة(]» [705ما جمع
شدن نزد اھل ميت و درست کردن غذا )برای مردم( بعد از دفن ميت را از نياحت
)سوگواری و نوحهخوانی( میدانستيم«.
سنت آن است که نزديکان و ھمسايگان ميت برای خانواده ميت غذايی درست کنند و
آنھا را سير کند؛ به دليل حديث عبدﷲ بن جعفر : tوقتی که جعفر کشته شد و جنازه او را
آوردند ،پيامبر rفرمود ) :اصنعوا آلل جعفر طعام اً ،فقد أتاھم أمر يشغلھم ،أو أتاھم ما
يشغلھم(]» [706برای خانواده جعفر غذايی درست کنيد؛ چون کاری برايشان پيش آمده که
آنھا را مشغول کرده است يا )فرمود( چيزی برايشان پيش آمده که آنھا را مشغول کرده
است«.
فھرست

آنچه به ميت نفع میرساند:
ميت در چند مورد از عمل ديگران نفع میبرد
 -1دعای مسلمانان برای او :به دليل فرموده خداوند متعال :
سبَقُونَا
) َوالﱠ ِذينَ َجا ُءوا ِمن َبع ِد ِھم يَقُولُونَ َربﱠنَا اغ ِفرلَنَا َو ِإلخ َوانِنَا الﱠ ِذينَ َ
ک َر ُؤفٌ ﱠر ِحيم ( )حشر :
بِاإلي َما ِن َوالَتَج َعل فِی قُلُوبِنَا ِغالً ِللّ ِذينَ آ َمنُوا َربﱠنَا إنﱠ َ
(10
»و کسانی که پس از مھاجرين و انصار میآيند میگويند  :پروردگارا ،ما را و
برداران ما را که در ايمان آوردن بر ما پيشی گرفتهاند ،بيامرز و کينهای نسبت به
مؤمنان در دلھايمان جای مده ،پروردگارا تو دارای رأفت و رحمت فراوانی
ھستی«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rدعوة المراء المسلم ألخيه بظھر الغيب مستجابة ،عند
][707
رأسه ملک موکل ،کلما دعا ألخيه بخير قال الملک الموکل به  :آمين و لک بمثل(
»دعای انسان مسلمان برای برادرش در غياب او مستجاب میگردد) ،چون( در کنار
سرش فرشتهای مأمور شده ،که ھر وقت برای برادرش دعای خير کند میگويد ،آمين و
مانند ھمين دعا برای توباشد«.
 -2پرداخت کردن قرض ميت ،از طرف ھر کسی که باشد :چون قبالً بيان شد که
ابوقتاده دو دينار را بجای ميت پرداخت کرد.
 -3قضای نذر از ميت ،روزه باشد يا غير روزه  :به دليل حديث سعد بن عباده ) :أنه
استفتی رسول ﷲ rفقال  :إن أمی ماتت و عليھا نذر؟ فقال  :اقضه عنھا(]» [708از پيامبرr
سؤال کرد و گفت  :مادرم در حالی فوت کرد که بر او نذری بود؟ پيامبر rفرمودآن را به
جای او ادا کن«.
 -4اعمال صالحی که فرزند صالح انجام میدھد:
خداوند متعال میفرمايد :
س َعی ( )نجم (39 :
ان إالﱠ َما َ
يس لِإلن َ
) َو أن لَ َ
س ِ
»و اينکه برای ھر انسان پاداش و بھرهای نيست جز آنچه خود برای آن تالش
نموده است«.
و پيامبر rمیفرمايد ) :إن أطيب ما أکل الرجل من کسبه ،و إن ولده من کسبه(
»پاکترين و بھترين چيزی که انسان میخورد اين است که از کسبش باشد و فرزند انسان
ھم از کسب او است«.
][709

 -5صدقات جاريه و اعمال صالحی که از خود برجای میگذارد:
از اب وھريره tروايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من
ثالث  :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له(]» [710وقتی که انسان
میميرد عملش قطع میشود مگر از سه چيز  :صدقه جاريه ،علمی که مورد استفاده
ديگران قرار میگيرد ،و ولد صالحی که برای او دعا میکند«.
فھرست
زيارت قبور:
زيارت قبور بمنظور پن د گرفتن و يادآوری آخرت مشروع است ،به شرط اينکه در
قبرستان چيزی که موجب غضب خداوند متعال شود مانند خواستن از صاحب قبر و به
کمک طلبيدن او مانند اينھا نگويد .از ابوسعيد خدری روايت است که پيامبر rفرمود ) :إنی
نھيتکم عن زيارة القبور فزوروھا فإن فيھا عبرة ،و التقولوا ما يسخط الرب(]» [711من
)قبالً( شما را از زيارت قبور نھی کرده بودم ولی )اآلن میگويم  (:به زيارت قبور برويد؛
چون در آن عبرت است و چيزی نگوييد که خشم خدا را برانگيزد«.
زيارت قبور برای زنان ھم جايز است؛ چون زنان ھم در علت زيارت قبور )پند گرفتن
و يادآوری آخرت( با مردان شريک ھستند و به دليل آنچه قبالً درباره دعای ھنگام زيارت
قبور گفته شد که عايشه از پيامبر rسؤال کرد وقتی قبور را زيارت میکند چه دعايی
بخواند پيامبر ھم به او ياد داد که چه دعايی بخواند و او را )از زيارت( نھی نکرد
ونفرمود که زنان حق زيارت قبور را ندارند.
فھرست
اعمالی که در کنار قبور حرام است:
 -1ذبح برای رضای خدا :به دليل فرموده پيامبر) : rالعقر فی اإلسالم( »عقر )ذبح بر
)*(
قبر( در اسالم نيست«.
عبدالرزاق ابن ھمام گويد) :کانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة(]» [712آنان )اھل
جاھليت( گاو يا گوسفندی را کنار قبر سر میبريدند«.
 -6-2چيزھايی که در حديث زير نھی شده است :از جابر tروايت است ) :نھی رسول
ﷲ rأن يجصص القبر ،و أن يقعد عليه ،و أن يبنی عليه أو يزاد عليه ،أو يکتب
عليه(]» [713پيامبر rاز گچکاری قبر و نشستن و بنا کردن روی آن و بلند کردن بيش از حد
شرعی ،و از نوشتن روی آن ،نھی کرده است«.

 -7نماز خواندن روبروی قبر :به دليل فرموده پيامبر) : rالتصلوا إلی القبور(...
»رو به قبور نماز نخوانيد«.
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 -8نماز خواندن کنار قبور اگرچه بدون رو کردن به آن باشد :از ابوسعيد خدری روايت
است که پيامبر rفرمود :
)األرض کلھا مسجد إال المقبرة و الحمام(]» [715میتوان روی تمام زمين نماز خواند
بجز مقبره و حمام«.
 -9ساختن مسجد روی قبر :از عايشه و عبدﷲ بن عباس روايت است ) :لما نزل برسول
ﷲ rطفق يطرح خميصة له علی وجھه ،فإذا اغتم بھا کشفھا عن وجھه فقال  :و ھو
کذلک ،لعنة ﷲ علی اليھود و النصاری اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد ،يحذر ما
صنعوا(]» [716وقتی پيامبر rمريض شد )بيماری وفاتش( پارچهای روی صورتش کشيد،
ھرگاه اذيت میشد آن را از صورتش برمیداشت درھمان حال فرمود  :لعنت خدا بر يھود
و نصاری باد که قبرھای پيامبرانشان را به مسجد تبديل کردند ،از آنچه آنھا کردند
)مسلمانان را( بر حذر میداشت«.
از عايشه)رض( روايت است  :پيامبر rدر بيماریای که از آن بھبود نيافت فرمود :
)لعن ﷲ اليھود و النصاری اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد ،قالت فلوال ذلک أبرز قبره غير
أنه خشی أن يتخذ مسجدا(]» [717خداوند يھود و نصاری را لعنت کند؛ )چراکه( قبور
پيامبرانشان را مسجد قرار دادند) .عايشه( گفت  :اگر اين نبود ،قبرش را آشکار میکردند،
اما بيم آن داشت که مسجد قرار داده شود«.
 -10تبديل کردن قبرستان به محل برگزاری اعياد و رفتن به قبرستان در اوقات معين و
مناسبتھای معروف به قصد عبادت نزد قبور يا غير آن  :به دليل حديث ابوھريره از
پيامبر rکه فرمود ) :التتخذوا قبری عيدا ،والتجعلوا بيوتکم قبورا ،و حيثما کنتم فصلوا
علی فإن صالتکم تبلغنی(]» [718قبر مرا به )محل برگزاری( اعياد قرار ندھيد ،و
خانهھايتان را قبرستان نکنيد و ھر جا بوديد بر من صلوات بفرستيد؛ چون صلوات شما بر
من میرسد«.
 -13شکستن استخوان ميت :به دليل فرموده پيامبر) : rإن کسر عظم المؤمن ميتا مثل
کسره حيا(]» [719شکستن استخوان ميت مؤمن مانند شکستن استخوانش در حال حيات
است«.

