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  مترجم ی مقدمه

  میبسم الله الرحمن الرح
  آله وأصحابه ومن وااله، اما بعد: یرسول الله وعل یالحمدلله، والصالة والسالم عل

سته ی، شاباشد می ب و نقصیامل و بدون عک ینیاسالم د نیمب نیه دک ییاز آنجا
برآن  یزیه چکنیبدون ا -را  آن نیراست میفرد مومن و مسلمان تعال یکه کاست 

ه روشنگر راه مومنان و کاز قرآن چراغ راه خود قرار داده،  -اهدکا از آن بیافزوده 
ند، چرا ک یددارن خویدر د یو از بدعت گذاررده ک یروین قرآن است پیه مبکنت س
ْمِرنَا َهَذا َما لَيَْس ِمنُْه فُهو رَدٌّ «د: یفرما می ه رسول اللهک

َ
ْحدَث يف أ

َ
». مْن أ

ه عملش مردود کست، بداند یه از آن نکند کجاد یا یزیچنمان یه در دک یسک«: یعنی
 بدعة اإلسالم یف ابتدع من«د: یفرما می رحمه الله کو امام ماله. یمتفق عل. »است

ۡكَمۡلُت  ٱۡلَۡومَ ﴿ :قولی الله ألن الرسالة؛ خان محمدا أن زعم فقد حسنة؛ راهای
َ
أ

ه ک یسک: «یعنی. »ناید ومیال ونیک فال نا؛ید ومئذی نیک لم فما ﴾لَُكۡم دِيَنُكمۡ 
ه کرده است کقت گمان یو پندارد، در حقیکاورد و آن را نین بوجود بیرا در د یبدعت

نتان را ید: امروز دیفرما یم را اللهیرده؛ زک یوتاهکدر ابالغ رسالتش  رسول الله
ز جزو ین نبوده امروز نیه در آن روزگار جزو دکام؛ پس هر آنچه  ردهکامل کتان یبرا
  ».دیآ ین بشمار نمید

 یاریبسشود و  ینم یتوجه چندان یبخش اله م روحین تعالیامروزه متأسفانه به ا
گاه و نا از دوستان ن وارد یرا به د یمیتعال دانا ی قسم خورده بعضًا هم دشمنانآ

م هرگاه ین را بدانیو ا شود یبدان عمل م سنت رسول الله یه امروز بجاکاند  ردهک
  خواهد شد.ن آن یگزیجا یم قطعا بدعتینک کرا تر یسنت



۴ 

و رسوم مردم در  از آداب یارین بسیبعد از اصحاب و تابع یقرون متماد یدر ط
رد و بعدها به عنوان کن رسوخ یمعتقدات مسلمی  هبه حوز ینبو یسنت هانار ک

فات یآن تشری  هق زندیازمصاد یکید. یت گردیتثب ینیاز اعتقادات د کنفیال یجزئ
ن مشاهده آبدعت را در  یتوان رد پا می ه به وضوحکست ما یها مرده فن و دفن ک

 نیراست یها عمل به سنت و یح نبویث صحیبه احاد کتمس هک ییتا جا نمود
  باشد. می مرنگکن مورد یدر ا الله رسول

د تا با هم گرد و غبار بدعت و خرافات را از ییایور! بیبرادران و خواهران مومن و غ
  م.یداشته باش ین سهمیم تا ما هم در جهت خدمت به دیینمان بزدایدی  هچهر

  نیو آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالم
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 )چاپ دوم( مؤلف ی مقدمه

  میبسم الله الرحمن الرح
  

آله و  یو عل، نیاألم یالهاد یو السالم عل، والصالة نیالحمدلله رب العالم
  ن.یوم الدی ین اتبعوهم بإحسان إلین، و الذیامیصحبه الغر الم

  أما بعد:
شاءالله سودمند واقع شده  انوارم دیه امک - تابچه کن یا اول از چاپده سال 

ن ین بیدر ا و ده است؛یگردان یکگذرد و در واقع ده سال ما را به مرگ نزد می - باشد
قبول و ه مورد کع شده یشورها توزکاز  یاریدر بس رم اللهکبه فضل و تابچه کن یا

 امبریه دوست دارند با روش پک ییآنها -نندگان جنازهکع ییطالب علم و تشپسند 
تاب را کن یا یه محتواکدم یقرار گرفته است. لذا مناسب د -ن مورد آشنا شوندیدر ا

رده و کاز من سر زده باشد، آن را اصالح  یاشتباها یسهو نم تا چنانچه ک یبازنگر
پنهان مانده بدان  من دیاز د یدر چاپ قبل ه به نظر مهم آمده وک را یلیمسا سپس

ع ییه مردم در امر تشک ییها ز را از بدعتیخوانندگان عزن یهمچن ؛افزوده باشم
گاه سازم. ه بوجود آورده اندیجنازه و تعز   آ

خورد و نه  یه نه مال به درد انسان مک یروز در ن عمل رایه اکخواهم  یاز الله م 
  .خودش قرار دهددرگاه  یکیقرب و نزد ی هیما فرزند،

  یجناحالز یتر خالد بن عبدالعزکد
  هـ١۴٣۴اآلخر ع یرب ١۵
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 )چاپ اول( مؤلف ی مقدمه

  میبسم الله الرحمن الرح
رسوله  یالله عل یصلم سلطانه، ویق بجالل وجهه وعظیلی الحمدلله حمداً 

  عاده.یوم می ینهجهم إل یمن سار علمحمد وآله وأصحابه، و یالمصطف
  أما بعد:

و  روش محمد ، ن روشیو بهتر الله استن سخن، سخن یتر انا راستهم
[در  یدیز جدیو هر چ دیآ یبوجود م ]نیدر د[ه کاست  یدیجد امور، ارهاکن یبدتر
ها در دوزخ  یست و تمام گمراهیو تمام بدعتها گمراه رود یبدعت بشمار م ن]ید
  باشد. یم

پس باشد،  یم روش رسول الله ، ارهاکن روش در تمام یم بهتریدانسته کحال 
از  یکی ؛ن روشهاستیاملترکن و یبهتر ز قطعاً یع جنازه نییشان در تشیروش ا
ه در قبر و کداد  می انجام شیرا برا ییارهاکو  ت بودیق مدر ح یکین شانیا یروشها

ز از عادت ینت یمی  هدر حق خانواد یکین نیهمچن ؛رساند می ت نفعیبه مبعد از آن 
و اصحابش آنچنان ردند و سپس خود ک یآماده م ت رایم وهیشن یو به بهتر شان بودیا

ت طلب یم یله براشد و آنگاه از ال ینور باران مه قبرش کخواندند  یماو  بر ینماز
  ردند.ک یه او را دفن مکنیرفتند تا ا یردند سپس همراه جنازه مک یمغفرت و رحمت م

جامعه بدان افراد ی  هه همکاست  یلیام جنازه از جمله مساکه احکنینظر به ا
 یبرا .است ینید یها دور از آموزهه ه بکل شده یدر آن دخ ییزهایلذا چ، ازمندندین

ار یدر اخت را و قابل حمل کوچکهرچند  یادداشتیه کم گرفتم ین منظور تصمیهم



٧ 

 یبراامور جنازه  یرا در تمام رسول الله  یرهنمودهادهم تا ز قرار یخوانندگان عز
ض یادت مریعبا ه کند کان یب ینندگان جنازه به روشنکع ییتش مسلمانان خصوصاً 

ن یو ا اش را در بر گرفته باشد. خانواده یه و سوگواریتعزو  تیدفن م تا شروع گشته و
فرد مسلمان را  یراحته ه بک یطور ه شده است بهیته دیتابچه بصورت مختصر و مفک

و بدور  ام جنازه و برپا داشتن آن بر طبق روش رسول الله کق احیفهم و تطب یبسو
   .ندک یم ییاز انجام بدعتها راهنما

شان یردم چنانچه اکم (رحمه الله) استفاده یاز روش ابن ق کوچکن رساله یدر ا
رده کن جمله استفاده یور از اکتاب مذک یشتر سرفصلهایدر ب» زاد المعاد«تاب کدر 

و ». نگونه بود...یشان ایا یرهنمودها: و از یعنی، ... ه یان من هدکو «است: 
زش بنام یتاب اعجاب انگکدر  (رحمه الله) یه امام آلبانک یلین بر دالیهمچن

 یاز فوائد فقه ین بعضیام و همچن ردهکاعتماد رده کبه آن استدالل  »ام جنائزکاح«
آورده است را  »زادالمستقنع« تابکن (رحمه الله) در شرحش بر یمیه امام ابن عثک

آمده است استفاده  یگر فقهیمراجع ده در ک یدیمطالب مف بدان افزوده ام سپس از
  رده ام.ک

و  د واقع بگرداندیز مفیوانندگان عزخ یتاب را براکن یه اکخواهم  می از الله
  ند بگرداند.ک یارکعش همیه در چاپ و توزک یسکاجرش را شامل حال بنده و هر 

هـ) به اتمام  ١۴٢١رمضان سال  ٢٧تابچه را در صبح روز جمعه برابر با (کن یا
  رساندم.

  :نیتدو
یجناحالز ید. خالد بن عبدالعز 
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  درمورد عیادت مریض  رسول الله رهنمودهای

ض یه به شخص مرکنگونه بود یض ایادت مریشان در مورد عیا راه و روش
و از  شد می ایحالش جو یچگونگ آنگاه از ،نشست می سرش یو باالشد  می یکنزد
دانست بر حال او مضر  می هکآنگاه هرچه را  ،ل داردیم یزیه چه چکد یپرس می او
  رد.ک می ش فراهمیست براین

ن ید و ایشک می ضیه دست راستش را بر مرکنگونه بود یشان ایا یرهنمودهاو از 
ْذِهب اجَّاِس، ربَّ  اللَُّهمَّ : «خواندند می دعا را

َ
نَْت  واْشِف، اْكَأَس، أ

َ
ايف أ  ال الشَّ

ً  ُفَغاِدرُ  ال ِشفاءً  ِشَفاُؤَك، إِالَّ  ِشَفاءَ     ».سَقما
 تو که بده شفا و بردار را درد و یناراحت! مردم پروردگار یا! الها رباترجمه: 

 یماریب از یزیچ که کن عطا ییشفا ست،ین تو یشفا جز ییشفا چیه و یشفابخش
  .ه)یعل (متفٌق  .نگذارد یباق

 ال«فرمود:  می هکنگونه بود یشد ا می ض واردیه بر مرکشان آنگاه یو از روش ا
َس 

ْ
ُ  َشاءَ  إِنْ  َطُهورٌ  بَأ   . »ابَّ

 گناهانت شدن کپا باعث یماریب نیا بخواهد اگر الله ،نباش : نگرانترجمه
  )یت امام بخاریبه روا( .شد خواهد

 ردند؛ چنانچهک می قیض تشویادت مریمردم را بر رفتن به عشه یهمشان یا 
ً سلِ مُ  ودُ عُ فَ  مٍ سلِ ن مُ ا مِ مَ «ند: یفرما می ُ  اهللاُ  َث عَ بتَ إ الّ إ، ما  ٍك لَ مَ  لَف أ نيَ بعِ سَ  َ

    .»يهلَ عَ  ونَ لّ َص يُ 
ه کنیند مگر اک می ادتیرا ع یگریه مسلمان دکت سین یچ مسلمانیهترجمه: 



١٠ 

امام احمد (فرستند. می درود یه بر وکفرستد  می ه رایکهزار مالالله متعال هفتاد 
  ).ح دانسته استیآن را صح یخ آلبانیرده و شکت یروا

مریض به این نکته  ی الزم است که هم مریض و هم خانواده نکته مهم:یک 
؛ پس ستین نکز از آن ممیگرتوجه داشته باشند که هر آنچه برایش مقدر شده 

زم است چیزهایی است که الله برایش مقدر کرده است، لذا ال مریضی او از جمله
اش به قضای الله راضی و خوشنود باشند و بر آنچه که  که هم مریض و هم خانواده

و اینکه نسبت به الله گمانشان نیکو  مقدر کرده صبر و بردباری از خود نشان دهند
ً «فرماید:  می باشد، چنانچه رسول الله  ْمَرهُ  إِنَّ  الُْمْؤِمِن  ألْمرِ  َعَجبا

َ
ُ  لُكَّهُ  أ َ ،  َخرْيٌ

َصاَنتْهُ  إِنْ : للُْمْؤِمن إِالَّ  ألَِحدٍ  َذلَِك  َولَيَْس 
َ
اءُ  أ ً  َفاَكنَ  َشَكرَ  رَسَّ ُ، َخرْيا  َوإِنْ  َ

َصاَنتْهُ 
َ
اءُ  أ ً  فاََكنَ  َصرَبَ  رَضَّ ُ  خرْيا َ«.  

 و است ریخ او یبرا شیکارها ی همه که کنمیم تعجب مسلمان حال ازترجمه: 
 او یبرا است، سود و یشاد ی هیما که یزیچ اگر که است مؤمن یبرا تنها وضع نیا
 د،یآ شیپ او یبرا ]یسخت و[ ضرر اگر و است آن در او ریخ و کندیم شکر د،یآ شیپ

   .)ت امام مسلمیبه روا( است. آن در او ریخ و کندیم صبر
َحُدُكم يموتن ال«فرمایند:  می همچنین ایشان 

َ
نَّ  حُيِْسنُ  وَُهوَ  إِالَّ  أ  بابَّ  الظَّ

     ». وََجلَّ  عزَّ 
 کوین متعال الله به را ظنش و گمان وفات، از قبل دیبا شما از کی هرترجمه: 

  .مسلم) ت امامی(به روا کند.
 

***  
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  در مورد وصیت کردن رسول الله  یرهنمودها

کردند که هر فرد  می ایشان این بود که همیشه تشویق یرهنمودهااز جمله 
یا اینکه در هنگام وفاتش و در  -مسلمان باید وصیتی بصورت مکتوب داشته باشد

تا اگر حق و حقوقی از کسی به گردنش باشد یا  -حضور شاهدان شفاهًا بیان کند
 است:ت یشان روایاز ا یثیچنانچه در حدحق او به گردن کسی باشد مشخص شود؛ 

ْلَتنَْيِ  يَِبيُت  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َحقُّ  َما«   ». ِعنَْدهُ  َمْكتُوَبةٌ  َووَِصيَّتُهُ  إِالَّ  َ
 هکنیا بدون بگذرد او بر شب دو هک ستین زیجا مسلمان یبراترجمه:  
  (متفق علیه). باشد. نوشته را اش تیوص

ِخيِه، َمْظلَمةٌ  ِعنَْده اَكنْت  َمنْ «همچنین فرمودند: و 
َ
وْ  ِعرِْضهِ  ِمنْ  أل

َ
ٍء، ِمنْ  أ ْ َ 

ْومَ  منْه�ِ فَلْيتََحلَّلْه ْ نْ  َقبَْل  ا
َ
ُ  اَكنَ  إنْ  ِدرَْهٌم، وال ِدينَارٌ  يُكونَ  ال أ  َصالحٌ  َعمٌل  َ

ِخذَ 
ُ
ُ  يَُكنْ  لَمْ  وإنْ  مْظلمِتِه، بِقْدرِ  ِمنْهُ  أ ِخذَ  حَسنَاٌت  َ

ُ
 صاِحِبهِ  سيِّئَاِت  ِمنْ  أ

   ».َعلَيْهِ  فَُحِمَل 
 او به نسبت و هست او بر برادرش از گریا موارد دیاز آبرو  یحق کس ه: هرترجم

 یدرهم و نارید ]که دیایب یروز[ که آن از شیپ و امروز نیهم است، داشته روا یستم
 امتیق در[ رایز ]کند یبر آن از را خود ی ذمهو[ بخواهد تیحالل او از ندارد وجود
 که یظلمی  هانداز به باشد، داشته صالح عمل اگر ]است کرده که یظلم جبران یبرا

 عمل اگر و ]شود یم اضافه مظلوم افراد صالح اعمال به و[ گرفته آن از است، نموده
 افزوده ظالم گناه به و کم مظلوم شخص گناهان از باشد، نداشته یحسنات و صالح

  ).یت امام بخاری(به روا گردد. یم
خصوصَا در  ن یدر د و بخاطر اینکه در این دوران بدعت گذاری به همین منظور
 ،دامنگیر بسیاری از مردم شده است ن میت تعلق داردین و تدفیآنچه که به امر تکف
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لذا برای هر فرد مسلمان الزم و ضروری است وصیت کند به اینکه غسل و کفن و 
  بر طبق سنت باشد. دفنش کامالً 

روایت شده  چنانچه از حذیفه  کردند؛ می وصیت امر به این صحابه  لذا 
م آن یرا بیاعالم نکنید، ز یکس مرگ مرا به، هر گاه وفات یافتم«که ایشان فرمودند: 

)١(»ییعن«ه اعالم خبر مرگم شامل کدارم 
از آن بر حذر داشته  ه رسول اللهکباشد  

روایت ه ب(». شنیدم که از این کار نهی فرمودند از رسول الله را خودیاست، ز
  . )عالمه آلبانی آن را صحیح دانسته است و ،ترمذی

به هنگام وفاتش وصیت  ابو موسی «روایت شده که فرمودند:  از ابی برده 
مرا با بخور و  جنازهو  برید، پس شتابان حرکت کنید مودند که: آنگاه که جنازه مرا میفر

 کمانع تماس بدنم با خا هکد یقرار نده یزیان من و لحد چیو م دینکن یعود همراه
ه ک یسکزارم از یه من بکرم یگ می د و شما را گواهیشود و بر قبر من گنبد و بارگاه نساز

 یزین مورد چیا در ایجامه َدَرد، گفتند: آ ند وکَند و صدا بلند ک یبت مویدر هنگام مص
 یخ آلبانیو ش ت امام احمدیبه روا(.»ام دهیشن الله؟ فرمود: بله، از رسول یا دهیشن

  .)ن آمده استیحیث در صحین حدیاصل ا آن را حسن دانسته است که

 الزم است که نکات زیر در وصیت رعایت شود:
این که شخص نباید وصیت کند بیشتر از یک سوم مالش را در راه الله  نکته اول:

دلیل حدیثی که از سعد ه ن نیز کمتر باشد، بانفاق کنند؛ بلکه افضل این است که از آ
ِ «روایت شده که فرمودند:   بن ابی وقاص ِ   اهللا رسوُل  َجاَء ة َخمَ  َفُعوُد  َحجَّ

ِ  رُسول يا: َفُقلُْت  ِ  اْشتدَّ  وَجعٍ  ِمنْ  الْوَداِع  ِّ  ابَّ  تَرى، َما الْوجعِ  ِمن ِ  بلغَ  قَدْ  إِ
نَا
َ
ق يِل، ابْنةٌ  إِالَّ  يَرثيُِن  َوالَ  َمالٍ  ُذو َوأ تَصدَّ

َ
فأ

َ
ْ  أ َ ُطر: قُلُْت  ال،: قَاَل  مايِل؟ بثُلُ  فالشَّ

                                                            
 شود. نعی: به رساندن و پخش کردن خبر مرگ در میان مردم اطالق می -١
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؟ رسول يا فاخكُّلُُث  :قُلُْت  ال،: فقاَل  اهللا؟ يَارسُوَل  وْ  كِثريٌ  واخكُّلُُث  اخكُّلُث : قال ابَّ
َ
 أ

نْ  ِمن َخرْيٌ  أغِنياءَ  َورثتك تَذرَ  إِنْ  إِنََّك  َكِبريٌ 
َ
ُفونَ  ةً خلَ  تذرُهمْ  أ  َوإِنََّك  اجَّاس، يَتكفَّ

جْرَت  إِالَّ  اهللا وْجهَ  بَِها تبْتيِغ  َغَفقةً  تُنِفق لَنْ 
ُ
َّ  َعلَيَْها أ تَك  يف يف جَتْعُل  ما َح

َ
  . »اْمَرأ

 ادتمیع به داشتم که یدیشد درد به خاطر حجة الوداع سال رسول الله ترجمه: 
 ،دینیب می که افتاده ام یبه حال یماریب از!   خدا رسول یا: کردم عرض شانیا به آمد،

 صدقه را خود اموال سوم دو توانم می ایآ ندارم، یوارث دخترم کی جز و ثروتمندم
 ایآ: گفتم ر،یخ: فرمودند ؟)بدهم صدقه( را آن نصف ایآ: گفتم ر،یخ: فرمودند بدهم؟

 را ات ورثه اگر تو است، ادیز همآن  البته است، یکاف : فرمودند بدهم، را یک سوم آن
 یبه سو که یبگذار ریفق را آنها که است نیا از بهتر یبگذار یبه جا ثروتمند و ازین یب

 را آن پاداش یبکن الله تیرضا کسب یبرا تو که یانفاق هر ؛کنند دراز دست مردم
  .ه)یعل (متفٌق  .یبگذار زنت دهان در که باشد یا لقمه اگر یحت افتی یخواه

نَّ  وِددُت «فرماید:  می ابن عباس 
َ
وا اجَّاَس  أ ُبِع ىف  إىَل  ِمَن اخكُّلُِث  َغضُّ الرُّ

إِنَّ  الوصية،
ِ  رَُسوَل  فَ   ». َكِثريٌ  َواخكُّلُُث  ،اخكُّلُُث  :قَاَل    ابَّ

 کم چهارم کی به سوم کی از را تشانیوص ترجمه: دوست داشتم که مردم
(به  است. ادیز زین سوم کی و  سوم کی :فرمودند  الله رسول رایز ،کردند می
  ت امام بخاری و مسلم).یروا

وصیت کند که به نیابت از او حج کنند و این در صورتی است که  نکته دوم:
خود او موفق به ادای حج نشده باشد؛ و اینکه سهمی از مالش را در کارهای عام 

  مند شود. بهرهپس از مرگش از اجر و ثواب آن المنفعه (صدقه جاریه) بکار ببرد تا 
کند تا آن یک سوم مالش را که برای انفاق در راه بهتر است وصیت  نکته سوم:

الله در نظر گرفته به آن دسته از خویشاوندانش بخصوص فقرای آنها که وارث او 
  شوند بدهند. نمی محسوب
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اینکه در حق وارث وصیت نکند، بدینصورت که بخواهد چیزی را   نکته چهارم:
فرماید:  می چنانچه رسول الله ، یا او را محروم کنداهد کبید یا از آن بدان بیفزا

َ  إنَّ « ْعطى قَدْ  ابَّ
َ
  .  »لِوارٍث  وصّيةَ  فال هُ َحقَّ  حق ذي لُكَّ  أ

 یبرا تیوص لذا است؛ داده حقش، یحق صاحب هر به خداوند ترجمه: همانا
آن را حسن  یخ آلبانیو ابن ماجه. و ش یت ابوداود، ترمذی(به روا ست.ین زیجا وارث

  دانسته است).
اینکه در وصیتش به کسی ظلم نکند، یا اینکه خواسته باشد در  نکته پنجم:

  وصیتش به کافر یا ظالمی اظهار محبت کرده باشد.
کید کند در صورتی که حقی را از کسی پایمال  نکته ششم: اینکه در وصیتش تأ

آن را به یا ظلمی به کسی روا داشته است  -چه آن حق مادی باشد چه معنوی -کرده 
  .ندصاحبش باز گردان

نباید در وصیت چیز باطل و خالف شرع قید شده باشد، یا بدان  نکته هفتم:
 منْ «فرماید:  می چنانچه رسول الله  ؛تشویق کرده باشد یا بسوی آن دعوت دهد

ْحدَث 
َ
ْمِرنَا يف أ

َ
   ». رَدٌّ  فُهو ِمنْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ
 که کند جادیا یا تازه زیچ ،]آن دستورات و اسالم[ ما کار نیا در که یکسترجمه: 

  .ه)یعل (متفٌق  است. مردود نباشد، آن از
وصیت کند که غسل و کفن و دفنش مطابق با سنت مطهر  نکته هشتم:

  بدون اینکه چیزی به آن افزوده شود، باشد. الله  رسول
وصیت کند که در مکان خاصی مانند منزل یا مقبره یا مسجد برای  نکته نهم:

  برگزاری مجلس تعزیه اجتماع نکنند.
دو مرد عادل و مسلمان گواه گرفته شود؛ و در  ،شاینکه بر وصیت نکته دهم:

توان دو مرد غیر مسلمان را گواه قرار داد و  تی که مسلمانی در دسترس نبود، میصور
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سبب است که وصیت شخص معتبر باشد و کسی به آن شک نکند، این بدان 

َها﴿فرماید:  می چنانچه الله متعال يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ َشَهَٰدةُ بَۡينُِكۡم إَِذا َحَضَ  ٱلَّ َءاَمُنوا

َحَدُكُم 
َ
ۡو َءاَخَراِن ِمۡن  ٱۡثَنانِ  ٱلۡوَِصيَّةِ ِحَي  ٱلَۡمۡوُت أ

َ
َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم أ

  .]١٠۶: ةمائدل[ا ﴾َغۡيُِكمۡ 
 و[ دیرس فرا شما از یکـی مرگ ]قرائن و عالئم[ که یهنگام! مومنان یاترجمه: 

 انیم از عادل نفر دو تیوص موقع در دیبا ]کند تیوصـ یزیچ درباره خواست
 یدسترس مسلمانان به و[ شد رتانیدامنگ مرگ یبال و دیبود سفر در اگر ای[، خودتان

  . ....شوند گرفته یگواهـ به گرانید انیم از ]نبود
***  

  در هنگام فرا رسیدن مرگ رسول الله رهنمودهای

(شخص رو ایشان در هنگام فرا رسیدن مرگ، تلقین محتضر یرهنمودهااز جمله 
عمویش ابوطالب و  در مورد همانطور که بود، »ال إله إال الله«به کلمه  به موت)

  نوجوان یهودی این کار را انجام دادند.
 نشدهثابت به عزرائیل نامگذاری آن در سنت که -و آنگاه که ملک الموت 

جهت قبض روح شخص محتضر از آسمان نزول میکند، سنت است  -است
یر را در حق محتضر انجام داد:   کارهای ز

  سنت است که گلوی شخص در حال احتضار بوسیله آب یا مانند آن خیس
است دچار سرفه شود و به او  کرده شود، اما نباید زیاد باشد چون ممکن

 ضرر برساند.
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  با پنبه یا دستمال لبهایش مرطوب گردد؛ زیرا هم لبها و هم گلوی محتضر
شود که به راحتی نتواند شهادتین را بر زبان  می شود و این سبب می خشک

مرطوب کرده شود تا بهتر بتواند  دستمالجاری کند، لذا نیاز است که 
 ورد.شهادتین را بر زبان بیا

  زیرا رسول گرامی  ؛شود» ال إله إال الله«بطور واضح و روشن به وی تلقین
مه آخر الَك  نَ ن اكَ اهللا؛ مَ  الَّ إ هل م الَ اكُ وتَ وا مَ نُ قِّ لَ «فرماید:  می  اسالم

َّ  نَ ا مِ ومً يَ  ةنَّ اجلَ  َل خَ وت؛ دَ المَ  ندَ اهللا عِ  الّ إ هل الَ   بَل قَ  هُ إن أصابَ  ، وَ هرِ ا
 ِ   ».هأصابَ ا مَ  َك ذل

ده است) یمرگشان فرا رس ی ه لحظهک یسانک(ترجمه: به مردگان خود 
ن یس در هنگام مردن آخرکرا هر ید؛ زینکن ی" تلقال إله إال الله" ی لمهک

اگر  یشود حت می به بهشت وارد ی" باشد روزال إله إال الله" ی لمهکسخنش 
آن را  یخ آلبانیش ت ابن حبان وی(به روا بشود. ییهایقبل از آن دچار سخت

 حسن دانسته است). و جمله اولی در صحیح مسلم آمده است.
  برای کسانی که در آن مجلس حضور دارند الزم است که برایش دعا کنند و

فرماید:  می چرا که رسول معظم اسالم ؛در حضور او جز خیر نباید بگویند
وِ  ،املِريَض  َحرْضُيمُ  إِذا«

َ
إِنَّ  ا،رْيً خَ  َفُقولُوا ،الَميَِّت  أ

نونَ  املالئَِكةَ  فَ  يُؤمِّ
 ». تُقولُون ما بَل 

 رایز د،یبگوئ ریخ سخن پس د،یشد حاضر ضیمر ای مرده سر بر چون(
  ت امام مسلم).ی(به روا ند).یگو یم نیآم د،ییگو می آنچه به فرشتگان

***  
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  بعد از وفات رسول الله  رهنمودهای

 رسید می آنگاه که خبر وفات کسی به ایشان :ایشان اینگونه بود ی شیوه
ا«فرمودند:  می هِ  ِإنَّ ا ِللَّ ِإنَّ  باز او یسو به و آن الله هستیم از ما «یعنی ». َراِجُعوَن  ِإَلْیهِ  َو
  ».میگرد یم

 شه کنند، و پیوستهکردند که در مقابل مصیبتها صبر پی می و ایشان مردم را تشویق
َ «فرمودند:  می   ». ةدمَ ل َص وّ أ ندَ عِ  ربُ لصَّ ا

ت امام بخاری و ی(به روا باشد). بت،یمص آغاز در هک است همان (صبر، 
  مسلم).

سنت است که کارهای آنگاه که از وفات شخص اطمینان حاصل کردیم، 
یر را انجام    دهیم:ز

 که  مینک می را بندیم و سپس در حقش آن دعای مشهوری می چشمان میت را
 در شد وارد ابوسلمه بر  الله چنانچه رسول؛پیامبر در حق ابوسلمه کردند

 رااو  یاهچشم پس. بود مانده باز چشمانش و] بود کرده وفات[که یحال
هلْهِ  من ناٌس  فََضجَّ  اْكرصُ  تَِبعهُ  قُبض إذا الرُّوحَ  إنَّ « :فرمود وآنگاه بست

َ
 أ

نفسُكمْ  بل تدُعوا ال :فقال
َ
نُون املالئكةَ  فإن خبري إال أ  ما بل يَُؤمِّ

 حْ وافْسَ  املْهديِّني يف هُ درجتَ  واْرَفعْ  َسلمة أل اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  :قال ثمَّ  ،تُقولون
 ُ ُ  ونوِّرْ  قربه يف َ  . »عقبه يف فهُ َواْخل فيه َ

 کند، می دنبال را او چشم، شودیم خارج بدن از و قبض روح یترجمه: وقت
 خود یبرا: فرمودند امبریپ دند،یکش ادیفر ابوسلمه شاوندانیخو از یعده ا
 سپس ندیگو می نیآم دییگو می آنچه بر کهیمال رایز د؛ینکن ریخ یدعا جز

 بلند افتگانی تیهدا انیم در را مقامش و امرزیب را ابوسلمه! ایخدا: فرمودند
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 باز انیم در ینیجانش او نسل از و گردان ینوران و فراخ را قبرش و  فرما
  مسلم). ت امامی(به روا بده. قرار ماندگانش

 بدین صورت  ؛فک پایین و باال باید بوسیله یک تکه پارچه به هم بسته شود
شود، زیرا اگر  می سرش گره زده یباالکه آن  پارچه از پایین فک رد کرده و 

که در این صورت یک  شوداین کار انجام نشود ممکن است دهن مرده باز 
 د.مان می منظره نامناسبی از چهره مرده به جای

 سر و با صدای  یموتراشیدن  ،لباس پاره کردن ،بر سر و صورت خود زدن
باشد؛ زیرا این  نمی بلند خوبیهای مرده را ذکر کردن و مانند اینها شرعا جایز

 رود که به روز رستاخیز ایمان ندارند. می کارها از اعمال ملتهایی بشمار
 از یناش وعزادار  سرازیر شدن اشک از چشمان صرفًا سبباما گریه ای که 

اد نباشد اشکالی ندارد زیرا و همراه با داد و فریاو باشد  یحزن قلب
 تَْدَمعُ  الَْعنْيَ  ِإنَّ «زمانی که پسرش ابراهیم از دنیا رفت فرمودند:  الله رسول

َ  َما إِالَّ  َغُقوُل  َوال حَيَْزُن، َوالَْقلَْب   إِبَْراِهيمُ  يَا بِِفَراقَِك  َوإِنَّا َربُّنَا، يَْر
  ». لََمْحُزونُونَ 

 هک یسخن ما یول است نیاندوهگ دل و زدیر می کاش ها، ترجمه: چشم
 ییجدا بخاطر ما و. میآور نمی زبان به شود الله یخوشنود عدم موجب

  ت امام بخاری و مسلم).ی(به روا .میهست نیغمگ! میابراه یا تو،
 مفاصل دو دست و دو پاهای میت، و منظور از مفصلها،  نرم کردن مفصل 

 یش به رویبا خم نمودن آرنج هارا  میت  ساعدباشد، بدین صورت که  می
و سپس  ]اش حفظ شود یریم[تا انعطاف پذیگردان می م و بریبر می شیبازو

به پهلویش چند عمل رفت و برگشت] یط[ تفکاز  بازوهایش را
. و همینطور مفصلهای دوپا، بدینصورت که میگردان یچسپانیم و برم می
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سپس رانش  ،بریم می ش یهاران از زانو ها خم نموده] تا موازات[ساق پایش را 
و قبل  ، کنیم و پس از آن می به شکمش نزدیک [از موضع لگن خم نموده] را

از اینکه آن مفاصل خاصیت خود را از دست بدهد و خشک شود آن را به 
تف و زانوها حفظ شود] ک ،مرافق یری[تا انعطاف پذگردانیم می جای اول باز

 شود. می چون در غیر این صورت غسل دادن میت مشکل
 زیرا اگر لباس میت را از تنش بیرون  ؛آوریم می لباسش را از تنش بیرون

شود سریعتر بدن میت فاسد  می سببکند و این  می نیاوریم جسمش را گرم
ز تنش بیرون آوردیم جسمش سردتر خواهد لذا زمانی که لباس را ا .شود
 دهیم تا اذیت نشود.د که به آرامی این کار را انجام ولی باید دقت کر ؛شد

  پوشاند، بپوشانیم؛  می میت را با یک پارچه که تمام بدنش راست الزم ا
نَّ «فرماید:  می چنانچه سیده عایشه (رضی الله عنها)

َ
ِ  رَُسوَل  أ  ِحنيَ   ابَّ

 َ ِّ َ  تُُو ِّ ةٍ  برُِبْدٍ  ُس  ». ِحرَبَ
 یمنی سبز چادر یک با ،افتی وفات  الله رسول هک یهنگام(ترجمه: 
  ت امام بخاری و مسلم).ی(به روا شد). پوشانده

چرا که  ؛شود نمی و این کار شامل کسانی که در حال احرام از دنیا رفته باشند
انسان ُمحِرم سر و صورتش نباید پوشیده شود، به دلیل حدیث ابن عباس و 

 شکستن با و افتاد مرکبش از وناگهان بود ستادهیا عرفه که در یقصه مرد
ُروا َوال«فرمود:  رسول الله  کرد، فوت گردنش َسهُ  خُتَمِّ

ْ
إِنَّهُ  َال وَجَهُه،و َرأ

 فَ
ً  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ُفبَْعُث     .»ُملَبِّيا

 انیگو کیلب امتیق روز او رایز دینپوشان  را سر و نه صورتش و(ترجمه: 
  و مسلم). ین (بخاریخیت شیبه روا شود). می ختهیبرانگ
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  زمانی که مشخص شد شخص وفات یافته، باید در جهت آماده سازی میت
أرسعوا «که:  دلیل این فرموده رسول الله ه ب؛ برای کفن و دفن تعجیل کرد

 ». بِاجلنازة
ت امام بخاری و ی(به روا .)دیببر گورستان به زودتر چه هر را جنازه(ترجمه: 
  مسلم).

 به عهده بگیرند های میت را از مال خود میت  داخت بدهیاینکه افرادی پر
حتی اگر نیاز باشد که تمام مالش را بدهند و در این کار هیچ گونه سهل 

به سبب  یوپرداخت نشود،  تیمزمانی که بدهی  تا رایز روا ندارند؛انگاری 
شود، به دلیل  می نگه داشتهف]یلک[بالتمحبوس و  [در قبر]قرض و دینش

روایت کرده که ایشان  از رسول الله   حدیثی که سعد بن اطول
 ». نهُ عَ  اقِض ب فَ اذهَ ، فَ هِ ينِ دَ بِ  وٌس بُ حَم  اكَ أخَ  إنَّ «فرمودند: 

بدهی هایش محبوس و نگه داشته شده است، ترجمه: (همانا برادرت بسبب 
  خ آلبانی).یح شیت ابن ماجه و تصحی(به روا پس برو و قرضش را ادا کن).

***  

  رسیدن خبر مرگ کسی هنگام ایشان در رهنمودهای

بود، برای همین دو چیز را به  رهنمودهاکامل ترین  رسول الله  یرهنمودها
  امتش در هنگام شنیدن خبر مرگ قوم و خویش یا بیگانه یاد داده است:

 صبر در مقابل مصیبت مرگ و راضی شدن به تقدیر الهی؛ چنانچه الله 

ءٖ ّمَِن  َوَلَۡبلَُونَُّكم﴿فرماید:  می َوَنۡقٖص ّمَِن  ٱۡلُوعِ وَ  ٱۡلَۡوِف بَِشۡ
ۡمَوٰلِ 
َ
نوَ  ٱۡل

َ
ِ  ٱلََّمَرٰتِۗ وَ  ُفِس ٱۡل ِٰبِينَ َوبَّشِ ِينَ  ١٥٥ ٱلصَّ َصَٰبۡتُهم  ٱلَّ

َ
ٓ أ إَِذا
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نَّآ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن   ِ َّ ِ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا  ْوَلٰٓئَِك  ١٥٦مُّ
ُ
َعلَۡيِهۡم َصلََوٰٞت ّمِن  أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ّبِِهۡم َورَۡحَةۖٞ َوأ  .]١۵٧-١۵۵: ةبقر[ال ﴾١٥٧ ٱلُۡمۡهَتُدونَ رَّ

 یمال انیز و یگرسنگ و ترس [امور همچون] از یبرخ با را شما ترجمه: قطعاً 
 * آن بردباران به بده مژده و، میکن می شیآزما ها، وهیم کمبود و یجان و

 به و مییخدا آن از ما: ندیگو می رسد می به آنان ییبال هک یهنگام که یکسان
 مغفرت و احسان و رحمت و الطاف  م * آنانیگرد می باز او یسو

  هستند). افتگانی راه شانیا یراست به و گردد، می حالشان شامل پروردگارشان
  :ا«گفتن قول هِ  ِإنَّ ا ِللَّ ِإنَّ توان این جمله را  که از  می ، و»َراِجُعوَن  ِإَلْیهِ  َو

 َواْخلُف ُمِصيبيَت، يف أجرىي اللَّهمَّ «ثابت شده نیز بدان افزود:  الله رسول
ً  يل  ». ِمنَْها َخرْيا

 او نیجانش میبرا را آن از بهتر و بفرما مأجور بتمیمص در مرا! ایترجمه: (خدا
  ت امام مسلم).ی(به روا کن).

این  از مهمترین چیزهایی که انجام آن بر اهل و خویشاوندان میت الزم است
میت را از است که بیشترین تعداد از اشخاص صالح و متقی و خویشاوندان 

چرا که با این کار تعداد بیشتری از انسانهای صالح و  ؛وفاتش با خبر سازند
کنند و همچنین کسی  می خوانند و در حقش دعا می پرهیزکار بر میت نماز

 ؛دهد از مردم بخواهد که برای میت  طلب آمرزش کنند می که خبر وفات را
  » کمستغفروا ألخیاِ «فرماید:  می چنانچه رسول الله 

امام بخاری و  ت ی(به روا د).یکن طلب آمرزش برادرتان یبرا(ترجمه: 
  مسلم).

  
  یک تذکر مهم:
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زیون و روزنامه یمانند یهود و نصارا که از طریق تلونباید خبر وفات شخص را 
 ترسم کسانی که به این صورت خبر وفات را اعالم می کنند، اعالم کنیم؛ و می اعالم
 َقبْلَُكمْ  َمنْ  َسنَنَ  حَكَتَِّبُعنَّ «فرماید:  می حدیث نبوی بشوند کهکنند، شامل این  می

، ِشرْبًا َّ  بِِذَراٍع، وَِذَراًخ  بِِشرْبٍ  يَا: قُلْنَا. »لََسلَْكتُُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َح
َُهودَ  اهللا، رسول ْ   . »َفَمنْ : «قَاَل . َواجََّصارَى ا

 دیخواه یرویپ ان،ینیشیپ روش از ذراع به ذراع و وجب به وجب شما(ترجمه: 
  .»شد دیخواه آن وارد زین شما باشند شده یسوسمار سوراخ وارد آنان اگر یحت. ردک

 است؟ نصارا و هودی گذشتگان، از منظور! خدا رسول یا: میگفت: دیگو می یراو
  ت امام بخاری و مسلم).ی(به روا».است یسک چه پس: «فرمود
 کنند، چنانچه رسول الله ت که برای خانواده میت غذا درست سنت اس 

ً  َجْعَفر آللِ  اْصنَُعوا«فرماید:  می تَاُهمْ  َفَقدْ  َطَعاما
َ
 .»يُْشِغلُُهمْ  ما أ

 را آنها که آمده یبتیمص برآنها که دیکن درست ییغذا جعفر آل یبرا(ترجمه: 
 آلبانی). نیت ابوداود و ترمذی و تحسی(به روا است). نموده مشغول
اند؛  متأسفانه مردم بدعت را به سنت، و سنت را به بدعت تغییر داده روزگار مادر 

کنند، بطوری که این خانواده میت هستند  می لذا دقیقا عکس این حدیث دارند عمل
کنند؛ گویا که مجلس  می اند غذا درست تسلیت آمده جهت که برای میهمانانی که

  ه المستعان!!شده است، والل برپا ییرایپذ
***  
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در تشخیص دادن عاقبت و  رسول الله رهنمودهای
  سرانجام میت

ثابت شده و ممکن  در این باب بعضی احادیث و آثاری که از رسول الله 
است  بشارتی مبنی بر حسن خاتمه میت، بر خانواده و خویشاوندانش باشد را جمع 

  باشد: می شرح زیره وری کردم که بآ
  باشد.ال إله إال اللهسخنش کلمه (اینکه آخرین ( 
 مردن همراه با عرق پیشانی؛ چنانچه بریده بن حصیب  که در خراسان

ن ؤمِ المُ  موُت «فرمود:  می الله  مودند: الله اکبر، شنیدم که رسولبودند فر
 ».نيبِ اجلَ  قِ رَ عَ بِ 

(امام احمد وترمذی و نسایی  ترجمه: (مرگ مومن با عرق پیشانی است).
  خ آلبانی آن را حسن دانسته است).یرده اند و شکت یوابن ماجه روا

  ،که برای جهاد در راه الله  یردن شخصکفوت شهید شدن در میدان جهاد
مردن بسبب مریضی طاعون، یا مردن بسبب شکم  زیشده باشد و نخارج 

 ما«وارد شده که ایشان فرمودند:   درد؛ بدلیل حدیثی که از رسول الله
ونَ  ِ  رُسولِ  يا: قالُوا ؟ ِفيُكم الشهداءَ  َيُعدُّ  َفُهو ابَّ  سبيل يف قُِتل من !ابَّ

مَّيت ُشَهداءَ  إنَّ «: قال. شهيدٌ 
ُ
ً  أ ؟ رُسول يا فَمنْ : قالُوا »لَقِليٌل  إذا : قال ابَّ

ِ  سبيلِ  يف قُِتل منْ «  شهيٌد، فُهو ابَّ  سبيل يف ماَت  ومنْ  َشهيٌد، فُهو ابَّ
اُعون يف ماَت  ومنْ   َشهيٌد، َفُهو اكطِن  يف ماَت  ومنْ  َشهيٌد، َفُهو الطَّ

 ». َشهيدٌ  والَغريُق 
! خدا رسول یا: گفتند »د؟یدان می دیشه را خود از یکسان چه شما«ترجمه: 

 نیا در«: فرمودند رسول الله است، دیشه شود، کشته خدا راه در که یکس
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 هستند یکسان چه شهدا پس: گفتند »!هستند کم من امت یشهدا صورت
 شود، کشته خدا راه در که یکس«: فرمودند رسول الله! خدا؟ رسول یا

 مرض از که یکس و است دیشه رد،یبم خدا راه در که یکس و است دیشه
 غرق و است دیشه رد،یبم درد شکم از که یکس و است دیشه رد،یبم طاعون
  ت امام مسلم).ی(به روا .»است دیشه شده،

 و کسی که در  کسی که در اثر آتش سوزی بمیرد و کسی که زیر آوار بمیرد
  .اثر درد پهلو بمیرد و زنی که بر اثر درد زایمان بمیرد

ل ىف سبيل اهللا: سوی القت -الشهداء سبعة، «فرماید:  می رسول الله 
شهيد، واحلرق املطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات اجلنب 

  ». املرأة تموت جِبُمٍع شهيدةي يموت حتت اهلدم شهيد، واشهيد، و
کسی که  ،ترجمه: شهدا هفت گروه اند: بجز کسی که در راه الله کشته شده

 آب، در شدن غرق اثر در هک یسکدر اثر طاعون و وبا بمیرد شهید است، 
میرد، شهید است، و پهلو بسینه  یماریشهید است، و کسی که بر اثر ب ردیبم

 فوت آوار، ریز هک یسککسی که در اثر آتش سوزی وفات کند، شهید است، 
(امام  د، شهید است، و زنی که در اثر درد زایمان فوت کند، شهید است.ینما

  ح دانسته است).یخ آلبانی آن را صحیمالک و ابوداود و نسائی و ش
  مردن در اثر مریضی سل؛ چنانچه رسول الله والُسل «فرماید:  می

 ». شهادة
ت یشود. (به روا می ترجمه: [مردن در اثر] مرض سل شهادت محسوب

 ن آلبانی).یطبرانی و تحس
  که منظور مالی ، و مرگ در راه دفاع از مال جانمرگ در راه دفاع از دین و

 منْ «فرماید:  می است که از انسان غصب شده باشد؛ چنانچه رسول الله 
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ِ  ُدونَ  قُِتل ِ  ُدونَ  قُِتل ومن شهيٌد، فُهو أْهِلهِ  ُدونَ  قُِتل َشهيد، ومنْ  فُهو ما
 ».شهيد فُهو دِمهِ  ُدونَ  قُتَل  ومنْ  شهيد، فَهو ِديِنهِ 

ترجمه: آنکه در راه دفاع از مالش کشته شود شهید است، و آنکه در راه دفاع 
کشته شود از خانواده اش کشته شود شهید است، و آنکه در راه دفاع از دینش 
ت یبه روا( شهید است، و آنکه در راه دفاع از جانش کشته شود شهید است.

  ح آلبانی).یابوداود و تصح
  کسی که در حال نگهبانی دادن در راه الله از دنیا برود؛ چنانچه رسول الله 

ْلَةٍ  يَْومٍ  ِرَباُط «فرماید:  می َ  فيهِ  ماَت  َوإنْ  وِقياِمِه، َشْهرٍ  ِصيامِ  ِمنْ  َخريٌ  َو
ي عَملُهُ  عليه جري َّ ْجِريَ  َفْعَمُل، اكن ا

ُ
  ».الَفتَّانَ  وأِمنَ  ِرزقُُه، َعلَيْهِ  َوأ

 به جنگ در آنان گاهیجا و مسلمانان از کردن ینگهبان و یبانترجمه: مرز
 کی در عبادت یبرا یداریب شب و یدار روزه از بهتر روز، شبانه کی مدت
 که یریخ عمل رد،یبم ینگهبان و یبانمرز حال در شخص اگر و است ماه

 و گردد می رحمت موجب و منظور او یبرا شهیهم یبرا است، داده انجام
 مرگ، از بعد مخاطرات و فتنه از و شودیم داریپا و مقرر) بهشت در( او یروز

    .مسلم) ت امامی(به روا باشد. یم امان در و محفوظ
  مرگ پس از انجام دادن عمل صالح؛ چنانچه رسول الله من «فرماید:  می

صام يوماً من دخل اجلنة؛ و، بتغاء وجُه اهللا ُخِتَم  بهاا ال هل إال اهللاقال 
بتغاء وجه اهللا هللا ُخِتَم  بها، دخل اجلنة؛ ومن تصدق ابتغاء وجُه اا

  ».دخل اجلنة، ختم  بها
بگوید و پس از آن از » ال إله إال الله«رضای الله ترجمه: کسی که بخاطر 

شود؛ و کسی که یک روز را بخاطر الله روزه  می به بهشت داخل، دنیا برود
شود؛ و کسی که بخاطر الله  می بگیرد و سپس از دنیا برود، وارد بهشت
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ت امام احمد ی. (به رواشود می صدقه بدهد و سپس از دنیا برود وارد بهشت
  آلبانی).ح یو تصح

  کسی که حاکم ظالمی را نصیحت کند و به او تذکر دهد، سپس حاکم او را
محزة ابن ، سيد الشهداء«فرماید:  می بکشد، چنانچه رسول الله 

 ». نهاه فقتلهداملطلب، ورجل قام إىل إمام جائٍر فأمره وعب
مردی که  ز]ی[نترجمه: سرور و ساالر شهیدان حمزه بن عبدالمطلب است، و

 پس آن حاکم او را بکشد.سنزد حاکم ظالمی رفته و او را نصیحت کند، به 
  ح آلبانی).یت حاکم، و تصحی(به روا

به شود  می برای هر کسی که کشته را بسیاری از مردم کلمه (شهید) تذکر مهم:
اینگونه باشد؛ بلکه باید  نمی و این جایز )١(نندک می اطالق یو قطع ینیقیطور 

شهدا قرار دهد، نه اینکه با اطمینان  ی خواهیم که او را در زمره می بگوییم: از الله
بینیم که علمایی امثال امام بخاری در  می بگوییم فالنی شهید شده است. لذا

صحیحش بابی را به این عنوان تخصیص داده است: (باب: اینکه کسی نگوید فالنی 
  شهید شده است).

***  

                                                            
را برای کسانی که نص حدیث در موردشان ثابت » شهید«ی  اهل سنت و جماعت اطالق کلمه -١

دهیم یعنی بهشتی بودنش را  به کسی می» شهید«داند، زیرا زمانی که لقب  نشده جایز نمی
رود  توان در مورد شخص مسلمانی که از دنیا می ایم؛ به همین صورت نمی تضمین کرده

 شود. ودنش را داد، زیرا این مسایل جزو امور غیبی محسوب میگواهی بهشتی یا دوزخی ب
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  غسل دادن میتدر مورد  رسول الله  رهنمودهای

 سرعت برای کفن و دفن آمادهه ایشان این بود که میت را ب یرهنمودهااز 
شد، او را در  می و به آن بوی خوش مالیده گشتهکردند، لذا زمانی که میت تمیز  می

  خواندند. می بر او نماز و بعد رسول الله  ندپیچید می کفن سفیدی
در درجه اول سزاوارترین فرد برای غسل دادن میت  که: برادر مسلمانم بدان

کسی است که میت وصیت کرده باشد و در درجه دوم پدرش، سپس پدر بزرگش، 
  سپس اقوام و خویشاوندانش.

یر را  برای غسل دهنده واجب است که در هنگام غسل دادن میت نکات ز
 رعایت کند:

ای از جامه یا پارچه ای  : الزم است که میت را در هنگام غسل دادن با تکهاول
  بپوشاند تا عورتش از انظار مردم مخفی بماند.

همچنین امانت دار باشد تا  ؛: باید غسل دهنده با سنت آشنایی داشته باشددوم
تا بدینوسیله پاداش  سازدچنانچه عیبی را در بدن میت مشاهده کند، آن را فاش ن

  بزرگی را برای خود کسب کرده باشد.
را به طرف خود بلند کرده، سپس به آرامی به شکمش فشار وارد : سر میت سوم

  کند که در این هنگام باید زیاد آب بر روی میت ریخته شود. می
 کند) می کش بدست : تکه پارچه ای را دور دست خود پیچیده (یا دستچهارم

  شد.ک می تیت را پوشانده، بر بدن میله آن عورت میه بوسک یر پارچه ایآن را از ز و
ت را یله آن عورت میه بوسکرا  یشکت ا دسیه پارچه کآن ت : بعد از آن،پنجم

 ت رایه بدن میبق یدیش جدکت شسته بود، از دست خود در آورده و با دس
  د.یشو می
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ت را یدهد قبل از غسل دادنش، م می ت را غسلیه مک یسکسنت است : ششم
  ند.کو دهانش ن ینیوضو بدهد اما آب را در ب

در [ند، ک می ه غسل جنابتکهمانند انسان زنده [غسل دهنده]: سپس هفتم
  آورد. می ت غسل را بجاین ]قلبش

  د: (بسم الله).یگو می آورد و می : سپس نام الله را بر زبانهشتم
غسل  زین شتر از آنیتواند ب می ازیدهد و در صورت ن می : سه بار او را غسلنهم

  اق) باشد.بصورت وتر(طه کنیدهد اما به شرط ا
مشابه آن [در  ییزهایا چینار) کسدر (برگ درخت ، : همراه باغسلدهم
  ند.کمانند صابون استعمال ت] یخاص
ار کز بیافور نکخوش و  یبو یمکن غسل یه همراه با آخرک: بهتر است مازدهی
  ببرد.

رده و خوب آن کبافته شده اش را از هم باز  یت زن باشد موهایاگر م: مدوازده
ار را کن یا،ندکزد شانه یه نرکسرش را آنچنان یموها یو اگر بتواند به آرام ؛دیرا بشو

ه کند ک می تیه روای. چنانچه ام عطف آن را ببافدیانجام دهد؛ و پس از آن در سه رد
د ییهم آن را تأ نگونه غسل دادند و رسول اللهیرا ا نب دختر رسول الله یز

  فرمودند.
  وضو شروع شود. یاز اعضا : غسل از سمت راست، ومزدهیس

  ده باشد.ید پوشیت بای: در طول مراحل غسل عورت ممچهارده
  شود. می ردهکفن کاو را غسل داد، صرفا  نشود ]یلیبه هر دل[ه ک یسک: مپانزده
  شود. ت دفنیقطع شده غسل داده شود و همراه م یاعضا: مشانزده
ماه از آن گذشته م مادر سقط شده باشد اگر چهار که از شک ینیجن: مهفده

  شود. می باشد، غسل داده
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ن یت مؤنث را زنان؛ و همچنیدهند و م می ر را مردان غسلکت مذی: ممهجده
  تواند شوهرش را غسل دهد. می تواند همسرش را غسل دهد و زن می شوهر

ه پس از آن غسل کدهد مستحب است  می ت را غسلیه مک یسک ی: برامنوزده
ً  َل َغسَّ  َمنْ  «د: یفرما می ند؛ چنانچه رسول الله ک  مَحَلهُ  وَمنْ  فَلْيَْغتَِسَل، َميِّتا

  .»فَلْيَتَوَضأ
 کرد، حمل را آن کس هر و کند غسل دیبا شست، را یا جنازه کس ترجمه: هر

  ).یح آلبانیت ابوداود و تصحی(به روا رد.یبگ وضو دیبا
***  

  میتتکفین در مورد  رسول الله رهنمودهای

 وفات یه شخصک ین بود، زمانیت ایم نیفکتشان در مورد یا یرهنمودهااز 
فرمود:  می وستهی، و پردک می فنکد یسف ی ان داشت او را در پارچهکافت اگر امی می

نوا ثيابُكمْ  َخرْي  ِمنْ  فإنها اْكَيَاض ثيابُكمُ  ِمنْ  البُسوا«   ». موتاُكم فيها وكفِّ
 و شماست یلباسها نیبهتر از آن رایز د؛یبپوش را دتانیسف یترجمه: لباسها

اند  ردهکت یو ابن ماجه روا ی(امام ابوداود و ترمذ د.یکن کفن آن در را خود یها مرده
  ح دانسته است).یآن را صح یخ آلبانیو ش

  فن شدند.ک یمانی دیه پارچه سفکدر سه ت رسول الله 
 ند:کت یر را رعاید موارد زیند باک می فنکت را یه مک یسک
ز یباشد نند یو اگر سف فن شوندکد یه پارچه سفکدر سه تت زن و مرد یم -١

 ال ندارد.کاش
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 یدارفن خودکدر امر  یاده روید و از زم و مناسب باشیز و ضخید تمیفن باک - ٢
 شود.

 له بخور معطر شود.یفن بوسکه کمستحب است  - ٣
افور کو  نندهکخوشبو هم قرار داده و  یرو یگریپس از د یکیفنها را کسپس  - ۴

 قرار داده شود.ان آنها یم
 فن خوابانده شود.ک یت بر پشت رویسپس م - ۵
ند و آن را کخوشبو آغشته مواد   یپنبه را با مقدار ین مراحل مقداریبعد از ا - ۶

با  ینار هم قرار داده و به آرامکآن را  یتناسل یدر مقعدش قرار دهد، و اعضا
ه ک ییاز مقعدش خارج شد آن خوشبو یزیچپارچه به هم ببندد تا اگر  یک

 بد آن شود. یار رفته مانع از انتشار بوکدر آن ب
و دهانش  ینیدر دو گوش و ب را ییمانده آن پنبه آغشته به خوشبو یسپس باق - ٧

 ند.کآغشته  نندهکز به خوشبویسجودش را ن یقرار داده و اعضا
 یاز باالگر را یه دیفن را به طرف راست صورتش و الک یه فوقانیبعد از آن ال - ٨

 ن صورتیز بدیه دوم و سوم نیو سپس الچانده یپ گر صورتیآن به طرف د
ده ید سرش پوشینبا باشد ا رفتهیت در حال احرام از دنیاگر م یولعمل شود؛ 

 شود.
 شود. می ردهکتا در قبر گره باز یه نهاکفن را بهم گره زده کسپس  - ٩
رده و کت باز یفن را از چهره مکه کرده اند کاز مردم عادت  یبعض وجه:ت

ت نشده ن عمل در شرع ثابیبر ا یلیچ دلیه .دهند می ن قراریصورتش را رو به زم
  است.

***  



٣١ 

  در مورد حمل جنازه رسول الله  رهنمودهای

اران خود یع جنازه بود و به اصحاب و ییت در تشکشر شانیا یرهنمودهااز جمله 
مسلمانهاست؛ ع جنازه از حقوق مسلمان بر گردن ییت در تشکه شرکز فرمودند ین

الِم، رَدُّ : مخٌس  الُْمْسِلمِ  بَلَ  الُْمْسلِم�ِ حقُّ «د: یفرما می چنانچه  َوِقيَاَدةُ  السَّ
عوِة، وإِجابة اجْلنَائِِز، وايِّبَاعُ  املِْريَض، َّ    ».الْعاِطِس  وتَشِميت ا

 ض؛یمر ادتیع  سالم؛ جواب: است زیچ پنج مسلمان، بر مسلمان ترجمه: حق
  .ه)یعل (متفق کردن. عطسه هنگام در ریخ یدعا  او؛ دعوت قبول  جنازه؛ عییتش

 ؛دارد یار بزرگیع جنازه اجر بسییت در تشکه شرکان فرمودند یب و رسول الله
ً حيمإمن اتبع جنازة مسلم «چنانچه فرمودند:  عليه، فله  يَُصىل اناً واحتسابا

وما  !قيل: يا رسول اهللاجر،  تُدفن، فله قرياطان من األمن شهدها حقرياط، و
  ». حدأالقرياطان؟ قال: لك قرياط مثل 

 و اجر دیام به و اخالص و مانیا یرو از را یمسلمان ی جنازه سکترجمه: هر
راط اجر و یق یک ،ندک عتیمشا شود می ه بر او نماز خواندهک یزمانتا  خدا، پاداش

 بشیاجر و پاداش نصراط یز باشد دو قیشود؛ و اگر شاهد دفنش ن می بشیپاداش نص
به  یراطی؟ فرمودند: هر قچه مقدار استراط یرسول خدا دو ق یشود، گفته شد: ا می

  ه).ی(متفق عل باشد. می وه احدکاندازه 
 نند:کت یر را رعایات ز کنندگان جنازه نکع ییتشه کالزم است 

ه یگرخالف شرع انجام شود مانند:  اعمالع جنازه با ییه تشکست یز نی: جااول
ع ییدر هنگام تش زیو ن ردنک یت را همراهیبا بخور و مانند آن م ،بلند یردن با صداک

شود و در شرع  می ارها بدعت محسوبکن یه اک؛ چرا گفتنرکبلند ذ یجنازه با صدا
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ار شود یوت اختکع جنازه سییه در هنگام تشکه الزم است کبل ؛مطهر بدان امر نشده
  م.یریم و عبرت بگیشیندیو ب

ه در کدن یت شود و از دوکصورت شتابان حره د در هنگام بردن جنازه بی: بادوم
د: یفرما می شود؛ چنانچه رسول الله یخورد خوددار یان مکاد تیت زیاثر آن م

رْسُِعوا«
َ
ُمونها فََخرْيٌ  َصاحِلًَة، تَُك  فَإنْ  بِاجلَنَاَزِة، أ ِْه، ُيَقدِّ َ  ذلَِك، ِسَوى تَك َوإنْ  إ

   ».ِرقَابُِكمْ  َقنْ  تََضُعونَهُ  فرََشٌّ 
 را او پس باشد، یکین انسان اگر. دیببر گورستان به زودتر چه هر را جنازه ترجمه:

 زودتر باشد یبد انسان اگر و ؛دیرسان می باشد یم انتظارش در هک یریخ به تر زود
  .ه)یعل (متفٌق  د.یگذار می نیزم بر خود یها شانه یرو از را یشّر 

ه امروزه کنیما اکه جهت حمل جنازه اطراف آن شلوغ شود کست یز نی: جاسوم
  نند.که فقط چهار نفر جنازه را حمل کن است یه سنت اکنند، بلک یار را مکن یمردم ا

ه ک یا ا از طرف راست و چپ به گونهیا پشت سرش یتوان جلو جنازه  می :چهارم
  رده شود.کت کجنازه حره پشت سر کن است یبهتر ا یرد، ولکت کجنازه باشد حر یکنزد

ن به ی؛ و اراهت داردکن یمسلم ین قبرهایدر ب ییا دمپایفش کراه رفتن با : پنجم
را مشاهده  یشان مردیت شده، چنانچه ایروا ه از رسول اللهکاست  یثیل حدیدل
 َصاِحَب  يَا«شان فرمودند: ی، لذا ارفت می ن قبرها راهیدر ب ییه با دمپاکردند ک

، بِْتيَّتنَْيِ لِْق  السِّ
َ
  . »ِسبِْتيَّتَيَْك  أ

(به  اور.یت را در بیفشهاک، ]یرو می در قبرستان راه[فش به پا که ک یسک یا ترجمه:
  ح دانسته).یآن را صح یوابن ماجه، و عالمه آلبان ییت امام احمد و ابوداوود ونسایروا

ه ک یداشته باشند زمانته توجه کن نینندگان جنازه به اکع ییالزم است تش ر:کتذ
رون یشان بیخود را از پا یفشهاکا ی ییشوند دمپا می همراه جنازه به قبرستان وارد

ه به پا کد باشد یشد یا گرمای ،کر و خاشاخا ه در قبرستانک یمگر زماناورند، یب
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ندارند چه رسد به  یته توجهکن نیخواص هم به ا ی؛ متأسفانه حترساند یب میآس
  عوام الناس.

ن گذاشته یه جنازه را در ماشکم یا ردهکشورها مشاهده کاز  یدر بعض گر:ید یر کتذ
نندگان کع ییمنافات دارد، و تش ین عمل با سنت نبویبرند! و ا می و تا داخل قبرستان

ه در حمل جنازه نهفته است و آن عبرت گرفتن از جنازه است را ک یمت بزرگکحجنازه 
  شوند. یو پاداش حمل جنازه محروم من از اجر یدهند و همچن می از دست
رند، یه وضو بگکنند مستحب است ک می ه جنازه را حملک یسانک ی: براششم

ً  َغّسَل  َمنْ «د: یفرما می چنانچه رسول الله   ». فَلْيَتَوَضأ مَحَلهُ  فَلْيَْغتَِسَل،وَمنْ  َميِّتا
 کرد، حمل را آن کس هر و کند غسل دیبا شست، را یا جنازه کس ترجمه: هر

  ح دانسته است).یآن را صح یخ آلبانیرده و شکت ی(ابوداود روا رد.یبگ وضو دیبا
  باشد. می روهکمزنان  یبراع جنازه ییت در تشک: شرهفتم

***  

  در مورد نماز میت رسول الله رهنمودهای

آوردند تا  می شانیا به خدمت ار یا ه جنازهک یشان زمانیا یرهنمودهااز جمله 
  ر؟یا خیاست به گردنش  یا یبدها یدند آیپرس یه مکن بود یا نماز بخواند یبر و

 ن صورت نمازیر ایخواندند، در غ ینماز م یبه گردنش نبود بر و یاگر بده
ه که بر آن جنازه نماز بخوانند، چرا کدادند  یخواندند و به اصحاب اجازه م نمی

باشد و  می اش یمرگ در گرو بده ا برود، بعد ازیار باشد و از دنکچنانچه انسان بده
شان به منزله شفاعت ینند و نماز اکاش را ادا  یه بدهکنیشود تا ا یبه بهشت وارد نم

 ی، اما زمانشد یواقع م ز قطعًا مورد قبول اللهیشان نیت بود و شفاعت ایدر حق م
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 یبر وفرمود و سپس  می ت را ادایم یشان عطا فرمود، بدهیا به ایاز مال دن ه اللهک
  گذاشت. می راث برانیم یت را برایخواندند و مال م می نماز

  ند:کت یر را در نماز جنازه رعایات ز کد نیامام با
جهت خواندن نماز جنازه  ه مخصوصاً ک ییه نماز جنازه در مصالکنی: ااول

ندارد اما افضل و  یز مانعیساخته شده است باشد؛ و اگر در مسجد خوانده شود ن
ن یزمبر  ه جنازهکنماز جنازه را آنگاه  ه در مصال خوانده شود؛ وکبهتر آن است 
  د خواند.یگذاشته شد با

 ،شده یه خواندن نماز در آن نهک یا گانه ه نماز جنازه در آن اوقات سهکنی: ادوم
ند ک می جابیه ضرورت اکص دهند یه اهل علم تشخک یخوانده نشود مگر زمان

 تا کند می طلوع دیخورش که یگانه عبارتند از: وقت ن اوقات سهیخوانده شود؛ و ا
 که یزمان و کند، زوال است تا آسمان وسط در دیخورش که یزمان د،یآ باال یمقدار
ث عقبة بن یدر حد چنانچهکند.  غروب تا ردیگ می قرار غروب آستانه در دیخورش
  .دیم دید خواهیآ یه در ادامه مکعامر 

 یکه جنازه خود را نزدکاند  ردهکنندگان جنازه عادت کع ییاز تش یاریبس توجه:
- ان خواهد شدیب یچنانچه در باب بعد-هک یسپارند، در حال می کوب به خاغر

ن یه از اکت شده یز رواین از صحابه نیهمچن .اند فرموده یار نهکن یاز ا رسول الله
د رو به یه خورشک یه: هنگامکند ک می تیروا یهقیچنانچه امام ب ؛ردندک یم یار نهک

اما نماز بر  در قبرستان بصره آورده شد یا غروب شده بود، جنازه یکرفته و نزد یزرد
ندا دهد  یدستور داد تا مناد رد، آنگاه ابوبرزهکد غروب یده نشد تا خورشخوان یو

ه انس ک یو مردم را جهت خواندن نماز با خبر سازد، آنگاه نماز اقامه شد و در حال
ن مردم حضور یبودند در ب ه هر دو از صحابه رسول اللهکو ابوبرزه  کبن مال

داشتند، ابتدا نماز مغرب  به امامت ابوبرزه خوانده شد سپس بر جنازه نماز خواندند. 
  ).١۶۶» (ام جنائزکاح. «)حسن دانسته است ن اثر رایا یخ آلبانیش(



٣۵ 

ت جهت یمردم در قبرستان در انتظار آماده شدن مه ک یاگر زمان ر مهم:کتذ یک
د از قبرستان خارج ید، باین هنگام وقت نماز فرض فرا رسیبودند و در ا یسپار کخا

ث یه در احادکضه نماز به مسجد خارج قبرستان بروند؛ چرا یفر یادا یشده و برا
اند، از جمله آن  فرموده یاز خواندن نماز در قبرستان نه رسول الله یمتعدد
 أنَّ رَسوَل اهللا«د: یفرما می هکعاص است  ث عبدالله بن عمرو بنیث، حدیاحاد
  ».عن الصالِة يف املقربة نىه

 یخ آلبانی(ش فرمودند). یاز خواندن نماز در قبرستان نه رسول الله(ترجمه: 
  ح دانسته)یصح»  ح موارد الظمآنیصح« تابکآن را در 
منفعت تر است، و ت بهتر و پریم یشتر باشد، برایا بقدر تعداد انسانههر : سوم

شود؛ چنانچه  می ت قبولید، شفاعتشان در حق میهر گاه تعداد به صد نفر رس
ةٌ  عليهِ  يُصيلِّ  ميٍِّت  ِمنْ  ما«د: یفرما یم الله رسول مَّ

ُ
 مئَة يبلُُغونَ  الُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  أ

ُعوا إِال  يْشَفُعونَ  لُكُُّهم    ».فيه ُشفِّ
 و بگزارند نماز یا مرده بر برسند نفر صد به هک مسلمانان از یجماعت اگرترجمه: 

 قبول او مورد در آنها شفاعت نند،ک آمرزش طلب و شفاعت مرده یبرا آنها ی همه
  .مسلم) ت امامی(به روا شود. می بخشوده یو وواقع 

رند. یگمام  در سه صف و ما فوق آن قرار ه پشت سر اک: مستحب است چهارم
َما ِمن ُمسِلٍم «فرمودند:  ه رسول اللهکت است یروا رهیبن هب کچنانچه از مال

 َ   . »يَموُت َفيَُصيل َعليِه ثَالثَة ُصُفوٍف ِمَن الُمسِلمني إّال ُغِفَر 
نماز گزارند،  یمسلمانان بر ورد و سه صف از یه بمک یترجمه: هر مسلمان

آن را حسن دانسته  یخ آلبانیت ابوداود و شی(به روا .شود یده میگناهانش بخش
  است).
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 تیم ینماز خواندن بر جنازه مستحق تر از ول یاش برا ندهیا نمایم ک: حانجمپ
ه در قرائت قرآن از همه ک یاش حضور نداشتند افراد ندهیا نمایم کباشد؛ و اگر حا می

 ث آمده است، چنانچهیه در حدک یبیماهرترند امامت بدهند و سپس به همان ترت
قَْرؤُهمْ  الْقَومْ  يَُؤمُّ «د: یفرما می

َ
 َسَواءً  الِْقَراَءةِ  يف اَكنُوا فإنْ  تعاىل اهللا ِلِكتاِب  أ

ْعلَُمُهمْ 
َ
قَْدُمُهمْ  َسواءً  الُسّنةِ  يف اَكنُوا فَإنْ  بالّسّنةِ  فَأ

َ
 اهلجرة يف اَكنُوا فإنْ  ِهْجَرةً  فَأ

قَْدُمُهمْ  َسَواءً 
َ
 بَل  بَيِْتهِ  يف َفْقُعدُ  وال ُسلَْطانِهِ  يف الرَُّجَل  الرَُّجُل  يَُؤّمنّ  ِسلْماً، وال فأ

   ».بإْذنِهِ  إّال  تَْكرَمِتهِ 
 همه اگر بدهند، امامت هستند، ماهرتر همه از قرآن قرائت در که یترجمه: افراد

گاهتر گرانید از سنت در که یکس بودند، برابر هم با قرائت در  در همه اگر است؛ آ
 هجرت در اگر گرفته، یشیپ گرانید از هجرت در که یکس بودند، برابر سنت به علم
 در ندارد حق یو کس. است شده مسلمان گرانید از زودتر که یکس بودند؛ برابر هم
 مکان بر اش خانه در و دهد، امامت) اش اجازه بدون( گرید یکس قدرت طهیح

  .مسلم) ت امامی(به روا .اش اجازه با مگر ند؛یننش ند،ینش می که یمخصوص
 مشکنار شکستد و اگر زن باشد یا می نار سرشکت مرد باشد امام ی: اگر مششم

  ستد.یا می
 ریبکو تا نه ت ریبکا هفت تیر، یبکا شش تیر، یبکا پنج تیر، یبک: و چهار تهفتم

  ثابت شده است. الله از رسولرا همه آنها ید؛ زیتواند بگو می
سته یلذا شا .رود می ه بشمارکمترو یر جزو سنت هایبکمازاد بر چهار ت توجه:

ق آن یله آموزش دادن به مردم و تطبیوشند و بوسکق آن بیه علما در تطبکاست 
  ه ان شاءالله مأجور خواهند بود.کنند کن مردم منتشر یب یبصورت عمل
 یتواند در تمام می نیهمچنند؛ ک می ش را بلندیدستها یر اولیبک: در تهشتم

ت یفکیه در کان الزم است یمقتد یند. و براکن) یدیش را بلند(رفع یرها دستهایبکت
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آنها  هردکش را بلند یر دستهایبکنند، چنانچه امام هنگام گفتن تک یرویر از امام پیبکت
  نند.کشان را بلند ید دستهایز نبایرد آنها نکن نیو اگر چن نندکشان را بلند یز دستهاین

  شود. می گر خواندهیسوره د یکسوره فاتحه و  یر اولیبک: بعد از تنهم
  شود. می خوانده یمیر دوم صلوات ابراهیبک: پس از تدهم

شود و  می ردهکت دعا یم یر سوم بطور خالصه برایبک: و بعد از تازدهمی
  ر است:یثابت شده از قرار ز ه از رسول اللهک ییدعاها

،«اول:  ُ  اْغِفرْ  اللُهمَّ ْكِرمْ  َقنُْه، َواْقُف  وََخفِهِ  َوارمَْحْهُ  َ
َ
ُ، َوأ َ عْ  نُُز  ُمْدَخلَُه، َووَسِّ

هِ  َوالرَْبَِد، َواخكَّلِْج  بِالَْماءِ  َواْغِسلْهُ  يَْت  َكَما اخْلََطايَا ِمنَ  َوَغقِّ ْنيََض  اخكَّوَْب  َغقَّ
َ
 ِمنَ  اْأل

نَِس، َّ ُ  ا ْ بِْد
َ
ْهًال  َدارِهِ، ِمنْ  َخرْيًا َداًرا َوأ

َ
ْهِلهِ  ِمنْ  َخرْيًا َوأ

َ
 َزوِْجِه، ِمنْ  َخرْيًا َوَزوًْجا ،أ

ْدِخلْهُ 
َ
ِعْذهُ  اجْلَنَّةَ  َوأ

َ
  .)مسلم امام تیرواه ب( ».اجَّارِ  َعَذاِب  ِمنْ وَ  الَْقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  َوأ

 وََذَكِرنَا َوَكِبرِينَا، وََصِغرِينَا وذََلئِِبنَا، وََشاِهِدنَا َوَميِّتِنَا، حِلَيِّنَا اْغِفرْ  اللَُّهمَّ «دوم: 
ْغثَانَا،

ُ
ْحيَيْتَهُ  َمنْ  اللَُّهمَّ  َوأ

َ
ْحِيهِ  ِمنَّا أ

َ
يْتَهُ  َوَمنْ  اْإلِْسَالِم، بَلَ  فَأ  بَلَ  َفتََوفَّهُ  ِمنَّا تََوفَّ

يَماِن، ْجَرُه، حَتِْرْمنَا َال  اللَُّهمَّ  اْإلِ
َ
و  یت ابوداود و ترمذیرواه ب(. »َنْعَدهُ  نَاتُِضلَّ  َوَال  أ

  .)ح دانسته استیآن را صح یخ آلبانی، و شابن ماجه
 [ها]ن دعایت است مانند ایصوص ممخ ییر چهارم دعایبک: و بعد از تدوازدهم

  :ییگو یه مک
ِتَك، يِف  فَُالنٍ  ْننَ  فَُالنَ  إِنَّ  اللَُّهمَّ « اول:  الَْقرْبِ  فِتْنَةِ  ِمنْ  فَِقهِ  ،ِجَوارِكَ  وََحبْلِ  ِذمَّ
نَْت  اجَّاِر، وََعَذاِب 

َ
ْهُل  َوأ

َ
، الَْوفَاِء، أ ُ  فَاْغِفرْ  َواحْلَقِّ نَْت  إِنََّك  َوارمَْحُْه، َ

َ
 الَْغُفورُ  أ

  .)ح دانسته استیآن را صح یخ آلبانیت ابوداود، و ابن ماجه و شیرواه ب(». الرَِّحيمُ 
َمِتَك، َواْننُ  َقبُْدَك، اللَُّهمَّ « دوم:

َ
نَْت  رمَْحَِتَك  إِىَل  اْحتَاجَ  أ

َ
 َعَذابِِه، َقنْ  َغيِنٌّ  َوأ

إِنْ 
 یت طبرانیرواه ب( .»َقنْهُ  َفتََجاَوزْ  ُمِسيئًا اَكنَ  َوإِنْ  إِْحَسانِِه، يِف  فَزِدْ  حُمِْسنًا اَكنَ  فَ

  ند).کتواند ب می ه بخواهدک یی. (سپس هر دعا)ح دانسته استیم آن را صحکو حا



٣٨ 

ز ین دعا را نیشتر بخواند، ایا بیر یبکه نماز را با پنج تک: و اگر بخواهد زدهمیس
ْغيَا يِف  آتِنَا َربَّنَا«بخواند:  ُّ ِ  َحَسنَةً  ا امام (». اجَّارِ  َعَذاَب  َوقِنَا َحَسنَةً  اْآلِخَرةِ  َو
  .)ح دانسته استیآن را صح یخ آلبانیرده و شکت یاحمد روا

 دهد، دوبار سالم می فرض سالم یدر نمازهاه ک: سپس همانطور چهاردهم
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  ثََالٌث «د: یفرما  یم دهد، چنانچه عبدالله بن مسعود می  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ

نَاَزةِ  بَلَ  التَّْسِليمُ  إِْحَداُهنَّ  اجَّاُس، تََرَكُهنَّ  َفْفَعلُُهنَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   التَّْسِليمِ  ِمثُْل  اجْلِ
  . »َالةِ الصَّ  يِف 

 کدادند و مردم آن را تر می آن را انجام ه رسول اللهکترجمه: سه خصلت است 
فرض  یاز آن سه خصلت سالم نماز جنازه بمانند سالم نمازها یکیه کاند،  ردهک

  رده است).کت یبا سند حسن آن را روا یهقی(امام ب است.
 رهیچنانچه ابو هر شود؛تفا کا یه تنها به سالم اولکز است ین جایهمچن

نَّ «د: یفرما می
َ
ِ  رَُسوَل  أ َ  ،ِجنَاَزةٍ  بَلَ  َصىلَّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  ابَّ  َعلَيَْها فََكربَّ

ْرَبًعا
َ
  . »َواِحَدةً  تَْسِليَمةً  وََسلَّمَ  ،أ

 .سالم نماز خواندند) یکر و یبکبا چهار ت یا بر جنازه رسول اللهترجمه: 
و تنوع در سالم نماز آن را حسن دانسته است).  یخ آلبانیرده و شکت یروا ی(دارقطن

  جنازه سنت است.
ن امر امام یباشد و در ا یه سالم نماز جنازه بصورت سّر ک: سنت است پانزدهم

د: یفرما می یف انصاریسعد بن سعد بن حن نانچهان با هم برابرند؛ چیو مقتد
 فعل مثلما وراءه من فعلي أن والسنة نرصف،ي نيح نفسه ىف رسا سلمي ثم«

  ». هإمام
دهد و  می سالم یبطور سّر  ان برساندیخواهد نماز را به پا می هکترجمه: و آنگاه 

تاب کدر  ی(امام شافع نند.کمانند امامشان عمل ه هکز سنت است یان نیمقتد یبرا
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  ح دانسته است).یآن را صح یخ آلبانیرده و شکت یروا» ماأل«
رات نماز را از یبکت یبعض ،ریعلت تأخه ب ]انیاز مقتد[یسک چنانچه: شانزدهم

 یتواند قضا می نند،که جنازه را بلند کن نداشته باشد یدست داد، اگر ترس از ا
ز سالم دهد یاورد و سالم دهد و اگر همراه امام نیجا به رات از دست داده را بیبکت

  ندارد. یمانع
ه بر جنازه نماز ک وهیشه نماز جنازه از او فوت شد، به همان ک یسک: هفدهم
  شود، بر قبر نماز بخواند. یخوانده م

***  

  میت خاکسپاری در مورد رسول الله رهنمودهای

د، و هنگام یت در هنگام طلوع خورشیه مکنیفرمودند از ا ینه رسول الله
 کقبل از زوال) به خا کیاند یعنید وسط آسمان باشد (یه خورشک یغروب، و زمان

 اهللا رسوُل  اكن ساخٍت  الُث ثَ «د: یفرما می سپرده شود. چنانچه عقبه بن عامر
 ح بازغةً  الشمُس  تْطلُعُ  حني :َمْوتانا فيهن نقرب أن أو فيهنَّ  نُصيل أن َفنْهانا
 الشمُس  تََضّيُف  وحنيَ  الشمُس  تميَل  ح الّظهريةِ  قائمُ  يقومُ  وحنيَ  ترتِفعَ 

  . »تغرب للُغروِب ح
 ینه مانیها مرده دفن و نماز خواندن از را ما رسول الله وقت ترجمه: سه

 در دیخورش که یزمان د،یآ باال یمقدار تا کند می طلوع دیخورش که یوقت کرد، می
 تا ردیگ می قرار غروب آستانه در دیخورش که یزمان و کند زوال تا است آسمان وسط
  ت امام مسلم).ی(به روا کند. غروب
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ت در شب یم یسپار کعوام الناس اعتقاد دارند، خا یه بعضکبر خالف آنچه 
  شبانه دفن شدند. قیر صدکه ابوبکچنان ؛ز استیز جاین

اللحد جا «فرمود:  می قرار دادن لحد در قبر بود و شانیا یرهنمودهااز جمله 
   .»و الشق لغرينا

وسط قبر)  یا (حفره ّق ماست، و َش  یدر جانب قبر) برا یا لحد (حفرهترجمه: 
  ح دانسته است).یآن را صح یخ آلبانیرده و شکت ی(ابوداود روا .ر ماستیغ یبرا

ت را یم یسر و دو پا ینند و جاکاد یه عمق قبر را زکدادند  یشه دستور میهم
  نند.کع و فراخ یوس

سه بار شد،  یسپرده م کت به خایه مک ین بود: زمانیا شانیو از جمله روش ا
  .ختیر یقبر م یرو بر کت خایش از قسمت سر مکبا دست مبار
 ستاد و از اللهیا می آن کنار بر  شد می فارغ تیم دفن از هرگاه  الله رسول

 داد از الله یز دستور میه او را ثابت قدم بدارد و به اصحابش نکخواست  می
  ه او را ثابت قدم بدارد.کبخواهند 

از  یبرخباشد و امروزه  می رسول الله یخالف رهنمودهاه ک ییارهاکاز جمله 
  ت است.ین میدهند تلق می ار را انجامکن یمردم ا
و قرار دادن قبر آن  یردن قبر و ساختن گنبد و بارگاه بر روکاز بلند  نیهمچنو 

  فرمودند. یآن نه یبعنوان عبادتگاه و بر افروختن چراغ بر رو
  

ان یر بیه در ز کت موارد مربوط به دفن یدر رعاه کننده الزم است کع ییبر تش
 وشا باشد:کخواهد شد 

است  یا لحد عبارت از حفره ؛قرار دهد» لحد«ت در قبرش یم یه براکنیا: اول
  شود. یناره قبر به طرف قبله حفر مکدر ه ک
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ه عبارت است ک» شق«تواند  می ر نبود،یانپذکام» لحد«چنانچه حفر  : اگردوم
  ند.کشود، حفر  می در وسط قبر حفره ک یا حفرهاز 

ع یز وسیت نین از جانب دو پا و سر میند، و همچنکاد یه عمق قبر را زکنی: اسوم
  ت نشود.یره اذیله سنگ و غیت بوسیه مکنیند تا اک

د یرد بایت در قبر را به عهده بگیفه گذاشتن میظخواهد و می هک یسک: چهارم
  ت زن باشد.یاگر م یمرد باشد نه زن، حت

 را اللهیت، او را در قبر بگذارند، زید سرپرست می: در درجه اول باپنجم

ْ ﴿د: یفرما می ْولُوا
ُ
رَۡحامِ َوأ

َ
ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب  ٱۡل

َ
ِ َبۡعُضُهۡم أ َّ نفال: ألا. [﴾ٱ

٧۵[.  
 سزاوارترند گرید یبرخ یبرا یبرخ شاوندندیخو گریدیک با هک یسانک ترجمه: و

  .]است رفته آن بر خدا مکح و است شده انیب[ الله تابک در ]آنان حقوق و[
  تواند شخصا جسد همسرش را در قبر بگذارد. می : شوهرششم
ه شب قبلش با کت را درون قبر قرار دهد یم یسک: مستحب است هفتم

ن شخص شوهر یه اکند ک ینم یحال فرق ؛همسرش عمل جماع را انجام نداده باشد
لثوم همسر که دخترش ام ک یزمان چنانچه رسول الله گر؛ید یا فردیت باشد یم

هله اللَّيْلَة قارف رجل الَْقرْب  يْدخل َال «سپرد فرمودند:  یم کرا به خا عثمان
َ
 ،أ

  . »الَْقرْب  ُقثَْمان يْدخل فَلم
دنا یه شب گذشته با همسرش همبستر شده وارد قبر نشود، لذا سک یمرد ترجمه:

ح یآن را صح یخ آلبانیرده و شکت ی(امام احمد روا به قبر داخل نشد. عثمان
  دانسته است).

به قبر داخل  ردیگ می ش قراریه پاکت را از آن قسمت قبر ی: سنت است مهشتم
  د.گردان
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  شود. یراست و رو به قبله خوابانده م یت در قبر بر پهلوی: منهم
  ند:یگو می ن جمله رایدهند، ا می ت را در لحد قراریه مک یسانکو : دهم

  . »اهللا، ويلع سنة رسول اهللا، أو يقول: ملة رسول اهللا بسم«
(امام  د: ملت رسول الله.یگو می ایترجمه: بنام الله، و بر سنت رسول الله، 

  ح دانسته است).یآن را صح یخ آلبانیاند و ش ردهکت یاحمد و ابوداود و ابن ماجه روا
اش از  ردن چهرهکار کا آشی تیر رخسار میا آجر در زیگذاشتن بالش  توجه:
  رود. می بشمار الله ه خالف سنت رسولکاست  یجمله موارد

 ،ده شدن لحدیپس از پوش نار قبر هستندکه ک ینندگانکع ییتش ی: براازدهمی
داخل قبر ه ب کش سه بار خایت با دو دست خویه از طرف سر مکسنت است 

  زند.یبر
ن یز زما )کاز خا ی(تلّ  بصورت خرپشتهوجب  یکبه اندازه د یبا: قبر دوازدهم

آن  یص داد تا مردم از روین باشد و بتوان تشخیسطح زمد همیرده شود و نباکبلند 
  رد نشوند.

  شود. یعالمت گذار یا ز برجستهیا چیله سنگ یوسه : قبر بزدهمیس
ار کن یاه کنیرد اما به شرط اکاش دفن  ت را در نزد خانوادهیتوان م می ده:یفا
 یسپار کر افتادن خایه منجر به تأخکف نباشد لّ کت و توجود آمدن مشّق ه سبب ب

بعد از  افت و رسول اللهیوفات  ه عثمان بن مظعونک یچنانچه زمان ؛ت شودیم
أتعلّم بها «گاه سرش قرار دادند و فرمودند: یدر جاعنوان عالمت ه را ب یدفنش سنگ

ه من مات من أهيل ، وأدفن إ   ». قرب أ
شاوندانم ینم و از خوک می ین سنگ، قبر برادرم را نشانه گذاریله ایوسه : بترجمه

 یخ آلبانیرده و شکت ی(ابوداود روا نم.ک یافت در نزد او دفن میوفات  هک یسکهر 
  ح دانسته است).یآن را صح



۴٣ 

ز ینندگان را نکع ییند و تشک یستد و در حق مرده دعا میا می : بر سر قبرچهاردهم
 ألِخيُكم استغِفُروا«فرمودند:  چنانچه رسول الله ؛دهد یدستور مار کن یبه ا

ُ  وَسلُوا ُل  اآلن فإنَّهُ  احكَّثبيَت  َ
َ
  . »يُسأ

 را] شهادت و مانیا بر[ ماندن ثابت و دینک آمرزش طلب برادرتان یترجمه: برا
رده و کت ی(ابوداود روا شود. می سؤال یو از نونکا رایز د؛یبخواه ]الله از[ او یبرا
  آن را حسن دانسته است). یخ آلبانیش

ه بعد کن است یشوند ا یب مکنندگان مرتکع ییه تشک یاز اشتباهات یکی توجه:
شتر از هر زمان یه بکن یند از اا غافل ؛شوند یدرنگ از آنجا دور م یاز دفن مرده ب

  .از داردیدر آنجا ن و دعا نندگان]کعت ی[مشاحضورمرده به  یگرید
نار قبر بمانند و کساعت  یک یکه حداقل نزدکنیم به اینک یه میرا توصلذا مردم 

با  یه بعضکنه بدان صورت البته  نندکمرده دعا  یانه برایو مخف یصورت سره ب
  نند.ک می بلند دعا یصدا

ا ین ین آمیمسلمانان درگذرد . . آم یه از گناهان ما و تمامکم یخواه می از الله
  ن.یرب العالم

***  

  در مورد زیارت قبرستانها رسول الله رهنمودهای

ّ «فرمود:  می چنانچه ؛ارت قبور بودیز رسول الله یدهاواز رهنم یکی إ
نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإّن فيها عربًة، وال تقولوا ما يسخط 

  . »الرب
 را ها آن بعد نیا از بودم، کرده ینه قبرها ارتیز از را ترجمه: همانا من شما
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ه پروردگار را به خشم کآن پندها نهفته است، و آنچه ارت یرا در زید، زیکن ارتیز
ح یآن را صح یخ آلبانیرده و شکت ی(امام احمد روا د.ینساز یآورد بر زبان جار یم

  دانسته است).
 بردند، بر اهل قبور سالم یف میارت قبرستان تشریبه ز ه رسول اللهک یزمان 
و به اصحاب و  ردند.ک می رحمت یآنها طلب بخشش و دعا یردند و براک می
المُ «ند: یروند، بگو می ارت قبرستانیه به زک یزمان ندداد می ز آموزشیارانش نی  السَّ

ْهل َعلَيُكمْ 
َ
يارِ  أ ِّ ُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا والُمْسِلِمنيَ  الُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  ا  الَِحُقوَن، بُِكمْ  ابَّ

ُل 
َ
ْسأ

َ
  ». العاِفيَةَ  َولَُكمُ  َجَا ابَّ  أ

! نیمسلم و نیمؤمن از گاهیجا ]نیا[ اهل و نانکسا یا باد، شما بر ترجمه: سالم
 تیعاف شما، و خود یبرا الله از م؛یشو یم ملحق شما به شاءالله ان هم ما قطعاً 
  ت امام مسلم).ی(به روا .میینما می تئلمس را یرستگار و

فرمودند، مگر  یفش نهکا ی ییقبرستان با دمپااز رفتن به داخل  رسول الله
سرد باشد  یلیا خیاد گرم، یا هوا زین قبرستان باشد یدر زم کیه خار و خاشاک یزمان
  رساند. می بیه به پا آسک

 یازهایشد، حاجات و ن یبه آنها متوسل نم ،ها وابسته نبود به مرده رسول الله 
رد، دست خود را به قبر ک یاف نمکآنها اعتنار قبر کدر خواست،  یخود را از آنها نم

ارها جزو کن یا ی ه نه تنها همهک. چرا  ردک ینار قبر ذبح نمکد و در یمال یآنها نم
بر کا کشر ی رهیاز آنها به دا یه بعضکشود، بل ین محسوب میدر د یبدعت و نو آور

  شود. یداخل م
ستد و سوره فاتحه را بر ینار قبر باکه در کشان ثابت نشده است یاز ا ن]ی[همچن

ه ک، بلدهند یار را انجام مکن یشتر مردم امروزه ایچنانچه ب ؛ندکت قرائت یروح م
  ند.ک یت میفاکمرده  یتنها دعا برا



۴۵ 

ا ید، یرا در سال مانند روز ع یه روز خاّص کاند  ردهکاز مردم عادت  یبعض توجه:
ه البته کدهند  یص میتخصشاوندان خود یا خویارت قبور خانواده یز یروز جمعه برا

ار را از جمله کن یه علما اکآن ثابت نشده است، بل یبرا یحیل صحیچ دلیه
 ورَشَّ «د: یفرما می ن وارد شده است. و رسول اللهیه به دکاند  شمرده ییبدعتها
ُمورِ 

ُ
  ». َضاللَةٌ  بِْدَعةٍ  ولُكَّ  بِْدَعةٌ  حمَُدثَةٍ  ولُكَّ  ،حمَُدثاتُها األ

 [در یا است، و هر امور تازه ]نید در[ وارد تازه امور کارها، نیبدتر ترجمه: و
ت ی(به روا است. یگمراه ]سنت و قرآن مخالف[ یبدعت هر و بدعت است،  ن]ید

  امام مسلم).
***  

  تدر مورد تعزی رسول الله رهنمودهای

با اهل و  یت و ابراز همدردیگفتن تسل رسول الله یاز رهنمودها یکی
صبر و ق آنها به یتشو زیو نآنها یازهایردن حاجتها و نکت و برآورده یم ی خانواده
  بود. یشدن به قضا و قدر اله یو راض یبردبار

ِ  إِنَّا: فيقوُل  ُمِصيبٌَة، تُِصيبُهُ  لمسْ مُ ِمْن  َما«فرمود:  می رسول الله هِ  َوإِنَّا بَّ  إِ
ً  يل َواْخلُف ُمِصيبيَت، يف أجرىي اللَّهمَّ : َراِجُعونَ  َجَرهُ  إِالَّ  ِمنَْها، َخرْيا

َ
ُ  أ  يف تَعاىل ابَّ

ْخلَف ُمِصيبِتهِ 
َ
ً   َوأ   ». ِمنَْها َخرْيا

ِ  إِنَّا«: دیبگو و سپس برسد او به یبتیمص که یمسلمان ترجمه: هر هِ  َوإِنَّا بَّ  إِ
ً  يل اخلف و مصيبيت، يف أجرىي امهلل َراِجُعونَ   و مییخدا از : مایعنی.  منها خريا

 میبرا را او از بهتر و بفرما مأجور بتمیمص در مرا! ایخدا م،یگردیم باز او یسو به
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 را مرده از بهتر و دهد یم اجر او به بتشیمص در متعال خداوند »!کن او نیجانش
  ت امام مسلم).ی(به روا .گرداند می نیگزیجا شیبرا

جزو  ،رهیا غیا مسجد یه و قرائت قرآن در خانه یتعز یردن براکاجتماع 
وارد شده در  رسوم و آدابه علما آن را از جمله کنبوده بل رسول الله یرهنمودها

  اند. ن بر شمردهید
ه که نشان دهند کنیاظهار غم و اندوه خود و ا یاز عزاداران برا یبعض ر:کتذ

ه توسط مردم کاست  ییز از بدعتهاین نیا هک نندک می اه به تنیعزادار هستند، لباس س
  شده است.اختراع 
اند  ردهکت نکشر یه در مراسم عزادارکرا  یسانکاز مردم  یبعض گر:ید یر کتذ

را  یزیچه کست، چرا یسته نیشا ه البتهک نندک یدر حق صاحب عزا متهم م یاهوتکبه 
رده است. لذا الزم کلف نکن اسالم، ما را بدان مین مبیه دکنند ک می لیبه مردم تحم

  م.ینکل یرا به آنها تحم یزیم و نه چیاوریبرادرانمان عذر ب یه براکاست 
***  

  ه وفاتو عّد  در مورد سوگواری رسول الله رهنمودهای

رده و کافته است را واجب یه شوهرش وفات ک یزن یبرا یسوگوار رسول الله

ِينَ ﴿د: یفرما یم ه عزادار باشند. چنانچه اللهکگران اجازه داده است یبه د  َوٱلَّ
ۖا فَإَِذا  ۡشُهرٖ وََعۡشٗ

َ
ۡرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ

 ِ نُفِسِهنَّ ب
َ
َ ُجَناَح َعلَۡيُكۡم فِيَما َفَعۡلَن ِفٓ أ َجلَُهنَّ فَ

َ
. ﴾ٱلَۡمۡعُروِف بَلَۡغَن أ

  ].٢٣۴: ةبقرال[
 یجا به خود پس از یهمسران و رندیم می ]انمرد[  شما از هک یسانک و :ترجمه
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 نگاه عّده و[ شندکب انتظار روز شبانه ده و ماه چهار دیبا همسرانشان ،گذارند می
 شما بر یگناه ،بردند انیپا به را آن و دندیرس مّدتشان آخر به هک یهنگام و ،]دارند

  .دهند انجام ستهیشا طور به خودشان درباره خواهند می چه هر هک ستین
لُّ  ال«د: یفرما می رسول الله ةٍ  حَيِ

َ
ِ  تُْؤِمنُ  الْمَرأ َْومِ  بِابَّ ْ دُّ  اآلِخرِ  َوا  بَلَ  حُتِ

ْرَبَعةَ  َزْوٍج  بَلَ  إِالَّ  ثَالٍث، فَْوَق  َميٍِّت 
َ
ْشُهرٍ  أ

َ
ا أ   . »وََعرْشً

 از شیب ستین مجاز دارد، مانیا امتیق روز و خدا به هک یمؤمن زن ترجمه: هر
 تواند می آنصورت، در هک شوهرش، یبرا مگر باشد سوگوار یسک یبرا روز، سه

  ه).ی(متفق عل ند.یبنش سوگ به روز، ده و ماه چهار
افته است، از تمام یه شوهرش وفات ک یزن ردنک ی: دوریعنی یسوگوار

 د و منجر به ازدواجیآ یوجود مه ردن آن در انسان بکل به نگاه یمه ک ییزهایچ
  شود. می

 دینبا شوهرش فوت ای طالق از پس ه زنکشود  یگفته م یزمان عّده: به مدت
  ند.ک شوهر
  
 ند:کت یر را رعایات ز کد نیه در سوگ نشسته است باک یزن

خوش، سرمه  یه شامل لباس، بوک یشیو آرا ینتیه از تمام مظاهر زکنی: ااول
اش در  شده شود به احترام همسر فوت یورآالت میچشمها و استفاده از ز ردنک

  ند.ک یش دوریمدت سوگوار
 یند و جز در مواقع ضرورک یخود را در منزل شوهرش سپر ی ه عّدهکنی: ادوم

  مارستان و... از منزل خارج نشود.یمانند رفتن به ب
د از تمام یو زن با اش برود ید به خواستگارینبا یچ خواستگاریه هکنی: اسوم

ر کس به فکچ یه هکنیند تا اک یدورشود  یه سبب جلب خواستگار مک ییزهایچ
  .ل دور نگه داردین مسایان مدت عّده از ایو خود را تا پا فتدین یازدواج با و
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افته است اگر حامله نباشد، یفات ه شوهرش وک یزن ی : مدت زمان عّدهچهارم
ز یاو ن ی ند عّدهکاما اگر حامله باشد هرگاه وضع حمل  ؛باشد یچهار ماه و ده روز م

  رسد. یان میبه پا
 کعّده را تر[ ندین شده به سوگ شوهرش ننشییدر آن مدت تع ی: اگر زنپنجم

ه از کالزم است  یو بر و رده استک کرا تر یواجب امر هکچرا  ؛شود یار مکگنه ]ندک
ن عمل بر یبه اگر یه بار دکند کرده و عزم و اراده کتوبه  و یمانیار خود اظهار پشک

  نگردد.
ه لباس کاند  ردهکبرند عادت  یه در سوگ شوهر به سر مک یاز زنان یبعض توجه:

روند،  ماه شب چهارده را تماشا  نمی اط خانه و پشت بامیبه ح ،پوشند یاه میس
 ّق دَ  یسکاگر  نند، ک ینند، با تلفن صحبت نمک یصحبت نم یچ مردیبا ه نند،ک ینم

از  یلیچ دلیه هک یامورل ین قبینند و از اک یند با فرد پشت در صحبت نمکالباب 
 یچ اصلیست و هیش نیب یفه اخرا جز ن مواردیهمه است و یبر آن ن جانب الله

  در شرع مطهر ندارد.
***  

مرده  یدر مورد آنچه که برا رسول الله رهنمودهای
  منفعت دارد

ابد ی یوفات م یه انسانک یان فرمودند زمانیما ب یبرا اسالم یرسول گرام
ه ک یشود مگر از سه راه یاجر و پاداشش قطع م و اش یروز و رزق و عملش
 یه اجر و پاداشش به وکدهند  می ت انجامیشاوندان و دوستان میو خو  خانواده
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إّال : ثَالٍث  ِمنْ  إالَّ  عَملُهُ  انقَطعَ  اإلنَسانُ  َماَت  إذا«رسد؛ چنانچه فرموده است:  یم
وْ  بِِه، يُنْتََفعُ  ِعلم أوْ  جارَيٍة، َصدقَةٍ من 

َ
ٍ  أ َ   ». يَدُعو َصالٍح  َو

 یا صدقه: شود می قطع مورد سه از جز او عمل ثواب رد،یبم انسان یترجمه: وقت
 یدعا او یبرا هک یصالح فرزند و شود گرفته بهره آن از هک یعلم ،یشگیهم و هیجار
  ت امام مسلم).ی(به روا .ندک ریخ

بند بوده و به یپا ورکث مذیبه حدت ین مونداشایه خانواده و خوکلذا الزم است 
ر و یه تمام خکنند؛ چرا کن ییندارد اعتنا یچگونه منفعتیت هیم یه براک ییارهاک

  است. رسول الله یاز رهنمودها یرویها در پ یخوب
ت ینند و اگر مکش دعا و طلب رحمت یاد برایت زیپس خانواده و دوستان م

نند، و اگر کن مردم منتشر یوشند تا علمش را بکباشد طالبش ب یشخص عالم
عام  یارهاکاز مالش را صرف  یه قسمتکنند کباشد، بازماندگانش تالش  ثروتمند
  رند.یم و... را بعهده بگیتیا یا نفقه طالب علم ی، نندک مانند ساخت مسجد المنفعه

ش آزار یخو یها خالف سنت به مرده یارهاکه بواسطه کچقدر انسانها هستند 
ن مورد یدادند از علما در ا می ارها را انجامکن یه اکنیقبل از ارسانند؛ اگر  یم
  پرمنفعت تر بود.و ت بهتر یم یر؟ قطعا برایا خیا به نفع مرده بود یدند آیپرس یم

ند، و ما را به راه راست کرا رحمت  ن به سنت رسول اللهکیمتمس الله
  د.یت فرمایهدا

***  
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  باشد جایز نمیهای متنوعی که انجام دادن آن  بدعت

در مورد  ل شده به سنت رسول اللهیو امور دخها  از بدعت یان بعضیقبل از ب
  :نمکان یبدعت را ب یم شرعکه معنا و حکجنازه، دوست دارم 

در قرآن و سنت و  یچ اصلیه از اختراعات مردم بوده و هک ییارهاکبدعت: تمام 
  شود. می دهیچهارگانه ندارد، بدعت نام یرد خلفاکعمل

ر قابل قبول است، یگردد و غ یو به صاحبش باز مست یم بدعت: گمراهکح
ْحدَث  منْ «د: یفرما می چنانچه رسول الله

َ
ْمِرنَا يف أ

َ
  ». رَدٌّ  فُهو ِمنْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ

ه عملش کست، بداند یه از آن نکند کجاد یا یزینمان، چیه در دک یسکترجمه: 
  ه).ی(متفق عل مردود است.

ه الله من و شما را از تمام بدعتها محفوظ بدارد، ک! یمانیبرادران و خواهران ا
گاه باشیبدان مبود که بعلت کوجود دارد  یفراوان یه در امر جنائز بدعتهاکد ید و آ

قرار داد؛ اما فقط جهت  ینجا مورد بحث و بررسیآنها را در ا ی توان همه نمی مجال
ن آنها ین مورد از مشهورتریاند، چند قتیبه دنبال حقه ک یسانک یر براکو تذ یادآوری

  م:ینک یان مینجا بیرا در ا
ا در هنگام دفن یه در حال احتضار است، ک یسکس) بر یاول: قرائت سوره (

  ا بعد از آن.یت، یردن مک
  ت.یدوم: خواندن سوره فاتحه بر قبر م

  ه در حال احتضار است رو به قبله.ک یخواباندن شخصسوم: 
ت یبدن م یاز اعضا یدر هنگام شستن هر عضو ار گوناگونکخواندن اذچهارم: 

  اش. نهیان سیاز م[زن]ت یم یموها ردن و فروهشتن کرها و توسط غسل دهنده 
  فن.ک یاز قرآن بر رو یاتیا آیپنجم: نوشتن دعا 
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علت حضور ه ا دو روز بیروز  یکت به مدت یر انداختن دفن میششم: به تأخ
  شاوندانش.یا خوینداشتن فرزندان 
  ت.یمش یشاپیپع جنازه ییس مرده هنگام تشکگل و ع ی ردن حلقهکهفتم: حمل 

 مرده یدن گالب رویپاش ع جنازه،ییبلند در هنگام تش یردن با صداکر کذ هشتم:
  ارتش.یاهنگام زیه دفن شد، ک یو در قبرش، و هنگام

  ت.یر سر میدر قبر و ز ا مانند آنینهم: قرار دادن بالش 
  ن.یاش رو به زم ت در قبر و قرار دادن گونهیردن صورت مکار کدهم: آش

ن یه آمیند و بقکنار قبر دعا کنفر در  یک یسپارکه بعد از اتمام خاکنیازدهم: ای
  ند.یبگو

ند یآ یر مکیر و نکشود: (اآلن من یه گفته مکن صورت یت، به این میدوازدهم: تلق
  ن و چنان بگو).یآنها چنو تو در جواب 

ا هفت یه به سه یتعز [جلسه گذاشتن و مراسم گرفتن] ردنکمحدود زدهم: یس
  روز.

  ت.یگر در هنگام عرض تسلیدن همدیچهاردهم: در آغوش گرفتن و بوس
  اعالم خبر مرگ اشخاص. در مسجد جهت ه]یا اعالمی[ ییپانزدهم: نصب تابلو 

ن یبخصوص در باه یمانند لباس س یعزادارژه یاس وشانزدهم: اختصاص دادن لب
  ورزند. ین امر اصرار میه بر اکهستند  یزنان افراد

  دن آن به مرده.یردن قرآن در سه روز اول و بخشکهفدهم: ختم 
ه کا یسوم و هفتم، گو یت در روزهایردن غذا توسط خانواده مکهجدهم: آماده 

  !!پندارند یمرده م یبرا یا را صدقهار کن ی، و ادر جشن و سرور هستند
  ه.یمجلس تعز یا مسجد جهت برگزارینوزدهم: جمع شدن در خانه و 

ت پس از دفن مرده خود به منظور یشاوندان میستم: صف بستن اهل و خویب
ت یه مک یمرده در زمان یردن آنها براکدعا نت از جانب مردم، و یافت عرض تسلیدر
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  آنها دارد. ید به دعایاز شدین
ت یبلند صفات م ی: با صدایعنیت؛ (نوحه یم یبرا یینوحه سرام: یکست و یب

  ش سخن گفتن).یکن یارهاکرا برشمردن و از 
ت بر او خوانده شده است!. و یه نماز مک یسکست و دوم: نماز غائب بر یب
 استدالل یبر نجاش دهند به نماز رسول الله می ار را انجامکن یه اک یسانک

  ست.ین یحیاس صحین قینند، اما اک می
***  
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