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  تقديم

سپاس خدايي را كه زوال را بر اين سرا وضع نهاد، و اهل تقوي را جهت مهيا شدن 
گويم، و گواهي  براي سراي باقي ارشاد نمود، او را بر فضل فراوان باران وارش سپاس مي

انروا، بسي دهم كه معبودي جز خداوند نيست. تنهاست، او را شريكي نيست، فرم مي
دهم كه محمد بنده و فرستاده برگزيده و منتخب اوست،  بخشنده است، و گواهي مي

  درود خدا بر او و آل و ياران پاك و برگزيده او.
  اما بعد: 

اي است، وال جرم هر ارجمند و نورسيده و  مرگ مسير پيموده شده و دروازة گشوده
ناگزير به عزيمت از سراي دنيا  اند كه كوچك و بزرگي را بركند، و مردم پذيرفته

باشند، با اين وجود بسياري از آنها از زنده شدن، و حشر، سزاي كردار بعد از مرگ  مي
اند، و بسياري نيز از تكاليفي همچون كفن و دفن و شيوه برخورد با سامان  غفلت ورزيده

سالم آداب خبرند، با اين وجود شريعت بزرگ ا در هنگام احتضار و مفارقت با دنيا بي
غسل دادن، و تكفين و نماز بر ميت و نيز نحوه تعزيه و تسليت دادن ميت و زيارتهاي 

و علماي امت با عنايت  ،آموزي از ميت را بيان و توضيح نموده است مستحب و عبرت
اي  و در كتابهاي جداگانه ،اند وافري به مسائل كفن و دفن پرداخته و بدان اولويت بخشيده

و در تمام كتابهاي احكام فقهي و حديثي از آن بحث به ميان  ،اند رانده بر آن سخن
اند، و به سبب كثرت جهل نسبت به جزئيات اين مسائل برخي دانشجويان  آورده

هاي آن از وقت احتضار تا دفن، و نحوه تسليت  پرسشهايي را در رابطه با اموات و سنت
زني كه شوهرش از دنيا رفته، به من نمودن خانواده ميت و زيارت و آداب سوگواري 

ارائه و عرضه نمودند، و من نيز با خودداري از ذكر مسائل مورد اختالف و بدون 
گستردگي ذكر علت و داليل، پاسخ كوتاهي فراخور عوامل و بسنده نمودن بر آنچه كه 

(رحمهم  كنم زيرا ائمه ام، و سخن علماء را در اين راستا ذكر مي برگزيده بود به آن داده
نياز  اهللا) در تأليفات فراوان خود كه در دسترس ما قرار دارند ما را در اين زمينه بي

اند، و اين دانشجو (پرسشگر) تالش نموده است كه متناسب با موضوع سؤاالتي را  كرده
هايي  كه از برخي بزرگان صاحب نام مطرح شده است نيز به آن بيفزايد پس آنرا در فصل

گذاري نموده و كلمات را تصحيح نموده است  احاديث را تخريج و شماره ترتيب داده و
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و تالش قابل توجهي مبذول داشته است، سپس آنرا به بنده ارائه نمود، مطالب اصلي آنرا 
خواندم و اشتباه و خطاهاي آنرا تصحيح نمودم و بعد از آن به چاپ آن اجازه دادم به اميد 

و از  ،مند سازد ه را به وي اراده نيكي نموده است، بهرهاينكه خداوند به وسيله آن هر ك
دارد  خواهم ما و مسلمانان را براي هر كردار نيكي كه او رضايت و دوست مي خداوند مي

ايم سود  و به آنچه فراگرفته ،و هر آنچه كه براي ما سودمند است تعليم دهد ،موفّق گرداند
ها به راه راست  گرداند، و راه گم كرده و اوضاع و احوال مسلمانان را اصالح ،رساند

و ائمه مسلمانان را به راه نيك و صواب هدايت  ،و فريبندگان را ارشاد نمايد ،برگرداند
  نمايد، 

���� ���	� �
�� �� ��� ���� �� ��	��  
åí�¦a@å»ŠÛa†jÇ@åi@�a†jÇåí�¦a@å»ŠÛa†jÇ@åi@�a†jÇåí�¦a@å»ŠÛa†jÇ@åi@�a†jÇåí�¦a@å»ŠÛa†jÇ@åi@�a†jÇ@ @@ @@ @@ @

WOROQTQXç@@ @



  شگفتاريپ

و از بديهاي  ،طلبيم ي و بخشش ميستاييم و از او يار سپاس خدا، او را مي
هر كس خدايش هدايت نمايد  ،بريم درون و زشتيهاي كردارمان به خداوند پناه مي

گري  و هر كس خدا گمراهش نمايد او را هدايت ،اي نيست او را گمراه كننده
  نيست.

او را شريكي  ،نيست، تنهاست» بحق«دهم كه معبودي جز خداوند  و گواهي مي
و خداوند  ،ايست كه آسمانها و زمين به آن قوام يافته است كلمه نيست و توحيد

گذاري شده است، و قبله بر  تمام مخلوقات را بر آن سرشته است، و آئين بر آن پايه
دهم كه محمد بنده خدا و فرستاده او و برگزيدة  آن نهاده شده است، و گواهي مي

  خلق اوست.

8﴿فرمايد:  خداوند مي t�≈ t6s? “Ï%©!$# Íν Ï‰ u‹Î/ à7 ù= ßϑ ø9$# uθ èδ uρ 4’n?tã Èe≅ä. &óx« í�ƒÏ‰ s% ∩⊇∪ 

“Ï%©!$# t, n= y{ |N öθyϑ ø9$# nο 4θu‹ptø: $# uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ ä3 •ƒr& ß|¡ ôm r& Wξ uΚtã 4 uθ èδ uρ â“ƒÍ•yè ø9$# â‘θ à� tó ø9$#﴾1� 
زوال ناپزير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست، و بركت و پر

كه  زمايدتا شما را بيا آفريدن كسي كه مرگ و حيات را آ*ستاو بر هر چيز توانا
  كنيد. شما بهتر عمل مي زاميك ادك

�ä. <§ø≅﴿فرمايد:  و خداوند مي tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏN öθyϑ ø9$# 3 Νä.θ è= ö7tΡuρ Îh� ¤³9$$ Î/ Î� ö�sƒø: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( 
$ uΖ øŠs9Î) uρ tβθ ãè y_ ö� è? ∩⊂∈∪ ﴾2�  

كنيم،  ميما را با بديها و خوبيها آزمايش چشد، و ش ميى طعم مرگ را هر انسان
  شويد. ميو سرانجام به سوي ما بازگردانده 

امروزه نياز مردم به سهل نمودن علم و آگاهي از احكام شرعي و أما بعد: 
دستيابي به آن شدت گرفته است، همچنانكه معلوم است امت اسالمي در عبادات و 

                                           
  .2-1ملك: سوره  -1
 .35انبياء: سوره  -2
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باشد، و  مي صتاب و سنت پيامبر معامالت و احكام خود همواره مقيد به ك
تواند بدون  بيگمان احكام جنائز از مهمترين احكام عبادات است كه انسان نمي

  شناخت در آن قدم گذارد.
چون بسياري از مردم به سبب روي گرداندن از تحصيل علم و روي آوردن بر 

صله دور و فا صدنيا و مشغوليت به آن در احكام جنائز از روش و سنت پيامبر 
و تالش  ،آوري بعضي فتاوي در رابطه با احكام جنائز پرداختم اند به جمع گرفته

  نمودم كه مسائلي باشد كه وقوع آن و سؤال در مورد آن ميان مردم فراوان است.
ام و در حاشيه (پاورقي) هر  آوري نموده اين فتاوي را از منابع گوناگوني جمع

ام، اما فتواهايي را كه به منبع  ام ذكر كرده نمودهفتوي منبعي را كه فتوي را از آن نقل 
باشد. و اين فتاوي را  هاي عالمه عبداهللا بن جبرين مي ام از جواب آنها اشاره نكرده

  ام. به هفت باب تقسيم نموده
  .باب اول: فتواهايي در احتضار

  .باب دوم: فتاوايي در غسل و كفن نمودن ميت
  .دهباب سوم: فتاوايي در نماز بر مر

  .فن و توابع آندباب چهارم: فتاوايي در 
  .باب پنجم: فتاوايي در زيارت و توابع آن

  .فتاوايي در تعزيه :باب ششم
  فتاوايي در مخصوص به زني كه شوهرش مرده باشد. :باب هفتم

الزم به ذكر و يادآوري است، بعد از اينكه نوشتن اين فتاوي را به پايان رساندم 
مه عبداهللا بن جبرين عرضه نمودم اشكاالت الّجناب شيخ ع قبل از چاپ آن را بر

  آن را تصحيح نمود سپس بر آن مقدمه نوشت.
دانم كه سپاس فراوان خود را به كساني كه در چاپ و نشر اين  در اينجا الزم مي

كتاب مرا ياري نمودند تقديم نمايم و خداوند آنان را به بهترين پاداشي پاداش دهد 
  آنان چندين برابر گرداند. و اَجر و ثواب
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 ،و به خاطر رضايت او باشد ،خواهم اين عمل مرا پذيرش نمايد از خداوند مي
  و مرا و والدينم و ساير مسلمان را مورد بخشش قرار دهد.

Ü•ëó@ÜÇ@áÜ�ë@�aó@jãîáÜ�ë@éjz•ë@éÛeë@†Čàª@bä@ @
  به قلم: عبدالعزيز بن محمد بن عبداهللا العريفي

   ه15/2/1418تاريخ  –رياض 
  11736رياض  154260صندوق پستي 



  :اولباب 

  در احتضاريي فتاوا

  : جناب شيخ با كسي كه مرگ او فرا رسيده است چه بايد كرد؟1س
ترين كسان به او  : مستحب است كه نزد مريض مسلمان خويشان و نزديك1ج

را در  حضور يابند، تا اعمالي از قبيل، چشم فرو بستن، تلقين و كفن نمودن، و ...
از » المغني«حقِ محتضر كه بر آنان گذارده شده است انجام دهند، ابن قدامه در 

مرا رو به طرف  DãìŽèğuflëïCكند كه او در حالت احتضار گفت  روايت مي سيفه ذح
روايت شده  سقبله نمائيد، و رونمودن او بر سمت راستش بود، از شداد بن اوس 

D/g‡bmìflß@áŽmŠflšfly@a×7Ï@flŠ–jÛa@aìščàËbÏ@á/h@flŠfl–fljÛa@Şæفرموده است:  صاست كه پيامبر 
flí�@aì@ÛìÓë@Lfl�ëŠÛa@ŽÉjžn�Ï@LHa/h@éŞãŽíûßÜÇ@åó@@ÞbÓ@bß7c½a@ÝçČîoCQN  

هر گاه بر سر مردگان خويش حضور يافتيد چشمان آنها را فرو بنديد، چشم 
ل قرار وابسته و تابع روح است، و نيك گوئيد، بر آنچه اهل ميت گويند مورد قبو

  گيرد. مي
D@�a@á�iت: و كسي كه بر سر محتضر حضور دارد، بگويد: امام احمد گفته اس

ÜÇëó@bÏëñ@�a@Þì�‰NC 
و مستحب است كه كلمه شهادت به او تلقين » اهللابه نام خدا و بر وفات رسول «

@Dbmìflßفرموده است:  صروايت است كه پيامبر  سنمايد، از ابوسعيد  aìŽäSÔÛ@×@ü@á
gÛ@éVüg@�aCRN را به مردگان خود تلقين كنيد، و نيز مانند اين روايت از  ال إله إالَّ اهللا

گفته  صروايت شده است كه پيامبر  سروايت شده است، و از معاذ  سابوهريره 
  D@žåflß×@Š�e@æb×@ü@éßýg@éÛVüg@Şä7¦a@flÝ�…@�a7òCSNاست: 

                                           
 اند و حاكم آن را صحيح داشته است. ) و ابن ماجه و حاكم روايت نموده16513امام احمد ( -1

 اند. ) و غير روايت كرده898) و ترمذي (1523مسلم ( -2

دانسته است، و ذهبي با حاكم موافقت كـرده   ) و آنرا صحيح1/351) و حاكم (2709الجنائز (ابوداود در كتاب  -3
  ). 3/149است، وآلباني آنرا حسن دانسته، نگا: إرواء الغليل (
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  د وارد بهشت شود.باش ال إله إالَّ اهللاهر كس آخرين سخنش 
اند كه تلقين محتضر با كلمه شهادت ال إله إالَّ اهللا  : برخي از علماء گفته2س

  باشد؟ سنت است؛ كيفيت آن چگونه مي
فرموده:  صزيرا پيامبر  üéÛg@Vüg@�aL@شود: بگو،  : به او (محتضر) گفته مي 2ج 

�a@Vüg@éÛg@ü اگر محتضر  هايتان تلقين نمائيد، پس را به مرده�a@Vüg@éÛg@ü  را گفت
بايست تلقين را بر او تكرار كرد، و سعي شود كسي  و بعد از آن سخني گفت، مي

و بلكه با نرمي و مهرباني او را تلقين  ،نمايد بر او سخت نگيرد كه وي را تلقين مي
خت نمايد، تا او را رنجيده نسازد، چون گاهي رنجيده گشته و تلفظ به آن برايش س

گويد اما به سبب سنگيني و سختي صحبت كردن آزرده و  و مشكل است، يا آنرا مي
  ناراحت است.

  : چه وقت به تلقين (شهادت) محتضر آغاز نمائيم؟3س
گردد، يعني  : هنگاميكه عالئم مرگ بر وي ديده شود، شهادت به او تلقين مي3ج

@ü@�aهايتان  به مرده«فرموده است :  صدم مرگ، چون پيامبر  Vüg@ éÛg  تلقين
éÛg@ü@منظور اين است هنگاميكه مرگ او فرا رسيد تا اينكه آخرين سخنش  1»نمائيد

�a@ Vüg  فرموده است: هر كس آخرين سخنش  صباشد، و پيامبر�a@ Vüg@ éÛg@ ü 
  .2باشد داخل بهشت گردد

ين فرد محتضري حضور يافتم آيا مشروع است به غير از تلقزد : اگر ن4س
  شهادت چيزي به او بگويم؟ مرا آگاه كنيد خداوند بهترين پاداش به شما دهد!

گردد، و چيزي معيني براي  غير از شهادت چيزي به او تلقين نمي ،: خير4ج
حاضرين غير از تلقين براي محتضر در حديث وارد نگشته است، وليكن اگر 

وسعت رحمت  بيني به خداوند و حاضرين او را در حالت احتضار به خوش
با سخن خود با  مهمچنانكه عبداهللا بن عمرو بن العاص  ،خداوند يادآوري نمودند

                                           
 تخريج آن گذشت. -1

 تخريج آن گذشت. -2
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پدرش چنين نمود و او را به انجام كارهاي نيكش و حضور در جهاد و تعريف 
بيني و حسن ظن پيش پروردگارش  تا با خوش 1نمود از او يادآوري مي صپيامبر 

  رود، هيچ اشكالي ندارد.
شخصي در حال احتضار بودم و او را با شهادت تلقين نموده : اگر نزد 5س

باشم و پس از تلقين حرف ديگري به غير از شهادت زد آيا دوباره او را تلقين 
  نمايم؟
: بلي، هر گاه محتضر بعد از گفتن شهادت سخن ديگري بر زبان راند فردي 5ج

كه آخرين سخنش كلمه باشد تلقين را با نرمي بر او تكرار كند تا اين كه نزد او مي
  باشد.@üIg@éÛVüg@H�a@شهادت 
نمايند  : معموالً برخي مردم هنگام خروجِ روح محتضر را رو به قبله مي6س

  آيا اين عمل مشروع است؟
اند، و برخي از آنها به داليلي  : بيشتر فقهاء مذاهب بر آن تصريح نموده6ج

در (الكبائر) ذكر گرديده است و  صنمايند از جمله به فرموده پيامبر  استدالل مي
DjÛa@ ŽÞýzn�aflëînÜjÓ@ /âaŠ§a@ čo@Ø@ á7cyîë@ ĆõbcHbmaìßCR  حالل پنداشتن بيت الحرام به

روايت شده  سهاي شما، و دليل ديگر اينكه از حذيفه  ها و زنده عنوان قبله مرده
لذا » ردانيدمرا رو به قبله گ« DãìŽèŞuflëï@g7Ûó@ÜjÔÛaòCSاست كه هنگام مرگ گفته است: 

  شود، همچنانكه در قبر رو به قبله مي ،رو به قبله نمودن محتضر مستحب است
  : آيا تلقين محتضر صغير مشروع است؟7س
و نه  ،شود : اساساً تلقين براي مكلفي است كه خطا و بديها بر او نوشته مي7ج

و يا  ،يرداي كه به سني نرسيده است تا در برابر خطا مورد مؤاخذه قرار گ براي بچه
و با اين وجود تلقين  ،اي كه عقل را كه شرط تكليف است، فاقد آن است ديوانه

                                           
 مسلم روايت نموده است. -1

غليـل  ، نگـا: إرواء ال ) و آلباني اين حديث را حسن دانسته اسـت 4/165) و نسائي (2875ابوداود اخراج كرده ( -2
)3/154(. 

  ) و آلباني گفته حديث مذكور مرسل است.3/152رواء الغليل (إ) و1/158نگا: منار السبيل ( -3
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صغيري كه عقل داشته باشد مشروع است، همچنانكه تعليم اصول دين و مسائل 
پس هنگام احتضار به اين امر  ،عقيده و شروط و اركان اسالم به او مشروع است

  اً و روحاً بر آن قرار دارد.شوند و او جسم يادآوري و تذكّر داده مي
  : حكم حضور يافتن نزد محتضرِ كافر و تلقين وي چيست؟8س
: نظر درست اينكه حضور يافتن نزد ميت كافر و دعوت و تشويق در آخر 8ج

حياتش به آغوش اسالم جاي اشكال نيست، زيرا عالئم مرگ را با چشم خود ديده 
نمود حسادت يا رقابت و يا  سالم منع ميو چه بسا آنچه كه او را از پذيرش ا ،است

و با وجود مرگ اين مانع از بين  ،ترس از دست دادن منصب و يا رياست باشد
كرد حضور يافت و او  نزد جوانِ يهودي كه او را خدمت مي صو پيامبر  .رود مي

 ،) اطاعت كنصرا به اسالم فرا خواند، پدر جوان گفت از ابوالقاسم (كنيه پيامبر 
گفت:  از نزد وي بيرون آمد و مي صن يهودي شهادتين را تلفظ كرد پيامبر و جوا

DŽ†à§a@ˆÛa@�ð@fiÛ@êa†çâý�CQ  ستايش خدايي كه او را به اسالم هدايت نمود، اما
اي در آن نباشد و  كافري كه عناد و اصرار وي بر كفر معروف باشد و راه چاره

و غالباً تلقين  ،نزد او جايز نيست دعوت در وي تأثير نداشته باشد حضور مسلمان
  داند ـ. خدا بهتر مي ـاي ندارد.  دادن او سود و فايده

                                           
)، ولفـظ حـديث نـزد بخـاري چنـين      12896، وأحمد (س) از أنس 1268ز بخاري در كتاب الجنائز (روايت ا -1

يعوده، فقعد عند رأسه فقال  صفمرض، فأتاه النبي  صقال: كان غالم يهودي يخدم النبي  ساست: عن أنس 
الحمـد  «وهو يقول:  ص، فأسلم، فخرج النبي ص، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم »أسلم«له: 

خدمت مىكرد، بيمار شد، آنحضرت  صترجمه: نوجواني يهودي كه براي رسول اهللا  ».هللا الذي أنقذه من النار
آن پسر به سـوي پـدرش كـه نـزد او     ». مسلمان شو«و به او فرمود: به عيادتش رفت و بر بالينش نشست  ص

) اطاعت كن، (يعني اسالم را بپـذير). او مشـرف   صنشسته بود نگاه كرد. پدرش گفت: از أبو القاسم (محمد 
سپاس بر خدا كه او را از آتـش دوزخ  «در حاليكه از منزل خارج مىشد، فرمود:  صبه اسالم شد. رسول اهللا 

  ».نجات داد



  باب دوم:

  فتاوايي در مورد غسل و تكفين ميت

  شود؟ و كيفيت تكفين وي چگونه است؟ : چگونه ميت غسل داده مي9س
: غسل دادن مرده فرض كفايي است، و بهتر اينكه كسي كه ميت براي وي 9ج

وصيت نموده است مرده را غسل دهد، پس خويشان پدري به ترتيب قرابت و 
و زن نيز  ،دهد نزديكي با ميت، سپس خويشاوندان، مرد همسر خود را غسل مي

اي كه كمتر از هفت سال  تواند پسر بچه تواند همسر خود را غسل دهد، و زن مي مي
اي كه كمتر از هفت سال  بچهتواند دختر  ميو مرد نيز داشته باشد غُسل دهد، 

تواند مرد را غسل دهد هر چند محرم وي باشد،  و زن نمي داشته باشد غُسل دهد،
و مرد زن را نبايد غسل دهد ولو اينكه مادر و دختر او باشد، بلكه با خاك تيمم 

كند، بلكه در  دهد، و او را كفن و دفن نمي و مسلمان، كافر را غسل نمي .شوند مي
و هر گاه  ،پوشاند ميبا خاك د كافران براي پوشاندن وي او را صورت عدم وجو

بخواهد كه مرده را غسل دهد، اگر باالي هفت سال باشد عورت او را كه ما بين 
پس اگر ممكن  ،نمايد پوشاند، و او را از لباس عريان و لخت مي ناف و زانوست مي

ها  انظار نگاهها و ديدهاي يا در چادري (ضميمه) از  باشد او را در زير سقف خانه
جز كسي كه او را در  .پوشاند نمايد، و صورت وي را نيز مي پنهان و مستور مي

و نيت در غسل  .غسل دادن مساعدت نمايد و نبايد فرد ديگري نزد او حضور بيابد
پس سر او را تا  ،گفتن واجب است yŠÛa@å»ŠÛa@�a@á�iîáدادن شرط است، و 

در اين وقت  ،دهد بلند كرده و شكم وي را با نرمي فشار مياندازه جلوس از زمين 
شود، و اگر احتمال خروج چيزي از شكمش  آب بيشتري بر روي وي ريخته مي

وجود داشته باشد از مواد خوشبو كننده استفاده شود، پس تكه پارچه بر دست 
ه پارچه نمايد، و با آن تك پوشانده و با آن آنچه كه از ميت دفع شده است پاك مي

دهد، نبايد عورت ميتي كه هفت سال دارد  پس و پيش ميت را مشت و مال مي
با حائل باشد، و بهتر اين است كه ساير بدن ميت را جز با اينكه لمس نمود جز 
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اي  پارچه و پوشش لمس ننمايد، سپس بر انگشت شست و سبابه خود تك پارچه
و سوراخهاي بيني وي را بدون داخل  بپوشاند و با آن دندانهاي او را پاك نمايد،

شدن آب در دهان و بيني وي پاك و تميز نمايد، سپس تمام اَعضاي وضوي او را 
ريزد و سر و  شويد و دوباره آبي كه در آن سدر و يا صابون پاك باشد بر وي مي مي

و اول سمت راست  ،دهد ريش او را با كف سدر و كالبدش را با تفاله آن غسل مي
نمايد و پس شانه تا  شويد و سپس سمت چپ، با رويه گردن وي آغاز مي ميوي را 

و پشت و  ،گرداند با شستن يك طرف او را به دو طرف برمي ،رسد به آخر پايش مي
شويد و او را  شويد، و سمت چپ او را نيز همينطور مي هاي او را مي كفل و مفصله

و سه بار شستن، آغاز  ،ريزد خواباند، سپس بر روي او آب مي بر روي صورت نمي
نمودن از سمت چپ، كشيدن دست بر بدن او در هر بار شستن (و اگر با سه بار 

رسد) يشتر تا اينكه به هفت بار هم ب ،دهد تا اينكه پاك گردد پاك نشد افزيش مي
و استفاده از آب داغ و خالل نمودن دندانها و  دهد،سنت است به وتر او را غسل 

نده و سفيد كننده (مگر هنگام نياز) مكروه است، و زلف زن را به استعمال پاك كن
سه قسمت نموده و به پشت وي انداخته شود، و در شستن آخر كافور و سدر قرار 

گردد و  به شرطي كه ميت در حالت احرام حج نباشد، سبيل وي كوتاه مي ،دهد مي
گردد،  لباس خشك مي شود، سپس با پارچه و اگر ناخنهاي وي دراز باشند چيده مي

اگر بعد از هفت بار شستن باز از بدن وي چيزي خارج گردد مخروج شيء را با 
اگر چنانچه پينه نشد و مانع از خروج آن نگشت يا گل پاك و خالص  ،بندند پنبه مي

گيرد، ميت محرِم بدون  ميوضو شويد و براي او  پس محل را مي ،آنرا بند نمايد
و هنگام نياز و يا ضرورت بدن وي را با سدر و  ،دهند ل ميبويي غس كافور و خوش

و سقط جنين را اگر چهار ماه به اتمام  پوشاند، مي، و سرش را نشويند صابون مي
و اگر كسي غسل دادنش ممكن نباشد مانند فردي شود،  ميرسانده باشد غسل داده 

هنده ميت شود، غسل د كه سوخته است و يا تكه تكه شده است تيمم داده مي
و آن را ميان مردم پخش  ،بايست مستور بدارد هاي ميت را مي زشتي و كاستي

باشد، در مال ميت بر بدهي و غيره مقدم  ننمايد، و تكفين ميت فرض كفايه مي
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اش  دست بود هزينه كفن او بر كسي است كه ملزم به نفقه يشود، اگر ميت ته مي
مرد در سه پارچه سفيد از جنس  .نرا تقبل نمايداگر فرد داوطلبي نباشد آ ،باشد مي

كنند، قبل از  و آنرا بر روي يكديگر پهن مي ،شود پنبه و مانند آن كفن و پوشانده مي
پاشند سپس به چيزي مانند مشك آن را عطرآگين و  هر چيز بر روي آن آب مي

اي  فنها) ماده، در ميان آنها (كندده نمايند، و بهترين را باالتر قرار مي خوشبو مي
شود، و سپس مرده را با حالت  ها پاشيده مي دهند، و در بين پارچه خوشبو قرار مي

مقداري كافور را در پنبه ميان  ،شود دراز كش (خوابيده) بر روي آن گذاشته مي
ي كه طرف آن  و باالي آنرا با تكه پارچه ،دهند هاي او نزديك شرمگاه قرار مي كفل

و باقيمانده كافور را بر  ،بندند ثانه او را با هم جمع نمايد ميباز شد و شرمگاه و م
دهند. و اگر تمام بدن خوشبو گردد  سوراخهاي صورت و اعضاي سجود او قرار مي

 ،شود بهتر است، سپس گوشه پوشش زير ميت را بر سمت راست او برگردانده مي
اضافي  همينطور پوشش دوم و سوم و بيشترين ،چپسپس طرف راست بر سمت 

 ،شوند آن در قسمت سر بااليي ميت باشد، سپس وسط پوششها بسته و گره زده مي
و تكفين و پوشاندن ميت با يك پيراهن يك روانداز و  ،گردد و گره در قبر باز مي

پوششي جايز است، و مستحب است كه زن در پنج لباس كفن شود، چادر و 
و پيراهني كه از وسط آن  ،او و يك روسري بر سر ،روكشي براي پوشش عورت او

و بعد مانند مرد دو پوشش براي وي  ،پاره و باز باشد يا بتوان سر ميت را درآورد
  استعمال شود، اما وجوب آن براي زن يك لباس است كه تمام بدنش را بپوشاند.

  : كفن و دفن ميت بر چه كسي واجب است؟ 10س
اما هزينه كفن و دفن او  .ت: كفن و دفن ميت بر نزديكان او واجب اس10ج

مانند كفن و موادهاي خوشبو كننده، مزد حفر نمودن قبر و كرايه حمل آن اگر نياز 
به كسي بود تا با مزد آن را حمل كند، و نيز مزد غسل دهنده ميت، هزينه همه اينها 

ي و اگر ميت چيز ،شود ها و غيره مقدم مي شود، و بر ِبدهي از مال ميت پرداخت مي
نداشت كه براي كفن و دفن وي كافي باشد واجب است بر كسي كه نفقه ميت بر 

و اگر كسي براي كفن و دفن داوطلب  ،اش بوده است او را كفن و دفن نمايد عهده
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و اگر  ،جائز است ،شد اگرچه ميت بعد از خود مال فراواني به جا گذاشته باشد
و در اين  ،كفن و دفن ميت را بپذيرندخواستند كه هزينه  نزديكان ميت هر كدام مي
مقدم ترين آنان از جهت رحم وخويشاوندي  نزديك ،باره با هم نزاع نمودند

اَما اگر براي شخص معيني  ،گردد. اگر ميت براي شخص معيني وصيت نكرده باشد مي
او  مثالً گفته باشد جز فالني هيچ كس مرا غُسل ننمايد، عاقبت بر ،وصيت نموده باشد

سرانش پگردد، اما هر گاه وصيت نكرده باشد (چنانكه گفتيم) از پدر و سپس  تعيين مي
  گردد و اهللا اعلم. و همچنين نزديكتر و نزديكتر تا ... آغاز مي

  : غسل ميت در ميان اَهل و اقربا از قبيل مردان و زنان حق كيست؟11س
هايي مردان و زنان،  بينيم كه برخي مردان براي غسل دادن جنازه چون ما مي

  .1باشد شوند آيا اين عمل درست مي خويشان يا بيگانگان وارد عمل مي
و براي زن جائز است كه همسر خود  ،دهند : ميت مرد را مردان غسل مي11ج

دهند، و براي مرد جائز است همسر خود  و زن را نيز زنان غسل مي ،را غسل دهد
چون علي بن  ،كديگر را غسل دهندتوانند ي را غسل دهد، پس زن و شوهر مي

، و اسماء دختر عميس همسر 2را غسل داد لهمسر خود فاطمه  سطالب  ابي
، اما غير از زن و شوهر جايز نيست كه زنان 3را غسل داد مخويش ابوبكر صديق 

بلكه هر جنس جنس خود  ،و اينكه مردان زنان را غسل دهند ،مردان را غسل دهند
مگر اينكه  ،جنسي بر عورت جنس مخالف اطالع نيابد دهد، و هيچ را غسل مي
اي باشد كه به حد تمييز نرسيده باشد كه اين مورد اشكالي ندارد، زنان  ميت پسربچه

توانند او را غسل دهند چون (پسر هفت ساله از لحاظ  و مردان به طور تساوي مي
  شرعي) پوشش عورت او واجب نيست.

                                           
 .)1/78صالح الفوزان، المنتقي ( -1

ــ  3/408) والمصنف: عبـدالرزاق الصـنعاني (  456، 2/455ابن ابي شيبه ( :حاديثنگا: به كتاب المصنف في األ -2
 ).3/162نگاه: ارواءالغليل ( ،) و آلباني آن را حسن داشته411

ــ  3/408لمصنف: عبـدالرزاق الصـنعاني (  ) وا456، 2/455ابن ابي شيبه ( :حاديثنگا: به كتاب المصنف في األ -3
411.(  
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اي را كه به سن هفت سال نرسيده است  تواند پسر بچه : آيا زن مي12س
  غسل دهد؟

همچنانكه مادر در زمانِ سنين كوچكي  ،: جائز است، زيرا او عورت ندارد12ج
و  ،نمايد و مستقيماً عورت او را لمس مي ،شود دار نظافت و پاك كردن وي مي عهده

ر چون نياز بوده است، و همچنانكه فقهاء در كتابهاي احكام ذك ،او زنده است
اند  را زنان غسل دادند، و همچنين ذكر كرده صكه ابراهيم پسر پيامبر  1اند نموده

كه دختر بچه كمتر از هفت سال جايز است كه مردان او را غسل دهند به علت 
دار  توجه بودن در لمس عورت او و نظر به آن، گرچه بهتر است كه زنان عهده بي

  گرداند. وليكن ضرورت آنرا جايز مي ،اين كار شوند
  : آيا بيرون آوردن زيور آالت زنِ مرده قبل از دفن او واجب است؟13س
: بيرون آورد آن واجب است، چون كندن و درآوردن زيورآالت به جسد 13ج

باشد كندن  نمايد، زيورآالتي كه در دست مي رساند، و در او تأثير نمي زن ضرر نمي
ر بازو يا گوش و يا بيني قرار دارند و همچنين زيورآالتي كه د ،گذارد آن تأثير نمي

لذا در آوردن آنها از اعضاي مذكور  ،گذارد در آوردن آن بر زن مرده تأثير نمي
شود تا با ميت دفن گردد، چون دفن  همانطور باقي گذاشته نمي ،واجب است

و زنده به اين  ،نمودن اين زيورآالت همراه ميت از بين بردن و اتالف مال است
  زمندتر است و بعد از مرگ ميت نيز ملك وي شده است.زيور نيا
: هر گاه در دهان ميت دندانهاي طال وجود داشته باشد آيا قبل از 14س

شود يا اينكه باقي گذاشته  اينكه ميت دفن گردد از آن كنده و درآورده مي
  شود؟ مي

عادي در اي كه اين ميت به طور  : اگر بيرون آوردن آن آسان باشد به گونه14ج
زمان حيات خود بدون اينكه ضرري متوجه وي گردد يا بر آن اَثر گذارد آنرا بيرون 

چون اين دندان داراي  ،آورده است. پس در اين حال بيرون آوردن آن الزم است مي

                                           
  .)1/166نگاه : منار السبيل ( -1
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اما هرگاه بيم اين رود كه اگر  ،باشد و زنده به آن سزاوارتر است قيمت و بهاء مي
پس  ،زند و يا چهره و سيماي او را به هم مي ،ماند يكنده شود دهان ميت باز م

بايست از كندن آن اجتناب و دوري نمود، زيرا واضح است، برخي مردم اگر  مي
بلكه به حالت باز  ،توانند دوباره آنرا ببندند نمي ،ها فك او را باز كنند غسل دهنده

اه باز شود تا و پيداست كه چشم هر گ ،ماند و چشم نيز مانند دهان است شده مي
و فرو  ،ماند اينكه فرد بميرد به صورت باز شده باقي بماند. همينطور باز شده مي

كند  و بنابراين فردي كه نزد شخص در حال احتضار حضور پيدا مي ،شود بسته نمي
و  ،بايست تالش كند چشمان او را قبل از مرگ يا در وقت مرگ فرو بندد مي

به صورت بسته و چشم او نيز به حالت فرو بسته  تا ،همچنين دهان او را ببندند
  .. واهللا أعلمبماند

: آيا مشروع است كه هنگام غسل دادن ميت موي سبيل و زير بغل و 15س
  هاي وي گرفته و چيده شود و يا به حالت خود باقي بماند؟ شرمگاه او يا ناخن

و اما  ،هاي او گرفته شود : مشروع است اينكه سبيل و زير بغل و ناخن15ج
و حالل  ،چون عورت است ،شود شرمگاه قول درست بر آنست كه از آن گرفته نمي

بلكه لمس عورت در حالت حيات و  ،نيست كه بعد از مرگ عورتش لمس گردد
  مرگ جايز نيست.

هاي چيده  : موي گرفته شده از سبيل ميت و زير بغل او و يا ناخن16س
  شده از ميت را چه بايد كرد؟

شود و با او دفن  ها در كيسه و يا چيز ديگري گذاشته مي و ناخن: مو 16ج
ها در زمين همچون موي فرد زنده جائز و كراهتي  شود، ريختن آن با خاكروبه مي

  ندارد.
هاي  : مردي در تصادف ماشين وفات يافته است و جسم وي زخم17س

چاره  رساند، پس بزرگ برداشته است و اگر غسل داده شود آب به او ضرر مي
  چيست؟
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شود، هر گاه آب مثالً بر پوست او ريخته  : به مقدار توان غسل داده مي17ج
اما اگر  ،شود به وي ضرر نرساند الزم است بدون ماليدن و ماساژ بر آن ريخته شود

و يا اينكه اعضاي بدن وي  ،هاي او بيرون آمده باشد در اين هنگام متوفي مغز و ريه
لت، هر آنچه كه امكان غسل داشته باشد غسل داده قطع شده باشد، در اين حا

  كشند. و ساير بدن را هم بر آن دست مي ،شود مي
  : هنگام غسل دادن كودك آيا ستر عورت او واجب است يا خير؟18س
: كودكي كه به سن هفت سالگي نرسيده باشد دختر و يا پسر باشد او را 18ج

 ،زمان غسل دادنش مستور گردد لذا واجب نيست كه چيزي از او در ،عورتي نيست
اما اين ميت بيش از هفت سال داشته باشد واجب است كه ما بين ناف و زانوي او 

  پوشانده شود.
  : آيا تكفين ميت در غير لباس سفيد جائز است؟19س
داود روايت است كه  : بله جائز است، اما لباس سفيد مستحب است، از ابي19ج
@Da�jÛqفرموده است:  صپيامبر  žåß@ aìîib@ØjÛa@áîÏ@ābhŞãfl�@åß@ bè/�čq@îibØflë@á7×SÐ@aìä

Ïîbmìß@ bè@×áCQ@و  ،هاي شما است از بهترين لباسكه هاي سفيدتان را بپوشيد  لباس
  هايتان را در آن كفن نمائيد. مرده

  باشد؟ شود چند گره مي هايي را كه در كفن ميت زده مي : تعداد گره20س
د گشته با گره كنار سر او و گره كنار پاهاي او هفت : آنچه كه در سنّت وار20ج

  به حسب نياز بيشتر از آن نيز جائز است. ،باشد گره مي
: فرد مسلماني مسلمان ديگر را كشته است و حكم به قصاص قاتل 21س

آيا هر گاه قاتل (محكوم به قصاص) كشته شود غسل داده  ،صادر شده است
  د؟شو شود و نماز بر او خوانده مي مي

شود و بر او نماز خوانده زيرا از دائره اسالم خارج  : آري، غسل داده مي21ج
  نگشته است.

                                           
 .)2/132) و ترمذي (4/176اخراج ابوداود ( -1
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  .1شود؟  : آيا فردي كه خودكشي كرده است غسل و نماز داده مي22س
و با  ،شود : فردي كه خودكشي نموده است غسل و نماز بر او جاري مي22ج

قتل نفس معصيت است نه  چون ،گردد، زيرا او عصيانگر است مسلمانان دفن مي
 ،شود خودكشي نموده غسل و نماز بر او انجام ميكسى كفر، و پناه به خدا هر گاه 

امام بزرگتر و كسي كه ميان مردم داراي بهتر است كه ولكن  ،گردد و كفن مي
تا مردم گمان نبرند  ،خواند به عنوان انكار و رد بر او نماز نمي ،اهميت و مقام باشد

باشد، و امام اكبر يا  عمل ميت (فردي كه خود را كشته است) راضي ميكه او به 
سلطان يا ُقضات يا فرماندار شهر هر گاه نماز بر وي را ترك نمودند به عنوان رد و 

ولي  ،باشد، مطلوب و پسنديده است انكار اين عمل و اعالن اينكه اين عمل خطا مي
  خوانند. مسلمانان ديگر بر وي نماز مي

ام و بعد از آن نمازهايي  غُسل نكرده ودمو خ ،ام اي را غسل داده مرده :23س
  ام، آيا چيزي بر من الزم است؟ هم خوانده

: در ارتباط با غسل دادن ميت حديثي با اسناد صحيح وارد شده است كه 23ج
  Dß@flÝŞ�7Ë@žåflßflëČîiÜ7Ï@HbnflîÌniÜ7Ï@Žé7Üflàfly@åßë@žÝ�flîidŞ™flìflnCRNفرمايد :  مي

و هر كس او را حمل نمايد  ،اي را غسل دهد بايد غسل نمايد كس مرده (هر
  .بايد وضو بگيرد)

و برخي هم اسناد آنرا صحيح  ،اند بسياري از علماء اين حديث را ضعيف دانسته
اند: موجبي براي غسل  اند و گفته اي ديگر در متن آن توقف نموده اند، و دسته دانسته

هنده با چيزي برخورد نكرده است كه موجِبِ چون غسل د ،كردن وجود ندارد
اند، اما آنهايي كه آنرا  غسل باشد، و به همين سبب در حديث مذكور ترديد نموده

اند غسل كردن  اند و گفته اند حكم آن را بر استحباب حمل كرده صحيح پنداشته
اي را غسل دهد مستحب است، بعضي از علماء وضو برابر  براي كسي كه مرده

                                           
 ).2/62ابن باز فتاوي اسالميه ( -1

، 2/80و ابن جبان و طيالسي و امام احمد ( ،) و آنرا حسن داشته2/132) و ترمذي (63 – 2/62اخراج ابوداود ( -2
 ) و آلباني آنرا صحيح داشته است.472، 454، 433
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اند: غسل كردن سنّت  هنده واجب دانسته به شرطي غُسل نكرده باشد، گفتهغسل د
و اين كمترين چيزي  ،ولي اگر غسل ننمايد وضوء بر او واجب است ،مؤّكده است

  گردد. است كه بر او واجب مي
اي را حمل كردم آيا وضو بر من واجب است؟ خدا پاداش  : هر گاه مرده24س

  كنيد!و جزاي خيرتان دهد مرا آگاه 
D@žåflßflë: در رابطه با وضو، با كسي كه ميت را حمل كرده باشد حديث 24ج

ß@ flÝŞ�7ËČjiÜ7Ï@ HbnflîÌniÜ7Ï@ Žé7Üflàfly@ åßë@ žÝ�flîidŞ™flìflnCQ  وارد گشته است، و شايد مراد حديث
نه اينكه جنازه را حمل  ،كسي باشد كه مرده را با در آغوش گرفتن حمل كرده باشد

اي را حمل كرده  ين سبب چون ابن عباس يا ابن عمر مردهنموده باشد، و به هم
گيرم (يعني  بود، به او گفته شد وضو بگيريد گفت از حملِ چوب (تخته) وضو نمي

او حمل نكرده و لمس ننموده مگر چوبي را) اما هرگاه او را در آغوش گرفت و او 
  گيرد. مردة عريان يا شبه عريان باشد بنابر حديث وضو مي

                                           
 تخريج آن گذشت. -1



  :مسوباب 

  فتاواي نماز بر ميت

: آيا تنها گذاشتن جنازه در اتاق قبل از نماز خواندن بر او جايز است؟ 25س
كنند  نظر شما در مورد اينكه برخي مردم اعتقاد دارند كه شياطين به آن بازي مي

  چيست؟
: گذاشتن ميت به تنهايي در اتاق يا منزل اشكالي ندارد، اگر بيم آن نرود كه 25ج
ا يا پرندگان درنده به وسيله بوي جنازه به سر جنازه كشانده شوند، تنها ه درنده

گذاشتن جنازه جاي حذر نيست، با اين حال بايد بر انجام كفن و دفن تالش نمود. 
@Dü@íÌjäï@¦î@éÐßi@fl�vŽm@æc@áÜ�´ãaŠè7Ã@ïروايت شده است،  صزيرا از پيامبر 

éčÜç7cCQ .ت  (جنازه مسلمان نبايد ميان اهل اوباقي بماند) اما اعتقاد به اينكه هر گاه مي
گردد اين نظر اصل  تنها گذاشته شود شياطين او را ملعبه و يا دستخوش شياطين مي

و پايه از واقعيت ندارد چون مرده اگر مؤمن بوده باشد شيطان در دنيا بر او سلطه و 

çµ…﴿فرمايد:  همچنانكه قرآن مي ،چيرگي ندارد ‾ΡÎ) }§øŠs9 …çµ s9 í≈ sÜ ù= ß™ ’n?tã š Ï%©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u 4’n?tã uρ óΟ ÎγÎn/u‘ tβθ è= ā2 uθtG tƒ ∩∪﴾2�  

كنند،  ميطان تسلّطي بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل شي
  نمايد. پس خداوند بعد از مرگشان نيز آنان را از ضرر شياطين حفظ مي ندارد.

ميت فردي به ستايش و بازگويي : آيا جائز است قبل از اداي نماز بر 26س
  .3كردن اعمال نيك ميت بپردازد تا نمازگزاران او را بشناسند؟

: صحبت نمودن از ميت و بيان اعمال نيك وي قبل از اداي نماز جائز 26ج
باشد، و طريق  نيست زيرا عمل مذكور همان ختم و بزرگداشت نهي شده مي
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مسلمانان) براي او دعا شود و هر كدام مشروع اين است كه از طرف برادران ميت (
  به صورت انفرادي براي وي دعا نمايند.

: آيا در نماز صف بستن از طرف راست امام براي اداي نماز ميت 27س
  مشروع است؟

: اصل بر اين است در نمازهايي كه جماعت در آنها مشروع است جنازه يا 27ج
اما  ،اگر مكان براي نماز وسيع باشدغير جنازه تمام صفها پشت سر امام قرار گيرند 

، نظر 1سود بر تنگي وضعيت مكان حمل شده استألنماز ابن مسعود بين علقمه و ا
است و هركس آنرا به حديث  صصحيح بر اين است كه اين عمل كار ابن سعود 

مرفوع دانسته است به اشتباه وخطا رفته است، و به مفاد حديث مالك بن بصيره كه 
•D@áÜ�ß@åß@bß¹Ï@ŽpìŽîsÜfl–ï@ÜÇîqýq@čéò@@ñÒìÐوع روايت شده است به صورت مرف

àÜ�½a@åßfĺ@Vüg@flkuëcCR.  هيچ مسلماني نيست بيمرد و سه صف از مسلمانان بر او
نماز بخوانند مگر اينكه مستوجب رحمت خداوند شده است. پس بهتر است كه در 

گويد: هر گاه تعداد  ابوداود مي نماز جنازه كه نمازگزاران به سه دسته تقسيم شوند و
بودند امام مالك به موجب حديث فوق آنها را به  نمازگزاران نماز جنازه اندك مي

و ظاهر حديث اين است كه پشت سر امام سه صف قرار  ،نمود سه صف تقسيم مي
و برخي ،گردند  گيرند، و گفته شده كه امام خود به تنهايي يك صف محسوب مي

اي در طرف راست امام قرار گيرند تا يك صف به حساب  كه عدهنظر بر اين است 
اما اصل بر اين است مگر به سبب وجود عذري همچون اينكه مأموم يك نفر  ،آيند
  .. واهللا أعلمو يا مكان وسعت الزم براي صفهاي نماز را نداشته باشد ،باشد

  شود؟ : حكم نماز بر ميت چيست؟ و چگونه اقامه مي28س
باشد، انجام آن چنين است كه امام در برابر  بر ميت فرض كفايه مي: نماز 28ج

سينه مرد و وسط زن بايستد، سپس تكبير (اهللا اكبر) نمايد و استعاذه نمايد و سوره 
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DÜÇ@Ý•@áèÜÛaó@@†Čàªفاتحه را بخواند. سپس تكبير دوم را بگويد و با اين عبارت 
@†àª@Þeë×Ü•@bàîÜÇ@oó@@ÞegçaŠiî@ágČãÙ@»î©@†î‰bi@ë@L†Ú ��� �� ���C.  بر پيامبر

  فرستد. درود مي ص
كند و  گويد با دعاي مأثور عام براي ميت دعا مي سپس تكبير سوم را مي

  گويد:  مي
D§@ŠÐËa@áèÜÛaîßë@bäČîÌ•ë@Lbän�ë@bã×j�‡ë@bäjöbËë@bã†çb‘ë@Lbã×ë@bãŠc@bãbrãgŞãÙ@

ë@ Lbãaìrßë@ bäjÜÔäß@ áÜÈmcÜÇ@ oãó@×‘@ Ýï†Ó@ õíŠL@@ åß@ áèÜÛacyîydÏ@ bäß@ énîÜÇ@ éó@
⁄aÏìm@åßë@Lâý�îÜÇ@éÏìnÏ@énó@⁄a¹æbC . و يا او را دعاي مأثور خاص دعا نمايد و

@Dëبگويد:  LéäÇ@ ŽÑžÇaflë@ čéčÏbÇë@ Žé»‰aë@ Žé7Û@ ŠčÐiËa@ áèÜÛaci×Žé7ÛŽŒŽã@ â/ŠL@ŽéÜfl�ž†flß@ žÉğ�ëëL@
ČčÔãë@Lč…flŠfljÛaë@/wÜflrÛaë@čõb½bi@éiÜč�iËaë@člìãˆÛa@åß@čébĐ7̈ aëí@b×bà@Ží7Ôäó@iþa@ŽlìrÛaî@åß@Žœ

icë@ L/�ã†Ûač†�@ Ha‰a…@ éÛ�a…@ åß@ Ha‰�@ Hbuë‹ë@ čê�ä¦a@ éÜ�…cë@ Léuë‹@ åß@ Ha7ò@@Žåčß@ čéčÓë
‰bäÛa@ člaˆÇë@�ÔÛa@ člaˆÇCQ@Nتواند اين دعا را نيز بيفزايند  و ميD¿@é7Û@ž|fl�iÏa@ fláèÜÛa@

Ï@ é7Û@ ‰ğìãë@ ê�ÓîÜÇ@ ŽéiÜflÈuaë@ Lčéî™ë‰@ čéHò@@ åß‰íä¦a@ /ābčò@áy‰aë@ LŽéflnfl’žyflë@ �čãeë@ L
ë@ Léčmbä�y@ÑčÇb™ë@ LŽéflniŠ@Ë×fl�@ŠsÐîë@ Léčmbu‰…@ žÉÏ‰aë@ Léčmb÷c¿@ éÐÜ�aë@ LŽéflnfliìrß@ÞŒu@

¢@čéjÔÇ��CL@تواند اين دعا را به آن بيفزايد:  و باز ميD@áèÜÛagŞã†jÇ@éÚ@†jÇ@åiaëÚ@L
‰aì�@ÞŒãÚë@Lc�@oã�Œäß@ëVüg@áÜ−@üë@Léi@Þ@��HaC گويد: يا مي D@áèÜÛac@Léi‰@floã

@ oãcëéflniÔ7Üfl�ë@ Léflyë‰@ flošjÓ@ floãcë@ Lc@ floãcãýÇë@ čêŠ�i@ ŽáÜÇîflnflõbÈÐŽ‘@ bä÷ču@ Lé@ÛgÙî@
ŠčÐËbÏ@@áèÜÛa@LŽé7Ûg@žæ×¿@…ŒÏ@Hbäč�zŽß@flæb@gë@Lčéãb�yg@æ×@æbß�îéäÇ@‹ëbvnÏ@Hb÷CN  سپس

@DÜÛaü@áè@@üë@LêŠucگويد،  نمايد و با حالت ايستاده مي تكبير چهارم را مي bäßŠ¤
éÛë@bäÛŠÐËaë@Lê†Èi@bČänÐmC ت صغير  سپس به طرف چپ يك سالم ميدهد، و اگر مي

@DHaŠ�‡@éÜÈua@áèÜÛa@†ÛaìÛíë@éÏHb�Š@HaŠucë@Ð‘ëîHbÈگويد :  باشد با دعاي مأثور عام مي
©Hbib‹aìß@ éi@ÝÔq@áèÜÛa@ Líë@ Lbàç‰ìuc@ éi@áÄÇcë@ Lbàèäcäßû½a@ÑÜ�@�b–i@ éÔ§´@
aë¿@ éÜÈu@×ÛbÐò@gçaŠiîčÓë@ Láčé@n»ŠiÙ@z¦a@ laˆÇîáC@ ت مؤنث باشدو اگر مي

D@bè»‰aë@b�ŠÐËa@áèÜÛaبرد  ضميرهاي موجود در دعا را به صورت تأنيث به كار مي
                                           

 ده است.روايت كر سمسلم از عوف بن مالك  -1
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@ëCNNNN گذارد، و  با هر تكبير دستهايش را بلند نموده سپس آنرا بر روي سينه مي
ت و دعاي خاص بعد از تكبير سوم قرار اگر پنج يا شش تكبير هم بگويد جايز اس

شود، و دعاي عام بعد از تكبير چهارم است، و اگر دو سالم هم داده شود  داده مي
  .. واهللا أعلمباشد ولي خالف االولي مي ،جايز است

  شود؟ اي با فاتحه خوانده مي : آيا درنماز جنازه سوره29س
½Dý•üñ@@åير اول روايت : هيچ اشكالي ندارد، اصل در قرائت بعد از تكب29ج

@�í¤bÐi@cŠÔò@ÛaØlbnCQN  
اي نماز اقامه نمود و در نمارش  باشد، كه بر جنازه مي مو روايت ابن عباس 

  .2فاتحه را خواند و گفت تا بدانيد اين خواندن فاتحه از سنت است
�Š×‡@@ñ‰ì�ëŞãcë@LŠè¦aé@@òäروايت از بخاري وأهل سنن، و نسائي بر آن افزون 

yëÕN داي بلند خواند، وگفت: بدانيد كه اين سنت و اي را با ص هبعد از فاتحه سور
ذكر «اي خواند. بيهقي گويد:  ههمچنين ابن الجارد ذكر نموده كه سورحق است. 

  ».فوظالسورة غير مح
  اي خواند نزد من محفوظ نيست. هدر مورد اينكه سور

: به مفاد عموم آيهشود  ميار نبعد از فاتحه خواند بر او انك اي هو اگر كسي سور

﴿ (#ρât� ø% $$ sù $ tΒ u� œ£ uŠs? zÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# ∩⊄⊃∪ ﴾3�  
  اكنون آنچه براي شما ميسر است قرآن بخوانيد.

  :  حكم رفع اليدين با هر تكبير در نماز ميت چيست؟30س
: رفع اليدين (بلند نمودن هر دو دست) سنت است، بخاري در صحيح 30ج

و شافعي و عبدالرزاق و ابن . 4اس به صورت معلق ذكر نموده استخود از ابن عب
و برخي از آنان آنرا به عنوان روايت ، ابي شيبه و ديگران نيز آنرا روايت نموده

                                           
  .)230) و ترمذي در كتاب صاله (595) و مسلم در كتاب صاله (714بخاري در كتاب اذان ( -1
 .)90ت فاتحه بر جنازه (ءنگاه: بخاري باب قرا -2

  .20سوره المزمل:  -3
  .)3/189ت الصاله على الجنائز (باب سنكتاب الجنائز، نگاه: بخاري  -4
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و داراي حكم مرفوع . قول صحيح بر موقوف بودن آن است، اند مرفوع پذيرفته
يد از ابن عباس و ابن عباس نيز در نماز رفع يدين انجام داده است، سع. است

كند كه او (ابن عباس، در تكبيرهاي نماز ميت دستهاي خود را بلند  روايت مي
اينكه در هر «روايت كرده است كه گفته  سو ابن ابي شيبه از زيد بن ثابت ، كرد مي

سنت رفع يدين است. و بخاري در رفع اليدين در تكبيرهاي » تكبير (نماز ميت)
و نافع بن  ،وابان بن عثمان ،ع اليدين) از قيس بن أبي حازمنماز ميت را در (باب رف

  روايت نموده است. وغيرهو الزهري،  ،و عمر بن عبدالعزيز ،جيبر
  شوند؟ : آيا اگر تكبيرات نماز جنازه فوت شدند قضاء مي31س
: اگر كسي تكبيري از تكبيرات جنازه را از دست داد (انجام نداد) بعد از سالم 31ج

رفت كه ممكن است جنازه را ببرند، بالفاصله  نمايد، و اگر بيم آن مي قضاء ميامام آنرا 
دهد تا قبل از انتقال جنازه او آن را تمام كرده  بعد از سالم امام قضاي خود را ادامه مي

باشد، اما اگر ترس انتقال سريع جنازه مطرح نبود آنرا به طور معمول با تكرار تمام 
  نمايد. بير اول تا سالم دادن را قضاء مياوصاف و هيئات آن از تك

هاي كفايي  و از اين جهت كه نماز جنازه بر هر فردي واجب نيست و از فروض
تواند تكبير و هر عملي را در نماز ميت (با جماعت) از دست  است نمازگذاري مي

  .. واهللا أعلمداده را قضاء ننمايد و همراه با امام سالم دهد
با روايت  D@åßÜ•ó@ÜÇó@ßČî¿@o@ýÏ@č†v�½a@‘ïéÛ@õC: صحت حديث 32س

هر كس در مسجد بر جنازه  باشد؟ ابوداود و ابن ماجه از ابوهريره چگونه مي
  نماز بخواند هيچ (اجر و پاداشي) براي او نيست.

و در  ،اند : اين حديث را ابوداود و ابن ماجه در باب جنائز روايت نموده32ج
از نظر حفظ و اتقان آخر عمرش در باشند. و  وأمه ميالت ىسلسله سند آن صالح مول

تغيير كرده است، و لذا نووي در شرح مسلم گفته است كه درباره اين حديث 
  اند: جوابهاي داده
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و استدالل به آن صحيح نيست، امام احمد گفته  ،اين حديث ضعيف است -1
روايت كرده  مه به تنهايي آن راأالتو ىاست: اين حديث ضعيف است، و صالح مال

  ضعيف است. (از نظر حفظ و اتقان)است و او 
شود   يافت مي 1هاي مشهور و تحقيق شده از سنن ابي داود آنچه در نسخه -2

DÜ•@åßó@ÜÇó@‹bäuñ@¿@ýÏ@†v�½a@‘ïÜÇ@õîéC كس در مسجد بر جناه باشد. هر مي
  نماز بخواند هيچ (گناهي) بر او نيست.

تأويل  D‘@ýÏïÜÇ@õîéCبايست آنرا بر  ود مياگر حديث مذكور ثابت هم نب -3
و  ،، جمع حاصل گرددءنمود تا ميان دو روايت و بين آن و حديث سهيل بن بيضا

ند و  روايت كرده لحديث سهيل همان است كه مسلم و اهل سنن آنرا از عائشه 
گفت (او را به مسجد ببريد تا بر  لوقتيكه سعد بن وقاص وفات يافت عائشه 

گفت (به خدا سوگند  لبخوانم) مثل اينكه آنان انكار نمودند و عائشه او نماز 
  .2نماز خوانده است)» سهيل و برادرش«[در مسجد] بر دو پسر بيضاء  صپيامبر 

گفته است: (چه زود مردم فراموش نمودند كه پيامبر  لو در روايتي عائشه 
  ». به پسران (دو پسر) بيضاء نماز نخواند مگر در مسجد ص

نماز خوانده  سنقل شده است، در مسجد بر عمر بن خطاب  مابن عمر  از
چون حمل آن به مقابر  ،و اين كار همان است كه عمل مسلمانان نيز بر آنست ،3شد

و چنين نيست كه هر كسي بر او  ،قبل از اداي نماز بر او مشقت و زحمت است
د بر ساير اماكن و به سبب فضيلت مسج ،نماز خواند در تشييع جنازه شركت كند

  .. واهللا أعلمشوند تعداد زيادي نمازگزار در آن جمع مي
هر وارد شده است اوقات معيني طگويند كه در شرع م اي مي : عده33س

هستند كه نماز خواندن بر ميت در آن نهي شده است آيا اين سخن درست 
  است؟

                                           
  .)9353) وأحمد (1506ه () وابن ماج2776أبوداود (نگا: سنن  -1
  ند.ا هدرا روايت كرآنمسلم و اهل سنن  -2
  .روايت از مالك -3
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يامبر آمده است كه عقبه گفته است: در سه وقت پ س: در حديث عقبه 33ج
  نمود. هايمان در آن اوقات نهي مي  ما را از نماز خواندن و از دفن مرده ص

هنگام طلوع خورشيد، تا اينكه به ارتفاع يك نيزه برسد، هنگام غروب و وقتي 
و اين اوقات  .1تابد (وقت ظهر) كه خورشيد در وسط آسمان است و مستقيماً مي

اين وقتها دفن  ،ربع ساعت هم نباشدباشند چه بسا گاهي هم بيش از يك  كوتاه مي
  در آنها جائز نيست بلكه بايد منتظر ماند تا به پايان برسد.

: آيا نهي وارد در حديث عقبه كه آنرا ذكر كرديد (خداوند شما را 34س
و آيا شامل نماز جنازه هم  ،حفظ نمايد) براي تحريم و يا غير تحريم است

  گردد؟ مي
كنم اين است كه (مگر در  ث برداشت مي: آنچه كه من از اين حدي34ج

ضرورت) نهي براي تحريم است همچنانكه در اوقات منهي عنه از نماز نهي نموده 
و برخي نمازهاي داراي سبب را از آن  ،اند است نهي را براي تحريم قرار داده

اي هم تعميم داده حتي نماز جنازه را نيز داخل در تحريم  اند و عده استثناء نموده
  اند. نستهدا

دانم  اي را براي اداي نماز بر او حاضر نمودند و من مي : هر گاه مرده35س
كه اين ميت تارك الصاله (ترك كلي) آيا واجب است بر من كه مردم را از آن 

  آگاه كنم يا به امتناع از نماز بر او اكتفا نمائيم؟
دت از نماز : بر تو واجب نيست كه به مردم خبر دهي، و الزم است كه خو35ج

و برخي از بزرگان ملت ز اگر در ميان نمازگزاران امام نما ، وبر او امتناع ورزي
و ... وجود داشتند آنان را آگاه نمائيد، اما اعالم آن ميان مردم بر شما  ءمانند علما

  واجب نيست.

                                           
  ) و آنرا صحيح دانسته است.2/144() ترمذي 2/66) أبوداود (2/208(مسلم  -1
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: هر گاه دوست من بميرد و من در مسافرت باشم و بعد از ده روز 36س
او مكان قبر او را به من نشان دادند آيا جائز است كه به سر  برگشتم و خانواده

  قبرش بروم و بر او نماز بخوانم؟
آنرا به  ءو برخي علما ،براي شما جائز است بر قبر او نماز بخوانيد ،: بله36ج

 ،و محدود نيست ،و اما درست اين است كه مطلق است ،اند يك ماه محدود نموده
باشد كه او در سفر بود و بعد  ميبن عباده مادر سعد و دليل تحديد هم قصه مرگ 

و اين دليلي بر منع بيش از يك ماه از آن  ،از يك ماه برگشت و بر او نماز خواند
  گردد. فهم نمي
: برخي از مردم هر گاه مطلع شوند كه دوست و يا خويشي در شهر 37س

ايد تا بر او نم بندد و به طرف آن مسافرت مي معيني وفات نموده است بار مي
  اش حاضر شود حكم اين عمل چيست؟ نماز خواند و يا در دفن جنازه

نمايد به خاطر  : هيچ ايرادي ندارد، چون اين شخص وقتي عزم سفر مي37ج
و معتقد باشد كه عبادت اين مكان نسبت به  ،بارگاهي نبوده تا در آن عبادت كند

اطر نماز خواندن بر دوست شهرهاي ديگر مزيت بيشتري دارد، بلكه سفر وي به خ
به سوي  ـمثالً  ـو حرام اين است كه شخص مسافرت كند  ،و رفيقش بوده است

و يا به سوي مسجدي به خاطر مزيت خاص آن  ،قبري به خاطر مزيت آن قبر
يا مسافرت نمايد سوي مرقد مشخص و معيني و  ،مسجد در ميان ساير مساجد

و از اين قبيل اعمال كه تمام  ،باشد ي بركت مياعتقاد داشته باشد كه اين مرقد دارا
اما مساجد سه گانه زير (مسجد الحرام، مسجد النبي و مسجد  .اند اينها حرام

ايراد  باشند، اما سفر براي نماز خواندن بر مسلمان بي االقصي) از اين مستثني مي
ارد و و نيز سفر وي براي ديدار و زيارت برادران مسلمانش هيچ ايرادي ند ،است

  .. واهللا أعلمداخل در نهي نيست
اي نماز خواندم سپس به قبرستان رفتم و  : هر گاه در مسجد بر مرده38س

  خوانند آيا جائز است بار ديگر نماز را تكرار كنم؟ ديدم مردم بر او نماز مي
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: در شرع وارد نشده است، ولكن ايرادي ندارد زيرا آن زيادت، دعا براي 38ج 
  آن ثواب و خير براي نمازگزار است. ميت است و در

  : آيا در هنگام طلوع خورشيد جائز است كه مرده دفن گردد؟39س
: هر گاه دفن كنندگان شروع به دفن كردن نموده بودند و مرده را داخل قبر 39ج

ايرادي ندارد كه روي او را با خاك  ،نموده بودند قبل از اينكه خورشيد طلوع كند
اما اينكه خورشيد در حال طلوع باشد  .طلوع خورشيد كار تمام كنندبپوشانند و بعد از 

يا بايد قبل از طلوع اين كار  .و آنها نيز همزمان او را در قبر فرو ببرند اين جائز نيست
  بايست صبر كنند تا خورشيد به ارتفاع يابد. و يا اينكه مي ،گرفت انجام مي
او نماز بخوانيم آيا : هر مردي در شب بميرد و در وقت فجر بر 40س

بالفاصله او را دفن كنيم يا اينكه منتظر باشيم تا خورشيد طلوع كند و به اندازه 
  اي ارتفاع يابد؟ نيزه

  : الزم است در دفن وي عجله شود قبل از اينكه خورشيد طلوع كند.40ج
: هر گاه شخصي در وقت چاشت، بميرد آيا نماز وي را تا هنگام 41س

  ر به تأخير بيندازيم يا بالفاصله بر وي نماز گزارده شود؟دخول وقت نماز ظه
: منتظر ماندن تا وقت نماز ظهر بهتر است زيرا در هنگام ظهر مردم جمع 41ج

و چون وقت بين  ،يابد شوند و تعداد نمازگزاران و دعاكنندگان نيز افزايش مي مي
  گردند. ير نميچاشت و ظهر وقت كوتاهي است و غالباً ميت در آن وقت دچار تغي

اند كه بهتر اين است كه تعداد صف  : برخي از اهل علم ذكر كرده42س
  نمازگران بر ميت كمتر از سه صف نباشد صحت اين رأي چگونه است؟

روايت شده  ص: در اين مورد حديث مالك بن هبيره است كه از پيامبر 42ج
ماز بخوانند مگر است (هيچ مسلماني نيست بميرد و سه صف از مسلمانان بر او ن

)، و امام مالك 1گردد (در روايتي) بخشوده مي شود مياينكه بهشت بر او واجب 
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كرد، و لكن اگر  بود آنها را به سه صف تقسيم مي هرگاه تعداد نمازگزاران اندك مي
  تعداد كم بودند در هر صف نبايد كمتر از دو نفر پشت امام باشند.

  ايستد؟ مرد يا زن، امام كجا مي ي : هنگام نماز خواندن بر مرده43س
و نظري هم ،: آنچه وارد گشته است اينكه كنار و روبروي سر مرد ميايستد43ج

ايستد، اما اگر ميت زن باشد كنار و روبروي  قائل به اين است كه كنار سينه او مي
ايستد، و اگر بخواهد كه بر مرد و زن با هم نماز بگزارد سر مرد را  وسط جنازه مي

  دهد. بر با وسط زن قرار ميبرا
: هنگام نماز بر چند ميت كه هم مردان و هم زنان و كودكان نيز در 44س

  شود؟ ميانشان وجود دارد كدام دسته نزديكتر به امام قرار داده مي
شوند، سپس كودكان سپس زنان بالغه و سپس زنان كم  : مردان مقدم مي44ج

  سن و سال.
خوانند سپس وقتي كه  بر ميت نماز مي: برخي از مردم در مسجد 45س

جنازه را به قبرستان نقل نمودند تا دفن شود قبل از دفن آنرا روي زمين 
گويند اگر كسي بر او نماز نخوانده است هم اكنون قبل از دفن  گذارند و مي مي

بر وي نماز گذارد، حكم اين كار چيست؟ با علم به اينكه (در حد علم خودم) 
نيز وارد گشته است  صصصصز نماز بر قبر وارد نگشته است و از او ج صصصصاز پيامبر 

  كه از نماز در قبرستان نهي نموده است؟ ما را آگاه كنيد مأجور باشيد؟
اي كه در  به گونه ،شد ها در بقيع نزديك قبرستان اقامه مي : نماز بر جنازه45ج

ر حمل سپس بعد از نماز به قب ،مخصوصي بودمصلى(نمازگاه) آنجا (بقيع) 
مگر در اين  ،شده است ميهميشه در مسجد نماز خوانده ن زهو بر جنا .نمودند مي

بر سهيل بن بيضاء و  صقسم به خدا پيامبر «گفته است  لو عائشه ، اواخر
پس با اينحال هيچ منعي ندارد كه در  1برادرش نماز نخواند مگر در وسط مسجد)
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نهي عنه در مقابر نمازي است كه داراي اما نماز م ،مقابر بر ميت نماز گزارده شود
  ركوع و سجود باشد.

: هر گاه جنازه آورده شد تا در مسجد بر او نماز گزارده شود و من 46س
  خوانده است يا نه، پس چه كار كنم؟ دانم آيا اين ميت نماز مي نمي

: هر گاه يقين نداشتي كه اين ميت تارك الصاله (ترك كلي) است اصل بر 46ج
  گذاري. ست كه از جملة مسلمين است و بر آن نماز مياين ا

: آيا تسويه صفها و پر كردن فضاهاي خالي در وقت نماز جنازه نيز 47س
  واجب است؟

باشد صفها تسويه و فراغها پر و  : بله، نماز جنائز مانند ساير نمازها مي47ج
  گردد. محكم مي

ت حضور يابند و بر هاي اهل خرافا : آيا جائز است اهل سنت بر جنازه48س
  .1هاي آنان نماز خوانند؟ مرده

ورزي به خداوند بيانجامد مانند آناني  : خرافيوني كه خرافات آنان به شرك48ج
كه طلب اهداء و فريادرسي از مردگان يا غائبان مانند جن و مالئكه و ساير 

هايشان  ههاي آنان و حضور بر جناز باشند نماز بر مرده نمايند كافر مي مخلوقات مي
اما كساني كه خرافاتشان به شرك منجر نگردد مانند بدعت گذاراني كه  .جائز نيست

، يا به شب اسراء و معراج و كنند كه شرك در آن نيست جشن ميالدهايي را برپا مي
شان حضور يافته  شود و بر سر جنازه اين عاصيان نماز بر آنها گزارده مي مانند اينها،

گردد براي آنان نيز طلب  براي عصيانگران موحدين طلب مي شود و آنچه را كه مي

�βÎ) ©!$# Ÿω ã﴿فرمايد:  شود زيرا خداوند مي مي Ï� øó tƒ βr& x8 u� ô³ ç„ Ïµ Î/ ã� Ï� øó tƒuρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ 
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ر از آن را براي هركس بخواهد (و ت بخشد و پايين ميخداوند (هرگز) شرك را ن
  بخشد. يمشايسته بداند) 

اي در ماه پنجم جنين در شكمش فوت كرده است آيا بر او  : زن حامله49س
  شود؟ نماز گزارده مي

و بر او نماز  ،شود : هر گاه سقط چهار ماه تمام كامل نمايد غُسل و كفن مي49ج
شود، يعني بعد از چلّه  زيرا بعد از چهار ماه در او روح دميده مي ،شود گزارده مي

@Dá×fl†flyc@Şægبه صورت مرفوع آمده است:  سدر حديث ابن مسعود سوم همچنانكه 
@flÝrß@HòflÌšß@ŽæìØí@ŞáŽq@ÙčÛ‡@flÝrß@Hò7Ô7ÜÇ@ŽæìØí@ŞáŽq@7bßìí@fĺ Èi‰c@čéğßc@/åĐi@¿@Žé@ÔiÜfl�@ŽÉflàvŽí

ÙÛ‡C@Nآيد هر يك از شما در شكم مادرش چهل روز به صورت تكه خون در مي ،
سپس چهل روز شود،  ميتبديل خوني به صورت پارچه ز ديگر چهل روسپس 

، اما كمتر از چهار ماه روح در وي دميده 1آيد ديگر به صورت تكه گوشت در مي
و  ،نشده است لذا هر گاه سقط شود به علت نبودن روح در وي ميت نخواهند ناميد

غسل و نماز هم در حق ميت تشريع شده است. و در اين باره نظر دومي نيز وجود 
اين است كه او هر گاه به شكل انساني را به خود گرفته باشد. به طوري  دارد و آن

كه پاهايش از هم معلوم و متمايز شده باشند و دستها و اعضاي صورتش از هم 
مشخص و متمايز شده باشند به مفاد عموم حديث مغيره كه آنرا مرفوع دانسته 

شود، لذا غسل و نماز بر  يسقط بر او نماز گزارده م Dğ�Ûaë@@ÁÔŽí7Ü–ó@ÜÇîéCRاست 
زيرا در  ،گردد، و مشروع است كه نام سقط بر وي گذارده شود وي جاري مي

و اگر معلوم نگرديد كه مذكّر يا مؤنث است  ،شود آخرت به نام خود فراخوانده مي
  .مانند قتاده و عكرمه ،گردند گذاري مي به هر اسمي كه مناسب باشد نام

                                           
 )4781) و مسلم در كتاب قدر (2969(آغاز آفرينش) ( بدء الخلقروايت از بخاري در كتاب  -1
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گذارند سپس تا قبرستان آنرا متابعت  ازه نماز مياي از زنان بر جن : عده50س
نمايند تا اينكه به دروازه قبرستان برسند و در آنجا توقف نموده و داخل  مي

  حكم اين كار چيست؟ ،گردند قبرستان نمي
اما تشييع  .: اصل بر اين است كه جايز است زنان بر ميت نماز گزارند50ج

گرفته شده  صدم جواز از فرموده پيامبر جنازه براي آنان جايز نيست و دليل ع
خواهيد غسل  است كه زناني را ديد در انتظار جنازه بودند و به آنان فرمود: (آيا مي

خواهيد خود را عرضه و نشان دهيد، گفتند: خير.  گفتند: خير، فرمود: آيا مي ؟دهيد
ها را  شما زندهزيرا  ،بريد شما را در اين كار اجري نمي ،گرديدگناه برفرمود: پس با 
گويد:  گفتة أم عطيه نيز كه مي 1نمائيد) ها را نيز اذيت مي و مرده ،نمائيد دچار فتنه مي

داللت بر عدم جواز متابعت  2»، ولي اين منع قطعي نبوداز متابعت جنائز نهي شديم«
فهميم كه متابعت زنان از جنازه  نمايد با توجه به نهي تحريمي حديث مي زنان مي

  جايز نيست. مطلقاً
: هر گاه ميت در قبر مدفون گردد آيا جائز است بر وي نماز گزارده 51س
  .3شود؟
: هر گاه ميت در قبر مدفون گردد جائز است بر او نماز گزارده شود به 51ج

كرد و  به قبرستان رفت و بر قبر زني كه مسجد را جارو مي صدليل اينكه پيامبر 
  .4خبر نداشت نماز گزارد از مرگ وي صمرده بود و پيامبر 

: اگر فردي وارد مسجد گردد و مسلمانان را بيابد كه در وقت مضيقي 52س
گذارند و وقت نماز فرا رسيده است آيا بر  اي نماز مي مانند وقت مغرب بر جنازه

  .5جنازه نماز گزارد يا اينكه نماز فرض را ادا نمايد؟

                                           
 .ساخراج از ابن ماجه و بيهقي از علي  -1

 .متفق عليه -2
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تواند نماز  از دست رود، ميرود كه وقت نماز فرض  مي: اگر بيم اين ن52ج
رود و نماز فريضه  زيرا نماز جنازه از دست مي ،جنازه را بر نماز فرض تقديم نمايد

و اگر بيم خروج  .و با اين كار ميان دو فضيلت جمع نموده است ،رود از دست نمي
زيرا نماز جنازه فرض كفايه  ،نمايد به نماز فريضه وقت وجود داشت اول شروع مي

 ،و وقت براي نماز فرض شرط است ،پذيرد با افراد ديگر ادا و انجام ميو  ،است
ولكن موسع است تا زمان باقي ماندن مقدار الزم وقت براي اداي آن پس با اين 

گردد.  و انجام فرض در اين وقت بر او معين و فرض مي ،گردد حال مضيق مي
  .وصلي اهللا عليه علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم

  1: چگونه بر ميت غائب نماز بگزاريم؟53س
 ص: نماز بر ميت غائب همچون نماز بر ميت حاضر است، چون پيامبر 53ج

وقتي كه از مرگ نجاشي (در حبشه) خبر يافت به مردم دستور داد تا به مصلّي آيند 
نمود، چهار تكبير را  بندي كرد و همچنانكه بر ميت حاضر تكبير مي و آنها را صف

  .2م دادانجا
  3شود؟ : آيا نماز بر هر ميت غائب گزارده مي54س
اي قائل بر اين  : در اين مورد ميان اهل علم اختالف وجود دارد، عده54ج

اند انسان  حتي برخي گفته ،شود هستند كه بر هر ميت غائب نماز گزارده مي
ئي كه در ها بايست هر شب نماز ميت بگزارد و به قصد اداي نماز بر تمام مرده مي

اند فقط بر  اي هم گفته اند، و دسته تمام نقاط بالد اسالمي كه در آنروز از دنيا رفته
و گروه  .شود كه دانسته شود كه نماز بر او گزارده نشده است كسي نماز گزارده مي

اند بر هر كس كه دست خير و نفع به وسيله علم يا هر چيز ديگر بر  سوم گفته
اما قول راجح اين است كه بر كسي نماز  .شود ماز گزارده ميمسلمانان داشته باشد ن

شود كه بر او نماز گزارده نشده باشد، در زمان خلفاي راشدين بسياري  گزارده مي
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كه داراي اثر و دست خير بر مسلمانان بودند از دنيا رفتند و نماز غائب هم بر هيچ 
باشد مگر  اجراي آن مي اصل در عبادات توقيف و عدم .كدام از آنها گزارده نشد

  اينكه دليلي بر مشروعيت آن يافت شود.
عادت بر اين است كه مرده را از  منوره: بسياري از مردم در مدينه 55س

به اعتقاد اينكه كه  ،(دروازه رحمت) وارد كنند نه از ابواب ديگر 1باب الرحمه
كار صحيح  دهد. آيا در شرع ما اين خداوند او را مورد رحم و مغفرت قرار مي

  است؟
 ،شناسم اي را نمي : براي اين اعتقاد در شريعت فياض بخش، اَصل و پايه55ج

وارد نمودن جنازه از تمام ابواب، حرج  ،بلكه منكر است و اعتقاد به آن جائز نيست
اش براي  و برتر اين است كه از بابي وارد شود كه ضرر و هزينه ،و فشاري نيست

  مسلمانان اندك باشد.

                                           
  .)2/50ابن باز، فتاوي اسالميه ( -1



  :چهارماب ب

  دفن و توابع آن فتاواي

دهند  بينم كه مردم در حمل جنازه با هم مسابقه مي : جناب شيخ: مي56س
آيا در اين عمل فضيلت  ،گيرد حتي اينكه بعضي رفته و ديگري جاي آنرا مي

  خاصي براي كسي كه جنازه را حمل كند وجود دارد؟
اي اَجر و پاداش است : كفن و دفن ميت عموماً و از جمله حمل آن دار56ج

آورم كه دليلي وجود داشته تصريح نمايد به امر مخصوصي بر  ولي من به ياد نمي
اي به صورت  چهار گوشه» تربيع«اند كه  اما فقهاء ذكر نموده ،حمل كننده جنازه

چهار طرف حمل كردن آن مستحب است به اين طريق كه، فرد حامل جنازه اول 
دارد و سپس به سمت راست قسمت انتهاي  برميسمت راست جلويي جنازه را 

جنازه را حمل كرده و پس از تغيير سمت نموده و سمت چپ قسمت جلوي جنازه 
نمايد  را برداشته و پس از به سمت چپ قسمت انتهايي جنازه آمده و آنرا حمل مي

  و با اين طريق تمام قسمتهاي آن را حمل نموده است.
  حمل جنازه وارد گشته است؟ : آيا ذكر معين براي اثناي57س
: از برخي سلف وارد شده است كه آنان جنازه بر شانه و دوش خود حمل 57ج

كردند تا هر انساني بر هر سمت و جانبي آنرا  جايي مي كردند و در حمل آن جابه مي
  دانم ذكر معيني براي حمل آن وجود ندارد. و اما آنچه كه من مي ،حمل كرده باشد

كنندگان با ماشين آنرا  شد و تشييع در ماشين حمل مي : اگر جنازه58س
آيا  ،كردند در چه سمتي نسبت به جنازه مشروع است حركت نمايند دنبال مي

  و يا در كنار آن حركت كنند؟ ،يا پشت ،در جلو
ها پشت  : وقتيكه جنازه بر شانه و گردن حمل شود سنت است كه سواره58ج
ها  يا پشت جنازه همه به نيت پياده ،دو طرف جنازهو  ،و افراد پياده جلو آن ،جنازه
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كند، و جايز  شود تفاوتي نمي مساوي است، اما اكنون كه جنازه بر ماشين حمل مي
  كننده بر آن تقدم يا تأخّر نمايد.  است تشييع

اي از كنار افرادي در حال نشسته برده شود آيا مشروع  : هر گاه جنازه59س
  است كه قيام نمايند؟

اي از كنار مردم عبور داده شود مشروع اين است كه براي  : هر گاه جنازه59ج
جنازه فردي يهودي بر  صآن قيام كنند، و وارد گشته است كه در زمان پيامبر 

برخاست و آنهايي كه با وي بودند نيز  صگذر داده شد پيامبر  صپيامبر 
فرمود:  صد، پيامبر گفتند كه آن جنازه فردي يهودي بو صبرخاستند و به پيامبر 

D�îÛco@Hb�ÐãCQQQQ و در برخي روايات گفته است ما به خاطر هيبت و  ؟آيا او آدم نبود
و بر اين اساس مشروع است كه نشستگان هر گاه  ،نمائيم احترام مرگ قيام مي

جنازه بگذرد قيام نمايند و ننشينند تا از ديدگاه پنهان گردد، سپس در آثار آمده 
نمايد بر نسخ يا رخصت در عدم قيام و اينكه آن آخرين سنت  چيزي كه داللت مي

قيام نموده و سپس نشسته  صيا اينكه پيامبر  ،بوده است صعملي از پيامبر 
و به هر حال هر گاه قيام به خاطر هيبت و فشار مرگ باشد، همچنانكه در  ،است

@DgŞæ@HbÇflŒ7Ïروايات آمده است كه  čpìàÜÛCR ر است، مرگ داراي سختي و فشا
ها باشد و  و اين زماني است كه جنازه بر شانه ،مستحب است كه براي آن قيام شود

شود و بر  ها كه غالباً جنازه با ماشين حمل مي اما در اين زمان .از آدمي عبور كند
و چنانچه بر نشستگان عبور داده شود مشروع اين  ،شود نشستگان عبور داده نمي

  گردد قيام نمايند. مي ها پنهان است كه تا از ديده
: هر گاه از كنار شخص جنازه رد نشود اما شخص در مسجد بر جنازه 60س

نماز گزارده است آيا هر گاه جنازه را بردند اين فرد ايستاده بماند تا جنازه از او 
  پنهان شود و يا بنشيند؟

                                           
  .)1596( كتاب الجنائز ج مسلم دراخرا -1
  ئز باب القيام للجنازه.ر كتاب الجنادمسلم روايت  -2
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ز وي : هر وقت مردم جنازه حمل كردند و آنرا بلند نمودند نبايد بنشيند تا ا60ج
  گردد. پنهان و مخفي مي

: شخصي در شب مرده است آيا در شب دفن گردد يا به روز تأخير 61س
  شود و دفن گردد؟

روايت  صزيرا از پيامبر  ،: بهتر اين است كه در دفن ميت عجله شود61ج
  .DéÜçc@ïãaŠèÃ@´i@�jzŽm@æc@áÜ�ß@òÐî¦@ïÌjäí@üCQQQQاست 

آمده است  سباقي بماند) و در حديث علي اش  (نبايد جنازه ميت ميان خانواده
، و جنازه را از جمله آن دسه چيز را به تأخير نياندازي D@ü@týqmåçŠ�û@NNCRNكه 

 اويا براي  ،سه چيز ذكر كرده است، هر گاه كسي نباشد كه او را كفن و دفن نمايد
بر او  يا منتظر حضور يكي از خويشان و نزديكان ميت براي نماز ،قبر حفر نمايد

به سبب وجود مصلحت  ،و از عدم تغيير جنازه هم احساس اطمينان كنند ،ميباشند
و در غير اين صورت بايد در دفن وي سرعت به  ،جائز است ،و عدم مفسده تأخير

@Dc‹bä¦bi: صبراساس گفته پيامبر  ،خرج داد aìÇŠ�ñ@Ïhm@ æØ§b•@ åò@‚Ï�@
Ûg@bèãìß†Ômî@éNNCSN  

به گورستان ببريد، اگر انسان نيكي باشد، پس او را جنازه را هر چه زودتر 
  رسانيد ... تا آخر حديث. ميباشد،  ميزودتر به خيري كه در انتظارش 

: فردي در شهر رياض فوت كرده است و تمام برادرانش در شهر دمام 62س
اند و قبل از اينكه بميرد وصيت نموده  عربستان) مدفون شده در شرق(شهري 

ن قبرستان كه برادرانش مدفون گرديده است دفن شود آيا است كه در هما
  انتقال وي جائز است؟

                                           
  .گذشت 25تخريج آن در سؤال  -1
  ، وأحمد وترمذي وابن ماجه با سند صحيح.ر كتاب التاريخ الكبيرداخراج بخاري  -2
  ز حديث ابوهريره.ا) 663، بخاري حديث (متفق عليه -3
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اي در انتقالش وجود  : اگر تغييري (بو گرفتن و ...) در جنازه و مفسده62ج
  مانع است.بالانتقال وي  ،نداشته باشد

باشند  گردند و آنان در تابوت مي : برخي مردگان به قبرستان حمل مي63س
  ا تابوت چيست؟حكم دفن ميت ب

باشد كه خداوند آنرا از مادر موسي هنگاميكه موسي  : تابوت همان صندوق مي63ج

در . او را Èβr& ÏµŠÏùÉ‹ø%$# ’Îû ÏNθç/$−G9$#﴾1﴿نمايد:  را (در حالت زنده) در آن گذاشت و بيان مي
و اصل بر اين است كه جايز نيست ميت با تابوت در قبر مدفون گردد صندوقي بيفكن. 

  شود. شود و در تابوت قرار داده نمي لكه در كفن گذاشته ميب
هايي از كفن  شود چه گره : شيخ! هنگاميكه مرده در قبر گذاشته مي64س

  گردد؟ ميت باز مي
هايي كه  اما گره ،گردند هايي كه بر روي بدن وي بسته شده باز مي : گره64ج

هايي كه بر روي  اما گره ،دندگر باالي سر ميت يا پشت پاهاي او واقع است باز نمي
شوند، و  هاي پاي وي قرار گرفته است باز مي سينه و يا گردن يا شكم و يا ساق

نمايد پس  حكمت آن هم اين است كه ميت بعد از مدتي از دفنش باد و نفخ مي
ها باز شده باشند تا بر او سخت و محكم نباشند و نيازي به  وقتيكه متورم شد گره

  پاهاي وي نيست.  اي باالي سر و يا پشته بازشدن گره
گردد؟ و كيفيت گذاشتن وي داخل قبر چگونه  : ميت چگونه دفن مي65س

باشد؟ به طوري كه برخي او را بر پشت و گذاشتن دستهايش بر روي سينه  مي
  گذارند. در قبر مي

 تر : سنت است كه او را از طرف پاها داخل قبر نمايند چنانچه بر آنان آسان65ج
و قبر مرد پوشيده  ،و در غير اين صورت از وسط قبر هم جائز است ،باشد
اي  و قبر زن با پارچه ،گردد مگر در صورت وجود عذري همچون مرض و باد نمي

و لحد از شكاف  ،گردد تا اينكه لَحد وي با سنگ و خاك پوشانده شود پوشيده مي
                                           

  .39وره طه: س -1
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است كه از جهت نَسبي به  ترين فرد براي فرود آوردن ميت كسي بهتر است، مناسب
و دخول قبر براي كسي كه به  ،تر باشد اگر تمكّن و توانايي داشته باشد وي نزديك

تر است، عميق  باشد جايز و از نزديكان هم مناسب فرودآوردن ميت در قبر آگاه مي
كندن و وسيع بودن قبر سنت است به طوري كه از خروج بو و از آزار درندگان 

ل آورد. و جايز نيست تخته و يا آنچه آتش آنرا گداخته است در قبر ممانعت به عم
و قرار دادن ميت در لحد برطرف راست سنت  ،مگر در حال ضرورت ،داخل گردد

@DÜÇë@č�a@á�čió گويد: است، و استقبال قبله واجب است، و فرود آورنده ميت مي
Üčßčò@@ �a@ /Þì�‰صC  نانچه سعد بن أبي گذارند چ ميسپس خشت را بر لحد و

@D@�a@Þì�Ši@ÝÈÏ@bà×@LHbj–ã@²ÜÛa@ïÜÇ@aìj–ãaëگفت:  سوقاص  Ha†§@ïÛ@ aë†§a
@CQص L ،پدرم گفت: برايم لحدي بَكنيد، و آن را با خشت محكم كرده و ببنديد

ها  خشتآن بر اطراف چنان شد، و  صبر قبر رسول اهللا همانگونه كه براي 
سپس  ،كنند ها را مسدود مي اي ميان خشتگذارند و سوراخه ها) گل مي (سنگ

سنت تأكيد دارد بر قرار دادن صورت او به سوي قبله. چون در حديث از كعبه 
باشد. و سنت است هر فرد سه مشت خاك  هايتان مي ها و مرده گفته شدكه قبله زنده

و قبر به اندازه يك وجب از د، شو ميبر روي قبر بريزد. سپس بر قبر خاك ريخته 
 ،اي باشد بهتر است به صورت كوپه ،گردد تا تشخيص داده شود زمين بلند مي سطح

شود تا با خاك يكديگر را گرفته و بهم  و بر روي آن ريگ و شن گذاشته مي
و بر روي آن آب ريخته شود، هيچ ايرادي ندارد كه در قسمت  ،چسبيده شوند

نرا به هم نزند، و بعد از و باد آ ،باالي آن گل گذاشته شود تا بچسبد و محكم گردد
DSÔÛ@áèÜÛa@Žéžäدفن براي وي دعاي ثبات هنگام مالقات خداوند سنت است كه بگويد: 

a@LénvyÛ¿@oibrÛa@ÞìÔÛbi@énjq@áèÜ@§aîbñ@ã†Ûaî¿ë@b@Š�ŁañC.   
خدايا! حجت و دليل او را بر او تلقين فرما، خدايا! با قول ثابت در دنيا و 

ت فرما. و حرف زدن در امور دنيوي و خنديدن و تبسم در آخرت او را ثابت و تثبي

                                           
  .ابن ماجه ئي،نسا ،ممسلروايت از  -1
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و منعي ندارد كه مردم را از خوف و ترس قبر تذكر و يا  ،كنار مقابر مكروه است
روايت كرده است كه ما در خاكسپاري  سبترساند، همچنانكه امام احمد از حذيفه 

ر نشست و پيوسته بوديم وقتيكه از قبر فارغ شديم روي لبه قب صاي با پيامبر  مرده
@«D@éÜöbدوخت سپس فرمود:  به قبر چشم مي bèäß@ÞëŒm@ òĐÌ™@éîÏ@åßû½a@ÁÌší

CNNQN@ @
ينه و گيرد كه استخوان س (طوري مؤمن در آن فشرده و تحت فشار قرار مي

وي از بين رود) و از جابر در دفن سعد بن معاذ روايت گرديده دوش و دندهاي 
و از  .2گفت بر بود درباره تنگناهاي آن سخن ميدر حاليكه بر روي ق صكه پيامبر 

بودم فرمود: اي  صگويد در دفن جنازه با پيامبر  ابي سعيد روايت است كه مي
گيرند. و مفصل عذاب  قرار مي ءمردم اين امت در قبرهايشان آزمايش و مورد ابتال

ن مردي و از براء بن عازب روايت است كه گفته براي دف .3و نعيم قبر را بيان كرد
، ديم و هنوز لحد نشده بودبيرون رفته بوديم به قبر رسي صاز انصار همراه پيامبر 

خورديم فرمود: (از عذاب  نشست و ما در كنار وي نشستيم و تكان نمي صپيامبر 
بار) سپس فرمود: بنده مؤمن هر گاه در آستانه  3الي  2قبر به خداوند پناه ببريد) (

ي به آخرت باشد فرشتگاني سفيدرويي از آسمان بر وي انقطاع از دنيا و روي آور
. 4تا آخر حديثي كه طوالني است و در عذاب قبر و خوشي آن آمده است نازل آيند

، و رجال سند آن ثقه هستند، و بعضي از حديث در بخاري است. 5أحمد روايت
واهللا شود.  ميد بخاطر اين أحاديث انكار نهول قبر بترسان زاپس بر كسي كه مردم 

  أعلم.

  يابد چيست؟ : حد ارتفاع شرعي كه قبر به مقدار آن ارتفاع مي66س

                                           
  .)22360روايت أحمد ( -1
  روايت أحمد وغيره. -2
  روايت أحمد والبزار. -3
  ب قبر و خوشي به كتاب: (عذاب قبر و خوشي آن) ترجمه ما مراجعه كنيد.ز عذابراي اطالع بيشتر ا -4
  ).17803نگا: مسند أحمد ( -5
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: هر گاه قبر حفر شود و ميت مدفون گردد خاكي را كه از كندن قبر بيرون 66ج
مگر اينكه اين  ،گردد شود و چيزي از آن كم نمي آمده است بر روي قبر ريخته مي

يا در حد معمول  ،ك ذراع تجاوز نمايدو ارتفاع قبر نبايد از ي ،خاك فراوان باشد
ارتفاع يابد و مردم متوجه شوند كه اين قبر مسلمان است و مورد اهانت و اذيت 

  قرار نگيرد.
  : كدام يك در قبر بهتر است شكاف يا لحد؟67س
@D†zÜÛa@@Õ’Ûaëوارد گشته است  ص: لحد بهتر است و از پيامبر 67ج bäÛ

ÌÛ�bãCQ@Nي غير ما، و اين همان است كه صاحب كتاب: لحد براي ما و شكاف برا
 سو در اين زمينه قول سعد ابن وقاص  ،(الروض المربع) آنرا اختيار نموده است

نيز وجود دارد كه گفته است براي من لحدي حفر نمائيد و بر رويم خشت نصب 
  .2انجام شد صنمائيد همچنانكه براي پيامبر 

بر روي قبر ميت در هنگام دفنش  اند كه : بسياري از مردم عادت كرده68س
آيد آن هم سه مشت  سه مشت خاك بريزيد سپس كنار رفته و فردي ديگري مي

  اين تعداد (سه مشت) اصلي در شرع دارد؟ ،يابد ريزد و همينطور ادامه مي مي
روايت شده  سدر حديث ابوهريره  ،اي دارد در شرع اصل و پايه ،: آري68ج

اي نماز گزارد سپس نزد مرده آمد و از طرف سرش  بر جنازه صاست كه پيامبر 
در كتابهاي خود بر اين تصريح  ء، همچنين فقها3سه مشت خاك بر قبر وي ريخت

اند مستحب است كه دفن كنندگان ميت سه مشت خاك از طرف  اند و گفته نموده
 DÜÇë@�a@á�ió@Üßò@�a@Þì�‰CN :ندسر ميت بر وي بريزند و بگوي

هايي كه امروزه كنار قبرها هنگام دفن ميت  ا در مورد موعظه: نظر شم69س
  .4گيرد چيست؟ انجام مي

                                           
  .)1/83)، نسائي (2/152) ترمذي (2/69اخراج از ابوداود ( -1
  .)1606مسلم كتاب الجنائز ( -2
 .)1/474اخراج از ابن ماجه ( -3

  .)3/376ابن عثيمين، مجموع فتاوي و دروس الحرم المكي ( -4
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و نبايد به صورت  ،ي كنار قبرها امر مشروعي نيست : به نظر من موعظه69ج
مثالً ديده شود كه  ،اگر سببي پيش آمد مشروع است ،سنتي دائمي اتخاذ گردد

در اين  ،كنند و مسخره و مزاح مي خندند اي هنگام دفن ميت در قبرستان مي عده
اما  ،حال بدون شك موعظه نيك و بجاست، زيرا سبب مقتضي وعظ وجود دارد

در سنت پيامبر  ،و مردم سرگرم دفن ميت باشند ،صرف خطيب شدن براي مردم
  داراي اصل نيست و نبايد انجام شود. ص

و تدفين خود را به جنازه  صدر روايت صحيح ثابت شده است كه پيامبر 
نشست و  صدر اينجا پيامبر  ،مردي از انصار رساند وهنوز لحد كنده نشده بود

و در دست او  ،شد صحابه با شكوه خاصي با او نشستند و تكاني از كسي ديده نمي
شروع نمود از حالت انسان در زمان مرگ  ،خراشيد چوبي بود كه به آن زمين را مي
ين واضح است كه او همچون خطيب براي گفت، ا و بعد از وفات براي آنان مي

لكن او نشسته بود و ياران وي نيز در كنار وي منتظر  ،مردم سخنراني ننموده است
 ،با آنان حرف زده است صشود و پيامبر  داند كه اين قبر كنده و لح بوده

و  ،زنيد نشينيد حرف مي همچنانكه شما و دوستانت در انتظار دفن ميت با هم مي
جمع گفتن با حالت سخنراني با سخن گفتن خصوصي و دوستانه  سخن براي

ايستاد و  شد بر سر او مي اي دفن مي وقتي كه مرده صتفاوت دارد. همچنين پيامبر 
  DÞd�í@æŁa@éŞãhÏ@oîjrnÛa@éÛ@aìÛd�aë@áØî�þ@aëŠÐÌn�aCQNفرمود:  مي

ن از او سؤال و زيرا اآل ،(براي برادرتان استغفار نمائيد و براي او تثبيت بطلبيد
اي خاص بوده است و سخنراني نبوده است، و  ) و اين هم مسألهشود ميپرسش 

گفت و  نزد قبر يكي از يارانش و با ياران خود سخن مي صهمچنين ايستادن وي 
@Dگفت:  و مي ،شد اشك از چشمانش جاري مي áØäß@ bßčn@×@ †Óë@ Vüg@ †yc@ åß@flk

‰bäÛaë@òä¦a@åß@ê†ÈÔßCRN  

                                           
 .س) از حديث عثمان بن عفان 2804ابوداود، كتاب جنائز، باب استغفار نزد قبر ميت ( -1

 )13/521فتح الباري ( لقرآن للذكر)قول اهللا تعالى: (ولقد يسرنا ا بخاري كتاب التوحيد، باب -2
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از شما نيست مگر اينكه نشيمنگاه وي در بهشت يا جهنم تعيين هيچكدام «
مفهوم اين احاديث داللت ندارد بر  و آن.، اين حديث يا به معناي »گرديده است

اي كه به يك عادت مورد اتباع در  مشروعيت سخنراني در وقت تدفين ميت به گونه
  نيم.بايست ما در آنها تحقيق و بررسي ك آيد، اين نوع مسائل مي

  گيرد؟ : آيا دعاي بعد از دفن ميت گروهي يا انفرادي انجام مي70س
اما  .: اصل در دعاي بعد از دفن اين است كه هر كسي به تنهايي دعا كند70ج

تواند دعا كند و ديگران  يكي مي ،اگر كساني بودند كه به كيفيت دعا آگاه نبودند
مچون مأموم در نماز كه امام ه ،و آمين گفتن بر دعا مثل دعا است ،آمين گويند

  گويد. خواند و مأموم بر دعاي وي آمين مي سوره حمد را مي
  آيند؟ : آيا در دعاي براي ميت بعد از دفن دستها باال مي71س
رفع آنها از اسباب  ،: رفع اليدين در هر دعاي خارج از نماز سنت است71ج

روايت كرده است كه  صاز پيامبر  سقبول دعا و اجابت سؤال است، از سلمان 
@DgŞæ@fl‰Şi@Øflyفرمود:  صپيامبر  áîćï@7×Šíćá@flíčzfln�ï@@ čêč†žjflÇ@ žåčßgfl‡@ flÉ7Ïfl‰@ aflífl†ží@ čég7Ûžî@ čéc@žæ

flíHaŠiÐč•@bàŽçŞ…ŠCQN@ @
كند از بندة خود هرگاه دستانش را به  شرم مي ،خداوند زنده و گرامي است

وطي احاديث مربوط به رفع سوي او بلند كند اينكه آنها را خالي رد نمايد، و سي
@DÛaاي به نام  اليدين را در رساله œÏìbÇõ@¿@c…byíÛa@ ÉÏ‰@ sî†í¿@ å@bÇ†ÛaõC 

آوري نموده است كه چه بيشتر از چهل حديث از (سنت لفظي و عملي)  جمع
دعاي براي ميت بعد از دفن كنار قبر وي نيز در سلسله همان  ،رسد  مي صپيامبر 

هنچنانكه در همان سلسله احاديث دعاي بعد از نمازها و  ،احاديث قرار گرفته است
  روزه و حج و مانند آن نيز آمده است.

                                           
 روايت ابوداود و ترمذي -1
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: آيا جائز است كه ما براي دعاي ميت نزد قبر وي ايستاده و يا 72س
  .1بنشينيم؟

: زيارت شرعي براي قبرها اين است كه به قصد پند و عبرت و يادآوري 72ج
پس هر كسي نزد قبرها بيايد  ،قبر نباشد باشد و براي تبرك جستن از صاحب

@DÜÇ :بگويد Žâý�Ûa@Øî@ ác†Ûa@ flÝçíäßû½a@ flåčß@ /‰bfĺàÜ�½aë@fĺflë@g@ bČãgflõb‘@ žæ@i@ é�ÜÛa@Ø@Žá
7Ûflë@bä7Û@7�a@ŽÞd�flã@flæìÔčyü@ØčÏbÈiÛa@Žáflî7òCRN  

 سالم بر شما اي مسلمانان و ايمانداران، اَهل سراي قيامت و ما ان شاءاهللا به شما
تواند با  طلبيم. و مي براي خود و شما از خداوند عافيت مي ،ملحق خواهيم شد

و در كشف ضرر  ،خواند و اموات را فرا نمي ،دعاهايي ديگر از مأثورات دعا نمايد
جويد، دعا عبادت است بايد فقط در مقابل خداوند  يا جلب نفع به آنان پناه نمي

ري بايستد و براي ميت استغفار و دعا و ايرادي نيست اگر كنار قب ،انجام گيرد
زيرا قبرستان جاي استراحت و سكني  ،نه به قصد تبرك و استراحت باشد ،نمايد

@Dþ و به مفاد حديث  ،گزيدن نيست تا در آن بنشيند aëŠÐÌn�a�Øî�aë@ ád@éÛ@ aìÛ
jrnÛaîo@NN@g�CSN  

  وقوف بر قبر مشروع است براي دعا و طلب مغفرت براي صاحب آن.
  4: حكم اذان و اقامه در قبر ميت هنگام گذاشتن ميت در آن چيست؟73س
جواز و دليلي بر صحت آن نازل  ،: بيگمان اين عمل بدعت است خداوند73ج

همچنانكه  ،و ياران وي و تابعين نقل نشده است صزيرا از پيامبر  ،نكرده است

šχθ﴿فرمايد:  قرآن مي à) Î6≈ ¡¡9$# uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ tÏ%©!$# uρ 

Νèδθãè t7̈?$# 9≈ |¡ ôm Î*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θ àÊ u‘uρ çµ ÷Ζ tã﴾5�  

                                           
 740ابن باز مجله الدعوه، شماره  -1

  .ربه في زياره أمه صمسلم در كتاب الجنائز، باب استئذان النبي  -2
  تخريج آن گذشت. -3
 .)1/443ابن باز، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه ( -4

 .100سوره توبه:  -5
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مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در از پيشگامان نخستين 
از آنها راضي است و هم داوند پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند هم خ

  اند.  هدشاضي آنها از خدا ر
هر  D@åßc¿@t†y@cÛ@bß@aˆç@bãŠßîČ…‰@ìèÏ@éäß@�CQNفرموده است:  صو پيامبر 

دين ما چيزي احداث نمايد كه از دين نباشد بر او مردود است، و در لفظ در كس 
هر كس  DÛ@HýàÇ@ÝàÇ@åßîÜÇ@�î@écČ…‰@ìèÏ@bãŠßCRNو عبارت ديگري فرموده است: 

و باز ما بر آن نيست آن عمل مردود بر اوست، عملي انجام دهد كه سنت و روش 
@Dþaگفته است  Š‘ë@ Lbèmbq†ª@ ‰ìß×ŞÝ@Ç†iñò@Ûý™ òCSN  بدترين امور بدعتهاي آن

و هر بدعتي ضاللت و گمراهي است. و صلي اهللا علي نبينا محمد و علي آله  ،است
  و صحبه و سلم.

شنود بعد  را مي شود كه مرده تلقين : نظر شما در اين باره كه گفته مي74س
  چيست؟ ،شنود را مي دگاناز دفن چنانكه صداي پاي تشيع كنن

به او گفته  ، و: تلقين مشهور همان است كه ميت را بعد از دفن ندا دهند74ج
شود: اي فالن ابن فالنه هرگاه دو فرشته نزد شما آمدند چنين و چنان بگو، و يا  مي

و يا  ،اي در دنيا بر آن بوده صو پيامبر به ياد آور آنچه كه از معرفت خدا و دين 
حديثي درباره آن روايت شده است كه از  .بگو ال إله إالَّ اهللا محمد رسول اهللا

و حافظ ابن حجر در بلوغ المرام به آن اشاره  ،باشد و ضعيف است دارقطني مي
 و اين حديث لفظ ،آنرا وارد نموده است المو صنعاني نيز در سبل الس ،كرده است

اند، واضح اين است  هيچ كدام از اصحاب سنن سته آنرا تخريج نكرده ،غريبي است
و اگر فرضاً سخن را  ،گردد و ميت با اين كالم تلقين نمي ،گردد اينكه بدان عمل نمي

اگر با  ،رساند اي به او نمي شنود هيچ فايده هم بشنود همچنانكه صداي نعل را مي

                                           
  ).24840)، و أحمد (12/16م كتاب األقضيه، باب نقض األحكام الباطله ورد محدثات األمور (شرح صحيح مسل -1
  ).3243مسلم، كتاب األقضيه ( -2
  .سمسلم از حديث جابر  -3
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گردد،  مند مي و همانا به آنچه در دنيا انجام داده بهره ،كافري يا فاسقي از دنيا برود
  واهللا اعلم.

و داراي  ،باشد : فرد مسلماني مرده است و داراي فرزندانِ زيادي مي75س
آيا حالل است براي آنان كه گوسفندي براي  ،باشند مال و سرمايه فراواني مي

و براي ميت  ،زندميت ذبح نمايند و يا در روز هفتم يا چهلم براي وي نان بپ
  1هديه كنند و مسلمانان را بر آن جمع و دعوت نمايند؟

و اطعام فقرا و مساكين و بخشش به  ،: صدقه دادن از ميت مشروع است75ج
آنها و اكرام مسلمين از راههاي خير و نيكي است كه شرع دربارة آنها ترغيب نموده 

ميت در زمان مرگ يا روز  ولي ذبح گوسفند و گاو و شتر و يا پرنده براي ،است
جمعه از بدعتها و مستحدثاتي است ز پنجشنبه و يا معيني مانند هفتم و چهلم و رو

D@åßc¿@t†y@c@bß@aˆç@bãŠßكه در زمان سلف صالح ما نبوده است به مفاد حديث 
ÛîČ…‰@ ìèÏ@ éäß@ �CR و DòÇ†i@ ñòq†ª@ ŞÝ×@ ŞæhÏ@ ‰ìßþa@ čpbq†ªë@ á×bígë@ L×ŞÝ@Ç†iñò@

Ûý™ òCS@@.ترك اين نوع بدعتها واجب است  
@DíÔjó@@bßگويد  : جناب شيخ! بعد از دفن ميت حديثي است مي76س ‰†Ó

ŽíÈjÛa@|iˆ�C .4به اندازه و مدت ذبح نمودن شتري در كنارم بمانيد  
كه به آن توصيه نموده است  معاص الابن عمرو بن  ،: خدا خيرت دهد76ج

امت را به آن  صولكن پيامبر  دم بمانيد،باندازه ذبح شتري و تقسيم گوشت آن نز
اند، لكن  دانيم صحابه آنرا عملي ننموده ارشاد ننموده است و طبق آنچه كه ما مي

گفت:  ايستاد و مي بر آن مي ،گشت هرگاه از دفن ميت فارغ مي صپيامبر 
Dþ@ aëŠÐÌn�a�Øî�aë@ ádjrnÛa@ éÛ@ aìÛîo@NN@g�CUN  براي برادرتان استغفار كنيد)

                                           
  .760ابن باز، مجله الدعوه، شماره  -1
  آن گذشت.تخريج  -2
  ).3991أبوداود ( -3
  .60ريعه، ص ابن عثيمين، كتاب الفاظ ومفاهيم في ميزان الش -4
  ) گذشت.69تخريج آن در سؤال ( -5
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...). پس شما بر روي قبر بايست و بگو: خدايا او را تثبيت نمائيد سه بار، خدايا الخ
  سپس برگرديد اما مكث در كنار قبر مشروع نيست. ،او را ببخشايي سه بار

: حكم تلقين ميت چيست؟ اعمال انجام شده بعد از دفن ميت با 77س
ماز با جهري ادا چيست؟ و آيا ذكر بعد از ن صصصصاستمداد از سنت عملي پيامبر 

  .1نمايد؟ گردد؟ و آيا مأموم در آن و يا غير آن از امام تبعيت مي مي
: اوالً: فتوايي درباره حكم تلقين قبالً از ما صادر شد كه اين متن آن بود: 77ج

شد، او با يارانش بر قبر  اين بود كه هر گاه از دفن ميت فارغ مي ص(سنت پيامبر 
و ياران را نيز به آن امر  ،نمودند طلب مغفرت و تثبيت مياو قيام كرده و براي او 

 3امام ابن تيميه گفته است .نمود نشست و ميت تلقين نمي و كنار قبر نمي 2نمود مي
و از عمل مشهور مسلمينِ  ،تلقين بعد از مرگ ميت براساس اجماع واجب نيست

است از گروهي و بلكه مأثور  ،و خلفاي راشدين هم نبوده است صعصر پيامبر 
از جمله ائمه كه بدان رخصت داده است  ،از صحابه مانند ابي امامه و واثله بن اسقع

و برخي  ،باشد و گروهي از ياران احمد و شافعي آنرا مستحب دانسته امام احمد مي
را در  ءو علما ،از علماء نيز آنرا مكروه دانسته زيرا اعتقاد به بدعت بودن آنرا دارند

ترين  سه اقوال است، استحباب، كراهت، اباحه، و اين سه قول متعادلاين زمينه 
به آن دستور داده و بر آن تشويق نموده  صو اما مستحب كه پيامبر  ،اقوال است

  .)باشد است دعا براي مرده مي
تر فتوايي از ما در مورد آنچه كه بعد از دفن ميت از دعا و استغفار  ثانياً: پيش

 داندنر گشت كه، اين متن فتواست: (ايستادن كنار قبر و برگرمشروعيت دارد صاد
و بلكه وقوف بر قبر به خاطر استغفار و دعا براي  ،خاك قبر بعد از دفن جائز است

                                           
  .853هيأت دائمه، مجله الدعوه، شماره  -1
)، ولفظ حديث چنين است: عـن هـاني مـولي    3221أبوداود در كتاب الجنائز، باب االستغفار عند القبر للميت (-2

�  ���������إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال:  صعثمان بن عفان قال: كان النبي ����
� �
 ����� � ��!
  .شتذگ 69ال ؤر سدن آترجمه  ,+*()� �'& %$#"

  .)24/296( ابن تيميهمجموع الفتاوي:  -3
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اند كه پيامبر  روايت كرده سزيرا ابوداود و حاكم از عثمان  ،ميت مستحب است
D@aëŠÐÌn�aگفت  و ميايستاد  شود بر روي قبر مي هرگاه از دفن ميت فارغ مي ص

þ�Øî�aë@ádjrnÛa@éÛ@aìÛîo@NN@g�CQN  براي برادرتان استغفار كنيد و براي او تثبيت)
، و از بيان و كيفيت شود مياز او سؤال و پرسش او هم اكنون  ، كهايمان طلب كنيد

استغفار براي ميت بعد از دفن حديث معتمدي وارد نگشته است طبق آگاهي ما، هر 
پس براي امتثال امر به  ،ين باره وارد گشته است به صورت مطلق استآنچه در ا

D@éÛ@ŠÐËa@áèÜÛa، مانند: توان عملي كرد استغفار و دعا هر طور دعاي استغفار را مي
Õ§a@óÜÇ@énjqëC و مانند اين.  

ثالثاً: فتوايي درباره حكم دعا و ذكر جهري به صورت گروهي. بعد از نمازها 
و اينكه خداوند به  [اصل در عبادات توقيف است]ت بود از: صادر گرديد كه عبار

و همچنين اطالق و توقيت و تحرير و  ،آنچه تشريع نموده است پرستش گردد
تعداد آنچه خداوند تشريع نموده است نبايد ما آنها را مقيد و يا در كيفيت و وقت 

و را عبادت بلكه به صورت مطلق همچنانكه وارد گشته است ا ،آن تغيير نمائيم
و يا با ادله قولي يا عملي تغيير آن به وقت يا تعداد و مكان خاص و يا  ،كنيم مي

كيفيت مخصوص براساس شرع ثابت شده باشد، و قول و يا عملي و يا تقريري 
درباره دعاي گروهي بعد از نمازها و يا قرائت قرآن و يا بعد از هر درس ثابت 

كند و مأمومين به دعاي او آمين بگويند، و يا با  چه اينكه امام دعا حال ،نشده است
و از خلفاء راشدين و صحابه هم معروف نگشته است پس هر هم همگي دعا كنند. 

كس بعد از نمازها و يا قرائت قرآن و يا بعد از هر درسي به خواندن دعاي دسته 
ت ثاب صو از پيامبر  ،جمعي بپردازد به بدعت گذاري در دين مرتكب گشته است

دين ما در هر كس  D@åßc¿@t†y@cÛ@bß@aˆç@bãŠßîČ…‰@ìèÏ@éäß@�CRNشده است كه 
D@ÝàÇ@åßچيزي احداث نمايد كه از دين نباشد بر او مردود است، و فرموده است: 

                                           
  ) گذشت.69تخريج آن در سؤال ( -1
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -2
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Û@HýàÇîÜÇ@�î@écČ…‰@ìèÏ@bãŠßCQN  هر كس عملي انجام دهد كه سنت و روش ما بر
  آن نيست آن عمل مردود بر اوست.

@Dg½a صصصصگفتار پيامبر  : ميان78س ŞæČî@ oŽíji@ ŽlŞ̂ flÈØ@ čõbcÜÇ@ čéÜçîčéCRN  مرده با

“Ÿωuρ â‘Ì﴿شود، و ميان فرموده خداوند:  ميداده ب ذاگريه اَهل او بر او ع s? ×ο u‘Î—# uρ 

u‘ø—Íρ 3“t� ÷zé&﴾3�  چگونه كشد ميگناه ديگري را به دوش ن(و هيچ كس بار (
  توان توافق ايجاد نمود؟. مي

 ،شود اين حديث چنين نيست كه ميت به اعمال غير عذاب داده مي : معني78ج
@Çñ@Šib–Ûaí�‡ë@å�ñ†{ولكن صحيح آن است كه ابن القيم در كتاب خود به اسم 

b’Ûa×Šíå{T كند كه معني آن چنين است كه مرده از افعال اهل خود از قبيل  بيان مي
همچنانكه در زمان  ،دگرد گريه نمودن و ناله و ضجه زدن رنجور و اندوهگين مي

زيرا اعمال نزديكان مرده بر وي  ،گشت حيات خويش از كردار زشتشان متألم مي
پس با اين  ،گردد بنابراين مرده با عمل نارواي غير خود تعذيب نمي ،گردد عرضه مي

  توضيح ميان آيه و حديث مذكور تعارضي وجود ندارد.
حكم قرائت قرآن بر  خواهم كه مسلمانان را از : از جناب شيخ مي79س

اموات آگاه نمايد كه آيا جائز است يا نه، و حكم احاديث وارده در اين باره 
  .5چيست؟

و مشروع  ،: قرائت بر اموات داراي اصلي قابل اعتماد و مستندي نيست79ج
 ،مند گردند و كتاب خدا را تدبر و تعّقل نمايند هاست تا از آن بهره قرائت بين زنده

يا در هر مكان ديگر،  ،قبل از دفند از وفات او قبر و يا بع نزدميت  اما قرائت بر

                                           
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -1
  .بخاري ومسلم -2
  .15: ءسوره اسرا -3
  ، چاپ دار الكتب العلميه.109كتاب مذكور، باب هجدهم ص  نص كالم ابن قيم در -4
  .)4/340ابن باز، مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه ( -5
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و  ،ايم ما پايه و اصلي را بر آن پيدا نكرده ،قرآن خوانده شود و به وي هديه گردد
اي به آن جواز داده و  اند عده علماء در اين زمينه دست به تأليفات فراواني زده

و آنرا در زمرة صدقه  ،هاي قرائت گردد هترغيب نموده است تا اينكه براي ميت ختم
يعني  ،اند اي از اهل علم آنرا امري توقيفي دانسته اند. و عده با مال به حساب آورده

جايز نيست انجام بپذيرد مگر براساس آنچه كه شرع  ،اين عمل از عبادت است
DÛ@HýàÇ@ÝàÇ@åßîÜÇ@�î@écèÏ@bãŠß@ìفرموده است:  صو پيامبر  ،ثابت نموده است

Č…‰CQN  مردود است) و  آن عمل(هر كس عملي را انجام دهد كه امر ما بر آن نباشد
شود پس  ها يافت نمي در اين باب دليل و سندي بر مشروعيت قرائت براي مرده

بايد بر بقاء بر اصل استوار ماند كه اين كار عبادت توقيفي است پس قرائت براي 
باشند كه  و عمره و قضاء دين اينها اموري ميپذيرد، اما دعا و حج  اموات انجام نمي
 صرسانند و نصوصي هم به آنها اشاره نموده است و از پيامبر  به ميت سود مي

Dg@éÜàÇ@ÉĐÔãa@â…e@åia@flpbß@a‡Vüg@Ó†•@týq@åßò@‰buíò@L@ëcروايت شده است كه 
@ćáÜčÇŽí@ć�b•@†7Ûflë@ëc@Léi@ŽÉÐnäflíŽé7Û@ìŽÇ†CRL رد كردارش با او منقطع (هر گاه بني آدم بمي

گردد مگر از سه چيز صدقه جاريه، علمي كه از آن بهره گرفته شود، يا فرزند 

š﴿فرمايد:  صالحي كه او را دعا نمايد) و قرآن هم مي Ï%©!$# uρ ρ â!% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷è t/ 

šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/u‘ ö� Ï�øî $# $ oΨs9 $ oΨÏΡ≡uθ ÷z\} uρ š Ï%©!$# $ tΡθ à) t7y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿωuρ ö≅yè øgrB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% 

yξ Ïî tÏ%©#Ïj9 (#θ ãΖ tΒ#u !$ oΨ−/u‘ y7 ¨ΡÎ) Ô∃ρ âu‘ îΛÏm §‘﴾3�  
گويند: پروردگارا! ما را و  آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار مي

اي  و كينه، و در دلهايمان حسد برادران ما را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز
ي. و خداوند اين متأخران مهربان و رحيمپروردگارا! تو مده، ن قرار نسبت به مؤمنا

                                           
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -1
)، وأبـوداود در  1631) شـماره ( 3/1255مسلم در كتاب الوصيه، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعـد وفاتـه (   -2

  ).2/106اء في الصدقه عن الميت (كتاب الوصايا، باب فيما ج
  .10سوره الحشر:  -3
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و اين ستايش خداوند داللت دارد  ،را به سبب دعاي براي گذشتگان ستوده است
و صدقه نيز طبق  ،رساند بر مشروعيت دعا براي اموات مسلمانان و به آنها سود مي

اموات قرائت  دهد تا براي ميرساند. و فردي كه مزد  حديث مذكور به آنان سود مي
، مزد را بر فقرا و نيازمندان صدقه نمايد و با نيت وصول ثواب صدقه براي شود

مند گشته و بخشنده مال نيز از بدعت بدور مانده  با اين مال ميت بهره ،ميت باشد
است، و در روايت صحيح ثابت گشته است كه مردي گفت اي رسول خدا مادرم 

نمود آيا براي  زد صدقه مي دانم اگر حرف مي ننمود و ميوفات يافت و وصيبت 
 صپس پيامبر  .1»آري«فرمود:  صپيامبر  ؟وي اَجر دارد اگر براي او صدقه دهم

 ،و هم چنين حج و عمره ،رساند بيان نموده است كه صدقه از ميت به وي سود مي
اما تالوت  ،ساندر ت سود ميو قضاء دين هم به مي ،اند و احاديث به آن اشاره كرده

 ،روزه گرفتن براي او ،و نماز براي ميت ،قرآن و ثواب آنرا براي مرده هديه نمودن
  باشد. اساس مي غير مشروع و بي

: آيا جزء جزء نمودن قرآن به سي جزء و در جلدهاي جداگانه و 80س
و بخش ديگر آيه در جزء  ،مستقل به نحويي كه قسمتي از آيه در جزو مجلدي

و در نيم ساعت مثالً مجموعه افراد حاضر در  ،و در دست فرد ديگري ،ديگري
پس گفته شود اين ختمة كاملي از قرآن كريم هديه  ،جلسه آنرا تالوت نمايند

  .2؟ز استاين عمل جاي ،به روح متوفاي
كردند نه به آيات  ، قرآن را با سورها جزءجزء ميص: اوالً: صحابه پيامبر 80ج

و هر كدام غالباً در هفت  ،نمودند را به هفت حزب تقسيم ميو تعداد حروف، و آن
نمود، از اوس بن اَبي اوس نقل شده است كه گفته است: از  شب قرآن را ختم مي

كردند؟ گفتند: [سه و پنج  پرسيدم چگونه قرآن را حزب بندي مي صياران پيامبر 

                                           
 .)7/9( كتاب الزكاه، باب وصول ثواب الصدقه عن الميت مسلمشرح  -1

  .796هيأت علمي، مجله الدعوه، شماره  -2
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زءجزء كردن آن اما ج 1و هفت و نه و يازده و سيزده و يك حزب مفصل به تنهايي]
بخش با رعايت و توجه به تعداد حروف در قرآن در زمان  60به سي جزء و يا به 

حجاج و به دستور او آغاز گشت و از عراق در كشورهاي اسالمي انتشار يافت. 
و با اين نوع  ،حزب بندي اول بهتر است زيرا نزد صحابه و تابعين مهم معمول بوده

يابد برخالف  يت قصه با اتمام حزب تحقق ميحزب بندي اتمام معني و نها
يب به وجود آمده، به دستور حجاج ثقفي جزء يا حزب گاهي قبل زجزءبندي و تح

رسد، و اما آنچه كه ذكر شد كه قسمتي از آيه  از تمام شدن معني يا قصه به پايان مي
در جزء مجلدي و بخش ديگر آيه در جزء ديگر و در دست شخص ديگري تمام 

شود و جائز نيست مسلمان آنرا  بندي حاصل نمي و قصه در اين نوع تقسيممعني 
  انجام دهد.

كردند ميان خود تا هر كدام جزئي از آن بخوانند  ثانياً: صحابه قرآن را تقسيم نمي
 ،اي حاصل شود و ثواب آنرا به روح مرده هديه كند و از مجموع قرائت آنها ختمه

و يا در ظرف چند شب و  ،خواند بود از قرآن مي هر كدام آنچه كه براي او ميسر مي
و از  ،نمودند روز با تالش و جهد بر استفاده از آن و اميد به ثواب آنرا ختم مي

و  ،هم معروف نگشته است كه او قرآن را بر روح مردگان خوانده باشد صپيامبر 
و تمام خير و نيكي در پيروي از او و  ،موده باشديا ثواب قرائت آنرا به آنها هديه ن

باشد. و صلي اهللا علي  چنگ زدن به سنت و هدايت وي و سنت خلفاي راشدين مي
  نبينا محمد و علي آله و صحبه و سلم.

پردازند  آوري مردم مي : برخي مردم هنگام مرگ يكي از افراد به جمع81س
خوانند آيا اين عمل  ن جمع فرا ميو يكي از قاريان را براي قرائت قرآن در اي

  2صحيح است؟
  بدعت ناروايي است.اين عمل : 81ج

                                           
  ).1185أحمد، و أبوداود در كتاب الصاله ( -1
  .)2714أبوداود در كتاب الجنائز ( -2
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گويد (سوره ياسين را بر  : جناب شيخ! صحت حديثي كه مي82س
  .2خوانند اي مردم آنرا بر قبر مي چيست؟ و عده 1هايتان بخوانيد) مرده

چه و اگر چنان ،باشد حديث ضعيف مي DÜÇ@aëcŠÓgó@bmìß×@áí�C: حديث 82ج
حديث صحيح هم باشد محل و وقت قرائت آن هنگام احتضار و از دنيا رفتن 

و اهل علم  ،شود باشد، در اين هنگام سورة ياسين بر وي خوانده مي محتضر مي
اي است و آن هم آسان خارج شدن روح از كالبد فرد محتضر  گويند در آن فائده

Ÿ≅ŠÏ% È≅äz÷Š﴿زيرا در اين سوره آيه:  ،باشد مي $# sπ ¨Ψpgø: $# ( tΑ$ s% |M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθs% tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊄∉∪ 

$ yϑ Î/ t� x� xî ’ Í< ’ În1 u‘ Í_ n= yè y_ uρ zÏΒ t ÏΒ t�õ3 ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ ﴾3� 
دانستند كه  مياو گفته شد وارد بهشت شو، گفت: اى كاش قوم من به 

  پروردگارم مرا مشمول آمرزش و عفو خويش قرار داد و در صف گراميان جاي داد.
شود و اما قرائت  دارد اگر حديث صحيح باشد بر فرد محتضر خوانده ميوجود 

  آن بر قبر اصل و اساس ندارد.
گويند و برخي نيز  : برخي مردم بعد دفن ميت بر قبر اقامه و اَذان مي83س

  خوانند حكم اين عمل چيست؟ بر قبر قرآن مي
حديثي درباره تلقين : اَذان و اقامه بر قبر پايه و اساسي در دين ندارد، و 83ج

وجود دارد كه صاحب كتاب: (سبل السالم) آنرا نقل كرده است و آن اين است كه 
شود: اي فالن ابن فالنه ياد آور كه تو بر  هرگاه مرده مدفون گردد به او گفته مي

اي و ... و اين حديث نيز صحيح  قرار گرفته üg@éÛVüg@�a@Þì�‰@†àª@�a@شهادت 
بلكه قرائت قرآن بر قبر  ،باشد ين تلقين و اذان و اقامه بر قبر درست نمينيست بنابرا

  باشد. نيز جايز نمي

                                           
 61ص ابن عثيمين، الفاظ مفاهيم،  -1

  .61ابن عثيمين، الفاظ مفاهيم، ص  -2
 .27، 26سوره يس:  -3
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كنند تا در مدينه الرسول  : برخي از مردم هنگام احتضار وصيت مي84س
دفن شوند و در حاليكه مرگش در شهر ديگري به عنوان مثال شهر رياض  صصصص
  باشد پس حكم انتقال آن چيست؟ مي

ي ندارد اصل بر جواز آن است، اگر زحمت و مشكلي نباشد و بيم : ايراد84ج
و اين نقل و انتقال به علت طوالني بودن نقل و كمبود امكانات  ،تغيير جنازه نباشد

@Dزيرا به مفاد حديث:  ،باعث تأخير دفن نگردد üíÌjäï@¦îÐò@NNN@ áÜ�½aCQN و 
تعجيل در دفن ميت  ,ر شده(چند بار در متن تكرا D@ñ‹bä¦bi@aìÇŠ�cCNNRNحديث: 

و وسائل نقل  ،و الحاصل اگر از عدم تغير جنازه، ايمن حاصل شده بود ،الزم است
  نقل آن بالاشكال است. ،هم مهيا بودند

: آيا گريه كردن بر ميت اگر گريه با فرياد و زدن به صورت و لباس 85س
  گذارد؟ ميپاره كردن همراه باشد جايز است؟ و آيا گريه بر ميت تأثير 

: ناله و زاري و پاره كردن لباس و به صورت زدن و زخم كردن آن به دليل 85ج
̈@@DÛîČäß@�7Û@åß@bfláĐروايت  afl…ë†@flëfl‘ŞÕ@¦aîfllì@flëfl…flÇči@bfl†flÇìô@Üçb¦aîòCSN  

كند و و گريبانش را پاره  د بزندكسي كه (هنگام مصيبت) به سر و صورت خو
سخت  صپيامبر و  ،جائز نيستا نيست، سخن جاهلي بر زبان بياورد، از م

  .گر را نفرين و نكوهش نموده است نوحه
  DéîÜÇ@�bäí@b¶@ê�Ó@¿@lˆÈí@oČî½a@ŞægCTNروايت شده كه:  صو از پيامبر 

شود، (البته  ميذاب داده شود ع ميت در قبر به نوحه و ناله و فريادي كه بر او مي
  .اگر وصيت كرده باشد)
  DéîÜÇ@éÜçc@õbØji@lˆÈîÛ@oČî½a@ŞægCUNه كه: و در لفظ ديگر آمد

                                           
 ) گذشت.25تخرج آن در سؤال ( -1

 ) گذشت.61تخريج آن در سؤال ( -2

  ).1212بخاري در كتاب الجنائز ( -3
  ).1206بخاري در كتاب الجنائز ( -4
  ) گذشت.78تخريج آن در سؤال ( -5
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  شود. ميذاب داده عش ا هخانوادناله به سبب گريه و ميت 
شود از  : يادبودي كه در روز سوم بعد از دفن براي ميت برگزار مي86س

  .1كجا آمده است؟
و نسبت به واجبات و  ،خبر اسالم بياز اند كه  : كساني آنرا ابداع كرده86ج

و  ،و در برابر خود مانع و ديني سالمي ندارند ،روع خود ناآگاهنداصول و ف
فهمند تا از آنها منع به عمل آورد، بلكه متأثرند از تقليد به اَهل گمراهي و  نمي

به مفاد حديث  ،ضاللت، اين عمل بدعتي است كه در اسالم به وجود آمده است
DÛ@HýàÇ@ÝàÇ@žåflßîÜÇ@�î@écĆ…‰@flìŽèÏ@bãŽŠžßCR@Nد است.مردو  

: اَصل يادبود اربعين چيست و آيا دليلي بر مشروعيت بزرگداشت 87س
  .3چهلم وجود دارد؟

: اوالً: اصل در آن اين است كه روشي و عادتي فرعوني است كه قبل از 87ج
سپس از آنان گسترش يافته و در ديگران نيز  ،گرفت اسالم نزد فراعنه انجام مي

، اروايي است و در اسالم پايه و اساسي نداردو بدعت ن ،سرايت و نفوذ كرده است
D@�îÛ@bß@bãŠßc@¿@t†yc@åßكند:  ميروايت شده آنرا رد  صو آنچه از رسول اهللا 

Č…‰@ìèÏ@éäßNC  
ثانياً: بزرگداشت ميت و مرثيه سرايي بر او به طرق مرسوم امروزي و اجتماع 

اَوفي كه احمد و ابن  براي آن و غلو در ستودن ميت به دليل حديث عبداهللا بن ابي
D@�a@Þì�‰@óèãآنرا روايت نموده و حاكم نيز آنرا صحيح دانسته كه گفته:  4ماجه

ïqaŠ½a@åÇC.  از مرثيه ما را نهي نموده است) جايز نيست، و چون در  ص(پيامبر
ذكر اوصاف ميت غالباً همراه امت با فخر و تجديد غصه و به هيجان رساندن اندوه 

و يا هنگام عبور جنازه و ذكر اعمال نيك وي  ،يف از هنگام ذكر اواما صرف تعر

                                           
  .779ابن باز، مجله الدعوه عدد  -1
  آن گذشت.ريج تخ -2
  .779ابن باز، مجله الدعوه عدد  -3
  ).1581)، وسنن ابن ماجه باب ما جاء في الجنائز (18351: مسند أحمد (نگا -4
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از  .هنگام شهادت ياران اُحد جائز است صهمچون رثاي برخي از ياران پيامبر 
ند او داي عبور كر و ياران از جنازه صنقل شده است كه پيامبر  سانس بن مالك 

به جنازه ديگري ، سپس ,�-���فرمود:  صپيامبر  ،را به خير و نيكي ستودند

 صگفت: چه چيزي واجب گشت؟ پيامبر  سعمر ، ,�-���عبور كردند، فرمود: 
اين كه بر او ستايش نيك نمودي بهشت براي او واجب گشت، و اين «فرمود: 

گردد، شما در زمين  اي را كه بر آن تعريف شر نمودي آتش بر او واجب مي جنازه
  .1»باشيد شاهدان خداوند مي

ز است ميت را با كلماتي مانند مغفور يا مرحوم توصيف : آيا جائ88س
  كرد؟ 
 ،ها اعالميه در مورد وفات مردگان فراوان گشته است : در روزنامه88ج

و آنها ميت را به  ،ها براي نزديكان متوفي گسترش يافته است همچنانكه نشر تعزيه
، توصيف ان استو مانند اين كلمات، و به اينكه او از بهشتي مغفور و يا مرحوم 

داند كه  كنند. و هر كس كوچكترين توجه به امور ديني و عقيده داشته باشد مي مي
و بر طبق  ،جز خداوند كسي بر آن واقف نيست ،اند اين گونه امور از امور غيبي

عقيده اهل سنت و جماعت نبايد براي كسي بر دخول بهشت و يا دخول در جهنم 
جهنم و دوزخي بودن شهادت داده باشد: مانند ابي  مگر آنكه قرآن بر ،شهادت نمود

ز ياران خود، و به آن شهادت داده باشد: مانند عشره مبشره ا صو يا پيامبر  ،لهب
لذا به  ،شهادت به مغفور و مرحوم فرد نيز همچون شهادت به موارد فوق است

كلمات و دعا ، و مانند اين يا رحمه اهللا ،غفر اهللا له ،بايست جاي مرحوم و مغفور مي
  به كار برد.براي مرده 

@¿: حكم گفتن 89س flåčÏŽ…I@þa@ êaìrß��HR  در جايگاه آخر خود مدفون
  .1چيست؟ ،گرديد

                                           
  )..1578در كتاب الجنائز (مسلم  -1
  .779ابن باز، مجله الدعوه عدد  -2
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چون گفتن اين  ،: گفتن (در منزل آخر خويش دفن گرديد) حرام است89ج
و اين انكار زنده  ،جمله و مقتضاي آن اين است كه قبر آخرين منزل است براي وي

ر بردارد، براي عموم مسلمانان معلوم است كه قبر آخرين منزل و مرحله شدن را د
به نظر آنان قبر آخرين  ،مگر نزد كساني كه باور به قيامت ندارند ،براي مرده نيست

و يك فرد اعرابي از  ،اما مسلمان آخرين مرحله وي قبر نيست .مرحلة ميت است

�ãΝä39yγø9r& ã﴿مردي شنيد كه:  èO% s3 −G9$# ∩⊇∪ 4®L ym ãΛänö‘ã— t� Î/$ s) yϑ ø9$# ∩⊄∪﴾2� بي (و طل افرون
د مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است* تا آنجا كه به تفاخر) شما را به خو

خواند و گفت قسم به خدا زائر مقيم نيست. زيرا كسي كه  را ميديدار قبرها رفتيد. 
  پس نياز به زنده شدن دارد. ،رود كند مي زيارت مي

اند  هي به طواف براي نزديكان و يا پدر و اجدادم كه وفات يافته: گا90س
  .3پردازم حكم آن چيست؟ و نيز حكم ختم قرآن براي آنان چيست؟ مي

ولي مشروع  ،زيرا دليلي براي آن وجود ندارد ،: ترك اين كار بهتر است90ج
 ،دداريد اگر مسلمان باشند صدقه بدهي است براي كسي از نزديكانت كه دوست مي

و اما نماز و طواف از آنها و  ،و هم چنين براي آنان دعا و يا حج و عمره نمود
زيرا دليل و سندي بر وجود آنها  ،قرائت قرآن بر آنها بهتر است كه ترك شوند

تر  اند اما احتياط و برخي اهل علم به قياس بر صدقه و دعا آنرا جواز نموده ،نيست
  .، وباهللا التوفيق4اينكه ترك شوند

دهند تا اينكه بر روي هر قبر لوحه كوچكي نهاده  : برخي مردم پيشنهاد مي91س
  شود اسم ميت مدفون در آن قبر بر آن نوشته شود حكم اين كار چيست؟

گفته  س: اين عمل جايز نيست، در روايت وارد گشته است كه جابر 91ج
äjŽí@æcë@éîÜÇ@†ÈÔŽí@æcë@�ÔÛa@—–¯@æc@…aŒí@ëc@éîÜÇ@ó@صD@�a@Þì�‰@óèãاست: 

                                                                                                             
  .28عثيمين، ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعه ص  ابن -1
  .2، 1سوره التكاثر:  -2
  .779ابن باز، مجله الدعوه عدد  -3
  چون اصل در عبادات توقيفي است، نه به قياس. -4
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ÇéîÜÇ@knØŽí@ëc@éîÜCQN  كاري گردد اينكه قبر گچ زنهي كرده است ا صرسول اهللا، 
و يا بر آن  ،يا بر آن چيزي بيفزايند ،و بر آن بناء ساخته شود ،و بر آن نشسته شود

تواند قبر  و فرد مي ،گردد نوشته شود، كتابت اسم بر قبور نيز در اين نهي داخل مي
داود  در سنن ابي ،با عالئمي مانند سنگ و غيره تشخيص دهد دوست خويش را

بر روي قبر او كنار  صثبت گرديده است كه عثمان بن مظعون وقتيكه مرد پيامبر 
@D@åßسر وي سنگي قرار داد و گفت:  pbß@ åß@ éîÛg@ åčÏ…@cë@ ï�c@ �Ó@ bèi@ ŽáVÜflÈflm7c

ïÜçcCRN  ام بميرد كنار وي  هلو هر كسي از ا دهم ميتشخيص (قبر برادرم با اين
  كنم). ميدفن 

  .3: حكم گذاشتن شاخه خرما و كاكتوس سبز بر قبر ميت چيست؟92س
بر قبر مردماني كه در حال عذاب ديدن بودند و  ص: جايز نيست، پيامبر 92ج

پس جايز  ،بود صو اين خاص پيامبر  ،بر آنان اطالع يافته بود دو شاخه قرار دارد
. وباهللا اخه درخت ديگري بر روي قبرها گذاشته شودنيست كه شاخه خرما و ش

  .التوفيق
اي  : آيا جائز است مسلمان را در قبرستان غير مسلمانان دفن نمود به گونه93س

كه مسلمان در بالد غير اسالم فوت كند و انتقال آن به بالد اسالم بيش از يك هفته 
4سنت است؟ طول بكشد و با علم به اينكه تعجيل در دفن ميت الزم و

.  
: جايز نيست براي مسلمانان اينكه مسلماني را در قبرستان كافرين دفن 93ج
و خلفاي راشدين و بعد از آنها بر  صچون عمل اهل اسالم از زمان پيامبر  ،نمايند

فراد قبرستان مسلمانان از قبرستان كافرين و عدم دفن مسلمان با مشرك جدايي و ا
دايي قبرستان مسلمانان از كافرين اجماع عملي پس بر ج ،استمرار داشته است

وجود دارد، همچنانكه نسائي از بشير بن خصاصيه روايت كرده است گفته است: 

                                           
  ).1/284) ونسائي (2/272بوداود (ا -1
  ).2/69نگا: سنن أبوداود ( -2
  ).2/37ابن باز، فتاوى اسالميه ( -3
  ).2/36اللجنه الدائمه، فتاوى اسالميه ( -4
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رفتم بر قبور مسلمين عبور نمود فرمود: اينها چه بسا شرهايي  مي صهمراه پيامبر 
رد و اند، پس بر قبر مشركين عبور ك را پشت سر نهاده و از انجام آن سرباز زده

 ،اند هاي زيادي را پشت سر نهاده و از انجام آن سرپيچي نموده گفت: اينها چه نيكي
  كند. پس اين داللت بر جدايي قبور مسلمين با مشركان مي



  :مپنجباب 

  زيارت و توابع آن فتاواي

: هنگام دفن ميت روح او در كجا قرار دارد؟ به طوري كه شما گفتيد كه 94س
  ميرد؟ روح نمي

بيگمان كه ارواح  ،باشند ارواح در قرارگاههاي خود گوناگون مي :94ج
فرمايد:  و قرآن مي ،ايمانداران در جايي است كه ارواح كافرين در آنجا وجود ندارد

﴿ξ x. ¨βÎ) |=≈ tG Ï. Í‘# t� ö/F{$# ’ Å∀s9 š ÍhŠÏk= Ïæ ∩⊇∇∪ ﴾1�  نيست كه آنها (درباره معاد) چنان
  ار و نيكان در عليين است.پندارند، بلكه نامه اعمال ابر مي

ξ﴿فرمايد:  ميو خداوند  x. ¨βÎ) |=≈ tG Ï. Í‘$ ¤f à� ø9$# ’ Å∀s9 & Éi∨Å™ ∩∠∪﴾2�  نيست چنين
  پندارند به يقين نامه اعمال بدكاران در سجين است. ميكه آنها (درباره قيامت) 

 شود كه كفار در مقر و قرارگاهي غير از مقر مؤمنين قرار از اين دو آيه فهم مي
و  ،ترين طبقه هفتم زمين قرار دارد و گفته شده است كه سجين در پائين ،دارند

و گفته شده است كه ارواح كفار در  ،عليين در باالترين آسمان هفتم قرار دارد
يعني اين ارواح با هم جمع  »زمزم«و ارواح مؤمنان در چاه  ،»برهوت«چاهي به نام 

يح اينكه ارواح ايمانداران هر كجا و قول صحگيرد.  ميشده و در آنجا الفت 
از ارواح شهداء خبر داده است كه در  صو پيامبر  ،گيرد بخواهند در آن قرار مي

و به چراغهاي آويزان  ،شوند شكم بالندگان سبز رنگي در باغ بهشت آويزان مي
گردند) اين دليل است بر اينكه ارواح شهداء در بهشت قرار  اي در عرش برمي شده

Ÿωuρ ¨t﴿خداوند ذكر كرده است كه آنها (روح شهدا) زنده هستند:  و ،دارد |¡ øtrB 

tÏ%©!$# (#θè= ÏF è% ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ í!$ uŠôm r& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/u‘ tβθ è% y—ö� ãƒ ∩⊇∉∪﴾3� 
                                           

  .18سوره المطففين:  -1
  .7: سوره المطففين -2
  .169سوره آل عمران:  -3
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، بلكه آنها اند مردهمبر! هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدند اي پيا
  شوند. مينزد پروردگارشان روزي داده  و اند هزند

اند و نزد  بلكه زنده ،اند  گمان مبريد آناني كه در راه خداوند كشته شده
  شوند. پروردگار خويش روزي داده مي

باشند و روح آنان همچون ارواح ديگران مجرّده  آنان داراي حيات خاصي مي
گردند  د آن چراغها ميبلكه ارواح آنان در شكم بالندگان سبزي كه به گر ،نيست

و نظري هم قائل است به اينكه  ،اما ارواح ديگر مؤمنان گويند مجردند ،قرار دارد
  واهللا أعلم. آنها هم در شكم پرندگان قرار دارند.

  شنوند؟ ها مي : آيا مرده95س
يعني  ،كند اند كه ميت هر كس وي را زيارت نمايد احساس مي : ذكر نموده95ج

كند، اما شنيدن آن مثل  شناسد و آن را حس مي رت كننده را مياينكه روح وي زيا
بر كشته شدگان مشركين روز  صشنيدن زنده نيست، و مشهور است كه پيامبر 

هاي بدر بودند و شروع نمود به توبيخ آنها و  بدر ايستاد در حاليكه آنان در چاه
ا به شما وعده داده بود گفت: اي فالن ... اي فالن ... اي فالن... آيا آنچه كه خد مي

من آنچه كه پروردگارم به من وعده داده بود يافتم، صحابه به او  ،به حق يافتي
@D@b½@É�di@ánãcاند، فرمود:  گوئيدكه مردار شده گفتند چطور با كساني سخن مي bß

aë…Ší@æc@æìÈîĐn�í@ü@áèŞãc@Vüg@áèäß@ÞìÓcCQQQQN  شما از آنها شنواتر نيستي براي آنچه
و عائشه اين را  ،توانند جواب بدهند ميگويم مگر اينكه اينها ن من به آنان مي كه

                                           
3 12 �
�0/. �مسلم در كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله، ولفظ الحديث:  -1/+�% �/� 4/5� (&6 789�� �:;
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$!﴿انكار كرده است و به آيه:  tΒ uρ |MΡr& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/ ̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à) ø9$# ∩⊄⊄∪﴾1.2. تو  و
  برساني.اند  ختفه تواني سخن خود را به گوش آنان كه در گور مين

ر آيه حمل شده است بر استدالل نموده است و صحيح اين است كه د
اما ارواح بدون شك  ،باشد منظور اجسام آنها مي ،اند هايي كه دفن گرديده مرده

تا  ،شنود، پس روح در اين دنيا از بين نرفته است زيارت كننده را شناخته و مي
  خداوند اذن برگشت آنرا به جسدها در هنگام نفخ صور صادر نمايد.

يا به محض  ،ان دعاي قبرستان گفته شود: آيا هنگام ورود به قبرست96س
  عبور از مرز و كنار قبرستان بايد گفته شود؟

D@ŽâýŞ�Ûaشود  : هنگام ورود و عبور و هم چنين رؤيت قبور دعا گفته مي96ج
ÜflÇØî@ác†Ûa@ flÝçíàÜ�½a@åß@/‰bfĺäßû½aë@fĺflë@gŞã@ bgči@ @�a@õb‘@æ@Ø@ flæìÔčyü@áí@@�a@áyŠ

ßč†iÔfln�@½afĺčß@žäčßë@ bŞäØdn�½aë@ á�Šíë@ bä7Û@ @�a@ ŽÞd�ã@ flåÛ@ØÏbÈÛa@ áflîò@ü@ áŽèsÜÛa@@bäßŠ¤
üë@áŽçflŠuc@áç†Èi@ bäÜčšŽm@á�ë@bäÛ@ŠÐËaëCSN  سالم و درود بر شما اي مسلمانان و

خداوند  ،و اگر خدا بخواهد ما به شما ملحق خواهيم شد ،مؤمنان اهل سراي قيامت
براي خود و شما طلب عافيت  ،ا را رحم نمايدپيشينيان از شما و مؤخرين از م

، و خدايا ما را از اَجر آنان محروم مگردان و بعد از آنان ما را گمراه مكن ،نمائيم مي
  .ما وآنان را ببخشاي

: بهترين اعمال كه به ميت تقديم شود چيست؟ و معني گفته پيامبر 97س
  چيست؟» دعا بر آنان« Dý–Ûañ@ÜÇîá/èCTN صصصص

@Dg⁄aوجب حديث : به م97ج flpbß@ afl‡@ é@ÜàÇ@ flÉĐÔãa@ Žæb�ãVüg@Ó†•@ ñtýq@ žåčßò@
‰buíò@c@ćáÜčÇ@ëí@čéi@ŽÉčÐnä7c@ć|čÛb•@†iÛflë@žëflíé7Û@aìŽÇ†CUN  ت تقديمبهترين چيزي كه به مي

                                           
  .22سوره فاطر:  -1
  .اند هحديث عائشه بخاري و مسلم آنرا روايت كرد -2
  .مسلم زروايت ا -3
  ).7/23ابن عثيمين، لقاء الباب المفتوح ( -4
  ).79تخريج آن در سؤال ( -5
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گردد اين است كه براي وي دعا شود حتي بهتر است از اينكه نماز و يا صدقه و  مي
  .حج و يا عمره از او انجام گردد

(ولد صالح يدعو له) را در سياق و راستاي اعمال ذكر كرده  صزيرا پيامبر 
فرمود يا اينكه فرزند صالح از او  بود مي پس اگر اعمال براي ميت مشروع مي ،است

پس چون اينها را نگفته است به دعاي فرزند  ،صدقه بدهد و يا از او روزه گيرد
گردد كه دعا از اهداي اعمال برتر  يمعلوم م ،صالح براي ميت اشاره كرده است

›õ ﴿و اما (الصاله عليهم) صاله به معني دعا است همچنانكه در آيه:  ،است è{ ôÏΒ 

öΝÏλ Î;≡uθ øΒ r& Zπ s% y‰ |¹ öΝèδ ã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n= tæ ( ¨βÎ) y7 s?4θn= |¹ Ös3 y™ öΝçλ از  .1﴾;°
دهي،  ميكني و نمو  ميتو با اين كار آنها را پاك اموال آنها صدقه يعني زكات بگير، 

و براي آنها دعا كن و به آنها درود بفرست، اين دعا و درود تو مايه آرامش خاطر 
  به معني دعا آمده است.آنهاست. 

: آيا قرائت فاتحه يا چيزي از قرآن براي ميت هنگام زيارت قبر وي 98س
2رساند؟ جائز است و به وي سودي مي

.  
نمود و با  كه او قبرها را زيارت مي ص: ثابت شده است از پيامبر 98ج

دعاهايي كه به صحابه تعليم داده و صحابه نيز آنرا فرا گرفته بودند براي اموات دعا 
گفت دعاي زيارت قبور  براي اموات مي صكرد و از جمله دعايي كه پيامبر  مي

DÜÇ@âý�ÛaØî@ác†Ûa@flÝçíäßû½a@flåß@/‰bfĺaë@àÜ�½fĺë@Şæg@gi@@�a@õb‘@æ@Ø@æìÔčyü@žáبود 
7Ûë@bä7Û@7�a@ŽÞ7dž�flã@ØčÏbÈiÛa@Žáflî7òCSN  ثابت نشده است با وجود زيارتهاي  صو از پيامبر

 ،ها نخوانده است فراواني كه از قبور داشته است سوره و يا آيات قرآن را براي مرده
، تا اجر و ثواب ببرند، و نمود بود آنرا براي ياران خويش عملي مي و اگر مشروع مي

رحمتي براي امت و اداي واجبي بر تبليغ رسالت خود باشد، چنانكه خداوند پيامبر 

                                           
  .103سوره التوبه:  -1
  ).79تخريج آن در سؤال ( -2
  ).79تخريج آن در سؤال ( -3
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‰ô﴿را چنين توصيف نموده است:  ص s)s9 öΝà2 u!% ỳ Ñ^θ ß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡ à�Ρr& î“ƒÍ•tã 

Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨtã ëÈƒÌ� ym Νà6ø‹n= tæ š ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ âu‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊄∇∪﴾1.   
پيامبري از خودتان به سوي شما آمد، هرگونه ناراحتي و زيان و ضرري به شما 

است،  مند هه است، او سخت به هدايت شما عالقكنند تبرسد براي او سخت نارح
  ورزد، او نسبت به مؤمنان رؤوف و رحيم است. ميو به آن عشق 

لت بر غير مشروع دال صپس انجام ندادن آن با وجود اسباب از طرف پيامبر 
و ياران خويش را هم از آن آگاه ساخته و از شيوه و روش او  ،نمايد بودن آن مي
آموزي و دعا براي اموات اكتفاء و  اند و هنگام زيارت قبور به عبرت پيروي نموده
و قرائت قرآن براي مرده نزد  ،اند و قرآن را براي اموات نخوانده ،اند بسنده نموده

D@åßc@t†yثابت شده كه فرمودند:  ص، و از پيامبر ثه بوده استآنان بدعت محد
¿@cÛ@bß@aˆç@bãŠßîČ…‰@ìèÏ@éäß@�CRN  

خوانند و مخصوصاً  : كساني كه قبرها را زيارت و سپس بر آنها فاتحه مي99س
اند با وجود  بر قبر اولياء كه در برخي كشورهاي عربي مجاور به اين نام معروف

و اگر به زيارت اين ولي قيام  ،گويند كه قصد شرك ندارند اينكه برخي از آنها مي
گويد: چرا مرا زيارت نكرديد؟ حكم اين نوع كار  نكنم به خواب من آمده به من مي

3چيست؟
.  

@D@á×Š×ˆmفرمايد:  كه مي ص: به موجب گفتار پيامبر 99ج bèŞãhÏ@ ‰ìjÔÛa@ aë‰ë‹
ñŠ�ŁaCTN   

براي مردان مسلمان  ،آورد) دتان مي(قبرها را زيارت كنيد زيرا آخرت را به يا
روايت كرده است كه  سزيارت قبرها سنت است، امام مسلم از بريره بن الحصيب 

                                           
  .128سوره التوبه:  -1
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -2
  ).5/345ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعه ( -3
  ).3/395نگا: المغني ( -4
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داد كه هر گاه قبرها را زيارت كردند  يارانش را تعليم مي صگفت پيامبر  مي
@DÜÇبگويند:  âý�ÛaØî@ ác†Ûa@ Ýçíäßû½a@ åß@ ‰b´àÜ�½aë@´ë@Şãgi@ �a@ õb‘@ æ/g@ b@Ø@žá

übäÛ@�a@Þd�ã@æìÔy@ÛëØÏbÈÛa@áîòCQN  
هرگاه  صروايت شده است كه پيامبر  لدر روايت صحيح از طريق عائشه 

DÜÇ@âý�ÛaØîäßûß@âìÓ@‰a…@á´ë@g@bČãg@@�a@flõb‘@æگفت:  نمود مي قبرها را زيارت مي
i@Ø@ æìÔčyü@ áí½a@ �a@ áyŠ�ß†Ôn´Š�dn�½aë@ bäß@ía@ LåÛÔi@ Ýçþ@ ŠÐËa@ áèÜî@É

†ÓŠÌÛaCRN  در حال زيارت سوره فاتحه و يا سوره ديگري از قرآن را  صو پيامبر
 صزيرا پيامبر  ،و قرائت قرآن در هنگام زيارت بدعت است ،نخوانده است

@Dفرمايد:  مي åßc¿@ t†y@cbß@ bãŠß@ÛîĞ…fl‰@ flìŽè7Ï@ Žéžäß@ fl�CSN  و در روايت مسلم: 
(هر كس عملي را انجام دهد  D@ìèÏ@bãŠßc@éîÜÇ@�îÛ@HýàÇ@ÝàÇ@åß‰Č…CTNفرمايد:  مي

 ساز جابر  5در صحيح مسلم مردود است) و ، آن عملكه بر آن عمل امر ما نباشد
@��@D: گفت در خطبه روز جمعه مي صروايت است كه پيامبر  ŞæhÏ@ Z†Èi@ bßc

@ †àª@ ð†ç@ ð†�a@ ��ë@ �a@ lbn×@ sí†§aص@@òÇ†i@ Ý×ë@ bèmbq†ª@ ‰ìßþa@ Š‘ë
òÛý™CVN افزن كردهآنرا  7و نسائي D‰bäÛa@¿@ñý™@Ý×NC  بهترين سخن كتاب خدا)
و بدترين امور بدعتهاي  ،است صو بهترين هدايت و سنت هدايت محمد  ،است

اللت و ون: (و هر ضزي افئر روايت نسادو هر بدعتي ضاللت است) و  ،آن است
پس واجب است مسلمانان در زيارت و غير زيارت گمراهي در آتش جهنم است). 

شرع پاك مقيد باشند، زيارت تمام قبور مسلمانان اولياء يا غير اولياء مشروع به 
همچنانكه ، باشد و هر ايماندار مرد يا زن از جملة اولياء خداوند مي ،باشد مي

                                           
  تخريج آن در گذشت. -1
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -2
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -3
  ) گذشت.73تخريج آن در سؤال ( -4
  تخريج آن گذشت. -5
  ).1435نگا: صحيح مسلم، كتاب الجمعه ( -6
  ).1560نگا: سنن نسائي، كتاب صاله العيدين ( -7
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Iωr& āχ﴿فرمايد:  خداوند مي Î) u!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’ öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθ çΡt“ øts† ∩∉⊄∪ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −G tƒ ∩∉⊂∪﴾1�  آگاه باشيد كه اولياي خدا نه ترسى بر
و بطورمداوم تقوا  اند دهآنان است و نه غمي دارند*آنها كساني هستند كه ايمان آور

$﴿فرمايد:  و در سورة انفال مي. اند هوپرهيزكاري را پيشه خود ساخت tΒ uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 

ÿ…çν u!$ uŠÏ9÷ρ r& 4 ÷βÎ) ÿ…çν äτ!$ u‹Ï9÷ρ r& āωÎ) tβθ à) −G ßϑ ø9$# £Å3≈ s9uρ öΝèδ u� sYò2 r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ﴾2.  آنها هرگز
سرپرستان اين مركز مقدس نبودند، تنها كساني حق اين سرپرستي را دارند كه 

  خبرند. يموحد و پرهيزكار باشند، ولي غالب آنها از اين واقعيت ب
يا  ،ندن اموات و استغاثه به آنانو جائز نيست براي زائر و يا غير زائر فراخوا

و يا هر جاي ديگر و با اينها به  ،يا ذبح براي آنها كنار قبرهايشان ،نذر براي آنها
يا وي را  ،و يا مريض او را شفا دهند ،اموات تقرب جويد تا وي را شفاعت نمايند

كور زيرا امور مذ ،و يا ساير نيازهاي وي را عملي سازند ،بر دشمن پيروز گردانند
و به موجب آيات زير عبادت خاص خداوند است  ،آيند تماماً عبادت به حساب مي

$!﴿فرمايد:  ميخداوند  ،گيرد و براي او انجام مي tΒ uρ (#ÿρ â÷ É∆ é& āωÎ) (#ρ ß‰ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! 

tÏe$!$# u!$ x� uΖ ãm (∩∈∪﴾3. تند در دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرس

$﴿حالي كه دين خود را براي او خالص كنند. و فرمود:  tΒ uρ àM ø) n= yz £Ågø: $# }§ΡM} $# uρ 

āωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾4�  من جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنند. و

‰βr&uρ y¨﴿فرمود:  Éf≈ |¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «!$# # Y‰ tnr&﴾5� مساجد از آنِ خداست ،

                                           
  .63، 62سوره يونس:  -1
  .34سوره أنفال:  -2
  .5سوره البينه:  -3
  .56سوره الذارايات:  -4
  .18سوره: الجن:  -5
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%4|Ós﴿و فرمود: پس هيچ كس را با خدا نخوانيد.  uρ y7 •/u‘ āωr& (# ÿρß‰ ç7÷è s? HωÎ) çν$ −ƒÎ) È﴾1.  و
پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستيد. يعني امر و سفارش كرد، و فرمود: 

﴿(#θ ãã ÷Š $$ sù ©!$# š ÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 tÏe$!$# öθs9uρ oν Ì� x. tβρ ã� Ï�≈s3 ø9$# ∩⊇⊆∪﴾2. چنين  اكنون (كه
است) خدا را بخوانيد و دين خود را براي او خالص كنيد، هر چند كافران را 

’ (ö≅è% ¨βÎ﴿ناخشنود باشند. و فرمود:  ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡ èΣ uρ y“$ u‹øtxΧ uρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ 

t ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° …çµ s9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/uρ ßN ö�ÏΒ é& O$ tΡr&uρ ãΑ̈ρ r& t ÏΗ Í> ó¡ çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ ﴾3.  بگو: نماز من
و تمام عبادات من و حتى مرگ و حيات من همه براي پروردگار جهانيان است. 
پروردگاري كه هيچ شريك و شبيهي براي او نيست، و به اين موضوع، من دستور 

و در روايت  ،و آيات قرآن در اين زمينه فراوان استو من اولين مسلمانم.  ام هيافت
@DÜÇايت شده است كه فرمود: رو ص اهللاصحيح از رسول  �a@ Õyó@@ č…bjÈÛac@žæ

flíüflë@ŽêëŽ†ŽjžÈ@íŠ’@×‘@čéči@aìîHb÷CTN  حق خداوند بر بندگان اينكه او را پرستش نمايند و)
به او شرك نورزند) و اين حق شامل تمام عبادات از قبيل نماز، روزه، ركوع، 

كه آيات قرآن كه ذكر همچنان ،شود ذبح، نذر و ساير عبادات مي ،سجود، حج، دعا
از پيامبر  سو در صحيح مسلم از علي  ،گرديد آنها گذشت شامل موارد مذكور مي

D�a@�ÌÛ@|i‡@åß@�a@åÈÛCU@Nگفته است:  صروايت كرده است كه پيامبر  ص
و در صحيح البخاري  ،نمايد) (خداوند كسي را براي غير خداوند ذبح كند نفرين مي

D@üفرموده است:  صروايت است كه پيامبر  صامبر از پي ساز عمر بن خطاب 
éÛì�‰ë@ �a@ †jÇ@ aìÛìÔÏ@ †jÇ@ bãc@ bàŞãg@ áíŠß@ åia@ ô‰b–äÛa@ pŠ�c@ bà×@ ïãëŠĐmCV@N

                                           
  .23سوره إسراء:  -1
  .14سوره غافر:  -2
  .163، 162سوره أنعام:  -3
  ).43) وصحيح مسلم، كتاب اإليمان (2644نگا: صحيح بخاري: كتاب الجهاد والسير ( -4
  ).3658نگا: صحيح مسلم، كتاب األضاحي ( -5
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ام پس  من بنده ،(همچنانكه نصاري ابن مريم را تمجيد كردند مرا ستايش نكنيد
نهي از بگوئيد بنده و رسول خدا) و احاديث در رابطه با عبادت تنهاي خداوند و 

و از وسايل شرك فراوان و آشكار است، اما زنان زيارت قبر  ،شرك ورزيدن به او
زنان زيارت كننده قبرها را نفرين و نكوهش  صزيرا پيامبر  ،براي آنان جايز نيست

داند با زيارت آنها فتنه هم براي آنان و هم  و حكمت آنرا خداوند مي 1نموده است
ابتداي اسالم جهت بركندن ريشه شرك زيارت  در ،گردد براي مردان حاصل مي

 صقبرها منع شده بود و چون اسالم گسترش يافته و توحيد گسترده گرديد پيامبر 
اما  .سپس براي بر كندن ريشه فتنه زنان را از زيارت منع نمود 2براي همه اجازه داد

نان ولي براي آ ،زيارت كفار هيچ گونه منعي جهت يادآوري و عبرت وجود ندارد
روايت شده است كه از  صاز پيامبر  3زيرا در صحيح مسلم ،دعا و استغفار نشود

و از او  ،خداوند اجازه خواست تا براي مادرش استغفار نمايد به او اجازه نداد
به وي اجازه داد، و مادر پيامبر  ،خواست تا اجازه زيارت قبرش را به وي بدهد

  در زمان جاهليت از دنيا رفته بود. ص
اوقات معلوم بر مندوب بودن زيارت قبر در شرع وارد  حديد: آيا ت100س

  شده است؟ 
ولي اين  ،اند كه روز جمعه براي زيارت بهتر است : برخي اهل علم گفته100ج

و اصل بر اين است كه فرد هر گاه احساس قساوت  ،تخصيص دليل و سندي ندارد
و پيامبر  ،فلت از آخرت نمايددر قلب خويش نمايد و يا احساس تمايل به دنيا و غ

بيان كرده است كه حكمت زيارت قبر هم به خاطر يادآوري آخرت، به  ص

                                           
  .)3236( لقبورالنساء ل هأبوداود، كتاب الجنائز، باب زيار -1
4 56�� �J "�C :"�C�" �� ) ولفظ حديث: 3/3235القبور ( هأبوداود، كتاب الجنائز، باب زيار -2� A�%�5 45� 4ص� :

�p�:F� �qJ�%r D (&*+ �?�J�s+ J��=
� pJ�%r 4� � ��من شما را از زيـارت قبرهـا نهـي نمـودم پـس آنهـا را       . ,\

  .آورد زيارت كنيد زيرا آخرت را به ياد شما مي

�Z t) 1621نگا: صحيح مسلم از حديث أبوهريره، كتاب الجنائز ( -3�/ p�%�? u6 4� :v%�س �J "�C :"�C/ "�

� O! �����6 &6 uJ. +�� %#;: �ص�� );#���& w &;#+ �?BC J�r6 &6 ��);#���� w�,  
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@›Dãgï@èãîn@Øفرمايد:  مي صزيارت قبر بپردازد، پيامبر  žåflÇ@áí‰bčñ@@bçë‰ëŒÏ@L/‰ìjÔÛa
ÏhŞãˆm@bè×Š×Š�Ła@áñCQN  من شما را از زيارت قبرها نهي نمودم پس آنها را زيارت

آورد، اما تحديد وقت براي زيارت همچنانكه ذكر  ا آخرت را به ياد شما ميكنيد زير
با اينكه آثاري از برخي سلف وجود دارد  ،كرديم دليل صحيحي بر آن وجود ندارد

ولي اين  ،شناسند هاي خويش را مي كه اموات در روز جمعه و يا شنبه زيارت كننده
  دليل بر آن وجود ندارد.

براي زيارت مردان از قبور و وقت معيني براي نهي  : آيا وقت معيني101س
2از زيارت وجود دارد؟

.  
ثابت شده است  صاز پيامبر  ،: زيارت قبور وقت و ساعت معيني ندارد101ج

  .3كه شب نيز قبرها را زيارت نموده است
  : حكم اختصاص شب و روز عيد براي زيارت مقابر چيست؟102س
بلكه هر گاه فراهم شد شخص  ،رد: اين اختصاص اصل و پايه ندا102ج

  تواند زيارت كند. مي
: هر گاه قبري را زيارت نمودم هنگام نشستنم در كنار قبر به كجا رو 103س

  كنم آيا رو كنم به ميت يا به قبله؟
: بهتر است هنگام زيارت ميت كنار وي بنشينيد همچنانكه در زمان 103ج

  قبله هم رو نماييد ايرادي ندارد. نشيند، و اگر به حيات وي در روبروي وي مي
: هر گاه برادر يا پدرم كه مرده است در قبر زيارت نمودم آيا از 104س

  كند؟ زيارتم آگاه و احساس مي
رود، شاعر گفته  : ارواح اموات ماندگار است و با مرگ جسد از بين نمي104ج
  است:

                                           
  ) وغيره.131، 2/72) ، أبوداود (82، 6/53مسلم ( -1
  .)7/31باب المفتوح (ال ءابن عثيمين، لقا -2
  .در كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها مسلم -3
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ëcŞæ@c‰ì¬¬¬¬¬¬¬Ûa@�aë‰ô@m@�¬¬¬¬¬¬¬Èâ†@ @
@ @

@ @@É¬¬¬¬ß×@¬¬¬¬ÓìÜ«@b¬¬¬¬èãìò@áèÐn¬¬¬¬�bÏ@ @
@ @

  .رود با اينكه مخلوق هستند بين نمي بدان كه ارواح انسانها از پس

داند چه كساني  و نيز مي ،كند دانند كه چه كسي آنها را زيارت مي پس ارواح مي
بلكه از بين رفته  ،گردد ماندگار نيست پيوندند، اما جسدي كه مدفون مي به وي مي

كسي كه قبر  ، پسكند ساس مياما روح (همچنانكه گفتيم) اح ،خورد و زمين آنرا مي
اند ولو بعد از فناء و از بين رفتن آن زيارت  برادر يا پدر يا دوستش كه وفات يافته

زيرا ارتباط و اتصال  ،نمايد نمايد روح مرده ميت زيارت وي را درك و احساس مي
از آن آگاه  ،و هر كسي جسم وي را زيارت نمايد و براي آن دعا نمايد ،به بدن دارد

  گردد. يم
 ، و: آيا جائز است عالمتي همچون آهن يا بلوك روي قبر گذاشت105س

حكم گذاشتن پالكارد كه بر روي آن اسم ميت و تاريخ وفات وي باشد 
  .1چيست؟

: نشان دار نمودن قبر به چيزي كه هنگام زيارت به آن شناخته شود 105ج
ه موجب نهي پيامبر اما نوشتن بر قبر ب ،همچون گذاشتن سنگ و غيره جايز است

پس كتابت اسم ميت  ،اي است به سوي شرك زيرا وسيله ،2از آن جايز نيست ص
  و تاريخ وفات وي و نوشتن هر چيز ديگر از انواع كتابت بر روي قبر جائز نيست.

كنم و  باشم و از كنار قبرستان عبور مي : گاهي اوقات در ماشين مي106س
و  ،آيا جايز است زنان بر مردگان سالم دهند ،در ماشين همراه من زناني هستند

  همچنين اگر زن با پاي پياده از كنار قبرستاني عبور كند؟
: آري: هر گاه زن از مرز و حدود قبرستان بگذرد و به آن داخل نگردد 106ج

ها سالم دهد و براي آنان دعا نمايد، مشكلي ندارد در  ايرادي ندارد اينكه بر مرده

                                           
  .)1585فتاوى صالح الفوزان، مجله الدعوه عدد ( -1
=G/�  ص\�J a�" �� �) از حديث جابر: ولفظ حديث: 1600مسلم در كتاب الجنائز ( -2 c% &6� B/=
� xyz &6

���� a0�% &6� ����, � , {��	 |�0�*5 .9�$0
�� }FO~
� |�r����� U� % &6�,ترجمه آن گذشت ..«  
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و منع در اين است كه قصد زن از عبور قبر براي زيارت  ،باشد ماشين و يا پياده
  DČë‹@�a@åÈÛ‰ìjÔÛa@pa‰aCQNروايت شده است:  صباشد زيرا از پيامبر 

D@åÈu‰aده است: و فرمو». نمايد زيارت كننده را نفرين مي كه خداوند زنان «
paìßþa@åí‡ûmë@õbîyþa@³Ðm@åØŞãhÏ@pa‰ìudß@�Ë@pa‰ë‹dßCRN  

آيا دالّ بر جواز  3سسسساز قبر برادرش عبدالرحمن  للللزيارت عائشه  :107س
  زيارت زنان براي قبر نيست؟

كرد و بر روي قبر  و او حج مي ،بر راه عائشه بود س: قبر عبدالرحمن 107ج
@›‰DÙmايستاد و گفت:  bß@Ùm†è‘@ìÛCTN و  ،كردم ديدم زيارتت نمي اگر تو را مي

چون از وقتيكه مرده  ،ست كه بر وي سالم دهدشايد چون قبر تنها بوده خواسته ا
و در كنار آن  ،و قبر تنها بود ،بود امكان زيارت و مشاهده قبر او را پيدا نكرده بود

چون  ،بلكه قبر بر سر راه وي بود ،و زيارت وي عمدي نبود ،قبرهاي ديگري نبود
ماً در حديث و عمو ،پس با اين چنين حالتي ايراد ندارد ،قبر نمايان و آشكار بود

  داللتي بر جواز زيارت قبر براي زنان نيست.
در ابتداء به صورت عام  صصصصگويند كه پيامبر  : برخي از اهل علم مي108س

و سپس نهي اول خويش را بدون تخصيصي  ،زن و مرد را از زيارت منع نمود
@DŽoä×@@‰ìjÔÛaو گفت:  ،(به مرد) و به صورت عام نسخ نمود ñ‰bí‹@åÇ@áØnîèã

ÏŒ‰ëÏ@bçëhŞãm@bèˆpì½a@á×Š×CU.  

                                           
  .ترجمه آن گذشت )396أحمد از أبوهريره، نگا: المغني ( -1
  .ترجمه آن گذشت سابن ماجه، بيهقي از علي  -2
  .ذي از حديث عبداهللا بن أبي مليكهترم -3
4 56�� �J "�C :"�C�" �� فظ حديث: ) ول3/3235أبوداود، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور ( -4� A�%�5 45� 4ص� :

�p�:F� �qJ�%r D (&*+ �?�J�s+ J��=
� pJ�%r 4� � ��من شما را از زيـارت قبرهـا نهـي نمـودم پـس آنهـا را       . ,\
  . آورد زيارت كنيد زيرا آخرت را به ياد شما مي

  .سه دبري زمسلم ا -5
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(من شما را از زيارت قبر منع كرده بودم پس آنرا زيارت نمائيد آخرت را 
  آورد) صحت اين گفتار چيست؟ به ياد شما مي

: قول درست در اين مسأله اينكه نهي اول از زيارت عام است براي زنان 108ج
و بلكه بر منع آن شدت  ،اما اذن خاص مردان است و زنان بر منع ماندند ،و مردان

خواهند  و نيز وقتي زناني را ديد كه مي D/‰ìjÔÛa@čpaŠöa‹@@�a@flåflÈ7ÛCQNبخشيد و گفت: 
@DËبه قبرستان روند گفت  pa‰ë‹dß@ åÈu‰a�Ï@ pa‰ìudß@hãØm@ ČåÐyþa@ ³î@flõb

Žmëûč‡íþa@flåpaìßCRN  
بب شيون ها به س پس شايد خروج آنان فتنه باشد براي زنده و اذيت براي مرده

  دهد. و فريادي كه از آنان سر مي
باشد  به فاطمه مي صو از جمله عوامل منع زيارت براي زنان فرموده پيامبر 

D@òà�bÏ@bí@ÙuŠ�c@bß، فرمود: آمد وقتي كه وي را ديد كه از نزد خانواده ميتي مي
ÜÏ@Lb�@ÞbÔÏ@LáènČîß@oî½a@aˆç@Ýçc@óÜÇ@o»‰@�a@Þì�‰@bí@ZoÛbÔÏ@LÙnîi@åß@ÙÜÈ

†@ØÛa@oÌÜiôS@oÌÜi@ìÛ@ZÞbÔÏ@LŠ×ˆm@bß@bèîÏ@Š×ˆm@ÙnÈ�@†Óë@L�a@‡bÈß@ZoÛbÔÏ@L
Ùîic@ş†u@bçaŠí@óny@òä¦a@oíc‰@bß@ô†@ØÛaCTN  

اي فاطمه چه چيزي سبب شده است كه از خانه بيرون روي، فاطمه گفت: اي 
س به فاطمه گفت: پ صپيامبر  ،رسول خدا، اين خانواده ميت را دلداري نمودم

و من از تو ، ايد، فاطمه گفت پناه به خدا شايد به ديوار و مرز قبرستان رسيده
رسيديد  گفتي! گفت اگر با آنان به ديوار قبرستان مي ام كه تو دربارة آن چه مي شنيده

تا پدر بزرگ پدرت بهشت را ببيند، اين تهديدي است كه زن ديدي،  ميبهشت را ن
آنچه كه ما بيان  ،حتي به مرز آن نزديك نگرددبلكه  ،نبايد وارد قبرستان گردد

اند كه داللت دارند كه براي زنان جائز نيست كه قبرستان را زيارت  كرديم دالئلي

                                           
  تخريج آن گذشت. -1
  .ريج آن گذشتتخ -2
  .الكدى: ديوار قبرستان -3
  .م بوداود، وترمذي از عبداهللا بن عمرو أحمد ونسائي وأ -4
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زيرا آنها نيازمندند به اينكه با زيارت قبرها  ،زيارت قبر خاص مردان است ،نمايند
درون عالج دلهاي خويش را رقيق نمايند تا با آن عالقه و حرص بر دنيا را از 

  .. واهللا أعلمنمايند



  :ششمباب 

  تعزيهفتاواي 

: حكم ايستادن خانواده ميت در يك صف كنار مقبره تا مردم آنها را 109
  .1تسليت و تعزيت گويند، چيست؟

خواهند آنها را  : مردم اين كار را به خاطر آسان نمودن بر كساني كه مي109ج
شناسند و  يق اهل و صاحبان عزا را ميو با اين طر ،دهند تعزيت گفته انجام مي
نان دست بكشند و آنها را آولي نبايد مردم بر سينه  ،گويند تسليت و تعزيت مي

و تعزيه براي كسي است با مرگ دوست و يا نزديك و همكاري روبرو  ،ببوسند
  شده باشد.

: برخي مردم هر كسي از آنها بميرد خانواده و نزديكان خويش را در 110س
نمايند و مردم براي تعزيه نزد آنان  ود و يا خانه فرد ديگري جمع ميخانه خ

  آيند پس حكم اين عمل چيست؟ مي
: ايرادي ندارد اينكه برادران و يا پسران ميت در خانه او جمع گردند و 110ج

ها و مساكن خويش آمده و تجمع نموده باشند، و تا اينكه تعزينه  اگر چه از خانه
تر است از اينكه هر  ده و آنها را با هم بيابد و اين بر او آساندهنده پيش آنها آم

به شرط اينكه اين تجمع براي  ،هاي خود دنبال كند كدام از آنها را در منزل
  سرايي و گريه كردن بر ميت نباشد. نوحه

: ميان مردم الفاظي درباره تعزيه شايع شده است كه در شرع نيامده 111س
برند و همچون عادت شده براي آنان مثالً  كار مي است و برخي اورادي به

@DcaŒÇگويد  دهنده مي تعزيه @�a@ flå�y7ÚC  و صاحب عزا هم گويدD@ �aí@ÝjÔ
bÇ…õÚC@و الفاظي از اين قبيل پس حكم اينها چيست؟  

                                           
  ).3/364ابن عثيمين، مجموع دروس وفتاوى الحركم المكي ( -1



    

  77  باب ششم: فتاواي تعزيه
  

اند كه  : در واقع مردم اين الفاظ را عموما از دستور شرع به تعزيه گرفته111ج
  DČŒÇ@åßêŠuc@Ýrß@éÜÏ@Hbib–ß@ôCQNگفته شده است: 

(هر كس فرد مصيبت زده را تعزيه نمايد براي وي پاداشي همچون مصيبت زده 
و سنت اين است كه تعزيه دهنده بگويد: خداوند مصيبتت را جبران كند، و  ،است)

و يا بگويد: به خداوند تكيه و  ،و ميت شما را ببخشايد ،كمبود وي جبران نمايد
يا آنها را بر طلب رجوع و صبر ، 2به او اميد داشته باشيد و ... و  ،اعتماد نمائيد

تشويق نمايد و براي ميت دعا كند پس در نتيجه كلمه (تقبل اهللا دعاك) خدا دعايت 
   .را بپذيرد و مصيبتت را جبران نمايد هيچ ايرادي ندارد

و  بوسند كنيم كه اغلب مردم هنگام تعزيه صاحب عزا را مي : مشاهده مي112س
اي هم آن را رد نموده و گويند كه تعزيـه فقـط    نمايند و عده يا با وي معانقه مي

3مصافحه است نظر جنابعالي در اين باره چيست؟
.  

مگر اينكه تعزيه دهنده يا  ،تر در تعزيه و ديدار مصافحه است : بهتر و خوب112ج
زيرا  ،است مالقات كننده از سفر آمده باشد پس با مصافحه و معانقه نيز مشروع

كردند مصافحه  هر گاه يكديگر را مالقات مي صگويد اصحاب پيامبر  مي سانس 
  واهللا ولي التوفيق.نمودند.  ند معانقه ميآمد نمودند و هر گاه از سفر بر مي مي

: آيا آنچه امروز در مراسم عزا با نوشيدنيها از جمله چاي و قهوه و 113س
شود و حتي تا حدي گسترش يافته است  با خوردن خرما از مردم پذيرايي مي
  .4نمايند مشروع است يا نه؟ كه براي تعزيه كنندگان غذا حاضر مي

                                           
  ).4/294مذ در كتاب الجنائز، باب ما جاء في أجر من عزى مصاباً، عارضه األحوذي (تر -1

�J �O :v%��� t) 3/385نگا: المغني ( -2� �� "��J D�� �H :"�C ,A�- 4� ��56 4� �� 45 ��G- ص��  �9�-�

 :"�=% ��9�C ��G� 7%sG�
�� ��/=�+ ��/�+ ,W�/+ �O I: 4O ��:J|� ,_
�? I: D ������ ,7��yO I: 4O �@�s� �� D (&2
E���
� T� cZ 4O E�yH� (&*+ ,��-J�+ A�%2��,  

 ).1579ابن باز، مجله الدعوه عدد ( -3

 ).1551صالح الفوزان، مجله الدعوه عدد ( -4
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: مشروع بعد از وفات ميت صبر و خودداري است و دوري از بدعتها و 113ج
ها و اجاره گرفتن قاريان و پختن غذا توسط  و مراسم ،باشد محدثات در عزا مي

و مشروع اين  ،اند حاضرين همه بدعت و غير مشروع خانواده ميت و تقديم آن به
و چون آنها به سبب مصيبت  ،است به مقدار نياز براي خانواده ميت غذا تهيه گردد

  وارده توانايي بخت و آماده نمودن خوراك خويش را ندارند.
: برخي مردم به اندازه توان خويش پول و يا غيره را به خانواده ميت 114س

  .1ين عمل جائز است يا خير؟دهد آيا ا مي
زيرا پيامبر  ،: سنت است كه براي آنان غذائي تهيه گردد اگر ميسر شد114ج
چون خبر وفات جعفر ابن طالب را در روز مؤته شنيد به اهل خويش  ص

(براي خانواده جعفر  DáèÜÌ’í@bß@áçbmc@†ÔÏ@HbßbÈ�@ŠÐÈu@Ýçþ@aìÈä•aCRNفرمودند: 
وارده آنها را مشغول نموده است) اگر غذائي تهيه  غذايي مهيا كنيد چون مصيبت

و اما دادن پول نقد  ،نمودند تا خانواده عزادار بخورند اين عمل خوب و نيكي است
و چنانچه فقير  ،به آنان نيازي به آن نيست مگر اينكه خانواده فقير و محتاج باشد 

  گر.هم باشند نبايد در وقت عزا به آنها داده شود بلكه در وقت دي
: آيا رفتن براي عزا داري مردماني كه در آنجا بدعتهايي همچون 115س

  .3قرائت قرآن با رفع هر دو دوست قبل از سالم دادن باشد جائز است؟
: تعزيه دادن خانواده ميت سنّت است، و هر گاه منكري داشتند انكار شده 115ج

ار در نظر گرفته دو مصلحت در اينجا براي عزاد ،گردد و براي آنان تبيين مي
اما  ،دوم انكار بدعتهاي آنان و پند و اندرز دادن آنان ،يكي تعزيه دادن آنها ،شود مي

اگر صاحبان عزا اجتماع نمودند و يكي از آنان به  ،صرف قرائت قرآن ايرادي ندارد
هر گاه با  صپيامبر  ،خواندن قرآن همانند قرائت فاتحه پرداخت ايرادي ندارد

و اگر در عزاداري ، پرداخت نمود يكي از آنان به خواندن قرآن مي ميصحابه اجتماع 
                                           

 ).1547ابن باز، مجله الدعوه عدد ( -1

 ).1599) از حديث عبداهللا بن جعفر، وابن ماجه، باب ما جاء في الجنائز (919ترمذي در كتاب الجنائز ( -2

 ).1579ابن باز، مجله الدعوه عدد ( -3
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بدعتهايي غير از اين همچون غذا ريختن و تهيه نمودن آن براي مردم توسط 
و بر  ،بايد آنها را بر ترك اين كار پند و تعليم داد ،خانواده عزادار وجود داشت

همچنانكه  ،درز بپردازدتعزيه كننده الزم است اگر منكري را ديد به نصح و ان

θ#)﴿ فرمايد: قرآن ميخداوند در  çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã Îh� É9 ø9$# 3“uθ ø) −G9$# uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$ yè s? ’n?tã ÉΟ øOM} $# 

Èβ≡uρ ô‰ ãè ø9$# uρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$ s) Ïè ø9$# ∩⊄∪﴾1.  بايد دست اتحاد در راه نيكيها
ه اين كه تعاون و همكاري بر گناه و تعدى نماييد، و تقوا به يكديگر بدهيد ن

پرهيزكاري را پيشه كنيد و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد كه مجازات و كيفرهاي 

�﴿فرمايد:  ميو خدا شديد است.  óÇyè ø9$# uρ ∩⊇∪ ¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# ’ Å∀s9 A� ô£ äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ%©!$# 

(#θ ãΖ tΒ#u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (# öθ|¹# uθs?uρ Èd, ys ø9$$ Î/ (# öθ|¹# uθs?uρ Î� ö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ ﴾2.  
به عصر سوگند* به يقين انسانها همه در زيانند* مگر كساني كه ايمان آورده و 

، و يكديگر را به حق سفارش كرده، و يكديگر را به اند هاعمال صالح انجام داد
  .اند هشكيبايى و استقامت توصيه نمود

و  .قوا ياري نمايند و بر گناه و عداوت همكاري نكنيدو يكديگر را بر نيكي و ت
@D@Léãb�ÜjÏ@ÉĐn�í@�@æhÏفرمايد:  مي صپيامبر  Lê†îi@ ê�ÌîÜÏ@ HaŠØäß@áØäß@ôc‰@åß

�í@�@æhÏĐnæb¹⁄a@ÑÈ™c@ÙÛ‡ë@éjÜÔjÏ@ÉCSN  هر يك از شما اگر منكري را ديد با)
و  ،ا قلب ناراحت شوداگر نتوانست ب ،اگر نتوانست با زبانش ،دست آنرا تغيير دهد

گويد كه  ترين درجة ايمان است. و اما اينكه پرسشگر مي اين مورد اخير ضعيف
نمايد و قبل از دخول و سالم به خواندن قرآن  تعزيه دهنده دستها را بلند مي

اصل و اساس است، اما اگر يكي از آنان بر همه قرآن  پردازد اين بدعت و بي مي
  خواند جاي ايراد نيست.

                                           
 .2المائده:  سوره -1

 سوره العصر. -2

 كتاب اإليمان، باب وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسلم در -3
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: حكم قرآن خواندن بر قبرها و حكم خواندن آن حداقل سه روز در 116س
  .1خانه ميت چيست؟

و قول صحيح از ميان دو نظر  ،: اوالً قرائت قرآن بر قبرها حرام است116س
و  ،رسد و بلكه بدعت است علماء بر اين است كه ثواب قرائت قرآن به ميت نمي

گشته است كه اين متن فتواي صادره است  در اين باره فتوايي نظير اين سؤال صادر
اخذ اجرت بر قرائت آن براي  ،[خواندن قرآن عبادتي از عبادات محض بدني است

و پس با اين حال هم  ،و دفع مزد به خواننده آن جائز نيست ،ميت جائز نيست
گويد: (مزد  . امام ابن تيميه مي]گردد گيرنده و هم پرداخت كننده مزد دچار گناه مي

زيرا از هيچ كدام از ائمه  ،رداختن بر قرائت قرآن و اهداي آن به ميت جايز نيستپ
اند قاري اگر براي مزد قرائت كند ثوابي عايد وي  و علماء گفته ،نقل نشده است

نمايد؟ اصل در عبادات مبتني برخودداري است  پس چه چيزي را اهداء مي ،نشود

θ#)﴿فرمايد:  قرآن مي ،ام دادپس نبايد عبادتي را بدون دليل شرعي انج ãè‹ÏÛr& ©!$# 

(#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™ §�9$#﴾2.  
   مائيد و رسول را  اطاعت نمائيد.خداوند را اطاعت ن

  DČ…‰@ìèÏ@bãŠßc@éîÜÇ@�îÛ@HýàÇ@ÝàÇ@åßCSNفرمايد:  مي صو پيامبر 
مردود آن كار (هر كسي كاري را انجام دهد كه ما به آن دستور نداده باشيم 

  است).
  DČ…‰@ìèÏ@éäß@�îÛ@bß@aˆç@bãŠßc@¿@t†yc@åßCTNگويد:  در روايت ديگري ميو 

                                           
�� )، ودر كتـاب:  2927اللجنه الدائمه، سؤال ششم و هفتم از فتـواي شـماره (   -1)�/
� {�/y% K�/+ 4%���/0
� 7/��V

d4%�
 ) نيز آمده است.625تأليف عبداهللا بن جار اهللا آل جار اهللا ص ( ��

 .59سوره النساء:  -2

 گذشت. آنتخريج  -3

 تخريج آن گذشت. -4
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(هر كس در امر و دين ما چيزي احداث نمايد كه در آن نباشد بر او مردود 
و  صدانيم كه پيامبر  نمايد نمي گر از آن سؤال مي است)، و اين عملي را كه پرسش

هدايت پيامبر  ،بهترين هدايت و روشاند، و حال  يا يكي از ياران وي آنرا انجام داده
و تمام خير و سعادت در تبعيت  ،و بدترين امور نيز بدعت آن است ،است ص

tΒ﴿فرمايد:  باشد، خداوند مي مي صهمراه قصد خوب و پاك از پيامبر  uρ öΝÎ= ó¡ ç„ 

ÿ…çµ yγô_ uρ ’n< Î) «!$# uθ èδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ö�ãè ø9$$ Î/ 4’s+øOâθ ø9$# 3 ’n< Î) uρ «!$# èπ t7É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{$# 

∩⊄⊄∪ ﴾1.  
كسى كه روي خود را تسليم خدا كند در حالي كه نيكوكار باشد، به دستگيره 

 n?t/ ôtΒ’4﴿ فرمايد: مي و محكمي چنگ زده و عاقبت همه كارها به سوي خداست.

zΝn= ó™r& …çµ yγô_ uρ ¬! uθ èδ uρ ÖÅ¡ øtèΧ ÿ…ã& s#sù …çν ã� ô_ r& y‰ΨÏã Ïµ În/u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ 

tβθ çΡt“ øts† ∩⊇⊇⊄∪﴾2.  آري! كسى كه در برابر خداوند تسليم گردد و نيكوكار باشد پاداش
او نزد پروردگارش ثابت است، چنين كساني نه ترسي خواهند داشت و نه غمگين 

  شوند. مي
دا محفوظ هر كس خالصانه رو به خدا كند و نيكوكار باشد پاداش او در پيش خ

و تمام شقاوت و  .است، و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين خواهند گرديد
آورده است و قصد غير خداوند نمودن  صبدبختي در مخالفت با آنچه كه پيامبر 

  در انجام عمل.
دوماً: نشستن در خانه ميت يا غير ميت سه روز يا بيشتر براي تعزيه و قرائت 

  ست.قرآن بر ميت جايز ني
اش جائز  ديني بميرد [كافر] آيا تعزيه دادن خانواده : هر شخص بي117س

  دهند؟ است و برخي مردم اين را از جهت تعارف انجام مي
                                           

 .22سوره لقمان:  -1

 .112سوره البقره:  -2
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 ،: تسليت و تعزيه دادن خانواده ميت كافر و دعا براي او جائز نيست117ج
دعاي  هاي آنان و همچنانكه سالم دادن بر اين كفار و جواب عطسه و ترحم بر مرده

  بر آنان به هر نوع دعايي جايز نيست.
: مرد مسلماني كه پدر او بر كفر مرده باشد آيا جايز است پسر 118س

  مسلمان وي را تعزيه و تسليت نمائيم؟
وي را بر  ،: الزم است فرزندي كه مسلمان است و پدر وي غيرمسلمان118ج

و حال وي و  ،نمودو براي او دعاي ثبات بر دين  ،اسالم تشجيع و تقويت نمود
اما دعا  .و نعمت اسالم بر او را به او يادآوري كرد ،پدرش را براي وي ذكر كرد

و به نظر من تسليت و تعزيه پسر وي بدون دعا  ،براي مردة كافر هرگز جائز نيست
  براي فرد غير مسلمان ايرادي ندارد.

عرف و هاي كفار كه به صورت  : حكم خداوند درباره حضور بر جنازه119س
  .1تقليد سياسي مورد اتفاق درآمده است چيست؟

: هر گاه كساني از كفار براي دفن كافران وجود داشته باشند نبايد 119ج
و يا در  ،و نبايد در دفن، آنان را همكاري نمود ،مسلمانان دفن آنان را برعهده گيرند

كاري نقل و خلفاي راشدين چنين  صزيرا از پيامبر  ،تشييع آنها تعارف نمايند
بلكه خداوند رسول خود را از حضور بر قبر عبداهللا بن اُبي بن سلول  ،نشده است

 xŸωuρ﴿فرمايد:  و قرآن مي ،و علت آنرا هم به سبب كفر وي بيان كرد ،نهي نمود

Èe≅|Á è? #’n?tã 7‰ tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰ t/r& Ÿωuρ öΝà) s? 4’n?tã ÿÍν Î� ö9 s% ( öΝåκ̈Ξ Î) (#ρ ã� x� x. «!$$ Î/ Ï& Î!θ ß™u‘uρ 

(#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪﴾2.  
و هيچگاه در كنار  ،ارزمگ زنما درون مينيا د زبر هيچ يك از آنها (منافقان) كه ا

ر آن است كه آنها به طاين حكم به خا ،ش و استغفار نايستزقبر او براي طلب آمر

                                           
 .)2/351(فتاواي هيأت علماي بزرگ  ، وابن باز -1

 .84سوره التوبه:  -2
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نيا د زا دندا بودن خر حالي كه فاسق و مخالف فرماد، و دندا و پيامبرش كافر شدخ
  د.رفتن

هر گاه يكي از آنان مرد هرگز بر آن نماز مخوان و بر سر گورش نايست چراكه 
اند كه از دين خدا و فرمان  اند و در حالي مرده آنان به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته

  .اند اهللا خارج گشته
مورد  در صاما اگر كسي نبود كه كفار را دفن نمايد همچنانكه پيامبر 

  نمايند.  شدگان بدر انجام داد مسلمانان آنها را دفن مي كشته
كنند ولكن به توصيه به  اي از مردم براي ميت كافر دعا نمي : عده120س

  نمايند حكم آن چيست؟ صبر خانواده او بر فراق ميت آنها بسنده مي
و تسليت  : هر گاه خانواده ميت كافر باشند جايز نيست كه آنان را تعزيه120ج

  داد و يا بر ميت آنان نماز خواند و يا آنها را به صبر فرا خواند.
ها نوشته  : حكم اسالم در مورد خبر درگذشت كه در روزنامه121س

باشد چيست؟ و در برخي حاالت هم عكس متوفا را بر اين خبر درگذشت  مي
  .1چسبانند؟ مي

راي خير و : نشر و پخش خبر وفات برخي اشخاص مشهور كه دا121ج
اشكال است زيرا تا مسلمانان از آن اطالع يابند و بر آنها دعا  باشند بي صالحيت مي

شود جايز  اما ستودن آنان به آنچه كه در آنان يافت نمي ،و طلب رحمت نمايند
 ،زيرا كذب صريح است و جايز نيست كه به بهشتي بودن او هم جزم نهاد ،نيست

  نمايند. ن كسي جزم و يقين نمياهل سنت بر بهشتي و جهنمي بود
: در بسياري از جرايد و مجالت عالمت سوگواري با عكس ميت و 122س

و  ،اعالن نام و نام خانوادگي و تاريخ وفات وي انتشار و گسترش يافته است

$﴿ها در باالي اعالميه آيه:  گاهي هم بعضي pκçJ −ƒr'‾≈ tƒ ß§ø� ¨Ζ9$# èπ ¨Ζ Í×yϑ ôÜ ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ ûÉë Å_ ö‘$# 

                                           
 .)54( ددالمسلمون ع دهابن جبرين، جري -1
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4’n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ Zπ ¨ŠÅÊ ó÷ (تو اى روح آرام يافته*به سوي پروردگارت باز  ﴾∪∇⊅∩ ∆£
نويسد  ميگرد، در حالي كه هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است). 

  پس حكم اين نوع اعمال چيست؟
نمايند و غالباً  : اين چنين كارهايي كه اعالم و اخبار به وفات فرد مي122ج

از آن اين است كه دوستان وي از وفات او اطالع يابند و نزد خانواده ميت هدف 
اي بر او نمود كه  ولي نبايد متوفا را ادعاي تزكيه ،جهت تعزيه وتسليت آيند
و يا براي وي شهادت دهد كه اهل بهشت است و يا  ،استحقاق آنرا نداشته باشد

’﴿بنويسد:  Í?ä{ ÷Š $$ sù ’ Îû “Ï‰≈ t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{ ÷Š $# uρ ÉL ¨Ζ y_ ∩⊂⊃∪﴾1) . پس در سلك بندگانم
زيرا دخول جنت امري است كه خداوند از آن آگاه ) درآى*و در بهشتم وارد شو

  گوئيم براي او خواهان رحمت و خيري هستيم. ولي مي ،است
اي از مردم رواج يافته است به اين  نزد عده» شام مرده«: چيزي به نام 123س

نمايند و ثواب آنرا به ميت  ده و بر فقرا صدقه ميگونه كه غذايي را تهيه نمو
  نمايند حكم آن و حكم اختصاص آن به شام مرده چيست؟ هديه مي

رود براي فقرا و  : صدقاتي كه درخواست پاداش و اجر از انجام آنها مي123ج
نمايند به قصد اينكه  و صدقه پرداز غذايي را به نيازمندان اعطا مي ،مستضعفين است

و بهتر اين است به نام صدقه از  ،ايراد است و اين بي ،اصله براي ميت باشدثواب ح
  و اسم شام ميت بر آن قيد نگردد. ،ميت نام گذاري شود

ها در شب اول دخول ميت به قبر از ناحيه شرع جائز  : آيا ذبح ذبيحه124س
ا است آنچه كه امروزه به نام شام مرده معروف و مردم را براي صرف آن فر

  .2آوند؟ خوانند و آنرا به عنوان صدقه از روح ميت به حساب مي مي

                                           
 .30، 29سوره الفجر:  -1

 .)1/76( ىالمنتق ،انزصالح الفو -2
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: كشت ذبايح در شب وفات ميت و خوراك دادن به مردم از اين كشتارها 124ج
زيرا در شرع چيزي كه داللت  ،و اين ضيافت و مهماني از بدعتهاي حرام است

و  .ارد نشده استنمايد بر اين عمل و بر اختصاص وقت معيني به صدقه بر ميت و
از طرف ديگر اين عمل فشار و ظلم است بر وارثان ميت اگر اين كشتارها و اين 

پس عالوه  ،ميت باشند و چه بسا وارثان ميت صغير و يا فقير باشند ةخوراك از ترِك
فشار و ستم است بر  ،بر آنچه ذكر كرديم كه اين بدعت است و شرعاً جايز نيست

بخواهد كه از ميت صدقه بدهد از مال شخصي خود صدقه  وارثان ميت. هر كسي
  و در اوقات نياز نه اينكه مقيد به شب و يا وقت معيني گردد. ،دهد

: برخي زنان را عادت بر اين است به پوشيدن لباس سياه تا مدتي 125س
  معين وقتي يكي از نزديكان آنها بميرد حكم اين عمل چيست؟

و يا تيره) از لباس در هنگام فوت نزديكان و : اختصاص اين رنگ (سياه 125ج
نمايد الزم است لباسهاي كه به  اي ندارد اما زني كه شوهرش فوت مي ... اصل و پايه

بايست از پوشيدن لباس  پوشد به تن كند اما مي طور معمول در خانه خويش مي
به آراسته و زينتي و زرق و برق اجتناب نمايد و هر رنگي بپوشد اشكال ندارد 

  شرطي كه داراي زينت و آراستگي نباشد.
شوند، مردم كنار خانه ميت بيرون از  : مراسمهايي براي عزا برپا مي126س

نمايند و چراغهايي برقي (شبيه چراغهايي كه در شاديها استفاده  منزل تجمع مي
ايستد و تعزيه  خانواده متوفا در صف واحدي مي ،نمايند شود) روشني مي مي

فرد فرد از كنار آنها رده شد و همه دست بر روي سينه افراد عزادار كنندگان 
آيا اين اجتماع و اين عمل مطابقت  sÄÇIŠuc@�a@áÚHگويد  گذاشته و به او مي

  .1سنت است؟ و اگر موافق سنت نيست پس سنت در اين مورد چيست؟
راي : اين عمل با سنت تطابق نداشته و در سنت و شرع مطهر، اصلي را ب126ج

تعزيه دادن اَهل مصيبت است بدون كيفيت و اجتماع معين  ،ايم، سنت آن پيدا نكرده

                                           
 .)5/345ت متنوعه (ابن باز، مجموع فتاوى ومقاال -1
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مشروع اين است كه مسلمان برادر خويش را در هر كجا كه  ،مانند اين نوع اجتماع
 ،امكان داشت در راه يا بازار يا مسجد يا مقبره برادر خويش را تسليت و تعزيه دهد

صافحه با وي و دعا براي او به دعاي مناسبت مشروع و هرگاه به او برخورد نمود م
@Dcاست مانند:  �a@ áÄÇcŠuÚ@ëcõaŒÇ@ å�yÚ@–ß@ �uëîjÙCN  تو چنانچه مي

و هم چنين زنان ميان خود  ،مسلمان باشد براي وي دعاي رحمت و مغفرت نمايد
ت دهد اما بدون خلو و مرد نيز زن را تسليت و تعزيه مي ،دهند يكديگر را تعزيه مي

خداوند مسلمانان را براي درك دين و و مصافحه هرگاه زن محرم وي نباشد. 
  .او بهترين پاسخگوست ،ثبات بر آن موفق گرداند

هايي هنگام مرگ نزديكان خويش  هايي و كشت : برخي مردم ضيافت127س
نمايند، حكم آن  كنند و گردانندگان اين ضيافت از مال متوفي تعريف مي برپا مي

ها بعد از مرگ خود وصيت  گاه ميت به انجام اين نوع ضيافت چيست؟ وهر
  .1نمايد؟ نمايد آيا شرع وارثان را به اجراي اين وصيت ملزم مي

و از  ،هاي بعد از مرگ بدعت است : وصيت به پرپائي ضيافت و مهماني127ج
ي مذكور با اينكه بدون  و هم چنين عمل اهل ميت براي وليمه ،عمل جاهليت است

ثابت شده  سصيت باشد منكر و ناپسند است و جايز نيست، زيرا از عبداهللا بجلي و
×D@åß@åÏ†Ûa@†Èi@âbÈĐÛa@òÈä•ë@oî½a@Ýçc@µg@Êbànuüa@†Èã@bäاست كه گفته است: 

òybîäÛaCRN  
(كه ما اجتماع نزد خانواده ميت و تهيه خوراك براي ميت بعد از دفن را به 

كرديم، چون واداشتن خانواده ميت به تهيه و تدارك  جاي ناله و ضجه جايگزين مي
 صزيرا پيامبر  ،باشد غذا به علت مشغوليت آنان به مصيبت وارده خالف شرع مي

وقتيكه خبر شهادت جعفر بن ابي طالب به وي رسيد به خانواده خود فرمود: 

                                           
 .)4/347ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعه ( -1

 .اخراج احمد با اسناد حسن -2
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DáèÜÌ’í@bß@áçbmc@†ÔÏ@HbßbÈ�@ŠÐÈu@ÞŁ@aìÈä•aCQ@Nماد (براي اهل جعفر خوراك، آ
  نمائيد زيرا مصيبت وارده بر آنان آنها را مشغول ساخته است).

: گاهي اوقات افردي به علت خودكشي و يا مستي بيش از حد يا به 128س
ميرند آيا دلداري و تسليت  علت عداوت و نجات از شر او وفات نموده و مي

  .2دادن مادر متوفايي كه با اين اسباب دنيا را ترك نموده جايز است؟
و بلكه مستحب است با اينكه از دست رفته  ،: تعزيه دادن ايرادي ندارد128ج

همچنانكه مستحب است خانواده كسي  ،با خودكشي و غيره هم از بين رفته باشد
كه به علت قصاص كشته شده و يا بر اثر اجراي حد زنا از دنيا رفته باشد، تسليت 

شوند و بر آنها  و غسل داده مي ،ستو منعي هم در دعا براي آنها ني ،و دلداري نمود
اما بزرگ مسلمانان مانند قاضي و امير و ... بر آنها نماز  ،شود نيز نماز خوانده مي

اما كسي كه به  ،خوانند اي ديگر از مسلمانان بر آنها نماز مي بلكه عده ،خوانند نمي
انجام و بر او نماز و دعا هم  ،سبب قتل عدوان كشته شده باشد اين مظلوم است

و هم چنين كسي كه به علت قصاص از دنيا رفته باشد براي وي دعا و  ،پذيرد مي
  شوند. و خانواده وي نيز تعزيه و تسليت داده مي ،گردد نماز بر وي انجام مي

: برخي از مردم اگر با آنها درباره عزا و اجتماعي بر آن سخن بگوئيم 129س
دهيم بلكه هدف ما انجام امر عادي  جام نميگويند ما اين كار را به قصد تعبد ان مي

  .3و معمولي ميان مردم است پس چگونه بر آنان جواب داده شود؟
: جواب بر اين سؤال اين است كه: تعزيه سنت است و هم عبادت، و اگر 129ج

و  ،گردد نبوده باشد انجام گيرد بدعت مي صعبادت بر روشي كه در زمان پيامبر 
و  ،گردد نمايد دچار اجر و ثواب مي تعزيه و تسليت ميكسي كه مصيبت زده را 

  گردد. ثواب و پاداشي هم بر عبادات مترتب مي

                                           
 تخريج آن گذشت. -1

 .)4/227ابن باز، مجموع فتاوى ومقاالت متنوعه ( -2

 .)42ابن عثيمين، ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعه ص ( -3
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: از جمله اختالفاتي كه ميان بسياري از مردم شايع يافته است كه 130س
  .1تعزيه بعد از سه روز جائز نيست؟

بعد ولي صحيح اين است  ،اند : برخي از اهل علم اين نظر را ذكر كرده 130ج 
بار مصيبت را فراموش نكرده باشد درست است كه  از سه روز نيز اگر فرد مصيبت

بار بر  زيرا هدف از تعزيه تقويت و دلداري مصيبت ،وي را تعزيه و تسليت داد
اما الزم نيست آنرا دوباره تكرار نمايد زيرا با گفتن آن گاهي  ،تحمل صبر است
  د.گرد آيد و فراموش نمي  مصيبت به ياد مي

: بسياري مردم هرگاه فردي از آنها از دنيا برود دو يا سه روز پياپي 131س
آيند دور يا نزديك باشند مهماني و ضيافت  براي كساني كه براي عزا مي

  .2دهند آيا اين كار جايز است؟ مي
: اين كار بدعت است و صحابه بر اين باورند كه تهيه طعام (از طرف 131ج

  ع (مردم) بر آن مانند ناله و زاري است.خانواده ميت) و اجتما

                                           
 ).34يعه ص (ابن عثيمين، ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشر -1

 منبع سابق. -2



  :هفتمباب 

  شوهرش مرده دربارهفتاوي 

بند  بايست زني كه شوهرش مرده است بدان پاي : احكامي كه مي132س
  .1باشد چيست؟

  باشد:  : براساس احاديث، زن شوهر مرده مكلف به رعايت امور زير مي132ج
رفته و او در آن ساكن بوده اي كه شوهرش در آن از دنيا  ماندن در خانه -1

است تا اتمام زمان عده چهارماه و ده روز در آن اقامت كند مگر اينكه حامله باشد 

≈àM﴿فرمايد:  كه با وضع حمل عدة وي به پايان رسد كما اينكه قرآن مي s9'ρ é&uρ 

ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq﴾2.  
جز براي ضرورت بار خود را بر زمين بگذارند. زنان باردار اين است كه  عدة و

و نياز و همچون مراجعه به پزشك براي معالجه و خريد نيازهاي زندگي اگر كسي 
و اگر  ،در دسترس نداشته باشد تا به انجام آن بپردازد نبايد از خانه بيرون رود

ينكه در خانه اي ديگر نقل مكان نمايد، و يا ا تواند به خانه چنانچه خانه فرو ريزد مي
مونس و همدمي نداشته باشد و يا بترسد در اين گونه موارد در صورت نياز خروج 

  المانع است. از خانه بي
هاي زيبا پرهيز نمايد و در پوشيدن لباس رنگ سفيد و يا  از پوشيدن لباس -2

فرموده است لباس،  صمالك اين است همچنانكه پيامبر  ،سبز و غيره مالك نيست
  .3راسته نباشدزيبا و آ

                                           
  ).68ابن باز، فتاوى المرأه ص ( -1
 .4سوره الطالق:  -2

�J�"  6&)  م �M� T6 4� 7y�Z 4�7مسلم در كتاب الطالق، باب وجوب اإلحداد في عده الوفاه ولفظ الحديث: ( -3
� +�� �C� ��R�� ���6 7G5J6 ��r S� (^2 ��X":  ص�� �O S� p6�O� c�` c� ^E�/X (^2 �����/yO ��/5�X ��/�� ^� 

J���6 �6 �$C 4O �pF�c) W� c�� �;2 (^2 ����� ��� ^� I�� � ^� Uy�,.( 
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تا زمان اتمام عده از زيور آالت طال و نقره و الماس و مرواريد چه به  -3
  صورت گردنبند يا النگو و يا انگشتري باشد اجتناب كند.

از آرايش و عطر زدن و خوشبوكردن خود بپرهيزد مگر اينكه از عادت  -4
  مايد. تواند از برخي مواد خوشبو استفاده ن ماهيانه پاك گردد كه مي

از سرمه و مواد آرايشي صورت كه مردم با آن دچار فتنه گردند خودداري  -5
اما از سرمه  ،اشكال است اما پاك نمودن و شستن صورت با آب و صابون بي ،نمايد

برند بايد دوري كند،  و موادي كه زنان براي زيبا كردن چشم و صورت به كار مي
ه شوهرش مرده است الزامي و واجب پس رعايت امور پنجگانه فوق براي زني ك

  است.
پندارند كه نبايد زن شوهر مرده با كسي  و اما آنچه كه برخي مردم عوام مي

و نبايد  ،و فقط در هفته يكبار حمام نمايد ،و نبايد با تلفن صحبت كند ،حرف بزند
و امثال اين نوع خرافات  ،و در شب مهتاب بيرون نرود ،در خانه پابرهنه باشد

و  ،تواند راه رود بلكه در خانه با پاي برهنه و با كفش مي ،ايه و اساس استپ بي
نيازهاي خويش را از قبيل پخت و پز و پذيرايي از مهمان و حمام نمودن انجام 

اما بدور  ،و در شب مهتاب هم راه رفته و با هر كسي كه بخواهد سخن گويد ،دهد
و چنانچه  ،تواند مصافحه نمايد يز ميو با زنان مصافحه و با مردان محرم ن ،از شبه

و از استعمال حنا و  ،تواند روسري از سر بردارد نامحرم وجود نداشته باشد مي
و آيد،  ميچون زعفران نوعي عطر بشمار  ،زعفران در لباس و قهوه خودداري نمايد

اما با كنايه و تعريضي جايز است  ،نبايد با صراحت از او خواستگاري به عمل آيد
  .. واهللا أعلماو خواستگاري شود از

برد جايز است  : آيا زني كه در حل عده فوت شوهر به سر مي133س
بو نمايد و در همان حال از او خواستگاري  فرزندان خويش را حمام و خوش

  .1گردد؟

                                           
 ).966ابن باز، مجله الدعوه عدد ( -1
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زن در حال عده فوت شوهر بايد از  1ص: به موجب نهي و منع پيامبر 133ج
اما به كارگيري آن براي فرزندان و مهمانها كه او  ،دبو حذر نماي استعمال مواد خوش

ايراد است، و تا اتمام عدة نبايد از او صراحتاً  در استفاده آن شركت نورزد، بي

$ωuρ yy﴿اما به مفاد آيه:  ،خواستگاري گردد oΨã_ öΝä3 ø‹n= tæ $ yϑŠÏù Ο çG ôÊ §� tã Ïµ Î/ ôÏΒ 

Ïπ t7ôÜ Åz Ï!$ |¡ ÏiΨ9$#﴾2.  ة وفات گناهي بر شما نيست كهاز روي كنايه (از زناني كه در عد
  خواستگاري با كنايه و تعريض ايردي ندارد.هستند) خواستگارى كنيد. 

و اكنون در  ،ام كه مدت زيادي نيست شوهرم مرده است : من زني134س
بو حمام كنم يا فرزندانم را  توانم با صابون خوش آيا مي ،حالت سوگواري هستم

  .3با آن تميز نمايم؟

#$!©%tÏ﴿راساس آيه: ب uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ % [`≡uρ ø—r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ à�Ρr'Î/ sπ yè t/ö‘r& 

9� åκô− r& # Z� ô³ tã uρ ( # sŒ Î*sù zøó n= t/ £ßγn= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨã_ ö/ ä3 øŠn= tæ $ yϑŠÏù zù= yè sù þ’ Îû £ÎγÅ¡ à�Ρr& Å∃ρ â÷ ÷êyϑ ø9$$ Î/ 

3 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×��Î6yz ∩⊄⊂⊆∪﴾4 . ميرند و همسراني از خود  ميكسانى كه از شما
كه مدتشان   ميباقي گذارند، آنها بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند و هنگا

خواهند در بارة خودشان بطور شايسته  ميسرآمد، گناهي بر شما نيست كه هر چه 
  ه است.دهيد آگا ميانجام دهند، و خداوند از هر كارى كه انجام 

گذارند،  ميريند و همسراني از پس خود بجاي مي و كساني كه از شما مي
همسرانشان بايد چهارماه و ده شبانه روز انتظار بكشند و هنگاميكه به آخر مدتشان 

خواهند دربارة  رسيدند و آن را به پايان بردند گناهي بر شما نيست كه هر چه مي
زن شوهر . كنيد آگاه است از آنچه مي خودشان بطور شايسته انجام دهند و خدا

                                           
 تخريج آن گذشت. -1

 ).59ابن عثيمين، جريده المسلمون عدد ( -2

 .235سوره البقره:  -3

 .234سوره البقره:  -4
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بايست  وفات يافته در حال عده از هر چيزي كه سبب رغبت نظر به وي گردد مي
اجتناب نمايد، و از هر آرايش و زينت مانند در گردن و گوش و دست آويزان 

اي در  و در همان خانه ،هاي زينتي پرهيز نمايد نمودن زيورآالت و پوشيدن لباس

sŒ#﴿وهر در آن سكونت داشته است سكني گزيند، پس جمله: زمان فوت ش Î*sù zøó n= t/ 

£ßγn= y_ r& ﴾N   
از  ،اند نمايد بر اينكه آنان قبل از انتهاي عده ممنوع شده در آيه مذكور داللت مي

حذر  بو صابون خوشبنابراين بايد از اند.  آنچه كه بعد از آن رخصت داده شده
  .ن كافي استدك كري براي پادنمايد، و صابون عا

اش سپري نكرده  : زني در حال عده وفات مدت عده را در خانه135س
است و بلكه به علت اضطرار شرعي از خانه بيرون رفته است آيا اعاده عده بر 

  .1گردد؟ او واجب است؟ و آيا با اين عمل دچار گناه مي
و  ،: عده با گذشت چهارماه و ده روز از زمان مرگ سپري شده است135ج

و شب را در  ،گردد، و چنانچه جهت رفع نياز از منزل بيرون رفته باشد قضاء نمي
و اگر بدون ضرورت از  ،ايراد و اشكالي بر او نيست ،منزل خويش به سر برده باشد

 ،خانه بيرون رفته و شب را هم بدون ضرورت در جايي غير از خانة خود به سر برد
از خداوند طلب بخشش نمايد و پيش وي  ،رزدو يا از موارد منهي عنه اجتناب نو

  و اعاده بر او نيست. ،توبه كند
: فردي با زني عقد ازدواج بسته است و قبل از زفاف و همبستري با 136س

  .2زن وفات يافته است آيا عده و اجتناب از زينت زن الزم است؟

                                           
 ).34/28سالم ابن تيميه (فتاوى شيخ اإل -1

 ).142اللجنه الدائمه، فتاوى المرأه ص ( -2
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#$!©%Ï﴿فرمايد:  سوره بقره كه مي 234: با توجه به ايه 136ج uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ 

tβρ â‘x‹ tƒuρ % [`≡uρ ø—r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ à�Ρr'Î/ sπ yè t/ö‘r& 9�åκô− r& #Z� ô³ tã uρ ( #sŒ Î*sù zøó n= t/ £ßγn= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨã_ 

ö/ ä3 øŠn= tæ $ yϑŠÏù zù= yè sù þ’ Îû £ÎγÅ¡ à�Ρr& Å∃ρ â÷ ÷êyϑ ø9$$ Î/ 3 ª!$# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×��Î6yz ∩⊄⊂⊆∪﴾1.  
D@oîß@óÜÇ@ñcŠ½a@†¤@üفرمايد:  كه مي صي و مسلم كه پيامبر و حديث بخار

HaŠ’Çë@Šè‘c@òÈi‰c@xë‹@óÜÇ@Vüg@týq@ÖìÏCRN  
هيچ زني بر ميت بيش از سه روز سوگ و عزا نگيرد مگر بر همسر تا چهارماه 

زن كه شوهرش بعد از عقد شرعي مرده باشد و هنوز با وي  .و ده شبانه روز
زيرا به مجرد عقد  ،ده و اجتناب از زينت بر وي الزم استهمبستر نشده باشد ع
بر بروع بنت واشق كه با  صو هم چنين پيامبر  .گردد مشمول آيه فوق مي

همسرش عقد شرعي بسته بود اما هنوز همبستري ننموده بود و شوهرش وفات 
  .3برد يافته بود حكم نمود كه عده بر او الزم است و ارث هم مي

مسرش تصميم و عزم نموده بود كه به حج برود اما قبل از : زني با ه137س
آيا جائز است كه حج  ،آغاز حج (در ماه شعبان) همسرش از دنيا رفته است

  .4نمايد؟
: براساس ديدگاه ائمه مذاهب چهارگانه (اهل سنت و جماعت) نبايد در 137ج

  زمان عده وفات به حج برود.
و زن  ،مرد وفات نموده است : زني با مردي ازدواج نموده و سپس138س

و زن در شهر همسر داراي نزديك و خويش  ،از آن مرد داراي فرزندي نيست

                                           
 .234سوره البقره:  -1

 ).2739نگا: صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب وجوب اإلحداد في عده الوفاه ( -2

 روايت أحمد وأهل السنن. -3

 ).34/29فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه ( -4
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منتقل گردد و مدت  دتواند از شهر همسرش به شهر ولي خو يا ميآ ،نيست
  .1سوگ و عده را در آنجا بگذراند؟

: جائز است هرگاه بيم هتك حرمت از خويش داشته باشد به خانه ولي يا 138ج
اما اگر انتقال وي به علت عدم  ،ر جايي كه امنيت براي وي داشته باشد انتقال يابده

جايز نيست كه  ،خواهد كه از خانواده خويش نزديك باشد امنيت نباشد و بلكه مي
سپس با محارم  ،انتقال يابد و بلكه بايد تا پايان مدت عده در جاي خويش بماند

  ايد.خواهد سفر نم خويش به هر جايي كه مي
گويد: كه پدرش فوت كرده و نامادريش حامله  : سؤال كننده مي139س

يا تا  ،است آيا او بايد چهارماه و ده روز را به عنوان عدة خويش حساب كند
  .2وضع حمل در حال عده باشد؟

: بر طبق بررسي هيأت فتوي بر اين زن الزم است تا زمان وضع حمل در 139ج
  ي نبينا محمد وعلي آله وصحبه.وصلي اهللا عل .حال عده باشد

: زني شوهرش وفات نموده است در حاليكه دانشجوست و مشغول 140س
تواند ادامه تحصيل  آيا مي ،و عده بر او الزم گشته است ،باشد تحصيل علم مي

  .3دهد يا نه؟
: زني كه شوهرش مرده است واجب است مدت عده را به سر برده و در 140ج
وت شوهرش سكونت داشته است تا مدت چهارماه روز به اي كه او هنگام ف خانه

و از تبيين و آشكار كردن پوشش و جسم خويش بپرهيزد، و  ،سوگ و عزا بنشيند
بنابراين دانشجو  ،جايز است روزانه جهت رفع نيازهاي خود از خانه بيرون رود

و  ،تواند براي فراگيري دروس خويش به محل تحصيل خود برود مورد پرسش مي

                                           
 ).141( اللجنه الدائمه، فتاوى المرأه ص -1

 ).140اللجنه الدائمه، فتاوى المرأه ص ( -2

 ).142اللجنه الدائمه، فتاوى المرأه ص ( -3
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و از آنچه  ،بند بوده آنچه كه در حال عده فوت شوهر بايد رعايت كند او نيز پاي از
  كه به خواستگاري وي و تمايل مردان به او منجر شود خودداري كند.

 ،تواند تلفن را جواب دهد : آيا زن كه شوهرش وفات يافته است مي141س
ر حال عده چه باشد؟ و د  داند گوينده پشت خط زن يا مرد مي در حاليكه نمي

  .1چيزي بر زن واجب است؟
: الزم است بر زن سوگوار و عزادار براي فوت شوهر از زينتهايي 141ج

و جز  ،همچون لباس فاخر و زيورآالت و آرايش و سرمه براي زيبايي پرهيز نمايد
و در مقابل مردان  ،و عطر نزند ،و آرايش نكند ،براي ضرورت از خانه خارج نگردد

تواند در هر طرف  ولي در خانه خويش مي ،را آشكار و نمايان ننمايدبيگانه خود 
و اگر نياز بود كه  ،مايحتاج خويش را انجام دهد ،خانه كه نياز باشد رفت و آمد كند
اند كه  اگر متوجه شد كه گوينده از زنان و كساني ،به تلفن جواب دهد ايرادي ندارد

درنگ تلفن را قطع  سايي نمايند بيخواهند فرد مناسب و مطلوب خويش را شنا مي
تواند با نزديكان غير  و مي ،بايست چنين كند همچنانكه هر زن ديگري مي ،نمايد

همچنانكه در غير اين  ،محارم در تلفن و يا پشت حجاب و حائل صحبت نمايد
  مدت جايز بود با آنان صحبت كند.

متوفي و مخصوصاً : آيا پوشيدن لباس سياه (تيره) به عنوان اندوه بر 142س
  .2اگر ميت شوهر باشد جايز است؟

الزم  ،اساسي است شعار باطل و بي ،: پوشيدن لباس مشكي هنگام مصائب142ج
است كه انسان هنگام مصيبت آنچه كه شرع به آن دستور داده است انجام دهد و 

�@DHa��@ïÛ@ÑÜ�aëبگويد: jî–ß@¿@ïãŠuúc@áèÜÛa@LæìÈua‰@éîÛg@bČãgë@�@bČãg@bèäßCSN  
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خدايا در مصيبتم مرا پاداش دهيد و از آن مصيبت خير را نصيبم گردان، هر گاه 
اين را با ايمان و رضايت گويد خداوند او را بر مصيبت مأجور نمايد و آنرا به برتر 
از مصيبت تبديل نمايد، اما پوشيدن لباس معيني همچون مشكي و غيره در شرع 

  ذموم است.اصل و پايه ندارد و باطل و م
: آيا جايز است زن معتدة در حال سوگ همسر نه براي زيبايي بلكه 143س

  .1براي تنظيم وقت ساعت در دست نمايد؟
: آري، جايز است زيرا عمل تابع نيت است، و ترك آن بهتر است زيرا 143ج

  شباهت دارد به زيور آالت.
باشم و  د ميفرزن پنجام و داراي  : چهل سال دارم و ازدواج نموده144س

م مرد وليكن به علت بعضي اعمال مربوط و 12/5/1985شوهرم در تاريخ 
و بعد از  ،مخصوصي به شوهر و فرزندانم به انجام و انتظار عده نپرداختم

و بعد از  ،م به انجام عده بر وي پرداختم12/9/1985گذشت چهار ماه در تاريخ 
برايم پيش آمد ناچار به خروج اي  اينكه يك ماه از آن را كامل نمودم مسأله

و آيا پرداختنم به عده در اين  ،گردد آيا اين ماه جزو عده محسوب مي ،شدم
و با علم به  ،تاريخ يعني چهار ماه پس از مرگ همسرم صحيح است يا خير

اينكه به علت نبودن فردي براي انجام اعمال خانه جهت برخي اعمال از 
  .2روم؟ ن ميچهارچوب خانه به حيات خانه بيرو

زيرا واجب است  ،: اين عمل كه از شما سر زده است عمل حرامي است144ج
و به موجب  ،گردد بر زن كه عده و سوگ را از زمان علم به وفات شوهر آغاز مي

#$!©%Ï﴿آيه:  uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ % [`≡uρ ø—r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ à�Ρr'Î/ sπ yè t/ö‘r& 9� åκô− r& 

# Z� ô³ tã uρ﴾3. و انتظار كشيدن شما تا اينكه چهار ماه  ،جايز نيست از آن تأخير نمايد
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و  ،ايد گناه و مصيبت خداوند است سپري گشته است سپس به عده شروع نموده
و بر  ،ايد و اضافه بر آن شما در عده نبوده ،گردد فقط ده روز براي عده محسوب مي

و بر انجام عمل صالح بيفزاييد به اميد  ،دشما الزم است كه نزد خداوند توبه كني
اينكه مورد بخشش خداوند قرار گيريد و عده بعد از پايان وقت آن ديگر قضا 

  گردد. نمي
زن مسني كه عمر وي بيش از هفتاد سال باشد تحت  ،: اگر مردي بميرد145س

و چنان كم ذهن و هوش باشد كه ياراي خدمت به مرد  ،نكاح شرعي او باشد
و حكمت  ،آيا عده و سوگ گرفتن بر وي الزم است ،ا نداشته باشدخويش ر

و اگر مشروعيت سوگ و عده زن اطمينان  ؟مشروعيت آن بر اين زن مسن چيست
از عدم يا وجود حمل است در حاليكه زن مسن از حمل و باردار شدن متوقف 

  .1گشته است؟

#$!©%Ï﴿: با توجه به مضمون عام آيه: 145ج uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘x‹ tƒ uρ % [`≡uρ ø—r& 

zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ à�Ρr'Î/ sπ yè t/ö‘r& 9� åκô− r& # Z� ô³ tã uρ﴾2.  زن مذكور در سؤال عده و سوگ را به
هاي مشروعيت عده و  مدت چهار ماه و ده روز را بايد بگذراند، و از جمله حكمت

ر و اظهار اثر سوگ زن بزرگسال گراميداشت و اظهار منزلت عقد و اداي حق شوه
بينيم كه مشروعيت سوگ و ماتم زن بر همسر  لذا مي ،از دست رفتن شوهر است

≈àM﴿باشد، و با توجه به آيه:  خويش بيش از ماتم پدر و فرزند مي s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# 

£ßγè= y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq﴾3. و اين آيه  ،حكم حامله فقط وضع حمل است
ة قبلي است. و تعلق انتهاي عده به وضع حمل بدين سبب مخصوص مفهوم عام آي

زيرا اگر بعد از فراق به وفات يا طالق در حالت حاملگي ازدواج نمايد چون  ،است
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  سيري در احكام ميت و آداب سوگواري  98 
    

حمل حق همسر اولي است پس همسر دوم با همبستري با وي همچنون كسي كه 
 صو با توجه به مضمون عام حديث پيامبر  ،باغ ديگري را آبياري نموده باشد

@Düفرمايد:  مي Ý°@ ü@Ê‰‹@ êõbß@ ïÔ�í@ æc@ Š�Ła@ âìîÛaë@ �bi@ åßûí@ áÜ�ß@ ùŠß
ê�ËCQN  براي انسان مسلماني كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد حالل

نيست كه در بوستان ديگري آبياري و لقايت نمايد، بر انسان مسلمان واجب است 
و ايمان  ،اشد به آنها عمل نمايدحكمت احكام شرعي را فهميده باشد يا نفهميده ب

اگر  ،داشته باشد كه خداوند در تمام مقررات و قوانين خود داراي حكمت است
كسي خداوند معرفت و فهم حكمت را براي وي ميسر و فراهم نمود چه بهتر 

  و در غير اين صورت بايد تعبدي احكام را بپذيرد. ،است
يي با مرد به علت كهولت سن : آيا بر پيرزني كه همبستري و زناشو146س
اي كه (در عقد نكاح ميت باشد) به سن  و يا دختر بچه ،اش مطرح نيست درباره

  .2بلوغ نرسيده باشد الزم است كه عده وفات همسر را بگذرانند؟
اي كه با شوهر براي هميشه ترك همبستري و زناشويي  : بله بر عجوزه146ج

نرسيده است الزم است عده وفات را نمود. و نيز زني كه هنوز به سن بلوغ 
و  ،و اگر چنانچه حامله باشد تا وضع حمل در حالت گذراندن عده باشد ،بگذرانند

با توجه به مضمون عام آيه:  ، آنهمچهار ماه و ده روز مكث و صبر نمايد الّا

﴿Ï%©!$# uρ tβöθ ©ùuθtF ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ tβρ â‘x‹ tƒuρ % [`≡uρ ø—r& zóÁ −/u� tItƒ £ÎγÅ¡ à�Ρr'Î/ sπ yè t/ö‘r& 9�åκô− r& #Z� ô³ tã uρ﴾3.  و

≈àM﴿ با توجه به عموم آيه: s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ ÷qF{$# £ßγè= y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ßγn= ÷Η xq﴾4.  
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  99  باب هفتم: فتاواي در باره شوهر مرده
  

: برخي مردم هر گاه مادر يا خواهر و يا يكي از نزديكانش مدت عده 147س
 ،دگيرن براي وي ضيافت وليمه مي ،رساند و سوگ و عزاي شوهر را به پايان مي

  آيا اين كار جائز است؟
ولكن زن  ،بد باشند و الزم نيست به آن پاي ،: نيازي به اين كار نيست147ج

به خانة ى از خويشان خود را سوگوار بعد از اتمام سوگواري ممكن است بعض
و با اين كار  ،ندا هدزيرا در طول مدت سوگواري به خانه آنها نيام ،نمايند دعوت 

  ارت و مالقات نمايد.زي آنان راخواهد  مي
  .1: آيا در نكاح فاسد نيز سوگ و عده الزم است؟148س
 ،: الزم است، زيرا در بسياري از احكام به منزله نكاح صحيح است148ج

و اين هم نيز از باب  ،مخصوصاً در احكامي كه نياز به احتياط رعايت آنها است
  احتياط الزم است رعايت گردد.
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