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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ٠٩

  

  آداب جنازه
٢  

  »ملک الموت« قبض روح توسط 

  ! محترمۀخوانند

 یشود بحث ح بسياری از انسانھا  قبض میايک مدت واحدی  اروکه چطور در  در مورد چگونکی قبض روح  واين

 تصحيح يک اخواھم قبل از ھمه  ب ولی می .خود مشغول ساخته است ه است قابل تعمق که ذھن  برخی از انسانھا را  ب

ھا مورد  قبض روح  انسانۀ برای فرشترا معموالً  که مردم آن»  عزرائيل« نام   :که  له  روشنی اندازم وآن اينأمس

  .»    ملک الموت « نام  به است ای نيست  بلکه  مالئکه » عزرائيل« دھند ،  استفاده قرار می

ن ونه در احاديث پيامبر صلی هللا عليه و سلم وارد  أنام عزرائيل نه  در قرآن عظيم الشه بای مالئکه  بايد متذکر شد که

گيرد، از فھم   توسط مردم مورد استفاده قرار می وغير دقيق ست،گرفته شده ان از اسرائيليا شده است، بلکه اين نام ،

مورد استفاده  قرار داده شود ، زيرا »  ملک الموت« شرعی  بھتر است اين نام  ترک شود و در عوض نام اصلی  آن 

ذکر ن وھم در احاديث نبوی أکه نامش ھم  در قرآن عظيم الش نام داشته طوری» ملک الموت«  قبض روح  ۀمالئک

   .گرديده است 

يل، ميکائيل، و غيره خلق کرده است ئ که  مالئکه ھای با قدرتی از قبيل ملک الموت، جبری، پروردگار  با عظمتثانياً 

 واحد ۀکه در يک لحظ ،اين نيرو ، توان ، قدرت و سرعت نيز به آنھا بر حسب شغلشان برايشان عطا  فرموده است

  .نمايدارواح بسياری از انسانھا را قبض 

َل بُِكم« :فرمايد  پروردگار با عظمت ما می لَُك اْلَمْوِت الَِّذى ُوكِّ ُكم مَّ  مرگ كه موكل ۀجان شما را فرشت: بگو» قُْل يَتََوفـَّ

    )١٢ :تسوره سجده آي( گيرد  شماست مى

  : گفت مجاھد رحمة هللا عليه 

   بخواھد، ھر روحی ھرگاھی  که   طوری  است، به  شده ده قرار دا  ملک الموتۀ و احاط  اشراف  تحت مانند طشتی زمين «

   .»گيرد  می را از آن

اگر اين  عمل آمده است ، وه ومرگ بحثی ب» توفی  « ۀ مورد در بار١٢صورت تقريبی در ه در قرآن عظيم الشان ب

بلکه  ؛ عين نيست مۀدست يک فرشته د در خواھيم يافت که گرفتن ارواح بنبحث قرار گير بحث ھا مورد تدقيق و

ند، در امور انتقال ارواح  انسانھا از اين جھان به جھان ديگرأعھده دارند و مه  بزرگ بۀفرشتگانى ھستند كه اين وظيف
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ْستَْضَعفِيَن فِی اأْلَْرِض إِنَّ الَِّذيَن تََوفَّاھُُم اْلَمالئَِكةُ ظالِِمی أَْنفُِسِھْم قالُوا فِيَم ُكْنتُْم قالُوا ُكنَّا مُ «   نساء  آمده است ۀ سور٩٧ تآي

ِ واِسَعةً فَتُھاِجُروا فِيھا فَأُولئَِك َمأْواھُْم َجھَنَُّم َو ساَءْت َمِصيراً  ) قبض ارواح(كسانى كه فرشتگان ( » قالُوا أَ لَْم تَُكْن أَْرُض هللاَّ

كه  و چرا با اين(ه حالى بوديد روح آنھا را گرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند و به آنھا گفتند شما در چ

گفتند مگر ) فرشتگان(گفتند ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم، آنھا ) مسلمان بوديد در صف كفار جاى داشتيد؟

  .)جايگاھشان دوزخ و سرانجام بدى دارند) عذرى نداشتند و(سرزمين خدا پھناور نبود كه مھاجرت كنيد؟ پس آنھا 

  ) .المالئكه(اند  به صورت جمع آمده»  فرشتگان «ۀيم که کلمئفرما ه می متبرکه مالحظت در اين آي

ھنگامى كه زمان مرگ ( »َحتَّى إِذا جاَء أََحَدُكُم اْلَمْوُت تََوفَّْتهُ ُرُسلُنا « :خوانيم مى)  انعام ۀ سور۶١ تدر آي( ھمچنان در 

 از آيات اين موضوع به ملك یبينيم كه در بعض ى و اگر م.) كنند يكى از شما برسد، فرستادگان ما روح او را قبض مى

مور قبض ارواح است، و او ھمان كسى أنسبت داده شده از اين نظر است كه او بزرگ فرشتگان م)  مرگۀفرشت(الموت 

  .از او ياد شده است»  عزرائيل « نام ه است كه ب

 جا حضور يابد و قبض روح انسانھا كند، جواب تواند در آن واحد ھمه پرسند چگونه يك فرشته مى كه بعضى مى اينًء بنا

كه فرشتگان نبودند و تنھا يك فرشته بود باز مشكلى  گردد از اين گذشته به فرض اين آن با بيانى كه گفته شد روشن مى

 نفوذ عملش فوق العاده وسيع باشد زيرا يك وجود مجرد از ۀكند كه دائر شد زيرا تجرد وجودى او ايجاب مى ايجاد نمى

  .تواند احاطه وسيعى نسبت به جھان ماده داشته باشد  ماده مى

  :يم در برخی از آيات قرآنی قبض روح به خدا نسبت داده شده است مانندئھمچنان اگر مالحظه نما

ُ يَتََوفَّى اأْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتِھا«  با آيات گذشته منافاتى ) ۴٢ - زمرۀسور) (گيرد خداوند جانھا را در موقع مرگ مى ( » هللاَّ

دھند و گاھى به آن كسى كه  گيرد، گاھى كار را به وسائط نسبت مى ندارد زيرا در مواردى كه كار با وسائطى انجام مى

  .اسباب و وسائط را برانگيخته است، و ھر دو نسبت، صحيح است

ھستند نسبت داده شده است، مور خدا در عالم ھستى أكه در قرآن بسيارى از حوادث جھان به فرشتگانى كه م جالب اين

را » نيروھا و قواى طبيعى«  گرفته تا» موجودات مجرد عاقل« دانيم فرشته معنى وسيعى دارد كه از و ھمانطور كه مى

  .شود شامل مى

در يک زيادی که فکر کنيم که چگونه ملک الموت قادر به قبض ارواح  جای اينه ولی اينجا الزم به تذکر است که ب

شود ، بايد در فکر آن باشيم  ح بسياری از انسانھای  قبض میاکه چطور در يک مدت واحدی  ارو يا اين لحظه است، و

  . خويش  قرار دھيم ۀکه قبل از مالقات با او ھنگام مرگ، چه اعمال صالحی را برای خود پيش

  

 :ھای خاتمه به خير شدن نشانه

اند، که ھر کس با يکی از آن   خاتمه به خير شدن را ارائه دادهھای خدا و رسولش محمد صلی هللا عليه ، عاليم و نشانه

  .اش دارد ھا فوت کند، يا ھنگام قبض روح يکی از آن عالئم در او ديده شود، داللت بر حسن خاتمه نشانه

  : شھادت ھنگام قبض روح ۀگفتن کلم :اول

م در احاديث متعددی تذکر رفته که از  شھادت باشد ، اين حکۀخرين کالم در حين قبض روح کلمآکه  در مورد اين

  :نمايم  انجمله  توجه خوانندگان محترم را به چند حديث ذيل جلب می

ُ َدَخَل اْلَجنَّةَ « -١   ).اش ال اله اال هللا باشد، به جنت خواھد رفت ھر کس آخرين کلمه( .»َو َمْن َکاَن آِخُر َکالَِمِه الَ إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

دانم که ھر کس ھنگام  ای می من کلمه : از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيدم که فرمود : گويد  می طلحه بن عبيدهللا-٢

  . سازد ھای سکرات موت را از وی برطرف می شود و خداوند سختی اش درخشان می قبض روح، آن را بخواند، چھره

ای که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   تر از کلمهای بھتر و با عظمت مگر کلمه : آن چيست؟ عمر فرمود : طلحه پرسيد
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کلمه،  : ؟ طلحه به عمر گفت» ال اله اال هللا«به کاکايش  که در حال جان دادن بود، تلقين کرد، سراغ داری؟ يعنی از 

  گوئی؟ راست می. ھمين است

  : عرق پـيـشانـی:دوم

به عيادت برادرش رفت، او در حال جان . ن بوددر حديث بريده بن خصيب آمده است که ايشان در سرزمين  خراسا

: هللا اکبر، از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيدم که فرمود : بريده گفت. اش عرق کرده بود دادن بود و پيشانی

  ).من توأم با عرق جبين استؤمرگ م(  

  

  :شرعی مؤمن در حال احتضارۀ وظيفـ

  که به عيادت شخصی مريض تشريف می برد، بود ، زمانیسنت عملی پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين 

در اولين قدم . ورد  آعمل میه  مريض بهی جھت آماده ساختن  شخص مريض به سفر آخرت ھمرائ گرانبھایوصايا

  .نمود  آنان را به نوشتن  وصيت نامه  و ھمچنين توبه امر می

  

  :مکلفيت ھای شرعی مريض

الھی خشنود باشد و در برابر تقدير الھی، صبر را پيشه کند و گمانش را نسبت  و قدر ءشخص مريض  بايد به قضا -١

  :فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می. به پروردگارش نيکو گرداند، که چنين وضعيتی به نفع او خواھد بود

اُء َعَجبًا أِلْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرهُ ُکلَّهُ َخْيٌر َولَْيَس َذاَک ألََحٍد « اُء َشَکَر فََکاَن َخْيًرا لَهُ َوإِْن أََصابَْتهُ َضرَّ إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصابَْتهُ َسرَّ

  . )مسلم، بيھقی و احمد. (  »َصبََر فََکاَن َخْيًرا لَهُ 

 من، کسی ديگرؤجز مه شود و اين وضعيت را ب من شگفت انگيز است، زيرا تمام امورش به خير او تمام میؤشأن م(

کند باز ھم به  و ھنگام مصيبت، صبر پيشه می. گويد، و اين به نفع اوست من ھنگام شادی، خدا را سپاس میؤم. ندارد

 .خير اوست

  :فرمايد در حديثی ديگر می

ِ َعزَّ َوَجلَّ « َّ که  از شما نميرد، مگر اينھيچ کس ( .)مسلم، بيھقی و احمد( » الَ يَُموتَنَّ أََحُدُکْم إاِلَّ َوھَُو يُْحِسُن الظَّنَّ بِا

  .)گمانش نسبت به پروردگارش نيکو باشد

حالت مريض  در ھنگام مرض موت، بايد ميان بيم و اميد قرار داشته  باشد، اين بدين معنی است که در برابر  -٢

ت پروردگار گناھانی که انجام داده از هللا  بترسد و در عين حال، به رحمت پروردگار، اميدوار باشد واز لطف ورحم

  .بيزار نگردد

ِ يَا َرُسوَل « : در حديثی از حضرت انس روايت است أَنَّ النَّبِیَّ   َدَخَل َعلَى َشابٍّ َوھَُو فِی اْلَمْوِت فَقَاَل َکْيَف تَِجُدَک قَاَل َوهللاَّ

ِ الَ يَ  َ َوإِنِّی أََخاُف ُذنُوبِی فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ أَنِّی أَْرُجو هللاَّ ُ َما يَْرُجو هللاَّ ْجتَِمَعاِن فِی قَْلِب َعْبٍد فِی ِمْثِل ھََذا اْلَمْوِطِن إاِلَّ أَْعطَاهُ هللاَّ

ا يََخافُ    » َوآَمنَهُ ِممَّ

خود  : برد، رفت و پرسيد رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  نزد جوانی که در بستر مرگ بسر می :( در يکی از روز ھا 

ھای پروردگار  اميدوارم و در عين حال،  به هللا  سوگند، من به رحمت ای پيامبر خدا، : تبينی؟ گف را در چه حالتی می

  .از گناھانم بيمناک ھستم

که  شوند، مگر اين بيم و اميد در چنين حالتی در دل ھيچ مسلمانی جمع نمی : رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  .)دھد ھد و از آنچه که بيم دارد، نجاتش مید خداوند آنچه را که او اميدوار است به وی می
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 حکم شرع اسالمی ھمين است که  با وجود مريضی سخت ودشوار وغير عالج ، برای مريض ، جايز نيست که -٣

  :کند چنانکه ام الفضل روايت می. آرزوی مرگ نمايد

ِ الَ تَتََمنَّ اْلَمْوَت إِْن ُکْنَت ُمْحِسنًا تَْزَداُد أَنَّ النَّبِیَّ َدَخَل َعلَى اْلَعبَّاِس َوھَُو يَْشتَِکی فَتََمنَّى اْلمَ « ْوَت فَقَاَل يَا َعبَّاُس يَا َعمَّ َرُسوِل هللاَّ

ْر تَْستَْعتِْب َخْيٌر لََک فاَلَ تَتََمنَّ اْلَمْوتَ    »إِْحَسانًا إِلَى إِْحَسانَِک َخْيٌر لََک َوإِْن ُکْنَت ُمِسيئًا فَإِْن تَُؤخَّ

حضرت عباس؛ کاکای  پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ؛ که مريض  .  هللا عليه وسلم  وارد خانه شدرسول اکرم صلی(

  .بود، آروزی مرگ کرد

يابی  زيرا، اگر نيکوکار باشی، با زنده ماندن، فرصت نيکی بيشتر می. آرزوی مرگ نکن! کاکا  جان : رسول هللا فرمود

پس آرزوی مرگ . رسد و اين برايت بھتر است توبه از گناھان به تو میو اگر بدکار باشی، با زنده ماندن، فرصت 

  .)مکن

  : و در حديث انس آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

بخاری، مسلم، بيھقی ( » ْت اْلَوفَاةُ َخْيًرا لِیفَإِْن َکاَن الَ بُدَّ فَاِعالً فَْليَقُْل اللَّھُمَّ أَْحيِنِی َما َکانَْت اْلَحيَاةُ َخْيًرا لِی َوتََوفَّنِی إَِذا َکانَ «

  )و ديگران

تا زمانی که زنده بودن برايم بھتر است، مرا زنده نگه دار، و ! پروردگارا : چنين بگويد. اگر کسی ناچار بود : ترجمه

  .من است، مرا بميران) دين ودنيای(ھر وقت، مردن به نفع 

که رسول هللا  چنان.  را برگرداند و اگر برايش ممکن نبود، وصيت نمايد اگر حق کسی به عھده مريض  است، آن-۴

  : صلی هللا عليه وسلم  فرمود

در غير اينصورت، . شود، حق مردم را بپردازيد قبل از مرگ و فرارسيدن روزی که در آن، پول و ثروت پذيرفته نمی

  . شود ال بد طلبکاران، بر دوش او نھاده میاگر کفايت نکند، اعم. شود اعمال نيک انسان به طلبکاران داده می

  :ھمچنين رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  از صحابه پرسيد

تِی يَأْتِی يَْوَم اْلقِيَاَمِة بِ « َصالٍَة َوِصيَاٍم أَتَْدُروَن َما اْلُمْفلُِس قَالُوا اْلُمْفلُِس فِينَا َمْن الَ ِدْرھََم لَهُ َوالَ َمتَاَع فَقَاَل إِنَّ اْلُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

َوَزَکاٍة َويَأْتِی قَْد َشتََم ھََذا َوقََذَف ھََذا َوأََکَل َماَل ھََذا َوَسفََک َدَم ھََذا َوَضَرَب ھََذا فَيُْعطَى ھََذا ِمْن َحَسنَاتِِه َوھََذا ِمْن َحَسنَاتِِه فَإِْن 

  »ْن َخطَايَاھُْم فَطُِرَحْت َعلَْيِه ثُمَّ طُِرَح فِی النَّارِ فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيِه أُِخَذ مِ 

  . نزد ما مفلس کسی است که پول و ثروتی نداشته باشد : دانيد مفلس کيست؟ عرض کردند آيا می (

 آيد که نماز، روزه، ھمانا مفلس امت من کسی است که روز قيامت، در حالی می :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

حج و زکات به ھمراه دارد ولی به يکی ناسزا گفته، ديگری را تھمت زده، مال کسی را خورده و خون کسی را ريخته و 

ھا به پايان رسد،  ھايش قبل از بدھکاری اگر نيکی. شود ھايش به اين و آن، داده می نيکی .ديگری را شالق  زده است

  .اندازند به دوزخ میدھند و وی را  گناھان افراد طلبکار را به او می

  : ھمچنين فرموده است

يِّئَاتُ « ْرھَِم َولَِکنَّھَا اْلَحَسنَاُت َوالسَّ ينَاِر َوالَ بِالدِّ ھرکس در حالی بميرد که مديون است، ( » َوَمْن َماَت َوَعلَْيِه َدْيٌن فَلَْيَس بِالدِّ

  .)ھا است ھا و بدی  نيکیۀملبايد بداند که آنجا، درھم و دينار پذيرفته نمی شود، بلکه آنجا معا

  :فرمايد و ھمچنين می

) پيامبر( ھر کس در حالی بميرد که قصد ادای دين را ھنگام قرض گرفتن داشته است، من  : دو نوع قرض  وجود دارد

پردازم ولی ھر کس بميرد در حالی که ھنگام قرض گرفتن، قصد پرداخت آن  ولی او ھستم و دينش را از بيت المال می

  . آيد به کار نمی) پول( چون در آن روز، دينار و درھم . شود نکرده است، اعمال نيکش به قرضداران  داده میرا 

  : گويد جابر بن عبدهللا می
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بينم که از ميان اصحاب رسول  من خودم را اولين کسی می :  احد، پدرم مرا نزد خود خواست و گفتۀشب قبل از غزو 

  . گذارم، تو ھستی شود و عزيزترين کسی که بعد از خود، باقی می ته میهللا صلی هللا عليه وسلم  کش

صبح  : گويد جابر می. و با خواھرانت به خوبی رفتار کن. قرض ھای  مرا ادا کن. ميدانی من مديون  وقرضدار ھستم

  . روز بعد، مبارزه آغاز شد و پدرم نخستين کسی بود که به قتل رسيد

  .خير ننمايدأ به پرداخت حقوق ديگران ت مريض  در وصيت خود نسبت-۵

َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَبِيُت لَْيلَتَْيِن َولَهُ َشْیٌء يُوِصی فِيِه إاِلَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْکتُوبَةٌ «:   فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می

واره ھمراه خود داشته باشد و حق ندارد دو ھر کس که چيزی قابل وصيت دارد، بايد وصيتش را بنويسد و ھم(»  ِعْنَدهُ 

  .شب پياپی، سپری کند در حالی که وصتيش آماده نباشد

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َذلَِک إاِلَّ َوِعْنِدی َوِصيَّتِی«: گويد عبدهللا ابن عمر می ِ َصلَّى هللاَّ ْت َعلَیَّ لَْيلَةٌ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ »   َما َمرَّ

  .) ام ام ھيچ شبی را بدون وصيت، به صبح نرسانيده از روزی که اين حديث را از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  شنيده( 

  :فرمايد که خداوند می چنان. برند وصيت کند مريض  بايد در حق خويشاوندانی که از او ارث نمی -۶

لَِدۡيِن َوٱأۡلَۡقَربِيَن بِٱۡلَمۡعُروِفۖ َحقًّا َعلَى ٱۡلُمتَّقِينَ إَِذا َحَضَر أََحَدُکُم ٱۡلَمۡوُت إِن تََرَک َخۡيًرا ٱلۡ ﴿ ). ١٨٠ : البقرة( ﴾١٨٠ َوِصيَّةُ لِۡلَوٰ

رسد، در حق والدين و ساير خويشاوندان وصيت بکند، اگر چيزی باقی گذاشته  وقتی زمان موت يکی از شما فرا می(

  .است اين حقی است بر گردن پرھيزگاران

ھمانطور که سعد بن ابی وقاص . ش از يک سوم ترکه را وصيت نکند، بلکه کمتر از يک سوم باشدھمچنين بي -٧

  : فرمايد می

رسول . در سفر حجة الوادع با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بودم، چنان مريض  شدم که احتمال مرگم بسيار زياد بود 

  .هللا صلی هللا عليه وسلم برای عيادتم آمد

آيا صحيح است که دو سوم مال خود را . و وارثی جز يک دختر ندارم. مال زيادی دارم! ای پيامبر خدا : عرض کردم

عرض . خير : عرض کردم نصف آن؟ فرمود. خير : برای مستمندان وصيت کنم؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

اگر تو وارثان و فرزندانت ! ای سعد : ودبعد فرم. يک سوم خوب است ولی باز ھم زياد است : کردم يک سوم؟ فرمود

ی دراز کنند و ئکه آنان را فقير بگذاری تا نزد ديگران، دست گدا نياز بگذاری بھتر است از اين را بعد از مرگ، بی

ای که در  حتی لقمه. کنی، در برابر آن، اجر خواھی برد ای که در راه خدا انفاق می ھر لقمه! ای سعد : ھمچنين فرمود

احمد ( . شد بعد از اين بود که، وصيت به يک سوم مال، مباح و جايز دانسته می : گويد سعد می. گذاری  ھمسرت میدھان

  )و شيخين

بُِع فِی اْلَوِصيَِّة أِلَ◌نَّ النَّبِیَّ «:   فرمايد ابن عباس می وا ِمْن الثُّلُِث إِلَى الرُّ دوست (  .  »يرٌ قَاَل الثُّلُُث َکثِ  rَوِدْدُت أَنَّ النَّاَس َغضُّ

  ). دھند، چون رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود، يک سوم زياد است دارم که مردم در وصيت، ثلث را به ربع تقليل 

 مريض در وقت وصيت، دو نفر مرد عادل و مسلمان را شاھد قرار بدھد، اگر دو مسلمان پيدا نشد، دو نفر غير  -٨

 مائده در مورد شھادت توصيه ۀ سور١٠٨ الی ١٠۶ ت ھمانطور که قرآن در آيتواند شاھد بگيرد، مسلمان را ھم می

  .کرده است

 ميراث، منسوخ شده است و رسول ت آيۀوسيله برند، ب وصيت برای والدين و ساير خويشاوندانی که از ميت ارث می -٩

  :اده و فرموده استطور روشن و شفاف آن را توضيح ده هللا صلی هللا عليه وسلم  در خطبه حجة الوداع ب

َ قَْد أَْعَطى ُکلَّ ِذی َحقٍّ َحقَّهُ فاَلَ َوِصيَّةَ لَِواِرثٍ « اکنون وصيت برای . خداوند حق ھر صاحب حق را داده است( .»إِنَّ هللاَّ

  ).برد، جايز نيست کسی که از وصيت کننده، ارث می

   :يادداشت توضيحی
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. آيد الوداع بر میة  حجۀھمانطور که از خطب.  مبين اين مطلب استبايد دانست که ناسخ در واقع، قرآن است و حديث،

از اينرو برخی از معاصرين روی آن خرده گيری . پندارندکه ناسخ اين حکم، حديث است خالف آنچه که بسياری می

زيرا صحيح . ھر چند که اين تصور، باطل است. ند ناسخ قرآن باشدتوا حديث، خبر واحد است و نمی : اند نموده و گفته

فرضاً اگر بپذيريم که ناسخ، .  ميراث استتولی اينجا ناسخ در واقع، آي. تواند ناسخ قرآن باشد اين است که خبر واحد می

است و متواتر بودن ه بر آن، حديث متواتر وعال.  صالحيت ناسخ بودن را داردءاتفاق علماه حديث واحد ب. حديث است

  . آن بر کسی که از اسناد و طرق حديث آگاھی دارد، پنھان نيست

 محروم شدن بعضی از وارثان ۀکه شخصی دربار مانند اين.  ضرر رسانديدن به ديگران، در وصيت حرام است -١٠

  :فرمايد خداوند می. يا بعضی را نسبت به بعضی ديگر ترجيح دھد. از ارث، وصيت کند

ُ َعلِيٌم َحلِيمٞ ِمۢن بَ ﴿ َّ ِۗ َوٱ َّ َن ٱ   ).١٢ :  النساءۀسور(﴾ ١٢ ۡعِد َوِصيَّٖة يُوَصٰى بِھَآ أَۡو َدۡيٍن َغۡيَر ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة مِّ

  .) خداوند است و خدا دانا و شکيبا استۀدر وصيت، به کسی ضرر نرسانيد، اين توصي ( 

  .» و ال ضرار، من ضار ضاره هللا و من شاق، شاقه هللال ضرر«:  فرمايد و رسول هللا عليه وسلم  می

او ضرر ه ضرر رسانيدن به خود و ديگران درست نيست، ھر کس در صدد ضرر رساندن باشد، خداوند ب : ترجمه

   .اندازد باشد، خداوند او را در مشقت می) ديگران(و ھر کس در صدد مشقت  رساند می

  : وصيت ظالمانه، باطل و مردود است  -١١

ھر کس در دين ما بدعت و (  .»َمْن أَْحَدَث فِی أَْمِرنَا ھََذا َما لَْيَس فِيِه فَھَُو َردٌّ  « : فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم می

  ).وجود آورد، مردود استه ای ب پديده

شخصی ھنگام  مريضی  مرگ، شش غالم را که تمام ثروت او بودند آزاد  : و در حديث عمران بن حصين آمده است

اگر ( :  وسلم  فرمودرسول هللا صلی هللا عليه. وارثانش نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمدند و شکايت کردند. کرد

  : گويد راوی می).  خواندم  نماز جنازه نمی دانستم که چنين ظلمی  را مرتکب شده است، بر او می

آنگاه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ميان آن شش غالم، قرعه انداخت و دو نفر از آنان را که معادل يک سوم مال ميت 

   .لت اول برگردانيدبود، آزاد کرد و چھار نفر ديگر را به حا

خصوص  در مسائل ه ھای متعدد در امور دين و ب که اغلب مردم در اين زمان مبتال به بدعت  با توجه به اين -١٢

د تا مطابق سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بر انسان مسلمان واجب است وصيت کن. مربوط به جنازه و ميت ھستند

  .تکفين و تجھيز شود

ٓأَيُّھَا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا قُٓوْا أَنفَُسُکۡم َوأَۡھلِيُکۡم نَاٗرا َوقُوُدھَا ٱلنَّاُس َوٱۡلِحَجاَرةُ «:فرمايد خداوند می ). ( ۶ تآي: سوره التحريم( » االخيَٰ

  . )ھا ھستند، برھانيد ھا و سنگ  آتشی که مواد سوختی آن، انسانخود و فرزندان تان را از! منانؤای م

ھا را مطابق سنت رسول هللا صلی  کردند که آن  مذکور، اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم توصيه میتبه موجب آي

  .شوم ھا را يادآور می هللا عليه وسلم  تدفين کنند، در اينجا چند مورد از اينگونه توصيه

اْلَحُدوا لِی لَْحًدا َواْنِصبُوا «: پدرم ھنگام مريضی مرگ، چنين وصيت کرد : گويد مر بن سعد بن ابی وقاص می عا- الف

 ِ ذاريد و با خشت خام، دھانه لحد را ببنديد، ھمانطور که با جسد مرا در لحد بگ(   . »َعلَیَّ اللَّبَِن نَْصبًا َکَما ُصنَِع بَِرُسوِل هللاَّ

  ).رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رفتار شد

إَِذا اْنَطلَْقتُْم بِِجنَاَزتِی فَأَْسِرُعوا اْلَمْشَی « : ابوموسی اشعری در مريضی  وفات چنين وصيت کرد : گويد  ابو برده می- ب

ٌر َوالَ   تَْجَعلُوا فِی لَْحِدی َشْيئًا يَُحوُل بَْينِی َوبَْيَن التَُّراِب َوالَ تَْجَعلُوا َعلَى قَْبِری بِنَاًء َوأُْشِھُدُکْم أَنَّنِی بَِریٌء ِمْن َوالَ يَتَّبُِعنِی ُمَجمَّ

 ِ    . »ُکلِّ َحالِقٍَة أَْو َسالِقٍَة أَْو َخاِرقٍَة قَالُوا أََوَسِمْعَت فِيِه َشْيئًا قَاَل نََعْم ِمْن َرُسوِل هللاَّ
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بر لحد من .  من، بخور و آتش ھمراه نکنيدۀبا جناز. ھرگاه جنازه ام را حمل کرديد، به سرعت مرا به قبرستان ببريد(

گيرم که  من در حضور شما خدا را گواه می. نگذاريد که ميان من و خاک مانع باشد) مانند سنگ، آجر، شيشه( چيزی 

يعنی بعد از مردن من ھيچ کس . که به سر و صورت بزند و موھای خود را بکند، بيزارم من از ھر نوحه خوان و کسی

  .بلی : ای؟ گفت در اين مورد از پيامبر، چيزی شنيده : گفتند. از افراد فاميلم حق ندارد دست به چنين اعمالی بزند

ترسم خبر مرگ من باعث  زيرا می. ھرگاه مرگ من فرا رسيد، کسی را از مردن من با خبر نسازيد : گويد می حذيفه - ج

   .  شود که  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آن را منع کرده استنعی 

 ۀمستحب است که شخص، وارثان خود را دربار : فرمايد امام نووی در باب اذکار می. با توجه به آنچه بيان گرديد

  .کيد قرار دھدأھای رايج در تدفين و تکفين توصيه کند و پرھيز از بدعات را مورد ت اجتناب از بدعت

  

  احتضار چه بايد کرد؟ درحال 

  توحيد را به آرامی و ۀ يک  مؤمن ومسلمان است ، اگر  برادر مؤمنش را در حال احتضار دريابد ، کلمشرعی ۀ وظيفـ

با مھربانی زايد الوصفی آنرا  تکرار نمايد وقتی آن را بر زبان جاری   و مھربانی ومحبت خاص کنار سرش تلقين نمايد 

  .  دست برداردساخت، ديگر از تکرار آن

 شخص در ۀ است که نشود به پافشاری سبب قھر ويا غصخاطر احتياطه علت عدم تأکيد برتکرار ب فرمايند که علماء می

  .حالت جان کندن نشود

اين امر بدين اميد است که آخرين گفتارش در دنيا شعار توحيد باشد و وارد جنت گردد، زيرا پيامبر مھربان  ما محمد 

به كسانى   از شما كه ) .  ( ٨٩٨  وترمذى ١۵٢٣مسلم . ( »ال إله إال هللا : لقنوا موتاكم«: فرمايد ه وسلم  میصلی هللا علي

  ). در  حال مرگ  مى  باشند  كلمه  شھادت  ال اله إله هللا  را  تلقين كنيد 

  : ه است  ھمچنان در حديثی ديگری از معاذ روايت شده است  كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  گفت

). ( گردد ھرکه آخرين کالمش شعار توحيد باشد، وارد جنت می(  » من كان آخر  كالمه  ال إله  إال هللا  دخل  الجنة«  

  . )باشد د حديث متذکره را روايت نموده وصحيح میوابو داو

خرين کالم اش ،  آکه  کسی( ) را صحيح دانسته است وآن ) ١۵١/ ١وحاكم   (  ) ٢٧٠٩د  در كتاب  الجنائز  وابو  داو (

  .گردد داخل جنت می » ال إله إال هللا  باشد« 

ھرکه آخرين کالمش شعار توحيد باشد، (» ال إله إال هللا دخل الجنة : من كان آخر كالمه « : فرمايد ی ديگر میئدر جا

  ). باشد  د حديث متذکره را روايت نموده وصحيح میوابو داو). ( گردد وارد جنت می

من كان آخر  «  : چنان در حديث ديگری از معاذ روايت شده است كه پيامبر اسالم  صلى هللا عليه وسلم  گفته است ھم

را  صحيح  وآن ) ١۵١/ ١وحاكم  (   )٢٧٠٩د  در كتاب  الجنائـز  وابو  داو(   » كالمه  ال إله  إال هللا  دخل  الجنة

  .گردد داخل جنت می» له إال هللا  باشد ال إ« که آخـرين کالمش ،  کسی) ( دانسته است

  : يادداشت

آشھد آن ال اله اال هللا وحدو ال شريک له « :  که محتضر در آن قرار دارد گفته شود ی  شھادت  مطابق وضعيتۀتلقين کلم

دارد دھم که غير از خداوند معبودی ديگر نيست واو تنھا ست وشريک ن گواھی می( » وآشھد آن محمدآ عبدو  ورسوله 

  .)، وگواھی می دھم که محمد بنده وپيامبر اوست 

به ياد داشته باشيد اگر در وقت احتضار  خدا نا خواسته از لسان مريض کدام الفاظ کفری بر آيد ھيچ تشويش نداشته 

 کندن از يد يعنی اين مسايل را بخش ونشر نکنيد ، بلکه اين گمان را کنيد که در حين جانئنه به مردم چيزی بگو باشيد و
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در صورت عدم عقل ھر چيز معاف است از هللا دعای  ين نگاه اين گونه گفت واجای نيست ازه لحاظ سختی عقلش ب

  . توحيد از اسرار زياد جلوگيری کنيد ۀولی در تلقين کلم.مغفرت نمائيد 

  

  :حضور يافتن نزِد ُمحتضِر کافر و تلقين وی به اسالم

رابايد بر مرده تلقن    يک مسلمان است که در وقت جان دادن کلمه ال ال  هللاۀيفکه در فوق متذکر شديم که وظ طوری

 ؟.نمايد  ، ايا ميتوان عين عمل را در حين جادادن کافر ھم انجام داد 

محتضر  کافر و  حضور يافتن نزد:  حکم شرعی ھمين است که : يد آکه از نصوص احکا م شرعی بر می  یئتا جا

زيرا محتضر  .ممانعتی ندارد  آخر حياتش به آغوش اسالم ، درست واز لحاظ شرعی کدامدعوت و تشويق  آن در

نمود حسادت يا رقابت و يا  منع می  و چه بسا آنچه که او را از پذيرش اسالم،کافرعالئم مرگ را با چشم خود ديده است

 .رود میاين مانع از بين   و با وجود مرگ، ومنصب  باشدتترس از دست دادن مقام ومنزل

و او را به  کرد حضور يافت  عليه وسلم  نزد جواِن يھودی که او را خدمت میاز جانب ديگر شخص پيامبر  صلی 

 وجوان يھودی بنابر ،اطاعت کن )کنيه پيامبر صلی هللا عليه وسلم (اسالم دعوت نمود ، پدر جوان گفت از ابوالقاسم 

  :گفت بيرون آمد و می   تلفظ کرد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از نزد ویشھادتين را دعوت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ،

) ١٢٦٨(ز بخاری دركتاب الجنائز روايت ا. ی که او را به اسالم ھدايت نمودئستايش خدا» سالمالحمُد  الذی ھداه لإل «

 : ، ولفظ حديث نزد بخاری چنين است)١٢٨٩٦(از أنس ، وأحمد 

 :رأسه فقال له ن غالم يھودی يخدم النبی ص فمرض، فأتاه النبی ص يعوده، فقعد عندكا«  :قال)  رض(عن أنس 

اما شخص کافری که در  » وھو أطع أبا القاسم ص، فأسلم، فخرج النبی ص: فنظر إلى أبيه وھو عنده، فقال له، »أسلم«

دعوت در وی تأثيرھم  نداشته باشد درآن نباشد نباشد و  ای عناد ودشمنی  و اصرار وی بر کفر معروف باشد و راه چاره

  . داند ـ خدابھتر می. ای  ھم ندارد تلقين دادن اوسود و فايده  و غالباً ،حضور مسلمان نزد او جايز نيست

  

  :نشانه ھای  حاالت احتضار

د در توان مسلمان می من ؤ درک حالت احتضار برای مسلمانان بی نھايت مھم ميباشد ، اين حالتی است که بادرک آن م 

  . وجه احسن انجام دھده  دينی  وانسانی خويش را بۀبرابر  برادر مسلمان خويش وجيب

نشانه احتضار مرگ را  در يک انسان   چنين خالصه   اند ، حاالت ، عالمه وهوردآعمل ه علماء طی تحقيقاتی که ب

  :وجمعبندی نموده اند 

  .لمرگ سست می شود گويند در حال احتضار ھردو قدم ھای انسان قريب ا  می-١

گاھی به   شود گاھی به يک سو وهکه بخواھد ايستاد دھد ، زمانی  شدن را از دست میه انسان قوت و توازن ايستاد-٢

  .دھد   راه رفتن را از دست میۀدر نھايت قوت وحوصل و کند  سوی ديگر  سقوط می

رود ، پوست صورت   يه ھا وفکھای انسان فرو میشود ، شق   مايل به کجی میاً  سربينی  انسان  قريب الموت تقريب-٣

  . شود می) مايل به کم رنگی(رنگ داخل چشم ، گوش ھا تغييرکرده   و شود انسان کشيده می

  .شود  پوست خصيتين دراز می-۴

در برخی از اوقات از ديدن چيز ھای عجيب  و .راس دارد ھی سخت ئ حالت شديد ترس انسان را می پيچاند ، از تنھا-۵

  .گردد  ور میآ  ترس اً ورد ، ومبتال  به خواب ھای متنوع واحيان آعمل میه وغريب  صحبت ب
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صورت پدر و مادر شخصی که در حال مردن است و در لباس يھود و نصارا نزد ه اعتقاد داشتن به اين که شياطين ب(

ابن حجر ھيثمی در . کنند يشنھاد میمنظور گمراه کردن شخص در حال مرگ، په آيند و پذيرفتن تمام اديان را ب وی می

   ) .چنين چيزی از حديث و فھم شرع ثابت نشده است : گويد به نقل از سيوطی می» الفتاوی الحديثيه«

شود اين بدين معنی است که انسان در وقت جان دادن زود زود نفس   در وقت جان کندن نفس انسان کوتاه کوتاه  می-٦

  .شود  صوص پای ھا بی قوت میخه  جسم انسان  بۀمی کشد ، ھم

که اين حالت در يک انسان محسوس شد بدانيد که  د ، زمانینشو شود، گوش ھای  بی حواص می دھن انسان کج می

اين حالت را اول بر من وساير  مسلمانان  آسان !  پروردگار :  کنم  وقت جان کندن مريض است ، که استدعا می

  آمين  يا رب العالمين . بگرداند 

شود، ولی  سانی کشيده میآ به اً صورت فوری وتقريبه ن بآگويند که اگر انسان ضعيف جسم باشد روح از بدن    می-٧

  . شود  اگر انسان قوی جسم  باشد ، از حنجره اش  صدای مخصوصی  شنيده می

ھا از حرکت باز می وری است که که پس از جداشدن روح از بدن ھر عضو بدن به سردی می گرايد ، اول پا آقابل ياد 

  روح اول از طرف پا ھا کشيده می شود وسپس به تدريج از راه دھان بيرون می رود سپس  ساقھا ، رانھا اماند ، زير

  .وھمين طور ساير اعضای بدن از حرک باز می ماند 

 ممکن اگر لب در صورت. ( گردد گيرد ولب ھای انسان  خشک می شنگی شديد وزايد الوصف ،  انسان را فرا میت -٨

  بسته می ماند، مطابق احاديثی  ھاتر اوقات  باز ودر برخی از انساند، چشم ھا زيا)  تر شود بھتر خواھد بود ،ھا با تکه

زياد  عالقه دارد  تا اقارب   قبض روح را  به چشم می بيند ، وۀمالئک  که در احتضار قرار دارد،ینبوی انسان

 زندگی اش است،  در کنارش حضور داشته باشند ، در اين حالت ۀش که ثمرخصوص زن وفرزندانه ودوستانش ، ب

وی را از   و رامش دعوت کند آدھد که  بتواند  اورا به سوی    زايد  الوصفی به آنعده از انسانھا نشان میۀانسان   عالق

 يلت معروف باشند ، میفض ی که در تقوا وئ صالحين وانسانھای از جمله علما. حالت ترس سکرات مرگ آرام سازد 

  .رد آعمل ه کمک خوبی را برای شخص محتضر ب د ونوجه احسن انجام دھه توانند اين وظيفه را ب

که  در حالت نزع يا به اصطالح در حالت احتضار قرار داشته باشد ، اگر  آرامش   مطابق  احاديث نبوی ، كسٮی

ادت حر كت  وقلبش  به اميد به رحم خداوند  شاد باشد  در شھۀ زبانش  به بيان كلمــ وسكون  بر او مسلط باشد  و

 .بھترين  حالت مرگ قرار دارد 

إذا  رشح جبينه ودمعت  عيناه ويبست شفتاه فھى من : إرقبوا  الميت عند ثالث «  : پيغمبر صلى هللا عليه وسلم ميفرمايد 

  . »دت شفتاه فھى من  عذاب هللا قد نزل بهرحمة هللا قـد نزلت به و اذا غط غطيط المخنوق واحمر  لونه  وارب

 و اشك  در چشمانش  حلقه زد ش به عرق نشست  و ابه ھنگام مرگ شخص ، متوجه سه حالت باشيد  اگر پيشانی (

اما اگر  مانند كسى  كه .  رحمتى است كه از جانب  پروردگار  بر او نازل  شده است لبھايش خشك  شد اين حالھا  دراثر

  ۀاين  حالت ھا  نشان ر  افتاد  ورنگش  سرخ شد  ولبھايش سبز وکبود گرديده باشد،خرخ به است  شدنه  خفدر حالت

شيخ آلبانى  اين حديث را    ) ( ١۶۵ /۴ی ئ ، نسا٢٨۵٧د  وراوی حديث ابو داو.) (اين است  كه او در عذاب  قرار دارد

  . ) حسن  دانسته است

  :فرمايد   صلی هللا عليه وسلم میھمچنان پيغمبر  بزرگوار  اسالم محمد

 بدن او  بر بعضى ديگر  سالم  داده  باھم خدا  یھنگامى كه زمان  وفات  مسلمان  فرا  رسيد ، بعضى  از اعضا« 

  :و به ھمديگر  چنين  مى گويند ! حافظى مى كنند 

وحلول آن در بدن ، ) روح (ا ھم ھمراهمن نيز از تو  مفارقت  مى كنم  تا روز  قيامت كه ب سالم بر تو  ،  تو از من  و

  .»  روز رستاخيزھمديگر  را مالقات  كنيم 
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فرمايد  مرگ دريچه اى   پيامبر صلى هللا  عليه وسلم   زندگى  دنيا را  خواب  ومرگ را  بيدارى  معرفى داشته ،  ومی

  .  است  براى خروج  از عالم  خيال   و   ورود به جھان  حقيقت  و  واقعيت

  جديد ی ورود  به اين دنياو  عوالم  آن  براى ما شگفت انگيز ۀرو  مى كند  كه ھمه   تازه  اى  روبیگ مارا  با دنيامر

  . ، تنھا  با بر افتادن  پرده اى  امكان  مى يابد  كه به دست  مرگ  فرو افتد

  :فرمايد پيامبر اسالم می

  : اى مردم اين حقيقت  را  از خاتم  پيامبران  بشنويد

ھر كه  مى ميرد  در حقيقت  نمرده است ،  واگر  در ظاھر  پوسيده  مى شود  در باطن  چيزى از ما پوسيده  نمى شود 

  .   بلكه پايدار مى ماند

أصبح مر تحآل  عن الدنيا  و تركھا ال ھلھا فإن  كان قد «  : كه فوت كرده بود  فرمود  ی اسالم در مورد مردپيامبر   

او از دنيا  رفت  وآن را  براى ساكنان  (   »  أن  يرجع  إلى الدنيا  كما  اليسر أحد  يرجع إلى بطن أمهرضى  فال يسره

اگر از اين سفر  راضى  باشد  ، دوست   ندارد  به دنيا بر گردد ھمانگونه  كه ھيچ  يك شما   دوست  . آن  به جا گذاشت 

   . )د  كه به شكم  مادرخويش دوباره  برگرديديندار

پيامبر اسالم  با ذكر اين مثال با صراحت  توضيح داد  كه گسترش  آخرت  نسبت  به دنيا مانند  گسترش  دنيا نسبت  به   

  .  رحم  تاريك مادر است 

  :يــادداشـــت

 نمايد در ضمن من مسلمان اين حالت را مشاھده میؤکه م ور شديم ، زمانیآ در مورد حالت احتضار  ياد که قبالً  طوری

 ياسين  را نيز بخواند وبرای مرده دعا کند  تا خاتمه اش ۀورد ، ميتواند سور آعمل میه  طيبه با ماليمت بۀکه ، کلم اين

وجود ه وردن  در حالت احتضار برای شخص پريشانی بآفرياد در  توجه بايد کرد که گريه و .خير صورت گيرد ه ب

به تکليف سختی مواجه است ،    که در حالت جان  دادن است ویانانس.  گردد  اين عمل سبب نقصان عظيم می، وردهآ

رد ، بلکه اين اوضاع واحوال  او را بيشتر  آبار ه که  فايده برای  مريض  ب جای  اينه به اثر اين گريان وچيغ  زدن ب

چيغ زدن  وپاره کردن  واز بلند ،آ تواجه بايد کرد که گريان کردن به ءً بنا. به مشکل وتکليف  اضافی مواجه می سازد 

در حد ريختن اشک  از چشم  رد ويگ  اگر گريان  ھم صورت میاً احيان. پای زدن  عمل حرام می باشد يخن  وبه سر و

در  حق رسيد  چشمان ميت بايد بسته شود، عورت ميت نيز بايد پوشانيده شود وه که انسان ب زمانی . ندارد ی  مانع،باشد

  .تدفين ميت عجله صورت گيرد  تغسيل  و،زي تا در تجھآيد عمله حد توان سعی وکوشش ب

 ادامه دارد


