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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ١٠
  

  آداب جنازه
٣  

  :سوی قبلهه روی کردن مرده ب

 رود ، در اين بابت بحث ھا و شمار میه لمانان بعات قابل بحث در بين مسوطرف قبله از موضه روی کردن شخص ب

  : ی ثواب  وقريب به اتفاق در اين  است که أديدگاه ھای مختلفی  در بين علمای اسالم وجود دارد ، ولی  ر

که  در حال احتضار قرار داشته  باشد، در صورت  ممکن   شخصی: ھدايت و دستور دين مقدس اسالم  ھمين است 

 مستحب اسالمی ھمين است که. طرف قبله باشد، قرار دھيده که رويش ب ه پھلوى  راست در حالیشخص متذکره را، ب

  . طرف قبله باشده ب) ميت (ۀھمين وضع وحالت بايد در قبر ھم مراعات گردد ، وروی جناز

بدن خارج که روح از  ھمچنان اکثريت فقھای اسالم طی فتواھای خويش بر اين امر تصريح نموده ، که انسان زمانی

اگرچه برخی علماء وفقھای اسالمی اين عمل را سنت . طرف قبله بگرداند ه شود ، روی ميت را در صورت ممکن  ب

  . گويند  ضرور  نيست  نمی داننند وحتی می

نرا عمل استحبابی می شمارند، استدالل آکنند و سوی قبله  حکم میه به رو گردانيدن  ميت ب ی کهئولی آنعده از علما

  : نمايند  ذکر گرديده است مستند می) الکبائر( پيامبرصلی هللا عليه وسلم که در ۀيش را اين فرمودخو

و آلبانی اين حديث را ) ۴/١۶۵(و نسائی ) ٢٨٧۵(د اخراج کرده وابوداو(» مواتاً أحياًء وأَ َواستحالُل البيِت الحراِم قبلتُكم «

ھای شما، و  ھا و زنده  مردهۀحالل پنداشتن بيت الحرام به عنوان قبل  (. ))٣/١٥٤(إرواء الغليل : ، نگاَحَسن دانسته است

ھُونی «: که از حذيفه   روايت شده است که ھنگام مرگ گفته است دليل ديگر اين مرا رو به قبله » «ةلَى القبلإَوجَّ

) ١/١۵٨(منار السبيل ( شود،  که در قبر رو به قبله می  ھمچنان،لذا رو به قبله نمودن محتضر مستحب است» گردانيد

  ).و آلبانی گفته حديث مذکور مرسل است) ٣/١۵٢(رواء الغليل إو

حتمی نمی دانند و  سوی قبله را ضرور وه ی که روی گردانيدن بئھستند علما ولی طوريکه در فوق بدان اشاره نموديم ،

مگر ميت فرد (» !؟الميت امرءاً مسلماً اليس « : گفت دانست و می حتی ابو سعيد رو به قبله کردن مريض  را مکروه می

  !) مسلمانی نيست؟

  : گويد ابو زرعه محدث شھير جھان اسالم  می

ويکی )  ق . ه٩۴ق، وفات ٔه . ه١۶متولد ( به عيادت  َسعيد بن ُمَسيِّب بن ُحزن َمخزومی قريشی با کنيه ابو محمد  روزی 

 ديدم ، ابو سلمه بن عبدالرحمن يکی از علمای جليل القدر شھر محدث مشھور شھر مدينه، رفتم   ھفت گانه وه ھایاز فقي

  .مدينه  نيز نزد شان حضور داشت 
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  .ابوسلمه دستور داد تا رختخوابش را رو به قبله کنند. ھوش شد ديدم َسعيد بن ُمَسيِّب  يکباره  بی

به ابو سلمه نگاه !  بلی  : ؟ گفتندطرف قبله کرده ايد ه رختخواب مرا شما ب :  وقتی سعيد بن مسيب به ھوش آمد، گفت

  .شايد او چنين دستوری داده باشد  : کرد و گفت

  : ابو سلمه گفت

  . سعيد امر کرد تا رختخوابش را دوباره به حالت اول برگردانند. بلی، من دستور  را دادم  

  :علماء ميفرمايند 

سوی  قبله گردانيده  ه يا ھم روی ميت ب  قبله وسویه شود که اگر روی محتضر ب که  از اين  داستان طوری معلوم می

  .نشود، مشکلی ندارد 

بھتر است  كه  در حالت   ور شديم مطابق حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  مستحب وآولی طوريکه در فوق ياد 

طرف قبله ه را بوی که ممکن باشد، روی   که انسان در حال احتضار قرار داشته باشد، در صورتییحالت جانكدن و

بھتر واحسن است  تا دوستان  نيك  واقارب  نزديكش حاضر در حال احتضار  باشند ودر صورت ممکن  بگردانيم و

  . را تالوت فرمايند  »   ياسين  شريفۀسور« باالی سرش  

مفيد ھم  کارنيک و ، حديث صحيحی ھم  در دست نيست ولی عمل خوب و» ياسين «ۀاگرچه در مورد خواندن سور

  .باشد ای محتضر وھم برای عيادت کننده میبر

  

  :دعای پس از چشم فروبستن مرده

َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِی اْلَمْھِدييَن ) باسمه(اللَّھُمَّ اْغفِْر لفالن «: مشھور ترين دعا بعد از چشم پوشی ميت اينست که گفته شود 

ْر لَهُ فِيهَواْخلُْفهُ فِی َعقِبِِه فِی اْلَغابِِريَن َواْغفِْر لَنَا    .»َولَهُ يا َربَّ اْلَعالَِميَن َواْفَسْح لَهُ فِی قَْبِرِه َونَوِّ

را رحمت كن و در ميان ھدايت يافتگان درجه اش را متعالی بگردان و جانشين ) اسم شخص را بگويد! (پروردگارا(

ت قرار بده و مرقدش را وسيع و ما و او را مورد مغفر! صالحی در ميان بازماندگانش قرار ده، ای پروردگار جھانيان

  ).مسلم)«.منور بفرما

  

   :دعای تعزيت

َّ َما أََخذ، ولهُ َما أْعطَى ، وُكلُّ َشیٍء ِعْنَدهُ بأَجٍل ُمسمَّى ، فلتْصبِر « :مشھور ترين دعای تعزيت عبارت است از  إن 

چيز نزد او مدت مشخصی دارد، بايد صبر از آن خداوند است آنچه كه می ستاند و آنچه كه می دھد و ھر  ( »ولتْحتسبْ 

  .)بخاری و مسلم)«.را پيشه كنی و اميد اجر و پاداش داشته باشی

  ! محترمۀخوانند

از ياد نبريد که  مسح کردن و دست کشيدن بر سر  که به فاميلی سر خورديد که از ميت اوالد يتم باز مانده باشد، زمانی

  .يتيم و اکرام آنان عمل مستحب است

من وقَثم و عبيد هللا، پسران عباس، وقتی کودک بوديم با  : گويد که  در روايت عبدهللا بن جعفر آمده است که می طوری

  . کرديم ھم بازی می

او : روزی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  که سوار حيوانی بود از کنار ما تير شد و به طرف من اشاره نمود و فرمود

او را نزد من بياوريد، و او را  : سپس به طرف قثم اشاره کرد و فرمود. وی خود سوار کردرا نزد من بياوريد، مرا جل

عبيدهللا را بيش از قثم دوست داشت، اما رسول هللا صلی هللا عليه وسلم )  رض(گرچه عباس . پشت سر خود سوار کرد

: گويد عبدهللا بن جعفر می. ، پياده بگذاردکه قثم را با خود سوار کند و عبيدهللا را به حال خود ترديدی نداشت در اين
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: فرمود کرد، می رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  سه بار دست مبارکش را بر سر من کشيد و ھرگاه که سرم را مسح می 

  . پروردگارا در فرزندان جعفر جانشينی برای او قرار ده 

  

  :اعمال جايز بعد ازوفات

  : توانند  ورند ، می آخواھيد به ديدن ميت تشريف می که مینی ت ، زمان جايز اسين و غير حاضريبرای حاضر

خاطر از دست دادن عزيزش  ه و ھمچنين جايز است  تا سه روز ب چ کند وروی يا پيشانی ميت را ببوسد ميت را لُ ۀچھر

  :در روايات اسالمی در اين باب آمده است  .اشک بريزد

  : گويد می)  رض ( جابر بن عبدهللا -١

کردند، ولی  حاضرين مرا منع می. کردم زدم و گريه می وقتی پدرم شھيد شد، مرتب چادر را از صورتش کنار می 

. ام شروع به گريه کرد عمه. سپس رسول هللا دستور داد تا جنازه را بردارند. کرد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  منع نمی

ھای خود گرفته   بالۀ کنی چه نکنی، ھمچنان فرشتگان او را زير سايچه گريه : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود

  .که او را بلند کرديد بودند تا اين

  : فرمايد   حضرت بی بی عايشه می-٢

حضرت  ابوبکر صديق  سوار بر اسب بود و از خانه خويش که درمنطقه ، روز رحلت پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم

  :به طرف مسجد آمد گرد  نام  سنح زندگی میه ب

که با کسی سخن  ابوبکر صديق بدون اين. مشغول سخنرانی بود)  رض(گويند عمر  می. يکه راست  داخل مسجد رفت

چادری بر روی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم انداخته شده بود، ابوبکر صديق  چادر را از .  عايشه رفتۀبگويد، به خان

 رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  خم کرد و پيشانی رسول هللا صلی هللا ۀرف چھر ايشان برداشت و خود را به طۀچھر

  . عليه وسلم  را بوسيد و گريست

  .آمد، ھمين است و دوباره نخواھی مرد پدر و مادرم فدايت باد، مرگی که بايد به سراغت می! ای رسول خدا : و گفت

.  عثمان بن مظعون رفت، صورتش را باز کردۀوسلم  کنار جنازرسول هللا صلی هللا عليه  : گويد ھمچنين عايشه می-٣

  .اش را بوسيد و چنان گريه کرد که رخسارش تر  شد خود را خم نمود و چھره

  : گويد می) رض ( انس -٤

رسول هللا صلی . رفتيم) پدر رضاعی ابراھيم فرزند رسول هللا(  ابو سيف ۀھمراه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  به خان

  . اللله عليه وسلم ابراھيم را در بغل گرفت و بوئيد و بوسيد

  . ھای مبارک رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  سرازير شد اشک از چشم. بار ديگر که رفتيم، ابراھيم در حال احتضار بود

 ۀگريه نشان : ودکنيد؟ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرم شما ھم گريه می! ای رسول خدا : عبدالرحمن بن عوف گفت

  .شفقت و مھربانی است

ريزد و دل  ھمانا چشم اشک می : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود. ال را تکرار کردؤعبدالرحمن دوباره ھمان س

ما از جدائی ! ای ابراھيم. کنيم ولی ما سخنی که باعث عدم رضايت پروردگار باشد، بر زبان جاری نمی. شود غمگين می

  .ھستيمتو غمگين 

  : گويد  عبدهللا بن جعفر می-٥

سه روز مھلت داد پس از سه روز نزد آنان آمد و ) که فوت نموده بود(رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به اھل بيت جعفر 

  ).گريه نکنيد) جعفر( از امروز به بعد برای برادرم ( »الَ تَْبُکوا َعلَى أَِخی بَْعَد اْليَْوِم  « : گفت
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  :خويشاوندان ميتوليت ؤمس

 خويش ساير ۀنوبه وليت خويشاوندان واقارب است ، تا ھر کس بؤبه حق رسيد ، مس که شخص جان داد و بعد از اين

  .دوستان ، اقارب واعضای فاميل  ميت را ،  از موضوع مطلع سازند 

عمل ارند در ه لم کوشش بدستور پيامبر صلی هللا عليه وس ابند، مطابق حکم و يکه از موضوع اطالع می  کسانیۀھم

دين وغمشريکی  صورت ممکن خود را در اولين لحظات غرض کمک ومساعدت با فاميل ميت برساند ، وسھم  و

انا  « خويش  قرار دھد ، بلکه با گفتن دعای  ۀی  را پيشئنه تنھا خودش صبر وشکيبا. رد آ یجاه خويش را در مورد ب

ــرت برای خود وبستگان ميت صبر جميل تمنا نمايد، اعضای فاميل واقارب متوفی برای متوفی مغف» و انا اليه راجعون

  متوفی گانبازماند  وءاقرباتسليت حضور شان  موجب دھند و با را به صبر وشکيبای  دعوت نمايند وبرای آنان تسليت 

  .گردد 

رزش صبر در لحظات نخستين مصيبت ا. (»إنما الصبر عند الصدمة األولى« : پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد

  . است

  

  :  و قدر الھیء و قضاءصبر بر رضا

ِل َوٱأۡلَنفُِس « : فرمايد  که پروردگار با عظمت ما می طوری َن ٱأۡلَۡمَوٰ َن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوِع َونَۡقٖص مِّ َولَنَۡبلَُونَُّکم بَِشۡیٖء مِّ

بِِريَن  ِر لصَّٰ ِتۗ َوبَشِّ ِجُعوَن  ٱلَّذِ ١۵۵َوٱلثََّمَرٰ ِ َوإِنَّآ إِلَۡيِه َرٰ َّ ِ ِصيبَٞة قَالُٓوْا إِنَّا  بَۡتھُم مُّ بِِّھۡم ١۵۶يَن إَِذٓا أََصٰ ٞت مِّن رَّ ئَِک َعلَۡيِھۡم َصلََوٰ
ٓ  أُْولَٰ

ئَِک ھُُم ٱۡلُمۡھتَُدوَن 
ٓ   ).١۵٧ - ١۵۵ : البقرة( ﴾ ١۵٧َوَرۡحَمٞةۖ َوأُْولَٰ

ای پيامبر صلی هللا عليه  دھيم،  و انفس و محصوالت، مورد آزمايش قرار میشما را با ترس، گرسنگی، کاستن اموال،  (

گرديم، بشارت بده، اينان  سوی خدا بر میه ما از آن خدا ھستيم و ب : گويند وسلم  صابران را که ھنگام مصيبت، می

  . )ھا ھستند ھدايت يافتگان مورد رحمت و مھربانی خداوند ھستند و ھمين

  :فرمايد  می) رض (انس بن مالک 

رسول هللا خطاب به آن زن . کرد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  از کنار زنی گذشت که نزد قبری نشسته و گريه می

  :فرمود

به مصيبت من گرفتار . از کنار من برو» إليک عنّی، فانک لم تصب بمصيبتی« : زن گفت.  را پيشه کنءصبر و تقوا 

با شنيدن .  اين رسول خدا بود : به او گفتند. شناخت ول هللا صلی هللا عليه وسلم را  نمیاو رس : گويد راوی می! ای نشده

در آنجا .  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  رساندۀخود را به خان. اين سخن، از شدت ناراحتی، گويا مرگ به سراغش آمد

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  . ن شما را نشناختمم) خواھم عذر می(ای پيامبر خدا  : گفت. ھيچ محافظ  و نگھبانی نيافت

ِل َصْدَمةٍ «  : فرمود ْبَر ِعْنَد أَوَّ   .»إِنَّ الصَّ

  .صبر در برابر از دست دادن فرزند، اجر و پاداش زيادی دارد). صبر ھمان است که در ابتدای مصيبت باشد(

در . حلت  نمود به حق متوفی به دعا کثيره بپردازد که انسان وفات نمود واز اين دنيا  ر ھمچنين الزم است  در زمانی

إنا  وإنا إليه راجعون، اللھم آجرنی فی : ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول«: فـرمايد حديثی پيامبر صلی هللا عليه می

ھر ) . ( مسلم راوی حديث  امام( » مصيبتی واخلف لی خيراً منھا، إال آجره هللا تعالى فی مصيبته، وأخلف له خيراً منھا

مرا بر اين مصيبت پاداش عطا ! خدايا: ، بگويدانا  و انا اليه راجعون: ای به مصيبتی گرفتار آيد و بعد از گفتن بنده

  ).فـرما و جايگزين بھتری را ارزانی ده، خداوند وی را پاداش داده و جايگزين بھتری نيز به او خواھد داد

  :دھد  میی ديگر مؤمنان را چنين نويدئدر جا

ھر ). (راوی حديث احمد باسند صحيح ( »ما لعبدی المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أھل الدنيا ثم احتسبه إال الجنة«
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    ). مؤمنی در وقت مرگ دوستش پاداش اخروی را اميد داشته باشد، جز بھشت، پاداش ديگری نداردۀبند

   !خواننده محترم

  :ه احاديث ذيل جلب مينمايم غرض توضيح بيشتر موضوع توجه شما را ب

و ( ھر مسلمانی که از وی سه فرزند بميرد . (»الَ يَُموُت ألََحٍد ِمْن اْلُمْسلِِميَن ثاَلَثَةٌ ِمْن اْلَولَِد فَتََمسَّهُ النَّاُر إاِلَّ تَِحلَّةَ اْلقََسمِ «-١

  . ) قسمۀرود، مگر برای کفار به دوزخ نمی) او صبر کند

  :توضيح

نُکۡم إاِلَّ َواِرُدھَا﴿ : ن آمده استأم الشدر قرآن عظي   . شويد  شما وارد دوزخ میۀيعنی ھم) . ٧١  تآي:مريم ۀسور(﴾ َوإِن مِّ

کنند و به جنت   منظور اين است که اھل جنت  از روی پل صراط که باالی سطح دوزخ نصب شده است، عبور می

   . روند می

  :عليه وسلم  فرمود از ابوھريره روايت است که رسول هللا صلی -٢

آن . ھا و والدينشان را به جنت  خواھد برد خداوند به فضل خود، آن ھر مسلمانی که سه فرزند نا بالغ از وی فوت شود، 

تا والدين  : گويند می. وارد جنت  شويد : شود کنند و به آنان گفته می  يکی از درھای جنت توقف میۀسه فرزند، در آستان

. به لطف و کرم الھی، با والدين خود وارد بھشت شويد : گويند به آنان می. شويم  واردجنت نمیما ھمراه ما نيايند

  ).بخاری و بيھقی و سند حديث بر اساس شرط بخاری ومسلم صحيح است( 

اَت لَھَا أَيَُّما اْمَرأٍَة مَ «: روايت است، که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمود)  رض( در بخاری از ابو سعيد خدری -٣

ٌ َواْثنَاِن قال و اثنان آنان بين او و . ھر زنی که سه فرزند از وی بميرد(» ثاَلَثَةٌ ِمْن اْلَولَِد َکانُوا ِحَجابًا ِمْن النَّاِر قَالَْت اْمَرأَة

  .دو فرزند نيز ھمين حکم را دارد :  فرمودrدو فرزند چی؟ رسول هللا  : زنی پرسيد. گردند دوزخ حايل می

َ الَ يَْرَضى لَِعْبِدِه اْلُمْؤِمِن إَِذا َذھََب بَِصفِيِِّه ِمْن أَْھِل األَْرِض فََصبََر َواْحتََسَب بِِه بِثََواٍب ُدوَن اْلَجنَّةِ  «-٤   »إِنَّ هللاَّ

محبوب مسلمانی را بميراند و او صبر کند و مصيبت وارده را موجب اجر بداند، خداوند جز ) فرزند( ھرگاه خداوند (

  .پسندد  ، پاداش ديگری برای او نمیجنت

  

  :که  روح از تن  بر آمد  الزم است زمانی

بسم هللا وعلى ملة  رسول هللا  اللھم  يسر «  :   دراز بسته ،  وچشمانش را  نيز بپوشانند وبگويد ۀزنخ  ميت  را  با پارچ

  »  عليه أ مـره  وسھل  عليه  ما بعده

إذا حضرتم  موتاكم فاغمضوا  البصر فإن البصر يتبع الروح ،  وقولوا خيرٱ « : ده است پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمو

حاكم  آن را  وابن  ماجه  وحاكم  روايت نموده  اند و)  ١۶۵١٣امام احمد  (  »  ، فأنه  يومن  على  ما قال  أھل  الميت

  .  صحيح دانسته  است

نيك   شمان  آنھارا  فروبنديد ، چشم  وابسته وتابع  روح است ، وھر گاه  بر سر  مردگان خويش  حضور  يافتيد  چ(

  . )گوئيد ، بر آنچه  اھل  ميت  گويند  مورد قبول  قرار  مى گيرد

 اشاره شد ، مستحب است  دستھايش را  بر پھلو ھايش  گذاشته  ونيز اندم  ھاى او دراز  كشيده  شود، وھمانطوريکه قبالً   

مادگی برای تجھيز آوھرچه سريع ممکن باشد ، . در نھايت به اھل قريه اطالع داده شود ميت و ،تا به  اقارب، دوستا ن

  .ودفن اتخاذ گردد

ِجُعوَن إِ « گردد، استرجاع ، يعنی خواندن  وليت ديگری که بر خويشاوندان واجب میؤمس ِ َوإِنَّآ إِلَۡيِه َرٰ َّ ِ  ۀسور( »  نَّا 

اللھم «: مذکور آمده و عالوه بر آن، کلمات زير را نيز بر آن بيفزايندتنطور که در آيھما.  است)  ١٥٦ آيه :  البقرة
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به من اجر بده و بھتر از آن را نصيبم  در برابر اين مصيبت، ! پروردگارا. (»اجرنی فی مصيبتی و اخلف لی خيراً منھا

  .)فرما

  :گويد ام سلمه می

ھا را  ھر مسلمانی که ھنگام مصيبت به دستور خدا عمل نمايد و اين جمله : از رسول هللا صلی هللا عليه  شنيدم که فرمود

  .، خداوند بھتر از آن را به او عنايت خواھد کرد بخواند

چه کسی بھتر از  : ابوسلمه، وفات کرد، با خودم گفتم وقتی شوھرم؛ : گويد می) که از ازواج مطھرات است( ام سلمه 

پس از آن، دعای فوق را . سوی رسول هللا ھجرت نموده ی بود که با اھل بيت خود، بابو سلمه خواھد بود؟ او اولين کس

رسول خدا حاطب ابن ابی بلتعه را برای . خداوند در عوض ابوسلمه، رسول هللا را به من عطا فرمود. خواندم

 صلی هللا عليه رسول هللا. من دختری دارم و از غيرت زيادی برخوردارم : در پاسخ، گفتم. خواستگاری من فرستاد

نياز گرداند و در مورد غيرتت نيز دعا خواھم نمود تا  کنم تا خداوند او را بی  دخترت، دعا میۀدربار : وسلم  فرمود

  .تعديل شود

  

  :فضيلت مردن در شب يا روز جمعه

ھمين روز وفات يا در شب   که در اين روز ویباشد، مسلمان روزه جمعه يکی از روز ھای مقدس در بين مسلمانان می

  :نمايد ، پروردگار با عظمت از عذاب قبر نجاتش ميدھد 

ُ فِْتنَةَ اْلقَْبرِ « :در حديثی آمده است ھر مسلمانی که روز جمعه . (»َما ِمْن ُمْسلٍِم يَُموُت يَْوَم اْلُجُمَعِة أَْو لَْيلَةَ اْلُجُمَعِة إاِلَّ َوقَاهُ هللاَّ

  .)دھد اب قبر نجاتش میيا شب جمعه فوت کند، خداوند از عذ

  

  :فضيلت شھادت  در راه خدا

  : ی که از عذاب قبر نجات می يابد شھادت در راه  اسالم است ئيکی ديگر از مرگ ھا

  :دارد  ی خاصی چنين بيان میئن اين موضوع را با زيباأقرآن عظيم الش

تَۢ «  ِ أَۡمَوٰ َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َويَۡستَۡبِشُروَن ١۶٩ۚا بَۡل أَۡحيَآٌء ِعنَد َربِِّھۡم يُۡرَزقُوَن َواَل تَۡحَسبَنَّ ٱلَِّذيَن قُتِلُوْا فِی َسبِيِل ٱ َّ  فَِرِحيَن بَِمآ َءاتَٰٮھُُم ٱ

ۡن َخۡلفِِھۡم أاَلَّ َخۡوٌف َعلَۡيِھۡم َواَل ھُۡم يَۡحَزنُوَن  َ اَل يُِضيُع  ۞يَۡستَۡبِشُروَن بِنِۡعَمٖة مِّ ١٧٠بِٱلَِّذيَن لَۡم يَۡلَحقُوْا بِِھم مِّ َّ ِ َوفَۡضٖل َوأَنَّ ٱ َّ َن ٱ

  ).١٧١ -١۶٩ : آل عمران(» ١٧١ أَۡجَر ٱۡلُمۡؤِمنِينَ 

خورند و به آنچه خداوند به  کشته شدگان راه هللا را مرده نپنداريد، بلکه آنان زنده ھستند و نزد پروردگارشان روزی می(

که ھيچ خوف و ھراسی نداشته  دھند بر اين ايند، بشارت می ز آنان میاند و به کسانی که بعد ا آنان داده است، شادمان

  .منان را ضايع نخواھد کردؤباشند و خداوند پاداش م

  :در اين خصوص، رواياتی نيز آمده است

ِل َدْفَعٍة ِمْن َدِمهِ « -١ ِ َعزَّ َوَجلَّ ِستَّ ِخَصاٍل أَْن يُْغفََر لَهُ فِی أَوَّ ِھيِد ِعْنَد هللاَّ  َويََرى َمْقَعَدهُ ِمْن اْلَجنَِّة َويَُحلَّى ُحلَّةَ اإِليَماِن لِلشَّ

ُج ِمْن اْلُحوِر اْلِعيِن َويَُشفََّع فِی َسْبِعيَن إِْنَسانًا ِمْن أَقَاِربِهِ    .»َويَُجاَر ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر َويَأَْمَن ِمْن اْلفََزِع األَْکبَِر َويَُزوَّ

محل سکونتش . شود  خونش، گناھانش بخشوده میۀبا ريختن نخستين قطر. متياز داردشھيد، نزد خداوند شش ا : ترجمه

يابد، از وحشت بزرگ روز محشر در امان خواھد بود، لباس  گردد، از عذاب قبر، نجات می در بھشت به او عرضه می

ندان، خود شفاعت خواھد ايمان پوشانده خواھد شد، با حوريان بھشتی ازدواج خواھد کرد و برای ھفتاد تن از خويشاو

  .نمود

   : کند  يکی از ياران رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  روايت می-٢
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يُوِف َعلَى َرْأِسِه فِتْ « ِھيَد قَاَل َکفَى بِبَاِرقَِة السُّ ِ َما بَاُل اْلُمْؤِمنِيَن يُْفتَنُوَن فِی قُبُوِرِھْم إاِلَّ الشَّ  .»نَةً أَنَّ َرُجالً قَاَل يَا َرُسوَل هللاَّ

جز ه گيرند، ب منان در قبرھايشان مورد آزمايش قرار میؤ مۀچرا ھم! ای پيامبر خدا :  ال کردؤشخصی س : ترجمه

  .ترين آزمايش است درخشد، برايش بزرگ ھمان برق شمشير که بر فرق سر شھيد می : شھيد؟ فرمود

ه ب. شود گرچه در ميدان جنگ کشته نمی. ند خدا ااميدواريم که اين حکم مشمول کسی بشود که قلباً مشتاق شھادت در راه

رسد، گر چه   شھيدی میۀھر کس صادقانه از خدا خواھان شھادت باشد، به درج : فرمايد  می دليل حديثی که رسول هللا

  .بر بستر خود بميرد

  

  : مرگ در حال جھاد در راه هللا

  .در اين خصوص، دو حديث وجود دارد

وَن الشَّ  «-١ تِی إًِذا لَقَلِيٌل قَالُوا فََمْن ھُْم يَا َما تَُعدُّ ِ فَھَُو َشِھيٌد قَاَل إِنَّ ُشھََداَء أُمَّ ِ َمْن قُتَِل فِی َسبِيِل هللاَّ ِھيَد فِيُکْم قَالُوا يَا َرُسوَل هللاَّ

 ِ ِ فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن َماَت فِی َسبِيِل هللاَّ ِ قَاَل َمْن قُتَِل فِی َسبِيِل هللاَّ  فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن َماَت فِی الطَّاُعوِن فَھَُو َشِھيٌد َوَمْن َماَت َرُسوَل هللاَّ

  .»فِی اْلبَْطِن فَھَُو َشِھيٌد َواْلَغِرُق َشِھيدٌ 

ھر کس در راه ! ای پيامبر خدا : دانيد؟ عرض کردند شما چه کسی را شھيد می : رسول هللا از صحابه پرسيد : ترجمه

پس  : عرض کردند. با اين حساب، شھدای امت من، اندک خواھند بود : رسول هللا فرمود. ستخدا کشته شود، او شھيد ا

ھر کس که در راه هللا کشته شود، و يا بميرد و ھر کس در اثر وبا  : آيند؟ رسول هللا فرمود چه کسانی شھيد به حساب می

  .و اسھال بميرد يا در آب غرق شود شھيد است

ةٌ أَْو َماَت َعلَى فَِراِشِه أَْو بِأَیِّ و َمْن فََصَل فِی سَ « -٢ ِ فََماَت أَْو قُتَِل فَھَُو َشِھيٌد أَْو َوقََصهُ فََرُسهُ أَْو بَِعيُرهُ أَْو لََدَغْتهُ ھَامَّ بِيِل هللاَّ

ُ فَإِنَّهُ َشِھيٌد َوإِنَّ لَهُ اْلَجنَّةَ  ود و سپس بميرد يا کشته شود يا از  ھر کس در راه خدا از خانه خارج ش: ترجمه.»َحْتٍف َشاَء هللاَّ

  .اسب و شتر بيفتد و بميرد يا گزنده ای او را نيش زند و يا بر بستر خود بميرد، شھيد و بھشتی است

  

  : مرگ به مرض  طاعون

  :در اين خصوص نيز رواياتی آمده است

َت يَْحيَى ْبُن أَبِی َعْمَرةَ فَقُْلُت بِالطَّاُعوِن فَقَاَل أَنَُس ْبُن َمالٍِک قَاَل َحْفَصةُ بِْنُت ِسيِريَن قَالَْت قَاَل لِی أَنَُس ْبُن َمالٍِک بَِما َما «-١

ِ الطَّاُعوُن َشھَاَدةٌ لُِکلِّ ُمْسلِمٍ  علت مرگ : انس بن مالک از من پرسيد : گويد حفصه دختر سيرين می : ترجمه.»َرُسوُل هللاَّ

از رسول هللا صلی هللا عليه  : انس گفت. عون فوت کرده استدر اثر طا : يحيی بن ابی عمره چه بود؟ عرض کردم

  .مسلمانی که در اثر طاعون بميرد، شھيد است : وسلم  شنيدم که فرمود

طاعون عذابی است که خداوند  : فرمود.  طاعون پرسيدمۀاز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  دربار : گويد عايشه می-٢

در شھری ھرگاه  بنابراين، . منان رحمت قرار دادؤسپس، خداوند آن را برای م. فرستاد خواست، می بر کسی که می

طاعون شيوع پيدا کند و مسلمان در آنجا باشد و از شھر خود بيرون نشود و بداند که ھيچ آفتی بدون خواست خداوند به 

  .پاداش شھيد را دارد) اگر بميرد ( او نخواھد رسيد،

ھََداُء َوالْ «  -٣ ُمتََوفَّْوَن بِالطَّاُعوِن فَيَقُوُل أَْصَحاُب الطَّاُعوِن نَْحُن ُشھََداُء فَيُقَاُل اْنظُُروا فَإِْن َکانَْت ِجَراُحھُْم َکِجَراِح يَأْتِی الشُّ

ھََداِء تَِسيُل َدًما ِريَح اْلِمْسِک فَھُْم ُشھََداُء فَيَِجُدونَھُْم َکَذلِکَ    .»الشُّ

ھا  طاعونی. شوند اند، به محضر پروردگار شرف ياب می عون فوت کرده و کسانی که در اثر طاءشھدا : ترجمه

ببينيد اگر زخم آنان مانند زخم شھيدان است  : شود گفته می) به فرشتگان (  ھستيم،ءما جزو شھدا! پروردگارا : گويند می

  .يابند پس آنان را اينگونه می. گويند آيد، راست می و از خون آنان بوی مشک می
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  :ثر اسھالمرگ بر ا

در اين خصوص دو حديث وجود  گردد ويا خير ؟   میءکه شخصی به مرض اسھال بميرد شامل شھدا در مورد اين

  :نمايم  دارد که ذيآل بدان اشاره می

  ).ھر کس در اثر اسھال بميرد شھيد است( .»و من مات فی البطن فھو شھيد «-١

   : گويد  عبدهللا بن يسار می-٢

. ميان آمده  مردی که در اثر اسھال فوت کرده بود، سخن بۀدربار.  و خال بن عرطفه نشسته بودمنزد سليمان بن صرد

مگر رسول هللا نفرموده است، ھر  : يکی به ديگری گفت.  او حاضر شوندۀھا اظھار تمايل کردند که در نماز جناز آن

  . یئگو راست می. بلی  :بيند؟ دومی گفت کس در اثر اسھال بميرد، شھيد است و در قبر عذاب نمی

   

  :مرگ در اثر غرق شدن  در آب

ِھيُد فِی َسبِيِل « : فرمايد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  می ھََداُء َخْمَسةٌ اْلَمْطُعوُن َواْلَمْبطُوُن َواْلَغِرُق َوَصاِحُب اْلھَْدِم َوالشَّ الشُّ

 ِ عون بميرد و شخصی که در اثر اسھال فوت شود و کسی که در کسی که در اثر طا :  پنج دسته اندء شھدا: ترجمه.»هللاَّ

  .که در راه خدا کشته شود که زير آوار بميرد و کسی آب غرق شود و کسی

  

  )ُشستن ميت(ُغسل ُمـرده 

 ُغسل دادن  به مرده باالى  زنده ھا الزم  است، برخی علماء غسل مرده را  فرض  كفائى  وبرخى ديگر از علماء  آن

 مسلمانان واجب است که در غسل دادن ميت اقدام نمايند، ولی ۀ اول بر ھمۀبدين معنی که در مرحل(. داند   میرا واجب 

  .)شود  تغسيل ميت را به دوش ګيرد،  از گردن ديگران ساقط میۀاز مسلمانان وظيف شخص يا اشخاصی اگر

 اشخاصی باشد  که ۀرد اگر از جمليگ دوش میه ليت غسل ميت را بوکه مسؤ علماء بدين باور اند که بھتر است کسی ـ 

   .ميت وصيت کرده است، بھتر خواھد بود

   .گيرد، صورت  )محارم(نزديک  ـ ھمچنان بھتر است غسال  توسط  خويشاوندان

که جايز است ھمديگر را غسل ) زن و شوھـر(دھند، به استـثـناء ھمسران  ـ زنان زن را و مردان مرد را غسل می

   .دھند

   .را غسل دھند زير عمر ھفت سال جنس مخالف خود، يز است برای زن و مردـ جا

   .سنت است که غسال قبل از غسل وضو بگيرد ـ

   .باشدـ بھتر است ، غسال اگردر حين غسل ميت  دستـــکش داشته 

  

  .دھند  ذيل غسل میۀُمرده را مطابق به دساتير دين اسالم  به طريق

  :مراحل غسل ميت

گيرد ، واجب است که قبل از شروع غسل، نيت غسل ميت  ليت غسل ميت را بردوش میوخصی که مسؤقبل از ھمه ش

 . آورد  یرا به جا

  

  :ترتيب ُغسل ميت 
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را و سنت است در ھنگام غسل عورت ميت كه  مرده  را باالى تخته گذاشتند ، لباس  ھاى او را بيرون  نموده  وقتی

   . ھم باشد خص ميتکه  غسال  از ھمجنس ش بپوشاند ، ولو

و .)   از زير پارچه بايــد صورت گيرد فرج و مقعد بدون نگاه کردن و (  ُمــرده را  استنجاء  داده  وضوء  دھند،  بعداً 

ای  تـر   بدون مـزمـزه و استنشاق، به دليل جلوگيری از ورود آب به بدن، در عوض با پارچه(گرفتن وضوء برای ميت 

 .).شود اده میدھان و بينی وی مسح د

رتبه  طوری كه  پھلوى  چپ  او باالى  تخته وپھلوى  راست  او  بلند م بدن ميت به آب گرم  وصابون از سر تا پا سه  

 طرف  چپ اورا  باال نموده  وبه اً يا  اشنان  ، يا صابون يا شامپو ،  ويا گل ختمى ،  بشويند بعد  آب  سدراباشد   ب

بعد  سر متوفى را بلند  نموده به پشت وى  چيزى را  را  بشويند از آن به  ا  آب  انداخته  آنپھلوى  راست  از سر  تا پ

شسته شود  حاجت  تكرار غسل  )  اگر چيزى  از شكم  آن بر آمد( را   به آھستگى مسح  كنند  شكم  او تكيه  دھند و

نى ، كفھا  وھر  ير  و صورتش بر پـيـشانى، بنيست  ودر اخير  توسط  يك پارچه اورا   خشك نمايند  سنت است، به س

مو ھاى  متوفى  وناخن  . شود  شود  كافور ماليده  می ی  كه  برآن  سجده  میئدو زانوى  وى  خوشبوئى  وبرا ندام  ھا

 .ھاى  او را قطع  نكنند 

شود، و تنھا   باطل نمیغسل فرج يا مقعد ميت خارج شود گويند ، اگر بعد از غسل کامل، چيزی ازدھان،  علماء می 

  .آن محل کافيست ۀشستن دوبار

 .شود از کافور استفاده  برای شستن بدن وی نبايد کند فوت) باشد حج می کسی که در احرام(ـ اگر شخص محرم 

   .شود غسل داده نمی )در جھاد و ميدان مبارزه(ـ برای شھيد 

  :تبصـره

  :غسل ندارد مگـر در حاالت ذيل )رموجود انسانی مرده متولد شده از شکم ماد(سقط  

 . در اثناى  تولد  آواز  بدھد  ويا حركت  كند-١

شود بلكه  باالى  اگر خلقت آن  تام  نبود براى آن غسل  داده  نمی خلقت  آن تام بوده باشد و  سقط مرده  تولد  شد و-٢ 

   .ت  باالى  آن نام  نھاده  شودشود  والزم  اس شود ودر يك  پارچه   پيچانيده  می آن  آب انداخته  می

   :مثالً . که   دادن  غسل آن  امكان  پذيـر  نباشد يا براى  مرده  ھائی تيمم  قايم  مقام  غسل است  در نبودن  آب  و

اگر  ريختن  گوشت او   متصور  نبود آب    كسى به اثر آتش بميرد و خوف ريختن گوشت  او  به غسل  متصور باشد و

   .ندازند و  حاجت  به ماليدن  نيستيــرده  برا باالى  مُ 

 ادامه دارد


